
 نکات مهم:

 .کسانی که قبال به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه مراجعه و درخواست داده و فرم پر کرده اند، نیاز به طرح درخواست جدید ندارند 

 و حد نصاب معدل مد رشته کارشناسی شما است  و مرتبط با داریدبه ادامه تحصیل در آن  را که تمایلمامی رشته گرایش های ارشدی لطفا ت

 رشته گرایش های کارشناسی مجاز و حد نصاب معدل بنویسید. الف، در فرم درخواست القهبه ترتیب عنظر دانشگاه سیستان و بلوچستان را دارید، 

 مد نظر دانشگاه، در فراخوان های قبلی به اطالع رسیده است.

 
 

 

 

 

 بنویسید(  جفرم  درمورد تقاضا )لطفا عنوان و کد رشته گرایش را با دقت  جدول رشته گرایش های خالي و
 

 

 96کنکور   در  دفترچهگرایش کد  رشته  گرایش کارشناسي ارشد-رشته

 10656 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

 10540 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 10797 جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

 10503 گرایش هیدرولوژی در برنامه ریزی محیطیژئومورفولوژی 

 10415 آب و هوا شناسی گرایش مخاطرات آب و هوایی

 10750 مخاطرات محیطی

 10408 آب و هواشناسی کاربردی

 10019 زبان و ادبیات فارسی

 10274 زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات روایی

 10282 زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات معاصر

 10871 زبان و ادبیات عربی

 11636 تاریخ گرایش ایران باستان

 11657 تاریخ گرایش ایران اسالمی

 11792 تاریخ گرایش عمومی جهان

 25942 تاریخ گرایش  تاریخ اسالم

 11944 زبانهای باستانی ایران

 11957 زبان شناسی همگانی

 13189 آموزش زبان انگلیسی

 12269 تفسیر اثریعلوم حدیث گرایش 

 12270 علوم حدیث گرایش نهج البالغه

 12391 فقه و مبانی حقوق اسالمی

 12095 علوم قرآن و حدیث

 12489 فلسفه و کالم اسالمی

 12674 ادیان و عرفان

 12856 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش گرایش تعلیم و تربیت اسالمی

 12901 مدیریت آموزشی

 12983 تحقیقات آموزشی

 14070 روانشناسی عمومی

 14248 روانشناسی تربیتی

 11305 فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی
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 14334 حسابداری

 14634 مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

 14665 مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی

 15000 مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

 15022 دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانیمدیریت 

 15329 مدیریت فناوری اطالعات گرایش کسب و کار الکترونیک

 15470 کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید

 15480 کارآفرینی گرایش سازمانی

 15485 کارآفرینی گرایش توسعه

 15490 کارآفرینی گرایش فناوری

 23512 توسعه کشاورزیاقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و 

 23521 اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی

 23520 اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

 11008 علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

 11041 علوم اقتصادی گرایش اقتصاد و انرژی

 18959 گرایش افزاره های میکرو نانوالکترونیکمهندسی برق 

 19181 مهندسی برق گرایش سیستم های قدرت

 19428 مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

 19529 مهندسی برق گرایش مخابرات میدان و موج

 19606 مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم

 22349 مهندسی فناوری اطالعات

 22443 مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری

 22699 مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری

 20057 مهندسی شیمی گرایش ترموسینتیک و کاتالیست

 20074 مهندسی شیمی گرایش فرآیندهای جداسازی

 20099 مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیند

 20116 شبیه سازی کنترلمهندسی شیمی گرایش مدل سازی و 

 20158 مهندسی شیمی گرایش پدیده های انتقال

 20352 مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها

 20695 مهندسی عمران گرایش سازه

 20832 مهندسی عمران گرایش مدیریت منابع آب

 20862 مهندسی عمران گرایش آب و سازه های هیدرولیکی

 21548 طراحی کاربردیمهندسی مکانیک گرایش 

 21694 مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

 21953 مهندسی مکاترونیک

 22105 مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

 22315 نانو فناوری گرایش نانو مواد

 16074 علوم زمین گرایش پترولوژی

 16114 علوم زمین گرایش زمین شناسی اقتصادی

 16158 گرایش زمین ساخت )تکتونیک( علوم زمین

 16189 علوم زمین گرایش آب زمین شناسی

 16207 علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی

 16303 علوم زمین گرایش زمین شیمی
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 16394 شیمی گرایش شیمی فیزیک

 16515 شیمی گرایش آلی

 16549 شیمی گرایش فیتوشیمی

 16692 گرایش شیمی معدنی

 16793 شیمی گرایش شیمی تجزیه

 16914 شیمی گرایش شیمی کاربردی

 17014 فیزیک گرایش حالت جامد

 17103 فیزیک گرایش هسته ای

 17156 فیزیک گرایش نجومی

 17195 فیزیک گرایش نانو فیزیک

 17472 فیزیک -فوتونیک

 17567 زیست شناسی سلولی مولکولی گرایش ژنتیک

 17638 مولکولی گرایش بیوشیمیزیست شناسی سلولی 

 18617 زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژی

 17749 آمار گرایش آمار ریاضی

 17876 ریاضی محض گرایش جبر

 17933 ریاضی محض گرایش آنالیز

 17983 )توپولوژی( ریاضی محض گرایش هندسه

 18020 ریاضی کاربردی

 18049 ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی

 18092 ریاضی کاربردی گرایش بهینه سازی

 18140 ریاضی کاربردی گرایش معادالت دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی

 18546 علوم کامپیوتر گرایش محاسبات علمی

 18556 علوم کامپیوتر گرایش سیستم های هوشمند

 25287 نقاشی

 25326 پژوهش هنر
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 (الف)فرم 

 بسمه تعالي

 معاونت محترم آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه سيستان و بلوچستان

 با سالم؛

سال آخر/ نيم.............................................. دانشجوي  به شماره ملي فرزند ..................................................... احتراما اينجانب ............................................................

از طريق تسهيالت  ودي.................................. اين دانشگاه، عالقه مندم كهدانش آموخته رشته........................................................ گرايش............................................ ور

ادامه تحصيل دهم. خواهشمند است تقاضاي  96در مقطع كارشناسي ارشد دوره روزانه دانشگاه سيستان و بلوچستان در مهرماه  و مصوبات دانشگاهوزارتي هاي آيين نامه 

 آموزش كشور ثبت نماييد: بررسي و نتيجه را در پرتال سازمان سنجش (به ترتيب اولويت)پذيرش اينجانب در رشته گرايش هاي زير 

  ........................... ......................3اولويت ................................................................2اولويت..................... ...................................................1اولويت

 ................................................ 6ولويتا .................................................................5................... اولويت....................................................4اولويت

 .................................................9.. اولويت ................................................................8........ اولويت.............................................................7اولويت

ت چستان و وزارت علوم، تحقيقااينجانب با آگاهي و اختيار كامل، در همه حال مطيع قوانين و مقررات آموزشي، دانشجويي و پژوهشي مصوب دانشگاه سيستان و بلو

از دوره كارشناسي فارغ التحصيل شده و در شروع نيمسال اول سال  31/6/96و فناوري و نظام وظيفه عمومي بوده و مي دانم و مي پذيرم كه بايستي حداكثر تا تاريخ 

مي دانم كه ثبت نام قطعي از اينجانب منوط به تاييد وزارت علوم،  در دوره كارشناسي ارشد ثبت نام اوليه كرده و در كالسهاي درس حضور يابم. 96-97تحصيلي 

 اقب آن را ميتحقيقات و فناوري و سازمان سنجش آموزش كشور و ساير مراجع ذيصالح از جمله گزينش است و از اين بابت تابع مقررات جاري بوده و كليه عو

هد خدمت نداشته و مي توانم با شروع دوره كارشناسي ارشد، به صورت تمام وقت در اختيار دانشگاه باشم. پذيرم. اينجانب اعالم مي كنم كه به هيچ سازمان يا نهادي تع

: اه به آدرساينجانب نتيجه بررسي دانشگاه و اطالعيه هاي بعدي مرتبط با پذيرش بدون آزمون را مرتبا )حتي در خالل تابستان( از طريق وب سايت دانشگ

www.usb.ac.ir  .اينجانب مي دانم كه در صورت موافقت دانشگاه سيستان و بلوچستان با ادامه تحصيل اينجانب در يكي از پيگيري كرده و مطابق آن عمل مي كنم

نشگاهها را از دست داده و هيچگونه اعتراضي رشته گرايش هاي فوق الذكر، و ثبت آن در پرتال سازمان سنجش آموزش كشور، شانس پذيرش بدون آزمون در ساير دا

 ندارم.

محروم  از ادامه تحصيلبدينوسيله كليه مراتب فوق را تاييد كرده و متعهد مي شوم كه در هر زمان و هر مرحله از تحصيل، كه خالف تعهدات فوق كشف و اثبات شود، 

  و از دانشگاه اخراج شده و عواقب قانوني مترتبط به آن را بدون هيچگونه اعتراضي، پذيرا باشم. 

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

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

http://www.usb.ac.ir/


 .اثر انگشت متقاضي..........................تقاضي:.........................................امضاء متقاضي:....................................تاريخ:.......................نام و نام خانوادگي م

 

................آدرس كامل پستي: ............. ........................ ................. .................... ........شماره تلفن همراه:...................................شماره تلفن ثابت:...............

.................................. 

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

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


