
 

                                                                                                                                                                           

 معاونت آموزشی دانشگاه مدیریت همکاریهای آموزشی و آزمون                             92/01/0921تاریخ انتشار:

 00 از 5 صفحه

از طریق این ادامه تحصیل قبول شدگان بدون پرداخت شهریه تحصیلی است و تغییر رشته یا انتقال افراد پذیرفته شده -4

 به سایر دانشگاه ها مجاز نیست.آیین نامه 

ارائته  مراجعته حضتوری و   خواهد شد ملزم بته  و اعالم در مهلت مقرری که توسط دانشگاه مشخص پذیرفته شدگان   -7

 هستند.اصل سوابق تحصیلی خود به مدیریت همکاریهای آموزشی و آزمون 

ترتیتب اثتر داده نخواهتد شتد و وجته      و درخواست داوطلبانی که واجد کلیه شترایط الزامتی نباشتند    به مدارک ناقص   -3

؛ لذا مجددا توصیه می شود داوطلبان قبل از ثبت نام, مفاد اطالعیه را بته دقتت مطالعته و    قابل استرداد نیست زنی پرداختی

 در صورت اطمینان از احراز کلیه شرایط الزامی, ثبت نام نمایند.

راجعته  لذا خواهشتمند استت از م   ؛شرایط پذیرش و نحوه ارائه درخواست و ثبت نام از وضوح کافی برخوردار است -11

صترفا شتماره تلفتن    . در صتورت ضترورت   حضوری و یا تماس تلفنی به منظور پرسش مجدد موارد خودداری فرماییتد 

 11التی   11در روزهای اداری و غیر از تعطیالت رستمی )شتنبه التی چهارشتنبه( از ستاعات       ،در ایام ثبت نام 71779161

خارج از ساعات و روزهای اعالم شده امکان پاستخگویی   و  و پس از اتمام مهلت ثبت نام پاسخگوی داوطلبان خواهد بود

 به داوطلبان وجود نخواهد داشت.

 

 :ی دارای پذیرش دانشجوجدول رشته ها -و

 
 دانشكده علوم انسانی ردیف

 آموزش زبان انگلیسی 1

 آموزش زبان روسی 1

 آموزش زبان عربی 9

 آموزش زبان فرانسه 4

 یدوران تاریخ -باستان شناسی  5

 برنامه ریزی آمایش سرزمین 6

 تعلیم وتربیت اسالمی -تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش  4

 مدیریت توسعه پایدار روستایی -جغرافیا و برنامه ریزی روستایی  7

 برنامه ریزی مسکن -جغرافیا و برنامه ریزی شهری  3

 آمایش سیاسی فضا -جغرافیای سیاسی  11

 پلیتیکژئو -جغرافیای سیاسی  11

 روابط بین الملل 11

 ادبیات عربی -زبان و ادبیات عربی  19

 زبان و ادبیات فارسی 14

 آموزش زبان فارسی -زبان و ادبیات فارسی  15

 ادبیات عامه -زبان و ادبیات فارسی  16

مسترتست؛ وب سايت تخصصى آزمون كارشناسى ارشد

آخرين اخبار و اطالعات پذيرش كارشناسى ارشد بدون آزمون در وب سايت مستر تست

Mahsook
Typewriter
مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد



 

                                                                                                                                                                           

 معاونت آموزشی دانشگاه مدیریت همکاریهای آموزشی و آزمون                             92/01/0921تاریخ انتشار:

 00 از 6 صفحه

 زبانشناسی همگانی 14

 مدیریت مخاطرات محیطی –سنجش از دور وسیستم اطالعات جغرافیائی  17

 جامعه شناسی -علوم اجتماعی  13

 علوم سیاسی 11

 علوم قرآن و حدیث 11

 منطق -فلسفه  11

 فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض -فیزیولوژی ورزشی  19

 مترجمی زبان فرانسه 14

 مدیریت بازاریابی در ورزش -مدیریت ورزشی  15

 حقوق زن در اسالم -مطالعات زنان  16

 اددانشكده مدیریت و اقتص

 اقتصاد انرژی 14

 حسابداری 17

 مدیریت اطالعات -علم اطالعات و دانش شناسی  13

 مدیریت کتابخانه های دانشگاهی -علم اطالعات و دانش شناسی  91

 علوم اقتصادی 91

 بازرگانی بین الملل -مدیریت بازرگانی  91

 استراتژیهای توسعه صنعتی-مدیریت تکنولوژی 99

 مدیریت نیروی انسانی -ی مدیریت دولت 94

 تحقیق در عملیات –مدیریت صنعتی  95

 مدیریت عملکرد -مدیریت صنعتی 96

 سیستم های اطالعاتی پیشرفته -مدیریت فناوری اطالعات 94

 حقوقدانشكده 

 حقوق بین الملل 97

 حقوق جزا و جرم شناسی 93

 حقوق مالکیت فکری 41

 دانشكده كشاورزی

 تغذیه طیور -علوم طیور  41

 فیزیولوژی طیور -علوم طیور  41

 فناوری مواد غذایی -علوم و مهندسی صنایع غذایی  49

 شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه -مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک  44

 فیزیک و حفاظت خاک -مدیریت منابع خاک  45

مسترتست؛ وب سايت تخصصى آزمون كارشناسى ارشد

آخرين اخبار و اطالعات پذيرش كارشناسى ارشد بدون آزمون در وب سايت مستر تست



 

                                                                                                                                                                           

 معاونت آموزشی دانشگاه مدیریت همکاریهای آموزشی و آزمون                             92/01/0921تاریخ انتشار:

 00 از 7 صفحه

 منابع خاک و ارزیابی اراضی -مدیریت منابع خاک  46

 اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی -مهندسی اقتصاد کشاورزی  44

 سیاست و توسعه کشاورزی -مهندسی اقتصاد کشاورزی  47

 مهندسی کشاورزی ، آبیاری و زهکشی 43

 مهندسی کشاورزی ، اصالح نباتات 51

 مهندسی کشاورزی ، بیماری شناسی گیاهی 51

 ی کشاورزیمهندسی کشاورزی ، بیوتکنولوژ 51

 مهندسی کشاورزی ، ترویج و آموزش کشاورزی 59

 مهندسی کشاورزی ، حشره شناسی کشاورزی 54

 مهندسی کشاورزی ، زراعت 55

 مهندسی کشاورزی ، سازه های آبی 56

 گیاهان زینتی )فیزیولوژی، اصالح و فضای سبز( -مهندسی کشاورزی ، علوم باغبانی  54

 میوه کاری )فیزیولوژی، تولید و اصالح( -وم باغبانی مهندسی کشاورزی ، عل 57

 اصالح نژاددام -مهندسی کشاورزی ، علوم دامی  53

 تغذیه دام -مهندسی کشاورزی ، علوم دامی  61

 مهندسی کشاورزی ، مهندسی منابع آب 61

 مهندسی کشاورزی، شناسایی و مبارزه با علفهای هرز 61

 انرژی های تجدیدپذیر -مهندسی مکانیک بیوسیستم  69

 طراحی و ساخت -مهندسی مکانیک بیوسیستم  64

 فناوری پس از برداشت -مهندسی مکانیک بیوسیستم  65

 دانشكده منابع طبیعی و علوم دریایی

 دینامیک اقیانوسی -اقیانوس شناسی فیزیکی  66

 جانوران دریا -زیست شناسی دریا  64

 زداریمهندسی منابع طبیعی ، آبخی 67 

 مهندسی منابع طبیعی ، تکثیر و پرورش آبزیان 63

 مهندسی منابع طبیعی ، جنگلداری 41

 مهندسی منابع طبیعی ، فرآوری محصوالت شیالتی 41

 ارزیابی و آمایش سرزمین -مهندسی منابع طبیعی ، محیط زیست  41

 مهندسی منابع طبیعی ، مرتعداری 49

 شناسی و اکولوژی جنگلمهندسی منابع طبیعی، جنگل  44

 مهندسی منابع طبیعی، صنایع خمیر و کاغذ 45

 مهندسی منابع طبیعی، فرآورده های چندسازه چوب 46

مسترتست؛ وب سايت تخصصى آزمون كارشناسى ارشد

آخرين اخبار و اطالعات پذيرش كارشناسى ارشد بدون آزمون در وب سايت مستر تست



 

                                                                                                                                                                           

 معاونت آموزشی دانشگاه مدیریت همکاریهای آموزشی و آزمون                             92/01/0921تاریخ انتشار:

 00 از 8 صفحه

 آلودگی های محیط زیست -مهندسی منابع طبیعی، محیط زیست  44

 دانشكده علوم پایه

 زمین ساخت )تکتونیک( 47

 زمین شناسی ، زمین شناسی اقتصادی 43

 شناسی ، زمین شناسی مهندسیزمین  71

 زمین شناسی، پترولوژی 71

 شیمی آلی -شیمی  71

 شیمی تجزیه -شیمی  79

 شیمی فیزیک -شیمی  74

 شیمی معدنی -شیمی  75

 اتمی مولکولی -فیزیک  76

 حالت جامد -فیزیک  74

 ذرات بنیادی و نظریه میدان ها -فیزیک  77

 دانشكده علوم زیستی

 بیوشیمی 73

 بیوفیزیک 31

 ژنتیک 31

 زیست شناسی سلولی و تکوینی -علوم گیاهی  31

 سیستماتیک و بوم شناسی -علوم گیاهی  39

 دانشكده علوم ریاضی

 آمار، آمار ریاضی 34

 ریاضیات مالی -ریاضی  35

 ریاضی کاربردی 36

 آنالیز -ریاضی محض  34

 جبر -ریاضی محض  37

 هندسه -ریاضی محض  33

 محاسبات علمی -علوم کامپیوتر  111

 دانشكده فنی و مهندسی

 معدن و محیط زیست 111

 تونل و فضاهای زیرزمینی -مهندسی معدن  111

 مهندسی معدن، استخراج مواد معدنی 119

 مهندسی معدن، اقتصاد و مدیریت معدنی 114

مسترتست؛ وب سايت تخصصى آزمون كارشناسى ارشد

آخرين اخبار و اطالعات پذيرش كارشناسى ارشد بدون آزمون در وب سايت مستر تست



 

                                                                                                                                                                           

 معاونت آموزشی دانشگاه مدیریت همکاریهای آموزشی و آزمون                             92/01/0921تاریخ انتشار:

 00 از 2 صفحه

 مهندسی معدن، فرآوری موادمعدنی 115

 سنگمهندسی معدن، مکانیک  116

 مهندسی مواد ، سرامیک 114

 مهندسی مواد،خوردگی و حفاظت مواد 117

 مهندسی مواد،شناسائی و انتخاب مواد مهندسی 113

 نانومواد -نانوفناوری  111

 مهندسی صنایع و سیستم هادانشكده 

 مهندسی سیستم های سالمت 111

 سیستم های مالی -مهندسی صنایع  111

 بهینه سازی سیستم هامهندسی صنایع و  119

 برنامه ریزی سیستم های اقتصادی -مهندسی صنایع، مدل سازی سیستم های کالن  114

 تحقیق در عملیات -مهندسی صنایع، مدل سازی سیستم های کالن  115

 مهندسی صنایع، مدیریت سیستم وبهره وری 116

 سامانه های شبکه ای -مهندسی فناوری اطالعات  114

 هندسی برق و كامپیوتردانشكده م

 افزاره های میکرو و نانو الکترونیک -مهندسی برق، الکترونیک  117

 سیستم های الکترونیک دیجیتال -مهندسی برق، الکترونیک  113

 مدارهای مجتمع الکترونیک -مهندسی برق، الکترونیک  111

 الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی -مهندسی برق، قدرت  111

 سیستم های قدرت -مهندسی برق، قدرت  111

 اتوماسیون صنعتی -مهندسی برق، کنترل  119

 نظریه کنترل -مهندسی برق، کنترل  114

 مخابرات سیستم -مهندسی برق، مخابرات  115

 مخابرات میدان و موج -مهندسی برق، مخابرات  116

 بیوالکتریک -مهندسی پزشکی  114

 رایانش امن -مهندسی کامپیوتر  117

 معماری سیستم های کامپیوتری -مهندسی کامپیوتر  113

 نرم افزار -مهندسی کامپیوتر  191

 

 دانشكده مهندسی شیمی

 مهندسی پلیمر 191

 بیوتکنولوژی -مهندسی شیمی  191

 ترموسینتیک و کاتالیست -مهندسی شیمی  199

مسترتست؛ وب سايت تخصصى آزمون كارشناسى ارشد

آخرين اخبار و اطالعات پذيرش كارشناسى ارشد بدون آزمون در وب سايت مستر تست



 

                                                                                                                                                                           

 معاونت آموزشی دانشگاه مدیریت همکاریهای آموزشی و آزمون                             92/01/0921تاریخ انتشار:

 00 از 01 صفحه

 زیست پزشکی -مهندسی شیمی  194

 طراحی فرایند -مهندسی شیمی  195

 فرآیندهای جداسازی -مهندسی شیمی  196

 مهندسی فرآیندهای پلیمریزاسیون 194

 مهندسی نفت )مخازن هیدروکربوری( 197

 دانشكده مهندسی عمران و محیط زیست

 مهندسی عمران ، سازه 193

 مهندسی عمران ، مهندسی زلزله 141

 مهندسی عمران ، مهندسی محیط زیست 141

 هندسی عمران، حمل و نقلم 141

 مهندسی عمران، راه و ترابری 149

 مهندسی عمران، ژئوتکنیک 144

 مهندسی عمران، مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی 145

 مهندسی عمران، مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی 146

 مهندسی عمران، مهندسی و مدیریت منابع آب 144

 تردانشكده فناوری های بر

 مهندسی پزشکی، بیو متریال 147

 مهندسی ساختمان های هوشمند 143

 دانشكده مهندسی مكانیك

 مهندسی مکاترونیک 151

 مهندسی مکانیک ، طراحی کاربردی 151

 مهندسی مکانیک ، تبدیل انرژی 151

 مهندسی مکانیک ، ساخت و تولید 159

 آئرودینامیک -مهندسی هوا فضا  154

 جلوبرندگی -هوا فضا  مهندسی 155

 دینامیک پرواز و کنترل -مهندسی هوا فضا  156

 سازه های هوایی -مهندسی هوا فضا  154

 دانشكده هنر

 ادبیات نمایشی 157

 ارتباط تصویری 153

 *بازیگری  161

 برنامه ریزی شهری 161

 برنامه ریزی منطقه ای 161

مسترتست؛ وب سايت تخصصى آزمون كارشناسى ارشد

آخرين اخبار و اطالعات پذيرش كارشناسى ارشد بدون آزمون در وب سايت مستر تست



 

                                                                                                                                                                           

 معاونت آموزشی دانشگاه مدیریت همکاریهای آموزشی و آزمون                             92/01/0921تاریخ انتشار:

 00 از 00 صفحه

 پژوهش هنر 169

 تصویر متحرک 164

 ماسین 165

 طراحی شهری 166

 کارگردانی نمایش 164

 مدیریت پروژه و ساخت 167

 فنی -مهندسی معماری  163

 مهندسی معماری منظر 141

 نقاشی 141

 نگارگری -هنر اسالمی  141

 
*در رشته بازیگری داوطلبان واجد شرایط اولیه پذیرش، ملزم به شرکت درآزمون شفاهی در زمان مورد 

 یز می باشند. نظر دانشگاه ن
 

 به نشانی زیر مراجعه فرمایید:)گلستان( برای ورود به سامانه جامع دانشگاهی
 

http://golestan.modares.ac.ir 

مسترتست؛ وب سايت تخصصى آزمون كارشناسى ارشد

آخرين اخبار و اطالعات پذيرش كارشناسى ارشد بدون آزمون در وب سايت مستر تست




