
 

  دانشگاه  درخشان  استعدادهای  نامه  آیین  طریق  از  دانشجو  آزمون  بدون  پذیرشآگهی  

 1401-1402 تحصیلی سال برای ارشد کارشناسی مقطع در  آذربایجان مدنی شهید

آذربایجاندانشگاه   مدنی  »آیین    شهید  با  در  مطابق  استعدادهای درخشان  آزمون  بدون  پذیرش  نامه 

تحصیلی   ارشد دوره  شماره)ا «کارشناسی  علوم،   05/05/93  مورخ  21/ 77948  بالغیه  وزارت 

فناوری و  اصالحیه( تحقیقات  سقف  ) 16/12/96  مورخ 299574/2  شماره ،  افزایش  درخصوص 

 مورخ 140036/2  روزانه( و اصالحیه شمارهدرصد ظرفیت   30به   درصد 10  ها از پذیرش دانشگاه

محاسبه  درخصوص) 04/07/95 دانشجویان(  درصد  15 نحوه  شماره   برتر  نامه  آیین  و 

افزایش سقف پذیرش دانشگاه 06/11/98مورخ   301041/11 تا   )درخصوص  درصد ظرفیت  40ها 

تمامیروزانه(  در  دانشگاه  رشته/گرایش    ،  ارشد  کارشناسی  مقطع  آذربایجانهای  مدنی  در    شهید  که 

از میان دانشجویان و  پذیرش از طریق کنکور سراسری هستند،دارای سهمیه  1401-1402سالتحصیلی

  ،شرایط مندرج در شیوه نامه پذیرش   کارشناسی پیوسته، با لحاظ نمودن التحصیالن ممتاز مقطع  غفار

 . پذیرد دانشجو می

 لیست رشته ها و گرایشها:

 رشته تحصیلی تحصیلی  گرایش

 مهندسی برق  الکترونیک  مجتمع مدارهای

 مهندسی برق  مخابرات سیستم 

 مهندسی برق  مخابرات میدان و موج 

 مهندسی برق  الکتریکی ماشینهای و قدرت الکترونیک

 مهندسی برق  قدرت  سیستمهای

 مهندسی مواد  شناختی 

 مهندسی کامپیوتر نرم افزار 

 مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی و رباتیکز

 مهندسی مکانیک  تبدیل انرژی 

 مهندسی مکانیک  کاربردیطراحی 



   مهندسی عمران مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

 مهندسی عمران  زلزله

 مهندسی عمران  ژئوتکنیک

 مهندسی عمران  سازه 

 ات و کاربردها ریاضی هندسه و توپولوژی 

 ات و کاربردها ریاضی گراف و ترکیبیات 

 ریاضیات و کاربردها  آنالیز 

 ریاضیات و کاربردها  گرایش جبر 

 کاربردی  ریاضی بهینه سازی 

 کاربردی  ریاضی آنالیز عددی 

 کاربردی  ریاضی معادالت دیفرانسیل 

 شیمی معدنی شیمی 

 شیمی شیمی آلی

 شیمی فیتو شیمی 

 شیمی شیمی تجزیه   

 شیمی شیمی کاربردی ش 

 شیمی شیمی فیزیک

 فیزیک پالسما       

 فیزیک میدان هاذرات بنیادی و نظریه 

 فیزیک گرانش و کیهان شناسی   

 فیزیک  ماده چگال  

 فیزیک اپتیک و لیزر       

 فیزیک فیزیک آماری و سامانه های پیچیده      

 علوم زیستی  علوم سلولی و مولکولی  -زیست شناسی 

 علوم زیستی  علوم گیاهی گرایش فیزیولوژی گیاهی 

 علوم زیستی  علوم گیاهی گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی

 علوم زیستی  بیوشیمی



 روانشناسی  روانشناسی عمومی 

 روانشناسی  روانشناسی تربیتی

 روانشناسی  روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

 روانشناسی  روانشناسی شناختی 

 علوم تربیتی  برنامه ریزی درسی

 علوم تربیتی  منابع انسانیآموزش و بهسازی 

 علوم تربیتی  تحقیقات آموزشی 

 علوم تربیتی  مدیریت آموزشی 

 علوم تربیتی   روانشناسی تربیتی

 علوم تربیتی  مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

 علم اطالعات و دانش شناسی مدیریت اطالعات 

 ورزشی علوم  فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی 

 علوم ورزشی  فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

 علوم ورزشی  مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی 

 مطالعات زنان و خانواده  زن و خانواده 

 تولیدات گیاهی زراعت 

 گیاهیتولیدات  علوم و مهندسی باغبانی گرایش گیاهان دارویی 

 بیوتکنولوژی بیوتکنولوژی کشاورزی 

 گیاه پزشکی حشره شناسی کشاورزی 

 گیاه پزشکی بیماری شناسی گیاهی

 ادیان و عرفان  ادیان و عرفان 

 علوم قرآن و حدیث  علوم قرآن و حدیث 

 علوم قرآن و حدیث  ادبی

 اسالمی  کالمفلسفه و  اسالمی  کالمفلسفه و 

 فلسفه دین فلسفه دین

 کالم کالم

 فقه و مبانی حقوق اسالمی فقه و مبانی حقوق اسالمی



 زبان و ادبیات عربی زبان و ادبیات عربی

 زبان و ادبیات عربی مترجمی زبان عربی

 زبان و ادبیات انگلیسی  زبان و ادبیات انگلیسی 

 زبان و ادبیات انگلیسی  مترجمی زبان انگلیسی 

 ادبیات انگلیسی زبان و  آموزش زبان انگلیسی 

 زبان و ادبیات فارسی ادبیات معاصر 

 زبان و ادبیات فارسی محض 

 

 مدارک الزم

 ، )مخصوص دانشجویان سایر دانشگاه ها( 1تکمیل و مهر و امضا نمودن فرم شماره  -1
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اولیه از طرف   -3 نام  تایید ثبت  از  با نام کاربری کد   دانشگاه، تکمیل موارد مندرج در سایت بعد 

 ملی.

 

 

 

  بت نام و ارسال مدراکث

سایت    طریق  از  تنها  نام  تاریخ  و    http://hed.azaruniv.ac.irثبت  تا  نام  ثبت  مهلت 

   و مدارک اصلی زمان ثبت نام در مقطع ارشد اخذ خواهد شد. می باشد 20/11/1400

 

گرامید   و    اوطلبان  نامی  ثبت  های  فرم  دریافت  اطجهت  دانشگاه  الکسب  سایت  به  بیشتر  عات 

 .مراجعه فرمایید 

 


