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 ٍای کارشياسی ارشدگراِش-ٍای کارشياسی نرتبط با رشتٌگراِش-ٍای رشتٌاولُِت: 2پُّست 
 تِرِداىشکدً اقتصاد و ند

 
 کارشياسی سُماولُِت  کارشياسی دوماولُِت  کارشياسی اولاولُِت  گراِش کارشياسی ارشد-رشتٌ گروً آنُزشی ردِف

 حسابرسی هالیاتیحسابذاری  حسابذاری حسابذاری حسابذاری 1

 اقتصاد ًظری َم اقتصادیلع اقتصاد 2
ّای علَم سایر گرایص

 اقتصادی
 ّاآهار ٍ کاربرد

 هذیریت صٌعتی 3

 هذیریت بازرگاًی هذیریت صٌعتی هذیریت صٌعتی
هذیریت کسب ٍکارّای 

 کَچک

 کسب ٍ کار-هذیریت کارآفریٌی
هذیریت کسب ٍ کارّای 

 کَچک
 بازرگاًیهذیریت  هذیریت صٌعتی

 هذیریت کسب ٍکار

(MBA-)سیستن ّای اطالعاتی ٍ فٌاٍری اطالعات 
 هذیریت صٌعتی

هذیریت کسب ٍ کارّای 

 کَچک
 هذیریت بازرگاًی

 هذیریت صٌعتی فٌاٍری(-MBA) هذیریت کسب ٍ کار
هذیریت کسب ٍ کارّای 

 کَچک
 هذیریت بازرگاًی

 هذیریت بازرگاًی 4

 هذیریت بازرگاًی هذیریت دٍلتی هذیریت اجرایی
هذیریت کسب ٍ کارّای 

 کَچک

 هذیریت بازرگاًی هذیریت هالی -هذیریت بازرگاًی
 هذیریت دٍلتی

 هذیریت صٌعتی
- 

 هذیریت بازرگاًی هذیریت بازاریابی-هذیریت بازرگاًی

 هذیریت دٍلتی

هذیریت کسب ٍ کارّای 

 کَچک

 هذیریت صٌعتی

 استراتصی( -MBA) هذیریت کسب ٍ کار
 هذیریت بازرگاًی

 هذیریت دٍلتی

 هذیریت صٌعتی

هذیریت کسب ٍ کارّای 

 کَچک

- 

 هذیریت بازرگاًی بازاریابی(-MBA) هذیریت کسب ٍ کار

 هذیریت دٍلتی

هذیریت کسب ٍ کارّای 

 کَچک

 هذیریت صٌعتی

 هذیریت کسب ٍ کار

(MBA- )رفتارسازهاًی ٍ هٌابع اًساًی 
 هذیریت دٍلتی

 هذیریت بازرگاًی

هذیریت کسب ٍ کارّای 

 کَچک

- 

 هذیریت بازرگاًی هالی(-MBA) هذیریت کسب ٍ کار

 هذیریت صٌعتی

هذیریت کسب ٍ کارّای 

 کَچک

 هذیریت دٍلتی

 

 تربّتيداىشکدً رواىشياسی و علُم 

 اولُِت کارشياسی گراِش کارشياسی ارشد-رشتٌ ردِف
 رٍاًطٌاسی تربیتی 1

 رٍاًطٌاسی عوَهی

 رٍاًطٌاسی کَدکاى استثٌائی

  بالیٌی رٍاًطٌاسی

  رٍاًطٌاسی بالیٌی  رٍاًطٌاسی بالیٌی 2

 ّای رٍاًطٌاسیکلیِ گرایص هذیریت آهَزضی 3

 هذیریت بازرگاًی

 

 ىُِو ٍایپردِس علُم و فياوری
  اولُِت کارشياسی گراِش کارشياسی ارشد-رشتٌ ردِف

 اول
 اولُِت کارشياسی

 دوم 
 اولُِت کارشياسی

 سُم 
 اولُِت کارشياسی

 چَارم 
 کاهپیَترهٌْذسی  الکترًٍیکهٌْذسی   رٍاًطٌاسی عوَهی  بالیٌی رٍاًطٌاسی رٍاًطٌاسی ضٌاختی-علَم ضٌاختی 1

 علَم کاهپیَتر

ّای سایر گرایص هٌْذسی الکترًٍیک هٌْذسی پسضکی بیَالکتریک-هٌْذسی پسضکی 2

 هٌْذسی برق

- 

 

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مستر تست
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 داىشکدً نَيدسی برق و کانپُّتر
 

 گراِش کارشياسی ارشد-رشتٌ ردِف
 اولُِت کارشياسی

 اول
اولُِت 

 کارشياسی دوم
اولُِت کارشياسی 

 سُم
اولُِت کارشياسی 

 چَارم
اولُِت کارشياسی 

 پيجم
 - هخابرات الکترًٍیک کٌترل قذرت ّای قذرتسیستن-هٌْذسی برق 1

2 
-الکترًٍیک قذرت ٍ هاضیي-هٌْذسی برق

 ّای الکتریکی
 - هخابرات الکترًٍیک کٌترل قذرت

 - هخابرات الکترًٍیک کٌترل قذرت هذیریت اًرشی-هٌْذسی برق 3

4 
افسارّای هیکرٍ ٍ ًاًَ -برقهٌْذسی 

 الکترًٍیک
 قذرت کٌترل افسارسخت هخابرات الکترًٍیک

5 
هذارّای هجتوع -هٌْذسی برق

 الکترًٍیک
 قذرت کٌترل هخابرات افسارسخت الکترًٍیک

6 
ّای الکترًٍیک سیستن-هٌْذسی برق

 دیجیتال
 قذرت کٌترل هخابرات افسارسخت الکترًٍیک

 افسارسخت قذرت کٌترل الکترًٍیک هخابرات هیذاى ٍ هَج-هخابرات-برقهٌْذسی  7

 قذرت کٌترل الکترًٍیک هخابرات سیستن-هخابرات-هٌْذسی برق 8
 کاهپیَتر

 ّا()کلیِ گرایص

 - قذرت کٌترل الکترًٍیک هخابرات فتًَیک هخابرات 9

 هخابرات الکترًٍیک قذرت کٌترل کٌترل-هٌْذسی برق 11
 کاهپیَتر

 ّا()کلیِ گرایص

 الکترًٍیک کٌترل هکاترًٍیک-هٌْذسی برق 11
 کاهپیَتر

 ّا()کلیِ گرایص
 هخابرات قذرت

12 
َّش هصٌَعی ٍ  -هٌْذسی کاهپیَتر

 رباتیک

 افسارًرم-کاهپیَتر

 افسارسخت-کاهپیَتر

 فٌاٍری اطالعات

 الکترًٍیک

 قذرت

 کٌترل

 هخابرات

 

- - - 

 
 ٍير و نعهاریداىشکدً 

 

استعذاد درخطاى هقطع  اىارتباط تصَیری با تَجِ بِ هحتَا ٍ تخصصی بَدى رضتِ صرفاً بِ داًطجَی بذٍى آزهَى رضتِ سْویِ کارضٌاسی ارضذ* 

 .گیردهیارتباط تصَیری تعلق رضتِ کارضٌاسی 

 

 

  .ذٌتسّ رادرَخرب ىاسکی تیَلٍا زا اُّذکطًاد ریاس رد ّای کارضٌاسی ارضذگرایص-کارضٌاسی هرتبط با رضتِ یاّصیارگ-ِتضر :هجوت
 

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

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


