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1 

 

 جایگزین رشته  عنوان توضیحات گرایش رشته واحد

    انگلیسی زبان آموزش  آبادان

  59یکبارپذیرش  حسابداری آبادان

  59یکبارپذیرش آنالیز ریاضی آبادان

    عربی ادبیات و زبان آبادان

    عربی زبان مترجمی آبادان

   سازه عمران مهندسی آبادان

  59یکبارپذیرش افزار نرم كامپیوتر مهندسی آبادان

  59یکبارپذیرش  معماری مهندسی آبادان

    مکاترونیك مهندسی آبادان

   فرآیند طراحی شیمی مهندسی  آبادان

 -طبیعی منابع مهندسی  آبادان

 شیالتی محصوالت فرآوری

 محصوالت فرآوری گرایش شیالت مهندسی و علوم  

 شیالتی

    انگلیسی زبان آموزش  آباده

   اسالمی ایران تاریخ تاریخ  دهآبا

    تشیع تاریخ  آباده

  59یکبارپذیرش  خصوصی حقوق  آباده

    همگانی شناسی زبان  آباده

    فارسی ادبیات و زبان  آباده

    آموزشی مدیریت  آباده

   المللی بین بازاریابی  بازرگانی مدیریت  آباده

  59ارپذیرشیکب قدرت سیستمهای برق مهندسی  آباده

 -طبیعی منابع مهندسی  آباده

  زیست محیط

 محیط آلودگی  گرایش زیست محیط مهندسی و علوم  زیست محیط آلودگی 

 زیست

  59یکبارپذیرش  شهری طراحی آذرشهر

   الکترونیك برق مهندسی آذرشهر

 مدیریت و ریزی برنامه برق مهندسی آذرشهر

 الکتریکی انرژی سیستمهای

  59یکبارپذیرش

   قدرت سیستمهای برق مهندسی آذرشهر

   مخابرات برق مهندسی آذرشهر

  59یکبارپذیرش سازه عمران مهندسی آذرشهر

   وپی خاک مکانیك مهندسی عمران مهندسی آذرشهر

  59یکبارپذیرش  معماری مهندسی آذرشهر

 اسالمی ملل مدنت و تاریخ  اسالمی ملل تمدن و تاریخ اسالمی معارف و الهیات  آزادشهر

 اسالمی حقوق مبانی و فقه  اسالمی حقوق مبانی و فقه اسالمی معارف و الهیات آزادشهر

  59یکبارپذیرش  اسالم در سیاسی اندیشه آزادشهر

  59یکبارپذیرش  اسالمی انقالب شناسی جامعه آزادشهر

  59یکبارپذیرش  الملل بین حقوق آزادشهر
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 جایگزین رشته  عنوان توضیحات گرایش رشته واحد

    خصوصی حقوق  آزادشهر

    شخصیت روانشناسی  زادشهرآ

    عمومی روانشناسی آزادشهر

  59یکبارپذیرش  فارسی ادبیات و زبان آزادشهر

  تطبیقی ادبیات گرایش فارسی ادبیات و زبان  (عربی -فارسی) تطبیقی ادبیات فارسی ادبیات و زبان  آزادشهر

  59یکبارپذیرش  دارویی شیمی آزادشهر

  59یکبارپذیرش  اسالمی عرفان آزادشهر

 شناسی جامعه  شناسی جامعه اجتماعی علوم  آزادشهر

   اسالم در سیاسی اندیشه اسالمی علوم  آزادشهر

   ابتدایی پرورش و آموزش   تربیتی علوم  آزادشهر

   دبستانی پیش پرورش و آموزش  تربیتی علوم آزادشهر

 درسی یزیر برنامه  درسی ریزی برنامه  تربیتی علوم آزادشهر

    سیاسی علوم  آزادشهر

 فیتوشیمی گرایش شیمی   شیمی فیتو  آزادشهر

 و بدنی فعالیت فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی  آزادشهر

 تندرستی

  

 معارف و الهیات مدرسی  آزادشهر

 اسالمی

 اسالمی اخالق گرایش اسالمی معارف مدرسی  

  59یکبارپذیرش   ورزشی مدیریت آزادشهر

    شناسی مردم  شهرآزاد

  59یکبارپذیرش  مشاوره آزادشهر

   خانواه مشاوره مشاوره  آزادشهر

    ای منطقه مطالعات  آزادشهر

  59یکبارپذیرش سازه عمران مهندسی آزادشهر

   زلزله مهندسی عمران مهندسی  آزادشهر

 علوم -كشاورزی مهندسی  آزادشهر

 دامی

 طیور و دام اصالح و ژنتیك ایشگر دامی علوم  دام نژاد اصالح

    معماری مهندسی  آزادشهر

   غذایی صنایع شیمی مهندسی  آزادشهر

 - طبیعی منابع مهندسی آزادشهر

 آبزیان وپروش تکثیر

   

 -طبیعی منابع مهندسی  آزادشهر

 شیالتی محصوالت فرآوری

 محصوالت فرآوری گرایش شیالت مهندسی و علوم  

 شیالتی

 و علوم - كشاورزی مهندسی  آزادشهر

  غذایی صنایع

 مواد فناوری گرایش غذایی صنایع مهندسی و علوم  غذایی مواد تکنولوژی

 غذایی

 - كشاورزی مهندسی  آزادشهر

 كشاورزی مکانیزاسیون

 كشاورزی مکانیزاسیون مهندسی  

   علوی ومعارف الدین اصول البالغه نهج  آزادشهر
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 جایگزین رشته  عنوان توضیحات گرایش رشته واحد

 ایران باستانی های زبان   باستانی زبانهای و فرهنگ  آستارا

 گردشگری ریزی وبرنامه جغرافیا  توریسم ریزی برنامه جغرافیا آستارا

 ریزی برنامه و جغرافیا آستارا

 روستایی

   

 ریزی برنامه در ژئومورفولوژی  طبیعی جغرافیای آستارا

 محیطی

  

    شهری ریزی برنامه و جغرافیا آستارا

  59کبارپذیرشی  حسابداری آستارا

    فارسی ادبیات و زبان آستارا

 اسالمی كالم و فلسفه 59یکبارپذیرش  اسالمی حکمت و فلسفه آستارا

  59یکبارپذیرش  آموزشی مدیریت آستارا

 كار و كسب مدیریت 59یکبارپذیرش  اجرایی مدیریت آستارا

  59یکبارپذیرش دولتی سازمانهای طراحی دولتی مدیریت آستارا

   المللی بین بازاریابی  بازرگانی مدیریت تاراآس

  59یکبارپذیرش الکترونیکی تجارت  بازرگانی مدیریت آستارا

 انسانی منابع توسعه گرایش دولتی مدیریت  انسانی منابع مدیریت دولتی مدیریت آستارا

 ومیعم مالیه و بودجه گرایش دولتی مدیریت  دولتی مالی مدیریت دولتی مدیریت آستارا

 علوم -كشاورزی مهندسی آستارا

 دامی

 طیور و دام اصالح و ژنتیك گرایش دامی علوم 59یکبارپذیرش دام نژاد اصالح

 علوم -كشاورزی مهندسی آستارا

 دامی

 عسل زنبور گرایش دامی علوم 59یکبارپذیرش عسل زنبور پرورش

 علوم -كشاورزی مهندسی آستارا

 دامی

 دام تغذیه گرایش دامی علوم  دام تغذیه

 علوم -كشاورزی مهندسی آستارا

 دامی

 طیور تغذیه گرایش دامی علوم  طیور تغذیه

 -طبیعی منابع مهندسی آستارا

 چوب وصنایع چوبشناسی

 گرایش سلولزی های فرآورده و چوب صنایع مهندسی  

  سلولزی صنایع

 منابع مهندسی آستارا

 چوب واصالح حفاظت-طبیعی

 گرایش سلولزی های فرآورده و چوب صنایع مهندسی  

 واصالح حفاظت

 - كشاورزی مهندسی آستارا

 كشاورزی بیوتکنولوژی

 كشاورزی بیوتکنولوژی 59یکبارپذیرش 

 زراعی گیاهان فیزیولوژی گرایش تکنولوژی اگرو    زراعت - كشاورزی مهندسی آستارا

 اصالح -كشاورزی مهندسی آستارا

  نباتات

 یگیاه نژادی به و ژنتیك  

    اجتماعی علوم پژوهش  آشتیان

  59یکبارپذیرش  اسالمی انقالب شناسی جامعه آشتیان

  59یکبارپذیرش  ورزشی شناسی جامعه آشتیان

    حسابداری  آشتیان
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 جایگزین رشته  عنوان توضیحات گرایش رشته واحد

  59یکبارپذیرش  الملل بین روابط آشتیان

  59یکبارپذیرش  بالینی روانشناسی آشتیان

  59رشیکبارپذی  شخصیت روانشناسی آشتیان

   تکتونیك شناسی زمین  آشتیان

   شناسی چینه و شناسی فسیل شناسی زمین  آشتیان

 فیزیولوژی گرایش گیاهی شناسی زیست  گیاهی فیزیولوژی گیاهی علوم - شناسی زیست  آشتیان

 شناسی جامعه  شناسی جامعه اجتماعی علوم  آشتیان

  59یکبارپذیرش  اجتماعی ارتباطات علوم آشتیان

   پترولوژی شناسی زمین علوم  آشتیان

    سیاسی علوم  آشتیان

 بذر تکنولوژی و علوم گرایش تکنولوژی اگرو   بذر تکنولوژی و علوم  آشتیان

   ورزش تغذیه ورزشی فیزیولوژی  آشتیان

 و بدنی فعالیت فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی آشتیان

 تندرستی

  59یکبارپذیرش

   ورزش در بازاریابی مدیریت  رزشیو مدیریت  آشتیان

  59یکبارپذیرش اسالم در زن حقوق زنان مطالعات آشتیان

  59یکبارپذیرش وخانواده زن زنان مطالعات آشتیان

   الکترونیك برق مهندسی  آشتیان

   قدرت سیستمهای برق مهندسی  آشتیان

   كامپیوتری های شبکه اطالعات فناوری مهندسی  آشتیان

   اطالعاتی سیستمهای مدیریت اطالعات فناوری مهندسی  یانآشت

   كامپیوتری سیستمهای معماری كامپیوتر مهندسی  آشتیان

   افزار نرم كامپیوتر مهندسی  آشتیان

    مکاترونیك مهندسی  آشتیان

 و علوم - كشاورزی مهندسی  آشتیان

  غذایی صنایع

 غذایی صنایع گرایش یغذای صنایع مهندسی و علوم  غذایی صنایع

 گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست 59یکبارپذیرش  میکروبیولوژی آشتیان

 میکروبیولوژی

  59یکبارپذیرش  انگلیسی زبان آموزش آملی... ا آیت

    اسالمی معارف و الهیات آملی... ا آیت

 بیوشیمی ایشگر مولکولی و سلولی شناسی زیست 59یکبارپذیرش  بیوشیمی آملی... ا آیت

    حسابداری آملی... ا آیت

  59یکبارپذیرش  شناسی جرم و جزا حقوق آملی... ا آیت

  59یکبارپذیرش  خصوصی حقوق آملی... ا آیت

  59یکبارپذیرش  بالینی روانشناسی آملی... ا آیت

    عمومی روانشناسی آملی... ا آیت

   آلی شیمی شیمی آملی... ا آیت
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 جایگزین رشته  عنوان توضیحات گرایش رشته واحد

  59یکبارپذیرش فیزیك شیمی شیمی یآمل... ا آیت

   تجزیه شیمی شیمی آملی... ا آیت

 تکوینی و سلولی گرایش جانوری شناسی زیست 59یکبارپذیرش تکوینی و سلولی شناسی زیست جانوری علوم آملی... ا آیت

    سیاسی علوم آملی... ا آیت

 بذر تکنولوژی و علوم گرایش ولوژیتکن اگرو 59یکبارپذیرش  بذر تکنولوژی و علوم آملی... ا آیت

 شیمی نانو گرایش شیمی 59یکبارپذیرش شیمی نانو نانو فناوری و علوم آملی... ا آیت

 فیتوشیمی گرایش شیمی   شیمی فیتو آملی... ا آیت

  59یکبارپذیرش  ورزشی فیزیولوژی آملی... ا آیت

 و بدنی فعالیت فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی آملی... ا آیت

 تندرستی

  

   جامد حالت فیزیك آملی... ا آیت

  59یکبارپذیرش  مالی مدیریت آملی... ا آیت

  59یکبارپذیرش   ورزشی مدیریت آملی... ا آیت

   ورزش در بازاریابی مدیریت  ورزشی مدیریت آملی... ا آیت

  59یکبارپذیرش بیومتریال پزشکی مهندسی آملی... ا آیت

  59یکبارپذیرش فرآیند طراحی شیمی ندسیمه آملی... ا آیت

   ترابری و راه عمران مهندسی آملی... ا آیت

  59یکبارپذیرش سازه عمران مهندسی آملی... ا آیت

  59یکبارپذیرش افزار نرم كامپیوتر مهندسی آملی... ا آیت

  59یکبارپذیرش  معماری مهندسی آملی... ا آیت

  59یکبارپذیرش مهندسی مواد انتخاب و ساییشنا مواد مهندسی آملی... ا آیت

   بیوتکنولوژی  شیمی مهندسی آملی... ا آیت

   انرژی تبدیل مکانیك مهندسی آملی... ا آیت

  59یکبارپذیرش تولید و ساخت مکانیك مهندسی آملی... ا آیت

 زراعی انگیاه فیزیولوژی گرایش تکنولوژی اگرو    زراعت - كشاورزی مهندسی آملی... ا آیت

 علوم - كشاورزی مهندسی آملی... ا آیت

  باغبانی

 گیاهان واصالح فیزیولوژی

 ومعطر ای ادویه ، دارویی

 دارویی گیاهان گرایش باغبانی مهندسی و علوم 59یکبارپذیرش

 و علوم - كشاورزی مهندسی آملی... ا آیت

  غذایی صنایع

 مواد فناوری گرایش غذایی صنایع مهندسی و علوم  غذایی مواد تکنولوژی

 غذایی

 و علوم - كشاورزی مهندسی آملی... ا آیت

  غذایی صنایع

 مواد شیمی گرایش غذایی صنایع مهندسی و علوم  غذایی مواد شیمی

 غذایی

 گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست 59یکبارپذیرش  میکروبیولوژی آملی... ا آیت

 میکروبیولوژی

 انرژی اقتصاد گرایش اقتصادی معلو   انرژی اقتصاد ابركوه

 سیستمهای ریزی برنامه ابركوه

 اقتصادی

 سیستمهای ریزی برنامه گرایش اقتصادی علوم 59یکبارپذیرش 

 اقتصادی

  59یکبارپذیرش  خصوصی حقوق ابركوه

   سیستمهای ریزی برنامه اقتصادی علوم ابركوه
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 جایگزین رشته  عنوان توضیحات گرایش رشته واحد

 اقتصادی

   كنترل برق مهندسی ابركوه

   سازه عمران مهندسی ابركوه

  59یکبارپذیرش  معماری مهندسی ابركوه

 ایران باستانی های زبان   باستانی زبانهای و فرهنگ   ابهر

    اسالمی اقتصاد  ابهر

 انرژی اقتصاد گرایش اقتصادی علوم   انرژی اقتصاد  ابهر

    دامپزشکی شناسی انگل  ابهر

    شناسی باستان  ابهر

    تاریخ  ابهر

  59یکبارپذیرش  ورزشی شناسی جامعه بهرا

   گرا مثبت روانشناسی اسالمی روانشناسی ابهر

 مالی ریاضی گرایش كاربردی ریاضی 59یکبارپذیرش مالی ریاضیات ریاضی ابهر

  تطبیقی ادبیات گرایش فارسی ادبیات و زبان  (عربی -فارسی) تطبیقی ادبیات فارسی ادبیات و زبان  ابهر

    كامپیوتر ومعل  ابهر

     بازرگانی مدیریت  ابهر

    مالی مدیریت  ابهر

 تاسیسات و اماكن مدیریت  ورزشی مدیریت ابهر

 ورزشی

  59یکبارپذیرش

  59یکبارپذیرش ورزش در بازاریابی مدیریت  ورزشی مدیریت ابهر

    وتاریخی فرهنگی اشیا مرمت  ابهر

 بافتهای و ابنیه احیا و مرمت ابهر

 اریخیت

  59یکبارپذیرش 

 های بافت و بناها احیا و مرمت ابهر

 تاریخی

   

    مشاوره  ابهر

  59یکبارپذیرش  داخلی معماری ابهر

 الکترونیك های سیستم  برق مهندسی ابهر

 دیجیتال

  59یکبارپذیرش

 نانو و میکرو های افزاره برق مهندسی ابهر

 الکترونیك

  59یکبارپذیرش

 ماشینهای و قدرت الکترونیك رقب مهندسی ابهر

 الکتریکی

  

 مدیریت و ریزی برنامه برق مهندسی ابهر

 الکتریکی انرژی سیستمهای

  59یکبارپذیرش

  59یکبارپذیرش نقل و حمل برقی های سامانه برق مهندسی ابهر

   قدرت سیستمهای برق مهندسی  ابهر

   الکترونیك مجتمع مدارهای برق مهندسی  ابهر
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  59یکبارپذیرش بیوالکتریك پزشکی مهندسی ابهر

  59یکبارپذیرش افزار نرم كامپیوتر مهندسی ابهر

 علوم -كشاورزی مهندسی  ابهر

 دامی

 طیور و دام اصالح و ژنتیك گرایش دامی علوم  دام نژاد اصالح

 علوم -كشاورزی مهندسی  ابهر

 دامی

 دام تغذیه گرایش دامی علوم  دام تغذیه

    معماری سیمهند  ابهر

   كاربردی طراحی مکانیك مهندسی  ابهر

 علوم - كشاورزی مهندسی  ابهر

  باغبانی

  باغبانی مهندسی و علوم  

 مدیریت - كشاورزی مهندسی  ابهر

  كشاورزی

  كشاورزی مدیریت  

    اجتماعی و اقتصادی آمار  اراک

    انگلیسی زبان آموزش اراک

 حدیث و قرآن علوم  حدیث و قرآن علوم المیاس معارف و الهیات  اراک

 اسالمی حقوق مبانی و فقه  اسالمی حقوق مبانی و فقه اسالمی معارف و الهیات  اراک

    الکترونیك  اراک

  59یکبارپذیرش  شهری ریزی برنامه اراک

 بیوشیمی گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست 59یکبارپذیرش  بیوشیمی اراک

 و آموزش فلسفه و ختاری  اراک

 پرورش

   اسالمی وتربیت تعلیم

    فرهنگی ارتباطات و تبلیغ اراک

  59یکبارپذیرش  ریزی برنامه و اقتصادی توسعه اراک

    حسابداری  اراک

    شناسی جرم و جزا حقوق  اراک

  59یکبارپذیرش  خصوصی حقوق اراک

    عمومی حقوق  اراک

  59کبارپذیرشی  تربیتی روانشناسی اراک

  59یکبارپذیرش  بالینی روانشناسی اراک

    عمومی روانشناسی  اراک

    كاربردی ریاضی اراک

    انگلیسی ادبیات و زبان  اراک

    فارسی ادبیات و زبان  اراک

   پایداری ادبیات فارسی ادبیات و زبان  اراک

    فرانسه وادبیات زبان  اراک

 و لیسلو شناسی زیست اراک

 مولکولی

  59یکبارپذیرش مولکولی و سلولی علوم

 هرز علفهای علوم گرایش تکنولوژی اگرو   علفهای با مبارزه و شناسایی اراک
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 هرز

   آلی شیمی  اراک

   كاربردی شیمی شیمی  اراک

   تجزیه شیمی شیمی  اراک

   فیزیك شیمی شیمی  اراک

 شناسی جامعه  شناسی جامعه اجتماعی علوم  اراک

   شناسی مردم اجتماعی علوم  اراک

    اقتصادی علوم  اراک

   ریزی وبرنامه اقتصادی توسعه اقتصادی علوم اراک

 كار و كسب مدیریت    اجرایی مدیریت  اراک

  59یکبارپذیرش عمومی گذاری مشی خط دولتی مدیریت اراک

     بازرگانی مدیریت  اراک

    دولتی مدیریت  اراک

 انسانی منابع توسعه گرایش دولتی مدیریت  انسانی منابع مدیریت دولتی مدیریت  راکا

    صنعتی مدیریت  اراک

    مالی مدیریت اراک

  59یکبارپذیرش   ورزشی مدیریت اراک

  59یکبارپذیرش ورزش در بازاریابی مدیریت  ورزشی مدیریت اراک

  59یکبارپذیرش  مشاوره اراک

   خانواه مشاوره مشاوره اراک

    رسانه و فرهنگی مطالعات اراک

 نانو و میکرو های افزاره برق مهندسی اراک

 الکترونیك

  59یکبارپذیرش

 ماشینهای و قدرت الکترونیك برق مهندسی اراک

 الکتریکی

  59یکبارپذیرش

  59یکبارپذیرش قدرت سیستمهای برق مهندسی اراک

   سازه عمران مهندسی  اراک

  59یکبارپذیرش ساخت مدیریت و مهندسی عمران مهندسی اراک

   وپی خاک مکانیك عمران مهندسی  اراک

   كامپیوتری سیستمهای معماری كامپیوتر مهندسی  اراک

   افزار نرم كامپیوتر مهندسی  اراک

 علوم -كشاورزی مهندسی اراک

 خاک

  خاک اظتحف و فیزیك گرایش خاک منابع مدیریت   خاک حفاظت و فیزیك

 علوم -كشاورزی مهندسی اراک

 دامی

 دام تغذیه گرایش دامی علوم 59یکبارپذیرش دام تغذیه

 صنایع مدیریت مهندسی اراک

 نساجی

 تولید مدیریت گرایش نساجی مهندسی  

    معماری مهندسی  اراک
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  59یکبارپذیرش تولید و ساخت مکانیك مهندسی اراک

 وری بهره و كیفیت گرایش صنایع مهندسی  وری بهره و ستمسی مدیریت صنایع مهندسی  اراک

    گاز وانتقال فرآوری مهندسی  اراک

 -طبیعی منابع مهندسی  اراک

  زیست محیط

 زیست محیط مهندسی و علوم  

 -طبیعی منابع مهندسی  اراک

   بیابانی مناطق مدیریت

 گرایش بدون بیابان كنترل و مدیریت  

   انرژی تبدیل كمکانی مهندسی  اراک

   كاربردی طراحی مکانیك مهندسی  اراک

   نانولیفی ساختارهای نساجی مهندسی  اراک

   الیاف علوم نساجی مهندسی  اراک

 بیماری - كشاورزی مهندسی اراک

 گیاهی شناسی

 گیاهی شناسی بیماری 59یکبارپذیرش 

 - كشاورزی مهندسی اراک

 كشاورزی بیوتکنولوژی

 كشاورزی بیوتکنولوژی 59یکبارپذیرش 

 حشره - كشاورزی مهندسی  اراک

 كشاورزی شناسی

 كشاورزی شناسی حشره  

 زراعی گیاهان فیزیولوژی گرایش تکنولوژی اگرو    زراعت - كشاورزی مهندسی  اراک

 اصالح -كشاورزی مهندسی اراک

  نباتات

 گیاهی نژادی به و ژنتیك 59یکبارپذیرش 

 گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست 59یکبارپذیرش  میکروبیولوژی اراک

 میکروبیولوژی

 فیزیك نانو گرایش فیزیك   فیزیك نانو  اراک

    انگلیسی زبان آموزش اردبیل

 اسالمی حقوق مبانی و فقه  اسالمی حقوق مبانی و فقه اسالمی معارف و الهیات اردبیل

 یزیر وبرنامه شناسی اقلیم  طبیعی جغرافیای اردبیل

  محیطی

 (شناسی اقلیم) شناسی هوا و آب 

 ریزی برنامه در ژئومورفولوژی  طبیعی جغرافیای اردبیل

 محیطی

 محیطی ریزی برنامه گرایش ژئومورفولوژی 

    شهری ریزی برنامه و جغرافیا اردبیل

  59یکبارپذیرش  حسابداری اردبیل

    شناسی جرم و جزا حقوق اردبیل

    یخصوص حقوق اردبیل

     تربیتی روانشناسی اردبیل

    بالینی روانشناسی اردبیل

    عمومی روانشناسی اردبیل

   آنالیز محض ریاضی اردبیل

   عددی آنالیز كاربردی ریاضی اردبیل

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد
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    فارسی ادبیات و زبان اردبیل

 تکوینی و سلولی شناسی زیست  شناسی وجنین شناسی بافت جانوری علوم - شناسی زیست اردبیل

   بیوشیمی شناسی زیست اردبیل

 و سلولی شناسی زیست اردبیل

 مولکولی

  59یکبارپذیرش مولکولی و سلولی علوم

    شیمی اردبیل

  59یکبارپذیرش  شهری طراحی اردبیل

  59یکبارپذیرش  اجتماعی ارتباطات علوم اردبیل

    حدیث و قرآن علوم اردبیل

  59یکبارپذیرش ولوژیفیزی  گیاهی علوم اردبیل

 تکوینی و سلولی گرایش گیاهی شناسی زیست 59یکبارپذیرش تکوینی و سلولی شناسی زیست گیاهی علوم اردبیل

    زیست محیط علوم اردبیل

 شیمی نانو گرایش شیمی 59یکبارپذیرش شیمی نانو نانو فناوری و علوم اردبیل

  59یکبارپذیرش مولکولی و اتمی فیزیك اردبیل

 فیتوشیمی گرایش شیمی 59یکبارپذیرش  شیمی فیتو اردبیل

  59یکبارپذیرش منطقی جبری ساختارهای نرم محاسبات اردبیل

 كار و كسب مدیریت 59یکبارپذیرش  اجرایی مدیریت اردبیل

  59یکبارپذیرش  دولتی مدیریت اردبیل

    آموزشی مدیریت اردبیل

  59یکبارپذیرش ورزش در ابیبازاری مدیریت  ورزشی مدیریت اردبیل

 الکترونیك های سیستم  برق مهندسی اردبیل

 دیجیتال

  59یکبارپذیرش

 نانو و میکرو های افزاره برق مهندسی اردبیل

 الکترونیك

  59یکبارپذیرش

   الکترونیك برق مهندسی اردبیل

 ماشینهای و قدرت الکترونیك برق مهندسی اردبیل

 الکتریکی

  59یکبارپذیرش

 مدیریت و ریزی برنامه برق مهندسی ردبیلا

 الکتریکی انرژی سیستمهای

  

  59یکبارپذیرش نقل و حمل برقی های سامانه برق مهندسی اردبیل

   قدرت سیستمهای برق مهندسی اردبیل

  59یکبارپذیرش موج و میدان مخابرات برق مهندسی اردبیل

  59یکبارپذیرش افزار نرم كامپیوتر مهندسی اردبیل

    معماری مهندسی اردبیل

    صنایع مهندسی اردبیل

 -طبیعی منابع مهندسی اردبیل

  زیست محیط

 محیط آلودگی  گرایش زیست محیط مهندسی و علوم  زیست محیط آلودگی 

 زیست

 كشاورزی بیوتکنولوژی 59یکبارپذیرش  - كشاورزی مهندسی اردبیل
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 كشاورزی بیوتکنولوژی

 زراعی گیاهان فیزیولوژی گرایش تکنولوژی اگرو    زراعت - رزیكشاو مهندسی اردبیل

 اصالح -كشاورزی مهندسی اردبیل

  نباتات

 گیاهی نژادی به و ژنتیك  

 گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست 59یکبارپذیرش  میکروبیولوژی اردبیل

 میکروبیولوژی

 وسیستم دور از سنجش اردستان

 جغرافیایی اطالعات

  59یکبارپذیرش خاک و آب مطالعات

  59یکبارپذیرش غذایی مواد فناوری زیست غذایی صنایع مهندسی و علوم اردستان

  59یکبارپذیرش  معماری فناوری اردستان

    ساخت و پروژه مدیریت  اردستان

    داخلی معماری  اردستان

    انرژی و معماری  اردستان

    معماری مهندسی  اردستان

 -طبیعی منابع مهندسی  اردستان

 آبخیزداری

 های حوزه مدیریت گرایش آبخیز مهندسی و علوم  

 آبخیز

 و آبیاری - كشاورزی مهندسی  اردستان

 زهکشی

 زهکشی و آبیاری گرایش آب مهندسی و علوم  

 زراعی گیاهان فیزیولوژی گرایش تکنولوژی اگرو 59یکبارپذیرش   زراعت - كشاورزی مهندسی اردستان

 و علوم - كشاورزی مهندسی  دستانار

  غذایی صنایع

 غذایی صنایع گرایش غذایی صنایع مهندسی و علوم  غذایی صنایع

 - كشاورزی مهندسی  اردستان

 آب منابع مهندسی

 آب منابع گرایش آب مهندسی و علوم  

    درسی ریزی برنامه اردكان

    حسابداری  اردكان

  59یکبارپذیرش ابتدایی رورشپ و آموزش تربیتی علوم اردكان

 درسی ریزی برنامه(2  آموزشی مدیریت( 1: رشته دو 59یکبارپذیرش آموزشی ریزی برنامه تربیتی علوم اردكان

  59یکبارپذیرش  مالی مدیریت اردكان

  59یکبارپذیرش   بازرگانی مدیریت اردكان

  59یکبارپذیرش  مشاوره اردكان

  59یکبارپذیرش ژئوتکنیك یمهندس عمران مهندسی اردكان

 منابع بهسازی و آموزش  ارسنجان

 انسانی

   

 بیوشیمی گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست 59یکبارپذیرش  بیوشیمی ارسنجان

  ورزشی مدیریت  ورزشی مدیریت ورزشی علوم و بدنی تربیت  ارسنجان

    سازمانی و صنعتی روانشناسی  ارسنجان

   گرا مثبت روانشناسی اسالمی سیروانشنا  ارسنجان

  59یکبارپذیرش  بالینی روانشناسی ارسنجان
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    عمومی روانشناسی  ارسنجان

    فارسی ادبیات و زبان  ارسنجان

    جانوری علوم - شناسی زیست  ارسنجان

 و سلولی شناسی زیست  ارسنجان

 مولکولی

   ژنتیك

 و سلولی شناسی زیست ارسنجان

 مولکولی

  59یکبارپذیرش مولکولی و سلولی معلو

   ابتدایی پرورش و آموزش   تربیتی علوم ارسنجان

   دبستانی پیش پرورش و آموزش  تربیتی علوم  ارسنجان

  59یکبارپذیرش  آموزشی مدیریت ارسنجان

  59یکبارپذیرش توانبخشی مشاوره مشاوره ارسنجان

 های سازه و آب مهندسی عمران مهندسی ارسنجان

 هیدرولیکی

  59یکبارپذیرش

 گرایش بدون سبز فضای مهندسی  منظر زینتی گیاهان  سبز فضای مهندسی  ارسنجان

 -طبیعی منابع مهندسی  ارسنجان

 آبخیزداری

 های حوزه مدیریت گرایش آبخیز مهندسی و علوم  

 آبخیز

 -طبیعی منابع مهندسی  ارسنجان

 مرتعداری

 مرتع یریتمد گرایش مرتع مهندسی و علوم  

 -طبیعی منابع مهندسی  ارسنجان

  بیابان با همزیستی

 گرایش بدون بیابان كنترل و مدیریت  طبیعی ومنابع زیست محیط

   كاربردی طراحی مکانیك مهندسی  ارسنجان

   پزشکی پرتو مهندسی ای هسته مهندسی  ارسنجان

   راكتور مهندسی ای هسته مهندسی  ارسنجان

 اقتصاد - كشاورزی سیمهند  ارسنجان

 كشاورزی

 كشاورزی اقتصاد مهندسی  

 زراعی گیاهان فیزیولوژی گرایش تکنولوژی اگرو    زراعت - كشاورزی مهندسی  ارسنجان

 مدیریت - كشاورزی مهندسی  ارسنجان

  كشاورزی

  كشاورزی مدیریت  

 رایشگ مولکولی و سلولی شناسی زیست 59یکبارپذیرش  میکروبیولوژی ارسنجان

 میکروبیولوژی

 و ورزشی شناسی آسیب ارومیه

 اصالحی حركات

   ورزشی امدادگر

    بزرگساالن آموزش  ارومیه

    انگلیسی زبان آموزش  ارومیه

 منابع بهسازی و آموزش ارومیه

 انسانی

  59یکبارپذیرش 

    اسالمی اقتصاد  ارومیه

 انرژی صاداقت گرایش اقتصادی علوم   انرژی اقتصاد  ارومیه

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مسترتست



پذیرش دانشجو محل های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی دارای مجوزرشته   

 

13 

 

 جایگزین رشته  عنوان توضیحات گرایش رشته واحد

 اسالمی ملل تمدن و تاریخ  اسالمی ملل تمدن و تاریخ اسالمی معارف و الهیات  ارومیه

 اسالمی حقوق مبانی و فقه  اسالمی حقوق مبانی و فقه اسالمی معارف و الهیات ارومیه

    آموزشی تکنولوژی ارومیه

    حسابداری  ارومیه

    الملل بین حقوق  ارومیه

    خصوصی قحقو  ارومیه

     تربیتی روانشناسی ارومیه

  59یکبارپذیرش  بالینی روانشناسی ارومیه

    عمومی روانشناسی  ارومیه

 كودكان آموزش و روانشناسی  ارومیه

  استثنائی

   

   عددی آنالیز كاربردی ریاضی ارومیه

 یابی بهینه رایشگ كاربردی ریاضی 59یکبارپذیرش درعملیات تحقیق كاربردی ریاضی ارومیه

   پایداری ادبیات فارسی ادبیات و زبان  ارومیه

  تطبیقی ادبیات گرایش فارسی ادبیات و زبان  (عربی -فارسی) تطبیقی ادبیات فارسی ادبیات و زبان  ارومیه

   پترولوژی شناسی زمین  ارومیه

  59یکبارپذیرش  اقتصادی شناسی زمین ارومیه

 است میکروبی گرایش فناوری زیست   میکروبی -بیوتکنولوژی  فناوری زیست  ارومیه

 گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست  میکروبیولوژی شناسی زیست  ارومیه

 میکروبیولوژی

    اقتصادی علوم  ارومیه

   ابتدایی پرورش و آموزش   تربیتی علوم  ارومیه

 درسی ریزی برنامه  درسی ریزی برنامه  تربیتی علوم  ارومیه

   محیطی زیست شناسی زمین شناسی زمین علوم  ارومیه

   جامد حالت فیزیك ارومیه

   بنیادی فیزیك فیزیك  ارومیه

 كار و كسب مدیریت    اجرایی مدیریت  ارومیه

 الکترونیك های سیستم  برق مهندسی ارومیه

 دیجیتال

  59یکبارپذیرش

 نونا و میکرو های افزاره برق مهندسی ارومیه

 الکترونیك

  59یکبارپذیرش

 ماشینهای و قدرت الکترونیك برق مهندسی ارومیه

 الکتریکی

  59یکبارپذیرش

 مدیریت و ریزی برنامه برق مهندسی ارومیه

 الکتریکی انرژی سیستمهای

  59یکبارپذیرش

  59یکبارپذیرش نقل و حمل برقی های سامانه برق مهندسی ارومیه

  59یکبارپذیرش مخابراتی های شبکه برق مهندسی ارومیه

   آب منابع مدیریت عمران مهندسی  ارومیه
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   سازمانی معماری اطالعات فناوری مهندسی  ارومیه

   افزار نرم كامپیوتر مهندسی  ارومیه

 فیزیك نانو گرایش فیزیك 59یکبارپذیرش  فیزیك نانو ارومیه

 اسالمی حقوق مبانی و فقه 59یکبارپذیرش اسالمی حقوق مبانی و فقه اسالمی معارف و الهیات استهبان

 مالی ریاضی گرایش كاربردی ریاضی  مالی ریاضیات ریاضی استهبان

   آنالیز محض ریاضی استهبان

   شناسی آب شناسی زمین استهبان

   محیطی زیست شناسی زمین شناسی زمین علوم استهبان

    مهندسی شناسی زمین شناسی زمین علوم استهبان

    ساخت و پروژه مدیریت استهبان

  59یکبارپذیرش  مشاوره استهبان

 محیط طراحی مهندسی استهبان

 زیست

   

   آب عمران مهندسی استهبان

   هیدرولیکی های سازه و آب عمران مهندسی استهبان

   زلزله عمران مهندسی استهبان

   سازه عمران مهندسی استهبان

   وپی خاک مکانیك عمران مهندسی استهبان

 گرایش بدون سبز فضای مهندسی  منظر زینتی گیاهان  سبز فضای مهندسی استهبان

   فاضالب و آب زیست محیط مهندسی استهبان

 علوم - كشاورزی مهندسی استهبان

  باغبانی

 گیاهان واصالح فیزیولوژی

 ومعطر ای ادویه ، دارویی

 وییدار گیاهان گرایش باغبانی مهندسی و علوم 

 های سازه و آب مهندسی عمران مهندسی اسفراین

 هیدرولیکی

  59یکبارپذیرش

  59یکبارپذیرش انرژی تبدیل مکانیك مهندسی اسفراین

    معماری مهندسی اسکو

    مکاترونیك مهندسی اسکو

    انگلیسی زبان آموزش غرب آباد اسالم

  59یکبارپذیرش  الملل بین حقوق غرب آباد اسالم

  59یکبارپذیرش  عمومی روانشناسی غرب آباد الماس

 شناسی جامعه 59یکبارپذیرش شناسی جامعه اجتماعی علوم غرب آباد اسالم

 و بدنی فعالیت فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی غرب آباد اسالم

 تندرستی

  

 منابع بهسازی و آموزش اسالمشهر

 انسانی

   

 اسالمی حقوق مبانی و فقه 59یکبارپذیرش اسالمی حقوق بانیم و فقه اسالمی معارف و الهیات اسالمشهر

    درسی ریزی برنامه اسالمشهر

 سیستمهای ریزی برنامه گرایش اقتصادی علوم 59یکبارپذیرش  سیستمهای ریزی برنامه اسالمشهر
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 اقتصادی اقتصادی

    هنر پژوهش اسالمشهر

    آموزشی تحقیقات اسالمشهر

  59یکبارپذیرش  سازی تصویر اسالمشهر

    ریزی برنامه و اقتصادی توسعه اسالمشهر

 ریزی برنامه و جغرافیا اسالمشهر

 گردشگری

  59یکبارپذیرش 

    شهری ریزی برنامه و جغرافیا اسالمشهر

    حسابداری اسالمشهر

    شناسی جرم و جزا حقوق اسالمشهر

     تربیتی روانشناسی اسالمشهر

  59یکبارپذیرش  بالینی سیروانشنا اسالمشهر

 مالی ریاضی گرایش كاربردی ریاضی 59یکبارپذیرش مالی ریاضیات ریاضی اسالمشهر

    عربی ادبیات و زبان اسالمشهر

    فارسی ادبیات و زبان اسالمشهر

   پترولوژی شناسی زمین اسالمشهر

 بیوسیستماتیك گرایش جانوری شناسی زیست 59ذیرشیکبارپ جانوری بیوسیستماتیك جانوری علوم - شناسی زیست اسالمشهر

   بیوشیمی شناسی زیست اسالمشهر

 گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست  میکروبیولوژی شناسی زیست اسالمشهر

 میکروبیولوژی

 فیزیولوژی گرایش گیاهی شناسی زیست  گیاهی فیزیولوژی گیاهی علوم - شناسی زیست اسالمشهر

   آلی یمیش شیمی اسالمشهر

   فیزیك شیمی شیمی اسالمشهر

   معدنی شیمی شیمی اسالمشهر

 درسی ریزی برنامه(2  آموزشی مدیریت( 1: رشته دو 59یکبارپذیرش آموزشی ریزی برنامه تربیتی علوم اسالمشهر

  59یکبارپذیرش فیزیولوژی  جانوری علوم اسالمشهر

 تکوینی و سلولی گرایش جانوری شناسی زیست 59یکبارپذیرش وینیتک و سلولی شناسی زیست جانوری علوم اسالمشهر

   محیطی زیست شناسی زمین شناسی زمین علوم اسالمشهر

    كامپیوتر علوم اسالمشهر

    اسالمی كالم و فلسفه اسالمشهر

  59یکبارپذیرش  ورزشی فیزیولوژی اسالمشهر

 و بدنی فعالیت فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی اسالمشهر

 تندرستی

  

   محض ورزشی فعالیت فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی اسالمشهر

 كار و كسب مدیریت 59یکبارپذیرش  اجرایی مدیریت اسالمشهر

    آموزشی مدیریت اسالمشهر

    مالی مدیریت اسالمشهر
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 و سازمانها در راهبردی مدیریت  ورزشی مدیریت اسالمشهر

 ورزشی رویدادهای

  

   الکترونیك برق هندسیم اسالمشهر

   قدرت سیستمهای برق مهندسی اسالمشهر

   مخابرات برق مهندسی اسالمشهر

   آب عمران مهندسی اسالمشهر

   ژئوتکنیك عمران مهندسی اسالمشهر

   سازه عمران مهندسی اسالمشهر

   آب منابع مدیریت عمران مهندسی اسالمشهر

 های سازه و آب مهندسی عمران مهندسی اسالمشهر

 هیدرولیکی

  59یکبارپذیرش

  59یکبارپذیرش افزار نرم كامپیوتر مهندسی اسالمشهر

    معماری مهندسی اسالمشهر

   انرژی تبدیل مکانیك مهندسی اسالمشهر

 توسعه - كشاورزی مهندسی اسالمشهر

 روستایی

 روستایی توسعه  

 زراعی گیاهان فیزیولوژی گرایش تکنولوژی اگرو    زراعت - كشاورزی مهندسی اسالمشهر

 مدیریت - كشاورزی مهندسی اسالمشهر

  كشاورزی

  كشاورزی مدیریت  

 اصالح -كشاورزی مهندسی اسالمشهر

  نباتات

 گیاهی نژادی به و ژنتیك  

 فیزیك نانو گرایش فیزیك 59یکبارپذیرش  فیزیك نانو اسالمشهر

  59یکبارپذیرش  هنر پژوهش اشکذر

 گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست  میکروبیولوژی شناسی تزیس اشکذر

 میکروبیولوژی

 و سلولی شناسی زیست اشکذر

 مولکولی

   ژنتیك

 و سلولی شناسی زیست اشکذر

 مولکولی

   مولکولی و سلولی علوم

  59یکبارپذیرش قدرت سیستمهای برق مهندسی اشکذر

  59یکبارپذیرش انرژی تبدیل مکانیك مهندسی اشکذر

 گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست 59یکبارپذیرش  میکروبیولوژی اشکذر

 میکروبیولوژی

    فارسی ادبیات و زبان اقلید

  59یکبارپذیرش پایداری ادبیات فارسی ادبیات و زبان اقلید

 علفهای با مبارزه و شناسایی اقلید

 هرز

 هرز علفهای علوم گرایش تکنولوژی اگرو  

   هیدرولیکی های سازه و آب عمران دسیمهن اقلید
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  59یکبارپذیرش سازه عمران مهندسی اقلید

  59یکبارپذیرش رباتیکز و مصنوعی هوش كامپیوتر مهندسی اقلید

 زراعی گیاهان فیزیولوژی گرایش تکنولوژی اگرو 59یکبارپذیرش   زراعت - كشاورزی مهندسی اقلید

 - كشاورزی مهندسی اقلید

 كشاورزی مکانیزاسیون

 كشاورزی مکانیزاسیون مهندسی  

 مکانیك -كشاورزی مهندسی اقلید

  كشاورزی مکاشینهای

 بیوسیستم مکانیك مهندسی  

  59یکبارپذیرش  اسالمی اقتصاد الیگودرز

 انرژی اقتصاد گرایش اقتصادی علوم   انرژی اقتصاد الیگودرز

  59یکبارپذیرش  اسالمی بانکداری الیگودرز

  59یکبارپذیرش  شهری ریزی برنامه رزالیگود

  59یکبارپذیرش  حسابداری الیگودرز

  59یکبارپذیرش  خصوصی حقوق الیگودرز

 یابی بهینه گرایش كاربردی ریاضی  درعملیات تحقیق كاربردی ریاضی الیگودرز

  59یکبارپذیرش  فارسی ادبیات و زبان الیگودرز

   تکتونیك شناسی زمین الیگودرز

  59یکبارپذیرش  حدیث و قرآن علوم گودرزالی

  59یکبارپذیرش  آموزشی مدیریت الیگودرز

  59یکبارپذیرش عمومی گذاری مشی خط دولتی مدیریت الیگودرز

 ماشینهای و قدرت الکترونیك برق مهندسی الیگودرز

 الکتریکی

  59یکبارپذیرش

 مدیریت و ریزی برنامه برق مهندسی الیگودرز

 الکتریکی رژیان سیستمهای

  59یکبارپذیرش

  59یکبارپذیرش قدرت سیستمهای برق مهندسی الیگودرز

  59یکبارپذیرش  خودرو مهندسی الیگودرز

   سازه عمران مهندسی الیگودرز

 علوم -كشاورزی مهندسی الیگودرز

 دامی

 دام تغذیه گرایش دامی علوم 59یکبارپذیرش دام تغذیه

  59یکبارپذیرش كاربردی حیطرا مکانیك مهندسی الیگودرز

   انرژی تبدیل مکانیك مهندسی الیگودرز

   تولید و ساخت مکانیك مهندسی الیگودرز

   اكتشاف نفت مهندسی الیگودرز

    شیمی امیدیه

  59یکبارپذیرش  دارویی شیمی امیدیه

  59یکبارپذیرش ابتدایی پرورش و آموزش تربیتی علوم امیدیه

 شیمی نانو گرایش شیمی 59یکبارپذیرش شیمی نانو نانو اوریفن و علوم امیدیه

  59یکبارپذیرش  شناسی لرزه امیدیه

  59یکبارپذیرش  آموزشی مدیریت امیدیه
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   الکترونیکی تجارت   بازرگانی مدیریت امیدیه

  59یکبارپذیرش بازاریابی  بازرگانی مدیریت امیدیه

   گاز شیمی مهندسی امیدیه

 مخازن دسیمهن امیدیه

 هیدروكربروی

   

    نفت مهندسی امیدیه

   برداری وبهره حفاری نفت مهندسی امیدیه

    بزرگساالن آموزش انار

  59یکبارپذیرش  انگلیسی زبان آموزش انار

    آموزشی تحقیقات انار

     تربیتی روانشناسی انار

  59یکبارپذیرش  بالینی روانشناسی انار

    فارسی بیاتاد و زبان انار

   نوجوان و كودک ادبیات فارسی ادبیات و زبان انار

   قدرت سیستمهای برق مهندسی انار

   كنترل برق مهندسی انار

   ژئوتکنیك عمران مهندسی انار

  59یکبارپذیرش  شهری ریزی برنامه و جغرافیا اندیمشك

  59یکبارپذیرش  بالینی روانشناسی اندیمشك

    سیاسی علوم اندیمشك

    انگلیسی زبان آموزش اهر

 اسالمی حقوق مبانی و فقه 59یکبارپذیرش اسالمی حقوق مبانی و فقه اسالمی معارف و الهیات اهر

 ریزی وبرنامه شناسی اقلیم  طبیعی جغرافیای اهر

  محیطی

 (شناسی اقلیم) شناسی هوا و آب 

 ریزی برنامه در ژئومورفولوژی  طبیعی جغرافیای اهر

 محیطی

 محیطی ریزی برنامه گرایش ژئومورفولوژی 

    حسابداری اهر

  59یکبارپذیرش  امالک و اسناد ثبت حقوق اهر

    خصوصی حقوق اهر

    عمومی حقوق اهر

  59یکبارپذیرش  بالینی روانشناسی اهر

  59یکبارپذیرش  عمومی روانشناسی اهر

    همگانی شناسی زبان اهر

    انگلیسی بیاتاد و زبان اهر

    فارسی ادبیات و زبان اهر

   نوجوان و كودک ادبیات فارسی ادبیات و زبان اهر

    شناسی زلزله اهر
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   اقتصادی شناسی زمین اهر

    اقتصادی شناسی زمین اهر

   بیوشیمی شناسی زیست اهر

 گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست  میکروبیولوژی شناسی زیست اهر

 کروبیولوژیمی

 و سلولی شناسی زیست اهر

 مولکولی

   ژنتیك

 و سلولی شناسی زیست اهر

 مولکولی

   مولکولی و سلولی علوم

  59یکبارپذیرش  شناختی زمین دور از سنجش اهر

   آلی شیمی شیمی اهر

   دارویی شیمی شیمی اهر

    كاربردی شیمی اهر

  59یکبارپذیرش  شهری طراحی اهر

    مهندسی شناسی زمین شناسی زمین علوم اهر

 فیتوشیمی گرایش شیمی   شیمی فیتو اهر

 كار و كسب مدیریت 59یکبارپذیرش  اجرایی مدیریت اهر

  59یکبارپذیرش  ساخت و پروژه مدیریت اهر

  59یکبارپذیرش ورزش در بازاریابی مدیریت  ورزشی مدیریت اهر

    داخلی معماری اهر

   لکترونیكا برق مهندسی اهر

   قدرت سیستمهای برق مهندسی اهر

   مخابرات برق مهندسی اهر

  59یکبارپذیرش نوری مخابرات برق مهندسی اهر

   كنترل برق مهندسی اهر

  59یکبارپذیرش بیومتریال پزشکی مهندسی اهر

   آب عمران مهندسی اهر

   ترابری و راه عمران مهندسی اهر

   زیژئود عمران مهندسی اهر

   سازه عمران مهندسی اهر

   هیدرولیکی های سازه عمران مهندسی  اهر

  59یکبارپذیرش زلزله مهندسی عمران مهندسی اهر

 دور از سنجش گرایش برداری نقشه مهندسی 59یکبارپذیرش دور از سنجش مهندسی عمران مهندسی اهر

   امن مخابرات مهندسی اطالعات فناوری مهندسی اهر

  59یکبارپذیرش كامپیوتری سیستمهای معماری كامپیوتر هندسیم اهر

  59یکبارپذیرش  مالی مهندسی اهر

    معماری مهندسی اهر
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  59یکبارپذیرش انرژی تبدیل مکانیك مهندسی اهر

   بیوالکتریك پزشکی مهندسی اهر

   بیوتکنولوژی  شیمی مهندسی اهر

   پلیمر  شیمی مهندسی اهر

 زیست محیط و بهداشت  ، ایمنی یمیش مهندسی اهر

 ( ای اس اچ) 

  

   فرآیند مهندسی شیمی مهندسی اهر

   اكتشاف معدن مهندسی اهر

  59یکبارپذیرش جدید كار و كسب آفرینی كار اهر

  59یکبارپذیرش افزار نرم كامپیوتر مهندسی اهرم

   كاربردی طراحی مکانیك مهندسی اهرم

  59یکبارپذیرش  جتماعیا و اقتصادی آمار اهواز

    انگلیسی زبان آموزش  اهواز

 انرژی اقتصاد گرایش اقتصادی علوم 59یکبارپذیرش  انرژی اقتصاد اهواز

 حدیث و قرآن علوم 59یکبارپذیرش حدیث و قرآن علوم اسالمی معارف و الهیات اهواز

 سیستمهای ریزی برنامه اهواز

 اقتصادی

 سیستمهای ریزی برنامه گرایش اقتصادی علوم 59یکبارپذیرش 

 اقتصادی

    ریزی برنامه و اقتصادی توسعه  اهواز

 ریزی برنامه و جغرافیا  اهواز

 روستایی

   

 ریزی برنامه و جغرافیا  اهواز

 گردشگری

   

 ریزی وبرنامه شناسی اقلیم  طبیعی جغرافیای  اهواز

  محیطی

 (شناسی اقلیم) شناسی هوا و آب 

    شهری ریزی برنامه و اجغرافی اهواز

    حسابداری  اهواز

    شناسی جرم و جزا حقوق  اهواز

    خصوصی حقوق اهواز

  59یکبارپذیرش  الملل بین روابط اهواز

     تربیتی روانشناسی اهواز

  59یکبارپذیرش  بالینی روانشناسی اهواز

  59یکبارپذیرش  شخصیت روانشناسی اهواز

    عمومی یروانشناس  اهواز

  59یکبارپذیرش آنالیز ریاضی اهواز

    همگانی شناسی زبان اهواز

  59یکبارپذیرش  انگلیسی ادبیات و زبان اهواز

     دریا فناوری زیست  اهواز

  59یکبارپذیرش برنامه در ژئومورفولوژی هیدرو  ژئومورفولوژی اهواز
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 محیطی ریزی

 امام های اندیشه شناخت  اهواز

 خمینی

   

    شیمی  اهواز

   شیمی فیتو  شیمی اهواز

   آلی شیمی شیمی  اهواز

   تجزیه شیمی شیمی  اهواز

   فیزیك شیمی شیمی  اهواز

   معدنی شیمی شیمی  اهواز

    گردی طبیعت اهواز

 گردی طبیعت 59یکبارپذیرش  (اكوتوریسم) گردی طبیعت اهواز

    شهری طراحی  اهواز

    اسالمی انعرف  اهواز

   اطالعات مدیریت شناسی دانش و اطالعات علم  اهواز

 سیستمهای ریزی برنامه اقتصادی علوم اهواز

 اقتصادی

  

    سیاسی علوم اهواز

 بذر تکنولوژی و علوم گرایش تکنولوژی اگرو   بذر تکنولوژی و علوم  اهواز

 شیمی نانو گرایش میشی 59یکبارپذیرش شیمی نانو نانو فناوری و علوم اهواز

  59یکبارپذیرش غذایی مواد فناوری  غذایی صنایع مهندسی و علوم اهواز

  59یکبارپذیرش غذایی مواد فناوری زیست غذایی صنایع مهندسی و علوم اهواز

 اسالمی كالم و فلسفه 59یکبارپذیرش  اسالمی حکمت و فلسفه اهواز

   جامد حالت  فیزیك  اهواز

 فیتوشیمی گرایش شیمی 59یکبارپذیرش  یمیش فیتو اهواز

  59یکبارپذیرش ورزش تغذیه ورزشی فیزیولوژی اهواز

 و بدنی فعالیت فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی اهواز

 تندرستی

  59یکبارپذیرش

   مولکولی و اتمی فیزیك  اهواز

 اكولوژیك كشاورزی اهواز

 (اگرواكولوژی)

 اگرواكولوژی 59یکبارپذیرش 

   زیست محیط آموزش زیست محیط  اهواز

   زیست محیط مدیریت زیست محیط  اهواز

    محیطی مخاطرات اهواز

  59یکبارپذیرش  آموزشی مدیریت اهواز

 كار و كسب مدیریت 59یکبارپذیرش  اجرایی مدیریت اهواز

 زیست و حاصلخیزی مدیریت اهواز

 خاک فناوری

  59یکبارپذیرش خاک بیوتکنولوژی و بیولوژی

  59یکبارپذیرش  شهری مدیریت اهواز
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  59یکبارپذیرش اطالعاتی منابع مدیریت اطالعات فناوری مدیریت اهواز

 اچ)  زیست محیط مدیریت اهواز

 ( ای اس

  59یکبارپذیرش 

    آموزشی مدیریت اهواز

   داخلی بازرگانی   بازرگانی مدیریت اهواز

  59کبارپذیرشی بازاریابی  بازرگانی مدیریت اهواز

  59یکبارپذیرش  مشاوره اهواز

 ماشینهای و قدرت الکترونیك برق مهندسی اهواز

 الکتریکی

  59یکبارپذیرش

  59یکبارپذیرش قدرت سیستمهای برق مهندسی اهواز

  59یکبارپذیرش كنترل برق مهندسی اهواز

  59یکبارپذیرش انرژی تکنولوژی انرژی سیستمهای مهندسی اهواز

  59یکبارپذیرش غذایی صنایع شیمی مهندسی زاهوا

 های سازه و آب مهندسی عمران مهندسی اهواز

 هیدرولیکی

  59یکبارپذیرش

  59یکبارپذیرش زلزله مهندسی عمران مهندسی اهواز

  59یکبارپذیرش ژئوتکنیك مهندسی عمران مهندسی اهواز

 سازه و بنادر ، سواحل مهندسی عمران مهندسی  اهواز

 ریایید های

  

   ساخت مدیریت و مهندسی عمران مهندسی  اهواز

  59یکبارپذیرش آب منابع مدیریت و مهندسی عمران مهندسی اهواز

   افزار نرم كامپیوتر مهندسی  اهواز

   مهندسی مواد انتخاب و شناسایی مواد و متالورژی مهندسی  اهواز

    معماری مهندسی  اهواز

 - یعیطب منابع مهندسی اهواز

 آبزیان وپروش تکثیر

   

 -طبیعی منابع مهندسی  اهواز

 شیالتی محصوالت فرآوری

 محصوالت فرآوری گرایش شیالت مهندسی و علوم  

 شیالتی

 -طبیعی منابع مهندسی اهواز

  زیست محیط

 محیط آلودگی  گرایش زیست محیط مهندسی و علوم 59یکبارپذیرش زیست محیط آلودگی 

 زیست

 -طبیعی منابع دسیمهن  اهواز

  زیست محیط

 و ارزیابی گرایش زیست محیط مهندسی و علوم  سرزمین آمایش و ارزیابی

 سرزمین آمایش

 -طبیعی منابع مهندسی  اهواز

  زیست محیط

 و مدیریت  گرایش زیست محیط مهندسی و علوم  زیستی تنوع و زیستگاهها

  زیستی تنوع حفاظت

   رژیان تبدیل مکانیك مهندسی  اهواز

   كاربردی طراحی مکانیك مهندسی  اهواز

 و آبیاری - كشاورزی مهندسی  اهواز

 زهکشی

 زهکشی و آبیاری گرایش آب مهندسی و علوم  
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 اقتصاد - كشاورزی مهندسی اهواز

 كشاورزی

 محصوالت بازاریابی گرایش كشاورزی اقتصاد مهندسی 59یکبارپذیرش كشاورزی محصوالت بازاریابی

 كشاورزی

 زراعی گیاهان فیزیولوژی گرایش تکنولوژی اگرو    زراعت - كشاورزی مهندسی  اهواز

 و علوم - كشاورزی مهندسی  اهواز

  غذایی صنایع

 غذایی صنایع گرایش غذایی صنایع مهندسی و علوم  غذایی صنایع

 اصالح -كشاورزی مهندسی  اهواز

  نباتات

 گیاهی نژادی به و ژنتیك  

 سازه -كشاورزی مهندسی  اهواز

 آبی های

 آبی های سازه گرایش آب مهندسی و علوم  

 فیزیك نانو گرایش فیزیك 59یکبارپذیرش  فیزیك نانو اهواز

 اسالمی حقوق مبانی و فقه 59یکبارپذیرش اسالمی حقوق مبانی و فقه اسالمی معارف و الهیات ایذه

    آموزشی تحقیقات ایذه

  59رپذیرشیکبا  عمومی روانشناسی ایذه

  59یکبارپذیرش آنالیز ریاضی ایذه

    عربی ادبیات و زبان ایذه

    فارسی ادبیات و زبان ایذه

   جانوری فیزیولوژی جانوری علوم - شناسی زیست ایذه

 شیمی نانو گرایش شیمی 59یکبارپذیرش شیمی نانو نانو فناوری و علوم ایذه

 اسالمی كالم و فلسفه 59یکبارپذیرش  اسالمی حکمت و فلسفه ایذه

 الکترونیك های سیستم  برق مهندسی ایذه

 دیجیتال

  59یکبارپذیرش

  59یکبارپذیرش قدرت سیستمهای برق مهندسی ایذه

   كنترل برق مهندسی ایذه

  59یکبارپذیرش تولید و ساخت مکانیك مهندسی ایذه

  59یکبارپذیرش  انگلیسی زبان آموزش ایرانشهر

  59یکبارپذیرش  فارسی ادبیات و انزب ایرانشهر

 اصالح -كشاورزی مهندسی  ایرانشهر

  نباتات

 گیاهی نژادی به و ژنتیك  

    انگلیسی زبان آموزش ایالم

 اسالمی حقوق مبانی و فقه  اسالمی حقوق مبانی و فقه اسالمی معارف و الهیات  ایالم

   تاریخ از پیش شناسی باستان  ایالم

    اریحسابد  ایالم

    خصوصی حقوق ایالم

  59یکبارپذیرش  تربیتی روانشناسی ایالم

  59یکبارپذیرش  بالینی روانشناسی ایالم

    عمومی روانشناسی ایالم

    همگانی شناسی زبان  ایالم

    عربی ادبیات و زبان  ایالم
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   تجزیه شیمی شیمی  ایالم

    سیاسی علوم  ایالم

  59یکبارپذیرش  ورزشی فیزیولوژی ایالم

 و بدنی فعالیت فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ایالم

 تندرستی

  

 كار و كسب مدیریت 59یکبارپذیرش  اجرایی مدیریت ایالم

 ماشینهای و قدرت الکترونیك برق مهندسی ایالم

 الکتریکی

  59یکبارپذیرش

 مدیریت و ریزی برنامه برق مهندسی ایالم

 یکیالکتر انرژی سیستمهای

  59یکبارپذیرش

   قدرت سیستمهای برق مهندسی  ایالم

 علوم -كشاورزی مهندسی ایالم

 دامی

 دام تغذیه گرایش دامی علوم 59یکبارپذیرش دام تغذیه

    معماری مهندسی  ایالم

 -طبیعی منابع مهندسی  ایالم

 اكولوژی و شناسی جنگل

 جنگل

 جنگل زیستی علوم گرایش جنگل مهندسی و علوم  

 ترویج - كشاورزی مهندسی  ایالم

 كشاورزی وآموزش

 پایدار كشاورزی آموزش و ترویج  

 زراعی گیاهان فیزیولوژی گرایش تکنولوژی اگرو    زراعت - كشاورزی مهندسی  ایالم

 مدیریت - كشاورزی مهندسی  ایالم

  كشاورزی

  كشاورزی مدیریت  

  59یکبارپذیرش  حسابداری ایلخچی

  59یکبارپذیرش  خصوصی وقحق ایلخچی

  59یکبارپذیرش  شهری طراحی ایلخچی

   كاربردی ورزشی فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ایلخچی

 الکترونیك های سیستم  برق مهندسی ایلخچی

 دیجیتال

  59یکبارپذیرش

  59یکبارپذیرش الکترونیك مجتمع مدارهای برق مهندسی ایلخچی

   یندفرآ طراحی شیمی مهندسی ایلخچی

  59یکبارپذیرش  معماری مهندسی ایلخچی

    مکاترونیك مهندسی ایلخچی

  59یکبارپذیرش كاربردی طراحی مکانیك مهندسی ایلخچی

   فرآیند طراحی شیمی مهندسی ایلخچی

   انرژی تبدیل مکانیك مهندسی ایلخچی

 منابع بهسازی و آموزش بابل

 انسانی

   

 انرژی اقتصاد گرایش قتصادیا علوم   انرژی اقتصاد بابل
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 جایگزین رشته  عنوان توضیحات گرایش رشته واحد

  عرفان و ادیان   عرفان و ادیان اسالمی معارف و الهیات بابل

 اسالمی حقوق مبانی و فقه  اسالمی حقوق مبانی و فقه اسالمی معارف و الهیات بابل

  59یکبارپذیرش  دامپزشکی شناسی انگل بابل

    دامپزشکی شناسی بافت بابل

 ایسیستمه ریزی برنامه بابل

 اقتصادی

 سیستمهای ریزی برنامه گرایش اقتصادی علوم 59یکبارپذیرش 

 اقتصادی

  59یکبارپذیرش  آبزیان بهداشت بابل

 بیوشیمی گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست 59یکبارپذیرش  بیوشیمی بابل

 اسالمی انقالب تاریخ گرایش تاریخ 59یکبارپذیرش  اسالمی انقالب تاریخ بابل

  59یکبارپذیرش  اسالمی انقالب شناسی امعهج بابل

    حسابداری بابل

    عربی ادبیات و زبان بابل

    فارسی ادبیات و زبان بابل

   اقتصادی شناسی زمین شناسی زمین بابل

    اقتصادی شناسی زمین بابل

 و سلولی شناسی زیست بابل

 مولکولی

   مولکولی و سلولی علوم

 امام های اندیشه شناخت بابل

 خمینی

   

   آلی شیمی بابل

   فیزیك شیمی شیمی بابل

 اطالعات بازیابی گرایش شناسی دانش و اطالعات علم   شناسی دانش و اطالعات علم بابل

 دانش و

 شناسی جامعه  شناسی جامعه اجتماعی علوم بابل

   ابتدایی پرورش و آموزش   تربیتی علوم بابل

 منطق  منطق فلسفه بابل

    انگلیسی زبان مترجمی بابل

    عربی زبان مترجمی بابل

 كار و كسب مدیریت 59یکبارپذیرش  اجرایی مدیریت بابل

     بازرگانی مدیریت بابل

   اسالم در زن حقوق زنان مطالعات بابل

  59یکبارپذیرش هیدرولیکی های سازه و آب عمران مهندسی بابل

  59یکبارپذیرش كامپیوتری های شبکه اطالعات فناوری مهندسی بابل

   افزار نرم كامپیوتر مهندسی بابل

    معماری مهندسی بابل

  59یکبارپذیرش آب منابع زیست محیط مهندسی بابل

 - طبیعی منابع مهندسی بابل

 آبزیان وپروش تکثیر

   

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد
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 جایگزین رشته  عنوان توضیحات گرایش رشته واحد

 بوم -طبیعی منابع مهندسی بابل

 شیالتی آبزیان شناسی

 آبزیان شناسی بوم گرایش شیالت مهندسی و علوم 59یکبارپذیرش 

 -طبیعی منابع مهندسی بابل

 شیالتی محصوالت فرآوری

 محصوالت فرآوری گرایش شیالت مهندسی و علوم  

 شیالتی

 گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست 59یکبارپذیرش  میکروبیولوژی بابل

 میکروبیولوژی

  59یکبارپذیرش  عمومی روانشناسی بادرود

  59یکبارپذیرش قدرت سیستمهای برق مهندسی رودباد

  59یکبارپذیرش كاربردی طراحی مکانیك مهندسی بادرود

  59یکبارپذیرش  انگلیسی زبان آموزش بافت

 اسالمی ملل تمدن و تاریخ  اسالمی ملل تمدن و تاریخ اسالمی معارف و الهیات بافت

  59یکبارپذیرش  درسی ریزی برنامه بافت

  59یکبارپذیرش اسالمی ایران تاریخ ریختا بافت

  59یکبارپذیرش جهان عمومی تاریخ تاریخ بافت

  59یکبارپذیرش  تربیتی روانشناسی بافت

 امام های اندیشه شناخت بافت

 خمینی

  59یکبارپذیرش 

 درسی یریز برنامه(2  آموزشی مدیریت( 1: رشته دو 59یکبارپذیرش آموزشی ریزی برنامه تربیتی علوم بافت

    سیاسی علوم بافت

 خصوصی حقوق 59یکبارپذیرش  خصوصی حقوق و فقه بافت

    زنان مطالعات بافت

   اسالم در زن حقوق زنان مطالعات بافت

   ایران مطالعات ای منطقه مطالعات بافت

  59یکبارپذیرش كامپیوتری های شبکه اطالعات فناوری مهندسی بافت

   كامپیوتری سیستمهای معماری كامپیوتر مهندسی بافت

   افزار نرم كامپیوتر مهندسی بافت

  59یکبارپذیرش رباتیکز و مصنوعی هوش كامپیوتر مهندسی بافت

 -طبیعی منابع مهندسی بافت

 مرتعداری

 مرتع مدیریت گرایش مرتع مهندسی و علوم  

    آموزشی تحقیقات بافق

   پترولوژی شناسی زمین بافق

    مهندسی شناسی زمین شناسی زمین بافق

  59یکبارپذیرش  اقتصادی شناسی زمین بافق

  59یکبارپذیرش  صنعتی مدیریت بافق

 ماشینهای و قدرت الکترونیك برق مهندسی بافق

 الکتریکی

  59یکبارپذیرش

   قدرت سیستمهای برق مهندسی بافق

   سازه عمران مهندسی بافق
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 جایگزین رشته  عنوان توضیحات گرایش رشته واحد

   وپی خاک مکانیك عمران مهندسی بافق

    معماری مهندسی بافق

    مکاترونیك مهندسی بافق

  59یکبارپذیرش كاربردی طراحی مکانیك مهندسی بافق

   معدن استخراج معدن مهندسی بافق

   معدنی مواد فرآوری معدن مهندسی بافق

   سنگ مکانیك معدن مهندسی بافق

   انرژی تبدیل مکانیك مهندسی بافق

   كاربردی طراحی نیكمکا مهندسی بافق

 اسالمی ملل تمدن و تاریخ 59یکبارپذیرش اسالمی ملل تمدن و تاریخ اسالمی معارف و الهیات بجنورد

    تاریخ بجنورد

   باستان ایران تاریخ تاریخ بجنورد

     تربیتی روانشناسی بجنورد

  59یکبارپذیرش  عمومی روانشناسی بجنورد

   آنالیز محض ریاضی بجنورد

  59یکبارپذیرش جبر محض ریاضی بجنورد

 یابی بهینه گرایش كاربردی ریاضی 59یکبارپذیرش درعملیات تحقیق كاربردی ریاضی بجنورد

   آلی شیمی شیمی بجنورد

  59یکبارپذیرش اطالعات مدیریت شناسی دانش و اطالعات علم بجنورد

 بذر تکنولوژی و لومع گرایش تکنولوژی اگرو   بذر تکنولوژی و علوم بجنورد

 فیتوشیمی گرایش شیمی   شیمی فیتو بجنورد

  59یکبارپذیرش  ورزشی فیزیولوژی بجنورد

 و بدنی فعالیت فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی بجنورد

 تندرستی

  59یکبارپذیرش

    آموزشی مدیریت بجنورد

  59یکبارپذیرش بازاریابی  بازرگانی مدیریت بجنورد

 الکترونیك های سیستم  برق مهندسی بجنورد

 دیجیتال

  

 نانو و میکرو های افزاره برق مهندسی بجنورد

 الکترونیك

  59یکبارپذیرش

 مدیریت و ریزی برنامه برق مهندسی بجنورد

 الکتریکی انرژی سیستمهای

  

   قدرت سیستمهای برق مهندسی بجنورد

  59شیکبارپذیر الکترونیك مجتمع مدارهای برق مهندسی بجنورد

  59یکبارپذیرش زلزله مهندسی عمران مهندسی بجنورد

 بیماری - كشاورزی مهندسی بجنورد

 گیاهی شناسی

 گیاهی شناسی بیماری  

 زراعی گیاهان فیزیولوژی گرایش تکنولوژی اگرو    زراعت - كشاورزی مهندسی بجنورد
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 جایگزین رشته  عنوان توضیحات گرایش رشته واحد

  59یکبارپذیرش  حسابداری بردسکن

  59یکبارپذیرش ابتدایی رورشپ و آموزش تربیتی علوم بردسکن

  59یکبارپذیرش  آموزشی مدیریت بردسکن

    ومحاسبات ها الگوریتم بردسیر

  59یکبارپذیرش  اجتماعی علوم پژوهش بردسیر

  59یکبارپذیرش  ورزشی شناسی جامعه بردسیر

   (توپولوژی) هندسه محض ریاضی بردسیر

    فارسی ادبیات و زبان بردسیر

   سازه عمران هندسیم بردسیر

  59یکبارپذیرش زلزله مهندسی عمران مهندسی بردسیر

  59یکبارپذیرش افزار نرم تولید و طراحی اطالعات فناوری مهندسی بردسیر

  59یکبارپذیرش كامپیوتری های شبکه كامپیوتر مهندسی بردسیر

   افزار نرم كامپیوتر مهندسی بردسیر

  59یکبارپذیرش رباتیکز و مصنوعی هوش كامپیوتر مهندسی بردسیر

    معماری مهندسی بردسیر

  59یکبارپذیرش كاربردی طراحی مکانیك مهندسی بردسیر

    دامپزشکی شناسی انگل بروجرد

    شهری ریزی برنامه بروجرد

    ای منطقه ریزی برنامه بروجرد

    حسابداری بروجرد

 مالی ریاضی گرایش دیكاربر ریاضی  مالی ریاضیات ریاضی بروجرد

   عددی آنالیز كاربردی ریاضی بروجرد

 یابی بهینه گرایش كاربردی ریاضی  درعملیات تحقیق كاربردی ریاضی بروجرد

    انگلیسی ادبیات و زبان بروجرد

    فارسی ادبیات و زبان بروجرد

 گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست  میکروبیولوژی شناسی زیست بروجرد

 یکروبیولوژیم

    گیاهی علوم - شناسی زیست بروجرد

 و سلولی شناسی زیست بروجرد

 مولکولی

   مولکولی و سلولی علوم

   آلی شیمی بروجرد

   تجزیه شیمی شیمی بروجرد

   فیزیك شیمی شیمی بروجرد

  59یکبارپذیرش معدنی شیمی شیمی بروجرد

 اسیشن جامعه  شناسی جامعه اجتماعی علوم بروجرد

 فیتوشیمی گرایش شیمی   شیمی فیتو بروجرد

  59یکبارپذیرش  آموزشی مدیریت بروجرد
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 جایگزین رشته  عنوان توضیحات گرایش رشته واحد

 كار و كسب مدیریت 59یکبارپذیرش  اجرایی مدیریت بروجرد

   بازاریابی  بازرگانی مدیریت بروجرد

    دولتی مدیریت بروجرد

    مالی مدیریت بروجرد

   الکترونیك برق مهندسی بروجرد

 ماشینهای و قدرت الکترونیك برق مهندسی بروجرد

 الکتریکی

  

 مدیریت و ریزی برنامه برق مهندسی بروجرد

 الکتریکی انرژی سیستمهای

  59یکبارپذیرش

   قدرت سیستمهای برق مهندسی بروجرد

   فرآیند مهندسی شیمی مهندسی بروجرد

   افزار نرم كامپیوتر مهندسی بروجرد

 علوم -كشاورزی مهندسی بروجرد

 دامی

 طیور و دام اصالح و ژنتیك گرایش دامی علوم  دام نژاد اصالح

 علوم -كشاورزی مهندسی بروجرد

 دامی

 طیور و دام فیزیولوژی گرایش دامی علوم 59یکبارپذیرش دام فیزیولوژی

    معماری مهندسی بروجرد

  59یکبارپذیرش پزشکی پرتو مهندسی ای هسته مهندسی بروجرد

 -طبیعی منابع هندسیم بروجرد

 مرتعداری

 مرتع مدیریت گرایش مرتع مهندسی و علوم  

   انرژی تبدیل مکانیك مهندسی بروجرد

   كاربردی طراحی مکانیك مهندسی بروجرد

 زراعی گیاهان فیزیولوژی گرایش تکنولوژی اگرو    زراعت - كشاورزی مهندسی بروجرد

 اصالح -كشاورزی مهندسی بروجرد

  نباتات

 گیاهی نژادی به و ژنتیك  

  59یکبارپذیرش  خصوصی حقوق بروجن

    عمومی روانشناسی بروجن

  59یکبارپذیرش اسالمی اخالق اسالمی معارف مدرسی بروجن

  59یکبارپذیرش قدرت سیستمهای برق مهندسی بروجن

  59یکبارپذیرش رباتیکز و مصنوعی هوش كامپیوتر مهندسی بروجن

   كاربردی طراحی کانیكم مهندسی بروجن

  59یکبارپذیرش  حسابداری آباد بستان

  59یکبارپذیرش  حسابداری بستك

 اسالمی حقوق مبانی و فقه  اسالمی حقوق مبانی و فقه اسالمی معارف و الهیات  بم

    سانحه از پس بازسازی  بم

    معماری تکنولوژی  بم

  59یکبارپذیرش  الملل بین حقوق بم

    شناسی جرم و جزا وقحق بم
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 جایگزین رشته  عنوان توضیحات گرایش رشته واحد

  59یکبارپذیرش غذایی مواد فناوری زیست غذایی صنایع مهندسی و علوم بم

 اكولوژیك كشاورزی  بم

 (اگرواكولوژی)

 اگرواكولوژی  

  59یکبارپذیرش  داخلی معماری بم

 الکترونیك های سیستم  برق مهندسی  بم

 دیجیتال

  

   سازه عمران مهندسی  بم

  59یکبارپذیرش زلزله مهندسی رانعم مهندسی بم

    معماری مهندسی بم

  59یکبارپذیرش  منظر معماری مهندسی بم

    انگلیسی زبان آموزش بناب

 اسالمی حقوق مبانی و فقه  اسالمی حقوق مبانی و فقه اسالمی معارف و الهیات بناب

    آموزشی تحقیقات بناب

  59یکبارپذیرش  آموزشی تکنولوژی بناب

    حسابداری بناب

  59یکبارپذیرش  حسابرسی بناب

    الملل بین روابط بناب

    فارسی ادبیات و زبان بناب

  تطبیقی ادبیات گرایش فارسی ادبیات و زبان  (عربی -فارسی) تطبیقی ادبیات فارسی ادبیات و زبان بناب

   بیوشیمی شناسی زیست بناب

 گرایش مولکولی و سلولی شناسی یستز  میکروبیولوژی شناسی زیست بناب

 میکروبیولوژی

 و سلولی شناسی زیست بناب

 مولکولی

   ژنتیك

    شهری طراحی بناب

 درسی ریزی برنامه(2  آموزشی مدیریت( 1: رشته دو 59یکبارپذیرش آموزشی ریزی برنامه تربیتی علوم بناب

    فتونیك بناب

   كاربردی ورزشی فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی بناب

    انگلیسی زبان مترجمی بناب

 كار و كسب مدیریت    اجرایی مدیریت بناب

   بازاریابی  بازرگانی مدیریت بناب

    دولتی مدیریت بناب

    تولید صنعتی مدیریت بناب

   ورزش در بازاریابی مدیریت  ورزشی مدیریت بناب

   قدرت سیستمهای برق مهندسی بناب

  59یکبارپذیرش مخابراتی های شبکه برق مهندسی بناب

   مخابرات برق مهندسی بناب

    عمران مهندسی بناب
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   سازه عمران مهندسی بناب

   افزار نرم كامپیوتر مهندسی بناب

   سیستمها سازی بهینه صنایع مهندسی بناب

    مکانیك مهندسی بناب

   انرژی تبدیل مکانیك مهندسی بناب

   كاربردی طراحی مکانیك مهندسی بناب

 مکانیك -كشاورزی مهندسی بناب

  كشاورزی مکاشینهای

 بیوسیستم مکانیك مهندسی  

 منابع بهسازی و آموزش انزلی بندر

 انسانی

  59یکبارپذیرش 

    شناسی جرم و جزا حقوق انزلی بندر

  59یکبارپذیرش  خصوصی حقوق انزلی بندر

    عمومی حقوق انزلی بندر

 شناسی جرم و جزا حقوق 59یکبارپذیرش  جزا حقوق و فقه انزلی بندر

 خصوصی حقوق   خصوصی حقوق و فقه انزلی بندر

  59یکبارپذیرش محض ورزشی فعالیت فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی انزلی بندر

    وری وبهره سیستم یت مدیر انزلی بندر

   سازمانی رفتار مدیریت دولتی مدیریت انزلی بندر

 عمومی مالیه و بودجه گرایش دولتی مدیریت  دولتی مالی مدیریت دولتی مدیریت انزلی بندر

  59یکبارپذیرش سازه عمران مهندسی انزلی بندر

  59یکبارپذیرش ژئوتکنیك مهندسی عمران مهندسی انزلی بندر

   تولید و ساخت  مکانیك مهندسی انزلی بندر

 - طبیعی منابع مهندسی انزلی بندر

 آبزیان وپروش تکثیر

   

   كاربردی طراحی مکانیك مهندسی انزلی بندر

 - طبیعی منابع مهندسی  گز بندر

 آبزیان وپروش تکثیر

   

  59یکبارپذیرش  حسابداری بندردیلم

  59یکبارپذیرش عمومی مالیه و بودجه دولتی مدیریت بندردیلم

  59ذیرشیکبارپ عمومی گذاری مشی خط دولتی مدیریت بندردیلم

  59یکبارپذیرش درعملیات تحقیق صنعتی مدیریت بندردیلم

  59یکبارپذیرش قدرت سیستمهای برق مهندسی بندردیلم

  59یکبارپذیرش سازه عمران مهندسی بندردیلم

 و مدیریت ریزی برنامه  بندرعباس

  زیست محیط آموزش

   

    انگلیسی زبان آموزش بندرعباس

 منابع ازیبهس و آموزش بندرعباس

 انسانی
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 انرژی اقتصاد گرایش اقتصادی علوم   انرژی اقتصاد بندرعباس

 اسالمی حقوق مبانی و فقه 59یکبارپذیرش اسالمی حقوق مبانی و فقه اسالمی معارف و الهیات بندرعباس

    حسابداری بندرعباس

    شناسی جرم و جزا حقوق بندرعباس

    عمومی حقوق بندرعباس

 سنگ و شناسی رسوب باسبندرع

 رسوبی شناسی

   

  59یکبارپذیرش  عمومی روانشناسی بندرعباس

 ورسوب رسوبی شناسی سنگ شناسی زمین بندرعباس

 شناسی

  

  59یکبارپذیرش  اقتصادی علوم بندرعباس

    مهندسی شناسی زمین شناسی زمین علوم بندرعباس

    انگلیسی زبان مترجمی بندرعباس

    زیست محیط بندرعباس

 كار و كسب مدیریت 59یکبارپذیرش  اجرایی مدیریت بندرعباس

  59یکبارپذیرش  مالی مدیریت بندرعباس

    آموزشی مدیریت بندرعباس

 مدیریت و ریزی برنامه برق مهندسی بندرعباس

 الکتریکی انرژی سیستمهای

  59یکبارپذیرش

  59شیکبارپذیر قدرت سیستمهای برق مهندسی بندرعباس

  59یکبارپذیرش الکترونیك مجتمع مدارهای برق مهندسی بندرعباس

   سازه عمران مهندسی بندرعباس

    معماری مهندسی بندرعباس

   فاضالب و آب زیست محیط مهندسی بندرعباس

 بوم -طبیعی منابع مهندسی بندرعباس

 شیالتی آبزیان شناسی

 زیانآب شناسی بوم گرایش شیالت مهندسی و علوم  

 -طبیعی منابع مهندسی بندرعباس

 شیالت

 آبزیان پرورش و تکثیر گرایش شیالت مهندسی و علوم  

 منابع بهسازی و آموزش بندرگز

 انسانی

   

    آموزشی تحقیقات بندرگز

    حسابداری بندرگز

  59یکبارپذیرش  بالینی روانشناسی بندرگز

    عمومی روانشناسی بندرگز

    آموزشی تمدیری  بندرگز

   ورزش در بازاریابی مدیریت  ورزشی مدیریت بندرگز

    مشاوره بندرگز

   قدرت سیستمهای برق مهندسی  بندرگز
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 علوم -كشاورزی مهندسی  بندرگز

 دامی

 طیور و دام فیزیولوژی گرایش دامی علوم  دام فیزیولوژی

 - طبیعی منابع مهندسی بندرگز

 آبزیان وپروش تکثیر

   

    انگلیسی زبان آموزش  درلنگهبن

    آموزشی تحقیقات  بندرلنگه

  59یکبارپذیرش  حسابداری بندرلنگه

  59یکبارپذیرش  شناسی جرم و جزا حقوق بندرلنگه

  59یکبارپذیرش  تربیتی روانشناسی بندرلنگه

 اسالمی حقوق انیمب و فقه 59یکبارپذیرش اسالمی حقوق مبانی و فقه اسالمی معارف و الهیات بهبهان

  59یکبارپذیرش  خصوصی حقوق بهبهان

 سنگ و شناسی رسوب  بهبهان

 رسوبی شناسی

   

  59یکبارپذیرش  عمومی روانشناسی بهبهان

 ( تکتونیك)  ساخت زمین گرایش زمین علوم 59یکبارپذیرش  ( تکتونیك)  ساخت زمین بهبهان

 ورسوب رسوبی شناسی سنگ شناسی زمین  بهبهان

 اسیشن

  

   اقتصادی شناسی زمین شناسی زمین علوم  بهبهان

 اسالمی كالم و فلسفه 59یکبارپذیرش  اسالمی حکمت و فلسفه بهبهان

  59یکبارپذیرش  دامپزشکی فیزیولوژی بهبهان

  59یکبارپذیرش نجومی فیزیك فیزیك بهبهان

  59یکبارپذیرش ورزش تغذیه ورزشی فیزیولوژی بهبهان

 و بدنی فعالیت فیزیولوژی ورزشی یولوژیفیز بهبهان

 تندرستی

  59یکبارپذیرش

  59یکبارپذیرش  آموزشی مدیریت بهبهان

 الکترونیك های سیستم  برق مهندسی بهبهان

 دیجیتال

  59یکبارپذیرش

 نانو و میکرو های افزاره برق مهندسی بهبهان

 الکترونیك

  59یکبارپذیرش

  59پذیرشیکبار سازه عمران مهندسی بهبهان

 علوم -كشاورزی مهندسی  بهبهان

 دامی

 طیور و دام اصالح و ژنتیك گرایش دامی علوم  دام نژاد اصالح

  59یکبارپذیرش  درسی ریزی برنامه بهرمان

    خصوصی حقوق بهشهر

 كار و كسب مدیریت 59یکبارپذیرش  اجرایی مدیریت بهشهر

  59بارپذیرشیک عمومی مالیه و بودجه دولتی مدیریت بهشهر

  59یکبارپذیرش افزار نرم كامپیوتر مهندسی بهشهر

 ایران باستانی های زبان   باستانی زبانهای و فرهنگ   بوشهر
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    انگلیسی زبان آموزش بوشهر

    نمایش ادبیات  بوشهر

 اسالمی ملل تمدن و تاریخ  اسالمی ملل تمدن و تاریخ اسالمی معارف و الهیات  بوشهر

 و آموزش فلسفه و تاریخ  بوشهر

 پرورش

   اسالمی وتربیت تعلیم

    شناسی جامعه بوشهر

    حسابداری  بوشهر

    الملل بین حقوق بوشهر

    شناسی جرم و جزا حقوق  بوشهر

  59یکبارپذیرش  خصوصی حقوق بوشهر

  59یکبارپذیرش  بالینی روانشناسی بوشهر

  59یکبارپذیرش  عمومی روانشناسی بوشهر

  59یکبارپذیرش عددی آنالیز كاربردی ریاضی بوشهر

 یابی بهینه گرایش كاربردی ریاضی 59یکبارپذیرش درعملیات تحقیق كاربردی ریاضی بوشهر

    فارسی ادبیات و زبان  بوشهر

   پایداری ادبیات فارسی ادبیات و زبان  بوشهر

 وسیستم دور از سنجش بوشهر

 جغرافیایی اطالعات

  59یکبارپذیرش خاک و آب اتمطالع

 وسیستم دور از سنجش بوشهر

 جغرافیایی اطالعات

  59یکبارپذیرش روستایی و شهری مطالعات

 شناسی جامعه 59یکبارپذیرش شناسی جامعه اجتماعی علوم بوشهر

  59یکبارپذیرش  اقتصادی علوم بوشهر

 درسی ریزی برنامه(2  آموزشی یتمدیر( 1: رشته دو  آموزشی ریزی برنامه  تربیتی علوم  بوشهر

 درسی ریزی برنامه  درسی ریزی برنامه  تربیتی علوم بوشهر

    سیاسی علوم بوشهر

 شیمی نانو گرایش شیمی 59یکبارپذیرش شیمی نانو نانو فناوری و علوم بوشهر

   كاربردی ورزشی فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی  بوشهر

 كار و كسب تمدیری    اجرایی مدیریت  بوشهر

    آموزشی مدیریت  بوشهر

   الکترونیك برق مهندسی  بوشهر

 ماشینهای و قدرت الکترونیك برق مهندسی بوشهر

 الکتریکی

  

 مدیریت و ریزی برنامه برق مهندسی بوشهر

 الکتریکی انرژی سیستمهای

  59یکبارپذیرش

   قدرت سیستمهای برق مهندسی  بوشهر

   براتمخا برق مهندسی بوشهر

   كنترل برق مهندسی  بوشهر

  59یکبارپذیرش بیوتکنولوژی شیمی مهندسی بوشهر
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   زلزله عمران مهندسی  بوشهر

   سازه عمران مهندسی  بوشهر

   كامپیوتری های شبکه اطالعات فناوری مهندسی  بوشهر

  59یکبارپذیرش افزار نرم كامپیوتر مهندسی بوشهر

    معماری مهندسی  بوشهر

  59یکبارپذیرش انرژی تبدیل مکانیك مهندسی بوشهر

  59یکبارپذیرش راكتور مهندسی ای هسته مهندسی بوشهر

 - طبیعی منابع مهندسی  بوشهر

 آبزیان وپروش تکثیر

   

 -طبیعی منابع مهندسی بوشهر

  زیست محیط

 محیط یآلودگ  گرایش زیست محیط مهندسی و علوم 59یکبارپذیرش زیست محیط آلودگی 

 زیست

  59یکبارپذیرش  انگلیسی زبان آموزش بوكان

  59یکبارپذیرش  بالینی روانشناسی بوكان

  59یکبارپذیرش  فارسی ادبیات و زبان بوكان

  59یکبارپذیرش سازه عمران مهندسی بوكان

  59یکبارپذیرش  الکترونیك تجارت و اقتصاد زهرا بویین

    یشناس جرم و جزا حقوق زهرا بویین

    عمومی حقوق زهرا بویین

   اقتصادی مالی حقوق زهرا بویین

    عمومی روانشناسی زهرا بویین

   فیزیك شیمی شیمی زهرا بویین

   معدنی شیمی شیمی زهرا بویین

   الکترونیك تجارت و اقتصاد  اقتصادی علوم زهرا بویین

 های سیستم ریزی برنامه اقتصادی علوم زهرا بویین

 تصادیاق

  

  59یکبارپذیرش غذایی مواد فناوری  غذایی صنایع مهندسی و علوم زهرا بویین

  59یکبارپذیرش اطالعاتی منابع مدیریت اطالعات فناوری مدیریت زهرا بویین

  59یکبارپذیرش داخلی بازرگانی   بازرگانی مدیریت زهرا بویین

  59کبارپذیرشی الکترونیکی تجارت   بازرگانی مدیریت زهرا بویین

   بازاریابی  بازرگانی مدیریت زهرا بویین

   المللی بین بازرگانی  بازرگانی مدیریت زهرا بویین

  59یکبارپذیرش استراتژیك مدیریت  بازرگانی مدیریت زهرا بویین

  59یکبارپذیرش كارآفرینی  بازرگانی مدیریت زهرا بویین

  59بارپذیرشیک غذایی صنایع شیمی مهندسی زهرا بویین

 های سازه و آب مهندسی عمران مهندسی زهرا بویین

 هیدرولیکی

  59یکبارپذیرش

   افزار نرم كامپیوتر مهندسی زهرا بویین

   رباتیکز و مصنوعی هوش كامپیوتر مهندسی زهرا بویین
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    اجتماعی و اقتصادی آمار بیرجند

 ریاضی آمار گرایش آمار   ریاضی آمار  بیرجند

 منابع بهسازی و آموزش  ندبیرج

 انسانی

   

 اسالمی حقوق مبانی و فقه  اسالمی حقوق مبانی و فقه اسالمی معارف و الهیات بیرجند

  59یکبارپذیرش  هنر پژوهش بیرجند

  59یکبارپذیرش  ریزی برنامه و اقتصادی توسعه بیرجند

    حسابداری  بیرجند

  59پذیرشیکبار  امالک و اسناد ثبت حقوق بیرجند

    شناسی جرم و جزا حقوق  بیرجند

  59یکبارپذیرش  خصوصی حقوق بیرجند

     تربیتی روانشناسی  بیرجند

    بالینی روانشناسی  بیرجند

  59یکبارپذیرش  شخصیت روانشناسی بیرجند

 كودكان آموزش و روانشناسی  بیرجند

  استثنائی

   

 مالی ریاضی گرایش كاربردی ریاضی 59رشیکبارپذی مالی ریاضیات ریاضی بیرجند

   كاربردی ریاضی ریاضی  بیرجند

    محض ریاضی  بیرجند

    فارسی ادبیات و زبان  بیرجند

  تطبیقی ادبیات گرایش فارسی ادبیات و زبان  (عربی -فارسی) تطبیقی ادبیات فارسی ادبیات و زبان  بیرجند

 علفهای با مبارزه و شناسایی بیرجند

 رزه

 هرز علفهای علوم گرایش تکنولوژی اگرو  

  59یکبارپذیرش غذایی مواد فناوری زیست غذایی صنایع مهندسی و علوم بیرجند

 شناسی جرم و جزا حقوق 59یکبارپذیرش  جزا حقوق و فقه بیرجند

 خصوصی حقوق   خصوصی حقوق و فقه  بیرجند

 كار و كسب مدیریت 59یکبارپذیرش  اجرایی مدیریت بیرجند

  59یکبارپذیرش  ساخت و پروژه مدیریت بیرجند

  59یکبارپذیرش عمومی مالیه و بودجه دولتی مدیریت بیرجند

  59یکبارپذیرش  مالی مدیریت بیرجند

   الکترونیکی تجارت   بازرگانی مدیریت بیرجند

   بازاریابی  بازرگانی مدیریت  بیرجند

   دولتی ایسازمانه طراحی دولتی مدیریت بیرجند

    مالی مدیریت بیرجند

  59یکبارپذیرش   ورزشی مدیریت بیرجند

 تاسیسات و اماكن مدیریت  ورزشی مدیریت بیرجند

 ورزشی

  59یکبارپذیرش

  59یکبارپذیرش ورزش در بازاریابی مدیریت  ورزشی مدیریت بیرجند
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 و سازمانها در راهبردی مدیریت  ورزشی مدیریت  بیرجند

 ورزشی ایرویداده

  

   ورزشی های رویداد مدیریت  ورزشی مدیریت بیرجند

   قدرت سیستمهای برق مهندسی  بیرجند

  59یکبارپذیرش سیستم مخابرات برق مهندسی بیرجند

   كنترل برق مهندسی  بیرجند

  59یکبارپذیرش بیوالکتریك پزشکی مهندسی بیرجند

  59رشیکبارپذی غذایی صنایع شیمی مهندسی بیرجند

  59یکبارپذیرش سازه عمران مهندسی بیرجند

  59یکبارپذیرش ترابری و راه مهندسی عمران مهندسی بیرجند

  59یکبارپذیرش الکترونیکی تجارت  اطالعات فناوری مهندسی بیرجند

   افزار نرم كامپیوتر مهندسی  بیرجند

  59یکبارپذیرش رباتیکز و مصنوعی هوش كامپیوتر مهندسی بیرجند

 علوم -كشاورزی مهندسی  بیرجند

 دامی

 دام تغذیه گرایش دامی علوم  دام تغذیه

    معماری مهندسی  بیرجند

   تولید و ساخت مکانیك مهندسی  بیرجند

 ترویج - كشاورزی مهندسی  بیرجند

 كشاورزی وآموزش

 پایدار كشاورزی آموزش و ترویج  

 توسعه - كشاورزی مهندسی  بیرجند

 روستایی

 روستایی توسعه  

 زراعی گیاهان فیزیولوژی گرایش تکنولوژی اگرو    زراعت - كشاورزی مهندسی  بیرجند

 و علوم - كشاورزی مهندسی  بیرجند

  غذایی صنایع

 غذایی صنایع گرایش غذایی صنایع مهندسی و علوم  غذایی صنایع

  59یکبارپذیرش  شهری ریزی برنامه بیضا

    شهری طراحی بیضا

 های سازه و آب مهندسی عمران مهندسی بیضا

 هیدرولیکی

  59یکبارپذیرش

  59یکبارپذیرش افزار نرم كامپیوتر مهندسی بیضا

  59یکبارپذیرش عددی آنالیز كاربردی ریاضی مغان آباد پارس

  59یکبارپذیرش  فارسی ادبیات و زبان مغان آباد پارس

 شناسی جامعه 59یکبارپذیرش یشناس جامعه اجتماعی علوم مغان آباد پارس

 كار و كسب مدیریت 59یکبارپذیرش  اجرایی مدیریت مغان آباد پارس

  59یکبارپذیرش  دولتی مدیریت مغان آباد پارس

  59یکبارپذیرش الکترونیکی تجارت  بازرگانی مدیریت مغان آباد پارس

  59یکبارپذیرش  مشاوره مغان آباد پارس

 های سازه و آب مهندسی عمران مهندسی مغان آباد پارس

 هیدرولیکی

  59یکبارپذیرش

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مسترتست



پذیرش دانشجو محل های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی دارای مجوزرشته   

 

38 

 

 جایگزین رشته  عنوان توضیحات گرایش رشته واحد

  59یکبارپذیرش آب منابع مدیریت و مهندسی عمران مهندسی مغان آباد پارس

 زراعی گیاهان فیزیولوژی گرایش تکنولوژی اگرو    زراعت - كشاورزی مهندسی مغان آباد پارس

   دبستانی پیش پرورش و آموزش  تربیتی علوم پارسیان

 الکترونیك های سیستم  برق مهندسی پارسیان

 دیجیتال

  59یکبارپذیرش

  59یکبارپذیرش الکترونیك مجتمع مدارهای برق مهندسی پارسیان

  59یکبارپذیرش فرآیند طراحی شیمی مهندسی پارسیان

    شهری ریزی برنامه پردیس

    شهری طراحی پردیس

    داخلی معماری پردیس

   قدرت سیستمهای برق مهندسی پردیس

    معماری مهندسی پردیس

    منظر معماری مهندسی پردیس

    مکاترونیك مهندسی پردیس

   انرژی تبدیل  مکانیك مهندسی پردیس

   كاربردی طراحی مکانیك مهندسی پردیس

  59یکبارپذیرش  انگلیسی ادبیات و زبان پرند

   تکوینی و لولیس شناسی زیست جانوری علوم - شناسی زیست پرند

 تکوینی و سلولی گرایش گیاهی شناسی زیست  تکوینی و سلولی شناسی زیست گیاهی علوم - شناسی زیست پرند

 و سلولی شناسی زیست پرند

 مولکولی

   ژنتیك

 و سلولی شناسی زیست پرند

 مولکولی

  59یکبارپذیرش مولکولی و سلولی علوم

    زیست محیط علوم پرند

    انگلیسی زبان مترجمی پرند

 كار و كسب مدیریت    اجرایی مدیریت پرند

  59یکبارپذیرش پیشرفته اطالعاتی سیستمهای اطالعات فناوری مدیریت پرند

 الکترونیك های سیستم  برق مهندسی پرند

 دیجیتال

  59یکبارپذیرش

 نانو و میکرو های افزاره برق مهندسی پرند

 الکترونیك

  59یکبارپذیرش

   هیدرولیکی های سازه و آب عمران مهندسی پرند

  59یکبارپذیرش ژئوتکنیك مهندسی عمران مهندسی پرند

   كامپیوتری های شبکه اطالعات فناوری مهندسی پرند

  59یکبارپذیرش كامپیوتری سیستمهای معماری كامپیوتر مهندسی پرند

    معماری مهندسی پرند

  59بارپذیرشیک انرژی تبدیل مکانیك مهندسی پرند

  59یکبارپذیرش پزشکی پرتو مهندسی ای هسته مهندسی پرند
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    صنایع مهندسی پرند

 وری بهره و كیفیت گرایش صنایع مهندسی  وری بهره و سیستم مدیریت صنایع مهندسی پرند

   انرژی تبدیل مکانیك مهندسی پرند

   كاربردی طراحی مکانیك مهندسی پرند

   آیرودینامیك افض هوا مهندسی پرند

 و ورزشی شناسی آسیب تاكستان

 اصالحی حركات

   ورزشی امدادگر

    انگلیسی زبان آموزش تاكستان

  عرفان و ادیان   عرفان و ادیان اسالمی معارف و الهیات تاكستان

 اسالمی ملل تمدن و تاریخ  اسالمی ملل تمدن و تاریخ اسالمی معارف و الهیات تاكستان

 اسالمی حقوق مبانی و فقه  اسالمی حقوق مبانی و فقه اسالمی معارف و لهیاتا تاكستان

 و آموزش فلسفه و تاریخ تاكستان

 پرورش

   اسالمی وتربیت تعلیم

    حسابداری تاكستان

  59یکبارپذیرش  شناسی جرم و جزا حقوق تاكستان

   آنالیز محض ریاضی تاكستان

 یابی بهینه گرایش كاربردی ریاضی  لیاتدرعم تحقیق كاربردی ریاضی تاكستان

    همگانی شناسی زبان تاكستان

    فارسی ادبیات و زبان تاكستان

 علفهای با مبارزه و شناسایی تاكستان

 هرز

 هرز علفهای علوم گرایش تکنولوژی اگرو  

   آلی شیمی شیمی تاكستان

   فیزیك شیمی شیمی تاكستان

    سیاسی علوم تاكستان

 شناسی جرم و جزا حقوق   جزا حقوق و فقه ستانتاك

   جامد حالت فیزیك تاكستان

 اكولوژیك كشاورزی تاكستان

 (اگرواكولوژی)

 اگرواكولوژی  

    آموزشی مدیریت تاكستان

   ورزش در بازاریابی مدیریت  ورزشی مدیریت تاكستان

 های ژی انر مهندسی تاكستان

 تجدیدپذیر

   

   انرژی های سیستم انرژی سیستمهای مهندسی تاكستان

   سازه عمران مهندسی تاكستان

  59یکبارپذیرش تولید و ساخت مکانیك مهندسی تاكستان

 -طبیعی منابع مهندسی تاكستان

  زیست محیط

 و ارزیابی گرایش زیست محیط مهندسی و علوم 59یکبارپذیرش زیست محیط آلودگی 

 سرزمین آمایش

 محیط آلودگی  گرایش زیست محیط مهندسی و علوم  سرزمین آمایش و ارزیابی -طبیعی عمناب مهندسی تاكستان
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 زیست  زیست محیط

 -طبیعی منابع مهندسی تاكستان

  زیست محیط

 و مدیریت  گرایش زیست محیط مهندسی و علوم 59یکبارپذیرش زیستی تنوع و زیستگاهها

  زیستی تنوع حفاظت

   نرژیا تبدیل مکانیك مهندسی تاكستان

   كاربردی طراحی مکانیك مهندسی تاكستان

 بیماری - كشاورزی مهندسی تاكستان

 گیاهی شناسی

 گیاهی شناسی بیماری  

 حشره - كشاورزی مهندسی تاكستان

 كشاورزی شناسی

 كشاورزی شناسی حشره  

 زراعی گیاهان فیزیولوژی گرایش تکنولوژی اگرو    زراعت - كشاورزی مهندسی تاكستان

 - كشاورزی مهندسی تاكستان

 كشاورزی مکانیزاسیون

 كشاورزی مکانیزاسیون مهندسی  

 اصالح -كشاورزی مهندسی تاكستان

  نباتات

 گیاهی نژادی به و ژنتیك  

 مکانیك -كشاورزی مهندسی تاكستان

  كشاورزی مکاشینهای

 بیوسیستم مکانیك مهندسی  

 - طبیعی منابع مهندسی تالش

 زیانآب وپروش تکثیر

   

 -طبیعی منابع مهندسی تالش

 شیالتی محصوالت فرآوری

 محصوالت فرآوری گرایش شیالت مهندسی و علوم  

 شیالتی

  59یکبارپذیرش  آموزشی تکنولوژی تایباد

  59یکبارپذیرش  فارسی ادبیات و زبان تایباد

   نوجوان و كودک ادبیات فارسی ادبیات و زبان تایباد

 درسی ریزی برنامه(2  آموزشی مدیریت( 1: رشته دو 59یکبارپذیرش آموزشی ریزی برنامه تیتربی علوم تایباد

    اجتماعی و اقتصادی آمار تبریز

 ریاضی آمار گرایش آمار 59یکبارپذیرش  ریاضی آمار تبریز

    انگلیسی زبان آموزش تبریز

 منابع بهسازی و آموزش تبریز

 انسانی

   

    اسالمی اقتصاد تبریز

 انرژی اقتصاد گرایش اقتصادی علوم 59یکبارپذیرش  انرژی اقتصاد تبریز

 اسالمی حقوق مبانی و فقه  اسالمی حقوق مبانی و فقه اسالمی معارف و الهیات تبریز

    درسی ریزی برنامه تبریز

    شهری ریزی برنامه تبریز

    آموزشی تحقیقات تبریز

  59یکبارپذیرش  میاسال انقالب شناسی جامعه تبریز

   شهری ریزی برنامه جغرافیا تبریز

 محیطی ریزی برنامه گرایش ژئومورفولوژی  ریزی برنامه در ژئومورفولوژی  طبیعی جغرافیای تبریز
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 محیطی

  59یکبارپذیرش  شهری ریزی برنامه و جغرافیا تبریز

    حسابداری تبریز

    الملل بین حقوق تبریز

  59یکبارپذیرش  شناسی جرم و جزا حقوق تبریز

    خصوصی حقوق تبریز

    عمومی حقوق تبریز

  59یکبارپذیرش  الملل بین روابط تبریز

     تربیتی روانشناسی تبریز

  59یکبارپذیرش  بالینی روانشناسی تبریز

    عمومی روانشناسی تبریز

   جبر محض ریاضی تبریز

    كاربردی ریاضی تبریز

    عربی ادبیات و انزب تبریز

    انگلیسی ادبیات و زبان تبریز

    فارسی ادبیات و زبان تبریز

 ورسوب رسوبی شناسی سنگ شناسی زمین تبریز

 شناسی

  

 و سلولی شناسی زیست تبریز

  مولکولی

  59یکبارپذیرش میکروبیولوژی

 و سلولی شناسی زیست تبریز

 مولکولی

  59یکبارپذیرش ژنتیك

 و سلولی شناسی تزیس تبریز

 مولکولی

   مولکولی و سلولی علوم

 امام های اندیشه شناخت تبریز

 خمینی

   

 علفهای با مبارزه و شناسایی تبریز

 هرز

 هرز علفهای علوم گرایش تکنولوژی اگرو  

    شیمی تبریز

   آلی شیمی شیمی تبریز

   اسانس وفناوری شیمی شیمی تبریز

   تجزیه شیمی شیمی تبریز

   فیزیك شیمی شیمی تبریز

    شهری طراحی تبریز

    اجتماعی علوم تبریز

 شناسی جامعه  شناسی جامعه اجتماعی علوم تبریز

    اجتماعی ارتباطات علوم تبریز

    اقتصادی علوم تبریز
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 درسی ریزی برنامه(2  آموزشی مدیریت( 1: رشته دو  آموزشی ریزی برنامه  تربیتی علوم تبریز

  59یکبارپذیرش البالغه نهج حدیث علوم تبریز

   محیطی زیست شناسی زمین شناسی زمین علوم تبریز

    سیاسی علوم تبریز

    حدیث و قرآن علوم تبریز

 خصوصی حقوق   خصوصی حقوق و فقه تبریز

  59یکبارپذیرش بیونیك معماری معماری فناوری تبریز

  59یکبارپذیرش تالدیجی معماری معماری فناوری تبریز

 و بدنی فعالیت فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی تبریز

 تندرستی

  

   مولکولی و اتمی فیزیك تبریز

    انگلیسی زبان مترجمی تبریز

   زیست محیط آموزش زیست محیط تبریز

 كار و كسب مدیریت    اجرایی مدیریت تبریز

  59یکبارپذیرش  دولتی مدیریت تبریز

   اطالعاتی منابع مدیریت اطالعات فناوری ریتمدی تبریز

    آموزشی مدیریت تبریز

   بازاریابی  بازرگانی مدیریت تبریز

 انسانی منابع توسعه گرایش دولتی مدیریت  انسانی منابع مدیریت دولتی مدیریت تبریز

    صنعتی مدیریت تبریز

 تاسیسات و اماكن مدیریت  ورزشی مدیریت تبریز

 ورزشی

  

   ورزش در بازاریابی مدیریت  ورزشی مدیریت تبریز

 و سازمانها در راهبردی مدیریت  ورزشی مدیریت تبریز

 ورزشی رویدادهای

  

    مشاوره تبریز

    داخلی معماری تبریز

  59یکبارپذیرش  برق مهندسی تبریز

   الکترونیك برق مهندسی تبریز

   قدرت سیستمهای برق مهندسی تبریز

 قدرت الکترونیك  گرایش برق مهندسی بریزت

 الکتریکی وماشینهای

  

   سیستم مخابرات برق مهندسی تبریز

   زیست محیط و انرژی  انرژی سیستمهای مهندسی تبریز

  59یکبارپذیرش  شیمی مهندسی تبریز

   هیدرولیکی های سازه و آب عمران مهندسی تبریز

   ژئوتکنیك عمران مهندسی تبریز

   سازه عمران مهندسی بریزت
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   ساخت مدیریت و مهندسی عمران مهندسی تبریز

   كامپیوتری های شبکه اطالعات فناوری مهندسی تبریز

    كامپیوتر مهندسی تبریز

 علوم -كشاورزی مهندسی تبریز

 خاک

 ارزیابی و بندی رده ، پیدایش

 خاک

 ارزیابی و خاک منابع گرایش خاک منابع مدیریت 

 یاراض

 علوم -كشاورزی مهندسی تبریز

 خاک

  خاک حفاظت و فیزیك گرایش خاک منابع مدیریت   خاک حفاظت و فیزیك

 علوم -كشاورزی مهندسی تبریز

 دامی

 دام تغذیه گرایش دامی علوم  دام تغذیه

  59یکبارپذیرش  مالی مهندسی تبریز

   مواد حفاظت و خوردگی مواد و متالورژی مهندسی تبریز

    معماری مهندسی یزتبر

    مکاترونیك مهندسی تبریز

   بیوالکتریك پزشکی مهندسی تبریز

   بیومکانیك پزشکی مهندسی تبریز

 سیستمهای مهندسی تبریز

 اجتماعی اقتصادی

   

 و اقتصادی كالن سیستمهای صنایع مهندسی تبریز

 اجتماعی

  

 -طبیعی منابع مهندسی تبریز

  زیست محیط

 محیط آلودگی  گرایش زیست محیط مهندسی و علوم 59یکبارپذیرش زیست یطمح آلودگی 

 زیست

   انرژی تبدیل مکانیك مهندسی تبریز

   تولید و ساخت مکانیك مهندسی تبریز

   كاربردی طراحی مکانیك مهندسی تبریز

  59یکبارپذیرش تجدیدپذیر های انرژی بیوسیستم مکانیك مهندسی تبریز

   ساخت و طراحی بیوسیستم کانیكم مهندسی تبریز

  59یکبارپذیرش برداشت از پس فناوری بیوسیستم مکانیك مهندسی تبریز

 و آبیاری - كشاورزی مهندسی تبریز

 زهکشی

 زهکشی و آبیاری گرایش آب مهندسی و علوم  

 - كشاورزی مهندسی تبریز

 كشاورزی بیوتکنولوژی

 كشاورزی بیوتکنولوژی 59یکبارپذیرش 

 حشره - كشاورزی مهندسی زتبری

 كشاورزی شناسی

 كشاورزی شناسی حشره  

 زراعی گیاهان فیزیولوژی گرایش تکنولوژی اگرو    زراعت - كشاورزی مهندسی تبریز

 و علوم - كشاورزی مهندسی تبریز

  غذایی صنایع

 غذایی صنایع گرایش غذایی صنایع مهندسی و علوم  غذایی صنایع

 مدیریت - یكشاورز مهندسی تبریز

  كشاورزی

  كشاورزی مدیریت  
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 اصالح -كشاورزی مهندسی تبریز

  نباتات

 گیاهی نژادی به و ژنتیك  

 شیمی نانو گرایش شیمی   شیمی نانو تبریز

  59یکبارپذیرش  تربیتی روانشناسی جام تربت

    بالینی روانشناسی جام تربت

    عمومی روانشناسی  جام تربت

 شناسی جامعه 59یکبارپذیرش شناسی جامعه اجتماعی علوم جام تربت

    اجتماعی ارتباطات علوم جام تربت

 كار و كسب مدیریت 59یکبارپذیرش  اجرایی مدیریت جام تربت

  59یکبارپذیرش  مالی مدیریت جام تربت

  59یکبارپذیرش   بازرگانی مدیریت جام تربت

   بازاریابی  بازرگانی مدیریت  جام تربت

   داخلی بازرگانی  بازرگانی مدیریت  جام تربت

 های سازه و آب مهندسی عمران مهندسی جام تربت

 هیدرولیکی

  59یکبارپذیرش

   كاربردی طراحی  مکانیك مهندسی جام تربت

 -طبیعی منابع مهندسی  جام تربت

 آبخیزداری

 های حوزه مدیریت گرایش آبخیز مهندسی و علوم  

 آبخیز

   انرژی تبدیل مکانیك هندسیم  جام تربت

 علوم - كشاورزی مهندسی جام تربت

  باغبانی

 گیاهان واصالح فیزیولوژی

 ومعطر ای ادویه ، دارویی

 دارویی گیاهان گرایش باغبانی مهندسی و علوم 59یکبارپذیرش

    انگلیسی زبان آموزش  حیدریه تربت

 منابع بهسازی و آموزش  حیدریه تربت

 انسانی

   

 اسالمی حقوق مبانی و فقه  اسالمی حقوق مبانی و فقه اسالمی معارف و الهیات حیدریه تترب

    درسی ریزی برنامه  حیدریه تربت

   اسالمی ایران تاریخ تاریخ  حیدریه تربت

    آموزشی تحقیقات  حیدریه تربت

 ریزی برنامه و جغرافیا  حیدریه تربت

 گردشگری

   

 ریزی وبرنامه شناسی اقلیم  طبیعی جغرافیای حیدریه تربت

  محیطی

  

  59یکبارپذیرش  حسابداری حیدریه تربت

  59یکبارپذیرش  الملل بین حقوق حیدریه تربت

    فارسی ادبیات و زبان  حیدریه تربت

 پایداری ادبیات گرایش فارسی ادبیات و زبان  مقاومت ادبیات فارسی ادبیات و زبان  حیدریه تربت

  59یکبارپذیرش غذایی مواد فناوری زیست غذایی صنایع مهندسی و علوم دریهحی تربت

 خصوصی حقوق   خصوصی حقوق و فقه  حیدریه تربت
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  59یکبارپذیرش  ورزشی فیزیولوژی حیدریه تربت

 و بدنی فعالیت فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی حیدریه تربت

 تندرستی

  

    انگلیسی زبان مترجمی  حیدریه تربت

    آموزشی مدیریت  حیدریه تربت

  59یکبارپذیرش بازاریابی  بازرگانی مدیریت حیدریه تربت

 عمومی مالیه و بودجه گرایش دولتی مدیریت  دولتی مالی مدیریت دولتی مدیریت  حیدریه تربت

   قدرت سیستمهای برق مهندسی  حیدریه تربت

   سازه عمران مهندسی  حیدریه تربت

 های سازه و آب مهندسی عمران مهندسی هحیدری تربت

 هیدرولیکی

  59یکبارپذیرش

 و آبیاری - كشاورزی مهندسی  حیدریه تربت

 زهکشی

 زهکشی و آبیاری گرایش آب مهندسی و علوم  

 و علوم - كشاورزی مهندسی  حیدریه تربت

  غذایی صنایع

 غذایی صنایع گرایش غذایی صنایع مهندسی و علوم  غذایی صنایع

  59یکبارپذیرش  شناسی جرم و جزا حقوق سوجت

    خصوصی حقوق تسوج

  59یکبارپذیرش  الملل بین روابط تسوج

 نانو و میکرو های افزاره برق مهندسی تسوج

 الکترونیك

  59یکبارپذیرش

  59یکبارپذیرش قدرت سیستمهای برق مهندسی تسوج

   الکترونیك مجتمع مدارهای برق مهندسی تسوج

  59یکبارپذیرش  شناسی جرم و جزا قوقح تفت

  59یکبارپذیرش  خصوصی حقوق تفت

  59یکبارپذیرش  عمومی حقوق تفت

  59یکبارپذیرش حركتی رشد رفتارحركتی تفت

   حركتی كنترل و یادگیری رفتارحركتی تفت

    ورزشی فیزیولوژی تفت

 و بدنی فعالیت فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی تفت

 تندرستی

  

  59یکبارپذیرش   ورزشی مدیریت تفت

 مدیریت و ریزی برنامه برق مهندسی تفت

 الکتریکی انرژی سیستمهای

  59یکبارپذیرش

  59یکبارپذیرش قدرت سیستمهای برق مهندسی تفت

   ژئودزی عمران مهندسی تفت

   سازه عمران مهندسی تفت

  59یکبارپذیرش زلزله مهندسی عمران مهندسی تفت

   زلزله مهندسی عمران هندسیم تفت
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    معماری مهندسی تفت

  59یکبارپذیرش  حسابداری تفرش

  59یکبارپذیرش  عمومی روانشناسی تفرش

    كامپیوتر علوم  تفرش

 كار و كسب مدیریت 59یکبارپذیرش  اجرایی مدیریت تفرش

  59یکبارپذیرش بازاریابی  بازرگانی مدیریت تفرش

  59یکبارپذیرش الکترونیکی تجارت  انیبازرگ مدیریت تفرش

 الکترونیك های سیستم  برق مهندسی تفرش

 دیجیتال

  59یکبارپذیرش

  59یکبارپذیرش كنترل برق مهندسی تفرش

   سازه عمران مهندسی  تفرش

   الکترونیکی تجارت  اطالعات فناوری مهندسی  تفرش

  59یکبارپذیرش كامپیوتری های شبکه اطالعات فناوری مهندسی تفرش

  59یکبارپذیرش افزار نرم كامپیوتر مهندسی تفرش

    معماری مهندسی  تفرش

    انگلیسی زبان آموزش تنکابن

    نمایش ادبیات تنکابن

 اسالمی حقوق مبانی و فقه  اسالمی حقوق مبانی و فقه اسالمی معارف و الهیات تنکابن

    آموزشی تحقیقات تنکابن

  59یکبارپذیرش  اریحسابد تنکابن

  59یکبارپذیرش  خصوصی حقوق تنکابن

  59یکبارپذیرش  تربیتی روانشناسی تنکابن

    سازمانی و صنعتی روانشناسی تنکابن

    بالینی روانشناسی تنکابن

    عمومی روانشناسی تنکابن

  59یکبارپذیرش  فارسی ادبیات و زبان تنکابن

 بیوسیستماتیك گرایش جانوری شناسی زیست  جانوری بیوسیستماتیك نوریجا علوم - شناسی زیست تنکابن

 است میکروبی گرایش فناوری زیست   میکروبی -بیوتکنولوژی  فناوری زیست تنکابن

 گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست  میکروبیولوژی شناسی زیست تنکابن

 میکروبیولوژی

 فیزیولوژی گرایش گیاهی شناسی زیست  گیاهی یفیزیولوژ گیاهی علوم - شناسی زیست تنکابن

 و سلولی شناسی زیست تنکابن

 مولکولی

   ژنتیك

 و سلولی شناسی زیست تنکابن

 مولکولی

   مولکولی و سلولی علوم

   آلی شیمی تنکابن

   فیزیك شیمی شیمی تنکابن

 اطالعات زیابیبا گرایش شناسی دانش و اطالعات علم   شناسی دانش و اطالعات علم تنکابن
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 دانش و

 درسی ریزی برنامه(2  آموزشی مدیریت( 1: رشته دو  آموزشی ریزی برنامه  تربیتی علوم تنکابن

 شناسی دانش و اطالعات علم    رسانی اطالع و كتابداری علوم تنکابن

 فیتوشیمی گرایش شیمی   شیمی فیتو تنکابن

    دامپزشکی شناسی قارچ تنکابن

    نمایش دانیكارگر تنکابن

 كار و كسب مدیریت 59یکبارپذیرش  اجرایی مدیریت تنکابن

    آموزشی مدیریت تنکابن

  59یکبارپذیرش بازاریابی  بازرگانی مدیریت تنکابن

 مالی مدیریت  مالی مدیریت  بازرگانی مدیریت تنکابن

  59یکبارپذیرش  مشاوره تنکابن

  59بارپذیرشیک قدرت سیستمهای برق مهندسی تنکابن

  59یکبارپذیرش بافت مهندسی پزشکی مهندسی تنکابن

 سازه و بنادر ، سواحل مهندسی عمران مهندسی تنکابن

 دریایی های

  

   سیستمها سازی بهینه صنایع مهندسی تنکابن

  59یکبارپذیرش فاضالب و آب زیست محیط مهندسی تنکابن

 - طبیعی منابع مهندسی تنکابن

 بزیانآ وپروش تکثیر

   

 بوم -طبیعی منابع مهندسی تنکابن

 شیالتی آبزیان شناسی

 آبزیان شناسی بوم گرایش شیالت مهندسی و علوم  

 -طبیعی منابع مهندسی تنکابن

  زیست محیط

 محیط آلودگی  گرایش زیست محیط مهندسی و علوم  زیست محیط آلودگی 

 زیست

 -طبیعی منابع مهندسی تنکابن

 جنگل مهندسی

 برداری بهره و عمران گرایش جنگل مهندسی و ومعل  

  جنگل

 و ورزشی شناسی آسیب جنوب تهران

 اصالحی حركات

   ورزشی امدادگر

    انگلیسی زبان آموزش جنوب تهران

 منابع بهسازی و آموزش جنوب تهران

 انسانی

   

    اسالمی اقتصاد جنوب تهران

 انرژی اقتصاد رایشگ اقتصادی علوم   انرژی اقتصاد جنوب تهران

 حدیث و قرآن علوم 59یکبارپذیرش حدیث و قرآن علوم اسالمی معارف و الهیات جنوب تهران

 اسالمی حقوق مبانی و فقه  اسالمی حقوق مبانی و فقه اسالمی معارف و الهیات جنوب تهران

  59یکبارپذیرش فرهنگی امور مدیریت فرهنگی امور جنوب تهران

    اسالم در سیاسی هاندیش جنوب تهران

    درسی ریزی برنامه جنوب تهران

 سیستمهای ریزی برنامه گرایش اقتصادی علوم 59یکبارپذیرش  سیستمهای ریزی برنامه جنوب تهران
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 اقتصادی اقتصادی

    شهری ریزی برنامه جنوب تهران

    هنر پژوهش جنوب تهران

  59یکبارپذیرش  آموزشی تحقیقات جنوب تهران

  ورزشی مدیریت  ورزشی مدیریت ورزشی علوم و بدنی تربیت جنوب هرانت

  59یکبارپذیرش  سازی تصویر جنوب تهران

    آموزشی تکنولوژی جنوب تهران

  59یکبارپذیرش  ریزی برنامه و اقتصادی توسعه جنوب تهران

    ورزشی شناسی جامعه جنوب تهران

 ریزی برنامه و جغرافیا جنوب تهران

 شگریگرد

  59یکبارپذیرش 

  59یکبارپذیرش  شهری ریزی برنامه و جغرافیا جنوب تهران

    حسابداری جنوب تهران

    الملل بین حقوق جنوب تهران

  59یکبارپذیرش  الملل بین تجارت حقوق جنوب تهران

    امالک و اسناد ثبت حقوق جنوب تهران

    شناسی جرم و جزا حقوق جنوب تهران

    خصوصی حقوق جنوب تهران

    عمومی حقوق جنوب تهران

  59یکبارپذیرش اقتصادی مالی حقوق جنوب تهران

    الملل بین روابط جنوب تهران

  59یکبارپذیرش  بالینی روانشناسی جنوب تهران

    شخصیت روانشناسی جنوب تهران

    عمومی روانشناسی جنوب تهران

 مالی ریاضی گرایش كاربردی ریاضی 59یکبارپذیرش یمال ریاضیات ریاضی جنوب تهران

   عددی آنالیز كاربردی ریاضی جنوب تهران

 یابی بهینه گرایش كاربردی ریاضی  درعملیات تحقیق كاربردی ریاضی جنوب تهران

    همگانی شناسی زبان جنوب تهران

    انگلیسی ادبیات و زبان جنوب تهران

    ارسیف ادبیات و زبان جنوب تهران

  تطبیقی ادبیات گرایش فارسی ادبیات و زبان  (عربی -فارسی) تطبیقی ادبیات فارسی ادبیات و زبان جنوب تهران

 پایداری ادبیات گرایش فارسی ادبیات و زبان  مقاومت ادبیات فارسی ادبیات و زبان جنوب تهران

 ( تکتونیك)  ساخت زمین گرایش زمین علوم 59یکبارپذیرش  ( تکتونیك)  ساخت زمین جنوب تهران

   اقتصادی شناسی زمین جنوب تهران

    اقتصادی شناسی زمین  جنوب تهران

  59یکبارپذیرش  مهندسی شناسی زمین جنوب تهران

   آلی شیمی شیمی جنوب تهران
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  59یکبارپذیرش معدنی شیمی شیمی جنوب تهران

  59یکبارپذیرش  لباس و پارچه طراحی جنوب تهران

    شهری طراحی جنوب تهران

 شناسی جامعه 59یکبارپذیرش شناسی جامعه اجتماعی علوم جنوب تهران

   الملل بین حقوق اسالمی علوم جنوب تهران

    اقتصادی علوم جنوب تهران

 سیستمهای ریزی برنامه اقتصادی علوم جنوب تهران

 اقتصادی

  

   ریزی نامهوبر اقتصادی توسعه اقتصادی علوم جنوب تهران

  59یکبارپذیرش ابتدایی پرورش و آموزش تربیتی علوم جنوب تهران

 درسی ریزی برنامه(2  آموزشی مدیریت( 1: رشته دو 59یکبارپذیرش آموزشی ریزی برنامه تربیتی علوم جنوب تهران

 درسی ریزی برنامه  درسی ریزی برنامه  تربیتی علوم جنوب تهران

    سیاسی علوم جنوب تهران

 شیمی نانو گرایش شیمی 59یکبارپذیرش شیمی نانو نانو فناوری و علوم جنوب تهران

    كامپیوتر علوم جنوب تهران

 خصوصی حقوق   خصوصی حقوق و فقه جنوب تهران

    اسالمی كالم و فلسفه جنوب تهران

  59یکبارپذیرش بیونیك معماری معماری فناوری جنوب تهران

   دیجیتال معماری معماری یفناور جنوب تهران

  59یکبارپذیرش  ورزشی فیزیولوژی جنوب تهران

 و بدنی فعالیت فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی جنوب تهران

 تندرستی

  

    انگلیسی زبان مترجمی جنوب تهران

 كار و كسب مدیریت 59یکبارپذیرش  اجرایی مدیریت جنوب تهران

  59یکبارپذیرش  ساخت و پروژه مدیریت جنوب تهران

 و بهداشتی خدمات مدیریت جنوب تهران

 درمانی

  59یکبارپذیرش 

  59یکبارپذیرش عمومی مالیه و بودجه دولتی مدیریت جنوب تهران

  59یکبارپذیرش دولتی سازمانهای طراحی دولتی مدیریت جنوب تهران

  59یکبارپذیرش  اطالعات فناوری مدیریت جنوب تهران

  59یکبارپذیرش پیشرفته اطالعاتی سیستمهای اطالعات فناوری یتمدیر جنوب تهران

   اطالعاتی منابع مدیریت اطالعات فناوری مدیریت جنوب تهران

  59یکبارپذیرش  مالی مدیریت جنوب تهران

 كار و كسب مدیریت جنوب تهران

(MBA) 

  59یکبارپذیرش بازاریابی

   نیکیالکترو تجارت   بازرگانی مدیریت جنوب تهران

   بازاریابی  بازرگانی مدیریت جنوب تهران

   المللی بین بازرگانی  بازرگانی مدیریت جنوب تهران
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   استراتژیك مدیریت  بازرگانی مدیریت جنوب تهران

   وتوسعه تحقیق سیاستهای تکنولوژی مدیریت جنوب تهران

  59یکبارپذیرش تکنولوژی نوآوری تکنولوژی مدیریت جنوب تهران

 انسانی منابع توسعه گرایش دولتی مدیریت  انسانی منابع مدیریت دولتی مدیریت جنوب تهران

    صنعتی مدیریت جنوب تهران

    مالی مدیریت جنوب تهران

  59یکبارپذیرش ورزشی های رسانه مدیریت  ورزشی مدیریت جنوب تهران

  59ارپذیرشیکب ورزشی های رویداد مدیریت  ورزشی مدیریت جنوب تهران

 بافتهای و ابنیه احیا و مرمت جنوب تهران

 تاریخی

  59یکبارپذیرش 

  59یکبارپذیرش  مشاوره جنوب تهران

  59یکبارپذیرش توانبخشی مشاوره مشاوره جنوب تهران

  59یکبارپذیرش خانواده مشاوره مشاوره جنوب تهران

  59یکبارپذیرش خانواه مشاوره مشاوره جنوب تهران

  59یکبارپذیرش وخانواده زن زنان مطالعات جنوب نتهرا

   ایران مطالعات ای منطقه مطالعات جنوب تهران

    داخلی معماری جنوب تهران

 الکترونیك های سیستم  برق مهندسی جنوب تهران

 دیجیتال

  59یکبارپذیرش

  59یکبارپذیرش رمزگذاری و امن مخابرات  برق مهندسی جنوب تهران

 نانو و میکرو های افزاره برق مهندسی بجنو تهران

 الکترونیك

  59یکبارپذیرش

   الکترونیك برق مهندسی جنوب تهران

 مدیریت و ریزی برنامه برق مهندسی جنوب تهران

 الکتریکی انرژی سیستمهای

  59یکبارپذیرش

  59یکبارپذیرش نقل و حمل برقی های سامانه برق مهندسی جنوب تهران

   قدرت سیستمهای برق دسیمهن جنوب تهران

  59یکبارپذیرش مخابراتی های شبکه برق مهندسی جنوب تهران

   مخابرات برق مهندسی جنوب تهران

  59یکبارپذیرش موج و میدان مخابرات برق مهندسی جنوب تهران

   نوری مخابرات برق مهندسی جنوب تهران

   كنترل برق مهندسی جنوب تهران

  59یکبارپذیرش بیوالکتریك پزشکی مهندسی جنوب تهران

  59یکبارپذیرش بیومتریال پزشکی مهندسی جنوب تهران

   پلیمر صنایع پلیمر مهندسی جنوب تهران

  رنگ صنایع پژوهشی  رنگ تکنولوژی علوم پلیمر مهندسی جنوب تهران

  59یکبارپذیرش نانوفناوری پلیمر مهندسی جنوب تهران

  59یکبارپذیرش كامپوزیت پلیمر مهندسی جنوب تهران
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    خودرو مهندسی جنوب تهران

   انرژی تکنولوژی انرژی سیستمهای مهندسی جنوب تهران

   انرژی های سیستم انرژی سیستمهای مهندسی جنوب تهران

   بیوتکنولوژی  شیمی مهندسی جنوب تهران

   غذایی صنایع شیمی مهندسی جنوب تهران

   هیدرولیکی های سازه و آب عمران مهندسی جنوب تهران

   ونقل حمل ریزی برنامه عمران مهندسی جنوب تهران

   ترابری و راه عمران مهندسی جنوب تهران

   زلزله عمران مهندسی جنوب تهران

   ژئودزی عمران مهندسی جنوب تهران

   سازه عمران مهندسی جنوب تهران

  59یکبارپذیرش اختس مدیریت و مهندسی عمران مهندسی جنوب تهران

  59یکبارپذیرش الکترونیکی تجارت  اطالعات فناوری مهندسی جنوب تهران

   كامپیوتری های شبکه اطالعات فناوری مهندسی جنوب تهران

   اطالعاتی سیستمهای مدیریت كامپیوتر مهندسی جنوب تهران

   كامپیوتری سیستمهای معماری كامپیوتر مهندسی جنوب تهران

   افزار نرم كامپیوتر مهندسی جنوب تهران

   رباتیکز و مصنوعی هوش كامپیوتر مهندسی جنوب تهران

     مالی مهندسی جنوب تهران

   مهندسی مواد انتخاب و شناسایی مواد و متالورژی مهندسی جنوب تهران

 صنایع مدیریت مهندسی جنوب تهران

 نساجی

 تولید مدیریت گرایش نساجی مهندسی 59یکبارپذیرش 

    معماری مهندسی جنوب تهران

    منظر معماری مهندسی جنوب تهران

    مکاترونیك مهندسی جنوب تهران

  59یکبارپذیرش تولید و ساخت مکانیك مهندسی جنوب تهران

  59یکبارپذیرش نانولیفی ساختارهای نساجی مهندسی جنوب تهران

  59یکبارپذیرش دور از سنجش  برداری نقشه مهندسی جنوب تهران

 جغرافیایی اطالعات های سیستم  برداری نقشه مهندسی جنوب تهران

GIS 

  59یکبارپذیرش

 سیستمهای مهندسی جنوب تهران

 اجتماعی اقتصادی

   

    شیمی مهندسی جنوب تهران

   كاتالیست و ترموسینتیك شیمی مهندسی جنوب تهران

    صنایع مهندسی جنوب تهران

   صنایع مدیریت صنایع هندسیم جنوب تهران

 زنجیره و لجستیك مهندسی صنایع مهندسی جنوب تهران

 تامین
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   استخراج معدن مهندسی جنوب تهران

   اكتشاف معدن مهندسی جنوب تهران

   سنگ مکانیك معدن مهندسی جنوب تهران

   انرژی تبدیل مکانیك مهندسی جنوب تهران

   وسیاالت رتحرا مکانیك مهندسی جنوب تهران

   كاربردی طراحی مکانیك مهندسی جنوب تهران

   نساجی تکنولوژی نساجی مهندسی جنوب تهران

   الیاف علوم نساجی مهندسی جنوب تهران

 فیزیك نانو گرایش فیزیك 59یکبارپذیرش  فیزیك نانو جنوب تهران

  59یکبارپذیرش جدید كار و كسب آفرینی كار جنوب تهران

 قیام) قشر تهران

 (دشت

 و ورزشی شناسی آسیب

 اصالحی حركات

   ورزشی امدادگر

 قیام) شرق تهران

 (دشت

    اجتماعی علوم پژوهش

 قیام) شرق تهران

 (دشت

    اسالمی انقالب شناسی جامعه

 قیام) شرق تهران

 (دشت

  59یکبارپذیرش  ورزشی شناسی جامعه

 قیام) شرق تهران

 (دشت

    حسابداری

 قیام) شرق تهران

 (دشت

    حسابرسی

 قیام) شرق تهران

 (دشت

  59یکبارپذیرش بدنی تربیت آموزش رفتارحركتی

 قیام) شرق تهران

 (دشت

  59یکبارپذیرش حركتی رشد رفتارحركتی

 قیام) شرق تهران

 (دشت

   حركتی كنترل و یادگیری رفتارحركتی

 قیام) شرق تهران

 (دشت

   نوجوان و كودک ادبیات فارسی ادبیات و زبان

 قیام) شرق تهران

 (دشت

  59یکبارپذیرش  میکروبی فناوری زیست

 قیام) شرق تهران

 (دشت

 و سلولی شناسی زیست

 مولکولی

   ژنتیك

 قیام) شرق تهران

 (دشت

 و سلولی شناسی زیست

 مولکولی

   مولکولی و سلولی علوم

 قیام) شرق تهران

 (دشت

   آلی شیمی شیمی
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 قیام) شرق تهران

 (دشت

   پلیمر شیمی یمیش

 قیام) شرق تهران

 (دشت

   اسانس وفناوری شیمی شیمی

 قیام) شرق تهران

 (دشت

   معدنی شیمی شیمی

 قیام) شرق تهران

 (دشت

    اجتماعی ارتباطات علوم

 قیام) شرق تهران

 (دشت

   ورزش تغذیه ورزشی فیزیولوژی

 قیام) شرق تهران

 (دشت

 و بدنی تفعالی فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی

 تندرستی

  

 قیام) شرق تهران

 (دشت

   كاربردی ورزشی فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی

 قیام) شرق تهران

 (دشت

  59یکبارپذیرش  مالی مدیریت

 قیام) شرق تهران

 (دشت

    مالی مدیریت

 قیام) شرق تهران

 (دشت

   وخانواده زن زنان مطالعات

 قیام) شرق تهران

 (دشت

    رسانه و فرهنگی مطالعات

 قیام) شرق تهران

 (دشت

 الکترونیك های سیستم  برق مهندسی

 دیجیتال

  59یکبارپذیرش

 قیام) شرق تهران

 (دشت

 ماشینهای و قدرت الکترونیك برق مهندسی

 الکتریکی

  59یکبارپذیرش

 قیام) شرق تهران

 (دشت

  59یکبارپذیرش نقل و حمل برقی های سامانه برق مهندسی

 مقیا) شرق تهران

 (دشت

  59یکبارپذیرش قدرت سیستمهای برق مهندسی

 قیام) شرق تهران

 (دشت

  59یکبارپذیرش الکترونیك مجتمع مدارهای برق مهندسی

 قیام) شرق تهران

 (دشت

   هیدرولیکی های سازه و آب عمران مهندسی

 قیام) شرق تهران

 (دشت

  59یکبارپذیرش سازه عمران مهندسی

 قیام) شرق تهران

 (دشت

  59یکبارپذیرش ژئوتکنیك مهندسی عمران ندسیمه
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 قیام) شرق تهران

 (دشت

    معماری مهندسی

 قیام) شرق تهران

 (دشت

  59یکبارپذیرش كاربردی طراحی مکانیك مهندسی

 قیام) شرق تهران

 (دشت

   انرژی تبدیل مکانیك مهندسی

 قیام) شرق تهران

 (دشت

 گرایش مولکولی و ولیسل شناسی زیست 59یکبارپذیرش  میکروبیولوژی

 میکروبیولوژی

 قیام) شرق تهران

 (دشت

 فیزیك نانو گرایش فیزیك 59یکبارپذیرش  فیزیك نانو

                      شمال تهران

 روسی زبان آموزش      

   

 اقلیم)  هواشناسی و آب شمال تهران

 ( شناسی

  59یکبارپذیرش 

    آمار شمال تهران

    انگلیسی زبان آموزش شمال تهران

 منابع بهسازی و آموزش شمال تهران

 انسانی

   

  عرفان و ادیان   عرفان و ادیان اسالمی معارف و الهیات شمال تهران

 حدیث و قرآن علوم  حدیث و قرآن علوم اسالمی معارف و الهیات شمال تهران

 اسالمی حقوق مبانی و فقه  اسالمی حقوق مبانی و فقه اسالمی معارف و الهیات شمال تهران

 اسالمی كالم و فلسفه  اسالمی حکمت و فلسفه اسالمی معارف و الهیات شمال تهران

  59یکبارپذیرش فرهنگی امور مدیریت فرهنگی امور شمال تهران

 آموزش و مدیریت ریزی برنامه شمال تهران

 زیست محیط

   

    درسی ریزی برنامه شمال تهران

  59یکبارپذیرش  شهری یزیر برنامه شمال تهران

    سرزمین آمایش ریزی برنامه شمال تهران

 بیوشیمی گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست 59یکبارپذیرش  بیوشیمی شمال تهران

    اجتماعی علوم پژوهش شمال تهران

  59یکبارپذیرش  هنر پژوهش شمال تهران

    آموزشی تکنولوژی شمال تهران

  59یکبارپذیرش  ریزی برنامه و اقتصادی عهتوس شمال تهران

  59یکبارپذیرش  ورزشی شناسی جامعه شمال تهران

 ریزی برنامه و جغرافیا شمال تهران

 روستایی

   

    حسابداری شمال تهران

    حسابرسی شمال تهران
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 جایگزین رشته  عنوان توضیحات گرایش رشته واحد

    الملل بین حقوق شمال تهران

    الملل بین تجارت حقوق شمال تهران

    شناسی جرم و جزا قوقح شمال تهران

    خصوصی حقوق شمال تهران

    عمومی حقوق شمال تهران

   بدنی تربیت آموزش رفتارحركتی شمال تهران

  59یکبارپذیرش  تربیتی روانشناسی شمال تهران

  59یکبارپذیرش  شخصیت روانشناسی شمال تهران

    عمومی روانشناسی شمال تهران

    ریاضی شمال تهران

 مالی ریاضی گرایش كاربردی ریاضی  مالی ریاضیات ریاضی شمال تهران

 یابی بهینه گرایش كاربردی ریاضی  درعملیات تحقیق كاربردی ریاضی شمال تهران

    همگانی شناسی زبان شمال تهران

    عربی ادبیات و زبان شمال تهران

    انگلیسی ادبیات و زبان شمال تهران

    فارسی ادبیات و زبان شمال تهران

  تطبیقی ادبیات گرایش فارسی ادبیات و زبان  (عربی -فارسی) تطبیقی ادبیات فارسی ادبیات و زبان شمال تهران

    شناسی زمین شمال تهران

  59یکبارپذیرش بیوفیزیك شناسی زیست شمال تهران

    جانوری علوم - شناسی زیست شمال تهران

  59یکبارپذیرش  میکروبی فناوری زیست شمال تهران

 گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست  میکروبیولوژی شناسی زیست شمال تهران

 میکروبیولوژی

    گیاهی علوم - شناسی زیست شمال تهران

 فیزیولوژی گرایش گیاهی شناسی زیست  گیاهی فیزیولوژی گیاهی علوم - شناسی زیست شمال تهران

    ریاد شناسی زیست شمال تهران

 و سلولی شناسی زیست شمال تهران

 مولکولی

  59یکبارپذیرش ژنتیك

 و سلولی شناسی زیست شمال تهران

 مولکولی

  59یکبارپذیرش مولکولی و سلولی علوم

    دریا فناوری زیست شمال تهران

    ژئوفیزیك شمال تهران

    شیمی شمال تهران

   اسانس وفناوری شیمی شیمی شمال تهران

  59یکبارپذیرش  پلیمر شیمی شمال هرانت

    دارویی شیمی شمال تهران

    دریا شیمی شمال تهران
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 جایگزین رشته  عنوان توضیحات گرایش رشته واحد

  59یکبارپذیرش  شهری طراحی شمال تهران

    اسالمی عرفان شمال تهران

    اطالعات مدیریت  شناسی دانش و اطالعات علم شمال تهران

    عمومی های كتابخانه مطالعات  شناسی دانش و اطالعات علم شمال تهران

 شناسی جامعه  شناسی جامعه اجتماعی علوم شمال تهران

    اجتماعی ارتباطات علوم شمال تهران

  59یکبارپذیرش  اقتصادی علوم شمال تهران

   ریزی وبرنامه اقتصادی توسعه اقتصادی علوم شمال تهران

 درسی ریزی برنامه(2  آموزشی مدیریت( 1: رشته دو 59یکبارپذیرش آموزشی ریزی برنامه تربیتی علوم شمال تهران

   نفت شناسی زمین علوم شمال تهران

  59یکبارپذیرش  سیاسی علوم شمال تهران

 شناسی دانش و اطالعات علم    رسانی اطالع و كتابداری علوم شمال تهران

  59یکبارپذیرش  زیست محیط علوم شمال تهران

 شیمی نانو گرایش شیمی 59یکبارپذیرش شیمی نانو نانو فناوری و علوم شمال تهران

  59یکبارپذیرش  كامپیوتر علوم شمال تهران

  59یکبارپذیرش كامپیوتری سیستمهای كامپیوتر علوم شمال تهران

 جزای حقوق و مقارن فقه شمال تهران

 اسالمی

   

 شناسی جرم و جزا حقوق 59یکبارپذیرش  جزا حقوق و فقه شمال تهران

 خصوصی حقوق 59یکبارپذیرش  خصوصی حقوق و فقه شمال تهران

    فلسفه شمال تهران

 فیتوشیمی گرایش شیمی   شیمی فیتو شمال تهران

  59یکبارپذیرش  ورزشی فیزیولوژی شمال تهران

    فیزیك شمال تهران

    دریا فیزیك شمال تهران

    انگلیسی زبان مترجمی شمال تهران

   ریزی برنامه زیست محیط شمال تهران

    دریا زیست محیط شمال تهران

  59یکبارپذیرش  آموزشی مدیریت شمال تهران

 و بهداشتی خدمات مدیریت شمال تهران

 درمانی

  59یکبارپذیرش 

  59یکبارپذیرش عمومی گذاری مشی خط دولتی مدیریت شمال تهران

  59یکبارپذیرش اطالعاتی منابع مدیریت اطالعات فناوری مدیریت شمال تهران

  59یکبارپذیرش الکترونیکی كار و كسب اطالعات فناوری مدیریت شمال تهران

   بازاریابی كار و كسب مدیریت شمال تهران

    آموزشی مدیریت شمال تهران

     بازرگانی مدیریت شمال تهران
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 جایگزین رشته  عنوان توضیحات گرایش رشته واحد

 سوانح در مدیریت شمال تهران

 (وزلزله سیل)طبیعی

   

    دولتی مدیریت شمال تهران

   عمومی گذاری مشی خط دولتی مدیریت شمال تهران

    صنعتی مدیریت شمال تهران

   عملیات و تولید صنعتی مدیریت شمال تهران

  59یکبارپذیرش عملکرد مدیریت صنعتی مدیریت شمال تهران

    مالی مدیریت شمال تهران

 یساتتاس و اماكن مدیریت  ورزشی مدیریت شمال تهران

 ورزشی

  59یکبارپذیرش

   ورزش در بازاریابی مدیریت  ورزشی مدیریت شمال تهران

  59یکبارپذیرش  مشاوره شمال تهران

  59یکبارپذیرش خانواه مشاوره مشاوره شمال تهران

  59یکبارپذیرش رمزگذاری و امن مخابرات  برق مهندسی شمال تهران

 ماشینهای و تقدر الکترونیك برق مهندسی شمال تهران

 الکتریکی

  59یکبارپذیرش

 مدیریت و ریزی برنامه برق مهندسی شمال تهران

 الکتریکی انرژی سیستمهای

  59یکبارپذیرش

  59یکبارپذیرش نقل و حمل برقی های سامانه برق مهندسی شمال تهران

  59یکبارپذیرش قدرت سیستمهای برق مهندسی شمال تهران

  59یکبارپذیرش مخابراتی های بکهش برق مهندسی شمال تهران

  59یکبارپذیرش سیستم مخابرات برق مهندسی شمال تهران

  59یکبارپذیرش موج و میدان مخابرات برق مهندسی شمال تهران

  59یکبارپذیرش نوری مخابرات برق مهندسی شمال تهران

  59یکبارپذیرش كنترل برق مهندسی شمال تهران

  59یکبارپذیرش بیوالکتریك پزشکی مهندسی شمال تهران

  59یکبارپذیرش رنگ پلیمر مهندسی شمال تهران

  59یکبارپذیرش زیست محیط و انرژی  انرژی سیستمهای مهندسی شمال تهران

  59یکبارپذیرش انرژی های سیستم انرژی سیستمهای مهندسی شمال تهران

   بیوتکنولوژی  شیمی مهندسی شمال تهران

  59یکبارپذیرش ژئودزی عمران یمهندس شمال تهران

  59یکبارپذیرش سازه عمران مهندسی شمال تهران

 های سازه و آب مهندسی عمران مهندسی شمال تهران

 هیدرولیکی

  59یکبارپذیرش

  59یکبارپذیرش نقل و حمل مهندسی عمران مهندسی شمال تهران

  59یکبارپذیرش ترابری و راه مهندسی عمران مهندسی شمال تهران

  59یکبارپذیرش كامپیوتری های شبکه اطالعات فناوری مهندسی شمال تهران

  59یکبارپذیرش كامپیوتری سیستمهای معماری كامپیوتر مهندسی شمال تهران
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 جایگزین رشته  عنوان توضیحات گرایش رشته واحد

   افزار نرم كامپیوتر مهندسی شمال تهران

  59یکبارپذیرش رباتیکز و مصنوعی هوش كامپیوتر مهندسی شمال تهران

  59یکبارپذیرش  مالی سیمهند شمال تهران

    معماری مهندسی شمال تهران

  59یکبارپذیرش انرژی تبدیل مکانیك مهندسی شمال تهران

   تولید و ساخت  مکانیك مهندسی شمال تهران

  59یکبارپذیرش كاربردی طراحی مکانیك مهندسی شمال تهران

    شیمی مهندسی شمال تهران

   سیستمها سازی هبهین صنایع مهندسی شمال تهران

 وری بهره و كیفیت گرایش صنایع مهندسی  وری بهره و سیستم مدیریت صنایع مهندسی شمال تهران

  59یکبارپذیرش فاضالب و آب زیست محیط مهندسی شمال تهران

 بوم -طبیعی منابع مهندسی شمال تهران

 شیالتی آبزیان شناسی

 انآبزی شناسی بوم گرایش شیالت مهندسی و علوم  

 -طبیعی منابع مهندسی شمال تهران

 شیالت

 آبزیان پرورش و تکثیر گرایش شیالت مهندسی و علوم  

 -طبیعی منابع مهندسی شمال تهران

 شیالتی محصوالت فرآوری

 محصوالت فرآوری گرایش شیالت مهندسی و علوم 59یکبارپذیرش 

 شیالتی

 -طبیعی منابع مهندسی شمال تهران

  زیست محیط

 محیط آلودگی  گرایش زیست محیط مهندسی و علوم 59یکبارپذیرش زیست محیط آلودگی 

 زیست

 -طبیعی منابع مهندسی شمال تهران

  زیست محیط

 و مدیریت  گرایش زیست محیط مهندسی و علوم 59یکبارپذیرش زیستی تنوع و زیستگاهها

  زیستی تنوع حفاظت

  59یکبارپذیرش اكتشاف نفت مهندسی شمال تهران

 و علوم - كشاورزی مهندسی شمال رانته

  غذایی صنایع

 غذایی صنایع مهندسی و علوم  

 فیزیك نانو گرایش فیزیك 59یکبارپذیرش  فیزیك نانو شمال تهران

    هواشناسی شمال تهران

  59یکبارپذیرش جدید كار و كسب آفرینی كار شمال تهران

    انگلیسی زبان آموزش غرب تهران

  59یکبارپذیرش فرهنگی امور مدیریت فرهنگی ورام غرب تهران

    شهری ریزی برنامه غرب تهران

  59یکبارپذیرش  اسالمی انقالب شناسی جامعه غرب تهران

    حسابداری غرب تهران

    الملل بین حقوق غرب تهران

    خصوصی حقوق غرب تهران

  59یکبارپذیرش  بالینی روانشناسی غرب تهران

    عمومی روانشناسی غرب تهران

 شناسی جامعه 59یکبارپذیرش شناسی جامعه اجتماعی علوم غرب تهران

    اجتماعی ارتباطات علوم غرب تهران
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 جایگزین رشته  عنوان توضیحات گرایش رشته واحد

  59یکبارپذیرش  كامپیوتر علوم غرب تهران

 كار و كسب مدیریت 59یکبارپذیرش  اجرایی مدیریت غرب تهران

 اچ)  زیست محیط مدیریت غرب تهران

 ( ای اس

  59کبارپذیرشی 

    آموزشی مدیریت غرب تهران

  59یکبارپذیرش بازاریابی  بازرگانی مدیریت غرب تهران

  59یکبارپذیرش  تکنولوژی مدیریت غرب تهران

  59یکبارپذیرش  صنعتی مدیریت غرب تهران

   عملیات و تولید صنعتی مدیریت غرب تهران

  59یکبارپذیرش  مشاوره غرب تهران

   خانواه مشاوره مشاوره ربغ تهران

  59یکبارپذیرش اسالم در زن حقوق زنان مطالعات غرب تهران

    رسانه و فرهنگی مطالعات غرب تهران

 الکترونیك های سیستم  برق مهندسی غرب تهران

 دیجیتال

  59یکبارپذیرش

 نانو و میکرو های افزاره برق مهندسی غرب تهران

 الکترونیك

  59یکبارپذیرش

 مدیریت و ریزی برنامه برق مهندسی غرب رانته

 الکتریکی انرژی سیستمهای

  

   قدرت سیستمهای برق مهندسی غرب تهران

   الکترونیك مجتمع مدارهای برق مهندسی غرب تهران

   سازه عمران مهندسی غرب تهران

  59یکبارپذیرش زلزله مهندسی عمران مهندسی غرب تهران

   زیست محیط مهندسی نعمرا مهندسی غرب تهران

  59یکبارپذیرش افزار نرم تولید و طراحی اطالعات فناوری مهندسی غرب تهران

  59یکبارپذیرش كامپیوتری سیستمهای معماری كامپیوتر مهندسی غرب تهران

    معماری مهندسی غرب تهران

  59یکبارپذیرش كاربردی طراحی مکانیك مهندسی غرب تهران

   سیستمها سازی بهینه صنایع یمهندس غرب تهران

   فاضالب و آب زیست محیط مهندسی غرب تهران

  59یکبارپذیرش آب منابع زیست محیط مهندسی غرب تهران

 -طبیعی منابع مهندسی غرب تهران

  زیست محیط

 محیط آلودگی  گرایش زیست محیط مهندسی و علوم 59یکبارپذیرش زیست محیط آلودگی 

 زیست

   انرژی تبدیل مکانیك ندسیمه غرب تهران

 شهری ریزی وبرنامه طراحی  مركزی تهران

 ای ومنطقه

   

  59یکبارپذیرش  باستانی زبانهای و فرهنگ  مركزی تهران

 ریاضی آمار گرایش آمار   ریاضی آمار مركزی تهران
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 جایگزین رشته  عنوان توضیحات گرایش رشته واحد

    آلمانی زبان آموزش مركزی تهران

    انگلیسی زبان آموزش مركزی تهران

    فرانسه زبان آموزش كزیمر تهران

 منابع بهسازی و آموزش مركزی تهران

 انسانی

   

    نمایش ادبیات مركزی تهران

     عرفان و ادیان مركزی تهران

    تصویری ارتباط مركزی تهران

    اسالمی اقتصاد مركزی تهران

 حدیث و قرآن ومعل گرایش اسالمی معارف و الهیات   اسالمی معارف و الهیات مركزی تهران

 اسالمی ملل تمدن و تاریخ  اسالمی ملل تمدن و تاریخ اسالمی معارف و الهیات مركزی تهران

 شافعی فقه  شافعی فقه اسالمی معارف و الهیات مركزی تهران

  59یکبارپذیرش فرهنگی امور ریزی برنامه فرهنگی امور مركزی تهران

  59یکبارپذیرش رهنگیف امور مدیریت فرهنگی امور مركزی تهران

    اسالم در سیاسی اندیشه مركزی تهران

    شناسی باستان مركزی تهران

  59یکبارپذیرش  اسالمی بانکداری مركزی تهران

    درسی ریزی برنامه مركزی تهران

 بیوشیمی گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست 59یکبارپذیرش  بیوشیمی مركزی تهران

    ورزش مکانیكبیو مركزی تهران

    اجتماعی علوم پژوهش مركزی تهران

    هنر پژوهش مركزی تهران

    تاریخ مركزی تهران

 و آموزش فلسفه و تاریخ مركزی تهران

 پرورش

   اسالمی وتربیت تعلیم

    آموزشی تحقیقات مركزی تهران

    سازی تصویر مركزی تهران

    آموزشی تکنولوژی مركزی تهران

  59یکبارپذیرش  ورزشی شناسی جامعه مركزی نتهرا

 گردشگری ریزی وبرنامه جغرافیا  توریسم ریزی برنامه  جغرافیا مركزی تهران

 ریزی برنامه و جغرافیا مركزی تهران

 روستایی

   

 ریزی وبرنامه شناسی اقلیم  طبیعی جغرافیای مركزی تهران

  محیطی

 (شناسی اقلیم) شناسی هوا و آب 

 ریزی برنامه در ژئومورفولوژی  طبیعی جغرافیای مركزی تهران

 محیطی

 محیطی ریزی برنامه گرایش ژئومورفولوژی 

    شهری ریزی برنامه و جغرافیا مركزی تهران

     سیاسی جغرافیای مركزی تهران
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    حسابداری مركزی تهران

    حسابرسی مركزی تهران

    الملل بین حقوق مركزی تهران

    الملل بین تجارت حقوق مركزی تهران

  59یکبارپذیرش  امالک و اسناد ثبت حقوق مركزی تهران

    شناسی جرم و جزا حقوق مركزی تهران

    خصوصی حقوق مركزی تهران

    عمومی حقوق مركزی تهران

  59یکبارپذیرش اقتصادی مالی حقوق مركزی تهران

  59یکبارپذیرش  زیست محیط حقوق مركزی تهران

    الملل بین روابط مركزی تهران

     تربیتی روانشناسی مركزی تهران

    سازمانی و صنعتی روانشناسی مركزی تهران

   گرا مثبت روانشناسی اسالمی روانشناسی مركزی تهران

  59یکبارپذیرش  بالینی روانشناسی مركزی تهران

  59یکبارپذیرش  شخصیت روانشناسی مركزی تهران

    عمومی روانشناسی مركزی انتهر

 كودكان آموزش و روانشناسی مركزی تهران

  استثنائی

   

 مالی ریاضی گرایش كاربردی ریاضی  مالی ریاضیات ریاضی مركزی تهران

   كاربردی ریاضی ریاضی مركزی تهران

    محض ریاضی مركزی تهران

    همگانی شناسی زبان مركزی تهران

    عربی ادبیات و زبان مركزی تهران

    انگلیسی ادبیات و زبان مركزی تهران

    فارسی ادبیات و زبان مركزی تهران

  تطبیقی ادبیات گرایش فارسی ادبیات و زبان  (عربی -فارسی) تطبیقی ادبیات فارسی ادبیات و زبان مركزی تهران

    فرانسه وادبیات زبان مركزی تهران

 بیوسیستماتیك گرایش جانوری شناسی زیست 59یکبارپذیرش جانوری بیوسیستماتیك جانوری علوم - شناسی زیست مركزی تهران

  59یکبارپذیرش فیزیولوژی  گیاهی شناسی زیست مركزی تهران

  59یکبارپذیرش  میکروبی فناوری زیست مركزی تهران

   اكولوژی سیستماتیك گیاهی علوم - شناسی زیست مركزی تهران

   دریا جانوران دریا شناسی یستز مركزی تهران

 و سلولی شناسی زیست مركزی تهران

 مولکولی

  59یکبارپذیرش ژنتیك

 و سلولی شناسی زیست مركزی تهران

 مولکولی

  59یکبارپذیرش مولکولی و سلولی علوم
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 وسیستم دور از سنجش مركزی تهران

 جغرافیایی اطالعات

   محیطی مخاطرات مدیریت

 وسیستم دور از سنجش مركزی تهران

 جغرافیایی اطالعات

  59یکبارپذیرش خاک و آب مطالعات

 وسیستم دور از سنجش مركزی تهران

 جغرافیایی اطالعات

   روستایی و شهری مطالعات

 وسیستم دور از سنجش مركزی تهران

 جغرافیایی اطالعات

   ای ماهواره هواشناسی

 گیری اندازه و سنجش مركزی تهران

 (روانسنجی)

   

    شیمی مركزی تهران

   اسانس وفناوری شیمی شیمی مركزی تهران

   معدنی شیمی شیمی مركزی تهران

  59یکبارپذیرش  پلیمر شیمی مركزی تهران

  59یکبارپذیرش دارویی شیمی شیمی مركزی تهران

  59یکبارپذیرش  دارویی شیمی مركزی تهران

    گردی طبیعت مركزی تهران

    صنعتی احیطر مركزی تهران

    اسالمی عرفان مركزی تهران

  59یکبارپذیرش اطالعات مدیریت شناسی دانش و اطالعات علم مركزی تهران

   عمومی های كتابخانه مطالعات شناسی دانش و اطالعات علم مركزی تهران

 شناسی جامعه  شناسی جامعه اجتماعی علوم مركزی تهران

   شناسی یتجمع اجتماعی علوم مركزی تهران

   شناسی مردم اجتماعی علوم مركزی تهران

    اجتماعی ارتباطات علوم مركزی تهران

   اجتماعی درارتباطات تحقیق اجتماعی ارتباطات علوم مركزی تهران

  59یکبارپذیرش عمومی روابط اجتماعی ارتباطات علوم مركزی تهران

   ارینگ روزنامه اجتماعی ارتباطات علوم مركزی تهران

 سیستمهای ریزی برنامه گرایش اقتصادی علوم   اقتصادی علوم مركزی تهران

 اقتصادی

   دبستانی پیش پرورش و آموزش  تربیتی علوم مركزی تهران

 درسی ریزی برنامه(2  آموزشی مدیریت( 1: رشته دو  آموزشی ریزی برنامه  تربیتی علوم مركزی تهران

  59یکبارپذیرش زیولوژیفی  جانوری علوم مركزی تهران

 تکوینی و سلولی گرایش جانوری شناسی زیست 59یکبارپذیرش تکوینی و سلولی شناسی زیست جانوری علوم مركزی تهران

    حدیث علوم مركزی تهران

    سیاسی علوم مركزی تهران

 ژیفیزیولو گرایش گیاهی شناسی زیست 59یکبارپذیرش فیزیولوژی  گیاهی علوم مركزی تهران

 تکوینی و سلولی گرایش گیاهی شناسی زیست 59یکبارپذیرش تکوینی و سلولی شناسی زیست گیاهی علوم مركزی تهران
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 شیمی نانو گرایش شیمی  شیمی نانو نانو فناوری و علوم مركزی تهران

  59یکبارپذیرش  كامپیوتر علوم مركزی تهران

 جزای حقوق و مقارن فقه مركزی تهران

 اسالمی

   

 شناسی جرم و جزا حقوق 59یکبارپذیرش  جزا حقوق و فقه مركزی تهران

     اسالمی حقوق مبانی و فقه مركزی تهران

     اسالمی وحقوق فقه مركزی تهران

    فلسفه مركزی تهران

  59یکبارپذیرش  علم فلسفه مركزی تهران

 اسالمی كالم و فلسفه   اسالمی حکمت و فلسفه مركزی تهران

   ورزش تغذیه  ورزشی فیزیولوژی مركزی انتهر

 و بدنی فعالیت فیزیولوژی  ورزشی فیزیولوژی مركزی تهران

 تندرستی

  

   بالینی ورزشی فعالیت فیزیولوژی  ورزشی فیزیولوژی مركزی تهران

 فیتوشیمی گرایش شیمی   شیمی فیتو مركزی تهران

    فیزیك مركزی تهران

    انگلیسی زبان مترجمی مركزی تهران

    فرانسه زبان مترجمی مركزی تهران

   زیست محیط مدیریت زیست محیط مركزی تهران

 كار و كسب مدیریت    اجرایی مدیریت مركزی تهران

    شهری امور مدیریت مركزی تهران

  59یکبارپذیرش  شهری مدیریت مركزی تهران

  59یکبارپذیرش  اطالعات فناوری مدیریت مركزی تهران

  59یکبارپذیرش پیشرفته اطالعاتی سیستمهای اطالعات فناوری مدیریت مركزی تهران

   اطالعاتی منابع مدیریت اطالعات فناوری مدیریت مركزی تهران

   الکترونیکی كار و كسب اطالعات فناوری مدیریت مركزی تهران

  59یکبارپذیرش  مالی مدیریت مركزی تهران

 اچ)  زیست حیطم مدیریت مركزی تهران

 ( ای اس

  59یکبارپذیرش 

   ورزشی رویدادهای مدیریت  ورزشی مدیریت مركزی تهران

   بازاریابی كار و كسب مدیریت مركزی تهران

    آموزشی مدیریت مركزی تهران

     بازرگانی مدیریت مركزی تهران

  59یرشیکبارپذ صنعتی توسعه های استراتژی  تکنولوژی مدیریت مركزی تهران

   وتوسعه تحقیق سیاستهای تکنولوژی مدیریت مركزی تهران

    دولتی مدیریت مركزی تهران

    صنعتی مدیریت مركزی تهران
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    مالی مدیریت مركزی تهران

   ورزش در بازاریابی مدیریت  ورزشی مدیریت مركزی تهران

    وتاریخی فرهنگی اشیا مرمت مركزی تهران

 بافتهای و ابنیه احیا و متمر مركزی تهران

 تاریخی

  59یکبارپذیرش 

 های بافت و بناها احیا و مرمت مركزی تهران

 تاریخی

   

  59یکبارپذیرش  مشاوره مركزی تهران

  59یکبارپذیرش توانبخشی مشاوره مشاوره مركزی تهران

   خانواه مشاوره مشاوره مركزی تهران

   دهوخانوا زن زنان مطالعات مركزی تهران

    رسانه و فرهنگی مطالعات مركزی تهران

    ای منطقه مطالعات مركزی تهران

 های ژی انر مهندسی مركزی تهران

 تجدیدپذیر

  59یکبارپذیرش 

 الکترونیك های سیستم  برق مهندسی مركزی تهران

 دیجیتال

  59یکبارپذیرش

  59رشیکبارپذی رمزگذاری و امن مخابرات  برق مهندسی مركزی تهران

 نانو و میکرو های افزاره برق مهندسی مركزی تهران

 الکترونیك

  59یکبارپذیرش

   الکترونیك برق مهندسی مركزی تهران

 ماشینهای و قدرت الکترونیك برق مهندسی مركزی تهران

 الکتریکی

  59یکبارپذیرش

 مدیریت و ریزی برنامه برق مهندسی مركزی تهران

 الکتریکی انرژی سیستمهای

  

   نقل و حمل برقی های سامانه برق مهندسی مركزی تهران

  59یکبارپذیرش قدرت سیستمهای برق مهندسی مركزی تهران

  59یکبارپذیرش مخابراتی های شبکه برق مهندسی مركزی تهران

   سیستم مخابرات برق مهندسی مركزی تهران

  59یکبارپذیرش موج و میدان مخابرات برق مهندسی مركزی تهران

  59یکبارپذیرش نوری مخابرات برق مهندسی مركزی تهران

  59یکبارپذیرش كنترل برق مهندسی مركزی تهران

  59یکبارپذیرش بیومتریال پزشکی مهندسی مركزی تهران

  59یکبارپذیرش بافت مهندسی پزشکی مهندسی مركزی تهران

 حفاظت و خوردگی مهندسی مركزی تهران

 مواد

  59یکبارپذیرش 

   پلیمر  شیمی مهندسی مركزی تهران

  59یکبارپذیرش بیوتکنولوژی شیمی مهندسی مركزی تهران
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  59یکبارپذیرش غذایی صنایع شیمی مهندسی مركزی تهران

  59یکبارپذیرش فرآیند طراحی شیمی مهندسی مركزی تهران

  59یکبارپذیرش جداسازی فرآیندهای شیمی مهندسی مركزی تهران

  59یکبارپذیرش زیست محیط شیمی مهندسی یمركز تهران

 محیط طراحی مهندسی مركزی تهران

 زیست

  59یکبارپذیرش 

   آب عمران مهندسی مركزی تهران

   هیدرولیکی های سازه و آب عمران مهندسی مركزی تهران

   وپی خاک عمران مهندسی مركزی تهران

   زلزله عمران مهندسی مركزی تهران

   سازه عمران هندسیم مركزی تهران

  59یکبارپذیرش نقل و حمل مهندسی عمران مهندسی مركزی تهران

  59یکبارپذیرش ترابری و راه مهندسی عمران مهندسی مركزی تهران

 سازه و بنادر ، سواحل مهندسی عمران مهندسی مركزی تهران

 دریایی های

  59یکبارپذیرش

  59یکبارپذیرش ساخت مدیریت و مهندسی عمران مهندسی مركزی تهران

  59یکبارپذیرش الکترونیکی تجارت  اطالعات فناوری مهندسی مركزی تهران

  59یکبارپذیرش كامپیوتری های شبکه اطالعات فناوری مهندسی مركزی تهران

  59یکبارپذیرش كامپیوتری سیستمهای معماری كامپیوتر مهندسی مركزی تهران

   افزار نرم كامپیوتر مهندسی مركزی تهران

  59یکبارپذیرش رباتیکز و مصنوعی هوش كامپیوتر مهندسی مركزی تهران

  59یکبارپذیرش جوشکاری مواد و متالورژی مهندسی مركزی تهران

    معماری مهندسی مركزی تهران

   انرژی تبدیل  مکانیك مهندسی مركزی تهران

  59یکبارپذیرش تولید و ساخت مکانیك مهندسی مركزی تهران

  59یکبارپذیرش پزشکی پرتو مهندسی ای هسته مهندسی مركزی تهران

  59یکبارپذیرش راكتور مهندسی ای هسته مهندسی مركزی تهران

   بیوالکتریك پزشکی مهندسی مركزی تهران

   توانبخشی پزشکی مهندسی مركزی تهران

    مهندسی مدیریت صنایع مهندسی مركزی تهران

  59یکبارپذیرش آب منابع زیست محیط مهندسی مركزی تهران

   معدن استخراج معدن مهندسی مركزی تهران

  59یکبارپذیرش معدنی مواد اكتشاف معدن مهندسی مركزی تهران

 -طبیعی منابع مهندسی مركزی تهران

  زیست محیط

 محیط آلودگی  گرایش زیست محیط مهندسی و علوم 59یکبارپذیرش زیست محیط آلودگی 

 زیست

   كاربردی طراحی مکانیك مهندسی مركزی رانته

  59یکبارپذیرش اكتشاف نفت مهندسی مركزی تهران
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  59یکبارپذیرش هیدروكربوری مخازن نفت مهندسی مركزی تهران

 گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست 59یکبارپذیرش  میکروبیولوژی مركزی تهران

 میکروبیولوژی

 فیزیك نانو گرایش فیزیك 59رپذیرشیکبا  فیزیك نانو مركزی تهران

    نقاشی مركزی تهران

   وكارگردانی بازیگری نمایش مركزی تهران

    سازجهانی نوازندگی مركزی تهران

   جدید كار و كسب آفرینی كار مركزی تهران

    انگلیسی زبان آموزش  تویسركان

 اسالمی حقوق مبانی و فقه  یاسالم حقوق مبانی و فقه اسالمی معارف و الهیات تویسركان

    حسابداری  تویسركان

    فارسی ادبیات و زبان  تویسركان

  59یکبارپذیرش آلی شیمی تویسركان

   معدنی شیمی شیمی  تویسركان

    حدیث و قرآن علوم تویسركان

  59یکبارپذیرش عمومی مالیه و بودجه دولتی مدیریت تویسركان

  59یکبارپذیرش عمومی گذاری مشی خط دولتی مدیریت تویسركان

   قدرت سیستمهای برق مهندسی  تویسركان

   افزار نرم كامپیوتر مهندسی  تویسركان

   كاربردی طراحی مکانیك مهندسی  تویسركان

  59یکبارپذیرش  ورزشی بیومکانیك تیران

  59یکبارپذیرش  شناسی جرم و جزا حقوق تیران

  59ارپذیرشیکب  خودرو مهندسی تیران

   سازه عمران مهندسی تیران

  59یکبارپذیرش تولید و ساخت مکانیك مهندسی تیران

   قدرت سیستمهای برق مهندسی جاسب

  59یکبارپذیرش سازه عمران مهندسی جاسب

 های سازه و آب مهندسی عمران مهندسی جاسب

 هیدرولیکی

  59یکبارپذیرش

    مکاترونیك مهندسی جاسب

  59یکبارپذیرش انرژی تبدیل مکانیك دسیمهن جاسب

   تولید و ساخت  مکانیك مهندسی جاسب

   كاربردی طراحی  مکانیك مهندسی جاسب

   تولید و ساخت مکانیك مهندسی جاسب

   كاربردی طراحی مکانیك مهندسی جاسب

  59یکبارپذیرش  آموزشی مدیریت جاسك

    معماری تکنولوژی جلفا
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    شهری ریزی برنامه و جغرافیا جلفا

   بیوشیمی شناسی زیست جلفا

 مالی مدیریت  مالی مدیریت  بازرگانی مدیریت جلفا

    وامالک اسناد ثبت مدیریت جلفا

    انرژی و معماری جلفا

   وپی خاک مکانیك عمران مهندسی جلفا

    معماری مهندسی جلفا

   انرژی تبدیل  مکانیك مهندسی جلفا

   كاربردی طراحی  مکانیك دسیمهن جلفا

 اسالمی حقوق مبانی و فقه  اسالمی حقوق مبانی و فقه اسالمی معارف و الهیات  جهرم

 بیوشیمی گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست 59یکبارپذیرش  بیوشیمی جهرم

 ورزشی فیزیولوژی  ورزشی فیزیولوژی ورزشی علوم و بدنی تربیت  جهرم

    محض ریاضی  جهرم

    فارسی ادبیات و زبان  جهرم

    جانوری علوم - شناسی زیست  جهرم

 است میکروبی گرایش فناوری زیست   میکروبی -بیوتکنولوژی  فناوری زیست  جهرم

 گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست  میکروبیولوژی شناسی زیست  جهرم

 میکروبیولوژی

   اكولوژی تیكسیستما گیاهی علوم - شناسی زیست  جهرم

 و سلولی شناسی زیست  جهرم

 مولکولی

   ژنتیك

 و سلولی شناسی زیست جهرم

 مولکولی

  59یکبارپذیرش مولکولی و سلولی علوم

 شناسی جامعه  شناسی جامعه اجتماعی علوم  جهرم

 فیتوشیمی گرایش شیمی   شیمی فیتو  جهرم

  59یکبارپذیرش   ورزشی مدیریت جهرم

 و سازمانها در راهبردی مدیریت  ورزشی مدیریت  جهرم

 ورزشی رویدادهای

  

   ورزشی های رویداد مدیریت  ورزشی مدیریت جهرم

 مدیریت و ریزی برنامه برق مهندسی جهرم

 الکتریکی انرژی سیستمهای

  59یکبارپذیرش

   قدرت سیستمهای برق مهندسی  جهرم

   مخابرات برق مهندسی  جهرم

  59یکبارپذیرش موج و میدان مخابرات برق مهندسی جهرم

 بیماری - كشاورزی مهندسی  جهرم

 گیاهی شناسی

 گیاهی شناسی بیماری  

 حشره - كشاورزی مهندسی  جهرم

 كشاورزی شناسی

 كشاورزی شناسی حشره  
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 علوم - كشاورزی مهندسی  جهرم

  باغبانی

  باغبانی مهندسی و علوم  

 مدیریت - كشاورزی مهندسی  جهرم

  كشاورزی

  كشاورزی مدیریت  

  59یکبارپذیرش دریا آلودگی دریا شناسی زیست جویبار

   آلی شیمی شیمی جویبار

   پلیمر شیمی شیمی جویبار

   دریا شیمی شیمی جویبار

 ایران باستانی های زبان   باستانی زبانهای و فرهنگ  جیرفت

 اسالمی حقوق مبانی و فقه  سالمیا حقوق مبانی و فقه اسالمی معارف و الهیات جیرفت

    عربی ادبیات و زبان جیرفت

  59یکبارپذیرش  انگلیسی ادبیات و زبان جیرفت

    فارسی ادبیات و زبان جیرفت

  تطبیقی ادبیات گرایش فارسی ادبیات و زبان  (عربی -فارسی) تطبیقی ادبیات فارسی ادبیات و زبان جیرفت

 پایداری ادبیات گرایش فارسی ادبیات و زبان  مقاومت ادبیات یفارس ادبیات و زبان جیرفت

 گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست  میکروبیولوژی شناسی زیست جیرفت

 میکروبیولوژی

  59یکبارپذیرش فیزیولوژی  جانوری علوم جیرفت

    حدیث و قرآن علوم جیرفت

 تکوینی و سلولی گرایش گیاهی شناسی زیست 59پذیرشیکبار تکوینی و سلولی شناسی زیست گیاهی علوم جیرفت

 بذر تکنولوژی و علوم گرایش تکنولوژی اگرو   بذر تکنولوژی و علوم جیرفت

 خصوصی حقوق   خصوصی حقوق و فقه جیرفت

   واصول فقه اسالمی ومعارف فقه جیرفت

    انگلیسی زبان مترجمی جیرفت

    عربی زبان مترجمی جیرفت

 زراعی گیاهان فیزیولوژی گرایش تکنولوژی اگرو    زراعت - كشاورزی دسیمهن جیرفت

 علوم - كشاورزی مهندسی جیرفت

  باغبانی

  باغبانی مهندسی و علوم  

  59یکبارپذیرش  انگلیسی زبان آموزش چالوس

 منابع بهسازی و آموزش چالوس

 انسانی

   

 اسالمی حقوق مبانی و فقه  المیاس حقوق مبانی و فقه اسالمی معارف و الهیات چالوس

    درسی ریزی برنامه چالوس

 بیوشیمی گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست 59یکبارپذیرش  بیوشیمی چالوس

    اجتماعی علوم پژوهش چالوس

    ورزشی شناسی جامعه چالوس

 ریزی برنامه و جغرافیا چالوس

 گردشگری

  59یکبارپذیرش 
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    شهری ریزی امهبرن و جغرافیا چالوس

    حسابداری چالوس

    حسابرسی چالوس

    الملل بین حقوق چالوس

    شناسی جرم و جزا حقوق چالوس

    عمومی حقوق چالوس

   اقتصادی مالی حقوق چالوس

  59یکبارپذیرش  الملل بین روابط چالوس

  59یکبارپذیرش جبر محض ریاضی چالوس

  59یکبارپذیرش  همگانی شناسی زبان چالوس

    عربی ادبیات و زبان چالوس

    فارسی ادبیات و زبان چالوس

   پایداری ادبیات فارسی ادبیات و زبان چالوس

  تطبیقی ادبیات گرایش فارسی ادبیات و زبان  (عربی -فارسی) تطبیقی ادبیات فارسی ادبیات و زبان چالوس

 ( تکتونیك)  ساخت زمین گرایش زمین علوم 59یکبارپذیرش  ( تکتونیك)  ساخت زمین چالوس

   شناسی چینه و شناسی فسیل شناسی زمین چالوس

   شناسی زلزله ژئوفیزیك چالوس

 علفهای با مبارزه و شناسایی چالوس

 هرز

 هرز علفهای علوم گرایش تکنولوژی اگرو  

  59یکبارپذیرش  شهری طراحی چالوس

  59یکبارپذیرش  اسالمی عرفان چالوس

 درسی ریزی برنامه  درسی ریزی برنامه  تربیتی علوم چالوس

    سیاسی علوم چالوس

  59یکبارپذیرش  حدیث و قرآن علوم چالوس

  59یکبارپذیرش غذایی مواد فناوری  غذایی صنایع مهندسی و علوم چالوس

   میدانها نظریه و بنیادی ذرات فیزیك چالوس

  59رشیکبارپذی  آموزشی مدیریت چالوس

 انسانی منابع توسعه گرایش دولتی مدیریت  انسانی منابع مدیریت دولتی مدیریت چالوس

   تحول مدیریت دولتی مدیریت چالوس

 عمومی مالیه و بودجه گرایش دولتی مدیریت  دولتی مالی مدیریت دولتی مدیریت چالوس

 تاسیسات و اماكن مدیریت  ورزشی مدیریت چالوس

 ورزشی

  59شیکبارپذیر

 ورزشهای فراغت اوقات مدیریت  ورزشی مدیریت چالوس

 تفریحی

  59یکبارپذیرش

    ای منطقه مطالعات چالوس

    داخلی معماری چالوس

   ترابری و راه عمران مهندسی چالوس
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   سازه عمران مهندسی چالوس

 سازه و بنادر ، سواحل مهندسی عمران مهندسی چالوس

 دریایی های

  59یکبارپذیرش

 علوم -كشاورزی مهندسی چالوس

 دامی

 دام تغذیه گرایش دامی علوم  دام تغذیه

 علوم -كشاورزی مهندسی چالوس

 دامی

 طیور و دام فیزیولوژی گرایش دامی علوم  دام فیزیولوژی

    معماری مهندسی چالوس

    مکاترونیك مهندسی چالوس

 علوم -طبیعی منابع مهندسی چالوس

 اغذك و چوب صنایع و

 گرایش سلولزی های فرآورده و چوب صنایع مهندسی  

  سلولزی صنایع

 -طبیعی منابع مهندسی چالوس

 جنگل مهندسی

 برداری بهره و عمران گرایش جنگل مهندسی و علوم  

  جنگل

   انرژی تبدیل مکانیك مهندسی چالوس

   كاربردی طراحی مکانیك مهندسی چالوس

 زراعی گیاهان فیزیولوژی گرایش تکنولوژی اگرو    تزراع - كشاورزی مهندسی چالوس

 گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست 59یکبارپذیرش  میکروبیولوژی چالوس

 میکروبیولوژی

  59یکبارپذیرش جدید كار و كسب آفرینی كار چالوس

    فارسی ادبیات و زبان چرداول

   دریایی ونقل حمل دریانوردی خارک

  59یکبارپذیرش  تیصنع مدیریت خارک

  59یکبارپذیرش قدرت سیستمهای برق مهندسی خارک

  59یکبارپذیرش برداری بهره نفت مهندسی خارک

  59یکبارپذیرش هیدروكربوری مخازن نفت مهندسی خارک

  59یکبارپذیرش  حسابداری خامنه

  59یکبارپذیرش  حسابداری خدابنده

  59یرشیکبارپذ  فارسی ادبیات و زبان خدابنده

  تطبیقی ادبیات گرایش فارسی ادبیات و زبان  (عربی -فارسی) تطبیقی ادبیات فارسی ادبیات و زبان خدابنده

  59یکبارپذیرش   ورزشی مدیریت خدابنده

 اسالمی حقوق مبانی و فقه  اسالمی حقوق مبانی و فقه اسالمی معارف و الهیات آباد خرم

 اسالمی كالم و فلسفه  اسالمی كالم و فلسفه اسالمی معارف و الهیات آباد خرم

 ریزی وبرنامه شناسی اقلیم  طبیعی جغرافیای آباد خرم

  محیطی

 (شناسی اقلیم) شناسی هوا و آب 

    حسابداری آباد خرم

  59یکبارپذیرش  الملل بین تجارت حقوق آباد خرم

    شناسی جرم و جزا حقوق آباد خرم

  59بارپذیرشیک  خصوصی حقوق آباد خرم
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  59یکبارپذیرش بدنی تربیت آموزش رفتارحركتی آباد خرم

  59یکبارپذیرش  الملل بین روابط آباد خرم

   جبر محض ریاضی آباد خرم

   آنالیز كاربردی ریاضی آباد خرم

    عربی ادبیات و زبان آباد خرم

    فارسی ادبیات و زبان آباد خرم

   یاقتصاد شناسی زمین آباد خرم

   شناسی چینه و شناسی فسیل شناسی زمین آباد خرم

 فیزیولوژی گرایش گیاهی شناسی زیست  گیاهی فیزیولوژی گیاهی علوم - شناسی زیست آباد خرم

 و سلولی شناسی زیست آباد خرم

 مولکولی

  59یکبارپذیرش مولکولی و سلولی علوم

    شناختی زمین دور از سنجش آباد خرم

   تجزیه شیمی میشی آباد خرم

  59یکبارپذیرش فیزیك شیمی شیمی آباد خرم

   معدنی شیمی شیمی آباد خرم

    دارویی شیمی آباد خرم

 درسی ریزی برنامه(2  آموزشی مدیریت( 1: رشته دو 59یکبارپذیرش آموزشی ریزی برنامه تربیتی علوم آباد خرم

   محیطی زیست شناسی زمین شناسی زمین علوم آباد خرم

    سیاسی علوم آباد خرم

    حدیث و قرآن علوم آباد خرم

 بذر تکنولوژی و علوم گرایش تکنولوژی اگرو 59یکبارپذیرش  بذر تکنولوژی و علوم آباد خرم

 شیمی نانو گرایش شیمی 59یکبارپذیرش شیمی نانو نانو فناوری و علوم آباد خرم

 اسالمی مكال و فلسفه   اسالمی حکمت و فلسفه آباد خرم

   ورزش تغذیه ورزشی فیزیولوژی آباد خرم

 و بدنی فعالیت فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی آباد خرم

 تندرستی

  59یکبارپذیرش

   ای هسته فیزیك آباد خرم

    آموزشی مدیریت آباد خرم

   سازه عمران مهندسی آباد خرم

  59یکبارپذیرش ژئوتکنیك مهندسی عمران مهندسی آباد خرم

   افزار نرم كامپیوتر مهندسی آباد خرم

    معماری مهندسی آباد خرم

   كاربردی طراحی مکانیك مهندسی آباد خرم

 بیماری - كشاورزی مهندسی آباد خرم

 گیاهی شناسی

 گیاهی شناسی بیماری 59یکبارپذیرش 

 زراعی نگیاها فیزیولوژی گرایش تکنولوژی اگرو    زراعت - كشاورزی مهندسی آباد خرم

 اصالح -كشاورزی مهندسی آباد خرم

  نباتات

 گیاهی نژادی به و ژنتیك  
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 جایگزین رشته  عنوان توضیحات گرایش رشته واحد

 فیزیك نانو گرایش فیزیك 59یکبارپذیرش  فیزیك نانو آباد خرم

 بیوشیمی گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست 59یکبارپذیرش  بیوشیمی خلخال

    اجتماعی علوم پژوهش خلخال

  59کبارپذیرشی  بالینی روانشناسی خلخال

    فارسی ادبیات و زبان خلخال

  59یکبارپذیرش آلی شیمی خلخال

    شهری طراحی خلخال

 كار و كسب مدیریت 59یکبارپذیرش  اجرایی مدیریت خلخال

  59یکبارپذیرش انسانی منابع توسعه دولتی مدیریت خلخال

   بازاریابی  بازرگانی مدیریت خلخال

  59یکبارپذیرش تکنولوژی نوآوری یتکنولوژ مدیریت خلخال

     مالی مهندسی خلخال

    معماری مهندسی خلخال

 وری بهره و كیفیت گرایش صنایع مهندسی  وری بهره و سیستم مدیریت صنایع مهندسی خلخال

 -طبیعی منابع مهندسی خلخال

 آبخیزداری

 های حوزه مدیریت گرایش آبخیز مهندسی و علوم  

 آبخیز

 -طبیعی منابع ندسیمه خلخال

 اكولوژی و شناسی جنگل

 جنگل

 جنگل زیستی علوم گرایش جنگل مهندسی و علوم  

   اسالمی انقالب  تاریخ  خمین

    اسالمی انقالب شناسی جامعه  خمین

    حسابداری  خمین

    حسابرسی  خمین

    شناسی جرم و جزا حقوق  خمین

    خصوصی حقوق  خمین

    بالینی سیروانشنا  خمین

    همگانی شناسی زبان  خمین

 شناسی دانش و اطالعات علم    رسانی اطالع و كتابداری علوم  خمین

 شناسی جرم و جزا حقوق   جزا حقوق و فقه  خمین

 كار و كسب مدیریت    اجرایی مدیریت  خمین

   بازاریابی  بازرگانی مدیریت  خمین

    مشاوره  خمین

 الکترونیك های سیستم  برق مهندسی خمین

 دیجیتال

  59یکبارپذیرش

   قدرت سیستمهای برق مهندسی خمین

   الکترونیك مجتمع مدارهای برق مهندسی  خمین

   سازه عمران مهندسی  خمین

   وپی خاک مکانیك عمران مهندسی  خمین
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 جایگزین رشته  عنوان توضیحات گرایش رشته واحد

   الکترونیکی تجارت  اطالعات فناوری مهندسی  خمین

   افزار نرم وتركامپی مهندسی  خمین

    معماری مهندسی  خمین

   تولید و ساخت مکانیك مهندسی  خمین

   كاربردی طراحی مکانیك مهندسی  خمین

    اجتماعی و اقتصادی آمار  شهر خمینی

    اسالمی اقتصاد  شهر خمینی

 انرژی اقتصاد گرایش اقتصادی علوم   انرژی اقتصاد  شهر خمینی

  59یکبارپذیرش  الکترونیك تجارت و اقتصاد شهر خمینی

  59یکبارپذیرش  اسالمی بانکداری شهر خمینی

    ریزی برنامه و اقتصادی توسعه  شهر خمینی

  59یکبارپذیرش  اسالمی انقالب شناسی جامعه شهر خمینی

    ورزشی شناسی جامعه  شهر خمینی

 خانواده گرایش ینیبال روانشناسی   درمانی خانواده روانشناسی  شهر خمینی

  59یکبارپذیرش  سازمانی و صنعتی روانشناسی شهر خمینی

  59یکبارپذیرش گرا مثبت روانشناسی اسالمی روانشناسی شهر خمینی

  59یکبارپذیرش  بالینی روانشناسی شهر خمینی

  59یکبارپذیرش  شخصیت روانشناسی شهر خمینی

 گیری اندازه و سنجش شهر خمینی

 (روانسنجی)

   

  59یکبارپذیرش  اقتصادی حقوق و فقه شهر خمینی

    مشاوره شهر خمینی

   توانبخشی مشاوره مشاوره شهر خمینی

  59یکبارپذیرش  خانواده حقوق حقوق و اسالمی معارف شهر خمینی

 های ژی انر مهندسی  شهر خمینی

 تجدیدپذیر

   

 الکترونیك های سیستم  برق مهندسی شهر خمینی

 الدیجیت

  59یکبارپذیرش

  59یکبارپذیرش رمزگذاری و امن مخابرات  برق مهندسی شهر خمینی

 نانو و میکرو های افزاره برق مهندسی شهر خمینی

 الکترونیك

  59یکبارپذیرش

 مدیریت و ریزی برنامه برق مهندسی شهر خمینی

 الکتریکی انرژی سیستمهای

  59یکبارپذیرش

   قدرت هایسیستم برق مهندسی  شهر خمینی

  59یکبارپذیرش مخابراتی های شبکه برق مهندسی شهر خمینی

   سیستم مخابرات برق مهندسی  شهر خمینی

  59یکبارپذیرش موج و میدان مخابرات برق مهندسی شهر خمینی

  59یکبارپذیرش نوری مخابرات برق مهندسی شهر خمینی
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 جایگزین رشته  عنوان توضیحات گرایش رشته واحد

   الکترونیك مجتمع مدارهای برق مهندسی  شهر خمینی

   كنترل برق مهندسی  شهر خمینی

  59یکبارپذیرش بیوالکتریك پزشکی مهندسی شهر خمینی

  59یکبارپذیرش  خودرو مهندسی شهر خمینی

  59یکبارپذیرش زیست محیط و انرژی  انرژی سیستمهای مهندسی شهر خمینی

  59یکبارپذیرش انرژی تکنولوژی انرژی سیستمهای مهندسی شهر خمینی

   انرژی های سیستم انرژی سیستمهای مهندسی  شهر خمینی

   هیدرولیکی های سازه و آب عمران مهندسی شهر خمینی

   سازه عمران مهندسی  شهر خمینی

 های سازه و آب مهندسی عمران مهندسی شهر خمینی

 هیدرولیکی

  59یکبارپذیرش

  59یکبارپذیرش آب منابع مدیریت و مهندسی عمران مهندسی شهر خمینی

    مکاترونیك مهندسی  شهر خمینی

  59یکبارپذیرش فلزات دادن شکل مواد مهندسی شهر خمینی

 میکرو تکنولوژی مهندسی  شهر خمینی

 ماشین

   

 سیستمهای مهندسی شهر خمینی

 اجتماعی اقتصادی

  59یکبارپذیرش 

   انرژی تبدیل مکانیك مهندسی  شهر خمینی

   تولید و ختسا مکانیك مهندسی  شهر خمینی

   جامدات طراحی مکانیك مهندسی  شهر خمینی

   تجدیدپذیر های انرژی بیوسیستم مکانیك مهندسی  شهر خمینی

  59یکبارپذیرش برداری بهره نفت مهندسی شهر خمینی

    انگلیسی زبان آموزش  خوراسگان

 منابع بهسازی و آموزش  خوراسگان

 انسانی

   

 اسالمی حقوق مبانی و فقه  اسالمی حقوق مبانی و فقه اسالمی ارفمع و الهیات  خوراسگان

 و آموزش فلسفه و تاریخ  خوراسگان

 پرورش

   اسالمی وتربیت تعلیم

    حسابداری  خوراسگان

    شناسی جرم و جزا حقوق خوراسگان

    خصوصی حقوق  خوراسگان

    سازمانی و صنعتی روانشناسی  خوراسگان

  59یکبارپذیرش  بالینی نشناسیروا خوراسگان

    عمومی روانشناسی  خوراسگان

   كاربردی ریاضی ریاضی  خوراسگان

    همگانی شناسی زبان  خوراسگان

   ادبی فرانسه وادبیات زبان  خوراسگان
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 جایگزین رشته  عنوان توضیحات گرایش رشته واحد

   پترولوژی شناسی زمین  خوراسگان

   شناسی چینه و شناسی فسیل شناسی زمین  خوراسگان

   فیزیولوژی شناسی ینزم  خوراسگان

 ورسوب رسوبی شناسی سنگ شناسی زمین  خوراسگان

 شناسی

  

    شناختی زمین دور از سنجش  خوراسگان

   معدنی شیمی شیمی خوراسگان

    دارویی شیمی  خوراسگان

    اقتصادی علوم  خوراسگان

   دبستانی پیش پرورش و آموزش  تربیتی علوم خوراسگان

 درسی ریزی برنامه(2  آموزشی مدیریت( 1: رشته دو  آموزشی ریزی برنامه  تربیتی ومعل  خوراسگان

 درسی ریزی برنامه  درسی ریزی برنامه  تربیتی علوم خوراسگان

   محیطی زیست شناسی زمین شناسی زمین علوم  خوراسگان

  59یکبارپذیرش غذایی مواد فناوری  غذایی صنایع مهندسی و علوم خوراسگان

  59یکبارپذیرش غذایی مواد فناوری زیست غذایی صنایع مهندسی و علوم خوراسگان

  59یکبارپذیرش غذایی صنایع غذایی صنایع مهندسی و علوم خوراسگان

    فلسفه  خوراسگان

   ورزش تغذیه  ورزشی فیزیولوژی خوراسگان

    انگلیسی زبان مترجمی خوراسگان

   زیست یطمح آموزش زیست محیط  خوراسگان

 كار و كسب مدیریت 59یکبارپذیرش  اجرایی مدیریت خوراسگان

 زیست و حاصلخیزی مدیریت خوراسگان

 خاک فناوری

  59یکبارپذیرش خاک بیوتکنولوژی و بیولوژی

    آموزشی مدیریت  خوراسگان

    فرهنگی امور مدیریت  خوراسگان

  59یکبارپذیرش  تکنولوژی مدیریت خوراسگان

    دولتی مدیریت  سگانخورا

 الکترونیك های سیستم  برق مهندسی خوراسگان

 دیجیتال

  59یکبارپذیرش

 نانو و میکرو های افزاره برق مهندسی خوراسگان

 الکترونیك

  

   الکترونیك برق مهندسی  خوراسگان

   قدرت سیستمهای برق مهندسی  خوراسگان

 ایه سازه و آب مهندسی عمران مهندسی خوراسگان

 هیدرولیکی

  59یکبارپذیرش

  59یکبارپذیرش زلزله مهندسی عمران مهندسی خوراسگان

   افزار نرم كامپیوتر مهندسی  خوراسگان

  59یکبارپذیرش رباتیکز و مصنوعی هوش كامپیوتر مهندسی خوراسگان
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 علوم -كشاورزی مهندسی  خوراسگان

 خاک

 خاک منابع مدیریت  

 علوم -كشاورزی مهندسی خوراسگان

 خاک

 گرایش خاک فناوری زیست و حاصلخیزی مدیریت  خاک حاصلخیزی و شیمی

 گیاه تغذیه و خاک حاصلخیزی شیمی

 علوم -كشاورزی مهندسی  خوراسگان

 دامی

 دام تغذیه گرایش دامی علوم  دام تغذیه

    معماری مهندسی  خوراسگان

 -طبیعی منابع مهندسی  خوراسگان

  زیست محیط

 محیط آلودگی  گرایش زیست محیط مهندسی و علوم  زیست حیطم آلودگی 

 زیست

 -طبیعی منابع مهندسی  خوراسگان

   بیابانی مناطق مدیریت

 گرایش بدون بیابان كنترل و مدیریت  خاكشناسی

 - كشاورزی مهندسی خوراسگان

 كشاورزی بیوتکنولوژی

 كشاورزی بیوتکنولوژی 59یکبارپذیرش 

 حشره - اورزیكش مهندسی  خوراسگان

 كشاورزی شناسی

 كشاورزی شناسی حشره  

 زراعی گیاهان فیزیولوژی گرایش تکنولوژی اگرو    زراعت - كشاورزی مهندسی  خوراسگان

 علوم - كشاورزی مهندسی  خوراسگان

  باغبانی

  باغبانی مهندسی و علوم  

 و علوم - كشاورزی مهندسی  خوراسگان

  غذایی صنایع

 غذایی صنایع سیمهند و علوم  

 و علوم - كشاورزی مهندسی  خوراسگان

  غذایی صنایع

 غذایی صنایع گرایش غذایی صنایع مهندسی و علوم  غذایی صنایع

 اصالح -كشاورزی مهندسی  خوراسگان

  نباتات

 گیاهی نژادی به و ژنتیك  

  59یکبارپذیرش قدرت سیستمهای برق مهندسی خورموج

   زهسا عمران مهندسی خورموج

    انگلیسی زبان آموزش خوی

 منابع بهسازی و آموزش خوی

 انسانی

   

    اسالمی اقتصاد خوی

 اسالمی ملل تمدن و تاریخ  اسالمی ملل تمدن و تاریخ اسالمی معارف و الهیات خوی

 حدیث و قرآن علوم  حدیث و قرآن علوم اسالمی معارف و الهیات خوی

 اسالمی حقوق مبانی و فقه  اسالمی حقوق مبانی و قهف اسالمی معارف و الهیات خوی

    اسالمی بانکداری خوی

    درسی ریزی برنامه خوی

    آموزشی تحقیقات خوی

  59یکبارپذیرش  حسابداری خوی

     تربیتی روانشناسی خوی
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   گرا مثبت روانشناسی اسالمی روانشناسی خوی

   جبر محض ریاضی خوی

 یابی بهینه گرایش كاربردی ریاضی  درعملیات تحقیق یكاربرد ریاضی خوی

    فارسی ادبیات و زبان خوی

   تکتونیك شناسی زمین خوی

   آلی شیمی شیمی خوی

   محیطی زیست شناسی زمین شناسی زمین علوم خوی

 بذر تکنولوژی و علوم گرایش تکنولوژی اگرو   بذر تکنولوژی و علوم خوی

 شیمی نانو گرایش شیمی 59یکبارپذیرش شیمی نانو انون فناوری و علوم خوی

  59یکبارپذیرش غذایی مواد فناوری زیست غذایی صنایع مهندسی و علوم خوی

    كامپیوتر علوم خوی

  59یکبارپذیرش  اقتصادی حقوق و فقه خوی

   جامد حالت فیزیك خوی

  59یکبارپذیرش  آموزشی مدیریت خوی

 كار و كسب مدیریت 59بارپذیرشیک  اجرایی مدیریت خوی

  59یکبارپذیرش ورزش در بازاریابی مدیریت  ورزشی مدیریت خوی

 سازمانهای در راهبردی مدیریت  ورزشی مدیریت خوی

 ورزشی

  59یکبارپذیرش

  59یکبارپذیرش  خانواده حقوق حقوق و اسالمی معارف خوی

   الکترونیك مجتمع مدارهای برق مهندسی خوی

   هیدرولیکی های سازه و آب عمران دسیمهن خوی

   سازه عمران مهندسی خوی

  59یکبارپذیرش اطالعاتی سیستمهای مدیریت اطالعات فناوری مهندسی خوی

   افزار نرم كامپیوتر مهندسی خوی

 علوم - كشاورزی مهندسی خوی

  باغبانی

 گیاهان واصالح فیزیولوژی

 ومعطر ای ادویه ، دارویی

 دارویی گیاهان گرایش باغبانی سیمهند و علوم 

 سازه -كشاورزی مهندسی خوی

 آبی های

 آبی های سازه گرایش آب مهندسی و علوم  

 منابع بهسازی و آموزش داراب

 انسانی

   

    تاریخ  داراب

   باستان ایران تاریخ تاریخ داراب

   آلی شیمی شیمی  داراب

  59یکبارپذیرش معدنی شیمی شیمی داراب

 زیست و حاصلخیزی مدیریت رابدا

 خاک فناوری

  59یکبارپذیرش خاک بیوتکنولوژی و بیولوژی

    آموزشی مدیریت داراب

   پلیمر وتکنولوژی علوم پلیمر مهندسی  داراب
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  59یکبارپذیرش فرآیند طراحی شیمی مهندسی داراب

 علوم -كشاورزی مهندسی  داراب

 خاک

 گرایش خاک فناوری زیست و لخیزیحاص مدیریت  خاک حاصلخیزی و شیمی

 گیاه تغذیه و خاک حاصلخیزی شیمی

 علوم -كشاورزی مهندسی  داراب

 دامی

 طیور و دام فیزیولوژی گرایش دامی علوم  دام فیزیولوژی

 اسالمی حقوق مبانی و فقه  اسالمی حقوق مبانی و فقه اسالمی معارف و الهیات  دامغان

 ورزشی فیزیولوژی  ورزشی فیزیولوژی زشیور علوم و بدنی تربیت  دامغان

    معماری تکنولوژی  دامغان

    حسابداری  دامغان

    الملل بین حقوق دامغان

    امالک و اسناد ثبت حقوق  دامغان

    شناسی جرم و جزا حقوق  دامغان

    خصوصی حقوق  دامغان

    عمومی حقوق دامغان

  59پذیرشیکبار اقتصادی مالی حقوق دامغان

    جانوری علوم - شناسی زیست  دامغان

 است میکروبی گرایش فناوری زیست   میکروبی -بیوتکنولوژی  فناوری زیست  دامغان

   بیوشیمی شناسی زیست  دامغان

 گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست  میکروبیولوژی شناسی زیست دامغان

 میکروبیولوژی

 تکوینی و سلولی گرایش گیاهی شناسی زیست  تکوینی و سلولی شناسی زیست گیاهی علوم - شناسی زیست  دامغان

 و سلولی شناسی زیست  دامغان

 مولکولی

   ژنتیك

   آلی شیمی شیمی دامغان

   پلیمر شیمی شیمی  دامغان

   تجزیه شیمی شیمی  دامغان

   خصوصی حقوق اسالمی علوم  دامغان

  59یکبارپذیرش شناسی بوم و سیستماتیك گیاهی علوم دامغان

    میوه درختان  باغبانی مهندسی و علوم دامغان

 زیست و حاصلخیزی مدیریت دامغان

 خاک فناوری

  59یکبارپذیرش خاک بیوتکنولوژی و بیولوژی

   ورزش در بازاریابی مدیریت  ورزشی مدیریت  دامغان

  59شیکبارپذیر  خانواده حقوق حقوق و اسالمی معارف دامغان

  59یکبارپذیرش  داخلی معماری دامغان

   الکترونیك برق مهندسی  دامغان

   قدرت سیستمهای برق مهندسی  دامغان

  59یکبارپذیرش غذایی صنایع شیمی مهندسی دامغان

   سازه عمران مهندسی  دامغان

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مسترتست



پذیرش دانشجو محل های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی دارای مجوزرشته   

 

79 

 

 جایگزین رشته  عنوان توضیحات گرایش رشته واحد

   افزار نرم كامپیوتر مهندسی  دامغان

 علوم -كشاورزی مهندسی  دامغان

 خاک

 گرایش خاک فناوری زیست و حاصلخیزی مدیریت  خاک حاصلخیزی و یمیش

 گیاه تغذیه و خاک حاصلخیزی شیمی

    معماری مهندسی  دامغان

 میوه درختان گرایش باغبانی مهندسی و علوم  باغبانی محصوالت تولید گیاهی تولیدات مهندسی دامغان

   غذایی صنایع شیمی مهندسی  دامغان

   كاربردی طراحی مکانیك دسیمهن  دامغان

 بیماری - كشاورزی مهندسی  دامغان

 گیاهی شناسی

 گیاهی شناسی بیماری  

 - كشاورزی مهندسی  دامغان

 كشاورزی بیوتکنولوژی

 كشاورزی بیوتکنولوژی  

 علوم - كشاورزی مهندسی  دامغان

  باغبانی

 گیاهان واصالح فیزیولوژی

 ومعطر ای ادویه ، دارویی

 دارویی گیاهان گرایش باغبانی مهندسی و علوم 

 و علوم - كشاورزی مهندسی  دامغان

  غذایی صنایع

 غذایی صنایع مهندسی و علوم  

 و علوم - كشاورزی مهندسی  دامغان

  غذایی صنایع

 مواد فناوری گرایش غذایی صنایع مهندسی و علوم  غذایی مواد تکنولوژی

 غذایی

    فارسی ادبیات و زبان شهر دره

  59یکبارپذیرش  انگلیسی زبان آموزش دزفول

  59یکبارپذیرش  شناسی باستان دزفول

 بیوشیمی گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست 59یکبارپذیرش  بیوشیمی دزفول

    عمومی حقوق دزفول

  59یکبارپذیرش  تربیتی روانشناسی دزفول

  59یکبارپذیرش  شخصیت روانشناسی دزفول

    عربی ادبیات و بانز  دزفول

    فارسی ادبیات و زبان  دزفول

  تطبیقی ادبیات گرایش فارسی ادبیات و زبان  (عربی -فارسی) تطبیقی ادبیات فارسی ادبیات و زبان  دزفول

 و سلولی شناسی زیست دزفول

 مولکولی

  59یکبارپذیرش مولکولی و سلولی علوم

 وسیستم دور از سنجش دزفول

 افیاییجغر اطالعات

  59یکبارپذیرش خاک و آب مطالعات

 درسی ریزی برنامه(2  آموزشی مدیریت( 1: رشته دو  آموزشی ریزی برنامه  تربیتی علوم  دزفول

 بذر تکنولوژی و علوم گرایش تکنولوژی اگرو   بذر تکنولوژی و علوم  دزفول

 شیمی انون گرایش شیمی 59یکبارپذیرش شیمی نانو نانو فناوری و علوم دزفول

   اسالمی فلسفه اسالمی كالم و فلسفه  دزفول

  59یکبارپذیرش  آموزشی مدیریت دزفول

    انرژی و معماری  دزفول

   قدرت سیستمهای برق مهندسی  دزفول

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مسترتست
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 جایگزین رشته  عنوان توضیحات گرایش رشته واحد

  59یکبارپذیرش الکترونیك مجتمع مدارهای برق مهندسی دزفول

  59یکبارپذیرش كنترل برق مهندسی دزفول

  59یکبارپذیرش فرآیند طراحی شیمی مهندسی دزفول

   هیدرولیکی های سازه و آب عمران مهندسی  دزفول

   سازه عمران مهندسی  دزفول

  59یکبارپذیرش كامپیوتری های شبکه اطالعات فناوری مهندسی دزفول

   كامپیوتر معماری كامپیوتر مهندسی  دزفول

  59یکبارپذیرش افزار نرم كامپیوتر مهندسی دزفول

   رباتیکز و مصنوعی هوش كامپیوتر مهندسی  دزفول

   جوشکاری مواد و متالورژی مهندسی  دزفول

   سرامیك مواد و متالورژی مهندسی  دزفول

  59یکبارپذیرش  معماری مهندسی دزفول

   بیوالکتریك پزشکی مهندسی دزفول

   انرژی تبدیل مکانیك مهندسی  دزفول

   تولید و ساخت كمکانی مهندسی  دزفول

  59یکبارپذیرش تجدیدپذیر های انرژی بیوسیستم مکانیك مهندسی دزفول

  59یکبارپذیرش ساخت و طراحی بیوسیستم مکانیك مهندسی دزفول

 حشره - كشاورزی مهندسی دزفول

 كشاورزی شناسی

 كشاورزی شناسی حشره 59یکبارپذیرش 

 زراعی گیاهان فیزیولوژی گرایش ولوژیتکن اگرو    زراعت - كشاورزی مهندسی  دزفول

 - كشاورزی مهندسی  دزفول

 آب منابع مهندسی

 آب منابع گرایش آب مهندسی و علوم  

 - كشاورزی مهندسی دزفول

 كشاورزی مکانیزاسیون

   

 مکانیك -كشاورزی مهندسی  دزفول

  كشاورزی مکاشینهای

 بیوسیستم مکانیك مهندسی  

  59یکبارپذیرش  سیمهند شناسی زمین دشتستان

 الکترونیك های سیستم  برق مهندسی دشتستان

 دیجیتال

  59یکبارپذیرش

   قدرت سیستمهای برق مهندسی دشتستان

  59یکبارپذیرش الکترونیك مجتمع مدارهای برق مهندسی دشتستان

  59یکبارپذیرش فرآیند طراحی شیمی مهندسی دشتستان

  59یکبارپذیرش ردیكارب طراحی مکانیك مهندسی دشتستان

   انرژی تبدیل مکانیك مهندسی دشتستان

    انگلیسی زبان آموزش دماوند

  59یکبارپذیرش  درسی ریزی برنامه دماوند

    حسابداری دماوند

  59یکبارپذیرش  الملل بین حقوق دماوند

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد
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 جایگزین رشته  عنوان توضیحات گرایش رشته واحد

    شناسی جرم و جزا حقوق دماوند

    خصوصی حقوق دماوند

  59یکبارپذیرش  عمومی حقوق دماوند

    همگانی شناسی زبان دماوند

  59یکبارپذیرش  انگلیسی ادبیات و زبان دماوند

   نفت شناسی زمین شناسی زمین دماوند

    اجتماعی ارتباطات علوم دماوند

    انگلیسی زبان مترجمی دماوند

  59یکبارپذیرش  آموزشی مدیریت دماوند

 كار و كسب مدیریت 59یرشیکبارپذ  اجرایی مدیریت دماوند

  59یکبارپذیرش  شهری مدیریت دماوند

  59یکبارپذیرش پیشرفته اطالعاتی سیستمهای اطالعات فناوری مدیریت دماوند

  59یکبارپذیرش اطالعاتی منابع مدیریت اطالعات فناوری مدیریت دماوند

  59یکبارپذیرش  مالی مدیریت دماوند

 الکترونیك ایه سیستم  برق مهندسی دماوند

 دیجیتال

  59یکبارپذیرش

 مدیریت و ریزی برنامه برق مهندسی دماوند

 الکتریکی انرژی سیستمهای

  59یکبارپذیرش

   قدرت سیستمهای برق مهندسی دماوند

  59یکبارپذیرش الکترونیك مجتمع مدارهای برق مهندسی دماوند

   كنترل برق مهندسی دماوند

  59یکبارپذیرش هساز عمران مهندسی دماوند

  59یکبارپذیرش ترابری و راه مهندسی عمران مهندسی دماوند

  59یکبارپذیرش افزار نرم كامپیوتر مهندسی دماوند

    معماری مهندسی دماوند

   انرژی تبدیل  مکانیك مهندسی دماوند

  59یکبارپذیرش كاربردی طراحی مکانیك مهندسی دماوند

 وری بهره و كیفیت گرایش صنایع مهندسی  وری بهره و سیستم یتمدیر صنایع مهندسی دماوند

 -طبیعی منابع مهندسی دماوند

  زیست محیط

 محیط آلودگی  گرایش زیست محیط مهندسی و علوم  زیست محیط آلودگی 

 زیست

   انرژی تبدیل مکانیك مهندسی دماوند

   تولید و ساخت مکانیك مهندسی دماوند

  59یکبارپذیرش  الکترونیك رتتجا و اقتصاد دهاقان

 سیستمهای ریزی برنامه دهاقان

 اقتصادی

 سیستمهای ریزی برنامه گرایش اقتصادی علوم  

 اقتصادی

    اجتماعی علوم پژوهش دهاقان

    اسالمی انقالب شناسی جامعه دهاقان

    فارسی ادبیات و زبان دهاقان

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد
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    اسالمی عرفان دهاقان

 شناسی جامعه  شناسی جامعه یاجتماع علوم دهاقان

   شناسی جمعیت اجتماعی علوم دهاقان

   الکترونیك تجارت و اقتصاد  اقتصادی علوم دهاقان

   ریسك مدیریت و مالی مهندسی  مالی دهاقان

  59یکبارپذیرش اسالمی اخالق اسالمی معارف مدرسی دهاقان

 كار و كسب مدیریت 59یکبارپذیرش  اجرایی مدیریت دهاقان

   بازاریابی  بازرگانی مدیریت دهاقان

    دولتی مدیریت دهاقان

   اقتصادی و مالی دولتی سازمانهای مدیریت دهاقان

    مالی مدیریت دهاقان

  59یکبارپذیرش افزار نرم كامپیوتر مهندسی دهاقان

     مالی مهندسی دهاقان

 سیستمهای مهندسی دهاقان

 اجتماعی اقتصادی

   

 و اقتصادی كالن سیستمهای صنایع مهندسی اندهاق

 اجتماعی

  

   الکترونیکی كار و كسب آفرینی كار دهاقان

  59یکبارپذیرش  فارسی ادبیات و زبان دهدشت

  تطبیقی ادبیات گرایش فارسی ادبیات و زبان  (عربی -فارسی) تطبیقی ادبیات فارسی ادبیات و زبان دهدشت

 كار و كسب مدیریت 59ارپذیرشیکب  اجرایی مدیریت دهدشت

  59یکبارپذیرش  خصوصی حقوق دورود

    فارسی ادبیات و زبان دورود

   جانوری فیزیولوژی جانوری علوم - شناسی زیست دورود

 و سلولی شناسی زیست دورود

 مولکولی

   مولکولی و سلولی علوم

   آلی شیمی دورود

   كاربردی شیمی شیمی دورود

   تجزیه یمیش شیمی دورود

   فیزیك شیمی شیمی دورود

   الکترونیك برق مهندسی دورود

   قدرت سیستمهای برق مهندسی دورود

   كنترل برق مهندسی دورود

  59یکبارپذیرش افزار نرم كامپیوتر مهندسی دورود

  59یکبارپذیرش  معماری مهندسی دورود

   تولید و ساخت  مکانیك مهندسی دورود

   وسنتیك ترمودینامیك شیمی ندسیمه دورود

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد
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  59یکبارپذیرش  شهری ریزی برنامه آباد دولت

  59یکبارپذیرش  حسابرسی آباد دولت

  59یکبارپذیرش  شهری طراحی آباد دولت

  59یکبارپذیرش  معماری فناوری آباد دولت

 كار و كسب مدیریت 59یکبارپذیرش  اجرایی مدیریت آباد دولت

  59یکبارپذیرش رمزگذاری و امن مخابرات  برق سیمهند آباد دولت

 ماشینهای و قدرت الکترونیك برق مهندسی آباد دولت

 الکتریکی

  59یکبارپذیرش

  59یکبارپذیرش مخابراتی های شبکه برق مهندسی آباد دولت

  59یکبارپذیرش سیستم مخابرات برق مهندسی آباد دولت

  59رشیکبارپذی كنترل برق مهندسی آباد دولت

   كامپیوتری های شبکه اطالعات فناوری مهندسی آباد دولت

   افزار نرم كامپیوتر مهندسی آباد دولت

    معماری مهندسی آباد دولت

  59یکبارپذیرش  تصویری ارتباط رامسر

  59یکبارپذیرش  شهری طراحی رامسر

  59یکبارپذیرش  داخلی معماری رامسر

  59یکبارپذیرش هیدرولیکی های سازه و آب عمران مهندسی رامسر

   سازه عمران مهندسی رامسر

    معماری مهندسی رامسر

 جغرافیایی اطالعات های سیستم  برداری نقشه مهندسی رامسر

GIS 

  59یکبارپذیرش

 اسالمی حقوق مبانی و فقه  اسالمی حقوق مبانی و فقه اسالمی معارف و الهیات  رامهرمز

  59یکبارپذیرش  حسابداری رامهرمز

  59یکبارپذیرش  شناسی جرم و جزا حقوق رامهرمز

  59یکبارپذیرش  عمومی روانشناسی رامهرمز

    عربی ادبیات و زبان  رامهرمز

    فارسی ادبیات و زبان  رامهرمز

 علفهای با مبارزه و شناسایی  رامهرمز

 هرز

 هرز علفهای علوم گرایش تکنولوژی اگرو  

 اكولوژیك اورزیكش  رامهرمز

 (اگرواكولوژی)

 اگرواكولوژی  

  59یکبارپذیرش عمومی مالیه و بودجه دولتی مدیریت رامهرمز

  59یکبارپذیرش سازه عمران مهندسی رامهرمز

  59یکبارپذیرش  شهری ریزی برنامه كریم رباط

  59یکبارپذیرش  خصوصی حقوق كریم رباط

    سیاسی علوم كریم رباط

  59یکبارپذیرش فرآیند طراحی شیمی مهندسی كریم رباط

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد
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 جایگزین رشته  عنوان توضیحات گرایش رشته واحد

  59یکبارپذیرش جداسازی فرآیندهای شیمی مهندسی كریم رباط

  59یکبارپذیرش سازه عمران مهندسی كریم رباط

  59یکبارپذیرش  انگلیسی زبان آموزش رشت

 اسالمی حقوق مبانی و فقه 59یکبارپذیرش اسالمی حقوق مبانی و فقه اسالمی معارف و الهیات رشت

   تاریخ ایرانشناسی شناسی ایران رشت

    دامپزشکی شناسی باكتری رشت

 بیوشیمی گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست 59یکبارپذیرش  بیوشیمی رشت

 ورزشی فیزیولوژی  ورزشی فیزیولوژی ورزشی علوم و بدنی تربیت رشت

 گردشگری زیری وبرنامه جغرافیا  توریسم ریزی برنامه  جغرافیا رشت

 ریزی برنامه و جغرافیا رشت

 روستایی

   

 ریزی وبرنامه شناسی اقلیم  طبیعی جغرافیای رشت

  محیطی

 (شناسی اقلیم) شناسی هوا و آب 

 ریزی برنامه در ژئومورفولوژی  طبیعی جغرافیای رشت

 محیطی

 محیطی ریزی برنامه گرایش ژئومورفولوژی 

    شهری ریزی برنامه و جغرافیا رشت

     سیاسی جغرافیای رشت

    حسابداری رشت

    عمومی روانشناسی  رشت

 مالی ریاضی گرایش كاربردی ریاضی 59یکبارپذیرش مالی ریاضیات ریاضی رشت

   آنالیز محض ریاضی رشت

   جبر محض ریاضی رشت

    یابی بهینه  كاربردی ریاضی  رشت

 یابی بهینه گرایش كاربردی ریاضی 59رپذیرشیکبا درعملیات تحقیق كاربردی ریاضی رشت

    همگانی شناسی زبان رشت

    فارسی ادبیات و زبان رشت

  تطبیقی ادبیات گرایش فارسی ادبیات و زبان  (عربی -فارسی) تطبیقی ادبیات فارسی ادبیات و زبان رشت

 است میکروبی گرایش فناوری زیست   میکروبی -بیوتکنولوژی  فناوری زیست رشت

 گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست  میکروبیولوژی شناسی زیست رشت

 میکروبیولوژی

 و سلولی شناسی زیست رشت

 مولکولی

  59یکبارپذیرش مولکولی و سلولی علوم

 امام های اندیشه شناخت رشت

 خمینی

  59یکبارپذیرش 

   آلی شیمی رشت

   دارویی شیمی شیمی  رشت

   فیزیك شیمی شیمی رشت

   تجزیه شیمی شیمی رشت
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 جایگزین رشته  عنوان توضیحات گرایش رشته واحد

   معدنی شیمی شیمی رشت

  59یکبارپذیرش  دارویی شیمی رشت

  59یکبارپذیرش فیزیولوژی  جانوری علوم رشت

  59یکبارپذیرش  سیاسی علوم رشت

  59یکبارپذیرش غذایی مواد فناوری  غذایی صنایع مهندسی و علوم رشت

  59یکبارپذیرش مولکولی و اتمی فیزیك رشت

   جامد حالت فیزیك رشت

   انسانی محیطی مخاطرات رشت

 كار و كسب مدیریت    اجرایی مدیریت رشت

     بازرگانی مدیریت رشت

   بازاریابی  بازرگانی مدیریت رشت

 انسانی منابع توسعه گرایش دولتی مدیریت  انسانی منابع مدیریت دولتی مدیریت رشت

  59یکبارپذیرش لیاتدرعم تحقیق صنعتی مدیریت رشت

     ورزشی مدیریت  رشت

  59یکبارپذیرش توانبخشی مشاوره مشاوره رشت

  59یکبارپذیرش خانواه مشاوره مشاوره رشت

   فارس خلیج مطالعات ای منطقه مطالعات  رشت

 الکترونیك های سیستم  برق مهندسی رشت

 دیجیتال

  59یکبارپذیرش

 نانو و کرومی های افزاره برق مهندسی  رشت

 الکترونیك

  

   الکترونیك مجتمع مدارهای برق مهندسی رشت

   فرآیند طراحی شیمی مهندسی  رشت

 علوم -كشاورزی مهندسی رشت

 دامی

 طیور و دام اصالح و ژنتیك گرایش دامی علوم  دام نژاد اصالح

 علوم -كشاورزی مهندسی رشت

 دامی

 دام تغذیه گرایش دامی علوم  دام تغذیه

  59یکبارپذیرش  معماری مهندسی شتر

 بیماری - كشاورزی مهندسی رشت

 گیاهی شناسی

 گیاهی شناسی بیماری 59یکبارپذیرش 

 زراعی گیاهان فیزیولوژی گرایش تکنولوژی اگرو    زراعت - كشاورزی مهندسی رشت

 علوم - كشاورزی مهندسی رشت

  باغبانی

 زینتی گیاهان شگرای باغبانی مهندسی و علوم  زینتی گیاهان

 علوم - كشاورزی مهندسی رشت

  باغبانی

  میوه درختان گرایش باغبانی مهندسی و علوم  كاری میوه

 مدیریت - كشاورزی مهندسی رشت

  كشاورزی

  كشاورزی مدیریت  

  59یکبارپذیرش  شهری ریزی برنامه رفسنجان
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 جایگزین رشته  عنوان توضیحات گرایش رشته واحد

  59یکبارپذیرش  حسابداری رفسنجان

    شناسی جرم و جزا حقوق رفسنجان

  59یکبارپذیرش  خصوصی حقوق رفسنجان

    عمومی حقوق رفسنجان

    عمومی روانشناسی رفسنجان

 كار و كسب مدیریت    اجرایی مدیریت رفسنجان

    آموزشی مدیریت رفسنجان

    دولتی مدیریت رفسنجان

    ای منطقه مطالعات رفسنجان

   انایر مطالعات ای منطقه مطالعات رفسنجان

 الکترونیك های سیستم  برق مهندسی رفسنجان

 دیجیتال

  59یکبارپذیرش

 ماشینهای و قدرت الکترونیك برق مهندسی رفسنجان

 الکتریکی

  59یکبارپذیرش

   قدرت سیستمهای برق مهندسی رفسنجان

  59یکبارپذیرش كامپیوتری های شبکه اطالعات فناوری مهندسی رفسنجان

  59یکبارپذیرش كامپیوتری سیستمهای معماری پیوتركام مهندسی رفسنجان

  59یکبارپذیرش افزار نرم كامپیوتر مهندسی رفسنجان

  59یکبارپذیرش رباتیکز و مصنوعی هوش كامپیوتر مهندسی رفسنجان

    معماری مهندسی رفسنجان

   معدنی مواد فرآوری معدن مهندسی رفسنجان

 بیماری - كشاورزی مهندسی رفسنجان

 گیاهی ناسیش

 گیاهی شناسی بیماری 59یکبارپذیرش 

 حشره - كشاورزی مهندسی رفسنجان

 كشاورزی شناسی

 كشاورزی شناسی حشره  

  59یکبارپذیرش   ورزشی مدیریت رودان

  59یکبارپذیرش  معماری مهندسی رودان

   بازاریابی  بازرگانی مدیریت رودبار

  59یکبارپذیرش نیکیالکترو تجارت  بازرگانی مدیریت رودبار

    حسابداری رودسر

  59یکبارپذیرش بازاریابی  بازرگانی مدیریت رودسر

    اجتماعی و اقتصادی آمار رودهن

    انگلیسی زبان آموزش رودهن

 انرژی اقتصاد گرایش اقتصادی علوم   انرژی اقتصاد رودهن

    شهری ریزی برنامه رودهن

 بیوشیمی گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست 59یکبارپذیرش  بیوشیمی رودهن

    اجتماعی علوم پژوهش رودهن

   اسالمی وتربیت تعلیم و آموزش فلسفه و تاریخ رودهن
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 جایگزین رشته  عنوان توضیحات گرایش رشته واحد

 پرورش

    آموزشی تحقیقات رودهن

    ورزشی شناسی جامعه رودهن

    حسابداری رودهن

  59یکبارپذیرش  الملل بین روابط رودهن

     تربیتی روانشناسی رودهن

    بالینی روانشناسی رودهن

    عمومی روانشناسی رودهن

 مالی ریاضی گرایش كاربردی ریاضی  مالی ریاضیات ریاضی رودهن

  59یکبارپذیرش  انگلیسی ادبیات و زبان رودهن

    فارسی ادبیات و زبان رودهن

 پایداری ادبیات گرایش یفارس ادبیات و زبان  مقاومت ادبیات فارسی ادبیات و زبان رودهن

  59یکبارپذیرش  میکروبی فناوری زیست رودهن

   اكولوژی سیستماتیك گیاهی علوم - شناسی زیست رودهن

 و سلولی شناسی زیست رودهن

 مولکولی

  59یکبارپذیرش مولکولی و سلولی علوم

   فیزیك شیمی شیمی رودهن

   شناسی جمعیت اجتماعی علوم رودهن

    اقتصادی علوم رودهن

 درسی ریزی برنامه(2  آموزشی مدیریت( 1: رشته دو  آموزشی ریزی برنامه  تربیتی علوم رودهن

 تکوینی و سلولی گرایش جانوری شناسی زیست 59یکبارپذیرش تکوینی و سلولی شناسی زیست جانوری علوم رودهن

    سیاسی علوم رودهن

 شناسی دانش و اطالعات علم    رسانی اطالع و كتابداری علوم رودهن

 فناوری زیست گرایش غذایی صنایع مهندسی و علوم 59یکبارپذیرش غذایی مواد فناوری زیست غذایی صنایع مهندسی و علوم رودهن

 غذایی مواد

    كامپیوتر علوم رودهن

  59یکبارپذیرش بنیادی فیزیك فیزیك رودهن

  59یکبارپذیرش  ورزشی فیزیولوژی رودهن

 و بدنی فعالیت فیزیولوژی ورزشی یزیولوژیف رودهن

 تندرستی

  

 اكولوژیك كشاورزی رودهن

 (اگرواكولوژی)

 اگرواكولوژی  

    انگلیسی زبان مترجمی رودهن

  59یکبارپذیرش زیست محیط آموزش زیست محیط رودهن

 كار و كسب مدیریت 59یکبارپذیرش  اجرایی مدیریت رودهن

    آموزشی مدیریت رودهن

  59یکبارپذیرش  صنعتی مدیریت ودهنر

   عملیات و تولید صنعتی مدیریت رودهن
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 جایگزین رشته  عنوان توضیحات گرایش رشته واحد

    مالی مدیریت رودهن

  59یکبارپذیرش   ورزشی مدیریت رودهن

    مشاوره رودهن

  59یکبارپذیرش مدرسه مشاوره  مشاوره رودهن

   خانواه مشاوره مشاوره رودهن

   وخانواده زن زنان مطالعات رودهن

    داخلی معماری نروده

 الکترونیك های سیستم  برق مهندسی رودهن

 دیجیتال

  59یکبارپذیرش

 نانو و میکرو های افزاره برق مهندسی رودهن

 الکترونیك

  59یکبارپذیرش

 ماشینهای و قدرت الکترونیك برق مهندسی رودهن

 الکتریکی

  59یکبارپذیرش

 مدیریت و ریزی برنامه برق مهندسی رودهن

 الکتریکی انرژی هایسیستم

  59یکبارپذیرش

  59یکبارپذیرش نقل و حمل برقی های سامانه برق مهندسی رودهن

   قدرت سیستمهای برق مهندسی رودهن

  59یکبارپذیرش الکترونیك مجتمع مدارهای برق مهندسی رودهن

   هیدرولیکی های سازه و آب عمران مهندسی رودهن

   زلزله عمران مهندسی رودهن

   سازه عمران مهندسی رودهن

   آب منابع مدیریت عمران مهندسی رودهن

  59یکبارپذیرش كامپیوتری سیستمهای معماری كامپیوتر مهندسی رودهن

    معماری مهندسی رودهن

    مکاترونیك مهندسی رودهن

   انرژی تبدیل  مکانیك مهندسی رودهن

  59یرشیکبارپذ كاربردی طراحی مکانیك مهندسی رودهن

   سیستمها سازی بهینه صنایع مهندسی رودهن

 اقتصاد - كشاورزی مهندسی رودهن

 كشاورزی

 كشاورزی اقتصاد مهندسی  

 زراعی گیاهان فیزیولوژی گرایش تکنولوژی اگرو    زراعت - كشاورزی مهندسی رودهن

 اصالح -كشاورزی مهندسی رودهن

  نباتات

 گیاهی نژادی به و ژنتیك  

 گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست 59یکبارپذیرش  میکروبیولوژی رودهن

 میکروبیولوژی

     تربیتی روانشناسی زابل

  59یکبارپذیرش  فارسی ادبیات و زبان زابل

  59یکبارپذیرش  سیاسی علوم زابل
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 جایگزین رشته  عنوان توضیحات گرایش رشته واحد

  59یکبارپذیرش  دولتی مدیریت زابل

    انگلیسی زبان آموزش زاهدان

 اسالمی حقوق مبانی و فقه  اسالمی حقوق مبانی و فقه اسالمی ارفمع و الهیات زاهدان

 گردشگری ریزی وبرنامه جغرافیا   توریسم ریزی برنامه  جغرافیا زاهدان

    شهری ریزی برنامه و جغرافیا زاهدان

    حسابداری زاهدان

    شناسی جرم و جزا حقوق زاهدان

    خصوصی حقوق زاهدان

    یعموم حقوق زاهدان

  59یکبارپذیرش  بالینی روانشناسی زاهدان

  59یکبارپذیرش  عمومی روانشناسی زاهدان

   كاربردی ریاضی ریاضی زاهدان

    فارسی ادبیات و زبان زاهدان

    شناسی زمین زاهدان

   آلی شیمی شیمی زاهدان

  59یکبارپذیرش پلیمر شیمی شیمی زاهدان

  59یرشیکبارپذ  پلیمر شیمی زاهدان

 شناسی جامعه  شناسی جامعه اجتماعی علوم زاهدان

   محیطی زیست شناسی زمین شناسی زمین علوم زاهدان

    سیاسی علوم زاهدان

   زیست محیط مدیریت زیست محیط زاهدان

  59یکبارپذیرش  آموزشی مدیریت زاهدان

 كار و كسب مدیریت    اجرایی مدیریت زاهدان

 اچ)  زیست یطمح مدیریت زاهدان

 ( ای اس

  59یکبارپذیرش 

  59یکبارپذیرش الکترونیکی تجارت   بازرگانی مدیریت زاهدان

   عمومی مالیه و بودجه  دولتی مدیریت زاهدان

   قدرت سیستمهای برق مهندسی زاهدان

   سازه عمران مهندسی زاهدان

  59یکبارپذیرش افزار نرم كامپیوتر مهندسی زاهدان

  59یکبارپذیرش  معماری مهندسی زاهدان

 وری بهره و كیفیت گرایش صنایع مهندسی  وری بهره و سیستم مدیریت صنایع مهندسی زاهدان

 زراعی گیاهان فیزیولوژی گرایش تکنولوژی اگرو    زراعت - كشاورزی مهندسی زاهدان

 علوم - كشاورزی مهندسی زاهدان

  باغبانی

 گیاهان و گل اصالح و فیزیولوژی

 زینتی

 زینتی گیاهان گرایش باغبانی مهندسی و علوم 

  59یکبارپذیرش قدرت سیستمهای برق مهندسی زاهدشهر

  59یکبارپذیرش افزار نرم كامپیوتر مهندسی زاهدشهر
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 جایگزین رشته  عنوان توضیحات گرایش رشته واحد

 بیوشیمی گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست 59یکبارپذیرش  بیوشیمی زرقان

 و سلولی شناسی زیست زرقان

 مولکولی

  59یکبارپذیرش ژنتیك

 و سلولی شناسی زیست زرقان

 مولکولی

  59یکبارپذیرش مولکولی و سلولی علوم

  59یکبارپذیرش الکترونیکی تجارت   بازرگانی مدیریت زرقان

   بازاریابی  بازرگانی مدیریت زرقان

 الکترونیك های سیستم  برق مهندسی زرقان

 دیجیتال

  59یکبارپذیرش

 نانو و میکرو های زارهاف برق مهندسی زرقان

 الکترونیك

  59یکبارپذیرش

  59یکبارپذیرش الکترونیك مجتمع مدارهای برق مهندسی زرقان

  59یکبارپذیرش افزار نرم كامپیوتر مهندسی زرقان

 فیزیك نانو گرایش فیزیك 59یکبارپذیرش  فیزیك نانو زرقان

  59یکبارپذیرش  بالینی روانشناسی زرند

    عمومی یروانشناس زرند

   تکتونیك شناسی زمین زرند

   اقتصادی شناسی زمین شناسی زمین زرند

   شناسی چینه و شناسی فسیل شناسی زمین زرند

   نفت شناسی زمین زرند

  59یکبارپذیرش  شهری طراحی زرند

   شناسی مردم اجتماعی علوم زرند

   پترولوژی شناسی زمین علوم زرند

  59ارپذیرشیکب  مشاوره زرند

   خانواده مشاوره مشاوره زرند

 غذایی صنایع گرایش غذایی صنایع مهندسی و علوم 59یکبارپذیرش غذایی صنایع غذایی صنایع مهندسی و علوم دشت زرین

  59یکبارپذیرش قدرت سیستمهای برق مهندسی دشت زرین

    انگلیسی زبان آموزش زنجان

 منابع بهسازی و آموزش زنجان

 نیانسا

   

 انرژی اقتصاد گرایش اقتصادی علوم 59یکبارپذیرش  انرژی اقتصاد زنجان

  عرفان و ادیان   عرفان و ادیان اسالمی معارف و الهیات  زنجان

 سیستمهای ریزی برنامه زنجان

 اقتصادی

 سیستمهای ریزی برنامه گرایش اقتصادی علوم 59یکبارپذیرش 

 اقتصادی

    شهری ریزی برنامه  زنجان

    اجتماعی علوم پژوهش  زنجان

    آموزشی تحقیقات  زنجان

  59یکبارپذیرش  آموزشی تکنولوژی زنجان

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مسترتست
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 جایگزین رشته  عنوان توضیحات گرایش رشته واحد

    حسابداری  زنجان

    خصوصی حقوق  زنجان

    عمومی حقوق زنجان

    الملل بین روابط  زنجان

  59یکبارپذیرش  بالینی روانشناسی زنجان

  59ذیرشیکبارپ  عمومی روانشناسی زنجان

    فارسی ادبیات و زبان  زنجان

   جانوری فیزیولوژی جانوری علوم - شناسی زیست  زنجان

  59یکبارپذیرش  میکروبی فناوری زیست زنجان

 گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست  میکروبیولوژی شناسی زیست  زنجان

 میکروبیولوژی

 و سلولی شناسی زیست  زنجان

 مولکولی

   ژنتیك

   آلی شیمی شیمی  زنجان

   دارویی شیمی شیمی زنجان

  59یکبارپذیرش تجزیه شیمی شیمی زنجان

  59یکبارپذیرش فیزیك شیمی شیمی زنجان

    شهری طراحی  زنجان

 شناسی جامعه 59یکبارپذیرش شناسی جامعه اجتماعی علوم زنجان

    سیاسی علوم  زنجان

    حدیث و قرآن علوم  زنجان

 شیمی نانو گرایش شیمی 59یکبارپذیرش شیمی نانو نانو فناوری و علوم انزنج

   ورزش تغذیه ورزشی فیزیولوژی  زنجان

 ورزشی فعالیت فیزیولوژی گرایش ورزشی فیزیولوژی  بالینی ورزشی فعالیت ورزشی فیزیولوژی  زنجان

 بالینی

  59شیکبارپذیر كاربردی ورزشی فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی زنجان

   مولکولی و اتمی فیزیك  زنجان

 كار و كسب مدیریت 59یکبارپذیرش  اجرایی مدیریت زنجان

  59یکبارپذیرش  ساخت و پروژه مدیریت زنجان

  59یکبارپذیرش عمومی گذاری مشی خط دولتی مدیریت زنجان

    آموزشی مدیریت  زنجان

     بازرگانی مدیریت  زنجان

  59یکبارپذیرش عملکرد مدیریت صنعتی مدیریت زنجان

    مالی مدیریت زنجان

  59یکبارپذیرش   ورزشی مدیریت زنجان

   ورزش در بازاریابی مدیریت  ورزشی مدیریت  زنجان

   ورزشی های رسانه مدیریت  ورزشی مدیریت زنجان

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مسترتست
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 جایگزین رشته  عنوان توضیحات گرایش رشته واحد

  59یکبارپذیرش فارس خلیج مطالعات ای منطقه مطالعات زنجان

  59یکبارپذیرش  ژیانر و معماری زنجان

 الکترونیك های سیستم  برق مهندسی زنجان

 دیجیتال

  59یکبارپذیرش

 ماشینهای و قدرت الکترونیك برق مهندسی زنجان

 الکتریکی

  59یکبارپذیرش

 مدیریت و ریزی برنامه برق مهندسی زنجان

 الکتریکی انرژی سیستمهای

  59یکبارپذیرش

   قدرت سیستمهای برق مهندسی  زنجان

  59یکبارپذیرش كنترل برق مهندسی زنجان

   ترابری و راه عمران مهندسی زنجان

   سازه عمران مهندسی  زنجان

 های سازه و آب مهندسی عمران مهندسی زنجان

 هیدرولیکی

  59یکبارپذیرش

  59یکبارپذیرش آب منابع مدیریت و مهندسی عمران مهندسی زنجان

   وپی اکخ مکانیك عمران مهندسی  زنجان

  59یکبارپذیرش كامپیوتری های شبکه اطالعات فناوری مهندسی زنجان

   كامپیوتری های شبکه كامپیوتر مهندسی زنجان

   افزار نرم كامپیوتر مهندسی  زنجان

    معماری مهندسی  زنجان

   انرژی تبدیل مکانیك مهندسی  زنجان

   كاربردی طراحی مکانیك مهندسی  زنجان

 فیزیك نانو گرایش فیزیك 59یکبارپذیرش  فیزیك نانو زنجان

  59یکبارپذیرش جدید كار و كسب آفرینی كار زنجان

  59یکبارپذیرش عددی آنالیز كاربردی ریاضی زیباكنار

  59یکبارپذیرش سازه عمران مهندسی زیباكنار

  59یکبارپذیرش  معماری مهندسی زیباكنار

  59ذیرشیکبارپ  بزرگساالن آموزش ساری

    انگلیسی زبان آموزش ساری

 منابع بهسازی و آموزش ساری

 انسانی

   

 اسالمی كالم و فلسفه  اسالمی حکمت و فلسفه اسالمی معارف و الهیات ساری

    درسی ریزی برنامه ساری

    آموزشی تحقیقات ساری

 ورزشی فیزیولوژی  ورزشی فیزیولوژی ورزشی علوم و بدنی تربیت ساری

  ورزشی مدیریت  ورزشی مدیریت ورزشی علوم و بدنی تربیت ساری

    آموزشی تکنولوژی ساری

    ریزی برنامه و جغرافیا ساری

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مسترتست
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 جایگزین رشته  عنوان توضیحات گرایش رشته واحد

 گردشگری

  59یکبارپذیرش  حسابداری ساری

  59یکبارپذیرش  شناسی جرم و جزا حقوق ساری

    خصوصی حقوق ساری

  59یکبارپذیرش حركتی رشد رفتارحركتی ساری

     تربیتی روانشناسی اریس

   گرا مثبت روانشناسی اسالمی روانشناسی ساری

    بالینی روانشناسی ساری

    شخصیت روانشناسی ساری

    عمومی روانشناسی ساری

    محض ریاضی ساری

   عددی آنالیز كاربردی ریاضی ساری

 یابی ینهبه گرایش كاربردی ریاضی  درعملیات تحقیق كاربردی ریاضی ساری

    همگانی شناسی زبان ساری

    فارسی ادبیات و زبان ساری

  تطبیقی ادبیات گرایش فارسی ادبیات و زبان  (عربی -فارسی) تطبیقی ادبیات فارسی ادبیات و زبان ساری

    اسالمی اخالق زیست ساری

 تکوینی و سلولی گرایش گیاهی شناسی زیست  تکوینی و سلولی شناسی زیست گیاهی علوم - شناسی زیست ساری

 و سلولی شناسی زیست ساری

 مولکولی

  59یکبارپذیرش مولکولی و سلولی علوم

  59یکبارپذیرش آلی شیمی شیمی ساری

  59یکبارپذیرش كاربردی شیمی شیمی ساری

 درسی ریزی برنامه(2  آموزشی مدیریت( 1: رشته دو  آموزشی ریزی برنامه  تربیتی علوم ساری

 درسی ریزی برنامه  درسی ریزی برنامه  تربیتی علوم یسار

 تکوینی و سلولی گرایش جانوری شناسی زیست 59یکبارپذیرش تکوینی و سلولی شناسی زیست جانوری علوم ساری

    حدیث علوم ساری

    حدیث و قرآن علوم ساری

  59یکبارپذیرش غذایی مواد فناوری زیست غذایی صنایع مهندسی و علوم ساری

    كامپیوتر علوم ساری

   جامد حالت فیزیك ساری

   میدانها نظریه و بنیادی ذرات فیزیك ساری

   ای هسته فیزیك ساری

 كار و كسب مدیریت 59یکبارپذیرش  اجرایی مدیریت ساری

    آموزشی مدیریت ساری

  59یکبارپذیرش انسانی منابع توسعه دولتی مدیریت ساری

 الکترونیك های سیستم  قبر مهندسی ساری

 دیجیتال

  59یکبارپذیرش

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مسترتست
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 جایگزین رشته  عنوان توضیحات گرایش رشته واحد

 نانو و میکرو های افزاره برق مهندسی ساری

 الکترونیك

  59یکبارپذیرش

 ماشینهای و قدرت الکترونیك برق مهندسی ساری

 الکتریکی

  59یکبارپذیرش

 مدیریت و ریزی برنامه برق مهندسی ساری

 الکتریکی انرژی سیستمهای

  59یکبارپذیرش

   قدرت سیستمهای برق مهندسی یسار

  59یکبارپذیرش مخابراتی های شبکه برق مهندسی ساری

   سیستم مخابرات برق مهندسی ساری

   الکترونیك مجتمع مدارهای برق مهندسی ساری

   كنترل برق مهندسی ساری

   افزار نرم كامپیوتر مهندسی ساری

    معماری مهندسی ساری

    یكمکاترون مهندسی ساری

 -طبیعی منابع مهندسی ساری

 چوب وصنایع چوبشناسی

 گرایش سلولزی های فرآورده و چوب صنایع مهندسی  

  سلولزی صنایع

   انرژی تبدیل مکانیك مهندسی ساری

   تولید و ساخت مکانیك مهندسی ساری

   كاربردی طراحی مکانیك مهندسی ساری

 ترویج - كشاورزی مهندسی ساری

 ورزیكشا وآموزش

 پایدار كشاورزی آموزش و ترویج  

  59یکبارپذیرش جدید كار و كسب آفرینی كار ساری

 بیوشیمی گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست 59یکبارپذیرش  بیوشیمی ساوه

  59یکبارپذیرش   سیاسی جغرافیای ساوه

    حسابداری  ساوه

     تربیتی روانشناسی  ساوه

  59یکبارپذیرش  عمومی روانشناسی ساوه

    فارسی ادبیات و زبان  ساوه

 گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست  میکروبیولوژی شناسی زیست  ساوه

 میکروبیولوژی

    گیاهی علوم - شناسی زیست  ساوه

 و سلولی شناسی زیست ساوه

 مولکولی

  59یکبارپذیرش مولکولی و سلولی علوم

    شیمی  ساوه

  59یکبارپذیرش فیزیولوژی  ریجانو علوم ساوه

 تکوینی و سلولی گرایش گیاهی شناسی زیست 59یکبارپذیرش تکوینی و سلولی شناسی زیست گیاهی علوم ساوه

 و بدنی فعالیت فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی ساوه

 تندرستی

  59یکبارپذیرش

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مسترتست
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 جایگزین رشته  عنوان توضیحات گرایش رشته واحد

 كار و كسب مدیریت 59یکبارپذیرش  اجرایی مدیریت ساوه

  59یکبارپذیرش  لتیدو مدیریت ساوه

    آموزشی مدیریت  ساوه

   سازمانی رفتار دولتی مدیریت ساوه

  59یکبارپذیرش  صنعتی مدیریت ساوه

  59یکبارپذیرش درعملیات تحقیق صنعتی مدیریت ساوه

    تولید صنعتی مدیریت ساوه

   عملیات و تولید صنعتی مدیریت  ساوه

 ترونیكالک های سیستم  برق مهندسی ساوه

 دیجیتال

  59یکبارپذیرش

 نانو و میکرو های افزاره برق مهندسی ساوه

 الکترونیك

  59یکبارپذیرش

   الکترونیك برق مهندسی  ساوه

 ماشینهای و قدرت الکترونیك برق مهندسی ساوه

 الکتریکی

  59یکبارپذیرش

 مدیریت و ریزی برنامه برق مهندسی ساوه

 الکتریکی انرژی سیستمهای

  

   قدرت سیستمهای برق مهندسی  اوهس

   سیستم مخابرات برق مهندسی  ساوه

  59یکبارپذیرش نوری مخابرات برق مهندسی ساوه

  59یکبارپذیرش كنترل برق مهندسی ساوه

   سازه عمران مهندسی  ساوه

   افزار نرم كامپیوتر مهندسی  ساوه

 علوم -كشاورزی مهندسی  ساوه

 دامی

   

   مواد حفاظت و خوردگی مواد و متالورژی سیمهند  ساوه

   سرامیك مواد و متالورژی مهندسی  ساوه

   مهندسی مواد انتخاب و شناسایی مواد و متالورژی مهندسی  ساوه

    معماری مهندسی  ساوه

   فلزات دادن شکل مواد مهندسی ساوه

  59یکبارپذیرش كاربردی طراحی مکانیك مهندسی ساوه

   سیستمها سازی بهینه صنایع هندسیم  ساوه

   تولید و ساخت مکانیك مهندسی  ساوه

 زراعی گیاهان فیزیولوژی گرایش تکنولوژی اگرو    زراعت - كشاورزی مهندسی  ساوه

 علوم - كشاورزی مهندسی  ساوه

  باغبانی

 گیاهان واصالح فیزیولوژی

 ومعطر ای ادویه ، دارویی

 دارویی گیاهان ایشگر باغبانی مهندسی و علوم 

    انگلیسی زبان آموزش سبزوار

 اسالمی حقوق مبانی و فقه  اسالمی حقوق مبانی و فقه اسالمی معارف و الهیات سبزوار

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مسترتست



پذیرش دانشجو محل های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی دارای مجوزرشته   

 

96 

 

 جایگزین رشته  عنوان توضیحات گرایش رشته واحد

 بیوشیمی گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست 59یکبارپذیرش  بیوشیمی سبزوار

    حسابداری سبزوار

    حسابرسی سبزوار

  59یکبارپذیرش  یاقتصاد حقوق سبزوار

    خصوصی حقوق سبزوار

  59یکبارپذیرش اقتصادی مالی حقوق سبزوار

  59یکبارپذیرش  تربیتی روانشناسی سبزوار

  59یکبارپذیرش  شخصیت روانشناسی سبزوار

    فارسی ادبیات و زبان سبزوار

   نوجوان و كودک ادبیات فارسی ادبیات و زبان سبزوار

 است میکروبی گرایش فناوری زیست   میکروبی -بیوتکنولوژی  وریفنا زیست سبزوار

 و سلولی شناسی زیست سبزوار

 مولکولی

  59یکبارپذیرش ژنتیك

 و سلولی شناسی زیست سبزوار

 مولکولی

  59یکبارپذیرش مولکولی و سلولی علوم

   آلی شیمی شیمی سبزوار

   پلیمر شیمی شیمی سبزوار

    دارویی شیمی سبزوار

    اقتصادی علوم سبزوار

 درسی ریزی برنامه(2  آموزشی مدیریت( 1: رشته دو 59یکبارپذیرش آموزشی ریزی برنامه تربیتی علوم سبزوار

 تکوینی و سلولی گرایش جانوری شناسی زیست 59یکبارپذیرش تکوینی و سلولی شناسی زیست جانوری علوم سبزوار

  59یکبارپذیرش غذایی مواد ومعل غذایی صنایع مهندسی و علوم سبزوار

 شناسی جرم و جزا حقوق 59یکبارپذیرش  جزا حقوق و فقه سبزوار

 خصوصی حقوق 59یکبارپذیرش  خصوصی حقوق و فقه سبزوار

    اسالمی كالم و فلسفه سبزوار

  59یکبارپذیرش  آموزشی مدیریت سبزوار

 كار و كسب مدیریت 59یکبارپذیرش  اجرایی مدیریت سبزوار

   اطالعاتی منابع مدیریت اطالعات فناوری مدیریت سبزوار

  59یکبارپذیرش  مالی مدیریت سبزوار

  59یکبارپذیرش عملکرد مدیریت صنعتی مدیریت سبزوار

   خانواده حقوق وحقوق اسالمی معارف سبزوار

   قدرت الکترونیك  برق مهندسی سبزوار

 كالکترونی های سیستم  برق مهندسی سبزوار

 دیجیتال

  59یکبارپذیرش

 نانو و میکرو های افزاره برق مهندسی سبزوار

 الکترونیك

  59یکبارپذیرش

   قدرت سیستمهای برق مهندسی سبزوار

   الکترونیك مجتمع مدارهای برق مهندسی سبزوار

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد
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   كنترل برق مهندسی سبزوار

  59رشیکبارپذی كامپیوتری سیستمهای معماری كامپیوتر مهندسی سبزوار

   افزار نرم كامپیوتر مهندسی سبزوار

 - كشاورزی مهندسی سبزوار

 كشاورزی بیوتکنولوژی

 كشاورزی بیوتکنولوژی  

 زراعی گیاهان فیزیولوژی گرایش تکنولوژی اگرو    زراعت - كشاورزی مهندسی سبزوار

 و علوم - كشاورزی مهندسی سبزوار

  غذایی صنایع

 مواد فناوری گرایش غذایی صنایع مهندسی و علوم  غذایی مواد تبدیل

 غذایی

 و علوم - كشاورزی مهندسی سبزوار

  غذایی صنایع

 مواد فناوری گرایش غذایی صنایع مهندسی و علوم  غذایی مواد تکنولوژی

 غذایی

 و علوم - كشاورزی مهندسی سبزوار

  غذایی صنایع

 ذاییغ صنایع گرایش غذایی صنایع مهندسی و علوم  غذایی صنایع

 و علوم - كشاورزی مهندسی سبزوار

  غذایی صنایع

 فناوری زیست گرایش غذایی صنایع مهندسی و علوم  غذایی مواد میکروبیولوژی

 غذایی مواد

 اصالح -كشاورزی مهندسی سبزوار

  نباتات

 گیاهی نژادی به و ژنتیك 59یکبارپذیرش 

 گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست 59یکبارپذیرش  میکروبیولوژی سبزوار

 میکروبیولوژی

    انگلیسی زبان آموزش سپیدان

 منابع بهسازی و آموزش سپیدان

 انسانی

  59یکبارپذیرش 

  59یکبارپذیرش  هنر پژوهش سپیدان

    آموزشی تحقیقات سپیدان

   نمایش  كارگردانی سپیدان

    نمایش كارگردانی سپیدان

  59ارپذیرشیکب  انگلیسی زبان مترجمی سپیدان

   الکترونیك برق مهندسی سپیدان

  59یکبارپذیرش قدرت سیستمهای برق مهندسی سپیدان

  59یکبارپذیرش سازه عمران مهندسی سپیدان

  59یکبارپذیرش الکترونیکی تجارت  اطالعات فناوری مهندسی سپیدان

   افزار نرم كامپیوتر مهندسی سپیدان

    معماری مهندسی سپیدان

  59یکبارپذیرش جدید كار و كسب آفرینی كار دانسپی

    انگلیسی زبان آموزش سراب

 بیوشیمی گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست 59یکبارپذیرش  بیوشیمی سراب

    حسابداری سراب

  59یکبارپذیرش  تربیتی روانشناسی سراب

    محض ریاضی سراب
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 یابی بهینه گرایش كاربردی ریاضی 59پذیرشیکبار درعملیات تحقیق كاربردی ریاضی سراب

    فارسی ادبیات و زبان سراب

 و سلولی شناسی زیست سراب

 مولکولی

  59یکبارپذیرش مولکولی و سلولی علوم

   آلی شیمی شیمی سراب

  59یکبارپذیرش معدنی شیمی شیمی سراب

    شهری طراحی سراب

    آموزشی مدیریت سراب

   بازاریابی  نیبازرگا مدیریت سراب

  59یکبارپذیرش درعملیات تحقیق صنعتی مدیریت سراب

   عملکرد مدیریت صنعتی مدیریت سراب

   قدرت سیستمهای برق مهندسی سراب

   سازه عمران مهندسی سراب

 علوم -كشاورزی مهندسی سراب

 دامی

 طیور و دام فیزیولوژی گرایش دامی علوم  دام فیزیولوژی

    عماریم مهندسی سراب

 و علوم - كشاورزی مهندسی سراب

  غذایی صنایع

 مواد فناوری گرایش غذایی صنایع مهندسی و علوم  غذایی مواد تکنولوژی

 غذایی

 گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست 59یکبارپذیرش  میکروبیولوژی سراب

 میکروبیولوژی

  59یکبارپذیرش  حسابداری سروستان

 شیمی نانو گرایش شیمی 59یکبارپذیرش شیمی نانو نانو یفناور و علوم سروستان

 فیتوشیمی گرایش شیمی 59یکبارپذیرش  شیمی فیتو سروستان

  59یکبارپذیرش الکترونیکی تجارت   بازرگانی مدیریت سروستان

 های سازه و آب مهندسی عمران مهندسی سروستان

 هیدرولیکی

  59یکبارپذیرش

 و لومع - كشاورزی مهندسی سروستان

  غذایی صنایع

 مواد فناوری گرایش غذایی صنایع مهندسی و علوم  غذایی مواد تکنولوژی

 غذایی

 و علوم - كشاورزی مهندسی سروستان

  غذایی صنایع

 فناوری زیست گرایش غذایی صنایع مهندسی و علوم  غذایی مواد فناوری زیست

 غذایی مواد

  59بارپذیرشیک ابتدایی پرورش و آموزش تربیتی علوم سقز

  59یکبارپذیرش دبستانی پیش پرورش و آموزش تربیتی علوم سقز

  59یکبارپذیرش ورزش تغذیه ورزشی فیزیولوژی سقز

  59یکبارپذیرش كاربردی ورزشی فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی سقز

  59یکبارپذیرش عمومی مالیه و بودجه دولتی مدیریت سقز

  59یرشیکبارپذ سازه عمران مهندسی سقز

    انگلیسی زبان آموزش سلماس

    اسالمی اقتصاد سلماس
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  59یکبارپذیرش  ریزی برنامه و اقتصادی توسعه سلماس

  59یکبارپذیرش  حسابداری سلماس

  59یکبارپذیرش اقتصادی مالی حقوق سلماس

 مالی ریاضی گرایش كاربردی ریاضی  مالی ریاضیات ریاضی سلماس

  59یکبارپذیرش نوجوان و كودک ادبیات فارسی اتادبی و زبان سلماس

  59یکبارپذیرش  آموزشی مدیریت سلماس

   ژئوتکنیك عمران مهندسی سلماس

 های سازه و آب مهندسی عمران مهندسی سلماس

 هیدرولیکی

  59یکبارپذیرش

   انرژی تبدیل مکانیك مهندسی سلماس

    انگلیسی زبان آموزش سمنان

 انرژی اقتصاد گرایش اقتصادی علوم   رژیان اقتصاد سمنان

  59یکبارپذیرش  الکترونیك تجارت و اقتصاد سمنان

 اسالمی حقوق مبانی و فقه  اسالمی حقوق مبانی و فقه اسالمی معارف و الهیات سمنان

    سرزمین آمایش ریزی برنامه سمنان

    ریزی برنامه و اقتصادی توسعه سمنان

 ریزی امهبرن و جغرافیا سمنان

 روستایی

   

 ریزی برنامه و جغرافیا سمنان

 گردشگری

   

 ریزی وبرنامه شناسی اقلیم  طبیعی جغرافیای سمنان

  محیطی

 (شناسی اقلیم) شناسی هوا و آب 

    شهری ریزی برنامه و جغرافیا سمنان

    حسابداری سمنان

    امالک و اسناد ثبت حقوق سمنان

  59یکبارپذیرش  شناسی جرم و جزا حقوق سمنان

  59یکبارپذیرش  خصوصی حقوق سمنان

  59یکبارپذیرش  بالینی روانشناسی سمنان

  59یکبارپذیرش  عمومی روانشناسی سمنان

 مالی ریاضی گرایش كاربردی ریاضی 59یکبارپذیرش مالی ریاضیات ریاضی سمنان

    فارسی ادبیات و زبان سمنان

  59ذیرشیکبارپ  شهری طراحی سمنان

   الکترونیك تجارت و اقتصاد  اقتصادی علوم سمنان

 و بدنی فعالیت فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی سمنان

 تندرستی

  59یکبارپذیرش

 كار و كسب مدیریت    اجرایی مدیریت سمنان

  59یکبارپذیرش   بازرگانی مدیریت سمنان

   بازاریابی  بازرگانی مدیریت سمنان

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مسترتست



پذیرش دانشجو محل های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی دارای مجوزرشته   

 

111 

 

 جایگزین رشته  عنوان توضیحات گرایش رشته واحد

    نعتیص مدیریت سمنان

    مالی مدیریت سمنان

 الکترونیك های سیستم  برق مهندسی سمنان

 دیجیتال

  59یکبارپذیرش

 مدیریت و ریزی برنامه برق مهندسی سمنان

 الکتریکی انرژی سیستمهای

  59یکبارپذیرش

  59یکبارپذیرش قدرت سیستمهای برق مهندسی سمنان

   وپی خاک عمران مهندسی سمنان

   سازه عمران یمهندس سمنان

  59یکبارپذیرش زلزله مهندسی عمران مهندسی سمنان

  59یکبارپذیرش افزار نرم كامپیوتر مهندسی سمنان

  59یکبارپذیرش  مالی مهندسی سمنان

    معماری مهندسی سمنان

    مکاترونیك مهندسی سمنان

  59یکبارپذیرش تولید و ساخت مکانیك مهندسی سمنان

 سیستمهای مهندسی سمنان

 اجتماعی اقتصادی

   

    صنایع مهندسی سمنان

 وری بهره و كیفیت گرایش صنایع مهندسی  وری بهره و سیستم مدیریت صنایع مهندسی سمنان

 زنجیره و لجستیك مهندسی صنایع مهندسی سمنان

 تامین

  59یکبارپذیرش

   انرژی تبدیل مکانیك مهندسی سمنان

   كاربردی طراحی مکانیك مهندسی سمنان

    شهری ریزی برنامه سمیرم

  59یکبارپذیرش  شهری طراحی سمیرم

  59یکبارپذیرش نقل و حمل برقی های سامانه برق مهندسی سمیرم

  59یکبارپذیرش قدرت سیستمهای برق مهندسی سمیرم

  59یکبارپذیرش  معماری مهندسی سمیرم

 كالکترونی های سیستم  برق مهندسی كلیائی و سنقر

 دیجیتال

  59یکبارپذیرش

 نانو و میکرو های افزاره برق مهندسی كلیائی و سنقر

 الکترونیك

  59یکبارپذیرش

    انگلیسی زبان آموزش سنندج

  59یکبارپذیرش  درسی ریزی برنامه سنندج

  59یکبارپذیرش  شهری ریزی برنامه سنندج

  59یکبارپذیرش  اجتماعی علوم پژوهش سنندج

  59یکبارپذیرش اسالمی ایران تاریخ یختار سنندج

  59یکبارپذیرش باستان ایران تاریخ تاریخ سنندج
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    حسابداری سنندج

    شناسی جرم و جزا حقوق سنندج

  59یکبارپذیرش  خصوصی حقوق سنندج

  59یکبارپذیرش بدنی تربیت آموزش رفتارحركتی سنندج

  59یکبارپذیرش  بالینی روانشناسی سنندج

  59یکبارپذیرش  عمومی روانشناسی ندجسن

   عددی آنالیز محض ریاضی سنندج

   جبر محض ریاضی سنندج

   عددی آنالیز كاربردی ریاضی سنندج

  59یکبارپذیرش  انگلیسی ادبیات و زبان سنندج

    فارسی ادبیات و زبان سنندج

 است میکروبی یشگرا فناوری زیست   میکروبی -بیوتکنولوژی  فناوری زیست سنندج

   بیوشیمی شناسی زیست سنندج

 و سلولی شناسی زیست سنندج

 مولکولی

   مولکولی و سلولی علوم

   آلی شیمی سنندج

   اسانس وفناوری شیمی شیمی سنندج

   تجزیه شیمی شیمی سنندج

  59یکبارپذیرش معدنی شیمی شیمی سنندج

  59یکبارپذیرش  دارویی شیمی سنندج

  59یکبارپذیرش  شهری احیطر سنندج

  59یکبارپذیرش دبستانی پیش پرورش و آموزش تربیتی علوم سنندج

 تکوینی و سلولی گرایش جانوری شناسی زیست 59یکبارپذیرش تکوینی و سلولی شناسی زیست جانوری علوم سنندج

 شیمی نانو گرایش شیمی 59یکبارپذیرش شیمی نانو نانو فناوری و علوم سنندج

  59یکبارپذیرش غذایی صنایع غذایی صنایع مهندسی و علوم سنندج

  59یکبارپذیرش  فتونیك سنندج

   محض ورزشی فعالیت فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی سنندج

   میدانها نظریه و بنیادی ذرات فیزیك سنندج

 كار و كسب مدیریت    اجرایی مدیریت سنندج

     بازرگانی مدیریت سنندج

 مالی مدیریت  مالی مدیریت  بازرگانی یتمدیر سنندج

   ورزش در بازاریابی مدیریت  ورزشی مدیریت سنندج

 نانو و میکرو های افزاره برق مهندسی سنندج

 الکترونیك

  59یکبارپذیرش

 مدیریت و ریزی برنامه برق مهندسی سنندج

 الکتریکی انرژی سیستمهای

  59یکبارپذیرش

  59یکبارپذیرش قدرت سیستمهای برق مهندسی سنندج

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد
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  59یکبارپذیرش الکترونیك مجتمع مدارهای برق مهندسی سنندج

   سازه عمران مهندسی سنندج

  59یکبارپذیرش افزار نرم كامپیوتر مهندسی سنندج

 علوم -كشاورزی مهندسی سنندج

 دامی

 دام تغذیه گرایش دامی علوم  دام تغذیه

 علوم -كشاورزی مهندسی سنندج

 دامی

 طیور تغذیه گرایش دامی علوم  طیور هتغذی

 علوم -كشاورزی مهندسی سنندج

 دامی

 طیور و دام فیزیولوژی گرایش دامی علوم  دام فیزیولوژی

    معماری مهندسی سنندج

    مهندسی مدیریت صنایع مهندسی سنندج

 -طبیعی منابع مهندسی سنندج

 آبخیزداری

 های هحوز مدیریت گرایش آبخیز مهندسی و علوم  

 آبخیز

 تکثیر -طبیعی منابع مهندسی سنندج

 آبزیان پرورش و

 آبزیان پرورش و تکثیر گرایش شیالت مهندسی و علوم  

 و آبیاری - كشاورزی مهندسی سنندج

 زهکشی

 زهکشی و آبیاری گرایش آب مهندسی و علوم  

 - كشاورزی مهندسی سنندج

 كشاورزی بیوتکنولوژی

 كشاورزی یبیوتکنولوژ 59یکبارپذیرش 

 زراعی گیاهان فیزیولوژی گرایش تکنولوژی اگرو    زراعت - كشاورزی مهندسی سنندج

 - كشاورزی مهندسی سنندج

 آب منابع مهندسی

 آب منابع گرایش آب مهندسی و علوم  

 اصالح -كشاورزی مهندسی سنندج

  نباتات

 گیاهی نژادی به و ژنتیك  

 گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست 59یکبارپذیرش  میکروبیولوژی سنندج

 میکروبیولوژی

 فیزیك نانو گرایش فیزیك 59یکبارپذیرش  فیزیك نانو سنندج

   محیطی زیست شناسی زمین شناسی زمین علوم سوادكوه

 بافتهای و ابنیه احیا و مرمت سوادكوه

 تاریخی

  59یکبارپذیرش 

 علوم -كشاورزی مهندسی سوادكوه

 خاک

 ارزیابی و بندی رده ، پیدایش

 خاک

 ارزیابی و خاک منابع گرایش خاک منابع مدیریت 

 اراضی

    معماری مهندسی سوادكوه

    منظر معماری مهندسی سوادكوه

   معدنی مواد فرآوری معدن مهندسی سوادكوه

   سنگ مکانیك معدن مهندسی سوادكوه

 - طبیعی منابع مهندسی سوادكوه

 آبزیان وپروش تکثیر

   

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مسترتست



پذیرش دانشجو محل های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی دارای مجوزرشته   

 

113 

 

 جایگزین رشته  عنوان توضیحات گرایش رشته واحد

 - طبیعی منابع مهندسی ادكوهسو

 خمیروكاغذ صنایع

   

 -طبیعی منابع مهندسی سوادكوه

 چوب وصنایع چوبشناسی

 گرایش سلولزی های فرآورده و چوب صنایع مهندسی  

  سلولزی صنایع

 -طبیعی منابع مهندسی سوادكوه

  زیست محیط

 محیط آلودگی  گرایش زیست محیط مهندسی و علوم  زیست محیط آلودگی 

 زیست

 و علوم - كشاورزی مهندسی سوادكوه

  غذایی صنایع

 غذایی صنایع گرایش غذایی صنایع مهندسی و علوم  

  59یکبارپذیرش  انگلیسی زبان آموزش سیرجان

  59یکبارپذیرش  شهری ریزی برنامه سیرجان

 بیوشیمی گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست 59یکبارپذیرش  بیوشیمی سیرجان

  59یکبارپذیرش  شناسی جرم و جزا حقوق انسیرج

  59یکبارپذیرش  خصوصی حقوق سیرجان

  59یکبارپذیرش  عمومی حقوق سیرجان

  59یکبارپذیرش  بالینی روانشناسی سیرجان

    عمومی روانشناسی سیرجان

 مالی ریاضی گرایش كاربردی ریاضی 59یکبارپذیرش مالی ریاضیات ریاضی سیرجان

    فارسی ادبیات و نزبا سیرجان

 و سلولی شناسی زیست سیرجان

 مولکولی

  59یکبارپذیرش مولکولی و سلولی علوم

  59یکبارپذیرش  شهری طراحی سیرجان

  59یکبارپذیرش  انگلیسی زبان مترجمی سیرجان

 كار و كسب مدیریت    اجرایی مدیریت سیرجان

  59یکبارپذیرش تیصنع توسعه های استراتژی  تکنولوژی مدیریت سیرجان

   تکنولوژی نوآوری تکنولوژی مدیریت سیرجان

    دولتی مدیریت سیرجان

  59یکبارپذیرش قدرت سیستمهای برق مهندسی سیرجان

 حفاظت و خوردگی مهندسی سیرجان

 مواد

  59یکبارپذیرش 

   كامپیوتری سیستمهای معماری كامپیوتر مهندسی سیرجان

  59یکبارپذیرش افزار نرم كامپیوتر مهندسی سیرجان

  59یکبارپذیرش جوشکاری مواد و متالورژی مهندسی سیرجان

  59یکبارپذیرش انرژی تبدیل مکانیك مهندسی سیرجان

   معدن استخراج معدن مهندسی سیرجان

  59یکبارپذیرش معدنی مواد فرآوری معدن مهندسی سیرجان

 گرایش مولکولی و سلولی یشناس زیست 59یکبارپذیرش  میکروبیولوژی سیرجان

 میکروبیولوژی

  59یکبارپذیرش  انگلیسی زبان آموزش شاهرود
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 بیوشیمی گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست 59یکبارپذیرش  بیوشیمی شاهرود

    تاریخ شاهرود

    حسابداری شاهرود

  59یکبارپذیرش  حسابرسی شاهرود

  59یکبارپذیرش  الملل بین حقوق شاهرود

  59یکبارپذیرش  شناسی جرم و جزا حقوق شاهرود

  59یکبارپذیرش  خصوصی حقوق شاهرود

  59یکبارپذیرش  الملل بین روابط شاهرود

  59یکبارپذیرش  بالینی روانشناسی شاهرود

  59یکبارپذیرش  عمومی روانشناسی شاهرود

 مالی ریاضی گرایش كاربردی ریاضی 59یکبارپذیرش مالی ریاضیات ریاضی شاهرود

    همگانی شناسی زبان شاهرود

   پترولوژی شناسی زمین شاهرود

   تکتونیك شناسی زمین شاهرود

 ورسوب رسوبی شناسی سنگ شناسی زمین شاهرود

 شناسی

  

 و سلولی شناسی زیست شاهرود

 مولکولی

  59یکبارپذیرش بیوشیمی

 و سلولی شناسی زیست شاهرود

 مولکولی

  59یکبارپذیرش کولیمول و سلولی علوم

   آلی شیمی شیمی شاهرود

   فیزیك شیمی شیمی شاهرود

  59یکبارپذیرش معدنی شیمی شیمی شاهرود

  59یکبارپذیرش  دارویی شیمی شاهرود

 تکوینی و سلولی گرایش جانوری شناسی زیست 59یکبارپذیرش تکوینی و سلولی شناسی زیست جانوری علوم شاهرود

  59یکبارپذیرش  سیسیا علوم شاهرود

  59یکبارپذیرش ای هسته فیزیك شاهرود

 فیتوشیمی گرایش شیمی 59یکبارپذیرش  شیمی فیتو شاهرود

  59یکبارپذیرش ورزش تغذیه ورزشی فیزیولوژی شاهرود

  59یکبارپذیرش كاربردی ورزشی فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی شاهرود

 كار و كسب ریتمدی 59یکبارپذیرش  اجرایی مدیریت شاهرود

   سازمانی رفتار دولتی مدیریت شاهرود

 انسانی منابع توسعه گرایش دولتی مدیریت  انسانی منابع مدیریت دولتی مدیریت شاهرود

   تحول مدیریت دولتی مدیریت شاهرود

  59یکبارپذیرش   ورزشی مدیریت شاهرود

   ورزش در بازاریابی مدیریت  ورزشی مدیریت شاهرود

   ورزشی های رویداد مدیریت  ورزشی مدیریت رودشاه
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 ماشینهای و قدرت الکترونیك برق مهندسی شاهرود

 الکتریکی

  59یکبارپذیرش

   قدرت سیستمهای برق مهندسی شاهرود

  59یکبارپذیرش سیستم مخابرات برق مهندسی شاهرود

  59یکبارپذیرش الکترونیك مجتمع مدارهای برق مهندسی شاهرود

   كنترل برق مهندسی ودشاهر

  59یکبارپذیرش بیومتریال پزشکی مهندسی شاهرود

 زیست محیط و بهداشت  ، ایمنی شیمی مهندسی شاهرود

 ( ای اس اچ) 

  59یکبارپذیرش

   ژئودزی عمران مهندسی شاهرود

   سازه عمران مهندسی شاهرود

 های سازه و آب مهندسی عمران مهندسی شاهرود

 هیدرولیکی

  59رپذیرشیکبا

  59یکبارپذیرش ترابری و راه مهندسی عمران مهندسی شاهرود

  59یکبارپذیرش زلزله مهندسی عمران مهندسی شاهرود

  59یکبارپذیرش افزار نرم كامپیوتر مهندسی شاهرود

   مهندسی مواد انتخاب و شناسایی مواد و متالورژی مهندسی شاهرود

    معماری مهندسی شاهرود

   سرامیك مواد مهندسی شاهرود

  59یکبارپذیرش تولید و ساخت مکانیك مهندسی شاهرود

   كاربردی طراحی  مکانیك مهندسی شاهرود

   دور از سنجش  برداری نقشه مهندسی شاهرود

  59یکبارپذیرش پزشکی پرتو مهندسی ای هسته مهندسی شاهرود

  59یکبارپذیرش  ورزش مهندسی شاهرود

    شیمی مهندسی شاهرود

   معدن استخراج معدن مهندسی شاهرود

   انرژی تبدیل مکانیك مهندسی شاهرود

 گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست 59یکبارپذیرش  میکروبیولوژی شاهرود

 میکروبیولوژی

   نانومواد فناوری نانو شاهرود

  59یکبارپذیرش عمومی مالیه و بودجه دولتی مدیریت دژ شاهین

  59یکبارپذیرش فرهنگی امور ریزی برنامه فرهنگی امور هرش شاهین

 امور مدیریت - فرهنگی امور رسانه و فرهنگی مطالعات شهر شاهین

 فرهنگی

  59یکبارپذیرش

  59یکبارپذیرش  داخلی معماری شهر شاهین

  59یکبارپذیرش  معماری مهندسی شهر شاهین

  59یکبارپذیرش  انگلیسی زبان آموزش شبستر

    اسالمی اقتصاد بسترش
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   عمومی ایرانشناسی شناسی ایران شبستر

  59یکبارپذیرش  درسی ریزی برنامه شبستر

    تاریخ شبستر

    باستان ایران هنر تاریخ شبستر

  59یکبارپذیرش  اسالم جهان هنر تاریخ شبستر

    اسالمی ایران هنر تاریخ شبستر

    آموزشی تحقیقات شبستر

  59یکبارپذیرش  حسابداری شبستر

  59یکبارپذیرش اقتصادی مالی حقوق شبستر

     تربیتی روانشناسی شبستر

 مالی ریاضی گرایش كاربردی ریاضی 59یکبارپذیرش مالی ریاضیات ریاضی شبستر

   آنالیز محض ریاضی شبستر

   جبر محض ریاضی شبستر

    كاربردی ریاضی شبستر

    ارسیف ادبیات و زبان شبستر

   آلی شیمی شیمی شبستر

  59یکبارپذیرش  دارویی شیمی شبستر

  59یکبارپذیرش  شهری طراحی شبستر

 درسی ریزی برنامه(2  آموزشی مدیریت( 1: رشته دو 59یکبارپذیرش آموزشی ریزی برنامه تربیتی علوم شبستر

 طیور و مدا فیزیولوژی گرایش دامی علوم  طیور فیزیولوژی طیور علوم شبستر

    كامپیوتر علوم شبستر

  59یکبارپذیرش  دامپزشکی فیزیولوژی شبستر

   ای هسته فیزیك شبستر

 بافتهای و ابنیه احیا و مرمت شبستر

 تاریخی

  59یکبارپذیرش 

  59یکبارپذیرش  مشاوره شبستر

   خانواده حقوق وحقوق اسالمی معارف شبستر

    داخلی معماری شبستر

 مدیریت و ریزی برنامه برق ندسیمه شبستر

 الکتریکی انرژی سیستمهای

  

   قدرت سیستمهای برق مهندسی شبستر

   هیدرولیکی های سازه و آب عمران مهندسی شبستر

   زلزله عمران مهندسی شبستر

   سازه عمران مهندسی شبستر

  59یکبارپذیرش ژئوتکنیك مهندسی عمران مهندسی شبستر

 گرایش بدون سبز فضای مهندسی  زینتی گیاهان سبز ضایف مهندسی شبستر

  59یکبارپذیرش كامپیوتری های شبکه اطالعات فناوری مهندسی شبستر
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  59یکبارپذیرش افزار نرم تولید و طراحی اطالعات فناوری مهندسی شبستر

  59یکبارپذیرش كامپیوتری سیستمهای معماری كامپیوتر مهندسی شبستر

   افزار نرم امپیوترك مهندسی شبستر

 علوم -كشاورزی مهندسی شبستر

 دامی

   

    معماری مهندسی شبستر

    مکاترونیك مهندسی شبستر

 -طبیعی منابع مهندسی شبستر

 جنگل مهندسی

 برداری بهره و عمران گرایش جنگل مهندسی و علوم  

  جنگل

 - كشاورزی مهندسی شبستر

 كشاورزی بیوتکنولوژی

 كشاورزی بیوتکنولوژی 59یکبارپذیرش 

 و علوم - كشاورزی مهندسی شبستر

  غذایی صنایع

 غذایی صنایع مهندسی و علوم  

 فیزیك نانو گرایش فیزیك 59یکبارپذیرش  فیزیك نانو شبستر

 عقب)  استثنایی كودكان شبستر

 ( ذهنی ماندگان

  59یکبارپذیرش 

 یادگار) ری شهر

 (امام

 منابع بهسازی و آموزش

 انسانی

   

 یادگار) ری شهر

 (امام

  عرفان و ادیان   عرفان و ادیان اسالمی معارف و الهیات

 یادگار) ری شهر

 (امام

 اسالمی ملل تمدن و تاریخ  اسالمی ملل تمدن و تاریخ اسالمی معارف و الهیات

 یادگار) ری شهر

 (امام

 اسالمی قحقو مبانی و فقه  اسالمی حقوق مبانی و فقه اسالمی معارف و الهیات

 یادگار) ری شهر

 (امام

 ، مردم فرهنگ شناسی ایران شناسی ایران

 فرهنگی میراث و رسوم و آداب

  59یکبارپذیرش

 یادگار) ری شهر

 (امام

  59یکبارپذیرش  درسی ریزی برنامه

 یادگار) ری شهر

 (امام

  59یکبارپذیرش  ای منطقه ریزی برنامه

 یادگار) ری شهر

 (امام

 بیوشیمی گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست 59رپذیرشیکبا  بیوشیمی

 یادگار) ری شهر

 (امام

    تاریخ

 یادگار) ری شهر

 (امام

 ریزی برنامه و جغرافیا

 روستایی

   

 یادگار) ری شهر

 (امام

 ریزی وبرنامه شناسی اقلیم  طبیعی جغرافیای

  محیطی

 (شناسی اقلیم) شناسی هوا و آب 
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 یادگار) ری شهر

 (امام

 ریزی برنامه در ژئومورفولوژی  طبیعی جغرافیای

 محیطی

 محیطی ریزی برنامه گرایش ژئومورفولوژی 

 یادگار) ری شهر

 (امام

 شهری ریزی برنامه و جغرافیا   انسانی جغرافیای

 یادگار) ری شهر

 (امام

     سیاسی جغرافیای

 یادگار) ری شهر

 (امام

    حسابداری

 یادگار) ری شهر

 (امام

 مالی ریاضی گرایش كاربردی ریاضی  مالی ریاضیات اضیری

 یادگار) ری شهر

 (امام

   عددی آنالیز كاربردی ریاضی

 یادگار) ری شهر

 (امام

 یابی بهینه گرایش كاربردی ریاضی  درعملیات تحقیق كاربردی ریاضی

 یادگار) ری شهر

 (امام

    فارسی ادبیات و زبان

 یادگار) ری شهر

 (امام

 تکوینی و سلولی گرایش گیاهی شناسی زیست  تکوینی و سلولی شناسی زیست گیاهی علوم - اسیشن زیست

 یادگار) ری شهر

 (امام

 و سلولی شناسی زیست

 مولکولی

  59یکبارپذیرش مولکولی و سلولی علوم

 یادگار) ری شهر

 (امام

 امام های اندیشه شناخت

 خمینی

   

 یادگار) ری شهر

 (امام

    شیمی

 یادگار) ری شهر

 (امام

     گردی طبیعت

 یادگار) ری شهر

 (امام

 گردی طبیعت 59یکبارپذیرش  (اكوتوریسم) گردی طبیعت

 یادگار) ری شهر

 (امام

    شهری طراحی

 یادگار) ری شهر

 (امام

    اسالمی عرفان

 یادگار) ری شهر

 (امام

 درسی ریزی برنامه(2  آموزشی یتمدیر( 1: رشته دو 59یکبارپذیرش آموزشی ریزی برنامه تربیتی علوم

 یادگار) ری شهر

 (امام

 تکوینی و سلولی گرایش جانوری شناسی زیست 59یکبارپذیرش تکوینی و سلولی شناسی زیست جانوری علوم

 یادگار) ری شهر

 (امام

    حدیث علوم

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد
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 یادگار) ری شهر

 (امام

    كامپیوتر علوم

 یادگار) ری شهر

 (امام

  59یکبارپذیرش نجومی فیزیك فیزیك

 یادگار) ری شهر

 (امام

 و بدنی فعالیت فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی

 تندرستی

  

 یادگار) ری شهر

 (امام

  59یکبارپذیرش  آموزشی مدیریت

 یادگار) ری شهر

 (امام

 كار و كسب مدیریت    اجرایی مدیریت

 یادگار) ری شهر

 (امام

  59یکبارپذیرش  ساخت و پروژه مدیریت

 یادگار) یر شهر

 (امام

  59یکبارپذیرش عمومی مالیه و بودجه دولتی مدیریت

 یادگار) ری شهر

 (امام

  59یکبارپذیرش دولتی سازمانهای طراحی دولتی مدیریت

 یادگار) ری شهر

 (امام

  59یکبارپذیرش  شهری مدیریت

 یادگار) ری شهر

 (امام

   بازاریابی كار و كسب مدیریت

 یادگار) ری شهر

 (امام

 كار و كسب مدیریت

(MBA) 

  59یکبارپذیرش بازاریابی

 یادگار) ری شهر

 (امام

    آموزشی مدیریت

 یادگار) ری شهر

 (امام

   بازاریابی  بازرگانی مدیریت

 یادگار) ری شهر

 (امام

 مالی مدیریت  مالی مدیریت  بازرگانی مدیریت

 یادگار) ری شهر

 (امام

   عمومی مالیه و بودجه دولتی مدیریت

 یادگار) ری شهر

 (امام

   انسانی منابع توسعه دولتی مدیریت

 یادگار) ری شهر

 (امام

   درعملیات تحقیق صنعتی مدیریت

 یادگار) ری شهر

 (امام

    مالی مدیریت

 یادگار) ری شهر

 (امام

 الکترونیك های سیستم  برق مهندسی

 دیجیتال

  59یکبارپذیرش
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 یادگار) ری شهر

 (امام

   مخابراتی های شبکه  برق مهندسی

 یادگار) ری شهر

 (امام

   رمزگذاری و امن مخابرات  برق مهندسی

 یادگار) ری شهر

 (امام

 نانو و میکرو های افزاره برق مهندسی

 الکترونیك

  59یکبارپذیرش

 یادگار) ری شهر

 (امام

   الکترونیك برق مهندسی

 یادگار) ری شهر

 (امام

 ریتمدی و ریزی برنامه برق مهندسی

 الکتریکی انرژی سیستمهای

  59یکبارپذیرش

 یادگار) ری شهر

 (امام

   قدرت سیستمهای برق مهندسی

 یادگار) ری شهر

 (امام

   مخابرات برق مهندسی

 یادگار) ری شهر

 (امام

  59یکبارپذیرش موج و میدان مخابرات برق مهندسی

 یادگار) ری شهر

 (امام

  59شیکبارپذیر نوری مخابرات برق مهندسی

 یادگار) ری شهر

 (امام

  59یکبارپذیرش كنترل برق مهندسی

 یادگار) ری شهر

 (امام

  59یکبارپذیرش الکترونیکی تجارت  اطالعات فناوری مهندسی

 یادگار) ری شهر

 (امام

  59یکبارپذیرش كامپیوتری سیستمهای معماری كامپیوتر مهندسی

 یادگار) ری شهر

 (امام

  59یکبارپذیرش زاراف نرم كامپیوتر مهندسی

 یادگار) ری شهر

 (امام

  59یکبارپذیرش  مالی مهندسی

 یادگار) ری شهر

 (امام

 صنایع مدیریت مهندسی

 نساجی

 تولید مدیریت گرایش نساجی مهندسی 59یکبارپذیرش 

 یادگار) ری شهر

 (امام

    معماری مهندسی

 یادگار) ری شهر

 (امام

   انرژی تبدیل مکانیك مهندسی

 یادگار) یر شهر

 (امام

   كاربردی طراحی مکانیك مهندسی

 یادگار) ری شهر

 (امام

   نساجی تکنولوژی نساجی مهندسی

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد
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 یادگار) ری شهر

 (امام

   نانولیفی ساختارهای نساجی مهندسی

 یادگار) ری شهر

 (امام

   ورنگرزی نساجی شیمی  نساجی مهندسی

 یادگار) ری شهر

 (امام

   الیاف علوم نساجی مهندسی

 یادگار) ری شهر

 (امام

 - كشاورزی مهندسی

 كشاورزی بیوتکنولوژی

 كشاورزی بیوتکنولوژی 59یکبارپذیرش 

 یادگار) ری شهر

 (امام

 زراعی گیاهان فیزیولوژی گرایش تکنولوژی اگرو    زراعت - كشاورزی مهندسی

 یادگار) ری شهر

 (امام

 شیمی نانو گرایش شیمی   شیمی نانو

   اسالم تاریخ تاریخ شهربابك

  59یکبارپذیرش جهان عمومی تاریخ تاریخ شهربابك

  59یکبارپذیرش  شهری ریزی برنامه و جغرافیا شهربابك

  59یکبارپذیرش  شهری طراحی شهربابك

    انگلیسی زبان آموزش شهرضا

    اسالم در سیاسی اندیشه شهرضا

 بیوشیمی گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست 59یکبارپذیرش  بیوشیمی شهرضا

   فارس خلیج مطالعات  تاریخ شهرضا

 اسالمی انقالب تاریخ گرایش تاریخ 59یکبارپذیرش  اسالمی انقالب تاریخ شهرضا

    اسالمی وتمدن فرهنگ تاریخ شهرضا

  59یکبارپذیرش  اسالمی انقالب شناسی جامعه شهرضا

  59یکبارپذیرش  خصوصی حقوق شهرضا

    عمومی حقوق شهرضا

    الملل بین روابط شهرضا

 امام های اندیشه شناخت شهرضا

 خمینی

   

   آلی شیمی شهرضا

   پلیمر شیمی شیمی شهرضا

   اسانس وفناوری شیمی شیمی شهرضا

   كاربردی شیمی شیمی شهرضا

   تجزیه شیمی شیمی شهرضا

   فیزیك شیمی شیمی شهرضا

   معدنی شیمی شیمی شهرضا

   شیمی فیتو شیمی ضاشهر

    دارویی شیمی شهرضا

    سیاسی علوم شهرضا

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد
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 شیمی نانو گرایش شیمی 59یکبارپذیرش شیمی نانو نانو فناوری و علوم شهرضا

  59یکبارپذیرش غذایی مواد فناوری  غذایی صنایع مهندسی و علوم شهرضا

    فتونیك شهرضا

  59یکبارپذیرش مولکولی و اتمی فیزیك شهرضا

 فیتوشیمی گرایش شیمی 59یکبارپذیرش  شیمی فیتو شهرضا

   جامد حالت فیزیك شهرضا

    انگلیسی زبان مترجمی شهرضا

  59یکبارپذیرش  آموزشی مدیریت شهرضا

    ای منطقه مطالعات شهرضا

   پلیمر  پلیمر مهندسی شهرضا

   رنگ صنایع  پلیمر مهندسی شهرضا

  59بارپذیرشیک  خودرو مهندسی شهرضا

   بیوتکنولوژی  شیمی مهندسی شهرضا

   جوشکاری مواد و متالورژی مهندسی شهرضا

   مواد حفاظت و خوردگی مواد و متالورژی مهندسی شهرضا

   مهندسی مواد انتخاب و شناسایی مواد و متالورژی مهندسی شهرضا

   سرامیك مواد مهندسی شهرضا

  59یکبارپذیرش رژیان تبدیل مکانیك مهندسی شهرضا

  59یکبارپذیرش كاربردی طراحی مکانیك مهندسی شهرضا

    شیمی مهندسی شهرضا

   غذایی صنایع شیمی مهندسی شهرضا

 و علوم - كشاورزی مهندسی شهرضا

  غذایی صنایع

 فناوری زیست گرایش غذایی صنایع مهندسی و علوم  غذایی مواد فناوری زیست

 غذایی مواد

 و علوم - كشاورزی سیمهند شهرضا

  غذایی صنایع

 مواد شیمی گرایش غذایی صنایع مهندسی و علوم  غذایی مواد شیمی

 غذایی

 فیزیك نانو گرایش فیزیك 59یکبارپذیرش  فیزیك نانو شهرضا

  59یکبارپذیرش  انگلیسی زبان آموزش شهرقدس

    شهری ریزی برنامه شهرقدس

 بیوشیمی گرایش مولکولی و سلولی شناسی تزیس 59یکبارپذیرش  بیوشیمی شهرقدس

    حسابداری شهرقدس

    خصوصی حقوق شهرقدس

    عمومی روانشناسی شهرقدس

   آلی شیمی شیمی شهرقدس

   تجزیه شیمی شیمی شهرقدس

    شهری طراحی شهرقدس

  59یکبارپذیرش فیزیولوژی  جانوری علوم شهرقدس

  59بارپذیرشیک فیزیولوژی  گیاهی علوم شهرقدس

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد
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 شیمی نانو گرایش شیمی 59یکبارپذیرش شیمی نانو نانو فناوری و علوم شهرقدس

  59یکبارپذیرش جامد حالت فیزیك شهرقدس

   كاربردی ورزشی فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی شهرقدس

 اكولوژیك كشاورزی شهرقدس

 (اگرواكولوژی)

 اگرواكولوژی 59یکبارپذیرش 

  59یکبارپذیرش  انگلیسی زبان مترجمی شهرقدس

   الکترونیکی تجارت   بازرگانی مدیریت شهرقدس

   بازاریابی  بازرگانی مدیریت شهرقدس

    مالی مدیریت شهرقدس

  59یکبارپذیرش   ورزشی مدیریت شهرقدس

   ورزشی های رسانه مدیریت  ورزشی مدیریت شهرقدس

 الکترونیك های سیستم  برق مهندسی شهرقدس

 تالدیجی

  

 نانو و میکرو های افزاره برق مهندسی شهرقدس

 الکترونیك

  

   الکترونیك برق مهندسی شهرقدس

  59یکبارپذیرش سیستم مخابرات برق مهندسی شهرقدس

  59یکبارپذیرش موج و میدان مخابرات برق مهندسی شهرقدس

  59یکبارپذیرش غذایی صنایع شیمی مهندسی شهرقدس

   سازه انعمر مهندسی شهرقدس

   آب منابع مدیریت عمران مهندسی شهرقدس

  59یکبارپذیرش ژئوتکنیك مهندسی عمران مهندسی شهرقدس

  59یکبارپذیرش كامپیوتری سیستمهای معماری كامپیوتر مهندسی شهرقدس

  59یکبارپذیرش افزار نرم كامپیوتر مهندسی شهرقدس

   رباتیکز و مصنوعی هوش كامپیوتر مهندسی شهرقدس

 علوم -كشاورزی مهندسی شهرقدس

 دامی

 طیور و دام اصالح و ژنتیك گرایش دامی علوم  دام نژاد اصالح 

 علوم -كشاورزی مهندسی شهرقدس

 دامی

 طیور و دام اصالح و ژنتیك گرایش دامی علوم 59یکبارپذیرش دام نژاد اصالح

 علوم -كشاورزی مهندسی شهرقدس

 دامی

 طیور تغذیه ایشگر دامی علوم  طیور تغذیه

  59یکبارپذیرش تولید و ساخت مکانیك مهندسی شهرقدس

 اقتصاد - كشاورزی مهندسی شهرقدس

 كشاورزی

 واحدهای مدیریت و تولید اقتصاد

 كشاورزی

 و تولید اقتصاد گرایش كشاورزی اقتصاد مهندسی 59یکبارپذیرش

 كشاورزی واحدهای مدیریت

 اقتصاد - كشاورزی مهندسی شهرقدس

 ورزیكشا

 محصوالت بازاریابی گرایش كشاورزی اقتصاد مهندسی 59یکبارپذیرش كشاورزی محصوالت بازاریابی

 كشاورزی

 زراعی گیاهان فیزیولوژی گرایش تکنولوژی اگرو    زراعت - كشاورزی مهندسی شهرقدس

 مواد فناوری گرایش غذایی نایعص مهندسی و علوم  غذایی مواد تکنولوژی و علوم - كشاورزی مهندسی شهرقدس

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد
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 غذایی  غذایی صنایع

 گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست 59یکبارپذیرش  میکروبیولوژی شهرقدس

 میکروبیولوژی

    انگلیسی زبان آموزش شهركرد

    دامپزشکی شناسی انگل شهركرد

    دامپزشکی شناسی بافت شهركرد

 مواد كیفی كنترل و بهداشت شهركرد

 غذایی

   

  59یکبارپذیرش  حسابداری دشهركر

    شناسی جرم و جزا حقوق شهركرد

  59یکبارپذیرش  تربیتی روانشناسی شهركرد

    عمومی روانشناسی شهركرد

   جبر محض ریاضی شهركرد

   عددی آنالیز كاربردی ریاضی شهركرد

    فارسی ادبیات و زبان شهركرد

  تطبیقی ادبیات گرایش فارسی ادبیات و زبان  (عربی -فارسی) یتطبیق ادبیات فارسی ادبیات و زبان شهركرد

   جانوری فیزیولوژی جانوری علوم - شناسی زیست شهركرد

   بیوشیمی شناسی زیست شهركرد

 گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست  میکروبیولوژی شناسی زیست شهركرد

 میکروبیولوژی

 و سلولی شناسی زیست شهركرد

 مولکولی

   یكژنت

  59یکبارپذیرش آلی شیمی شهركرد

  59یکبارپذیرش تجزیه شیمی شیمی شهركرد

   فیزیك شیمی شیمی شهركرد

  59یکبارپذیرش معدنی شیمی شیمی شهركرد

    آموزشی فضاهای طراحی شهركرد

    دام تغذیه دامی علوم شهركرد

 بذر تکنولوژی و علوم گرایش تکنولوژی اگرو   بذر تکنولوژی و علوم شهركرد

 شناسی جرم و جزا حقوق 59یکبارپذیرش  جزا حقوق و فقه شهركرد

 خصوصی حقوق 59یکبارپذیرش  خصوصی حقوق و فقه شهركرد

 اسالمی كالم و فلسفه 59یکبارپذیرش  اسالمی حکمت و فلسفه شهركرد

 فیتوشیمی گرایش شیمی   شیمی فیتو شهركرد

 و بدنی فعالیت یفیزیولوژ ورزشی فیزیولوژی شهركرد

 تندرستی

  59یکبارپذیرش

 اكولوژیك كشاورزی شهركرد

 (اگرواكولوژی)

 اگرواكولوژی  

  59یکبارپذیرش  انگلیسی زبان مترجمی شهركرد

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد
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 و بهداشتی خدمات مدیریت شهركرد

 درمانی

  59یکبارپذیرش 

    آموزشی مدیریت شهركرد

    مالی مدیریت شهركرد

  59یکبارپذیرش ورزش در بازاریابی مدیریت  ورزشی مدیریت شهركرد

 الکترونیك های سیستم  برق مهندسی شهركرد

 دیجیتال

  59یکبارپذیرش

  59یکبارپذیرش سازه عمران مهندسی شهركرد

   افزار نرم كامپیوتر مهندسی شهركرد

  59یکبارپذیرش رباتیکز و مصنوعی هوش كامپیوتر مهندسی شهركرد

 علوم -رزیكشاو مهندسی شهركرد

 دامی

 طیور و دام اصالح و ژنتیك گرایش دامی علوم  دام نژاد اصالح

    معماری مهندسی شهركرد

  59یکبارپذیرش كاربردی طراحی مکانیك مهندسی شهركرد

    زلزله مهندسی شهركرد

 - طبیعی منابع مهندسی شهركرد

 آبزیان وپروش تکثیر

   

 بیماری - كشاورزی مهندسی شهركرد

 گیاهی اسیشن

 گیاهی شناسی بیماری 59یکبارپذیرش 

 علوم - كشاورزی مهندسی شهركرد

  باغبانی

 گیاهان واصالح فیزیولوژی

 ومعطر ای ادویه ، دارویی

 دارویی گیاهان گرایش باغبانی مهندسی و علوم 

 و علوم - كشاورزی مهندسی شهركرد

  غذایی صنایع

 مواد فناوری گرایش غذایی یعصنا مهندسی و علوم  غذایی مواد تکنولوژی

 غذایی

  59یکبارپذیرش آنالیز ریاضی شهرمجلسی

 شیمی نانو گرایش شیمی 59یکبارپذیرش شیمی نانو نانو فناوری و علوم شهرمجلسی

 های ژی انر مهندسی  شهرمجلسی

 تجدیدپذیر

   

 الکترونیك های سیستم  برق مهندسی شهرمجلسی

 دیجیتال

  59یکبارپذیرش

  59یکبارپذیرش رمزگذاری و امن مخابرات  برق مهندسی سیشهرمجل

 نانو و میکرو های افزاره برق مهندسی شهرمجلسی

 الکترونیك

  59یکبارپذیرش

 ماشینهای و قدرت الکترونیك برق مهندسی شهرمجلسی

 الکتریکی

  59یکبارپذیرش

   قدرت سیستمهای برق مهندسی شهرمجلسی

  59یکبارپذیرش مخابراتی یها شبکه برق مهندسی شهرمجلسی

   مخابرات برق مهندسی شهرمجلسی

  59یکبارپذیرش موج و میدان مخابرات برق مهندسی شهرمجلسی

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد
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   نوری مخابرات برق مهندسی شهرمجلسی

  59یکبارپذیرش الکترونیك مجتمع مدارهای برق مهندسی شهرمجلسی

   كنترل برق مهندسی شهرمجلسی

  59یکبارپذیرش الکترونیکی تجارت  اطالعات ریفناو مهندسی شهرمجلسی

  59یکبارپذیرش افزار نرم كامپیوتر مهندسی شهرمجلسی

  59یکبارپذیرش رباتیکز و مصنوعی هوش كامپیوتر مهندسی شهرمجلسی

   جوشکاری مواد و متالورژی مهندسی شهرمجلسی

   مواد حفاظت و خوردگی مواد و متالورژی مهندسی شهرمجلسی

   مهندسی مواد انتخاب و شناسایی مواد و متالورژی مهندسی مجلسیشهر

    مکاترونیك مهندسی شهرمجلسی

   گری ریخته مواد مهندسی شهرمجلسی

  59یکبارپذیرش فلزات دادن شکل مواد مهندسی شهرمجلسی

  59یکبارپذیرش كاربردی طراحی مکانیك مهندسی شهرمجلسی

   انرژی تبدیل مکانیك مهندسی شهرمجلسی

   تولید و ساخت مکانیك مهندسی شهرمجلسی

   تجدیدپذیر های انرژی بیوسیستم مکانیك مهندسی شهرمجلسی

  59یکبارپذیرش ساخت و طراحی بیوسیستم مکانیك مهندسی شهرمجلسی

  59یکبارپذیرش برداشت از پس فناوری بیوسیستم مکانیك مهندسی شهرمجلسی

  59رشیکبارپذی  حسابداری شهریار

 مالی ریاضی گرایش كاربردی ریاضی 59یکبارپذیرش مالی ریاضیات ریاضی شهریار

  59یکبارپذیرش  دارویی شیمی شهریار

 كار و كسب مدیریت    اجرایی مدیریت شهریار

  59یکبارپذیرش  مالی مدیریت شهریار

 الکترونیك های سیستم  برق مهندسی شهریار

 دیجیتال

  59یکبارپذیرش

 نانو و میکرو های افزاره برق مهندسی ارشهری

 الکترونیك

  59یکبارپذیرش

  59یکبارپذیرش الکترونیك مجتمع مدارهای برق مهندسی شهریار

  59یکبارپذیرش كنترل برق مهندسی شهریار

  59یکبارپذیرش گاز انتقال و فرآوری شیمی مهندسی شهریار

  59یکبارپذیرش سازه عمران مهندسی شهریار

  59یکبارپذیرش نقل و حمل مهندسی عمران مهندسی یارشهر

 سیستمهای مهندسی شهریار

 اجتماعی اقتصادی

   

  59یکبارپذیرش  دامی بیماریهای پیشگیری شوشتر

   اسالمی ایران تاریخ تاریخ  شوشتر

   باستان ایران تاریخ تاریخ  شوشتر
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  59یکبارپذیرش  ورزشی شناسی جامعه شوشتر

    فارسی ادبیات و انزب  شوشتر

 علفهای با مبارزه و شناسایی  شوشتر

 هرز

 هرز علفهای علوم گرایش تکنولوژی اگرو  

 شناسی جامعه  شناسی جامعه اجتماعی علوم  شوشتر

   شناسی جمعیت اجتماعی علوم  شوشتر

   ابتدایی پرورش و آموزش   تربیتی علوم  شوشتر

 بذر تکنولوژی و علوم گرایش تکنولوژی گروا   بذر تکنولوژی و علوم  شوشتر

   محض ورزشی فعالیت فیزیولوژی  ورزشی فیزیولوژی شوشتر

 اكولوژیك كشاورزی شوشتر

 (اگرواكولوژی)

 اگرواكولوژی 59یکبارپذیرش 

 زیست و حاصلخیزی مدیریت شوشتر

 خاک فناوری

  59یکبارپذیرش خاک بیوتکنولوژی و بیولوژی

    یدولت مدیریت  شوشتر

     آب مهندسی شوشتر

  59یکبارپذیرش سازه عمران مهندسی شوشتر

 علوم -كشاورزی مهندسی شوشتر

 خاک

 گرایش خاک فناوری زیست و حاصلخیزی مدیریت  خاک حاصلخیزی و شیمی

 گیاه تغذیه و خاک حاصلخیزی شیمی

    معماری مهندسی  شوشتر

  59یرشیکبارپذ كاربردی طراحی مکانیك مهندسی شوشتر

   ساخت و طراحی بیوسیستم مکانیك مهندسی  شوشتر

 و آبیاری - كشاورزی مهندسی  شوشتر

 زهکشی

 زهکشی و آبیاری گرایش آب مهندسی و علوم  

 بیماری - كشاورزی مهندسی شوشتر

 گیاهی شناسی

 گیاهی شناسی بیماری 59یکبارپذیرش 

 - كشاورزی مهندسی شوشتر

 كشاورزی بیوتکنولوژی

 كشاورزی بیوتکنولوژی 59بارپذیرشیک 

 ترویج - كشاورزی مهندسی  شوشتر

 كشاورزی وآموزش

 پایدار كشاورزی آموزش و ترویج  

 مدیریت - كشاورزی مهندسی  شوشتر

  كشاورزی

  كشاورزی مدیریت  

 - كشاورزی مهندسی  شوشتر

 آب منابع مهندسی

 آب منابع گرایش آب مهندسی و علوم  

 - كشاورزی مهندسی  شوشتر

 كشاورزی مکانیزاسیون

 كشاورزی مکانیزاسیون مهندسی  

 اصالح -كشاورزی مهندسی شوشتر

  نباتات

 گیاهی نژادی به و ژنتیك 59یکبارپذیرش 

 آبی های سازه گرایش آب مهندسی و علوم   سازه -كشاورزی مهندسی  شوشتر

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد
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 آبی های

 ریاضی آمار گرایش آمار   ریاضی آمار شیراز

    انگلیسی زبان آموزش زشیرا

  59یکبارپذیرش  نمایش ادبیات شیراز

 اسالمی حقوق مبانی و فقه  اسالمی حقوق مبانی و فقه اسالمی معارف و الهیات شیراز

  ورزشی مدیریت  ورزشی مدیریت ورزشی علوم و بدنی تربیت شیراز

    آموزشی تکنولوژی شیراز

    ریزی برنامه و اقتصادی توسعه شیراز

    حسابداری شیراز

  59یکبارپذیرش  الملل بین حقوق شیراز

    شناسی جرم و جزا حقوق شیراز

    خصوصی حقوق شیراز

    عمومی حقوق شیراز

    الملل بین روابط شیراز

    عمومی روانشناسی شیراز

    محض ریاضی شیراز

   عددی آنالیز كاربردی ریاضی شیراز

    فارسی بیاتاد و زبان شیراز

  تطبیقی ادبیات گرایش فارسی ادبیات و زبان  (عربی -فارسی) تطبیقی ادبیات فارسی ادبیات و زبان شیراز

   اقتصادی شناسی زمین شیراز

   تکتونیك شناسی زمین شیراز

   شناسی چینه و شناسی فسیل شناسی زمین شیراز

  59یکبارپذیرش  نفت شناسی زمین شیراز

 وسیستم دور از نجشس شیراز

 جغرافیایی اطالعات

  59یکبارپذیرش محیطی مخاطرات مدیریت

 علفهای با مبارزه و شناسایی شیراز

 هرز

 هرز علفهای علوم گرایش تکنولوژی اگرو  

   آلی شیمی شیمی شیراز

   فیزیك شیمی شیمی شیراز

   تجزیه شیمی شیمی شیراز

    اقتصادی علوم شیراز

    یاسیس علوم شیراز

  59یکبارپذیرش مولکولی و اتمی فیزیك شیراز

 فیتوشیمی گرایش شیمی   شیمی فیتو شیراز

   جامد حالت فیزیك شیراز

   ای هسته فیزیك شیراز

    انگلیسی زبان مترجمی شیراز
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    عربی زبان مترجمی شیراز

 كار و كسب مدیریت 59یکبارپذیرش  اجرایی مدیریت شیراز

    شهری امور ریتمدی شیراز

  59یکبارپذیرش  شهری مدیریت شیراز

    آموزشی مدیریت شیراز

   الکترونیکی تجارت   بازرگانی مدیریت شیراز

    صنعتی مدیریت شیراز

 های ژی انر مهندسی شیراز

 تجدیدپذیر

   

 الکترونیك های سیستم  برق مهندسی شیراز

 دیجیتال

  

   مخابراتی های شبکه  برق مهندسی شیراز

 نانو و میکرو های افزاره برق مهندسی شیراز

 الکترونیك

  59یکبارپذیرش

   مخابرات برق مهندسی شیراز

   الکترونیك مجتمع مدارهای برق مهندسی شیراز

  59یکبارپذیرش كنترل برق مهندسی شیراز

   پلیمر صنایع پلیمر مهندسی شیراز

   غذایی صنایع شیمی مهندسی شیراز

   الکترونیکی تجارت  اطالعات فناوری مهندسی شیراز

   افزار نرم كامپیوتر مهندسی شیراز

   رباتیکز و مصنوعی هوش كامپیوتر مهندسی شیراز

 علوم -كشاورزی مهندسی شیراز

 خاک

 ارزیابی و بندی رده ، پیدایش

 خاک

 ارزیابی و خاک منابع گرایش خاک منابع مدیریت 

 اراضی

  59یکبارپذیرش جوشکاری مواد و متالورژی مهندسی شیراز

   مواد حفاظت و خوردگی مواد و متالورژی مهندسی شیراز

    معماری مهندسی شیراز

  59یکبارپذیرش كاربردی طراحی مکانیك مهندسی شیراز

   پلیمر  شیمی مهندسی شیراز

    صنایع مهندسی شیراز

    مهندسی مدیریت صنایع مهندسی شیراز

   انرژی تبدیل مکانیك مهندسی ازشیر

   تولید و ساخت مکانیك مهندسی شیراز

  59یکبارپذیرش هیدروكربوری مخازن نفت مهندسی شیراز

 و آبیاری - كشاورزی مهندسی شیراز

 زهکشی

 زهکشی و آبیاری گرایش آب مهندسی و علوم  

 بیماری - كشاورزی مهندسی شیراز

 گیاهی شناسی

 اهیگی شناسی بیماری  

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد
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 حشره - كشاورزی مهندسی شیراز

 كشاورزی شناسی

 كشاورزی شناسی حشره  

 علوم - كشاورزی مهندسی شیراز

  باغبانی

 ها سبزی گرایش باغبانی مهندسی و علوم  كاری سبزی

 علوم - كشاورزی مهندسی شیراز

  باغبانی

 گیاهان و گل اصالح و فیزیولوژی

 زینتی

 زینتی گیاهان گرایش باغبانی مهندسی و علوم 

 علوم - كشاورزی مهندسی شیراز

  باغبانی

 گیاهان واصالح فیزیولوژی

 ومعطر ای ادویه ، دارویی

 دارویی گیاهان گرایش باغبانی مهندسی و علوم 

 علوم - كشاورزی مهندسی شیراز

  باغبانی

  میوه درختان گرایش باغبانی مهندسی و علوم  كاری میوه

 - كشاورزی مهندسی شیراز

 آب منابع مهندسی

 آب منابع گرایش آب مهندسی و علوم  

 سازه -كشاورزی مهندسی شیراز

 آبی های

 آبی های سازه گرایش آب مهندسی و علوم  

 فیزیك نانو گرایش فیزیك 59یکبارپذیرش  فیزیك نانو شیراز

  59یکبارپذیرش  نمایش كارگردانی شیراز

 اسالمی حقوق مبانی و فقه  اسالمی حقوق انیمب و فقه اسالمی معارف و الهیات  شیروان

    شهری ریزی برنامه و جغرافیا  شیروان

  59یکبارپذیرش  حسابداری شیروان

    عربی ادبیات و زبان  شیروان

    فارسی ادبیات و زبان  شیروان

  تطبیقی ادبیات گرایش فارسی تادبیا و زبان 59یکبارپذیرش (عربی -فارسی) تطبیقی ادبیات فارسی ادبیات و زبان شیروان

 پایداری ادبیات گرایش فارسی ادبیات و زبان  مقاومت ادبیات فارسی ادبیات و زبان  شیروان

 علفهای با مبارزه و شناسایی  شیروان

 هرز

 هرز علفهای علوم گرایش تکنولوژی اگرو  

 اكولوژیك كشاورزی  شیروان

 (اگرواكولوژی)

 اگرواكولوژی  

    عربی زبان ترجمیم  شیروان

  59یکبارپذیرش داخلی بازرگانی   بازرگانی مدیریت شیروان

  59یکبارپذیرش المللی بین بازرگانی  بازرگانی مدیریت شیروان

  59یکبارپذیرش   ورزشی مدیریت شیروان

  59یکبارپذیرش افزار نرم كامپیوتر مهندسی شیروان

 علوم - كشاورزی مهندسی  شیروان

  باغبانی

  باغبانی مهندسی و علوم  

 اسالمی حقوق مبانی و فقه 59یکبارپذیرش اسالمی حقوق مبانی و فقه اسالمی معارف و الهیات صفادشت

    حسابداری صفادشت

    الملل بین حقوق صفادشت

    شناسی جرم و جزا حقوق صفادشت

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد
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  59یکبارپذیرش  خصوصی حقوق صفادشت

    عمومی حقوق صفادشت

  59یکبارپذیرش تجزیه شیمی شیمی دشتصفا

 شیمی نانو گرایش شیمی 59یکبارپذیرش شیمی نانو نانو فناوری و علوم صفادشت

  59یکبارپذیرش غذایی مواد فناوری  غذایی صنایع مهندسی و علوم صفادشت

 كار و كسب مدیریت 59یکبارپذیرش  اجرایی مدیریت صفادشت

    شهری امور مدیریت صفادشت

   اطالعاتی منابع مدیریت اطالعات فناوری مدیریت ادشتصف

  59یکبارپذیرش  صنعتی مدیریت صفادشت

  59یکبارپذیرش سازه عمران مهندسی صفادشت

 های سازه و آب مهندسی عمران مهندسی صفادشت

 هیدرولیکی

  59یکبارپذیرش

  59یکبارپذیرش افزار نرم كامپیوتر مهندسی صفادشت

  59یکبارپذیرش رباتیکز و مصنوعی هوش كامپیوتر مهندسی صفادشت

    معماری مهندسی صفادشت

  59یکبارپذیرش  خصوصی حقوق صفاشهر

    شهری طراحی صفاشهر

    شهری امور مدیریت صفاشهر

    شهری مدیریت صفاشهر

  59یکبارپذیرش اطالعاتی منابع مدیریت اطالعات فناوری مدیریت صفاشهر

 نانو و میکرو های افزاره برق مهندسی صفاشهر

 الکترونیك

  59یکبارپذیرش

  59یکبارپذیرش الکترونیك مجتمع مدارهای برق مهندسی صفاشهر

   الکترونیکی تجارت  اطالعات فناوری مهندسی صفاشهر

  59یکبارپذیرش كامپیوتری های شبکه اطالعات فناوری مهندسی صفاشهر

   افزار نرم كامپیوتر مهندسی صفاشهر

  59یکبارپذیرش  انگلیسی زبان آموزش صوفیان

  59یکبارپذیرش  حسابداری صوفیان

   كاربردی شیمی شیمی صوفیان

  59یکبارپذیرش غذایی مواد فناوری  غذایی صنایع مهندسی و علوم صوفیان

  59یکبارپذیرش غذایی مواد فناوری زیست غذایی صنایع مهندسی و علوم صوفیان

    داخلی یمعمار صوفیان

   الکترونیك برق مهندسی صوفیان

    حسابداری سرا صومعه

   قدرت سیستمهای برق مهندسی سرا صومعه

    هنر پژوهش طبس

    حسابداری طبس

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد
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    خصوصی حقوق طبس

    فارسی ادبیات و زبان طبس

    شناسی زمین طبس

   تکتونیك شناسی زمین طبس

   شناسی فسیل و شناسی چینه شناسی زمین طبس

    نفت شناسی زمین طبس

   المللی بین بازاریابی  بازرگانی مدیریت طبس

   اكتشاف نفت مهندسی طبس

 منابع بهسازی و آموزش شیر عجب

 انسانی

   

    اسالمی اقتصاد شیر عجب

    اسالمی بانکداری شیر عجب

    آموزشی تحقیقات شیر عجب

     تربیتی روانشناسی شیر عجب

   اسالمی اقتصاد اقتصادی علوم شیر عجب

   ابتدایی پرورش و آموزش   تربیتی علوم شیر عجب

   المللی بین بازرگانی  بازرگانی مدیریت شیر عجب

   الکترونیك مجتمع مدارهای برق مهندسی شیر عجب

    معماری مهندسی شیر عجب

 مکاترونیك   مکاترونیك مهندسی شیر عجب

   انرژی تبدیل مکانیك مهندسی شیر عجب

   تولید و ساخت مکانیك مهندسی شیر عجب

 بیوسیستماتیك گرایش جانوری شناسی زیست  جانوری بیوسیستماتیك جانوری علوم - شناسی زیست  پزشکی علوم

 و سلولی شناسی زیست  پزشکی علوم

 مولکولی

   ژنتیك

 و سلولی شناسی زیست  پزشکی علوم

 مولکولی

   مولکولی و لولیس علوم

 است میکروبی گرایش فناوری زیست   میکروبی -بیوتکنولوژی  فناوری زیست دارویی علوم

   بیوشیمی شناسی زیست دارویی علوم

 گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست  میکروبیولوژی شناسی زیست دارویی علوم

 میکروبیولوژی

 و سلولی شناسی زیست دارویی علوم

 مولکولی

  59یکبارپذیرش تیكژن

 و سلولی شناسی زیست دارویی علوم

 مولکولی

   مولکولی و سلولی علوم

   دارویی شیمی شیمی دارویی علوم

   اسانس وفناوری شیمی شیمی دارویی علوم

   كاربردی شیمی شیمی دارویی علوم

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد
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 تکوینی و سلولی گرایش جانوری اسیشن زیست 59یکبارپذیرش تکوینی و سلولی شناسی زیست جانوری علوم دارویی علوم

 شیمی نانو گرایش شیمی  شیمی نانو نانو فناوری و علوم دارویی علوم

 غذایی صنایع گرایش غذایی صنایع مهندسی و علوم 59یکبارپذیرش غذایی صنایع غذایی صنایع مهندسی و علوم دارویی علوم

 فیتوشیمی گرایش شیمی   شیمی فیتو دارویی علوم

  بازاریابی گرایش كار و كسب مدیریت  بازاریابی مدیریت  اجرایی مدیریت ارویید علوم

  59یکبارپذیرش بازاریابی  بازرگانی مدیریت دارویی علوم

 و علوم - كشاورزی مهندسی دارویی علوم

  غذایی صنایع

 مواد شیمی گرایش غذایی صنایع مهندسی و علوم  غذایی مواد شیمی

 غذایی

 و علوم - كشاورزی هندسیم دارویی علوم

  غذایی صنایع

 فناوری زیست گرایش غذایی صنایع مهندسی و علوم  غذایی مواد میکروبیولوژی

 غذایی مواد

   بیومیمتیك نانو الهام زیست نانو دارویی علوم

 ایران باستانی های زبان   باستانی زبانهای و فرهنگ  تحقیقات و علوم

 ریاضی آمار گرایش آمار   ریاضی آمار تحقیقات و علوم

    آلمانی زبان آموزش تحقیقات و علوم

    انگلیسی زبان آموزش تحقیقات و علوم

    فرانسه زبان آموزش تحقیقات و علوم

 منابع بهسازی و آموزش تحقیقات و علوم

 انسانی

   

  59یکبارپذیرش  نمایش ادبیات تحقیقات و علوم

  59یکبارپذیرش  تصویری ارتباط تحقیقات و علوم

 انرژی اقتصاد گرایش اقتصادی علوم   انرژی اقتصاد تحقیقات و علوم

  عرفان و ادیان   عرفان و ادیان اسالمی معارف و الهیات تحقیقات و علوم

 اسالمی ملل تمدن و تاریخ  اسالمی ملل تمدن و تاریخ اسالمی معارف و الهیات تحقیقات و علوم

 حدیث و قرآن علوم  حدیث و قرآن علوم اسالمی معارف و الهیات تحقیقات و علوم

 شافعی فقه  شافعی فقه اسالمی معارف و الهیات تحقیقات و علوم

 اسالمی حقوق مبانی و فقه  اسالمی حقوق مبانی و فقه اسالمی معارف و الهیات تحقیقات و علوم

    فرهنگی امور تحقیقات و علوم

    یاسالم اندیشه تحقیقات و علوم

    دامپزشکی شناسی انگل تحقیقات و علوم

    دامپزشکی شناسی بافت تحقیقات و علوم

 آموزش و مدیریت ریزی برنامه تحقیقات و علوم

  زیست محیط

   

    درسی ریزی برنامه تحقیقات و علوم

    اجتماعی علوم پژوهش تحقیقات و علوم

 نفت هندسیم  پاالیش نفت مهندسی پژوهش تحقیقات و علوم

    هنر پژوهش تحقیقات و علوم

    تاریخ تحقیقات و علوم

  59یکبارپذیرش اسالمی وتربیت تعلیم و آموزش فلسفه و تاریخ تحقیقات و علوم
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 پرورش

    علم تاریخ تحقیقات و علوم

    آموزشی تحقیقات تحقیقات و علوم

 ورزشی فیزیولوژی  رزشیو فیزیولوژی ورزشی علوم و بدنی تربیت تحقیقات و علوم

  59یکبارپذیرش  سازی تصویر تحقیقات و علوم

    آموزشی تکنولوژی تحقیقات و علوم

    نساجی تکنولوژی تحقیقات و علوم

    ورزشی شناسی جامعه تحقیقات و علوم

 گردشگری ریزی وبرنامه جغرافیا  توریسم ریزی برنامه  جغرافیا تحقیقات و علوم

 ریزی برنامه و جغرافیا قاتتحقی و علوم

 روستایی

   

 ریزی وبرنامه شناسی اقلیم  طبیعی جغرافیای تحقیقات و علوم

  محیطی

 (شناسی اقلیم) شناسی هوا و آب 

 ریزی برنامه در ژئومورفولوژی  طبیعی جغرافیای تحقیقات و علوم

 محیطی

 محیطی ریزی برنامه گرایش ژئومورفولوژی 

    شهری ریزی برنامه و یاجغراف تحقیقات و علوم

     سیاسی جغرافیای تحقیقات و علوم

    جوشکاری تحقیقات و علوم

    حسابداری تحقیقات و علوم

    الملل بین حقوق تحقیقات و علوم

    شناسی جرم و جزا حقوق تحقیقات و علوم

    خصوصی حقوق تحقیقات و علوم

    ونقل حمل تحقیقات و علوم

    الملل بین روابط حقیقاتت و علوم

     تربیتی روانشناسی تحقیقات و علوم

    بالینی روانشناسی تحقیقات و علوم

    شخصیت روانشناسی تحقیقات و علوم

    عمومی روانشناسی تحقیقات و علوم

 كودكان آموزش و روانشناسی تحقیقات و علوم

  استثنائی

   

 مالی ریاضی گرایش كاربردی ریاضی 59یکبارپذیرش یمال ریاضیات ریاضی تحقیقات و علوم

   كاربردی ریاضی ریاضی تحقیقات و علوم

    محض ریاضی تحقیقات و علوم

    همگانی شناسی زبان تحقیقات و علوم

    عربی ادبیات و زبان تحقیقات و علوم

    انگلیسی ادبیات و زبان تحقیقات و علوم

    فارسی اتادبی و زبان تحقیقات و علوم

   پایداری ادبیات فارسی ادبیات و زبان تحقیقات و علوم

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد
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  تطبیقی ادبیات گرایش فارسی ادبیات و زبان  (عربی -فارسی) تطبیقی ادبیات فارسی ادبیات و زبان تحقیقات و علوم

    آلمانی وادبیات زبان تحقیقات و علوم

    فرانسه وادبیات زبان تحقیقات و علوم

   تکتونیك شناسی زمین تحقیقات و علوم

 ورسوب رسوبی شناسی سنگ شناسی زمین تحقیقات و علوم

 شناسی

  

    جانوری علوم - شناسی زیست تحقیقات و علوم

  59یکبارپذیرش  دریا فناوری زیست تحقیقات و علوم

  59یکبارپذیرش  میکروبی فناوری زیست تحقیقات و علوم

   بیوشیمی شناسی زیست تحقیقات و علوم

   بیوفیزیك شناسی زیست تحقیقات و علوم

 گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست  میکروبیولوژی شناسی زیست تحقیقات و علوم

 میکروبیولوژی

    گیاهی علوم - شناسی زیست تحقیقات و علوم

   دریا آلودگی دریا شناسی زیست تحقیقات و علوم

   دریا شناسی بوم دریا شناسی زیست تحقیقات و علوم

   دریا جانوران دریا شناسی زیست تحقیقات و علوم

 و سلولی شناسی زیست تحقیقات و علوم

 مولکولی

   ژنتیك

 و سلولی شناسی زیست تحقیقات و علوم

 مولکولی

   مولکولی و سلولی علوم

    ژئوفیزیك تحقیقات و علوم

 وسیستم دور از سنجش تحقیقات و علوم

 افیاییجغر اطالعات

   

 علفهای با مبارزه و شناسایی تحقیقات و علوم

 هرز

 هرز علفهای علوم گرایش تکنولوژی اگرو  

   آلی شیمی شیمی تحقیقات و علوم

   اسانس وفناوری شیمی شیمی تحقیقات و علوم

   كاربردی شیمی شیمی تحقیقات و علوم

   تجزیه شیمی شیمی تحقیقات و علوم

   دریا شیمی یمیش تحقیقات و علوم

   فیزیك شیمی شیمی تحقیقات و علوم

   معدنی شیمی شیمی تحقیقات و علوم

  59یکبارپذیرش  پلیمر شیمی تحقیقات و علوم

  59یکبارپذیرش شیمی فیتو شیمی تحقیقات و علوم

     گردی طبیعت تحقیقات و علوم

 گردی بیعتط 59یکبارپذیرش  (اكوتوریسم) گردی طبیعت تحقیقات و علوم

    شهری طراحی تحقیقات و علوم
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    صنعتی طراحی تحقیقات و علوم

 شهری ریزی وبرنامه طراحی تحقیقات و علوم

 ای ومنطقه

   

    اسالمی عرفان تحقیقات و علوم

 بازیابی(1 گرایشهای شناسی دانش و اطالعات علم   شناسی دانش و اطالعات علم تحقیقات و علوم

 دانش و اطالعات مدیریت( 2 شدان و اطالعات

 شناسی جامعه  شناسی جامعه اجتماعی علوم تحقیقات و علوم

   شناسی جمعیت اجتماعی علوم تحقیقات و علوم

   شناسی مردم اجتماعی علوم تحقیقات و علوم

    اجتماعی ارتباطات علوم تحقیقات و علوم

 سیستمهای ریزی برنامه اقتصادی علوم تحقیقات و علوم

 اقتصادی

  

   ریزی وبرنامه اقتصادی توسعه اقتصادی علوم تحقیقات و علوم

   دبستانی پیش پرورش و آموزش  تربیتی علوم تحقیقات و علوم

 درسی ریزی برنامه(2  آموزشی مدیریت( 1: رشته دو 59یکبارپذیرش آموزشی ریزی برنامه تربیتی علوم تحقیقات و علوم

  59یکبارپذیرش  ثحدی علوم تحقیقات و علوم

     شناسی چینه و زمین علوم  تحقیقات و علوم

   شناسی آب شناسی زمین علوم تحقیقات و علوم

   پترولوژی شناسی زمین علوم تحقیقات و علوم

   اقتصادی شناسی زمین شناسی زمین علوم تحقیقات و علوم

   محیطی زیست شناسی زمین شناسی زمین علوم تحقیقات و علوم

    مهندسی شناسی زمین شناسی زمین علوم تحقیقات و علوم

   نفت شناسی زمین شناسی زمین علوم تحقیقات و علوم

   شناسی چینه و شناسی فسیل شناسی زمین علوم تحقیقات و علوم

    سیاسی علوم تحقیقات و علوم

    حدیث و قرآن علوم تحقیقات و علوم

 شناسی دانش و اطالعات علم    رسانی اطالع و كتابداری علوم تحقیقات و علوم

    زیست محیط علوم تحقیقات و علوم

 شیمی نانو گرایش شیمی 59یکبارپذیرش شیمی نانو نانو فناوری و علوم تحقیقات و علوم

  59یکبارپذیرش  كامپیوتر علوم تحقیقات و علوم

  59یرشیکبارپذ كامپیوتری سیستمهای كامپیوتر علوم تحقیقات و علوم

  59یکبارپذیرش علمی محاسبات كامپیوتر علوم تحقیقات و علوم

   محاسبات نظریه كامپیوتر علوم تحقیقات و علوم

  59یکبارپذیرش  فتونیك تحقیقات و علوم

    فلسفه تحقیقات و علوم

    علم فلسفه تحقیقات و علوم

 اسالمی كالم و هفلسف 59یکبارپذیرش  اسالمی حکمت و فلسفه تحقیقات و علوم
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    اسالمی كالم و فلسفه تحقیقات و علوم

  59یکبارپذیرش نجومی فیزیك فیزیك تحقیقات و علوم

 فیتوشیمی گرایش شیمی 59یکبارپذیرش  شیمی فیتو تحقیقات و علوم

   مولکولی و اتمی فیزیك تحقیقات و علوم

   جامد حالت فیزیك تحقیقات و علوم

   میدانها نظریه و بنیادی ذرات كفیزی تحقیقات و علوم

    دریا فیزیك تحقیقات و علوم

    كاربردی فیزیك تحقیقات و علوم

 اكولوژیك كشاورزی تحقیقات و علوم

 (اگرواكولوژی)

 اگرواكولوژی  

    انگلیسی زبان مترجمی تحقیقات و علوم

   مترجمی فرانسه زبان مترجمی تحقیقات و علوم

    زیست حیطم تحقیقات و علوم

    دریا زیست محیط تحقیقات و علوم

 كار و كسب مدیریت    اجرایی مدیریت تحقیقات و علوم

    شهری امور مدیریت تحقیقات و علوم

  59یکبارپذیرش  بحران مدیریت تحقیقات و علوم

    شهری مدیریت تحقیقات و علوم

    اطالعات فناوری مدیریت تحقیقات و علوم

    آموزشی مدیریت تحقیقات و علوم

    فرهنگی امور مدیریت تحقیقات و علوم

     بازرگانی مدیریت تحقیقات و علوم

    بحران مدیریت تحقیقات و علوم

    تکنولوژی مدیریت تحقیقات و علوم

    دولتی مدیریت تحقیقات و علوم

    صنعتی مدیریت تحقیقات و علوم

    یمال مدیریت تحقیقات و علوم

 و فرهنگی اشیاء مرمت تحقیقات و علوم

 تاریخی

  59یکبارپذیرش 

 بافتهای و ابنیه احیا و مرمت تحقیقات و علوم

 تاریخی

  59یکبارپذیرش 

    مشاوره تحقیقات و علوم

    زنان مطالعات تحقیقات و علوم

   كشتی سازه كشتی معماری مهندس تحقیقات و علوم

 های ژی انر مهندسی تحقیقات و علوم

 تجدیدپذیر

   

 الکترونیك های سیستم  برق مهندسی تحقیقات و علوم

 دیجیتال
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   مخابراتی های شبکه  برق مهندسی تحقیقات و علوم

   رمزگذاری و امن مخابرات  برق مهندسی تحقیقات و علوم

 نانو و میکرو های افزاره برق مهندسی تحقیقات و علوم

 الکترونیك

  

   الکترونیك برق مهندسی قیقاتتح و علوم

 مدیریت و ریزی برنامه برق مهندسی تحقیقات و علوم

 الکتریکی انرژی سیستمهای

  59یکبارپذیرش

   قدرت سیستمهای برق مهندسی تحقیقات و علوم

   مخابرات برق مهندسی تحقیقات و علوم

   موج و میدان مخابرات برق مهندسی تحقیقات و علوم

   نوری مخابرات برق مهندسی قاتتحقی و علوم

   كنترل برق مهندسی تحقیقات و علوم

   رنگ صنایع  پلیمر مهندسی تحقیقات و علوم

  59یکبارپذیرش پلیمریزاسیون پلیمر مهندسی تحقیقات و علوم

   پلیمر صنایع پلیمر مهندسی تحقیقات و علوم

   فراورش پلیمر مهندسی تحقیقات و علوم

  59یکبارپذیرش نانوفناوری پلیمر مهندسی قاتتحقی و علوم

   كامپوزیت پلیمر مهندسی تحقیقات و علوم

   زیست محیط و انرژی  انرژی سیستمهای مهندسی تحقیقات و علوم

   زیست محیط  شیمی مهندسی تحقیقات و علوم

   هیدروكربوری مخازن مهندسی  شیمی مهندسی تحقیقات و علوم

  59یکبارپذیرش پلیمر شیمی ندسیمه تحقیقات و علوم

   فرآیند طراحی شیمی مهندسی تحقیقات و علوم

  59یکبارپذیرش ها سیستم سازی بهینه  صنایع مهندسی تحقیقات و علوم

 محیط طراحی مهندسی تحقیقات و علوم

 زیست

   

   آب عمران مهندسی تحقیقات و علوم

   هیدرولیکی های سازه و آب عمران مهندسی تحقیقات و علوم

   زلزله عمران مهندسی تحقیقات و علوم

   ژئوتکنیك عمران مهندسی تحقیقات و علوم

   سازه عمران مهندسی تحقیقات و علوم

   دریایی های سازه عمران مهندسی تحقیقات و علوم

   ترابری و راه مهندسی عمران مهندسی تحقیقات و علوم

  59یکبارپذیرش  گاز نتقالا و فرآوری مهندسی تحقیقات و علوم

 مجازی بصورت   اطالعات فناوری مهندسی تحقیقات و علوم

  59یکبارپذیرش الکترونیکی تجارت  اطالعات فناوری مهندسی تحقیقات و علوم

   كامپیوتری های شبکه اطالعات فناوری مهندسی تحقیقات و علوم
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   كامپیوتر معماری كامپیوتر مهندسی تحقیقات و علوم

   افزار نرم كامپیوتر مهندسی تحقیقات و علوم

   رباتیکز و مصنوعی هوش كامپیوتر مهندسی تحقیقات و علوم

 علوم -كشاورزی مهندسی تحقیقات و علوم

 خاک

 خاک منابع مدیریت  

 علوم -كشاورزی مهندسی تحقیقات و علوم

 دامی

   

 علوم -كشاورزی مهندسی تحقیقات و علوم

 دامی

 طیور و دام اصالح و ژنتیك گرایش دامی علوم  دام نژاد اصالح

 علوم -كشاورزی مهندسی تحقیقات و علوم

 دامی

 دام تغذیه گرایش دامی علوم 59یکبارپذیرش دام تغذیه

  59یکبارپذیرش  مالی مهندسی تحقیقات و علوم

   مواد حفاظت و خوردگی مواد و متالورژی مهندسی تحقیقات و علوم

   سرامیك مواد و متالورژی مهندسی تتحقیقا و علوم

 صنایع مدیریت مهندسی تحقیقات و علوم

 نساجی

 تولید مدیریت گرایش نساجی مهندسی  

    معماری مهندسی تحقیقات و علوم

    مکاترونیك مهندسی تحقیقات و علوم

  59یکبارپذیرش فلزات استخراج  مواد مهندسی تحقیقات و علوم

   مهندسی مواد انتخاب و شناسایی مواد سیمهند تحقیقات و علوم

   فلزات دادن شکل مواد مهندسی تحقیقات و علوم

  59یکبارپذیرش نانولیفی ساختارهای نساجی مهندسی تحقیقات و علوم

  59یکبارپذیرش ای هسته گداخت ای هسته مهندسی تحقیقات و علوم

  59ذیرشیکبارپ پرتوها كاربرد ای هسته مهندسی تحقیقات و علوم

  59یکبارپذیرش  ورزش مهندسی تحقیقات و علوم

    نفت اكتشاف مهندسی تحقیقات و علوم

    بیوتکنولوژی مهندسی تحقیقات و علوم

   بیوالکتریك پزشکی مهندسی تحقیقات و علوم

   بیومتریال پزشکی مهندسی تحقیقات و علوم

   بیومکانیك پزشکی مهندسی تحقیقات و علوم

   توانبخشی پزشکی مهندسی تحقیقات و علوم

   بافت مهندسی پزشکی مهندسی تحقیقات و علوم

    وترابری راه مهندسی تحقیقات و علوم

 سیستمهای مهندسی تحقیقات و علوم

 اجتماعی اقتصادی

   

   بیوتکنولوژی  شیمی مهندسی تحقیقات و علوم

   كربوریهیدرو مخازن مهندسی  شیمی مهندسی تحقیقات و علوم

   غذایی صنایع شیمی مهندسی تحقیقات و علوم
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   جداسازی فرآیندهای شیمی مهندسی تحقیقات و علوم

   سیستمها سازی بهینه صنایع مهندسی تحقیقات و علوم

 و اقتصادی كالن سیستمهای صنایع مهندسی تحقیقات و علوم

 اجتماعی

  

 وری بهره و كیفیت گرایش صنایع مهندسی  وری بهره و سیستم مدیریت صنایع مهندسی تحقیقات و علوم

    زیست محیط مهندسی تحقیقات و علوم

   معدن استخراج معدن مهندسی تحقیقات و علوم

   معدنی مواد فرآوری معدن مهندسی تحقیقات و علوم

 -طبیعی منابع مهندسی تحقیقات و علوم

 آبخیزداری

 های زهحو مدیریت گرایش آبخیز مهندسی و علوم  

 آبخیز

 -طبیعی منابع مهندسی تحقیقات و علوم

 اكولوژی و شناسی جنگل

 جنگل

 جنگل زیستی علوم گرایش جنگل مهندسی و علوم  

 -طبیعی منابع مهندسی تحقیقات و علوم

 جنگلداری

 جنگل مدیریت گرایش جنگل مهندسی و علوم  

 -طبیعی منابع مهندسی تحقیقات و علوم

 بچو وصنایع چوبشناسی

 گرایش سلولزی های فرآورده و چوب صنایع مهندسی  

  سلولزی صنایع

 -طبیعی منابع مهندسی تحقیقات و علوم

 شیالت

 آبزیان پرورش و تکثیر گرایش شیالت مهندسی و علوم  

 -طبیعی منابع مهندسی تحقیقات و علوم

 شیالتی محصوالت فرآوری

 محصوالت فرآوری گرایش شیالت مهندسی و علوم  

 التیشی

 -طبیعی منابع مهندسی تحقیقات و علوم

  زیست محیط

 محیط آلودگی  گرایش زیست محیط مهندسی و علوم  

 زیست

 -طبیعی منابع مهندسی تحقیقات و علوم

   بیابانی مناطق مدیریت

 گرایش بدون بیابان كنترل و مدیریت 59یکبارپذیرش آبیاری

 -طبیعی منابع مهندسی تحقیقات و علوم

 ریمرتعدا

 مرتع مدیریت گرایش مرتع مهندسی و علوم  

 -طبیعی منابع مهندسی تحقیقات و علوم

 جنگل مهندسی

 برداری بهره و عمران گرایش جنگل مهندسی و علوم  

  جنگل

   انرژی تبدیل مکانیك مهندسی تحقیقات و علوم

   تولید و ساخت مکانیك مهندسی تحقیقات و علوم

   كاربردی طراحی کانیكم مهندسی تحقیقات و علوم

   الیاف علوم نساجی مهندسی تحقیقات و علوم

   پزشکی پرتو ای هسته مهندسی تحقیقات و علوم

   وسوخت چرخه ای هسته مهندسی تحقیقات و علوم

   راكتور ای هسته مهندسی تحقیقات و علوم

   آیرودینامیك فضا هوا مهندسی تحقیقات و علوم

   پیشرانش فضا هوا دسیمهن تحقیقات و علوم
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   وكنترل پرواز دینامیك فضا هوا مهندسی تحقیقات و علوم

   هوافضا های سازه فضا هوا مهندسی تحقیقات و علوم

   پرنده وسایل طراحی فضا هوا مهندسی تحقیقات و علوم

   فضا مهندسی فضا هوا مهندسی تحقیقات و علوم

 و اریآبی - كشاورزی مهندسی تحقیقات و علوم

 زهکشی

 زهکشی و آبیاری گرایش آب مهندسی و علوم  

 اقتصاد - كشاورزی مهندسی تحقیقات و علوم

 كشاورزی

 كشاورزی اقتصاد مهندسی  

 بیماری - كشاورزی مهندسی تحقیقات و علوم

 گیاهی شناسی

 گیاهی شناسی بیماری  

 - كشاورزی مهندسی تحقیقات و علوم

 كشاورزی بیوتکنولوژی

 كشاورزی کنولوژیبیوت  

 ترویج - كشاورزی مهندسی تحقیقات و علوم

 كشاورزی وآموزش

 پایدار كشاورزی آموزش و ترویج  

 توسعه - كشاورزی مهندسی تحقیقات و علوم

 روستایی

 روستایی توسعه  

 حشره - كشاورزی مهندسی تحقیقات و علوم

 كشاورزی شناسی

 كشاورزی شناسی حشره  

 زراعی گیاهان فیزیولوژی گرایش تکنولوژی اگرو    زراعت - كشاورزی دسیمهن تحقیقات و علوم

 علوم - كشاورزی مهندسی تحقیقات و علوم

  باغبانی

  باغبانی مهندسی و علوم  

 و علوم - كشاورزی مهندسی تحقیقات و علوم

  غذایی صنایع

 غذایی صنایع گرایش غذایی صنایع مهندسی و علوم  

 مدیریت - كشاورزی دسیمهن تحقیقات و علوم

  كشاورزی

  كشاورزی مدیریت  

 - كشاورزی مهندسی تحقیقات و علوم

 آب منابع مهندسی

 آب منابع گرایش آب مهندسی و علوم 59یکبارپذیرش 

 - كشاورزی مهندسی تحقیقات و علوم

 كشاورزی مکانیزاسیون

 كشاورزی مکانیزاسیون مهندسی  

 اصالح -كشاورزی مهندسی تحقیقات و علوم

  نباتات

 گیاهی نژادی به و ژنتیك  

 سازه -كشاورزی مهندسی تحقیقات و علوم

 آبی های

 آبی های سازه گرایش آب مهندسی و علوم  

 مکانیك -كشاورزی مهندسی تحقیقات و علوم

  كشاورزی مکاشینهای

 بیوسیستم مکانیك مهندسی  

  59یکبارپذیرش نانومواد فناوری نانو تحقیقات و علوم

 فیزیك نانو گرایش فیزیك   فیزیك نانو تحقیقات و علوم

    هواشناسی تحقیقات و علوم
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   جدید كار و كسب  آفرینی كار تحقیقات و علوم

  59یکبارپذیرش جدید كار و كسب آفرینی كار تحقیقات و علوم

  59یکبارپذیرش  نمایش كارگردانی تحقیقات و علوم

 عقب)  ناییاستث كودكان تحقیقات و علوم

 ( ذهنی ماندگان

  59یکبارپذیرش 

    انگلیسی زبان آموزش كتول آباد علی

 منابع بهسازی و آموزش كتول آباد علی

 انسانی

  59یکبارپذیرش 

    هنر پژوهش كتول آباد علی

  59یکبارپذیرش  اسالمی عرفان و تصوف كتول آباد علی

    حسابداری كتول آباد علی

    مدیریت حسابداری كتول آباد علی

    حسابرسی كتول آباد علی

  59یکبارپذیرش  امالک و اسناد ثبت حقوق كتول آباد علی

    عمومی حقوق كتول آباد علی

  59یکبارپذیرش  عمومی روانشناسی كتول آباد علی

 مالی ریاضی گرایش كاربردی ریاضی 59یکبارپذیرش مالی ریاضیات ریاضی كتول آباد علی

 مالی ریاضی گرایش كاربردی ریاضی  مالی ریاضیات كاربردی ریاضی كتول آباد علی

    فارسی ادبیات و زبان كتول آباد علی

  تطبیقی ادبیات گرایش فارسی ادبیات و زبان  (عربی -فارسی) تطبیقی ادبیات فارسی ادبیات و زبان كتول آباد علی

  59یکبارپذیرش  دارویی شیمی كتول آباد علی

    كامپیوتر علوم كتول آباد لیع

    فتونیك كتول آباد علی

  59یکبارپذیرش  آموزشی مدیریت كتول آباد علی

   بازاریابی  بازرگانی مدیریت كتول آباد علی

    دولتی مدیریت كتول آباد علی

 تاسیسات و اماكن مدیریت  ورزشی مدیریت كتول آباد علی

 ورزشی

  59یکبارپذیرش

   ورزش در بازاریابی مدیریت  ورزشی مدیریت كتول آباد علی

  59یکبارپذیرش  داخلی معماری كتول آباد علی

 الکترونیك های سیستم  برق مهندسی كتول آباد علی

 دیجیتال

  59یکبارپذیرش

  59یکبارپذیرش رمزگذاری و امن مخابرات  برق مهندسی كتول آباد علی

 نانو و میکرو ایه افزاره برق مهندسی كتول آباد علی

 الکترونیك

  59یکبارپذیرش

 مدیریت و ریزی برنامه برق مهندسی كتول آباد علی

 الکتریکی انرژی سیستمهای

  59یکبارپذیرش

   قدرت سیستمهای برق مهندسی كتول آباد علی
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  59یکبارپذیرش مخابراتی های شبکه برق مهندسی كتول آباد علی

   سیستم اتمخابر برق مهندسی كتول آباد علی

  59یکبارپذیرش موج و میدان مخابرات برق مهندسی كتول آباد علی

  59یکبارپذیرش نوری مخابرات برق مهندسی كتول آباد علی

  59یکبارپذیرش الکترونیك مجتمع مدارهای برق مهندسی كتول آباد علی

   كنترل برق مهندسی كتول آباد علی

  59یکبارپذیرش تریكبیوالک پزشکی مهندسی كتول آباد علی

   انرژی های سیستم انرژی سیستمهای مهندسی كتول آباد علی

  59یکبارپذیرش سازه عمران مهندسی كتول آباد علی

 گرایش بدون سبز فضای مهندسی 59یکبارپذیرش  سبز فضای مهندسی كتول آباد علی

  59یرشیکبارپذ كامپیوتری های شبکه اطالعات فناوری مهندسی كتول آباد علی

  59یکبارپذیرش افزار نرم كامپیوتر مهندسی كتول آباد علی

     مالی مهندسی كتول آباد علی

  59یکبارپذیرش انرژی تبدیل مکانیك مهندسی كتول آباد علی

 علوم - كشاورزی مهندسی كتول آباد علی

  باغبانی

 گیاهان واصالح فیزیولوژی

 ومعطر ای ادویه ، دارویی

 دارویی گیاهان گرایش باغبانی مهندسی و علوم 

    حسابداری فارسان

    خصوصی حقوق فارسان

  59یکبارپذیرش سازه عمران مهندسی فارسان

   افزار نرم كامپیوتر مهندسی فارسان

 انرژی اقتصاد گرایش اقتصادی علوم   انرژی اقتصاد فراهان

 گرایش لکولیمو و سلولی شناسی زیست  میکروبیولوژی شناسی زیست فراهان

 میکروبیولوژی

  59یکبارپذیرش  دارویی شیمی فراهان

 بذر تکنولوژی و علوم گرایش تکنولوژی اگرو   بذر تکنولوژی و علوم فراهان

 اكولوژیك كشاورزی فراهان

 (اگرواكولوژی)

 اگرواكولوژی 59یکبارپذیرش 

  59یکبارپذیرش  آموزشی مدیریت فراهان

 كار و كسب مدیریت 59کبارپذیرشی  اجرایی مدیریت فراهان

  59یکبارپذیرش بیوتکنولوژی شیمی مهندسی فراهان

  59یکبارپذیرش فرآیند طراحی شیمی مهندسی فراهان

   پلیمر  شیمی مهندسی فراهان

   جداسازی فرآیندهای شیمی مهندسی فراهان

  59یکبارپذیرش  نمایش ادبیات فردوس

    ورزشی بیومکانیك فردوس

    حسابداری وسفرد

  59یکبارپذیرش  بالینی روانشناسی فردوس
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    فارسی ادبیات و زبان فردوس

   ابتدایی پرورش و آموزش   تربیتی علوم فردوس

  59یکبارپذیرش ابتدایی پرورش و آموزش تربیتی علوم فردوس

   قدرت سیستمهای برق مهندسی فردوس

   سازه عمران مهندسی فردوس

  59یکبارپذیرش كامپیوتری های شبکه اطالعات فناوری سیمهند فردوس

   كامپیوتری سیستمهای معماری كامپیوتر مهندسی فردوس

   افزار نرم كامپیوتر مهندسی فردوس

   رباتیکز و مصنوعی هوش كامپیوتر مهندسی فردوس

 و آبیاری - كشاورزی مهندسی فردوس

 زهکشی

 زهکشی و آبیاری گرایش آب مهندسی و علوم  

 علوم - كشاورزی مهندسی فردوس

  باغبانی

 گیاهان واصالح فیزیولوژی

 ومعطر ای ادویه ، دارویی

 دارویی گیاهان گرایش باغبانی مهندسی و علوم 

 - كشاورزی مهندسی فردوس

 آب منابع مهندسی

 آب منابع گرایش آب مهندسی و علوم  

 سازه -كشاورزی مهندسی فردوس

 آبی های

 آبی های سازه گرایش آب ندسیمه و علوم  

  59یکبارپذیرش  انگلیسی زبان آموزش فسا

 حدیث و قرآن علوم  حدیث و قرآن علوم اسالمی معارف و الهیات  فسا

  59یکبارپذیرش  حسابداری فسا

  59یکبارپذیرش  عمومی روانشناسی فسا

    فارسی ادبیات و زبان  فسا

 علفهای با مبارزه و شناسایی فسا

 رزه

 هرز علفهای علوم گرایش تکنولوژی اگرو  

   آلی شیمی شیمی  فسا

    دارویی شیمی  فسا

  59یکبارپذیرش ابتدایی پرورش و آموزش تربیتی علوم فسا

  59یکبارپذیرش غذایی مواد فناوری  غذایی صنایع مهندسی و علوم فسا

   اسالمی فلسفه اسالمی كالم و فلسفه فسا

   الکترونیك قبر مهندسی  فسا

  59یکبارپذیرش قدرت سیستمهای برق مهندسی فسا

   مخابرات برق مهندسی  فسا

  59یکبارپذیرش الکترونیکی تجارت  اطالعات فناوری مهندسی فسا

 علوم - كشاورزی مهندسی  فسا

  باغبانی

 گیاهان واصالح فیزیولوژی

 ومعطر ای ادویه ، دارویی

 دارویی گیاهان شگرای باغبانی مهندسی و علوم 

 و علوم - كشاورزی مهندسی  فسا

  غذایی صنایع

 غذایی صنایع گرایش غذایی صنایع مهندسی و علوم  غذایی صنایع

  59یکبارپذیرش  انگلیسی زبان آموزش فالورجان
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  59یکبارپذیرش  حسابداری فالورجان

    عربی ادبیات و زبان  فالورجان

   جانوری فیزیولوژی انوریج علوم - شناسی زیست فالورجان

  59یکبارپذیرش  میکروبی فناوری زیست فالورجان

   بیوشیمی شناسی زیست  فالورجان

   بیوفیزیك شناسی زیست  فالورجان

 گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست  میکروبیولوژی شناسی زیست فالورجان

 میکروبیولوژی

 فیزیولوژی گرایش گیاهی شناسی زیست  گیاهی لوژیفیزیو گیاهی علوم - شناسی زیست  فالورجان

 و سلولی شناسی زیست فالورجان

 مولکولی

  59یکبارپذیرش مولکولی و سلولی علوم

   اسانس وفناوری شیمی شیمی  فالورجان

 فیتوشیمی گرایش شیمی   شیمی فیتو  فالورجان

  59یکبارپذیرش كاربردی طراحی مکانیك مهندسی شفت و فومن

 انرژی اقتصاد گرایش اقتصادی علوم 59یکبارپذیرش  انرژی اقتصاد زآبادفیرو

  59یکبارپذیرش  درسی ریزی برنامه فیروزآباد

 سیستمهای ریزی برنامه فیروزآباد

 اقتصادی

 سیستمهای ریزی برنامه گرایش اقتصادی علوم 59یکبارپذیرش 

 اقتصادی

    حسابداری فیروزآباد

  59یکبارپذیرش تصادیاق مالی حقوق فیروزآباد

  59یکبارپذیرش  بالینی روانشناسی فیروزآباد

    عمومی روانشناسی فیروزآباد

 كودكان آموزش و روانشناسی فیروزآباد

  استثنائی

   

 مالی ریاضی گرایش كاربردی ریاضی 59یکبارپذیرش مالی ریاضیات ریاضی فیروزآباد

    فارسی ادبیات و زبان فیروزآباد

   نوجوان و كودک ادبیات فارسی ادبیات و زبان آبادفیروز

    شیمی فیروزآباد

   اسانس وفناوری شیمی شیمی فیروزآباد

   معدنی شیمی شیمی فیروزآباد

 درسی ریزی برنامه(2  آموزشی مدیریت( 1: رشته دو 59یکبارپذیرش آموزشی ریزی برنامه تربیتی علوم فیروزآباد

 لوژیكاكو كشاورزی فیروزآباد

 (اگرواكولوژی)

 اگرواكولوژی  

  59یکبارپذیرش  آموزشی مدیریت فیروزآباد

 زیست و حاصلخیزی مدیریت فیروزآباد

 خاک فناوری

  59یکبارپذیرش خاک بیوتکنولوژی و بیولوژی

    مالی مدیریت فیروزآباد

  59یکبارپذیرش ورزش در بازاریابی مدیریت  ورزشی مدیریت فیروزآباد
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 علوم -كشاورزی مهندسی بادفیروزآ

 خاک

 گرایش خاک فناوری زیست و حاصلخیزی مدیریت  خاک حاصلخیزی و شیمی

 گیاه تغذیه و خاک حاصلخیزی شیمی

 -طبیعی منابع مهندسی فیروزآباد

 آبخیزداری

 های حوزه مدیریت گرایش آبخیز مهندسی و علوم  

 آبخیز

 و آبیاری - كشاورزی مهندسی فیروزآباد

 زهکشی

 زهکشی و آبیاری گرایش آب مهندسی و علوم  

 زراعی گیاهان فیزیولوژی گرایش تکنولوژی اگرو    زراعت - كشاورزی مهندسی فیروزآباد

 ریاضی آمار گرایش آمار   ریاضی آمار فیروزكوه

  59یکبارپذیرش  اسالمی اقتصاد فیروزكوه

 رژیان اقتصاد گرایش اقتصادی علوم   انرژی اقتصاد فیروزكوه

 سیستمهای ریزی برنامه فیروزكوه

 اقتصادی

 سیستمهای ریزی برنامه گرایش اقتصادی علوم  

 اقتصادی

    ریزی برنامه و اقتصادی توسعه فیروزكوه

    حسابداری فیروزكوه

 مالی ریاضی گرایش كاربردی ریاضی  مالی ریاضیات ریاضی فیروزكوه

   عددی آنالیز كاربردی ریاضی فیروزكوه

 یابی بهینه گرایش كاربردی ریاضی  درعملیات تحقیق كاربردی ریاضی فیروزكوه

    اقتصادی علوم فیروزكوه

 كار و كسب مدیریت    اجرایی مدیریت فیروزكوه

   الکترونیکی كار و كسب اطالعات فناوری مدیریت فیروزكوه

   بازاریابی كار و كسب مدیریت فیروزكوه

 كار و كسب مدیریت فیروزكوه

(MBA) 

  59یکبارپذیرش بازاریابی

     بازرگانی مدیریت فیروزكوه

    توسعه استراتژیهای تکنولوژی مدیریت فیروزكوه

  59یکبارپذیرش تکنولوژی نوآوری تکنولوژی مدیریت فیروزكوه

    دولتی مدیریت فیروزكوه

    صنعتی مدیریت فیروزكوه

    مالی مدیریت فیروزكوه

   قدرت سیستمهای برق هندسیم فیروزكوه

   هیدرولیکی های سازه و آب عمران مهندسی فیروزكوه

  59یکبارپذیرش افزار نرم كامپیوتر مهندسی فیروزكوه

     مالی مهندسی فیروزكوه

  59یکبارپذیرش  معماری مهندسی فیروزكوه

 سیستمهای مهندسی فیروزكوه

 اجتماعی اقتصادی

   

    عصنای مهندسی فیروزكوه

   و اقتصادی كالن سیستمهای صنایع مهندسی فیروزكوه
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 اجتماعی

 وری بهره و كیفیت گرایش صنایع مهندسی  وری بهره و سیستم مدیریت صنایع مهندسی فیروزكوه

   جدید كار و كسب  آفرینی كار فیروزكوه

 ریاضی آمار گرایش آمار   ریاضی آمار قائمشهر

    انگلیسی زبان آموزش قائمشهر

 انرژی اقتصاد گرایش اقتصادی علوم   انرژی اقتصاد قائمشهر

  59یکبارپذیرش  هنر پژوهش قائمشهر

    حسابداری قائمشهر

  59یکبارپذیرش  الملل بین حقوق قائمشهر

    شناسی جرم و جزا حقوق قائمشهر

    خصوصی حقوق قائمشهر

    محض ریاضی قائمشهر

    یابی بهینه  كاربردی ریاضی قائمشهر

 یابی بهینه گرایش كاربردی ریاضی 59یکبارپذیرش درعملیات تحقیق كاربردی ریاضی قائمشهر

  59یکبارپذیرش  همگانی شناسی زبان قائمشهر

    فارسی ادبیات و زبان قائمشهر

  59یکبارپذیرش پایداری ادبیات فارسی ادبیات و زبان قائمشهر

  تطبیقی ادبیات گرایش فارسی ادبیات و زبان  (عربی -فارسی) تطبیقی ادبیات فارسی ادبیات و زبان قائمشهر

 پایداری ادبیات گرایش فارسی ادبیات و زبان  مقاومت ادبیات فارسی ادبیات و زبان قائمشهر

 ( تکتونیك)  ساخت زمین گرایش زمین علوم 59یکبارپذیرش  ( تکتونیك)  ساخت زمین قائمشهر

 تکوینی و سلولی گرایش جانوری شناسی زیست  تکوینی و سلولی شناسی زیست جانوری علوم - سیشنا زیست قائمشهر

 گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست  میکروبیولوژی شناسی زیست قائمشهر

 میکروبیولوژی

 فیزیولوژی گرایش گیاهی شناسی زیست  گیاهی فیزیولوژی گیاهی علوم - شناسی زیست قائمشهر

 و سلولی شناسی یستز قائمشهر

 مولکولی

  59یکبارپذیرش ژنتیك

 علفهای با مبارزه و شناسایی قائمشهر

 هرز

 هرز علفهای علوم گرایش تکنولوژی اگرو  

   آلی شیمی قائمشهر

   كاربردی شیمی شیمی قائمشهر

   فیزیك شیمی شیمی قائمشهر

  59یکبارپذیرش معدنی شیمی شیمی قائمشهر

    لباس و رچهپا طراحی قائمشهر

    اسالمی عرفان قائمشهر

 درسی ریزی برنامه(2  آموزشی مدیریت( 1: رشته دو 59یکبارپذیرش آموزشی ریزی برنامه  تربیتی علوم قائمشهر

    ای گلخانه محصوالت تولید  باغبانی مهندسی و علوم قائمشهر

 خصوصی حقوق   خصوصی حقوق و فقه قائمشهر

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد
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 فیتوشیمی گرایش شیمی   شیمی فیتو قائمشهر

 و بدنی فعالیت فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی قائمشهر

 تندرستی

  59یکبارپذیرش

  59یکبارپذیرش مولکولی و اتمی فیزیك قائمشهر

   جامد حالت فیزیك قائمشهر

  59یکبارپذیرش زیست محیط مدیریت زیست محیط قائمشهر

 كار و كسب تمدیری 59یکبارپذیرش  اجرایی مدیریت قائمشهر

    آموزشی مدیریت قائمشهر

  59یکبارپذیرش الکترونیکی تجارت  بازرگانی مدیریت قائمشهر

    دولتی مدیریت قائمشهر

  59یکبارپذیرش   ورزشی مدیریت قائمشهر

   ورزش در بازاریابی مدیریت  ورزشی مدیریت قائمشهر

   ورزشی های رسانه مدیریت  ورزشی مدیریت قائمشهر

 نانو و میکرو های افزاره برق مهندسی قائمشهر

 الکترونیك

  59یکبارپذیرش

  59یکبارپذیرش قدرت سیستمهای برق مهندسی قائمشهر

  59یکبارپذیرش سیستم مخابرات برق مهندسی قائمشهر

   الکترونیك مجتمع مدارهای برق مهندسی قائمشهر

 ستزی محیط و بهداشت  ، ایمنی شیمی مهندسی قائمشهر

 ( ای اس اچ) 

  59یکبارپذیرش

  59یکبارپذیرش زلزله عمران مهندسی قائمشهر

   ژئوتکنیك عمران مهندسی قائمشهر

   سازه عمران مهندسی قائمشهر

  59یکبارپذیرش كامپیوتری های شبکه اطالعات فناوری مهندسی قائمشهر

  59یکبارپذیرش افزار نرم كامپیوتر مهندسی قائمشهر

 علوم -كشاورزی مهندسی قائمشهر

 دامی

   

 علوم -كشاورزی مهندسی قائمشهر

 دامی

 دام تغذیه گرایش دامی علوم  دام تغذیه

 علوم -كشاورزی مهندسی قائمشهر

 دامی

 طیور و دام فیزیولوژی گرایش دامی علوم  دام فیزیولوژی

 صنایع مدیریت مهندسی قائمشهر

 نساجی

 تولید مدیریت گرایش نساجی مهندسی  

    شیمی مهندسی قائمشهر

   انتقال های پدیده شیمی مهندسی قائمشهر

   سیستمها سازی بهینه صنایع مهندسی قائمشهر

   معدن استخراج معدن مهندسی قائمشهر

 آبزیان پرورش و تکثیر گرایش شیالت مهندسی و علوم   -طبیعی منابع مهندسی قائمشهر

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد
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 شیالت

 -طبیعی منابع مهندسی قائمشهر

 شیالتی محصوالت فرآوری

 محصوالت فرآوری گرایش شیالت مهندسی و علوم  

 شیالتی

 -طبیعی منابع مهندسی قائمشهر

  زیست محیط

 محیط آلودگی  گرایش زیست محیط مهندسی و علوم 59یکبارپذیرش زیست محیط آلودگی 

 زیست

 -طبیعی منابع مهندسی قائمشهر

  زیست محیط

 و مدیریت  گرایش زیست محیط مهندسی و علوم 59کبارپذیرشی زیستی تنوع و زیستگاهها

  زیستی تنوع حفاظت

   انرژی تبدیل مکانیك مهندسی قائمشهر

   نانولیفی ساختارهای نساجی مهندسی قائمشهر

   الیاف علوم نساجی مهندسی قائمشهر

 و آبیاری - كشاورزی مهندسی قائمشهر

 زهکشی

 زهکشی و یآبیار گرایش آب مهندسی و علوم  

 اقتصاد - كشاورزی مهندسی قائمشهر

 كشاورزی

   

 حشره - كشاورزی مهندسی قائمشهر

 كشاورزی شناسی

 كشاورزی شناسی حشره 59یکبارپذیرش 

 زراعی گیاهان فیزیولوژی گرایش تکنولوژی اگرو    زراعت - كشاورزی مهندسی قائمشهر

 مدیریت - كشاورزی مهندسی قائمشهر

  كشاورزی

  كشاورزی یریتمد  

 شیمی نانو گرایش شیمی   شیمی نانو قائمشهر

 فیزیك نانو گرایش فیزیك 59یکبارپذیرش  فیزیك نانو قائمشهر

    انگلیسی زبان آموزش قائنات

    اسالمی بانکداری قائنات

    آموزشی تحقیقات قائنات

  59یکبارپذیرش  ریزی برنامه و اقتصادی توسعه قائنات

    سابداریح قائنات

    حسابرسی قائنات

  59یکبارپذیرش  عمومی روانشناسی قائنات

   ابتدایی پرورش و آموزش   تربیتی علوم قائنات

  59یکبارپذیرش الکترونیکی تجارت   بازرگانی مدیریت قائنات

  59یکبارپذیرش  مشاوره قائنات

   قدرت سیستمهای برق مهندسی قائنات

   اسالم یختار تاریخ قادرآباد

    كامپیوتر علوم ضیالدین قره

  59یکبارپذیرش جبر محض ریاضی قروه

 كار و كسب مدیریت    اجرایی مدیریت قروه

   ورزش در بازاریابی مدیریت  ورزشی مدیریت قروه

 ریاضی آمار گرایش آمار 59یکبارپذیرش  ریاضی آمار قزوین
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    انگلیسی زبان آموزش قزوین

    صنعتی یایمن قزوین

    ورزشی شناسی جامعه قزوین

    حسابداری قزوین

    حسابرسی قزوین

   عددی آنالیز كاربردی ریاضی قزوین

 یابی بهینه گرایش كاربردی ریاضی 59یکبارپذیرش درعملیات تحقیق كاربردی ریاضی قزوین

 شهری ریزی وبرنامه طراحی قزوین

 ای ومنطقه

   

    اقتصادی علوم قزوین

  59یکبارپذیرش غذایی مواد فناوری  غذایی صنایع مهندسی و علوم قزوین

  59یکبارپذیرش غذایی مواد فناوری زیست غذایی صنایع مهندسی و علوم قزوین

  59یکبارپذیرش غذایی صنایع غذایی صنایع مهندسی و علوم قزوین

    كامپیوتر علوم قزوین

    انگلیسی زبان مترجمی قزوین

 كار و كسب مدیریت    اجرایی مدیریت نقزوی

     بازرگانی مدیریت قزوین

    دولتی مدیریت قزوین

    صنعتی مدیریت قزوین

   ورزش در بازاریابی مدیریت  ورزشی مدیریت قزوین

 الکترونیك های سیستم  برق مهندسی قزوین

 دیجیتال

  59یکبارپذیرش

 انون و میکرو های افزاره برق مهندسی قزوین

 الکترونیك

  59یکبارپذیرش

 ماشینهای و قدرت الکترونیك برق مهندسی قزوین

 الکتریکی

  59یکبارپذیرش

   قدرت سیستمهای برق مهندسی قزوین

   الکترونیك مجتمع مدارهای برق مهندسی قزوین

   كنترل برق مهندسی  قزوین

  59یکبارپذیرش غذایی صنایع شیمی مهندسی قزوین

   زلزله عمران سیمهند قزوین

   ژئوتکنیك عمران مهندسی قزوین

   سازه عمران مهندسی قزوین

   ساخت مدیریت و مهندسی عمران مهندسی قزوین

    اطالعات فناوری مهندسی قزوین

   الکترونیکی تجارت  اطالعات فناوری مهندسی قزوین

    كامپیوتر مهندسی قزوین

   امپیوترك معماری كامپیوتر مهندسی قزوین

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد
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   رباتیکز و مصنوعی هوش كامپیوتر مهندسی قزوین

  59یکبارپذیرش  مالی مهندسی قزوین

    معماری مهندسی قزوین

  59یکبارپذیرش  منظر معماری مهندسی قزوین

    مکاترونیك مهندسی قزوین

   بیوالکتریك پزشکی مهندسی قزوین

    صنایع مهندسی قزوین

 وری بهره و كیفیت گرایش صنایع مهندسی  وری بهره و سیستم مدیریت عصنای مهندسی قزوین

 زنجیره و لجستیك مهندسی صنایع مهندسی قزوین

 تامین

  

   انرژی تبدیل مکانیك مهندسی قزوین

   كاربردی طراحی مکانیك مهندسی قزوین

 فیزیك نانو گرایش فیزیك 59یکبارپذیرش  فیزیك نانو قزوین

    حسابداری  قشم

  59یکبارپذیرش  خصوصی حقوق قشم

  59یکبارپذیرش آلی شیمی قشم

   معدنی شیمی شیمی  قشم

 شیمی نانو گرایش شیمی 59یکبارپذیرش شیمی نانو نانو فناوری و علوم قشم

  59یکبارپذیرش  مالی مدیریت قشم

     بازرگانی مدیریت  قشم

   انسانی منابع توسعه دولتی مدیریت قشم

  59یکبارپذیرش ورزش در بازاریابی مدیریت  ورزشی مدیریت قشم

 و سازمانها در راهبردی مدیریت  ورزشی مدیریت  قشم

 ورزشی رویدادهای

  

 بافتهای و ابنیه احیا و مرمت قشم

 تاریخی

  59یکبارپذیرش 

   سازه عمران مهندسی  قشم

    معماری مهندسی  قشم

    انگلیسی زبان آموزش قم

 اسالمی حقوق مبانی و فقه  اسالمی حقوق مبانی و فقه اسالمی معارف و هیاتال قم

 اسالمی كالم و فلسفه  اسالمی حکمت و فلسفه اسالمی معارف و الهیات قم

  59یکبارپذیرش  اسالم در سیاسی اندیشه قم

 بیوشیمی گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست 59یکبارپذیرش  بیوشیمی قم

  59یکبارپذیرش  حسابداری قم

    شناسی جرم و جزا حقوق قم

    خصوصی حقوق قم

    الملل بین روابط قم

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد
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  59یکبارپذیرش  تربیتی روانشناسی قم

  59یکبارپذیرش  بالینی روانشناسی قم

  59یکبارپذیرش  عمومی روانشناسی قم

 لیما ریاضی گرایش كاربردی ریاضی 59یکبارپذیرش مالی ریاضیات ریاضی قم

  59یکبارپذیرش  همگانی شناسی زبان قم

    عربی ادبیات و زبان قم

    انگلیسی ادبیات و زبان قم

  59یکبارپذیرش پایداری ادبیات فارسی ادبیات و زبان قم

   جانوری فیزیولوژی جانوری علوم - شناسی زیست قم

  59یکبارپذیرش  میکروبی فناوری زیست قم

 گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست  یولوژیمیکروب شناسی زیست قم

 میکروبیولوژی

 تکوینی و سلولی گرایش گیاهی شناسی زیست  تکوینی و سلولی شناسی زیست گیاهی علوم - شناسی زیست قم

 و سلولی شناسی زیست قم

 مولکولی

  59یکبارپذیرش ژنتیك

   شناسی زلزله ژئوفیزیك قم

 امام های اندیشه شناخت قم

 خمینی

   

   آلی شیمی شیمی قم

  59یکبارپذیرش  دارویی شیمی قم

   اطالعات مدیریت شناسی دانش و اطالعات علم قم

 درسی ریزی برنامه(2  آموزشی مدیریت( 1: رشته دو 59یکبارپذیرش آموزشی ریزی برنامه تربیتی علوم قم

    سیاسی علوم قم

  59یکبارپذیرش  حدیث و قرآن علوم قم

  59یکبارپذیرش شناسی بوم و سیستماتیك گیاهی معلو قم

 شناسی جرم و جزا حقوق 59یکبارپذیرش  جزا حقوق و فقه قم

 خصوصی حقوق 59یکبارپذیرش  خصوصی حقوق و فقه قم

  59یکبارپذیرش نجومی فیزیك فیزیك قم

 فیتوشیمی گرایش شیمی   شیمی فیتو قم

   جامد حالت فیزیك قم

  59یکبارپذیرش  گلیسیان زبان مترجمی قم

 معارف و الهیات مدرسی قم

 اسالمی

 انقالب های ریشه و اسالم تاریخ

 اسالمی

 اسالمی اخالق گرایش اسالمی معارف مدرسی 59یکبارپذیرش

  59یکبارپذیرش  آموزشی مدیریت قم

 كار و كسب مدیریت 59یکبارپذیرش  اجرایی مدیریت قم

  59یکبارپذیرش  مالی مدیریت قم

  59یکبارپذیرش بازاریابی  بازرگانی مدیریت مق

  59یکبارپذیرش  مشاوره قم
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  59یکبارپذیرش فارس خلیج مطالعات ای منطقه مطالعات قم

  59یکبارپذیرش تولید و ساخت مکانیك مهندسی قم

  59یکبارپذیرش پزشکی پرتو مهندسی ای هسته مهندسی قم

    انگلیسی زبان آموزش  قوچان

    عمومی وانشناسیر قوچان

  59یکبارپذیرش  فارسی ادبیات و زبان قوچان

   پایداری ادبیات فارسی ادبیات و زبان  قوچان

   كاربردی شیمی شیمی  قوچان

   تجزیه شیمی شیمی  قوچان

   فیزیك شیمی شیمی  قوچان

  59یکبارپذیرش معدنی شیمی شیمی قوچان

  59یکبارپذیرش  دارویی شیمی قوچان

 شناسی جامعه  شناسی جامعه اجتماعی علوم  قوچان

    اجتماعی ارتباطات علوم قوچان

    انگلیسی زبان مترجمی قوچان

    مشاوره قوچان

   كاتالیست و ترموسینتیك شیمی مهندسی قوچان

   رباتیکز و مصنوعی هوش كامپیوتر مهندسی  قوچان

  59یکبارپذیرش  مالی مهندسی قوچان

   انرژی تبدیل  مکانیك مهندسی قوچان

   بیوتکنولوژی  شیمی مهندسی  قوچان

   غذایی صنایع شیمی مهندسی  قوچان

   گاز شیمی مهندسی  قوچان

    گاز وانتقال فرآوری مهندسی  قوچان

 و علوم - كشاورزی مهندسی  قوچان

  غذایی صنایع

 غذایی صنایع مهندسی و علوم  

    لیسیانگ زبان آموزش كازرون

 منابع بهسازی و آموزش كازرون

 انسانی

  59یکبارپذیرش 

 حدیث و قرآن علوم  حدیث و قرآن علوم اسالمی معارف و الهیات  كازرون

 اسالمی حقوق مبانی و فقه  اسالمی حقوق مبانی و فقه اسالمی معارف و الهیات  كازرون

    شناسی باستان  كازرون

    کیدامپزش شناسی بافت  كازرون

    آموزشی تحقیقات  كازرون

  59یکبارپذیرش  خصوصی حقوق كازرون

    جانوری علوم - شناسی زیست  كازرون

 گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست  میکروبیولوژی شناسی زیست  كازرون
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 میکروبیولوژی

 و سلولی شناسی زیست  كازرون

 مولکولی

   ژنتیك

   آلی شیمی شیمی  كازرون

    دارویی شیمی  زرونكا

 شیمی نانو گرایش شیمی 59یکبارپذیرش شیمی نانو نانو فناوری و علوم كازرون

  59یکبارپذیرش  مالی مدیریت كازرون

    وامالک اسناد ثبت مدیریت  كازرون

   عمومی مالیه و بودجه  دولتی مدیریت كازرون

 الکترونیك های سیستم  برق مهندسی كازرون

 دیجیتال

  59کبارپذیرشی

 نانو و میکرو های افزاره برق مهندسی كازرون

 الکترونیك

  59یکبارپذیرش

   الکترونیك برق مهندسی  كازرون

   قدرت سیستمهای برق مهندسی  كازرون

   مخابرات برق مهندسی  كازرون

  59یکبارپذیرش ژئوتکنیك مهندسی عمران مهندسی كازرون

   رباتیکز و مصنوعی شهو كامپیوتر مهندسی  كازرون

   بیوالکتریك پزشکی مهندسی  كازرون

 و علوم - كشاورزی مهندسی  كازرون

  غذایی صنایع

 مواد فناوری گرایش غذایی صنایع مهندسی و علوم  غذایی مواد تکنولوژی

 غذایی

 حدیث و قرآن علوم  حدیث و قرآن علوم اسالمی معارف و الهیات  كاشان

    حسابداری  كاشان

  59یکبارپذیرش  خصوصی حقوق كاشان

  59یکبارپذیرش  عمومی روانشناسی كاشان

    فارسی ادبیات و زبان  كاشان

     بازرگانی مدیریت  كاشان

    صنعتی مدیریت  كاشان

  59یکبارپذیرش رمزگذاری و امن مخابرات  برق مهندسی كاشان

   قدرت سیستمهای برق مهندسی  كاشان

  59یکبارپذیرش مخابراتی های شبکه برق ندسیمه كاشان

   مخابرات برق مهندسی  كاشان

  59یکبارپذیرش موج و میدان مخابرات برق مهندسی كاشان

  59یکبارپذیرش نوری مخابرات برق مهندسی كاشان

   پلیمر صنایع پلیمر مهندسی  كاشان

   انرژی تکنولوژی انرژی سیستمهای مهندسی  كاشان

   پلیمر  شیمی مهندسی كاشان

   سازه عمران مهندسی  كاشان
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  59یکبارپذیرش زلزله مهندسی عمران مهندسی كاشان

  59یکبارپذیرش الکترونیکی تجارت  اطالعات فناوری مهندسی كاشان

   افزار نرم كامپیوتر مهندسی  كاشان

    معماری مهندسی  كاشان

    مکاترونیك مهندسی  كاشان

   نساجی تکنولوژی نساجی دسیمهن كاشان

   انرژی تبدیل مکانیك مهندسی  كاشان

   كاربردی طراحی مکانیك مهندسی  كاشان

   الیاف علوم نساجی مهندسی  كاشان

 فیزیك نانو گرایش فیزیك 59یکبارپذیرش  فیزیك نانو كاشان

  59یکبارپذیرش  بالینی روانشناسی كاشمر

  59ارپذیرشیکب  عمومی روانشناسی كاشمر

    عربی ادبیات و زبان كاشمر

  59یکبارپذیرش نوجوان و كودک ادبیات فارسی ادبیات و زبان كاشمر

    عربی زبان مترجمی كاشمر

  59یکبارپذیرش سازه عمران مهندسی كاشمر

 علوم -كشاورزی مهندسی كاشمر

 دامی

   

    معماری مهندسی كاشمر

    انگلیسی زبان آموزش  كرج

  عرفان و ادیان   عرفان و ادیان اسالمی معارف و الهیات  كرج

 حدیث و قرآن علوم  حدیث و قرآن علوم اسالمی معارف و الهیات  كرج

 اسالمی حقوق مبانی و فقه  اسالمی حقوق مبانی و فقه اسالمی معارف و الهیات  كرج

 اسالمی كالم و فلسفه  اسالمی حکمت و فلسفه اسالمی معارف و الهیات  كرج

    حسابداری  كرج

    الملل بین حقوق كرج

    شناسی جرم و جزا حقوق كرج

    خصوصی حقوق كرج

    الملل بین روابط  كرج

    سازمانی و صنعتی روانشناسی كرج

  59یکبارپذیرش  بالینی روانشناسی كرج

    شخصیت روانشناسی  كرج

    عمومی روانشناسی كرج

  59یکبارپذیرش آنالیز ریاضی كرج

 مالی ریاضی گرایش كاربردی ریاضی 59یکبارپذیرش مالی ریاضیات ریاضی كرج

   كاربردی ریاضی ریاضی  كرج

    عربی ادبیات و زبان  كرج
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    انگلیسی ادبیات و زبان  كرج

    فارسی ادبیات و زبان  كرج

  59یکبارپذیرش  مهندسی شناسی زمین كرج

 تکوینی و سلولی گرایش جانوری شناسی زیست  تکوینی و سلولی شناسی زیست جانوری علوم - ناسیش زیست  كرج

 گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست  میکروبیولوژی شناسی زیست  كرج

 میکروبیولوژی

  59یکبارپذیرش  شناختی زمین دور از سنجش كرج

   آلی شیمی شیمی  كرج

   كاربردی شیمی شیمی  كرج

   تجزیه شیمی شیمی  رجك

   فیزیك شیمی شیمی كرج

   معدنی شیمی شیمی  كرج

  59یکبارپذیرش شیمی فیتو شیمی كرج

    اسالمی عرفان  كرج

   ابتدایی پرورش و آموزش   تربیتی علوم كرج

 درسی یریز برنامه(2  آموزشی مدیریت( 1: رشته دو 59یکبارپذیرش آموزشی ریزی برنامه تربیتی علوم كرج

    سیاسی علوم  كرج

 بذر تکنولوژی و علوم گرایش تکنولوژی اگرو   بذر تکنولوژی و علوم  كرج

 شیمی نانو گرایش شیمی 59یکبارپذیرش شیمی نانو نانو فناوری و علوم كرج

  59یکبارپذیرش  فتونیك كرج

   ورزش تغذیه  ورزشی فیزیولوژی كرج

 فیتوشیمی گرایش میشی 59یکبارپذیرش  شیمی فیتو كرج

   مولکولی و اتمی فیزیك  كرج

   جامد حالت فیزیك  كرج

    انگلیسی زبان مترجمی كرج

    عربی زبان مترجمی  كرج

 كار و كسب مدیریت 59یکبارپذیرش  اجرایی مدیریت كرج

    آموزشی مدیریت كرج

    یابی بهینه  صنعتی مدیریت كرج

  59یکبارپذیرش عملیاتدر تحقیق صنعتی مدیریت كرج

    تولید صنعتی مدیریت  كرج

   عملیات و تولید صنعتی مدیریت  كرج

   عملکرد مدیریت صنعتی مدیریت كرج

    مالی مدیریت كرج

 تاسیسات و اماكن مدیریت  ورزشی مدیریت كرج

 ورزشی

  

   ورزشهای فراغت اوقات مدیریت  ورزشی مدیریت كرج
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 تفریحی

   ورزشی های رسانه مدیریت  ورزشی مدیریت  كرج

   مدرسه مشاوره  مشاوره كرج

  59یکبارپذیرش رمزگذاری و امن مخابرات  برق مهندسی كرج

 ماشینهای و قدرت الکترونیك برق مهندسی كرج

 الکتریکی

  59یکبارپذیرش

 مدیریت و ریزی برنامه برق مهندسی كرج

 الکتریکی انرژی سیستمهای

  59یکبارپذیرش

  59یکبارپذیرش نقل و حمل برقی های سامانه برق مهندسی كرج

   قدرت سیستمهای برق مهندسی  كرج

  59یکبارپذیرش مخابراتی های شبکه برق مهندسی كرج

  59یکبارپذیرش سیستم مخابرات برق مهندسی كرج

  59یکبارپذیرش موج و میدان مخابرات برق مهندسی كرج

   ساخت مدیریت و مهندسی عمران مهندسی  كرج

  59یکبارپذیرش افزار نرم كامپیوتر مهندسی كرج

 علوم -كشاورزی مهندسی  كرج

 خاک

 خاک منابع مدیریت  

  59یکبارپذیرش جوشکاری مواد و متالورژی مهندسی كرج

   مهندسی مواد انتخاب و شناسایی مواد و متالورژی مهندسی  كرج

  59یکبارپذیرش  معماری مهندسی كرج

  59یکبارپذیرش انرژی تبدیل مکانیك مهندسی كرج

    صنایع مهندسی  كرج

 وری بهره و كیفیت گرایش صنایع مهندسی  وری بهره و سیستم مدیریت صنایع مهندسی  كرج

 علوم -طبیعی منابع مهندسی  كرج

 كاغذ و چوب صنایع و

 گرایش سلولزی های فرآورده و چوب صنایع مهندسی  

  سلولزی صنایع

 منابع مهندسی  كرج

 چوب واصالح حفاظت-طبیعی

 گرایش سلولزی های فرآورده و چوب صنایع مهندسی  

 واصالح حفاظت

   كاربردی طراحی مکانیك مهندسی  كرج

 و آبیاری - كشاورزی مهندسی  كرج

 زهکشی

 زهکشی و آبیاری گرایش آب مهندسی و علوم  

 اداقتص - كشاورزی مهندسی  كرج

 كشاورزی

   

 - كشاورزی مهندسی كرج

 كشاورزی بیوتکنولوژی

 كشاورزی بیوتکنولوژی 59یکبارپذیرش 

 زراعی گیاهان فیزیولوژی گرایش تکنولوژی اگرو    زراعت - كشاورزی مهندسی  كرج

 علوم - كشاورزی مهندسی  كرج

  باغبانی

  باغبانی مهندسی و علوم  

  كشاورزی مدیریت   مدیریت - كشاورزی مهندسی  كرج
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  كشاورزی

 اصالح -كشاورزی مهندسی  كرج

  نباتات

 گیاهی نژادی به و ژنتیك  

    كاربردی طراحی مکانیك  كرج

 فیزیك نانو گرایش فیزیك 59یکبارپذیرش  فیزیك نانو كرج

 الکترونیك های سیستم  برق مهندسی كردكوی

 دیجیتال

  

    انگلیسی زبان آموزش كرمان

 منابع بهسازی و آموزش نكرما

 انسانی

  59یکبارپذیرش 

 حدیث و قرآن علوم  حدیث و قرآن علوم اسالمی معارف و الهیات كرمان

 اسالمی حقوق مبانی و فقه  اسالمی حقوق مبانی و فقه اسالمی معارف و الهیات كرمان

 اسالمی كالم و فلسفه  اسالمی حکمت و فلسفه اسالمی معارف و الهیات كرمان

    شهری ریزی برنامه كرمان

  59یکبارپذیرش  ریزی برنامه و اقتصادی توسعه كرمان

    شناسی جامعه كرمان

  59یکبارپذیرش  شهری ریزی برنامه و جغرافیا كرمان

    حسابداری كرمان

  59یکبارپذیرش  خصوصی حقوق كرمان

  59یکبارپذیرش  عمومی روانشناسی كرمان

   كاربردی یریاض ریاضی كرمان

    محض ریاضی كرمان

    كاربردی ریاضی كرمان

  59یکبارپذیرش  عربی ادبیات و زبان كرمان

    انگلیسی ادبیات و زبان كرمان

    فارسی ادبیات و زبان كرمان

  59یکبارپذیرش  میکروبی فناوری زیست كرمان

 گرایش ولیمولک و سلولی شناسی زیست  میکروبیولوژی شناسی زیست كرمان

 میکروبیولوژی

 فیزیولوژی گرایش گیاهی شناسی زیست  گیاهی فیزیولوژی گیاهی علوم - شناسی زیست كرمان

 و سلولی شناسی زیست كرمان

 مولکولی

  59یکبارپذیرش مولکولی و سلولی علوم

   آلی شیمی كرمان

   تجزیه شیمی شیمی كرمان

    شهری طراحی كرمان

    شناسی دانش و اطالعات علم كرمان

 شناسی جامعه 59یکبارپذیرش شناسی جامعه اجتماعی علوم كرمان

   ریزی وبرنامه اقتصادی توسعه اقتصادی علوم كرمان
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   دبستانی پیش پرورش و آموزش  تربیتی علوم كرمان

  59یکبارپذیرش جامد حالت فیزیك كرمان

  59یکبارپذیرش بنیادی فیزیك فیزیك كرمان

  59یکبارپذیرش  ورزشی زیولوژیفی كرمان

 و بدنی فعالیت فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی كرمان

 تندرستی

  

  59یکبارپذیرش  انگلیسی زبان مترجمی كرمان

 كار و كسب مدیریت    اجرایی مدیریت كرمان

    آموزشی مدیریت كرمان

  59یکبارپذیرش داخلی بازرگانی   بازرگانی مدیریت كرمان

   بازاریابی  بازرگانی یریتمد كرمان

   المللی بین بازاریابی  بازرگانی مدیریت كرمان

 مالی مدیریت  مالی مدیریت  بازرگانی مدیریت كرمان

    بحران مدیریت كرمان

    دولتی مدیریت كرمان

  59یکبارپذیرش  صنعتی مدیریت كرمان

  59یکبارپذیرش عملکرد مدیریت صنعتی مدیریت كرمان

  59یکبارپذیرش   ورزشی مدیریت انكرم

   ورزش در بازاریابی مدیریت  ورزشی مدیریت كرمان

  59یکبارپذیرش  مشاوره كرمان

   خانواه مشاوره مشاوره كرمان

  59یکبارپذیرش  خانواده حقوق حقوق و اسالمی معارف كرمان

 ماشینهای و قدرت الکترونیك برق مهندسی كرمان

 الکتریکی

  59شیکبارپذیر

   قدرت سیستمهای برق مهندسی كرمان

  59یکبارپذیرش مخابراتی های شبکه برق مهندسی كرمان

   الکترونیك مجتمع مدارهای برق مهندسی كرمان

   هیدرولیکی های سازه و آب عمران مهندسی كرمان

   سازه عمران مهندسی كرمان

  59شیکبارپذیر ساخت مدیریت و مهندسی عمران مهندسی كرمان

   كامپیوتری های شبکه اطالعات فناوری مهندسی كرمان

   افزار نرم وتولید طراحی اطالعات فناوری مهندسی كرمان

   كامپیوتری  های سیستم معماری كامپیوتر مهندسی كرمان

   افزار نرم كامپیوتر مهندسی كرمان

   رباتیکز و مصنوعی هوش كامپیوتر مهندسی كرمان

    معماری مهندسی كرمان

    مکاترونیك مهندسی كرمان
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  59یکبارپذیرش تولید و ساخت مکانیك مهندسی كرمان

  59یکبارپذیرش كاربردی طراحی مکانیك مهندسی كرمان

   كامپیوتری سیستمهای معماری كامپیوتر مهندسی كرمان

   سیستمها سازی بهینه صنایع مهندسی كرمان

 وری بهره و كیفیت گرایش صنایع مهندسی  وری بهره و ستمسی مدیریت صنایع مهندسی كرمان

  59یکبارپذیرش معدنی مواد اكتشاف معدن مهندسی كرمان

   انرژی تبدیل مکانیك مهندسی كرمان

 و آبیاری - كشاورزی مهندسی كرمان

 زهکشی

 زهکشی و آبیاری گرایش آب مهندسی و علوم  

 - كشاورزی مهندسی كرمان

 آب منابع مهندسی

 آب منابع گرایش آب مهندسی و علوم  

 سازه -كشاورزی مهندسی كرمان

 آبی های

 آبی های سازه گرایش آب مهندسی و علوم  

 فیزیك نانو گرایش فیزیك 59یکبارپذیرش  فیزیك نانو كرمان

    انگلیسی زبان آموزش كرمانشاه

    آموزشی تکنولوژی كرمانشاه

  59یکبارپذیرش  ریزی هبرنام و اقتصادی توسعه كرمانشاه

    شهری ریزی برنامه و جغرافیا كرمانشاه

    حسابداری كرمانشاه

    خصوصی حقوق كرمانشاه

    عمومی حقوق كرمانشاه

   بدنی تربیت آموزش رفتارحركتی كرمانشاه

   حركتی كنترل و یادگیری رفتارحركتی كرمانشاه

    الملل بین روابط كرمانشاه

  59یکبارپذیرش  بالینی روانشناسی كرمانشاه

    عمومی روانشناسی كرمانشاه

 مالی ریاضی گرایش كاربردی ریاضی 59یکبارپذیرش مالی ریاضیات ریاضی كرمانشاه

   كاربردی ریاضی ریاضی كرمانشاه

    عربی ادبیات و زبان كرمانشاه

    فارسی ادبیات و زبان كرمانشاه

   تجزیه شیمی شیمی كرمانشاه

   ریزی وبرنامه اقتصادی توسعه اقتصادی علوم كرمانشاه

    سیاسی علوم كرمانشاه

  59یکبارپذیرش نجومی فیزیك فیزیك كرمانشاه

   مولکولی و اتمی فیزیك كرمانشاه

   جامد حالت فیزیك كرمانشاه

  59یکبارپذیرش  آموزشی مدیریت كرمانشاه
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 كار و كسب مدیریت 59یکبارپذیرش  اجرایی مدیریت كرمانشاه

     بازرگانی مدیریت كرمانشاه

    مشاوره كرمانشاه

   افریقا وشمال خاورمیانه مطالعات ای منطقه مطالعات كرمانشاه

 نانو و میکرو های افزاره برق مهندسی كرمانشاه

 الکترونیك

  59یکبارپذیرش

 ماشینهای و قدرت الکترونیك برق مهندسی كرمانشاه

 الکتریکی

  59کبارپذیرشی

  59یکبارپذیرش موج و میدان مخابرات برق مهندسی كرمانشاه

   الکترونیك مجتمع مدارهای برق مهندسی كرمانشاه

  59یکبارپذیرش بیوتکنولوژی شیمی مهندسی كرمانشاه

   زلزله عمران مهندسی كرمانشاه

   سازه عمران مهندسی كرمانشاه

 علوم -كشاورزی مهندسی كرمانشاه

 امید

 طیور تغذیه گرایش دامی علوم  طیور تغذیه

  59یکبارپذیرش  معماری مهندسی كرمانشاه

  59یکبارپذیرش تولید و ساخت مکانیك مهندسی كرمانشاه

 - كشاورزی مهندسی كرمانشاه

 كشاورزی بیوتکنولوژی

 كشاورزی بیوتکنولوژی 59یکبارپذیرش 

 زراعی گیاهان فیزیولوژی گرایش تکنولوژی اگرو 59یرشیکبارپذ   زراعت - كشاورزی مهندسی كرمانشاه

 علوم - كشاورزی مهندسی كرمانشاه

  باغبانی

 گیاهان و گل اصالح و فیزیولوژی

 زینتی

 زینتی گیاهان گرایش باغبانی مهندسی و علوم 59یکبارپذیرش

 - كشاورزی مهندسی كرمانشاه

 آب منابع مهندسی

 آب منابع گرایش آب مهندسی و علوم  

 اصالح -كشاورزی مهندسی كرمانشاه

  نباتات

 گیاهی نژادی به و ژنتیك  

 زراعی گیاهان فیزیولوژی گرایش تکنولوژی اگرو    زراعت - كشاورزی مهندسی كلیبر

  59یکبارپذیرش عمومی گذاری مشی خط دولتی مدیریت كمیجان

   كنترل برق مهندسی كنگان

   سازه عمران مهندسی كنگان

  59یکبارپذیرش  حسابداری كنگاور

  59یکبارپذیرش  شناسی جرم و جزا حقوق كنگاور

 اسالمی حقوق مبانی و فقه 59یکبارپذیرش اسالمی حقوق مبانی و فقه اسالمی معارف و الهیات كهنوج

  59یکبارپذیرش  حسابداری كهنوج

 مالی ریاضی گرایش كاربردی ریاضی  مالی ریاضیات ریاضی كهنوج

    عربی ادبیات و بانز كهنوج

    مهندسی شناسی زمین شناسی زمین كهنوج

 شناسی جامعه 59یکبارپذیرش شناسی جامعه اجتماعی علوم كهنوج
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 كار و كسب مدیریت 59یکبارپذیرش  اجرایی مدیریت كهنوج

  59یکبارپذیرش  انگلیسی زبان آموزش گچساران

 اسالمی حقوق مبانی و فقه  اسالمی قوقح مبانی و فقه اسالمی معارف و الهیات گچساران

    حسابداری گچساران

  59یکبارپذیرش  عمومی روانشناسی گچساران

    فارسی ادبیات و زبان گچساران

 و سلولی شناسی زیست گچساران

 مولکولی

  59یکبارپذیرش مولکولی و سلولی علوم

    شیمی گچساران

   كاربردی شیمی شیمی گچساران

 تکوینی و سلولی گرایش جانوری شناسی زیست 59یکبارپذیرش تکوینی و سلولی شناسی زیست جانوری لومع گچساران

 شیمی نانو گرایش شیمی 59یکبارپذیرش شیمی نانو نانو فناوری و علوم گچساران

 فیتوشیمی گرایش شیمی 59یکبارپذیرش  شیمی فیتو گچساران

  59یکبارپذیرش اربردیك ورزشی فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی گچساران

 كار و كسب مدیریت 59یکبارپذیرش  اجرایی مدیریت گچساران

  59یکبارپذیرش   بازرگانی مدیریت گچساران

  59یکبارپذیرش الکترونیکی تجارت  بازرگانی مدیریت گچساران

  59یکبارپذیرش  صنعتی مدیریت گچساران

   عملیات و تولید صنعتی مدیریت گچساران

  59یکبارپذیرش قدرت سیستمهای برق مهندسی نگچسارا

  59یکبارپذیرش كنترل برق مهندسی گچساران

 زیست محیط و بهداشت  ، ایمنی شیمی مهندسی گچساران

 ( ای اس اچ) 

  59یکبارپذیرش

  59یکبارپذیرش بیوتکنولوژی شیمی مهندسی گچساران

   انتقال های پدیده شیمی مهندسی گچساران

   گاز انتقال و فرآوری شیمی دسیمهن گچساران

   جداسازی فرآیندهای شیمی مهندسی گچساران

   فرآیند مهندسی شیمی مهندسی گچساران

  59یکبارپذیرش برداری بهره نفت مهندسی گچساران

   هیدروكربوری مخازن نفت مهندسی گچساران

 مدیریت - كشاورزی مهندسی گچساران

  كشاورزی

  كشاورزی مدیریت  

    انگلیسی زبان آموزش گرگان

 اسالمی حقوق مبانی و فقه  اسالمی حقوق مبانی و فقه اسالمی معارف و الهیات گرگان

    حسابداری گرگان

    خصوصی حقوق گرگان

   گرا مثبت روانشناسی اسالمی روانشناسی گرگان

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد
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    عمومی روانشناسی گرگان

   آنالیز محض ریاضی گرگان

    فارسی ادبیات و زبان گرگان

   نوجوان و كودک ادبیات فارسی ادبیات و زبان گرگان

 پایداری ادبیات گرایش فارسی ادبیات و زبان  مقاومت ادبیات فارسی ادبیات و زبان گرگان

 گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست  میکروبیولوژی شناسی زیست گرگان

 میکروبیولوژی

    هیگیا علوم - شناسی زیست گرگان

 و سلولی شناسی زیست گرگان

 مولکولی

   مولکولی و سلولی علوم

 علفهای با مبارزه و شناسایی گرگان

 هرز

 هرز علفهای علوم گرایش تکنولوژی اگرو  

   آلی شیمی گرگان

   كاربردی شیمی شیمی گرگان

   تجزیه شیمی شیمی گرگان

  59یکبارپذیرش  دارویی شیمی گرگان

  59یکبارپذیرش فیزیولوژی  انوریج علوم گرگان

  59یکبارپذیرش  كامپیوتر علوم گرگان

 فیتوشیمی گرایش شیمی   شیمی فیتو گرگان

 كار و كسب مدیریت 59یکبارپذیرش  اجرایی مدیریت گرگان

    آموزشی مدیریت گرگان

 تاسیسات و اماكن مدیریت  ورزشی مدیریت گرگان

 ورزشی

  

   ورزش در بازاریابی دیریتم  ورزشی مدیریت گرگان

 ماشینهای و قدرت الکترونیك برق مهندسی گرگان

 الکتریکی

  59یکبارپذیرش

   قدرت سیستمهای برق مهندسی گرگان

  59یکبارپذیرش الکترونیك مجتمع مدارهای برق مهندسی گرگان

  59یکبارپذیرش ژئودزی عمران مهندسی گرگان

   سازه عمران مهندسی گرگان

  59یکبارپذیرش ژئوتکنیك مهندسی عمران مهندسی نگرگا

  59یکبارپذیرش افزار نرم كامپیوتر مهندسی گرگان

    معماری مهندسی گرگان

 بیماری - كشاورزی مهندسی گرگان

 گیاهی شناسی

 گیاهی شناسی بیماری  

 زراعی گیاهان فیزیولوژی گرایش تکنولوژی اگرو    زراعت - كشاورزی مهندسی گرگان

    بزرگساالن آموزش گرمسار

    انگلیسی زبان آموزش گرمسار

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد
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 منابع بهسازی و آموزش گرمسار

 انسانی

   

    دامپزشکی شناسی انگل گرمسار

    ورزشی شناسی جامعه گرمسار

 ریزی برنامه و جغرافیا گرمسار

 روستایی

   

 ریزی برنامه و جغرافیا گرمسار

 گردشگری

   

    شهری ریزی برنامه و جغرافیا گرمسار

     سیاسی جغرافیای گرمسار

     تربیتی روانشناسی گرمسار

  59یکبارپذیرش  بالینی روانشناسی گرمسار

    عمومی روانشناسی گرمسار

    عربی ادبیات و زبان گرمسار

   پایداری ادبیات فارسی ادبیات و زبان گرمسار

  تطبیقی ادبیات گرایش فارسی ادبیات و زبان  (عربی -فارسی) یقیتطب ادبیات فارسی ادبیات و زبان گرمسار

  59یکبارپذیرش بیوفیزیك شناسی زیست گرمسار

 تکوینی و سلولی گرایش گیاهی شناسی زیست  تکوینی و سلولی شناسی زیست گیاهی علوم - شناسی زیست گرمسار

   اكولوژی سیستماتیك گیاهی علوم - شناسی زیست گرمسار

 شناسی جامعه  شناسی جامعه اجتماعی علوم ارگرمس

    ای گلخانه محصوالت تولید  باغبانی مهندسی و علوم گرمسار

 مواد فناوری گرایش غذایی صنایع مهندسی و علوم 59یکبارپذیرش غذایی مواد فناوری زیست غذایی صنایع مهندسی و علوم گرمسار

 غذایی

    كامپیوتر علوم گرمسار

 شناسی جرم و جزا حقوق 59یکبارپذیرش  جزا حقوق و فقه گرمسار

  59یکبارپذیرش ای هسته فیزیك گرمسار

    عربی زبان مترجمی گرمسار

    آموزشی مدیریت گرمسار

   اسالم در زن حقوق زنان مطالعات گرمسار

 الکترونیك های سیستم  برق مهندسی گرمسار

 دیجیتال

  59یکبارپذیرش

   قدرت سیستمهای برق مهندسی گرمسار

  59یکبارپذیرش مخابراتی های شبکه برق مهندسی گرمسار

   مخابرات برق مهندسی گرمسار

   كنترل برق مهندسی گرمسار

  59یکبارپذیرش بیوالکتریك پزشکی مهندسی گرمسار

   كامپیوتری های شبکه اطالعات فناوری مهندسی گرمسار

 دام تغذیه گرایش دامی علوم  دام ذیهتغ علوم -كشاورزی مهندسی گرمسار

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد
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 دامی

  59یکبارپذیرش راكتور مهندسی ای هسته مهندسی گرمسار

   بیوالکتریك پزشکی مهندسی گرمسار

 میوه درختان گرایش باغبانی مهندسی و علوم  باغبانی محصوالت تولید گیاهی تولیدات مهندسی گرمسار

   آیرودینامیك فضا هوا مهندسی گرمسار

 ترویج - كشاورزی مهندسی گرمسار

 كشاورزی وآموزش

 پایدار كشاورزی آموزش و ترویج  

 توسعه - كشاورزی مهندسی گرمسار

 روستایی

 روستایی توسعه 59یکبارپذیرش 

 حشره - كشاورزی مهندسی گرمسار

 كشاورزی شناسی

 كشاورزی شناسی حشره  

 علوم - كشاورزی مهندسی گرمسار

  باغبانی

 ها سبزی گرایش باغبانی مهندسی و علوم  كاری سبزی

 علوم - كشاورزی مهندسی گرمسار

  باغبانی

 زینتی گیاهان گرایش باغبانی مهندسی و علوم  زینتی گیاهان

 - كشاورزی مهندسی گرمسار

 آب منابع مهندسی

 آب منابع گرایش آب مهندسی و علوم  

    حسابداری گرمی

 كار و كسب ریتمدی 59یکبارپذیرش  اجرایی مدیریت گرمی

  59یکبارپذیرش  دولتی مدیریت گرمی

   سازه عمران مهندسی گرمی

   افزار نرم كامپیوتر مهندسی گرمی

 شیمی نانو گرایش شیمی 59یکبارپذیرش شیمی نانو نانو فناوری و علوم گلپایگان

   سازه عمران مهندسی گلپایگان

 علوم -كشاورزی مهندسی گلپایگان

 دامی

 طیور و دام فیزیولوژی گرایش دامی علوم  دام فیزیولوژی

  59یکبارپذیرش انرژی تبدیل مکانیك مهندسی گلپایگان

   تولید و ساخت  مکانیك مهندسی گلپایگان

   كاربردی طراحی  مکانیك مهندسی گلپایگان

 و علوم - كشاورزی مهندسی گلپایگان

  غذایی صنایع

 فناوری زیست گرایش غذایی صنایع سیمهند و علوم  غذایی مواد فناوری زیست

 غذایی مواد

 و علوم - كشاورزی مهندسی گلپایگان

  غذایی صنایع

 مواد فناوری گرایش غذایی صنایع مهندسی و علوم  غذایی مواد فناوری

 غذایی

    دامپزشکی شناسی انگل  گمیشان

 -طبیعی منابع مهندسی گمیشان

 شیالتی محصوالت فرآوری

 محصوالت فرآوری گرایش شیالت یمهندس و علوم  

 شیالتی

    اجتماعی و اقتصادی آمار گناباد

 ریاضی آمار گرایش آمار   ریاضی آمار گناباد

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد
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 اسالمی حقوق مبانی و فقه  اسالمی حقوق مبانی و فقه اسالمی معارف و الهیات گناباد

    اجتماعی علوم پژوهش گناباد

 گیری اندازه و سنجش گناباد

 (جیروانسن)

  59یکبارپذیرش 

 شناسی جامعه 59یکبارپذیرش شناسی جامعه اجتماعی علوم گناباد

  59یکبارپذیرش دبستانی پیش پرورش و آموزش تربیتی علوم گناباد

 بذر تکنولوژی و علوم گرایش تکنولوژی اگرو   بذر تکنولوژی و علوم گناباد

 اكولوژیك كشاورزی گناباد

 (اگرواكولوژی)

 وژیاگرواكول  

   خانواده حقوق وحقوق اسالمی معارف گناباد

 الکترونیك های سیستم  برق مهندسی گناباد

 دیجیتال

  59یکبارپذیرش

  59یکبارپذیرش رمزگذاری و امن مخابرات  برق مهندسی گناباد

 نانو و میکرو های افزاره برق مهندسی گناباد

 الکترونیك

  59یکبارپذیرش

 مدیریت و ریزی هبرنام برق مهندسی گناباد

 الکتریکی انرژی سیستمهای

  59یکبارپذیرش

   قدرت سیستمهای برق مهندسی گناباد

  59یکبارپذیرش مخابراتی های شبکه برق مهندسی گناباد

   مخابرات برق مهندسی گناباد

  59یکبارپذیرش موج و میدان مخابرات برق مهندسی گناباد

  59بارپذیرشیک نوری مخابرات برق مهندسی گناباد

  59یکبارپذیرش الکترونیك مجتمع مدارهای برق مهندسی گناباد

   كنترل برق مهندسی گناباد

    مکاترونیك مهندسی گناباد

   كاربردی طراحی مکانیك مهندسی گناباد

 زراعی گیاهان فیزیولوژی گرایش تکنولوژی اگرو    زراعت - كشاورزی مهندسی گناباد

   باستان ایران یختار تاریخ  گناوه

  59یکبارپذیرش  انگلیسی زبان آموزش كاووس گنبد

    حسابداری كاووس گنبد

  59یکبارپذیرش  شناسی جرم و جزا حقوق كاووس گنبد

 مالی ریاضی گرایش كاربردی ریاضی 59یکبارپذیرش مالی ریاضیات ریاضی كاووس گنبد

    انگلیسی ادبیات و زبان كاووس گنبد

  59یکبارپذیرش دبستانی پیش پرورش و آموزش تربیتی علوم ووسكا گنبد

  59یکبارپذیرش غذایی مواد فناوری  غذایی صنایع مهندسی و علوم كاووس گنبد

  59یکبارپذیرش غذایی مواد فناوری زیست غذایی صنایع مهندسی و علوم كاووس گنبد

  59یکبارپذیرش  انرژی و معماری كاووس گنبد

  59یکبارپذیرش قدرت سیستمهای برق مهندسی كاووس گنبد
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  59یکبارپذیرش سازه عمران مهندسی كاووس گنبد

    معماری مهندسی كاووس گنبد

    انگلیسی زبان آموزش  الرستان

 گردشگری ریزی وبرنامه جغرافیا  توریسم ریزی برنامه  جغرافیا  الرستان

 ریزی برنامه و جغرافیا  الرستان

 روستایی

   

 ریزی برنامه و جغرافیا  الرستان

 گردشگری

   

 ریزی وبرنامه شناسی اقلیم  طبیعی جغرافیای الرستان

  محیطی

  

 ریزی برنامه در ژئومورفولوژی  طبیعی جغرافیای  الرستان

 محیطی

 محیطی ریزی برنامه گرایش ژئومورفولوژی 

  59یکبارپذیرش  خصوصی حقوق الرستان

 سیستمو دور از سنجش الرستان

 جغرافیایی اطالعات

   

  59یکبارپذیرش  شهری طراحی الرستان

 خصوصی حقوق   خصوصی حقوق و فقه  الرستان

  59یکبارپذیرش  ورزشی فیزیولوژی الرستان

    انگلیسی زبان مترجمی الرستان

   آب عمران مهندسی  الرستان

  59یکبارپذیرش سازه عمران مهندسی الرستان

   هیدرولیکی های سازه عمران سیمهند الرستان

 دور از سنجش گرایش برداری نقشه مهندسی  gis دور از سنجش مهندسی عمران مهندسی  الرستان

  59یکبارپذیرش  معماری مهندسی الرستان

 ریاضی آمار گرایش آمار 59یکبارپذیرش  ریاضی آمار المرد

  59یکبارپذیرش  انگلیسی زبان آموزش المرد

 منابع بهسازی و وزشآم المرد

 انسانی

   

  59یکبارپذیرش  درسی ریزی برنامه المرد

    آموزشی تحقیقات المرد

  59یکبارپذیرش  حسابداری المرد

  59یکبارپذیرش نوجوان و كودک ادبیات فارسی ادبیات و زبان المرد

 امام های اندیشه شناخت المرد

 خمینی

   

   آلی شیمی شیمی المرد

   تجزیه شیمی میشی المرد

  59یکبارپذیرش  پلیمر شیمی المرد

   سیاسی اندیشه اسالمی علوم المرد
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 درسی ریزی برنامه(2  آموزشی مدیریت( 1: رشته دو 59یکبارپذیرش آموزشی ریزی برنامه تربیتی علوم المرد

  59یکبارپذیرش ورزش تغذیه ورزشی فیزیولوژی المرد

  59رشیکبارپذی  مالی مدیریت المرد

   بازاریابی  بازرگانی مدیریت المرد

   ایران مطالعات ای منطقه مطالعات المرد

 زیست محیط و بهداشت  ، ایمنی شیمی مهندسی المرد

 ( ای اس اچ) 

  59یکبارپذیرش

  59یکبارپذیرش افزار نرم كامپیوتر مهندسی المرد

   فرآیند مهندسی شیمی مهندسی المرد

    گاز وانتقال ریفرآو مهندسی المرد

   انرژی تبدیل مکانیك مهندسی المرد

   كاربردی طراحی مکانیك مهندسی المرد

  59یکبارپذیرش اكتشاف نفت مهندسی المرد

 كشاورزی هواشناسی گرایش آب مهندسی و علوم   كشاورزی هواشناسی  الهیجان

    اجتماعی و اقتصادی آمار الهیجان

    لیسیانگ زبان آموزش الهیجان

    اسالمی معارف و الهیات الهیجان

 اسالمی حقوق مبانی و فقه  اسالمی حقوق مبانی و فقه اسالمی معارف و الهیات  الهیجان

 بیوشیمی گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست 59یکبارپذیرش  بیوشیمی الهیجان

    حسابداری الهیجان

    شناسی جرم و جزا حقوق الهیجان

    بالینی روانشناسی نالهیجا

    ریاضی الهیجان

   عددی آنالیز ریاضی الهیجان

 مالی ریاضی گرایش كاربردی ریاضی  مالی ریاضیات ریاضی الهیجان

   آنالیز محض ریاضی الهیجان

  59یکبارپذیرش  فارسی ادبیات و زبان الهیجان

   اقتصادی شناسی زمین الهیجان

   یكتکتون شناسی زمین الهیجان

    شناسی زیست الهیجان

   دریا آلودگی دریا شناسی زیست الهیجان

   دریا جانوران دریا شناسی زیست الهیجان

 و سلولی شناسی زیست الهیجان

 مولکولی

  59یکبارپذیرش مولکولی و سلولی علوم

    دریا فناوری زیست الهیجان

   آلی شیمی شیمی الهیجان

   فیزیك شیمی شیمی الهیجان
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   اسانس وفناوری شیمی شیمی الهیجان

   تجزیه شیمی شیمی الهیجان

    اسالمی عرفان الهیجان

  59یکبارپذیرش  اقتصادی علوم الهیجان

 تکوینی و سلولی گرایش جانوری شناسی زیست 59یکبارپذیرش تکوینی و سلولی شناسی زیست جانوری علوم الهیجان

    شناسی زمین علوم الهیجان

   پترولوژی شناسی زمین علوم هیجانال

   محیطی زیست شناسی زمین شناسی زمین علوم الهیجان

 شیمی نانو گرایش شیمی 59یکبارپذیرش شیمی نانو نانو فناوری و علوم الهیجان

  59یکبارپذیرش غذایی مواد فناوری  غذایی صنایع مهندسی و علوم الهیجان

  59یکبارپذیرش غذایی مواد فناوری زیست یغذای صنایع مهندسی و علوم الهیجان

    كامپیوتر علوم الهیجان

  59یکبارپذیرش  فتونیك الهیجان

 خصوصی حقوق 59یکبارپذیرش  خصوصی حقوق و فقه الهیجان

  59یکبارپذیرش بیونیك معماری معماری فناوری الهیجان

  59یکبارپذیرش دیجیتال معماری معماری فناوری الهیجان

 اكولوژیك كشاورزی انالهیج

 (اگرواكولوژی)

 اگرواكولوژی  

 كار و كسب مدیریت 59یکبارپذیرش  اجرایی مدیریت الهیجان

  59یکبارپذیرش اطالعاتی منابع مدیریت اطالعات فناوری مدیریت الهیجان

  59یکبارپذیرش الکترونیکی كار و كسب اطالعات فناوری مدیریت الهیجان

  59یکبارپذیرش الکترونیکی تجارت  انیبازرگ مدیریت الهیجان

  59یکبارپذیرش صنعتی توسعه های استراتژی  تکنولوژی مدیریت الهیجان

  59یکبارپذیرش درعملیات تحقیق صنعتی مدیریت الهیجان

  59یکبارپذیرش عملیات و تولید صنعتی مدیریت الهیجان

    مالی مدیریت الهیجان

  59ذیرشیکبارپ  داخلی معماری الهیجان

 الکترونیك های سیستم  برق مهندسی الهیجان

 دیجیتال

  59یکبارپذیرش

 نانو و میکرو های افزاره برق مهندسی الهیجان

 الکترونیك

  59یکبارپذیرش

   الکترونیك برق مهندسی الهیجان

 ماشینهای و قدرت الکترونیك برق مهندسی الهیجان

 الکتریکی

  

 مدیریت و یزیر برنامه برق مهندسی الهیجان

 الکتریکی انرژی سیستمهای

  59یکبارپذیرش

  59یکبارپذیرش نقل و حمل برقی های سامانه برق مهندسی الهیجان

   قدرت سیستمهای برق مهندسی الهیجان
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  59یکبارپذیرش كنترل برق مهندسی الهیجان

   آب عمران مهندسی الهیجان

 های سازه و آب مهندسی عمران مهندسی الهیجان

 هیدرولیکی

  59یکبارپذیرش

  59یکبارپذیرش الکترونیکی تجارت  اطالعات فناوری مهندسی الهیجان

  59یکبارپذیرش كامپیوتری های شبکه اطالعات فناوری مهندسی الهیجان

   كامپیوتری های شبکه كامپیوتر مهندسی الهیجان

  59یکبارپذیرش افزار نرم كامپیوتر مهندسی الهیجان

   رباتیکز و مصنوعی هوش كامپیوتر مهندسی الهیجان

     مالی مهندسی الهیجان

    معماری مهندسی الهیجان

    مکاترونیك مهندسی الهیجان

  59یکبارپذیرش انرژی تبدیل مکانیك مهندسی الهیجان

  59یکبارپذیرش پزشکی پرتو مهندسی ای هسته مهندسی الهیجان

   سیستمها سازی بهینه صنایع مهندسی الهیجان

   معدن استخراج معدن مهندسی الهیجان

 بوم -طبیعی منابع مهندسی الهیجان

 شیالتی آبزیان شناسی

 آبزیان شناسی بوم گرایش شیالت مهندسی و علوم  

 -طبیعی منابع مهندسی الهیجان

 اكولوژی و شناسی جنگل

 جنگل

 جنگل زیستی علوم گرایش جنگل مهندسی و علوم  

 -طبیعی منابع سیمهند الهیجان

 جنگلداری

 جنگل مدیریت گرایش جنگل مهندسی و علوم  

 -طبیعی منابع مهندسی الهیجان

 جنگلداری

 جنگل مدیریت گرایش جنگل مهندسی و علوم  زراعی بیشه

 -طبیعی منابع مهندسی الهیجان

 شیالت

 آبزیان پرورش و تکثیر گرایش شیالت مهندسی و علوم  

 -طبیعی منابع مهندسی الهیجان

 شیالتی محصوالت فرآوری

 محصوالت فرآوری گرایش شیالت مهندسی و علوم  

 شیالتی

 -طبیعی منابع مهندسی الهیجان

  زیست محیط

 محیط آلودگی  گرایش زیست محیط مهندسی و علوم 59یکبارپذیرش زیست محیط آلودگی 

 زیست

 -طبیعی منابع مهندسی الهیجان

  زیست محیط

 و ارزیابی گرایش زیست محیط مهندسی و علوم 59یکبارپذیرش رزمینس آمایش و ارزیابی

 سرزمین آمایش

 -طبیعی منابع مهندسی الهیجان

  زیست محیط

 و مدیریت  گرایش زیست محیط مهندسی و علوم   زیستی تنوع

  زیستی تنوع حفاظت

   كاربردی طراحی مکانیك مهندسی الهیجان

 - كشاورزی مهندسی الهیجان

 كشاورزی وژیبیوتکنول

 كشاورزی بیوتکنولوژی 59یکبارپذیرش 
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 زراعی گیاهان فیزیولوژی گرایش تکنولوژی اگرو    زراعت - كشاورزی مهندسی الهیجان

 و علوم - كشاورزی مهندسی الهیجان

  غذایی صنایع

 غذایی صنایع گرایش غذایی صنایع مهندسی و علوم  غذایی صنایع

 گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست   میکروبیولوژی الهیجان

 میکروبیولوژی

 فیزیك نانو گرایش فیزیك 59یکبارپذیرش  فیزیك نانو الهیجان

   كاربردی طراحی  مکانیك مهندسی نشا لشت

   وانسانی طبیعی محیطی مخاطرات لنجان

  59یکبارپذیرش قدرت سیستمهای برق مهندسی لنجان

  59یکبارپذیرش سازه عمران مهندسی لنجان

 دور از سنجش گرایش برداری نقشه مهندسی  gis دور از سنجش مهندسی عمران مهندسی لنجان

     مالی مهندسی لنجان

  59یکبارپذیرش كاربردی طراحی مکانیك مهندسی لنجان

 سیستمهای مهندسی لنجان

 اجتماعی اقتصادی

  59یکبارپذیرش 

    صنایع مهندسی لنجان

 و اقتصادی كالن ستمهایسی صنایع مهندسی لنجان

 اجتماعی

  

 وری بهره و كیفیت گرایش صنایع مهندسی  وری بهره و سیستم مدیریت صنایع مهندسی لنجان

 زنجیره و لجستیك مهندسی صنایع مهندسی لنجان

 تامین

  

   الکترونیك برق مهندسی لنگرود

  59یکبارپذیرش قدرت سیستمهای برق مهندسی لنگرود

  59یکبارپذیرش ژئوتکنیك مهندسی عمران مهندسی لنگرود

  59یکبارپذیرش كاربردی طراحی مکانیك مهندسی لنگرود

   انرژی تبدیل مکانیك مهندسی لنگرود

 كار و كسب مدیریت 59یکبارپذیرش  اجرایی مدیریت ماكو

  59یکبارپذیرش افزار نرم كامپیوتر مهندسی ماكو

 - كشاورزی مهندسی ماكو

 شاورزیك بیوتکنولوژی

 كشاورزی بیوتکنولوژی 59یکبارپذیرش 

 و علوم - كشاورزی مهندسی ماكو

  غذایی صنایع

 غذایی صنایع مهندسی و علوم  

 مدیریت - كشاورزی مهندسی ماكو

  كشاورزی

  كشاورزی مدیریت  

    شهری ریزی برنامه و جغرافیا ماهشهر

 مالی ریاضی گرایش بردیكار ریاضی 59یکبارپذیرش مالی ریاضیات ریاضی ماهشهر

   آلی شیمی ماهشهر

   پلیمر شیمی شیمی ماهشهر
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   تجزیه شیمی شیمی ماهشهر

  59یکبارپذیرش الکترونیکی كار و كسب اطالعات فناوری مدیریت ماهشهر

 نانو و میکرو های افزاره برق مهندسی ماهشهر

 الکترونیك

  59یکبارپذیرش

   تقدر سیستمهای برق مهندسی ماهشهر

   پلیمر صنایع پلیمر مهندسی  ماهشهر

   پلیمر  شیمی مهندسی ماهشهر

  59یکبارپذیرش بیوتکنولوژی شیمی مهندسی ماهشهر

  59یکبارپذیرش گاز انتقال و فرآوری شیمی مهندسی ماهشهر

   افزار نرم كامپیوتر مهندسی ماهشهر

  59یکبارپذیرش  معماری مهندسی ماهشهر

   انرژی تبدیل  مکانیك مهندسی ماهشهر

    شیمی مهندسی ماهشهر

   برداری بهره نفت مهندسی ماهشهر

  59یکبارپذیرش هیدروكربوری مخازن نفت مهندسی ماهشهر

 ریاضی آمار گرایش آمار   ریاضی آمار  مباركه

  59یکبارپذیرش  الکترونیك تجارت و اقتصاد مباركه

  59شیکبارپذیر  ورزشی بیومکانیك مباركه

 سازمانها در راهبردی مدیریت گرایش ورزشی مدیریت  ورزشی مدیریت ورزشی علوم و بدنی تربیت مباركه

 ورزشی رویدادهای و

  59یکبارپذیرش  اسالمی انقالب شناسی جامعه مباركه

  59یکبارپذیرش  ورزشی شناسی جامعه مباركه

    حسابداری  مباركه

    حسابرسی  مباركه

  59یکبارپذیرش  تربیتی انشناسیرو مباركه

 مالی ریاضی گرایش كاربردی ریاضی 59یکبارپذیرش مالی ریاضیات ریاضی مباركه

    محض ریاضی  مباركه

 یابی بهینه گرایش كاربردی ریاضی  درعملیات تحقیق كاربردی ریاضی  مباركه

   الکترونیك تجارت و اقتصاد  اقتصادی علوم مباركه

  59یکبارپذیرش دبستانی پیش پرورش و آموزش ربیتیت علوم مباركه

    دانش ومهندسی تصمیم علوم  مباركه

   علمی محاسبات كامپیوتر علوم  مباركه

  59یکبارپذیرش كاربردی ورزشی فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی مباركه

  59یکبارپذیرش منطقی جبری ساختارهای نرم محاسبات مباركه

  59یکبارپذیرش  مالی مدیریت مباركه

 ورزش فراغت اوغات مدیریت  ورزشی مدیریت  مباركه

 تفریحی های
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   ورزشی رویدادهای مدیریت  ورزشی مدیریت  مباركه

   داخلی بازرگانی   بازرگانی مدیریت مباركه

   داخلی بازرگانی  بازرگانی مدیریت  مباركه

  59ذیرشیکبارپ تکنولوژی نوآوری تکنولوژی مدیریت مباركه

  59یکبارپذیرش عملکرد مدیریت صنعتی مدیریت مباركه

 الکترونیك های سیستم  برق مهندسی مباركه

 دیجیتال

  59یکبارپذیرش

  59یکبارپذیرش رمزگذاری و امن مخابرات  برق مهندسی مباركه

   الکترونیك برق مهندسی  مباركه

  59یکبارپذیرش قدرت سیستمهای برق مهندسی مباركه

  59یکبارپذیرش مخابراتی های شبکه برق مهندسی مباركه

  59یکبارپذیرش افزار نرم تولید و طراحی اطالعات فناوری مهندسی مباركه

  59یکبارپذیرش افزار نرم كامپیوتر مهندسی مباركه

 سیستمهای مهندسی مباركه

 اجتماعی اقتصادی

  59یکبارپذیرش 

 اسالمی حقوق مبانی و فقه  اسالمی حقوق مبانی و فقه اسالمی معارف و الهیات  محالت

 ، مردم فرهنگ شناسی ایران شناسی ایران محالت

 فرهنگی میراث و رسوم و آداب

  59یکبارپذیرش

   تاریخ شناسی ایران  محالت

    تاریخ  محالت

   اسالمی انقالب  تاریخ محالت

    آموزشی تحقیقات  محالت

 ورزشی فیزیولوژی  ورزشی فیزیولوژی ورزشی علوم و بدنی تربیت  محالت

  59یکبارپذیرش  عمومی روانشناسی محالت

   اقتصادی شناسی زمین  محالت

   پترولوژی شناسی زمین  محالت

  59یکبارپذیرش  آموزشی مدیریت محالت

   افزار نرم كامپیوتر مهندسی  محالت

    معماری مهندسی  محالت

 وری بهره و كیفیت گرایش صنایع مهندسی  وری بهره و سیستم یریتمد صنایع مهندسی  محالت

   معدن استخراج معدن مهندسی  محالت

   اكتشاف معدن مهندسی  محالت

 و علوم - كشاورزی مهندسی  محالت

  غذایی صنایع

 مواد فناوری گرایش غذایی صنایع مهندسی و علوم  غذایی مواد تکنولوژی

 غذایی

  59یکبارپذیرش  آموزشی مدیریت محمودآباد

   سازه عمران مهندسی محمودآباد

  59یکبارپذیرش  معماری مهندسی محمودآباد

    انگلیسی زبان آموزش  مراغه
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  59یکبارپذیرش  حسابداری مراغه

    الملل بین حقوق  مراغه

  59یکبارپذیرش  الملل بین تجارت حقوق مراغه

    شناسی جرم و جزا حقوق  مراغه

    خصوصی حقوق  مراغه

  59یکبارپذیرش  عمومی حقوق مراغه

   شناسی آب شناسی زمین  مراغه

   تکتونیك شناسی زمین  مراغه

   شناسی چینه و شناسی فسیل شناسی زمین  مراغه

 و سلولی شناسی زیست مراغه

 مولکولی

  59یکبارپذیرش مولکولی و سلولی علوم

   كاربردی شیمی شیمی  مراغه

   تجزیه شیمی شیمی  مراغه

   شناسی وجرم جزا علوم اسالمی علوم  مراغه

 شناسی جرم و جزا حقوق   جزا حقوق و فقه  مراغه

 خصوصی حقوق 59یکبارپذیرش  خصوصی حقوق و فقه مراغه

    انگلیسی زبان مترجمی مراغه

 كار و كسب مدیریت 59یکبارپذیرش  اجرایی مدیریت مراغه

  59یکبارپذیرش عمومی گذاری مشی خط دولتی یتمدیر مراغه

  59یکبارپذیرش  شهری مدیریت مراغه

   بازاریابی  بازرگانی مدیریت  مراغه

    مالی مدیریت  مراغه

  59یکبارپذیرش الکترونیك مجتمع مدارهای برق مهندسی مراغه

   آب عمران مهندسی  مراغه

   رولیکیهید های سازه و آب عمران مهندسی  مراغه

   زلزله عمران مهندسی  مراغه

   سازه عمران مهندسی  مراغه

   وپی خاک مکانیك عمران مهندسی  مراغه

 علوم -كشاورزی مهندسی  مراغه

 دامی

   

    معماری مهندسی  مراغه

  59یکبارپذیرش تولید و ساخت مکانیك مهندسی مراغه

   انرژی تبدیل مکانیك مهندسی  مراغه

 - كشاورزی مهندسی  مراغه

 كشاورزی بیوتکنولوژی

 كشاورزی بیوتکنولوژی  

 علوم - كشاورزی مهندسی  مراغه

  باغبانی

  میوه درختان گرایش باغبانی مهندسی و علوم  میوه درختان واصالح فیزیولوژی

 غذایی صنایع رایشگ غذایی صنایع مهندسی و علوم  غذایی صنایع و علوم - كشاورزی مهندسی  مراغه
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  غذایی صنایع

 گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست 59یکبارپذیرش  میکروبیولوژی مراغه

 میکروبیولوژی

    انگلیسی زبان آموزش مرند

 منابع بهسازی و آموزش  مرند

 انسانی

   

    اسالمی اقتصاد مرند

 انرژی اقتصاد گرایش اقتصادی علوم   انرژی اقتصاد مرند

    شهری ریزی برنامه مرند

    ای منطقه ریزی برنامه مرند

    سرزمین آمایش ریزی برنامه مرند

 بیوشیمی گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست 59یکبارپذیرش  بیوشیمی مرند

    آموزشی تحقیقات مرند

 ریزی برنامه و جغرافیا  مرند

 گردشگری

   

 ریزی برنامه در ژئومورفولوژی  طبیعی جغرافیای مرند

 محیطی

 محیطی ریزی برنامه گرایش ژئومورفولوژی 

    حسابداری  مرند

  59یکبارپذیرش  حسابرسی مرند

  59یکبارپذیرش  بالینی روانشناسی مرند

 مالی ریاضی گرایش كاربردی ریاضی  مالی ریاضیات ریاضی مرند

    فارسی ادبیات و زبان مرند

 گرایش مولکولی و سلولی یشناس زیست  میکروبیولوژی شناسی زیست مرند

 میکروبیولوژی

    گیاهی علوم - شناسی زیست مرند

 و سلولی شناسی زیست مرند

 مولکولی

   مولکولی و سلولی علوم

 وسیستم دور از سنجش مرند

 جغرافیایی اطالعات

  59یکبارپذیرش 

   اسانس وفناوری شیمی شیمی مرند

    دارویی شیمی مرند

 درسی ریزی برنامه  درسی ریزی برنامه  تربیتی علوم مرند

  59یکبارپذیرش فیزیولوژی  جانوری علوم مرند

 تکوینی و سلولی گرایش جانوری شناسی زیست 59یکبارپذیرش تکوینی و سلولی شناسی زیست جانوری علوم مرند

 فیتوشیمی گرایش شیمی   شیمی فیتو مرند

 كار و كسب مدیریت    اجرایی مدیریت مرند

    آموزشی مدیریت دمرن

    مالی مدیریت مرند
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   ژئوتکنیك عمران مهندسی مرند

   سازه عمران مهندسی مرند

 دور از سنجش گرایش برداری نقشه مهندسی  gis دور از سنجش مهندسی عمران مهندسی  مرند

 علوم -كشاورزی مهندسی مرند

 خاک

 گرایش خاک ریفناو زیست و حاصلخیزی مدیریت  خاک حاصلخیزی و شیمی

 گیاه تغذیه و خاک حاصلخیزی شیمی

    معماری مهندسی مرند

 علوم - كشاورزی مهندسی مرند

  باغبانی

 گیاهان واصالح فیزیولوژی

 ومعطر ای ادویه ، دارویی

 دارویی گیاهان گرایش باغبانی مهندسی و علوم 

 و علوم - كشاورزی مهندسی مرند

  غذایی صنایع

 فناوری زیست گرایش غذایی صنایع مهندسی و علوم  ذاییغ مواد فناوری زیست

 غذایی مواد

    انگلیسی زبان آموزش  مرودشت

 منابع بهسازی و آموزش مرودشت

 انسانی

   

 انرژی اقتصاد گرایش اقتصادی علوم   انرژی اقتصاد  مرودشت

 ، مردم فرهنگ شناسی ایران شناسی ایران مرودشت

 گیفرهن میراث و رسوم و آداب

  59یکبارپذیرش

    شناسی باستان  مرودشت

    درسی ریزی برنامه  مرودشت

    سرزمین آمایش ریزی برنامه مرودشت

    آموزشی تحقیقات  مرودشت

  59یکبارپذیرش  شهری ریزی برنامه و جغرافیا مرودشت

    حسابداری  مرودشت

     تربیتی روانشناسی  مرودشت

    سازمانی و عتیصن روانشناسی  مرودشت

  59یکبارپذیرش  بالینی روانشناسی مرودشت

    عمومی روانشناسی  مرودشت

  59یکبارپذیرش آنالیز ریاضی مرودشت

 مالی ریاضی گرایش كاربردی ریاضی 59یکبارپذیرش مالی ریاضیات ریاضی مرودشت

   آلی شیمی شیمی  مرودشت

  59یکبارپذیرش تجزیه شیمی شیمی مرودشت

   فیزیك شیمی شیمی  رودشتم

  59یکبارپذیرش  فتونیك مرودشت

 زیست و حاصلخیزی مدیریت  مرودشت

  خاک فناوری

 و خاک حاصلخیزی شیمی،

 گیاه تغذیه

  

 و بهداشتی خدمات مدیریت مرودشت

 درمانی

  59یکبارپذیرش 

    آموزشی مدیریت  مرودشت

  59یکبارپذیرش   بازرگانی مدیریت مرودشت
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  59یکبارپذیرش الکترونیکی تجارت   بازرگانی مدیریت دشتمرو

  59یکبارپذیرش  صنعتی مدیریت مرودشت

  59یکبارپذیرش   ورزشی مدیریت مرودشت

    مشاوره  مرودشت

 نانو و میکرو های افزاره برق مهندسی مرودشت

 الکترونیك

  59یکبارپذیرش

   قدرت سیستمهای برق مهندسی  مرودشت

   الکترونیك مجتمع مدارهای برق مهندسی  مرودشت

  59یکبارپذیرش افزار نرم كامپیوتر مهندسی مرودشت

   مواد حفاظت و خوردگی مواد و متالورژی مهندسی  مرودشت

  59یکبارپذیرش  معماری مهندسی مرودشت

   فرآیند طراحی شیمی مهندسی  مرودشت

   جداسازی فرآیندهای شیمی مهندسی  مرودشت

   كاربردی طراحی مکانیك مهندسی  رودشتم

  59یکبارپذیرش هیدروكربوری مخازن نفت مهندسی مرودشت

 و آبیاری - كشاورزی مهندسی  مرودشت

 زهکشی

 زهکشی و آبیاری گرایش آب مهندسی و علوم  

 اقتصاد - كشاورزی مهندسی  مرودشت

 كشاورزی

 كشاورزی اقتصاد مهندسی  

 بیماری - یكشاورز مهندسی  مرودشت

 گیاهی شناسی

 گیاهی شناسی بیماری  

 توسعه - كشاورزی مهندسی  مرودشت

 روستایی

 روستایی توسعه  

 توسعه - كشاورزی مهندسی  مرودشت

 روستایی

 روستایی توسعه  (اقتصادی-اجتماعی)  توسعه

 توسعه - كشاورزی مهندسی  مرودشت

 روستایی

 روستایی توسعه  توسعه مدیریت

 حشره - كشاورزی مهندسی  مرودشت

 كشاورزی شناسی

 كشاورزی شناسی حشره  

 مدیریت - كشاورزی مهندسی  مرودشت

  كشاورزی

  كشاورزی مدیریت  

 شیمی نانو گرایش شیمی   شیمی نانو  مرودشت

 نانو و میکرو های افزاره برق مهندسی مریوان

 الکترونیك

  59یکبارپذیرش

  59یکبارپذیرش درتق سیستمهای برق مهندسی مریوان

 و بدنی فعالیت فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی مریوان

 تندرستی

  

    حسابداری سلیمان مسجد
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  59یکبارپذیرش ابتدایی پرورش و آموزش تربیتی علوم سلیمان مسجد

  59یکبارپذیرش عمومی مالیه و بودجه دولتی مدیریت سلیمان مسجد

  59یکبارپذیرش  مشاوره سلیمان مسجد

    صنایع مهندسی سلیمان مسجد

 فیزیك نانو گرایش فیزیك 59یکبارپذیرش  فیزیك نانو سلیمان مسجد

  59یکبارپذیرش عمومی مالیه و بودجه دولتی مدیریت شهر مشکین

     بازرگانی مدیریت شهر مشکین

    دولتی مدیریت شهر مشکین

    آمار مشهد

    اجتماعی و اقتصادی آمار مشهد

    ریاضی آمار هدمش

    انگلیسی زبان آموزش مشهد

 اسالمی ملل تمدن و تاریخ  اسالمی ملل تمدن و تاریخ اسالمی معارف و الهیات مشهد

 اسالمی حقوق مبانی و فقه  اسالمی حقوق مبانی و فقه اسالمی معارف و الهیات مشهد

    اسالم در سیاسی اندیشه مشهد

    شهری ریزی برنامه مشهد

 بیوشیمی گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست 59یکبارپذیرش  بیوشیمی مشهد

    اجتماعی علوم پژوهش مشهد

 در راهبردی مدیریت(1گرایشهای ورزشی مدیریت  ورزشی مدیریت ورزشی علوم و بدنی تربیت مشهد

 و بازاریابی مدیریت( 2 ورزشی رویدادهای و سازمانها

 ورزش در ها رسانه

    اسالمی انقالب شناسی معهجا مشهد

  59یکبارپذیرش  ورزشی شناسی جامعه مشهد

 ریزی برنامه و جغرافیا مشهد

 روستایی

   

 ریزی برنامه در ژئومورفولوژی  طبیعی جغرافیای مشهد

 محیطی

 محیطی ریزی برنامه گرایش ژئومورفولوژی 

    حسابداری مشهد

  59یکبارپذیرش  الملل بین حقوق مشهد

  59یکبارپذیرش  امالک و اسناد ثبت حقوق هدمش

    شناسی جرم و جزا حقوق مشهد

    خصوصی حقوق مشهد

    عمومی حقوق مشهد

   حركتی رشد  رفتارحركتی مشهد

    حركتی كنترل و یادگیری  رفتارحركتی مشهد

    الملل بین روابط مشهد

   كاربردی ریاضی ریاضی مشهد

    محض ریاضی مشهد
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    فارسی ادبیات و زبان مشهد

  تطبیقی ادبیات گرایش فارسی ادبیات و زبان  (عربی -فارسی) تطبیقی ادبیات فارسی ادبیات و زبان مشهد

   ادبی فرانسه وادبیات زبان مشهد

 ورسوب رسوبی شناسی سنگ شناسی زمین مشهد

 شناسی

  

    جانوری علوم - شناسی زیست مشهد

   بیوفیزیك شناسی زیست مشهد

    گیاهی علوم - شناسی زیست مشهد

 تکوینی و سلولی گرایش گیاهی شناسی زیست  تکوینی و سلولی شناسی زیست گیاهی علوم - شناسی زیست مشهد

 و سلولی شناسی زیست مشهد

 مولکولی

  59یکبارپذیرش ژنتیك

 و سلولی شناسی زیست مشهد

 مولکولی

  59یکبارپذیرش مولکولی و سلولی علوم

 امام های اندیشه شناخت مشهد

 خمینی

   

 علفهای با مبارزه و شناسایی مشهد

 هرز

 هرز علفهای علوم گرایش تکنولوژی اگرو  

    شیمی مشهد

   آلی شیمی شیمی مشهد

  59یکبارپذیرش  پلیمر شیمی مشهد

    شهری طراحی مشهد

  59یکبارپذیرش ابتدایی پرورش و آموزش تربیتی علوم مشهد

  59یکبارپذیرش دبستانی پیش پرورش و آموزش تربیتی علوم مشهد

   محیطی زیست شناسی زمین شناسی زمین علوم مشهد

    سیاسی علوم مشهد

  59یکبارپذیرش  حدیث و قرآن علوم مشهد

 بذر تکنولوژی و علوم گرایش تکنولوژی اگرو   بذر تکنولوژی و علوم مشهد

    ناسیش وچینه شناسی فسیل مشهد

   ورزش تغذیه  ورزشی فیزیولوژی مشهد

   محض ورزشی فعالیت فیزیولوژی  ورزشی فیزیولوژی مشهد

   مولکولی و اتمی فیزیك مشهد

   جامد حالت فیزیك مشهد

 اكولوژیك كشاورزی مشهد

 (اگرواكولوژی)

   

  59یکبارپذیرش  آموزشی مدیریت مشهد

  59پذیرشیکبار  ساخت و پروژه مدیریت مشهد

    دولتی مدیریت مشهد

  59یکبارپذیرش  های ژی انر مهندسی مشهد
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 تجدیدپذیر

  59یکبارپذیرش رمزگذاری و امن مخابرات  برق مهندسی مشهد

 نانو و میکرو های افزاره برق مهندسی مشهد

 الکترونیك

  59یکبارپذیرش

 ماشینهای و قدرت الکترونیك برق مهندسی مشهد

 الکتریکی

  59رپذیرشیکبا

 مدیریت و ریزی برنامه برق مهندسی مشهد

 الکتریکی انرژی سیستمهای

  59یکبارپذیرش

  59یکبارپذیرش نقل و حمل برقی های سامانه برق مهندسی مشهد

   قدرت سیستمهای برق مهندسی مشهد

  59یکبارپذیرش مخابراتی های شبکه برق مهندسی مشهد

   سیستم مخابرات برق مهندسی مشهد

  59یکبارپذیرش نوری مخابرات برق مهندسی مشهد

   الکترونیك مجتمع مدارهای برق مهندسی مشهد

   كنترل برق مهندسی مشهد

   زیست محیط و انرژی  انرژی سیستمهای مهندسی مشهد

   انرژی های سیستم انرژی سیستمهای مهندسی مشهد

   هیدرولیکی های سازه و آب عمران مهندسی مشهد

   ژئوتکنیك عمران مهندسی شهدم

   سازه عمران مهندسی مشهد

  59یکبارپذیرش كامپیوتری های شبکه اطالعات فناوری مهندسی مشهد

   افزار نرم كامپیوتر مهندسی مشهد

   رباتیکز و مصنوعی هوش كامپیوتر مهندسی مشهد

 علوم -كشاورزی مهندسی مشهد

 دامی

 طیور و دام اصالح و ژنتیك گرایش دامی ومعل 59یکبارپذیرش دام نژاد اصالح

 علوم -كشاورزی مهندسی مشهد

 دامی

 دام تغذیه گرایش دامی علوم  دام تغذیه

    معماری مهندسی مشهد

    مکاترونیك مهندسی مشهد

  59یکبارپذیرش مهندسی مواد انتخاب و شناسایی مواد مهندسی مشهد

  59یکبارپذیرش  ورزش مهندسی مشهد

   بیوالکتریك پزشکی مهندسی مشهد

   بیومکانیك پزشکی مهندسی مشهد

    خودرو مهندسی مشهد

   انرژی تبدیل مکانیك مهندسی مشهد

   كاربردی طراحی مکانیك مهندسی مشهد

 بیماری - كشاورزی مهندسی مشهد

 گیاهی شناسی

 گیاهی شناسی بیماری 59یکبارپذیرش 
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 زراعی گیاهان فیزیولوژی گرایش تکنولوژی اگرو    زراعت - كشاورزی مهندسی مشهد

 حدیث و قرآن علوم 59یکبارپذیرش حدیث و قرآن علوم اسالمی معارف و الهیات مالرد

  59یکبارپذیرش  حسابداری مالرد

    خصوصی حقوق مالرد

  59یکبارپذیرش  الملل بین روابط مالرد

    عمومی روانشناسی مالرد

 اسالمی كالم و فلسفه   اسالمی حکمت و فلسفه مالرد

    انگلیسی زبان مترجمی مالرد

   زلزله عمران مهندسی مالرد

  59یکبارپذیرش نقل و حمل مهندسی عمران مهندسی مالرد

  59یکبارپذیرش افزار نرم كامپیوتر مهندسی مالرد

  59یکبارپذیرش رباتیکز و مصنوعی هوش كامپیوتر مهندسی مالرد

    انگلیسی زبان آموزش مالیر

 اسالمی حقوق مبانی و فقه 59یکبارپذیرش اسالمی حقوق مبانی و فقه اسالمی معارف و الهیات مالیر

 گردشگری ریزی وبرنامه جغرافیا  توریسم ریزی برنامه جغرافیا مالیر

    شهری ریزی برنامه و جغرافیا مالیر

    حسابداری مالیر

     تربیتی روانشناسی مالیر

   گرا مثبت روانشناسی اسالمی روانشناسی الیرم

 مالی ریاضی گرایش كاربردی ریاضی 59یکبارپذیرش مالی ریاضیات ریاضی مالیر

    فارسی ادبیات و زبان مالیر

   ابتدایی پرورش و آموزش   تربیتی علوم مالیر

     بازرگانی مدیریت مالیر

   تحول مدیریت دولتی مدیریت مالیر

 الکترونیك های سیستم  برق مهندسی مالیر

 دیجیتال

  59یکبارپذیرش

 نانو و میکرو های افزاره برق مهندسی مالیر

 الکترونیك

  59یکبارپذیرش

  59یکبارپذیرش الکترونیك مجتمع مدارهای برق مهندسی مالیر

 محیط طراحی مهندسی مالیر

 زیست

   

   سازه عمران مهندسی مالیر

  59یکبارپذیرش ژئوتکنیك مهندسی عمران مهندسی مالیر

 گرایش بدون سبز فضای مهندسی  منظر زینتی گیاهان  سبز فضای مهندسی مالیر

  59یکبارپذیرش كامپیوتری های شبکه اطالعات فناوری مهندسی مالیر

   افزار نرم كامپیوتر مهندسی مالیر

     مالی مهندسی مالیر
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  59یکبارپذیرش  معماری مهندسی مالیر

    شهری ریزی برنامه و جغرافیا ملکان

  59یکبارپذیرش  كامپیوتر علوم ملکان

 اكولوژیك كشاورزی ملکان

 (اگرواكولوژی)

 اگرواكولوژی  

  59یکبارپذیرش   ورزشی مدیریت ملکان

 مدیریت و ریزی برنامه برق مهندسی ملکان

 الکتریکی انرژی سیستمهای

  59یکبارپذیرش

   قدرت سیستمهای برق مهندسی ملکان

 -طبیعی منابع مهندسی ملکان

 مرتعداری

 مرتع مدیریت گرایش مرتع مهندسی و علوم  

 زراعی گیاهان فیزیولوژی گرایش تکنولوژی اگرو    زراعت - كشاورزی مهندسی ملکان

 گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست 59یکبارپذیرش  میکروبیولوژی ملکان

 میکروبیولوژی

 مالی مدیریت  مالی مدیریت  بازرگانی یریتمد ممقان

   الکترونیك برق مهندسی ممقان

 اطالعات های سیستم مهندسی عمران مهندسی ممقان

 GIS جغرافیایی

  

 و علوم - كشاورزی مهندسی ممقان

  غذایی صنایع

 مواد فناوری گرایش غذایی صنایع مهندسی و علوم  

 غذایی

    انگلیسی زبان آموزش مهاباد

 منابع بهسازی و آموزش مهاباد

 انسانی

   

  59یکبارپذیرش  درسی ریزی برنامه مهاباد

  59یکبارپذیرش  آموزشی تحقیقات مهاباد

    حسابداری مهاباد

    شناسی جرم و جزا حقوق مهاباد

  59یکبارپذیرش  تربیتی روانشناسی مهاباد

   گرا مثبت روانشناسی اسالمی روانشناسی مهاباد

   آنالیز محض ریاضی مهاباد

    عربی ادبیات و زبان مهاباد

    فارسی ادبیات و زبان مهاباد

  59یکبارپذیرش شناسی چینه و شناسی فسیل شناسی زمین مهاباد

   آلی شیمی شیمی مهاباد

   كاربردی شیمی شیمی مهاباد

   معدنی شیمی شیمی مهاباد

  59رپذیرشیکبا  آموزشی فضاهای طراحی مهاباد

   دبستانی پیش پرورش و آموزش  تربیتی علوم مهاباد
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 بذر تکنولوژی و علوم گرایش تکنولوژی اگرو   بذر تکنولوژی و علوم مهاباد

 شیمی نانو گرایش شیمی 59یکبارپذیرش شیمی نانو نانو فناوری و علوم مهاباد

    میوه درختان  باغبانی مهندسی و علوم  مهاباد

 فناوری زیست گرایش غذایی صنایع مهندسی و علوم 59یکبارپذیرش غذایی مواد فناوری زیست غذایی صنایع مهندسی و لومع مهاباد

 غذایی مواد

   مولکولی و اتمی فیزیك مهاباد

 اكولوژیك كشاورزی مهاباد

 (اگرواكولوژی)

 اگرواكولوژی  

    دولتی مدیریت مهاباد

   یاتدرعمل تحقیق صنعتی مدیریت مهاباد

 تاسیسات و اماكن مدیریت  ورزشی مدیریت مهاباد

 ورزشی

  59یکبارپذیرش

  59یکبارپذیرش ورزش در بازاریابی مدیریت  ورزشی مدیریت مهاباد

 نانو و میکرو های افزاره برق مهندسی مهاباد

 الکترونیك

  59یکبارپذیرش

   الکترونیك مجتمع مدارهای برق مهندسی مهاباد

  59یکبارپذیرش كنترل برق سیمهند مهاباد

   آب عمران مهندسی مهاباد

   سازه عمران مهندسی مهاباد

  59یکبارپذیرش زلزله مهندسی عمران مهندسی مهاباد

  59یکبارپذیرش افزار نرم كامپیوتر مهندسی مهاباد

 میوه درختان گرایش باغبانی مهندسی و علوم  باغبانی محصوالت تولید گیاهی تولیدات مهندسی مهاباد

 و آبیاری - كشاورزی مهندسی مهاباد

 زهکشی

 زهکشی و آبیاری گرایش آب مهندسی و علوم 59یکبارپذیرش 

 بیماری - كشاورزی مهندسی مهاباد

 گیاهی شناسی

 گیاهی شناسی بیماری 59یکبارپذیرش 

 حشره - كشاورزی مهندسی مهاباد

 كشاورزی شناسی

 كشاورزی شناسی حشره  

 زراعی گیاهان فیزیولوژی گرایش تکنولوژی اگرو    زراعت - كشاورزی هندسیم مهاباد

 مدیریت - كشاورزی مهندسی مهاباد

  كشاورزی

  كشاورزی مدیریت  

 - كشاورزی مهندسی مهاباد

 آب منابع مهندسی

 آب منابع گرایش آب مهندسی و علوم  

  59یکبارپذیرش  اسالمی بانکداری شهر مهدی

  59یکبارپذیرش  شهری حیطرا شهر مهدی

  59یکبارپذیرش  داخلی معماری شهر مهدی

  59یکبارپذیرش  انرژی و معماری شهر مهدی

  59یکبارپذیرش  های ژی انر مهندسی شهر مهدی
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 تجدیدپذیر

   قدرت سیستمهای برق مهندسی شهر مهدی

   سیستم مخابرات برق مهندسی شهر مهدی

   سازه عمران مهندسی شهر مهدی

   كامپیوتری های شبکه اطالعات فناوری مهندسی شهر مهدی

    معماری مهندسی شهر مهدی

   انرژی تبدیل  مکانیك مهندسی شهر مهدی

  59یکبارپذیرش جدید كار و كسب آفرینی كار شهر مهدی

 الکترونیك های سیستم  برق مهندسی مهریز

 دیجیتال

  

   الکترونیك برق مهندسی مهریز

 ماشینهای و قدرت الکترونیك برق مهندسی مهریز

 الکتریکی

  59یکبارپذیرش

   قدرت سیستمهای برق مهندسی مهریز

  59یکبارپذیرش مخابراتی های شبکه برق مهندسی مهریز

   كنترل برق مهندسی مهریز

    حسابداری میاندوآب

 مالی یاضیر گرایش كاربردی ریاضی 59یکبارپذیرش مالی ریاضیات ریاضی میاندوآب

 علفهای با مبارزه و شناسایی میاندوآب

 هرز

 هرز علفهای علوم گرایش تکنولوژی اگرو  

 بذر تکنولوژی و علوم گرایش تکنولوژی اگرو 59یکبارپذیرش  بذر تکنولوژی و علوم میاندوآب

  59یکبارپذیرش مخابراتی های شبکه برق مهندسی میاندوآب

  59یکبارپذیرش موج و یدانم مخابرات برق مهندسی میاندوآب

 های سازه و آب مهندسی عمران مهندسی میاندوآب

 هیدرولیکی

  59یکبارپذیرش

  59یکبارپذیرش افزار نرم كامپیوتر مهندسی میاندوآب

 منابع بهسازی و آموزش میانه

 انسانی

  59یکبارپذیرش 

    اسالمی اقتصاد میانه

   تاریخ از پیش شناسی باستان میانه

    معماری تکنولوژی نهمیا

    حسابداری میانه

  59یکبارپذیرش  فارسی ادبیات و زبان میانه

   آلی شیمی شیمی میانه

   اسانس وفناوری شیمی شیمی میانه

   كاربردی شیمی شیمی میانه

   تجزیه شیمی شیمی میانه

   و بدنی فعالیت فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی میانه
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 جایگزین رشته  عنوان توضیحات گرایش رشته واحد

 تندرستی

 كار و كسب مدیریت 59یکبارپذیرش  اجرایی دیریتم میانه

  59یکبارپذیرش عمومی گذاری مشی خط دولتی مدیریت میانه

   الکترونیك برق مهندسی میانه

   قدرت سیستمهای برق مهندسی میانه

   سازه عمران مهندسی میانه

   افزار نرم كامپیوتر مهندسی میانه

  59یکبارپذیرش رباتیکز و مصنوعی هوش كامپیوتر مهندسی میانه

 علوم -كشاورزی مهندسی میانه

 دامی

 طیور و دام اصالح و ژنتیك گرایش دامی علوم  دام نژاد اصالح

  59یکبارپذیرش  مالی مهندسی میانه

    معماری مهندسی میانه

   كاربردی طراحی مکانیك مهندسی میانه

 اقتصاد - كشاورزی مهندسی میانه

 كشاورزی

 كشاورزی اقتصاد یمهندس  

 حشره - كشاورزی مهندسی میانه

 كشاورزی شناسی

 كشاورزی شناسی حشره  

 زراعی گیاهان فیزیولوژی گرایش تکنولوژی اگرو    زراعت - كشاورزی مهندسی میانه

 علوم - كشاورزی مهندسی میانه

  باغبانی

 گیاهان واصالح فیزیولوژی

 ومعطر ای ادویه ، دارویی

 دارویی گیاهان گرایش باغبانی یمهندس و علوم 

 مدیریت - كشاورزی مهندسی میانه

  كشاورزی

  كشاورزی مدیریت  

 اصالح -كشاورزی مهندسی میانه

  نباتات

 گیاهی نژادی به و ژنتیك  

 علوم -كشاورزی مهندسی میانه

 خاک

   

    انگلیسی زبان آموزش میبد

 اسالمی حقوق مبانی و فقه  اسالمی قحقو مبانی و فقه اسالمی معارف و الهیات میبد

 ریزی برنامه و جغرافیا میبد

 گردشگری

   

 ریزی برنامه در ژئومورفولوژی  طبیعی جغرافیای میبد

 محیطی

 محیطی ریزی برنامه گرایش ژئومورفولوژی 

    الملل بین حقوق میبد

    شناسی جرم و جزا حقوق میبد

    عمومی حقوق میبد

  59یکبارپذیرش اقتصادی مالی حقوق میبد

  59یکبارپذیرش  عمومی روانشناسی میبد

  59یکبارپذیرش  سرامیك میبد
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 جایگزین رشته  عنوان توضیحات گرایش رشته واحد

 وسیستم دور از سنجش میبد

 جغرافیایی اطالعات

  59یکبارپذیرش 

  59یکبارپذیرش  اجتماعی ارتباطات علوم میبد

 شناسی جرم و جزا حقوق   جزا حقوق و فقه میبد

 خصوصی حقوق   خصوصی حقوق و فقه میبد

    انگلیسی زبان مترجمی میبد

   زیست محیط آموزش زیست محیط میبد

   ریزی برنامه زیست محیط میبد

  59یکبارپذیرش  ساخت و پروژه مدیریت میبد

 اچ)  زیست محیط مدیریت میبد

 ( ای اس

  59یکبارپذیرش 

   سازه عمران مهندسی میبد

  59یکبارپذیرش زلزله مهندسی عمران مهندسی میبد

  59یکبارپذیرش ژئوتکنیك مهندسی عمران مهندسی میبد

   زلزله مهندسی عمران مهندسی میبد

   الکترونیکی تجارت  اطالعات فناوری مهندسی میبد

   ای چندرسانه سیستمهای اطالعات فناوری مهندسی میبد

   افزار نرم كامپیوتر مهندسی میبد

  59یکبارپذیرش رباتیکز و مصنوعی هوش كامپیوتر مهندسی میبد

  59یکبارپذیرش  معماری مهندسی میبد

 -طبیعی منابع مهندسی میبد

 آبخیزداری

 های حوزه مدیریت گرایش آبخیز مهندسی و علوم  

 آبخیز

 -طبیعی منابع مهندسی میبد

  زیست محیط

 محیط آلودگی  گرایش زیست محیط مهندسی و علوم  زیست محیط آلودگی 

 زیست

 -طبیعی منابع مهندسی میبد

  زیست محیط

 و ارزیابی گرایش زیست محیط مهندسی و علوم 59یکبارپذیرش سرزمین آمایش و ارزیابی

 سرزمین آمایش

 -طبیعی منابع مهندسی میبد

  بیابان با همزیستی

 گرایش بدون بیابان كنترل و مدیریت  طبیعی ومنابع زیست محیط

 - كشاورزی مهندسی میبد

 كشاورزی نولوژیبیوتک

 كشاورزی بیوتکنولوژی  

 زراعی گیاهان فیزیولوژی گرایش تکنولوژی اگرو    زراعت - كشاورزی مهندسی میبد

 و بدنی فعالیت فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی میمند

 تندرستی

  59یکبارپذیرش

  59یکبارپذیرش   ورزشی مدیریت میمند

  59یکبارپذیرش  الملل بین تجارت حقوق میمه

  59یکبارپذیرش  امالک و اسناد ثبت حقوق میمه

    خصوصی حقوق میمه

  59یکبارپذیرش  عمومی حقوق میمه
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 جایگزین رشته  عنوان توضیحات گرایش رشته واحد

   اقتصادی شناسی زمین میمه

  59یکبارپذیرش  نفت شناسی زمین میمه

 درسی ریزی برنامه  درسی ریزی برنامه  تربیتی علوم میمه

   خانواده حقوق وحقوق اسالمی معارف میمه

  59یکبارپذیرش سنگ مکانیك معدن مهندسی میمه

  59یکبارپذیرش  انگلیسی زبان آموزش میناب

 منابع بهسازی و آموزش میناب

 انسانی

  59یکبارپذیرش 

  59یکبارپذیرش  فارسی ادبیات و زبان میناب

  59یکبارپذیرش ای هسته فیزیك مینودشت

 هایماشین و قدرت الکترونیك برق مهندسی مینودشت

 الکتریکی

  59یکبارپذیرش

   قدرت سیستمهای برق مهندسی مینودشت

   گرا مثبت روانشناسی اسالمی روانشناسی نایین

  59یکبارپذیرش  بالینی روانشناسی نایین

  59یکبارپذیرش  فارسی ادبیات و زبان نایین

   جانوری فیزیولوژی جانوری علوم - شناسی زیست نایین

  59یکبارپذیرش  میکروبی ریفناو زیست نایین

 گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست  میکروبیولوژی شناسی زیست نایین

 میکروبیولوژی

    شهری طراحی نایین

   قدرت سیستمهای برق مهندسی نایین

   الکترونیك مجتمع مدارهای برق مهندسی نایین

    شهرسازی مهندسی نایین

    انگلیسی زبان آموزش آباد نجف

 اسالمی حقوق مبانی و فقه  اسالمی حقوق مبانی و فقه اسالمی معارف و الهیات آباد نجف

 اسالمی كالم و فلسفه  اسالمی حکمت و فلسفه اسالمی معارف و الهیات آباد نجف

  59یکبارپذیرش  شهری ریزی برنامه آباد نجف

    سرزمین آمایش ریزی برنامه آباد نجف

  59یکبارپذیرش  رهن پژوهش آباد نجف

    تاریخ آباد نجف

   اسالمی انقالب تاریخ  تاریخ آباد نجف

 اسالمی انقالب تاریخ گرایش تاریخ 59یکبارپذیرش  اسالمی انقالب تاریخ آباد نجف

    اسالمی وتمدن فرهنگ تاریخ آباد نجف

  59یکبارپذیرش  اسالمی انقالب شناسی جامعه آباد نجف

 گردشگری ریزی وبرنامه جغرافیا  توریسم ریزی برنامه  اجغرافی آباد نجف

 ریزی برنامه و جغرافیا آباد نجف

 روستایی
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 (شناسی اقلیم) شناسی هوا و آب    طبیعی جغرافیای آباد نجف

 ریزی وبرنامه شناسی اقلیم  طبیعی جغرافیای آباد نجف

  محیطی

  

 ریزی نامهبر در ژئومورفولوژی  طبیعی جغرافیای آباد نجف

 محیطی

 محیطی ریزی برنامه گرایش ژئومورفولوژی 

 شهری ریزی برنامه و جغرافیا   انسانی جغرافیای آباد نجف

    حسابداری آباد نجف

    الملل بین حقوق آباد نجف

    الملل بین تجارت حقوق آباد نجف

  59یکبارپذیرش  شناسی جرم و جزا حقوق آباد نجف

  59یکبارپذیرش  وصیخص حقوق آباد نجف

  59یکبارپذیرش  عمومی حقوق آباد نجف

  59یکبارپذیرش  رفتارحركتی آباد نجف

  59یکبارپذیرش  بالینی روانشناسی آباد نجف

 مالی ریاضی گرایش كاربردی ریاضی 59یکبارپذیرش مالی ریاضیات ریاضی آباد نجف

 یابی بهینه گرایش كاربردی ریاضی 59یکبارپذیرش درعملیات تحقیق كاربردی ریاضی آباد نجف

    عربی ادبیات و زبان آباد نجف

    فارسی ادبیات و زبان آباد نجف

 امام های اندیشه شناخت آباد نجف

 خمینی

   

   آلی شیمی شیمی آباد نجف

  59یکبارپذیرش  لباس و پارچه طراحی آباد نجف

  59یکبارپذیرش  شهری طراحی آباد نجف

    حدیث و قرآن علوم آباد نجف

  59یکبارپذیرش جامد حالت فیزیك آباد نجف

   ورزش تغذیه ورزشی فیزیولوژی آباد نجف

 و بدنی فعالیت فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی آباد نجف

 تندرستی

  

  59یکبارپذیرش  شناسی لرزه آباد نجف

   زیست محیط مدیریت زیست محیط آباد نجف

   وانسانی طبیعی یمحیط مخاطرات آباد نجف

 اچ)  زیست محیط مدیریت آباد نجف

 ( ای اس

  59یکبارپذیرش 

  59یکبارپذیرش   بازرگانی مدیریت آباد نجف

   المللی بین بازرگانی  بازرگانی مدیریت آباد نجف

  59یکبارپذیرش الکترونیکی تجارت  بازرگانی مدیریت آباد نجف

    صنعتی مدیریت آباد نجف

   ورزش در بازاریابی مدیریت  ورزشی مدیریت دآبا نجف
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 و سازمانها در راهبردی مدیریت  ورزشی مدیریت آباد نجف

 ورزشی رویدادهای

  

  59یکبارپذیرش  داخلی معماری آباد نجف

  59یکبارپذیرش  انرژی و معماری آباد نجف

 های ژی انر مهندسی آباد نجف

 تجدیدپذیر

   

 الکترونیك های یستمس  برق مهندسی آباد نجف

 دیجیتال

  

   مخابراتی های شبکه  برق مهندسی آباد نجف

  59یکبارپذیرش رمزگذاری و امن مخابرات  برق مهندسی آباد نجف

 نانو و میکرو های افزاره برق مهندسی آباد نجف

 الکترونیك

  59یکبارپذیرش

   الکترونیك برق مهندسی آباد نجف

 ماشینهای و قدرت ترونیكالک برق مهندسی آباد نجف

 الکتریکی

  

 مدیریت و ریزی برنامه برق مهندسی آباد نجف

 الکتریکی انرژی سیستمهای

  59یکبارپذیرش

  59یکبارپذیرش نقل و حمل برقی های سامانه برق مهندسی آباد نجف

   قدرت سیستمهای برق مهندسی آباد نجف

   مخابرات برق مهندسی آباد نجف

  59یکبارپذیرش موج و میدان مخابرات برق دسیمهن آباد نجف

   نوری مخابرات برق مهندسی آباد نجف

   كنترل برق مهندسی آباد نجف

  59یکبارپذیرش بیوالکتریك پزشکی مهندسی آباد نجف

  59یکبارپذیرش بیومتریال پزشکی مهندسی آباد نجف

  59یکبارپذیرش توانبخشی مهندسی پزشکی مهندسی آباد نجف

   زیست محیط و انرژی  انرژی سیستمهای مهندسی آباد نجف

   انرژی تکنولوژی انرژی سیستمهای مهندسی آباد نجف

   انرژی های سیستم انرژی سیستمهای مهندسی آباد نجف

 زیست محیط و بهداشت  ، ایمنی شیمی مهندسی آباد نجف

 ( ای اس اچ) 

  59یکبارپذیرش

  59یکبارپذیرش یستز محیط شیمی مهندسی آباد نجف

    پی و خاک عمران مهندسی  آباد نجف

   سازه عمران مهندسی آباد نجف

  59یکبارپذیرش ترابری و راه مهندسی عمران مهندسی آباد نجف

  59یکبارپذیرش زلزله مهندسی عمران مهندسی آباد نجف

  59یکبارپذیرش ساخت مدیریت و مهندسی عمران مهندسی آباد نجف

  59یکبارپذیرش افزار نرم تولید و طراحی اطالعات فناوری مهندسی ادآب نجف
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   كامپیوتری سیستمهای معماری كامپیوتر مهندسی آباد نجف

   افزار نرم كامپیوتر مهندسی آباد نجف

   رباتیکز و مصنوعی هوش كامپیوتر مهندسی آباد نجف

   جوشکاری مواد و متالورژی مهندسی آباد نجف

   مواد حفاظت و خوردگی مواد و متالورژی مهندسی آباد نجف

   سرامیك مواد و متالورژی مهندسی آباد نجف

   مهندسی مواد انتخاب و شناسایی مواد و متالورژی مهندسی آباد نجف

   گری ریخته مهندسی مواد و متالورژی مهندسی آباد نجف

  59یکبارپذیرش  معماری مهندسی آباد نجف

   نانومواد نانوفناوری دسیمهن آباد نجف

   بافت مهندسی پزشکی مهندسی آباد نجف

    صنایع مهندسی آباد نجف

   صنعتی مدیریت صنایع مهندسی آباد نجف

   انرژی تبدیل مکانیك مهندسی آباد نجف

   تولید و ساخت مکانیك مهندسی آباد نجف

   كاربردی طراحی مکانیك مهندسی آباد نجف

  59یکبارپذیرش  انگلیسی زبان آموزش نراق

    اسالمی انقالب شناسی جامعه نراق

  59یکبارپذیرش  الملل بین تجارت حقوق نراق

    امالک و اسناد ثبت حقوق  نراق

    شناسی جرم و جزا حقوق  نراق

    خصوصی حقوق  نراق

  59یکبارپذیرش  الملل بین روابط نراق

  59یکبارپذیرش نوجوان و كودک یاتادب فارسی ادبیات و زبان نراق

   معدنی شیمی شیمی  نراق

     بازرگانی مدیریت  نراق

    دولتی مدیریت  نراق

  59یکبارپذیرش  خانواده حقوق حقوق و اسالمی معارف نراق

 مدیریت و ریزی برنامه برق مهندسی نراق

 الکتریکی انرژی سیستمهای

  59یکبارپذیرش

   قدرت یستمهایس برق مهندسی  نراق

   افزار نرم كامپیوتر مهندسی  نراق

  59یکبارپذیرش انرژی تبدیل مکانیك مهندسی نراق

 سیستمهای مهندسی  نراق

 اجتماعی اقتصادی

   

    صنایع مهندسی  نراق

   و اقتصادی كالن سیستمهای صنایع مهندسی نراق
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 اجتماعی

 زراعی گیاهان فیزیولوژی گرایش لوژیتکنو اگرو    زراعت - كشاورزی مهندسی  نراق

 اصالح -كشاورزی مهندسی  نراق

  نباتات

 گیاهی نژادی به و ژنتیك  

    حسابداری نطنز

  59یکبارپذیرش  خصوصی حقوق نطنز

   مخابرات برق مهندسی نطنز

    معماری مهندسی  نطنز

    منظر معماری مهندسی نطنز

    فارسی ادبیات و زبان نقده

  59یکبارپذیرش ابتدایی پرورش و آموزش تربیتی علوم قدهن

   دبستانی پیش پرورش و آموزش  تربیتی علوم نقده

    بزرگساالن آموزش نکا

  59یکبارپذیرش  انگلیسی زبان آموزش نکا

 منابع بهسازی و آموزش نکا

 انسانی

   

  59یکبارپذیرش  درسی ریزی برنامه نکا

    آموزشی تحقیقات نکا

  59یکبارپذیرش  آموزشی تکنولوژی نکا

  59یکبارپذیرش  عمومی روانشناسی نکا

  59یکبارپذیرش آنالیز ریاضی نکا

  59یکبارپذیرش  آموزشی مدیریت نکا

  59یکبارپذیرش قدرت سیستمهای برق مهندسی نکا

  59یکبارپذیرش كنترل برق مهندسی نکا

    شهری ریزی برنامه نور

    سرزمین آمایش ریزی برنامه نور

   اسالمی ایران تاریخ تاریخ نور

 گردشگری ریزی وبرنامه جغرافیا  توریسم ریزی برنامه جغرافیا نور

 ریزی برنامه در ژئومورفولوژی  طبیعی جغرافیای نور

 محیطی

 محیطی ریزی برنامه گرایش ژئومورفولوژی 

    شهری ریزی برنامه و جغرافیا نور

    یحسابدار نور

    حسابرسی نور

 مالی ریاضی گرایش كاربردی ریاضی  مالی ریاضیات ریاضی نور

 گردی طبیعت   (اكوتوریسم) گردی طبیعت نور

  59یکبارپذیرش  شهری طراحی نور

    كامپیوتر علوم نور
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    فتونیك نور

 ورزشی فعالیت وژیفیزیول گرایش ورزشی فیزیولوژی  بالینی ورزشی فعالیت ورزشی فیزیولوژی نور

 بالینی

   مولکولی و اتمی فیزیك نور

  59یکبارپذیرش ای هسته فیزیك نور

   الکترونیك برق مهندسی نور

  59یکبارپذیرش قدرت سیستمهای برق مهندسی نور

  59یکبارپذیرش سیستم مخابرات برق مهندسی نور

   سازه عمران مهندسی نور

 دور از سنجش گرایش برداری نقشه مهندسی 59یکبارپذیرش دور از سنجش عمران مهندسی نور

 گرایش بدون سبز فضای مهندسی  منظر زینتی گیاهان  سبز فضای مهندسی نور

   افزار نرم كامپیوتر مهندسی نور

  59یکبارپذیرش رباتیکز و مصنوعی هوش كامپیوتر مهندسی نور

    معماری مهندسی نور

    منظر معماری مهندسی نور

 وری بهره و كیفیت گرایش صنایع مهندسی  وری بهره و سیستم مدیریت صنایع مهندسی نور

 -طبیعی منابع مهندسی نور

 آبخیزداری

 های حوزه مدیریت گرایش آبخیز مهندسی و علوم  

 آبخیز

 -طبیعی منابع مهندسی نور

 مرتعداری

 مرتع مدیریت گرایش مرتع مهندسی و علوم  

   انرژی تبدیل مکانیك مهندسی نور

  59یکبارپذیرش حفاری نفت مهندسی نور

 و علوم - كشاورزی مهندسی نور

  غذایی صنایع

 مواد فناوری گرایش غذایی صنایع مهندسی و علوم  غذایی مواد تکنولوژی

 غذایی

  59یکبارپذیرش  حسابداری ممسنی نورآباد

    شناسی جرم و جزا حقوق ممسنی نورآباد

  59یکبارپذیرش  خصوصی حقوق ممسنی نورآباد

  59یکبارپذیرش ابتدایی پرورش و آموزش تربیتی علوم ممسنی نورآباد

    آموزشی مدیریت ممسنی نورآباد

   قدرت سیستمهای برق مهندسی ممسنی نورآباد

  59یکبارپذیرش ژئوتکنیك مهندسی عمران مهندسی ممسنی نورآباد

   افزار نرم كامپیوتر مهندسی ممسنی نورآباد

   رباتیکز و مصنوعی هوش كامپیوتر مهندسی ممسنی نورآباد

  59یکبارپذیرش  خصوصی حقوق نوشهر

   پایداری ادبیات فارسی ادبیات و زبان نوشهر

 شناسی جرم و جزا حقوق 59یکبارپذیرش  جزا حقوق و فقه نوشهر

  59یکبارپذیرش الکترونیکی تجارت   بازرگانی مدیریت نوشهر

  59یکبارپذیرش عملیات و تولید صنعتی مدیریت هرنوش
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  59یکبارپذیرش قدرت سیستمهای برق مهندسی نوشهر

  59یکبارپذیرش ژئوتکنیك مهندسی عمران مهندسی نوشهر

   انرژی تبدیل  مکانیك مهندسی نوشهر

  59یکبارپذیرش آب منابع زیست محیط مهندسی نوشهر

  59ذیرشیکبارپ  درسی ریزی برنامه ریز نی

  59یکبارپذیرش  خصوصی حقوق ریز نی

   آلی شیمی شیمی  ریز نی

   تجزیه شیمی شیمی  ریز نی

   معدنی شیمی شیمی  ریز نی

 شناسی جامعه 59یکبارپذیرش شناسی جامعه اجتماعی علوم ریز نی

 درسی ریزی برنامه(2  آموزشی مدیریت( 1: رشته دو 59یکبارپذیرش آموزشی ریزی برنامه تربیتی علوم ریز نی

  59یکبارپذیرش  مالی مدیریت ریز نی

  59یکبارپذیرش عملکرد مدیریت صنعتی مدیریت ریز نی

   قدرت سیستمهای برق مهندسی  ریز نی

  59یکبارپذیرش مخابراتی های شبکه برق مهندسی ریز نی

   مخابرات برق مهندسی  ریز نی

  59شیکبارپذیر كنترل برق مهندسی ریز نی

  59یکبارپذیرش انرژی تبدیل مکانیك مهندسی ریز نی

    اجتماعی و اقتصادی آمار  نیشابور

    انگلیسی زبان آموزش نیشابور

    فارسی زبان آموزش  نیشابور

 اسالمی حقوق مبانی و فقه 59یکبارپذیرش اسالمی حقوق مبانی و فقه اسالمی معارف و الهیات نیشابور

 بیوشیمی گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست 59یکبارپذیرش  میبیوشی نیشابور

    حسابداری  نیشابور

    حسابرسی  نیشابور

  59یکبارپذیرش  شناسی جرم و جزا حقوق نیشابور

  59یکبارپذیرش  خصوصی حقوق نیشابور

    عمومی روانشناسی نیشابور

   آنالیز محض ریاضی  نیشابور

    انگلیسی بیاتاد و زبان نیشابور

    فارسی ادبیات و زبان  نیشابور

 و سلولی شناسی زیست نیشابور

  مولکولی

  59یکبارپذیرش میکروبیولوژی

   اكولوژی سیستماتیك گیاهی علوم - شناسی زیست  نیشابور

 فیزیولوژی گرایش گیاهی شناسی زیست  گیاهی فیزیولوژی گیاهی علوم - شناسی زیست نیشابور

 و سلولی شناسی زیست ورنیشاب

 مولکولی

  59یکبارپذیرش ژنتیك
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 و سلولی شناسی زیست نیشابور

 مولکولی

  59یکبارپذیرش مولکولی و سلولی علوم

   آلی شیمی  نیشابور

  59یکبارپذیرش تجزیه شیمی شیمی نیشابور

    اسالمی عرفان  نیشابور

 تکوینی و سلولی گرایش جانوری شناسی زیست 59بارپذیرشیک تکوینی و سلولی شناسی زیست جانوری علوم نیشابور

    سیاسی علوم نیشابور

 كار و كسب مدیریت 59یکبارپذیرش  اجرایی مدیریت نیشابور

  59یکبارپذیرش عمومی مالیه و بودجه دولتی مدیریت نیشابور

    آموزشی مدیریت نیشابور

     بازرگانی مدیریت  نیشابور

    الیم مدیریت نیشابور

  59یکبارپذیرش قدرت سیستمهای برق مهندسی نیشابور

  59یکبارپذیرش الکترونیك مجتمع مدارهای برق مهندسی نیشابور

 حفاظت و خوردگی مهندسی نیشابور

 مواد

  59یکبارپذیرش 

  59یکبارپذیرش سازه عمران مهندسی نیشابور

  59یکبارپذیرش افزار نرم كامپیوتر مهندسی نیشابور

  59یکبارپذیرش  معماری مهندسی یشابورن

  59یکبارپذیرش انرژی تبدیل مکانیك مهندسی نیشابور

 اقتصاد - كشاورزی مهندسی  نیشابور

 كشاورزی

 كشاورزی اقتصاد مهندسی  

 زراعی گیاهان فیزیولوژی گرایش تکنولوژی اگرو    زراعت - كشاورزی مهندسی  نیشابور

 گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست 59ارپذیرشیکب  میکروبیولوژی نیشابور

 میکروبیولوژی

 ماشینهای و قدرت الکترونیك برق مهندسی شهر هادی

 الکتریکی

  59یکبارپذیرش

  59یکبارپذیرش قدرت سیستمهای برق مهندسی شهر هادی

    داخلی معماری هرند

    معماری مهندسی هرند

  59یکبارپذیرش  شهری طراحی هریس

   قدرت سیستمهای برق مهندسی سهری

    معماری مهندسی هریس

    فارسی ادبیات و زبان هشترود

 ایران باستانی های زبان   باستانی زبانهای و فرهنگ   همدان

    انگلیسی زبان آموزش  همدان

 اسالمی حقوق مبانی و فقه  اسالمی حقوق مبانی و فقه اسالمی معارف و الهیات  همدان

    اسالم در سیاسی اندیشه  همدان
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   تاریخ از پیش شناسی باستان  همدان

    شهری ریزی برنامه  همدان

  59یکبارپذیرش  ای منطقه ریزی برنامه همدان

  59یکبارپذیرش  ورزشی بیومکانیك همدان

  59یکبارپذیرش  باستان ایران هنر تاریخ همدان

 ریزی برنامه و جغرافیا همدان

 گردشگری

  59کبارپذیرشی 

  59یکبارپذیرش  شهری ریزی برنامه و جغرافیا همدان

    حسابداری  همدان

    شناسی جرم و جزا حقوق همدان

  59یکبارپذیرش بدنی تربیت آموزش رفتارحركتی همدان

   حركتی رشد رفتارحركتی  همدان

    الملل بین روابط  همدان

     تربیتی روانشناسی  همدان

  59یکبارپذیرش  بالینی روانشناسی همدان

    عمومی روانشناسی  همدان

   جبر محض ریاضی  همدان

   عددی آنالیز كاربردی ریاضی  همدان

 یابی بهینه گرایش كاربردی ریاضی  درعملیات تحقیق كاربردی ریاضی  همدان

    عربی ادبیات و زبان  همدان

    فارسی ادبیات و زبان  همدان

 تکوینی و سلولی گرایش جانوری شناسی زیست  تکوینی و سلولی شناسی زیست جانوری علوم - شناسی زیست  همدان

   جانوری فیزیولوژی جانوری علوم - شناسی زیست  همدان

 گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست  میکروبیولوژی شناسی زیست همدان

 میکروبیولوژی

 و سلولی شناسی زیست همدان

 مولکولی

  59یکبارپذیرش مولکولی و سلولی علوم

   سنجی گرانی ژئوفیزیك  همدان

   معدنی شیمی شیمی  همدان

 گردی طبیعت 59یکبارپذیرش  (اكوتوریسم) گردی طبیعت همدان

    شهری طراحی  همدان

 بازیابی(1 گرایشهای شناسی دانش و اطالعات علم   شناسی دانش و اطالعات علم  همدان

 دانش و اطالعات مدیریت( 2 دانش و اطالعات

  59یکبارپذیرش  سیاسی علوم همدان

 شناسی دانش و اطالعات علم    رسانی اطالع و كتابداری علوم  همدان

 اسالمی كالم و فلسفه 59یکبارپذیرش  اسالمی حکمت و فلسفه همدان

  59یکبارپذیرش مولکولی و اتمی فیزیك همدان

  59بارپذیرشیک جامد حالت فیزیك همدان
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  59یکبارپذیرش میدانها نظریه و بنیادی ذرات فیزیك همدان

 و بدنی فعالیت فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی همدان

 تندرستی

  59یکبارپذیرش

    انگلیسی زبان مترجمی همدان

  59یکبارپذیرش زیست محیط مدیریت زیست محیط همدان

 كار و كسب مدیریت    اجرایی مدیریت  همدان

  59یکبارپذیرش عمومی گذاری مشی خط دولتی مدیریت همدان

  59یکبارپذیرش  شهری مدیریت همدان

  59یکبارپذیرش الکترونیکی تجارت  بازرگانی مدیریت همدان

  59یکبارپذیرش   ورزشی مدیریت همدان

   ورزش در بازاریابی مدیریت  ورزشی مدیریت  همدان

 و فرهنگی اشیاء مرمت همدان

 ریخیتا

  59یکبارپذیرش 

  59یکبارپذیرش  مشاوره همدان

    داخلی معماری  همدان

 ماشینهای و قدرت الکترونیك برق مهندسی همدان

 الکتریکی

  59یکبارپذیرش

 مدیریت و ریزی برنامه برق مهندسی همدان

 الکتریکی انرژی سیستمهای

  59یکبارپذیرش

  59یکبارپذیرش نقل و حمل برقی های سامانه برق مهندسی همدان

   قدرت سیستمهای برق مهندسی  همدان

   سازه عمران مهندسی همدان

  59یکبارپذیرش زلزله مهندسی عمران مهندسی همدان

   وپی خاک مکانیك عمران مهندسی  همدان

  59یکبارپذیرش كامپیوتری های شبکه اطالعات فناوری مهندسی همدان

   افزار نرم كامپیوتر مهندسی  همدان

   رباتیکز و مصنوعی هوش كامپیوتر مهندسی  همدان

  59یکبارپذیرش  مالی مهندسی همدان

    معماری مهندسی  همدان

  59یکبارپذیرش انرژی تبدیل مکانیك مهندسی همدان

  59یکبارپذیرش تولید و ساخت مکانیك مهندسی همدان

  59یکبارپذیرش فاضالب و آب زیست محیط مهندسی همدان

 -طبیعی منابع مهندسی  همدان

  زیست محیط

 محیط آلودگی  گرایش زیست محیط مهندسی و علوم  زیست محیط آلودگی 

 زیست

 -طبیعی منابع مهندسی  همدان

  زیست محیط

 و ارزیابی گرایش زیست محیط مهندسی و علوم  سرزمین آمایش و ارزیابی

 سرزمین آمایش

   ربردیكا طراحی مکانیك مهندسی  همدان

 بیوشیمی گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست 59یکبارپذیرش  بیوشیمی هیدج
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    حسابداری هیدج

 و سلولی شناسی زیست هیدج

 مولکولی

  59یکبارپذیرش مولکولی و سلولی علوم

 كار و كسب مدیریت    اجرایی مدیریت هیدج

  59یکبارپذیرش افزار نرم كامپیوتر مهندسی هیدج

    معماری هندسیم هیدج

   كاربردی طراحی  مکانیك مهندسی هیدج

 وری بهره و كیفیت گرایش صنایع مهندسی  وری بهره و سیستم مدیریت صنایع مهندسی هیدج

 گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست 59یکبارپذیرش  میکروبیولوژی هیدج

 میکروبیولوژی

 اسالمی حقوق مبانی و فقه  اسالمی قوقح مبانی و فقه اسالمی معارف و الهیات  ورامین

    شناسی باستان  ورامین

  59یکبارپذیرش  درسی ریزی برنامه ورامین

 بیوشیمی گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست 59یکبارپذیرش  بیوشیمی ورامین

  59یکبارپذیرش   شناسی جامعه ورامین

  59یکبارپذیرش  حسابداری ورامین

  59یکبارپذیرش  الملل بین حقوق ورامین

  59یکبارپذیرش  الملل بین تجارت حقوق ورامین

  59یکبارپذیرش  امالک و اسناد ثبت حقوق ورامین

    شناسی جرم و جزا حقوق ورامین

    خصوصی حقوق ورامین

  59یکبارپذیرش  عمومی حقوق ورامین

  59یکبارپذیرش  عمومی روانشناسی ورامین

 یابی بهینه گرایش كاربردی ریاضی  درعملیات تحقیق ربردیكا ریاضی  ورامین

    فارسی ادبیات و زبان  ورامین

  تطبیقی ادبیات گرایش فارسی ادبیات و زبان  (عربی -فارسی) تطبیقی ادبیات فارسی ادبیات و زبان  ورامین

  59یکبارپذیرش بیوفیزیك شناسی زیست ورامین

 بیوسیستماتیك گرایش جانوری شناسی زیست  جانوری بیوسیستماتیك وریجان علوم - شناسی زیست  ورامین

 است میکروبی گرایش فناوری زیست   میکروبی -بیوتکنولوژی  فناوری زیست  ورامین

 گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست  میکروبیولوژی شناسی زیست  ورامین

 میکروبیولوژی

 و سلولی شناسی زیست  ورامین

 مولکولی

   یكژنت

 و سلولی شناسی زیست ورامین

 مولکولی

  59یکبارپذیرش مولکولی و سلولی علوم

   تجزیه شیمی شیمی  ورامین

   فیزیك شیمی شیمی  ورامین

   معدنی شیمی شیمی  ورامین
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  59یکبارپذیرش  دارویی شیمی ورامین

 شناسی جامعه 59یکبارپذیرش شناسی جامعه اجتماعی علوم ورامین

  59یکبارپذیرش فیزیولوژی  جانوری علوم ورامین

  59یکبارپذیرش شناسی بوم و سیستماتیك گیاهی علوم ورامین

 شیمی نانو گرایش شیمی 59یکبارپذیرش شیمی نانو نانو فناوری و علوم ورامین

 فیتوشیمی گرایش شیمی   شیمی فیتو  ورامین

  59یکبارپذیرش ورزش تغذیه ورزشی فیزیولوژی ورامین

  59یکبارپذیرش كاربردی ورزشی فیزیولوژی ورزشی فیزیولوژی رامینو

   جامد حالت فیزیك  ورامین

 اكولوژیك كشاورزی  ورامین

 (اگرواكولوژی)

 اگرواكولوژی  

    انگلیسی زبان مترجمی ورامین

  59یکبارپذیرش زیست محیط مدیریت زیست محیط ورامین

  59یکبارپذیرش  آموزشی مدیریت ورامین

 كار و كسب مدیریت 59یکبارپذیرش  اجرایی مدیریت ورامین

  59یکبارپذیرش  مالی مدیریت ورامین

   بازاریابی  بازرگانی مدیریت ورامین

  59یکبارپذیرش   ورزشی مدیریت ورامین

 و فرهنگی اشیاء مرمت ورامین

 تاریخی

  59یکبارپذیرش 

  59یکبارپذیرش سازه عمران مهندسی ورامین

  59یکبارپذیرش افزار نرم كامپیوتر مهندسی رامینو

 علوم -كشاورزی مهندسی  ورامین

 دامی

   

  59یکبارپذیرش  معماری مهندسی ورامین

  59یکبارپذیرش كاربردی طراحی مکانیك مهندسی ورامین

 بیماری - كشاورزی مهندسی  ورامین

 گیاهی شناسی

 گیاهی شناسی بیماری  

 ترویج - ورزیكشا مهندسی  ورامین

 كشاورزی وآموزش

 پایدار كشاورزی آموزش و ترویج  

 حشره - كشاورزی مهندسی  ورامین

 كشاورزی شناسی

 كشاورزی شناسی حشره  

 زراعی گیاهان فیزیولوژی گرایش تکنولوژی اگرو    زراعت - كشاورزی مهندسی  ورامین

 و علوم - كشاورزی مهندسی  ورامین

  غذایی صنایع

 غذایی صنایع مهندسی و علوم  

 و علوم - كشاورزی مهندسی  ورامین

  غذایی صنایع

 فناوری زیست گرایش غذایی صنایع مهندسی و علوم  غذایی مواد میکروبیولوژی

 غذایی مواد

   معدن استخراج معدن مهندسی ورزقان
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 حدیث و قرآن علوم  حدیث و قرآن علوم اسالمی معارف و الهیات یاسوج

 اسالمی حقوق مبانی و فقه  اسالمی حقوق مبانی و فقه اسالمی معارف و یاتاله یاسوج

 سیستمهای ریزی برنامه یاسوج

 اقتصادی

 سیستمهای ریزی برنامه گرایش اقتصادی علوم  

 اقتصادی

    شهری ریزی برنامه یاسوج

    حسابداری یاسوج

    شناسی جرم و جزا حقوق یاسوج

    خصوصی حقوق یاسوج

  59یکبارپذیرش  بالینی روانشناسی وجیاس

    عمومی روانشناسی یاسوج

    فارسی ادبیات و زبان یاسوج

 گرایش مولکولی و سلولی شناسی زیست  میکروبیولوژی شناسی زیست یاسوج

 میکروبیولوژی

  59یکبارپذیرش  حدیث و قرآن علوم یاسوج

  59یکبارپذیرش  دولتی مدیریت یاسوج

   المللی بین بازرگانی  بازرگانی مدیریت یاسوج

  59یکبارپذیرش   ورزشی مدیریت یاسوج

 نانو و میکرو های افزاره برق مهندسی یاسوج

 الکترونیك

  59یکبارپذیرش

  59یکبارپذیرش قدرت سیستمهای برق مهندسی یاسوج

   آب عمران مهندسی یاسوج

   هیدرولیکی های سازه و آب عمران مهندسی یاسوج

   زلزله عمران مهندسی وجیاس

   سازه عمران مهندسی یاسوج

   وپی خاک مکانیك عمران مهندسی یاسوج

  59یکبارپذیرش افزار نرم كامپیوتر مهندسی یاسوج

 علوم -كشاورزی مهندسی یاسوج

 دامی

 طیور تغذیه گرایش دامی علوم 59یکبارپذیرش طیور تغذیه

  59یکبارپذیرش حفاری نفت مهندسی یاسوج

 زراعی گیاهان فیزیولوژی گرایش تکنولوژی اگرو    زراعت - كشاورزی مهندسی یاسوج

 و علوم - كشاورزی مهندسی یاسوج

  غذایی صنایع

 فناوری زیست گرایش غذایی صنایع مهندسی و علوم  

 غذایی مواد

    انگلیسی زبان آموزش یزد

    تصویری ارتباط یزد

 انرژی اقتصاد گرایش ادیاقتص علوم   انرژی اقتصاد یزد

 اسالمی حقوق مبانی و فقه  اسالمی حقوق مبانی و فقه اسالمی معارف و الهیات یزد

    شهری ریزی برنامه یزد

    ای منطقه ریزی برنامه یزد
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    هنر پژوهش یزد

  59یکبارپذیرش  آموزشی تکنولوژی یزد

  59یکبارپذیرش  ریزی برنامه و اقتصادی توسعه یزد

    نساجی تکنولوژی یزد

    حسابداری یزد

    شناسی جرم و جزا حقوق یزد

    خصوصی حقوق یزد

  59یکبارپذیرش  عمومی حقوق یزد

   گرا مثبت روانشناسی اسالمی روانشناسی یزد

    عمومی روانشناسی یزد

    فارسی ادبیات و زبان یزد

 وسیستم دور از سنجش یزد

 جغرافیایی اطالعات

   

 امام های اندیشه شناخت یزد

 خمینی

   

    شیمی یزد

    لباس و پارچه طراحی یزد

    شهری طراحی یزد

  59یکبارپذیرش  اجتماعی ارتباطات علوم یزد

  59یکبارپذیرش  اقتصادی علوم یزد

    حدیث و قرآن علوم یزد

    اسالمی كالم و فلسفه یزد

  59شیکبارپذیر  ورزشی فیزیولوژی یزد

    انگلیسی زبان مترجمی یزد

 كار و كسب مدیریت 59یکبارپذیرش  اجرایی مدیریت یزد

  59یکبارپذیرش  مالی مدیریت یزد

  59یکبارپذیرش   بازرگانی مدیریت یزد

   بازاریابی  بازرگانی مدیریت یزد

  59یکبارپذیرش  صنعتی مدیریت یزد

   درعملیات تحقیق صنعتی مدیریت یزد

  59یکبارپذیرش   ورزشی مدیریت زدی

    وتاریخی فرهنگی اشیا مرمت یزد

 بافتهای و ابنیه احیا و مرمت یزد

 تاریخی

  59یکبارپذیرش 

 های بافت و بناها احیا و مرمت یزد

 تاریخی

   

  59یکبارپذیرش  مشاوره یزد

  59یکبارپذیرش الکترونیك های سیستم  برق مهندسی یزد
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 دیجیتال

 نانو و میکرو های افزاره برق هندسیم یزد

 الکترونیك

  59یکبارپذیرش

   الکترونیك برق مهندسی یزد

 ماشینهای و قدرت الکترونیك برق مهندسی یزد

 الکتریکی

  59یکبارپذیرش

 مدیریت و ریزی برنامه برق مهندسی یزد

 الکتریکی انرژی سیستمهای

  59یکبارپذیرش

  59یکبارپذیرش نقل و حمل یبرق های سامانه برق مهندسی یزد

   قدرت سیستمهای برق مهندسی یزد

  59یکبارپذیرش الکترونیك مجتمع مدارهای برق مهندسی یزد

  59یکبارپذیرش بیومتریال پزشکی مهندسی یزد

  59یکبارپذیرش ساخت مدیریت و مهندسی عمران مهندسی یزد

   كامپیوتری سیستمهای معماری كامپیوتر مهندسی یزد

   افزار نرم كامپیوتر مهندسی یزد

   مواد حفاظت و خوردگی مواد و متالورژی مهندسی یزد

 صنایع مدیریت مهندسی یزد

 نساجی

 تولید مدیریت گرایش نساجی مهندسی  

    معماری مهندسی یزد

    مکاترونیك مهندسی یزد

   انرژی تبدیل  مکانیك مهندسی یزد

 موعلو نساجی شیمی مهندسی یزد

 الیاف

   ورنگرزی نساجی شیمی

 و اقتصادی كالن سیستمهای صنایع مهندسی یزد

 اجتماعی

  

 و علوم - كشاورزی مهندسی یزد

  غذایی صنایع

 غذایی صنایع مهندسی و علوم  

 مدیریت - كشاورزی مهندسی یزد

  كشاورزی

  كشاورزی مدیریت  

  59یکبارپذیرش  نقاشی یزد
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