
 امضای مدیر آموزش دانطگاه قابل قبول نیست. ه ضده بدون مهر وگواهی ارائ تبصره:

َ  000/700زض ٞط ضقتٝ  بطضؾی ٔساضن ٘اْ ٚ ثبتی  ٞعیٙٝ .9 ٝ    2177129001009ی  بالٝ حؿالا  قالٕاضٜ    ،ضیالا ی  با٘اله ّٔالی قالعب

ٝ    ٔعاٚ٘ت آٔٛظقی ٚ تحهیمت تىٕیّی زا٘كٍاٜ اِعٞطا)ؼ(، بٝ ٘اْ )ؼ(اِعٞطا  ی جالأع زا٘كالٍاٞی   لابُ پطزاذالت اظ عطیالك ؾالأا٘

 .اؾت

ؾالاَ تحهالیّی بالیف اظ ٔالست ٔجالاظ       اظ اذتیاض ذٛزقاٖ حساو ط زٚ ٘یٓ زالیُ ذاضج یه اظ ٔتماضیاٖ بٝ  ٙا٘چٝ عَٛ تحهیُ ٞط .10

 ٙس.زضلؿٕت ؾایط ٔساضن، اضؾاَ وٙحهیُ ذٛز ضا الظْ اؾت تاییسیٝ وٕؿیٖٛ ٔٛاضز ذال زا٘كٍاٜ ٔحُ ت ،ٜ باقسعَٛ وكیس

 پذیزند: هیصورت بدوى آسهوى  دانشجو به ارشد کارشناسی هایی که در هقطع  رشته

 گرایص –رضته  دانطکده

 

 

 

 

 

 

 

 یٚ التهاز اجتٕاعی عّْٛ

 ٞای اعمعات پیكطرتٝ ؾیؿتٓ - ٔسیطت رٙاٚضی اعمعات

 وؿ  ٚ واض اِىتطٚ٘یه-ٔسیطیت رٙاٚضی اعمعات

 باظاضیابی -ٔسیطیت باظضٌا٘ی

 

 ضرتاض ؾاظٔا٘ی ٚ ٔٙابع ا٘ؿا٘ی –ٔسیطیت وؿ  ٚواض 

 ٔسیطیت ٔاِی

 *عّْٛ اجتٕاعی  پػٚٞف

 *قٙاؾی جأعٝ -عّْٛ اجتٕاعی

 *حؿابساضی

 *حمٛق ظٖ زض اؾمْ  –ظ٘اٖ ذا٘ٛازٜ ٚ  ٔغاِعات

 *ظٖ ٚ ذا٘ٛازٜ  –ظ٘اٖ ذا٘ٛازٜ ٚ  ٔغاِعات

 * التهاز ا٘طغی -عّْٛ التهازی

 *التهاز ٘ظطی -یالتهازعّْٛ 

 *ضیعی تٛؾعٝ التهازی ٚ بط٘أٝ -عّْٛ التهازی

 

 

 ضیاضی

 

 

 
 

 آٔاض ضیاضی 

ٞای  ٚ ؾیؿتٓ ٔعازالت زیفطا٘ؿیُ -ضیاضی واضبطزی

 زیٙأیىی

 جبط –ضیاضی ٔحض 

 آ٘اِیع  –ضیاضی ٔحض 

 تٛپِٛٛغیٚ ٞٙسؾٝ  –ضیاضی ٔحض 

 آ٘اِیع عسزی -ضیاضی واضبطزی

 

 ازبیات

 

 آٔٛظـ ظباٖ اٍّ٘یؿی

 ظباٖ ٚ ازبیات اٍّ٘یؿی

 *ٔتطجٕی ظباٖ رطا٘ؿٝ
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 ازبیات

 

 یازبیات عطبٚ  ظباٖ

 ٔتطجٕی ظباٖ عطبی

 ظباٖ ٚ ازبیات راضؾی

 

 عّْٛ ٚ قٙاؾی ضٚاٖ

 تطبیتی

 

 

 

 

 *تعّیٓ ٚ تطبیت – تاضید ٚ رّؿفٝ آٔٛظـ ٚ پطٚضـ

 *ضیعی زضؾی بط٘أٝ

 *ٔسیطیت آٔٛظقی

 ٔسیطیت اعمعات -قٙاؾی عّٓ اعمعات ٚ زا٘ف

 ٔغاِعات آضقیٛی

 *باِیٙی ضٚا٘كٙاؾی

 * عٕٛٔی ضٚا٘كٙاؾی

 *ٔكاٚضٜ ذا٘ٛازٜ – ٔكاٚضٜ

 ضٚا٘كٙاؾی تطبیتی

 

 عّْٛتطبیت بس٘ی ٚ 

 ٚضظقی

 

 ضقس حطوتی -ضرتاض حطوتی 

 ت بس٘یبیآٔٛظـ تط -ضرتاض حطوتی 

 حطوتیٚ وٙتطَ یازٌیطی  – ضرتاض حطوتی

 *یباظاضیابی ٚضظقٔسیطیت  -ٚضظقی تیٔسیط

 *تاؾیؿات ٚضظقی ٔسیطیت أاوٗ ٚ -ٚضظقی تیٔسیط

 *ریعیِٛٛغی ٚضظقی واضبطزی –ریعیِٛٛغی ٚضظقی 

 *ریعیِٛٛغی رعاِیت ٚضظقی ٔحض – ریعیِٛٛغی ٚضظقی

 

 ٟٔٙسؾی ٚ رٙی

 *٘طْ رعاض –ٟٔٙسؾی وأپیٛتط 

 *ٞٛـ ٔهٙٛعی ٚ ضباتیىع –ٟٔٙسؾی وأپیٛتط 

ا٘طغی ٞای تىِٙٛٛغی –ٞای ا٘طغی  ٟٔٙسؾی ؾیؿتٓ  

 ٞا ؾاظی ؾیؿتٓ بٟیٙٝ -نٙایعٟٔٙسؾی 

 

 

 اؾمٔی ٔعاضف ٚ اِٟیات

 *اؾمٔی ُّٔ تٕسٖ ٚ رطًٞٙ تاضید

 عطراٖ ازیاٖ ٚ

 *حسیث ٚ لطآٖ عّْٛ

 *اؾمٔی قحمٛ ٔبا٘ی ٚ رمٝ

 *اؾمٔی ومْ ٚ رّؿفٝ

 

 

 
 ریعیه ٚ قیٕی

 
 
 

 

 **ٔازٜ  ٍاَ -ریعیه

 **ٞا شضات بٙازی ٚ ٘ظطیٝ ٔیساٖ -ریعیه

 1،**ٞای پیچیسٜ ریعیه آٔاضی ٚ ؾأا٘ٝ –ریعیه 

 2،**قٙاؾی ٌطا٘ف ٚ ویٟاٖ –ریعیه 

 **رٛتٛ٘یه

 **٘ا٘ٛریعیه

 قیٕی ٔعس٘ی

 قیٕی ریعیه
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 قیٕی تجعیٝ

 قیٕی آِی

 ٘ا٘ٛ قیٕی

 

 ٞٙط

 نٙایع زؾتی

 *٘ماقی

 *اضتباط تهٛیطی

 *عطاحی پاض ٝ ٚ ِباؼ

 پػٚٞف ٞٙط

 

 

 عّْٛ ظیؿتی     

 * ریعیِٛٛغی – ٌیاٞیقٙاؾی ظیؿت 

 *ؾیؿتٕاتیه ٚ بْٛ قٙاؾی – ٌیاٞیقٙاؾی ظیؿت 

 3،*نٙعتی -ٔیىطٚبیِٛٛغی

 4،*ٔحیغی -ٔیىطٚبیِٛٛغی

 ٔیىطٚبی - رٙاٚضی تظیؿ

 بیٛقیٕی

 بیٛریعیه

 .پصیط٘س ٔی زا٘كجٛ زا٘كٍاٜ اِعٞطا)ؼ(آٔٛذتٍاٖ  ا٘س رمظ اظ بیٗ زا٘ف ٞایی وٝ با ؾتاضٜ ٔكرم قسٜ ٌطایف -ضقتٝ*

 قٛز. ٞای ٌطٜٚ ریعیه بٝ ٚجٛز آیس، زض ؾایت اعم  ضؾا٘ی ٔی  ٙا٘چٝ تغییطی زض ضقتٝ ٌطایف **

نٛضت وّی ا٘ترا  وٙیس. ا٘ترا  ٌالطایف   زض ؾیؿتٓ آظٖٔٛ ٚجٛز ٘ساضز. ِغفاً رمظ عٙٛاٖ ضقتٝ ٔطبٛط ضا بٝ 1،2،3ٚ4ٞای  ٌطایفعٙٛاٖ 

 نٛضت ذٛاٞس پصیطرت.   1ٞای ثبت قسٜ زض واضبطي قٕاضٜ  ٝ ٌطایفبزض ایٗ ٔٛاضز با تٛجٝ 

 

 هورد پذیزش های دانشگاه

نٙعت، عّٓ ٚ رطزٚؾی ٔكٟس، نٙعتی انفٟاٖ ، تٟطاٖ، نٙعتی أیطوبیط، تطبیت ٔسضؼ، اِعٞطا)ؼ(، انفٟاٖ، تبطیع، 

اضٚٔیٝ، بٛعّی بٟكتی،  قٟیسعمٔٝ عباعبایی)ضٜ(، قطیف،  نٙعتی قیطاظ، نٙعتی ذٛاجٝ ٘هیطاِسیٗ عٛؾی، نٙعتی

 .ٌیمٖقٟیس  ٕطاٖ اٞٛاظ، قٟیس باٞٙط وطٔاٖ، واقاٖ، یعز، ذٛاضظٔی، ضاظی وطٔا٘كاٜ، قیطاظ، ٞٙط، ؾیٙا، 

 تذکزات ههن

  رٛاٞس قس.٘بطضؾی  ،٘اْ ایٙتط٘تی ٘ىطزٜ باقٙس وٝ زض ّٟٔت ٔمطض ثبت ا٘یٔتماضیٔساضن 

 ٚجٛز ٘ساضز. ٌطایف-٘اْ زض بیف اظ یه ضقتٝ أىاٖ ثبت 

 ٔجاظ بٝ قطوت زض رطاذٛاٖ ٘یؿتٙس. ،زاض٘سٌاٖ ٔسضن ٔعازَ واضقٙاؾی 

 ٜبطضؾی ٘رٛاٞس قس. بٝ زا٘كٍاٜ اضؾاَ قسٜ باقس، ییا پؿت نٛضت زؾتی ٚ ای وٝ بٝ    پطٚ٘س 

  س ٌطرت.ٙذٛاٞٞای وأُ ٔٛضز بطضؾی لطاض  پطٚ٘سٜرمظ 

 ٘یؿت.ی پصیطـ  بٝ ٔٙعِٝٝ زضذٛاؾت ٚ زاضا بٛزٖ قطایظ ائاض 
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