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 رشته گرایش

 صباى ٍادبیات فاسػی صباى ٍادبیات فاسػی

 صباى ٍادبیات اًگلیؼی
 صباى اًگلیؼی

 آهَصؽ صباى اًگلیؼی

 صباى ٍادبیات فشاًؼِ
 

 صباى فشاًؼِ

 اػالهی گشایؾ تاسیخ ایشاى

 تاسیخ

 هطالعات خلیج فاسعگشایؾ 

 

 گشایؾ تاسیخ ایشاى باػتاى

 

 گشایؾ آهایؾ ؿْشی

 جغشافیا ٍبشًاهِ سیضی ؿْشی
 جغشافیا ٍ بشًاهِ سیضی سٍػتایی گشایؾ هذیشیت تَػعِ پایذاس سٍػتایی

 هذیشیت باصسگاًی گشایؾ کاسآفشیٌی

 

 هذیشیت باصسگاًی گشایؾ باصاسیابی هذیشیت

 تَلیذ ٍ عولیاتهذیشیت صٌعتی گشایؾ 

 هذیشیت هالی

 علَم اقتصادی گشایؾ تَػعِ اقتصادی ٍ بشًاهِ سیضی
 اقتصاد باصسگاًی

 علَم اقتصادی گشایؾ اقتصاد تجاست الکتشًٍیک

 علَم اقتصادی گشایؾ اقتصاد ًظشی
 اقتصاد ًظشی

 علَم اقتصادی گشایؾ بشًاهِ سیضی ػیؼتوْای اقتصادی

 حؼابذاسی حؼابذاسی

 جضا ٍ جشم ؿٌاػی حقَق

 حقَق
 هذیشیت اصالح ٍ کیفشّای قضایی

 حقَق عوَهی

 حقَق خصَصی

 علَم اجتواعی جاهعِ ؿٌاػی

 صباى ٍ ادبیات عشبی
 صباى ٍ ادبیات عشب

 هتشجوی صباى عشبی

 فقِ ٍهباًی حقَق فقِ ٍ هباًی حقَق اػالهی

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطالعات کارشناسی ارشد در وب سایت مسترتست



0911-0011سال تحصیلی  دارش کارشناسی لیست رشته گرایشهای  
 

 
 
 
 

 علَم قشآًی ٍحذیث علَم قشآى ٍ حذیث

 فلؼفِ ٍکالم اػالهی اػالهیفلؼفِ ٍ کالم 

 گشایؾ فیضیَلَطی فعالیت ٍسصؿی هحض
 فیضیَلَطی ٍسصؿی

 دیشگشایؾ فیضیَلَطی ٍسصؿی کاسب

 هذیشیت ٍسصؿی گشایؾ هذیشیت ساّبشدی دس ػاصهاى ّای ٍسصؿی
 هذیشیت ٍ بشًاهِ سیضی ٍسصؿی

 هذیشیت ٍسصؿی گشایؾ هذیشیت اٍقات فشاغت ٍسصؽ ّای تفشیحی

 سٍاًـٌاػی ٍسصؿی حشکتی گشایؾ یادگیشی ٍ کٌتشل حشکتیسفتاس 

 بافت ؿٌاػی
 علَم پایِ-داهپضؿکی 

 فیضیَلَطی

 پاتَبیَلَطی-داهپضؿکی  اًگل ؿٌاػی

 بْذاؿت ٍ کٌتشل کیفی هَاد غزایی
بْذاؿت ٍکٌتشل -داهپضؿکی 

 هَاد غزایی

  سٍاًـٌاػی صٌعتی ٍ ػاصهاًی

 سٍاًـٌاػی

 

 

 سٍاًـٌاػی بالیٌی

 سٍاًـٌاػی تشبیتی

 علَم ؿٌاختی گشایؾ رّي، هغض ٍ تشبیت

 بشًاهِ سیضی دسػی

 علَم تشبیتی

 فلؼفِ تعلین ٍتشبیت گشایؾ آهَصؽ فلؼفِ بِ کَدکاى ٍ ًَجَاًاى
 

 تاسیخ ٍ فلؼفِ آهَصؽ ٍ پشٍسؽ گشایؾ تعلین ٍ تشبیت اػالهی
 

 هذیشیت آهَصؿی

 تحقیقات آهَصؿی

 اطالعاتگشایؾ هذیشیت 

 داًؾ ؿٌاػیٍ علن اطالعات 
 ایؾ هذیشیت کتابخاًِ ّای داًـگاّیگش

 گشایؾ هـاٍسُ هذسػِ

 

 هـاٍسُ گشایؾ تَاًبخـی هـاٍسُ

 هـاٍسُ گشایؾ هـاٍسُ خاًَادُ
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 سیاضی هحض گشایؾ ٌّذػِ ) تَپَلَطی (

 سیاضی

 سیاضی هحض گشایؾ جبش

 سیاضی هحض گشایؾ آًالیض

 گشایؾ آًالیض عذدی سیاضی کاسبشدی

 سیاضی کاسبشدی گشایؾ هعادالت دیفشاًؼیل ٍ ػیؼتن ّای دیٌاهیکی

 سیاضی کاسبشدی گشایؾ بْیٌِ ػاصی

 آهاس سیاضی
 آهاس

 آهاساجتواعی ٍ اقتصادی

 علَم صهیي گشایؾ صهیي ؿٌاػی ًفت

 صهیي ؿٌاػی

 علَم صهیي گشایؾ آب ّای صیشصهیٌی

ػاخت )تکتًَیک(علَم صهیي گشایؾ صهیي   

 علَم صهیي گشایؾ صهیي ؿٌاػی صیؼت هحیطی

 علَم صهیي گشایؾ صهیي ؿٌاػی اقتصادی

 ػٌجؾ اص دٍس ٍ ػیؼتن اطالعات جغشافیایی گشایؾ ػٌجؾ اص دٍس
 

ػیؼتن ّای اطالعات 

 جغشافیایی
 علَم صهیي گشایؾ ػٌجؾ اص دٍس صهیي ؿٌاختی

 ؿٌاػی بیَػیؼتواتیکصیؼت ؿٌاػی جاًَسی  گشایؾ صیؼت 

 صیؼت ؿٌاػی
 صیؼت ؿٌاػی جاًَسی  گشایؾ ػلَلی ٍ تکَیٌی

 صیؼت ؿٌاػی گیاّی گشایؾ فیضیَلَطی

 گیاّیصیؼت ؿٌاػی گیاّی گشایؾ ػیؼتواتیک 

 بیَؿیوی

 هیکشٍبیَلَطی گشایؾ هیکشٍب ّای بیواسی صا
 هیکشٍبیَلَطی

 هیکشٍبیَلَطی گشایؾ هیکشٍبیَلَطی صٌعتی

 طًتیک
اصٍضصاتٌطًتیکسراًٌٌشسسسسااسص

 ٍٍٍهن

 ؿــــــؾ گشایؾ ؿیوی تجضیِ

 

 ؿیوی

 گشایؾ ؿیوی آلی

 گشایؾ ؿیوی فیضیک

 فیتَؿیویگشایؾ 

 گشایؾ ؿیوی هعذًی
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  گشایؾ اپتیک ٍلیضس

  

 فیضیک

 

 

   گشایؾ فیضیک پالػوا 
 

 گشایؾ رسات بٌیادی ًٍظشیِ هیذاًْا

 چگالگشایؾ فیضیک هادُ 
 

 گشایؾ گشاًؾ ٍکیْاى ؿٌاػی

گشایؾ آبیاسی ٍ صّکـی   

 علَم ٍهٌْذػی آب

هٌابع آب ّیذسٍلَطی ٍ گشایؾ  

 هٌْذػی عوشاى گشایؾ هحیط صیؼت

 علَم ٍ هٌْذػی آب گشایؾ ػاصُ ّای آبی

 هٌْذػی عوشاى گشایؾ آب ٍ ػاصُ ّای ّیذسٍلیکی

 ٍ بِ ًظادی  گیاّیطًتیک 

ًباتاتصساعت ٍاصالح   
 اگشٍتکٌَلَطِی گشایؾ فیضیَلَطی گیاّاى صساعی

 اگشٍ اکَلَطی

 بیواسی ؿٌاػی گیاّی
 گیاّپضؿکی

 حـشُ ؿٌاػی کـاٍسصی

 هذیشیت حاصلخیضی ٍ صیؼت فٌاٍسی خاک گشایؾ ؿیوی ،حاصلخیضی خاک ٍ تغزیِ گیاُ

 خاکـٌاػی

 تکٌَلَطی خاکهذیشیت حاصلخیضی ٍ صیؼت فٌاٍسی خاک گشایؾ بیَلَطی ٍ بیَ 
 

 هذیشیت هٌابع خاک گشایؾ هٌابع خاک ٍ اسصیابی اساضی

 هذیشیت هٌابع خاک گشایؾ فیضیک ٍ حفاظت خاک

 علَم  ٍ هٌْذػی باغباًی گشایؾ دسختاى هیَُ
 باغباًی

 علَم  ٍ هٌْذػی باغباًی  گشایؾ ػبضی ّا

 هٌْذػی هکاًیک بیَػیؼتن گشایؾ طشاحی ٍ ػاخت

 کـاٍسصیهاؿیي ّای 

 هٌْذػی هکاًیک بیَػیؼتن گشایؾ اًشطی ّای تجذیذ پزیش
 

 هٌْذػی هکاًیک بیَػیؼتن گشایؾ فٌاٍسی پغ اص بشداؿت
 

 هٌْذػی هکاًیضاػیَى کـاٍسصی 
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 هحیط صیؼتگشایؾ هٌْذػی عوشاى  

 عوشاىهٌْذػی 

 گشایؾ آب ٍ ػاصُ ّای ّیذسٍلیکیهٌْذػی عوشاى 

 هذیشیت هٌابع آبگشایؾ هٌْذػی عوشاى 

 گشایؾ ػاصُهٌْذػی عوشاى 

 گشایؾ صلضلِهٌْذػی عوشاى 

 گشایؾ طئَتکٌیکهٌْذػی عوشاى 

 هٌْذػی هکاتشًٍیک

 هکاًیکهٌْذػی 

 گشایؾ طشاحی کاسبشدی

 هٌْذػی اًشطی ّای تجذیذپزیش

 هٌْذػی ػیؼتوْای اًشطی گشایؾ ػیؼتن ّای اًشطی

 هٌْذػی ًفت گشایؾ  حفاسی

 گشایؾ تبذیل اًشطی

 گشایؾ افضاسُ ّای هیکشٍ ٍ ًاًَ الکتشًٍیک

 بشقهٌْذػی 

 گشایؾ ػیؼتن ّای قذست

 گشایؾ هذاسّای هجتوع الکتشًٍیک

 گشایؾ هخابشات ػیؼتن

 گشایؾ کٌتشل

 گشایؾ جَؿکاسی

 گشایؾ ؿٌاػایی ٍ اًتخاب هَاد هٌْذػی هٌْذػی هَاد

 گشایؾ خَسدگی ٍحفاظت هَاد

 گشایؾ هعواسی ػیؼتن ّای کاهپیَتشی
کاهپیَتشهٌْذػی   

 گشایؾ َّؽ هصٌَعی ٍ سباتیکض

 ًقاؿی پظٍّؾ ٌّش
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