
 

 آزمون دانشگاه یاسوج در مقطع ارشدلیست رشته های مورد پذیرش بدون                                

 رشته ردیف رشته ردیف رشته ردیف

اگرو تکنولوزی در دو گرایش فیزیولوژی گیاهان  1

 زراعی و اکولوژی گیاهان زراعی

طراحی کاربردی )  – مهندسی مکانیک 16

 مکانیک جامدات (

هندسه و  – ریاضی محض 32

 توپولوژی

طراحی کاربردی )  – مهندسی مکانیک 17 بذرعلوم و تکنولوژی  -اگرو تکنولوزی  2

 دینامیک، کنترل و ارتعاشات (

آنالیز  –ریاضی کاربردی  33

 عددی

در گرایش های  مهندسی عمران 18 ژنتیک و به نژادی گیاهی 3

 ژئوتکنیک و سازه

 آمار ریاضی 34

علوم دامی در دو گرایش تغذیه دام و تغذیه  4

 طیور

 علوم سیاسی 35 منابع آبمدیریت  – مهندسی عمران 19

 20 ژنتیک و اصالح  دام و طیور –علوم دامی  5

 

 مهندسی مواد

 

 آموزش زبان انگلیسی – زبان 36

 زبان شناسی همگانی – زبان 37 فیزیولوژی – زیست شناسی گیاهی 21

ک سیستماتی –گیاهی   زیست شناسی 22 فیزیولوژی دام و طیور -علوم دامی 6

 وبوم شناسی

 ایران اسالمی – تاریخ 38

ک سیستماتی –گیاهی   زیست شناسی 23 بیماری شناسی گیاهی 7

 جانوری

 تاریخ اسالم – تاریخ 39

 زبان و ادبیات فارسی 40 فیزیک ماده چگال – فیزیک 24 حشره شناسی 8

 فلسفه و کالم اسالمی -الهیات 41 شیمی آلی 25 علوم زیستی جنگل -علوم و مهندسی جنگل 9

مدیریت منابع خاک ) منبع خاک و ارزیابی  10

 اراضی (

فقه و مبانی حقوق  – الهیات 42 شیمی معدنی 26

 اسالمی

 علوم قرآن و حدیث – الهیات 43 شیمی فیزیک 27 بیوسیستماتیک -زیست شناسی جانوری 11

مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک )  12

 شیمی و حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه (

 تربیتی  روانشناسی 44 شیمی تجزیه 28

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطالعات کارشناسی ارشد در وب سایت مسترتست



 

 

ترویج  و آموزش کشاورزی پایدار در دو گرایش   13

ترویج  و آموزش کشاورزی پایدار درو منابع   -1

 نوآوری و کارآفرینی کشاورزی  -2طبیعی 

تحقیقات  – روانشناسی 45 فیتوشیمی 29

 آموزشی

مهندسی شیمی در گرایش های   30 توسعه روستایی 14

 فرآیندو فرایندهای جداسازیطراحی 

  اسیجامعه شن 46

در گرایش های  جبر و   ریاضی محض 31 تبدیل انرژی – مهندسی مکانیک 15

 آنالیز
47 - 

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطالعات کارشناسی ارشد در وب سایت مسترتست


