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عنوان رشته تحصیلی دوره 

 کارشناسی ارشد

وره عنوان رشته تحصیلی د

 کارشناسی ارشد

وره عنوان رشته تحصیلی د

 کارشناسی ارشد

وره عنوان رشته تحصیلی د

 کارشناسی ارشد

 مدیریت مالی زبان و ادبیات فارسی حقوق خصوصی امار ریاضی

 حسابداری ادبیات تطبیقی-زبان و ادبیات فارسی حقوق اقتصادی امار اجتماعی و اقتصادی

 حسابرسی زبان و ادبیات عربی حقوق تجارت بین الملل ریاضی مالی-ریاضی کاربردی

 بانکداری اسلامی-علوم اقتصادی  مترجمی زبان انگلیسی حقوق نفت و گاز نظریه سیستم ها-علوم کامپیور

محاسبات نرم و -علوم کامپیوتر

 هوش مصنوعی
 حسابداری مدیریت آموزش زبان انگلیسی حقوق جزا و جرم شناسی

 حقوق عمومی اقتصاد نظری –علوم اقتصادی 
 آموزش زبان فارسی به

 غیر فارسی زبانان
 مالی-مدیریت کسب و کار

توسعه اقتصادی و  -علوم اقتصادی

 برنامه ریزی
 زبان شناسی همگانی حقوق  بین الملل

 –مدیریت دولتی 

 حط مشی گذاری عمومی

اقتصاد و تجارت -علوم اقتصادی 

 الکترونیک
 انسانی توسعه منابع -مدیریت دولتی زبان های باستانی ایران حقوق مالکیت فکری

 مترجمی زبان فرانسه حقوق ارتباطات اقتصاد انرژی-علوم اقتصادی
مدیریت رفتار  –مدیریت دولتی 

 سازمانی

 تحول-مدیریت دولتی فلسفه حقوق بشر اقتصاد محیط زیست -علوم اقتصادی

 فلسفه دین حقوق کیفری اطفال و نوجوانان اقتصاد اسلامی –علوم اقتصادی 
سیستمهای اطلاعاتی -دولتیمدیریت 

 پیشرفته

 مدیریت امور شهری فلسفه و کلام اسلامی روابط بین الملل )موسسه بیمه اکو ( بیم سنجی

 مطالعات منطقه ای مطالعات منطقه ای ) موسسه بیمه اکو (
های سیستم -مدیریت فناوری اطلاعات

 اطلاعاتی پیشرفته

 -مدیریت بازرگانی

 بازرگانی بین الملل

 بازاریابی -مدیریت بازرگانی فناوری-مدیریت  کسب و کار علوم سیاسی م قران و حدیثعلو

آشنایی با –مدرسی معارف اسلامی 

) تحصیلات حوزوی منابع اسلامی

 ( نیز لازم است

 اندیشه سیاسی در اسلام
عملیات -مدیریت  کسب و کار

 زنجیره تامین

مدیریت  –مدیریت بازرگانی 

 استراتژیک

مبانی نظری -معارف اسلامیمدرسی 

) تحصیلات حوزوی نیز لازم اسلام

 است (

 -مدیریت جهانگردی

 برنامه ریزی توسعه جهانگردی

انتقال  –مدیریت تکنولوژی 

 تکنولوژی

تجارت   –مدیریت بازرگانی 

 الکترونیکی

 فقه و مبانی حقوق اسلامی
بازاریابی -مدیریت جهانگردی

 جهانگردی
 استراتژی-مدیریت  کسب و کار عملیاتتولید و  -مدیریت صنعتی
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 عنوان رشته تحصیلی دوره 

 کارشناسی ارشد

ره عنوان رشته تحصیلی دو

 کارشناسی ارشد

وره عنوان رشته تحصیلی د

 کارشناسی ارشد

 جامعه شناسی مدیریت آموزشی تحقیق در عملیات-مدیریت صنعتی

 جمعیت شناسی تحقیقات آموزشی مدیریت کیفیت و بهره وری–مدیریت صنعتی 

 مطالعات فرهنگی تکنولوژی آموزشی بازاریابی-مدیریت کسب و کار

سازمانی و منابع  رفتار-مدیریت  کسب و کار

 انسانی
 مطالعات جوانان برنامه ریزی درسی

 مدیریت امور شهری
 علم اطلاعات و

 مدیریت اطلاعات-دانش شناسی
 زن و خانواده –مطالعات زنان 

 کسب و کار جدید -کارافرینی
 سنجش و اندازه گیری

 )روان سنجی(
 برنامه ریزی شهری

 خانوادهمشاوره  -مشاوره روان شناسی  عمومی
 برنامه ریزی توسعه

 منطقه ای

 برنامه ریزی رفاه اجتماعی مشاوره مدرسه-مشاوره روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

 مددکاری اجتماعی مشاوره توانبخشی-مشاوره روان شناسی صنعتی و سازمانی

 مدیریت خدمات اجتماعی مشاوره  شغلی-مشاوره روان شناسی تربیتی

 علوم ارتباطات اجتماعی تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش ابتداییآموزش و پرورش -علوم تربیتی

 مدیریت رسانه آموزش وبهسازی منابع انسانی پیش دبستانیآموزش و پرورش -علوم تربیتی

 روزنامه نگاری
آسیب شناسی ورزشی و حرکات 

 گرایش حرکات اصلاحی اصلاحی

گرایش یادگیری و  رفتار حرکتی

 کنترل حرکتی

مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در 

 سازمانهای ورزشی

مدیریت ورزشی گرایش مدیریت 

 اماکن و تاسیسات ورزشی

فیزیولوژی ورزشی گرایش 

 فیزیولوژی ورزشی کاربردی

 روان شناسی بالینی حسابداری بخش عمومی روان شناسی ورزشی

 

   در صورت لزوم به مصاحبه در برخی از رشته ها، داوطلب موظف است در جلسه مصاحبه حضور بهم رساند . عدم

 ارشد تلقی خواهد شد. شرکت در مصاحبه ، به منزله انصراف از ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی

 

  علمیه برای ورود به رشته های حوزه  01حوزه علمیه به همراه گواهی اتمام کتبی پایه  2داشتن مدرک علمی سطح

 مدرسی معارف اسلامی ضروری است.

 

 

 


