
گرایشنام رشته

اپتیک و لیزر فیزیک 

فیزیک ماده چگال فیزیک 

نجوم و اختر فیزیک فیزیک 

فیزیک هسته ای فیزیک 

  نانوفیزیک 

  فتونیک 

شیمی تجزیهشیمی

شیمی معدنیشیمی

شیمی فیزیکشیمی

شیمی کاربردیشیمی

شیمی الیشیمی

شیمی پلیمرشیمی

نانو شیمی

ریاضی کاربردی

هندسه ریاضیات و کاربردها

 آنالیزریاضیات و کاربردها

 جبرریاضیات و کاربردها

فیزیولوژیزیست شناسی  گیاهی 

بیوسیستماتیکزیست شناسی جانوری

بیوشیمی

پترلوژیعلوم زمین

 زمین شناسی اقتصادیعلوم زمین

چینه نگاری و دیرینه شناسی علوم زمین

آمار ریاضی آمار

علوم محیط زیست

(پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان) رشته های مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم 

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطالعات کارشناسی ارشد در وب سایت مسترتست



گرایشنام رشته

سیستم های قدرتمهندسی برق

الكترونیک قدرت و ماشینهای مهندسی برق

مدارهای مجتمع الكترونیکمهندسی برق

کنترلمهندسی برق

سیستم های الكترونیک دیجیتالمهندسی برق

بیو الكتریکمهندسی پزشكی

طراحی کاربردیمهندسی مكانیک 

ساخت و تولیدمهندسی مكانیک 

تبدیل انرژیمهندسی مكانیک 

سازهمهندسی عمران

آب و سازه های هیدرولیکمهندسی عمران

ژئوتكنیکمهندسی عمران

راه و ترابریمهندسی عمران

نرم افزارمهندسی کامپیوتر

بیو انفورماتیکمهندسی کامپیوتر

مهندسی معماری

مكانیک سنگمهندسی معدن

استخراج مواد معدنیمهندسی معدن

ژئودزیمهندسی نقشه برداری 

سیستم های اطالعاتی مكانیمهندسی نقشه برداری 

شناسایی و انتخاب مواد مهندسیمهندسی مواد

(پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان) رشته های مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی 

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطالعات کارشناسی ارشد در وب سایت مسترتست



گرایشنام رشته

ژئومورفولوژی و آمایش محیطژئومورفولوژی

سینوپتیکآب و هواشناسی

تغییر اقلیمآب و هواشناسی

برنامه ریزی محیطیآب و هواشناسی

آمایش شهریجغرافیا و برنامه ریزی شهری

فضایی- برنامه ریزی کالبدی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

توسعه اقتصاد روستاییجغرافیا و برنامه ریزی روستایی

مدیریت توسعه پایدار روستاییجغرافیا و برنامه ریزی روستایی

جغرافیا وبرنامه ریزی گردشگری 

فلسفه و کالم اسالمی

فلسفه اخالقاخالق

فلسفه دین

زبان وادبیات فارسی

مدیریت منابع انسانی اسالمیمدیریت منابع انسانی

بازاریابیمدیریت بازرگانی

مدیریت تحولمدیریت دولتی

مدیریت استراتژیکمدیریت بازرگانی 

 توسعه اقتصادی و برنامه ریزیعلوم اقتصادی

برنامه ریزی سیستم های اقتصادیعلوم اقتصادی

اقتصاد نظریعلوم اقتصادی

تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

 تاریخ ایران اسالمیتاریخ

فیزیولوژی ورزشی کاربردیفیزیولوژی ورزشی

فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی فیزیولوژی ورزشی

روانشناسی عمومی

روانشناسی تربیتی

آموزش زبان انگلیسی

(پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان) رشته های مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی 

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطالعات کارشناسی ارشد در وب سایت مسترتست



گرایشنام رشته

تغذیه دامعلوم دامی

تغذیه طیورعلوم دامی

فیزیولوژی دام و طیورعلوم دامی

ژنتیک و اصالح دام و طیورعلوم دامی

پرورش زنبور عسلعلوم دامی

شیمی، حاصلخیزی و تغذیه گیاهمدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک

بیولوژی و بیوتكنولوژی خاکمدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک

منابع خاک و ارزیابی اراضیمدیریت منابع خاک

فیزیک و حفاظت خاکمدیریت منابع خاک

حشره شناسی کشاورزی

بیماری شناسی گیاهی

درختان میوهعلوم و مهندسی باغبانی

سبزی هاعلوم و مهندسی باغبانی

گیاهان زینتیعلوم و مهندسی باغبانی

گیاهان داروییعلوم و مهندسی باغبانی

تولید محصوالت گلخانه ایعلوم و مهندسی باغبانی

 ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعیترویج و آموزش کشاورزی پایدار

آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست ترویج و آموزش کشاورزی پایدار

توسعه روستایی

سازه های آبی علوم و مهندسی آب

آبیاری زهكشیعلوم و مهندسی آب

فناوری مواد غذاییعلوم و مهندسی صنایع غذایی

مهندسی مواد غذاییعلوم و مهندسی صنایع غذایی

فیزیولوژی گیاهان زراعیاگروتكنولوژی

اکولوژی گیاهان زراعیاگروتكنولوژی

علوم علفهای هرزاگروتكنولوژی

ژنتیک و به نژادی گیاهی

بیوتكنولوژی کشاورزی

(پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان) رشته های مقطع کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی 

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطالعات کارشناسی ارشد در وب سایت مسترتست


