
 

 تشکیل پرونده  جهتزمانبندی مراجعه حضوری 

 1041آزمون سال  کارشناسی ارشدمقطع  یرفته شدگانپذ

 

 

 نام رشته نام دانشکده

 

تاریخ و روز مراجعه 

 حضوری

 

 

 ساعت مراجعه

 

 اقتصاد

 هایعلوم اقتصادی گرایش

توسعه اقتصادی و برنامه  -اقتصاد محیط زیست -اقتصاد انرژی -اقتصاد و تجارت الکترونیک -اقتصاد نظری -اقتصاد اسلامی

 ریزی

 

 82/60/1061دوشنبه 

 82/60/1061شنبه سه

 

 صبح  18-2

 از ظهر بعد 10-10

 موسسه آموزش عالی بیمه اکو

 مطالعات منطقه ای 
 82/60/1061شنبه یک

 
11-23.6 

 بیم سنجی
 82/60/1061دوشنبه 

 

 الهیات و معارف اسلامی

 مدرسی معارف قرآن و حدیث -کلام اسلامی -ها( شیعه شناسی )کلیه گرایش
 82/60/1061دوشنبه 

 
11-2   

 میفقه و مبانی حقوق اسلا - علوم قرآن و حدیث
 6/60/1061.شنبه چهار

 

 علم داده ها -ها(علوم کامپیوتر )کلیه گرایش -مالیریاضی کاربردی گرایش ریاضی  -آمار  آمار، ریاضی و رایانه

 82/60/1061دوشنبه 

 82/60/1061شنبه سه

 

11-23.6 



 

 تشکیل پرونده  جهتزمانبندی مراجعه حضوری 

 1041آزمون سال  کارشناسی ارشدمقطع  یرفته شدگانپذ

 

تاریخ و روز مراجعه  نام رشته نام دانشکده

 حضوری
 ساعت مراجعه

 های خارجیادبیات فارسی و زبان

 82/60/1061شنبه یک  زبان و ادبیات انگلیسی

 

11-23.6 

 82/60/1061دوشنبه  آموزش زبان انگلیسی

 

 82/60/1061شنبه سه فلسفه -)دوره روزانه، شبانه و استعداد درخشان(مترجمی زبان انگلیسی

 

 فلسفه دین -فلسفه و کلام اسلامی

 )دوره پردیس دانشگاهی(مترجمی زبان انگلیسی

 6/60/1061.شنبه چهار

 

 68/62/1061شنبه  زبانان آموزش زبان فارسی به غیر فارسی

 

 60/62/1061دوشنبه  زبان های باستانی ایران

 

 60/62/1061شنبه چهار مترجمی زبان عربی

 

 62/62/1061شنبه پنج ادبیات عربی

 

 62/62/1061شنبه  مترجمی زبان فرانسه

 

 16/62/1061شنبه یک زبان شناسی همگانی -زبان و ادبیات فارسی

 



 

 تشکیل پرونده  جهتزمانبندی مراجعه حضوری 

 1041آزمون سال  کارشناسی ارشدمقطع  یرفته شدگانپذ

 

 نام رشته شکدهنام دان
 

تاریخ و روز مراجعه 

 حضوری

 ساعت مراجعه

 

 علوم اجتماعی  

مدیریت خدمات  -ی اجتماعیمددکار - جمعیت شناسی -مطالعات فرهنگی -جامعه شناسی -ایریزی توسعه منطقهبرنامه

 اجتماعی

 82/60/1061دوشنبه 

11-23.6 

 برنامه ریزی شهری -برنامه ریزی رفاه اجتماعی - مردم شناسی -مطالعات جوانان - زنان مطالعات
 82/60/1061شنبه سه

 علوم ارتباطات

 روابط عمومی –مدیریت رسانه  -مطالعات فرهنگی و رسانه
 

 82/60/1061دوشنبه 

11-2   
 روزنامه نگاری-علوم ارتباطات اجتماعی

 
82/60/1061شنبه سه  

 مدیریت و حسابداری

کلیه ) مدیریت کسب و کار  –ها( گرایش) کلیه هانگردی مدیریت ج -مدیریت امور شهری -حسابرسی  -حسابداری 

های بازاریابی و گرایشمدیریت بازرگانی  - های مدیریت تحول و مدیریت رفتار سازمانیگرایشمدیریت دولتی   -(هاگرایش

 مدیریت تکنولوژی -مدیریت صنعتی )کلیه گرایش (  -بازرگانی بین المللی 

 

 62/62/1061شنبه 

 

 
11-23.6 

 مدیریت دولتی - مدیریت فناوری اطلاعات - یهای مدیریت استراتژیک و تجارت الکترونیکگرایش مدیریت بازرگانی

 -حسابداری بخش عمومی -ها()کلیه گرایش کارآفرینی –خط مشی گذاری عمومی و توسعه منابع انسانی های گرایش

  مالی )کلیه گرایش ها( -علوم اقتصادی گرایش بانکداری اسلامی -حسابداری مدیریت

 

 16/62/1061شنبه یک

 



 

 تشکیل پرونده  جهتزمانبندی مراجعه حضوری 

 1041آزمون سال  کارشناسی ارشدمقطع  یرفته شدگانپذ

 

 نام رشته نام دانشکده
تاریخ و روز مراجعه 

 حضوری

 ساعت مراجعه

 

 حقوق و علوم سیاسی
حقوق بین  -حقوق بشر -حقوق اقتصادی -حقوق ارتباطات -حقوق کیفری اطفال و نوجوانان -اندیشه های سیاسی در اسلام

روابط  -حقوق مالکیت فکری -حقوق خصوصی –حقوق عمومی  -حقوق جزا و جرم شناسی -حقوق تجارت بین الملل -الملل

 سیاستگذاری عمومی -حقوق نفت و گاز-العات منطقه ای )کلیه گرایش ها(مط -علوم سیاسی -بین الملل

 

  82/60/1061شنبه یک

  82/60/1061دوشنبه 

  82/60/1061شنبه سه

 

11-23.6 

 روانشناسی و علوم تربیتی

 82/60/1061شنبه یک شناسی عمومیروان - گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتالعلم اطلاعات و دانش شناسی  -ریزی درسیبرنامه

11-23.6 

 82/60/1061وشنبه د تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش -اسی تربیتیروانشن

روانشناسی و آموزش  -تکنولوژی آموزشی -آموزش و بهسازی منابع انسانی  -مشاوره گرایش مدرسه –مشاوره گرایش شغلی

 ییکودکان استثنا
 82/60/1061شنبه سه

 6/60/1061.شنبه هارچ آموزش و پرورش ابتدایی -روانشناسی بالینی -تحقیقات آموزشی

 68/62/1061شنبه  سنجش و اندازه گیری

 60/62/1061شنبه دو آموزش و پرورش پیش دبستان -مشاوره گرایش خانواده –گرایش توانبخشی مشاوره  -علوم شناختی

 60/62/1061شنبه چهار اطلاعات مدیریت گرایششناسی علم اطلاعات و دانش 

 62/62/1061شنبه  ت آموزشیمدیری

 تربیت بدنی و علوم ورزشی
 82/60/1061شنبه سه ها مدیریت ورزشی کلیه گرایش - هاآسیب شناسی ورزشی کلیه گرایش

11-23.6 
 6/60/1061.شنبه چهار هارفتار حرکتی کلیه گرایش -فیزیولوژی ورزشی

 


