
گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

    گروه  علوم پزشکی

پرستاري  -  1100

 -5پرستاري کودکان،          - 4سالمت روان و روان پرستاري،          - 3پرستاري بهداشت جامعه،          - 2پرستاري داخلي ،جراحي،          - 1

زبان - 9روان پرستاري،          - 8پرستاري بهداشت مادران و نوزادان،          - 7پرستاري بهداشت روان،          - 6پرستاري مادران و نوزادان،         

عمومي انگليسي

1234567891011121314151617:شماره درس 

        10405532110002 پرستاري داخلی ،جراحی

        10406330202202 پرستاري سالمت جامعه

        10407220401302 پرستاري کودکان

        10408220200242 روان پرستاري

سم شناسی  -  1200

زبان عمومي - 4شيمي عمومي،          - 3زيست شناسي،          - 2بيوشيمي عمومي،          - 1

1234567891011121314151617:شماره درس 

             106031111 سم شناسی

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی  -  1300

کليات بهداشت عمومي - 6کليات مديريت،          - 5اقتصاد کالن،          - 4اقتصاد خرد،          - 3آمار،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

1234567891011121314151617:شماره درس 

           10109221142 مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

علوم بهداشتی در تغذیه  -  1310

زبان انگليسي عمومي - 4فيزيولوژي،          - 3بيوشيمي عمومي،          - 2تغذيه اساسي و تغذيه کاربردي،          - 1

1234567891011121314151617:شماره درس 

             101124222 علوم بهداشتی در تغذیه

آموزش بهداشت  -  1350

زيست شناسي عمومي - 5روانشناسي،          - 4بهداشت عمومي،          - 3جامعه شناسي،          - 2زبان عمومي انگليسي،          - 1

1234567891011121314151617:شماره درس 

            1011122321 آموزش بهداشت

20



گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

نظارت بر امور دارویی  -  1400

زبان انگليسي عمومي - 5فارماسيوتيکس،          - 4کنترل ميکروبي داروها،          - 3کنترل فيزيکو شيميايي داروها،          - 2داروشناسي،          - 1

1234567891011121314151617:شماره درس 

            1030432212 نظارت بر امور دارویی

شیمی دارویی  -  1415

بيوشيمي - 5زيست شناسي،          - 4شيمي تجزيه،          - 3شيمي آلي،          - 2زبان انگليسي عمومي،          - 1

1234567891011121314151617:شماره درس 

            3032811111 شیمی دارویی

    گروه  دامپزشکی

انگل شناسی دامپزشکی  -  9129

 -4،         (کرمهاي پهن)اصول کرم شناسي دامپزشکي - 3،         (کرمهاي گرد)اصول کرم شناسي دامپزشکي - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

اصول روشهاي تشخيص آلودگيهاي انگلي - 6اصول حشره شناسي دامپزشکي،          - 5اصول تک ياخته شناسي دامپزشکي،         

1234567891011121314151617:شماره درس 

           10507111111 انگل شناسی دامپزشکی

بافت شناسی دامپزشکی  -  9130

کالبدشناسي - 5بافت شناسي اختصاصي،          - 4بافت شناسي عمومي،          - 3جنين شناسي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

1234567891011121314151617:شماره درس 

            1052222332 بافت شناسی دامپزشکی

قارچ شناسی دامپزشکی  -  9131

ايمني شناسي - 4ميکروب شناسي عمومي،          - 3قارچ شناسي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

1234567891011121314151617:شماره درس 

             105082411 قارچ شناسی دامپزشکی
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گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

فیزیولوژي دامپزشکی  -  9132

بيوشيمي - 4فيزيولوژي،          - 3آناتومي و بافت شناسي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

1234567891011121314151617:شماره درس 

             105152242 فیزیولوژي دامپزشکی

باکتري شناسی دامپزشکی  -  9133

ويروس شناسي - 4ايمني شناسي و قارچ شناسي،          - 3باکتري شناسي عمومي واختصاصي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

1234567891011121314151617:شماره درس 

             105362421 باکتري شناسی دامپزشکی

بهداشت وکنترل کیفی مواد غذایی  -  9134

 -5شيمي مواد غذايي،          - 4اصول نگهداري مواد غذايي،          - 3ميکروب شناسي مواد غذايي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

کليات بهداشت و کنترل کيفي مواد غذايي

1234567891011121314151617:شماره درس 

            1053711111 بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

    گروه  علوم انسانی

جغرافیاي پزشکی  -  2100

جفرافياي پزشکي، - 5متون تخصصي،          - 4مباني محيط زيست،          - 3مباني جغرافياي انساني،          - 2مباني جغرافياي طبيعي،          - 1

بهداشت عمومي - 6   

1234567891011121314151617:شماره درس 

           21538112131 جغرافیاي پزشکی

مجموعه زبان و ادبیات عرب  -  2110

ترجمه و اعراب گذاري - 5تاريخ ادبيات،          - 4،         (بالغت)معاني و بيان و بديع - 3صرف و نحو،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

ترجمه از عربي به فارسي و بالعکس - 6متون ادبي،         

1234567891011121314151617:شماره درس 

           20203112233 مترجمی  زبان  عربی

           20205122222 زبان و ادبیات عرب
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گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

زبانشناسی  همگانی  -  2120

زبان شناسي - 3دستور زبان فارسي،          - 2زبان تخصصي انگليسي يا فرانسه،          - 1

1234567891011121314151617:شماره درس 

              20390233 زبانشناسی  همگانی

مجموعه سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی  -  2130

اصول تفسير عکس هاي هوايي و - 4رياضيات و آمار احتماالت،          - 3شناخت و ارزيابي محيط زيست،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

هيدرواقليم - 6مباني جغرافياي طبيعي و سيستم اطالعات جفرافيايي،          - 5سنجش از دور،         

1234567891011121314151617:شماره درس 

           21525323322 سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی

مطالعات-  سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی 

آب و خاك

21543323322           

مطالعات-  سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی 

شهري و روستایی

21544323322           

- سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی 

مدیریت مخاطرات محیطی

21545323322           

- سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی 

هواشناسی ماهواره اي

21546323322           

(ره)شناخت اندیشه هاي امام خمینی  -  2140

 -4،         (بدايه الحکمه  )فلسفه  - 3،         (س)واليت فقيه امام خميني و مبحث واليت فقيه از کتاب البيع حضرت امام  - 2ادبيات فارسي،          - 1

1کفايه االصول جلد  - 7،         (کتاب جهاد ، امر به معروف و نهي از منکر  )تحرير الوسيله  - 6منطق،          - 5،         (تلخيص االلهيات  )کالم 

1234567891011121314151617:شماره درس 

(ره) شناخت اندیشه هاي امام خمینی  204421322232          

مجموعه علوم قرآن وحدیث  -  2150

علوم بالغت - 5علوم حديث،          - 4تفسير و علوم قرآن،          - 3زبان عربي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

1234567891011121314151617:شماره درس 

علوم  قرآن  و حدیث-  الهیات و معارف اسالمی  2040524433            

اصول دین و معارف علوي-  نهج البالغه  2044124343            

            2044524343 علوم حدیث

            2044924433 علوم قرآن و حدیث
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گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

علوم ارتباطات اجتماعی  -  2160

شناخت وسايل ارتباط جمعي ، نظريه هاي ارتباط اجتماعي ، ارتباط بين المللي ، )مباني کلي ارتباط جمعي  - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

 -4،         (خبرنويسي ، گزارش خبري وشيوه نگارش فارسي ) اصول روزنامه نگاري  - 3،         (مخاطبان ارتباطات جمعي و آثار اجتماعي ارتباطات 

کاربرد آمار وروش تحقيق - 5تاريخ معاصر ايران و جهان و مسايل بين المللي مهم معاصر،         

1234567891011121314151617:شماره درس 

            2051712121 علوم ارتباطات اجتماعی

            2051912121 علوم ارتباطات اجتماعی ـ روابط عمومی

            2054412121 مطالعات فرهنگی و رسانه

فرهنگ  و زبانهاي  باستانی  -  2170

تاريخ، آراءعقايدوزبانهاي ايران پيش ازاسالم - 2،         (انگليسي يافرانسه ياآلماني )زبان تخصصي  - 1

1234567891011121314151617:شماره درس 

               2110511 فرهنگ  و زبانهاي  باستانی

فقه شافعی  -  2180

اصول - 4فقه،          - 3زبان عربي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

1234567891011121314151617:شماره درس 

فقه شافعی-  الهیات و معارف اسالمی  204212443             

مجموعه فلسفه  -  2190

رياضيات - 6فلسفه عمومي،          - 5منطق عمومي،          - 4فلسفه اسالمي،          - 3فلسفه غربي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

عمومي

1234567891011121314151617:شماره درس 

           21002111000 فلسفه

منطق-  فلسفه  21006100211           

مجموعه ادیان وعرفان  -  2200

اديان - 4عرفان اسالمي،          - 3زبان عربي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

1234567891011121314151617:شماره درس 

ادیان  و عرفان-  الهیات و معارف اسالمی  204012434             

             204112342 عرفان  اسالمی

24



گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

مجموعه امور فرهنگی  -  2210

مديريت - 5آمار و روش تحقيق،          - 4نظريه هاي فرهنگي،          - 3تئوري هاي سازمان و مديريت،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

فرهنگ و هنر ايران و جهان - 6نهادهاي فرهنگي در ايران،         

1234567891011121314151617:شماره درس 

مدیریت امور فرهنگی-  امور فرهنگی  21240233333           

           21241233333 امور فرهنگی ـ برنامه ریزي امور فرهنگی

مجموعه ایرانشناسی  -  2220

جغرافياي - 5زبان عربي،          - 4تاريخ تمدن و فرهنگ ايران زمين،          - 3زبان وادبيات فارسي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

تاريخ اسالم - 6شهري و منطقه اي ايران،         

1234567891011121314151617:شماره درس 

           21126232212 ایرانشناسی گرایش ایرانشناسی عمومی

تاریخ-  ایرانشناسی گرایش ایرانشناسی  21127232212           

مجموعه تاریخ  -  2230

تاريخ ايران - 6تاريخ جهان،          - 5تاريخ اسالم،          - 4تاريخ ايران باستان،          - 3زبان عربي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

دوره اسالمي

1234567891011121314151617:شماره درس 

تاریخ ایران باستان-  تاریخ  21108222111           

           21114224121 تاریخ انقالب اسالمی

           21116201102 تاریخ  فرهنگ و تمدن اسالمی

تاریخ عمومی جهان- تاریخ  21118221112           

تاریخ اسالم- تاریخ  21119221112           

تاریخ ایران اسالمی- تاریخ  21120221112           

مطالعات خلیج فارس-  تاریخ  21122221112           

مطالعات آسیاي مرکزي و قفقاز-  تاریخ  21123221112           

اسناد و مدارك آرشیوي و نسخه شناسی-  تاریخ  21124221112           

           21132221112 تاریخ تشیع

مجموعه تاریخ وفلسفه علم  -  2240

کليات فرهنگ وتمدن - 7عربي،          - 6رياضيات،          - 5فيزيک،          - 4منطق،          - 3فلسفه،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

اسالمي

1234567891011121314151617:شماره درس 

          210031222200 فلسفه علم

          211332002333 تاریخ علم گرایش ریاضی در جهان اسالم
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گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

          211342002333 تاریخ علم گرایش نجوم در جهان اسالم

          211352002333 تاریخ علم گرایش فیزیك و فناوري در جهان اسالم

          211362002333 تاریخ علم گرایش طب و داروسازي در جهان اسالم

مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی  -  2250

رشد و - 5فيزيولوژي ورزشي،          - 4اصول و مباني تربيت بدني،          - 3آماروسنجش واندازه گيري،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

روانشناسي عمومي ورشد، - 8آناتومي وحرکت شناسي،          - 7مديريت و برنامه ريزي در تربيت بدني،          - 6تکامل و يادگيري حرکتي،         

مباني رواني اجتماعي تربيت بدني و ورزش - 10تاريخ تربيت بدني و ورزش،         - 9  

1234567891011121314151617:شماره درس 

بیومکانیك ورزشی- تربیت بدنی و علوم ورزشی 214113222214100       

روانشناسی ورزشی-  تربیت بدنی و علوم ورزشی  214183222211400       

       214202120000022 جامعه شناسی ورزشی

مدیریت بازاریابی در ورزش- مدیریت ورزشی 214213221241200       

       214223221241200 مدیریت ورزشی

       214233224212100 فیزیولوژي ورزشی

       214243222411200 رفتار حرکتی

فیزیولوژي فعالیت بدنی و-  فیزیولوژي ورزشی 

تندرستی

214353224212100       

تغذیه ورزش-  فیزیولوژي ورزشی  214363224212100       

       214373222114200 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی

فیزیولوژي فعالیت ورزشی بالینی-  فیزیولوژي ورزشی  214403224212100       

مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی-  مدیریت ورزشی  214413221241200       

مدیریت اوقات فراغت ورزشهاي-  مدیریت ورزشی 

تفریحی

214423221241200       

مدیریت راهبردي در سازمان هاي-  مدیریت ورزشی 

ورزشی

214433221241200       

فیزیولوژي فعالیت ورزشی محض-  فیزیولوِژي ورزشی  214443224212100       

مدیریت رسانه هاي ورزشی-  مدیریت ورزشی  214453221241200       

مدیریت رویدادهاي ورزشی-  مدیریت ورزشی  214463221241200       

حرکات-  آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی 

اصالحی

214533222114200       

امدادگر-  آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی 

ورزشی

214543222114200       

فیزیولوژي ورزشی کاربردي-  فیزیولوژي ورزشی  214553224212100       

رشد حرکتی-  رفتار حرکتی  214563222411200       

یادگیري و کنترل حرکتی-  رفتار حرکتی  214573222411200       
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گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

مجموعه جغرافیا  -  2260

مباني - 5مباني جغرافياي شهري وروستايي،          - 4مباني جغرافياي انساني،          - 3فلسفه جغرافيا،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

اصول و روش هاي برنامه - 9مباني جغرافياي سياسي وايران،          - 8آمار،          - 7جاذبه هاي توريستي ايران،          - 6جغرافياي طبيعي،         

ريزي منطقه اي

1234567891011121314151617:شماره درس 

        21501222300100 جغرافیاوبرنامه  ریزي شهري

        21506221110230 جغرافیاي  سیاسی

        21518221300200 جغرافیا و برنامه ریزي روستایی

        21532321123100 جغرافیا و برنامه ریزي گردشگري

        21537210220103 برنامه ریزي آمایش سرزمین

(اکوتوریسم) طبیعت گردي  21539321123100        

(اقلیم شناسی) آب و هوا شناسی  21541210031210        

طبیعی و انسانی-  مخاطرات محیطی  21542213030100        

برنامه ریزي محیطی-  ژئومورفولوژي  21547210031210        

آمایش شهري-  جغرافیا و برنامه ریزي شهري  21548222300100        

محیط زیست شهري-  جغرافیا و برنامه ریزي شهري  21549222300100        

بهسازي و نوسازي-  جغرافیا و برنامه ریزي شهري 

شهري

21550222300100        

برنامه ریزي مسکن-  جغرافیا و برنامه ریزي شهري  21551222300100        

برنامه ریزي-  جغرافیا و برنامه ریزي گردشگري 

گردشگري منطقه اي

21553321123100        

برنامه ریزي-  جغرافیا و برنامه ریزي گردشگري 

فضایی مجتمع هاي گردشگري

21561321123100        

مجموعه حسابداري ومدیریت مالی  -  2270

مديريت - 6رياضي وآمار،          - 5حسابرسي،          - 4حسابداري صنعتي،          - 3حسابداري مالي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

اقتصادخردوکالن - 8مديريت ريسک وسرمايه گذاري،          - 7مالي،         

1234567891011121314151617:شماره درس 

         2124521003432 مدیریت مالی

         2130123223200 حسابداري

         2130222233000 حسابرسی
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گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

مجموعه حقوق  -  2280

 -6متون فقه،          - 5آيين دادرسي مدني،          - 4حقوق تجارت،          - 3حقوق مدني،          - 2زبان تخصصي انگليسي يا فرانسه،          - 1

 -11حقوق اساسي،         - 10حقوق اداري،         - 9حقوق بين الملل عمومي،          - 8حقوق جزاي اختصاصي،          - 7حقوق جزاي عمومي،         

متون تخصصي عربي، - 15اصول فقه،         - 14آيين دادرسي کيفري،         - 13حقوق بين الملل خصوصي،         - 12،        (تعهدات  )حقوق مدني 

حقوق ماليه و مباني علم اقتصاد - 17حقوق ثبت اسناد وامالک،         - 16  

1234567891011121314151617:شماره درس 

2080420000002010100000 حقوق  بین  الملل

2080510001220000020000 حقوق  جزا و جرم  شناسی

2080713111000000000000 حقوق  خصوصی

2080810000001221000000 حقوق  عمومی

2082322200001000100000 حقوق تجارت بین الملل

2083523102010000000030 حقوق ثبت اسناد و امالك

2083723023110000012000 معارف اسالمی و حقوق گرایش حقوق خانواده

2083810003220000003200 فقه و حقوق جزا

اقتصادي-  حقوق مالی  2084024302000000000003

مجموعه روانشناسی  -  2290

آمار و روش - 3،         (علم النفس وروانشناسي جديد)تاريخچه روانشناسي - 2،         (متون کتابهاي روانشناسي عمومي)زبان تخصصي انگليسي - 1

روانسنجي - 6روانشناسي عمومي وروانشناسي فيزيولوژيک،          - 5،         (کودک،بزرگسال،استثنايي)آسيب شناسي رواني - 4تحقيق،         

روانشناسي تربيتي - 8روانشناسي رشدوشخصيت،          - 7وآزمونهاي روانشناختي،         

1234567891011121314151617:شماره درس 

عقب ماندگان ذهنی-  کودکان استثنایی  2061122233331         

         2070122233231 روانشناسی  بالینی

         2070222222133 روانشناسی  تربیتی

         2070322223131 روانشناسی  شخصیت

صنعتی و سازمانی- روانشناسی 2070422313331         

         2070523213131 روانشناسی عمومی

(روانسجی) سنجش و اندازه گیري  2070822332332         

روانشناسی مثبت گرا-  روانشناسی اسالمی  2071523213131         

مجموعه زبان  آلمانی  -  2300

زبان تخصصي آلماني - 2زبان عمومي آلماني،          - 1

1234567891011121314151617:شماره درس 

               2033224 آموزش  زبان  آلمانی

               2033424 زبان و ادبیات آلمانی
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گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

مجموعه زبان انگلیسی  -  2310

نظريه هاي ترجمه،زبان شناسي، ادبيات - 4،         (ادبيات انگليسي)زبان تخصصي  - 3،         (آموزش زبان)زبان تخصصي - 2زبان عمومي،          - 1

(... سياسي ، اجتماعي ، اسناد و)فارسي  ، ترجمه متون 

1234567891011121314151617:شماره درس 

             203112030 زبان  وادبیات  انگلیسی

             203122300 آموزش  زبان  انگلیسی

             203152003 مترجمی  زبان  انگلیسی

مجموعه زبان فرانسه  -  2320

 -5نقدوتئاتر،          - 4آواشناسي،واژه شناسي،امثال وتعبيرات،          - 3درک مفهوم متون ونگارش،          - 2،         4و3و2و1گرامر  - 1

نگارش - 9زبان شناسي فرانسه،          - 8ترجمه فرانسه به فارسي،          - 7ترجمه فارسي به فرانسه،          - 6،         20تا16قرون )شعروادبيات )

پيشرفته

1234567891011121314151617:شماره درس 

        20322633000044 آموزش  زبان  فرانسه

        20323633003500 مترجمی  زبان  فرانسه

ادبی- زبان وادبیات فرانسه 20395633440000        

مجموعه زبان وادبیات فارسی  -  2330

5،         (تاريخ ادبيات ، فنون ادبي ، دستور زبان )کليات مسائل ادبي  - 4نثر فارسي،          - 3نظم فارسي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

عربي- 

1234567891011121314151617:شماره درس 

            2010124442 زبان  وادبیات  فارسی

ادبیات مقاومت-  زبان و ادبیات فارسی 2010514442            

-فارسی )ادبیات تطبیقی -  زبان و ادبیات فارسی 

(عربی

2010814442            

ادبیات کودك و نوجوان-  زبان و ادبیات فارسی  2010914442            

            2011324442 آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

ادبیات پایداري- زبان و ادبیات فارسی 2011514442            

مجموعه علوم اجتماعی  -  2340

مفاهيم و اصول مکاتب مردم شناسي، - 4نظريه هاي جامعه شناسي،          - 3روش تحقيق،          - 2زبان عمومي و تخصصي انگليسي،          - 1

حوزه - 8آمار و رياضي،          - 7مفاهيم حوزه هاي مختلف جامعه شناسي،          - 6جمعيت شناسي و مفاهيم انساني جمعيت شناسي،          - 5

...روانشناسي عمومي ، خانواده و تحوالت آن ، حقوق زن در اسالم ، تغييرات اجتماعي و : تخصصي مطالعات زنان شامل 

1234567891011121314151617:شماره درس 

         2051224200020 پژوهش  علوم  اجتماعی

         2051822200003 مطالعات زنان ـ زن و خانواده
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گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

حقوق زن در اسالم-  مطالعات زنان 2052022200003         

مردم شناسی-  علوم اجتماعی  2052922230000         

جامعه شناسی- علوم اجتماعی  2053222200300         

جمعیت شناسی- علوم اجتماعی  2053322203000         

         2054222200300 جامعه شناسی انقالب اسالمی

مجموعه علوم اقتصادي  -  2350

مجموعه دروس - 6اقتصادکالن،          - 5اقتصادخرد،          - 4آمار واقتصادسنجي،          - 3رياضيات،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

انرژي - 7،         (تجارت بين الملل،ماليه بين الملل،بخش عمومي،پول وبانکداري،اقتصاد اسالمي)تخصصي

1234567891011121314151617:شماره درس 

          209122224430 توسعه  اقتصادي  و برنامه ریزي

          209142224430 علوم  اقتصادي

          209252224430 برنامه ریزي سیستمهاي اقتصادي

          209263224432 اقتصادانرژي

          209272224430 اقتصاد اسالمی

          209292224430 بانکداري اسالمی

زیست اخالق اسالمی  -  2355

 -6حقوق و زيست اخالقي،          - 5زيست شناسي عمومي،          - 4زبان فارسي،          - 3زبان عربي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

جنبه هاي فلسفي و ديني اخالق - 7فقه و فلسفه اسالمي،         

1234567891011121314151617:شماره درس 

          206371111111 زیست اخالق اسالمی

1مجموعه علوم تربیتی   -  2360

اصول و - 5آمار و روش هاي تحقيق،          - 4روش ها و فنون تدريس،          - 3روانشناسي تربيتي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

تعليم - 9تکنولوژي آموزشي،          - 8مقدمات برنامه ريزي درسي وآموزشي،          - 7مديريت آموزشي،          - 6فلسفه تعليم و تربيت،         

(آراء تربيتي فالسفه اسالم وغرب)وتربيت اسالمي

1234567891011121314151617:شماره درس 

برنامه ریزي آموزشی-  علوم  تربیتی  20614223221310        

تعلیم و تربیت-  تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 

اسالمی

20619222230103        

تکنولوژي آموزشی-  علوم تربیتی  20631224200240        

برنامه ریزي درسی- علوم تربیتی  20633222221310        

        20634221322100 تحقیقات آموزشی

        20636122101220 آموزش بزرگساالن

        21212212223210 مدیریت  آموزشی
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گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

2مجموعه علوم تربیتی   -  2370

 -4روش ها و فنون تدريس در مقاطع پيش دبستاني و ابتدايي،          - 3مباني و اصول آموزش و پرورش،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

 -6مقدمات برنامه ريزي آموزشي و درسي با تأکيد بر مقاطع پيش دبستاني و ابتدايي،          - 5آمار و روش هاي تحقيق در علوم تربيتي،         

روانشناسي رشد

1234567891011121314151617:شماره درس 

آموزش و پرورش ابتدائی-  علوم تربیتی  20622111111           

           20623111111 علوم تربیتی ـ آموزش و پرورش پیش دبستانی

آموزش و پرورش تطبیقی- علوم تربیتی 20640111111           

مجموعه علوم سیاسی وروابط بین الملل  -  2380

4اصول روايط بين الملل وسازمانهاي بين المللي،          - 3جامعه شناسي سياسي وبنيانهاي علم سياست،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

 -7تحوالت سياسي واجتماعي ايران از صفويه تاامروز،          - 6انديشه هاي سياسي در ايران واسالم،          - 5انديشه هاي سياسي در غرب،         - 

تاريخ روابط بين الملل - 8مسائل سياسي واقتصادي کشورهاي درحال توسعه،         

1234567891011121314151617:شماره درس 

         2081011311122 روابط بین  الملل

         2081212121311 علوم  سیاسی

         2081613034111 اندیشه سیاسی در اسالم

مجموعه علم اطالعات و دانش شناسی  -  2390

آمار و روش - 4آشنايي با فناوري اطالعات و ارتباطات،          - 3مباني و روش هاي آموزش سواد اطالعاتي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

مرجع شناسي - 8مديريت کتابخانه ها و مراکز اطالع رساني،          - 7آشنايي با مديريت دانش،          - 6سازماندهي منابع،          - 5تحقيق،         

فراهم آوري و توسعه - 12آشنايي با علم سنجي،         - 11پايگاه هاي اطالعاتي،         - 10نرم افزارهاي کتابخانه اي،         - 9عمومي و تخصصي،         

مواد و خدمات براي کودکان و نوجوانان - 14اصول کار مرجع،         - 13مجموعه،        

1234567891011121314151617:شماره درس 

مدیریت کتابخانه هاي- علم اطالعات و دانش شناسی

دانشگاهی

2171322222222002200   

مطالعات کتابخانه هاي- علم اطالعات و دانش شناسی

عمومی

2171422320012000022   

مدیریت اطالعات- علم اطالعات و دانش شناسی 2171522222200220000   

کتابخانه هاي- علم اطالعات و دانش شناسی

آموزشگاهی

2171622222200220000   

   2171722222200220000 علم اطالعات و دانش شناسی

مدیریت کتابخانه هاي-  علم اطالعات و دانش شناسی 

دیجیتال

2171822222200220000   
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گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

مجموعه فقه ومبانی حقوق اسالمی  -  2400

حقوق تجارت - 5اصول فقه،          - 4فقه،          - 3زبان عربي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

1234567891011121314151617:شماره درس 

فقه  ومبانی  حقوق  اسالمی-  الهیات و معارف اسالمی  2040712430            

            2045012432 فقه و حقوق خصوصی

            2083924430 فقه مقارن و حقوق جزاي اسالمی

مجموعه فلسفه وکالم اسالمی  -  2410

منطق - 4فلسفه وکالم اسالمي،          - 3زبان عربي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

1234567891011121314151617:شماره درس 

             204102343 فلسفه  و حکمت  اسالمی

فلسفه اسالمی-  فلسفه و کالم اسالمی  204262343             

کالم اسالمی-  فلسفه و کالم اسالمی  204392343             

مجموعه محیط زیست  -  2420

مباني حقوق، - 5آلودگي هاي محيط زيست،          - 4روش هاي آماري،          - 3شناخت محيط زيست،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

اصول وروشهاي برنامه - 9اصول ومفاهيم آموزش محيط زيست،          - 8کليات حقوق محيط زيست،          - 7مقدمات حقوق بين الملل،          - 6     

آمار و روش هاي تحليل سيستم ها - 12مباني مديريت،         - 11اکولوژي عمومي،         - 10ريزي درسي،        

1234567891011121314151617:شماره درس 

مدیریت محیط زیست-  محیط زیست  21189330200000222     

برنامه ریزي محیط زیست-  محیط زیست  21192330200000222     

آموزش محیط زیست-  محیط زیست  21199222200033000     

     21265320233300000 حقوق محیط زیست

مدیریت در سوانح طبیعی  -  2421

:مکانيک جامدات شامل  - 3 ، معادالت ديفرانسيل ، آمار و احتماالت،         2و1رياضي عمومي :رياضيات شامل  - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

زمين شناسي - 6مباني سازمان و مديريت،          - 5هيدرولوژي و هيدروليک،          - 4،         1مقاومت مصالح و تحليل سازه هاي 

1234567891011121314151617:شماره درس 

(سیل و زلزله) مدیریت در سوانح طبیعی  21197111111           
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گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

مجموعه مدرسی الهیات ومعارف اسالمی  -  2430

اطالعات عمومي - 6ادبيات فارسي،          - 5منطق،          - 4کالم،          - 3فلسفه،          - 2تفسير،          - 1

1234567891011121314151617:شماره درس 

فلسفه و کالم اسالمی-  مدرسی الهیات و معارف اسالمی  20434244331           

تاریخ اسالم و ریشه-  مدرسی الهیات و معارف اسالمی 

هاي انقالب اسالمی

20435244331           

اخالق و تربیت-  مدرسی الهیات و معارف اسالمی 

اسالمی

20436244331           

مجموعه مدیریت اجرایی  -  2440

دانش مسائل روز در زمينه - 4،         (به زبان فارسي)درک متون مديريت - 3نظريه هاي عمومي مديريت،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

رياضيات عمومي - 6آمادگي و استعداد تحصيلي ويژه رشته هاي مديريت،          - 5مديريت موسسات توليدي ، خدماتي و طرح هاي عمراني،         

 دوره فني ومهندسي2و1

1234567891011121314151617:شماره درس 

           21215221220 مدیریت  اجرایی

           21237121220 مدیریت شهري

مدیریت بازاریابی-  مدیریت ام بی اي  21297120022           

مجموعه مدیریت بازرگانی  -  2450

مديريت - 6اقتصادخردوکالن،          - 5روش تحقيق،          - 4تئوري هاي مديريت،          - 3آمار،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

رفتارسازماني ومديريت منابع انساني - 8مديريت مالي،          - 7بازاريابي،         

1234567891011121314151617:شماره درس 

         2120732332220 مدیریت  بازرگانی

بازاریابی-  مدیریت بازرگانی 2125432332400         

بازرگانی داخلی- مدیریت بازرگانی 2125632332400         

مدیریت مالی-  مدیریت بازرگانی  2127032332040         

بازرگانی بین المللی-  مدیریت بازرگانی  2127132332400         

مدیریت بیمه-  مدیریت بازرگانی  2127232332040         

مدیریت تحول-  مدیریت بازرگانی  2127332332004         

مجموعه مدیریت دولتی  -  2460

 -6ماليه عمومي و بودجه،          - 5روش تحقيق،          - 4مديريت مالي،          - 3تئوري هاي مديريت،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

رياضي وآمار - 10اقتصادخردوکالن،         - 9بهبودوبازسازي سازمان،          - 8رفتارسازماني ومديريت منابع انساني،          - 7حسابداري دولتي،         

1234567891011121314151617:شماره درس 

       212103302222022 مدیریت  دولتی

مدیریت تحول- مدیریت دولتی 212553302222322       
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گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

مدیریت نیروي انسانی-  مدیریت دولتی 212573302223022       

مدیریت مالی دولتی-  مدیریت دولتی 212583332222022       

مدیریت سیستمهاي اطالعاتی-  مدیریت دولتی  212793302222022       

تشکیالت و روشها-  مدیریت دولتی  212803302222322       

مجموعه مدیریت صنعتی  -  2470

 -7اقتصاد کالن،          - 6اقتصاد خرد،          - 5رياضي،          - 4تئوري هاي مديريت،          - 3آمار،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

مباني کارآفريني - 9مديريت توليد،          - 8تحقيق در عمليات،         

1234567891011121314151617:شماره درس 

        21211313222210 مدیریت  صنعتی

        21223313222210 مدیریت تکنولوژي

        21224313222210 مدیریت فن آوري اطالعات

تولید-  مدیریت صنعتی  21268313222210        

تحقیق در عملیات-  مدیریت صنعتی  21269313222210        

سیاستهاي تحقیق و توسعه-  مدیریت تکنولوژي  21274313222210        

مالی-  مدیریت صنعتی  21278313222210        

کسب و کار جدید-  مدیریت کارآفرینی  21284323121123        

نوآوري تکنولوژي-  مدیریت تکنولوژي  21294313222210        

انتقال تکنولوژي-  مدیریت تکنولوژي  21295313222210        

استراتژیهاي توسعه صنعتی-  مدیریت تکنولوژي  21296313222210        

کسب و کار الکترونیکی-  مدیریت فناوري اطالعات  21341313222210        

مدیریت منابع اطالعاتی-  مدیریت فناوري اطالعات  21342313222210        

سیستمهاي اطالعاتی-  مدیریت فناوري اطالعات 

پیشرفته

21343313222210        

مدیریت دانش-  مدیریت فناوري اطالعات  21344313222210        

مجموعه مشاوره  -  2480

روش ها و فنون راهنمايي در مشاوره، - 4مباني مشاوره و راهنمايي،          - 3آمار و روش هاي تحقيق،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

کاربرد آزمون هاي رواني در مشاوره - 7نظريه هاي مشاوره و روان درماني،          - 6روانشناسي شخصيت،          - 5  

1234567891011121314151617:شماره درس 

          216033223232 مشاوره  و راهنمایی

          216093223232 مشاوره ـ مشاوره مدرسه

مشاوره خانواده-  مشاوره  216113223232          

مشاوره شغلی-  مشاوره  216143223232          

مشاوره توانبخشی-  مشاوره  216153223232          

34



گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

مجموعه مطالعات منطقه اي  -  2500

تاريخ روابط بين الملل، - 4اصول روابط بين الملل و سياست خارجي،          - 3مباني علم و سياست،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

تاريخ سياست خارجي ايران از صفويه تا به امروز - 5

1234567891011121314151617:شماره درس 

            2081421222 مطالعات  منطقه اي

مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا-  مطالعات منطقه اي  2082421222            

مطالعات اروپا-  مطالعات منطقه اي  2082521222            

مطالعات آمریکاي شمالی-  مطالعات منطقه اي  2082621222            

مطالعات خلیج فارس-  مطالعات منطقه اي  2082721222            

مطالعات ایران-  مطالعات منطقه اي  2082821222            

مطالعات آسیاي مرکزي و قفقاز-  مطالعات منطقه اي  2082921222            

مدیریت ثبت اسناد و امالك  -  2510

کاداستر - 5حقوق ثبت اسناد و امالک،          - 4حقوق مدني،          - 3مباني سازمان و مديريت،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

1234567891011121314151617:شماره درس 

            2119811221 مدیریت ثبت اسناد و امالك

(اچ اس اي)مدیریت محیط زیست   -  2550

مباني بهداشت - 5مباني ايمني صنعتي،          - 4آلودگي هاي محيط زيست،          - 3رياضيات آماري،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

مباني مديريت - 6حرفه اي،         

1234567891011121314151617:شماره درس 

(اچ اس اي) مدیریت محیط زیست  21277322222           

آموزش و بهسازي منابع انسانی  -  2700

 -4برنامه ريزي آموزشي و درسي،          - 3،         (با تاکيد بر آموزش بزرگساالن )کليات روش هاي فنون تدريس  - 2آموزش ضمن خدمت،          - 1

نظارت و راهنمايي تحصيلي - 7آمار و روش تحقيق،          - 6زبان تخصصي انگليسي،          - 5مديريت آموزشي،         

1234567891011121314151617:شماره درس 

          212933221111 آموزش و بهسازي منابع انسانی
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گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

مجموعه باستان  شناسی  -  2800

ما - 6ما قبل تاريخ ايران،          - 5دوره اسالمي،          - 4پارت و ساساني،          - 3ماد و هخامنشي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

قبل تاريخ بين النهرين

1234567891011121314151617:شماره درس 

           21102111111 باستان  شناسی

           21129111111 باستان شناسی گرایش پیش از تاریخ

           21130111111 باستان شناسی گرایش دوران تاریخی

 باستان شناسی گرایش تمدن و فرهنگ اسالمی و

سرزمین هاي دیگر

21131111111           

تاریخ و تمدن ملل اسالمی  -  2900

فرهنگ و تمدن اسالمي - 4تاريخ سياسي اسالم،          - 3زبان عربي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

1234567891011121314151617:شماره درس 

تاریخ و تمدن ملل اسالمی-  الهیات و معارف اسالمی  204021234             

    گروه  علوم پایه

مجموعه آمار  -  3510

،(روشهاي آماري ، رگرسيون ، نمونه گيري  )آمار کاربردي  - 3،         ( 1رياضي عمومي ، آناليز رياضي )رياضي  - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

( 2و 1احتمال و کاربرد آن ، آمار رياضي  )آمار نظري  - 4    

1234567891011121314151617:شماره درس 

             308031234 آمار ریاضی

             308041243 آمار اجتماعی و اقتصادي

مجموعه علوم کامپیوتر  -  3530

ساختمان داده - 4رياضيات گسسته،          - 3،         ( ، آمار و احتمال ، مباني کامپيوتر 2و1رياضي  )دروس پايه  - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

1تحقيق در عمليات  - 8آناليز عددي،          - 7نظريه اتوماتاوزبانها،          - 6اصول سيستمهاي کامپيوتري،          - 5ها والگوريتم ها،         

1234567891011121314151617:شماره درس 

         3011726333330 علوم کامپیوتر

         3012926333303 علوم تصمیم و مهندسی دانش

محاسبات علمی-  علوم کامپیوتر  3013226333330         

سیستم هاي کامپیوتري-  علوم کامپیوتر  3013426333330         

سیستم هاي هوشمند-  علوم کامپیوتر  3013526333330         

نظریه محاسبه-  علوم کامپیوتر  3013626333330         
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گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

مجموعه ژئوفیزیك  -  3540

رياضي فيزيک تخصصي - 5فيزيک عمومي،          - 4زمين شناسي،          - 3رياضي عمومي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

1234567891011121314151617:شماره درس 

            3020411111 ژئو فیزیك

لرزه شناسی-  ژئوفیزیك  3020911111            

گرانی سنجی- ژئوفیزیك 3021311111            

مغناطیس سنجی- ژئوفیزیك 3021411111            

الکتریکی-  ژئوفیزیك 3021511111            

زلزله شناسی-  ژئوفیزیك  3023011111            

مجموعه ریاضی  -  3550

هندسه ديفرانسيل - 5،         2و1آناليز رياضي  - 4،         2و1جبر - 3جبرخطي ومباني رياضيات،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

فيزيک - 9آموزش رياضي،          - 8آناليز عددي،          - 7تحقيق در عمليات،          - 6وتوپولوژي،         

1234567891011121314151617:شماره درس 

        30106430306400 ریاضی کاربردي ـ تحقیق در عملیات

        30111441400160 آموزش ریاضی

        30115430304600 ریاضی کاربردي ـ آنالیز عددي

        30119444440000 ریاضی محض

        30120430305500 ریاضی کاربردي

جبر- ریاضی محض 30121456320000        

آنالیز- ریاضی محض 30122433640000        

توپولوژي- هندسه -  ریاضی محض  30124433460000        

ریاضی فیزیك-  ریاضی کاربردي  30128420303305        

ریاضیات مالی-  ریاضی  30130440304400        

مجموعه زمین شناسی  -  3560

 -5زمين شناسي مهندسي،          - 4آب هاي زيرزميني،          - 3زمين شناسي ساختماني وتکتونيک،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

رسوب شناسي ،چينه - 8زمين شناسي زيست محيطي،          - 7زمين شناسي اقتصادي وژئوشيمي،          - 6سنگ شناسي وپترولوژي،         

ژئومورفولوژي - 11زمين شناسي ايران،         - 10زمين شناسي نفت،         - 9شناسي وفسيل شناسي،         

1234567891011121314151617:شماره درس 

زمین  شناسی  اقتصادي-  زمین شناسی  3040520002320010      

پترولوژي-  زمین  شناسی  3040720003220010      

تکتونیك-  زمین  شناسی  3040823220000020      

زمین شناسی نفت-  زمین شناسی  3041420001002320      

فسیل شناسی و چینه شناسی- زمین شناسی 3041620001003120      

سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی-  زمین شناسی  3041720002003120      

زمین شناسی مهندسی- زمین شناسی  3041822230000010      
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گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

آب شناسی- زمین شناسی  3041922320000010      

      3042020002230010 زمین شناسی زیست محیطی

      3042122020200003 سنجش از دور زمین شناختی

مجموعه زیست شناسی  -  3570

تشريح)علوم گياهي - 5ژنتيک،          - 4بيوشيمي،          - 3زيست شناسي سلولي ومولکولي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

بافت شناسي وجنين شناسي جانوري،جانورشناسي)علوم جانوري - 6،         (ومورفولوژي واندام زايي،سيستماتيک واکولوژي،فيزيولوژي گياهي

،(بيوفيزيک،زيست پرتوي)بيوفيزيک - 8،         (ميکروبيولوژي،باکتري شناسي،ويروس شناسي)ميکروبيولوژي - 7،         (،فيزيولوژي جانوري2و1

(پالنکتون شناسي ، کفزيان، بوم شناسي ، فيزيولوژي آبزيان  )زيست شناسي دريا  - 9 

1234567891011121314151617:شماره درس 

بیوشیمی- زیست شناسی  30520224111110        

علوم گیاهی-  زیست شناسی  30547211141110        

میکروبیولوژي-  زیست شناسی  30548222211410        

بیو فیزیك-  زیست شناسی  30549211111140        

علوم جانوري-  زیست شناسی  30551211114110        

ژنتیك- زیست شناسی  30553222411210        

علوم سلولی ومولکولی- زیست شناسی  30554242211110        

علوم جانوري گرایش فیزیولوژي-  زیست شناسی 

جانوري

30557211114110        

گرایش میکروبی (بیوتکنولوژي) زیست فناوري  30560242211110        

        30564223311203 زیست فناوري دریا

علوم گیاهی گرایش فیزیولوژي-  زیست شناسی 

گیاهی

30565211141110        

علوم جانوري گرایش بیو سیستماتیك-  زیست شناسی 

جانوري

30566211114110        

علوم جانوري گرایش زیست شناسی-  زیست شناسی 

سلولی و تکوینی

30567211114110        

علوم گیاهی گرایش سیستماتیك-  زیست شناسی 

اکولوژي

30568211141110        

علوم گیاهی گرایش زیست شناسی-  زیست شناسی 

تکوینی

30569211141110        

بافت شناسی و جنین شناسی-  علوم جانوري  30570211114110        

مجموعه زیست شناسی دریا  -  3580

گياهان - 4،         (سيستماتيک،بيولوژي،فيزيولوژي)جانوران دريايي - 3اکولوژي دريا،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

آلودگي وشيمي محيط زيست دريا - 5،         (سيستماتيک،بيولوژي،فيزيولوژي)دريايي

1234567891011121314151617:شماره درس 

بوم شناسی دریا-  زیست شناسی دریا 3053134311            

جانوران دریا-  زیست شناسی دریا  3053232411            

گیاهان دریا-  زیست شناسی دریا 3053332141            

آلودگی دریا-  زیست شناسی دریا 3053432214            

            3061133114 محیط زیست دریا
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گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

مجموعه شیمی  -  3590

،( ، جداسازي و شناسايي ترکيبات آلي و کاربرد طيف سنجي در شيمي آلي 3 ، 2 ، 1دروس آلي   )شيمي آلي  - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

شيمي کاربردي - 6 و تجزيه دستگاهي،         2و1شيمي تجزيه  - 5،         2و1شيمي معدني  - 4،         2و1شيمي فيزيک  - 3  

1234567891011121314151617:شماره درس 

شیمی کاربردي- شیمی  30310122223           

شیمی تجزیه- شیمی  30311122230           

شیمی معدنی- شیمی  30312122320           

شیمی فیزیك- شیمی  30313123220           

شیمی آلی- شیمی  30314132220           

           30317121110 فیتو شیمی

شیمی و فناوري اسانس-  شیمی  30323121110           

شیمی پلیمر-  شیمی  30326121110           

نانو شیمی-  علوم و فناوري نانو  30330111111           

           30331122223 آموزش شیمی

شیمی دریا- شیمی  30610210121           

مجموعه علوم دریایی واقیانوسی  -  3600

ژئودزي فيزيکي - 5مکانيک سياالت،          - 4رياضيات و آمار،          - 3فيزيک،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

1234567891011121314151617:شماره درس 

فیزیك دریا-  علوم دریایی و اقیانوسی  3060922120            

هیدروگرافی-  علوم زیستی دریا  3061322203            

مجموعه فیزیك  -  3610

مکانيک کوانتومي - 4الکترومغناطيس،          - 3مکانيک،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

1234567891011121314151617:شماره درس 

اتمی و مولکولی-  فیزیك 302171222             

حالت جامد-  فیزیك  302181222             

ذرات بنیادي و نظریه میدانها-  فیزیك  302191222             

هسته اي-  فیزیك  302231222             

فیزیك نجومی-  فیزیك  302241222             

فیزیك بنیادي-  فیزیك  302251222             

             302351222 نانوفیزیك

39



گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

هواشناسی  -  3620

هواشناسي - 4فيزيک،          - 3رياضي و معادالت ديفرانسيل،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

1234567891011121314151617:شماره درس 

             307021231 هواشناسی

علوم محیط زیست  -  3630

شيمي - 6اکولوژي،          - 5فيزيک عمومي،          - 4رياضي،          - 3زمين شناسي عمومي،          - 2زبان انگليسي عمومي و تخصصي،          - 1

عمومي

1234567891011121314151617:شماره درس 

           30562211111 علوم محیط زیست

فتونیك  -  3640

الکترونيک - 5مکانيک کوانتومي،          - 4فيزيک مدرن،          - 3الکترومغناطيس،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

1234567891011121314151617:شماره درس 

            3023611111 فتونیك

    گروه  فنی و مهندسی

دریانوردي  -  4630

اصول ناوبري، - 4اصول حمل ونقل و تخليه و بارگيري دريائي،          - 3حقوق و بيمه دريائي،          - 2زبان انگليسي عمومي و تخصصي،          - 1

مباني اقتصاد و مديريت - 5 

1234567891011121314151617:شماره درس 

حمل و نقل دریایی-  دریانوردي  4091023332            

مجموعه مهندسی پلیمر  -  4640

رئولوژي ، انتقال )پديده هاي انتقال  - 3،         (شيمي پليمر ، اصول مهندسي پليمريزاسيون  )شيمي پليمر  - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

خواص) شيمي فيزيک پليمرها  - 5،         (االستومر، پالستيک ، کامپوزيت ) تکنولوژي پليمر  - 4،         (حرارت ، انتقال جرم ورياضيات مهندسي

(کالريمتري،شيمي وتکنولوژي رنگرزي،شيمي وتکنولوژي موادرنگزاوپوششهاي سطوح)تکنولوژي رنگ - 6،         (فيزيکي و مکانيکي پليمرها 

1234567891011121314151617:شماره درس 

صنایع  پلیمر-  مهندسی  پلیمر  40206333430           

مهندسی پلیمر-  مهندسی پلیمر  40222333430           

صنایع رنگ- مهندسی رنگ  40269333034           

علوم و تکنولوژي پلیمر-  مهندسی پلیمر  40280333430           

فرآیند پلیمریزاسیون-  مهندسی پلیمر  40294333430           
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گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

مجموعه مهندسی انرژي  -  4650

توليد و نيروگاه، - 4انتقال حرارت و ترموديناميک،          - 3رياضيات مهندسي و معادالت ديفرانسيل،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

آلودگي هاي - 9سوخت و احتراق،          - 8بررسي سيستم هاي قدرت،          - 7سيستم هاي کنترل خطي،          - 6مکانيک سياالت،          - 5 

اقتصاد عمومي - 10محيط زيست،        

1234567891011121314151617:شماره درس 

سیستمهاي انرژي- مهندسی سیستمهاي انرژي 413022322222200       

       413042322222200 مهندسی انرژي هاي تجدیدپذیر

تکنولوژي انرژي-  مهندسی سیستمهاي انرژي  413052322222200       

       413062322222200 مهندسی سیستمهاي انرژي

انرژي و محیط زیست-  مهندسی سیستمهاي انرژي  413072322200222       

مجموعه مهندسی برق  -  4660

سيستم هاي کنترل خطي، - 5،         (2و1)الکترونيک  - 4،         (2و1)مدارهاي الکتريکي  - 3رياضيات،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

بررسي سيستم هاي قدرت - 9،         (2و1)ماشين هاي الکتريکي  - 8تجزيه و تحليل سيستم،          - 7الکترومغناطيس،          - 6    

1234567891011121314151617:شماره درس 

الکترونیك-  مهندسی برق 40101344533300        

        40123344033044 مهندسی برق ـ قدرت

مخابرات-  مهندسی برق  40145344334400        

کنترل-  مهندسی برق  40151344340430        

قدرت گرایش سیستم هاي قدرت-  مهندسی برق  40180344033044        

قدرت گرایش تکنولوژي فشار قوي-  مهندسی برق  40181344033044        

قدرت گرایش ماشین هاي الکتریکی-  مهندسی برق  40182344033044        

قدرت گرایش الکترونیك قدرت-  مهندسی برق  40183344033044        

مخابرات نوري-  مهندسی برق  40196344334400        

مجموعه مهندسی شیمی  -  4670

انتقال - 6کنترل فرآيند،          - 5مکانيک سياالت،          - 4ترموديناميک،          - 3،         2و1انتقال حرارت  - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

کاربردي و عددي)رياضيات) - 8طرح راکتورهاي شيميايي،          - 7،         2و1جرم وعمليات واحد

1234567891011121314151617:شماره درس 

         4020113321423 مهندسی  شیمی

صنایع غذایی-  مهندسی شیمی  4021413321423         

بیوتکنولوژي-  مهندسی  شیمی   4021613321423         

         4024813321423 مهندسی شیمی ـ مهندسی فرآیند

مهندسی محیط زیست-  مهندسی شیمی  4025913321423         

مهندسی پلیمر-  مهندسی شیمی  4026813321423         

ترمودینامیك و سینتیك-  مهندسی شیمی  4027213321423         
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گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

پدیده هاي انتقال-  مهندسی شیمی  4027313321423         

مهندسی بیوشیمیایی-  مهندسی شیمی  4027413321423         

فرآیندهاي جداسازي-  مهندسی شیمی  4027513321423         

صنایع گاز-  مهندسی شیمی  4027813321423         

کنترل فرآیندهاي شیمیایی-  مهندسی شیمی  4028213321423         

مجموعه مهندسی صنایع  -  4680

طرح ريزي واحدهاي)دروس تخصصي - 4تئوري احتمال وآمار مهندسي،          - 3،         2و1تحقيق در عمليات  - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

،2و1رياضي عمومي  - 5صنعتي،کنترل کيفيت آماري،برنامه ريزي وکنترل پروژه،برنامه ريزي وکنترل توليد وموجودي ها واقتصادمهندسي،         

اصول مديريت و تئوري سازمان - 7،         2و1اقتصاد عمومي  - 6

1234567891011121314151617:شماره درس 

اجتماعی-  مهندسی سیستمهاي اقتصادي  403141110110          

          403161110101 مهندسی صنایع ـ مدیریت سیستم و بهره وري

مهندسی صنایع-  مهندسی صنایع  403182225000          

          403262225000 مهندسی مالی

مهندسی لجستیك و زنجیره تأمین-  مهندسی صنایع  403292225000          

مجموعه مهندسی عمران  -  4700

مکانيک - 6مکانيک خاک،          - 5تحليل سازه ها،          - 4مقاومت مصالح،          - 3رياضيات،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

متره ، - 10ماشين آالت ساختماني و راهسازي،         - 9مهندسي ترافيک و حمل و نقل،          - 8تحقيق در عمليات و آمار،          - 7سياالت،         

برآورد و قرارداد پروژه هاي عمراني

1234567891011121314151617:شماره درس 

مدیریت ساخت-  مهندسی عمران  403891111000011       

مهندسی آب و سازه هاي-  مهندسی عمران 

هیدرولیکی

403921111110000       

مهندسی حمل و نقل-  مهندسی عمران  403931111001100       

مهندسی سواحل، بنادر و سازه هاي- مهندسی عمران

دریایی

403941111110000       

مهندسی و مدیریت منابع آب-  مهندسی عمران  403971111110000       

عمران آب و فاضالب-  مهندسی آب و فاضالب  403991111110000       

مهندسی  زلزله-  مهندسی عمران  404261111110000       

ژئوتکنیك-  مهندسی عمران 404441111110000       

مهندسی سازه- مهندسی عمران  404851111110000       

مهندسی راه و ترابري-  مهندسی عمران  704041111100100       

42



گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

مجموعه مهندسی فناوري اطالعات  -  4710

ساختمانهاي گسسته ، ساختمانهاي داده ها ، طراحي الگوريتم ، مهندسي نرم افزار ، )دروس مشترک شامل  - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

سيستم هاي - 6هوش مصنوعي،          - 5اصول طراحي  پايگاه داده ها،          - 4اصول و مباني مديريت،          - 3،         (شبکه هاي کامپيوتري 

معماري کامپيوتر - 7عامل،         

1234567891011121314151617:شماره درس 

شبکه هاي کامپیوتري-  مهندسی فناوري اطالعات  410101211111          

تجارت الکترونیکی-  مهندسی فناوري اطالعات  410241411110          

طراحی و تولید نرم افزار-  مهندسی فناوري اطالعات  410251211111          

مهندسی مخابرات امن-  مهندسی فناوري اطالعات  410301211111          

سیستمهاي چند رسانه اي-  مهندسی فناوري اطالعات  410361211111          

مدیریت سیستم هاي-  مهندسی فناوري اطالعات 

اطالعاتی

410381211111          

مجموعه مهندسی کامپیوتر  -  4720

ساختمان )دروس مشترک  - 3،         (رياضيات مهندسي ، محاسبات عددي ، ساختمانهاي گسسته  )رياضيات  - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

طراحي الگوريتم ، پايگاه داده ها و) دروس تخصصي نرم افزار  - 4،         (داده ها ، مدارهاي منطقي ، نظريه زبان ها و ماشين ها وسيستم عامل 

دروس تخصصي هوش - 6،         (،الکترونيک ديجيتال VLSI) دروس تخصصي معماري سيستم هاي کامپيوتري  - 5،         (مهندسي نرم افزار 

(نظريه زبان ها و ماشين ها ، هوش مصنوعي و پايگاه داده ها  )مصنوعي 

1234567891011121314151617:شماره درس 

نرم افزار-  مهندسی کامپیوتر 41002223400           

معماري سیستمهاي کامپیوتري-  مهندسی کامپیوتر 41005223040           

هوش مصنوعی- مهندسی کامپیوتر 41021223004           

           41031223004 هوش مصنوعی و رباتیك

الگوریتم ها و محاسبات-  مهندسی کامپیوتر  41034223400           

مجموعه مهندسی محیط زیست  -  4730

 -5مکانيک حرارت و سياالت،          - 4تصفيه آب و فاضالب،          - 3آلودگي هاي محيط زيست،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

رياضيات مهندسي - 7آلودگي هواوروشهاي کنترل آن،          - 6هيدرولوژي مهندسي،         

1234567891011121314151617:شماره درس 

منابع آب-  مهندسی محیط زیست  414013223302          

          414023332002 مهندسی محیط زیست ـ آب و فاضالب

هوا-  مهندسی محیط زیست  414053203022          
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گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

مجموعه مهندسی معدن  -  4740

،(مکانيک سنگ ، مقاومت مصالح ، سنگ شناسي ، زمين شناسي ساختماني  )دروس اصلي  - 3رياضيات،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

حفاري ، چالزني ، )دروس تخصصي معدن  - 5،         (روشهاي استخراج معادن روباز ، روشهاي استخراج معادن زير زميني  )مهندسي معدن  - 4      

ژئوفيزيک ، ژئوشيمي ،) دروس تخصصي اکتشاف  - 6،         (آتشباري ، بارگيري و حمل و نقل در معدن ، تهويه ، نگهداري در معادن ، کانه آرايي 

، کانه آرايي ، شيمي( 2و1) دروس اصول استخراج در معادن  - 7،         (حفاري اکتشافي ، چاه پيمايي ، ارزيابي ذخاير معدني ، زمين شناسي اقتصادي 

فيزيک ، مکانيک سياالت

1234567891011121314151617:شماره درس 

مهندسی مکانیك سنگ-  مهندسی معدن  405312243666          

مهندسی اکتشاف معدن-  مهندسی معدن  405322240064          

مهندسی استخراج معدن-  مهندسی معدن  405332243600          

مهندسی فرآوري مواد معدنی-  مهندسی معدن  405342243666          

مجموعه مهندسی مکاترونیك  -  4750

مدارهاي منطقي و - 6هوش مصنوعي،          - 5کنترل،          - 4ديناميک،          - 3رياضيات مهندسي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

سيستم هاي اندازه گيري - 10برنامه نويسي و الگوريتم،         - 9مديريت صنعتي،          - 8،         (2و1)الکترونيک  - 7ريزپردازنده ها،         

1234567891011121314151617:شماره درس 

       406321111111111 مهندسی مکاترونیك

       406721111111111 مهندسی مکاترونیك گرایش اتوماتیك و کنترل تولید

 مهندسی مکاترونیك گرایش طراحی رباتها و

سیستمهاي مکاترونیکی

406731111111111       

 مهندسی مکاترونیك گرایش ارتباطات جنبی

کامپیوتر-ماشین-انسان

406741111111111       

مجموعه مهندسی مکانیك  -  4760

)جامدات  - 4،         (ترمو ديناميک ، مکانيک سياالت ، انتقال حرارت  )حرارت و سياالت  - 3رياضي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

محاسبات - 6،         (ديناميک ، ارتعاشات ، ديناميک ماشين ، کنترل ) ديناميک و ارتعاشات  - 5،         (استاتيک ، مقاومت مصالح ، طراحي اجزا 

ماشين ابزار ، قالب پرس ، علم مواد ، ماشين هاي کنترل عددي ، اندازه گيري ؛ توليد مخصوص ، هيدروليک  و )ساخت و توليد  - 7عددي،         

(نيوماتيک ، مديريت توليد 

1234567891011121314151617:شماره درس 

تبدیل انرژي-  مهندسی مکانیك  406641242220          

ساخت و تولید-  مهندسی مکانیك  406691212104          

طراحی کاربردي- مهندسی مکانیك  406711223200          

          406821223200 مهندسی خودرو
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گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

مجموعه مهندسی مواد  -  4770

خواص - 5خواص فيزيکي مواد،          - 4شيمي فيزيک و ترموديناميک،          - 3رياضيات مهندسي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

تخصصي کارشناسي - 7استحاله فازها و نمودار هاي تعادلي،          - 6مکانيکي مواد،         

1234567891011121314151617:شماره درس 

جوشکاري- مهندسی مواد 407172433335          

شناسایی وانتخاب مواد مهندسی- مهندسی مواد 407312433334          

سرامیك-  مهندسی مواد  407382433345          

مهندسی خوردگی و حفاظت مواد-  مهندسی مواد  407452442324          

ریخته گري-  مهندسی مواد  407532433335          

نانوفناوري گرایش نانو مواد  -  4772

خواص فيزيکي و مکانيکي مواد، - 5فيزيک جديد،          - 4شيمي کاربردي،          - 3رياضيات مهندسي،          - 2زبان عمومي و تخصصي،          - 1

 ، الکترو مغناطيس مهندسي2و1الکترونيک  - 7،         (انتقال جرم ، مکانيک سياالت ، انتقال حرارت  )پديده هاي انتقال  - 6       

1234567891011121314151617:شماره درس 

          407541111222 نانوفناوري گرایش نانو مواد

مجموعه مهندسی نساجی  -  4780

شيمي - 6تکنولوژي نساجي،          - 5فيزيک و مکانيک،          - 4علوم الياف،          - 3رياضيات،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

مباحث مديريت - 8شيمي،          - 7نساجي،         

1234567891011121314151617:شماره درس 

         4081412002203 مهندسی مدیریت صنایع نساجی

شیمی نساجی و علوم الیاف-  مهندسی نساجی  4081912300330         

         4082211111110 مهندسی نساجی رشته ساختارهاي نانولیفی

شیمی نساجی و رنگ-  مهندسی نساجی  4082312100330         

مهندسی تکنولوژي نساجی-  مهندسی نساجی  4082412113000         

مجموعه مهندسی نفت  -  4790

زمين شناسي عمومي ، )زمين شناسي  - 3،معادالت ديفرانسيل،رياضيات مهندسي،         2و1رياضيات عمومي  - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

 -5مکانيک سياالت وترموديناميک،          - 4،         (زمين شناسي ساختماني ، سنگ شناسي و سنگهاي رسوبي ، زمين شناسي نفت 

مهندسي مخازن وچاه آزمايي، - 7،         (آلي واکتشافي )ژئوفيزيک وژئوشيمي - 6نمودارگيري،خواص سنگ مخزن،خواص سياالت مخزن،         

مهندسي حفاري،مهندسي بهره برداري ومکانيک سنگ - 8

1234567891011121314151617:شماره درس 

         4023422323032 مهندسی نفت

پاالیش-  پژوهشی مهندسی نفت  4023722323032         

(بهره برداري) مهندسی نفت  4028322232023         
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گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

(حفاري) مهندسی نفت  4028422233022         

(مخازن هیدروکربوري) مهندسی نفت  4028522323032         

اکتشافات-  مهندسی نفت 4029522322320         

مجموعه مهندسی نقشه برداري  -  4800

نقشه برداري - 5ژئودزي،          - 4فتوگرامتري،          - 3رياضيات،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

1234567891011121314151617:شماره درس 

مهندسی سیستمهاي اطالعات- مهندسی عمران

جغرافیایی ـ جی آي اس

4045911221            

ژئودزي-  مهندسی عمران  4049111221            

جی آي-مهندسی سنجش از دور-  مهندسی عمران 

اس

4049911221            

مجموعه مهندسی هسته اي  -  4810

انتقال - 6الکترونيک،          - 5فيزيک هسته اي،          - 4کنترل سيستم هاي خطي،          - 3رياضيات،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

مقدمه اي بر راديولوژي و حفاظت در برابر - 10ترموديناميک مهندسي،         - 9الکترومغناطيس عمومي،          - 8سياالت،          - 7حرارت،         

علم مواد - 12دزيمتري و محاسبه دز، آشکارسازي و سيستمهاي اندازه گيري هسته اي،         - 11پرتوها،        

1234567891011121314151617:شماره درس 

پرتوپزشکی-  مهندسی  هسته اي   41208233333333333     

راکتور-  مهندسی  هسته اي   41209233333333000     

     41210233333333003 مهندسی هسته اي ـ چرخه سوخت

بیوالکتریك- مهندسی  پزشکی    -  4820

سيگنال وسيستم، - 5،         2و1الکترونيک  - 4،         2و1مدارهاي الکتريکي  - 3رياضيات مهندسي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

مقدمه اي برفيزيک ومهندسي پزشکي - 6 

1234567891011121314151617:شماره درس 

بیوالکتریك-  مهندسی  پزشکی   40111334444           

بیومکانیك- مهندسی  پزشکی    -  4830

استاتيک ، - 4ترمو ديناميک ، مکانيک سياالت ، انتقال حرارت وجرم،          - 3رياضيات مهندسي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

بيومکانيک عمومي - 6ديناميک و ارتعاشات،          - 5مقاومت مصالح ، طراحي اجزا،         

1234567891011121314151617:شماره درس 

بیومکانیك-  مهندسی  پزشکی   40109334444           
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گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

مهندسی بافت- مهندسی  پزشکی    -  4840

خواص - 5خواص فيزيکي مواد،          - 4شيمي فيزيک و ترموديناميک مواد،          - 3رياضيات مهندسي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

 -10مهندسي علم مواد،         - 9خواص مواد مهندسي،          - 8مباني زيست سازگاري،          - 7آناتومي و فيزيولوژي،          - 6مکانيکي مواد،         

بيوشيمي- شيمي آلي 

1234567891011121314151617:شماره درس 

مهندسی بافت-  مهندسی پزشکی  401785452133332       

توانبخشی- مهندسی پزشکی   -  4850

استاتيک و - 5،         1و الکترونيک 1مدار الکتريکي  - 4اصول توانبخشي،          - 3رياضيات مهندسي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

خواص موادوزيست سازگاري - 6مقاومت مصالح،         

1234567891011121314151617:شماره درس 

توانبخشی-  مهندسی پزشکی  40160334444           

بیومتریال-مهندسی پزشکی  -  4860

خواص موادمهندسي، - 5شيمي آلي وبيوشيمي،          - 4زيست سازگاري،          - 3رياضيات مهندسي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

ترموديناميک - 6    

1234567891011121314151617:شماره درس 

بیومتریال- مهندسی پزشکی 40730333332           

مهندسی شیمی گرایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست اچ اس اي  -  4870

 و1، انتقال حرارت 1مکانيک سياالت  - 3،         (رياضيات مهندسي، معادالت ديفرانسيل )رياضيات - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

بيماري هاي حرفه اي و - 6ايمني در صنايع نفت و طراحي سيستم هاي ايمني،          - 5انتقال جرم و عمليات واحد،          - 4،         1ترموديناميک 

اصول ايمني و حفاظت محيط - 9مديريت اچ اس اي و مديريت ريسک،          - 8آلودگي آب و هوا و آلودگي صوتي،          - 7مخاطرات شغلي،         

زيست

1234567891011121314151617:شماره درس 

 مهندسی شیمی گرایش ایمنی، بهداشت و محیط

زیست اچ اس اي

40286222222333        

مهندسی طراحی محیط زیست  -  4880

آلودگي هاي - 5تاريخ طراحي محيط،          - 4مباني طراحي محيط،          - 3شناخت محيط زيست،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

محيط زيست

1234567891011121314151617:شماره درس 

            4045632322 مهندسی طراحی محیط زیست
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گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

مهندسی فرآوري و انتقال گاز  -  4890

،(2و1)ترموديناميک مهندسي شيمي  - 3،         (عددي-معادالت ديفرانسيل ، رياضيات کاربردي )رياضيات  - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

مکانيک سياالت - 7،         (2و1)عمليات واحد  - 6انتقال جرم،          - 5،         (2و1)انتقال حرارت  - 4 

1234567891011121314151617:شماره درس 

          402812233232 مهندسی فرآوري و انتقال گاز

مهندسی معماري کشتی  -  4900

4مکانيک سياالت،          - 3،         ( ، معادالت ديفرانسيل و رياضيات مهندسي 2و 1رياضيات عمومي  )رياضيات  - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

)آرشيتکت کشتي  - 6،         (هيدرواستاتيک  )آرشيتکت کشتي  - 5،         (استاتيک ، مقاومت مصالح و تحليل سازه ها  )مکانيک جامدات - 

ساختمان کشتي - 7،         (هيدروديناميک 

1234567891011121314151617:شماره درس 

سازه کشتی-  مهندسی معماري کشتی  409092232332          

مجموعه مهندسی هوافضا  -  4910

 -4،         (مکانيک سياالت ، انتقال حرارت ، آئرو ديناميک و ترموديناميک  )ترموسياالت  - 3رياضيات،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

(استاتيک ، مقاومت مصالح ، تحليل سازه ها  )جامدات  - 5،         (ديناميک ، ارتعاشات ، کنترل ، ديناميک پرواز  )ديناميک 

1234567891011121314151617:شماره درس 

            4110611333 مهندسی هوافضا

آئرودینامیك-  مهندسی هوافضا  4111711333            

    گروه  کشاورزي و منابع طبیعی

.گرايشهاي مربوطه طرح مي گردد/ درس زبان انگليسي عمومي در گروه کشاورزي و منابع طبيعي در چارچوب رشته

کشاورزي و منابع طبیعی1مجموعه   -  5100

ترويج و آموزش کشاورزي، - 5اقتصاد کشاورزي،          - 4مديريت کشاورزي،          - 3زبان انگليسي عمومي،          - 2آمار و رياضي،          - 1

مديريت - 11مديريت توسعه،         - 10توسعه اجتماعي،         - 9توسعه اقتصادي،          - 8توسعه کشاورزي،          - 7توسعه روستايي،          - 6

مزرعه

1234567891011121314151617:شماره درس 

      5032511300000000 مهندسی کشاورزي ـ مدیریت کشاورزي

اقتصاد کشاورزي-  مهندسی کشاورزي  5033911030000000      

ترویج و آموزش کشاورزي-  مهندسی کشاورزي  5034011003000000      

توسعه روستایی- مهندسی کشاورزي  5036111000300000      

توسعه کشاورزي-توسعه روستایی- مهندسی کشاورزي 5037411000030000      

توسعه اقتصادي-توسعه روستایی- مهندسی کشاورزي 5037511000003000      

توسعه اجتماعی-توسعه روستایی- مهندسی کشاورزي 5037611000000300      

مدیریت توسعه-توسعه روستایی- مهندسی کشاورزي 5037711000000030      
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گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

مدیریت-مدیریت کشاورزي- مهندسی کشاورزي

مزرعه

5037811000000002      

مدیریت-مدیریت کشاورزي- مهندسی کشاورزي

کشاورزي

5037911300000000      

سیاست و توسعه کشاورزي-  مهندسی اقتصاد کشاورزي  5039111030000000      

اقتصاد تولید و مدیریت-  مهندسی اقتصاد کشاورزي 

واحدهاي کشاورزي

5039211030000000      

بازاریابی محصوالت-  مهندسی اقتصاد کشاورزي 

کشاورزي

5039311030000000      

اقتصاد منابع طبیعی و-  مهندسی اقتصاد کشاورزي 

محیط زیست

5039411030000000      

کشاورزي و منابع طبیعی2مجموعه   -  5200

فرآوري محصوالت شيالتي، تکثير و پرورش ماهيان گرم آبي، ميکروبيولوژي فرآورده - 3آمار و احتماالت،          - 2زبان انگليسي عمومي،          - 1

 -5تکثير و پرورش ماهيان سرد آبي، تکثير و پرورش ماهيان تزييني ، اصول و روشهاي نگهداري محصوالت شيالت،          - 4هاي شيالت،         

 -8هيدرولوژي،          - 7جنگلداري، آمار و اندازه گيري جنگل ، بهره برداري و حمل و نقل چوب،          - 6جنگل شناسي، اکولوژي جنگل،         

اصالح و  توسعه و شناسايي - 11خاکهاي مناطق خشک و نيمه خشک،         - 10،        (آبي و بادي )حفاظت خاک - 9،         2 و 1ژئومورفولوژِي 

شيمي چوب و اصول حفاظت چوب - 14فيزيک و مکانيک چوب،         - 13مرتعداري، ارزيابي و اندازه گيري مرتع،         - 12گياهان مرتعي،        

1234567891011121314151617:شماره درس 

بوم شناسی آبزیان شیالتی-  مهندسی منابع طبیعی  5037021440000000000   

آبخیزداري- مهندسی منابع طبیعی 5051921000044440000   

مرتعداري-  مهندسی منابع طبیعی 5052121000000004400   

صنایع خمیر و کاغذ-  مهندسی منابع طبیعی  5054521000000000044   

مهندسی جنگل-  مهندسی منابع طبیعی  5054821004400000000   

جنگلداري-  مهندسی منابع طبیعی  5056421004400000000   

تکثیر و پرورش آبزیان-  مهندسی منابع طبیعی  5056721440000000000   

صنایع چوب- مهندسی منابع طبیعی  5056821000000000044   

حفاظت و اصالح چوب-  مهندسی منابع طبیعی  5057621000000000044   

جنگل شناسی و اکولوژي-  مهندسی منابع طبیعی 

جنگل

5057721004400000000   

همزیستی با بیابان گرایش- مهندسی منابع طبیعی

محیط زیست و منابع طبیعی

5057921000034340000   

فرآوري محصوالت شیالتی- مهندسی منابع طبیعی 5058221440000000000   

مدیریت مناطق بیابانی- مهندسی منابع طبیعی 5058421000034340000   

جنگلداري گرایش بیشه زراعی-  مهندسی منابع طبیعی  5058521004400000000   

کشاورزي و منابع طبیعی3مجموعه   -  5300

گياه - 6علف هاي هرز و کنترل آنها،          - 5اکولوژِي و فيزيولوژي،          - 4زراعت،          - 3آمار،          - 2زبان انگليسي عمومي،          - 1

 -10گياه شناسي و خاک شناسي،         - 9فيزيولوژي بعد از برداشت و ازدياد نباتات،          - 8اصول باغباني،          - 7شناسي و اصول باغباني،         

طرح آزمايشات کشاورزي - 12بيوشيمي و ژنتيک مولکولي،         - 11اصول و اصالح ژنتيک،        

1234567891011121314151617:شماره درس 

علوم باغبانی گرایش-  مهندسی کشاورزي 

بیوتکنولوژي و ژنتیك مولکولی محصوالت باغبانی

50240320000433000     
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گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

علوم و تکنولوژي بذر-  مهندسی کشاورزي  50242322311001002     

علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و- مهندسی کشاورزي

اصالح گیاهان دارویی، ادویه اي و عطري

50247320000433000     

علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و- مهندسی کشاورزي

اصالح درختان میوه

50248320000433000     

علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و- مهندسی کشاورزي

اصالح سبزي ها

50249320000433000     

علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و- مهندسی کشاورزي

اصالح گل و گیاهان زینتی

50250320000433000     

علوم باغبانی گرایش فیزیولوژي و- مهندسی کشاورزي

فناوري پس از برداشت محصوالت باغبانی

50251320000343000     

بیوتکنولوژي کشاورزي-  مهندسی کشاورزي 50322321000000432     

تولید محصوالت باغبانی-  مهندسی تولیدات گیاهی  50337320000433000     

اصالح نباتات- مهندسی کشاورزي  50349321000000432     

زراعت- مهندسی کشاورزي  50350323311000002     

کشاورزي اکولوژیك-  مهندسی کشاورزي 

(اگرواکولوژي)

50371322411000002     

مهندسی فضاي سبز گرایش- مهندسی کشاورزي

گیاهان زینتی در منظر

50373320000334000     

     50616322231001001 مهندسی کشاورزي ـ شناسایی و مبارزه با علفهاي هرز

کشاورزي و منابع طبیعی4مجموعه   -  5400

تشريح و فيزيولوژي دام و - 5ژنتيک و اصالح نژاد دام و طيور،          - 4بيوشيمي،          - 3زبان انگليسي عمومي،          - 2رياضي و آمار،          - 1

 -10ميکروبيولوژي مواد غذايي،         - 9شيمي مواد غذايي،          - 8مديريت و پرورش دام و طيور،          - 7تغذيه دام و طيور،          - 6طيور،         

اصول مهندسي و - 12،        (شير،گوشت، قند،غالت و روغن)تکنولوژي مواد غذايي  - 11اصول و روش هاي نگهداري مواد غذايي و کنسروسازي،        

(اصول طراحي، اصول مهندسي، سياالت، انتقال جرم و حرارت، استاتيک)طراحي کارخانجات مواد غذايي 

1234567891011121314151617:شماره درس 

پرورش و مدیریت تولید طیور- مهندسی کشاورزي  50364233224400000     

علوم دامی گرایش تغذیه دام-  مهندسی کشاورزي  50366233244200000     

علوم دامی گرایش اصالح نژاددام- مهندسی کشاورزي 50367233442200000     

علوم دامی گرایش مدیریت- مهندسی کشاورزي

دامپروري

50369233224400000     

علوم دامی گرایش تغذیه طیور-  مهندسی کشاورزي  50372233244200000     

فیزیولوژي دام- علوم دامی -  مهندسی کشاورزي  50386233442200000     

صنایع غذایی-  علوم و مهندسی صنایع غذایی  50415230000042342     

علوم مواد غذایی-  علوم و مهندسی صنایع غذایی  50416230000042342     

فناوري مواد غذایی-  علوم و مهندسی صنایع غذایی  50417230000042342     

زیست فناوري مواد-  علوم و مهندسی صنایع غذایی 

غذایی

50418230000042342     

     50422230000042342 علوم و مهندسی صنایع غذایی
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گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

کشاورزي و منابع طبیعی5مجموعه   -  5500

ساختمان هاي انتقال و - 5هيدروليک و هيدرولوژي،          - 4مهندسي زهکشي،          - 3زبان انگليسي عمومي،          - 2آمار و رياضي،          - 1

فيزيک و حفاظت - 9شيمي و حاصلخيزي خاک،          - 8پيدايش، رده بندي و ارزيابي خاک،          - 7سيستم هاي آبياري،          - 6توزيع آب،         

هواشناسي - 11رابطه آب و خاک و گياه،         - 10خاک،        

1234567891011121314151617:شماره درس 

آبیاري وزهکشی- مهندسی کشاورزي  5036012200300020      

مهندسی منابع آب- مهندسی کشاورزي  5036222031100010      

سازه هاي آبی- مهندسی کشاورزي  5036322022100010      

خاکشناسی گرایش شیمی و-  مهندسی کشاورزي 

حاصلخیزي خاك

5038012000013120      

خاکشناسی گرایش پیدایش، رده-  مهندسی کشاورزي 

بندي و ارزیابی خاك

5038112000032110      

خاکشناسی گرایش فیزیك و-  مهندسی کشاورزي 

حفاظت خاك

5038222000011310      

خاکشناسی گرایش بیولوژي و-  مهندسی کشاورزي 

بیوتکنولوژي خاك

5038312000012130      

      5061722020000004 هواشناسی کشاورزي

کشاورزي و منابع طبیعی6مجموعه   -  5600

 -6موتور و تراکتور،          - 5طراحي اجزاء ماشين،          - 4مقاومت مصالح،          - 3رياضيات و آمار،          - 2زبان انگليسي عمومي،          - 1

تحليل و ارزيابي پروژه هاي مکانيزه، - 9اقتصاد و مديريت واحدهاي مکانيزه،          - 8مکانيزاسيون کشاورزي،          - 7ماشينهاي کشاورزي،         

موتور، تراکتور و ماشينهاي کشاورزي - 10   
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مکانیزاسیون کشاورزي-  مهندسی کشاورزي  503433300003333       

طراحی و ساخت-  مهندسی مکانیك بیوسیستم  503883333330000       

انرژي هاي تجدید پذیر-  مهندسی مکانیك بیوسیستم  503893333330000       

فناوري پس از برداشت-  مهندسی مکانیك بیوسیستم  503903333330000       

       503953333330000 مهندسی مکانیك بیوسیستم

کشاورزي و منابع طبیعی7مجموعه   -  5700

،(سيستماتيک،آناتومي،فيزيولوژي)گياه شناسي - 3آمار عمومي و طرحهاي آماري در علوم کشاورزي،          - 2زبان انگليسي عمومي،          - 1

بيماريهاي قارچي،بيماريهاي ويروسي،بيماريهاي پروکاريوتي،نماتدهاي انگل گياهي، بيماريهاي)بيماري هاي گياهي - 5قارچ شناسي،          - 4

 -9حشره شناسي،          - 8جانور شناسي،          - 7اصول مبارزه و سم شناسي در بيماريهاي گياهي،          - 6،         (فيزيولوژيک و انگلهاي گلدار

اصول مبارزه و سم شناسي در آفات گياهي - 10آفات گياهي،        
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حشره شناسی کشاورزي-  مهندسی کشاورزي  503413200002455       

بیماري شناسی گیاهی- مهندسی کشاورزي  503653224550000       
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گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

کشاورزي و منابع طبیعی8مجموعه   -  5800

بيولوژي و شناخت حيوانات شکاري، - 4اکولوژي حيات وحش،          - 3شناخت و حمايت محيط زيست،          - 2زبان انگليسي عمومي،          - 1

ارزيابي محيط زيست - 6آلودگي هاي محيط زيست،          - 5  
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محیط زیست گرایش- مهندسی منابع طبیعی 

زیستگاههاوتنوع زیستی

50569323222           

محیط زیست گرایش- مهندسی منابع طبیعی 

آلودگیهاي محیط زیست

50570322232           

محیط زیست گرایش ارزیابی- مهندسی منابع طبیعی 

وآمایش سرزمین

50571322223           

    گروه  هنر

پژوهش هنر  -  6118

نقد هنري و ادبي - 3فرهنگ و هنر و ادبيات ايران و جهان،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1
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              60115234 پژوهش هنر

تاریخ هنر ایران باستان  -  6119

تاريخ هنر - 5تاريخ هنر ايران باستان،          - 4مباني هنر،          - 3اطالعات عمومي هنروتاريخ هنر،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

ايران اسالمي
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            6013721131 تاریخ هنر ایران باستان

            6015421113 تاریخ هنر ایران اسالمی

طراحی پارچه و لباس  -  6120

اصول - 5پارچه شناسي،          - 4فرهنگ و هنر و ادبيات ايران و جهان،          - 3نقد هنري و ادبي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

شامل تسلط در طراحي انواع منسوجات طرح دار )طراحي پارچه و لباس  - 7تاريخ پارچه و لباس ايران و جهان،          - 6طراحي پارچه و لباس،         

(بافتي و چاپي و طراحي انواع لباس 
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          601012322234 طراحی  پارچه  و لباس
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گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

طراحی فضاهاي آموزشی  -  6121

طراحي معماري - 3روانشناسي کودک و مباني تعليم و تربيت،          - 2آگاهيهاي عمومي در زمينه معماري،          - 1

1234567891011121314151617:شماره درس 

              60221224 طراحی فضاهاي آموزشی

مجموعه برنامه ریزي شهري ومنطقه اي  -  6122

4مباني نظري برنامه ريزي شهري،منطقه اي ومديريت شهري،          - 3مباحث عمومي وشهرسازي ايران،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

آزمون تشريحي - 6آمار وروش هاوفنون برنامه ريزي،         )رياضيات) - 5تاريخ شهروشهرسازي،         - 
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           60216233224 برنامه ریزي شهري

           60217233224 برنامه ریزي منطقه اي

طراحی شهري  -  6123

 -5تاريخ معماري وشهرسازي،          - 4مباني نظري معماري،          - 3مباحث عمومي شهرسازي ايران،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

آزمون عملي اسکيس - 6تحليل فضاهاي معماري وشهري،         
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           60215232224 طراحی شهري

مجموعه مرمت واحیاي بناهاوبافت هاي تاریخی  -  6124

 -4آسيب شناسي و فن شناسي بناهاي تاريخي،          - 3شناخت ونقد بناها ومجموعه هاي معماري ايران،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

هنر - 7آشنايي باتجارب جهاني مرمت بناوآثار،          - 6تعادل وپويائي ساختارهاي معماري،         )دانش فني معماري) - 5مباني نظري مرمت،         

شيمي حفاظت مرمت - 9فن شناسي وآسيب شناسي آثار،          - 8وتمدن ايران،         
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        60117200302233 مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی

        60211233343000 مرمت و احیاي بناها و بافتهاي تاریخی

مجموعه معماري  -  6125

دروس - 3،         (تنظيم شرايط محيطي،ايستايي،شناخت مواد،عناصروجزئيات،تاسيسات)دروس فني ساختمان - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

)مباني بازسازي پس از سانحه  - 5درک عمومي معماري،          - 4،         (تاريخ معماري جهان،معماري معاصر،مباني نظري معماري)تاريخ ومباني نظري

پروژه عملي - 6،         (گونه شناسي و طراحي اسکان موقت و دائم ، واژگان و تعاريف باليا و سوانح ، مديريت و برنامه ريزي و مديريت بحران 

(اسکيس معماري)طراحي
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           60202232305 مهندسی معماري
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گرایش- رشته  ضرایب مواد امتحانیکدرشته

94نام و کد رشته ها و مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال : (1)جدول شماره 

           60220232305 معماري داخلی

           60222232305 تکنولوژي معماري

           60223331122 بازسازي پس از سانحه

           60231232305 معماري منظر

مجموعه هنرهاي نمایشی  -  6127

اطالعات - 5کارگرداني،          - 4تجزيه و تحليل نمايشنامه،          - 3،         (اجراي نقش)نظريه هاي بازيگري - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

آزمون عملي کارگرداني - 8،         (نگارش نمايشنامه)نمايشنامه نويسي - 7مباني نظري نمايش،          - 6تخصصي،تاريخي هنرنمايش،         
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         6031123243406 کارگردانی نمایش

         6032120303460 ادبیات نمایشی

نوازندگی ساز جهانی  -  6128

همراهي - 6هارموني،          - 5مباني نظري،          - 4سازشناسي جهاني،          - 3ساز شناسي ايراني،          - 2زبان انگليسي تخصصي،          - 1

نوازندگي ساز جهاني - 8تئوري موسيقي سرايش وتربيت شنوايي،          - 7ساز جهاني باپيانو،         
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         6013621242344 نوازندگی ساز جهانی

هنرهاي ساخت و معماري  -  6129

تنظيم شرايط محيطي و - 4طراحي فني و اجزاء ساختمان،          - 3ايستايي و فن ساختمان،          - 2زبان عمومي و تخصصي انگليسي،          - 1

مواد و مصالح - 6مديريت کارگاهي،          - 5تاسيسات ساختمان،         
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           60226233400 انرژي و معماري

           60228230043 مدیریت پروژه و ساخت

طراحی  صنعتی  -  6130

تاريخ نقاشي ايران وجهان،مباني نظري طراحي صنعتي،ارتباط)اطالعات تخصصي - 3نقد هنري وادبي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

پروژه عملي طراحي صنعتي - 4،         (تصويري،تصويرسازي
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             601022146 طراحی  صنعتی
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تصویر سازي  -  6131

تاريخ نقاشي ايران وجهان،مباني نظري طراحي صنعتي،ارتباط)اطالعات تخصصي - 3نقد هنري وادبي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

پروژه عملي تصويرسازي - 4،         (تصويري،تصويرسازي
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             601073346 تصویر سازي

نقاشی  -  6132

تاريخ نقاشي ايران وجهان،مباني نظري طراحي صنعتي،ارتباط)اطالعات تخصصي - 3نقد هنري وادبي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

پروژه عملي نقاشي - 4،         (تصويري،تصويرسازي
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             601112246 نقاشی

ارتباط تصویري  -  6133

تاريخ نقاشي ايران وجهان،مباني نظري طراحي صنعتي،ارتباط)اطالعات تخصصي - 3نقد هنري وادبي،          - 2زبان تخصصي انگليسي،          - 1

پروژه عملي ارتباط تصويري - 4،         (تصويري،تصويرسازي
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             601403346 ارتباط تصویري
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