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 نیمسال تحصیلی گرایش رشته گروه

 نیمسال اول  حقوق خصوصی علوم انساني

 نیمسال اول  حقوق بین الملل علوم انساني

 نیمسال اول  روابط بین الملل علوم انساني

 نیمسال اول حقوق زن در اسالم مطالعات زنان علوم انساني

 نیمسال اول  روانشناسی عمومی علوم انساني

 نیمسال اول  تربیتیروانشناسی  علوم انساني

 نیمسال اول  برنامه ریزی درسی علوم انساني

 نیمسال اول  فلسفه تعلیم و تربیت علوم انساني

 نیمسال اول  تحقیقات آموزشی علوم انساني

 نیمسال اول  تکنولوژی آموزشی علوم انساني

 نیمسال اول شهریمحیط زیست  جغرافیا و برنامه ریزی شهری علوم انساني

مسکن و برنامه ریزی  جغرافیا و برنامه ریزی شهری علوم انساني

 هریش بازآفرینی

 نیمسال اول

 نیمسال دوم شهریآمایش  جغرافیا و برنامه ریزی شهری علوم انساني

 نیمسال دوم محیطی آمایش ژئومورفولوژی علوم انساني

 نیمسال اول نظریومورفولوژی هیدروژئ ژئومورفولوژی علوم انساني

سنجش از دور و سیستم اطالعات  علوم انساني

 جغرافیایی

 نیمسال اول سیستم اطالعات جغرافیایی

سنجش از دور و سیستم اطالعات  علوم انساني

 جغرافیایی

 نیمسال اول سنجش از دور

 نیمسال اول  جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری علوم انساني

 نیمسال اول فضایی -برنامه ریزی کالبدی ریزی روستاییجغرافیا و برنامه  علوم انساني

مدیریت توسعه پایدار  جغرافیا و برنامه ریزی روستایی علوم انساني

 روستایی

 نیمسال اول

 نیمسال اول  جغرافیای سیاسی علوم انساني

 نیمسال دوم مخاطرات محیطی علوم جغرافیایی علوم انساني

 آب و هواشناسی آب و هواشناسی علوم انساني

 تغییر اقلیم 

 نیمسال دوم

 نیمسال اول آب و هواشناسی سینوپتیك آب و هواشناسی علوم انساني

 نیمسال اول اقتصاد انرژی علوم اقتصادی علوم انساني

 نیمسال اول اقتصاد اسالمی علوم اقتصادی علوم انساني

 نیمسال اول بانکداری اسالمی علوم اقتصادی علوم انساني

 نیمسال اول اقتصاد مالی اسالمی علوم اقتصادی علوم انساني

 نیمسال اولهای سیستم -مهندسی صنایع علوم اقتصادی علوم انساني

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطالعات کارشناسی ارشد در وب سایت مسترتست
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 کالن اقتصادی و اجتماعی

 نیمسال اول  مدیریت مالی علوم انساني

 نیمسال اول  حسابداری علوم انساني

 نیمسال اول  حسابرسی علوم انساني

 نیمسال اول  ریاضیات مالی علوم انساني

 نیمسال اول  مهندسی مالی علوم انساني

 نیمسال اول  بیومکانیك ورزشی علوم انساني

فیزیولوژی فعالیت بدنی و  فیزیولوژی ورزشی علوم انساني

 تندرستی

 نیمسال اول

 نیمسال اول حرکات اصالحی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی علوم انساني

 نیمسال اول یادگیری حرکتی رفتار حرکتی علوم انساني

 نیمسال اول بازاریابی در ورزشمدیریت  مدیریت ورزشی علوم انساني

 نیمسال اول  علوم قرآن و حدیث علوم انساني

 نیمسال اول  جامعه شناسی علوم انساني

 نیمسال اول  پژوهش علوم اجتماعی علوم انساني

 نیمسال اول اسالمیتاریخ انقالب  تاریخ علوم انساني

 نیمسال اول تاریخ ایران اسالمی تاریخ علوم انساني

 نیمسال اول تاریخ اسالم تاریخ علوم انساني

 نیمسال اول تاریخ تشیع تاریخ علوم انساني

 نیمسال اول فلسفه اسالمی فلسفه و کالم اسالمی علوم انساني

 نیمسال اول  فلسفه دین علوم انساني

 نیمسال اول  زبان انگلیسی مترجمی علوم انساني

 نیمسال اول  وزش زبان انگلیسیآم علوم انساني

 نیمسال اول  زبان و ادبیات انگلیسی علوم انساني

 نیمسال اول  زبان و ادبیات فارسی علوم انساني

 نیمسال اول  زبان و ادبیات عربی علوم انساني

 نیمسال اول  مدیریت آموزشی علوم انساني

 نیمسال اول جدید کسب وکار کار آفرینی علوم انساني

 نیمسال دوم  مدیریت اطالعات علوم انساني

 نیمسال اول بازاریابی مدیریت بازرگانی علوم انساني

 نیمسال اول تحقیق درعملیات مدیریت صنعتی علوم انساني

 نیمسال اول تولید و عملیات مدیریت صنعتی علوم انساني

 نیمسال دوم یکسب و کار الکترونیک مدیریت فنّاوری اطالعات علوم انساني
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 نیمسال اول هوشمندکسب و کار  مدیریت فنّاوری اطالعات علوم انساني

 نیمسال اول بازرگانی بین المللی مدیریت بازرگانی علوم انساني

 نیمسال دوم مدیریت استراتژیك مدیریت بازرگانی علوم انساني

 نیمسال اول مالی کسب و کار مدیریت علوم انساني

 نیمسال اول بازاریابی مدیریت کسب و کار علوم انساني

 نیمسال اول استراتژی مدیریت کسب و کار علوم انساني

 نیمسال اول عملیات و زنجیره تامین مدیریت کسب و کار علوم انساني

 اول نیمسال رفتار سازمانی و منابع انسانی مدیریت کسب و کار علوم انساني

و  سیستم های اطالعاتی مدیریت کسب و کار علوم انساني

 فناوری اطالعات

 نیمسال اول

 نیمسال اول آلیشیمی  شیمی علوم پايه

 نیمسال اول شیمی فیزیك شیمی علوم پايه

 نیمسال اول شیمی معدنی شیمی علوم پايه

 نیمسال اول تجزیهشیمی  شیمی علوم پايه

 نیمسال اول کاربردیشیمی  شیمی علوم پايه

 نیمسال اول آمار ریاضی آمار علوم پايه

 نیمسال اول ترکیبات و گراف ریاضی  علوم پايه

 نیمسال اول آنالیز عددی ریاضی کاربردی علوم پايه

 نیمسال اول بهینه سازی ریاضی کاربردی علوم پايه

 نیمسال اول جبر ریاضی محض علوم پايه

 نیمسال اول آنالیز ریاضی محض علوم پايه

تصمیم و مهندسی  علوم کامپیوتر  علوم علوم پايه

 دانش

 نیمسال اول

 نیمسال اول فوتونیك فیزیك علوم پايه

 نیمسال اول نانو فیزیك فیزیك علوم پايه

 نیمسال اول گرانش و کیهان شناسی فیزیك علوم پايه

 نیمسال اول نجوم و اختر فیزیك فیزیك علوم پايه

 نیمسال اول اپتیك و لیزر فیزیك پايهعلوم 

 نیمسال اول پالسمافیزیك  فیزیك علوم پايه

 نیمسال اول ماده چگالفیزیك  فیزیك علوم پايه

 نیمسال اول لرزه شناسی ژئوفیزیك علوم پايه

 نیمسال اول آب زمین شناسی علوم زمین علوم پايه

 اول نیمسال زمین شناسی اقتصادی علوم زمین علوم پايه
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 نیمسال اول پترولوژی علوم زمین علوم پايه

رسوب شناسی و سنگ  علوم زمین علوم پايه

 شناسی رسوبی

 نیمسال اول

 نیمسال اول زمین شناسی نفت علوم زمین علوم پايه

 نیمسال اول زمین شناسی مهندسی علوم زمین علوم پايه

 اول نیمسال زمین شناسی زیست محیطی علوم زمین علوم پايه

 نیمسال اول (تکتونیكزمین ساخت) علوم زمین علوم پايه

 نیمسال اول چینه نگاری و دیرینه شناسی علوم زمین علوم پايه

 نیمسال اول سلولی و مولکولی زیست شناسی علوم پايه

 نیمسال اول ژنتیك زیست شناسی علوم پايه

 نیمسال اول بیوشیمی زیست شناسی علوم پايه

 نیمسال اول فیزیولوژی گیاهی زیست شناسی علوم پايه

 نیمسال اول سیستماتیك گیاهی زیست شناسی علوم پايه

 نیمسال اول سلولی و تکوینی گیاهی زیست شناسی علوم پايه

 نیمسال اول سلولی و تکوینی جانوری زیست شناسی علوم پايه

 نیمسال اول فیزیولوژی جانوری زیست شناسی علوم پايه

 نیمسال اول  علوم محیط زیست  علوم پايه

 نیمسال اول داده کاوی مهندسی کامپیوتر فني ومهندسي

 نیمسال اول هوش مصنوعی و رباتیکز مهندسی کامپیوتر فني ومهندسي

های کالن اقتصادی و سیستم مهندسی صنایع فني ومهندسي

 اجتماعی

 نیمسال اول

 نیمسال اول بهینه سازی سیستم ها مهندسی صنایع فني ومهندسي

 نیمسال اول لجستیك و زنجیره تامین مهندسی صنایع فني ومهندسي

 نیمسال اول مدیریت مهندسی مهندسی صنایع فني ومهندسي

 نیمسال اول محیط زیست مهندسی عمران فني ومهندسي

 نیمسال اول مدیریت ساخت مهندسی عمران فني ومهندسي

 نیمسال اول هیدرولیکی آب و سازه های مهندسی عمران فني ومهندسي

 نیمسال اول راه و ترابری مهندسی عمران فني ومهندسي

 نیمسال اول ژیوتکنیك مهندسی عمران فني ومهندسي

 نیمسال اول زلزله مهندسی عمران فني ومهندسي

 نیمسال اول سازه مهندسی عمران فني ومهندسي

 نیمسال اول طراحی کاربردی مکانیكمهندسی  فني ومهندسي

 

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد
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