
 1400-1140تحصیلی  سال مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ایالم  های تحصیلیرشته

 گرایش عنوان رشته تحصیلی  ردیف  گرایش عنوان رشته تحصیلی  ردیف 

 زیست شناسی میکروب های بیماری زا  میکروبیولوژی  37 - زبان و ادبیات فارسی 1

 سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی  زیست شناسی گیاهی 38 تاریخ تشیع  تاریخ 2

 ذرات بنیادی و نظریه میدان ها  فیزیک 39 تاریخ اسالم تاریخ 3

 جبر ریاضی محض 40 بازاریابی  مدیریت بازرگانی  4

 هندسه )توپولوژی(  ریاضی محض 41 استراتژیک مدیریت بازرگانی  5

 آنالیز عددی  ریاضی کاربردی  42 کارآفرینی  مدیریت بازرگانی  6

 آنالیز  ریاضی محض 43 توسعه منابع انسانی  مدیریت دولتی  7

 - )دامپزشکی(  بافت شناسی 44 مدیریت تحول  مدیریت دولتی  8

 - )دامپزشکی(  باکتری شناسی 45 رفتار سازمانی  مدیریت دولتی  9

 توسعه روستایی مهندسی کشاورزی 46 - زبان و ادبیات عرب  10

مدیریت راهبردی در سازمان   مدیریت ورزشی 11

 های ورزشی 

 کسب و کار جدید  کارآفرینی    47

 توسعه کارآفرینی  48 - زبان شناسی همگانی  12

 ژنتیک و بهنژادی گیاهی زراعت و بهنژادی گیاهی 49 - آموزش زبان انگلیسی  13

فیزیولوژی گیاهان  -آگروتکنولوژی زراعت و بهنژادی گیاهی 50 اقتصاد محض  علوم اقتصادی 14

 زراعی

 اکولوژی گیاهان زراعی-آگروتکنولوژی زراعت و بهنژادی گیاهی  51 توسعه اقتصاد و برنامه ریزی  علوم اقتصادی 15

 علوم علفهای هرز -آگروتکنولوژی زراعت و بهنژادی گیاهی  52 اقتصاد انرژی  علوم اقتصادی 16

 بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک  مهندسی علوم خاک  53 - مطالعات عراق  17

 سازه های آبی  مهندسی علوم آب  54 حسابداری مدیریت  حسابداری 18

 بیماری شناسی گیاهی گیاهپزشکی  55 - جامعه شناسی  19

 مدیریت جنگل  علوم جنگل  56 - مطالعات فرهنگی  20

 منابع خاک و ارزیابی اراضی مهندسی علوم خاک  57 آموزش و بهسازی منابع انسانی علوم تربیتی  21

مهندسی مکانیزاسیون   58 حقوق اسالمی فقه و مبانی   الهیات و معارف اسالمی 22

 کشاورزی 

 مدیریت و تحلیل سامانه ها 

مهندسی مکانیزاسیون   59 علوم قرآن و حدیث  الهیات و معارف اسالمی 23

 کشاورزی 

 انرژی 

 بازیافت و مدیریت پسماند  مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی  60 فلسفه و کالم اسالمی الهیات و معارف اسالمی 24

 طراحی و ساخت مهندسی مکانیک بیوسیستم  61 فرآیندهای جداسازی  مهندسی شیمی  25

 انرژی های تجدیدپذیر  مهندسی مکانیک بیوسیستم  62 - مهندسی انرژی های تجدیدپذیر  26

 فناوری پس از برداشت  بیوسیستم مهندسی مکانیک  63 سازه  مهندسی عمران 27

 حفاظت آب و خاک  علوم و مهندسی آبخیز  64 - معماری و انرژی  28

 مدیریت و کنترل بیابان  مرتع و آبخیزداری  65 - مهندسی معماری  29

 درختان میوه  علوم باغبانی 66 آمایش شهری  جغرافیا و برنامه ریزی شهری  30

 سبزی ها  علوم باغبانی 67 - الگوریتم ها و محاسبات 31

 گیاهان دارویی علوم باغبانی 68 - هوش مصنوعی و رباتیک  32

 تغذیه طیور  مهندسی علوم دامی 69 تجزیه شیمی 33

 تغذیه نشخوارکنندگان  مهندسی علوم دامی 70 معدنی شیمی 34

 فیزیولوژی -علوم دامی دامپزشکی -دامی علوم 71 آلی شیمی  35

    فیزیک شیمی 36

 


