
  هاي مورد پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه کاشانگرایش -جدول رشته

 ردیف رشته گرایش توضیحات

  
 1 زبان و ادبیات فارسی

 واحد خواهرانمحل تحصیل:  -فقط زن
 

 2 زبان و ادبیات فارسی

 
 3 جغرافیا و برنامه ریزي شهري ریزي مسکن و بازآفرینی شهريبرنامه

  
 4 طبیعت گردي

  
 5 زبان و ادبیات عربی

 واحد خواهرانمحل تحصیل:   فقط زن
 

 6 زبان و ادبیات عربی

  
 7 مترجمی زبان عربی

  
 8 مطالعات فرهنگی

 واحد خواهرانمحل تحصیل:   فقط زن
 

 9 مطالعات فرهنگی

 10  علوم قرآن و حدیث    

 11  علوم قرآن و حدیث    واحد خواهرانمحل تحصیل:   فقط زن

 
 12 البالغهنهج اخالق و تربیت فردي و اجتماعی

  
 13 فلسفه و کالم اسالمی

  14 ادیان و عرفان  

 15 برنامه ریزي درسی  

 16 آموزشیمدیریت   

 17 موزش زبان انگلیسیآ  

 18 حقوق خصوصی  

 19 حقوق جزا و جرم شناسی  

 20 باستان شناسی دوران تاریخی ایران 

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

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



 21  باستان شناسی هاي دیگرتمدن و فرهنگ اسالمی ایران و سرزمین 

  22  روانشناسی تربیتی  

  23  روانشناسی تربیتی  واحد خواهرانمحل تحصیل:   فقط زن

  24 کسب و کارمدیریت  استراتژي 

 25  کسب و کارمدیریت   عملیات و زنجیره تامین 

  26  کسب و کارمدیریت   مالی 

  27 شیمی فیزیکشیمی  

 28 شیمی شیمی الی 

 29 شیمی شیمی معدنی 

 30 شیمی شیمی تجزیه 

 31 فیتوشیمی  

 32 نانوشیمی  

 33 فیزیک فیزیک ماده چگال 

 34 فیزیک فیزیک پالسما 

 35 فیزیک ايهستهفیزیک  

 36 فیزیک هاذرات بنیادي و نظریه میدان 

 37 فیزیک اپتیک و لیزر 

 38 نانوفیزیک  

 39 فوتونیک  

 40 بیوشیمی  

 41 ریاضی محض جبر 

 42 ریاضی محض آنالیز 

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

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



 43 ریاضی محض )هندسه (توپولوژي 

 44 ریاضی کاربردي آنالیز عددي 

 45  ریاضی کاربردي  سازيبهینه 

  46  ریاضی کاربردي  هاي دینامیکیمعادالت دیفرانسیل و سیستم 

  47  ریاضی کاربردي  رمز و کد 

  48 مهندسی برق مدارهاي مجتمع الکترونیک 

 49 مهندسی برق هاي قدرتسیستم 

 50 مهندسی برق هاي الکتریکیالکترونیک قدرت و ماشین 

 51 مهندسی برق مخابرات میدان و موج 

 52 مهندسی برق مخابرات سیستم 

 53 مهندسی برق کنترل 

 54  هاي انرژيمهندسی سیستم  تکنولوژي انرژي رشته کارشناسی: مجموعه مهندسی برق

 55 مهندسی شیمی ترموسینتیک و کاتالیست 

 56  مهندسی شیمی  فرآیندهاي جداسازي  

 57  مهندسی شیمی  طراحی فرآیند  

 58 مهندسی شیمی نانوفنّاوري 

 59 مهندسی شیمی پلیمر 

 60  هاي انرژيمهندسی سیستم  تکنولوژي انرژي رشته کارشناسی: مجموعه مهندسی شیمی

 61 مهندسی عمران سازه 

 62 مهندسی مکانیک ساخت و تولید 

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

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



 63 مهندسی مکانیک طراحی کاربردي 

 64 مهندسی مکانیک تبدیل انرژي 

 65  هاي انرژيمهندسی سیستم  تکنولوژي انرژي کارشناسی: مجموعه مهندسی مکانیکرشته 

 66 مهندسی معدن فرآوري مواد معدنی 

 67 مهندسی معدن استخراج معدن 

 68 مهندسی معدن اکتشاف معدن 

 69 مهندسی مواد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی 

 70 مهندسی کامپیوتر نرم افزار 

 71 مهندسی آبخیزداريعلوم و  خاكحفاظت آب و  

 72 مهندسی مرتععلوم و  گیاهان دارویی و صنعتی 

 73 زیستسی محیط مهندعلوم و  هاي محیط زیستلودگیآ 

 74 بیابان مدیریت و کنترل  

 77 مهندسی معماري  

 78  مهندسی معماري فناوري 

 79 پژوهش هنر  

 80 هنراسالمی سفال و سرامیک 

 81 فرش  

  

  
  مدیریت تحصیالت تکمیلی و استعدادهاي درخشان

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

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


