
بازه زمانی  مقطع تحصیلی ورشته  سال ورود روز و تاریخ

 انتخاب واحد
 

 

 

 

 

 

 

 

 سه شنبه

16/6/95 

 10الی  8 وماقبل 89کلیه رشته های کارشناسی ورودی 
 11الی  9 وماقبل 91کلیه رشته های کارشناسی ارشد ورودی 
 92کلیه رشته های کارشناسی ارشد ورودی 

 

 12الی  10 90کارشناسی ورودی کلیه رشته های 
 14الی  12 91الکترونیک ورودی  -کارشناسی مهندسی برق 

 91کارشناسی مهندسی کامپیوتر  نرم افزار ورودی 

 91حسابرسی ورودی  –کارشناسی حسابداری 

 91دولتی ورودی  –کارشناسی حسابداری 

 91کارشناسی حسابداری  ورودی 

 15الی  13 91مالیاتی ورودی  –کارشناسی حسابداری 
 91کارشناسی مدیریت جهانگردی ورودی 

 91کارشناسی مدیریت گمرکی ورودی 

 91کارشناسی مدیریت دولتی ورودی 

 91کارشناسی مدیریت هتلداری وردی 

 16الی  14 91سخت افزار ورودی  –کارشناسی مهندسی کامپیوتر 
 91مهندسی صنایع ورودی کارشناسی 

 91کارشناسی مهندسی عمران ورودی 

 17الی  15 91کارشناسی مهندسی معماری ورودی 
 91کارشناسی مهندسی مکانیک ورودی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چهارشنبه

17/6/95 

 10الی  8 92کارشناسی مدیریت دولتی ورودی 
 92کارشناسی مهندسی صنایع ورودی 

 11الی  9 92معماری ورودی کارشناسی مهندسی 
 92کارشناسی مدیریت گمرکی  ورودی 

 92کارشناسی حسابداری ورودی 

 92دولتی ورودی  –کارشناسی حسابداری 

 12الی  10 92حسابرسی ورودی  –کارشناسی حسابداری 
 92کارشناسی مهندسی مکانیک ورودی 

 13الی  11 92نرم افزار ورودی  –کارشناسی مهندسی کامپیوتر 
 92کارشناسی مدیریت جهانگردی ورودی 

 14الی  12           92الکترونیک ورودی  –کارشناسی مهندسی برق 
 92سخت افزار ورودی  –کارشناسی مهندسی کامپیوتر 

 92کارشناسی مدیریت هتلداری ورودی 

 15الی  13 92مالیاتی ورودی  –کارشناسی حسابداری 



 92کارشناسی طراحی صنعتی ورودی 

 92کارشناسی مهندسی عمران ورودی 

 16الی  14 93کارشناسی مهنسی برق ورودی 
 93سخت افزار ورودی  -کارشناسی مهندسی کامپیوتر

 17الی  15 93نرم افزار ورودی  –کارشناسی مهندسی کامپیوتر 

 

 

 

 

 

 شنبه

20/6/95 

 

 

 

 10الی  8 93مهندسی معماری ورودی کارشناسی 
 11الی  9 93کارشناسی مدیرت گمرکی ورودی 

 93کارشناسی مدیریت هتلداری ورودی 

 12الی  10 93کارشناسی مهندسی صنایع ورودی 
 13الی  11 93کارشناسی مدیریت دولتی  ورودی 

 93الکترونیک ورودی  –دکتری مهندسی برق 

 93زیست ورودی  دکتری مهندسی محیط

 93دکتری مدیریت آموزشی ورودی 

 93دکتری شهرسازی ورودی 

 93دکتری معماری ورودی 

 93سازه ورودی  –دکتری مهندسی عمران 

 13الی  11 93طراحی جامدات ورودی  –دکتری مهندسی مکانیک 
 93تبدیل انرژی ورودی  –دکتری مهندسی مکانیک 

 14الی  12 93عمران ورودی  کارشناسی مهندسی
 15الی  13 93کارشناسی مهندسی مکانیک ورودی 

 16الی  14 93کارشناسی حسابداری ورودی 
 17الی  15 93کارشناسی مدیریت جهانگردی ورودی 

 93کارشناسی طراحی صنعتی ورودی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10الی  8 93ای( ورودی کارشناسی ارشد محیط زیست )اچ اس 
 93قدرت سیستمهای قدرت ورودی –کارشناسی ارشد مهندسی برق 

 93قدرت الکترونیک قدرت ورودی  –کارشناسی ارشد مهندسی برق 

 93قدرت تکنولوژی فشار قوی ورودی –کارشناسی ارشد مهندسی برق 

 93الکترونیک ورودی  –کارشناسی ارشد مهندسی برق 

 93قدرت ماشین های الکتریکی ورودی  –کارشناسی ارشد مهندسی برق 

 93آب و فاضالب ورودی  –کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست 

 93معماری سیستمهای کامپیوتری ورودی  –کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 

 93هوش مصنوعی ورودی  –کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 

 93ارشد ارتباط تصویری ورودی کارشناسی 

 11الی  9 93کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری ورودی 
 93کارشناسی ارشد پژوهش هنر ورودی 

 93کارشناسی ارشد مهندسی معماری ورودی 

 93تبدیل انرژی ورودی  –کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یکشنبه

21/6/95 

 93طراحی کاربردی ورودی  –کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 

 12الی  10 93کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی ورودی 
 93مدیرت امور فرهنگی ورودی  –کارشناسی ارشد امور فرهنگی 

 93کارشناسی ارشد حسابداری ورودی 

 93کارشناسی ارشد حقوق بین الملل ورودی 

 93کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ورودی 

 93کارشناسی ارشد حقوق عمومی ورودی 

 93کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ورودی 

 

 93کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی ورودی 

 93کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ورودی 

 93کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی ورودی 

 13الی  11 93کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ورودی 
 93کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ورودی 

 93مدیریت مالی ورودی  –کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی 

 93کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ورودی 

 93کارشناسی ارشد مدیرت فن آوری اطالعات ورودی 

 93کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی ورودی 

 93حقوق زن در اسالم ورودی  –کارشناسی ارشد مطالعات زنان 

 93مهندسی زلزله ورودی  –کارشناسی ارشد مهندسی عمران 

 93مهندسی سازه ورودی  –کارشتاسی ارشد مهندسی عمران 

 93مهندسی صنایع ورودی  –کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 

 14الی  12  94کارشناسی مهندسی برق ورودی 
 94معماری سیستمهای کامپیوتری ورودی  –کارشناسی مهندسی کامپیوتر 

 15الی  13 94نرم افزار ورودی  –کارشناسی مهندسی کامپیوتر 
 16الی  14 94کارشناسی حسابداری ورودی 

 94حسابرسی ورودی  –کارشناسی حسابداری 

 17الی  15 94دولتی ورودی  –کارشناسی حسابداری 
 94مالیاتی ورودی  –کارشناسی حسابداری 

 94کارشناسی مدیریت دولتی ورودی 

 

 

 

 94کارشناسی مهندسی صنایع ورودی 

 
 10الی  8

 94کارشناسی مهندسی عمران ورودی 

 
 11الی  9

 12الی  10 94کارشناسی مهندسی مکانیک ورودی 



 

 

 

 

 

 

 سه شنبه

23/6/95 

 

 13الی  11 94کارشناسی طراحی صنعتی ورودی 
 94کارشناسی مدیریت جهانگردی  ورودی

 14الی  12 94کارشناسی مهندسی معماری ورودی 
 15الی  13 94کارشناسی مدیریت گمرکی ورودی 
 94کارشناسی مدیریت هتلداری ورودی 

  94الکترونیک ورودی  –دکتری مهندسی برق 

 94دکتری مهندسی محیط زیست ورودی 

 94دکتری مدیریت آموزشی ورودی 

 94دکتری شهرسازی ورودی 

 94دکتری معماری ورودی 

 94سازه ورودی  –دکتری مهندسی عمران 

 94طراحی جامدات ورودی  –دکتری مهندسی مکانیک 

 94تبدیل انرژی وروذی  –دکتری مهندسی مکانیک 

 16الی  14 94کارشناسی ارشد ارتباط تصویری ورودی 
 94کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری ورودی 

 94کارشناسی ارشد پژوهش وهنر ورودی 

 94مهندسی صنایع ورودی  –کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 

 94مهندسی زلزله ورودی  –کارشناسی ارشد مهندسی عمران 

 17الی  15 94کارشناسی ارشد مهندسی عمران مهندسی سازه ورودی 
 94کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک ورودی 

 94تبدیل انرژی ورودی  –کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 

 94طراحی کاربردی ورودی  –کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 

 

 

 

 

 

 

 

 چهارشنبه

24/6/95 

 

 

 10الی  8 94کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست ) اچ اس ای ( ورودی 
 94قدرت سیستمهای قدرت ورودی  –کارشناسی ارشد مهندسی برق 

 94قدرت الکترونیک قدرت ورودی  –کارشناسی ارشد مهندسی برق 

 94قدرت تکنولوژی فشار قوی ورودی  –کارشناسی ارشد مهندسی برق 

 94الکترونیک ورودی  –کارشناسی ارشد مهندسی برق 

 94قدرت ماشینهای الکتریکی ورودی –کارشناسی ارشد مهندسی برق 

طراحی وتولید نرم افزار  –کارشناسی ارشد مهندسی فن آوری اطالعات 

 94ورودی 

 94منابع آب ورودی  –کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست 

 11الی  9 94آب وفاضالب ورودی  -کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست 
محیط زیست گرایش آلودگی های  –کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی 

 94محیط ورودی 

معماری سیستمهای کامپیوتری ورودی  –کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 

94 



 

 

 

 

 

 

 

 

 93هوش مصنوعی وروذی  –کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر 

 94کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ورودی 

 12الی  10 94ارشد آموزش زبان انگلیسی ورودی کارشناسی 
 94مدیریت امور فرهنگی ورودی  –کارشناسی ارشد امور فرهنگی 

 94کارشناسی ارشد حسابداری ورودی 

 94کارشناسی ارشد حقوق بین الملل ورودی 

 13الی  11 94کارشناسی ارشد حقوق خصوصی ورودی 
 94 کارشناسی ارشد حقوق عمومی ورودی

 94کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ورودی 

 94کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ورودی 

 14الی  12 94کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی ورودی 
 94کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ورودی 

 94مدیریت مالی ورودی  –کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی 

 94ارشد مدیریت تکنولوژی ورودی کارشناسی 

 15الی  13 94کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ورودی 
 94کارشناسی ارشد مدیریت فن آوری اطالعات ورودی 

 94کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی ورودی 

 94کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی ورودی 

 94حقوق زن در اسالم ورودی  –کارشناسی ارشد مطالعات زنان 

 


