ترًاهِ زهاًثٌدی هراجؼِ حضَری ٍرٍدیْای جدید همطغ کارشٌاسی ارشد
داًشکدُ ترتیت تدًی ٍ ػلَم ٍرزشی ًیوسال اٍل 69-69

رٍز هراجؼِ

تاریخ

رشتِ

هراجؼِ

یىطٌبِ

59/60/82

دٍضٌبِ

59/60/85

چْارضٌبِ

59/60/02

ضٌبِ

59/60/60

آسیب ضٌاسی ٍرزضی ٍ حروات اصالحی – اهذادگر ٍرزضی

ًَتت
خَاّراى ٍ برادراى

هذیریت ٍرزضی – هذیریت اٍلات فراغت ٍرزش ّای تفریحی خَاّراى ٍ برادراى
هذیریت ٍرزضی – هذیریت اهاوي ٍ تاسیسات ٍرزضی
هذیریت ٍرزضی – هذیریت بازاریابی در ٍرزش

آدرس داًشکدُ
ترتیت تدًی

فیسیَلَشی ٍرزضی – فیسیَلَشی فؼالیت بذًی ٍ تٌذرستی
فیسیَلَشی ٍرزضی

 2الی 28/06
 20/06الی 20
 2الی 28/06

هذیریت ٍرزضی – هذیریت راّبردی در سازهاى ٍرزضی

جاهؼِ ضٌاسی ٍرزضی – رٍاًطٌاسی ٍرزضی

ساػت هراجؼِ

خَاّراى ٍ برادراى
خَاّراى ٍ برادراى

 20/06الی 20

 2الی 28/06
 20/06الی 20
 2الی 28/06
 20/06الی 20

هیداى تْوي – اتَتاى شْید تٌدگَیاى – چْارراُ هیثاق – هیثاق جٌَتی – اًتْای خیاتاى 43

1

ترًاهِ زهاًثٌدی هراجؼِ ٍرٍدیْای جدید همطغ کارشٌاسی ارشد
داًشکدُ ادتیات فارسی ٍ زتاى ّای خارجی ًیوسال اٍل 69-69
رٍز هراجؼِ

تاریخ هراجؼِ

یىطٌبِ

59/60/82

دٍضٌبِ

59/60/85

چْارضٌبِ

59/60/02

رشتِ

ًَتت

ساػت هراجؼِ

هترجوی زباى اًگلیسی
آهَزش زباى اًگلیسی
زباى ٍ ادبیات فارسی – ادبیات هماٍهت
زباى ٍ ادبیات اًگلیسی

برادراى

زباى ضٌاسی ّوگاًی

 2الی 28/06

زباى ٍ ادبیات فارسی
زباى ٍ ادبیات فارسی  -ادبیات تطبیمی (فارسی ٍ ػربی)
زباى ٍ ادبیات اًگلیسی –
زباى ٍ ادبیات فارسی
زباى ٍ ادبیات فارسی – ادبیات هماٍهت

خَاّراى

 20/06الی 20

زباى ٍ ادبیات فارسی  -ادبیات تطبیمی (فارسی ٍ ػربی)

آدرس داًشکدُ
ادتیات فارسی ٍ زتاى ّای خارجی

آهَزش زباى اًگلیسی

خَاّراى

زباى ضٌاسی ّوگاًی

خَاّراى

هترجوی زباى اًگلیسی

 2الی 28/06
 20/06الی 20
 2الی 28/06
 20/06الی 20

خیاتاى اًمالب – ًرسیدُ تِ هیداى فردٍسی – تي تست شکَُ – جٌة سیٌوا پیام

2

ترًاهِ زهاًثٌدی هراجؼِ ٍرٍدیْای جدید همطغ کارشٌاسی ارشد
داًشکدُ حمَق ٍ ػلَم سیاسی ًیوسال اٍل 69-69
رٍز هراجؼِ

تاریخ هراجؼِ

رشتِ

یىطٌبِ

59/60/82

چْارضٌبِ

59/60/02

حمَق بیي الولل  -حمَق جسا ٍ جرم ضٌاسی

ضٌبِ

59/60/60

حمَق خصَصی  -حمَق ػوَهی

یىطٌبِ

59/60/60

حمَق ثبت ٍ اسٌاد ٍ اهالن  -حمَق تجارت بیي الولل

دٍضٌبِ

59/60/69

حمَق هالی – التصادی

اًذیطِ سیاسی در اسالم  -رٍابط بیي الولل  -ػلَم سیاسی

ًَتت

ساػت هراجؼِ

خَاّراى

 2الی 28/06

هطالؼات زًاى – زى ٍ خاًَادُ  -الْیات ٍ هؼارف اسالهی –
ػلَم لراى ٍ حذیث  -الْیات ٍ هؼارف اسالهی – فمِ ٍ

برادراى

 20/06الی 20

هباًی حمَق اسالهی  -فمِ ٍ حمَق خصَصی

آدرس داًشکدُ
حمَق ٍ ػلَم سیاسی

خَاّراى

 2الی 28/06

برادراى

 20/06الی 20

خَاّراى

 2الی 28/06

برادراى

 20/06الی 20

خَاّراى

 2الی 28/06

برادراى

 20/06الی 20

خَاّراى

 2الی 28/06

برادراى

 20/06الی 20

شْرن غرب – تلَار دریا – خیاتاى شفك

3

ترًاهِ زهاًثٌدی هراجؼِ حضَری ٍرٍدیْای جدید همطغ کارشٌاسی ارشد
داًشکدُ رٍاى شٌاسی ٍ ػلَم ترتیتی ًیوسال اٍل 69-69
رٍز هراجؼِ

تاریخ هراجؼِ

یىطٌبِ

59/60/82

دٍضٌبِ

59/60/85

چْارضٌبِ

59/60/02

ضٌبِ

59/60/60

رشتِ

هطاٍرُ ٍ راٌّوایی

هطاٍرُ – هطاٍرُ خاًَادُ

رٍاى ضٌاسی ضخصیت

ًَتت

ساػت هراجؼِ

خَاّراى الف تا ط

 2الی 26

خَاّراى ظ تا ی

 26الی 28

برادراى الف تا ی

 20/06الی 29/06

خَاّراى الف تا ط

 2الی 26

خَاّراى ظ تا ی

 26الی 28

برادراى الف تا ی

 20/06الی 29/06

خَاّراى الف تا ط

 2الی 26

خَاّراى ظ تا ی

 26الی 28

برادراى الف تا ی

 20/06الی 29/06

خَاّراى الف تا ط

 2الی 26

خَاّراى ظ تا ی

 26الی 28

برادراى الف تا ی

 20/06الی 29/06

خَاّراى الف تا ط

 2الی 26

خَاّراى ظ تا ی

 26الی 28

برادراى الف تا ی

 20/06الی 29/06

خَاّراى الف تا ط

 2الی 26

خَاّراى ظ تا ی

 26الی 28

برادراى الف تا ی

 20/06الی 29/06

خَاّراى الف تا ط

 2الی 26

خَاّراى ظ تا ی

 26الی 28

برادراى الف تا ی

 20/06الی 29/06

آهَزش ٍ بْسازی هٌابغ اًساًی

خَاّراى الف تا ط

 2الی 26

تىٌَلَشی آهَزضی

خَاّراى ظ تا ی

 26الی 28

رٍاًطٌاسی بالیٌی

رٍاًطٌاسی ػوَهی

هطاٍرُ – هطاٍرُ تَاًبخطی

ػلَم تربیتی – برًاهِ ریسی آهَزضی

ػلَم اجتواػی  -جاهؼِ ضٌاسی
برًاهِ ریسی درسی
ػلَم تربیتی – آهَزش ٍ پرٍرش ابتذائی

برادراى الف تا ی

 20/06الی 29/06

تحمیمات آهَزضی
آدرس داًشکدُ
رٍاى شٌاسی ٍ ػلَم ترتیتی

تلَار کشاٍرز -تؼد از تیوارستاى ساساى – کَچِ شْید ػلیرضا دائوی – خیاتاى سازهاى آب

4

ترًاهِ زهاًثٌدی هراجؼِ حضَری ٍرٍدیْای جدید همطغ کارشٌاسی ارشد
داًشکدُ التصاد ٍ حساتداری ًیوسال اٍل 69-69
رٍز هراجؼِ

تاریخ هراجؼِ

یىطٌبِ

59/60/82

دٍضٌبِ

59/60/85

ًَتت

رشتِ

حسابذاری
تَسؼِ التصادی ٍ برًاهِ ریسی
برًاهِ ریسی سیستوْای التصادی
هذیریت هالی

التصاد ٍ حساتداری

برادراى
خَاّراى

ػلَم التصادی
التصاد اسالهی

برادراى

التصاد اًرشی
آدرس داًشکدُ

خَاّراى

ساػت هراجؼِ

 2الی 28/06
 20/06الی 20
 2الی 28/06

 20/06الی 20

خیاتاى پاسداراى – گلستاى ّشتن – ًثش خیاتاى پایدارفرد – رٍترٍی پوپ تٌسیي

5

ترًاهِ زهاًثٌدی هراجؼِ ٍرٍدیْای جدید همطغ کارشٌاسی ارشد ًاپیَستِ
داًشکدُ فٌی ( هرکس تحصیالت تکویلی ) ًیوسال اٍل 63-69

رٍز هراجؼِ

تاریخ هراجؼِ

یىطٌبِ

59/60/82

دٍضٌبِ

59/60/85

چْارضٌبِ

59/60/02

ضٌبِ

59/60/60

یىطٌبِ

59/60/60

رشتِ
هٌْذسی واهپیَتر – ولیِ گرایطْا
هٌْذسی فٌاٍری اطالػات ولیِ گرایطْا

ًَتت

ساػت هراجؼِ

برادراى

 2/06الی 28/06

خَاّراى

 20/06الی 20

هٌْذسی ػوراى گرایطهْای آ ٍ سهازُ ّهای ّیهذٍرٍلیىی -برادراى

سازُ – حول ٍ ًمهل – راُ ٍ ترابهری – ههذیریت سهاخت -
زلسلِ
هٌْذسی برق ولیِ گرایطْا
هٌْذسی پسضىی ( بیَالىتریه – بیَهتریال )
هٌْذسی هىاًیه ولیِ گرایطْا – هٌْذسی خَدرٍ
هٌْذسی ضیوی ولیِ گرایطْا – ضیوی آلی – ضیوی هؼذًی
هٌْذسی پلیور ولیِ گرایطْا – هٌْذسی ًساجی ولیِ گرایطْا

خَاّراى
برادراى
خَاّراى
برادراى
خَاّراى

 2/06الی 28/06
 20/06الی 20
 2/06الی 28/06
 20/06الی 20
 2/06الی 28/06
 20/06الی 20

هٌْذسی هىاترًٍیهه ولیهِ گرایطهْا – هٌْذسهی سیسهتوْای
اًرشی ولیِ گرایطْا – هٌْذسی هَاد

هٌْذسی ػوهراى ( شئهَدزی – سهٌجص از دٍر – سیسهتوْای برادراى

 2/06الی 28/06

اطالػات جغرافیایی )

جغرافیها ٍ برًاههِ ریههسی ضهْری – جغرافیهها ٍ برًاههِ ریههسی خَاّراى
گردضگری – برًاهِ ریسی ضْری – طراحی ضْری – ریاضهی
ولیِ گرایطْا – ػلَم واهپیَتر – ًاًَفیسیه – ػلَم ٍ فٌاٍری
ًاًَ – ًاًَضیوی – زهیي ضٌاسهی التصهادی – زههیي ضٌاسهی
هٌْذسی –تىتًَیه – هٌْذسی هؼذى ( اسهتخرا – اوتطهاف
– هىاًیه سٌگ )

آدرس

خیاتاى پیرٍزی – تلَار اتَذر – تؼد از پل چْارم  39 -هتری آٌّگ

داًشکدُ فٌی

6

 20/06الی 20

ترًاهِ زهاًثٌدی هراجؼِ حضَری ٍرٍدیْای جدید همطغ کارشٌاسی ارشد ًاپیَستِ
داًشکدُ ٌّر ٍ هؼواری ًیوسال اٍل 69-69
رٍز هراجؼِ

تاریخ هراجؼِ

یىطٌبِ

59/60/82

ًَتت

ساػت هراجؼِ

حرف الف

 2الی 28

حرف

هٌْذسی معماری

پصٍّص ٌّر

تا

حرف چ تا ر

هؼواری داخلی

دٍضٌبِ

هؼواری هٌظر
فٌاٍری هؼواری – هؼواری دیجیتال
تصَیرسازی

چْارضٌبِ

حرف ر تا ض

 20الی 20

حرف ش تا ع

 2الی 28

59/60/02

طراحی پارچِ ٍ لباض
هذیریت پرٍشُ ٍ ساخت
ضٌبِ

حرف ؽ تا ل

 20الی 20

حرف م

 2الی 28

59/60/60
حرف ى تا ی

آدرس داًشکدُ ٌّر ٍ

 2الی 28

59/60/85

هرهت ٍ احیا بٌاّا ٍ بافتْای تاریخی
فٌاٍری هؼواری – هؼواری بیًَیه

 20الی 20

 20الی 20

هیداى فلسطیي – اٍل فلسطیي جٌَتی – جٌة هسجد اهام صادق (ع)

هؼواری

7

ترًاهِ زهاًثٌدی هراجؼِ حضَری ٍرٍدیْای جدید همطغ کارشٌاسی ارشد ًاپیَستِ
داًشکدُ صٌایغ ًیوسال اٍل 69-69
رٍز هراجؼِ

تاریخ هراجؼِ

یىطٌبِ

59/60/82

دٍضٌبِ

59/60/85

چْارضٌبِ

59/60/02

رشتِ

هٌْذسی صٌایغ – هٌْذسی صٌایغ
هٌْذسی هالی

ساػت هراجؼِ

 2الی 28/06

هٌْذسی سیستوْای التصادی ٍ اجتواػی
هٌْذسی صٌایغ – هٌْذسی لجستیه ٍ زًجیرُ تاهیي

 20/06الی 20

هٌْذسی صٌایغ – هذیریت سیستن ٍ بْرُ ٍری
هٌْذسی صٌایغ – هٌْذسی صٌایغ
هٌْذسی هالی

 2الی 28/06

هٌْذسی سیستوْای التصادی ٍ اجتواػی
هٌْذسی صٌایغ – هٌْذسی لجستیه ٍ زًجیرُ تاهیي

 20/06الی 20

هٌْذسی صٌایغ – هذیریت سیستن ٍ بْرُ ٍری
هتاخریي

ًَتت
خَاّراى
از حرف الف تا ض
خَاّراى
از حرف ش تا ی
برادراى از حرف
الف تا ض
برادراى
از حرف ش تا ی

خَاّراى

 2الی 28/06

برادراى

 20/06الی 20

آدرس داًشکدُ

خیاتاى اًمالب – تطرف هیداى اهام حسیي (ع) -تؼد از پل چَتی – خیاتاى گراهی –خیاتاى اسکَیی –

صٌایغ

اًتْای کَچِ شْید اًتظاری –جٌة درهاًگاُ هْیٌیِ

8

ترًاهِ زهاًثٌدی هراجؼِ حضَری ٍرٍدیْای جدید همطغ کارشٌاسی ارشد ًاپیَستِ
داًشکدُ هدیریت ًیوسال اٍل 69-69
رٍز هراجؼِ

تاریخ هراجؼِ

یىطٌبِ

59/60/82

دٍضٌبِ

59/60/85

چْارضٌبِ

59/60/02

رشتِ

ساػت هراجؼِ

ًَتت

هههذیریت صههٌؼتی ( تَلیههذ ٍ ػولیههات – تحمیههك در
ػولیات – هذیریت ػولىرد)
ههذیریت تىٌَلههَشی ( سیاسهتْای تحمیههك ٍ تَسههؼِ –

خَاّراى

 2الی 28

ًَآٍری تىٌَلَشی )
هذیریت وارآفریٌی – وسب ٍ وار جذیذ
هذیریت اجرائی – هذیریت فٌاٍری اطالػات
هههذیریت فٌههاٍری اطالػههات – سیسههتوْای اطالػههاتی

برادراى

 20/06الی 20

پیطرفتِ
هذیریت بازرگاًی ( بازاریابی – بازرگاًی بیي الوللی –
تجارت الىترًٍیىی – هذیریت استراتصیه )
اهَر فرٌّگی – هذیریت اهَر فرٌّگی
هذیریت دٍلتی ( بَدجِ ٍ هالیِ ػوَهی – تَسؼِ هٌابغ
اًساًی – طراحی سازهاًْای دٍلتی )
هذیریت خذهات بْذاضتی ٍ درهاًی
هذیریت ام بی ای – هذیریت بازاریابی
آدرس داًشکدُ

خیاتاى شریؼتی – ًرسیدُ تِ حسیٌیِ ارشاد – رٍترٍی شْرداری هٌطمِ 4

هدیریت

9

خَاّراى
برادراى
خَاّراى
برادراى

 2الی 28
 20/06الی 20
 2الی 28
 20/06الی 20

