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 بسته آموزشی: -1

 جزوات نکته و تست -

 بسته آموزش مجازی -

 بسته سنجش مجازی -

 مشاوره رایگان تا زمان انتخاب رشته -

 مشاوره، برنامه ریزی و روشهای تست زنی -

 آزمایشی:های آزمون -2

 اینترنتی -

 ایمکاتبه -

 حضوری  -
 

 چرا سنجش امیر کبیر ؟

 

 :آزمون 3ات آموزشی برای خدم کنندهارائهتنها مؤسسه بزرگترین و 

 سراسری، آزاد، وزارت بهداشت.

 

 :مقطع 3برای  یآموزشخدمات  کنندهارائهتنها مؤسسه بزرگترین و 

 .دکتری، کارشناسی ارشد، کاردانی به کارشناسی

 

 گروه آموزشی 9های خاص و شناور در تنها موسسه ارائه کننده خدمات آموزشی برای رشته

 ، زبان، تربیت بدنی، دامپزشکیپزشکیعلومایه، فنی و مهندسی، کشاورزی، هنر، ، علوم پانسانیعلوم

 

 ها از طرف تنها مؤسسه با توانایی تامین جزوات و مطالب آموزشی در صورت اضافه شدن دروس رشته

 سازمان سنجش، دانشگاه آزاد و وزارت بهداشت

 

 

 امیرکبیر: شنایی با سنجشآ

در سطا   با هدف ارتقای سطح  دانطج مامعطه    امیرکبیر و شریف هستند صنعتیهای تحصیالن دانشگاهالکه از فارغ مجموعهمؤسسان 

فنی و مهندسی آغاز کردند. بنابراین با تومه بطه ایطن تجربطه    های و پشتیبانی رشته ریزیبرنامه، فعالیت خود را در زمینه مشاوره، 87

از طریط  کنکطور   ریطزی  برنامطه با ایده نوین آموزشی و  امیرکبیر کمیلیتسازی و گسترش عدالت آموزشی، سنججمفید و مهت سالم

با تکیه بر حسن اعتمطاد داوطلبطان ورودی مقطاطا عطالی و      لذا این مجموعهای همراه با مشاوره و پشتیبانی ساماندهی گردید. مکاتبه

یطن  ابنطابراین  ی نمطوده اسطت.   شناسطای  میصورت علتکمیلی و به پشتوانه یک دهه تجربه آموزشی در این زمینه، نیاز داوطلبان را به 

امیرکبیگر   دانشگاهی دانشگگا  نگتی ی   جهادکشور، بطاخخ   و تکمیلیبا همکاری مؤسسات برتر کنکور مقاطا عالی  مجموعه

ای گذشطته،  هط های برتر سطا  و با استفاده از مشاوره رتبه 1781از سا  ارشد کارشناسیدر زمینه انتشار کتب  تکتیک تهران()پلی

های ورودی مقاطا عالی سازی داوطلبان شرکت در آزمونضمن بکارگیری الگوهای نوین آموزشی، ماموریت یافته است تا ضمن آماده

سگتش  تکییلگی امیرکبیگر ک گ         2931از سگا    و تکمیلی، عدالت آموزشی را برای داوطلبان در سراسر کشور مهیا سازد.

 خدمات سنجش امیر کبیر
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امیرکبیر   ان شارات جهاد دانشگاهی دانشگا  توسط ان شارات ستش    امیرکبیر ش در قال  برند ستجز ات خود را 

 نیاید.مینتی ی امیرکبیر چاپ 

خواهید دید و شناخت؛ لذا از سا   ها و حوزه اینترنت و وبروزنامه مراید، ها،در رسانه زیر نیز میاسا شما مجموعه ما را با نک ه:

 امیرکبیر به چاپ خواهد رسید. ت تکمیلی با برند سنججرتر تحصیال، تمام محصوخت ب1712

سنجج امیرکبیر، تکمیلی امیرکبیر، آموزش امیرکبیر، تحصیالت تکمیلی امیرکبیر، آموزش تکمیلی، تحصیالت تکمیلی، تحصیالت 

تکمیلی دانشگاهی،  تحصیالت دانشگاهی، امیرکبیر، پورتا  امیرکبیر، آموزش دانشگاهی، سنجج دانشگاهی، دانشگاهی امیرکبیر،

 .، سنجج پورتا ، سنجج آزمون، آزمون تکمیلی، آزمون امیرکبیرامیرکبیر پورتا  تکمیلی، پورتا  دانشگاهی
 

821 - 99811717 – 99811711   دفتر مرکزی تهران  

821 – 99811111 فاکس دفتر مرکزی  

99899848و  99811111 هاستاد نمایندگی  

 پایگاه اینترنتی

 

www.sanjeshEtakmili.com  
www.sanjeshEamirkabir.ir  
www.sanjeshAzmoon.com 
www.UniversityShop.ir 

 
کبیر در آموزش عالی حضور در کلیه مقاطا تحصیالت تکمیلی )دکتری، کارشناسی ارشد، یکی از وموه تمایز سنجج امیر

 شد.باکاردانی به کارشناسی( آن هم به باخترین سح  و اعتبار و برند می

 

 چرا ستش  امیرکبیر:
 سراسری، آزاد و وزارت بهداشت. آزمون 7خدمات آموزشی  کنندهارائه مجموعهتنها  -1

 مقحا دکتری، کارشناسی ارشد، کاردانی به کارشناسی. 7خدمات آموزشیکننده ارائه مجموعهتنها  -2

، پزشکیعلومکشاورزی، هنر، ، علوم پایه، فنی و مهندسی، انسانیعلومگروه آموزشی  1خدمات آموزشی کننده ارائه مجموعهتنها  -7

 دامپزشکی، زبان و تربیت بدنی.

 آزاد و وزارت بهداشت. ،سراسریارشد کارشناسی های خاصهای آموزشی رشتهبستهکننده ارائه مجموعهتنها  -9

توریسم(، سنجج از ریزی برنامه(، مغرافیا )HSE) زیستمحیط، مدیریت زیستمحیط، مدیریت و آموزش ریزیبرنامهاقتصاد انرژی، 

ترابری(، عمران وریزی حمل و نقل(، عمران )راهبرنامه، مهندسی انرژی، عمران )آموزش ریاضیدور و سیستم اطالعات مغرافیایی، 

ای )راکتور، )مهندسی و مدیریت ساخت(، مهندسی مکاترونیک، مهندسی مواد )گرایج خوردگی، موشکاری و ...(، مهندسی هسته

هوا(، علوم باغبانی )گرایج داروئی(، آب، آلودگی)آب و فاضالب، منابا زیستمحیطپرتوپزشکی، مواد و چرخه سوخت(، مهندسی 

 هواشناسی کشاورزی، کارگردانی نمایج.

 و دکتری:ارشد کارشناسی شناور وهای خاص رشته کنندهارائهتنها  -4

حقوق اسالمی،  ومبانیوحدیث، فقهشناسی و ...(، الهیات )گرایج علوم قرآنیج ممعیت، مردم)گرا سنجج از دور، علوم امتماعی

شناسی، محالعات ، مدیریت مهانگردی، باستان7زبان، علوم تربیتی می، کتابداری، مترم، فسلفه(وکالم اسالمی، فقه شافعی فلسفه

شناسی زیست، زیست، فوتونیک، علوم کامپیوتر، علوم محیطزیستمحیطزنان، مددکاری امتماعی، پژوهج علوم امتماعی، مجموعه 

برداری، معدن، نانومواد، دریا، فیزیک دریا، مجموعه تاریخ و فلسفه علم، نفت، پلیمر، مدیریت در سوان  طبیعی، عمران، نقشه

پلیمر رنگ، مهندسی طراحی  نسامی، مجموعه بیوتکنولوژی و داروسازی،میمهندسی کشتی، هوا و فضا، تکنولوژی نسامی، شی

زیست، مدیریت نسامی، مهندسی فرآوری و انتقا  گاز، مهندسی ابزاردقی  و اتوماسیون در صنعت نفت، مهندسی ایمنی و محیط

(، مهندسی کشاورزی آب، اقتصادکشاورزی، منگلداری، ترویج و HSE زیستمحیط)بهداشت و ایمنی میبازرسی فنی، مهندسی شی

نابا طبیعی  م مکانیزاسیون کشاورزی،کشاورزی، های ی، تولیدات گیاهی، شیالت، مهندسی چوب، مکانیک ماشینآموزش کشاورز

 «دهیم، پیمودن مسیر با شماستامیرکبیر  راه را نشان میما در سنجش »
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هرز، توسعه روستایی، مدیریت کشاورزی، های مبارزه با علف و یایی، بیوتکنولوژی کشاورزی، شناسایزدبیابان بیابان(، )همزیستی با

فیزیک مجموعه هنرهای نمایشی و سینما، مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایا دستی، های تاریخی، بافت و بناها مرمت و احیای

 ، بیوتکنولوژی پزشکی، مهندسی ایمنی صنعتی، دامپزشکی.پزشکی

تهران،  پزشکیعلومت نفت، عنصیر، صن، خوامههای شریف، امیرکبیر، تهران، علم و صنعتمزوات معتبر از دانشگاهارائه  -1

ایران، آزاد علوم تحقیقات، آزاد تهران شما ، تهران مرکز، فردوسی مشهد، شیراز، صنعتی اصفهان،  پزشکیلومعبهشتی، عالمه شهید

 .دی به داوطلباندر قالب سی تبریز، ارومیه، تبریز، چمران اهواز، گرگان

نصیر، صنعت نعت، خوامههای شریف، امیرکبیر، تهران، علم و صبرگرفته شده از کتب مرما و مزوات دانشگاه و کتب مزوات -8

تهران، شهیدبهشتی،  پزشکیعلوم ،چمران اهواز از، فردوسی مشهد، تبریز، ارومیه،نفت، علوم تحقیقات تهران، صنعتی اصفهان، شیر

 طباطبایی. عالمهایران و  پزشکیعلوم

نصیر، ، تربیت مدرس خوامه، تهرانهای شریف، امیرکبیرنشگاهو دکتری داارشد کارشناسیدانشجویان میتیم تألیف و ناظر عل -7

 .تبریز و عالمهاز، فردوسی مشهد، علوم و تحقیقات، صنعتی اصفهان، شیربهشتی و صنعت نفت، شهید

 .ر(یبکامیر )چاپ شده توسط مهاد دانشگاهی صنعتی ریزیبرنامههای شورایعالی کتب منحب  بر سرفصل -1

 درس.ارائه خالصه مباحث و نکات تکمیلی برای هر  -18

 زنی.، مشاوره و روشهای تستریزیبرنامهارائه بسته  -11

 .معتبر(های بسته آموزش مجازی تحصیالت تکمیلی )شامل مزوات تمام دانشگاهارائه  -12

 ارائه بسته سنجج مجازی تحصیالت تکمیلی. -17

 تا زمان انتخاب رشته.ریزی برنامهپشتیبانی و  -19

   ستش  تکییلگی دات کگا   کارشناسی در سایت اینترنتطی  اردانی به و کارشد کارشناسیدکتری، ارائه آخرین اخبار کنکور  -14

 !آر.ی آ امیرکبیر داتستش  

 ارائه آخرین نمونه سواخت دکتری، کارشناسی ارشد، کاردانی به کارشناسی، دانشگاه سراسری، آزاد و وزارت بهداشت به همراه بسته. -11
 

 تطرین مقوله آموزش در اقصی نقاط ایطران اسطت. اینطک داوطلبطان در دوردسطترس     مومیت بخشیدن بهع امیرکبیرهدف سنججاینک 

در طو   امیرکبیرهمانند داوطلبان تهرانی برخوردار شوند، بنابراین داوطلبان سنجج امیرکبیرتوانند از خدمات سنججشهرستانها می

 .کنندآیند و دروس خود را با این برنامه محالعه مییپیج م شده به ریزیبرنامهقدم با روشهای بهیک سا  قدم
 

  های آموزشیهای آموزشیراهنمای استفاده از طرحراهنمای استفاده از طرح
 

های آموزشی متنوع است امیرکبیر برای کلیه داوطلبان کنکورهای مقاطا مختلف )عالی و تکمیلی( دارای برنامه و طرحسنجج

های مؤسسه استفاده نماید. هر برنامه و طرح دارای یک واند از برنامهتبنابراین هر داوطلب با هر شرایط علمی، مالی، سنی و فردی می

خود از آن استفاده کندبه کلیه  هتواند با تحبی  شرایط ویژها و خصوصیات منحصر به فرد است که هر شخ  میسری ویژگی

ها و نیازهای خود طرحی ییتومه به توانا و باها را با دقت محالعه نموده شود هر یک از طرحدانشجویان و داوطلبان محترم توصیه می

 بینند انتخاب نمایند. را که به صالح و مناسب خود می
 

 (طالئی طرح) درسیریزی وبرنامه مشاوره: یک شماره طرح
نمایند آرزو دارند در آزمون ورودی پذیرفته شده و حرکت مدیدی کسانی که در آزمون کنکور مقاطا مختلف دانشگاهی شرکت می

در زندگی خود آغاز نمایند. برای تحق  این عالقه و میل شخصی قحعاً یک سری عوامل و ابزار ومود دارد که بدون داشتن آنها، را 

 قبولی و موفقیت در آزمون محا  و غیرممکن خواهد بود. 

نماید. در ه هدف را آسانتر میایم که رسیدن بما برای این که به داوطلبان برای نیل به هدفشان کمک کنیم، مسیری را ترسیم نموده

 مند خواهد شد: طرح یک، دانشجو از این ابزار و امکانات بهره

 داوطلب باید بداند چه بخواند؟ چگونه بخواند؟ چه مدت بخواند؟ و به چه ترتیبی بخواند؟  آگاهی: -1

 د امتناب شود. : روند محالعه داوطلب مستمر و پیوسته بوده و از هر گونه افراط و تفریط باینظم -2

 : منابا به ترتیب محالعه شود از پراکنده خوانی یا گزیده خوانی باید پرهیز گردد. انضباط -7
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 بندی صحی  و مناسب منابا و ومود یک نمودار محالعاتی که رشد و پیشرفت درسی شاخ  اصلی آن باشد. : تقسیممدیریت -9

او و ارایه راهکار برای مبران نقای  و میب و نظارت بر وضعیت عل: سنجج مستمر و کنتر  تکالیف درسی داوطلنظارت -4

 های مومود. کاستی

ترین ومه افتراق افراد همیشه ریت در کار ندارند. شاید این مهمما افراد تمایلی به رعایت نظم، انضباط و مدی میدر فرهنگ عمو

 قیت همین مورد ظریف است. موف  با سایر افراد مامعه است. به اعتقاد ما کلید پیروزی و موف

ای خاص، ومود یک برنامة مدون و هدفمند و با ضمانت نظر از حضور در کالس درس یا مؤسسهپیشنهاد ما به همة داوطلبان صرف

های گذشته امرای این طرح در امراء است که بر اساس آن داوطلب خود را مجبور و مکلف به محالعه ببیند. تجربه موف  سا 

های مشاور آموزشی خود باشد و به او اگر در خدمت و محیا برنامه میرا متقاعد نمود که هر دانشجو با هر کیفیت علمؤسسه ما 

 اعتماد و اعتقاد داشته باشد قحعاً مزد این اعتماد را خواهد گرفت. 
 

طلبان ر ش آماد  ا شود چرا که دمیاین طرح به تیا  دانششویان دانشگاهی، مخصونا سا  ا     د   دانشگا  تونیه 

 گیرند.میریزی نحیح هر نوع ام حان را فرا شدن   برنامه
 کتد.ریزی ستش  امیرکبیر اس فاد  میدر این ر ش دا طل  متابع  درسی   آموزشی را خودش تهیه کرد    فقط از برنامهنک ه: 
  

  
  

 (ایمکاتبهدوره ) آموزشی هایبسته: دو شماره طرح

ها و خصوصیات فردی متفاوت، متنوع و ناهمگون کنند از نظر ویژگیی مقاطا عالی و تکمیلی شرکت میافرادی که در کنکورها

 هستند. این تنوع، تکثر و ناهمگونی دخیل مختلفی دارد: 

ز های متنوع دانشگاهی هستند. این افراد االتحصیالن رشتهداوطلبان کنکور در مقاطا عالی و تکمیلی، فارغ مدرک تحصیلی: -2

 مختلفی قرار دارند. میدر سحوح علهای متفاوت در محل تحصیل خود لحاظ دانج و معلومات به علت آموزش

آنها دارد. مؤسسات و  میقحعاً محل تحصیل دانشجویان از نظر کیفی تأثیر بسیار زیادی در پرورش استعداد علمحل تحصیل:  -1

به همین علت خرومی  ه کمی، درسح  کیفی متوازنی قرار ندارند.مراکز آموزش عالی متأسفانه به علت گستردگی و توسع

 های ما از نظر کیفی متفاوت است. دانشگاه

التحصیلی از دانشگاه متفاوت شرکت کنندگان در آزمون مقاطا عالی و تکمیلی از لحاظ زمان فارغال حصیلی: زمان فارغ -9

 . هستند میالتحصیل مدید و برخی قدیهستند. برخی فارغ

گردد در بسیاری از داوطلبان درگیر مسائل کاری، شغلی و خانوادگی خود هستند و همین امر باعث میولیت: ئاش غا    مس -4

فرصت و انگیزة محالعه را از دست بدهند. بالعکس برخی داوطلبان کامالً از لحاظ زمان و فرصت محالعه  های روزمره،تالطم گرفتاری

 ای ندارند. غهگونه محدودیت و دغدهیچ

صرفنظر از مسایل شغلی، افراد متاهل در کنار محالعه باید مسایل و امور مربوط به خانواده را هم تاهل   مشکالت خانوادگی:  -5

 گذار مورد تومه قرار دهند. به عنوان یک اصل مهم و تأثیر

آزمون مقاطا عالی و تکمیلی است. اما باید تومه نمود در  هایی میان داوطلبانای از اختالفات و تفاوتبه هر حا  موارد مذکور نمونه

نظر از همه مواردی که ذکر شد گیرد و صرفروز آزمون فقط یک دفترچه سؤا  با یک برگه پاسخ در مقابل شرکت کنندگان قرار می

افراد تومه  میکارنامة عل داوطلبان باید به شکل صحی  و درست به سؤاخت محروحه پاسخ دهند و در زمان اعالم نتایج فقط به

 گونه تومهی نخواهد شد. های افراد هیچمشکالت و گرفتاری شود و بهمی

کنیم افراد را با ومود همة مشکالتی که دارند در یک مدت کوتاه تحت آموزش قرار دهیم و آن مفاهیم و دانج و اصو  ما تالش می

ان کنیم و با یک آمادگی قابل قبو  برای ورود به مرحلة بعد آماده نمائیم. این امر اولیه را که برای کنکور مورد نیاز است برای آنها بی

های آموزشی که م شکل از جز ات دانشگاهی تونیه شد  فقط با مطالیه بس هبا تومه به نیازی که احساس شده است 

های ر شها، ر ش نک ه  های می بر، جز ات کتکوری، ک   کتکوری مت خ  موسسات کتکور، نکات تکییلی، دانشگا 

 مشازیآموزش ،مشازیستش ، TRIZتکتیک یادگیری   ارزیابی انحصاری مؤسسه مثل ییهای علتکتیک ریزی،برنامه

از باشند. ها، مزء کاملترین مجموعه در این مقوله میبه مرأت این پکیج   دف رچه کتکور سالهای گذش ه بود  امکانپذیر است.

ی موابگوی این یمزوات کنکوری به تنها تکمیل کننده فرآیند یادگیری محالب بوده و این عوامل، یم مجموعهکه ما معتقدآنجایی 

توانند ها نشان داده است اگر شرکت کنندگان همراه و هماهنگ با برنامه مؤسسه باشند به خوبی میتجربه امرای دوره فرآیند نیست.
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های شغلی خود نیز رسیدگی نمایند. شرکت کنندگان در این طرح باید منحب  و تاریضمن انجام تکالیف درسی، به امور منز  و گرف

ی طرح، دور یز هدف نهاهای اعالم شده از طرف مؤسسه باشند و هرگونه عدو  و انحراف از برنامه قحعاً دانشجو را اهمگام با برنامه

 خواهد کرد.
انشجو را محالعاتی بیشتر بر خود دانشجو متمرکز است و مؤسسه فقط داست یعنی بار « دانشجو محور»و « برنامه محور»این طرح 

 کند.مدیریت و هدایت می

 

 :شودن طرح به افراد ذیل تونیه میای

 افراد شاغل و کارمند -1

 داوطلبان شهرستانی -2

 کسانی که امکان حضور در کالسهای حضوری را ندارند -7

 افرادی که قصد مرور محالب را دارند. -9
 

 بندی شده آزمایشی طبقههای : آزمونسهح شماره طر
آورد بندی شده مکمل خوبی برای تقویت مراحل قبلی است. به عبارت دیگر داوطلب فرصتی به دست میهای آزمایشی طبقهآزمون

اخت آماده نماید. خود را برای پاسخگوئی به سؤ محالعه نموده و های اعالم شدهبندی شده در فرصتطبقه میکه طب  یک برنامة عل

 های آزمایشی عبارتست از: مزایای حضور در آزمون

 ومود نظم و انضباط در محالعه  -1

 آزمون  یهحساس اهرم فشار برای امرای برناما -2

 انگیزگی زودرس است. ملوگیری از افراط و تفریط در محالعه که وسیله خوبی برای ملوگیری از خستگی یا بی -7

 داوطلبمیقاط ضعف و قوت علی با نیآشنا -9

 مقایسه داوطلب با سایر داوطلبان در سح  تهران و سراسر کشور  -4

 تمرین شرکت در آزمون اصلی )مهارت آزمون(  -1

 یادگیری روش صحی  پرکردن پاسخنامه )مهارت آزمون(  -8

 تنظیم زمان حضور در آزمون )مدیریت آزمون(  -7

 رفا اضحراب و استرس آزمون  -1

 اصالح خحاها و مرور نکات مدید  -18

)ارسا  ای مکاتبه در زمان شرکت در آزمون، اتصا  به اینترنت خزم نیست(، .آف خینصورت اینترنتی، ) 7آزمایشی به های آزمون

 شود.میها از طری  پست به آدرس داوطلب( و حضوری بر گزار آزمون

 

ر داوطلب فرصت محالعه مفاد آزمون را داشته باشد و هم این که در فواصل زمانی ای تعریف شده است که هها به گونهبرنامه آزمون

مختلف امکان مرور و دورة محالب قبلی را نیز دارا باشد. به عبارت دیگر داوطلب آزمون، نباید نگران کمبود زمان و یا فراموشی 

 محالب قبلی باشد. 

ا همت و تالش داوطلب توام و همراه نباشد متأسفانه مفید و ثمربخج نخواهد بود. اگر ب آموزشیهای استفاده از بستهما اعتقاد داریم 

کنیم تا عالوه بر دهیم و او را تشوی  میبه همین دلیل با استفاده از اهرم آزمون، داوطلب را در فضای محالعه و رقابت قرار می

های آزمایشی مقدمة خوبی برای پیر زی در آزمون قطیاً موفقیت در آزمونمحالعه زیاد از رقبای خود نیز سبقت بگیرد. 

 .انلی خواهد بود
 

 :و سنجش امیرکبیر با همکاری جهاد دانشگاهی امیرکبیر و دکتری ارشدکارشناسیچاپ و نشر کتب 
د ریزی و با همکاری مهاهای شورایعالی برنامهرا براساس سرفصلارشد کارشناسیبرای اولین بار چاپ کتب کنکور  این مرکز

با  ای کنکور تحصیالت تکمیلیهای مکاتبهورهدر د لذا این مجموعهتاکنون به انجام رسانیده است.  1781دانشگاهی امیرکبیر از سا  

به  ریزیبرنامهسالهای قبل ارائه مشاوره و ارشد کارشناسیهای برتر آزمون گیری از رتبهتکیه بر تجربیات طوخنی خود و با بهره
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کنندگان کمک را در دستور کار خود قرار داده است، زیرا اعتقاد ما بر این است که مشاوره به شرکت عالی و تکمیلی داوطلبان مقاطا

سنجج تکمیلی امیرکبیر  1712از سا   ارشد خود داشته باشد. تحصیالت تکمیلیکند تا بتوانند تحلیل مفید و مامعی از نتایج می

امیرکبیر و انتشارات مهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی توسط انتشارات سنججو  رکبیرامیبرند ستش با کتب و مزوات خود را 

 نماید.میامیرکبیر چاپ 

 هشدار به داوطلبان آزمون مقاطع تکمیلی

ی را ایجاد کرده است که داوطلبان مهت راهیابی به رشته و مند به تحصیل در مقاطا عالی، فضایرشد روزافزون داوطلبان عالقه

مورد نظر، باید رقابت تنگاتنگ، با موفقیت عبور کنند در این چنین موقعیتی، تبلیغات متنوع و رنگارنگ مؤسسات آموزشی با  دانشگاه

بیضی از مؤسسات با تبلیغات کذائی مانتد  ابس ه سازد. گاهاً ریزی داوطلب مشکل میشعاری غیرواقعی انتخاب راه را برای برنامه

های می بر کشور، دس رسی به بانک سواالت کتکور، اس فاد  از   سازمان ستش    دانشگا بودن به مراکز آموزش عالی 

ای ریزی، برگزاری آزمونهای متظم د ر های شوراییالی برنامههای کتکور، متطبق بودن جز ات با سرفصلطراحان تست

هزیته د ر ، دارا بودن سیس م  د ر ، قسطی کردنهای بازآموزی   ارد های پایاندر چتد مرحله، برگزاری د ر 

های بییه های تضییتی،ی کالسهای کتکور در فالن دانشگا  می بر، برگزاری د ر رای   خدمات ایت رن ی، برگزاچتدرسانه

اع بار چتدساله در زمیته کتکور مقاطع تکییلی، اس رداد شهریه در نورت پذیرف ه نشدن در کتکور، داش ن  تحصیلی،

  بزرگ رین جامیه آماری ای، اعالهای کذائی، میرفی مؤسسه به عتوان بزرگ رین مرکز آموزش مکاتبهولیقب میاسا اعال 

های های تهران   یا میرفی مؤسسه به عتوان مب کر طرح کتکورترین اساتید دانشگا کشور، اس فاد  از برجس ه

از خدمات وعده  میافت هزینه کالن دوره، با ارائه مقدار کداوطلب را به سوی موسسه خود مذب کرده و بعد از دری آزمایشی   ...

دهند. )مخصوصاً برای داوطلبان شهرستانی که به مؤسسات مذکور در تهران واقا ، داوطلب را در یک کار انجام شده قرار میداده شده

 های شهرستان با دانشجویاندانشجویان دانشگاه میسح  کردن تراز علسازی و همهستند دسترسی ندارند(. لذا مهت سالم

ریزی سازی منابا آموزشی منحب  بر سرفصلهای شورایعالی برنامهبه عنوان مجری آماده امیرکبیرهای تهران، مجموعه سنججدانشگاه

 سازی کتب آموزشی یاری نموده است.امیرکبیر را در آمادهدر مقاطا عالی و تکمیلی، مهاد دانشگاهی صنعتی
 

 نامبت مدارک و نحوه ث
 

باشد. لذا پس از محالعه دقی  استفاده از خدمات آموزشی این مرکز برای کلیه کسانی که قصد موفقیت داشته باشند مفید و میسر می

های خزم و ارزیابی خدمت ( و انجام بررسیاینترنتی موسسهمحالب ارائه شده در دفترچه راهنما )و در صورت نیاز بازدید از سایت 

 باشد:نام به شرح ذیل میثبت مؤسسه مراحل
 

 نام:مدارک ثبت
 .1719های آمادگی آزمون تحصیالت تکمیلی نام دورهتکمیل فرم ثبت -1

 .های آزمایشی(های آموزشی یا آزمونفیج بانکی )ومه ثبت نام مربوط به بسته -2

ریز نموده و اصل رسید بانکی را ضمیمه مدارک وا موسسهبه شماره حساب  ،نام مربوط به هر یک ازخدمات مؤسسه رالحفاً ومه ثبت

 دارید(.کنید. )کپی فیج را نزد خودتان نگه 

 28یا 18نام، مبلغ آموزشی خود را از طری  پست پیشتاز دریافت نمایند. عالوه بر هزینه ثبت داوطلبانی که مایلند بسته توجه:

مایلند بسته آموزشی از طری  پیک ارسا  شود  . داوطلبان تهرانی کهشودهزارتومان بابت پست نیز به مبلغ بسته آموزشی اضافه می

 توانند بسته خود را در محل دریافت و هزینه ارسا  را به پیک پرداخت کنند.می
 

 

 نام:ثبت ینحوه
در  جموعهین مهای فروش اا نمایندگیی امیرکبیرسنجج انتشاراتمرکزی  نام مستقیماً به دفترتوانند مهت ثبتداوطلبان می

 و www.sanjeshEtakmili.com این موسسه به نشانی اینترنتیسایت مرامعه به یا با  مرامعه نمایند سراسر کشور
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www.sanjeshEamirkabir.comها به صفحه آخر این دفترچه یا برای مشاهده نمایندگی خود را تکمیل کنند. نام، ثبت

 .های فوق مرامعه نماییدهای سایتصفحه نمایندگی
 

 

 نام:آئین نامه ثبت
دلیل اعم از بیماری، مشکالت شغلی، خدمت سربازی، عدم توانمندی  رشته یا گرایج از خدمات آموزشی به هر راف یا تغییرصان -

های اداری، مسافرت، مشکالت خانوادگی، مشکالت مالی و ... صرفاً قبل از دریافت بسته آموزشی در ادامه تحصیل، ماموریت

 است.امکانپذیر 

 باشد.امیرکبیر می لیه شرایط و مقررات سنججنام به منزله آگاهی و پذیرش کثبت -

 

 .زنی+ مشاوره رایگان تا زمان انتخاب رشتهمزوه مشاوره و برنامه ریزی + مزوه روشهای تست بس ه طالیی:

 ثبت نام کنکور.ای هشامل خالصه دروس مواد امتحانی و ایبوک، توضیحات رشته، دفترچه بس ه آموزش مشازی:

ن های خودسنجی با قابلیت آزمطو های گذشته سراسری و آزاد وزارت بهداشت، آزمونهای سا شامل آزمون بس ه ستش  مشازی:

 .گیری

 شامل بسته طالیی + بسته آموزشی مجازی + بسته سنجج مجازی بس ه مکیل :

 سته مکملبندی شده + بهای طبقهتشامل مزوات کنکوری + تس بس ه آموزشی:

 

مرحلطه   7مرحلطه آزمطون: شطامل     7 :سراسگری ارشد کارشتاسی یا ایت رن ی )آنالین( یا حضوریای مکاتبهآزمایشی  آزمون

 آزمون ماما او ، آزمون ماما دوم(.دوم،  %48چهارم،  %24سوم،  %24درصد او ،  48دوم،  %24او ،  %24آزمون )

 9مرحلطه آزمطون: شطامل     9 آزاد:ارشگد  کارشتاسگی  ایت رن گی )آنالیگن(  ای یا حضوری یا آزمون آزمایشی مکاتبهآزمون 

 دوم، ماما او ، ماما دوم(. %48او ،  %48) مرحلهآزمون

 7مرحلطه آزمطون: شطامل     7 ارشد  زارت بهداشگت: ای یا حضوری یا ایت رن ی )آنالین( کارشتاسیآزمون آزمایشی مکاتبه

 دوم، آزمون ماما او ، آزمون ماما دوم(. %48چهارم،  %24سوم،  %24 ، درصد او 48دوم،  %24او ،  %24مرحله آزمون )

 %48او ،  %48مرحله آزمطون )  9شامل  دک ری سراسری: ای یا حضوری یا ایت رن ی )آنالین(آزمون آزمایشی مکاتبهآزمون 

 .دوم، ماما او ، ماما دوم(

 .)شامل زبان عمومی، تافل و استعداد تحصیلی( 1آزمون نوع 

 .و دروس کارشناسی( شامل زبان عمومی، تافل و استعداد تحصیلی) 2ون نوع آزم 

 .(و کارشناسی ارشد )شامل زبان عمومی، تافل و استعداد تحصیلی ، دروس کارشناسی 7آزمون نوع  

دوم،  %48او ،  %48مرحله آزمطون )  9شامل  دک ری آزاد: ای یا حضوری یا ایت رن ی )آنالین(آزمون آزمایشی مکاتبهآزمون 

 ماما او ، ماما دوم(.

 %48مرحلطه آزمطون )   9شطامل   :دک ری  زارت بهداشگت  ای یا حضوری یا ایت رن ی )آنالین(آزمون آزمون آزمایشی مکاتبه

 دوم، ماما او ، ماما دوم(. %48او ، 
 

ماینطدگی در دفطاتر   در شهرهای دارای نمایندگی و در صورت امکان برگزاری آزمطون حضطوری توسطط ن    آزمون آزمایشی حضوری

 گردد.نمایندگی و با هماهنگی داوطلب انجام می

 گردد.هر دو هفته یک بار )طب  زمانبندی اعالم شده( به آدرس پستی داوطلب ارسا  می ایمکاتبه آزمون آزمایشی

 گردد.از طری  سایت سنجج آزمون دات کام به صورت اینترنتی برگزار میآزمون آزمایشی آنالین 

 گردد.هر سه نوع آزمون آزمایشی به صورت اینترنتی و از طری  سایت سنجج آزمون دات کام منتشر می کارنامه
 

 گردد به سایت ستش  تکییلی دات کا  مراجیه نیایید.هایی که آزمون آزمایشی برگزار میبرای مشاهد  لیست رش ه
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 های تحت پوش  ستش  امیرکبیر در مقاطع تحصیالت تکییلیرش ه
 

 .دنباشها مومود می، منابا آزمون سایر رشتهباشنددار )*( مومود نمیارههای ستنابا آزمون رشتهم

 شود.دار ارائه میهای ستارهاواخر خردادماه از سایت سنجج تکمیلی دات کام بازدید کنید، منابا آزمون تعدادی از رشته

های دفتر مرکزی سنجج تکمیلی دات کام مرامعه نمایید یا با تلفنمهت اطالع از قیمت منابا آزمون تحصیالت تکمیلی به سایت 

 .های سراسر کشور تماس بگیریدو نمایندگی

 

 کارشتاسی ارشد  زارت بهداشت

 فیزیوتراپی ورزشی انفورماتیک پزشکی مدیریت توانبخشی کاردرمانی * شنوایی شناسی * روانشناسی بالینی مهندسی بیمارستان * آموزش بهداشت

دیریت خدمات م

 بهداشتی درمانی

تکنولوژی تصویربرداری 

 (MRI)مغناطیسی 
علوم تغذیه در 

 بحران

ویروس شناسی 

 پزشکی

کتابداری و 

 سانی پزشکیراطالع

مهندسی پزشکی 

 )بیوالکتریک(

کنتر  مواد خوراکی 

 و آشامیدنی

شناسی آزمایشگاهی و خون

 بانک خون )هماتولوژی(

 زیست فن آوری پزشکی مدیریت دارو MBA قارچ شناسی پزشکی گفتار درمانی * علوم تغذیه وان پرستاریر ژنتیک انسانی آموزش پزشکی

ارزیابی فناوری سالمت  اپیدمیولوژی
(HTA) 

 مشاوره در مامایی بالینیبیوشیمی
فناوری اطالعات 

 سالمت

مهندسی بهداشت 

 ایحرفه

علوم بهداشتی در 

 تغذیه

علوم و صنایا غذایی )گرایج 

 ر  کیفی و بهداشتی(کنت

 مهندسی پزشکی )زیست مواد( سالمت سالمندی سالمت و رسانه میکروب شناسی فیزیولوژی شیمی دارویی هاکلیه پرستاری انگل شناسی

 نظارت بر امور دارویی * ارگونومی علوم تشریحی آمار زیستی فیزیک پزشکی رفاه امتماعی بینائی سنجی * ایمنی شناسی
و اعضای مصنوعی 

 وسایل کمکی

شناسی پزشکی و حشره

 مبارزه با ناقلین

بهداشت و ایمنی 

 مواد غذایی

میکروب شناسی 

 مواد غذایی

مهندسی بهداشت 

 محیط

میکروب شناسی مواد 

 غذایی

رادیوبیولوژی و 

 حفاظت پرتویی

مدیریت سالمت، ایمنی و 

 (HSE)محیط زیست 
 علوم داروهای پرتوساز مددکاری امتماعی نانوتکنولوژی پزشکی مامایی راپیفیزیوت سم شناسی تکنولوژی گردش خون اقتصاد بهداشت

 

 دک ری  زارت بهداشت

 هماتولوژی )خون شناسی( مددکاری امتماعی اعضای مصنوعی فارماکولوژی سالمند شناسی بیولوژی تولید مثل پزشکی مولکولی آمار زیستی *

 آموزش پزشکی * فیزیولوژی پرستاری * فیزیوتراپی ت و رفاه امتماعیسالم قارچ شناسی پزشکی علوم اعصاب اپیدمیولوژی

سالمت در بالیا و 

 فوریت ها *
 انگل شناسی پزشکی

حشره شناسی پزشکی و 

 مبارزه با ناقلین *

زیست فناوری پزشکی 

 )بیوتکنولوژی(

مدیریت اطالعات 

 سالمت *

سیاستگذاری 

 سالمت *

مدیریت خدمات 

 بهداشتی و درمانی

 -شناسی پزشکی ایمنی 

 ایمونولوژی پزشکی

 سالمتبهداشت و ارتقایآموزش محالعات اعتیاد ژنتیک پزشکی فیزیک پزشکی های میکروبیتوکسین انفورماتیک پزشکی اقتصاد سالمت علوم تغذیه

 ویروس شناسی پزشکی مهندسی پزشکی ی *گفتار درمان فیزیولوژی ورزشی علوم تشریحی )آناتومی( روانشناسی نظامی بالینیبیوشیمی شناسی *شنوایی

 آوری پزشکینانوفن مهندسی بافت کار درمانی * بهداشت محیط علوم سلولی کاربردی پروتئومیکس کاربردی بهداشت باروری روانشناسی بالینی

     باکتری شناسی پزشکی علوم و صنایا غذایی ایبهداشت حرفه اخالق پزشکی *

 
 اسری   آزادکاردانی به کارشتاسی سر

 عتوان رش ه ام حانی کد عتوان رش ه ام حانی کد عتوان رش ه ام حانی کد

 ایبهداشت حرفه 11 مدارک پزشکی 1 هوشبری 1

 تکنولوژی پرتودرمانی 12 تکنولوژی پرتوشناسی )رادیوبیولوژی( 8 علوم آزمایشگاهی 2

 اتاق عمل 17 حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین 7 بهداشت عمومی 7

 پروتزهای دندانی 19 مامایی 1 علوم آزمایشگاهی دامپزشکی 9

   ایتکنولوژی پزشکی هسته 18 بهداشت محیط 4

 
  

 های حقوقیبس ه آموزشی رش ه
 عتوان رش ه ام حانی کد عتوان رش ه ام حانی کد

 سردفترداری 7 قضاوت 1

 ( قوه قضاییه178مشاوران حقوقی )ماده  9 وکالت 2
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 رشتاسی ارشد سراسریکا
 علوم و صنایا غذایی -کشاورزیمهندسی 1717 مهندسی صنایا 1218 امتماعیعلومپژوهج 1198 انسانیعلو 

 کشاورزیشناسیحشره -کشاورزیمهندسی 1719 مدیریت در سوان  طبیعی 1212 مدیریت 1192 زبان و ادبیات فارسی 1181
 گیاهیشناسیبیماری -کشاورزیمهندسی 1714 مهندسی نقشه برداری 1217 محیط زیست 1191 علوم مغرافیایی 1182

1187 
و  از دورسنجج

 مغرافیاییاطالعاتسیستم
 محیط زیست -منابا طبیعیمهندسی 1718 مجموعه مهندسی عمران 1219 و حفاظت اطالعات *اطالعات 1198

 مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم 1711 ردیمجموعه دریانو MBA 1211مدیریت امرایی  1197 زبان عربی 1189

 1721 مجموعه مهندسی مکانیک 1218 ( *1مدیریت امور دفاعی ) 1191 علوم اقتصادی 1184
مدیریت و  -طبیعی منابا مهندسی

 با بیابان همزیستی
 مکانیزاسیون کشاورزی -کشاورزیدسیمهن 1722 مجموعه مهندسی معدن 1217 ( *2مدیریت امور دفاعی ) 1148 ورزشیو علومبدنیتربیت 1181
 بیابان زدایی -مهندسی منابا طبیعی 1727 مجموعه مهندسی مواد 1282 *فرماندهی مدیریت انتظامی 1141 تاریخ 1188
 کشاورزیبیوتکنولوژی -کشاورزیمهندسی 1729 نانومواد / نانوفناوری 1287 مدرسی معارف اسالمی 1142 علوم امتماعی 1187
 توسعه روستایی –مهندسی کشاورزی  IT 1724مجموعه مهندسی فناوری اطالعات 1281 (9مدیریت اطالعاتی ) 1147 رهنگ و زبانهای باستانیف 1181

 1721 مجموعه مهندسی کامپیوتر 1288 محالعات دفاعی، استراتژیک 1149 زبان شناسی 1118
با و مبارزه شناسایی -کشاورزیمهندسی

 هرزهایعلف
 مدیریت کشاورزی 1728 مجموعه مهندسی هوا فضا 1281 اطالعات استراتژیک 1144 علوم قرآن و حدیث-هیاتال 1111
 مهندسی فضای سبز 1727 تکنولوژی نسامی -نسامیمهندسی 1277 آماد * 1141 فقه و مبانی حقوق-الهیات 1112

 هتر الیافو علومنسامیشیمی -نسامیمهندسی 1279 مدیریت بحران 1148 فلسفه و کالم-الهیات 1117
 شهریو مدیریتایشهری، منحقهریزیبرنامه 1748 و داروسازی مجموعه بیوتکنولوژی 1274 پدافند غیرعامل * 1147 ادیان و عرفان-الهیات 1119

 طراحی شهری 1741 صنایا رنگ –مهندسی پلیمر  1271 علو  پایه فقه شافعی-الهیات 1114

 مجموعه معماری 1742 مهندسی طراحی محیط زیست 1278 موعه علوم زمینمج 1281 فلسفه 1111

 تاریخیهایبناها و بافتمرمت و احیای 1747 مدیریت نسامی 1277 هواشناسیوژئوفیزیکمجموعه 1282 1علوم تربیتی  1118

 سکی *نمایج عرو 1741 مهندسی فراوری و انتقا  گاز 1271 مجموعه شیمی 1287 2علوم تربیتی  1117

 هنرهای نمایشی و سینمامجموعه 1748 نفتصنایادرو اتوماسیوندقی ابزارمهندسی 1218 مجموعه فیزیک 1289 شناسیدانجاطالعات وعلم 1111

 هنرهای تصویری و طراحیمجموعه 1747 مهندسی ایمنی و بازرسی فنی 1212 مجموعه فوتونیک 1284 زبان فرانسه * 1128

 1217 مولکولیسلولیشناسیزیست 1281 یسیزبان انگل 1121
و بهداشت،ایمنی-شیمیمهندسی

 (HSEزیست)محیط
 دستیو صنایاهنرهای پژوهشیمجموعه 1741

 مجموعه هنرهای موسیقی * 1718 مجموعه ایمنی صنعتی 1219 آمار و کاربردها 1288 زبان روسی * 1122
 مجموعه هنرهای ساخت و معماری 1711 شا رزیک ریاضیات و کاربردها 1287 7علوم تربیتی  1127

 طراحی صنعتی 1712 مرتعداری-طبیعی آبخیزداریمنابامهندسی 1781 علوم کامپیوتر 1281 زبان آلمانی * 1129

 مجموعه فرش 1717 مهندسی کشاورزی آب 1782 علوم گیاهی -شناسیزیست 1217 مدیریت مهانگردی 1124

 طراحی پارچه و لباس 1719 مهندسی کشاورزی  زراعت و اصالح نباتات 1787 علوم مانوری -شناسیزیست 1219 حقوق 1121

 دامپزشکی اقتصاد کشاورزی –مهندسی کشاورزی  1789 محیط زیست دریا 1214 ایرانشناسی 1128

 انگل شناسی دامپزشکی 1481 علوم باغبانی –مهندسی کشاورزی  1784 دریاشناسیزیستمجموعه 1211 زبان و ادبیات اردو * 1121

1178 
سیاسی و علوم

 المللبینروابط
1218 

و اقیانوسی/فیزیک دریاییعلوم

 دریا
 فیزیولوژی دامپزشکی 1482 کشاورزیو آموزشترویج-کشاورزیمهندسی 1781

 اسی دامپزشکیبافت شن 1489 منگلداری -طبیعیمنابامهندسی 1788 مجموعه تاریخ و فلسفه علم 1217 محالعات مهان 1171

 باکتری شناسی دامپزشکی 1484 علوم خاک -کشاورزیمهندسی 1787 مجموعه علوم شناختی 1211 باستان شناسی 1172

 ایمنی شناسی دامزشکی 1481 دام و طیورکشاورزیمهندسی 1781 فتی   مهتدسی روانشناسی 1177

 کیفی موادغذاییو کنتر بهداشت 1488 گیاهیمهندسی تولیدات  1718 مجموعه مهندسی برق 1241 حسابداری 1179

 بهداشت آبزیان 1487 منابا طبیعی شیالتمهندسی 1711 مجموعه مهندسی نفت 1247 محالعات زنان 1178

 بیوشیمی بالینی 1481 منابا طبیعی چوبمهندسی 1712 مجموعه مهندسی صنایا 1241 امتماعیارتباطاتعلوم 1177

       مددکاری امتماعی 1171
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 کارشتاسی ارشد آزاد
 داروییگیاهانفیزیولوژی و اصالحگرایجباغبانیعلوم 48298 مهندسی فرآوری و انتقا  گاز 9718 مجموعه مشاوره 2978 علو  پزشکی

 میوهدرختانو اصالحییولوژفیزگرایجباغبانیعلوم 48297 مهندسی معماری کشتی 9188 ایمجموعه محالعات منحقه 2488 پرستاری 1188

 هاگرایج فیزیولوژی و اصالح سبزیباغبانیعلوم 48291 مجموعه مهندسی هواوفضا 9118 مدیریت ثبت اسناد و امالک 2418 شناسیسم 1288

 زینتیگیاهوگلفیزیولوژی و اصالح -باغبانیعلوم 48248 هتر (HSEمدیریت محیط زیست ) 2448 مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 1788

 برداشتازپسفیزیولوژی و فناوری -باغبانیعلوم 48241 پژوهج هنر 1117 آموزش وبهسازی منابا انسانی 2888 آموزش بهداشت 1748
 بیوتکنولوژی کشاورزی 48722 تاریخ هنر ایران باستان 1111 شناسیمجموعه باستان 2788 نظارت بر امور دارویی 1988

 محصوخت باغبانی -تولیدات گیاهی 48778 طراحی پارچه و لباس 1128 تاریخ و تمدن ملل اسالمی 2188 شیمی دارویی 1914
 اصالح نباتات 48791 طراحی فضاهای آموزشی 1121 علو  پایه علو  انسانی

 زراعت 48748 ایریزی شهری و منحقهبرنامه 1122 مجموعه آمار 7418 مغرافیای پزشکی 2188

ادبیات عرب مجموعه زبان و 2118  کشاورزی اکولوژیک )اگرواکولوژی( 48781 طراحی شهری 1127 مجموعه علوم کامپیوتر 7478 
 مهندسی فضای سبز گرایج گیاهان زینتی 48787 تاریخیهایبافتوبناهاو احیایمرمت 1129 مجموعه ژئوفیزیک 7498 زبانشناسی همگانی 2128
 شناسایی و مبارزه با علفهای هرز 48111 مجموعه معماری 1124 مجموعه ریاضی 7448 مغرافیاییتاطالعاو سیستم از دورسنججمجموعه 2178
 کشاورزی و منابا طبیعی 9مجموعه  4988 مجموعه هنرهای نمایشی 1128 مجموعه زمین شناسی 7418 های امام خمینی )ره(شناخت اندیشه 2198
 پرورش و مدیریت تولید طیور 48719 نوازندگی ساز مهانی 1127 شناسیمجموعه زیست 7488 مجموعه علوم قرآن و حدیث 2148
 علوم دامی گرایج تغذیه دام 48711 هنرهای ساخت و معماری 1121 شناسی دریامجموعه زیست 7478 علوم ارتباطات امتماعی 2118
 گرایج اصالح نژاد دام علوم دامی 48718 طراحی صنعتی 1178 مجموعه شیمی 7418 فرهنگ و زبانهای باستانی 2188
 علوم دامی گرایج مدیریت دامپروری 48711 تصویرسازی 1171 مجموعه علوم دریایی و اقیانوسی 7188 فقه شافعی 2178
 علوم دامی گرایج تغذیه طیور 48782 نقاشی 1172 مجموعه فیزیک 7118 مجموعه فلسفه 2118
 علوم دامی گرایج فیزیولوژی دام 48771 باط تصویریارت 1177 هواشناسی 7128 مجموعه ادیان و عرفان 2288
 علوم و صنایا غذایی 48981 کشا رزی زیستعلوم محیط 7178 مجموعه امور فرهنگی 2218
 تکنولوژی مواذغذایی -علوم و صنایا غذایی  48988 کشاورزی و منابا طبیعی 1مجموعه 4188 فتونیک 7198 مجموعه ایرانشناسی 2228
 مهندسی مواد و طراحی صنایا غذایی 48987 مدیریت کشاورزی 48724 گروه فنی و مهندسی  اریخمجموعه ت 2278
 شیمی موادغذایی –علوم و صنایا غذایی  48918 اقتصاد کشاورزی 48771 دریانوردی 9178 مجموعه تاریخ و فلسفه علم 2298
 موادغذاییمیکروبیولوژی -غذاییو صنایاعلوم 48911 ترویج و آموزش 48798 مجموعه مهندسی پلیمر 9198 مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی 2248
 غذاییصنایامهندسی -غذاییو صنایاعلوم 48919 توسعه روستایی 48711 مجموعه مهندسی انرژی 9148 مجموعه مغرافیا 2218

 کشاورزی و منابا طبیعی 4مجموعه  4488 توسعه کشاورزی -توسعه روستایی 48789 مجموعه مهندسی برق 9118 مجموعه حسابداری و مدیریت مالی 2288
 آبیاری و زهکشی 48718 توسعه اقتصادی -توسعه روستایی 48784 مجموعه مهندسی شیمی 9188 مجموعه حقوق 2278
 مهندسی منابا آب 48712 توسعه امتماعی -توسعه روستایی 48781 مجموعه مهندسی صنایا 9178 مجموعه روانشناسی 2218
 های آبیسازه 48717 مدیریت توسعه -توسعه روستایی 48788 مجموعه مهندسی عمران 9888 مجموعه زبان آلمانی * 2788
 خاکشناسی گرایج شیمی و حاصلخیزی خاک 48778 مزرعهمدیریت -کشاورزیمدیریت 48787 مجموعه مهندسی فناوری اطالعات 9818 مجموعه زبان انگلیسی 2718
 خاکبندی و ارزیابیگرایج پیدایج، ردهخاکشناسی 48771 کشاورزیمدیریت-کشاورزیمدیریت 48781 مجموعه مهندسی کامپیوتر 9828 ن فرانسه *مجموعه زبا 2728

 خاکشناسی گرایج فیزیک و حفاظت خاک 48772 طبیعیکشاورزی و منابا 2مجموعه 4288 زیستمجموعه  مهندسی محیط 9878 زبان و ادبیات فارسی 2778
 خاکشناسی گرایج بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک 48777 بوم شناسی آبزیان شیالتی 48788 مجموعه مهندسی معدن 9898 مجموعه علوم امتماعی 2798
 هواشناسی کشاورزی 48118 آبخیزداری 48411 مجموعه مهندسی مکاترونیک 9848 مجموعه علوم اقتصادی 2748
 کشاورزی و منابا طبیعی 1مجموعه  4188 مرتعداری 48421 ه مهندسی مکانیکمجموع 9818 زیست اخالق اسالمی 2744
 مکانیزاسیون کشاورزی 48797 مهندسی منگل 48497 مجموعه مهندسی مواد 9888 1مجموعه علوم تربیتی  2718
 وسیستممهندسی مکانیک بی 48778 منگلداری 48419 نانوفناوری گرایج نانومواد 9882 2مجموعه علوم تربیتی 2788
 کشاورزی و منابا طبیعی 8مجموعه  4888 تکثیر و پروش آبزیان 48418 مجموعه مهندسی نسامی 9878 المللعلوم سیاسی و روابط بین 2778

 شناسی کشاورزیحشره 48791 صنایا چوب 48417 مجموعه مهندسی نفت 9818 شناسیعلم اطالعات و دانج 2718

 شناسی گیاهیبیماری 48714 حفاظت و اصالح چوب 48481 برداریمجموعه مهندسی نقشه 9788 فقه و مبانی حقوق اسالمی 2988

 کشاورزی و منابا طبیعی 7مجموعه  4788 شناسی و اکولوژی منگلمنگل 48488 ایمجموعه مهندسی هسته 9718 فلسفه و کالم اسالمی 2918

 ها و تنوع زیستیمحیط زیست گرایج زیستگاه 48411 طبیعیمنابا -با بیابانهمزیستی 48481 بیوالکتریک –مهندسی پزشکی  9728 مجموعه محیط زیست 2928

 های محیط زیستمحیط زیست گرایج آلودگی 48488 فرآوری محصوخت شیالتی 48472 بیومکانیک –مهندسی پزشکی  9778 مدیریت درسوان  طبیعی 2921

 محیط زیست گرایج ارزیابی و آمایج سرزمین 48481 مدریت  مناط  بیابانی 48479 هندسی بافتم –مهندسی پزشکی  9798 مدرسی و معارف اسالمی 2978

 دامپزشکی منگلداری گرایج بیشه زراعی 48474 توانبخشی –مهندسی پزشکی  9748 مجموعه مدیریت امرایی 2998

 انگل شناسی دامپزشکی 1121 طبیعیرزی و مناباکشاو 7مجموعه 4788 بیومتریا  –مهندسی پزشکی  9718 مجموعه مدیریت بازرگانی 2948

 9788 مجموعه مدیریت دولتی 2918
مهندسی شیمی گرایج ایمنی، 

 HSEبهداشت و محیط زیست 
48298 

علوم باغبانی گرایج بیوتکنولوژی و 

 ژنتیک مولکولی
 بافت شناسی دامپزشکی 1178

   علوم و تکنولوژی بذر 48292 مهندسی طراحی محیط زیست 9778 مجموعه مدیریت صنعتی 2988
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 دک ری سراسری
 مهندسی منگل -علوم منگل 2992 مکانیک سنگ -معدن 2777 فیتوشیمی 2217 علو  انسانی

 منگل شناسی -علوم منگل 2997 پلیمر -پلیمر 2771 هواشناسی 2211 سیاسی-علوم مغرافیایی 2181

 تکثیر و پروش -شیالت 2999 رنگ -پلیمر 2791 گیاهیفیزیولوژی-اسیشنزیست 2228 شهریریزیبرنامه-مغرافیاییعلوم 2182

 شیالتیهایفراوردهآوریعمل-شیالت 2994 منابا آب -محیط زیست 2797 و مولکولی سلولی-شناسیزیست 2221 روستاییریزیبرنامه-مغرافیاییعلوم 2187

 برداریتولید و بهره -شیالت 2998 آب و فاضالب -محیط زیست 2799 گیاهیتکوینیو  سلولی-شناسیزیست 2222 ژئومورفولوژی-مغرافیاییعلوم 2189

 علوم مرتا -مرتا و آبخیز 2997 مواد زائد مامد -محیط زیست 2794 فیزیولوژی مانوری-مانوریعلوم 2227 شناسیاقلیم-مغرافیاییعلوم 2184

 زداییبیابان -مرتا و آبخیز 2991 آلودگی هوا -محیط زیست 2791 مانوریبیوسیستماتیک-مانوریعلوم 2229 مجموعه علوم اقتصادی 2181

 آبخیزداری -مرتا و آبخیز 2948 بیوالکتریک -مهندسی پزشکی 2798 تکوینی -مانوریعلوم 2224 تاریخ اسالم 2188

 کشاورزی هسته ای 2941 نیکبیومکا -مهندسی پزشکی 2797 و مولکولیسلولی-شناسیزیست 2221 تاریخ ایران بعد از اسالم 2187

 علوم طیور 2942 بیومتریا  -مهندسی پزشکی 2791 بیوشیمی 2228 تاریخ ایران قبل از اسالم 2181

 هتر مهندسی صنایا 2748 مولکولیژنتیک-شناسیزیست 2227 مامعه شناسی-علوم امتماعی 2118

 مدیریت پروژه و ساخت 2481 مخازن -مهندسی نفت 2747 میکروبیولوژی-شناسیزیست 2221 ممعیت شناسی-علوم امتماعی 2111

 معماری 2482 افزار و الگوریتمنرم -کامپیوتر 2749 بیوفیزیک 2278 حقوق عمومی 2117

 شهرسازی 2487 کامپوترافزار و معماریسخت-کامپیوتر 2744 زیست فناوری میکروبی 2271 مزا و مرم شناسیحقوق 2119

 پژوهج هنر 2489 هوش مصنوعی -کامپیوتر 2741 هاکلیه گرایج-آمار 2272 ومیالملل عمحقوق بین 2114

 و تاریخیفرهنگیآثار و اشیایمرمت 2484 مهندسی مواد و متالوژی 2741 مبر، آنالیز، هندسهریاضی 2277 حقوق خصوصی 2111
 تاریخیهایبناها و بافتو احیایمرمت 2481 کلیه گرایشها -مهندسی شیمی 2718 ریاضی کاربردی 2279 مجموعه علوم سیاسی 2118

 علو  پزشکی پلیمر -مهندسی شیمی  2711 فیزیک دریا 2274 مجموعه مدیریت 2117

 آمار زیستی 2181 زیستمحیط-بیوتکنولوژی-شیمیمهندسی 2712 زیست دریا 2271 حسابداری 2111

 آموزش بهداشت 2182 نانومواد -فناوری نانو علوم و 2717 نانوفیزیک 2278 شناسیو دانجاطالعاتعلم 2128

 شناسی پزشکیانگل 2187 نانوالکترونیک -علوم و فناوری نانو 2719 مجموعه فیزیک 2277 مجموعه فلسفه 2121

 شناسی پزشکیایمنی 2189 کاربرد پرتوها -شکافت -ایمهندسی هسته 2714 فتونیک 2271 فلسفه تعلیم و تربیت 2122

 بیوشیمی بالینی 2184 سوختچرخه-شکافت-ایهستهمهندسی 2711 لرزه شناسی -ژئوفیزیک 2298 یزی درسیربرنامه 2127

 ژنتیک پزشکی 2181 پرتوپزشکی –ای هستهمهندسی 2718 زلزله شناسی -ژئوفیزیک 2291 مدیریت آموزشی 2129

 فیزیولوژی 2187 گداخت –ای همهندسی هست 2711 الکترومغناطیس -ژئوفیزیک 2292 شناسی تربیتیروان 2124

 فیزیک پزشکی 2181 تکنولوژی نسامی –مهندسی نسامی  2788 سنجیگرانی -ژئوفیزیک 2297 تکنولوژی آموزشی 2121

 شناسی پزشکیویروس 2118 شیمی نسامی –مهندسی نسامی  2781 نانوشیمی 2299 آموزش عالی 2128

 فناوری پزشکیزیست 2112 مهندسی فناوری اطالعات 2782 فناوری )نانوبیوتکنولوژی(تریززیس 2294 استثناییکودکانروانشناسی 2127

 ایبهداشت حرفه 2117 های انرژیمهندسی سیستم 2787 بیوانفورماتیک 2291 مشاوره 2178

 علوم تشریحی 2119 کشا رزی   متابع طبییی علوم کامپیوتر 2298 علوم ارتباطات 2171

 پرستاری 2114 آلودگی محیط زیست -محیط زیست 2981 مجموعه علوم شناختی 2297 یریگسنجج و اندازه 2172

 بهداشت محیط 2111 تنوع زیستی -محیط زیست 2982 فتی   مهتدسی روانشناسی 2177

 شناسی پزشکیباکتری 2118 آمایج محیط زیست -محیط زیست 2987 الکترونیک –برق  2781 شناسیباستان 2179

 هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون 2117 مهندسی مکانیک بیوسیستم 2989 میدان –مخابرات  –برق  2782 ستمحیط زی 2174

 شناسی پزشکیقارچ 2111 مکانیزاسیون کشاورزی 2984 سیستم –مخابرات  –برق  2787 کارآفرینی 2171

 دامپزشکی یسبزیکار -باغبانی و فضای سبزعلوم 2981 قدرت –برق  2789 پژوهیآینده 2178

 مراحی دامپزشکی 2881 کاریمیوه -باغبانی و فضای سبزعلوم 2988 کنتر  –برق  2784 علوم قرآن و حدیث-الهیات 2177

 مامایی و بیماری تولید مثل دام 2882 گیاهان زینتی -باغبانی و فضای سبزعلوم 2987 رباتیک –برق  2781 فقه و مبانی حقوق-الهیات 2171

 کوچکدامو مراحیداخلیهایبیماری 2887 گیاهان دارویی -باغبانی و فضای سبزعلوم 2981 سازه –عمران  2788 ادیان و عرفان-الهیات 2198

 گبزردامداخلی و مراحیهایبیماری 2889 باغبانیمحصوختملکولیژنتیکوبیوتکنولوژی 2911 زلزله –عمران  2787 اسالمیمللو تمدنتاریخ-الهیات 2191

 رادیولوژی دامپزشکی 2884 موادغذاییتکنولوژی -صنایا غذاییوعلوم 2912 ژئوتکنیک –عمران  2781 کالم 2197

 کلینیکا  پاتولوژی 2881 موادغذاییمیکروبیولوژی-غذاییو صنایاعلوم 2917 هیدرولیکیهایو سازهآبمهندسی-عمران 2718 فقه شافعی 2199

 پاتولوژی دامپزشکی 2888 شیمی موادغذایی –علوم و صنایا غذایی  2919 راه و ترابری -عمران 2711 و گازفتنمدیریت قراردادهای 2194

 های طیوربهداشت و بیماری 2887 صنایا غذاییو طراحیموادمهندسی-غذاییصنایا 2914 مهندسی سواحل -عمران 2712 حقوق نفت و گاز 2191

 بیوشیمی 2881 اقتصاد کشاورزی 2911 آبمهندسی و مدیریت منابا -عمران 2217 اقتصاد نفت و گاز 2198

 بهداشت آبزیان 2818 های چند سازه چوبفرآورده –صنایا چوب  2917 حمل و نقل -عمران 2219 مغرافیاییاطالعاتو سامانه از دورسنجج 2197

 بهداشت موادغذایی 2811 ر و کاغذصنایا خمی –صنایا چوب  2911 مدیریت ساخت -عمران 2714 مجموعه مالی 2191

 شناسی دامپزشکیانگل 2819 بیولوژی و آناتومی چوب –صنایا چوب  2947 محیط زیست -عمران 2711 محالعات زنان 2148

 شناسیباکتری 2814 بیولوژی و تکنولوژی خاک –علوم خاک  2928 ژئودزی -برداری نقشه 2718 مدرسی معارف اسالمی 2141
 شناسیویروس 2811 فیزیک خاک –علوم خاک  2921 فتوگرامتری -نقشه برداری  2717 ورزشیمدیریت-بدنیتربیت 2142

 باشدهای آزمون دک ری سراسری در نفحه بید میادامه لیست رش ه
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 های آزمون دک ری سراسری از نفحه قبلادامه لیست رش ه

 شناسیایمنی 2817 خاکو ارزیابیبندیو ردهپیدایج -خاکعلوم 2922 سنجج از دور -برداری نقشه 2711 ورزشیفیزیولوژی -بدنیتربیت 2147

 بیوتکنولوژی )زیست فناوری( 2811 شیمی و حاصلخیزی خاک –علوم خاک  GIS 2927 -برداری نقشه 2728 ورزشیشناسیآسیب -بدنیتربیت 2149

 فارماکولوژی دامپزشکی 2822 فیزیولوژی دام –علوم دامی  2929 یدساخت و تول –مکانیک  2721 رفتار حرکتی -بدنیتربیت 2144

 فیزیولوژی دامپزشکی 2827 تغذیه دام –علوم دامی  2924 طراحی کاربردی –مکانیک  2722 ورزشیبیومکانیک -بدنیتربیت 2141

 دامپزشکیایمقایسهشناسیو منینومیآنات 2829 اصالح نژاد دام –علوم دامی  2921 کنتر  و ارتعاشات –مکانیک  2727 علو  پایه

 ای دامپزشکیشناسی مقایسهبافت 2824 آبیاری و زهکشی –مهندسی آب  2928 تبدیل انرژی –مکانیک  2729 شناسیو چینهفسیل -زمینعلوم 2281

 زبان آبیهایسازه –مهندسی آب  2927 فرمان،تعلی ، ترمز -خودرومهندسی-مکانیک 2724 نفتزمین شناسی -زمینعلوم 2282

 زبان و ادبیات فارسی 2781 منابا آب -مهندسی آب 2921 قوای محرکه -مهندسی خودرو -مکانیک 2721 شناسیرسوب و سنگ -زمینعلوم 2287

 زبان و ادبیات عرب 2782 هواشناسی کشاورزی 2978 سازه و بدنه -مهندسی خودرو -مکانیک 2728 آب شناسی -زمینعلوم 2289

 * آموزش زبان فرانسه 2787 اصالح نباتات -زارعت 2971 بیومکانیک -مکانیک 2727 مهندسیشناسیزمین -زمینعلوم 2284

 * ادبیات فرانسه 2789 زراعیفیزیولوژی گیاهان -زراعت 2972 آهنمهندسی راه -مکانیک 2721 محیحییستز -زمینعلوم 2281

 * آموزش زبان روسی 2784 های هرزعلوم علف -زراعت 2979 یامهندسی در 2778 پترولوژی -زمینعلوم 2287

 * آموزش زبان آلمانی 2781 شناسی زراعیبوم -زراعت 2971 آئرودینامیک -مهندسی هوا و فضا 2771 اقتصادیشناسیزمین-زمینعلوم 2281

 آموزش زبان انگلیسی 2788 بیوتکنولوژی کشاورزی 2974 ملوبرندگی -هواو فضا 2772 تکتونیک -زمینعلوم 2218

 زبان و ادبیات انگلیسی 2787 کشاورزیو آموزشترویج-روستاییتوسعه وترویج 2978 های هواییسازه -هوا و فضا 2777 شیمی فیزیک 2211

 ترممه 2781 کشاورزیتوسعه -روستاییترویج و توسعه 2977 مکانیک پرواز -هوا و فضا 2779 شیمی آلی 2212

 زبان شناسی همگانی 2718 شناسی کشاورزیحشره 2971 اکتشاف -معدن 2774 یهشیمی تجز 2217

 * های باستانیفرهنگ و زبان 2711 شناسی کشاورزیبیماری 2998 استخراج -معدن 2771 شیمی معدنی 2219

   منگلامتماعی-اقتصادیمسائل-منگلعلوم 2991 فرآوری مواد معدنی -معدن 2778 شیمی کاربردی 2214
 

 کتد.دانششوی فتا ری ارشد )کارشتاسی ارشد علیی کاربردی( پذیرش می 2939کاربردی در سا  دانشگا  جامع علیی

 نتیت -کاربردی  –بس ه آموزشی مهتدسی فتا ری ارشد دانشگا  علیی 

 عتوان رش ه ام حانی کد عتوان رش ه ام حانی کد عتوان رش ه ام حانی کد

 طراحی موتور خودرو 481 تولید تایر 414 نیک ماشین افزارهای کنتروارتقاء سیستم 448

 طراحی و تولید ماشین آخت نورد 488 های غالتتولید فراورده 411 بازیافت پسماند صنعت فوخد 442

 طراحی و تولید نانوسرامیک* 487 تولید قحعات هیبریدی پلیمری 418 بازیافت کاغذ* 447

 های انتقا  قدرتطراحی و ساخت سیستم 481 تولید نان صنعتی 417 کی*سازی تولید روغن خورابهینه 441

 طراحی و ساخت مکانیزم ایمنی آسانسور 478 راهبری فضای مجازی 411 سازی تولید قحعات صنعتیبهینه 448

 امنیت شبکه -فناوری اطالعات 472 های فضاکارسازه 488 سازی تولید قحعات صنعتی فلزیبهینه 447

 های صنعتیکنتر  و پاخیج پساب 479 سامانه ماما اطالعات صنایا غذایی 481 سازی تولید ماشین افزارنهبهی 441

 482 سازی و طراحی موتورهای دیزلیبهینه 411
الکترونیک و سامانه یکپارچه بانکداری

 بانکیالکترونیکیمبادخت
 کیفیت ماما خودرو 474

 مکاترونیک مترو 418 گرایج رادار -های مخابراتیسیستم 487 غذاییهایو فراوردهبیوتکنولوژی)زیست فناوری( مواد  412

   های مکاترونیکی خودروسیستم 489 سازی و فرآوری گازتبدیل، ذخیره 419
 

 کشا رزی -کاربردی  –بس ه آموزشی مهتدسی فتا ری ارشد دانشگا  علیی 

 دامپروری ارگانیک* 149 تولید برنج ارگانیک* 142 کنتر  پیامدهای تغییرات اقلیمی در منگل 148

 های تلفیقی کنتر  آفات گیاهی*روش 144 های نوین لبنی*تولید فرآورده 147 بیوتکنولوژی آبزیان* 141
 

 مدیریت   خدمات اج یاعی –کاربردی  –بس ه آموزشی مهتدسی فتا ری ارشد دانشگا  علیی 

 مدیریت لجستیک در حوادث* 812 پیشگیری و کاهج اثرات زلزله* 841 نان*ارتقاء سالمت منسی کودکان و نوموا 848

 مدیریت مراکز مراقبتی و پرورشی کودکان 817 توانمندسازی معلولین 848 بهداشت روانی و امتماعی در بحران 841

 مدیریت مقابله با بیوتروریزم 819 گذاری مالیسرمایه 847 سازی لجستیک بنادربهینه 842

 نظارت بر خدمات گردشگری 814 های اطالعات مدیریت سوان *سیستم 841 ای امتماعیهیشگیری از آسیبپ 847

 نظام تامین و تدارک 811 های امتماعی*مداخله در بحران 818 پیشگیری از اعتیاد 849

   نشانی شهری*مدیریت ایمنی و آتج 811 های خاص*پیشگیری از اعتیاد در محیط 844
 

 فرهتگ   هتر –کاربردی  –زشی مهتدسی فتا ری ارشد دانشگا  علیی بس ه آمو
المللیخبرنگاری بین 748    
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 دک ری آزاد
 ژنتیک مولکولی -شناسیزیست 78424 توسعه -کارآفرینی 21119 علو  انسانی علو  پزشکی

 بیوشیمی 78427 آموزش عالی -ارآفرینیک 21114 زبان و ادبیات فارسی 28181 مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 21217

 دریاشناسیبوم -دریاشناسیزیست 78471 مدیریت دولتی 21218 مجموعه زبان و ادبیات عرب 28284 دامپزشکی

 دریامانوران -دریاشناسیزیست 78472 مدیریت صنعتی 21211 زبان و ادبیات انگلیسی 28711 بهداشت موادغذایی 18487

 سیستماتیک گیاهی -شناسیزیست 78474 مدیریت آموزشی 21212 آموزش زبان انگلیسی 28712 ی دامپزشکیانگل شناس 18488

 گیاهیتکوینوسلولی-شناسیزیست 78471 زیستمحیطمدیریت -زیستمحیطمدیریت 21219 ادبیات فرانسه * 28728 قارچ شناسی دامپزشکی 18487

 تکوینی -مانوریعلوم 78499 مدیریت منابا انسانی -مدیریت دولتی 21211 ناسی همگانیزبانش 28718 فارماکولوژی دامپزشکی 18419
 گیاهیفیزیولوژی -شناسیزیست 78494 مدیریت آموزش عالی 21221 ادیان و عرفان -الهیات 28981 فیزیولوژی دامپزشکی 18414

 سلولی و مولکولی -شناسیزیست 78491 ایمدیریت رسانه 21222 اسالمیللمتاریخ و تمدن -الهیات 28982 ایشناسی مقایسهآناتومی و منین 18428

 میکروبیولوژی -شناسیزیست 78497 مدیریت تکنولوژی * 21227 علوم قرآن و حدیث -الهیات 28984 بهداشت آبزیان 18429

 فیزیک دریا * 78189 آوری اطالعاتیریت فنمد 21229 اسالمیحقوقفقه و مبانی -الهیات 28988 دستیاری میکروبیولوژی دامپزشکی 18424

 هواشناسی * 78882 زیستاقتصاد محیط -مدیریت محیط زیست 21224 اسالمیفلسفه و کالم -الهیات 28981 دستیاری رادیولوژی دامپزشکی 18421

 آمار 78781 زیستحقوق محیط -مدیریت محیط زیست 21221 کالم 28929 دستیاری مراحی دامپزشکی 18428

 طبیییکشا رزی   متابع ریزی فرهنگیمدیریت و برنامه 21292 خمینیاماماسالمی و اندیشهعرفان 28924 داممثلتولیدهایمامایی و بیماریدستیاری 18427
 اقتصاد کشاورزی 48284 مدیریت بازاریابی -مدیریت بازرگانی 21298 علوم قرآن و حدیث 28921 بزرگدامهایداخلیدستیاری بیماریهای 18421
 ترویج و آموزش کشاورزی 48281 مدیریت مالی 21247 فقه شافعی * 28997 کوچکدامهایداخلیدستیاری بیماریهای 18478

 اصالح نباتات 48288 عمومیگذاریمشی وخطگیریتصمیم-دولتیمدیریت 21278 علوم ارتباطات * 28411 دستیاری بهداشت و بیماریهای طیور 18471
 زراعت 48287 رفتار سازمانی -دولتیمدیریت 21277 و توسعهاقتصادیشناسیمامعه-شناسیمامعه 28479 دستیاری پاتولوژی دامپزشکی 18472
 زیشناسی کشاورحشره 48281 تحبیقی و توسعهمدیریت -دولتیمدیریت 21271 فرهنگیشناسیمامعه-شناسیمامعه 28474 دستیاری کلینکا  دامپزشکی 18477

 توسعه کشاورزی 48219 حسابداری 21781 گروه امتماعی -شناسیمامعه 28471 فتی   مهتدسی
 خاکشیمی و حاصلخیزی -خاکشناسی 48218 حرکتیو یادگیریرشد و تکامل-تربیت بدنی 21981 سیاسیشناسیمامعه-شناسیمامعه 28478 الکترونیک -مهندسی برق 98181
 خاکو ارزیابیبندیپیدایج،رده-خاکشناسی 48217 مدیریت ورزشی -تربیت بدنی 21918 ایرانامتماعیمسائل-شناسیمامعه 28477 انیکبیومک -مهندسی پزشکی 98181

 فیزیک و حفاظت خاک -خاکشناسی 48211 فیزیولوژی ورزشی 21927 شناسی ورزشمامعه 28491 بیوالکتریک -مهندسی پزشکی 98111
 ایو نوشابهایدارویی،ادویهگیاهان-باغبانیعلوم 48228 ریزی شهریمغرافیا و برنامه 21481 ریزی درسیبرنامه 28187 ادبیومو -مهندسی پزشکی 98117

 کاریمیوه -علوم باغبانی 48221 مغرافیای سیاسی 21481 فلسفه تعلیم و تربیت 28127 قدرت -مهندسی برق 98127
 سبزیکاری -علوم باغبانی  48222 ریزی روستاییمغرافیا و برنامه 21417 نشناسی تربیتیروا 28882 کنتر  و سیستم -مهندسی برق 98199
 گیاهان زینتی -علوم باغبانی 48227 شناسی(آب و هواشناسی)اقلیم 21491 روانشناسی عمومی 28884 مخابرات -مهندسی برق 98194
 های آبیازهس 48228 مشاوره 21182 روانشناسی سالمت 28881 مهندسی شیمی 98281
 خاکبیوتکنولوژی بیولوژی و-خاکشناسی 48227 رسانی *کتابداری و اطالع 21888 استثنائیکودکانو آموزشروانشناسی 28812 مهندسی محیط زیست 98228
 علوم منگل 48271 پایهعلو  حقوق خصوصی 28788 تولیدومدیریتریزیبرنامه-صنایامهندسی 98711
 علوم و صنایا چوب 48279 مبر –ریاضی  78112 حقوق عمومی 28787 اتوماسیون -مهندسی صنایا 98712
 علوم و صنایا غذایی 48274 آنالیز -ریاضی 78117 المللروابط بین 28718 سیستمومهندسیعملیاتدرتحقی -صنایامهندسی 98717
 علوم و مهندسی آبخیزداری 48271 توپولوژی -هندسه -ریاضی 78119 الملل عمومیحقوق بین 28714 آب -مهندسی عمران 98982
 اقتصاد منایا طبیعی -اقتصاد کشاورزی 48247 ریاضی کاربردی 78128 شناسیحقوق کیفری و مرم 28717 مهندسی زلزله -مهندسی عمران 98921
 آبیاری و زهکشی 48789 فیزیک 78281 سیاسیشناسیمامعه-سیاسیعلوم 28778 ساختو مدیریتمهندسی-عمرانمهندسی 98971
 های کشاورزیمکانیک ماشین 48718 الکترومغناطیس -ژئوفیزیک 78287 سیاسیهایاندیشه -سیاسیعلوم 28771 خاک -مهندسی عمران 98948
 مکانیزاسیون کشاورزی 48717 شناسیلرزه -ژئوفیزیک 78281 مسائل ایران -علوم سیاسی 28772 سازه -مهندسی عمران 98981
 تکثیر و پرورش آبزیان 48778 شناسیژئوفیزیک= زلزله 78211 عمومیسیاستگذاری -سیاسیعلوم 28777 هندسی معدنم 98418
 مهندسی منابا اب 48779 سنجیگرانی -ژئوفیزیک 78217 علوم اقتصادی 28119 طراحی مامدات -مهندسی مکانیک 98182
 تغذیه دام 48774 شیمی کاربردی 78717 فلسفه 21882 تبدیل انرژی -مهندسی مکانیک 98119
 اصالح نژاد دام 48771 شیمی تجزیه 78711 فلسفه علم 21887 مهندسی متالورژی و مواد 98877
 موادغذاییتکنولوژی -غذاییو صنایا علوم 48981 شیمی معدنی 78728 فلسفه تحبیقی 21889 تکنولوژی نسامی -مهندسی نسامی 98787
 علوم مرتا 48418 شیمی فیزیک 78721 شناسیباستان 21182 نسامیشیمی  -مهندسی نسامی 98717
 آلودگی محیط زیست -محیط زیست 48478 شیمی آلی 78722 تاریخ 21187 افزارینرمهایسیستم -مهندسی کامپیوتر 91814
 تنوع زیستی -محیط زیست 48477 سی اقتصادیشنازمین 78984 فرهنگ و زبانهای باستانی ایران * 21181 معماری کامپیوتر -مهندسی کامپیوتر 91828
 آمایج محیط زیست -محیط زیست 48471 شناسی پترولوژیزمین 78988 تاریخ ایران بعد از اسالم 21114 هوش مصنوعی* -کامپیوترمهندسی 91821
 شناسی گیاهیبیماری 48188 تکتونیک -شناسیزمین 78987 تاریخ اسالم 21111 مهندسی هوافضا 91181
 هتر شناسیو چینهفسیل -شناسیزمین 78911 تاریخ ایران قبل از اسالم 21124 *ایهستهانرژیمهندسی-ایهستهمهندسی 91281
 فلسفه هنر 18191 شناسیرسوبی و رسوبسنگ -شناسیزمین 78918 المللیبین -کارآفرینی 21118 *پرتوپزشکیمهندسی -ایهستهمهندسی 91287

 معماری 18281 بیوفیزیک 78412 کسب و کار -کارآفرینی 21111 های انرژیسیستممهندسی  91781

 شهرسازی 18219 مانوریفیزیولوژی -شناسیزیست 78411 فناوری -کارآفرینی 21117 - -
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 امیرکبیر: های ستش نیایتدگی

موسسه مرامعه های ها به سایت سنجج تکمیلی دات کام قسمت نمایندگیمهت اطالع از لیست نمایندگی

یا  93330944392033به سامانه پیامکی  بد ن نفر ا  خود را استان  کد تلفن ثابتنمایید و یا 

خود را در همان لحظه به صورت پیامک دریافت ید تا اطالعات نمایندگی استان ارسا  نمای 31244392033

 ارسا  نکنید. 821را ارسا  کنید  12، عدد تهرانبرای  مثا  نمایید،

 

www.sanjeshEtakmili.com 
www.sanjeshEamirkabir.com 

 

توانند با هایی که نمایندگی ومود ندارد، میمندان به اخذ نمایندگی سنجج امیرکبیر در شهرستانکلیه عالقه* 

مرامعه به سایت سنجج تکمیلی دات کام به قسمت درخواست نمایندگی، فرم درخواست نمایندگی را تکمیل 

ساعت پاسخی دریافت نکردید با تلفن  97شود، درصورتیکه تا از طری  ایمیل پاسخ داده می ساعت 97نمایند تا 

 تماس بگیرید. 82199811111

www.sanjeshEtakmili.com 
www.sanjeshEamirkabir.com 

 

دگی اینشود مهت همکاری به صورت نممندان به کسب و کار اینترنتی در سراسر کشور دعوت میاز کلیه عالقه* 

توانند مندان میشود. عالقهرسمی( با سنجج امیرکبیر، با مزایای عالی دعوت مییونی مارکت )نمایندگی غیر

درخواست خود را از طری  قسمت درخواست نمایندگی سایت سنجج تکمیلی دات کام ارسا  نمایند این افراد 

ساعت از  97یونی مارکت دارند، تا مایل به همکاری هنگام تکمیل فرم، در قسمت توضیحات ذکر کنند که ت

تماس  82199811111ساعت پاسخی دریافت نکردید با تلفن  97شود درصورتیکه تا طری  ایمیل پاسخ داده می

 بگیرید.

www.UniversityShop.ir           -        www.UniMarketing.ir 
 

درخواست و رزومه خود را از  شودر دعوت میمندان همکاری در زمینه تالیف مزوه در سراسر کشواز کلیه عالقه* 

ساعت از طری  ایمیل پاسخ  97طری  فرم دعوت به همکاری در سایت سنجج تکمیلی دات کام ارسا  نمایند تا 

 تماس بگیرید. 82199871119ساعت پاسخی دریافت نکردید با تلفن  97داده میشود درصورتیکه تا 

 

www.sanjeshEtakmili.com 
www.sanjeshEamirkabir.com 

 



 

 

 هنـر زبـان علوم انسـانی علوم پـایه فنی و مهندسـی

 دامپــــزشکی علوم پزشـکی کشـاورزی تربیت بدنـی

 فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور

 آزمون لیسانس به پزشکی

دکتری تخصصی علوم پایه: پزشکی، 

 دندانپزشکی، داروسازی، دامپزشکی
 

 های تحصیالت تکمیلیآزمونثبت نام و برگزاری  تقریبی تقویم زمان
 

 تاریخ برگزاری کنکور تاریخ ثبت نام کنکور عنوان ردیف

 اسفند آذر 22تا  11 دکتری سراسری و آزاد 1

 اردیبهشت بهمن دکتری وزارت بهداشت 2

 اردیبهشت آذر یا دی ارشد سراسری و آزاد 3

 تیر بهمن ارشد وزارت بهداشت 4
 

 های مفید تحصیالت تکمیلیسایت

www.IranPhdTest.ir www.UniSocial.ir www.UNR.ir 
www.IranMasterTest.ir www.MasterTestNews.ir www.UniversityShop.ir 

 

 

 دهیم، پیمودن مسیر با شماستنشان می تحصیالت تکمیلیراه را برای ورود به  سنجش امیرکبیرما در 
 

 

09 613 449 
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