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  به نام خداوند هستي بخش

  
  1396ها در سال دانشگاهمهندسي صنايع  كارشناسي ارشد خالصه وضعيت پذيرش

@A_Hakimi :آدرس كانال 

 A_H_1989@ ارتباط با ادمين:

 

  نوآوري و آوريفن مديريت و سالمت سيستمهاي ،سازي بهينه:  1 ضريب كد -1

  نفر 417 وزانه:ر

  16ها: محل تحصيل شهرستان -  محل تحصيل تهران)فقط ( 163 هاي تهران: دانشگاه

  فقط زن مربوط به دانشگاه الزهرا نفر 163از  نفر 25توجه: *

  238هاي شهرستان: دانشگاه

  نفر 152 نوبت دوم يا شبانه:

  11ها: يل شهرستانمحل تحص -  محل تحصيل تهران)فقط ( 76هاي تهران: دانشگاه

  فقط زن مربوط به دانشگاه الزهرا نفر 76از  نفر 10توجه: *

  65هاي شهرستان: دانشگاه

  مجازي:

  نفر مجموعاً  120

  نفر 148 پرديس خودگردان:

  ( به همراه خودگردان كيش) 63 هاي تهران:دانشگاه

  85 هاي شهرستان:دانشگاه
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   هاي خارجي:دانشگاه مشترك با

  نفر 15

  نفر 50 پيام نور:

  نفر 30تهران: 

  نفر 20شهرستان: 

  نفر 570 غيرانتفاعي:

  نفر 70تهران و حومه: 

  باشد.منظور از حومه دانشگاه ايوانكي و دماوند مي توجه:

  نفر 500شهرستان: 

  مجازي آموزش محور ويژه شاغلين: 

  نفر مجموعاً  160

 پرديس خودگردان غيرانتفاعي پيام نور شبانه روزانه ا)ه(كليه دانشگاه كل مجموع
1632  417  152 50  570  148  

  

 اقتصادي اجتماعي كالن هايسيستم:  2 ضريب كد -2
  نفر 170 روزانه:

  باشند.نفر آنها فقط مرد مي 27نفر كه  116: هاي تهراندانشگاه
  نفر 54هاي شهرستان: دانشگاه

  نفر 71 نوبت دوم يا شبانه:
  نفر 47: هاي تهراندانشگاه
  نفر 24هاي شهرستان: دانشگاه
  تفر 53 :خودگردان پرديس
  نفر 42: هاي تهراندانشگاه
  نفر 11هاي شهرستان: دانشگاه
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  نفر 35 پيام نور:
  نفر 15تهران: 

  نفر 20شهرستان: 
  نفر 255 غيرانتفاعي:

  نفر 35تهران و حومه: 
  نفر 220شهرستان: 

 پرديس خودگردان غيرانتفاعي پيام نور شبانه روزانه كل مجموع
584  170  71  35  255  53  

  
 پژوهي آينده:  3 ضريب كد -3

  نفر 10 روزانه:
  نفر 5دانشگاه اصفهان   -نفر   5دانشگاه تهران: 

  نفر 7 نوبت دوم:
  نفر 2اصفهان دانشگاه  –نفر  5دانشگاه تهران: 

  نفر 50 غيرانتفاعي:
  نفر 50شهرستان 

 غيرانتفاعي شبانه روزانه كل مجموع
67  10  7  50  

  
 مالي مهندسي و پروژه مديريت و تامين زنجيره و لجستيك:  4 ضريب كد -4

  نفر 103 روزانه:
  نفر فقط مرد مربوط به دانشگاه امام حسين (ع) 15نفر كه  108هاي تهران: دانشگاه
  نفر 25هاي شهرستان: دانشگاه

  65 نوبت دوم:
  نفر 60هاي تهران: دانشگاه
  نفر 5هاي شهرستان: دانشگاه
  مجازي:

  نفر  120
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  پرديس خودگردان:
  نفر 30

  نفر 330 غيرانتفاعي:
  نفر 70 تهران:

  نفر 260 شهرستان:

  مجازي آموزش محور ويژه شاغلين: 

  نفر مجموعاً  200

 پرديس خودگردان غيرانتفاعي پيام نور شبانه روزانه ا)ه(كليه دانشگاه كل مجموع
848  103  65  50  330  30  

  
 مهندسي مديريت:  5 ضريب كد -5

  نفر 79 روزانه:
  نفر 57 هاي تهران:دانشگاه
  نفر 22 هاي شهرستان:دانشگاه

  نفر 36 نوبت دوم:
  نفر 20 هاي تهران:دانشگاه
  نفر 16 هاي شهرستان:دانشگاه
  نفر 120 مجازي:
  80تهران: 

  40اصفهان: 
  نفر 33: پرديس خودگردان

   18 تهران:
  15 كيش:

  نفر 65 پيام نور:
  آموزش محور و مجازي 40+  15 تهران:
  10 بوشهر:

  نفر 275 :غيرانتفاعي
  55و حومه:  تهران
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  220 شهرستان:

  مجازي آموزش محور ويژه شاغلين: 

  نفر  120

 پرديس خودگردان غيرانتفاعي پيام نور شبانه روزانه ا)ه(كليه دانشگاه كل مجموع
728  79  36  65  275  33  

  
  
  

  بندي:جمع 

  كل مجموع  پرديس غيرانتفاعي  نورپيام   شبانه  روزانه  
  1632  148  570  50  152  417  1ضريب 
  584  53  255  35  71  170  2ضريب 
  67  -  50  -  7  10  3ضريب 
  848  30  330  50  65  103  4ضريب 
  728  33  275  65  36  79  5ضريب 
  3859  264  1480  200  331  779  مجموع

  

 نيز مجازي آموزش محور مجازي و، است. (بجز موارد ذكر شده در جدولها بوده منظور از مجموع كل براي كليه دانشگاه توجه:
  )لحاظ شده است

  

  

 

 

 

 

 


