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 89کارضناسی ارضد دارای ظزفیت پذیزش سال هایگزایص-لیست رضته

 گزایش رشتِ

 حذیثٍ  آىقشعلَم  علَم ٍ قزآى ٍحدیث

 فقِ ٍهباًی حقَق اػالهی فقِ ٍ هباًی حقَق اسالهی

 فلؼفِ ٍ کالم اػالهی فلسفِ ٍکالم اسالهی

 صباى ٍ ادبیات عشبی سباى عزبی

 هتشجوی صباى عشبی

 

 

 حقَق

 حقَق خصَصی

 حقَق عوَهی

 حقَق جضا ٍ جشم ؿٌاػی

 هذیشیت اصالح ٍ کیفشّای قضایی

 

 

 هدیزیت باسرگاًی

 باصاسیابی

 تجاست الکتشًٍیک

 فشیٌیآکاس

 هذیشیت صٌعتی 

 گشایؾ تَلیذ ٍ عولیات

 هذیشیت هالی

 حؼابذاسی حسابداری

 ؿٌاػیجاهعِ  علَم اجتواعی

 

 علَم اقتصادی

 تَػعِ اقتصادی ٍ بشًاهِ سیضی

 علَم اقتصادی ًظشی

 اقتصاد تجاست الکتشًٍیک

 ادبیات فاسػی هحض سباى ٍ ادبیات فارسی

 ادبیات فشاًؼِ سباى ٍ ادبیات فزاًسِ

 ادبیات اًگلیؼی سباى اًگلیسی

 آهَصؽ صباى اًگلیؼی

 

 تاریخ

 ایشاى باػتاى

 تاسیخ اػالم

 ایشاى اػالهی

 هطالعات خلیج فاسع
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 جغزافیا

 گشایؾ تَػعِ سٍػتایی - جغشافیا ٍ بشًاهِ سیضی سٍػتایی

 گشایؾ آهایؾ–جغشافیا ٍ بشًاهِ سیضی ؿْشی 

 فیضیَلَطی ٍسصؿی کاسبشدی فیشیَلَصی ٍرسشی

 فیضیَلَطی فعالیت ٍسصؿی هحض

 یادگیشی ٍ کٌتشل حشکتی رفتار حزکتی ٍرسشی

 

 هدیزیت ٍرسشی

 هذیشیت ساّبشی دس ػاصهاًْای ٍسصؿی

 ٍسصؿْای تفشیحی هذیشیت اٍقات فشاغت ٍ

 

 هشاٍرُ

 خاًَادُ

 هذسػِ

 تَاًبخـی

 

 رٍاًشٌاسی

 تشبیتی

 بالیٌی

 صٌعتی ٍػاصهاًی

 

 علَم تزبیتی

 هغض ٍ تشبیت ،رّي

 بشًاهِ سیضی دسػی

 هذیشیت آهَصؿی

 اًؼاًیػاصی هٌابع آهَصؽ ٍ بِ

علن اطالعات ٍ داًش 

 شٌاسی

 هذیشیت اطالعات

 هذیشیت کتابخاًِ ّای داًـگاّی

 

 

 

 ریاضی

 آًالیض

 جبش

 تَپَلَطی

 گشایؾ آًالیض عذدی –کاسبشدی 

 هعادالت دیفشاًؼیل ٍػیؼتن ّای دیٌاهیکی

 ْیٌِ ػاصیگشایؾ ب–سیاضی کاسبشدی 

 آهاس سیاضی آهار

 اجتواعی–اقتصادی 

 

 

 شیوی

 

 تجضیِ

 هعذًی

 آلی

 ؿیوی فیضیک
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 فیتَؿیوی شیوی

 

 فیشیک

 اپتیک ٍلیضس

 پالػوا

 رسات بٌیادی ٍ ًظشیِ هیذاى ّا

 هادُ چگال

 طًتیک سیست شٌاسی

 هیکشٍب ّای بیواسی صا هیکزٍبیَلَصی

 صٌعتی

 فیضیَلَطی گیاّی سیست شٌاسی علَم گیاّی

 ؿٌاػیػیؼتواتیک ٍبَم 

سیست شٌاسی علَم 

 جاًَری

 بیَػیؼتواتیک

 فیضیَلَطی

 صهیي ؿٌاختی –ػٌجؾ اص دٍس  سٌجش اس دٍر

 

 

 علَم سهیي

 صهیي ؿٌاػی صیؼت هحیطی

 صهیي ؿٌاػی ًفت

 صهیي ؿٌاػی تکتًَیک

 ؿٌاػیصهیي ؿٌاػی آب

 صهیي ؿٌاػی اقتصادی

 

 

 

 

 بزق

 هذاسّای هجتوع الکتشًٍیک -هٌْذػی بشق

 افشاصُ ّای هیکشًٍاًَالکتشًٍیک–هٌْذػی بشق 

 ػیؼتن ّا ی قذست–هٌْذػی بشق 

 الکتشًٍیک قذست ٍ هاؿیي ّای الکتشیکی -هٌْذػی بشق

 کٌتشل –هٌْذػی بشق 

 ػیؼتوْای الکتشًٍیک دیجیتال

 سیضی ٍ هذیشیت ػیؼتوْای اًشطی الکتشیکیبشًاهِ

 هخابشات ػیؼتن–هٌْذػی بشق 

 جَؿکاسی هَاد

 ؿٌاػایی ٍ اًتخاب هَاد

 َّؽ هصٌَعی کاهپیَتز

 هعواسی ػیؼتوْای کاهپیَتشی
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 هٌْدسی عوزاى

 ػاصُ

 طئَ تکٌیک

 اب ٍػاصُ ّای ّیذسٍلیکی

 هحیط صیؼت

 هذیشیت هٌابع آ ب

 

 هٌْدسی هکاًیک

 تبذیل اًشطی

 طشاحی کاسبشدی

 ًفت حفاسی

 هکاتشًٍیک

 (ّای اًشطیػیؼتن)ّای اًشطی هٌْذػی ػیؼتن اًزصیّای هٌْدسی سیستن

 

 علَم ٍ هٌْدسی آب

 ػاصُ ّای آبی

 هٌابع آب

 آبیاسی صّکـی

 

 هٌْدسی عوزاى

 هٌْذػی آب ٍػاصُ ّای ّیذسٍلیکی

 هحیط صیؼت

 

 هکاًیک بیَسیستن

 طشاحی ٍػاخت

 ّای تجذیذپزیشاًشطی

 ّای پغ اص بشداؿتفٌاٍسی

 هذیشیت تحلیل ػاهاًِ ّا کشاٍرسی هکاًیشاًسیَى 

 پزیش ذاًشطی ّای تجذی هکاًیک هٌْدسی

 بیواسؿٌاػی گیاّی –هٌْذػی کـاٍسصی  گیاّپششکی

  –هٌْذػی کـاٍسصی 

 حـشُ ؿٌاػی کـاٍسصی

  –هٌْذػی کـاٍسصی  آگزٍتکٌَلَصی

 شٍاکَلَطیک(گ)اکـاٍسصی اکَلَطیک 

 فیضیَلَطی گیاّاى صساعی

 ادی گیاّیظبِ ً طًتیک ٍ ًباتاتسراعت ٍاصالح 

خیشی هدیزیت حاصل

 ٍسیست فٌاٍری خاک

 حاصلخیضی خاک ٍ تغزیِ گیاُ ؿیوی ٍ

 بیَلَطی ٍ بیَتکٌَلَطی خاک

 هٌابع خاک ٍاسصیابی اساضی هدیزیت هٌابع خاک

 فیضیک ٍحفاظت خاک
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 باغباًی

 هیَُ کاسی

 گیاّاى صیٌتی

 گیاّاى داسٍیی

 ػبضیکاسی

 فیضیَلَطی علَم پایِ -داهپششکی 

بْداشت  -داهپششکی 

 کٌتزل ٍهَاد غذایی

 بْذاؿت کٌتشل ٍ هَاد غزایی

  پضٍّش ٌّز

 

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطالعات کارشناسی ارشد در وب سایت مسترتست




