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 دانشگاه اصفهان 97سال بدون آزمون کارشناسی ارشد  رشته هاي داراي پذیرش

 عنوان رشته تحصیلی درخواستی نام مجموعه

 زبان و ادبيات فارسی زبان و ادبيات فارسی

 علوم قرآن و حدیث

 علوم قرآن و حدیث

 تفسير و علوم قرآن

 )پذیرش در دانشکده اهل بيت )ع((تفسير اثری  -علوم حدیث

 )ع(()پذیرش در دانشکده اهل البيت اخالق و تربيت فردی و اجتماعی  -نهج البالغه

 فلسفه و کالم اسالمی

 کالم اسالمی -فلسفه و کالم اسالمی

 فلسفه اسالمی -فلسفه و کالم اسالمی

 )پذیرش در دانشکده اهل البيت )ع((منطق فهم دین 

 )پذیرش در دانشکده اهل البيت )ع((امام شناسی و معارف ائمه 

 تاریخ

 تاریخ ایران اسالمی -تاریخ

 تاریخ اسالم -تاریخ

 تاریخ ایران باستان -تاریخ

 فلسفه
 فلسفه

 فلسفه علم

 علوم اجتماعی

 جامعه شناسی

 زن و خانواده -مطالعات زنان

 )پذیرش در دانشکده اهل البيت )ع((حقوق زن در اسالم  -مطالعات زنان

 مدیریت راهبردی فرهنگ

 کالم -شيعه شناسی معارف

 علوم ورزشی

 فيزیولوژی فعاليت ورزشی محض -فيزیولوژی ورزشی

 فيزیولوژی فعاليت ورزشی بالينی -فيزیولوژی ورزشی

 حرکات اصالحی -آسيب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی

 بيومکانيک ورزشی

 مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی -مدیریت ورزشی

 یادگيری و کنترل حرکتی -رفتار حرکتی

 زبان انگليسی
 انگليسیآموزش زبان 

 مترجمی زبان انگليسی

 زبان عربی
 زبان و ادبيات عربی

 مترجمی زبان عربی

 زبان و ادبيات فرانسه زبان فرانسه

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مستر تست
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 عنوان رشته تحصیلی درخواستی نام مجموعه

 آموزش زبان فرانسه

 مطالعات فرانسه -مطالعات جهان

 زبانشناسی
 زبان شناسی همگانی

 آموزش زبان فارسی به غيرفارسی زبانان

 شيمی

 شيمی آلی -شيمی

 شيمی پليمر -شيمی

 شيمی تجزیه -شيمی

 شيمی فيزیک -شيمی

 نانوشيمی -شيمی

 شيمی معدنی -شيمی

 آمار
 آمار ریاضی -آمار

 آمار اجتماعی و اقتصادی -آمار

 ریاضی محض

 آناليز -ریاضی محض

 جبر -ریاضی محض

 هندسه )توپولوژی( -ریاضی محض

 ریاضی کاربردی

 ریاضی کاربردی

 بهينه سازی -ریاضی کاربردی

 آناليز عددی -ریاضی کاربردی

 ریاضی مالی -ریاضی کاربردی

 علوم زمين

 علوم زمين ـ چينه نگاری و دیرینه شناسی

 علوم زمين ـ پترولوژی

 علوم زمين ـ زمين شناسی مهندسی

 رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی -علوم زمين

 اقتصادیزمين شناسی  -علوم زمين

 زمين ساخت )تکتونيک( -علوم زمين

 زیست شناسی

 سيستماتيک و بوم شناسی -زیست شناسی گياهی

 فيزیولوژی -زیست شناسی گياهی

 فيزیولوژی -زیست شناسی جانوری

 ميکروبيولوژی -زیست شناسی سلولی و مولکولی

 ژنتيک -زیست شناسی سلولی و مولکولی

 علوم سلولی و مولکولی -مولکولیزیست شناسی سلولی و 
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 عنوان رشته تحصیلی درخواستی نام مجموعه

 بيوشيمی -زیست شناسی سلولی و مولکولی

 )پذیرش در دانشکده علوم و فناوریهای نوین(ميکروبی  -زیست فناوری

 )پذیرش در دانشکده علوم و فناوریهای نوین(ریززیست فناوری 

 فيزیک

 اتمی و مولکولی -فيزیک

 حالت جامد  -فيزیک

 فيزیک -فوتونيک

 مهندسی راکتور )پذیرش در دانشکده علوم و فناوریهای نوین( -مهندسی هسته ای

 کاربرد پرتوها )پذیرش در دانشکده علوم و فناوریهای نوین( -مهندسی هسته ای

 اقتصاد

 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی -علوم اقتصادی

 اقتصاد اسالمی -علوم اقتصادی

 اقتصاد انرژی -علوم اقتصادی

 اقتصاد نظری -علوم اقتصادی

 مدیریت

 مدیریت بازرگانی ـ بازاریابی

 مدیریت دولتی ـ مدیریت تحول

 توليد و عمليات -مدیریت صنعتی

 مهندسی مالی و مدیریت ریسک -مالی

 علوم سياسی
 علوم سياسی

 روابط بين الملل

 حسابداری حسابداری

 حقوق
 حقوق خصوصی

 حقوق جزا و جرم شناسی

 روانشناسی

 روانشناسی بالينی

 روانشناسی صنعتی و سازمانی

 روانشناسی عمومی

 روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی روانشناسی استثنایی

 علوم تربيتی

 مدیریت آموزشی

 تعليم و تربيت اسالمی -تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

 آموزشی()منحصرا دانشجویان تکنولوژی تکنولوژی آموزشی 

 برنامه ریزی درسی

 مشاوره
 مشاوره شغلی -مشاوره

 مشاوره خانواده -مشاوره
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 عنوان رشته تحصیلی درخواستی نام مجموعه

 علم اطالعات و دانش شناسی
 مدیریت اطالعات -علم اطالعات و دانش شناسی

 مدیریت کتابخانه های دانشگاهی -علم اطالعات و دانش شناسی

 جغرافيا

 جغرافيا و برنامه ریزی شهری

 برنامه ریزی روستاییجغرافيا و 

 جغرافيا و برنامه ریزی گردشگری

 هيدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محيطی -ژئومورفولوژی

 آب و هواشناسی سينوپتيک -آب و هواشناسی

 مهندسی مواد
 )پذیرش در دانشکده علوم و فناوریهای نوین(نانومواد  -نانوفناوری

 دانشکده علوم و فناوریهای نوین()پذیرش در سراميک  -مهندسی مواد

 حمل و نقل -مهندسی عمران مهندسی راه آهن

 مهندسی عمران
 سازه -مهندسی عمران

 مدیریت منابع آب -مهندسی عمران

 مهندسی نقشه برداری
 سنجش از دور -مهندسی نقشه برداری

 ژئودزی -مهندسی نقشه برداری

 مهندسی شيمی

 جداسازیفرآیندهای  -مهندسی شيمی

 طراحی فرآیند -مهندسی شيمی

 محيط زیست -مهندسی شيمی

 فراورش -مهندسی پليمر

 )پذیرش در دانشکده علوم و فناوریهای نوین(مهندسی شيمی ـ بيوتکنولوژی 

 مهندسی برق

 سيستم های قدرت -مهندسی برق

 الکترونيک قدرت و ماشينهای الکتریکی -مهندسی برق

 مخابرات سيستم -مهندسی برق

 کنترل -مهندسی برق

 مدارهای مجتمع الکترونيک -مهندسی برق

 سيستم های الکترونيک دیجيتال -مهندسی برق

 مهندسی راکتور )پذیرش در دانشکده علوم و فناوریهای نوین( -مهندسی هسته ای

 نوین(کاربرد پرتوها )پذیرش در دانشکده علوم و فناوریهای  -مهندسی هسته ای

 مهندسی پزشکی

 )دانشجویان بيوالکتریک(بيوالکتریک  -مهندسی پزشکی

 )دانشجویان بيومکانيک و بيوالکتریک(بيومواد  -مهندسی پزشکی

 )دانشجویان بيومکانيک(بيومکانيک  -مهندسی پزشکی

 )پذیرش در دانشکده علوم و فناوریهای نوین(آینده پژوهی  -مهندسی صنایع مهندسی صنایع
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 عنوان رشته تحصیلی درخواستی نام مجموعه

 گروه مکانيک( -)پذیرش در دانشکده مهندسیبهينه سازی سيستم ها  -مهندسی صنایع

 مهندسی مکانيک

 طراحی کاربردی -مهندسی مکانيک

 تبدیل انرژی -مهندسی مکانيک

 مهندسی مکاترونيک

 مهندسی راکتور )پذیرش در دانشکده علوم و فناوریهای نوین( -مهندسی هسته ای

 دیناميک پرواز و کنترل -مهندسی هوافضا مهندسی هوافضا

 مهندسی کامپيوتر

 مهندسی کامپيوترـ نرم افزار

 مهندسی کامپيوترـ معماری سيستم های کامپيوتری

 مهندسی کامپيوترـ هوش مصنوعی و رباتيکز

 شبکه های کامپيوتری -مهندسی کامپيوتر

 رایانش امن -مهندسی کامپيوتر

 

 آموزشی شماره تماس گروه هاي

 کارشناس گروه مسئول دفتر گروه آموزشی دانشکده

 

 

 

 ادبيات و علوم انسانی 

 37933164 37933163 زبان و ادبيات فارسی

 37932058 37933121 تاریخ

 37933130 37933103 علوم اجتماعی 

 37932257 37933119 علوم قرآن و حدیث

 37933140 37933135 فلسفه 

 37933138 37933136 فلسفه و کالم

 37932180 37932594 معارف

 

 کارشناس گروه مسئول دفتر گروه آموزشی دانشکده

 

 اهل بيت و معارف قرآنی

 37932402 37932402 مطالعات زنان

 // // فرهنگ و تمدن اسالمی

 // // معارف قرآنی و اهل بيت

 

 کارشناس گروه مسئول دفتر گروه آموزشی دانشکده

 

 بدنی و علوم ورزشی تربيت

57137932 فيزیولوژی ورزشی   37932197 

 // // آسيب شناسی و حرکات اصالحی

 // // رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی

 

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد
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