
انتصاب دکتر حامد منکرسی به عنوان معاون سیاست گذا�ی و دکتر حسن مرادی به عنوان ر�یس جدید دانشکده فنی و مهندسی معرفی شد  جهانی گر�ن متر�ک 

 

اطالعيه پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد

پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه رازی و سایر دانشگاه ها در سال تحصیلی 1401-1402

(مهلت ثبت نام از 1400/10/04 لغایت 10/30/ 1400 و صرفًا از طریق برنامه گلستان)

دانشگاه رازی در اجراي سياست هاي هدايت و حمايت از دانشجويان برتر براي ورود به مقطع كارشناسي ارشد با استناد به آ�ن نامه هاي شوراي هدايت

استعداد درخشان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مصوبات شوراي آموزشي دانشگاه، براي سال تحصيلي 1402-1401 از بين دانشجويان ورودي سال 1397 كه

جزء پانزده درصد برتر دانشگاه رازی هستند و همچنین از میان پانزده درصد برتر سایر دانشگاه های مورد تأ�د وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در كليۀ

رشته هايي كه از طريق آزمون سراسري پذيرش دانشجو دارد، به صورت مازاد برظرفيت و با رعايت كامل مقررات مربوطه، دانشجو مي پذيرد.

کلیه متقاضیان از تاریخ 1400/10/04 تا 1400/10/30 می توانند به سامانۀ جامع آموزشی دانشگاه رازی به نشانی https://golestan.razi.ac.ir  مراجعه و نسبت به ثبت نام

و بارگذاری مدارک خود اقدام نمایند.

* ارائۀ درخواست و دارابودن حداقل شرایط به هیچ عنوان به معنی پذیرش نمی باشد.

* پذیرش اولیه به منزلۀ پذیرش قطعی نیست و هیچگونه حّقی برای داوطلبان ایجاد نمی کند.

* پذیرش نهایی منوط به تأ�د سازمان سنجش آموزش کشور است.

* با توجه به اینکه احتمال تغ�ر در رشته های مشمول پذیرش بدون آزمون مندرج در جدول شماره 1 برای سال تحصيلي 1401-1402 وجود دارد، لذا حذف رشته/گرایش مورد

تقاضای داوطلبان، هیچگونه حّقی برای آنان ایجاد نمی کند.

شرایط پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد بر اساس مصوبۀ شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه رازی

دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی که حائز یکی از شرایط زیر هستند، می توانند جهت استفاده از مزایای این آ�ن نامه درخواست خود را به این دانشگاه ارائه نمایند:

((افراد مشمول هر یک از شرایط ذیل صرفًا می توانند برای سال و دورۀ تحصیلی بالفاصلۀ بعدی خود از تسهیالت مربوط بهره مند شوند.))

1) رتبه های اول تا پانزدهم مرحلۀ نهایی المپیاد علمی دانشجویی کشور برای ورود به همان رشته برگزیده (با ارائۀ معرفی نامه از دبیرخانۀ المپیاد)

2) دانشجویان نمونۀ کشوری با معرفی معاونت دانشجویی وزارت علوم

3) رتبه های اول تا سوم نهایی جشنواره های بین المللی خوارزمی، جوان خوارزمی، رازی و فارابی در رشتۀ مرتبط با طرح ابتکاری خود یا زمینه ای که در آن برگزیده شده اند (با

ارائۀ معرفی نامه از دبیرخانۀ المپیاد)

4) رتبۀ اول کشوری جشنواره دانشجویان مبتکر و نوآور بسیجی شاهد و ایثارگر

5) دانشجویان ممتاز (پانزده درصد برتر) دورۀ کارشناسی پیوسته (ورودی سال 1397) که تا پایان نیمسال ششم حداقل سه چهارم واحدهای درسی خود را گذرانده و حداکثر

در مدت هشت نیمسال تحصیلی دانش آموخته شوند.

تبصرۀ 1: متقاضيان ورودی بهمن 1396 به شرط دانش آموختگي در 8 نيمسال مي توانند درخواست خود را ارائه نمایند.

تبصرۀ 2: چنانچه ظرفيت پذیرش بدون آزمون رشته ای در مقطع کارشناسي ارشد با پانزده درصد برتر دانشجویان حائز شرایط تکميل نشود، صرفًا تقاضای دانشجویان ده

درصد برتر بعدی دانشگاه رازی (25 درصد برتر) با اولویت رتبه در آن رشته و در صورت دارابودن سایر شرایط، بررسي مي شود.

…اطالعيه پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در مصفحه اصلی
یک شنبه 05 دی 1400

 آخر�ن اخبار

https://razi.ac.ir/fa/-/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF-%D9%85%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0?redirect=%2Ffa%2F-%2F%25D8%25A7%25D8%25B7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B9%25D9%258A%25D9%2587-%25D9%25BE%25D8%25B0%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25B4-%25D8%25A8%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25A2%25D8%25B2%25D9%2585%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25D8%25AC%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2585%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D9%2585%25D9%2582%25D8%25B7%25D8%25B9-%3Fredirect%3D%252F
https://razi.ac.ir/fa/-/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%87?redirect=%2Ffa%2F-%2F%25D8%25A7%25D8%25B7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B9%25D9%258A%25D9%2587-%25D9%25BE%25D8%25B0%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25B4-%25D8%25A8%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25A2%25D8%25B2%25D9%2585%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25D8%25AC%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2585%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D9%2585%25D9%2582%25D8%25B7%25D8%25B9-%3Fredirect%3D%252F
https://razi.ac.ir/fa/-/%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-41-%D9%BE%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87?redirect=%2Ffa%2F-%2F%25D8%25A7%25D8%25B7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B9%25D9%258A%25D9%2587-%25D9%25BE%25D8%25B0%25DB%258C%25D8%25B1%25D8%25B4-%25D8%25A8%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25A2%25D8%25B2%25D9%2585%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25D8%25AC%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2585%25D9%2585%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25B2-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D9%2585%25D9%2582%25D8%25B7%25D8%25B9-%3Fredirect%3D%252F
https://razi.ac.ir/fa/-/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9-
https://razi.ac.ir/fa


تبصرۀ 3: پذیرش دانشجویان ممتاز این آ�ن نامه، به صورت رایگان است و دانشجویانی که بعد از پذیرش نهایی اقدام به  انصراف از تحصیل نمایند، ملزم به پرداخت

هزینه های آموزش رایگان خواهند بود. 

تبصرۀ 4: الزم به ذکر است پذیرش بدون آزمون از دانش آموختگان دانشگاه های غیر دولتی، غیرانتفاعی، آزاد، جامع علمی کاربردی، مجازی، پردیس (خودگردان) به عمل

نمی آید.

6) متقاضي باید حداکثر تا 1401/06/31 و طي هشت نيمسال دانش آموخته شود.

تبصرۀ1: درخواست پذیرش متقاضياني که در طول 6 نيمسال تحصيلي در مقطع کارشناسي پيوسته دانش آموخته شوند (ورودی های1398) و به لحاظ ميانگين کل در مقایسه

با ميانگين کل 8 نيمسال دانشجویان هم رشته و  غيرهم ورودی خود جزء پانزده درصد برتر باشند، به صورت مازاد بر ظرفيت پذیرش بدون آزمون، قابل بررسي است. ضروری

است داوطلبان مشمول این تبصره در فراخوان ثبت نام کنند.

نکات مهم:

1. پذیرش براي سال تحصیلی بالفاصله پس از دانش آموختگی و صرفًا براي یک بار امکان پذیر است.

2. مدارك متقاضیانی که در مهلت مقرر اقدام به ثبت نام اینترنتی نکرده باشند، بررسی نخواهدشد.

3. وجه پرداختی بابت ثبت نام در این فراخوان به هیچ وجه مسترد نمی گردد. لطفًا پیش از اقدام به ثبت نام، شرایط مندرج در فراخوان را به دقت مطالعه فرمایید.

4. درخواست متقاضی صرفًا در اولویت هایی بررسی می شود که در فرم تقاضا و در زمان ثبت نام اینترنتی، انتخاب کرده است؛ حتی در صورت عدم تکمیل ظرفیت سایر رشته/گرایش هاي مرتبط، به هیچ

عنوان امکان بررسی درخواست در سایر گرایش ها وجود ندارد؛ لذا ضروري است داوطلب در انتخاب رشته/گرایش ها و اولویت آن ها دقت کند. همچنین بسیار ضروري است که رشته هاي انتخابی داوطلب

هنگام انجام ثبت نام اینترنتی با رشته هاي مندرج در فرم تقاضانامه یکی باشد و همان ترتیب و اولویت رعایت شده باشد.

5. چنانچه در هرمرحله از ثبت نام، بررسی مدارك، پذیرش اولیه و اشتغال به تحصیل مشخص شود که داوطلب شرایط پذیرش از طریق آیین نامۀ پذیرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در مقطع

تحصیلی کارشناسی ارشد و این فراخوان را ندارد یا مغایرتی بین مدارك و مستندات ارائه شده با اصل مدارك وجود داشته باشد، بالفاصله از ثبت نام و ادامۀ تحصیل وي جلوگیري و مطابق مقررات با وي

رفتار خواهد شد.

6. شرکت در این فراخوان و اعالم نتایج اولیه، هیچ حقی براي متقاضی ایجاد نمی کند. به کلیۀ متقاضیان توصیه می شود مراحل و پیشنیازهاي آزمون عادي کارشناسی ارشد را دقیقًا رعایت نمایند.

نحوۀ ثبت نام

1. به نشانی https://golestan.razi.ac.ir مراجعه و پس از انتخاب ورود به سیستم، به قسمت (متقاضي پذيرش بدون آزمون -1401- استعداد درخشان) رجوع

کنيد.

2. شناسۀ کاربری و گذرواژۀ خود را در سامانه تعریف نما�د و پس از به خاطرسپاری (یادداشت برداری) ازسامانه خارج شوید.

3. مجددًا به نشانی https://golestan.razi.ac.ir مراجعه و با شناسه کاربری و گذرواژۀ خود (تعریف شده در مرحلۀ قبل) به سامانه وارد شوید.

4. الزم  است  فرم هایي را  که  از  این  پورتال  با فرمت word دریافت  نموده اید، پس  از  تکميل  به  فرمت  pdf تبدیل  نمایيد.(به جز فرم شماره 1که حتما باید با

فرمت word بارگذاری شود) سپس سایر مدارک الزم را با وضوح اسکن نمایيد و آن ها را با فرمت pdf و با حجم کمتر از 250 کيلوبایت برای هر فایل، در  سامانه

بارگذاری نمایيد.کلیۀ فرم ها باید به صورت تایپ شده باشد. به فرم هایی که به صورت دستی تکمیل شده، ترتیب اثر داده نمی شود.

مدارک الزم برای ثبت نام اينترنتی

1. یک قطعه عکس اسکن شده به فرمت JPEG با حداکثر حجم KB2 100 تصویرصفحات اول و توضيحات شناسنامه (درصورت داشتن توضیحات) به انضمام

تصویرکارت ملي.

2. ریزنمرات مقطع کارشناسي (به صورت غيررسمي) برای دانشجویان دانشگاه رازی از گزارش 1000 گلستان قابل دسترسی است.

3. فرم تکميل شدۀ تقاضا (فرم شمارۀ1)

4. فرم شمارۀ 2 (در صورتی که داوطلب برگزیدۀ المپیادها یا جشنواره های معتبر علمی یا دارای مقاله و فعالیت پژوهشی باشد)

https://golestan.razi.ac.ir/
https://golestan.razi.ac.ir/


5. گواهي پانزده درصد برتر(فرم شمارۀ 3) برای دانشجویان سایر دانشگاه ها. متن گواهي مورد نظر در سربرگ دانشگاه محل تحصيل کارشناسي، کپي شده و پس از

شماره، تاریخ و امضا بارگذاری شود .ارائۀ این گواهی صرفًا برای متقاضیان سایر دانشگاه ها (غیر از دانشگاه رازی) الزامی است.

6. فرم شمارۀ 4 (فرم تعهدنامه، تکمیل نمودن و ارسال آن برای کلیۀ داوطلبان الزامی است)

 7.  مبلغ ثبت نام در فراخوان  500000 ریال(معادل پنجاه هزار �) است. پرداخت وجه تنها از طریق سامانۀ گلستان امکانپذیر است.

جدول شمارۀ 1: رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد سال 1401 در دانشگاه رازی

گرایشنام رشته تحصیلیدانشکده

-بهداشت و کنترل کیفی مواد غذاییدامپزشکی

مدارهاي مجتمع الكترونيكمهندسی برقفنی مهندسی

سيستمهاي قدرتمهندسی برقفنی مهندسی

الكترونيك قدرت و ماشينهاي الكتريكيمهندسی برقفنی مهندسی

افزاره هاي ميكرو و نانوالكترونيكمهندسی برقفنی مهندسی

مخابرات سيستممهندسی برقفنی مهندسی

مخابرات ميدان و موجمهندسی برقفنی مهندسی

بيوالكتريكمهندسي پزشكيفنی مهندسی

ترموسينتيك و كاتاليستمهندسي شيميفنی مهندسی

فرآيندهاي جداسازيمهندسي شيميفنی مهندسی

بيوتكنولوژيمهندسي شيميفنی مهندسی

طراحي فرآيندمهندسي شيميفنی مهندسی

پليمرمهندسي شيميفنی مهندسی

سازهمهندسي عمرانفنی مهندسی

راه و ترابريمهندسي عمرانفنی مهندسی

ژئوتكنيكمهندسي عمرانفنی مهندسی



زلزلهمهندسي عمرانفنی مهندسی

مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكيمهندسي عمرانفنی مهندسی

مديريت سيستم هاي اطالعاتيمهندسي فناوري اطالعاتفنی مهندسی

سيستم هاي چند رسانه ايمهندسي فناوري اطالعاتفنی مهندسی

معماري سيستمهاي كامپيوتريمهندسي کامپیوترفنی مهندسی

نرم افزارمهندسي کامپیوترفنی مهندسی

هوش مصنوعي و رباتيكزمهندسي کامپیوترفنی مهندسی

تبديل انرژيمهندسي مكانيكفنی مهندسی

طراحي كاربرديمهندسي مكانيكفنی مهندسی

شناسايي و انتخاب مواد مهندسيمهندسي موادفنی مهندسی

نانوموادنانوفناوریفنی مهندسی

-مهندسی معماریفنی مهندسی

-معماری و انرژیفنی مهندسی

اقتصاد تجارت الکترونیکعلوم اقتصادیفناوریهای نوین

تجارت الکترونیکمهندسی فناوریهای نوین کامپیوتریفناوریهای نوین

آب و هواشناسی محیطیآب و هواشناسیادبیات و علوم انسانی

ژئومورفولوژی و آمایش محیطژئومورفولوژیادبیات و علوم انسانی

مدیریت توسعه پایدار روستاییجغرافیا و برنامه ریزی روستاییادبیات و علوم انسانی

-فلسفه و حكمت اسالميادبیات و علوم انسانی

-علوم قرآن و حديثادبیات و علوم انسانی



-فقه و مبانی حقوق اسالمیادبیات و علوم انسانی

-زبان شناسی همگانیادبیات و علوم انسانی

-زبان و ادبیات انگلیسیادبیات و علوم انسانی

-آموزش زبان انگلیسیادبیات و علوم انسانی

-زبان و ادبیات عربیادبیات و علوم انسانی

-مترجمی زبان عربیادبیات و علوم انسانی

-زبان و ادبیات فارسیادبیات و علوم انسانی

ادبیات تطبیقیزبان و ادبیات فارسیادبیات و علوم انسانی

ادبیات پایداریزبان و ادبیات فارسیادبیات و علوم انسانی

ادبیات رواییزبان و ادبیات فارسیادبیات و علوم انسانی

تاریخ اسالمتاریخادبیات و علوم انسانی

تاریخ ایران اسالمیتاریخادبیات و علوم انسانی

-حقوق خصوصیادبیات و علوم انسانی

پیش از تاریخ ایرانباستانشناسیادبیات و علوم انسانی

یادگیری و کنترل حرکتیرفتار حرکتیعلوم ورزشی

فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستیفیزیولوژی ورزشیعلوم ورزشی

فیزیولوژیی ورزشی کاربردیفیزیولوژی ورزشیعلوم ورزشی

تغذیه ورزشفیزیولوژی ورزشیعلوم ورزشی

مدیریت بازاریابی در ورزشمدیریت ورزشیعلوم ورزشی

مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشیمدیریت ورزشیعلوم ورزشی



مدیریت رویدادهای ورزشیمدیریت ورزشیعلوم ورزشی

حرکات اصالحیآسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحیعلوم ورزشی

-نانوشیمیشیمی

شیمی  تجزیهشیمیشیمی

شیمی  کاربردیشیمیشیمی

شیمی  آلیشیمیشیمی

شیمی  فیزیکشیمیشیمی

شیمی  معدنیشیمیشیمی

توسعه اقتصادی و برنامه ریزیعلوم اقتصادیعلوم اجتماعی و تربیتی

اقتصاد نظریعلوم اقتصادیعلوم اجتماعی و تربیتی

اقتصاد انرژیعلوم اقتصادیعلوم اجتماعی و تربیتی

-حسابداریعلوم اجتماعی و تربیتی

-روان شناسی عمومیعلوم اجتماعی و تربیتی

-روانشناسی تربیتیعلوم اجتماعی و تربیتی

سازمانیکارآفرینیعلوم اجتماعی و تربیتی

کسب و کار جدیدکارآفرینیعلوم اجتماعی و تربیتی

گردشگریکارآفرینیعلوم اجتماعی و تربیتی

بازاریابیمدیریت بازرگانیعلوم اجتماعی و تربیتی

کسب و کار الکترونیکمدیریت فناوری اطالعاتعلوم اجتماعی و تربیتی

تجارت الکترونیکمدیریت و کارآفرینیعلوم اجتماعی و تربیتی



-جامعه شناسیعلوم اجتماعی و تربیتی

-مطالعات فرهنگیعلوم اجتماعی و تربیتی

مدرسهمشاورهعلوم اجتماعی و تربیتی

خانوادهمشاورهعلوم اجتماعی و تربیتی

توانبخشیمشاورهعلوم اجتماعی و تربیتی

شغلیمشاورهعلوم اجتماعی و تربیتی

-جامعه شناسی انقالب اسالمیعلوم اجتماعی و تربیتی

-روابط بین المللعلوم اجتماعی و تربیتی

-علوم سیاسیعلوم اجتماعی و تربیتی

مطالعات منطقه ايعلوم سياسي و روابط بين المللعلوم اجتماعی و تربیتی

مدیریت اطالعاتعلم اطالعات و دانش شناسیعلوم اجتماعی و تربیتی

-علم سنجیعلوم اجتماعی و تربیتی

محاسبات علميعلوم كامپيوترعلوم پایه

ژئو  مغناطیسژئوفیزیكعلوم پايه

گرانش و كيهانشناسيفيزيكعلوم پایه

ذرات بنيادي و نظريه ميدانهافيزيكعلوم پایه

هسته ايفيزيكعلوم پایه

ماده چگالفيزيكعلوم پایه

-نانو فيزيكعلوم پایه

اپتیک و لیزرفیزیکعلوم پایه



هواشناسيعلوم پايه

صنعتيميكروبيولوژيعلوم پایه

-بيوشيميعلوم پایه

فيزيولوژيزيست شناسي گياهيعلوم پایه

بيوسيستماتيكزيست شناسي جانوريعلوم پایه

فيزيولوژيزيست شناسي جانوريعلوم پایه

-زیست شناسی سلولی و مولکولیعلوم پايه

جبرریاضیعلوم پایه

آناليزریاضیعلوم پایه

بهينه سازيریاضی کاربردیعلوم پایه

آنالیز عددیریاضیعلوم پایه

معادالت ديفرانسيل و سيستم هاي ديناميكيریاضیعلوم پايه

آمار رياضيآمارعلوم پایه

آمار اجتماعی و اقتصادیآمارعلوم پايه

-گیاهپزشکی- حشره شناسي كشاورزيکشاورزی و منابع طبیعی

-گیاهپزشکی- بیماري شناسي گياهيکشاورزی و منابع طبیعی

-مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی - بيوتكنولوژي كشاورزيکشاورزی و منابع طبیعی

-مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی - ژنتيك و به نژادي گياهيکشاورزی و منابع طبیعی

اكولوژي گياهان زراعيمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی - اگرو تكنولوژيکشاورزی و منابع طبیعی

فيزيولوژي گياهان زراعيمهندسی تولید و ژنتیک گیاهی - اگرو تكنولوژيکشاورزی و منابع طبیعی



-مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی - اگرو اكولوژیکشاورزی و منابع طبیعی

-ترویج و آموزش کشاورزی - توسعه روستاييکشاورزی و منابع طبیعی

ترویج كشاورزی پایدار و منابع طبیعیترویج و آموزش کشاورزیکشاورزی و منابع طبیعی

نوآوری و کارآفرینی کشاورزیترویج و آموزش کشاورزیکشاورزی و منابع طبیعی

شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياهمديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاكکشاورزی و منابع طبیعی

بيولوژي و بيوتكنولوژي خاكمديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاكکشاورزی و منابع طبیعی

منابع خاك و ارزيابي اراضيمديريت منابع خاكکشاورزی و منابع طبیعی

فيزيك و حفاظت خاكمديريت منابع خاكکشاورزی و منابع طبیعی

تغذيه دامعلوم داميکشاورزی و منابع طبیعی

تغذيه طيورعلوم داميکشاورزی و منابع طبیعی

ژنتيك و اصالح دام و طيورعلوم داميکشاورزی و منابع طبیعی

فیزیولوژی دام و طیورعلوم دامیکشاورزی و منابع طبیعی

آبياري و زهكشيعلوم و مهندسي آبکشاورزی و منابع طبیعی

سازه هاي آبيعلوم و مهندسي آبکشاورزی و منابع طبیعی

منابع آبعلوم و مهندسي آبکشاورزی و منابع طبیعی

مديريت جنگلعلوم و مهندسي جنگلکشاورزی و منابع طبیعی

انرژيهاي تجديدپذيرمهندسي مكانيك بيوسيستمکشاورزی و منابع طبیعی

طراحی و ساختمهندسی مكانیك بیوسیستمکشاورزی و منابع طبیعی

فناوری پس از برداشتمهندسی مكانیك بیوسیستمکشاورزی و منابع طبیعی

 

برای دریافت فایل word فرم های ثبت نام اینجا کلیک کنید
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