
 1صفحه 

 دفترچه راهنماي انتخاب رشتهشرايط، ضوابط عمومي و اختصاصي دانشگاهها و مؤسسات بخش الف( اصالحيات 

 :(فصل سوم)

  :دانشگاه مفيد قم -1

براي كسب اطالعات  .براي پذيرفته شدگان با شرايط علمي خاص، رايگان است «فلسفه گرايش فلسفه عصر جديد»تحصيل در رشته 

 دانشگاه مراجعه كنيد. گاهبيشتر به وب

  :تهران شرق –نور استان تهران پيامدانشگاه  -2

 021-77311286و    021-77312716متری شیرازی.        تلفن:  15خیابان  ،بلوار بابائیان –حکیمه ، نشاني: تهران

 :هاكدرشته محل 7تا  1شماره ب( اصالحيات جداول 

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

 محل
 رديف دوره

 1 روزانه 1543 دانشگاه اراك علوم قرآن و حديث نفر 2نفر به  5كاهش ظرفيت از 

 2 روزانه 1553 دانشگاه قم علوم قرآن و حديث نفر 4نفر به  7كاهش ظرفيت از 

 3 روزانه 1556 دانشگاه ميبد علوم قرآن و حديث نفر 2نفر به  4كاهش ظرفيت از 

 4 روزانه 1557 دانشگاه ميبد البالغهعلوم و معارف نهج نفر 2نفر به  4كاهش ظرفيت از 

 5 روزانه 1558 دانشگاه قم تفسير تطبيقي نفر 3نفر به  7كاهش ظرفيت از 

 6 نوبت دوم 1559 دانشگاه اراك علوم قرآن و حديث نفر 1 نفر به 2كاهش ظرفيت از 

 7 نوبت دوم 1567 دانشگاه ميبد علوم قرآن و حديث نفر 2نفر به  3كاهش ظرفيت از 

 8 نوبت دوم 1568 دانشگاه ميبد البالغهعلوم و معارف نهج نفر 1نفر به  3كاهش ظرفيت از 

 9 نوبت دوم 1569 دانشگاه قم تفسير تطبيقي نفر 1نفر به  2كاهش ظرفيت از 

 10 غيرانتفاعي 1574 دانشگاه غير انتفاعي مذاهب اسالمي علوم قرآن و حديث نفر 3نفر به  7كاهش ظرفيت از 

 11 غيرانتفاعي 1575 دانشكده غير انتفاعي اصول الدين علوم قرآن و حديث نفر 3نفر به  7كاهش ظرفيت از 

 12 غيرانتفاعي 1576 دانشكده غير انتفاعي اصول الدين علوم قرآن و حديث نفر 3نفر به  7كاهش ظرفيت از 

 1579 دانشگاه قم علوم قرآن و حديث نفر 4نفر به  7كاهش ظرفيت از 
پرديس 

 خودگردان
13 

 14 روزانه 1702 تهران -دانشگاه خوارزمي  فلسفه تعليم و تربيت محل تحصيل تهران

محل تحصيل پرديس خود گردان 

 در تهرانواقع 
 1713 تهران -دانشگاه خوارزمي  فلسفه تعليم و تربيت

پرديس 

 خودگردان
15 

 16 روزانه 1724 تهران -دانشگاه خوارزمي  ريزي درسيبرنامه محل تحصيل تهران

محل تحصيل پرديس خود گردان 

 واقع در تهران
 1741 تهران -دانشگاه خوارزمي  ريزي درسيبرنامه

پرديس 

 خودگردان
17 

به « زن و مرد»جنس پذيرش از 

 .شداصالح « مرد»
 18 روزانه 1747 دانشگاه امام صادق )ع ( مديريت آموزشي

 19 روزانه 1754 اهواز –دانشگاه شهيد چمران  مديريت آموزشي حذف رشته محل

 20 روزانه 1772 تهران -دانشگاه خوارزمي  يتربيتروانشناسي  محل تحصيل تهران

خود گردان محل تحصيل پرديس 

 واقع در تهران
 1787 تهران -دانشگاه خوارزمي  يتربيتروانشناسي 

پرديس 

 خودگردان
21 

 22 روزانه 1798 تهران - خوارزميدانشگاه  مديريت آموزش عاليآموزش عالي گرايش  حذف رشته محل

 1814 تهران - خوارزميدانشگاه  مديريت آموزش عاليآموزش عالي گرايش  حذف رشته محل
پرديس 

 خودگردان
23 

 24 روزانه 1824 تهران -دانشگاه خوارزمي  مشاوره محل تحصيل تهران

محل تحصيل پرديس خود گردان 

 واقع در تهران
 1834 تهران -دانشگاه خوارزمي  مشاوره

پرديس 

 خودگردان
25 

 26 روزانه 1847 تهران -دانشگاه خوارزمي  شناسيروان محل تحصيل تهران

پرديس خود گردان محل تحصيل 

 واقع در تهران
 1879 تهران -دانشگاه خوارزمي  شناسيروان

پرديس 

 خودگردان
27 

 مديريت بازاريابيگرايش  مديريت بازرگاني نفر 5نفر به  3افزايش ظرفيت از 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 تحصيالت تكميلي تهران
 28 پيام نور 2087
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 2صفحه 

ها:كدرشته محل 7تا  1جداول شماره ب( اصالحيات  ادامه

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

محل
دوره رديف

نفر 5نفر به  3افزايش ظرفيت از 
مديريت گرايش  مديريت بازرگاني

 گذاري بازرگانيسياست

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 تحصيالت تكميلي تهران
2088 نورپيام  29

نفر 5نفر به  3افزايش ظرفيت از 
رفتار سازماني و گرايش  مديريت بازرگاني

 مديريت منابع انساني

مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 تحصيالت تكميلي تهران
2089 پيام نور 30

حذف رشته محل مديريت منابع انسانيمديريت دولتي گرايش  تهران - خوارزميدانشگاه  2106 روزانه 31

حذف رشته محل مديريت منابع انسانيمديريت دولتي گرايش  تهران - خوارزميدانشگاه  2131
پرديس 

خودگردان
32

نفر 2نفر به  3كاهش ظرفيت از  توليد و عملياتگرايش  مديريت صنعتي شيراز دانشگاه روزانه 2139 33

نفر 2نفر به  3كاهش ظرفيت از  شيراز دانشگاه هامديريت سيستمگرايش  مديريت صنعتي روزانه 2152 34

نفر 5نفر به  3افزايش ظرفيت از  شيمي گرايش شيمي فيزيک
 -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 مركز مشهد
2427 پيام نور 35

نفر 5نفر به  3افزايش ظرفيت از  شيمي گرايش شيمي آلي
 -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 مشهد مركز
2497 پيام نور 36

محل تحصيل تهران شيمي تجزيهشيمي گرايش  تهران –دانشگاه خوارزمي  روزانه 2521 37

نفر 5نفر به  3افزايش ظرفيت از  شيمي گرايش شيمي تجزيه
 -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 مركز مشهد
2568 پيام نور 38

نفر 5نفر به  3افزايش ظرفيت از  يگرايش شيمي معدنشيمي 
 -دانشگاه پيام نور استان خراسان رضوي 

 مركز مشهد
2622 پيام نور 39

نفر 3نفر به  6كاهش ظرفيت از  رياضي گرايش جبر دامغان روزانه 2802 40

نفر 5نفر به  3افزايش ظرفيت از  رياضي گرايش جبر
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 تحصيالت تكميلي تهران
2920 پيام نور 41

نفر 5نفر به  3افزايش ظرفيت از  رياضي گرايش آناليز
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 تحصيالت تكميلي تهران
2922 پيام نور 42

نفر 5نفر به  3افزايش ظرفيت از  (هندسه )توپولوژيرياضي گرايش 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 تهرانتحصيالت تكميلي 
2924 پيام نور 43

حذف رشته محل رياضي كاربردي شيراز دانشگاه روزانه 2948 44

نفر 5نفر به  3افزايش ظرفيت از   تحقيق در عملياترياضي كاربردي گرايش 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 تحصيالت تكميلي تهران
3008 پيام نور 45

حذف رشته محل ايهستهفيزيک فيزيک گرايش 
مركز  -دانشگاه پيام نور استان تهران 

 تحصيالت تكميلي تهران
3219 پيام نور 46

نفر 2نفر به  4كاهش ظرفيت از  گرايش سازه مهندسي عمران تهران -دانشگاه خوارزمي  روزانه 3570 47

نفر 2نفر به  4كاهش ظرفيت از  گرايش سازه مهندسي عمران تهران -دانشگاه خوارزمي  3603 
پرديس 

خودگردان
48

نفر 5نفر به  3افزايش ظرفيت از  بيوتكنولوژي كشاورزي تربيت مدرس روزانه 5023 49

نفر 3نفر به  5كاهش ظرفيت از 
تكثير و گرايش  علوم و مهندسي شيالت

 پرورش آبزيان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 گرگان
5176 نوبت دوم 50 

نفر 3به  نفر 4كاهش ظرفيت از 
تكثير و گرايش  علوم و مهندسي شيالت

 پرورش آبزيان

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 ساري
5180

پرديس 

خودگردان
51

محل تحصيل تهران آموزش زبان انگليسي تهران -دانشگاه خوارزمي  روزانه 5443 52

محل تحصيل پرديس خود گردان 

 واقع در تهران
آموزش زبان انگليسي تهران -دانشگاه خوارزمي  5463 

پرديس 

خودگردان
53

حذف رشته محل شناسيزبان تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  روزانه 5482 54

حذف رشته محل شناسيزبان تهران -دانشگاه شهيد بهشتي  نوبت دوم 5489 55 
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 3صفحه 

 راهنما:هاي مندرج در دفترچه هاي جديد عالوه بر جداول كدرشته محلمحل ج( رشته

 انـــساني علومگروه 

 فيزيولوژي ورزشي –علوم ورزشي  -2116

 توضيحات
 ظرفيت پذيرش نيمسال

 نام رشته نام گرايش
نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي 

 محل تحصيل

كدرشته 

 محل
 دوره

 اول دوم

 روزانه 5567 تهران –دانشگاه خوارزمي  فیزيولوژی ورزشي  4 - محل تحصیل تهران

محل تحصیل پرردي  خروددردان وا رر در    

 تهران
 5568 تهران –دانشگاه خوارزمي  فیزيولوژی ورزشي  4 -

پردي  

 خوددردان

 علوم اجتماعي - 2125

 
 روزانه 5561 دانشگاه تهران شناسيجامعه توسعه اجتماعي ر روستايي 3 -

 
 نوبت دوم 5562 دانشگاه تهران شناسيجامعه توسعه اجتماعي ر روستايي 2 -

 شناسيروان - 2150

 4 - محل تحصیل تهران
 

 روزانه 5565 تهران -دانشگاه خوارزمي  شناسي سالمتروان

محل تحصیل پردي  خروددردان وا رر در   

 تهران
- 4 

 
 5566 تهران -دانشگاه خوارزمي  شناسي سالمتروان

پردي  

 خوددردان

 حقوق عمومي - 2154

 
- 3 

 
 روزانه 5543 بابلسر -مازندران دانشگاه  حقوق عمومي

 
- 3 

 
 نوبت دوم 5544 بابلسر -دانشگاه مازندران  حقوق عمومي

 

 گروه علوم پـايه

 رياضي محض - 2233

 توضيحات
 ظرفيت پذيرش نيمسال

 نام رشته نام گرايش
نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي 

 محل تحصيل

كدرشته 

 محل
 دوره

 اول دوم

 
 روزانه 5545 كرمانشاه -دانشگاه رازی  رياضي جبر 2 -

 رياضي كاربردي - 2234

 
 روزانه 5558 دانشگاه دامغان رياضي كاربردی تحقیق در عملیات 3 -

 فيزيك - 2238

 
 روزانه 5559 پژوهشگاه دانش های بنیادی فیزيك فیزيك ماده چگال 5 -

 
- 6 

ذرات بنیررادی و نيريرره 

 هامیدان
 روزانه 5560 دانش های بنیادیپژوهشگاه  فیزيك

 
 فیزيك ایفیزيك هسته 5 -

تهران  -دانشگاه پیام نور استان تهران 

 شرق
 پیام نور 5569

 
- 5 

 
 فیزيك

مركز  -دانشگاه پیام نور استان تهران 

 تحصیالت تکمیلي تهران
 پیام نور 5570
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 4صفحه 

 گروه كشاورزي و منابع طبيعي
 علوم و مهندسي محيط زيست - 2401

 توضيحات
 ظرفيت پذيرش نيمسال

 نام رشته نام گرايش
نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي 

 محل تحصيل

كدرشته 

 محل
 دوره

 اول دوم

 
- 5 

 
 علوم و مهندسي محیط زيست

دانشگاه تربیت مدرس )محل تحصیل دانشکده 

 منابر طبیعي و علوم دريايي شهرستان نور(
 روزانه 5554

 مهندسي جنگل ـ مديريت جنگلعلوم و  - 2441

 
 روزانه 5546 دانشگاه ايالم علوم و مهندسي جنگل مديريت جنگل 2 -

 علوم و مهندسي جنگل مديريت جنگل 3 - 
دانشگاه تربیت مدرس )محل تحصیل دانشرکده  

 منابر طبیعي و علوم دريايي شهرستان نور(
 روزانه 5549

 جنگلعلوم و مهندسي جنگل ـ علوم زيستي  - 2443

 
 علوم و مهندسي جنگل علوم زيستي جنگل 3 -

دانشگاه تربیت مدرس )محل تحصیل دانشرکده  

 منابر طبیعي و علوم دريايي شهرستان نور(
 روزانه 5547

 
 علوم و مهندسي جنگل علوم زيستي جنگل 2 -

دانشگاه تربیت مدرس )محل تحصیل دانشرکده  

 منابر طبیعي و علوم دريايي شهرستان نور(
 نوبت دوم 5548

 علوم و مهندسي شيالت ـ تكثير و پرورش آبزيان - 2444

 
 علوم و مهندسي شیالت تکثیر و پرورش آبزيان 1 -

دانشگاه تربیت مدرس )محل تحصیل دانشکده 

 منابر طبیعي و علوم دريايي شهرستان نور(
 نوبت دوم 5556

 علوم و مهندسي شيالت ـ فراوري محصوالت شيالتي - 2445

 
- 1 

فررررراوری محصررررو ت 

 شیالتي
 علوم و مهندسي شیالت

دانشگاه تربیت مدرس )محل تحصیل دانشکده 

 منابر طبیعي و علوم دريايي شهرستان نور(
 نوبت دوم 5557

 علوم و مهندسي مرتع - 2448

 
- 4 

 
 علوم و مهندسي مرتر

دانشگاه تربیت مدرس )محل تحصیل دانشرکده  

 نور( منابر طبیعي و علوم دريايي شهرستان
 روزانه 5555

 علوم و مهندسي آبخيز - 2450

 
 علوم و مهندسي آبخیز حفاظت آب و خاک 3 -

دانشگاه تربیت مدرس )محل تحصیل دانشرکده  

 منابر طبیعي و علوم دريايي شهرستان نور(
 روزانه 5550

 
 علوم و مهندسي آبخیز حفاظت آب و خاک 1 -

دانشگاه تربیت مدرس )محل تحصیل دانشرکده  

 منابر طبیعي و علوم دريايي شهرستان نور(
 نوبت دوم 5551

 
- 3 

هررای مررديريت حرروزه 

 آبخیز
 علوم و مهندسي آبخیز

دانشگاه تربیت مدرس )محل تحصیل دانشرکده  

 منابر طبیعي و علوم دريايي شهرستان نور(
 روزانه 5552

 
- 1 

هررای مررديريت حرروزه 

 آبخیز
 علوم و مهندسي آبخیز

)محل تحصیل دانشرکده   دانشگاه تربیت مدرس

 منابر طبیعي و علوم دريايي شهرستان نور(
 نوبت دوم 5553

 

 گروه زبـــــان
 شناسيزبان - 2808

 توضيحات
 ظرفيت پذيرش نيمسال

 نام رشته نام گرايش
نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي 

 محل تحصيل

كدرشته 

 محل
 دوره

 اول دوم

 
- 3 

 

آموزش زبران فارسري بره    

 غیرفارسي زبانان
 روزانه 5563 تهران -دانشگاه شهید بهشتي 

 
- 1 

 

آموزش زبران فارسري بره    

 غیرفارسي زبانان
 نوبت دوم 5564 تهران -دانشگاه شهید بهشتي 

 

www.3gaam.com




