








  46 صفحه                                                                                               روزانه

   مهندسي ايمني درراه آهن- 1259
نيمسال  مالحظالت ظرفيت پذيرش
 دوم

نيمسال 
 اول

كدمحل  دانشگاه محل تحصيل
 تحصيل

دردانشكده مهندسي راه آهن-صنايع-باضرايب مهندسي صنايع  3290 دانشگاه علم وصنعت ايران 2 0 

 ي مهندسي حمل ونقل ريل- 1259
دردانشكده مهندسي راه آهن-صنايع-باضرايب مهندسي صنايع شگاه علم وصنعت ايراندان 7 0   3291 

 (IT)  مهندسي فناوري اطالعات- 1259
صنايع-باضرايب مهندسي صنايع-گرايش سيستمهاي تكنولوژي  3292 دانشگاه تربيت مدرس 5 0 

باضرايب مهندسي -گرايش سيستمهاي تكنولوژي اطالعات-بورسيه كاركنان رسمي شاغل درنيروي انتظامي
انتهاي دفترچهشرايط در-صنايع-صنايع  

 3293 دانشگاه تربيت مدرس 1 0

  مهندسي مالي- 1259
 3294 دانشگاه صنعتي اميركبير 4 0 

 مديريت سيستم وبهره وري- مهندسي صنايع - 1260
 3295 دانشگاه تربيت مدرس 8 0 

انتهاي دفترچهشرايط در-بورسيه كاركنان رسمي شاغل درنيروي انتظامي  3296 دانشگاه تربيت مدرس 1 0 
محدوديت خوابگاه-محل تحصيل كرج  3297 دانشگاه تربيت معلم تهران 5 0 

 3298 دانشگاه تفرش 6 0 
 3299 دانشگاه صنعتي اميركبير 9 0 
 3300 دانشگاه صنعتي شريف 15 0 
 3301 دانشگاه علم وصنعت ايران 16 0 
 3302 دانشگاه يزد 12 0 

  مهندسي سيستمهاي اقتصادي اجتماعي- 1260
انتهاي دفترچهشرايط در-فقط مرد )ع(دانشگاه امام حسين  15 0   3303 

همدان-دانشگاه بوعلي سينا 6 0   3304 
 3305 دانشگاه تربيت مدرس 8 0 

انتهاي دفترچهشرايط در-تظاميبورسيه كاركنان رسمي شاغل درنيروي ان  3306 دانشگاه تربيت مدرس 1 0 
 3307 دانشگاه تهران 3 0 شاخه برنامه ريزي سيستمهاي انرژي

 3308 دانشگاه تهران 3 0 شاخه تحقيق درعمليات
 3309 دانشگاه صنعتي اصفهان 7 0 
 3310 دانشگاه صنعتي اميركبير 7 0 
 3311 دانشگاه صنعتي شريف 15 0 

 3312 دانشگاه صنعتي شريف 10 0 گرايش اقتصاد
 3313 دانشگاه علم وصنعت ايران 16 0 

 مل ونقل ريلي مهندسي ح- 1260
دردانشكده مهندسي راه آهن-باضرايب مهندسي سيستمهاي اقتصادي اجتماعي  3314 دانشگاه علم وصنعت ايران 4 0 

  مديريت درسوانح طبيعي- 1262
 3315 دانشگاه تهران 8 0 

 فتوگرامتري-نقشه برداري - مهندسي عمران - 1263
 3316 دانشگاه تهران 5 0 
 3317 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 5 0 

 ژئودزي-نقشه برداري - مهندسي عمران - 1263
 3318 دانشگاه تهران 3 0 

 3319 دانشگاه تهران 3 0 گرايش هيدروگرافي
 3320 دانشگاه زنجان 4 0 
 3321 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 5 0 

 سنجش ازدور- مهندسي عمران - 1263
 3322 دانشگاه اصفهان 6 0 
ندانشگاه تهرا 5 0   3323 
 3324 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 5 0 

 (GIS) سيستمهاي اطالعات جغرافيايي- مهندسي عمران - 1263
 3325 دانشگاه تهران 5 0 
 3326 دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي 10 0 

 سازه- مهندسي عمران - 1264
 3327 دانشگاه اروميه 14 0 
همدان-شگاه بوعلي سينادان 5 0   3328 
ـقزوين)ره (دانشگاه بين المللي امام خميني  6 0   3329 
 3330 دانشگاه تبريز 10 0 
 3331 دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي كرمان 3 0 
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  )1كدگرايش( صنايع-ـ مهندسي صنايع 1259 ادامه
كدمحل  دانشگاه محل تحصيل اول دوم مالحظات ظرفيت نيمسال

 دوره تحصيل

  روزانه  5607  دانشگاه شهيدباهنركرمان  2  -  فاقدخوابگاه
  روزانه  5608  دانشگاه صنعتي اروميه  5  -  
  روزانه  5609  دانشگاه صنعتي اصفهان  7  -  

  روزانه  5610  دانشگاه صنعتي اميركبير  7  -  محدوديت خوابگاه
  روزانه  5611  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  15  -  

  روزانه  5612  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  3  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  5613  دانشگاه صنعتي شريف  15  -  

  روزانه  5614  دانشگاه صنعتي شريف  2  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  5615  ايراندانشگاه علم وصنعت   18  -  فاقدخوابگاه خواهران

  روزانه  5616  دانشگاه كردستان  5  -  
  روزانه  5617  دانشگاه يزد  7  -  

  شبانه  5618  )س (دانشگاه الزهرا  4  -  فقط زن
  شبانه  5619  دانشگاه تربيت معلم تهران  4  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص
  شبانه  5620  دانشگاه تربيت معلم تهران  15  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص

  شبانه  5621  دانشگاه تفرش  4  -  
  شبانه  5622  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  5623  دانشگاه شاهد  4  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  شبانه  5624  دانشگاه شهيدباهنركرمان  2  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  5625  دانشگاه صنعتي اروميه  2  -  
  شبانه  5626  دانشگاه صنعتي اصفهان  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5627  دانشگاه صنعتي اميركبير  6  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  5628  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  8  -  
  شبانه  5629  اجه نصيرالدين طوسيدانشگاه صنعتي خو  2  -  شيوه آموزش محور

  شبانه  5630  دانشگاه يزد  3  -  
  شبانه  5631  دانشگاه يزد  3  -  شيوه آموزش محور

  پيام نور  5632  ركزتحصيالت تكميلي تهراندانشگاه پيام نورم  15  -  
  غيرانتفاعي  5633  )غيرانتفاعي( تهران-دانشگاه علم وفرهنگ  15  -   دفترچهشرايط درانتهاي-باهمكاري پژوهشكده توسعه تكنولوژي محل تحصيل تهران

  غيرانتفاعي  5634  )غيرانتفاعي(بابل-دانشگاه علوم وفنون مازندران  15  -  
  )1كدگرايش(ـ مهندسي ايمني درراه آهن1259

  روزانه  5635  دانشگاه علم وصنعت ايران  2  -  فاقدخوابگاه خواهران--دردانشكده مهندسي راه آهن-صنايع-باضرايب مهندسي صنايع
  شبانه  5636  دانشگاه علم وصنعت ايران  1  -  فاقدخوابگاه-دردانشكده مهندسي راه آهن-صنايع-باضرايب مهندسي صنايع

  )1كدگرايش(ـ مهندسي حمل ونقل ريلي1259
  روزانه  5637  دانشگاه علم وصنعت ايران  3  -  فاقدخوابگاه خواهران- دردانشكده مهندسي راه آهن-صنايع-باضرايب مهندسي صنايع
  شبانه  5638  دانشگاه علم وصنعت ايران  1  -  فاقدخوابگاه-دردانشكده مهندسي راه آهن-صنايع-باضرايب مهندسي صنايع

  )1كدگرايش)(IT) ـ مهندسي فناوري اطالعات1259
  روزانه  5639  دانشگاه تربيت مدرس  3  -  صنايع-باضرايب مهندسي صنايع-گرايش سيستمهاي تكنولوژي

  )1كدگرايش( مديريت نوآوري وفناوري-ـ مهندسي صنايع1259
  روزانه  5640  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  حدوديت خوابگاهم-صنايع-با ضرايب مهندسي صنايع
  شبانه  5641  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  فاقدخوابگاه-صنايع-با ضرايب مهندسي صنايع

  )1كدگرايش( مهندسي لجستيك وزنجيره تامين-ـ مهندسي صنايع1259
  روزانه  5642  تي اميركبيردانشگاه صنع  5  -  محدوديت خوابگاه-صنايع-با ضرايب مهندسي صنايع
  شبانه  5643  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  فاقدخوابگاه-صنايع-با ضرايب مهندسي صنايع

  )2كدگرايش(ـ مهندسي مالي1259
  روزانه  5644  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  محدوديت خوابگاه

  روزانه  5645  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  6  -  
  روزانه  5646  دانشكده علوم اقتصادي  20  -  

  شبانه  5647  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5648  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  4  -  
  شبانه  5649  دانشكده علوم اقتصادي  10  -  

  غيرانتفاعي  5650  )غيرانتفاعي( تهران-دانشگاه علم وفرهنگ  15  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران
  غيرانتفاعي  5651  قزوين-موسسه غيرانتفاعي رجاء  15  -  

  )1كدگرايش(مديريت سيستم وبهره وري-ـ مهندسي صنايع 1260
  روزانه  5652  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  

  روزانه  5653  دانشگاه تربيت معلم تهران  4  -  محدوديت خوابگاه- كرجليمحل تحص
  روزانه  5654  دانشگاه تفرش  5  -  

  روزانه  5655  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  محدوديت خوابگاه
  روزانه  5656  دانشگاه صنعتي شريف  15  -  

  روزانه  5657  دانشگاه صنعتي شريف  1  -  شيوه آموزش محور
  روزانه  5658  دانشگاه علم وصنعت ايران  14  -  فاقدخوابگاه خواهران

  روزانه  5659  دانشگاه يزد  7  -  
  شبانه  5660  دانشگاه تربيت معلم تهران  4  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص
  شبانه  5661  دانشگاه تربيت معلم تهران  15  -  شيوه آموزش محور-فاقدخوابگاه- تهرانليمحل تحص
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  )1كدگرايش( صنايع–ي صنايع  مهندس-1259ادامه 
كدمحل   نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي محل تحصيل  اول  دوم  مالحظات  ظرفيت نيمسال

  دوره  تحصيل
  روزانه  5820  دانشگاه صنعتي اروميه  5  -  
  روزانه  5821  دانشگاه صنعتي اصفهان  11  -  

  روزانه  5822  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي
  روزانه  5823  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  22  -  
  روزانه  5824  دانشگاه صنعتي شريف  15  -  

  روزانه  5825  دانشگاه علم وصنعت ايران  16  -  فاقدخوابگاه خواهران و متاهلين
  روزانه  5826  دانشگاه فردوسي مشهد  5  -  
  روزانه  5827  دانشگاه كردستان  9  -  
  روزانه  5828  دانشگاه يزد  8  -  

  شبانه  5829  )س(دانشگاه الزهرا  6  -  فقط زن
  شبانه  5830  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  5  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5831  دانشگاه تربيت معلم تهران  5  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص

  شبانه  5832  دانشگاه تفرش  2  -  
  شبانه  5833  دانشگاه تهران  5  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  5834  دانشگاه شاهد  9  -  شرايط درانتهاي دفترچه
  شبانه  5835  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5836  بيردانشگاه صنعتي اميرك  3  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  5837  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  8  -  
  شبانه  5838  دانشگاه صنعتي شريف  3  -  

  شبانه  5839   فردوسي مشهددانشگاه  3  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5840  دانشگاه يزد  3  -  
  پيام نور  5841  دانشگاه پيام نورمركزتهران  10  -  

  پيام نور  5842  اه پيام نورمركزتهراندانشگ  20  -  شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  5843  )غيرانتفاعي( تهران-دانشگاه علم وفرهنگ  15  -  ترچهشرايط درانتهاي دف-باهمكاري پژوهشكده توسعه تكنولوژي محل تحصيل تهران

  غيرانتفاعي  5844  )غيرانتفاعي(بابل-دانشگاه علوم وفنون مازندران  15  -  
  الملل بين  5845  دانشگاه تهران  5  -   فرانسهENSAMبصورت مشترك با دانشگاه 

  الملل بين  5846  دانشگاه تهران  15  -   واقع درجزيره كيشي المللنيمحل تحصيل واحد ب
  )1كدگرايش( مهندسي حمل ونقل ريلي-1259

  روزانه  5847  دانشگاه علم وصنعت ايران  3  -  فاقدخوابگاه خواهران و متاهلين-دردانشكده مهندسي راه آهن-باضرايب مهندسي صنايع
  )1كدگرايش ((IT)  مهندسي فناوري اطالعات-1259

  روزانه  5848  دانشگاه تربيت مدرس  4  -  باضرايب مهندسي صنايع- تكنولوژي اطالعاتگرايش سيستمهاي
بورسيه كاركنان رسمي -عي صناي مهندسبيباضرا- اطالعاتي تكنولوژيستمهاي سشيگرا

  روزانه  5849  دانشگاه تربيت مدرس  1  -  نيروي انتظامي شاغل در
  )1كدگرايش( مديريت نوآوري وفناوري- مهندسي صنايع-1259

  روزانه  5850  دانشگاه صنعتي اميركبير  6  -  )اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي(-باضرايب مهندسي صنايع
  شبانه  5851  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  فاقدخوابگاه-باضرايب مهندسي صنايع

  )1كدگرايش( مهندسي لجستيك وزنجيره تامين- مهندسي صنايع-1259
  روزانه  5852  دانشگاه صنعتي اميركبير  6  -  )م تحصيلياختصاص خوابگاه از نيمسال دو(-باضرايب مهندسي صنايع
  شبانه  5853  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  فاقدخوابگاه-باضرايب مهندسي صنايع

  )2كدگرايش( مهندسي مالي-1259
  روزانه  5854  دانشگاه صنعتي اميركبير  6  -  اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي

  روزانه  5855  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  5  -  
  روزانه  5856  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  5  -  شيوه آموزش محور

  روزانه  5857  دانشكده علوم اقتصادي  10  -  
  شبانه  5858  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  فاقدخوابگاه

  شبانه  5859  دانشكده علوم اقتصادي  5  -   خوابگاهتيمحدود
  غيرانتفاعي  5860  )غيرانتفاعي( تهران-دانشگاه علم وفرهنگ  15  -  شرايط درانتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران

  غيرانتفاعي  5861  قزوين-موسسه غيرانتفاعي رجاء  15  -  
  )1كدگرايش(مديريت سيستم وبهره وري– مهندسي صنايع -1260

  روزانه  5862  دانشگاه تربيت مدرس  8  -  
  روزانه  5863  دانشگاه تربيت معلم تهران  8  -  وديت خوابگاهمحد- كرجليمحل تحص

  روزانه  5864  تفرشدانشگاه   4  -  
  روزانه  5865  دانشگاه صنعتي اميركبير  3  -  اختصاص خوابگاه از نيمسال دوم تحصيلي
  روزانه  5866  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  محدوديت خوابگاه-محل تحصيل واحددانشگاهي بندرماهشهر

  روزانه  5867  دانشگاه صنعتي شريف  10  -  
  روزانه  5868  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  شرايط درانتهاي دفترچه-يل تهرانمحل تحص

  روزانه  5869  دانشگاه علم وصنعت ايران  16  -  فاقدخوابگاه خواهران و متاهلين
  روزانه  5870  دانشگاه يزد  8  -  

  شبانه  5871  دانشگاه تربيت معلم تهران  5  -  فاقدخوابگاه- كرجليمحل تحص
  شبانه  5872  دانشگاه تفرش  2  -  

  شبانه  5873  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  فاقدخوابگاه
  شبانه  5874  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  فاقدخوابگاه-محل تحصيل واحددانشگاهي بندرماهشهر

  شبانه  5875  دانشگاه صنعتي شريف  5  -  فاقدخوابگاه
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  كد

محل 
  تحصيل

  دوره

  روزانه  6486  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  با ضرايب مهندسي صنايع
  شبانه  6487  دانشگاه صنعتي اميركبير  1  -  با ضرايب مهندسي صنايع

  )2كد گرايش ( مهندسي مالي -1259
  روزانه  6488  دانشگاه تهران  6  -  
  روزانه  6489  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  
  روزانه  6490  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  9  -  
  روزانه  6491  وم اقتصاديدانشگاه عل  12  -  
  شبانه  6492  دانشگاه تهران  5  -  
  شبانه  6493  دانشگاه صنعتي اميركبير  2  -  
  شبانه  6494  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  4  -  

  شبانه  6495  وم اقتصاديدانشگاه عل  -  15  شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  6496  )غيرانتفاعي( تهران -دانشگاه علم و فرهنگ  19  -  شرايط در انتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران

  غيرانتفاعي  6497  قزوين-موسسه غيرانتفاعي رجاء  19  -  
  )1كد گرايش (بهره وري  مديريت سيستم و - مهندسي صنايع -1260

  روزانه  6498  دانشگاه تربيت مدرس  12  -  
  روزانه  6499  دانشگاه تربيت معلم تهران  19  -   كرجليمحل تحص

  روزانه  6500  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  
  روزانه  6501  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  9  -  شرايط در انتهاي دفترچه- شاهين شهر-محل تحصيل اصفهان-فقط مرد

  روزانه  6502  ردانشگاه صنعتي مالك اشت  9  -  شرايط در انتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران
  روزانه  6503  دانشگاه علم و صنعت ايران  14  -  فقط مرد

  روزانه  6504  دانشگاه علم و صنعت ايران  12  -  )خوابگاه فاقد( واحدنور-شيوه آموزش محور
  روزانه  6505  دانشگاه يزد  14  -  

  شبانه  6506  دانشگاه تربيت معلم تهران  25  -  شيوه آموزش محور- تهرانليمحل تحص
  شبانه  6507  دانشگاه صنعتي اميركبير  4  -  

  شبانه  6508  دانشگاه صنعتي اميركبير  6  -  بندرماهشهر در دانشگاه اميركبير محل تحصيل واحد
  شبانه  6509  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  شرايط در انتهاي دفترچه- شاهين شهر-محل تحصيل اصفهان-فقط مرد

  شبانه  6510  دانشگاه صنعتي مالك اشتر  10  -  شرايط در انتهاي دفترچه-محل تحصيل تهران
  شبانه  6511  دانشگاه علم و صنعت ايران  5  -  فقط زن

  شبانه  6512  دانشگاه يزد  8  -  
  پيام نور  6513  دانشگاه پيام نور مركز تهران  19  -  

  پيام نور  6514  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -  شيوه آموزش محور
  پيام نور  6515  )واحد ري(دانشگاه پيام نور مركز تهران   19  -  

  پيام نور  6516  )واحد ري(دانشگاه پيام نور مركز تهران   25  -  شيوه آموزش محور
  غيرانتفاعي  6517  )غيرانتفاعي(آمل -گاه شمال دانش  19  -  

  اعيغيرانتف  6518  )غيرانتفاعي(سازمان مديريت صنعتي  19  -  محل تحصيل تهران
  غيرانتفاعي  6519  تبريز-موسسه غيرانتفاعي الغدير  19  -  
  مجازي  6520  دانشگاه پيام نور مركز تهران  25  -  نامه اني پاي به جاي گروه آموزشيسو گذراندن دروس مشخص شده از- آموزش محوروهيش
  مجازي  6521  دانشگاه تربيت مدرس  25  -   آموزش محوروهيش

  مجازي  6522  دانشگاه صنعتي اصفهان  62  -  فقط زن-شيوه آموزش محور
  مجازي  6523  دانشگاه صنعتي اصفهان  62  -  فقط مرد-شيوه آموزش محور

  )2كد گرايش (هاي اقتصادي اجتماعي   مهندسي سيستم-1260
  روزانه  6524  )ع(دانشگاه امام حسين   19  -  شرايط در انتهاي دفترچه-فقط مرد

  روزانه  6525  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  5  -  
  روزانه  6526  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  

  وزانهر  6527  دانشگاه تربيت مدرس  6  -  عي صناي مهندسبيبا ضرا
  روزانه  6528  دانشگاه تهران  12  -  هاي انرژي گرايش برنامه ريزي سيستم
  روزانه  6529  دانشگاه تهران  12  -  گرايش تحقيق در عمليات

  روزانه  6530  دانشگاه صنعتي اصفهان  3  -  فقط زن
  روزانه  6531  گاه صنعتي اصفهاندانش  5  -  فقط مرد

  روزانه  6532  دانشگاه صنعتي اميركبير  5  -  
  روزانه  6533  دانشگاه صنعتي شريف  19  -  

 شـده   ي هـستند طراحـ    ي مـال  ااقتصادي كه عالقه مندبه اقتصاد    ي داوطلبان يبرا-گرايش اقتصاد 
  روزانه  6534  دانشگاه صنعتي شريف  19  -  است
  روزانه  6535  دياوم اقتصدانشگاه عل  8  -  ي اقتصاديها ستمي سيزي برنامه رشيگرا
  روزانه  6536  دياوم اقتصدانشگاه عل  8  -   انرژييها ستمي سيزي برنامه رشيگرا

  روزانه  6537  دانشگاه علم و صنعت ايران  17  -  فقط مرد
 پــژوهش مــديريت و موســسه عــالي آمــوزش و  19  -  

  روزانه  6538  رنامه ريزيب
  شبانه  6539  همدان-دانشگاه بوعلي سينا  4  -  

  شبانه  6540  دانشگاه تهران  6  -  هاي انرژي گرايش برنامه ريزي سيستم
  شبانه  6541  دانشگاه تهران  6  -  گرايش تحقيق در عمليات

  شبانه  6542  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط زن
  شبانه  6543  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط مرد

  شبانه  6544  دانشگاه صنعتي اصفهان  1  -  فقط زن-شيوه آموزش محور




