
1393سال  تحصيالت تكميلي (كارشناسي ارشد)دفترچه راهنما و تمديد مهلت انتخاب رشته آزمون ورودي  هطالعيه اصالحيا

1صفحه 

  باسمه تعالي
هاي هاي جديد و برخي اصالحيات دفترچه راهنماي انتخاب رشتهمحل رشته كشور در باره اعالم آموزش سنجش سازمان اطالعيه

  1393سال  )داخل تحصيالت تكميلي (كارشناسي ارشد ناپيوستهآزمون ورودي  و همچنين تمديد مهلت انتخاب رشته تحصيلي

يالت تحص بدين وسيله به اطالع آن دسته از داوطلباني كه براساس كارنامه نتايج اوليه آزمون ورودي    سازمان سنجش آموزش كشور    

ضمن تمديد مهلت انتخاب رشته   رساند  اند، ميمجاز به انتخاب رشته گرديده  1393 سال  )داخل تكميلي (كارشناسي ارشد ناپيوسته    

شنبه اين آزمون تا روز  شگاه   نظر به اينكه بع 31/2/1393 چهار سات آموزش عالي مندرج در جداول ذيل پس از    ضي از دان س ها و مؤ

) آزمون مذكور، براي پذيرش دانشـــجو اعالم ظرفيت نموده و يا 2هاي تحصـــيلي (شـــماره تدوين دفترچه راهنماي انتخاب رشـــته

ط مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب توانند براساس ضوابط و شراي   اند، متقاضيان مي هاي مورد پذيرش ارائه دادهاصالحاتي در رشته  

شته محل     ساس كدر شته و همچنين برا شته محل   ر سبت به انتخاب كدر هاي مورد نظر اقدام كنند و چنانچه قبالً هاي اين اطالعيه ن

  د.اينهاي خود اقدام نمنسبت به ويرايش انتخاب 31/2/1393 چهارشنبهتوانند حداكثر تا پايان روز اند، ميانتخاب رشته نموده

  كلي: اصالحيات الف)بخش 

ــگاه پرديس هاي ظرفيت پذيرش در دوره-1 ــته گرايش در يك دانش ــت مي حداكثر		خودگردان هر رش ــته همان روزانه دوره ظرفيت بابايس   رش

شگاه  آن		گرايش ش 		دان   روزانه دوره در ظرفيت		برابر خودگردانپرديس  دوره در پذيرش ظرفيت مالك مغايرت، وجود صورت  در لذا د.برابر با

 .بود خواهد دانشگاه پذيرنده

ها و مؤســســات آموزش عالي حداكثر شــهريه دانشــگاه ســمي دفتر گســترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوريبر اســاس اعالم ر-2

 .(كليه مبالغ به ريال) گرددميتعيين به شرح زير مقطع كارشناسي ارشد غيردولتي ـ غيرانتفاعي 

آموزش عالي  ها و مؤســســاتحداكثر شــهريه دانشــگاه علوم، تحقيقات و فناوريبر اســاس اعالم رســمي دفتر گســترش آموزش عالي وزارت -3

 (كليه مبالغ به ريال). گرددمي تعيينهاي مجازي (الكترونيكي) مقطع كارشناسي ارشد به شرح زير غيردولتي ـ غيرانتفاعي در دوره

شته   -4 شجو در كليه ر سسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه    پذيرش دان صيلي مؤ ستم      هاي تح سي شته مهندسي  صادي ريزي (ر  هاي اقت

، مديريت   15057-15056هاي  و مديريت دولتي كدمحل     15452، مديريت اجرايي كدمحل     19688-19687-19686هاي  اجتماعي كدمحل   

شدگان چند  ) بصورت شرايط خاص و انجام مصاحبه از بين معرفي   14006و حقوق خصوصي كدمحل    14900-14899هاي بازرگاني كدمحل

 برابر ظرفيت انجام خواهد شد.

ره نوبت دوم دانشگاه  دو 18424روزانه و  دوره 18423دوره روزانه دانشگاه تربيت معلم آذربايجان تبريز،   18422هاي تحصيل  عنوان كد محل-5

 .تغيير يافته استوانشناسي شناختي رعلوم شناختي ـ به علوم شناختي از رشته امتحاني  فردوسي مشهد

مجموعه هنرهاي از رشــته امتحاني  دوره نوبت دوم دانشــگاه هنر اســالمي تبريز 23701دوره روزانه و  23697هاي تحصــيل عنوان كد محل-6

 .تغيير يافته است) 3با ضرايب گرايش ( فناوري معماري ديجيتالش گراي بهساخت و توليد معماري 

با ( گرايش علوم طيور ـ تغذيه طيوربه  مجموعه مهندسي كشاورزي دام و طيوراز  دوره روزانه دانشگاه جيرفت 22629محل تحصيل عنوان كد-7

 .تغيير يافته است )2ضرايب گرايش 

 ي، به دانشگاه غيردولتي ـ غيرانتفاعي عالمه محدث نوري ارتقاء يافته است.مؤسسه آموزش عالي غيرانتفاعي عالمه محدث نور-8

شگاه معارف قرآن و عترت: بندهاي  -9 صفحه            9و  7دان سسه مندرج در  صي مؤ صا ضوابط اخت شته به   199شرايط و  دفترچه راهنماي انتخاب ر

كه شهريه آن معادل دروس اصلي و  را  گاهن شده توسط دانشتعيي نيازكليه دانشجويان موظفند دروس پيش -7گردد: بند شرح ذيل اصالح مي 

صندوق      -9 بند بگذرانند.، باشد تخصصي مي   شجوئي از طرف  صورت تخصيص وام دان شرايط، وام تحصيلي تعلق       در  رفاه، به دانشجويان حائز 

 .همچنين كليه دانشجويان تحت پوشش بيمه حوادث دانشجويي خواهند بود خواهد گرفت.

 آموزشيگروه  عنوان دانشگاه
  شهريه ثابت

  هر نيمسال

شهريه متغير هر 

 واحد

 شهريه هر واحد پايان نامه

 نظري
آزمايشگاهي و 

 كارگاهي

  هايدانشگاه

  غيردولتي ـ غيرانتفاعي

  000/750/5 000/000/1 000/875/2 000/587/3 علوم انساني

  000/462/6 000/150/1 000/875/2 000/587/3  هاي آموزشيساير گروه

مؤسسات آموزش عالي 

  غيرانتفاعي غيردولتي ـ

  000/175/5 000/937 000/875/2 000/587/3 علوم انساني

  000/750/5 000/075/1 000/875/2 000/587/3  هاي آموزشيساير گروه

 پايان نامه شهريه هر واحد شهريه متغير هر واحد هر نيمسال شهريه ثابت گروه آموزشي

 000/960/4 000/909 000/480/2 علوم انساني

 000/786/5 000/992 000/306/3 هاي آموزشيگروه ساير


