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 رشته های کارشناسی ارشد ناپیوسته

 ظرفیت نام رشته کد رشته ردیف ظرفیت نام رشته کد رشته ردیف

 11 نفر جامعه شناسي -علوم اجتماعي 7619 66 11نفر المللي بين بازرگاني-بازرگاني مديريت 7629 1

 7929 69 11نفر استراتژي - وکار کسب مديريت 7697 6
 مجتمع مدارهاي - برق مهندسي

 الكترونيك
 11 نفر

9 7119 
 برنامه - شهري ريزي وبرنامه جغرافيا

 شهري آفريني باز و مسكن ريزي
 7929 69 11نفر

 و ميكرو افزارههاي - برق مهندسي

 نانوالكترونيك
 11 نفر

9 7619 
 اطالعات وسيستم دور از سنجش

 جغرافيايي
 7916 61 11نفر

 سيستمهاي)قدرت - برق مهندسي

 (قدرت
 11نفر

1 7911 
فيزيولوژي  -ورزشي فيزيولوژي

 ورزشي کاربردي
 7911 62 11نفر

 امن مخابرات - برق مهندسي

 ورمزنگاري
رنف 11 

 11نفر امن رايانش - کامپيوتر مهندسي 7919 69 11نفر ورزشي تغذيه _ ورزشي فيزيولوژي 7919 2

9 7961 
 بازاريابي مديريت - ورزشي مديريت

 ورزش در
 11نفر مصنوعي هوش-کامپيوتر مهندسي 7911 61 11نفر

 11نفر نتقالا هاي پديده - شيمي مهندسي 7196 67 11نفر رشد حرکتي -رفتار حرکتي 7969 1

 11نفر شهري طراحي 7967 99 11نفر روانشناسي ورزشي -رفتار حرکتي 7969 7

19 7917 
يادگيري و کنترل  -رفتار حرکتي

 حرکتي
 7972 91 11نفر

 هاي و سازه آب - عمران مهندسي

 هيدروليكي
 11نفر

 11نفر سازه - عمران مهندسي 7911 96 11نفر شناسي جزاوجرم حقوق 7669 11

 11نفر زيست محيط - عمران مهندسي 7979 99 11نفر خصوصي حقوق 7666 16

 11نفر زلزله -عمران مهندسي 7992 99 11نفر عمومي حقوق 7661 19

 11نفر ژئوتكنيك- عمران مهندسي 7917 91 11نفر ژنتيك 7297 19

 7999 92 11نفر باليني روانشناسي 7991 11
 از سنجش - برداري نقشه مهندسي

 دور
 11 نفر

 11نفر بيومكانيك - پزشكي مهندسي 7991 99 11نفر ونوجوان کودک باليني روانشناسي 7992 12

 11نفر مكاترونيك مهندسي 7991 91 11نفر درسى ريزى برنامه -تربيتي علوم 7916 19

 11 نفر توليد ساخت - مكانيك مهندسي 7961 97 11نفر نظريه سيستم ها – کامپيوتر علوم 7922 11

17 7929 
محاسبات نرم و هوش  -کامپيوتر علوم

 مصنوعي
 11نفر انرژى تبديل -  مكانيك مهندسي 7961 99 11نفر

 7969 91 11 نفر افزار نرم -کامپيوتر مهندسي 7929 69
 محرکه سيستم - مكانيك مهندسي

 خودرو
 11 نفر

  11 نفر پژوهش علوم اجتماعي 7616 61



 ويژگيهاي دوره 

دانشگاه تبریز مطابق با محتوای برنامه و نظام آموزشی دانشگاه تبریز  بین المللی ارس)جلفا(پردیس محتوای آموزشی برنامه های  -

 خواهد بود. 

ذ مدرک طبق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهدبود. گذراندن دروس اخ تعداد واحد مورد نیاز برای فراغت از تحصیل و -

 برای دانشجویان الزامی می باشد.  )جلفا(رد نیاز براساس تشخیص پردیس بین المللی ارسجبرانی مو

 نیمسال( می باشد.  6سال تحصیلی ) 3نیمسال( وحداکثر  4سال تحصیلی) 2طول مدت تحصیل در دورۀ مذکور حداقل  -

 

 )ريال(شهريۀ دوره 
 

 71-77تحصيلي شهريه کارشناسي ارشد ورودي هاي سال
واحد پايان نامه شهريه هر  شهريه متغير بازاي هر 

 واحد عملي

 شهريه متغير بازاي

 هر واحد نظري

شهريه ثابت هر 

 نيمسال

 مجموعه آموزشي

 علوم انساني  66/999/999 667996999 962996999 961296199

 ساير رشته ها 6669996999 969996999 969996999 167796999

 
 

شامل هزینه های دوره زبان انگلیسی، اسکان، ایاب وذهاب، تغذیه، کتاب و سایر هزینه ها نخواهد  مبالغ پرداختی از بابت شهریه -

 بود. 

 و یا اخراج دانشجو مبلغ دریافتی از بابت شهریۀ تحصیل مسترد نخواهد شد در صورت انصراف ، حذف ترم -

  گر دانشجو از مرخصی تحصیلی استفاده نماید.های تحصیلی الزامی می باشد حتی ا پرداخت شهریه ثابت در تمامی نیمسال -

پس از انتخاب پایاننامه و تا پایان مراحل دفاع، دانشجو در نیمسال های بعدی نیز بایستی ثبت نام نموده و شهریۀ ثابت را پرداخت  -

 نماید.

 اد ارس ) جلفا ( خواهد بود. دانشگاه تبریز  واقع در منطقه آز )جلفا(محل تشکیل کالسها در سایت پردیس بین المللی ارس -
 

 1971-77سال تحصيلي اولدر نيمسال  )جلفا(پرديس بين المللي ارس1971جدول زمانبندي آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته سال

 

 مهلت ثبت نام و بارگزاري مدارک از طريق سامانه ثبت نام

http://arasp.tabrizu.ac.ir 
 1169961971 تا تاريخ1971 916996از تاريخ 

 متعاقبا از طريق وبسايت پرديس اعالم خواهد شد بررسي مدارک و سوابق تحصيلياعالم تاريخ 

 6269261971 اعالم نتايج نهايي 

 

و يا   http://arasp.tabrizu.ac.irداوطلبان گرامي در صورت نياز به کسب اطالعات بيشتر از طريق سايت اينترنتي 

 اس  حاصل نمايند .تم991 -99976991با شماره تلفن 

 

 


