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 1400-1401 تحصیلی سال  ارشد کارشناسی  مقطع  هایگرايش /رشته: 1 جدول

 گرايش  نام رشته  رديف  دسته موضوعی

 علوم پايه

 آل  شنم  1

 فنزیک  شنم  2

 مددن   شنم  3

 تجزیه شنم  4

 شنم  پنشرانه شنم  5

 سلول  مولکول   زیست شاهس   6

 ا  اسعه  فنزیک  7

 اتم  مولکول   فنزیک  8

 _______ نهنوشنم  -علوم و فاهور  نهنو  9

 آنهلنز عدد   ریهض  کهربرد   10

 بهناه سهز   ریهض  کهربرد   11

 کد  رمز و ریهض  کهربرد   12

 

 

 

 

 

 

 علوم انسانی 

 

 

 

 

 

 

 مدیریت ماهبع انسهن  اسمم   مدیریت ماهبع انسهن   13

 ورر  مدیریت عملکرد و بهر   مدیریت ماهبع انسهن   14

 اسعراتژیک   مدیریت مدیریت بهزرگهن   15

 زنجنر  تهمن   مدیریت صادع   16

 سهزمهن  اشراف  مدیریت فاهور  اطمعهت  17

 دفهع و پدافاد اقعصهد   علوم اقعصهد   18

 بهنکدار  اسمم   علوم اقعصهد   19

 حسهبدار   20
 

 مدیریت مهل   21
 

  دفهع   بودجه و برنهمه 22

  مطهلدهت ماطقه ا   23

  مدیریت نظهرت و بهزرس   24

 _______ مدیریت راابرد  فرااگ  25

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطالعات کارشناسی ارشد در وب سایت مسترتست



  السالمعلیه  حسین امام جامع دانشگاه کارشناسی ارشد آزمون بدون پذیرش

 (درخشان استعداد سهمیه) 1401-1400  تحصیلی سال  برای
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 گرايش  نام رشته  رديف  دسته موضوعی

 

 

 

 علوم انسانی 

 اسمم  تهری  انقمب   تهری   26

 _______ مطهلدهت فرااا  و رسهنه  27

 _______ مدیریت آموزش   28

  مدیریت بحران  29

 _______ جغرافنه و دفهع مقد   30

 مطهلدهت دفهع   ساجش از دور سنسعم اطمعهت جغرافنهی   31

 _______ آمهد مدیریت  32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فنی و مهندسی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نرم افزار  مهادس  کهمپنوتر 33

 رایهنش ام   مهادس  کهمپنوتر 34

 اوش مصاوع  و ربهتنکز  مهادس  کهمپنوتر 35

 شبکه اه   کهمپنوتر   مهادس  کهمپنوتر 36

 اه  اوای  سهز   مهادس  اوافضه  37

 آیرودیاهمنک  مهادس  اوافضه  38

 کمن مد  سهز  سنسعم اه   مهادس  صاهیع  39

 مهادس  لجسعنک و زنجنر  تهمن  مهادس  صاهیع  40

 تبدیل انرژ   مهادس  مکهننک  41

 طراح  کهربرد   مهادس  مکهننک  42

 دریه  مهادس  مکهننک  43

 مدیریت سهخت و تولند  مهادس  مکهننک  44

 طراح  فرآیاداه  مهادس  شنم   45

 پلنمر مهادس  شنم   46

 شاهسهی  و انعخهب مواد  مهادس  مواد 47

 مداراه  مجعمع الکعروننک مهادس  بر   48

 افزار  اه  منکرو و نهنوالکعروننک مهادس  بر   49

 مخهبرات ام  و رمز ناهر   مهادس  بر   50

 اه  قدرت سنسعم مهادس  بر   51

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطالعات کارشناسی ارشد در وب سایت مسترتست



  السالمعلیه  حسین امام جامع دانشگاه کارشناسی ارشد  آزمون بدون  پذیرش 
 (درخشان استعداد سهمیه)  1400-1401  تحصیلی سال  برای
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 گرايش  نام رشته  رديف  دسته موضوعی

 

 

 

 

 مهندسی فنی و 

اه   الکعروننک قدرت و مهشن   مهادس  بر   52

 الکعروننک 

 مخهبرات مندان و موج  مهادس  بر   53

 مخهبرات سنسعم مهادس  بر   54

 جاگ الکعروننک  مهادس  بر   55

 سهز   مهادس  عمران  56

 طراح   پدافاد غنر عهمل  57

 اه  دفهع  سهز   پدافاد غنر عهمل  58

 CCD پدافاد غنر عهمل  59

 

 

 

 

 

 

 

 

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطالعات کارشناسی ارشد در وب سایت مسترتست


