
مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 1صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان آذربایجان شرقی

203 مهندسی معماري

191 مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیک

189 مهندسی برق- سیستم هاي قدرت

150 زبان  وادبیات  فارسی

145 طراحی شهري

143 حسابداري

142 مهندسی عمران - سازه

125 آموزش  زبان  انگلیسی

124 مهندسی مکاترونیک

118 مهندسی مکانیک - تبدیل انرژي

100 شیمی -شیمی کاربردي

100 علوم اقتصادي - اقتصاد اسالمی

100 مهندسی عمران- ژئوتکنیک

98  شیمی -شیمی آلی

97  بیوشیمی

95  مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی

95  مهندسی مکانیک -طراحی کاربردي

90  تحقیقات آموزشی

80  مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکی

78  مهندسی برق - مخابرات سیستم

76  آموزش و بهسازي منابع انسانی

72  زیست شناسی سلولی و مولکولی

72  شیمی - شیمی دارویی

66  مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

61  مدیریت بازرگانی- بازاریابی

60  ریاضی کاربردي - بهینه سازي

60  شیمی - شیمی و فناوري اسانس

60  فیتو شیمی

60  مهندسی عمران - زلزله

59  شیمی -شیمی تجزیه

59  مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکی

57  مهندسی کامپیوتر- معماري سیستم هاي کامپیوتري

55  مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 2صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان آذربایجان شرقی

54  فقه و مبانی حقوق اسالمی

54  فناوري معماري - معماري بیونیک

52  مهندسی صنایع - مهندسی مالی

50  مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزش

47  مدیریت کسب و کار - مالی

47  مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت

40  ریاضی کاربردي ـ آنالیز عددي

40  ریاضی کاربردي - ریاضی مالی

40  ریاضی محض-آنالیز

40  ژئومورفولوژي - ژئومورفولوژي و آمایش محیط

40  علوم اقتصادي - اقتصاد انرژي

40  فوتونیک

40  مهندسی برق - شبکه هاي مخابراتی

40  مهندسی برق - مخابرات نوري

40  میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زا

39  علوم اقتصادي - بانکداري اسالمی

39  مترجمی  زبان  انگلیسی

39  مدیریت کسب و کار - بازاریابی

39  مدیریت کسب و کار - سیستم هاي اطالعاتی و فناوري اطالعات

38  میکروبیولوژي - میکروبیولوژي صنعتی

37  آموزش ریاضی

37  علوم قرآن و حدیث

37  مهندسی شیمی - طراحی فرآیند

37  مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب

36  ریاضی محض-جبر

36  فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی کاربردي

36  مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات

36  معماري داخلی

36  مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتال

36  مهندسی نقشه برداري - سنجش از دور

35  مهندسی  شیمی  - بیوتکنولوژي

34  مهندسی  پزشکی  - بیوالکتریک

33  ژنتیک

M
as

ter
Te

st.
ir

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 3صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان آذربایجان شرقی

30  فناوري معماري - معماري دیجیتال

29  علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذایی

29  مدیریت کسب و کار - استراتژي

28  روابط بین  الملل

28  مدیریت صنعتی - مدیریت عملکرد

27  زبان  وادبیات  انگلیسی

27  مدیریت صنعتی - تولید و عملیات

27  مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان هاي ورزشی

27  مهندسی  پزشکی  - بیومکانیک

25  مدیریت  آموزشی

25  مدیریت مالی

24  برنامه ریزي  درسی

22  اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعی

22  حسابرسی

22  مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکی

22  مهندسی سیستم هاي انرژي - انرژي و محیط زیست

21  بیوتکنولوژي کشاورزي

21  علوم دامی - ژنتیک و اصالح دام و طیور

21  علوم دامی - فیزیولوژي دام و طیور

20  ایران شناسی - ایران شناسی عمومی

20  آمار اقتصادي

20  آمار ریاضی

20  باستان شناسی - پیش از تاریخ

20  برنامه ریزي آمایش سرزمین

20  برنامه ریزي منطقه اي

20  تاریخ - تاریخ ایران باستان

20  تاریخ -تاریخ عمومی جهان

20  تاریخ هنر جهان اسالم

20  جامعه شناسی انقالب اسالمی

20  جمعیت  شناسی

20  ریاضی کاربردي - معادالت دیفرانسیل و سیستم هاي دینامیکی

20  زبان شناسی همگانی

20  زبان و ادبیات فارسی - ادبیات کودك و نوجوان
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 4صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان آذربایجان شرقی

20  زبان و ادبیات فارسی- ادبیات تطبیقی

20  زیست شناسی جانوري - سلولی و تکوینی

20  زیست شناسی جانوري - فیزیولوژي

20  زیست شناسی گیاهی - سلولی و تکوینی

20  زیست شناسی گیاهی - سیستماتیک و بوم شناسی

20  ژئوفیزیک - زلزله شناسی

20  شناخت اندیشه هاي امام خمینی (ره)

20  شیمی -شیمی فیزیک

20  شیمی -شیمی معدنی

20  علوم اقتصادي - توسعه اقتصادي و برنامه ریزي

20  علوم دامی - تغذیه دام

20  علوم زمین - آب زمین شناسی

20  علوم زمین - چینه نگاري و دیرینه شناسی

20  علوم زمین - رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

20  علوم زمین - زمین ساخت (تکتونیک)

20  علوم زمین - زمین شناسی اقتصادي

20  علوم زمین - زمین شناسی زیست محیطی

20  علوم زمین - زمین شناسی مهندسی

20  علوم زمین - سنجش از دور زمین شناختی

20  علوم کامپیوتر - الگوریتم و نظریه محاسبه

20  علوم کامپیوتر - محاسبات نرم و هوش مصنوعی

20  فیزیک - فیزیک پالسما

20  فیزیک - فیزیک هسته اي

20  فیزیولوژي

20  مدیریت کسب و کار - عملیات و زنجیره تامین

20  مدیریت ورزشی - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی

20  مدیریت ورزشی - مدیریت رسانه هاي ورزشی

20  مشاوره - مشاوره توانبخشی

20  معماري و انرژي

20  مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیک

20  مهندسی برق - سامانه هاي برقی حمل و نقل

20  مهندسی پزشکی - بیومتریال

20  مهندسی شیمی - پلیمر
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 5صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان آذربایجان شرقی

20  مهندسی عمران ـ حمل و نقل

20  مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز

20  مهندسی مواد-خوردگی وحفاظت مواد

20  میکروبیولوژي - بیوسیستماتیک و بوم شناسی

20  میکروبیولوژي - میکروبیولوژي محیطی

19  ادبیات عربی

19  آب و هواشناسی - سینوپتیک

19  تاریخ هنر ایران باستان

19  جغرافیا و برنامه ریزي شهري - برنامه ریزي مسکن و بازآفرینی شهري

19  علوم حدیث - نهج البالغه

19  مدیریت پروژه و ساخت

19  مدیریت دولتی - خط مشی گذاري عمومی

19  مرمت و احیاي ابنیه و بافت هاي تاریخی - حفاظت و مرمت میراث معماري

19  مهندسی برق - کنترل

18  تاریخ -تاریخ ایران اسالمی

18  تاریخ هنر ایران اسالمی

18  جغرافیا و برنامه ریزي شهري - کاربري اراضی و ممیزي امالك

18  کارآفرینی - کسب و کار جدید

18  محیط زیست - آموزش محیط زیست

18  مهندسی صنایع - بهینه سازي سیستم ها

18  مهندسی معدن - استخراج مواد معدنی

18  مهندسی معدن - اکتشاف مواد معدنی

18  مهندسی نقشه برداري - ژئودزي

17  امور فرهنگی - مدیریت امور فرهنگی

17  علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوري مواد غذایی

17  مدیریت امورشهري

17  مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومی

17  مدیریت کسب و کار - رفتار سازمانی و منابع انسانی

17  مهندسی کامپیوتر - شبکه هاي کامپیوتري

17  نانوشیمی

16  فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستی

16  مدیریت بازرگانی - کارآفرینی

16  مدیریت کسب و کار - فناوري
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 6صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان آذربایجان شرقی

16  مشاوره - مشاوره شغلی

16  مهندسی صنایع - سیستم هاي کالن

15  جغرافیا و برنامه ریزي شهري - آمایش شهري

15  مشاوره - مشاوره خانواده

14  برنامه ریزي شهري

14  حشره  شناسی  کشاورزي

14  ژنتیک و به نژادي گیاهی

14  مدیریت حاصلخیزي و زیست فناوري خاك - شیمی ، حاصلخیزي خاك و تغذیه گیاه

14  مهندسی عمران -راه وترابري

14  مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژي هاي تجدید پذیر

14  مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت

13  علوم ارتباطات اجتماعی

13  علوم و مهندسی صنایع غذایی - شیمی مواد غذایی

12  مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی

12  مدیریت دولتی - طراحی سازمان هاي دولتی

12  مدیریت دولتی-مدیریت تحول

12  مهندسی فناوري اطالعات - معماري سازمانی

12  مهندسی نقشه برداري - سیستم اطالعات مکانی

11  تکنولوژي  آموزشی

11  علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذایی

11  مدیریت ثبت اسناد و امالك

9   مدیریت کشاورزي

7   اقتصاد کشاورزي - اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

7   اقتصاد کشاورزي - بازاریابی محصوالت کشاورزي

7   اقتصاد کشاورزي - سیاست و توسعه کشاورزي

7   اگرواکولوژي

7   اگروتکنولوژي - علوم علف هاي هرز

7   علوم دامی - تغذیه طیور

7   علوم و مهندسی آب - آبیاري و زهکشی

7   علوم و مهندسی باغبانی - درختان میوه

7   علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان دارویی

7   علوم و مهندسی جنگل - عمران و بهره برداري جنگل

7   مدیریت منابع خاك - فیزیک و حفاظت خاك
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 7صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان آذربایجان شرقی

7   مدیریت منابع خاك - منابع خاك و ارزیابی اراضی

7   مهندسی مکانیک بیوسیستم - فناوري پس از برداشت

6   اقتصاد کشاورزي - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهاي کشاورزي

6   حقوق مالی - اقتصادي

6   روان شناسی ورزشی

5   بیماري  شناسی  گیاهی

5   جامعه  شناسی

5   مهندسی فضاي سبز

3   حقوق  بین  الملل

2   علوم  سیاسی

7038 جمع در استان
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 8صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان آذربایجان غربی

70  زبان  وادبیات  فارسی

65  آموزش  زبان  انگلیسی

65  مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

60  فقه و مبانی حقوق اسالمی

59  علوم اقتصادي - اقتصاد اسالمی

54  مهندسی عمران - سازه

52  آموزش و بهسازي منابع انسانی

46  حسابداري

43  تحقیقات آموزشی

40  ریاضی کاربردي - ریاضی مالی

40  علوم زمین - زمین شناسی زیست محیطی

40  مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیک

40  مهندسی برق - شبکه هاي مخابراتی

40  مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیک

40  مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب

39  شیمی -شیمی آلی

39  فیزیک - فیزیک ماده چگال

39  مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکی

39  نانوشیمی

38  تاریخ و تمدن ملل اسالمی

38  ریاضی کاربردي - بهینه سازي

37  علوم اقتصادي - توسعه اقتصادي و برنامه ریزي

37  مدیریت ورزشی - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی

37  مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزش

37  مهندسی برق- سیستم هاي قدرت

37  مهندسی عمران- ژئوتکنیک

33  رفتار حرکتی - آموزش تربیت بدنی

25  مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکی

24  مدیریت دولتی - خط مشی گذاري عمومی

23  مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومی

21  مهندسی مکاترونیک

20  ادبیات عربی

20  آموزش بزرگساالن
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 9صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان آذربایجان غربی

20  ریاضی کاربردي ـ آنالیز عددي

20  ریاضی محض-آنالیز

20  ریاضی محض-جبر

20  زبان و ادبیات فارسی - ادبیات پایداري

20  زبان و ادبیات فارسی- ادبیات تطبیقی

20  زیست فناوري میکروبی

20  شیمی -شیمی معدنی

20  طراحی فضاهاي آموزشی

20  علوم اقتصادي - اقتصاد انرژي

20  علوم زمین - پترولوژي

20  علوم زمین - زمین ساخت (تکتونیک)

20  علوم زمین - زمین شناسی اقتصادي

20  علوم قرآن و حدیث

20  علوم کامپیوتر - محاسبات نرم و هوش مصنوعی

20  علوم کامپیوتر - نظریه سیستم ها

20  فیزیک - ذرات بنیادي و نظریه میدان ها

20  فیزیک - فیزیک پالسما

20  مهندسی برق - سامانه هاي برقی حمل و نقل

20  مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتال

20  مهندسی برق - کنترل

20  مهندسی برق - مخابرات میدان و موج

20  مهندسی برق - مخابرات نوري

20  میکروبیولوژي - بیوسیستماتیک و بوم شناسی

19  علوم اقتصادي - بانکداري اسالمی

19  علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوري مواد غذایی

19  فقه و حقوق اقتصادي

19  مدیریت کسب و کار - استراتژي

19  مدیریت کسب و کار - مالی

19  مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی

19  مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکی

19  مهندسی فناوري اطالعات - معماري سازمانی

18  زبان و ادبیات فارسی - ادبیات کودك و نوجوان

18  مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 10صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان آذربایجان غربی

18  مهندسی عمران - زلزله

17  شیمی -شیمی کاربردي

16  مهندسی مکانیک - تبدیل انرژي

15  مدیریت دولتی-مدیریت تحول

15  مدیریت کسب و کار - بازاریابی

15  مهندسی فناوري اطالعات - مدیریت سیستم هاي اطالعاتی

14  اگروتکنولوژي - علوم و تکنولوژي بذر

13  رفتار حرکتی - رشد حرکتی

13  مدیریت بازرگانی- بازاریابی

12  مدیریت کشاورزي

12  مهندسی فناوري اطالعات - تجارت الکترونیکی

11  مدیریت دولتی - طراحی سازمان هاي دولتی

9   اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعی

9   مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان هاي ورزشی

8   میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زا

7   اگروتکنولوژي - علوم علف هاي هرز

7   بیوتکنولوژي کشاورزي

7   ژنتیک

7   علوم تربیتی ـ آموزش و پرورش پیش دبستانی

7   علوم دامی - تغذیه طیور

7   علوم و مهندسی آب - سازه هاي آبی

7   علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذایی

6   اگرواکولوژي

6   حشره  شناسی  کشاورزي

6   علوم و مهندسی صنایع غذایی - شیمی مواد غذایی

6   علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذایی

5   بیماري  شناسی  گیاهی

5   حقوق مالی - اقتصادي

5   علوم و مهندسی آب - منابع آب

5   علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان دارویی

4   علوم و مهندسی باغبانی - درختان میوه

4   مدیریت کسب و کار - رفتار سازمانی و منابع انسانی

2283 جمع در استان
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 11صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان اردبیل

51  زبان  وادبیات  فارسی

40  مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وري

39  ریاضی کاربردي ـ آنالیز عددي

39  شیمی -شیمی آلی

34  بیوشیمی

33  حسابداري

33  طراحی شهري

32  میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زا

30  مهندسی معماري

20  آب و هواشناسی - تغییر اقلیم

20  ریاضی محض-آنالیز

20  زیست شناسی جانوري - سلولی و تکوینی

20  زیست شناسی گیاهی - سلولی و تکوینی

20  زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژي

20  ژئومورفولوژي - ژئومورفولوژي و آمایش محیط

20  شیمی -شیمی فیزیک

20  شیمی -شیمی کاربردي

20  شیمی -شیمی معدنی

20  علوم محیط زیست

20  فیتو شیمی

20  محاسبات نرم - ساختارهاي جبر منطقی

20  مدیریت تکنولوژي - نوآوري تکنولوژي

20  مدیریت کسب و کار - سیستم هاي اطالعاتی و فناوري اطالعات

20  مدیریت کسب و کار - مالی

20  مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیک

20  مهندسی برق - سامانه هاي برقی حمل و نقل

20  مهندسی برق - مخابرات میدان و موج

20  مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیک

20  مهندسی صنایع - مهندسی مالی

20  نانوشیمی

19  شیمی -شیمی تجزیه

19  فیزیک - فیزیک پالسما

19  مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی

M
as

ter
Te

st.
ir

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 12صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان اردبیل

19  مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب

18  جامعه  شناسی

18  جغرافیا و برنامه ریزي شهري - آمایش شهري

18  جغرافیا و برنامه ریزي شهري - کاربري اراضی و ممیزي امالك

18  فقه و مبانی حقوق اسالمی

18  مدیریت کسب و کار - استراتژي

18  مدیریت کسب و کار - رفتار سازمانی و منابع انسانی

18  مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکی

18  مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتال

18  مهندسی صنایع - بهینه سازي سیستم ها

17  پژوهش  علوم  اجتماعی

17  علوم قرآن و حدیث

16  مهندسی برق- سیستم هاي قدرت

16  مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

15  مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکی

14  زیست شناسی سلولی و مولکولی

14  علوم ارتباطات اجتماعی

13  مدیریت کسب و کار - بازاریابی

11  مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی

11  مدیریت دولتی - خط مشی گذاري عمومی

10  مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکی

9   مدیریت بازرگانی- بازاریابی

7   بیوتکنولوژي کشاورزي

7   ژنتیک و به نژادي گیاهی

7   علوم و مهندسی آبخیز - سیالب و رودخانه

6   اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعی

6   علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی محیط زیست

5   آموزش  زبان  انگلیسی

2   مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزش

1   مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومی

1193 جمع در استان
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 13صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان اصفهان

184 مهندسی برق- سیستم هاي قدرت

132 مهندسی مکانیک -طراحی کاربردي

113 مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیک

102 مهندسی مکانیک - تبدیل انرژي

100 جامعه شناسی انقالب اسالمی

100 مهندسی برق - شبکه هاي مخابراتی

99  مهندسی برق - مخابرات سیستم

99  مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

84  مهندسی انرژي هاي تجدیدپذیر

82  مهندسی مکاترونیک

80  مهندسی برق - مخابرات امن و رمز نگاري

80  مهندسی عمران - سازه

79  علوم اقتصادي - اقتصاد و تجارت الکترونیک

79  مهندسی معماري

77  زبان  وادبیات  فارسی

77  مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

74  مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی

74  مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتال

74  مهندسی صنایع - سیستم هاي کالن

71  مهندسی برق - کنترل

70  مهندسی عمران - زلزله

68  طراحی شهري

65  مهندسی سیستم هاي انرژي - تکنولوژي انرژي

60  مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیک

60  مهندسی برق - مخابرات میدان و موج

60  مهندسی برق - مخابرات نوري

60  مهندسی مواد-خوردگی وحفاظت مواد

59  مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی

58  مهندسی صنایع - مهندسی مالی

57  مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وري

56  مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکی

54  معماري داخلی

54  مهندسی متالورژي و مواد - جوشکاري
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 14صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان اصفهان

51  مهندسی  پزشکی  - بیوالکتریک

43  مهندسی سیستم هاي انرژي - سیستم هاي انرژي

43  مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز

42  مهندسی سیستم هاي انرژي - انرژي و محیط زیست

40  ادبیات عربی

40  برنامه ریزي شهري

40  تاریخ  فرهنگ و تمدن اسالمی

40  تاریخ انقالب اسالمی

40  جامعه شناسی ورزشی

40  ریاضی کاربردي - بهینه سازي

40  ریاضی کاربردي - ریاضی مالی

40  ریاضی محض-آنالیز

40  زیست شناسی جانوري - فیزیولوژي

40  زیست فناوري میکروبی

40  شناخت اندیشه هاي امام خمینی (ره)

40  شیمی - شیمی و فناوري اسانس

40  شیمی -شیمی معدنی

40  علوم اقتصادي - بانکداري اسالمی

40  فیتو شیمی

40  مخاطرات محیطی

40  مدیریت ورزشی - مدیریت رسانه هاي ورزشی

40  مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزش

40  مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکی

40  مهندسی پلیمر - فرآورش

40  مهندسی شیمی - پلیمر

40  مهندسی مواد - ریخته گري

40  مهندسی مواد - سرامیک

40  مهندسی مواد - شکل دادن فلزات

39  بیومکانیک ورزشی

39  علوم اقتصادي - توسعه اقتصادي و برنامه ریزي

39  فقه و مبانی حقوق اسالمی

39  مدیریت ورزشی - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی

39  مهندسی برق - سامانه هاي برقی حمل و نقل
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 15صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان اصفهان

38  فیزیک - فیزیک ماده چگال

38  نانوشیمی

37  آموزش  زبان  انگلیسی

37  شیمی -شیمی آلی

37  علوم قرآن و حدیث

37  مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان هاي ورزشی

37  مهندسی شیمی - محیط زیست

36  مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات

35  مطالعات فرهنگی و رسانه

34  بیوشیمی

34  شیمی - شیمی دارویی

33  امور فرهنگی ـ برنامه ریزي امور فرهنگی

32  فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستی

32  مدیریت دولتی - خط مشی گذاري عمومی

32  معماري و انرژي

29  روان شناسی ورزشی

29  مدیریت صنعتی - مدیریت عملکرد

28  مهندسی فناوري اطالعات - تجارت الکترونیکی

28  مهندسی فناوري اطالعات - معماري سازمانی

27  پژوهش هنر

25  حسابرسی

25  مدیریت پروژه و ساخت

23  مدیریت بازرگانی- بازاریابی

22  فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی کاربردي

20  اندیشه سیاسی در اسالم

20  آب و هواشناسی - آب و هواشناسی محیطی

20  آب و هواشناسی - تغییر اقلیم

20  آمار اقتصادي

20  آمار ریاضی

20  برنامه ریزي آمایش سرزمین

20  بیوفیزیک

20  تاریخ - تاریخ ایران باستان

20  تاریخ - مطالعات خلیج فارس
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 16صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان اصفهان

20  تاریخ -تاریخ ایران اسالمی

20  تاریخ -تاریخ عمومی جهان

20  جغرافیا و برنامه ریزي شهري - برنامه ریزي مسکن و بازآفرینی شهري

20  جغرافیا و برنامه ریزي گردشگري - برنامه ریزي فضایی و مجتمع هاي گردشگري

20  روابط بین  الملل

20  ریاضی کاربردي ـ آنالیز عددي

20  ریاضی محض - هندسه (توپولوژي)

20  زبان  وادبیات  انگلیسی

20  زبان شناسی همگانی

20  زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژي

20  ژئوفیزیک - لرزه شناسی

20  شیمی - شیمی پلیمر

20  شیمی -شیمی فیزیک

20  طراحی  صنعتی

20  عرفان  اسالمی

20  علوم اقتصادي - اقتصاد اسالمی

20  علوم اقتصادي - اقتصاد انرژي

20  علوم اقتصادي - برنامه ریزي سیستم هاي اقتصادي

20  علوم زمین - پترولوژي

20  علوم زمین - چینه نگاري و دیرینه شناسی

20  علوم زمین - رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

20  علوم زمین - زمین شناسی زیست محیطی

20  علوم زمین - سنجش از دور زمین شناختی

20  علوم کامپیوتر - علوم تصمیم و دانش

20  علوم کامپیوتر - محاسبات علمی

20  فلسفه

20  فلسفه و کالم اسالمی

20  فلسفه هنر

20  فناوري معماري - معماري بیونیک

20  فناوري معماري - معماري دیجیتال

20  فیزیک - فیزیک پالسما

20  فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت ورزشی بالینی

20  محاسبات نرم - ساختارهاي جبر منطقی
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 17صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان اصفهان

20  محیط زیست - آموزش محیط زیست

20  مدیریت تکنولوژي - نوآوري تکنولوژي

20  مدیریت کسب و کار - سیستم هاي اطالعاتی و فناوري اطالعات

20  مدیریت ورزشی - مدیریت رویدادهاي ورزشی

20  مطالعات  منطقه اي

20  مهندسی پلیمر - پلیمریزاسیون

20  مهندسی خودرو - سازه و بدنه خودرو

20  مهندسی شیمی - ترموسینتیک و کاتالیست

20  مهندسی شیمی - صنایع شیمیایی معدنی

20  مهندسی شیمی - فرآیندهاي جداسازي

20  مهندسی صنایع - بهینه سازي سیستم ها

20  مهندسی صنایع - لجستیک و زنجیره تامین

20  مهندسی کامپیوتر - شبکه هاي کامپیوتري

20  مهندسی معدن-مکانیک سنگ

20  مهندسی نساجی - الیاف

20  مهندسی نقشه برداري - سنجش از دور

20  نانوفناوري - نانو مواد

19  پژوهش  علوم  اجتماعی

19  تاریخ -تاریخ اسالم

19  جغرافیا و برنامه ریزي شهري - آمایش شهري

19  جمعیت  شناسی

19  شیمی -شیمی تجزیه

19  شیمی -شیمی کاربردي

19  علوم زمین - زمین شناسی اقتصادي

19  علوم زمین - زمین شناسی نفت

19  فوتونیک

19  مترجمی  زبان  انگلیسی

19  مدیریت کسب و کار - رفتار سازمانی و منابع انسانی

19  مدیریت ورزشی - مدیریت اوقات فراغت ورزش هاي تفریحی

19  مهندسی پلیمر - رنگ

19  مهندسی خودرو - قواي محرکه خودرو

19  مهندسی شیمی - پدیده هاي انتقال

19  مهندسی شیمی - صنایع غذایی
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 18صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان اصفهان

19  مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت

19  مهندسی کامپیوتر- معماري سیستم هاي کامپیوتري

19  مهندسی معماري منظر

19  میکروبیولوژي - میکروبیولوژي صنعتی

19  میکروبیولوژي - میکروبیولوژي محیطی

19  نانوفیزیک

18  زبان وادبیات فرانسه-ادبی

18  مدیریت دولتی - طراحی سازمان هاي دولتی

18  مدیریت کسب و کار - عملیات و زنجیره تامین

18  مهندسی پزشکی - بافت

18  مهندسی هسته اي - پرتو پزشکی

17  علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوري مواد غذایی

17  کارآفرینی - کسب و کار جدید

17  مهندسی پزشکی - توانبخشی

17  مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب

17  مهندسی عمران- ژئوتکنیک

16  مدیریت دولتی-مدیریت تحول

16  مدیریت کسب و کار - استراتژي

16  مهندسی  شیمی  - بیوتکنولوژي

16  مهندسی نساجی - فناوري

15  تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش - تعلیم و تربیت اسالمی

15  علوم  سیاسی

15  مهندسی خودرو - طراحی سیستم هاي دینامیکی خودرو

15  مهندسی نفت - بهره برداري

14  بازسازي پس از سانحه

14  رفتار حرکتی - رشد حرکتی

14  مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی

14  مدیریت صنعتی - مدیریت کیفیت و بهره وري

14  مدیریت کسب و کار - فناوري

14  مهندسی پزشکی - بیومتریال

14  مهندسی عمران -راه وترابري

13  زیست شناسی سلولی و مولکولی

13  مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومی
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 19صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان اصفهان

12  حقوق  بین  الملل

12  علوم تربیتی ـ آموزش و پرورش پیش دبستانی

12  علوم و مهندسی صنایع غذایی - شیمی مواد غذایی

12  مالی - مهندسی مالی و مدیریت ریسک

12  مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکی

12  مدیریت کسب و کار - مالی

12  مهندسی  پزشکی  - بیومکانیک

11  آموزش و بهسازي منابع انسانی

11  حقوق ثبت اسناد و امالك

11  مهندسی شیمی - طراحی فرآیند

11  مهندسی نقشه برداري - سیستم اطالعات مکانی

10  اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعی

10  جامعه  شناسی

10  فیزیولوژي ورزشی - تغذیه ورزش

10  مدیریت مالی

10  مهندسی صنایع - مدیریت پروژه

9   برنامه ریزي  درسی

9   حقوق  عمومی

8   مدیریت صنعتی - تولید و عملیات

7   امور فرهنگی - مدیریت امور فرهنگی

7   بیوتکنولوژي کشاورزي

7   حشره  شناسی  کشاورزي

7   ژنتیک و به نژادي گیاهی

7   علوم دامی - تغذیه طیور

7   علوم و مهندسی آب - آبیاري و زهکشی

7   علوم و مهندسی آبخیز - مدیریت حوزه هاي آبخیز

7   علوم و مهندسی باغبانی - سبزي ها

7   علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی محیط زیست

7   مدیریت حاصلخیزي و زیست فناوري خاك - بیولوژي و بیوتکنولوژي خاك

7   مدیریت حاصلخیزي و زیست فناوري خاك - شیمی ، حاصلخیزي خاك و تغذیه گیاه

7   مدیریت منابع خاك - منابع خاك و ارزیابی اراضی

7   مدیریت و کنترل بیابان

7   مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 20صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان اصفهان

7   مهندسی مکانیک بیوسیستم - فناوري پس از برداشت

7   میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زا

6   علوم دامی - فیزیولوژي دام و طیور

6   علوم و مهندسی آب - منابع آب

6   علوم و مهندسی باغبانی - درختان میوه

6   علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذایی

6   مدیریت تکنولوژي - سیاست هاي تحقیق و توسعه

5   علوم و مهندسی باغبانی - تولید محصوالت گلخانه اي

5   علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذایی

4   فقه و حقوق اقتصادي

4   مدیریت بحران

4   مدیریت کسب و کار - بازاریابی

3   علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان دارویی

3   علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان زینتی

2   حقوق تجارت بین الملل

2   مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیک

7139 جمع در استان
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 21صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان البرز

21  مهندسی مکاترونیک

20  ادبیات عربی

20  ادیان و عرفان

20  آموزش ریاضی

20  بیومکانیک ورزشی

20  ریاضی کاربردي ـ آنالیز عددي

20  ریاضی کاربردي - بهینه سازي

20  ریاضی کاربردي - ریاضی مالی

20  ریاضی محض-آنالیز

20  شیمی -شیمی فیزیک

20  شیمی -شیمی معدنی

20  عرفان  اسالمی

20  علوم زمین - زمین شناسی مهندسی

20  علوم زمین - سنجش از دور زمین شناختی

20  علوم قرآن و حدیث

20  فلسفه و کالم اسالمی

20  فوتونیک

20  فیتو شیمی

20  فیزیک - فیزیک پالسما

20  فیزیک - فیزیک ماده چگال

20  مدیریت ورزشی - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی

20  مدیریت ورزشی - مدیریت اوقات فراغت ورزش هاي تفریحی

20  مدیریت ورزشی - مدیریت رسانه هاي ورزشی

20  مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی

20  مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکی

20  مهندسی برق - سامانه هاي برقی حمل و نقل

20  مهندسی برق - شبکه هاي مخابراتی

20  مهندسی متالورژي و مواد - جوشکاري

20  نانوفیزیک

19  شیمی -شیمی آلی

19  نانوشیمی

18  زیست شناسی جانوري - سلولی و تکوینی

18  مترجمی  زبان  عربی
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 22صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان البرز

18  مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان هاي ورزشی

18  مهندسی برق - مخابرات سیستم

18  مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وري

17  شیمی -شیمی کاربردي

17  فقه و مبانی حقوق اسالمی

17  مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی

15  مهندسی صنایع - مهندسی مالی

15  مهندسی مکانیک -طراحی کاربردي

14  زبان  وادبیات  فارسی

14  علوم  سیاسی

13  مهندسی صنایع - بهینه سازي سیستم ها

13  مهندسی مکانیک - تبدیل انرژي

12  مهندسی برق- سیستم هاي قدرت

10  آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی - امدادگر ورزشی

10  شیمی -شیمی تجزیه

9   مهندسی صنایع - لجستیک و زنجیره تامین

7   اقتصاد کشاورزي - اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

7   اقتصاد کشاورزي - بازاریابی محصوالت کشاورزي

7   اقتصاد کشاورزي - سیاست و توسعه کشاورزي

7   اگرواکولوژي

7   اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعی

7   بیوتکنولوژي کشاورزي

7   ژنتیک و به نژادي گیاهی

7   علوم و مهندسی باغبانی - تولید محصوالت گلخانه اي

7   علوم و مهندسی باغبانی - درختان میوه

7   علوم و مهندسی باغبانی - سبزي ها

7   علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان زینتی

7   مدیریت حاصلخیزي و زیست فناوري خاك - بیولوژي و بیوتکنولوژي خاك

7   مدیریت منابع خاك - فیزیک و حفاظت خاك

7   مدیریت منابع خاك - منابع خاك و ارزیابی اراضی

7   مهندسی صنایع چوب و فرآورده هاي سلولزي - حفاظت و اصالح

7   مهندسی صنایع چوب و فرآورده هاي سلولزي - صنایع سلولزي

7   میکروبیولوژي - میکروبیولوژي صنعتی
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 23صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان البرز

6   اگروتکنولوژي - علوم و تکنولوژي بذر

6   روابط بین  الملل

6   زبان  وادبیات  انگلیسی

6   علوم دامی - ژنتیک و اصالح دام و طیور

6   علوم و مهندسی آب - آبیاري و زهکشی

5   علوم دامی - تغذیه دام

5   مدیریت حاصلخیزي و زیست فناوري خاك - شیمی ، حاصلخیزي خاك و تغذیه گیاه

4   علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان دارویی

4   فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی کاربردي

4   مدیریت کشاورزي

1056 جمع در استان
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 24صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان ایالم

33  زبان  وادبیات  فارسی

20  ادبیات عربی

20  زبان شناسی همگانی

20  فقه و مبانی حقوق اسالمی

20  مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی

20  مهندسی کامپیوتر- معماري سیستم هاي کامپیوتري

19  باستان شناسی - پیش از تاریخ

19  مدیریت کسب و کار - رفتار سازمانی و منابع انسانی

18  شیمی -شیمی تجزیه

16  مهندسی برق - شبکه هاي مخابراتی

15  مدیریت کسب و کار - بازاریابی

14  مهندسی عمران - سازه

13  ژنتیک

13  مهندسی برق- سیستم هاي قدرت

9   آموزش  زبان  انگلیسی

8   مهندسی معماري

7   اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعی

7   علوم دامی - تغذیه دام

5   ترویج و آموزش کشاورزي پایدار - ترویج کشاورزي پایدار و منابع طبیعی

5   مدیریت کشاورزي

4   جامعه  شناسی

3   فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستی

2   علوم  سیاسی

2   علوم و مهندسی جنگل - علوم زیستی جنگل

312 Mجمع در استان
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 25صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان بوشهر

91  مهندسی برق- سیستم هاي قدرت

63  مهندسی عمران - سازه

40  مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیک

32  مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

29  مهندسی مکانیک -طراحی کاربردي

26  مهندسی مکانیک - تبدیل انرژي

23  مهندسی برق - کنترل

20  تاریخ و تمدن ملل اسالمی

20  ریاضی کاربردي - بهینه سازي

20  زبان و ادبیات فارسی - ادبیات پایداري

20  زبان هاي باستانی ایران

20  علوم زمین - زمین شناسی مهندسی

20  مهندسی  هسته اي  - مهندسی  راکتور

20  مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی

20  مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکی

20  مهندسی عمران - زلزله

20  مهندسی کامپیوتر- معماري سیستم هاي کامپیوتري

20  مهندسی نفت - حفاري

20  مهندسی نفت - مخازن هیدروکربوري

20  نانوشیمی

19  تاریخ - تاریخ ایران باستان

19  ریاضی کاربردي ـ آنالیز عددي

19  سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی - سیستم اطالعات جغرافیایی

19  علوم اقتصادي - توسعه اقتصادي و برنامه ریزي

19  مهندسی  شیمی  - بیوتکنولوژي

19  مهندسی نفت - بهره برداري

18  مهندسی برق - مخابرات سیستم

17  مدیریت کسب و کار - بازاریابی

17  مهندسی محیط زیست ـ آب و فاضالب

16  ادبیات نمایشی

16  مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتال

15  جامعه  شناسی

15  زبان  وادبیات  فارسی
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 26صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان بوشهر

13  تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش - تعلیم و تربیت اسالمی

13  دریانوردي - حمل و نقل دریایی

13  مهندسی عمران -راه وترابري

12  آموزش  زبان  انگلیسی

12  مدیریت صنعتی - تولید و عملیات

11  مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات

11  مهندسی کامپیوتر - شبکه هاي کامپیوتري

8   علوم  سیاسی

8   مدیریت کسب و کار - استراتژي

7   علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی محیط زیست

7   مهندسی معماري

6   علوم و مهندسی شیالت - تکثیر و پرورش آبزیان

6   مهندسی شیمی - طراحی فرآیند

919 جمع در استان
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 27صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان تهران

245 مهندسی مکانیک -طراحی کاربردي

244 مهندسی مکانیک - تبدیل انرژي

220 ریاضی کاربردي - ریاضی مالی

213 مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیک

189 مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکی

188 شیمی -شیمی آلی

180 ریاضی کاربردي - بهینه سازي

180 شیمی -شیمی فیزیک

180 مهندسی برق- سیستم هاي قدرت

178 مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وري

177 مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیک

177 مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتال

175 فقه و مبانی حقوق اسالمی

162 نانوشیمی

161 زیست شناسی سلولی و مولکولی

160 زبان  وادبیات  فارسی

160 شیمی -شیمی معدنی

160 فلسفه و کالم اسالمی

160 مهندسی عمران - سازه

159 جامعه شناسی ورزشی

158 شیمی -شیمی تجزیه

156 علوم اقتصادي - توسعه اقتصادي و برنامه ریزي

150 مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزش

142 زیست شناسی جانوري - سلولی و تکوینی

140 ریاضی کاربردي ـ آنالیز عددي

140 زبان و ادبیات فارسی- ادبیات تطبیقی

140 مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکی

136 مهندسی برق - کنترل

135 شیمی - شیمی و فناوري اسانس

135 مترجمی  زبان  انگلیسی

134 علوم اقتصادي - برنامه ریزي سیستم هاي اقتصادي

132 زبان شناسی همگانی

132 زیست شناسی جانوري - فیزیولوژي
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 28صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان تهران

132 مهندسی کامپیوتر- معماري سیستم هاي کامپیوتري

128 تحقیقات آموزشی

128 علوم اقتصادي - اقتصاد انرژي

127 آموزش و بهسازي منابع انسانی

127 پژوهش  علوم  اجتماعی

126 شیمی -شیمی کاربردي

125 مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی

123 مهندسی مکاترونیک

122 مطالعات زنان ـ زن و خانواده

120 آمار ریاضی

120 زیست شناسی گیاهی - سلولی و تکوینی

120 عرفان  اسالمی

120 علوم کامپیوتر - محاسبات علمی

119 ادیان و عرفان

119 مدیریت ورزشی - مدیریت اوقات فراغت ورزش هاي تفریحی

118 علم اطالعات و دانش شناسی-مدیریت اطالعات

118 مهندسی برق - سامانه هاي برقی حمل و نقل

117 فیزیک - ذرات بنیادي و نظریه میدان ها

116 ادبیات عربی

116 مهندسی برق - مخابرات سیستم

116 مهندسی برق - مخابرات میدان و موج

114 مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

113 مدیریت کسب و کار - بازاریابی

113 مهندسی شیمی - پلیمر

112 مهندسی صنایع - بهینه سازي سیستم ها

111 علوم قرآن و حدیث

110 مهندسی شیمی - طراحی فرآیند

110 مهندسی شیمی - محیط زیست

109 طراحی شهري

108 مدیریت ورزشی - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی

107 جامعه  شناسی

104 جغرافیا و برنامه ریزي شهري - آمایش شهري

100 تاریخ و تمدن ملل اسالمی
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 29صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان تهران

100 ریاضی محض-آنالیز

100 ریاضی محض-جبر

100 زیست شناسی گیاهی - سیستماتیک و بوم شناسی

100 زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژي

100 طبیعت گردي (اکوتوریسم)

100 علم اطالعات و دانش شناسی-مطالعات کتابخانه هاي عمومی

100 فیزیک - نجوم و اختر فیزیک

99  فیزیک - فیزیک ماده چگال

99  مهندسی برق - مخابرات امن و رمز نگاري

98  تاریخ - تاریخ ایران باستان

98  تاریخ -تاریخ ایران اسالمی

98  تاریخ -تاریخ عمومی جهان

98  زیست شناسی جانوري - بیوسیستماتیک

98  علوم اقتصادي - اقتصاد اسالمی

98  مهندسی معدن - استخراج مواد معدنی

97  تاریخ -تاریخ اسالم

97  رفتار حرکتی - آموزش تربیت بدنی

97  زبان وادبیات فرانسه-ادبی

97  مدیریت کسب و کار - عملیات و زنجیره تامین

97  مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

96  اندیشه سیاسی در اسالم

96  آموزش ریاضی

96  مهندسی شیمی - صنایع غذایی

95  زبان  وادبیات  انگلیسی

95  مترجمی  زبان  فرانسه

94  فیتو شیمی

94  مدیریت ورزشی - مدیریت رسانه هاي ورزشی

93  فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستی

93  مهندسی برق - شبکه هاي مخابراتی

92  زیست فناوري میکروبی

91  بیوشیمی

90  فلسفه

89  مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 30صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان تهران

88  میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زا

87  برنامه ریزي شهري

87  تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش - تعلیم و تربیت اسالمی

83  جمعیت  شناسی

83  مهندسی عمران ـ حمل و نقل

82  مهندسی صنایع - سیستم هاي کالن

82  مهندسی عمران -راه وترابري

80  آب و هواشناسی - آب و هواشناسی محیطی

80  تاریخ - مطالعات خلیج فارس

80  جغرافیا و برنامه ریزي روستایی - برنامه ریزي کالبدي-فضایی

80  زبان هاي باستانی ایران

80  ژئومورفولوژي - ژئومورفولوژي و آمایش محیط

80  علوم کامپیوتر - نظریه سیستم ها

80  فقه شافعی

80  مهندسی عمران- ژئوتکنیک

79  برنامه ریزي  درسی

79  مهندسی برق - مخابرات نوري

79  نانوفیزیک

78  جغرافیا و برنامه ریزي گردشگري - گردشگري شهري

78  شیمی - شیمی دارویی

78  فقه مقارن و حقوق جزاي اسالمی

78  فلسفه علم

78  مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات

78  مدیریت ورزشی - مدیریت رویدادهاي ورزشی

77  رفتار حرکتی - رشد حرکتی

77  شیمی - شیمی پلیمر

76  رفتار حرکتی - یادگیري و کنترل حرکتی

75  آموزش  زبان  فرانسه

75  علوم اقتصادي - بانکداري اسالمی

75  مدیریت صنعتی - تولید و عملیات

75  مهندسی شیمی - فرآیندهاي جداسازي

74  سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی - سنجش از دور

74  مدیریت کسب و کار - فناوري
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 31صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان تهران

71  امور فرهنگی ـ برنامه ریزي امور فرهنگی

71  سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی - سیستم اطالعات جغرافیایی

71  فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی کاربردي

70  روابط بین  الملل

70  مهندسی عمران - زلزله

69  مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز

67  علوم  سیاسی

67  مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان هاي ورزشی

66  مدیریت کسب و کار - مالی

62  مردم  شناسی

60  جغرافیاي سیاسی - آمایش سیاسی فضا

60  زیست شناسی دریا - جانوران دریا

60  علوم حدیث - نهج البالغه

60  علوم زمین - پترولوژي

60  علوم زمین - زمین ساخت (تکتونیک)

60  علوم زمین - زمین شناسی اقتصادي

60  علوم کامپیوتر - الگوریتم و نظریه محاسبه

60  فیزیک - فیزیک پالسما

60  مهندسی نساجی - الیاف

60  مهندسی نساجی - ساختارهاي نانولیفی

60  مهندسی نساجی - فناوري

60  مهندسی نساجی - مدیریت تولید

59  زبان و ادبیات فارسی - ادبیات پایداري

59  محیط زیست - آموزش محیط زیست

59  مهندسی پزشکی - بیومتریال

58  علوم زمین - زمین شناسی نفت

58  مدیریت تکنولوژي - استراتژي هاي توسعه صنعتی

58  مدیریت کسب و کار - استراتژي

58  مهندسی سیستم هاي انرژي - تکنولوژي انرژي

57  باستان شناسی - دوران تاریخی

57  مهندسی پلیمر - رنگ

56  آموزش  زبان  انگلیسی

56  آموزش  زبان  آلمانی
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 32صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان تهران

56  مدیریت صنعتی - مدیریت عملکرد

56  مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی

56  مطالعات  منطقه اي

56  مطالعات فرهنگی و رسانه

56  مهندسی محیط زیست - منابع آب

55  بیوفیزیک

54  بیومکانیک ورزشی

54  مهندسی پزشکی - توانبخشی

54  مهندسی صنایع - لجستیک و زنجیره تامین

53  مدیریت امورشهري

53  مهندسی سیستم هاي انرژي - سیستم هاي انرژي

51  محیط زیست - مدیریت محیط زیست

51  مهندسی صنایع - مهندسی مالی

51  مهندسی محیط زیست ـ آب و فاضالب

50  مهندسی نفت - اکتشاف

50  میکروبیولوژي - میکروبیولوژي صنعتی

47  علوم کامپیوتر - محاسبات نرم و هوش مصنوعی

46  پژوهش هنر

45  امور فرهنگی - مدیریت امور فرهنگی

45  مرمت و احیاي ابنیه و بافت هاي تاریخی - حفاظت و مرمت میراث شهري

44  مهندسی صنایع - مدیریت مهندسی

41  تکنولوژي  آموزشی

40  اقیانوس شناسی فیزیکی

40  جغرافیا و برنامه ریزي روستایی - توسعه اقتصاد روستایی

40  جغرافیا و برنامه ریزي شهري - برنامه ریزي مسکن و بازآفرینی شهري

40  جغرافیا و برنامه ریزي شهري - کاربري اراضی و ممیزي امالك

40  جغرافیا و برنامه ریزي گردشگري - برنامه ریزي فضایی و مجتمع هاي گردشگري

40  ریاضی کاربردي - معادالت دیفرانسیل و سیستم هاي دینامیکی

40  ریاضی محض - هندسه (توپولوژي)

40  زیست شناسی دریا- آلودگی دریا

40  زیست شناسی دریا- بوم شناسی دریا

40  ژئوفیزیک - لرزه شناسی

40  شیمی - شیمی دریا
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 33صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان تهران

40  علم اطالعات و دانش شناسی-مدیریت کتابخانه هاي دانشگاهی

40  علوم زمین - چینه نگاري و دیرینه شناسی

40  علوم زمین - رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

40  علوم زمین - زمین شناسی زیست محیطی

40  علوم محیط زیست

40  محیط زیست - برنامه ریزي محیط زیست

40  محیط زیست دریا

40  مهندسی  هسته اي  - مهندسی  راکتور

40  مهندسی شیمی - پدیده هاي انتقال

40  مهندسی شیمی - ترموسینتیک و کاتالیست

39  آب و هواشناسی - تغییر اقلیم

39  جامعه شناسی انقالب اسالمی

39  ژئوفیزیک - زلزله شناسی

39  فیزیک - فیزیک هسته اي

39  مهندسی سیستم هاي انرژي - انرژي و محیط زیست

39  مهندسی شیمی - فرآوري و انتقال گاز

38  مدیریت فناوري اطالعات - مدیریت منابع اطالعاتی

38  مهندسی خودرو - سازه و بدنه خودرو

38  مهندسی عمران-مهندسی سواحل، بنادر و سازه هاي دریایی

38  هواشناسی

37  زیست فناوري دریا

37  علوم زمین - زمین شناسی مهندسی

37  مهندسی هوا فضا - آیرودینامیک

36  اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعی

36  مدیریت تکنولوژي - سیاست هاي تحقیق و توسعه

36  مهندسی پلیمر - نانو فناوري

36  مهندسی مواد-خوردگی وحفاظت مواد

36  مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی

35  برنامه ریزي منطقه اي

35  مدیریت کسب و کار - رفتار سازمانی و منابع انسانی

35  مهندسی  پزشکی  - بیوالکتریک

35  مهندسی  شیمی  - بیوتکنولوژي

35  مهندسی پلیمر - کامپوزیت
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 34صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان تهران

35  مهندسی هوا فضا - سازه هاي هوایی

34  علوم اقتصادي - اقتصاد و تجارت الکترونیک

34  مرمت و احیاي ابنیه و بافت هاي تاریخی - حفاظت و مرمت میراث معماري

34  مطالعات زنان- حقوق زن در اسالم

33  ژنتیک

33  علوم تربیتی ـ آموزش و پرورش پیش دبستانی

33  فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت ورزشی محض

33  مهندسی طراحی محیط زیست

33  مهندسی متالورژي و مواد - جوشکاري

32  مدیریت دولتی - خط مشی گذاري عمومی

32  مهندسی نفت - حفاري

31  مهندسی انرژي هاي تجدیدپذیر

30  جغرافیاي سیاسی - ژئوپلیتیک

30  مشاوره - مشاوره توانبخشی

27  ارتباط تصویري

27  مدیریت فناوري اطالعات - مدیریت دانش

25  مهندسی پلیمر - فرآورش

24  مدیریت بازرگانی - کارآفرینی

24  مدیریت فناوري اطالعات - سیستم هاي اطالعاتی پیشرفته

23  تصویر سازي

23  کارآفرینی - کسب و کار جدید

23  مهندسی هسته اي - پرتو پزشکی

22  علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی محیط زیست

22  مهندسی نقشه برداري - ژئودزي

22  مهندسی هسته اي - گداخت هسته اي

21  اگرواکولوژي

21  مهندسی کامپیوتر - شبکه هاي کامپیوتري

21  مهندسی هسته اي - مهندسی چرخه سوخت

20  انگل شناسی

20  ایران شناسی - فرهنگ مردم، آداب و رسوم و میراث فرهنگی

20  آمار اقتصادي

20  باستان شناسی -  تمدن و فرهنگ اسالمی ایران و سرزمین هاي دیگر

20  برنامه ریزي آمایش سرزمین
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 35صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان تهران

20  تاریخ علم - ریاضی در جهان اسالم

20  تاریخ علم - طب و داروسازي در جهان اسالم

20  تاریخ علم - فیزیک و فناوري در جهان اسالم

20  تاریخ علم - نجوم در جهان اسالم

20  جغرافیا و برنامه ریزي روستایی - مدیریت توسعه پایدار روستایی

20  جغرافیا و برنامه ریزي شهري - محیط زیست شهري

20  جغرافیا و برنامه ریزي گردشگري - گردشگري روستایی

20  جغرافیاي سیاسی - مطالعات ایران

20  ریاضی کاربردي - رمز و کد

20  زبان و ادبیات فارسی - ادبیات کودك و نوجوان

20  زیست شناسی دریا- گیاهان دریا

20  ژنتیک و به نژادي گیاهی

20  ژئوفیزیک - ژئوالکتریک

20  ژئوفیزیک - ژئومغناطیس

20  ژئوفیزیک-گرانی سنجی

20  شناخت اندیشه هاي امام خمینی (ره)

20  علم اطالعات و دانش شناسی - مدیریت کتابخانه هاي دیجیتال

20  علوم ارتباطات اجتماعی

20  علوم حدیث - اقتصاد اسالمی

20  علوم حدیث - تفسیر اثري

20  علوم حدیث - کالم و عقاید

20  علوم دامی - ژنتیک و اصالح دام و طیور

20  علوم زمین - آب زمین شناسی

20  فوتونیک

20  مدیریت تکنولوژي - نوآوري تکنولوژي

20  مدیریت دولتی-مدیریت تحول

20  مدیریت فناوري اطالعات - کسب و کار الکترونیک

20  مدیریت کسب و کار - سیستم هاي اطالعاتی و فناوري اطالعات

20  معماري کشتی - سازه کشتی

20  مهندسی صنایع - مدیریت پروژه

20  مهندسی محیط زیست - سواحل

20  مهندسی محیط زیست - مواد زائد جامد

20  مهندسی معدن-مکانیک سنگ
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 36صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان تهران

20  مهندسی مواد - استخراج فلزات

20  مهندسی مواد - شکل دادن فلزات

20  مهندسی نساجی - پوشاك

20  مهندسی نساجی - شیمی نساجی و رنگ

20  میکروبیولوژي - بیوسیستماتیک و بوم شناسی

20  نانوفناوري - نانو مواد

20  نقاشی ایرانی

19  باکتري شناسی

19  فیزیولوژي ورزشی - تغذیه ورزش

19  مهندسی هوا فضا- مهندسی فضایی

19  میکروبیولوژي - میکروبیولوژي محیطی

18  بافت شناسی دامپزشکی

18  زبان و ادبیات آلمانی

18  مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی

18  مهندسی پلیمر - پلیمریزاسیون

18  مهندسی خودرو - طراحی سیستم هاي دینامیکی خودرو

17  مهندسی خودرو - قواي محرکه خودرو

17  مهندسی معدن - اکتشاف مواد معدنی

17  مهندسی معدن -فرآوري مواد معدنی

17  مهندسی نفت - مخازن هیدروکربوري

17  مهندسی هوا فضا - جلوبرندگی

17  مهندسی هوا فضا- دینامیک پرواز و کنترل

16  آموزش زبان روسی

16  باستان شناسی - پیش از تاریخ

16  مدیریت  آموزشی

16  مهندسی  پزشکی  - بیومکانیک

16  مهندسی محیط زیست - آلودگی خاك

15  مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیک

15  مطالعات جوانان

15  مهندسی محیط زیست - آلودگی هوا

15  مهندسی مواد - سرامیک

14  اقتصاد کشاورزي - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهاي کشاورزي

14  اقتصاد کشاورزي - اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 37صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان تهران

14  اقتصاد کشاورزي - بازاریابی محصوالت کشاورزي

14  اقتصاد کشاورزي - سیاست و توسعه کشاورزي

14  توسعه روستائی

14  حشره  شناسی  کشاورزي

14  علوم و مهندسی شیالت - تکثیر و پرورش آبزیان

14  علوم و مهندسی شیالت - فرآوري محصوالت شیالتی

14  مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکی

14  مطالعات فرهنگی

14  مهندسی در سوانح طبیعی

14  مهندسی صنایع - سیستم هاي سالمت

14  مهندسی هوا فضا - فناوري ماهواره

13  روان شناسی ورزشی

13  علوم دامی - فیزیولوژي دام و طیور

13  مدیریت بازرگانی دریایی

13  مهندسی هسته اي - کاربرد پرتوها

11  بیوتکنولوژي کشاورزي

11  مدیریت دولتی - طراحی سازمان هاي دولتی

10  فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت ورزشی بالینی

10  مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومی

9   علوم دامی - تغذیه دام

8   مهندسی پزشکی - بافت

7   اگروتکنولوژي - علوم علف هاي هرز

7   آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی - امدادگر ورزشی

7   بیماري  شناسی  گیاهی

7   ترویج و آموزش کشاورزي پایدار - آموزش کشاورزي پایدار و محیط زیست

7   ترویج و آموزش کشاورزي پایدار - نوآوري و کارآفرینی کشاورزي

7   علوم دامی - تغذیه طیور

7   علوم و مهندسی آب - آبیاري و زهکشی

7   علوم و مهندسی آب - هواشناسی کشاورزي

7   علوم و مهندسی آبخیز - آبخیزداري شهري

7   علوم و مهندسی آبخیز - حفاظت آب و خاك

7   علوم و مهندسی باغبانی - سبزي ها

7   علوم و مهندسی جنگل - علوم زیستی جنگل
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 38صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان تهران

7   علوم و مهندسی جنگل - مدیریت جنگل

7   علوم و مهندسی شیالت - بوم شناسی آبزیان

7   علوم و مهندسی مرتع - گیاهان دارویی و صنعتی

7   علوم و مهندسی مرتع - مدیریت مرتع

7   مدیریت منابع خاك - فیزیک و حفاظت خاك

7   مدیریت منابع خاك - منابع خاك و ارزیابی اراضی

7   مدیریت و کنترل بیابان

7   مهندسی صنایع چوب و فرآورده هاي سلولزي - صنایع سلولزي

7   مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت

7   مهندسی مکانیک بیوسیستم - فناوري پس از برداشت

6   ترویج و آموزش کشاورزي پایدار - ترویج کشاورزي پایدار و منابع طبیعی

6   علوم و مهندسی آب - سازه هاي آبی

6   علوم و مهندسی محیط زیست - مدیریت و حفاظت تنوع زیستی

6   مدیریت صنعتی - مدیریت پروژه

6   مهندسی مکانیزاسیون کشاورزي - مدیریت و تحلیل سامانه ها

5   طراحی  صنعتی

5   علوم و مهندسی آب - منابع آب

5   علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان زینتی

4   مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت

3   علوم و مهندسی باغبانی - درختان میوه

3   مدیریت کشاورزي

2   علوم و مهندسی محیط زیست - ارزیابی و آمایش سرزمین

22615 جمع در استان
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آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 39صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان چهارمحال وبختیاري

48  مهندسی عمران - سازه

39  مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز

39  مهندسی مکانیک -طراحی کاربردي

32  مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

21  مهندسی مکاترونیک

20  انگل شناسی

20  بافت شناسی دامپزشکی

20  ریاضی کاربردي ـ آنالیز عددي

20  ریاضی محض-جبر

20  زبان  وادبیات  فارسی

20  زبان و ادبیات فارسی- ادبیات تطبیقی

20  زیست شناسی جانوري - فیزیولوژي

20  شیمی -شیمی آلی

20  شیمی -شیمی فیزیک

20  شیمی -شیمی معدنی

20  طراحی فضاهاي آموزشی

20  فلسفه و کالم اسالمی

20  فیتو شیمی

20  مترجمی  زبان  انگلیسی

20  میکروبیولوژي - میکروبیولوژي صنعتی

19  شیمی -شیمی تجزیه

19  مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتال

19  مهندسی برق- سیستم هاي قدرت

19  مهندسی عمران - زلزله

18  بیوشیمی

17  مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزش

16  میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زا

15  آموزش  زبان  انگلیسی

14  فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستی

13  حسابداري

10  مهندسی معماري

7   اگرواکولوژي

7   اگروتکنولوژي - علوم و تکنولوژي بذر
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مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 40صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان چهارمحال وبختیاري

7   علوم دامی - ژنتیک و اصالح دام و طیور

7   علوم و مهندسی شیالت - تکثیر و پرورش آبزیان

6   ژنتیک

6   علوم دامی - تغذیه دام

5   مدیریت بازرگانی- بازاریابی

4   علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذایی

3   علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان دارویی

710 جمع در استان
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آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 41صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان خراسان جنوبی

59  زبان  وادبیات  فارسی

56  مهندسی برق- سیستم هاي قدرت

38  علوم اقتصادي - توسعه اقتصادي و برنامه ریزي

37  حسابرسی

34  حسابداري

34  مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

33  مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز

32  مهندسی عمران - سازه

31  پژوهش هنر

20  ادبیات نمایشی

20  آمار اقتصادي

20  آمار ریاضی

20  بیومکانیک ورزشی

20  حقوق مالی - اقتصادي

20  ریاضی کاربردي ـ آنالیز عددي

20  ریاضی کاربردي - ریاضی مالی

20  ریاضی محض-آنالیز

20  ریاضی محض-جبر

20  زبان و ادبیات فارسی- ادبیات تطبیقی

20  طراحی شهري

20  علوم زمین - چینه نگاري و دیرینه شناسی

20  علوم زمین - زمین ساخت (تکتونیک)

20  علوم زمین - زمین شناسی نفت

20  مدیریت کسب و کار - بازاریابی

20  مهندسی برق - کنترل

20  مهندسی برق - مخابرات سیستم

20  مهندسی شیمی - صنایع غذایی

20  مهندسی عمران- ژئوتکنیک

19  فقه و مبانی حقوق اسالمی

19  مدیریت کسب و کار - مالی

19  مدیریت ورزشی - مدیریت اوقات فراغت ورزش هاي تفریحی

19  مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان هاي ورزشی

19  مدیریت ورزشی - مدیریت رویدادهاي ورزشی
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مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 42صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان خراسان جنوبی

19  مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزش

19  مهندسی کامپیوتر - شبکه هاي کامپیوتري

19  مهندسی کامپیوتر- معماري سیستم هاي کامپیوتري

18  آموزش  زبان  انگلیسی

18  مدیریت کسب و کار - استراتژي

18  مدیریت ورزشی - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی

18  مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

17  علوم اقتصادي - بانکداري اسالمی

17  مهندسی  پزشکی  - بیوالکتریک

16  مهندسی عمران -راه وترابري

15  مهندسی فناوري اطالعات - تجارت الکترونیکی

13  مدیریت پروژه و ساخت

12  برنامه ریزي  درسی

12  تحقیقات آموزشی

12  مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی

11  مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکی

10  مهندسی معماري

7   اگروتکنولوژي - علوم علف هاي هرز

7   اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعی

7   توسعه روستائی

7   علوم دامی - تغذیه دام

7   علوم و مهندسی آب - آبیاري و زهکشی

7   علوم و مهندسی آب - سازه هاي آبی

7   علوم و مهندسی آب - منابع آب

7   علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان دارویی

7   علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوري مواد غذایی

6   ترویج و آموزش کشاورزي پایدار - ترویج کشاورزي پایدار و منابع طبیعی

5   علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذایی

5   مدیریت بازرگانی- بازاریابی

1172 جمع در استان
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آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 43صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان خراسان رضوي

130 زبان  وادبیات  فارسی

105 فقه و مبانی حقوق اسالمی

100 مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیک

88  مهندسی برق- سیستم هاي قدرت

87  مهندسی مکانیک - تبدیل انرژي

60  آمار اقتصادي

60  زیست شناسی جانوري - سلولی و تکوینی

60  مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیک

59  آموزش  زبان  انگلیسی

59  زبان و ادبیات فارسی - ادبیات کودك و نوجوان

58  شیمی -شیمی تجزیه

58  مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی

58  مهندسی عمران - سازه

56  مهندسی مکانیک -طراحی کاربردي

54  مهندسی برق - کنترل

53  شیمی -شیمی آلی

52  مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکی

48  زیست شناسی سلولی و مولکولی

47  روان شناسی ورزشی

45  بیوشیمی

45  جامعه  شناسی

42  مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

42  مهندسی مکاترونیک

41  مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکی

40  آمار ریاضی

40  ریاضی محض-آنالیز

40  زبان و ادبیات فارسی - ادبیات پایداري

40  زیست شناسی گیاهی - سیستماتیک و بوم شناسی

40  شیمی - شیمی پلیمر

40  شیمی -شیمی فیزیک

40  شیمی -شیمی معدنی

40  مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتال

40  مهندسی برق - شبکه هاي مخابراتی
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آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 44صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان خراسان رضوي

40  مهندسی برق - مخابرات امن و رمز نگاري

40  مهندسی برق - مخابرات سیستم

40  مهندسی برق - مخابرات میدان و موج

40  مهندسی برق - مخابرات نوري

38  مهندسی  پزشکی  - بیوالکتریک

37  شیمی - شیمی دارویی

37  شیمی -شیمی کاربردي

35  مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی

35  مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکی

34  مترجمی  زبان  انگلیسی

32  روابط بین  الملل

32  ژنتیک

32  مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان هاي ورزشی

31  حسابرسی

30  پژوهش  علوم  اجتماعی

26  حسابداري

25  مهندسی کامپیوتر - شبکه هاي کامپیوتري

24  علوم  سیاسی

23  اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعی

22  مهندسی سیستم هاي انرژي - انرژي و محیط زیست

22  مهندسی سیستم هاي انرژي - تکنولوژي انرژي

21  مهندسی سیستم هاي انرژي - سیستم هاي انرژي

20  ادبیات نمایشی

20  اندیشه سیاسی در اسالم

20  آب و هواشناسی - آب و هواشناسی محیطی

20  آموزش  زبان  فرانسه

20  آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

20  تاریخ -تاریخ ایران اسالمی

20  تاریخ و تمدن ملل اسالمی

20  جغرافیا و برنامه ریزي روستایی - مدیریت توسعه پایدار روستایی

20  جغرافیا و برنامه ریزي شهري - آمایش شهري

20  ریاضی محض-جبر

20  زبان  وادبیات  انگلیسی
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آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 45صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان خراسان رضوي

20  زبان و ادبیات فارسی- ادبیات تطبیقی

20  زیست شناسی گیاهی - سلولی و تکوینی

20  زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژي

20  زیست فناوري میکروبی

20  ژئومورفولوژي - ژئومورفولوژي و آمایش محیط

20  شناخت اندیشه هاي امام خمینی (ره)

20  طراحی شهري

20  عرفان  اسالمی

20  علوم اقتصادي - توسعه اقتصادي و برنامه ریزي

20  علوم زمین - چینه نگاري و دیرینه شناسی

20  علوم زمین - رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

20  فلسفه و کالم اسالمی

20  فیزیک - فیزیک پالسما

20  فیزیک - فیزیک ماده چگال

20  مترجمی  زبان  عربی

20  مهندسی برق - سامانه هاي برقی حمل و نقل

20  مهندسی خودرو - سازه و بدنه خودرو

20  مهندسی شیمی - ترموسینتیک و کاتالیست

20  مهندسی صنایع - مهندسی مالی

20  مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز

20  مهندسی کامپیوتر- معماري سیستم هاي کامپیوتري

20  مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی

20  میکروبیولوژي - میکروبیولوژي محیطی

19  علوم ارتباطات اجتماعی

19  علوم تربیتی ـ آموزش و پرورش پیش دبستانی

19  علوم زمین - زمین شناسی زیست محیطی

19  مهندسی مواد-خوردگی وحفاظت مواد

18  ادبیات عربی

18  تاریخ -تاریخ اسالم

18  رفتار حرکتی - یادگیري و کنترل حرکتی

18  ریاضی کاربردي ـ آنالیز عددي

18  فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستی

18  مدیریت بازرگانی - کارآفرینی
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آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 46صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان خراسان رضوي

18  مهندسی  شیمی  - بیوتکنولوژي

18  مهندسی شیمی - فرآوري و انتقال گاز

18  میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زا

18  میکروبیولوژي - میکروبیولوژي صنعتی

17  جامعه شناسی ورزشی

17  جغرافیا و برنامه ریزي گردشگري - گردشگري شهري

17  حقوق مالی - اقتصادي

17  زبان وادبیات فرانسه-ادبی

17  مدیریت صنعتی - مدیریت عملکرد

17  مدیریت کسب و کار - استراتژي

17  مهندسی شیمی - صنایع غذایی

17  مهندسی نفت - اکتشاف

16  برنامه ریزي شهري

16  مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزش

16  مهندسی  پزشکی  - بیومکانیک

16  مهندسی خودرو - قواي محرکه خودرو

15  جامعه شناسی انقالب اسالمی

15  رفتار حرکتی - رشد حرکتی

15  زیست شناسی جانوري - فیزیولوژي

15  مدیریت کسب و کار - بازاریابی

15  مدیریت کسب و کار - رفتار سازمانی و منابع انسانی

15  مهندسی ورزش

14  علوم دامی - ژنتیک و اصالح دام و طیور

14  علوم و مهندسی صنایع غذایی - شیمی مواد غذایی

14  مهندسی انرژي هاي تجدیدپذیر

13  اگرواکولوژي

13  مدیریت دولتی - خط مشی گذاري عمومی

13  مدیریت ورزشی - مدیریت اوقات فراغت ورزش هاي تفریحی

12  اگروتکنولوژي - علوم و تکنولوژي بذر

12  پژوهش هنر

12  علوم قرآن و حدیث

12  علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوري مواد غذایی

12  علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذایی

M
as

ter
Te

st.
ir

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد
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مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 47صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان خراسان رضوي

11  مدیریت بازرگانی- بازاریابی

11  مدیریت فناوري اطالعات - مدیریت منابع اطالعاتی

10  آموزش و بهسازي منابع انسانی

10  حقوق اقتصادي

10  علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذایی

10  فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت ورزشی محض

10  مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیک

9   علوم دامی - تغذیه دام

9   مدیریت مالی

9   مهندسی معماري

8   حقوق  بین  الملل

7   بیماري  شناسی  گیاهی

7   بیوتکنولوژي کشاورزي

7   علوم دامی - فیزیولوژي دام و طیور

7   علوم و مهندسی آبخیز - آبخیزداري شهري

5   اگروتکنولوژي - علوم علف هاي هرز

5   علوم و مهندسی آب - آبیاري و زهکشی

4   علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان دارویی

4079 جمع در استان
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مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 48صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان خراسان شمالی

27  فقه و مبانی حقوق اسالمی

20  ادبیات عربی

20  تاریخ -تاریخ عمومی جهان

20  تاریخ و تمدن ملل اسالمی

20  ریاضی کاربردي - بهینه سازي

20  ریاضی محض-آنالیز

20  ریاضی محض-جبر

20  زبان و ادبیات فارسی - ادبیات پایداري

20  زبان و ادبیات فارسی- ادبیات تطبیقی

20  فیتو شیمی

20  مترجمی  زبان  عربی

20  مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیک

20  مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی

20  مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکی

19  تاریخ - تاریخ ایران باستان

19  شیمی -شیمی آلی

19  علم اطالعات و دانش شناسی-مدیریت اطالعات

19  فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت ورزشی بالینی

19  مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتال

19  مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیک

19  مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکی

18  تاریخ -تاریخ اسالم

18  مهندسی برق- سیستم هاي قدرت

17  زبان  وادبیات  فارسی

17  مهندسی عمران - زلزله

16  مدیریت ورزشی - مدیریت اوقات فراغت ورزش هاي تفریحی

15  مهندسی مکانیک - تبدیل انرژي

14  فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستی

12  مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت

11  مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

8   جغرافیا و برنامه ریزي شهري - آمایش شهري

7   اگرواکولوژي

7   اگروتکنولوژي - علوم علف هاي هرز
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 49صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان خراسان شمالی

7   اگروتکنولوژي - علوم و تکنولوژي بذر

7   اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعی

7   حسابداري

7   علوم و مهندسی باغبانی - سبزي ها

7   علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان دارویی

7   علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان زینتی

6   علوم و مهندسی باغبانی - درختان میوه

6   مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی

5   بیماري  شناسی  گیاهی

5   علوم و مهندسی باغبانی - تولید محصوالت گلخانه اي

2   مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی

646 جمع در استان
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 50صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان خوزستان

80  ادبیات عربی

79  نانوشیمی

76  مهندسی عمران - سازه

72  فقه و مبانی حقوق اسالمی

60  ریاضی محض-آنالیز

59  آموزش  زبان  انگلیسی

59  مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکی

57  زبان  وادبیات  فارسی

57  شیمی -شیمی آلی

56  شیمی -شیمی تجزیه

55  مهندسی برق - کنترل

54  مهندسی شیمی - طراحی فرآیند

54  مهندسی مکاترونیک

48  مهندسی برق- سیستم هاي قدرت

40  فلسفه و کالم اسالمی

39  شیمی -شیمی فیزیک

39  علوم اقتصادي - اقتصاد انرژي

39  مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتال

39  مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب

38  مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

37  مهندسی مکانیک - تبدیل انرژي

37  مهندسی نفت - مخازن هیدروکربوري

36  مهندسی شیمی - فرآوري و انتقال گاز

35  مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیک

34  مهندسی معماري

34  مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

33  جغرافیا و برنامه ریزي شهري - کاربري اراضی و ممیزي امالك

32  مهندسی مکانیک -طراحی کاربردي

28  مدیریت کسب و کار - استراتژي

21  اگرواکولوژي

21  مهندسی انرژي هاي تجدیدپذیر

20  آمار اقتصادي

20  باستان شناسی - دوران تاریخی
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 51صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان خوزستان

20  تاریخ -تاریخ اسالم

20  جامعه شناسی ورزشی

20  جغرافیا و برنامه ریزي روستایی - مدیریت توسعه پایدار روستایی

20  جغرافیا و برنامه ریزي گردشگري - گردشگري شهري

20  زبان و ادبیات فارسی- ادبیات تطبیقی

20  زیست شناسی جانوري - فیزیولوژي

20  زیست شناسی دریا - جانوران دریا

20  زیست فناوري دریا

20  ژئوفیزیک - لرزه شناسی

20  سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی - سیستم اطالعات جغرافیایی

20  شناخت اندیشه هاي امام خمینی (ره)

20  شیمی - شیمی پلیمر

20  شیمی -شیمی معدنی

20  طبیعت گردي (اکوتوریسم)

20  عرفان  اسالمی

20  علوم زمین - رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

20  علوم زمین - زمین ساخت (تکتونیک)

20  علوم زمین - زمین شناسی اقتصادي

20  فیتو شیمی

20  فیزیک - فیزیک پالسما

20  فیزیک - فیزیک ماده چگال

20  فیزیک - نجوم و اختر فیزیک

20  فیزیولوژي

20  مترجمی  زبان  عربی

20  محیط زیست - آموزش محیط زیست

20  مخاطرات محیطی

20  مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیک

20  مهندسی پلیمر - رنگ

20  مهندسی پلیمر - فرآورش

20  مهندسی شیمی - پدیده هاي انتقال

20  مهندسی شیمی - ترموسینتیک و کاتالیست

20  مهندسی شیمی - صنایع غذایی

20  مهندسی عمران - زلزله

M
as

ter
Te

st.
ir

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 52صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان خوزستان

20  مهندسی عمران-مهندسی سواحل، بنادر و سازه هاي دریایی

20  مهندسی کامپیوتر- معماري سیستم هاي کامپیوتري

20  مهندسی مواد - سرامیک

20  میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زا

20  نانوفیزیک

19  اگروتکنولوژي - علوم و تکنولوژي بذر

19  پیشگیري بیماري هاي دامی

19  تاریخ -تاریخ ایران اسالمی

19  زبان شناسی همگانی

19  شیمی - شیمی دارویی

19  علم اطالعات و دانش شناسی-مدیریت اطالعات

19  علوم اقتصادي - برنامه ریزي سیستم هاي اقتصادي

19  معماري و انرژي

19  مهندسی سیستم هاي انرژي - تکنولوژي انرژي

19  مهندسی شیمی - پلیمر

19  مهندسی شیمی - صنایع شیمیایی معدنی

18  تاریخ - تاریخ ایران باستان

18  علوم اقتصادي - توسعه اقتصادي و برنامه ریزي

18  علوم قرآن و حدیث

18  فیزیولوژي ورزشی - تغذیه ورزش

18  مدیریت کسب و کار - مالی

18  مهندسی  شیمی  - بیوتکنولوژي

17  آب و هواشناسی - تغییر اقلیم

17  بیوشیمی

17  ریاضی کاربردي - ریاضی مالی

17  فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستی

17  مهندسی  پزشکی  - بیومکانیک

17  مهندسی صنایع - مدیریت پروژه

17  مهندسی متالورژي و مواد - جوشکاري

17  مهندسی محیط زیست ـ آب و فاضالب

17  مهندسی نفت - بهره برداري

16  آموزش ریاضی

16  زیست شناسی سلولی و مولکولی
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 53صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان خوزستان

16  فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت ورزشی محض

16  مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی

16  مهندسی شیمی - فرآیندهاي جداسازي

16  مهندسی عمران- ژئوتکنیک

16  مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی

16  مهندسی نفت - اکتشاف

15  علوم  سیاسی

15  مدیریت امورشهري

15  مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وري

15  مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز

15  مهندسی محیط زیست - آلودگی هوا

14  جغرافیا و برنامه ریزي شهري - آمایش شهري

14  طراحی شهري

14  علوم و مهندسی آب - سازه هاي آبی

14  علوم و مهندسی شیالت - فرآوري محصوالت شیالتی

14  مدیریت حاصلخیزي و زیست فناوري خاك - شیمی ، حاصلخیزي خاك و تغذیه گیاه

14  مهندسی شیمی - محیط زیست

14  مهندسی کامپیوتر - شبکه هاي کامپیوتري

14  مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت

13  اگروتکنولوژي - علوم علف هاي هرز

13  رفتار حرکتی - رشد حرکتی

13  علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی محیط زیست

13  فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی کاربردي

13  محیط زیست - مدیریت محیط زیست

13  مهندسی مکانیزاسیون کشاورزي - انرژي

12  جمعیت  شناسی

11  اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعی

11  روابط بین  الملل

11  علوم و مهندسی آب - منابع آب

11  مهندسی نفت - حفاري

10  علوم و مهندسی آب - آبیاري و زهکشی

10  فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت ورزشی بالینی

9   علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذایی
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آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 54صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان خوزستان

9   مدیریت کسب و کار - بازاریابی

7   اقتصاد کشاورزي - بازاریابی محصوالت کشاورزي

7   بیماري  شناسی  گیاهی

7   زبان  وادبیات  انگلیسی

7   ژنتیک و به نژادي گیاهی

7   علوم و مهندسی شیالت - تکثیر و پرورش آبزیان

7   علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوري مواد غذایی

7   علوم و مهندسی محیط زیست - ارزیابی و آمایش سرزمین

7   علوم و مهندسی محیط زیست - مدیریت و حفاظت تنوع زیستی

7   مدیریت حاصلخیزي و زیست فناوري خاك - بیولوژي و بیوتکنولوژي خاك

7   مدیریت منابع خاك - فیزیک و حفاظت خاك

7   مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت

7   مهندسی مکانیزاسیون کشاورزي - بازیافت و مدیریت پسماند

7   مهندسی مکانیزاسیون کشاورزي - مدیریت و تحلیل سامانه ها

7   مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژي هاي تجدید پذیر

6   بیوتکنولوژي کشاورزي

6   ترویج و آموزش کشاورزي پایدار - نوآوري و کارآفرینی کشاورزي

6   حشره  شناسی  کشاورزي

5   رفتار حرکتی - یادگیري و کنترل حرکتی

5   مدیریت کشاورزي

5   مهندسی  پزشکی  - بیوالکتریک

4   جامعه  شناسی

4   ژنتیک

4   علوم دامی - ژنتیک و اصالح دام و طیور

4   علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذایی

3352 Mجمع در استان
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مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 55صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان زنجان

49  مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

40  علوم اقتصادي - اقتصاد انرژي

40  مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی

40  مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکی

39  زبان و ادبیات فارسی- ادبیات تطبیقی

39  مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتال

37  مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزش

37  مهندسی مکانیک -طراحی کاربردي

36  زبان  وادبیات  فارسی

33  مهندسی برق- سیستم هاي قدرت

32  مهندسی عمران - سازه

31  روان شناسی ورزشی

31  مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکی

30  مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی

29  مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی

29  مهندسی معماري

22  مدیریت بازرگانی - کارآفرینی

21  حسابداري

21  مهندسی مکاترونیک

20  ادیان و عرفان

20  انگل شناسی

20  آموزش و بهسازي منابع انسانی

20  باستان شناسی -  تمدن و فرهنگ اسالمی ایران و سرزمین هاي دیگر

20  باستان شناسی - پیش از تاریخ

20  باستان شناسی - دوران تاریخی

20  بیوشیمی

20  پژوهش  علوم  اجتماعی

20  تاریخ -تاریخ اسالم

20  تاریخ -تاریخ عمومی جهان

20  تحقیقات آموزشی

20  جامعه شناسی ورزشی

20  روابط بین  الملل

20  ریاضی کاربردي - ریاضی مالی
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مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 56صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان زنجان

20  زبان هاي باستانی ایران

20  زیست شناسی جانوري - فیزیولوژي

20  زیست فناوري میکروبی

20  شیمی -شیمی آلی

20  شیمی -شیمی تجزیه

20  شیمی -شیمی فیزیک

20  علوم اقتصادي - اقتصاد اسالمی

20  علوم اقتصادي - برنامه ریزي سیستم هاي اقتصادي

20  علوم کامپیوتر - الگوریتم و نظریه محاسبه

20  علوم کامپیوتر - محاسبات علمی

20  علوم کامپیوتر - محاسبات نرم و هوش مصنوعی

20  علوم کامپیوتر - نظریه سیستم ها

20  فیزیک - فیزیک پالسما

20  فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت ورزشی بالینی

20  فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی کاربردي

20  کارآفرینی - کسب و کار جدید

20  مدیریت کسب و کار - بازاریابی

20  مدیریت کسب و کار - رفتار سازمانی و منابع انسانی

20  مدیریت کسب و کار - سیستم هاي اطالعاتی و فناوري اطالعات

20  مدیریت ورزشی - مدیریت رسانه هاي ورزشی

20  مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی

20  مرمت و احیاي ابنیه و بافت هاي تاریخی - حفاظت و مرمت میراث معماري

20  مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیک

20  مهندسی برق - سامانه هاي برقی حمل و نقل

20  مهندسی برق - کنترل

20  مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیک

20  مهندسی صنایع - مهندسی مالی

20  میکروبیولوژي - میکروبیولوژي صنعتی

19  تاریخ - تاریخ ایران باستان

19  تاریخ -تاریخ ایران اسالمی

19  زیست شناسی سلولی و مولکولی

19  شیمی - شیمی دارویی

19  مدیریت امورشهري
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 57صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان زنجان

19  مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وري

19  مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکی

19  مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب

19  نانوشیمی

18  طراحی شهري

18  مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان هاي ورزشی

18  معماري و انرژي

18  مهندسی  پزشکی  - بیوالکتریک

18  مهندسی صنایع - لجستیک و زنجیره تامین

17  مدیریت کسب و کار - مالی

17  معماري داخلی

17  مهندسی مکانیک - تبدیل انرژي

16  برنامه ریزي شهري

16  ژنتیک

16  مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیک

16  مدیریت ورزشی - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی

15  مدیریت بازرگانی- بازاریابی

15  مهندسی عمران -راه وترابري

15  مهندسی کامپیوتر - شبکه هاي کامپیوتري

15  میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زا

14  علوم  سیاسی

14  علوم قرآن و حدیث

14  فیزیولوژي ورزشی - تغذیه ورزش

13  جامعه  شناسی

10  مدیریت پروژه و ساخت

10  مدیریت صنعتی - مدیریت عملکرد

9   مهندسی عمران- ژئوتکنیک

7   علوم دامی - ژنتیک و اصالح دام و طیور

7   علوم و مهندسی باغبانی - سبزي ها

7   علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان زینتی

7   علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذایی

6   علوم و مهندسی باغبانی - تولید محصوالت گلخانه اي

6   مدیریت کشاورزي
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 58صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان زنجان

5   تکنولوژي  آموزشی

5   علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان دارویی

4   علوم و مهندسی باغبانی - درختان میوه

3   حسابرسی

2   علوم دامی - تغذیه دام

1   آموزش  زبان  انگلیسی

2056 جمع در استان
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 59صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان سمنان

93  مهندسی برق- سیستم هاي قدرت

68  مهندسی عمران - سازه

64  مهندسی معماري

59  مهندسی برق - مخابرات سیستم

59  مهندسی مکانیک -طراحی کاربردي

53  مهندسی مکانیک - تبدیل انرژي

44  مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

42  آموزش  زبان  انگلیسی

41  مهندسی مکاترونیک

40  زیست شناسی جانوري - سلولی و تکوینی

40  زیست شناسی گیاهی - سلولی و تکوینی

40  زیست شناسی گیاهی - سیستماتیک و بوم شناسی

40  شیمی - شیمی پلیمر

40  شیمی - شیمی دارویی

40  شیمی -شیمی آلی

40  شیمی -شیمی تجزیه

40  طراحی شهري

40  فیزیک - فیزیک هسته اي

40  مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی

40  مهندسی برق - کنترل

40  مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیک

40  مهندسی شیمی - صنایع غذایی

40  مهندسی عمران - زلزله

40  مهندسی هوا فضا - آیرودینامیک

39  بیوشیمی

38  مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

37  مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتال

36  فقه و مبانی حقوق اسالمی

36  مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزش

36  معماري داخلی

34  حقوق  بین  الملل

33  فیزیولوژي ورزشی - تغذیه ورزش

32  فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستی
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 60صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان سمنان

31  مهندسی کامپیوتر - شبکه هاي کامپیوتري

22  مهندسی انرژي هاي تجدیدپذیر

21  مهندسی هسته اي - پرتو پزشکی

20  ادبیات عربی

20  انگل شناسی

20  آب و هواشناسی - آب و هواشناسی محیطی

20  آموزش بزرگساالن

20  برنامه ریزي آمایش سرزمین

20  بیوفیزیک

20  تاریخ - اسناد و مدارك آرشیوي و نسخه شناسی

20  جامعه شناسی ورزشی

20  جغرافیا و برنامه ریزي روستایی - توسعه اقتصاد روستایی

20  جغرافیا و برنامه ریزي گردشگري - گردشگري شهري

20  حسابداري

20  حقوق مالی - اقتصادي

20  روابط بین  الملل

20  ریاضی کاربردي - ریاضی مالی

20  زبان  وادبیات  فارسی

20  زبان شناسی همگانی

20  زبان و ادبیات فارسی - ادبیات پایداري

20  زیست شناسی جانوري - فیزیولوژي

20  زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژي

20  زیست فناوري میکروبی

20  ژنتیک

20  شیمی -شیمی فیزیک

20  شیمی -شیمی معدنی

20  علوم اقتصادي - اقتصاد انرژي

20  علوم اقتصادي - اقتصاد و تجارت الکترونیک

20  علوم اقتصادي - توسعه اقتصادي و برنامه ریزي

20  علوم زمین - پترولوژي

20  علوم زمین - رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

20  علوم زمین - زمین ساخت (تکتونیک)

20  علوم زمین - زمین شناسی زیست محیطی
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 61صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان سمنان

20  علوم کامپیوتر - محاسبات نرم و هوش مصنوعی

20  فناوري معماري - معماري بیونیک

20  فناوري معماري - معماري دیجیتال

20  فیتو شیمی

20  فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت ورزشی بالینی

20  مترجمی  زبان  عربی

20  مدیریت کسب و کار - بازاریابی

20  مدیریت ورزشی - مدیریت رویدادهاي ورزشی

20  مطالعات زنان- حقوق زن در اسالم

20  مهندسی  شیمی  - بیوتکنولوژي

20  مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکی

20  مهندسی پزشکی - بافت

20  مهندسی پزشکی - بیومتریال

20  مهندسی شیمی - پدیده هاي انتقال

20  مهندسی شیمی - پلیمر

20  مهندسی شیمی - ترموسینتیک و کاتالیست

20  مهندسی شیمی - صنایع شیمیایی معدنی

20  مهندسی شیمی - طراحی فرآیند

20  مهندسی شیمی - فرآیندهاي جداسازي

20  مهندسی شیمی - محیط زیست

20  مهندسی صنایع - بهینه سازي سیستم ها

20  مهندسی صنایع - سیستم هاي کالن

20  مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وري

20  مهندسی صنایع - لجستیک و زنجیره تامین

20  مهندسی عمران -راه وترابري

20  مهندسی عمران- ژئوتکنیک

20  مهندسی معدن - استخراج مواد معدنی

20  مهندسی مواد - سرامیک

20  مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی

20  میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زا

20  نانوفناوري - نانو مواد

19  آموزش و بهسازي منابع انسانی

19  پژوهش  علوم  اجتماعی
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 62صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان سمنان

19  تاریخ -تاریخ اسالم

19  جغرافیا و برنامه ریزي روستایی - مدیریت توسعه پایدار روستایی

19  جغرافیا و برنامه ریزي شهري - آمایش شهري

19  زبان و ادبیات فارسی- ادبیات تطبیقی

19  زیست شناسی سلولی و مولکولی

19  علوم  سیاسی

19  مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات

19  مدیریت صنعتی - مدیریت عملکرد

19  مدیریت کسب و کار - استراتژي

19  مدیریت کسب و کار - رفتار سازمانی و منابع انسانی

19  مطالعات فرهنگی

19  معماري و انرژي

19  مهندسی برق - شبکه هاي مخابراتی

19  مهندسی صنایع - مهندسی مالی

19  مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکی

19  مهندسی نقشه برداري - ژئودزي

19  مهندسی ورزش

19  میکروبیولوژي - میکروبیولوژي صنعتی

18  تاریخ -تاریخ ایران اسالمی

18  فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی کاربردي

18  مدیریت کسب و کار - مالی

18  مهندسی نفت - حفاري

17  جامعه  شناسی

17  جغرافیا و برنامه ریزي گردشگري - برنامه ریزي فضایی و مجتمع هاي گردشگري

17  علوم اقتصادي - بانکداري اسالمی

17  مدیریت بازرگانی - کارآفرینی

17  مدیریت صنعتی - تولید و عملیات

17  مهندسی نقشه برداري - سنجش از دور

16  حقوق  عمومی

15  مدیریت مالی

14  جغرافیا و برنامه ریزي شهري - محیط زیست شهري

14  مدیریت دولتی-مدیریت تحول

14  مهندسی  پزشکی  - بیوالکتریک
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 63صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان سمنان

12  علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوري مواد غذایی

11  حسابرسی

11  مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکی

11  مدیریت دولتی - مدیریت رفتار سازمانی

10  جغرافیاي سیاسی - ژئوپلیتیک

7   اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعی

7   بیوتکنولوژي کشاورزي

7   ترویج و آموزش کشاورزي پایدار - نوآوري و کارآفرینی کشاورزي

7   توسعه روستائی

7   حشره  شناسی  کشاورزي

7   حقوق ثبت اسناد و امالك

7   علوم دامی - تغذیه دام

7   علوم و مهندسی باغبانی - سبزي ها

7   علوم و مهندسی صنایع غذایی - شیمی مواد غذایی

7   مدیریت حاصلخیزي و زیست فناوري خاك - شیمی ، حاصلخیزي خاك و تغذیه گیاه

6   بیماري  شناسی  گیاهی

6   علوم و مهندسی باغبانی - تولید محصوالت گلخانه اي

6   علوم و مهندسی باغبانی - درختان میوه

6   علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذایی

6   مدیریت بازرگانی- بازاریابی

5   علوم دامی - تغذیه طیور

5   علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان دارویی

5   علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان زینتی

4   علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذایی

3   حقوق خانواده

3   علوم و مهندسی آب - منابع آب

3   کارآفرینی - کسب و کار جدید

3548 جمع در استان
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 64صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان سیستان وبلوچستان

45  زبان  وادبیات  فارسی

23  آموزش  زبان  انگلیسی

22  علوم  سیاسی

20  آموزش ریاضی

20  جغرافیا و برنامه ریزي گردشگري - برنامه ریزي فضایی و مجتمع هاي گردشگري

20  ریاضی کاربردي ـ آنالیز عددي

20  شیمی - شیمی پلیمر

20  شیمی -شیمی آلی

20  علوم زمین - رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

20  علوم زمین - زمین شناسی زیست محیطی

20  علوم زمین - زمین شناسی مهندسی

20  فلسفه و کالم اسالمی

20  محیط زیست - مدیریت محیط زیست

19  جغرافیا و برنامه ریزي شهري - آمایش شهري

19  فقه و مبانی حقوق اسالمی

18  مدیریت کسب و کار - استراتژي

17  مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وري

15  مهندسی برق- سیستم هاي قدرت

14  جامعه  شناسی

8   مهندسی عمران - سازه

7   اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعی

7   ژنتیک و به نژادي گیاهی

6   علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان زینتی

5   مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

1   مهندسی معماري

426 Mجمع در استان
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 65صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان فارس

163 مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

156 شیمی -شیمی آلی

150 مهندسی برق- سیستم هاي قدرت

135 زبان  وادبیات  فارسی

131 مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیک

122 آموزش  زبان  انگلیسی

113 مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکی

110 آموزش و بهسازي منابع انسانی

98  مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیک

94  شیمی -شیمی تجزیه

94  مهندسی برق - مخابرات سیستم

78  مهندسی عمران- ژئوتکنیک

76  زیست شناسی جانوري - فیزیولوژي

76  فقه و مبانی حقوق اسالمی

74  بیوشیمی

74  مهندسی معماري

67  طراحی شهري

65  مهندسی مکانیک -طراحی کاربردي

62  مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز

60  آمار ریاضی

60  ریاضی محض-آنالیز

60  شیمی -شیمی فیزیک

59  ریاضی کاربردي - ریاضی مالی

59  زیست شناسی جانوري - سلولی و تکوینی

59  شیمی - شیمی دارویی

59  شیمی -شیمی معدنی

59  فیتو شیمی

58  مهندسی عمران - سازه

56  مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب

56  نانوشیمی

55  مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتال

54  تحقیقات آموزشی

54  زیست شناسی سلولی و مولکولی
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 66صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان فارس

53  مهندسی برق - کنترل

47  مهندسی فناوري اطالعات - تجارت الکترونیکی

41  ژنتیک

41  مهندسی شیمی - طراحی فرآیند

40  تاریخ -تاریخ اسالم

40  ریاضی محض-جبر

40  زبان شناسی همگانی

40  زبان و ادبیات فارسی - ادبیات کودك و نوجوان

40  زیست شناسی گیاهی - سیستماتیک و بوم شناسی

40  علوم قرآن و حدیث

40  فیزیک - فیزیک پالسما

40  فیزیک - فیزیک ماده چگال

40  مهندسی برق - شبکه هاي مخابراتی

39  باستان شناسی - دوران تاریخی

39  علوم اقتصادي - اقتصاد انرژي

38  تاریخ -تاریخ ایران اسالمی

38  مهندسی پلیمر - فرآورش

37  علوم تربیتی ـ آموزش و پرورش پیش دبستانی

37  مهندسی برق - مخابرات میدان و موج

37  مهندسی مواد-خوردگی وحفاظت مواد

36  مترجمی  زبان  انگلیسی

36  مهندسی مکاترونیک

35  مشاوره - مشاوره توانبخشی

34  مهندسی نفت - مخازن هیدروکربوري

32  مدیریت ورزشی - مدیریت رویدادهاي ورزشی

32  مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزش

31  میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زا

27  علوم  سیاسی

26  کارگردانی نمایش

25  جامعه  شناسی

24  مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان هاي ورزشی

21  حسابداري

21  مهندسی  هسته اي  - مهندسی  راکتور
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 67صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان فارس

20  اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعی

20  ایران شناسی - فرهنگ مردم، آداب و رسوم و میراث فرهنگی

20  آب و هواشناسی - آب و هواشناسی محیطی

20  باستان شناسی - پیش از تاریخ

20  بافت شناسی دامپزشکی

20  پژوهش هنر

20  تاریخ تشیع

20  جغرافیا و برنامه ریزي شهري - آمایش شهري

20  جغرافیا و برنامه ریزي گردشگري - گردشگري شهري

20  حشره  شناسی  کشاورزي

20  ریاضی کاربردي ـ آنالیز عددي

20  ریاضی کاربردي - بهینه سازي

20  ریاضی کاربردي - معادالت دیفرانسیل و سیستم هاي دینامیکی

20  ریاضی محض - هندسه (توپولوژي)

20  زبان و ادبیات فارسی - ادبیات پایداري

20  زبان و ادبیات فارسی- ادبیات تطبیقی

20  زیست شناسی گیاهی - سلولی و تکوینی

20  زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژي

20  زیست فناوري میکروبی

20  سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی - سنجش از دور

20  سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی - سیستم اطالعات جغرافیایی

20  شناخت اندیشه هاي امام خمینی (ره)

20  شیمی - شیمی پلیمر

20  شیمی - شیمی کاتالیست

20  شیمی - شیمی و فناوري اسانس

20  طراحی  صنعتی

20  علوم اقتصادي - بانکداري اسالمی

20  علوم اقتصادي - برنامه ریزي سیستم هاي اقتصادي

20  علوم زمین - آب زمین شناسی

20  علوم زمین - چینه نگاري و دیرینه شناسی

20  علوم زمین - زمین ساخت (تکتونیک)

20  علوم زمین - زمین شناسی زیست محیطی

20  علوم زمین - زمین شناسی مهندسی
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 68صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان فارس

20  علوم زمین - زمین شناسی نفت

20  علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان دارویی

20  فلسفه و کالم اسالمی

20  فوتونیک

20  فیزیک - فیزیک هسته اي

20  مترجمی  زبان  عربی

20  مهندسی انرژي هاي تجدیدپذیر

20  مهندسی شیمی - صنایع غذایی

20  مهندسی طراحی محیط زیست

20  مهندسی عمران - زلزله

20  مهندسی متالورژي و مواد - جوشکاري

20  میکروبیولوژي - بیوسیستماتیک و بوم شناسی

20  نانوفیزیک

19  برنامه ریزي آمایش سرزمین

19  جغرافیا و برنامه ریزي روستایی - برنامه ریزي کالبدي-فضایی

19  جغرافیا و برنامه ریزي شهري - کاربري اراضی و ممیزي امالك

19  زیست شناسی جانوري - بیوسیستماتیک

19  ژئومورفولوژي - ژئومورفولوژي و آمایش محیط

19  علوم زمین - زمین شناسی اقتصادي

19  علوم و مهندسی آب - آبیاري و زهکشی

19  مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی

19  مهندسی خودرو - سازه و بدنه خودرو

18  امور فرهنگی - مدیریت امور فرهنگی

18  باستان شناسی -  تمدن و فرهنگ اسالمی ایران و سرزمین هاي دیگر

18  تاریخ - تاریخ ایران باستان

18  علوم ارتباطات اجتماعی

18  مدیریت پروژه و ساخت

18  مدیریت حاصلخیزي و زیست فناوري خاك - شیمی ، حاصلخیزي خاك و تغذیه گیاه

18  مهندسی عمران ـ حمل و نقل

18  مهندسی مکانیک - تبدیل انرژي

18  مهندسی نفت - اکتشاف

17  برنامه ریزي  درسی

17  علوم اقتصادي - توسعه اقتصادي و برنامه ریزي
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 69صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان فارس

17  علوم و مهندسی باغبانی - تولید محصوالت گلخانه اي

17  مهندسی شیمی - فرآوري و انتقال گاز

17  مهندسی شیمی - فرآیندهاي جداسازي

17  مهندسی عمران - مهندسی محیط زیست

17  مهندسی معماري - مسکن

16  ادبیات نمایشی

16  اگروتکنولوژي - علوم علف هاي هرز

16  روابط بین  الملل

16  مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکی

16  مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وري

16  مهندسی هسته اي - پرتو پزشکی

15  آموزش ریاضی

15  کارآفرینی - کسب و کار جدید

15  مدیریت بازرگانی- بازاریابی

15  مدیریت شهري

15  مدیریت کشاورزي

15  مدیریت ورزشی - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی

15  مهندسی شیمی - پلیمر

15  مهندسی کامپیوتر - شبکه هاي کامپیوتري

15  میکروبیولوژي - میکروبیولوژي صنعتی

14  اقتصاد کشاورزي - اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

14  اقتصاد کشاورزي - بازاریابی محصوالت کشاورزي

14  اقتصاد کشاورزي - سیاست و توسعه کشاورزي

14  روان شناسی ورزشی

14  علوم و مهندسی باغبانی - سبزي ها

14  علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان زینتی

14  مدیریت حاصلخیزي و زیست فناوري خاك - بیولوژي و بیوتکنولوژي خاك

14  مدیریت منابع خاك - منابع خاك و ارزیابی اراضی

14  مشاوره - مشاوره شغلی

14  مطالعات  منطقه اي

14  مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت

13  علوم و مهندسی آب - سازه هاي آبی

13  مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومی
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 70صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان فارس

13  مدیریت صنعتی - تولید و عملیات

13  مدیریت صنعتی - مدیریت عملکرد

13  مهندسی نقشه برداري - سنجش از دور

12  اقتصاد کشاورزي - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهاي کشاورزي

12  فیزیولوژي ورزشی - تغذیه ورزش

12  مدیریت کسب و کار - بازاریابی

12  مهندسی فضاي سبز

11  برنامه ریزي شهري

11  بیماري  شناسی  گیاهی

11  فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت ورزشی محض

11  فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی کاربردي

11  مدیریت بازرگانی - کارآفرینی

10  علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذایی

10  مدیریت فناوري اطالعات - مدیریت منابع اطالعاتی

10  مهندسی صنایع - مدیریت مهندسی

10  مهندسی نقشه برداري - سیستم اطالعات مکانی

9   حقوق مالی - اقتصادي

9   علوم و مهندسی باغبانی - درختان میوه

9   علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوري مواد غذایی

9   مدیریت  آموزشی

9   مدیریت امورشهري

9   مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

7   علوم دامی - فیزیولوژي دام و طیور

7   علوم و مهندسی آبخیز - حفاظت آب و خاك

7   علوم و مهندسی آبخیز - سیالب و رودخانه

7   علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذایی

7   مدیریت کسب و کار - استراتژي

7   مدیریت کسب و کار - مالی

7   مدیریت مالی

7   مدیریت منابع خاك - فیزیک و حفاظت خاك

7   مدیریت و کنترل بیابان

7   مهندسی  پزشکی  - بیوالکتریک

7   مهندسی مکانیزاسیون کشاورزي - انرژي
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 71صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان فارس

7   مهندسی مکانیزاسیون کشاورزي - بازیافت و مدیریت پسماند

7   مهندسی مکانیزاسیون کشاورزي - مدیریت و تحلیل سامانه ها

7   مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژي هاي تجدید پذیر

7   مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت

7   مهندسی مکانیک بیوسیستم - فناوري پس از برداشت

6   توسعه روستائی

6   روان شناسی صنعتی و سازمانی

6   علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی محیط زیست

6   علوم و مهندسی مرتع - مدیریت مرتع

5   علوم و مهندسی آب - منابع آب

5   علوم و مهندسی آبخیز - مدیریت حوزه هاي آبخیز

5   مدیریت ثبت اسناد و امالك

3   اگرواکولوژي

3   مدیریت دولتی-مدیریت تحول

3   مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات

1   روان شناسی اسالمی - روان شناسی مثبت گرا

6113 جمع در استان
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مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 72صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان قزوین

40  علوم اقتصادي - برنامه ریزي سیستم هاي اقتصادي

39  ریاضی کاربردي - بهینه سازي

39  مهندسی مکانیک -طراحی کاربردي

38  شیمی -شیمی فیزیک

38  مهندسی شیمی - صنایع غذایی

36  مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی

34  مدیریت بازرگانی - کارآفرینی

34  مهندسی مکانیک - تبدیل انرژي

32  مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزش

29  مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکی

28  مهندسی عمران - سازه

28  مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

27  مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز

26  آموزش  زبان  انگلیسی

22  مهندسی سیستم هاي انرژي - سیستم هاي انرژي

20  آمار ریاضی

20  برنامه ریزي منطقه اي

20  تاریخ و تمدن ملل اسالمی

20  جامعه شناسی ورزشی

20  ریاضی کاربردي ـ آنالیز عددي

20  ریاضی محض-آنالیز

20  زبان شناسی همگانی

20  شیمی -شیمی آلی

20  شیمی -شیمی معدنی

20  علوم اقتصادي - اقتصاد و تجارت الکترونیک

20  علوم اقتصادي - توسعه اقتصادي و برنامه ریزي

20  علوم کامپیوتر - محاسبات نرم و هوش مصنوعی

20  علوم کامپیوتر - نظریه سیستم ها

20  فیزیک - فیزیک ماده چگال

20  مهندسی انرژي هاي تجدیدپذیر

20  مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیک

20  مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی

20  مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیک
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آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 73صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان قزوین

20  مهندسی صنایع - لجستیک و زنجیره تامین

20  مهندسی صنایع - مدیریت پروژه

20  مهندسی صنایع - مهندسی مالی

20  مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکی

20  مهندسی کامپیوتر- معماري سیستم هاي کامپیوتري

20  نانوفیزیک

19  ادیان و عرفان

19  زبان  وادبیات  فارسی

19  مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات

19  مدیریت صنعتی - مدیریت عملکرد

19  مدیریت فناوري اطالعات - مدیریت منابع اطالعاتی

19  مدیریت کسب و کار - فناوري

19  مهندسی  پزشکی  - بیومکانیک

19  مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتال

19  مهندسی برق - مخابرات سیستم

19  مهندسی برق- سیستم هاي قدرت

19  مهندسی عمران - زلزله

19  مهندسی عمران- ژئوتکنیک

19  میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زا

18  علوم  سیاسی

18  فقه و مبانی حقوق اسالمی

18  مدیریت دولتی - خط مشی گذاري عمومی

18  مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وري

17  طراحی شهري

16  مدیریت صنعتی - تولید و عملیات

16  مدیریت کسب و کار - رفتار سازمانی و منابع انسانی

16  مهندسی برق - کنترل

16  مهندسی مکاترونیک

14  آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی - امدادگر ورزشی

14  مهندسی کامپیوتر - شبکه هاي کامپیوتري

12  مترجمی  زبان  انگلیسی

12  مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیک

12  مدیریت کسب و کار - بازاریابی

M
as

ter
Te

st.
ir

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 74صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان قزوین

11  مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی

11  مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومی

11  مدیریت دولتی-مدیریت تحول

10  مدیریت دولتی - طراحی سازمان هاي دولتی

10  مهندسی صنایع - بهینه سازي سیستم ها

9   برنامه ریزي شهري

9   مدیریت بازرگانی- بازاریابی

8   تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش - تعلیم و تربیت اسالمی

7   اگرواکولوژي

7   اگروتکنولوژي - علوم علف هاي هرز

7   اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعی

7   حشره  شناسی  کشاورزي

7   علوم و مهندسی محیط زیست - ارزیابی و آمایش سرزمین

7   مهندسی مکانیزاسیون کشاورزي - انرژي

7   مهندسی مکانیزاسیون کشاورزي - بازیافت و مدیریت پسماند

7   مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژي هاي تجدید پذیر

7   مهندسی مکانیک بیوسیستم - طراحی و ساخت

7   مهندسی مکانیک بیوسیستم - فناوري پس از برداشت

6   بیماري  شناسی  گیاهی

6   ژنتیک و به نژادي گیاهی

6   مهندسی مکانیزاسیون کشاورزي - مدیریت و تحلیل سامانه ها

4   علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذایی

1605 جمع در استان
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 75صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان قم

20  ادبیات عربی

20  اندیشه سیاسی در اسالم

20  زیست شناسی گیاهی - سیستماتیک و بوم شناسی

20  ژئوفیزیک - زلزله شناسی

20  شناخت اندیشه هاي امام خمینی (ره)

20  شیمی -شیمی آلی

20  فقه و مبانی حقوق اسالمی

20  فلسفه و کالم اسالمی

20  فیتو شیمی

20  فیزیک - فیزیک ماده چگال

20  فیزیک - نجوم و اختر فیزیک

19  تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش - تعلیم و تربیت اسالمی

19  ریاضی کاربردي - ریاضی مالی

19  زبان و ادبیات فارسی - ادبیات پایداري

19  زیست شناسی جانوري - فیزیولوژي

19  زیست شناسی گیاهی - سلولی و تکوینی

19  زیست فناوري میکروبی

19  علم اطالعات و دانش شناسی-مدیریت اطالعات

19  مدیریت کسب و کار - سیستم هاي اطالعاتی و فناوري اطالعات

19  مطالعات  منطقه اي

19  مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

18  بیوشیمی

18  زبان شناسی همگانی

18  زیست شناسی سلولی و مولکولی

18  علوم قرآن و حدیث

17  زبان  وادبیات  انگلیسی

17  مهندسی صنایع - بهینه سازي سیستم ها

17  میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زا

16  علوم  سیاسی

15  روابط بین  الملل

15  شیمی - شیمی دارویی

15  مهندسی هسته اي - پرتو پزشکی

14  مترجمی  زبان  انگلیسی
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 76صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان قم

14  مدیریت کسب و کار - استراتژي

3   آموزش  زبان  انگلیسی

1   ژنتیک

626 جمع در استان

M
as

ter
Te

st.
ir

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 77صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان کردستان

40  ریاضی محض-جبر

40  مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیک

35  مهندسی برق- سیستم هاي قدرت

30  مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزش

22  مهندسی عمران - سازه

20  ریاضی کاربردي ـ آنالیز عددي

20  ریاضی محض-آنالیز

20  زبان  وادبیات  انگلیسی

20  زیست شناسی جانوري - سلولی و تکوینی

20  زیست فناوري میکروبی

20  شیمی - شیمی و فناوري اسانس

20  شیمی -شیمی آلی

20  شیمی -شیمی تجزیه

20  فوتونیک

20  فیزیک - ذرات بنیادي و نظریه میدان ها

20  مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیک

20  مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وري

20  مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

20  نانوشیمی

19  تاریخ - تاریخ ایران باستان

19  تاریخ -تاریخ ایران اسالمی

19  زبان  وادبیات  فارسی

19  شیمی - شیمی دارویی

19  شیمی -شیمی معدنی

19  فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی کاربردي

19  مدیریت کسب و کار - بازاریابی

19  مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکی

19  مهندسی صنایع - مدیریت مهندسی

19  مهندسی معماري

18  بیوشیمی

18  رفتار حرکتی - آموزش تربیت بدنی

18  مدیریت کسب و کار - استراتژي

18  مدیریت کسب و کار - مالی
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 78صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان کردستان

17  زیست شناسی سلولی و مولکولی

17  فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت ورزشی محض

17  میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زا

16  مدیریت کسب و کار - رفتار سازمانی و منابع انسانی

15  روان شناسی ورزشی

15  طراحی شهري

15  فیزیولوژي ورزشی - تغذیه ورزش

13  برنامه ریزي شهري

13  پژوهش  علوم  اجتماعی

12  فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستی

12  مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی

11  مدیریت بازرگانی - کارآفرینی

10  حسابداري

9   آموزش  زبان  انگلیسی

9   مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکی

8   مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

7   بیوتکنولوژي کشاورزي

7   ژنتیک و به نژادي گیاهی

7   علوم دامی - تغذیه دام

7   علوم دامی - تغذیه طیور

7   علوم دامی - فیزیولوژي دام و طیور

7   علوم و مهندسی آب - آبیاري و زهکشی

7   علوم و مهندسی آبخیز - مدیریت حوزه هاي آبخیز

7   علوم و مهندسی شیالت - تکثیر و پرورش آبزیان

6   اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعی

5   علوم و مهندسی آب - منابع آب

5   مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی

990 جمع در استان
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 79صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان کرمان

83  زبان  وادبیات  فارسی

82  مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

76  مهندسی کامپیوتر- معماري سیستم هاي کامپیوتري

75  طراحی شهري

75  مهندسی عمران - سازه

73  مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز

72  مهندسی برق- سیستم هاي قدرت

72  مهندسی کامپیوتر - شبکه هاي کامپیوتري

68  فقه و مبانی حقوق اسالمی

67  آموزش  زبان  انگلیسی

60  مهندسی عمران- ژئوتکنیک

59  ادبیات عربی

53  مهندسی معماري

52  مترجمی  زبان  انگلیسی

51  برنامه ریزي شهري

49  مدیریت دولتی - خط مشی گذاري عمومی

43  مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت

43  مهندسی مکانیک - تبدیل انرژي

41  مدیریت دولتی - طراحی سازمان هاي دولتی

41  مهندسی مکاترونیک

40  آموزش ریاضی

40  تاریخ -تاریخ عمومی جهان

40  علوم قرآن و حدیث

40  مدیریت کسب و کار - بازاریابی

40  مهندسی عمران - زلزله

39  زبان  وادبیات  انگلیسی

39  مدیریت دولتی-مدیریت تحول

39  مهندسی مکانیک -طراحی کاربردي

38  ریاضی کاربردي - ریاضی مالی

38  مطالعات  منطقه اي

38  مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی

37  مهندسی معدن -فرآوري مواد معدنی

36  زیست شناسی سلولی و مولکولی
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 80صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان کرمان

35  مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتال

33  مدیریت کسب و کار - مالی

32  حقوق  بین  الملل

32  مدیریت صنعتی - مدیریت کیفیت و بهره وري

31  مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومی

29  مهندسی فناوري اطالعات - معماري سازمانی

24  میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زا

23  مهندسی معدن - استخراج مواد معدنی

22  برنامه ریزي  درسی

22  حقوق  عمومی

20  آموزش و بهسازي منابع انسانی

20  تاریخ -تاریخ اسالم

20  تاریخ -تاریخ ایران اسالمی

20  تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش - تعلیم و تربیت اسالمی

20  جامعه شناسی ورزشی

20  جغرافیا و برنامه ریزي شهري - محیط زیست شهري

20  ریاضی کاربردي ـ آنالیز عددي

20  ریاضی کاربردي - بهینه سازي

20  ریاضی کاربردي - معادالت دیفرانسیل و سیستم هاي دینامیکی

20  ریاضی محض - هندسه (توپولوژي)

20  ریاضی محض-آنالیز

20  ریاضی محض-جبر

20  زبان و ادبیات فارسی - ادبیات پایداري

20  زبان و ادبیات فارسی - ادبیات کودك و نوجوان

20  زبان و ادبیات فارسی- ادبیات تطبیقی

20  زبان هاي باستانی ایران

20  زیست شناسی جانوري - فیزیولوژي

20  زیست شناسی گیاهی - سلولی و تکوینی

20  زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژي

20  زیست فناوري میکروبی

20  شناخت اندیشه هاي امام خمینی (ره)

20  شیمی -شیمی آلی

20  علم اطالعات و دانش شناسی-مدیریت اطالعات
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 81صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان کرمان

20  علم اطالعات و دانش شناسی-مدیریت کتابخانه هاي دانشگاهی

20  علم اطالعات و دانش شناسی-مطالعات کتابخانه هاي عمومی

20  علوم اقتصادي - توسعه اقتصادي و برنامه ریزي

20  علوم زمین - پترولوژي

20  علوم زمین - چینه نگاري و دیرینه شناسی

20  علوم زمین - زمین ساخت (تکتونیک)

20  علوم زمین - زمین شناسی اقتصادي

20  علوم زمین - زمین شناسی نفت

20  فلسفه و کالم اسالمی

20  فناوري معماري - معماري دیجیتال

20  فیزیک - ذرات بنیادي و نظریه میدان ها

20  فیزیک - فیزیک ماده چگال

20  مترجمی  زبان  عربی

20  مدیریت کسب و کار - سیستم هاي اطالعاتی و فناوري اطالعات

20  مدیریت ورزشی - مدیریت اوقات فراغت ورزش هاي تفریحی

20  مطالعات زنان ـ زن و خانواده

20  مطالعات زنان- حقوق زن در اسالم

20  مهندسی  شیمی  - بیوتکنولوژي

20  مهندسی برق - کنترل

20  مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وري

20  مهندسی عمران ـ حمل و نقل

20  مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکی

20  مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب

20  مهندسی عمران -راه وترابري

20  مهندسی معدن - اکتشاف مواد معدنی

20  مهندسی مواد - سرامیک

20  میکروبیولوژي - میکروبیولوژي صنعتی

20  میکروبیولوژي - میکروبیولوژي محیطی

19  بیوشیمی

19  جغرافیا و برنامه ریزي شهري - برنامه ریزي مسکن و بازآفرینی شهري

19  فناوري معماري - معماري بیونیک

19  مدیریت تکنولوژي - نوآوري تکنولوژي

19  مهندسی مکانیک - ساخت و تولید
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 82صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان کرمان

18  آموزش بزرگساالن

18  بازسازي پس از سانحه

18  شیمی -شیمی تجزیه

18  مدیریت کسب و کار - عملیات و زنجیره تامین

18  معماري داخلی

18  مهندسی  پزشکی  - بیومکانیک

17  تحقیقات آموزشی

17  ژنتیک

17  علوم زمین - زمین شناسی مهندسی

17  مدیریت صنعتی - مدیریت عملکرد

17  مدیریت کسب و کار - استراتژي

17  مدیریت کسب و کار - رفتار سازمانی و منابع انسانی

17  مدیریت کسب و کار - فناوري

17  مدیریت ورزشی - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی

17  مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیک

17  مهندسی معماري منظر

16  پژوهش  علوم  اجتماعی

16  تاریخ و تمدن ملل اسالمی

16  مهندسی صنایع - مدیریت پروژه

16  مهندسی متالورژي و مواد - جوشکاري

16  مهندسی مواد-خوردگی وحفاظت مواد

15  جامعه  شناسی

15  مدیریت مالی

14  علوم  سیاسی

14  علوم تربیتی ـ آموزش و پرورش پیش دبستانی

14  مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکی

14  مدیریت تکنولوژي - استراتژي هاي توسعه صنعتی

14  مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزش

14  مردم  شناسی

13  مهندسی صنایع - لجستیک و زنجیره تامین

12  مهندسی صنایع - بهینه سازي سیستم ها

11  مدیریت صنعتی - مدیریت پروژه

11  مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان هاي ورزشی
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 83صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان کرمان

9   مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی

9   مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی

8   فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستی

7   بیماري  شناسی  گیاهی

7   حشره  شناسی  کشاورزي

7   علوم و مهندسی آب - آبیاري و زهکشی

7   علوم و مهندسی آب - سازه هاي آبی

7   علوم و مهندسی باغبانی - تولید محصوالت گلخانه اي

7   علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان دارویی

7   علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان زینتی

6   اگرواکولوژي

6   علوم و مهندسی باغبانی - سبزي ها

6   علوم و مهندسی مرتع - گیاهان دارویی و صنعتی

6   فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی کاربردي

6   مدیریت بازرگانی- بازاریابی

5   اگروتکنولوژي - علوم و تکنولوژي بذر

5   اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعی

5   علوم و مهندسی باغبانی - درختان میوه

4   علوم و مهندسی آب - منابع آب

1   مدیریت  آموزشی

3781 جمع در استان
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 84صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان کرمانشاه

20  ریاضی کاربردي - ریاضی مالی

20  فیزیک - فیزیک پالسما

20  فیزیک - نجوم و اختر فیزیک

20  مدیریت کسب و کار - بازاریابی

20  مدیریت کسب و کار - سیستم هاي اطالعاتی و فناوري اطالعات

20  مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیک

19  ریاضی کاربردي ـ آنالیز عددي

19  ریاضی کاربردي - بهینه سازي

19  علوم اقتصادي - توسعه اقتصادي و برنامه ریزي

19  فیزیک - فیزیک ماده چگال

18  ادبیات عربی

18  مهندسی برق - مخابرات میدان و موج

18  مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیک

18  مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

17  مهندسی  شیمی  - بیوتکنولوژي

16  آموزش  زبان  انگلیسی

16  مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی

15  جامعه  شناسی

15  شیمی -شیمی تجزیه

15  مطالعات  منطقه اي

14  مهندسی عمران - سازه

13  جغرافیا و برنامه ریزي شهري - آمایش شهري

13  روابط بین  الملل

13  زبان  وادبیات  فارسی

12  رفتار حرکتی - یادگیري و کنترل حرکتی

11  مهندسی عمران - زلزله

10  مشاوره - مشاوره شغلی

10  مهندسی برق- سیستم هاي قدرت

9   رفتار حرکتی - آموزش تربیت بدنی

7   اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعی

7   بیوتکنولوژي کشاورزي

7   ژنتیک و به نژادي گیاهی

7   علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان زینتی
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 85صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان کرمانشاه

7   فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستی

6   علوم دامی - تغذیه طیور

6   مدیریت بازرگانی- بازاریابی

4   علوم و مهندسی آب - منابع آب

2   علوم  سیاسی

520 جمع در استان

M
as

ter
Te

st.
ir

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 86صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان کهگیلویه وبویراحمد

53  زبان  وادبیات  فارسی

50  فقه و مبانی حقوق اسالمی

39  مهندسی نفت - حفاري

37  میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زا

33  مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

29  مهندسی عمران - سازه

28  مهندسی برق- سیستم هاي قدرت

20  زبان و ادبیات فارسی- ادبیات تطبیقی

20  زیست شناسی جانوري - سلولی و تکوینی

20  شیمی -شیمی آلی

20  شیمی -شیمی فیزیک

20  شیمی -شیمی کاربردي

20  شیمی -شیمی معدنی

20  علوم اقتصادي - برنامه ریزي سیستم هاي اقتصادي

20  علوم قرآن و حدیث

20  فیتو شیمی

20  مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیک

20  مهندسی شیمی - پدیده هاي انتقال

20  مهندسی صنایع - مهندسی مالی

20  مهندسی عمران - زلزله

20  مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکی

20  مهندسی عمران- ژئوتکنیک

20  نانوشیمی

19  زیست شناسی سلولی و مولکولی

19  شیمی -شیمی تجزیه

19  مهندسی  شیمی  - بیوتکنولوژي

19  مهندسی شیمی - فرآیندهاي جداسازي

19  مهندسی نفت - اکتشاف

19  مهندسی نفت - مخازن هیدروکربوري

18  مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وري

17  آموزش  زبان  انگلیسی

16  فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی کاربردي

16  مدیریت کسب و کار - رفتار سازمانی و منابع انسانی
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 87صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان کهگیلویه وبویراحمد

16  مهندسی برق - کنترل

16  مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب

16  مهندسی عمران -راه وترابري

16  مهندسی مکانیک - تبدیل انرژي

15  مدیریت کسب و کار - مالی

15  مهندسی شیمی - فرآوري و انتقال گاز

14  مهندسی نفت - بهره برداري

12  حسابداري

11  مدیریت کسب و کار - سیستم هاي اطالعاتی و فناوري اطالعات

11  مهندسی معماري

10  برنامه ریزي شهري

10  مهندسی شیمی - طراحی فرآیند

9   مدیریت کسب و کار - استراتژي

8   مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت

7   علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوري مواد غذایی

7   علوم و مهندسی صنایع غذایی - شیمی مواد غذایی

6   علوم دامی - تغذیه طیور

6   علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذایی

6   علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذایی

6   مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان هاي ورزشی

4   اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعی

3   مدیریت کشاورزي

2   مدیریت صنعتی - تولید و عملیات

996 Mجمع در استان
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 88صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان گلستان

87  مهندسی برق- سیستم هاي قدرت

69  مهندسی عمران - سازه

54  زبان  وادبیات  فارسی

54  شیمی - شیمی دارویی

50  مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

40  ریاضی کاربردي - ریاضی مالی

40  زبان و ادبیات فارسی- ادبیات تطبیقی

40  فیتو شیمی

38  مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزش

38  مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیک

35  مهندسی معماري

34  مدیریت ورزشی - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی

33  حسابرسی

33  فقه و مبانی حقوق اسالمی

32  آموزش  زبان  انگلیسی

30  آموزش و بهسازي منابع انسانی

29  میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زا

23  حقوق  بین  الملل

20  انگل شناسی

20  تاریخ و تمدن ملل اسالمی

20  تصوف و عرفان اسالمی

20  جامعه شناسی انقالب اسالمی

20  زبان  وادبیات  انگلیسی

20  زبان و ادبیات فارسی - ادبیات پایداري

20  زیست شناسی جانوري - فیزیولوژي

20  زیست شناسی گیاهی - سیستماتیک و بوم شناسی

20  زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژي

20  شیمی -شیمی تجزیه

20  علوم کامپیوتر - الگوریتم و نظریه محاسبه

20  علوم کامپیوتر - محاسبات علمی

20  مدرسی انقالب اسالمی

20  مدیریت پروژه و ساخت

20  مدیریت کسب و کار - فناوري
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 89صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان گلستان

20  مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیک

20  مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکی

20  مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتال

20  مهندسی برق - شبکه هاي مخابراتی

20  مهندسی برق - مخابرات امن و رمز نگاري

20  مهندسی برق - مخابرات سیستم

20  مهندسی برق - مخابرات میدان و موج

20  مهندسی برق - مخابرات نوري

20  مهندسی شیمی - صنایع غذایی

20  مهندسی عمران - زلزله

20  مهندسی عمران- ژئوتکنیک

20  مهندسی نقشه برداري - ژئودزي

19  اندیشه سیاسی در اسالم

19  ریاضی محض-آنالیز

19  زبان و ادبیات فارسی - ادبیات کودك و نوجوان

19  زیست شناسی گیاهی - سلولی و تکوینی

19  شیمی -شیمی کاربردي

19  عرفان  اسالمی

19  فوتونیک

19  مدرسی معارف قرآن و حدیث

19  مطالعات  منطقه اي

19  مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی

19  مهندسی برق - کنترل

19  مهندسی سیستم هاي انرژي - سیستم هاي انرژي

19  مهندسی صنایع - مهندسی مالی

19  نهج البالغه - اصول الدین و معارف علوي

18  شیمی -شیمی آلی

18  معماري و انرژي

17  مدیریت ورزشی - مدیریت رویدادهاي ورزشی

16  آموزش ریاضی

16  معماري داخلی

16  مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وري

15  مدیریت کسب و کار - رفتار سازمانی و منابع انسانی
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 90صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان گلستان

15  مردم  شناسی

14  حسابداري مدیریت

14  زیست شناسی سلولی و مولکولی

14  مدیریت دولتی - خط مشی گذاري عمومی

14  مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان هاي ورزشی

13  تحقیقات آموزشی

13  مشاوره - مشاوره توانبخشی

13  مهندسی  پزشکی  - بیوالکتریک

13  مهندسی مکانیک - تبدیل انرژي

12  علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذایی

11  پژوهش هنر

11  علوم و مهندسی شیالت - تکثیر و پرورش آبزیان

10  فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستی

10  مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومی

10  مهندسی کامپیوتر - شبکه هاي کامپیوتري

9   حسابداري

9   علوم تربیتی ـ آموزش و پرورش پیش دبستانی

7   جامعه  شناسی

7   علوم دامی - ژنتیک و اصالح دام و طیور

7   علوم و مهندسی شیالت - فرآوري محصوالت شیالتی

7   مهندسی فضاي سبز

7   مهندسی مکانیزاسیون کشاورزي - انرژي

7   مهندسی مکانیزاسیون کشاورزي - بازیافت و مدیریت پسماند

7   مهندسی مکانیزاسیون کشاورزي - مدیریت و تحلیل سامانه ها

6   علوم دامی - فیزیولوژي دام و طیور

6   مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکی

5   اگروتکنولوژي - علوم علف هاي هرز

5   علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان دارویی

3   مدیریت دولتی - طراحی سازمان هاي دولتی

2   اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعی

2   علوم  سیاسی

1   بیماري  شناسی  گیاهی

1965 جمع در استان
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 91صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان گیالن

94  مهندسی مکانیک -طراحی کاربردي

58  مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکی

57  مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات

57  مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیک

50  مهندسی مکانیک - تبدیل انرژي

49  زبان  وادبیات  فارسی

48  مهندسی برق- سیستم هاي قدرت

40  ریاضی کاربردي - بهینه سازي

40  ریاضی محض-آنالیز

40  ژئومورفولوژي - ژئومورفولوژي و آمایش محیط

40  شیمی -شیمی تجزیه

40  شیمی -شیمی فیزیک

39  شیمی -شیمی آلی

38  ریاضی کاربردي - ریاضی مالی

38  مدیریت کسب و کار - مالی

35  مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی

35  مدیریت کسب و کار - بازاریابی

34  مهندسی عمران- ژئوتکنیک

26  فقه و مبانی حقوق اسالمی

25  مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

23  بیوشیمی

23  مهندسی عمران - سازه

22  زیست شناسی سلولی و مولکولی

21  فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستی

21  مهندسی مکاترونیک

20  ایران شناسی - ایران شناسی تاریخ

20  آب و هواشناسی - آب و هواشناسی محیطی

20  آب و هواشناسی - تغییر اقلیم

20  آمار اقتصادي

20  آموزش ریاضی

20  باکتري شناسی

20  جغرافیا و برنامه ریزي روستایی - برنامه ریزي کالبدي-فضایی

20  جغرافیا و برنامه ریزي روستایی - مدیریت توسعه پایدار روستایی

M
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 92صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان گیالن

20  جغرافیا و برنامه ریزي گردشگري - گردشگري روستایی

20  جغرافیا و برنامه ریزي گردشگري - گردشگري شهري

20  ریاضی محض-جبر

20  زبان شناسی همگانی

20  زبان و ادبیات فارسی- ادبیات تطبیقی

20  زبان هاي باستانی ایران

20  زیست شناسی جانوري - سلولی و تکوینی

20  زیست شناسی جانوري - فیزیولوژي

20  زیست شناسی دریا - جانوران دریا

20  زیست شناسی دریا- آلودگی دریا

20  زیست فناوري دریا

20  شناخت اندیشه هاي امام خمینی (ره)

20  شیمی - شیمی و فناوري اسانس

20  عرفان  اسالمی

20  علوم اقتصادي - اقتصاد و تجارت الکترونیک

20  علوم زمین - پترولوژي

20  علوم زمین - زمین ساخت (تکتونیک)

20  علوم زمین - زمین شناسی اقتصادي

20  علوم زمین - زمین شناسی زیست محیطی

20  علوم کامپیوتر - محاسبات علمی

20  فناوري معماري - معماري بیونیک

20  فناوري معماري - معماري دیجیتال

20  فوتونیک

20  فیزیک - فیزیک پالسما

20  فیزیک - فیزیک ماده چگال

20  مخاطرات محیطی

20  مدیریت کسب و کار - رفتار سازمانی و منابع انسانی

20  مدیریت کسب و کار - عملیات و زنجیره تامین

20  مهندسی برق - سامانه هاي برقی حمل و نقل

20  مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتال

20  مهندسی برق - کنترل

20  مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وري

20  مهندسی معدن - استخراج مواد معدنی
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 93صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان گیالن

20  نانوشیمی

19  جغرافیا و برنامه ریزي شهري - آمایش شهري

19  ریاضی کاربردي ـ آنالیز عددي

19  شیمی -شیمی معدنی

19  محیط زیست - برنامه ریزي محیط زیست

19  مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی

19  مدیریت تکنولوژي - استراتژي هاي توسعه صنعتی

19  مدیریت صنعتی - تولید و عملیات

19  مدیریت کسب و کار - استراتژي

19  مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیک

19  مهندسی صنایع - بهینه سازي سیستم ها

19  مهندسی صنایع - مهندسی مالی

18  جغرافیا و برنامه ریزي شهري - کاربري اراضی و ممیزي امالك

18  جغرافیاي سیاسی - ژئوپلیتیک

18  مدیریت کسب و کار - سیستم هاي اطالعاتی و فناوري اطالعات

18  مطالعات  منطقه اي

18  مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی

18  مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکی

18  مهندسی شیمی - طراحی فرآیند

18  مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

17  اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعی

17  مدیریت فناوري اطالعات - مدیریت منابع اطالعاتی

17  مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب

16  زیست فناوري میکروبی

16  علوم و مهندسی شیالت - تکثیر و پرورش آبزیان

16  مدیریت فناوري اطالعات - کسب و کار الکترونیک

16  میکروبیولوژي - میکروبیولوژي صنعتی

15  فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی کاربردي

15  مدیریت دولتی - طراحی سازمان هاي دولتی

15  مهندسی کامپیوتر - شبکه هاي کامپیوتري

15  مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز

15  مهندسی معماري

14  بیوتکنولوژي کشاورزي

M
as

ter
Te

st.
ir

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 94صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان گیالن

14  شیمی - شیمی دارویی

14  علوم دامی - تغذیه دام

14  مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومی

14  مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی

13  علوم دامی - ژنتیک و اصالح دام و طیور

13  فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت ورزشی محض

13  مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکی

12  آموزش و بهسازي منابع انسانی

12  روان شناسی ورزشی

12  علوم و مهندسی شیالت - فرآوري محصوالت شیالتی

11  آموزش  زبان  انگلیسی

11  معماري داخلی

10  مدیریت ورزشی - مدیریت رویدادهاي ورزشی

9   حسابداري

9   علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذایی

9   مهندسی هسته اي - پرتو پزشکی

8   علوم  سیاسی

7   علوم دامی - تغذیه طیور

7   علوم دامی - زنبور عسل

7   علوم و مهندسی آب - هواشناسی کشاورزي

7   علوم و مهندسی شیالت - بوم شناسی آبزیان

7   مدیریت بازرگانی - کارآفرینی

7   مهندسی صنایع چوب و فرآورده هاي سلولزي - حفاظت و اصالح

7   مهندسی صنایع چوب و فرآورده هاي سلولزي - صنایع سلولزي

7   مهندسی فناوري اطالعات - تجارت الکترونیکی

6   علوم و مهندسی باغبانی - درختان میوه

6   علوم و مهندسی جنگل - مدیریت جنگل

5   اگرواکولوژي

5   علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان زینتی

5   علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوري مواد غذایی

5   علوم و مهندسی محیط زیست - مدیریت و حفاظت تنوع زیستی

4   بیماري  شناسی  گیاهی

4   ژنتیک و به نژادي گیاهی
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 95صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان گیالن

4   علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی محیط زیست

2   مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیک

2   مشاوره - مشاوره توانبخشی

2692 جمع در استان
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 96صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان لرستان

75  زبان  وادبیات  فارسی

60  شیمی -شیمی فیزیک

59  شیمی -شیمی تجزیه

58  مهندسی مکانیک -طراحی کاربردي

55  زیست شناسی سلولی و مولکولی

55  مهندسی برق- سیستم هاي قدرت

47  مهندسی عمران - سازه

40  شیمی -شیمی آلی

40  شیمی -شیمی معدنی

40  مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزش

39  ریاضی کاربردي - بهینه سازي

39  مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی

39  مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکی

39  مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیک

38  علوم قرآن و حدیث

37  ریاضی کاربردي ـ آنالیز عددي

36  مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

35  فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی کاربردي

30  مهندسی مکانیک - تبدیل انرژي

29  مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

26  مهندسی معماري

24  برنامه ریزي شهري

24  میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زا

20  آب و هواشناسی - آب و هواشناسی محیطی

20  برنامه ریزي منطقه اي

20  ریاضی کاربردي - ریاضی مالی

20  ریاضی محض-جبر

20  زیست شناسی جانوري - فیزیولوژي

20  زیست شناسی گیاهی - سلولی و تکوینی

20  زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژي

20  شیمی -شیمی کاربردي

20  علوم اقتصادي - اقتصاد اسالمی

20  علوم زمین - چینه نگاري و دیرینه شناسی
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 97صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان لرستان

20  علوم زمین - زمین شناسی اقتصادي

20  علوم زمین - زمین شناسی زیست محیطی

20  علوم زمین - سنجش از دور زمین شناختی

20  فلسفه و کالم اسالمی

20  فیتو شیمی

20  فیزیک - فیزیک هسته اي

20  کارگردانی نمایش

20  مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیک

20  مهندسی برق - کنترل

20  مهندسی خودرو - قواي محرکه خودرو

20  مهندسی شیمی - ترموسینتیک و کاتالیست

20  مهندسی عمران - زلزله

20  نانوشیمی

19  ادبیات عربی

19  علوم اقتصادي - اقتصاد انرژي

19  علوم زمین - زمین ساخت (تکتونیک)

19  مدیریت کسب و کار - استراتژي

19  مدیریت کسب و کار - بازاریابی

18  انگل شناسی

18  آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی - امدادگر ورزشی

18  علوم اقتصادي - بانکداري اسالمی

18  مهندسی عمران- ژئوتکنیک

18  مهندسی نفت - اکتشاف

17  شیمی - شیمی دارویی

17  مهندسی شیمی - طراحی فرآیند

16  روان شناسی ورزشی

16  زبان  وادبیات  انگلیسی

16  مدیریت بازرگانی- بازاریابی

15  فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستی

15  مدیریت دولتی-مدیریت تحول

14  روابط بین  الملل

14  فقه و مبانی حقوق اسالمی

13  جامعه  شناسی
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 98صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان لرستان

13  ژنتیک و به نژادي گیاهی

12  آموزش  زبان  انگلیسی

11  اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعی

8   فیزیولوژي ورزشی - تغذیه ورزش

8   مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان هاي ورزشی

7   بیماري  شناسی  گیاهی

7   رفتار حرکتی - آموزش تربیت بدنی

7   علوم دامی - ژنتیک و اصالح دام و طیور

7   علوم دامی - فیزیولوژي دام و طیور

6   علوم و مهندسی مرتع - مدیریت مرتع

1848 جمع در استان
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 99صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان مازندران

123 مهندسی مکانیک - تبدیل انرژي

122 مهندسی برق- سیستم هاي قدرت

118 مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

115 شیمی -شیمی آلی

100 مهندسی عمران - سازه

97  آموزش  زبان  انگلیسی

96  زبان  وادبیات  فارسی

80  طراحی شهري

80  مهندسی مکانیک -طراحی کاربردي

79  شیمی -شیمی فیزیک

76  آموزش و بهسازي منابع انسانی

76  فقه و مبانی حقوق اسالمی

76  مهندسی عمران- ژئوتکنیک

70  بیوشیمی

70  مهندسی معماري

65  زیست شناسی سلولی و مولکولی

64  مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکی

62  فیزیولوژي ورزشی - تغذیه ورزش

60  زبان شناسی همگانی

60  زبان و ادبیات فارسی- ادبیات تطبیقی

60  زیست شناسی جانوري - سلولی و تکوینی

60  مهندسی  شیمی  - بیوتکنولوژي

60  مهندسی برق - مخابرات سیستم

59  مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیک

58  فیتو شیمی

58  فیزیک - فیزیک ماده چگال

57  مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وري

55  تحقیقات آموزشی

55  مهندسی عمران -راه وترابري

52  مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزش

47  حسابرسی

47  میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زا

45  مدیریت ورزشی - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 100صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان مازندران

40  ادبیات عربی

40  آموزش بزرگساالن

40  ریاضی کاربردي - بهینه سازي

40  ریاضی محض-آنالیز

40  ریاضی محض-جبر

40  زبان و ادبیات فارسی - ادبیات پایداري

40  شیمی -شیمی کاربردي

40  عرفان  اسالمی

40  علم اطالعات و دانش شناسی-مدیریت اطالعات

40  علوم اقتصادي - اقتصاد انرژي

40  علوم زمین - زمین ساخت (تکتونیک)

40  فیزیک - ذرات بنیادي و نظریه میدان ها

40  فیزیک - فیزیک پالسما

40  فیزیک - فیزیک هسته اي

40  قارچ شناسی

40  مدیریت کسب و کار - استراتژي

40  مدیریت کسب و کار - عملیات و زنجیره تامین

40  مدیریت ورزشی - مدیریت اوقات فراغت ورزش هاي تفریحی

40  مدیریت ورزشی - مدیریت رسانه هاي ورزشی

40  نانوشیمی

39  ادیان و عرفان

39  زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژي

39  مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیک

39  مهندسی برق - کنترل

39  مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکی

39  مهندسی محیط زیست - منابع آب

39  مهندسی مکاترونیک

38  علوم قرآن و حدیث

38  مدیریت کسب و کار - مالی

38  مهندسی صنایع - بهینه سازي سیستم ها

38  مهندسی عمران-مهندسی سواحل، بنادر و سازه هاي دریایی

36  کارآفرینی - کسب و کار جدید

36  مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان هاي ورزشی
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 101صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان مازندران

35  برنامه ریزي شهري

35  حسابداري

35  فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت ورزشی بالینی

35  مدیریت کسب و کار - بازاریابی

34  مهندسی معماري منظر

33  ارتباط تصویري

33  برنامه ریزي  درسی

33  علوم  سیاسی

32  روابط بین  الملل

31  علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذایی

29  فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستی

29  مهندسی کامپیوتر - شبکه هاي کامپیوتري

28  مدیریت بازرگانی- بازاریابی

27  مدیریت بازرگانی - کارآفرینی

27  معماري داخلی

26  علوم و مهندسی شیالت - تکثیر و پرورش آبزیان

20  آمار ریاضی

20  آموزش ریاضی

20  برنامه ریزي آمایش سرزمین

20  تاریخ انقالب اسالمی

20  جامعه شناسی انقالب اسالمی

20  جامعه شناسی ورزشی

20  جغرافیا و برنامه ریزي شهري - آمایش شهري

20  جغرافیا و برنامه ریزي شهري - کاربري اراضی و ممیزي امالك

20  جغرافیا و برنامه ریزي گردشگري - گردشگري روستایی

20  جغرافیا و برنامه ریزي گردشگري - گردشگري شهري

20  ریاضی کاربردي ـ آنالیز عددي

20  ریاضی کاربردي - ریاضی مالی

20  زیست شناسی جانوري - بیوسیستماتیک

20  زیست شناسی گیاهی - سلولی و تکوینی

20  زیست فناوري میکروبی

20  ژئوفیزیک - زلزله شناسی

20  ژئومورفولوژي - ژئومورفولوژي و آمایش محیط
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 102صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان مازندران

20  شناخت اندیشه هاي امام خمینی (ره)

20  شیمی - شیمی پلیمر

20  شیمی - شیمی دریا

20  شیمی -شیمی معدنی

20  طبیعت گردي (اکوتوریسم)

20  علم اطالعات و دانش شناسی - مدیریت کتابخانه هاي دیجیتال

20  علوم حدیث - کالم و عقاید

20  علوم حدیث - نهج البالغه

20  علوم زمین - چینه نگاري و دیرینه شناسی

20  علوم زمین - زمین شناسی اقتصادي

20  علوم زمین - زمین شناسی زیست محیطی

20  علوم کامپیوتر - الگوریتم و نظریه محاسبه

20  علوم کامپیوتر - محاسبات علمی

20  علوم کامپیوتر - محاسبات نرم و هوش مصنوعی

20  علوم کامپیوتر - نظریه سیستم ها

20  علوم و مهندسی صنایع غذایی - شیمی مواد غذایی

20  فلسفه و کالم اسالمی

20  فوتونیک

20  فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت ورزشی محض

20  مدیریت کسب و کار - رفتار سازمانی و منابع انسانی

20  مدیریت کسب و کار - سیستم هاي اطالعاتی و فناوري اطالعات

20  مدیریت کسب و کار - فناوري

20  مرمت و احیاي ابنیه و بافت هاي تاریخی - حفاظت و مرمت میراث معماري

20  منطق

20  مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی

20  مهندسی شیمی - پلیمر

20  مهندسی شیمی - طراحی فرآیند

20  مهندسی شیمی - نانو فناوري

20  مهندسی صنایع - لجستیک و زنجیره تامین

20  مهندسی صنایع - مدیریت مهندسی

20  مهندسی صنایع چوب و فرآورده هاي سلولزي - صنایع سلولزي

20  مهندسی عمران ـ حمل و نقل

20  مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت

M
as

ter
Te

st.
ir

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 103صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان مازندران

20  مهندسی نساجی - الیاف

20  مهندسی نساجی - ساختارهاي نانولیفی

20  مهندسی نقشه برداري - سنجش از دور

20  میکروبیولوژي - بیوسیستماتیک و بوم شناسی

20  میکروبیولوژي - میکروبیولوژي صنعتی

19  بافت شناسی دامپزشکی

19  پژوهش هنر

19  جغرافیا و برنامه ریزي گردشگري - برنامه ریزي فضایی و مجتمع هاي گردشگري

19  شیمی -شیمی تجزیه

19  علم اطالعات و دانش شناسی-مدیریت کتابخانه هاي دانشگاهی

19  علم اطالعات و دانش شناسی-مطالعات کتابخانه هاي عمومی

19  علوم اقتصادي - برنامه ریزي سیستم هاي اقتصادي

19  مترجمی  زبان  عربی

19  مطالعات  منطقه اي

19  مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتال

19  مهندسی پزشکی - بیومتریال

19  مهندسی شیمی - پدیده هاي انتقال

19  مهندسی عمران - زلزله

19  مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز

19  مهندسی معدن - استخراج مواد معدنی

19  مهندسی معدن-مکانیک سنگ

19  مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی

19  مهندسی نساجی - مدیریت تولید

18  پژوهش  علوم  اجتماعی

18  مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات

18  مدیریت صنعتی - تولید و عملیات

18  مهندسی برق - شبکه هاي مخابراتی

18  مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب

17  تاریخ -تاریخ ایران اسالمی

17  تکنولوژي  آموزشی

17  فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی کاربردي

17  مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی

17  مدیریت دولتی - خط مشی گذاري عمومی
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 104صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان مازندران

17  مشاوره - مشاوره شغلی

17  مطالعات زنان- حقوق زن در اسالم

17  مهندسی پزشکی - بافت

17  مهندسی معدن -فرآوري مواد معدنی

16  زیست شناسی دریا- آلودگی دریا

16  مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومی

16  مطالعات فرهنگی

16  مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

16  مهندسی نفت - حفاري

15  اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعی

15  جامعه  شناسی

15  مهندسی محیط زیست ـ آب و فاضالب

14  ادبیات نمایشی

14  اگروتکنولوژي - علوم علف هاي هرز

14  رفتار حرکتی - رشد حرکتی

14  مترجمی  زبان  انگلیسی

14  محیط زیست - مدیریت محیط زیست

14  مدیریت دولتی-مدیریت تحول

14  مشاوره - مشاوره توانبخشی

13  علوم دامی - تغذیه دام

13  علوم دامی - فیزیولوژي دام و طیور

13  علوم و مهندسی شیالت - فرآوري محصوالت شیالتی

13  علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذایی

12  علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی محیط زیست

12  مدیریت فناوري اطالعات - سیستم هاي اطالعاتی پیشرفته

11  علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوري مواد غذایی

10  مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیک

10  مدیریت دولتی - طراحی سازمان هاي دولتی

9   ژنتیک

8   مشاوره ـ مشاوره مدرسه

7   اقتصاد کشاورزي - اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

7   اقتصاد کشاورزي - بازاریابی محصوالت کشاورزي

7   اقتصاد کشاورزي - سیاست و توسعه کشاورزي
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 105صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان مازندران

7   اگروتکنولوژي - علوم و تکنولوژي بذر

7   علوم دامی - ژنتیک و اصالح دام و طیور

7   علوم و مهندسی آب - آبیاري و زهکشی

7   علوم و مهندسی آبخیز - حفاظت آب و خاك

7   علوم و مهندسی جنگل - عمران و بهره برداري جنگل

7   علوم و مهندسی شیالت - بوم شناسی آبزیان

7   مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی

7   مدیریت مالی

7   مدیریت منابع خاك - منابع خاك و ارزیابی اراضی

7   مهندسی صنایع چوب و فرآورده هاي سلولزي - مدیریت صنایع چوب و فرآورده هاي

6   اقتصاد کشاورزي - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهاي کشاورزي

6   علوم و مهندسی مرتع - مدیریت مرتع

6   مدیریت کشاورزي

6   مهندسی فضاي سبز

5   ترویج و آموزش کشاورزي پایدار - ترویج کشاورزي پایدار و منابع طبیعی

5   علوم دامی - تغذیه طیور

5   علوم و مهندسی باغبانی - تولید محصوالت گلخانه اي

5   علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان دارویی

5   مدیریت  آموزشی

4   کارگردانی نمایش

6377 جمع در استان
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 106صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان مرکزي

123 مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

114 مهندسی برق- سیستم هاي قدرت

84  مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکی

80  مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی

80  مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتال

80  مهندسی عمران - سازه

79  مهندسی مکانیک -طراحی کاربردي

78  مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیک

74  مدیریت بازرگانی- بازاریابی

74  مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

61  مهندسی مکاترونیک

59  جامعه شناسی انقالب اسالمی

58  مهندسی کامپیوتر - شبکه هاي کامپیوتري

57  مهندسی کامپیوتر- معماري سیستم هاي کامپیوتري

56  مهندسی معماري

52  مهندسی مکانیک - تبدیل انرژي

48  مدیریت دولتی - خط مشی گذاري عمومی

46  مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومی

40  تاریخ انقالب اسالمی

40  زیست شناسی گیاهی - فیزیولوژي

40  شیمی -شیمی معدنی

40  مدیریت کسب و کار - بازاریابی

40  مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیک

40  مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکی

40  مهندسی برق - کنترل

40  مهندسی عمران - زلزله

39  شیمی - شیمی دارویی

39  علوم زمین - پترولوژي

39  مدیریت کسب و کار - استراتژي

39  مدیریت کسب و کار - رفتار سازمانی و منابع انسانی

39  مدیریت کسب و کار - سیستم هاي اطالعاتی و فناوري اطالعات

39  مهندسی صنایع - سیستم هاي کالن

38  روابط بین  الملل
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 107صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان مرکزي

38  زبان  وادبیات  فارسی

38  شیمی -شیمی آلی

38  فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستی

38  مهندسی عمران- ژئوتکنیک

37  بیوشیمی

37  فقه و مبانی حقوق اسالمی

36  زیست شناسی سلولی و مولکولی

35  جامعه  شناسی

35  مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وري

34  حسابداري

34  شیمی -شیمی کاربردي

33  مدیریت کسب و کار - مالی

32  مهندسی صنایع - بهینه سازي سیستم ها

31  مهندسی فناوري اطالعات - تجارت الکترونیکی

30  مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی

30  مدیریت صنعتی - تولید و عملیات

29  میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زا

28  مدیریت دولتی-مدیریت تحول

23  آموزش  زبان  انگلیسی

20  ایران شناسی - ایران شناسی تاریخ

20  ایران شناسی - فرهنگ مردم، آداب و رسوم و میراث فرهنگی

20  آمار اقتصادي

20  آموزش ریاضی

20  تاریخ -تاریخ اسالم

20  تبلیغ و ارتباطات فرهنگی

20  تحقیقات آموزشی

20  جامعه شناسی ورزشی

20  جغرافیاي سیاسی - آمایش سیاسی فضا

20  رفتار حرکتی - آموزش تربیت بدنی

20  ریاضی کاربردي ـ آنالیز عددي

20  ریاضی کاربردي - بهینه سازي

20  زبان شناسی همگانی

20  زبان و ادبیات فارسی - ادبیات پایداري
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 108صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان مرکزي

20  زبان و ادبیات فارسی - ادبیات کودك و نوجوان

20  زبان وادبیات فرانسه-ادبی

20  زیست شناسی جانوري - فیزیولوژي

20  زیست شناسی گیاهی - سلولی و تکوینی

20  زیست شناسی گیاهی - سیستماتیک و بوم شناسی

20  شیمی -شیمی تجزیه

20  شیمی -شیمی فیزیک

20  علم اطالعات و دانش شناسی-مدیریت اطالعات

20  علوم  سیاسی

20  علوم اقتصادي - اقتصاد انرژي

20  علوم اقتصادي - اقتصاد و تجارت الکترونیک

20  علوم اقتصادي - توسعه اقتصادي و برنامه ریزي

20  علوم زمین - چینه نگاري و دیرینه شناسی

20  علوم زمین - زمین ساخت (تکتونیک)

20  علوم زمین - زمین شناسی اقتصادي

20  علوم کامپیوتر - محاسبات نرم و هوش مصنوعی

20  علوم کامپیوتر - نظریه سیستم ها

20  فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت ورزشی بالینی

20  مترجمی  زبان  انگلیسی

20  مدیریت دولتی - طراحی سازمان هاي دولتی

20  مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات

20  مدیریت کسب و کار - عملیات و زنجیره تامین

20  مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزش

20  مطالعات زنان ـ زن و خانواده

20  مطالعات زنان- حقوق زن در اسالم

20  مهندسی برق - مخابرات نوري

20  مهندسی شیمی - پلیمر

20  مهندسی شیمی - طراحی فرآیند

20  مهندسی صنایع - لجستیک و زنجیره تامین

20  مهندسی صنایع - مدیریت پروژه

20  مهندسی معدن - استخراج مواد معدنی

20  مهندسی معدن - اکتشاف مواد معدنی

20  مهندسی مواد - سرامیک
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 109صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان مرکزي

20  مهندسی مواد - شکل دادن فلزات

20  مهندسی نساجی - الیاف

20  مهندسی نساجی - ساختارهاي نانولیفی

20  مهندسی نساجی - فناوري

20  مهندسی نساجی - مدیریت تولید

20  میکروبیولوژي - بیوسیستماتیک و بوم شناسی

20  میکروبیولوژي - میکروبیولوژي صنعتی

20  نانوفیزیک

19  پژوهش  علوم  اجتماعی

19  زبان  وادبیات  انگلیسی

19  علوم اقتصادي - بانکداري اسالمی

19  علوم قرآن و حدیث

19  مدیریت بازرگانی - کارآفرینی

19  مدیریت صنعتی - مدیریت زنجیره تامین

19  مهندسی  شیمی  - بیوتکنولوژي

19  مهندسی صنایع - مهندسی مالی

19  مهندسی مواد-خوردگی وحفاظت مواد

19  مهندسی مواد-شناسایی وانتخاب مواد مهندسی

18  علوم ارتباطات اجتماعی

18  فیزیولوژي ورزشی - تغذیه ورزش

18  فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي ورزشی کاربردي

18  مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیک

18  مشاوره - مشاوره توانبخشی

18  مهندسی برق - مخابرات سیستم

18  مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکی

17  مدیریت صنعتی - مدیریت کیفیت و بهره وري

17  مهندسی شیمی - فرآوري و انتقال گاز

16  مهندسی شیمی - فرآیندهاي جداسازي

16  مهندسی صنایع - مدیریت مهندسی

16  مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت

15  برنامه ریزي شهري

15  مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی

15  مردم  شناسی
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 110صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان مرکزي

14  اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعی

14  حسابرسی

14  ژنتیک و به نژادي گیاهی

14  علوم دامی - تغذیه دام

12  مدیریت صنعتی - مدیریت پروژه

12  مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان هاي ورزشی

11  مطالعات فرهنگی و رسانه

10  مدیریت دولتی - مدیریت رفتار سازمانی

9   مهندسی فناوري اطالعات - مدیریت سیستم هاي اطالعاتی

8   حقوق تجارت بین الملل

7   اگرواکولوژي

7   اگروتکنولوژي - علوم علف هاي هرز

7   اگروتکنولوژي - علوم و تکنولوژي بذر

7   بیوتکنولوژي کشاورزي

7   حشره  شناسی  کشاورزي

7   علوم دامی - ژنتیک و اصالح دام و طیور

7   علوم دامی - فیزیولوژي دام و طیور

7   علوم و مهندسی محیط زیست - ارزیابی و آمایش سرزمین

7   علوم و مهندسی محیط زیست - مدیریت و حفاظت تنوع زیستی

7   مدیریت منابع خاك - فیزیک و حفاظت خاك

6   بیماري  شناسی  گیاهی

6   حقوق ثبت اسناد و امالك

5   مدیریت و کنترل بیابان

4   مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی

3   علوم و مهندسی باغبانی - گیاهان دارویی

3   علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذایی

1   حقوق خانواده

4290 جمع در استان
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 111صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان هرمزگان

69  آموزش  زبان  انگلیسی

67  مهندسی معماري

52  حسابداري

44  مهندسی عمران - سازه

42  مدیریت بازرگانی- بازاریابی

40  مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وري

39  مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

34  مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکی

33  زبان  وادبیات  فارسی

33  مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیک

20  جغرافیا و برنامه ریزي شهري - آمایش شهري

20  روابط بین  الملل

20  علوم اقتصادي - توسعه اقتصادي و برنامه ریزي

20  علوم زمین - رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

20  علوم زمین - زمین شناسی مهندسی

20  فقه و مبانی حقوق اسالمی

20  فلسفه و کالم اسالمی

20  کارآفرینی - کسب و کار جدید

20  محیط زیست - آموزش محیط زیست

20  محیط زیست - برنامه ریزي محیط زیست

20  مدیریت مالی

20  مرمت و احیاي ابنیه و بافت هاي تاریخی - حفاظت و مرمت میراث شهري

20  مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتال

20  مهندسی عمران-مهندسی سواحل، بنادر و سازه هاي دریایی

19  آموزش ریاضی

19  شیمی -شیمی معدنی

19  علوم ارتباطات اجتماعی

19  مهندسی برق- سیستم هاي قدرت

18  مدیریت بازرگانی - کارآفرینی

18  مدیریت کسب و کار - بازاریابی

18  مهندسی شیمی - طراحی فرآیند

17  مدیریت ورزشی - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی

17  مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزش
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 112صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان هرمزگان

17  مهندسی متالورژي و مواد - جوشکاري

16  حقوق  بین  الملل

16  شیمی -شیمی آلی

16  علوم تربیتی ـ آموزش و پرورش پیش دبستانی

16  مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی

16  مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان هاي ورزشی

16  مهندسی عمران - مهندسی آب و سازه هاي هیدرولیکی

15  امور فرهنگی - مدیریت امور فرهنگی

15  محیط زیست - مدیریت محیط زیست

15  مدیریت فناوري اطالعات - کسب و کار الکترونیک

15  مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکی

15  مهندسی محیط زیست ـ آب و فاضالب

14  علوم اقتصادي - اقتصاد انرژي

14  مترجمی  زبان  انگلیسی

14  مدیریت صنعتی - تولید و عملیات

13  مدیریت کسب و کار - استراتژي

12  مشاوره - مشاوره خانواده

12  مهندسی صنایع - بهینه سازي سیستم ها

11  حقوق  جزا و جرم  شناسی

10  مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت

8   حقوق  خصوصی

7   برنامه ریزي  درسی

7   علوم و مهندسی شیالت - بوم شناسی آبزیان

7   علوم و مهندسی شیالت - فرآوري محصوالت شیالتی

7   علوم و مهندسی صنایع غذایی - صنایع غذایی

7   علوم و مهندسی محیط زیست - ارزیابی و آمایش سرزمین

7   علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی محیط زیست

6   مدیریت دولتی - توسعه منابع انسانی

4   مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیک

1   تحقیقات آموزشی

1246 جمع در استان
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 113صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان همدان

59  زبان  وادبیات  فارسی

58  فقه و مبانی حقوق اسالمی

47  آموزش  زبان  انگلیسی

41  مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

40  شیمی -شیمی معدنی

40  مهندسی صنایع - مهندسی مالی

40  مهندسی مکاترونیک

38  مهندسی مکانیک -طراحی کاربردي

37  مهندسی عمران- ژئوتکنیک

35  مهندسی برق- سیستم هاي قدرت

31  مهندسی عمران - سازه

23  مهندسی کامپیوتر - شبکه هاي کامپیوتري

20  ادبیات عربی

20  اندیشه سیاسی در اسالم

20  برنامه ریزي منطقه اي

20  جغرافیا و برنامه ریزي گردشگري - برنامه ریزي فضایی و مجتمع هاي گردشگري

20  ریاضی کاربردي ـ آنالیز عددي

20  ریاضی کاربردي - بهینه سازي

20  ریاضی کاربردي - ریاضی مالی

20  ریاضی کاربردي - معادالت دیفرانسیل و سیستم هاي دینامیکی

20  ریاضی محض-جبر

20  زبان هاي باستانی ایران

20  زیست شناسی جانوري - سلولی و تکوینی

20  زیست شناسی جانوري - فیزیولوژي

20  ژئوفیزیک-گرانی سنجی

20  شیمی -شیمی آلی

20  طبیعت گردي (اکوتوریسم)

20  علم اطالعات و دانش شناسی-مدیریت اطالعات

20  علوم قرآن و حدیث

20  فلسفه و کالم اسالمی

20  فیزیک - ذرات بنیادي و نظریه میدان ها

20  فیزیک - فیزیک پالسما

20  فیزیک - فیزیک ماده چگال
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 114صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان همدان

20  محیط زیست - مدیریت محیط زیست

20  مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی

20  مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکی

20  مهندسی برق - سامانه هاي برقی حمل و نقل

20  مهندسی صنایع - کیفیت و بهره وري

20  مهندسی طراحی محیط زیست

19  تاریخ هنر ایران باستان

19  جغرافیا و برنامه ریزي گردشگري - گردشگري شهري

19  طراحی شهري

19  مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی

19  مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیک

19  مهندسی محیط زیست ـ آب و فاضالب

19  مهندسی مکانیک - ساخت و تولید

18  آموزش ریاضی

18  باستان شناسی - پیش از تاریخ

18  رفتار حرکتی - رشد حرکتی

18  مدیریت بازرگانی - بازرگانی بین المللی

18  مدیریت کسب و کار - استراتژي

18  مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتال

18  مهندسی عمران - زلزله

18  مهندسی عمران -راه وترابري

18  میکروبیولوژي - میکروبیولوژي صنعتی

17  رفتار حرکتی - آموزش تربیت بدنی

17  زیست شناسی سلولی و مولکولی

17  مدیریت امورشهري

17  مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی

17  مدیریت کسب و کار - مالی

16  جغرافیا و برنامه ریزي شهري - آمایش شهري

16  مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکی

16  مدیریت بازرگانی - کارآفرینی

16  مهندسی مکانیک - تبدیل انرژي

15  مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز

15  مهندسی معماري
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 115صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان همدان

14  بیومکانیک ورزشی

14  مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیک

14  مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزش

13  فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستی

12  برنامه ریزي شهري

12  روابط بین  الملل

12  علوم  سیاسی

12  مدیریت دولتی - بودجه و مالیه عمومی

12  معماري داخلی

11  مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان هاي ورزشی

11  میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زا

10  مترجمی  زبان  انگلیسی

7   علوم و مهندسی محیط زیست - ارزیابی و آمایش سرزمین

7   علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی محیط زیست

5   مدیریت بازرگانی- بازاریابی

5   مهندسی فضاي سبز

3   مدیریت دولتی - خط مشی گذاري عمومی

1677 جمع در استان
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 116صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان یزد

89  مهندسی عمران - سازه

80  مهندسی برق- سیستم هاي قدرت

74  مهندسی معماري

59  مهندسی برق - الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی

59  مهندسی عمران- ژئوتکنیک

54  مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت

53  مهندسی مکانیک - تبدیل انرژي

42  مهندسی مکاترونیک

40  علوم اقتصادي - اقتصاد انرژي

40  فقه و مبانی حقوق اسالمی

40  مهندسی برق - برنامه ریزي و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکی

40  مهندسی برق - کنترل

40  مهندسی عمران - زلزله

39  علوم اقتصادي - برنامه ریزي سیستم هاي اقتصادي

39  مترجمی  زبان  انگلیسی

39  مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتال

38  مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات

38  مهندسی فناوري اطالعات - تجارت الکترونیکی

36  حقوق  عمومی

35  پژوهش هنر

34  مدیریت پروژه و ساخت

32  آموزش  زبان  انگلیسی

31  مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

27  مدیریت مالی

20  برنامه ریزي منطقه اي

20  جغرافیا و برنامه ریزي گردشگري - برنامه ریزي فضایی و مجتمع هاي گردشگري

20  رفتار حرکتی - رشد حرکتی

20  رفتار حرکتی - یادگیري و کنترل حرکتی

20  زیست شناسی سلولی و مولکولی

20  ژئومورفولوژي - ژئومورفولوژي و آمایش محیط

20  شناخت اندیشه هاي امام خمینی (ره)

20  شیمی -شیمی تجزیه

20  شیمی -شیمی فیزیک
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 117صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان یزد

20  شیمی -شیمی معدنی

20  علوم ارتباطات اجتماعی

20  علوم زمین - پترولوژي

20  علوم زمین - زمین شناسی اقتصادي

20  علوم زمین - زمین شناسی مهندسی

20  فلسفه و کالم اسالمی

20  فناوري معماري - معماري دیجیتال

20  فیزیولوژي ورزشی - فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستی

20  محیط زیست - آموزش محیط زیست

20  محیط زیست - برنامه ریزي محیط زیست

20  مدیریت صنعتی - مدیریت زنجیره تامین

20  مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی

20  مرمت و احیاي ابنیه و بافت هاي تاریخی - حفاظت و مرمت میراث شهري

20  مهندسی برق - افزاره هاي میکرو و نانوالکترونیک

20  مهندسی برق - شبکه هاي مخابراتی

20  مهندسی برق - مدارهاي مجتمع الکترونیک

20  مهندسی کامپیوتر- معماري سیستم هاي کامپیوتري

20  مهندسی معدن - استخراج مواد معدنی

20  مهندسی معدن - اکتشاف مواد معدنی

20  مهندسی معدن -فرآوري مواد معدنی

20  مهندسی معدن-مکانیک سنگ

20  مهندسی مکانیک -طراحی کاربردي

20  مهندسی مواد-خوردگی وحفاظت مواد

20  مهندسی نساجی - الیاف

20  مهندسی نساجی - فناوري

20  مهندسی نقشه برداري - ژئودزي

19  جغرافیا و برنامه ریزي شهري - آمایش شهري

19  سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی - سنجش از دور

19  سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی - سیستم اطالعات جغرافیایی

19  شیمی -شیمی آلی

19  علوم اقتصادي - توسعه اقتصادي و برنامه ریزي

19  علوم قرآن و حدیث

19  محیط زیست - مدیریت محیط زیست
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 118صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان یزد

19  مهندسی برق - سامانه هاي برقی حمل و نقل

19  مهندسی فناوري اطالعات - سیستم هاي چند رسانه اي

19  مهندسی مواد - سرامیک

18  برنامه ریزي شهري

18  حقوق  بین  الملل

18  حقوق مالی - اقتصادي

18  شیمی -شیمی کاربردي

18  طراحی شهري

18  مدیریت کسب و کار - فناوري

18  مطالعات فرهنگی و رسانه

18  مهندسی نساجی - مدیریت تولید

18  میکروبیولوژي - زیست شناسی میکروب هاي بیماري زا

17  زبان  وادبیات  فارسی

17  نقاشی

16  مدیریت بازرگانی - کارآفرینی

16  مدیریت بازرگانی- بازاریابی

16  مدیریت ورزشی - مدیریت اوقات فراغت ورزش هاي تفریحی

16  مهندسی پزشکی - بیومتریال

16  مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز

15  مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیکی

15  مدیریت کسب و کار - استراتژي

15  مرمت و احیاي ابنیه و بافت هاي تاریخی - حفاظت و مرمت میراث معماري

14  ژنتیک

14  علوم و مهندسی محیط زیست - آلودگی محیط زیست

14  مدیریت کسب و کار - بازاریابی

14  مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردي در سازمان هاي ورزشی

13  مدیریت بازرگانی-بازرگانی داخلی

12  مدیریت صنعتی - مدیریت پروژه

8   ارتباط تصویري

7   اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعی

7   بیوتکنولوژي کشاورزي

7   علوم و مهندسی آبخیز - سیالب و رودخانه

7   علوم و مهندسی صنایع غذایی - شیمی مواد غذایی
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 119صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

استان یزد

7   مدیریت بازرگانی - مدیریت استراتژیک

7   مدیریت کشاورزي

7   مدیریت و کنترل بیابان

6   علوم و مهندسی صنایع غذایی - زیست فناوري مواد غذایی

5   مدیریت صنعتی - تولید و عملیات

1   طراحی  پارچه  و لباس

1   علوم و مهندسی صنایع غذایی - فناوري مواد غذایی

2460 جمع در استان
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 120صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

برون مرزي

60  حسابداري

40  مهندسی کامپیوتر- نرم افزار

40  مهندسی معماري

20  ادبیات عربی

20  آموزش  زبان  انگلیسی

20  برنامه ریزي شهري

20  حقوق  بین  الملل

20  زبان  وادبیات  فارسی

20  شیمی -شیمی فیزیک

20  علوم ارتباطات اجتماعی

20  فقه و مبانی حقوق اسالمی

20  فلسفه

20  مدیریت  آموزشی

20  مدیریت بازرگانی - کارآفرینی

20  مدیریت بازرگانی- بازاریابی

20  مدیریت دولتی - مدیریت رفتار سازمانی

20  مدیریت دولتی-مدیریت تطبیقی و توسعه

20  مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات

20  مدیریت صنعتی - تولید و عملیات

20  مدیریت فناوري اطالعات - کسب و کار الکترونیک

20  مدیریت مالی

20  مهندسی برق - سیستم هاي الکترونیک دیجیتال

20  مهندسی برق - کنترل

20  مهندسی برق - مخابرات سیستم

20  مهندسی برق- سیستم هاي قدرت

20  مهندسی صنایع - بهینه سازي سیستم ها

20  مهندسی صنایع - مدیریت مهندسی

20  مهندسی صنایع - مهندسی مالی

20  مهندسی عمران ـ حمل و نقل

20  مهندسی عمران - سازه

20  مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی و رباتیکز

20  مهندسی کامپیوتر- معماري سیستم هاي کامپیوتري

7   اگروتکنولوژي - فیزیولوژي گیاهان زراعی
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مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست



مرکز سنجش وپذیرش دانشگاه 121صفحه: 

تعداد رشته

ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد بر اساس سوابق تحصیلی به تفکیک استان/رشته

برون مرزي

727 جمع در استان

M
as

ter
Te

st.
ir

مسترتست؛ وب سایت تخصصی آزمون کارشناسی ارشد

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد و ارشد بدون کنکور در مسترتست


