
 

 کشاورزیدانشکده  -کارشناسی ارشد رشته های مقطع *

 گرایش نام رشته امتحاني ردیف

 آبخیزداری مهندسی منابع طبیعی 1

 سازه های آبی مهندسی کشاورزی آب  2

 آبیاری و زهکشی مهندسی کشاورزی آب 3

 اصالح نباتات زراعت و اصالح نباتات 4

 زراعت  زراعت و اصالح نباتات 5

 گیاهان زینتی علوم باغبانی 6

 جنگل شناسی و اکولوژی جنگل منابع طبیعی و جنگلداری 7

 جنگلداری منابع طبیعی و جنگلداری 8

 علوم خاک مهندسی کشاورزی 9

 تغذیه دام علوم دامی 11

 فیزیولوژی دام علوم دامی 11

 اصالح گیاهان باغبانی تولیدات گیاهی 12

 شناسی کشاورزیحشره  حشره شناسی  13

 بیماری شناسی گیاهی بیماری شناسی گیاهی 14

 طراحی و ساخت مهندسی مکانیک بیوسیستم 15

 بیوتکنولوژی در کشاورزی مهندسی کشاورزی 16

 توسعه روستایی مهندسی کشاورزی  17

 شناسایی و مبارزه با علفهای هرز مهندسی کشاورزی 18

 

 فنی و مهندسیدانشکده  -کارشناسی ارشد رشته های مقطع *

 گرایش نام رشته امتحاني ردیف

 برق قدرت مهندسی برق 1

 برق الکترونیک مهندسی برق 2

 سازه مهندسی عمران 3

 فرآوری مواد معدنی مهندسی معدن 4
 

 دانشکده علوم اقتصادی و اداری -کارشناسی ارشد رشته های مقطع *

 

 

 

 گرایش نام رشته امتحاني ردیف

 حسابداری حسابداری 1

 بازاریابی مدیریت بازرگانی 2



 علوم پایهدانشکده  -کارشناسی ارشد رشته های مقطع *

 گرایش نام رشته امتحاني ردیف

 شناسی زیست محیطیزمین  زمین شناسی 1

 زمین شناسی اقتصادی زمین شناسی 2

 چینه نگاری و دیرینه شناسی زمین شناسی 3

 پترولوژی زمین شناسی 4

 شیمی فیزیک شیمی 5

 شیمی معدنی شیمی 6

 شیمی تجزیه شیمی 7

 شیمی آلی شیمی 8

 نانوشیمی -علوم و فناوری نانو شیمی 9

 ذرات بنیادی فیزیک 11

 هسته ای فیزیک 11

 حالت جامد فیزیک 12

 نانوفیزیک -علوم و فناوری نانو فیزیک 13

 اتمی و مولکولی فیزیک 14

 فیزیک نجومی)اخترفیزیک و کیهان شناسی( فیزیک 15

 بیوشیمی زیست شناسی 16

 آمار ریاضی آمار  17

 آنالیز ریاضی محض 18

 جبر ریاضی محض 19

 کاربردی ریاضی 21

 سیستماتیک اکولوژی -علوم گیاهی زیست شناسی 21

 فیزیولوژی گیاهی -علوم گیاهی زیست شناسی 22

 بیوسیستماتیک جانوری –علوم جانوری  زیست شناسی 23

 

 

 دامپزشکیدانشکده  -کارشناسی ارشد رشته های مقطع *

 گرایش نام رشته امتحاني ردیف

 انگل شناسی دامپزشکی دامپزشکی 1

 باکتری شناسی دامپزشکی دامپزشکی 2

 

 



 ادبیات و علوم انسانیدانشکده  -کارشناسی ارشد رشته های مقطع *

 گرایش نام رشته امتحاني ردیف

 زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی 1

 ادبیات مقاومت زبان و ادبیات فارسی 2

 آب و هواشناسی )اقلیم شناسی( علوم جغرافیایی 3

 و دفاع مقدس جغرافیا علوم جغرافیایی 4

 زبان و ادبیات عرب زبان و ادبیات عرب 5

 فیزیولوژی ورزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی 6

 تاریخ ایران اسالمی تاریخ 7

 نهج البالغه)اصول دین و معارف علوی( الهیات و معارف اسالمی 8

 مدیریت آموزشی علوم تربیتی 9

 روانشناسی تربیتی علوم تربیتی 11

 آموزش زبان انگلیسی انگلیسیزبان  11

 زبان و ادبیات انگلیسی زبان انگلیسی 12

 روانشناسی عمومی روانشناسی 13

 

 

 


