
 شود ی که در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو پذيرفته میايه گرايش رشته ها و

 گرايش -رشته  رديف گرايش -رشته  رديف

 (برنامه ریزی گردشگری )توریسم 82 زیست محیط مهندسی  -عمران  مهندسی 1

 شناسی باستان HSE 82 زیست  محیط و بهداشت ایمنی، 8

  آموزش زبان انگلیسی 33 شناسی زلزله -ئو فیزیكژ 3

 آموزش زبان روسی 31 آب منابع مهندسی -مهندسی كشاورزی  4

 و ادبیات فرانسه گرایش ادبی زبان 38 غذایی بیوتكنولوژی گرایش غذایی صنایع علوم و -مهندسی كشاورزی 5

 آلی شیمی -شیمی 33 گرایش مهندسی صنایع غذایی غذایی صنابع علوم و –مهندسی كشاورزی  6

 شیمی نانو 34 گیاهی شناسی بیماری  -كشاورزی مهندسی 7

 خصوصی حقوق 35 كشاورزی بیوتكنولوژی  -كشاورزی مهندسی 2

 شناسی جرم و جزا حقوق 36 كشاورزی ترویج  -كشاورزی مهندسی 2

 عمومی حقوق 37 آبزیان پرورش و تكثیر  -طبیعی  منابع مهندسی 13

 سیاسی علوم 32 سبزیها اصالح و فیزیولوژی باغبانی گرایش علوم -كشاورزی مهندسی 11

 حسابداری 32 دام نژاد دامی  گرایش اصالح علوم -كشاورزی مهندسی 18

 صادرات و بازاریابیمدیریت  -اجرایی مدیریت 43 زیست محیط -طبیعی  منابع مهندسی 13

 استراتژیك مدیریت گرایش -اجرایی مدیریت 41 زراعت  -كشاورزی مهندسی 14

 بازاریابی  -بازرگانی  مدیریت 48 كشاورزی مدیریت 15

 بیمهمدیریت  –بازرگانی  مدیریت 43 مرتعداری -طبیعی منابع مهندسی 16

 مدیریت رسانه 44 كشاورزی مكانیزاسیون -كشاورزی  مهندسی 17

 تولید -صنعتی مدیریت 45 بیابان گرایش توسعه و عمران مناطق بیابانی با همزیستی -طبیعی منابع مهندسی 12

 تحقیق در عملیات –مدیریت صنعتی  46 جنگل اكولوژی و جنگل شناسی -طبیعی منابع مهندسی 12

 مالی مدیریت 47 ورزشی فیزیولوژی -ورزشی علوم و بدنی تربیت 83

 وری منابع انسانی مدیریت عملكرد و بهره –مدیریت منابع انسانی 42 ورزشی مدیریت  -ورزشی علوم و بدنی تربیت 81

 مدیریت استراتژیك منابع انسانی -مدیریت منابع انسانی 42 اقتصادی علوم 88

 بازاریابی - MBA 53 گرایش اقتصاد محیط زیست –صادی علوم اقت 83

 استراتژی - MBA 51 ریزی برنامه و اقتصادی توسعه 84

 كارآفرینی گرایش كسب و كار جدید 58 شهری ریزی برنامه و جغرافیا 85

 زلزله(مدیریت در سوانح طبیعی )سیل و  53 خاك و آب مطالعات دور و سیستم اطالعات جغرافیایی گرایش از سنجش 86

   اجتماعی علوم پژوهش 87

 


