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  داًطکذُ ادبیات ٍ علَم اًساًی

 ردیف رضتِ

 1 )تحمیك در عولیات( ًاپیَستِ هذیریت صٌعتی کارضٌاسی ارضذ

 2 کارضٌاسی ارضذ ًاپیَستِ هذیریت بازرگاًی )بازاریابی(

هطالعات خلیج فارس -کارضٌاسی ارضذ ًاپیَستِ تاریخ   3 

 4 کارضٌاسی ارضذ ًاپیَستِ رٍاى ضٌاسی عوَهی

 5 کارضٌاسی ارضذ ًاپیَستِ زباى ٍ ادبیات عربی

 6 کارضٌاسی ارضذ ًاپیَستِ التصاد اًرشی

ادبیات هماٍهت -کارضٌاسی ارضذ زباى ٍ ادبیات فارسی   7 

 8 کارضٌاسی ارضذ ًاپیَستِ آهَزش زباى اًگلیسی

 9 کارضٌاسی ارضذ ًاپیَستِ زباى ٍ ادبیات اًگلیسی

 11 کارضٌاسی ارضذ ًاپیَستِ رٍاى ضٌاسی تربیتی

  

  

  

  داًطکذُ هٌْذسی

 ردیف رضتِ

سازُ -کارضٌاسی ارضذ ًاپیَستِ هٌْذسی عوراى   1 

طراحی کاربردی -کارضٌاسی ارضذ ًاپیَستِ هٌْذسی هکاًیک   2 

هخابرات -کارضٌاسی ارضذ ًاپیَستِ هٌْذسی برق   3 گرایص سیستن  

شئَتکٌیک -کارضٌاسی ارضذ ًاپیَستِ هٌْذسی عوراى   4 

کطتی ّیذرٍهکاًیک -کارضٌاسی ارضذ ًاپیَستِ هٌْذسی هعواری کطتی   5 

ّیذرٍلیکی آب ٍ سازُ ّای -کارضٌاسی ارضذ ًاپیَستِ هٌْذسی عوراى   6 

کٌترل -کارضٌاسی ارضذ ًاپیَستِ هٌْذسی برق   7 

تبذیل اًرشی -کارضٌاسی ارضذ ًاپیَستِ هٌْذسی هکاًیک   8 

  

علَم پایِ داًطکذُ   

 ردیف رضتِ

فیسیک -کارضٌاسی ارضذ ًاپیَستِ ضیوی   1 

هعذًی -کارضٌاسی ارضذ ًاپیَستِ ضیوی   2 

آلی -کارضٌاسی ارضذ ًاپیَستِ ضیوی   3 

تجسیِ -کارضٌاسی ارضذ ًاپیَستِ ضیوی   4 

ّستِ ای -کارضٌاسی ارضذ ًاپیَستِ فیسیک   5 

آًالیس -کارضٌاسی ارضذ ًاپیَستِ ریاضی هحض   6 

آًالیس عذدی -کارضٌاسی ارضذ ًاپیَستِ ریاضی کاربردی   7 

حالت جاهذ -کارضٌاسی ارضذ ًاپیَستِ فیسیک   8 

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مستر تست
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اتوی ٍ هَلکَلی -کارضٌاسی ارضذ ًاپیَستِ فیسیک   9 

ریاضی -کارضٌاسی ارضذ ًاپیَستِ آهار   11 

جبر -کارضٌاسی ارضذ ًاپیَستِ ریاضی هحض   11 

علَم سلَلی ٍ هَلکَلی -کارضٌاسی ارضذ ًاپیَستِ زیست ضٌاسی  12 

التصادی ٍ اجتواعی -کارضٌاسی ارضذ ًاپیَستِ آهار   13 

زلسلِ ضٌاسی -کارضٌاسی ارضذ ًاپیَستِ شئَ فیسیک   14 

  

  

  

  داًطکذُ کطاٍرزی

 ردیف رضتِ

آبسیاى تکثیر ٍ پرٍرش-کارضٌاسی ارضذ ًاپیَستِ هٌْذسی هٌابع طبیعی   1 

هیَُ کاری -کارضٌاسی ارضذ ًاپیَستِ هٌْذسی علَم باغباًی   2 

اصالح ًباتات -کارضٌاسی ارضذ ًاپیَستِ هٌْذسی کطاٍرزی   3 

فیسیَلَشی ٍ اصالح سبسیْا -علَم باغباًی   کارضٌاسی ارضذ ًاپیَستِ هٌْذسی  4 

فیسیَلَشی ٍ اصالح هیَُ ّا -علَم باغباًی   کارضٌاسی ارضذ ًاپیَستِ هٌْذسی  5 

گیاّاى زیٌتی -کارضٌاسی ارضذ ًاپیَستِ هٌْذسی علَم باغباًی   6 

  

  

  

  

  داًطکذُ ًفت ، گاز ٍ پترٍضیوی

 ردیف رضتِ

 1 کارضٌاسی ارضذ ًاپیَستِ هٌْذسی ضیوی

هخازى ّیذرٍکربَری -کارضٌاسی ارضذ ًاپیَستِ هٌْذسی ًفت   2 

حفاری ٍ بْرُ داری -کارضٌاسی ارضذ ًاپیَستِ هٌْذسی ًفت   3 

فرآیٌذّای جذاسازی -کارضٌاسی ارضذ ًاپیَستِ هٌْذسی ضیوی   4 

ترهَدیٌاهیک ٍ سیٌیتیک -کارضٌاسی ارضذ ًاپیَستِ هٌْذسی ضیوی   5 

صٌایع پترٍضیوی -کارضٌاسی ارضذ ًاپیَستِ هٌْذسی ضیوی   6 

طراحی فرایٌذ -کارضٌاسی ارضذ ًاپیَستِ هٌْذسی ضیوی   7 

 8 کارضٌاسی ارضذ ًاپیَستِ هٌْذسی فرآٍری ٍ اًتمال گاز

  

  

 

 

 

 

 

 

 

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد در وب سایت مستر تست
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  داًطکذُ علَم ٍ فٌَى دریایی

 ردیف رضتِ

 1 کارضٌاسی ارضذ ًاپیَستِ زیست فٌاٍری دریا

 2 کارضٌاسی ارضذ ًاپیَستِ هذیریت حول ٍ ًمل دریایی بیي لارُ ای

 3 کارضٌاسی ارضذ ًاپیَستِ ضیوی دریا

 1 کارضٌاسی ارضذ ًاپیَستِ هحیط زیست دریا

مستر تست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

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


