
  
  بسمه تعالی                                                       

  
   شگاه خوارزمیدان

          
      97-98سال تحصیلی دانشگاه خوارزمی  بدون آزمـونو دکتري ارشد کارشناسیدانشجوي پذیـرش  فراخوان      

  (سهمیه استعدادهاي درخشان)    
 

  

پذیرش بدون آزمون نامه آیین"براساس  و کارشناسی ارشد کارشناسی پیوسته آموختگاناز بین دانشدانشگاه خوارزمی در نظر دارد 
و  10/3/95مورخ  140036/2و مصوبه شماره  5/5/93مورخ  77948/21 ابالغیه شماره" استعدادهاي درخشان در دوره کارشناسی ارشد

هاي در رشتهوزارت علوم، تحقیقات و فناوري شوراي هدایت استعدادهاي درخشان  18/4/93مورخ  67272/21آیین نامه شماره دکتري 
ها رشته و گرایشت شرایط داوطلبان و مشخصا پذیرد.بدانشجوي بدون آزمون  و دکتري در مقطع کارشناسی ارشد پیوستمندرج در جدول 
  باشد:به شرح ذیل می

    

  :ارشد در مقطع کارشناسی شرایط پذیرش
سه چهارم کل واحدهاي با گذراندن حداقل نیمسال تحصیلی  6گذراندن که پس از  کارشناسی مقطع ممتاز دانشجویان
نیمسال تحصیلی  8حداکثر در مدت  ورودي خود باشند ورشته و همان همبه لحاظ میانگین کل جزء ده درصد برتر دانشجوی درسی
  .آموخته گردنددانش

   

توانند از و صرفا براي یک بار می آموختگی (بدون داشتن وقفه تحصیلی)پس از دانش افراد مشمول این آئین نامه بالفاصله :1تبصره
  مند شوند.تسهیالت ورود به دوره تحصیلی کارشناسی ارشد بدون آزمون بهره

چنانچه ده درصد برتر دانشجویان حائز شرایط این آیین نامه به دلیل انصراف یا عدم تقاضا، از تسهیالت مربوط استفاده ننمایند  :2تبصره 
جایگزینی صرفا ده درصد برتر بعدي  یا ظرفیت ده درصد مقطع کارشناسی ارشد رشته اي تکمیل نشد، در اینصورت دانشگاه مجاز به

  در آن رشته / گرایش می باشد. تبه متقاضیانهمان دانشگاه با اولویت ر
میانگین کل در مقایسه با و به لحاظ  آموخته می شوندطول شش نیمسال تحصیلی دانشپذیرش متقاضیانی که در  :3تبصره 

ل باشند، به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد همان ساهم ورودیهاي خود جزه ده درصد برتر 
  در اختیار دانشگاه می باشد.

  

  شرایط اختصاصی داوطلبان:-

هاي آموختگان دانشگاهفا از بین دانشبدون آزمون دانشگاه خوارزمی، صرتحصیلی کارشناسی ارشد براي ورود به دوره پذیرش متقاضیان 

  زیر انجام خواهد شد:

نعتی امیرکبیر، صنعتی تربیت مدرس، تهران، شیراز، صنعتی اصفهان، صهاي اصفهان، الزهرا (س)، شهید بهشتی، خوارزمی، تبریز، دانشگاه

صنعتی سهند، علوم همدان، ، کرمانیزد، یران، فردوسی مشهد،الدین طوسی، صنعتی شریف، عالمه طباطبائی، علم و صنعت اخواجه نصیر

  پایه زنجان، کاشان، گیالن و مازندران.



 

  :جهت ثبتنام الکترونیکی مدارك الزم
 پشت نویسی شده  (با زمینه سفید) 3×4قطعه عکس یک  - 1
 شناسنامه و کارت ملیاز تمام صفحات  کپی - 2
 درسی. هايواحد سه چهارم کلو با گذراندن حداقل  ششمشامل کلیه نمرات حداقل تا پایان نیمسال  ریزنمرات دوره کارشناسی - 3
 .)1مطابق فرم شماره ( رشته مربوطه ورودیهاي همهم دانشجویان در میان ده درصداحراز جایگاه در مقطع کارشناسی پیوسته:  - 4
التحصیل فارغ 31/6/97شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی که  بایستی حداکثر تا دانشجویان ویژه  )2فرم شماره (تکمیل و ارائه  - 5

 .شوند
 براي برگزیدگان علمی ) 3رم شماره تکمیل (ف - 6
 تکمیل این فرم به طور دقیق ضروري می باشد. ) 4فرم شماره (تکمیل  - 7
بانک   0103033939000به شماره حساب  ریال)  یک میلیون(ریال  000/000/1هزینه ثبت نام به مبلغ اصل فیش واریزي جهت  - 8

بررسی ي دریافت شده جهت ضمنا هزینه .واریز گرددبه نام درآمدهاي اختصاصی دانشگاه خوارزمی   501اقبال کد  شعبه ملی
 .مدارك بوده و به هیچ عنوان قابل استرداد نخواهد بود

  

  97-98 در سال تحصیلی خوارزمیدانشگاه  کارشناسی ارشدجدول رشته هاي دوره 
  )استعدادهاي درخشان  زمون ( سهمیهبدون آ يپذیرش دانشجو 

محل  عنوان مصوب رشته دوره گرایش  رشته گروه
 تحصیل

 حقوق خصوصی علوم انسانی
 

 روزانه
 

  تهران
  تهران  روزانه  حقوق بین الملل علوم انسانی
 علوم سیاسی علوم انسانی

 
 روزانه

 
 تهران

 روابط بین الملل علوم انسانی
 

 روزانه
 

  تهران
  تهران  روزانه  حقوق زن در اسالم  مطالعات زنان علوم انسانی
 روانشناسی عمومی علوم انسانی

 
 روزانه

 
  کرج

  کرج  روزانه  تربیتیروانشناسی  علوم انسانی
  کرج  روزانه  برنامه ریزي درسی علوم انسانی
  کرج  روزانه  تاریخ و فلسفه آ و پ علوم انسانی
  کرج  روزانه  تحقیقات آموزشی علوم انسانی
 تکنولوژي آموزشی علوم انسانی

 
 روزانه

 
 کرج

 جغرافیا و برنامه ریزي شهري علوم انسانی
 

 تهران  شهريمحیط زیست  روزانه

 جغرافیا و برنامه ریزي شهري علوم انسانی
 

مسکن و برنامه ریزي  روزانه
  هريش بازآفرینی

 تهران

هیدروژیومورفولوژي  ژئومورفولوژي علوم انسانی
 محیطی آمایش

 روزانه
 

 تهران

هیدروژیومورفولوژي  ژئومورفولوژي علوم انسانی
 نظري

 تهران  روزانه

سنجش از دور و سیستم  علوم انسانی
 اطالعات جغرافیایی

 روزانه سنجش از دور
  

جغرافیا و برنامه ریزي  علوم انسانی
 گردشگري

 
 روزانه

 
 تهران



 -برنامه ریزي کالبدي جغرافیا و برنامه ریزي روستایی علوم انسانی
  فضایی

 روزانه
 

 تهران

پایدار مدیریت توسعه  جغرافیا و برنامه ریزي روستایی علوم انسانی
  روستایی

 تهران  روزانه

 جغرافیاي سیاسی علوم انسانی
 

 روزانه
 

 تهران

 تهران  روزانه ژئوپلیتیک علوم جغرافیایی علوم انسانی

  آب و هواشناسی آب و هواشناسی علوم انسانی
 تغییر اقلیم 

  تهران   روزانه

آب و هواشناسی  آب و هواشناسی علوم انسانی
 سینوپتیک

  تهران  روزانه

 روزانه اقتصاد انرژي علوم اقتصادي علوم انسانی
 

 تهران

 روزانه اقتصاد اسالمی علوم اقتصادي علوم انسانی
 

 تهران

 روزانه بانکداري اسالمی علوم اقتصادي علوم انسانی
 

 تهران

هاي کالن سیستم علوم اقتصادي علوم انسانی
 اقتصادي و اجتماعی

 تهران  روزانه

 مالیمدیریت  علوم انسانی
 

 روزانه
 

 تهران

 حسابداري علوم انسانی
 

 روزانه
 

 تهران

 بیومکانیک ورزشی علوم انسانی
 

 روزانه
 

 تهران

فیزیولوژي فعالیت بدنی  فیزیولوژي ورزشی علوم انسانی
 و تندرستی

 روزانه
 

 تهران

فیزیولوژي فعالیت  فیزیولوژي ورزشی علوم انسانی
 ورزشی محض

 روزانه
 

 کرج

آسیب شناسی ورزشی و  علوم انسانی
 حرکات اصالحی

  تهران  روزانه حرکات اصالحی

 روزانه رشدحرکتی رفتار حرکتی علوم انسانی
 

 تهران

یادگیري و کنترل  رفتار حرکتی علوم انسانی
 حرکتی

 روزانه
 

 تهران

بازاریابی در مدیریت  مدیریت ورزشی علوم انسانی
 ورزش

 روزانه
 

 کرج

 حدیث علوم قرآن و علوم انسانی
 

 روزانه
 

 تهران

 جامعه شناسی علوم انسانی
 

 روزانه
 

 کرج

 پژوهش علوم اجتماعی علوم انسانی
 

 روزانه
 

 کرج

 روزانه تاریخ انقالب اسالمی تاریخ علوم انسانی
 

 کرج

 روزانه تاریخ ایران اسالمی تاریخ علوم انسانی
 

 کرج

 روزانه تاریخ اسالم تاریخ علوم انسانی
 

 تهران

 روزانه تاریخ تشیع تاریخ انسانیعلوم 
 

 تهران

 روزانه فلسفه اسالمی فلسفه و کالم اسالمی علوم انسانی
 

 کرج

 فلسفه دین علوم انسانی
 

 روزانه
 

 تهران

 وزش زبان انگلیسیآم علوم انسانی
 

 روزانه
 

 تهران

 زبان و ادبیات انگلیسی علوم انسانی
 

 روزانه
 

 تهران

 ادبیات فارسیزبان و  علوم انسانی
 

 روزانه
 

 تهران

 زبان و ادبیات عربی علوم انسانی
 

 روزانه
 

 کرج

 مدیریت آموزشی علوم انسانی
 

  روزانه
 

 تهران



 روزانه جدید کسب وکار کار آفرینی علوم انسانی
 

 تهران

 تهران  روزانه الکترونیکی کسب وکار کار آفرینی علوم انسانی

 روزانه بازاریابی مدیریت بازرگانی علوم انسانی
 

 تهران

 روزانه تحقیق درعملیات مدیریت صنعتی علوم انسانی
 

 تهران

 روزانه تولید و عملیات مدیریت صنعتی علوم انسانی
 

 تهران

 روزانه کسب و کار الکترونیک مدیریت فّناوري اطالعات علوم انسانی
 

 تهران

 منابع انسانی مدیریت مدیریت منابع انسانی علوم انسانی
 اسالمی

 روزانه
 

 تهران

 روزانه بازرگانی بین المللی مدیریت بازرگانی علوم انسانی
 

 تهران

 روزانه مدیریت استراتژیک مدیریت بازرگانی علوم انسانی
 

 تهران

 روزانه مالی مدیریت کسب و کار علوم انسانی
 

 تهران

 روزانه بازاریابی مدیریت کسب و کار علوم انسانی
 

 تهران

 روزانه استراتژي مدیریت کسب و کار انسانیعلوم 
 

 تهران

رفتار سازمانی و منابع  مدیریت کسب و کار علوم انسانی
 انسانی

 روزانه
 

 تهران

عملیات و زنجیره  مدیریت کسب و کار علوم انسانی
 تامین

 روزانه
 

  تهران

 سیستم هاي اطالعاتی مدیریت کسب و کار علوم انسانی
 و فناوري اطالعات

  تهران  روزانه

 روزانه شیمی فیزیک شیمی علوم پایه
 

 تهران

 روزانه شیمی معدنی شیمی علوم پایه
 

  کرج
  کرج   روزانه کاربرديشیمی  شیمی علوم پایه
 روزانه آمار ریاضی آمار علوم پایه

 
 تهران

 روزانه ریاضی مالی ریاضی کاربردي علوم پایه
 

 تهران

 روزانه آنالیز عددي ریاضی کاربردي علوم پایه
 

 تهران

 روزانه بهینه سازي ریاضی کاربردي علوم پایه
 

 تهران

 روزانه جبر ریاضی محض علوم پایه
 

 تهران

 روزانه آنالیز ریاضی محض علوم پایه
 

  تهران
تصمیم و  علوم کامپیوتر  علوم علوم پایه

 مهندسی دانش
 کرج  روزانه

 روزانه فوتونیک فیزیک علوم پایه
 

 کرج

 روزانه نانو فیزیک فیزیک علوم پایه
 

 کرج

گرانش و کیهان  فیزیک علوم پایه
 شناسی

 روزانه
 

 کرج

 روزانه  نجوم و اختر فیزیک فیزیک علوم پایه
 

 کرج

 روزانه  اپتیک و لیزر فیزیک علوم پایه
 

 کرج

 روزانه پالسمافیزیک  فیزیک علوم پایه
 

 تهران

 کرج  روزانه ماده چگالفیزیک  فیزیک علوم پایه

 روزانه لرزه شناسی ژئوفیزیک علوم پایه
 

 کرج

 روزانه آب زمین شناسی علوم زمین علوم پایه
 

 کرج

 روزانه زمین شناسی اقتصادي علوم زمین علوم پایه
 

 تهران

 روزانه پترولوژي علوم زمین علوم پایه
 

 کرج



رسوب شناسی و سنگ  علوم زمین علوم پایه
 شناسی رسوبی

 روزانه
 

 کرج

 روزانه زمین شناسی نفت علوم زمین علوم پایه
 

 تهران

 روزانه زمین شناسی مهندسی علوم زمین علوم پایه
 

 تهران

زمین شناسی زیست  علوم زمین علوم پایه
 محیطی

 روزانه
 

 کرج

 روزانه )تکتونیکزمین ساخت( علوم زمین علوم پایه
 

 کرج

چینه نگاري و دیرینه  علوم زمین علوم پایه
 شناسی

 روزانه
 

 تهران

 کرج  روزانه سلولی و مولکولی زیست شناسی علوم پایه

 کرج  روزانه ژنتیک زیست شناسی علوم پایه

 کرج  روزانه بیوشیمی زیست شناسی علوم پایه

 تهران  روزانه فیزولوژي گیاهی زیست شناسی علوم پایه

سیستماتیک و بوم  زیست شناسی علوم پایه
 شناسی گیاهی

 تهران  روزانه

سلولی و تکوینی  زیست شناسی علوم پایه
 گیاهی

 کرج  روزانه

سلولی و تکوینی  زیست شناسی علوم پایه
 جانوري

 تهران  روزانه

 کرج  روزانه  علوم محیط زیست  علوم پایه

معماري سیستم هاي  مهندسی کامپیوتر فنی ومهندسی
 کامپیوتري

 روزانه
 

 تهران

هوش مصنوعی و  کامپیوتر مهندسی فنی ومهندسی
 رباتیکز

 روزانه
 

 تهران

 روزانه کنترل مهندسی برق فنی ومهندسی
 

 تهران

 روزانه سیستم هاي مالی مهندسی صنایع فنی ومهندسی
 

 تهران

هاي کالن سیستم مهندسی صنایع فنی ومهندسی
 اقتصادي و اجتماعی

 روزانه
 

 تهران

 روزانه سیستم هابهینه سازي  مهندسی صنایع فنی ومهندسی
 

 تهران

لجستیک و زنجیره  مهندسی صنایع فنی ومهندسی
 تامین

  روزانه
 

 تهران

 روزانه مدیریت مهندسی مهندسی صنایع فنی ومهندسی
 

 تهران

 روزانه محیط زیست مهندسی عمران فنی ومهندسی
 

 تهران

 روزانه مدیریت ساخت مهندسی عمران فنی ومهندسی
 

 تهران

آب و سازه هاي  مهندسی عمران فنی ومهندسی
 هیدرولیکی

 کرج  روزانه

 کرج  روزانه راه و ترابري مهندسی عمران فنی ومهندسی

 کرج  روزانه ژیوتکنیک مهندسی عمران فنی ومهندسی

 کرج  روزانه زلزله مهندسی عمران فنی ومهندسی

  تهران  روزانه سازه مهندسی عمران فنی ومهندسی
 کرج  روزانه طراحی کاربردي مکانیکمهندسی  فنی ومهندسی

  

  



  :تخصصی در مقطع دکتري شرایط پذیرش
  

  شرایط عمومی: -الف

  اعتقاد به دین مبین اسالم با یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران. -1

  متعهد به قانون اساسی و نظام جمهوري اسالمی ایران. -2

  تحصیل به تشخیص مراجع ذیصالح.نداشتن ممنوعیت از  -3

  شرایط اختصاصی: -ب

  و یا باالتر در مقطع کارشناسی  16میانگین کل آموختگان داراي دانش -1

(دفاع از نمره پایان نامه با  و یا باالتر بدون احتساب نمره پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد 17میانگین کل آموختگان داراي دانش -2

  باشند.) می18  -20نمره درجه عالی بین 

  به بعد باشد. 1/2/95تاریخ فراغت از تحصیل کارشناسی ارشد متقاضی از تاریخ   -3

  باشد. نیمسال 5حداکثر طول دوره تحصیل دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد   -4

باشد. داشتن حداقل یک مقاله بخش امتیازات پژوهشی در زمان بررسی مدارك الزامی می 1از ردیف شماره  امتیاز 7کسب حداقل  -5

مستخرج از پایان نامه. چنانچه متقاضی هنوز موفق به دفاع از پایان نامه خود نشده، مقاالت ارائه شده باید در جهت    ISIیاعلمی و پژوهشی 

  رشته دانشجو باشد.

  از فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی و مصاحبه مطابق با جدول ارزشیابی پیوست. امتیاز 60کسب حداقل  -6

  

هاي زیر انجام خواهد آموختگان دانشگاهپذیرش براي ورود به دوره تحصیلی دکتري بدون آزمون دانشگاه خوارزمی، صرفا از بین دانش -7

تبریز، تربیت مدرس، تهران، شیراز، صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، هاي اصفهان، الزهرا (س)، شهید بهشتی، خوارزمی، شد: دانشگاه

صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی، صنعتی شریف، عالمه طباطبائی، علم و صنعت ایران، فردوسی مشهد، یزد، همدان، صنعتی سهند، علوم 

  پایه زنجان، کاشان، کرمان، گیالن و مازندران.

  :ي علمی برگزیدهنحوه ارائه مقاالت یا فعالیتها -ج

مورد ارزیابی قرار گرفته و باید چاپ شده یا داراي گواهی پذیرش چاپ بوده و مرتبط با پایان نامه  1مقاالت ارائه شده طبق جدول شماره 

  باشد.

  



  تبصره هاي مهم:

 مربوط به داشتن 1بند نباشد،   بند زیر سهیکی از  دردر صورتی که متقاضی، از بین شرایط اختصاصی، حائز شرایط  :1تبصره 

مربوط  2یا بند  ،کارشناسی (حداکثر یک نمره پایینتر از حد نصاب تعیین شده قابل قبول می باشد) 16حداقل معدل 

 تر از حد نصاب تعیین شده قابل قبول می باشد) کارشناسی ارشد (حداکثر یک نمره پایین 17حداقل معدل  به داشتن

حصیل در مقطع کارشناسی ارشد (حداکثر یک نیمسال بیشتر از سنوات تعیین شده طول دوره تمربوط به  4و یا بند 

  و مدارك ایشان بررسی خواهد شد. مجاز به شرکت در فراخوان بوده باشد)،قابل قبول می
  

تحصیلی، فرصت خواهد داشت مقاله خود را که  فقط تا پایان نیمسال اولدانشجو پس از کسب پذیرش در مقطع دکتري  :2تبصره 

  خواهد شد. غیر این صورت قبولی وي لغوو اصل آن را ارائه نماید، در  چاپ رساندهداراي گواهی پذیرش می باشد به 

مقاله  و براي می باشد پذیرش نهایی مقاله داخلی، پذیرش با ذکر شماره چاپ در مجله و زمان چاپمنظور از  :3تبصره 

  می باشد. مقاله شرط پذیرش قطعی DOI، داشتن شماره خارجی

  

 :جهت ثبتنام الکترونیکی  مدارك الزم

 .تصویر کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه – 1

 .جدید با ذکر مشخصات در پشت آن 3×4یک قطعه عکس  – 2

 .تصویر مدرك یا گواهی پایان تحصیالت دوره کارشناسی – 3

که نمره پایان نامه حتما در آن درج شده باشد (معدل دوره  پایان تحصیالت دوره کارشناسی ارشدتصویر مدرك یا گواهی  – 4

 کارشناسی ارشد بدون احتساب پایان نامه و با احتساب نمره پایان نامه باید به تفکیک ارائه شود).

  ).ناپیوسته بوده است تصویر ریز نمرات دوره کاردانی (جهت دانشجویانی که دوره کارشناسی آنها به صورت – 5

 .تصویر ریز نمرات دوره کارشناسی – 6

  .تصویر ریز نمرات دوره کارشناسی ارشد – 7

 ISI تصویر صفحه اول مقاالت متقاضی که در مجالت معتبر علمی و پژوهشی مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، مقاالت -8

, ISC  می باشد). تصویر جلد مجله الزامیکه در آن چاپ یا پذیرش شده باشد ( ايمستندات رتبه مجلهبه همراه  

  گواهی پذیرش چاپ مقاله براي آن دسته از مقاالتی که در زمان تقاضا به چاپ نرسیده باشند. -9

  پژوهشی بودن مجله اي که مقاالت متقاضی در آن چاپ شده و یا خواهد شد.  –گواهی رسمی و معتبر دال بر علمی  -10



  هاي پژوهشی داوطلب.ها، کلیه تالیفات، کتب، فعالیتتصویر کلیه مقاالت ارائه شده در کنفرانس -11

  . 4(در صورت دارا بودن) مطابق با جدول شماره آزمون هاي زبان معتبر گواهی دال بر احراز حدنصاب یکی از -12

  ابی، رازي، ابن سینا) براي برگزیدگان جشنواره هاي علمی.معرفی نامه از دبیرخانه جشنواره هاي معتبر علمی (خوارزمی، فار -13

  معرفی نامه از دبیرخانه المپیادهاي دانشجویی کشور براي دانشجویان داراي رتبه در المپیاد. -14

به شماره حساب  ریال)و دویست هزار  (یک میلیونریال 000/200/1نام به مبلغ هزینه ثبتتصویر فیش واریزي جهت  -15

ي دریافت ضمنا هزینه .واریز گرددبه نام درآمدهاي اختصاصی دانشگاه خوارزمی   501اقبال کد  شعبه ملیبانک   0103033939000

  قابل استرداد نخواهد بود.جهت بررسی مدارك بوده و به هیچ عنوان  شده

  واریزي همراه مدارك الزامی می باشد. فیش و یک کپی از ارائه اصل -16

  نام اولیه ثبتتکمیل فرم تقاضانامه  -17

  ) مخصوص دانشجویان سال اخر 2تکمیل فرم تعهد (فرم شماره  -18

  97-98 در سال تحصیلی خوارزمیجدول رشته هاي دوره دکتري دانشگاه 
  )استعدادهاي درخشان  زمون ( سهمیهبدون آ يپذیرش دانشجو 

 محل تحصیل ظرفیت  دوره گرایش عنوان رشته مجموعه

 تهران 1 روزانه   جغرافیا و برنامه ریزي شهري علوم انسانی

 جغرافیا و برنامه ریزي روستایی علوم انسانی
 

 تهران 1 روزانه

 آب و هواشناسی(اقلیم شناسی) علوم انسانی
 

 تهران 1 روزانه

 ژئومورفولوژي علوم انسانی
 

 تهران 1 روزانه

 جغرافیاي سیاسی علوم انسانی
 

 تهران 1 روزانه

 تهران 2 روزانه مدیریت منابع انسانی مدیریت دولتی علوم انسانی

 تهران 2 روزانه مدیریت آموزش عالی آموزش عالی علوم انسانی

 تهران 2 روزانه   روان شناسی  علوم انسانی

 فلسفه تعلیم و تربیت علوم انسانی
 

 تهران 2 روزانه

 تهران 1 روزانه   برنامه ریزي درسی علوم انسانی

 تهران 1 روزانه   فقه و حقوق خصوصی علوم انسانی

 تهران 1 روزانه   فقه و حقوق جزا علوم انسانی

 تهران 1 روزانه   بیومکانیک ورزشی علوم انسانی

 تهران 1 روزانه یادگیري حرکتی رفتارحرکتی علوم انسانی

   ورزشی آسیب شناسی علوم انسانی
 و حرکات اصالحی

 
 تهران 1 روزانه

 مدیریت ورزشی علوم انسانی
 

 تهران 1 روزانه

 کرج 1 روزانه   حکمت متعالیه علوم انسانی

جامعه شناسی مسائل اجتماعی  جامعه شناسی علوم انسانی
 ایران

 تهران 2 روزانه



 تهران 2 روزانه    سیاستگذاري فرهنگی  علوم انسانی

 زبان و ادبیات فارسی علوم انسانی
 

 تهران 2 روزانه

 تهران 2 روزانه  عربیزبان و ادبیات  انسانیعلوم 

 تهران 1 روزانه  انگلیسیزبان و ادبیات  علوم انسانی

 تهران 1 روزانه  تاریخ ایران بعد از اسالم علوم انسانی

 تهران 1 روزانه  انگلیسیزبان آموزش  علوم انسانی

 تهران 1 روزانه آنالیز ریاضی علوم پایه

 تهران 1 روزانه جبر ریاضی علوم پایه

 تهران 1 روزانه پالسما  فیزیک علوم پایه

 تهران 1 روزانه سیستماتیک گیاهی  علوم زیستی علوم پایه

 تهران 1 روزانه فیزیولوژي گیاهی  علوم زیستی علوم پایه

 تهران 1 روزانه معدنی  شیمی علوم پایه

 تهران 1 روزانه تجزیه  شیمی علوم پایه

  فنی و مهندسی
 

 تهران 1 روزانه  سازه مهندسی عمران

 تهران 1 روزانه ژئوتکنیک مهندسی عمران فنی و مهندسی

 تهران 2 روزانه صنایع  مهندسی صنایع فنی و مهندسی

  

 


