
 

 

 رش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشددارای  رشته های پذی  1جدول شماره 

 گرایش برای کارشناسی ارشد رشته تحصیلی کارشناسی دانشکده

 دانشکده علوم انسانی

 

 

 

 

 زبان و ادبیات فارسی
 ادبیات پایداری

 ادبیات تطبیقی

 آب و هوا شناسی

 آب و هوا شناسی کشاورزی

 مخاطرات آب و هوایی

 آب و هوا شناسی سینوپتیک

 برنامه ریزی محیطی ژئومورفولوژی ژئومورفولوژی
 ومورفولوژی در برنامه ریزی محیطیئهیدروژ

 جغرافیا و برنامه ریزی شهری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 خاک مطالعات آب و سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی

 زبان و ادبیات عربی
 زبان و ادبیات عربی

 مترجمی زبان عربی

 عرفان اسالمی ادیان و عرفان

 آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی

 برنامه ریزی توسعه جهانگردی مدیریت جهانگردی

 باستان شناسی

 پیش از تاریخ ایران

 دوران تاریخی ایران
 ی ایران و سرزمین های دیگرتمدن و فرهنگ اسالم

 مدیریت بازرگانی
 بازاریابی -مدیریت بازرگانی

 استراتژیکمدیریت  -بازرگانی مدیریت
 

 

 

 

 

وم تربیتی و علدانشکده 

 روانشناسی

 

 

 

 تربیت بدنی و علوم ورزشی

 کاربردی ورزشی فیزیولوژی

 شی محضزور های فیزولوژی فعالیت

 بیومکانیک ورزشی

مدیریت بازاریابی در  -مدیریت ورزشی 

 ورزش
مدیریت اماکن و تاسیسات   -مدیریت ورزشی 

 ورزشی

 روانشناسی عمومی روانشناسی عمومی

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

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



 

 

 

 

وم تربیتی و علدانشکده 

 روانشناسی

 روانشناسی بالینی روانشناسی بالینی

 بالینی روانشناسیعمومی و روانشناسی 
 ناییروانشناسی و آموزش کودکان استث

 روانشناسی تربیتی

 مشاورهراهنمایی و 

 مشاوره مدرسه

 مشاوره شغلی

 مشاوره خانواده

 مشاوره توانبخشی

 دانشکده علوم پایه

 شیمی

 شیمی فیزیک

 شیمی آلی

 شیمی معدنی

 شیمی تجزیه

 فیزیک

 حالت جامد

 اتمی و مولکولی

 هسته ای

 فیزیک بنیادی

 علوم سلولی و مولکولی ناسی سلولی و مولکولیزیست ش

 فیزیولوژی -زیست شناسی گیاهی  زیست شناسی گیاهی

 فیزیولوژی -زیست شناسی جانوری  زیست شناسی جانوری

 آمار ریاضی -آمار  و کابردها آمار

 ات و کاربردهاریاضی

 جبر

 آنالیز

 هندسه )توپولوژی(

 آنالیز عددی

 ساختارهای جبر منطقی –نرم محاسبات 

 

 

 

 

 

 

 ندسیهدانشکده فنی م

 قدرت -مهندسی برق 

 سیستم های قدرت

 برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی

 الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

 الکترونیک –مهندسی برق 

 مهندسی مکاترونیک

 کمدارهای مجتمع الکترونی

 مهندسی شیمی
 فرایندهای جداسازی
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 ندسیهدانشکده فنی م

 

 

 طراحی فرایند

 مهندسی عمران

 سازه

 زلزله

 ژئوتکنیک

 مدیریت منابع آب

 آب و سازه های هیدرولیکی

 مهندسی مکانیک

 ساخت و تولید

 طراحی کاربردی

 تبدیل انرژی

 معماری سیستم های کامپیوتری نرم افزار-مهندسی کامپیوتر

 مهندسی معماری هندسی معماریم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و منابع  دانشکده کشاورزی

 طبیعی

 

 

 و  رتعم –منابع طبیعی  مهندسی

 آبخیزداری

 مهندسی آبخیزداری

 مهندسی مرتعداری

 آبیاری و زهکشی علوم و مهندسی آب

مهندسی کشاورزی زراعت و اصالح 

 زراعت -نباتات 

 زراعت مهندسی

 علوم و تکنولوژی بذر

 شناسایی و مبارزه با علف های هرز

مهندسی کشاورزی زراعت و اصالح 

 اصالح نباتات –نباتات 

 بیوتکنولوژی کشاورزی

 ژنتیک و به نژادی گیاهی )اصالح نباتات(

 علوم و مهندسی باغبانی

 درختان میوه

 سبزی ها

 گیاهان زینتی

 ییگیاهان دارو

 تولید محصوالت گلخانه ای

 

 

 علوم و مهندسی خاک

 –مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک 

 شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه

 -مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک 

 بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

فیزیک و حفاظت  -مدیریت منابع خاک 

 خاک
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 دانشکده علوم کشاورزی

 
ک و اخمنابع  -مدیریت منابع خاک 

 ارزیابی اراضی

 

 علوم دامی

 اصالح نژاد دام

 تغذیه دام

 فیزیولوژی دام

 تغذیه نشخوارکنندگان

 تغذیه طیور

 گیاه پزشکی

 

 حشره شناسی کشاورزی

 بیماری شناسی گیاهی

 مهندسی مکانیک بیوسیستم
 طراحی و ساخت

 انرژی های تجدید پذیر

 فناوری پس از برداشت

 مدیریت و تحلیل سامانه ها هندسی مکانیزاسیون کشاورزیم
 

 

 

الزم به ذکر است دانشجويان ساير دانشگاههای ديگر مي توانند رشته های خود را از جدول 

 انتخاب نمايند. 2و  1شماره های 

 

 دارای  رشته های پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد  2جدول شماره 

 صادی و برنامه ریزیتوسعه اقت -علوم اقتصادی

 اقتصادی انرژی -علوم اقتصادی

 تاریخ ایران اسالمی -تاریخ

 مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز -تاریخ

 زبان شناسی همگانی

 آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 مدیریت آموزشی

 آموزش و بهسازی منابع انسانی

 تحقیقات آموزشی

 مطالعات منطقه ای

 مالی و اقتصادی -زمان های دولتیمدیریت سا

 منابع انسانی و روابط کار -مدیریت سازمان های دولتی

 بازاریابی -مدیریت کسب و کار

 مالی -مدیریت کسب و کار
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 علوم زیستی جنگل -علوم و مهندسی جنگل

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


