
 

مدیریت صنعتی -تولید و عملیاتحقوق بین المللی عمومی

مدیریت صنعتی- تحقیق در عملیاتمدیریت دولتی-تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی

مدیریت دولتی-مدیریت تطبیقی و توسعه

مدیریت فناوری اطالعات - کسب و کار هوشمند-هوشمندی کسب و 

کار گرایش هوش مصنوعی )بورس اعزام به خارج(

مدیریت فناوری اطالعات )مدیریت خدمات و توسعه فناوری(مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی

حسابداریمدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

مدرسی معارف اسالمی گرایش انقالب اسالمی

علوم ارتباطات-پذیرش با عنوان روزنامه نگاری )بورس اعزام به 

خارج(

علوم ارتباطاتآموزش زبان انگلیسی
ترجمهمشاوره

برنامه ریزی درسی پذیرش به عنوان آموزش و پرورش پیش دبستان)بورس اعزام به 

خارج(توجه: )آزمون فقط روز دوشنبه مورخ 96/04/12 برگزار می گردد(

مددکاری اجتماعی-مدیریت خدمات اجتماعی )بورس اعزام به 

خارج(
مددکاری اجتماعیعلوم اقتصادی-اقتصاد سنجی

روانشناسی تربیتیعلوم اقتصادی-اقتصاد پولی
سنجش و اندازه گیریعلوم اقتصادی-توسعه اقتصادی

مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی حقوق خصوصیمدیریت ورزشی-

مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابیالهیات و معارف اسالمی- فلسفه و کالم اسالمی

مدیریت بازرگانی- مدیریت سیاست گذاری بازرگانیتکنولوژی آموزشی پذیرش به عنوان آموزش و پرورش دبستان )بورس اعزام به خارج(

مدیریت بازرگانی-رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانیتکنولوژی آموزشی
اقتصاد نفت و گاز-بازار ها و مالیه نفت و گاززبان و ادبیات عربی

آمار پذیرش به عنوان علوم اکچواری)بورس اعزام به خارج(توجه: )آزمون فقط روز 

زبان و ادبیات فارسیچهارشنبه مورخ 96/04/14 برگزار می گردد(

مالی-پذیرش با عنوان بیمه )بورس اعزام به خارج(توجه: )آزمون فقط روز چهارشنبه 

روانشناسیمورخ 96/04/14 برگزار می گردد(

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی پذیرش به عنوان ا اختالالت یادگیری)بورس اعزام 

رفاه اجتماعیبه خارج(

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی پذیرش به عنوان نارسایی های حسی و 

آمارحرکتی)بورس اعزام به خارج(

حقوق جزا و جرم شناسیروانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
مدیریت تکنولوزی )مدیریت تحقیق و توسعه(حقوق عمومی

آموزش عالی -مدیریت آموزش عالیعلوم سیاسی-اندیشه  سیاسی

فلسفه گردشگری-مدیریت پذیرش با عنوان هتلداری )بورس اعزام به خارج(

روابط بین المللگردشگری-مدیریت

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی پذیرش به عنوان اختالالت رفتاری )بورس اعزام به 

جامعه شناسی-جامعه شناسی سیاسیخارج(
جامعه شناسی-جامعه شناسی فرهنگیزبان شناسی

آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان )آزمون کتبی از کلیه ثبت نام کنندگان در 

روز چهارشنبه مورخ 96/4/14 ساعت 17 برگزار می شود(

رفاه اجتماعی پذیرش به عنوان مطالعات تعاونی ها)بورس اعزام به 

خارج(

توجه: مصاحبه از ساعت 8:30 آغاز خواهد شد. لذا حضور داوطلب یک ساعت قبل از شروع مصاحبه الزامی می باشد.

رشته های مصاحبه روزهای چهارشنبه 96/4/14 و پنج شنبه 96/4/15

برنامه زمان بندی بررسی سوابق علمی و مصاحبه
دوره روزانه-بورس اعزام به خارج

رشته های مصاحبه روزهای شنبه 96/4/10 و یکشنبه 96/4/11

رشته های مصاحبه روزهای دوشنبه 96/4/12 و سه شنبه 96/4/13


