
 

 
 

ها را انتخاب توان آنکدام هستند؟ چگونه می های ارشدترین رشتهپر متقاضی
توان در کارشناسی ارشد، رشته تحصیلی خود را تغییر داد؟ بهترین کرد؟ آیا می

های ارشد مهندسی کدام کدام هستند؟ بهترین رشته های ارشد انسانیرشته
است؟ برای داشتن درآمد بیشتر و شغل تضمینی کدام گروه از بهترین 

این سواالت را اکثر کسانی که   .یراپزشکی را باید انتخاب کردهای ارشد پرشته
مه تحصیل دهند اند و قصد دارند اداالتحصیل شدهدر مقطع کارشناسی فارغ

پرسند. زیرا جواب دادن به این سواالت در انتخاب رشته کنکور ارشد از خود می
ی به اطالعات ها با تحصیل در دوره کارشناسها نقش مهمی دارد. مطمئنًا آنآن

اند. به های دانشگاهی رسیدهزیادی در مورد مزایا و معایب برخی از رشته
ای به رشته اند که هیچ عالقهطوری که ممکن است تاکنون متوجه شده

ها ها اشباع شده است. بر همین آنتحصیلی خود ندارند یا اینکه بازار کار آن
نده شغلی خود را تأمین کنند. قصد دارند در مسیر جدیدی قدم بگذارند تا آی

از آنجایی که انتخاب رشته صحیح در مقطع ارشد می تواند تاثیر بسزایی در 
آینده شغلی داوطلبان داشته باشد، ضروری است که داوطلبان از تمامی 
جزییات مربوط به نحوه انتخاب رشته و پردرآمدترین رشته ها اطالعات الزم 

های ترین رشتهقصد داریم در زیر پر متقاضیدر همین راستا  .را بدست آورند
را برای شما معرفی کنیم و همچنین در مورد بازار کار و آینده  1402ارشد سال 

 .دانشجویان این رشته را مشخص کنیم

  

  

https://irantahsil.org/?p=88144&preview=true


 

 
 

 1402ترین رشته های ارشد پر متقاضی

می تواند در هر سال متغیر باشد؛ زیرا شرایط  ترین رشته های ارشدپرمتقاضی
لی و تحصیلی در هر سال می تواند تغییر کند. البته یک سری رشته ها شغ

وجود دارند که هر سال جزء موارد محبوب محسوب می شوند. اگر به دنبال 
رشته هایی هستید که همیشه تقاضا دارند و از نظر درآمدی می توانید روی 

 .آن ها حساب کنید، در ادامه این موارد را بررسی خواهیم کرد

  

  



 

 
 

 
  

  

 علوم کامپیوتر

آمارها نشان می دهد که این رشته می تواند جزء پرمتقاترین موارد باشد. 
های ارشد علوم کامپیوتر نیز از جمله موارد محبوب در لیست بهترین رشته

مهندسی می باشد. برای یافتن شغل در این زمینه نیز نگرانی وجود ندارد و 
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تی می توانند افرادی که پیش زمینه های نرم افزاری و تخصصی دارند نیز ح
 .پیشنهاد های بسیار بهتری دریافت کنند

 36000حقوق ساالنه شاغالن در زمینه علوم کامپیوتر به طور میانگین سالیانه 
دالر تخمین زده شده است. البته توجه داشته باشید که رشته علوم کامپیوتر 
با رشته مهندسی کامپیوتر تفاوت دارد. علوم کامپیوتر رشته فنی مهندسی 

التحصیالن به عنوان کارشناس یا متخصص کامپیوتر شناخته نیست و فارغ
 .می شوند

  حسابداری

حسابداری نیز از جمله تخصص هایی است که برای هر صنعت مورد نیاز می 
باشد. فارغ التحصیالن می توانند هم با حوزه خصوصی و هم با حوزه دولتی 

 .در این رشته همکاری داشته باشند

  .دالر باشد 50316تخمین زده می شود که متوسط حقوق سالیانه حسابداران 

 مدیریت مالی و سرمایه گذاری

گذاری وضعیت های مدیریتی مرتبط با سرمایهالتحصیالن رشتهبازار کار فارغ
است که  ها بانکخوبی دارد. یکی از موقعیت های شغلی مهم برای آن

گذارینیز بسیار های مدیریت مالی و سرمایهپیشنهاد می شود. این روزها بحث
داغ است و اهمیتی بیش از پیش پیدا کرده است. حقوق متوسط سالیانه 

 .دالر است 53048شاغالن در این زمینه 



 

 
 

 مهندسی برق

های ارشد مهندسی برق نیز از جمله رشته های پرمتقاضی و بهترین رشته
ته از نظر بازار کار بعد از مهندسی برق پرتقاضاترین رش  مهندسی می باشد و

در مقطع کارشناسی ارشد است؛ بنابراین تقاضا برای ادامه تحصیل  MBA رشته
در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق نیز باالست. متوسط حقوق 

 .دالر است 60646سالیانه آنها نیز 

 مدیریت بازرگانی و تجارت

های ارشد انسانی محسوب هرشته های گروه مدیریت نیز از جمله بهترین رشت
به صورت کلی رشته های مدیریت پرمتقاضی بوده و در میان آن ها  .می شود

رشته های مدیریت بازرگانی و تجارت محبوب تر هستند. در رشته مدیریت 
وضعیت فارغ التحصیالن مقطع ارشد بسیار بهتر است مقطع کارشناسی 

در مقطع  MBA رود به رشتهبه همین دلیل است که تعداد متقاضیان و است. 
کارشناسی ارشد بسیار باالست. اما متوسط حقوق سالیانه آنهایی که مدرک 

 .دالر است 46832کارشناسی دارند 

 های اطالعاتعلوم و سیستم

نیز بازار کار خوبی  Information Science and Systems رشته های مرتبط با
ای امروز محسوب می داشته و جزء رشته های بسیار کاربردی در دنی

توانند در مشاغل متنوعی مشغول به ها میالتحصیالن این رشتهفارغ  شوند.



 

 
 

از جمله … های اطالعات و پردازی، مشاوره سیستمهای دادهکار شوند. سیستم
متوسط حقوق   می باشد و  های شغلی فارغ التحصیالن این رشتهموقعیت

 ده استدالر تخمین زده ش 56868سالیانه آن ها 

 مدیریت لجستیک و اطالعات

منظوراز مدیریت لجستیک، مدیریت تقاضا و عرضه کاال است. در این رشته 
متخصصان باید جریان کاال ، اطالعات و یا هر نوع منابع دیگر؛ مانند انرژی یا 
انسانها بین محل تولید یا محل موجودی تا نقطه مصرف یا مورد نیاز برای 

مصرفی را مدیریت نمایند. متوسط حقوق سالیانه این  برآورده کردن نیازهای
 .دالر است 50602افراد نیز 

 رشته مهندسی مکانیک

ها و اندازی انواع دستگاهاین رشته معمواًل در زمینه طراحی، ساخت و راه
توانند با توجه التحصیالن این رشته میکند. تمام فارغآالت فعالیت میماشین

های ساخت تجهیزات یی که کسب کردند در زمینههابه مهارت و توانایی
مکانیکی، طراحی حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی، طراحی و ساخت 

ها، ساخت تجهیزات نظامی و های حرارتی و برودتی ساختمانسیستم
 .ها و غیره مشغول به کار شوندروبات

 رشته مهندسی کشاورزی



 

 
 

رشد مهندسی است که های امهندسی کشاورزی یکی از بهترین رشته
های مختلف گیاهان پرورشی و زینتی اطالعات التحصیالن آن در زمینهفارغ

های نگهداری و پرورش گیاهان، دفع آفات ها روشکنند. آنزیادی را کسب می
کنند. مهندسان های گیاهان کشاورزی و دارویی را کسب میو مبارزه با بیماری

های های شهری و زمینتوانند در گلخانهالتحصیلی میکشاورزی پس از فارغ
های تولید انواع کود و سم کشاورزی مشغول به کشاورزی همچنین در شرکت

 .کار شوند

 رشته زبان انگلیسی

باشد. های کارشناسی ارشد میترین رشتهرشته انگلیسی یکی از پر متقاضی
بهتر بودن توانید در گرایش زبان و ادبیات انگلیسی به دلیل شما در آن می

توانید در موقعیت بازار کار آن مشغول به تحصیل شوید. همچنین می
 .های مترجمی و آموزش زبان انگلیسی نیز کار کنیدزمینه

 رشته روانشناسی

های های ارشد انسانی است که در دانشگاهروانشناسی، یکی از بهترین رشته
رفتار انسان و ارتباط  شود. این رشته در موردزیادی در سراسر کشور تدریس می

کند. به طوری که تالش ها مطالعه میهای آناو با محیط اطراف و تفاوت
کند مشکالت انسان را در رابطه با افراد و مسائل مختلف حل کند. این می

التحصیلی در مراکز دولتی مانند بهزیستی، نیروی توانند بعد از فارغافراد می
ها و کانون اصالح و تربیت و همچنین در انانتظامی، شهرداری، سازمان زند



 

 
 

وپرورش مشغول به کار ها و آموزشها، بیمارستانمراکز مشاوره، مهدکودک
 .شوند

 رشته حقوق

های ارشد انسانی است بعد از روانشناسی رشته حقوق یکی از بهترین رشته
 توانند درها میدهند. آنکه در آن متخصصان مجرب و کارآمد را پرورش می

های مختلف قضاوت، وکالت، کارشناسی حقوق، سردفتری اسناد رسمی، زمینه
ها و ها، شرکتها، شهرداریوکالت دعاوی دادگستری، مشاوره حقوقی بانک

ها یکی از ها به فعالیت بپردازند. موقعیت و درآمد خوب این شغلوزارتخانه
البته خوب  عوامل اصلی محبوبیت رشته حقوق در کارشناسی ارشد شده است.

های ها و دورهاست بدانید که بعد از گرفتن مدرک کارشناسی ارشد باید آزمون
 .ها طی کنیددیگری را برای ورود در این حرفه

  

  

 .روی لینک کلیک کنید ای بخونم؟ارشد چه رشته جهت اطالع از
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 های ارشد ترین رشتهمعیارهای مشترک پر متقاضی

هایی در کارشناسی ارشد پرطرفدار هستند بازار کار خوب و معمواًل رشته
ها در گذشته کم اهمیت پردرآمدی دارند. حال ممکن است برخی از این رشته

ها کمتر بوده است. اما امروزه شاهد رونق بازار اند یا حتی میزان درآمد آنبوده
هایی مانند حقوق، ایم. به طوری که در حال حاضر رشتهها شدهکار آن

روانشناسی، مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی صنایع، معماری، 
کامپیوتر، دامپزشکی، روانشناسی، حسابداری، ریاضی، مدیریت، مهندسی 
عمران، کتابداری، مهندسی کشاورزی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، زبان 

اوری اطالعات، انگلیسی، فیزیک، الهیات و معارف، شیمی، علوم تربیتی، فن
 .ارتباط تصویری و غیره پرطرفدار هستند

  

  



 

 
 

 
  

  

 .روی لینک آبی کلیک کنید ترمیم معدل کارشناسی ارشد جهت
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های وزش عالی وزارت علوم، در گذشته رشتهریزی آمطبق گفته شورای برنامه
کردند. وقتی صد یا هزار نفر اول کنکور گونه اعالم میدانشگاهی پردرآمد را این

فهمیدند ها میکردند در واقع آنکارشناسی ارشد رشته خاصی را انتخاب می
ها کشش بازار پردرآمد است. زیرا یکی از دالیل انتخاب رشته آن که این رشته

های ذکر شده در ر و درآمدزا بودن آن است. در حال حاضر عالوه بر رشتهکا
اند. لذا شما برای اعالم شده 1401های پرطرفدار زیادی در سال باال، رشته

توانید با مشاوران سایت ایران ها میکسب اطالعات بیشتر در مورد آن
ی خوب هاتوانند رشتهها ضمن اینکه میتحصیل در ارتباط باشید. آن

هایی که کارشناسی ارشد را برای شما معرفی کنند، در مورد بازار کار و دانشگاه
اما خوب است بدانید که شما  .دهند به شما کمک کننداین رشته را ارائه می

های ارشد انسانی، مهندسی و پیراپزشکی بهتر به هنگام انتخاب بهترین رشته
 :است معیارهای زیر را نیز در نظر بگیرید

  

  

 .توانید روی لینک کلیک کنیدمی نام کنکور کارشناسی ارشدثبت برای
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 هاعالیق و توانایی -1

ای حرف اول را میزند. اگر این معیار را ر زمینهمیزان عالقه و توانایی شما در ه
در انتخاب رشته کارشناسی خود در نظر نگرفته باشید. حتمًا از انتخاب خود 

مورد عالقه خود گام  اید که در مسیر رشتهپشیمان شده و به این نتیجه رسیده
به  بردارید. بنابراین رشته کارشناسی ارشد را با آگاهی بیشتری انتخاب کنید و

های خود بپردازید. نبود عالقه موجب شناخت بیشتری از عالیق و توانایی
شود که شما در رشته خود انگیزه کافی نداشته باشید و انجام کارهای می

های خود را کشف کنید و از مختلف در آن لذت نبرید. لذا الزم است توانایی
شید و سواالت های شخصیت شناسی استفاده کنید. خود را به چالش بکتست

 :مهمی مانند سواالت زیر را از خود بپرسید

های خود انتخاب آیا رشته کارشناسی خود را مطابق با عالیق و توانایی .1
 اید؟کرده

اند و در رشته خود به های شما در یک راستا بودهآیا عالیق و توانایی .2
 اید؟های خوبی رسیدهموفقیت

اید یا تنها قصد داشتید با تهآیا انگیزه کافی برای درس خواندن داش .3
 گرفتن مدرک آن را به اتمام برسانید؟

  



 

 
 

 توجه به بازار کار -2

دهند، یکی از علل اغلب کسانی که رشته خود را در کارشناسی ارشد تغییر می
نبود بازار کار مناسب است. دوره کارشناسی ارشد نیز زمان کمی برای پی بردن 

تواند خیلی چیزها در دنیای کسب ن مدت میبه این مسئله نیست. زیرا در ای
و کار رشته تحصیلی شما تغییر کند و حتی ممکن است رشته قبلی شما دوباره 
به رونق برسد. بنابراین بهتر است در مورد بازار کار رشته تحصیل کارشناسی 

های ارشد تحقیق کنید. به طوری که در ترین رشتهخود و بازار کار پر متقاضی
ها اطالعات خوبی را به دست بیاورید تا بتوانید انتخاب دقیقی داشته مورد آن

 .باشید

  

 های کارشناسی با ارشدمرتبط بودن رشته -3

بهتر است در این مقطع به مرتبط بودن رشته قبلی خود با رشته جدید کمی 
تان باشد، در این صورت دقت کنید. زیرا اگر رشته جدید شما مکمل رشته قبلی

های شما را بیشتر کند و انتخاب بهتری خواهید د مهارت و تواناییتوانمی
گونه ارتباط پایه علمی وجود نداشته داشت. در صورتی که بین دو رشته هیچ

های شما تضعیف خواهند شد. به طوری که در شغل آینده باشد، آنگاه مهارت
پیرامون  گذارد. برای به دست آوردن اطالعات بیشترشما تأثیر نامطلوبی می

ارتباط میان رشته کارشناسی و کارشناسی ارشد خود با افرادی که در این رشته 



 

 
 

ایران  توانید با کارشناسان مجربوگو کنید. همچنین میاند گفتتحصیل کرده
 .دهند های الزم را برای شما اعالمدر این باره صحبت کنید تا راهنمایی تحصیل

  

 قبولی در رشته کارشناسی ارشد -4

کنند چون تعداد های ارشد فکر میترین رشتهبرخی از داوطلبان پر متقاضی
کننده در این آزمون نسبت به دوره کارشناسی کمتر است بنابراین افراد شرکت

ها تحصیل در رشته مورد تر است. به همین دلیل آنها آسانامکان قبولی آن
کنند اسی ارشد واگذار میعالقه خود را برای ورود به شغل آینده به مقطع کارشن

کنند. باید بدانید که در دوره و یا اینکه برای قبولی در آن زیاد تالش نمی
ها بسیار کم است و رقابت شدیدی کارشناسی ارشد ظرفیت برخی از رشته

ها وجود دارد. به همین دلیل الزم است قبل از انتخاب میان بر سر قبولی آن
های مختلف در رشته مورد ظرفیت دانشگاه رشته و شرکت در آزمون در مورد

توانید نظر شما را بررسی کنید تا بتوانید تصمیم بهتری بگیرید. در این راستا می
 .دمراجعه کنی خش دانشگاهبه ب

  

https://irantahsil.org/
https://irantahsil.org/
https://irantahsil.org/


 

 
 

 در نظر گرفتن تمام جوانب انتخاب رشته جدید -5

ب تنها انتخاب رشته در دوره کارشناسی ارشد مهم نیست. بلکه باید در انتخا
دانشگاه و شهر محل تحصیل خود نیز دقت کنید. به طوری که بدانید قبولی 

تر است و باید تالش بیشتری کنید. اما اگر قصد های روزانه سختدر دانشگاه
ها نیز معمواًل ها آنهای شهریه دار قبول شوید میزان شهریهدارید در دانشگاه

ین دقت در مورد شهر چنهای کارشناسی بیشتر هستند. همنسبت به دوره
تواند تاثیر زیادی در انتخاب رشته دانشگاه ارشد داشته محل تحصیل شما می

شوند و ها در شهرهای دور دستی تدریس میباشد. زیرا برخی از این رشته
 .برای همین شما برای تحصیل در این رشته باید از خانواده خود دور باشید

  

  

 .روی لینک کلیک کنید تکمیل ظرفیت ارشد دانشگاه آزاد جهت

  

  

https://irantahsil.org/%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/
https://irantahsil.org/%d8%aa%da%a9%d9%85%db%8c%d9%84-%d8%b8%d8%b1%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af/


 

 
 

 های ارشد پیراپزشکیبهترین رشته

ی پزشکی و پیراپزشکی از جمله موارد محبوب و پرتقاضا به صورت کلی رشته ها
های ارشد پیراپزشکی را می باشند. ما در این قسمت قصد داریم بهترین رشته

بررسی کنیم. زیرا تنوع رشته ها در حوزه های پیراپزشکی باال بوده و ممکن 
های ارشد پیراپزشکی اطالعات کافی را نداشته است بسیاری از بهترین رشته

 .باشند

 :های ارشد پیراپزشکی می تواند شامل موارد زیر باشدبهترین رشته

 پرستاری 
 کارشناسی ارشد پرستاری بهداشت جامعه 
 کارشناسی ارشد پرستاری زنان و زایمان 
 کارشناسی ارشد پرستاری روانپزشکی 
 کارشناسی ارشد پرستاری بهداشت 
 کارشناسی ارشد پرستاری اطفال 
 MD در پاتولوژی 
 MD بیهوشی در 
 MD در تشخیص رادیویی 
 کارشناسی ارشد بیهوشی 
 کارشناسی ارشد فیزیوتراپی 

  



 

 
 

های ارشد پیراپزشکی البته اگر نیاز به اطالعات بیشتری در رابطه با بهترین رشته
داشتید، بهتر است با کارشناسان در تماس باشید. زیرا به صورت کلی برای 

های ارشد پیراپزشکی و یا بهترین رشته ها در حوزه های انتخاب بهترین رشته
و اگر این مهم رعایت نشود،  دیگر، باید وضعیت افراد نیز در نظر گرفته شود

ممکن است فرد از ادامه تحصیل دلزده شده و یا به صورت کلی تصمیم به 
های ارشد ترک تحصیل بگیرد. این مورد می تواند در انتخاب بهترین رشته

پیراپزشکی پررنگ تر نیز باشد، زیرا به صورت کلی محیط های کاری پزشکی 
خی برای فعالیت در آن آماده محیط هایی خاص هستند و ممکن است بر

های ارشد پیراپزشکی، مشاوره الزم نباشند. اما اگر قبل از انتخاب بهترین رشته
 .را دریافت نمایند، می توانند بهتر برای فعالیت خود را آماده کنند

  

  

 های ارشد مهندسیبهترین رشته

اند های ارشد مهندسی انتخاب های متنوعی می تودر خصوص بهترین رشته
وجود داشته باشد. به طور مثال همانطور که در موارد فوق بررسی کردیم، رشته 
های مهندسی برق، مکانیک، کشاورزی، کامپیوتر، فناوری اطالعات و .... همگی 

های ارشد مهندسی هستند؛ اما آنچه جزء موارد پرمتقاضی در بهترین رشته
ه افراد نیز هست. از طرفی مهم است و باید در نظر گرفته شود، عالیق و سلیق

برای انتخاب رشته در مقطع ارشد همانطور که می دانید هر رشته گرایش های 



 

 
 

مختلفی دارد و منظور از بهترین رشته ها همان بهترین گرایش ها است. به 
طور مثال رشته فناوری اطالعات در مقطع ارشد دارای گرایش های متنوعی 

های ارشد مهندسی قلمداد ترین رشتهاست که هر گرایش می تواند جزء به
های ارشد مهندسی اطالعات الزم را شود. برای اینکه در خصوص بهترین رشته

بدست آورید، باید با کارشناسی زبده در ارتباط باشید تا براساس سلیقه، عالقه 
های و همچنین مهارت هایی که دارید، بهترین مورد را از میان بهترین رشته

 .ه شما پیشنهاد دهدارشد مهندسی ب

  

  

 های ارشد انسانیبهترین رشته

های ارشد انسانی را در این قبل از اینکه به صورت اختصاصی بهترین رشته
های ارشد انسانی با قسمت بررسی کنیم، الزم است بدانید که بهترین رشته

توجه به روحیه و عالقه شما تعیین خواهد شد. به عالوه عمدتًا بهترین رشته 
ا مواردی هستند که بازار کار بهتری دارند. ما در قسمت فوق برخی از بهترین ه

رشته های انسانی را معرفی کرده بودیم، حال در این قسمت لیست کامل تری 
 .های ارشد انسانی را بررسی خواهیم کرداز بهترین رشته

 .شامل رشته های زیر می باشند های ارشد انسانیبهترین رشته

 حقوق 



 

 
 

   یت کسب و کارمدیر (MBA) 
  روانشناسی 
 مدیریت مالی 
  مدیریت بازرگانی 
  حسابداری 
 مدیریت امور بانکی  

 آیا امکان تغییر رشته در کارشناسی ارشد وجود دارد؟

تمام داوطلبانی که قصد دارند در رشته تحصیلی کارشناسی ارشد دیگری ادامه 
طوری که رشته ی خود را تغییر کنند. به توانند رشتهتحصیل دهند می

های پیراپزشکی های پیراپزشکی نباشد. زیرا رشتهها جزو رشتهکارشناسی آن
های علوم آزمایشی با کند. در حالی که رشتهبرگزار می وزارت بهداشت را

های هسازمان سنجش است. حال برای اینکه متوجه شوید رشته شما جزو رشت
توانید با کارشناسان ایران تحصیل در زیر مجموعه پیراپزشکی است یا نه می

 .ارتباط باشید

معمواًل دانشجویانی که قصد دارند رشته تحصیلی خود را در ارشد تغییر دهند 
 :ها به صورت زیر استدالیل آن

 ها مناسب نیستاند که بازار کار آنمعموال متوجه شده. 
 اند که به رشته تحصیلی سال کارشناسی فهمیده 4ر طول ها دبرخی از آن

 .ای ندارندخود هیچ عالقه

https://health.behdasht.gov.ir/
https://health.behdasht.gov.ir/


 

 
 

 گونه استعداد و مهارتی در رشته کارشناسی خود ندارندهیچ. 
 ها رشته دوره کارشناسی را صرفا برای تحصیل در دانشگاه انتخاب آن

 .اندکرده
 اند رتبه خوبی افرادی که در کنکور کارشناسی به دالیل مختلفی نتوانسته

ها در رشته دیگری به تحصیل ادامه را به دست بیاورند. بنابراین آن
 .دادند

خواهند از این فرصت باقیمانده برای تحصیل در رشته بنابراین این افراد می
های ترین رشتهر متقاضیمورد عالقه خود استفاده کنند. لذا انتخاب رشته در پ

ها های مورد عالقه آنتواند یک فرصت خوب برای تحصیل در رشتهارشد می
 .باشد

  

  

 .توانید روی لینک کلیک کنیدمیتغییر رشته در مقطع کارشناسی ارشد برای

  

  

https://irantahsil.org/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%b7%d8%b9-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af/
https://irantahsil.org/%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%82%d8%b7%d8%b9-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af/


 

 
 

های علوم آزمایشی مختلف در کنکور کارشناسی ارشد های گروهلیست رشته
 1402سال 

آزمایشی های توانند در گروهمی 1401داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال 
های ارشد انسانی، مهندسی، علوم پایه، زیادی شرکت کنند که در زیر تمام رشته

 .به همراه کد رشته معرفی کنیم  کشاورزی، هنر و دامپزشکی را

  

  

روی لینک  های شناور کنکور ارشدرشته برای کسب اطالعات بیشتر در مورد
 .کلیک کنید

  

  

 های گروه علوم انسانیرشته

 های گروه علوم انسانیرشته

کد 
 رشته

 عنوان مجموعه امتحانی
کد 

 رشته
 عنوان مجموعه امتحانی

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af/


 

 
 

 مجموعه علوم جغرافیایی 1102 زبان و ادبیات فارسی 1101

1103 
سنجش از دور و سیستم 

 اطالعات جغرافیایی
 مجموعه زبان عربی 1104

 مجموعه علوم ورزشی 1106 مجموعه علوم اقتصادی 1105

 مجموعه علوم اجتماعی 1108 تاریخ 1107

 مجموعه زبان شناسی 1110 های باستانی ایرانزبان 1109

1111 
مجموعه الهیات و معارف 

 علوم قرآن و حدیث –اسالمی 
1112 

مجموعه الهیات و معارف 
 فقه و حقوق –اسالمی 

1113 
مجموعه الهیات و معارف 

 فلسفه و کالم –اسالمی 
1114 

مجموعه الهیات و معارف 
 ادیان –اسالمی 

1115 
مجموعه الهیات و معارف 
اسالمی )مخصوص اهل 

 تسنن(
 مجموعه فلسفه 1116

 1119 مجموعه علوم تربیتی 1117
مجموعه علم اطالعات و دانش 

 شناسی



 

 
 

 مجموعه زبان انگلیسی 1121 مجموعه زبان فرانسه 1120

 مجموعه زبان آلمانی 1124 مجموعه زبان روسی 1122

 مجموعه حقوق 1126 مدیریت جهانگردی 1125

 آموزش زبان ژاپنی 1128 ایران شناسی 1127

 1130 زبان و ادبیات اردو 1129
مجموعه علوم سیاسی و روابط 

 المللبین

 باستان شناسی 1132 مطالعات جهان 1131

 مجموعه حسابداری  1134 مجموعه روان شناسی 1133

 1138 مطالعات زنان 1137
مجموعه علوم ارتباطات 

 اجتماعی

 مجموعه مدیریت 1142 مجموعه مددکاری اجتماعی 1139

 مدیریت دریایی 1144 مشاوره 1143

 محیط زیست 1146 امور فرهنگی 1145



 

 
 

 1148 اطالعات و حفاظت اطالعات 1147
مجموعه مدیریت کسب و کار و 

 امور شهری

 (2) مدیریت دفاعی 1150 (1) مدیریت دفاعی 1149

1152 
مجموعه مدرسی معارف 

 اسالمی
 مجموعه اطالعات 1153

 اطالعات استراتژیک 1155 مطالعات دفاعی استراتژیک 1154

 مدیریت بحران 1157 آماد 1156

1158 
علوم اطالعات و حفاظت 

 اطالعات
 پدافند غیر عامل 1159

 1161 فرماندهی و مدیریت انتظامی 1160
های تخصصی مجموعه رشته

 دانشگاه علوم انتظامی امین

  

 های گروه علوم پایهرشته

 های گروه علوم پایهرشته



 

 
 

کد 
 رشته

 عنوان مجموعه امتحانی
کد 

 رشته
 عنوان مجموعه امتحانی

 مجموعه ژئوفیزیک و هواشناسی 1202 علوم زمین 1201

 مجموعه فیزیک 1204 مجموعه شیمی 1203

 1206 مجموعه فتونیک 1205
مجموعه زیست شناسی سلولی 

 و مولکولی

 مجموعه ریاضی 1208 مجموعه آمار 1207

 زیست شناسی گیاهی 1213 مجموعه علوم کامپیوتر 1209

 مجموعه علوم محیط زیست 1215 زیست شناسی جانوری 1214

 اقیانوس شناسی فیزیکی 1217 زیست شناسی دریا 1216

 علوم شناختی 1219 مجموعه تاریخ و فلسفه علم 1218

 – – مجموعه علوم اطالعات 1220

  

 های گروه فنی و مهندسیرشته



 

 
 

 های گروه فنی و مهندسیرشته

کد 
 رشته

 عنوان مجموعه امتحانی
کد 

 رشته
 عنوان مجموعه امتحانی

 مهندسی نفت 1253 مجموعه مهندسی برق 1251

 1256 مهندسی پلیمر 1255
مجموعه مهندسی معماری 

 کشتی

 مهندسی صنایع 1259 مجموعه مهندسی شیمی 1257

 مهندسی نقشه برداری 1263 مهندسی در سوانح طبیعی 1262

 مجموعه مهندسی مکانیک 1267 مجموعه مهندسی عمران 1264

 مهندسی مواد و متالورژی 1272 مهندسی معدن 1268

 (IT) مهندسی فناوری اطالعات 1276 نانو مواد –نانو فناوری  1273

 مهندسی هوافضا 1279 مجموعه مهندسی کامپیوتر 1277

 1285 مهندسی نساجی 1283
بیوتکنولوژی  –مهندسی شیمی 

 و داروسازی



 

 
 

 مهندسی طراحی محیط زیست 1287 صنایع رنگ –مهندسی پلیمر  1286

1290 
مهندسی ابزار دقیق و 

 اتوماسیون در صنایع نفت
 مهندسی ایمنی و بازرسی فنی 1292

1293 
مهندسی ایمنی، بهداشت و 

 (HSE) محیط زیست
 ایمنی، بهداشت و محیط زیست 1294

  

 های گروه کشاورزی و منابع طبیعیرشته

 های گروه کشاورزی و منابع طبیعیرشته

کد 
 رشته

 عنوان مجموعه امتحانی
کد 

 رشته
 عنوان مجموعه امتحانی

1301 
مجموعه علوم و مهندسی مرتع 

 و آبخیزداری
 علوم و مهندسی آب 1302

 اقتصاد کشاورزی 1304 مجموعه زراعت و اصالح نباتات 1303

 ترویج و آموزش کشاورزی 1306 علوم و مهندسی باغبانی 1305



 

 
 

 1308 علوم و مهندسی جنگل 1307
مجموعه مدیریت حاصلخیزی، 

 زیست فناوری و منابع خاک

 علوم و مهندسی شیالت 1311 علوم دام و طیور 1309

1312 
مهندسی صنایع چوب و 

 های سلولزیفرآورده
 علوم و مهندسی صنایع غذایی 1313

 بیماری شناسی گیاهی 1315 حشره شناسی کشاورزی 1314

 مهندسی مکانیک بیوسیستم 1319 علوم و مهندسی محیط زیست 1317

 1322 مدیریت و کنترل بیابان 1321
مهندسی مکانیزاسیون 

 کشاورزی

 بیوتکنولوژی کشاورزی 1324 اکو هیدرولوژی 1323

 مدیریت کشاورزی 1327 توسعه روستایی 1325
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 خالصه مطالب

 در این مقاله در مورد رشته های ارشد گروه های مختلف صحبت کردیم و به
و بازار کار آن ها اشاره کردیم. ولی شما برای  های ارشدترین رشتهپر متقاضی

انتخاب رشته کارشناسی ارشد خود باید معیارهای زیادی را در نظر بگیرید که 
ها هستند که به صورت مفصل در ها و غیره از جمله آنعالقه، بازار کار، تونایی

ای ارشد هها اشاره کردیم. به طور مثال تاکید کردیم که بهترین رشتهباال به آن
پیراپزشکی را نمیتوان به صورت ثابت برای همه یکسان در نظر گرفت. از طرفی 

های ارشد مهندسی نیز هر های ارشد انسانی و یا بهترین رشتهبهترین رشته
ساله میتواند متغیر بوده و تغییر کند. برای کسب اطالعات بهتر و تخصصی تر 

های ارشد و یا بهترین رشتههای ارشد مهندسی در رابطه با بهترین رشته
 .انسانی، می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید

 


