
ایؼشگ –سؽتَ   عت ّ صهاى هصادبَاع داًؾکذٍ سدیف

صبخ  8عاعت  99/3/95 افضاسٍ ُای هیکشّ ّ  –هٌِذعی بشق 

ًاًْالکتشًّیک
 

 

 

مهندسی برق و 

کامپیىتر  
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هخابشات عیغتن  -هٌِذعی بشق 

 هخابشات هیذاى  -هٌِذعی بشق 

 بیْالکتشیک –هٌِذعی پضؽکی 

لذست  -هٌِذعی بشق  صبخ 8عاعت  98/3/95

کٌتشل –ق  هٌِذعی بش

صبخ 8عاعت   99/3/95 ًشم افضاس –هٌِذعی کاهپیْتش 

اهٌیت  -هٌِذعی فٌاّسی اطالعات 

 اطالعات

  فٌاّسی -هٌِذعی فٌاّسی اطالعات 

 اطالعات

 یکاهپیْتش عیغتن ُای هعواسی

ُْػ هصٌْعی –تش هٌِذعی کاهپیْ  

 

 

 

 بعذاصظِش  5/9عاعت  98/3/95

صبخ  8عاعت  99/3/95

تبذیل اًشژی –هٌِذط هکاًیک   

 

مهندسی مکانیک
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جاهذات –هٌِذعی هکاًیک 

 آیشّدیٌاهیک –فضا  هٌِذعی ُْا 

اًشژی ّ  -هٌِذعی عیغتن ُای اًشژی

 هذیط صیغت

 پشتْپضؽکی –هٌِذعی ُغتَ ای 



 کاسبشد  –هٌِذعی ُغتَ ای 

 پشتُْا

 ساکتْس –هٌِذعی ُغتَ ای 



صبخ  9عاعت  98/3/95

)بذّى  طشادی فشایٌذ-هٌِذعی ؽیوی

گشایؼ(

مهندسی شیمی، نفت 

و گاز
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ؽبیَ عاصی ّ کٌتشل  –هٌِذعی ؽیوی 

فشآیٌذ

 پلیوش –هٌِذعی ؽیوی 

فشاّسی ّ اًتمال  -هٌِذعی ؽیوی

 گاص

 هذیط صیغت –هٌِذعی ؽیوی 

هٌِذعی هخاصى  -هٌِذعی ًفت 

ُیذسّکشبْسی

 97تا  94عاعت  97/3/95 ؽکل دادى فلضات –هٌِذعی هْاد 

مهندسی
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خْسدگی ّ دفاظت  –هٌِذعی هْاد 

 هْاد

ؽٌاعایی ّ اًتخاب سّػ  –هٌِذعی هْاد 

 عاخت هْاد هٌِذعی

 ًاًْ هْاد –هٌِذعی هْاد 

 الکتشّعشاهیک –هٌِذعی هْاد 

 

صبخ  8عاعت  98/3/95

 عاصٍ –هٌِذعی عوشاى 

 هذیط صیغت –هٌِذعی عوشاى 

 هکاًیک خاک ّ پی –هٌِذعی عوشاى 

عاصٍ ُای  –هٌِذعی عوشاى 

 ُیذسّلیکی

 

5 
 هٌِذعی ؽیوی   -ًاًْ  فناوریهای نىین

هتعالبا دس ُویي صفذَ اعالم خْاُذ 

ؽذ.

 هنر و معماری 6

 هعواسی

 صبخ  8عاعت   97/3/95

 پژُّؼ ٌُش

بشًاهَ سیضی  –ؽِشعاصی 

 ؽِشی

 طشادی ؽِشی -ؽِشعاصی

'

ارشد کارشناسی آزمون تخصصی سايت  وب نخستين تست؛ مستر

تست مستر سايت  وب در ارشد کارشناسی آزمون اطالعات و اخبار آخرين



7 
و علىم  حقىق

 سیاسی

 صبخ  92تا  91عاعت  97/3/95 دمْق خصْصی

 دمْق عوْهی

 صبخ 92تا  91عاعت  97/3/95

 دمْق بیي الولل

 صبخ 91تا  8عاعت  98/3/95 دمْق جضا ّ جشم ؽٌاعی

 صبخ 92تا  91عاعت  97/3/95علْم عیاعی

اي  هطالعات هٌطمَ

 خاّسهیاًَ ّ ؽوال آفشیما

 صبخ  92تا  91عاعت  97/3/95

ج یخل –اي  هطالعات هٌطمَ

 فاسط

8 

علىم اجتماعی، 

اقتصاد و علىم 

اجتماعی، 

اقتصاد و 

 مدیریت

 علْم التصادی

 صبخ  99عاعت  97/3/95

 التصاد اعالهی

  97تا  94عاعت  98/3/95 دغابذاسی

 تْلیذ –هذیشیت صٌعتی

99/3/95  

 هذیشیت هٌابع اًغاًی

 بازاریابی - مدیریت بازرگانی

هذیشیت  – MBAهذیشیت 

 اعتشاتژی

 جاهعَ ؽٌاعی

97/3/95  

 جوعیت ؽٌاعی 

بشًاهَ سیضی تْععَ هٌطمَ 

 ای

صى دس  –هطالعات صًاى 

 خاًْادٍ
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 آبیاسی ّ صُکؾی
98/3/95  

 عاصٍ ُای آبی

 دامپسشکی 9

 بالیٌی  بیْؽیوی

 صبخ 8عاعت  97/3/95

 فیضیْلْژی
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ادبیات و علىم 

 انسانی

 یصباى ّ ادبیات فاسع

 صبخ 8عاعت   97/3/95

 

 –صباى ّ ادبیات فاسعی 
 ادبیات کْدک ّ ًْجْاى

 -صباى ّ ادبیات فاسعی 

 ادبیات هماّهت

99 

 فلغفَ ّ کالم اعالهی  الِیات

 فمَ ّ هباًی دمْق

 

 صبخ 9عاعت  97/3/95

'

ارشد کارشناسی آزمون تخصصی سايت  وب نخستين تست؛ مستر

تست مستر سايت  وب در ارشد کارشناسی آزمون اطالعات و اخبار آخرين



 

 

 

 

 

 

 کشاورزی

 
 

 

 

 

 

 






 

 ُْاؽٌاعی کؾاّسصی

هیٍْ   –علْم باغباًی 

 کاسی

گیاُاى  –علْم باغباًی 

 صیٌتی

عبضی   –علْم باغباًی 

 کاسی

علْم باغباًی فیضیْلْژی ّ 

 اصالح گیاُاى داسّیی

 علْم خاک

فیضیْلْژی   –علْم داهی 

 دام

 اصالح دام  –علْم داهی 

 تغزیَ دام  –علْم داهی 

 اصالح ًباتات 

 صساعت

لف ؽٌاعایی ّ هباسصٍ با ع

 ُای ُشص

   –علْم صٌایع غزایی 

 غزایی هْاد علْم

  –صٌایع غزایی  علْم 

 هْاد غزایی فٌاّسی

 کؾاّسصیدؾشٍ ؽٌاعی 

 بیواسی ؽٌاعی گیاُی

-هٌِذعی هٌابع طبیعی 

 هذیشیت هٌاطك بیاباًی

 هٌِذعی هٌابع طبیعی

 فشآّسی هذصْالت ؽیالتی

 - هٌِذعی هٌابع طبیعی

 تکثیش ّ پشّسػ آبضیاى

 -بیْعیغتنهکاًیك هٌِذعی 

 ّ عاخت طشادی

هٌِذعی هکاًیک بیْعیغتن 

 فٌاّسی پظ اص بشداؽت -

 بیْتکٌْلْصی کؾاّسصی
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کؾاّسصی ّ هٌابع 

 طبیعی داساب

 -کؾاّسصی

 اکْلْژی)اگشّاکْلْژی(

97/3/95  ّ98/3/95  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'

ارشد کارشناسی آزمون تخصصی سايت  وب نخستين تست؛ مستر

تست مستر سايت  وب در ارشد کارشناسی آزمون اطالعات و اخبار آخرين
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 علىم

 صبخ 92تا  91عاعت  97/3/95 بیْؽیوی -صیغت ؽٌاعی 

 صبخ 92تا  91عاعت  97/3/95 علْلی هْلکْلی–صیغت ؽٌاعی 

بیْعیغتواتیک  -صیغت ؽٌاعی

 جاًْسی
 صبخ 99تا  9عاعت  98/3/95

فیضیْلْژی  -صیغت ؽٌاعی

 جاًْسی
 صبخ 99تا  9عاعت  99/3/95

 آلیؽیوی 

97/3/95  

 ؽیوی هعذًی

 ؽیوی تجضیَ

 ؽیوی فیضیک

 اپتیک ّ لیضس–فیضیک 

ُویي صفذَ اعالم خْاُذ  هتعالبا دس

 ؽذ.

 ُغتَ ای–فیضیک

کیِاى ؽٌاعی ّ اختش  –فیضیک 

 فیضیک

 دالت جاهذ –فیضیک 

 رسات بٌیادی–فیضیک 

  98/3/95 سیاضی  –آهاس 

 آًالیض –سیاضی هذض 

هتعالبا دس ُویي صفذَ اعالم خْاُذ 

 ؽذ.

 جبش–سیاضی هذض 

تذمیك دس  –سیاضی کاس بشدی 

 عولیات

 فاصی اتسیاضی–سیاضی کاسبشدی

 آًالیض عذدی–سیاضی کاسبشدی

هعادالت  –سیاضی کاسبشدی 

 دیفشاًغیل

گشاف ّ ًظشیَ زمینه سیاضی هذض 

 ُای گشاف  

 صهیي ؽٌاعی التصادی

هتعالبا دس ُویي صفذَ اعالم خْاُذ 

 ؽذ.

 آب ؽٌاعی  –صهیي ؽٌاعی 

 تکتًْیک –صهیي ؽٌاعی 

 صیغت هذیطی  –صهیي ؽٌاعی 

 عٌجؼ اص دّس –صهیي ؽٌاعی 

 ژئْؽیوی –صهیي ؽٌاعی 

'

ارشد کارشناسی آزمون تخصصی سايت  وب نخستين تست؛ مستر

تست مستر سايت  وب در ارشد کارشناسی آزمون اطالعات و اخبار آخرين
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علىم تربیتی و 

 روانشناسی

سّاًؾٌاعی ّ آهْصػ کْدکاى 

 اعتثٌائی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هتعالبا دس ُویي صفذَ اعالم 

 خْاُذ ؽذ.

 

 

 

 سّاًؾٌاعی تشبیتی

 سّاًؾٌاعی بالیٌی

فیضیْلْژی   -تشبیت بذًی 

 بالٌیی ّسصؽی

 تغزیَ ّسصؽیفیضیْلْژی 

 فیضیْلْژی ّسصؽی کاسبشدی

 سفتاس دشکتی -تشبیت بذًی 

 سؽذ دشکتی 

یادگیشی ّ  تشبیت بذًی   

 کٌتشل دشکتی

تاسیخ ّ فلغفَ تعلین ّ 

 تشبیت

 آهْصػ ّ پشّسػ ابتذایی

علن ّ اطالعات ّ داًؼ ؽٌاعی 

 علن عٌجی   –

'

ارشد کارشناسی آزمون تخصصی سايت  وب نخستين تست؛ مستر

تست مستر سايت  وب در ارشد کارشناسی آزمون اطالعات و اخبار آخرين


