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 ﴾فراخوان﴿

 كارشناسي ارشد يدورهدر استعدادهاي درخشان  آزمونبدون پذيرش »

 «در دانشگاه مازندران 98-97سال تحصيلي اول براي نيمسال 

 يلسهجب مصوّ ،ي تحصيلي كارشناسي ارشدآزمون استعدادهاي درخشان در دورهپذيرش بدون  ينامهينيآ» اجرای به منظور 

م معاون محتر 04/07/1395مورخ ، 140036/2 يشماره يهدايت استعدادهاي درخشان و ابالغيه شوراي 10/03/1395 مورخ

های دانشگاه 94-93ورودی سال تحصیلی  یدانشجویان کارشناسی پیوسته از معدودی تعداد دانشگاه مازندران ،«آموزشي وزارت عتف

 .نمایدپذیرش میه به صورت بدون آزمون ی کارشناسی ارشد ناپیوستدر دورههای زیر گرایش-رشته در را دولتی و واجد شرایطمعتبر 

 رشته كارشناسي مرتبط كارشناسي ارشد  گرايش –رشته 

 کلیه گرایش های زیست شناسی م شناسی دریابو -زیست شناسی دریا

 شیمی گرایش های محض و کاربردی دریا شیمی -شیمی

 ش های فیزیكکلیه گرای اقیانوس شناسی فیزیکی

 مدریت دولتی –مدیریت بازرگانی  مدیریت منابع انسانی

 مدریت دولتی –مدیریت بازرگانی  مدیریت تحول -مدیریت دولتی

 کلیه گرایش های مدیریت کسب و کار -کارآفرینی

 کلیه گرایش های فیزیك پالسما  فیزیك

 کلیه گرایش های فیزیك فناوری پالسما

 های کارشناسی هنر کلیه رشته هنر پژوهش

 

 كارشناسي ارشد  گرايش –رشته 

 بیوشیمی آموزش زبان انگلیسی

 برنامه ریزی درسی ب و هوا شناسی محیطیآ -آب و هوا شناسی

 برنامه ریزی شهری آمار ریاضی

 پژوهش علوم اجتماعی اندیشه سیاسی در اسالم

 لوم قرآن و حدیثع -الهیات و معارف اسالمی
. 1»: های گرایش -ورزشی فیزیولوژی ورزشی، علومو بدنی تربیت

. 3محض، ورزشی فعالیت فیزیولوژی. 2کاربردی، ورزشی فیزیولوژی

 «ورزش  تغذیه

 فقه و مبانی حقوق اسالمی -اسالمی معارف و الهیات

. 1»: های گرایش -ورزشی مدیریت ورزشی، وعلوم بدنی تربیت

و  ریت بازاریابیمدی. 2،مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی

 اوقات فراغت و ورزش های تفریحی. 3،رسانه های ورزشی

. تمدن و 3اریخی،ت. دوران 2. پیش از تاریخ ایران،1»های: گرایش -باستان شناسی

 «فرهنگ اسالمی ایران و سرزمین های دیگر

 بیومکانیك ورزشی گرایش– ورزشی وعلوم بدنی تربیت
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 ی فیزیكگرایش شیم -یمی ش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

 طبیعت گردی تاریخ اسالم -تاریخ

 حاسبات علمیم -علوم کامپیوتر مایش شهریآ -جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 حقوق خصوصی
. توسعه 2. بانکداری اسالمی،1»گرایش های -علوم اقتصادی

 «. اقتصاد انرژی4.اقتصاد نظری،3اقتصادی و برنامه ریزی،

 علوم سیاسی ناسیحقوق جزا و جرم ش

 ه شناسیجامع -علوم اجتماعی حقوق عمومی

 هسته ای گرایش- فیزیك حقوق بین الملل

 نجوم و اختر فیزیك گرایش- فیزیك حقوق محیط زیست

 ماده چگال گرایش- فیزیك حسابداری

 و نظریه میدان ها بنیادی ذرات گرایش- فیزیك روابط بین الملل

 گرانش و کیهان شناسی گرایش- كفیزی جبر گرایش -محض ریاضی

 آنالیز گرایش -محض ریاضی
. میکروب های 3.محیطی،2.صنعتی،1»میکروبیولوژی گرایش های

 بیماری زا

 نی بین المللگرایش بازرگا -مدیریت بازرگانی گرایش هندسه -ریاضی محض

 بازاریابی گرایش -بازرگانی مدیریت آنالیز عددی گرایش -کاربردی ریاضی

 یاتگرایش تولید در عمل -مدیریت صنعتی بهینه سازی و تحقیق در عملیات گرایش -کاربردی ریاضی

 تحقیق در عملیات گرایش -صنعتی مدیریت زبان و ادبیات عرب

 زبان و ادبیات فارسی
ه . برنام2ی جهانگردی،. بازاریاب1»:ایهگرایش -مدیریت جهانگردی

 «جهانگردیی ریزی توسعه

 مهندسی معماری گیاهی فیزیولوژی گرایش- یگیاه شناسی زیست

 مهندسی شیمی سیستماتیك و بوم شناسی گرایش -گیاهی شناسی زیست

 مولکولی و سلولی شناسی زیست
 سازه -مهدسی عمران

 

 ندسی زلزلهمه -مهندسی عمران گرایش فیزیولوژی جانوری -زیست شناسی جانوری

 مخاطرات محیطی ژئومورفولوژی و آمایش محیط

 مطالعات جوانان شیمی کاربردی

 نانو شیمی گرایش تجزیه -شیمی 

 نانو فیزیك گرایش معدنی -شیمی 

 گرایش آلی -شیمی
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