
 

تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد  اطالعیه

 پردیس، پردیس چابهار و مجازی

 

دانشگاه سیستان و بلوچستان به منظور تکمیل ظرفیت از میان 

سال  کنکور سراسری)مجاز شده و مجاز نشده( داوطلبان 

 .در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد 96-97تحصیلی 

 24/7/96ز روز دوشنبه مورخ توانند اکلیه متقاضیان می

از طریق پایگاه اطالع  27/7/96لغایت پنجشنبه مورخ 

 www.sanjesh.orgسنجش به نشانی رسانی سازمان 

 .هاي مورد عالقه خود اقدام نمایندانتخاب کدرشته محل
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 پردیس زاهدان – 96-97کارشناسی ارشد سال تحصیلی ظرفیت پذیرش 

 گرایش عنوان رشته دانشکده ردیف

 ادبیات روایی زبان و ادبیات فارسی ادبیات 1

 ادبیات معاصر زبان و ادبیات فارسی ادبیات 2

  آموزش زبان انگلیسی ادبیات 4

 فیزیولوژي ورزشی محض تربیت بدنی علوم تربیتی 5

 فیزیولوژي ورزشی کاربردي تربیت بدنی علوم تربیتی 6

 - روانشناسی عمومی علوم تربیتی 7

 - حسابداري مدیریت 8

 کسب و کار جدید کارآفرینی مدیریت 9

 منابع انسانیتوسعه  مدیریت دولتی مدیریت 10

تاریخ و فلسفه آموزش  علوم تربیتی 11

 و پرورش

 تعلیم و تربیت اسالمی

 - آموزشی تحقیقات علوم تربیتی 12

 سیستم هاي هوشمند علوم کامپیوتر علوم 13

 شیمی فیزیک شیمی علوم 14

 شیمی آلی شیمی علوم 15

 شیمی تجزیه شیمی علوم 16

 شیمی معدنی شیمی علوم 17

 شناسایی و انتخاب مواد مهندسی مواد مهندسی 18



 بهینه سازي سیستم ها مهندسی صنایع مهندسی 19

 طراحی کاربردي مکانیکمهندسی  مهندسی 20

 تبدیل انرژي مهندسی مکانیک مهندسی 21

 - پژوهش هنر هنر 22

 - نقاشی هنر 23

 

 

 

 

 پردیس چابهار – 96-97ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد سال تحصیلی 

 گرایش عنوان رشته دانشکده ردیف

 بازاریابی مدیریت بازرگانی مدیریت 1

 الکترونیکتجارت  مدیریت بازرگانی مدیریت 2

 - مدیریت منابع آب عمران 3

 - سازه  عمران 4

آب و سازه هاي  عمران 5

 هیدرولیکی

- 

 اقتصاد انرژي علوم اقتصادي اقتصاد 6

 توسعه اقتصادي و برنامه ریزي علوم اقتصادي اقتصاد 7

مدیریت فناوري  مدیریت 8

 اطالعات

 کسب و کار الکترونیک

    

 

 



 آموزش الکترونیکی – 96-97ارشد سال تحصیلی  ظرفیت پذیرش کارشناسی

 گرایش عنوان رشته دانشکده ردیف

مدیریت فناوري  مدیریت 1

 اطالعات)مجازي(

 کسب و کار الکترونیک

مدیریت فناوري  مدیریت 2

 (ویژه شاغلین اطالعات)مجازي

 کسب و کار الکترونیک

 روانشناسی عمومی روانشناسی )مجازي( علوم تربیتی 3

 

 

 


