
 های مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان گرایش –رشته لیست 

 ادبيات عربي

 آموزش زبان انگليسي

 ریزی درسيبرنامه

 شناسيجامعه

 حسابداری

 شناسيحقوق جزا و جرم

 بالينيشناسي روان

 انگليسي زبان و ادبيات

 زبان و ادبيات فارسي

 همگانيشناسي زبان

 ژئومورفولوژی و آمایش محيط -ژئومورفولوژی

 یزیرتوسعه اقتصادی و برنامه -اقتصادیعلوم 

 اقتصاد انرژی -اقتصادیعلوم 

 فقه شافعي

 فيزیولوژی فعاليت ورزشي محض -فيزیولوژی ورزشي

 مخاطرات محيطي

 مدیریت آموزشي

 بازاریابي -مدیریت بازرگاني

 مدیریت استراتژیك -مدیریت بازرگاني

 كارآفریني-بازرگاني مدیریت

 استراتژی -مدیریت كسب و كار

 بازاریابي -مدیریت كسب و كار

 رفتار سازماني و منابع انساني -مدیریت كسب و كار

 مدیریت بازاریابي در ورزش -مدیریت ورزشي

 مشاوره مدرسه -مشاوره

 مشاوره خانواده -مشاوره

 آمار ریاضي

 بيوشيمي

 عددیآناليز  -ریاضي كاربردی

 سازیبهينه -ریاضي كاربردی



 آناليز -ریاضي محض

 جبر -ریاضي محض

 هندسه )توپولوژی( -ریاضي محض

 شناسي سلولي و مولکوليزیست

 شيمي فيزیك -شيمي

 شيمي آلي -شيمي

 شيمي تجزیه -شيمي

 شيمي معدني -شيمي

 شيمي پليمر  -شيمي

 زمين شيمي-علوم زمين

 شناسي شناختيروان-شناختيعلوم 

 فوتونيك

 هاذرات بنيادی و نظریه ميدان -فيزیك

 فيزیك ماده چگال -فيزیك

 فيزیك ماده چگال -فيزیك

 شناسيگرانش و كيهان-فيزیك

 اپتيك و ليزر -فيزیك

 نانوشيمي

 های قدرتسيستم -مهندسي برق

 های ميکرو و نانوالکترونيكافزاره -مهندسي برق

 مخابرات سيستم -مهندسي برق

 كنترل -مهندسي برق

 مدارهای مجتمع الکترونيك -مهندسي برق

 های الکتریکيالکترونيك قدرت و ماشين -مهندسي برق

 ترموسينتيك و كاتاليست -مهندسي شيمي

 طراحي فرآیند -مهندسي شيمي

 هاسازی سيستمبهينه -مهندسي صنایع

 زنجيره تأمينلجستيك و  -مهندسي صنایع

 سازه -مهندسي عمران

 مدیریت منابع آب -مهندسي عمران

 زلزله -مهندسي عمران

 سنجش از دور -برداریمهندسي نقشه



 ها و محاسباتالگوریتم

 هوش مصنوعي و رباتيکز -مهندسي كامپيوتر

 اكتشاف مواد معدني -مهندسي معدن

 تبدیل انرژی -مهندسي مکانيك

 طراحي كاربردی -مهندسي مکانيك

 سياست و توسعه كشاورزی -اقتصاد كشاورزی

 اقتصاد توليد و مدیریت واحدهای كشاورزی -اقتصاد كشاورزی

 زیستاقتصاد منابع طبيعي و محيط -اقتصاد كشاورزی

 اگرو اكولوژی

 فيزیولوژی گياهان زراعي -اگرو تکنولوژی

 های هرزعلوم علف -اگرو تکنولوژی

 علوم و تکنولوژی بذر -تکنولوژیاگرو 

 شناسي گياهيبيماری

 بيوتکنولوژی كشاورزی

 ترویج كشاورزی پایدار و منابع طبيعي -ترویج و آموزش كشاورزی پایدار

 نوآوری و كارآفریني كشاورزی -ترویج و آموزش كشاورزی پایدار

 شناسي كشاورزیحشره

 نژادی گياهيژنتيك و به

 و اصالح دام و طيور ژنتيك -علوم دامي

 فيزیولوژی دام و طيور -علوم دامي

 تغذیه دام -علوم دامي

 تغذیه طيور -علوم دامي

 آبياری و زهکشي -علوم و مهندسي آب

 هيدروانفورماتيك - علوم و مهندسي آب

 حفاظت آب و خاک -علوم و مهندسي آبخيزداری

 سيالب و رودخانه -علوم و مهندسي آبخيزداری

 درختان ميوه -و مهندسي باغباني علوم

 گياهان زینتي -علوم و مهندسي باغباني

 گياهان دارویي -علوم و مهندسي باغباني

 هاسبزی -علوم و مهندسي باغباني

 ایتوليد محصوالت گلخانه -علوم و مهندسي باغباني

 بيولوژی و بيوتکنولوژی خاک -فناوری خاکمدیریت حاصلخيزی و زیست



 منابع خاک و ارزیابي اراضي -منابع خاکمدیریت 

 فيزیك و حفاظت خاک -مدیریت منابع خاک

 طراحي و ساخت -مهندسي مکانيك بيوسيستم

 فناوری پس از برداشت -مهندسي مکانيك بيوسيستم

 های تجدیدپذیرانرژی -مهندسي مکانيك بيوسيستم

 آب و هواشناسي محيطي -آب و هواشناسي

 مدیریت جنگل -جنگلعلوم و مهندسي 

 علوم زیستي جنگل - علوم و مهندسي جنگل

 برداری جنگلعمران و بهره -علوم و مهندسي جنگل

 تکثير و پرورش آبزیان -علوم و مهندسي شيالت

 شناسي آبزیانبوم -علوم و مهندسي شيالت

 مدیریت و حفاظت تنوع زیستي -زیستعلوم و مهندسي محيط

 های محيط زیستآلودگي -زیستعلوم و مهندسي محيط

 ارزیابي و آمایش سرزمين -زیستعلوم و مهندسي محيط

 مدیریت مرتع -علوم و مهندسي مرتع

 اصالح و احيای مرتع -علوم و مهندسي مرتع

 ریزی شهریبرنامه

 طراحي شهری

 مهندسي معماری

 


