
 
 یئدانشگاه عالمه طباطبا کارشناسیجدول رشته هاي دوره 

 و با استفاده از سهمیه استعدادها ي درخشان(در مقطع کارشناسی ارشد )براي پذیرش دانشجو ي بدون آزمون 

 عنوان رشته / گرايش کارشناسی عنوان دانشكده مربوط
برتر دوره کارشناسی  %51 ی که دانشجويانرشته کارشناسی ارشد

 شوند توانند در آنها پذيرشمی

 

 

 ادبیات فارسی و

 زبانهای خارجی

 

 

 زبان و ادبیات عربی
 ادبیات عربی

 مترجمی زبان عربی

 زبانهای باستانی ایران - زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی

 زبانهای باستانی ایران -انگلیسیآموزش زبان  -مترجمی زبان انگلیسی مترجمی زبان انگلیسی

  مترجمی زبان فرانسه مترجمی زبان فرانسه

 زبانهای باستانی ایران -آموزش زبان انگلیسی-زبان و ادبیات انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی

 زبان و ادبیات آلمانی

 -آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان-زبان شناسی همگانی

 ایرانزبانهای باستانی 

 زبان روسی

 زبان و ادبیات ترکی استانبولی

 زبان و ادبیات اسپانیایی

 زبان چینی

، فلسفه اسالمیفلسفه  فلسفه و کالم اسالمی -فلسفه دین -فلسفه 

 حقوق و علوم سیاسی

 حقوق با کلیه گرایش های آن حقوق

 علوم سیاسی
اسی یاندیشه س -سیاسیعلوم  -مطالعات منطقه ای -روابط بین الملل

 سیاستگذاری عمومی - در اسالم

با کلیه گرایشهای آن اقتصاد اقتصاد  

)اقتصاد نظری، انرژی، تجارت  علوم اقتصادی با کلیه گرایش های آن

، اقتصاد محیط و برنامه ریزیاقتصادی الکترونیک، اسالمی، توسعه 

 (زیست

 علوم ارتباطات

 روابط عمومی
 مطالعات فرهنگی و رسانه - مدیریت رسانه-اجتماعیعلوم ارتباطات 

 مطالعات ارتباطی و فناوری اطالعات

 مطالعات فرهنگی و رسانه -روزنامه نگاری روزنامه نگاری

 

 

 علوم اجتماعی

 برنامه ریزی توسعه منطقه ای-برنامه ریزی شهری برنامه ریزی اجتماعی 

 اجتماعی برنامه ریزی رفاه تعاون و رفاه اجتماعی

عیپژوهشگری علوم اجتما-جامعه شناسی مطالعات  –مطالعات جوانان  –جمعیت شناسی  –جامعه شناسی  

 مطالعات زنان –فرهنگی 

  یمدیریت خدمات اجتماع-مددکاری اجتماعی مددکاری اجتماعی

گرایش ریاضی  ریاضی کاربردی -آمار اقتصادی -آمار ریاضی آمار  علوم ریاضی و رایانه

 مالی

اسی کارشنتربیت بدنی و علوم ورزشی )  تربیت بدنی و علوم ورزشی

 سایر دانشگاهها منظور است(

 رفتار حرکتی -روان شناسی ورزشی-)کاربردی( فیزیولوژی ورزشی

مدیریت -رشد حرکتی( - یادگیری و کنترل حرکتیگرایش های: )

 - سازمانهای ورزشیمدیریت راهبردی در گرایش های: ) ورزشی

حرکات  :گرایش های) آسیب شناسی ورزشی-مدیریت اماکن(

 اصالحی و امدادگر ورزشی(



 

 
 جدول رشته هاي دوره کارشناسی دانشگاه عالمه طباطبایی 

 )براي پذیرش دانشجو ي بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد و با استفاده از سهمیه استعدادها ي درخشان (

برتر دوره  %51 ی که دانشجويانرشته کارشناسی ارشد کارشناسی عنوان رشته و گرايش دانشكده مربوطعنوان 

 شوند توانند در آنها پذيرشکارشناسی می

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدیریت و حسابداری

حسابداری  -حسابداری بخش عمومی -حسابداری حسابداری

 حسابرسی -مدیریت

مهندسی مالی و گرایش مالی  -بانکداری گرایش مالی مدیریت مالی

 -مالیگرایش  مدیریت کسب و کار -مدیریت ریسک

  بانکداری اسالمی

 بانکداری اسالمی اقتصادوکلیه گرایشها

بازاریابی گرایش های: مدیریت جهانگردی ) مدیریت جهانگردی

 ریزی توسعه جهانگردی(برنامه-جهانگردی

 کارآفرینی )کسب و کار جدید(

 هتلداری

مدیریت فناوری اطالعات سیستم های اطالعاتی  مدیریت صنعتی

مدیریت  -)فناوری(مدیریت کسب و کار  -پیشرفته

) تولید  مدیریت صنعتی -تکنولوژی انتقال تکنولوژی

مدیریت بازرگانی  - (تحقیق در عملیات - و عملیات

  )کسب و کار جدید( کارآفرینی-)تجارت الکترونیکی(

-مدیریت استراتژیک-مدیریت بازرگانی )بازاریابی مدیریت بازرگانی

مدیریت کسب و کار  - تجارت الکترونیکی(

 رفتار سازمانی و منابع انسانی(-)بازاریابی
 مدیریت بیمه

توسعه -مدیریت دولتی )خط مشی گذاری عمومی مدیریت دولتی

-مدیریت رفتار سازمانی(-منابع انسانی

 مدیریت امور شهری - )کسب و کار جدید(کارآفرینی

 

 

 

 الهیات و معارف اسالمی

 علوم قران و حدیث علوم قرآن  و حدیث

 –مدرسی مبانی نظری اسالم  –اسالمی  حقوق  فقه و مبانی فقه و مبانی حقوق اسالمی

 مدرسی معارف قرآن و حدیث

 کالم اسالمی  کالم اسالمی

 و جامعه شناسی شیعه شناسی گرایش تاریخ شیعه شناسی

 

 



 

 ی ئجدول رشته هاي دوره کارشناسی دانشگاه عالمه طباطبا

 )براي پذیرش دانشجو ي بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد و با استفاده از سهمیه استعدادها ي درخشان (

برتر دوره  %51ی که دانشجويان رشته کارشناسی ارشد عنوان رشته و گرايش کارشناسی عنوان دانشكده مربوط

 شوند توانند در آنها پذيرشکارشناسی می

 مطالعات منطقه ای گرایش آسیای مرکزی و قفقاز – بیم سنجی مدیریت بیمه اکو موسسه بیمه اکو

 

 

 

 

 روان شناسی و علوم تربیتی

روان شناسی و -روان شناسی عمومی-اسی بالینینروان ش روان شناسی

روان -روان شناسی تربیتی - آموزش کودکان استثنایی

 شناسی شناختی

گرایش مدیریت اطالعات و  -علم اطالعات و دانش شناسی  علم اطالعات و دانش شناسی

  مدیریت کتابخانه های دیجیتال

 مشاوره خانواده  -مشاوره مدرسه مشاوره

آموزش و -کلیه گرایش ها )آموزش و پرورش ابتدایی علوم تربیتی 

 -آموزش و پرورشتاریخ و فلسفه -دبستانیپرورش پیش

تحقیقات -مدیریت آموزشی-آموزش و بهسازی منابع انسانی

 برنامه ریزی درسی( -تکنولوژی آموزشی -آموزشی

 

های یتو* نکته مهم: دانشجویان بهتر است در انتخاب اول

های تحصیلی را انتخاب نمایند که دروس تخصصی خود، رشته

به عبارت دیگر  اند.آن را در مقطع کارشناسی اخذ کرده

دانشجویان با زمینه آموزش و پرورش پیش دبستانی و 

آموزش و پرورش ابتدایی، آموزش و های )دبستانی رشته

(, با دبستانی، تاریخ و فلسفه آموزش و پرورشپرورش پیش

آموزش و های )زمینه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی رشته

(, ات آموزشیبهسازی منابع انسانی، مدیریت آموزشی، تحقیق

، تکنولوژی آموزشیهای )و با زمینه تکنولوژی آموزشی رشته

 یت خود قرار دهند.وبرنامه ریزی درسی( را در اول

 

 اهد آمد.* در صورت تغییر احتمالی در لیست رشته ها، مراتب متعاقباً اعالم و نسبت به اصالح آن متناسب با مصوبات مربوطه اقدام الزم به عمل خو

 گروه استعداد درخشان –معاونت آموزشی دانشگاه 

 

 

 

 


