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دانلود مشخصات کلی،برنامه و سرفصل رشته های کارشناسی ارشد 

  

برای دریافت فایل بر روی نام رشته مورد نظر کلیک کنید 

  نام رشته  گروه  توضيحات        
    
  دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی دامپزشکی  دامپزشكي  
    
  روانشناسی شخصیتدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انساني  
    
  تربیت بدنی و علوم ورزشی - مدیریت ورزشیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انساني  
  مدیریت فناوری اطلاعات - جدیددانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انساني  قابل اجرا از ورودی 89 و به بعد - قابل تسری     
    
  روابط بین المللدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انساني  
    
  علوم اجتماعي شاخه جمعيت شناسيدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انساني  
    
  تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انساني  
    
  اقتصاد انرژیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انساني  
    
 مديريت بازرگاني و بازاريابي بين المللي 3 گرايشدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته mba  علوم انساني  

  بازرگانيبين المللي ، بازاريابي ،مالي
    
  علوم ارتباطات اجتماعیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انساني  
    
-تاریخ تشیعدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته 1  علوم انساني  

- تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته2 
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  مدیریت اجراییدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انساني  
    
  علوم کتابداری و اطلاع رسانیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انساني  
    
  سنجش از دور زمين شناختيدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انساني  
    
  برنامه ریزی ، مدیریت و آموزش محیط زیستدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انساني  
    
  الهیات و معارف اسلامیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انساني  
  جغرافیای سیاسی - جدیددانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انساني  قابل اجرا فقط برای ورودیهای 88 و به بعد    
    
  روابط بین المللدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انساني  
    
  تربیت بدنی و علوم ورزشیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انساني  
    
  جغرافیا برنامه ریزی توریسمدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انسانی  
مطالعات زنان دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انسانی      
  
    
  آموزش زبان انگلیسیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انسانی  
    
  مدیریت فن آوری اطلاعات - منسوخدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انسانی  
    
  تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انسانی  
    
مدیریت غیر دولتی دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انسانی  
  
    
  تحقیقات آموزشیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انسانی  
    
  حقوق عمومیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انسانی  
    
  سنجش و اندازه گیریدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انسانی  
    
  فرهنگ و زبانهای باستانیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انسانی  
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  حقوق خصوصیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انسانی  
    
  اندیشه سیاسی در اسلامدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انسانی  
    
  علوم تربیتی تکنولوژی آموزشیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انسانی  
    
  جامعه شناسیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انسانی  
    
  روانشناسی عمومیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انسانی  
    
  آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زباناندانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انسانی  
    
  مطالعات منطقه ایدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انسانی  
    
  جمعیت شناسیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انسانی  
    
  علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی  و برنامه ریزی درسیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انسانی  
    
  جغرافیای طبیعی و جغرافیای انسانیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انسانی  
    
  ژیومرفولوژی در برنامه ریزی محیطیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انسانی  
    
  مردم شناسیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انسانی  
    
  پژوهش علوم اجتماعیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انسانی  
    
  جغرافیا و برنامه ریزی شهریدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انسانی  
    
  مترجمی زبان انگلیسیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انسانی  
    
  امور فرهنگیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انسانی  
    
  فلسفه علمدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انسانی  
    
  توسعه اقتصادی برنامه ریزیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انسانی  
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  باستانشناسیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انسانی  
    
  اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انسانی  
    
  جغرافیا و برنامه ریزی روستاییدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انسانی  
  جغرافیای سیاسی- منسوخدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انسانی  این سرفصل براس ورودیهای 88 و به بعد منسوخ می باشد.    
    
  حسابداریدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انسانی  
    
  برنامه ریزی سیستمهای اقتصادیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انسانی  
    
  حقوق بین المللدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انسانی  
    
ديريت تكنولوژي با 4 گرايش نوآوري تكنولوژي -دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته م  علوم انسانی  

استراتژيهاي توسعه صنعتي - انتقال تكنولوژي - سيستهاي تحقيق و توسعه
 
    
  مشاورهدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انسانی  
    
  روانشناسی بالینیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انسانی  
    
  مدیریت دولتیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انسانی  
    
  مدیریت صنعتیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انسانی  
    
  کودکان استثناییدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انسانی  
    
  علوم قرآن و حدیثدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انسانی  
    
  علوم سیاسیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انسانی  
    
  تاریخدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انسانی  
    
  روانشناسی تربیتیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انسانی  
مطالعات زنان گرایش حقوق زن دردانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انسانی  قابل اجرا فقط برای ورودی 88 و به بعد    

  اسلام
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  آموزش زبان فرانسهدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انسانی  
    
  علوم اقتصادیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انسانی  
  ارتباطات اجتماعیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انسانی  گرایشهای  1-روزنامه نگاری 2- تحقیق در ارتباطات اجتماعی    
    
  مدیریت مالیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انسانی  
    
  مدیریت آموزشیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انسانی  
    
  عرفان اسلامیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انسانی  
    
  فلسفهدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انسانی  
    
  زبان و ادبیات فارسیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انسانی  
    
  حقوق جزا و جرم شناسیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انسانی  
    
  مدیریت بازرگانیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انسانی  
    
  زبان و ادبیات انگلیسیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انسانی  
    
  زبان و ادبیات عربدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انسانی  
    
  علوم تربیتی با 3 گرایشدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انسانی  
    
  روانشناسی صنعتی و سازمانیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم انسانی  
    
  علوم کامپیوتردانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم پايه  
  شیمی گرایش شیمی دریا - جديددانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم پايه  قابل اجرا از ورودیهای 88 و به بعد    
  هواشناسی - جدیددانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم پايه  قابل اجرا از ورودی  1389    
اقيانوس شناسي فيزيكي (فيزيكدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم پايه  قابل  اجرا از وزوديهاي 88 و به بعد - با ابلاغ اين برنامه سرفصل دوره كارشناسي  ارشد علوم دريايي و اقيانوسي شاخه فيزيك دريا منسوخ مي باشد    

دريا) با 2 گرايش ديناميك اقيانوسي و هواشناسي دريا - جديد
 
    
  آلودگی و حفاظت محیط زیست دریادانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم پایه  
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  شیمیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم پایه  
    
  زیست شناسیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم پایه  
    
  آماردانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم پایه  
    
  ژئوفیزیکدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم پایه  
    
  ریاضی آنالیز جبر هندسه توپولوژیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم پایه  
  هواشناسیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم پایه  منسوخ از ورودی 89 به بعد    
    
  علوم زمین شناسیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم پایه  
    
  زیست شناسی دریادانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم پایه  
    
  فیزیکدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم پایه  
  شیمی گرایش شیمی دریا - منسوخدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم پایه  قابل اجرا برای ورودی های قبل از 88 و منسوخ برای ورودیهای 88 و به بعد    
    
  آموزش ریاضیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم پایه  
    
  ریاضی کاربردیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم پایه  
    
  بیولوژی ماهیان دریادانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم پایه  
    
  مهندسی حفاری و استخراج نفتدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   علوم پایه  
  طراحي شهري -  جديددانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   هنر  اين  برنامه جايگزين سرفصل كارشناسي ارشد طراحي و برنامه ريزي شهري و منطقه اي  مصوب سال 1365 گرديده و جهت وروديهاي 88 و به بعد لازم الاجرا ست.    
  برنامه ريزي منطقه اي - جديددانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   هنر  اين  برنامه جايگزين سرفصل كارشناسي ارشد طراحي و برنامه ريزي شهري و منطقه اي  مصوب سال 1365 گرديده و جهت وروديهاي 88 و به بعد لازم الاجرا ست.    
مرمت و احياءبناها و بافت هايدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   هنر  قابل اجرا از ورودي 90 به بعد    

تاريخي - قابل اجرا از ورودي 90 به بعد
 
  برنامه ريزي شهري - جديددانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   هنر  اين  برنامه جايگزين سرفصل كارشناسي ارشد طراحي و برنامه ريزي شهري و منطقه اي  مصوب سال 1365 گرديده و جهت وروديهاي 88 و به بعد لازم الاجرا ست.    
    
مرمت و احيا بناها و بافتهاي تاريخي - منسوخ از ورودي 90 بهدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   هنر  

  بعد
مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی - جديددانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   هنر  این سرفصل برای ورودیهای 88 و به بعد قابل و لازم الاجرا است و سرفصل قبلی برای ورودیهای 87 و به بعد منسوخ شده است.    
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  تصویر سازیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   هنر  
    
  معماریدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   هنر  
    
  ارتباط تصویریدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   هنر  
    
  پژوهش هنردانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   هنر  
    
  نقاشیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   هنر  
مرمت  اشیای فرهنگی و تاریخی -دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   هنر  این سرفصل فقط برای ورودیهای ماقبل 88 لازم الاجرا است و برای ورودیهای 88 و به بعد منسوخ است.    

  منسوخ
    
  طراحی صنعتیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   هنر  
    
  کارگردانی نمایشدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   هنر  
    
  ادبیات نمایشیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   هنر  
طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقهدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   هنر  با  ابلاغ سرفصل جديد رشته اي برنامه ريزي شهري - برنامه ريزي منطقه اي -  طراحي شهري اين برنامه از وروديهاي 88 و به بعد منسوخ مي باشد.    

  ای - منسوخ
    
  مدیریت خدمات بهداشتی و درمانیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   پزشکی  
    
  کشاورزی اکولوژیک (اگرواکولوژی)دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   كشاورزي  
  صنايع چوبدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   كشاورزي  مصوب شوراي برنامه ريزي دانشگاه تهران ممهور به مهر شورايعالي برنامه ريزي    
  خاکشناسی - 4 گرایشدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   كشاورزي  این سرفصل برای ورودیهای 88 و به بعد لازم الاجرا است و برای ورودیهای ماقبل 88 قابل اجرا نمی باشد.    
    
  مهندسی منابع آبدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   كشاورزي  
توسعه روستائی 4 گرایش توسعهدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   كشاورزي  قابل اجرا از ورودی 88 و به بعد    

کشاورزی،توسعه اقتصادی،توسعه اجتماعی ،مدیریت توسعه - جدید
 
  علوم باغبانی 6 گرایش - جدیددانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   كشاورزي  قابل اجرا از ورودی 90 به بعد    
    
  مهندسي فناوري اطلاعات گرايش شبكه هاي كامپيوتريدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   فني و مهندسي  
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  مهندسی آبدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   فني و مهندسي  
    
مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش هاي سيستم هاي انرژي -دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   فني و مهندسي  

  تكنولوژي انرژي - انرژي محيط زيست
    
  شیمی نساجی و علوم الیافدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   فنی مهندسی  
    
  مهندسی سیستمهای اقتصادی - اجتماعیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   فنی مهندسی  
    
  طراحی کاربردیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   فنی مهندسی  
    
  مهندسی زلزلهدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   فنی مهندسی  
    
  مهندسی اکتشاف معدندانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   فنی مهندسی  
    
  مهندسی برق قدرتدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   فنی مهندسی  
    
  مهندسی هوا فضا آیرودینامیکدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   فنی مهندسی  
    
  مهندسی محیط زیستدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   فنی مهندسی  
    
  مهندسی ومدیریت ساختدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   فنی مهندسی  
    
  ساخت و تولیددانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   فنی مهندسی  
    
  مهندسی نرم افزاردانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   فنی مهندسی  
    
  سرامیکدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   فنی مهندسی  
    
  مهندسی هوا و فضا دینامیک پرواز وکنترلدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   فنی مهندسی  
    
  مهندسی مدیریت صنایع نساجیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   فنی مهندسی  
    
  تبدیل انرژیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   فنی مهندسی  
    
  مهندسی مخازن هیدروکربوریدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   فنی مهندسی  
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  مکانیک خاک و پیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   فنی مهندسی  
    
  مهندسی شیمیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   فنی مهندسی  
    
  سازه های هیدرولیکیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   فنی مهندسی  
    
  مهندسی هوا فضا  طراحی سازه های فضاییدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   فنی مهندسی  
    
  مهندسی هوا فضا جلو برندگیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   فنی مهندسی  
    
  هوش مصنوعیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   فنی مهندسی  
    
  معماری سیستم های کامپیوتریدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   فنی مهندسی  
    
  مهندسی خوردگی و حفاظت مواددانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   فنی مهندسی  
    
  مهندسی نفت (پالایش)دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   فنی مهندسی  
    
  مهندسی متالوژی مواد(جوشکاری)دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   فنی مهندسی  
    
  مهندسی مواد شناسایی و انتخاب مواد مهندسیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   فنی مهندسی  
    
  مدیریت سیستم و بهره وریدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   فنی مهندسی  
    
  حمل و نقلدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   فنی مهندسی  
    
  مهندسی صنایعدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   فنی مهندسی  
    
  صنایع رنگدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   فنی مهندسی  
    
  مهندسی الکترونیکدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   فنی مهندسی  
    
  مهندسی کنترلدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   فنی مهندسی  
    
  مهندسی پزشکی بیو مکانیکدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   فنی مهندسی  
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  مهندسی پلیمردانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   فنی مهندسی  
    
  مهندسی نفت(حفاری و بهره برادری)دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   فنی مهندسی  
    
  مهندسی مخابراتدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   فنی مهندسی  
    
  مهندسی هوا فضا مهندسی فضاییدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   فنی مهندسی  
    
  مهندسی تکنولوژی نساجیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   فنی مهندسی  
    
  مهندسی شیمی صنایع غذاییدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   فنی مهندسی  
    
  مهندسی پزشکی بیومتریالدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   فنی مهندسی  
    
  مهندسی سازهدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   فنی مهندسی  
    
  سازه های آبیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   کشاورزی  
  علوم باغبانی 4 گرایش دانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   کشاورزی  منسوخ برای ورودی 90 و قبل    
    
  مدیریت کشاورزیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   کشاورزی  
    
  شناسایی و مبارزه با علفهای هرزدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   کشاورزی  
    
  بیماری شناسی گیاهیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   کشاورزی  
    
  جنگلداریدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   کشاورزی  
    
  مرتعداریدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   کشاورزی  
    
  آبخیزداریدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   کشاورزی  
    
  اصلاح نباتاتدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   کشاورزی  
    
  چوب شناسی و صنایع چوبدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   کشاورزی  
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  شیلاتدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   کشاورزی  
    
  بیوتکنولوژی کشاورزیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   کشاورزی  
    
  مکانیزاسیون کشاورزیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   کشاورزی  
    
  علوم و صنایع غذاییدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   کشاورزی  
    
  تاسیسات آبیاریدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   کشاورزی  
توسعه روستائی 4 گرایش توسعهدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   کشاورزی  این سرفصل از ورودی 88 و به بعد منسوخ شده و برای ورودیهای قبل از 88 قابل اجرا می باشد.    

کشاورزی،توسعه اقتصادی،توسعه اجتماعی ،مدیریت توسعه - منسوخ
 
    
  حشره شناسیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   کشاورزی  
  خاکشناسیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   کشاورزی  این برنامه برای ورودیهای ماقبل 88 قابل اجرا بوده و برای ورودیهای 88 و به بعد منسوخ شده است.    
    
  صنایع فراورده های کشاورزیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   کشاورزی  
    
  علوم دامیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   کشاورزی  
    
  آبیاری و زهکشیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   کشاورزی  
    
  زراعتدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   کشاورزی  
    
  اقتصاد کشاورزیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   کشاورزی  
    
  ترویج و آموزش کشاورزیدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   کشاورزی  
    
  محیط زیستدانلود سرفصل کارشناسی ارشد رشته   کشاورزی  

      

پایگاه اطلاع رسانی معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی منبع : 
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ftp/arshad/45160.rar
ftp/arshad/45160.rar
ftp/arshad/45183.rar
ftp/arshad/45183.rar
ftp/arshad/45162.rar
ftp/arshad/45162.rar
ftp/arshad/45185.rar
ftp/arshad/45185.rar
ftp/arshad/45164.rar
ftp/arshad/45164.rar
ftp/arshad/945165.rar
ftp/arshad/945165.rar
ftp/arshad/945165.rar
ftp/arshad/45166.rar
ftp/arshad/45166.rar
ftp/arshad/945167.rar
ftp/arshad/945167.rar
ftp/arshad/45168.rar
ftp/arshad/45168.rar
ftp/arshad/45154.rar
ftp/arshad/45154.rar
ftp/arshad/45180.rar
ftp/arshad/45180.rar
ftp/arshad/45151.rar
ftp/arshad/45151.rar
ftp/arshad/45182.rar
ftp/arshad/45182.rar
ftp/arshad/45184.rar
ftp/arshad/45184.rar
ftp/arshad/45161.rar
ftp/arshad/45161.rar
http://www.iausep.com


دانلود مشخصات کلی،برنامه و سرفصل رشته های کارشناسی ارشد

نوشته شده توسط مدير كل
يكشنبه ،  7 آبان 1391 ، 10:12 - آخرین بروزرسانی پنجشنبه ، 19 بهمن 1396 ، 06:44
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