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 دانشگاه محقق اردبيلي

 دانشگاه تحصيالت تكميلي معاونت آموزشي وحوزه 

 اداره استعدادهای درخشان
  

دانشجو يان داخل دانشگاه و ساير دانشگاهها ی دولتي کشور  برای  بدون آزمون دوره پذيرش  فراخوان

 دانشگاه محقق اردبيلي  96-97کارشناسي ارشد سال تحصيلي 

  
 

ده درصید ب ری  دانشیانیا  د ره  نامی  اتییادادیاا دراشیا  آییی گاه محقق اردبیلی  در راتییاا اای اا دانش

)رشی  یاا اعالم شده حداکث  ده درصد از ظ فیت د ره کارشنات  ارشد پذی ش بد   آزمن  ب اا  کارشنات 

شیااره  ییی  نامی آ د ره ر زان  کارشنات  ارشید در دفی هی  انیبیاش رشیی  تیازما  تیناش آمینزش کشینر 

،ب  شی    زارت علنم، رحقیقات   فنا را  4/7/95منرخ  140036/2شااره ابالغی    5/5/93منرا   77948/21

دانشیان می   تای  دانشگاه یاا مایبی  د تیی  پیز از ب رتی  میدار ذیل در ای  ف اانا  از داال دانشگاه   

 پذی د. 
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  :مدارك الزم

        حقق اردبیل  م) یژه دانشانیا  دانشگاه  2   1ف م شااره ركایل  .1

 ) یژه دانشانیا  تای  دانشگاه یا  3   1ف م شااره ركایل  .2

  1)اتصاق عكز در ف م شااره 3×4  قطا  عكز یک  .3

 )صفح  ا ل  شناتنام رصنی   .4

 کارت مل  رصنی   .5



 )ماهنر ب  مه  آمنزش دانشكده کارنام   احدیاا ااذ شده را کنن    .6

بی  حسیاش شیااره رییال )تیصید   پنایاه ییزار رییال   000/350اصل   رصنی  رتید بیانك  بی  مبلی   .7

)قابیل پ داایت در رایام  شیان بانیک ملی  نزد بانک مل  شاب  م کیزا اردبییل  2177230826004

) اریز فیش بانك  ب اا کلی  ثبت نام ب  نام درآمدیاا اایصاص  دانشگاه محقق اردبیل ت  کشنر  ت ا

  کنندگا ، دانشانیا  داال دانشگاه   تای  دانشگاه یا اتزام  اتت 

 رذک  : مدار  ارتات     ا  پ داای  دا طلن ب  ییچ عننا  مسی د نبناید شد. 

 
 :نكات مهم

کارشناتیی  دا طلیین  د رهگیی ایش  –کارشناتیی  ارشیید در یاییا  رشییی  پییذی ش دانشییان در مقطیی    .1

تازما  تناش مال  نهای  پذی ش گی ایش ییاا  96)دفی ه  انیباش رشی  تال باشد. پذی  م امكا 

 د ره کارشنات  ارشد ر زان  اناید بند. 

 مننط ب  رایید تازما  تناش آمنزش کشنر اناید بند. ،پذی ش نهای  میقاضیا  .2

 قص ب رت  نبنایند شد.نامدار   .3

در صنرت اح از ی  گنن  مطلن ایال   اقی  در میدار  ارتیات  دا طلین در یی  م حلی ، از ادامی   .4

 رحصیل  ا النگی ا باال اناید آمد   قابل پیگ د قاننن  اتت.

گ ایش منرد رقاضا ب اا د ره کارشنات  ارشید بایسیی  بیا رشیی  رحصییل  د ره کارشناتی  میقاضی   .5

 .گ ایش باشد م ربط   یم

شنراا اتیادادیاا دراشا  رشی    گ ایش میقاض  در کایی  منیبن  رشبیص ب رت  نهای  تنابق    .6

 اناام م  شند.  دانشگاه

بصینرت   30/2/96حیداکث  ریا ریاری  دانشانیا  داال دانشگاه م  رنانند میدار  مشی  ح  فینق را  .7

 حضنرا ب  اداره اتیادادیاا دراشا  رحنیل ناایند.

ت ات  کشنر م  رنانند مدار  مش  ح  فنق را حداکث  در تای  دانشگاه یاا مایب  د تی   شانیا دان .8

 با پست پیشیاز ب  آدرس زی  ارتال ناایند. 30/2/96را راری  

بی  دفیی  اتییادادیاا دراشیا  دانشیگاه  30/2/96ارتال شند ک  حیداکث  ریا ریاری   نحنامدار  ب   .9

 ک  پز از راری  یاد شده دریافت گ دد ر رین اث  داده نبناید شد.  رتیده باشد. ب  دراناتت یای 
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 رش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشددارای  رشته های پذی  1جدول شماره 

 گرایش برای کارشناسی ارشد رشته تحصیلی کارشناسی دانشکده

 دانشکده علوم انسانی

 

 

 

 

 زبان و ادبیات فارسی
 ادبیات پایداری

 ادبیات تطبیقی

 آب و هوا شناسی

 آب و هوا شناسی کشاورزی

 مخاطرات آب و هوایی

 آب و هوا شناسی سینوپتیک

 برنامه ریزی محیطی ژئومورفولوژی ژئومورفولوژی
 ومورفولوژی در برنامه ریزی محیطیئهیدروژ

 جغرافیا و برنامه ریزی شهری جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 خاک مطالعات آب و سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی

 زبان و ادبیات عربی
 زبان و ادبیات عربی

 مترجمی زبان عربی

 عرفان اسالمی ادیان و عرفان

 آموزش زبان انگلیسی آموزش زبان انگلیسی

 برنامه ریزی توسعه جهانگردی مدیریت جهانگردی

 باستان شناسی

 پیش از تاریخ ایران

 دوران تاریخی ایران
 ی ایران و سرزمین های دیگرتمدن و فرهنگ اسالم

 مدیریت بازرگانی
 بازاریابی -مدیریت بازرگانی

 استراتژیکمدیریت  -بازرگانی مدیریت
 

 

 

 

 

وم تربیتی و علدانشکده 

 روانشناسی

 

 

 

 تربیت بدنی و علوم ورزشی

 کاربردی ورزشی فیزیولوژی

 شی محضزور های فیزولوژی فعالیت

 بیومکانیک ورزشی

مدیریت بازاریابی در  -مدیریت ورزشی 

 ورزش
مدیریت اماکن و تاسیسات   -مدیریت ورزشی 

 ورزشی

 روانشناسی عمومی روانشناسی عمومی



 

 

 

 

وم تربیتی و علدانشکده 

 روانشناسی

 روانشناسی بالینی روانشناسی بالینی

 بالینی روانشناسیعمومی و روانشناسی 
 ناییروانشناسی و آموزش کودکان استث

 روانشناسی تربیتی

 مشاورهراهنمایی و 

 مشاوره مدرسه

 مشاوره شغلی

 مشاوره خانواده

 مشاوره توانبخشی

 دانشکده علوم پایه

 شیمی

 شیمی فیزیک

 شیمی آلی

 شیمی معدنی

 شیمی تجزیه

 فیزیک

 حالت جامد

 اتمی و مولکولی

 هسته ای

 فیزیک بنیادی

 علوم سلولی و مولکولی ناسی سلولی و مولکولیزیست ش

 فیزیولوژی -زیست شناسی گیاهی  زیست شناسی گیاهی

 فیزیولوژی -زیست شناسی جانوری  زیست شناسی جانوری

 آمار ریاضی -آمار  و کابردها آمار

 ات و کاربردهاریاضی

 جبر

 آنالیز

 هندسه )توپولوژی(

 آنالیز عددی

 ساختارهای جبر منطقی –نرم محاسبات 

 

 

 

 

 

 

 ندسیهدانشکده فنی م

 قدرت -مهندسی برق 

 سیستم های قدرت

 برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی

 الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

 الکترونیک –مهندسی برق 

 مهندسی مکاترونیک

 کمدارهای مجتمع الکترونی

 مهندسی شیمی
 فرایندهای جداسازی



 

 
 

 

 ندسیهدانشکده فنی م

 

 

 طراحی فرایند

 مهندسی عمران

 سازه

 زلزله

 ژئوتکنیک

 مدیریت منابع آب

 آب و سازه های هیدرولیکی

 مهندسی مکانیک

 ساخت و تولید

 طراحی کاربردی

 تبدیل انرژی

 معماری سیستم های کامپیوتری نرم افزار-مهندسی کامپیوتر

 مهندسی معماری هندسی معماریم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و منابع  دانشکده کشاورزی

 طبیعی

 

 

 و  رتعم –منابع طبیعی  مهندسی

 آبخیزداری

 مهندسی آبخیزداری

 مهندسی مرتعداری

 آبیاری و زهکشی علوم و مهندسی آب

مهندسی کشاورزی زراعت و اصالح 

 زراعت -نباتات 

 زراعت مهندسی

 علوم و تکنولوژی بذر

 شناسایی و مبارزه با علف های هرز

مهندسی کشاورزی زراعت و اصالح 

 اصالح نباتات –نباتات 

 بیوتکنولوژی کشاورزی

 ژنتیک و به نژادی گیاهی )اصالح نباتات(

 علوم و مهندسی باغبانی

 درختان میوه

 سبزی ها

 گیاهان زینتی

 ییگیاهان دارو

 تولید محصوالت گلخانه ای

 

 

 علوم و مهندسی خاک

 –مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک 

 شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه

 -مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک 

 بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

فیزیک و حفاظت  -مدیریت منابع خاک 

 خاک



  

 دانشکده علوم کشاورزی

 
ک و اخمنابع  -مدیریت منابع خاک 

 ارزیابی اراضی

 

 علوم دامی

 اصالح نژاد دام

 تغذیه دام

 فیزیولوژی دام

 تغذیه نشخوارکنندگان

 تغذیه طیور

 گیاه پزشکی

 

 حشره شناسی کشاورزی

 بیماری شناسی گیاهی

 مهندسی مکانیک بیوسیستم
 طراحی و ساخت

 انرژی های تجدید پذیر

 فناوری پس از برداشت

 مدیریت و تحلیل سامانه ها هندسی مکانیزاسیون کشاورزیم
 

 

 

الزم به ذکر است دانشجويان ساير دانشگاههای ديگر مي توانند رشته های خود را از جدول 

 انتخاب نمايند. 2و  1شماره های 

 

 دارای  رشته های پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد  2جدول شماره 

 صادی و برنامه ریزیتوسعه اقت -علوم اقتصادی

 اقتصادی انرژی -علوم اقتصادی

 تاریخ ایران اسالمی -تاریخ

 مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز -تاریخ

 زبان شناسی همگانی

 آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 مدیریت آموزشی

 آموزش و بهسازی منابع انسانی

 تحقیقات آموزشی

 مطالعات منطقه ای

 مالی و اقتصادی -زمان های دولتیمدیریت سا

 منابع انسانی و روابط کار -مدیریت سازمان های دولتی

 بازاریابی -مدیریت کسب و کار

 مالی -مدیریت کسب و کار



 علوم زیستی جنگل -علوم و مهندسی جنگل

 مدیریت کشاورزی
 


