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----فیزیک اتمی مولکولی

----هواشناسی

----ذرات بنیادی و نظریه میدانها
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بسمه تعالی

علوم انسانی

 پژوهش علوم اجتماعی

آموزش زبان انگلیسی

فقه و مبانی حقوق اسالمی

، اسامی پذیرفته شدگان نهایی که به تایید سازمان 1396-97ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان بدون آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی  

.سنجش آموزش کشور رسیده است به شرح ذیل اعالم می شود

 سایر دانشگاه ها در دانشگاه یزد1396-97لیست نهایی پذیرفته شدگان بدون آزمون  مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی   

علوم پایه

ژنتیک- زیست شناسی 

جبر

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مستر تست
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مهندسی مخابرات سیستم

فنی و مهندسی

بهینه سازی سیستم ها - مهندسی صنایع 

مدیریت مهندسی- مهندسی صنایع 
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مهندسی معماری هنر و معماری

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مستر تست


