
 

 
 

 1402 ارشد کارشناسی منابع

یی است که افراد زیادی در آن شرکت می کنند و آن ها برای آزمون کارشناسی ارشد، یکی از مهم ترین آزمون ها

افزایش شانس قبولی خود در این آزمون، باید از منابع آن مطلع شده و آن ها را به خوبی مطالعه نمایند. الزم به 

ذکر است تا بدانید که سازمان سنجش هر ساله مدتی پیش از ثبت نام و برگزاری کنکور کارشناسی ارشد، اقدام 

در دانشگاه های سراسری و آزاد می کند. لذا، هر یک از داوطلبان بر  منابع کارشناسی ارشد به انتشار لیست

ضریب هر درس در رشته گرایش مورد نظر خود، اقدام به خرید کتاب و مطالعه منابع می  تاثیر ساس اهمیتا

 .کنند

  

 ؟دلیل اهمیت شناخت منابع آزمون کارشناسی ارشد چیست

هر ساله افرادی بسیاری در گرایش های مختلف و رشته های مختلفی از آمون کارشناسی ارشد شرکت کرده و 

ر رشته مورد نظر خود، مشغول به تحصیل می شوند. الزم به ذکر است تا بدانید که افراد برای پس از قبولی د

بعد از اعالم مواد امتحانی توسط  قبولی در این آزمون، باید با تمامی منابع آن به طور کامل آشنا شوند. در واقع،

اهمیت  .طالعه، تعیین منابع می باشدسازمان سنجش، یکی از مهم ترین و تاثیر گذار ترین قدم ها برای آغاز م

منابع کنکور کارشناسی ارشد زمانی افزایش پیدا می کند، که با انتخاب منبع نادرست و یا قدیمی ممکن است 

مشخص کردن منابع دقیق، صحیح و به روز برای  نتیجه آزمون برای داوطلب به طور کلی تغییر یابد. بنابراین،

ر کنکور کارشناسی تا حد قابل توجهی منابع برای مطالعه مشخص و معین می د .کنکور، به شدت اهمیت دارد

باشد ولی به این دلیل که فضای کنکور کارشناسی ارشد، کامال با کنکور کارشناسی متفاوت است، این اهمیت 

  .چندین برابر می شود

بر حسب تعداد دفعات مطالعه بسیاری از داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد، فکر می کنند که موفقیت در کنکور، 

این موضوع را می توان به این صورت بیان کرد که اولین قدم این است که برای هر درس،  .هر منبع ایجاد می شود

بعد از انتخاب بهترین منبع، می بایستی هر یک از آن ها را با دقت، مطالعه کرد تا به  .بهترین منبع انتخاب شود
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یفیت از کمیت مهم تر است و همین مسئله موجب می شود که شما بهترین بدون شک ک .تسلط کامل رسید

منبع کنکور کارشناسی ارشد را انتخاب کنید و با توجه به شرایط و ساعت مطالعه خودتان، سعی کنید به تسلط 

 .برسید

  

 آیا منابع کنکور ارشد آزاد با منابع ارشد سراسری متفاوت است؟

منابع این آزمون آشنا شدید، ممکن است سوال کنید که آیا منابع این آزمون برای هم اکنون که از میزان اهمیت 

دانشگاه آزاد با دانشگاه سراسری متفاوت است؟ در پاسخ به سوال شما عزیزان باید بیان کنیم که با توجه به ادغام 

رای هر دو آزمون یکسان شدن کنکور دانشگاه آزاد و کنکور دانشگاه های سراسری و یکسان شدن سواالت، منابع ب

  .می باشد. لذا، داوطلبین هر دو آزمون با مطالعه منابع می توانند به سواالت پاسخ دهند

  

 دمعرفی منابع کارشناسی ارش

، بهتر است از مشاوران کمک گرفته و یا به وبسایت های معتبر در این منابع کارشناسی ارشد برای اطالع از

قسمت ما به معرفی منابع آزمون کارشناسی ارشد برای برخی از رشته ها پرداخته ایم. در این  .زمینه مراجعه کنید

در صورتی که رشته ای خاص مد نظر شما است، برای اطالع از لیست کامل منابع کنکور ارشد تمامی گرایش ها 

 .تماس بگیرید ایران تحصیل با کارشناسان ما در

  

 منابع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

 منابع کنکور ارشد عناوین دروس امتحانی

 ادبیات انقالب اسالمی
ادوار نثر فارسی رحیمیان، نثر فارسی مولف کامشاد، شعر 

مقاومت مولف افسانه شیر شاهی، شعر انقالب مولف دکتر صابر 
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امامی، کتاب نقد و تحلیل ادبیات انقالب اسالمی، ادبیات 

 داستان پس از پیروزی انقالب مولف اکبری

 نثر فارسی
زل های تاریخ بیهقی، مرزبان نامه، سی قصیده ناصر خسرو، غ

 سعدی، کلیله و دمنه

 عربی
فن ترجمه، مضامین مشترک فارسی و عربی، مجانی الحدیث، 

 مبادی العربیه، جواهر االدب سید هاشمی

 نظم فارسی

شاهنامه جلد اول، مخزن االسرار نظامی، دیوان سنایی، قابوس 

قصیده ناصر خسرو، کتاب  30نامه، سیاست نامه دکتر شعار، 

 ب تحلیل اشعار، مثنوی معنوی دفتر اولبوستان سعدی، کتا

 کلیات مسائل ادبی

دستور زبان فارسی مولف دکتر انوری، دستور زبان فارسی دکتر 

ابوالقاسمی، سبک شناسی ملک شعرای بهار، غلط ننویسیم 

 مولف نجفی

 زبان تخصصی ویژه دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی (زبان عمومی و تخصصی )انگلیسی

 ت ادبیات کودک و نوجوانکلیا

تاریخ ادبیات کودک و نوجوان، کتاب ادبیات کودک و نوجوان، 

تاریخ ادبیات دینی، کتاب دبستان، کتاب ادبیات کودک و 

 نوجوان مولف نعمت الهی، مبانی ادبیات کودک و نوجوان

 تاریخ اسالم

تاریخ سیاسی اسالمی، مولف ابراهیم حسن، تاریخ ملل مولف 

جزایری، سلسله های اسالمی، تاریخ اسالمی مولف جعفریان، 

تاریخ صدر اسالم مولف زرگری نژاد، تاریخ صدر اسالم مولف 

 شهیدی، تاریخ پیامبر اسالم مولف آیتی



 

 
 

  

  

 . ، بر روی لینک مربوطه کلیک کنیددانلود دفترچه ثبت نام کارشناسی ارشد برای

  

  

 منابع کارشناسی ارشد رشته علوم جغرافیا

 منابع کنکور ارشد عناوین دروس امتحانی

 ژئومورفولوژی
ژئومورفولوژی مولف دکتر طالقانی، مولف دکتر محمودی، دکتر 

 عیوضی، ویژگی های طبیعی ایران

 فلسفه جغرافیا

شناخت فلسفه مولف شکویی، فلسفه های محیطی مولف حسن 

شکویی، قلمرو فلسفه مولف پور احمد، اندیشه های نو در فلسفه 

 مولف حسین شکویی

 ( زبان عمومی و تخصصی ) انگلیسی
 کتاب انگلیسی برای دانشجویان جغرافی مولف دهمرده یا کریمیان 

 کتاب گرامر زبان مولف عباس فرزام ، کتاب تافل راهنما،504کتاب 

 آمار و احتماالت
آمار و احتمال مولف والپول، کتاب مبانی احتمال مولف راس، کتاب 

 نظیه احتمال مولف الرسن

 آب و هواشناسی
آب و هوای ایران مولف عیلجانی، مبانی آب و هوا شناسی مولف 

 دکتر علیجانی
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مبانی سنجش از دور و سامانه اطالعات 

 جغرافیایی

کتاب سنجش از دور و سیستم اطالعاتی جغرافیایی مولف 

تنگستانی، کتاب سیستم های اطالعاتی جغرافیایی مولف محمدرضا 

کریمی، کتاب مبانی سیستم های اطالعات جغرافیایی منوچهر فرج 

 زاده، کتاب آشنایی با فن سنجش از دور مولف زبیری

 جغرافیای شهری

کتاب جغرافیا و شهرشناسی مولف یداهلل فرید، کتاب نظام شهری 

مولف نظریان، کتاب جغرافیای شهری مولف نظریات، کتاب دیدگاه 

 های نو مولف شکویی

 برنامه ریزی شهری

  

برنامه ریزی شهرهای جدید مولف زیاری، کتاب فرایند برنامه ریزی 

مه ریزی شهری در ایران مولف مولف تقی رهنمایی، کتاب برنا

 مجتهد زاده، کتاب مقدمه ای بر برنامه ریزی شهری مجتهد زاده

 جغرافیای روستایی و عشایری

کتاب جغرافیایی روستایی مولف افراخته، کتاب جغرافیای روستایی 

ایرانی مولف دکتر مهدوی، کتاب مبانی جغرافیای روستایی مولف 

 دکتر سعیدی

 اییبرنامه ریزی روست
کتاب برنامه ریزی روستایی مولف طاشی، کتاب مقدمه ای بر برنامه 

 ریزی توسعه روستایی در ایران مولف رضوانی

 برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین

کتاب روش برنامه ریزی منطقه ای مولف زیاری، کتاب اصول و مبانی 

برنامه ریزی منطقه ای مولف معصومی، کتاب مکتب ها مولف زیاری، 

کتاب شالوده آمایش سرزمین مولف خدوم، کتاب درس نامه آمایش 

  سرزمین تالیف نیکول



 

 
 

 مخاطرات طبیعی و انسانی
ب مخاطرات محیطی کتاب جغرافیای مخاطرات مولف اوزی، کتا

 مولف کیت اسمیت، کتاب مخاطرات طبیعی، مولف دانشگاه یزد

 جغرافیای سیاسی

کتاب مقدمه ای بر تقسیمات کشوری مولف کریمی پور، کتاب ایران 

و همسایگان مولف کریمی پور، کتاب ناسیونالیسم در ایران، مولف 

تاب کاتم، کتاب مقدمه ای بر جغرافیای سیاسی مولف جانستون، ک

 قبله عالم ژئوپلیتیک ایران، تالیف گراهام فولر

 ژئوپلتیک

کتاب ژئوپلیتیک فراگیر، مولف کتلین رادن و شلی فرد، ترجمه 

علیرضا فرشچی و حمیدرضا رهنما، انتشارات دانشکده فرماندهی و 

 ستاد سپاه

کتاب اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، مولف محمد رضا حافظ نیا،  

 انتشارات پاپلی

 تاب ژئوپلیتیک، تالیف عزت اهلل عزتی، انتشارات سمتک 

 جغرافیای طبیعی

 کتاب آب و هواشناسی، دکتر کاویانی مولف دکتر علیجانی 

 کتاب آب و هوای ایران، مولف دکتر علیجانی 

 کتاب ژئومورفولوژی ساختمانی، مولف دکتر فرج اله محمودی 

 وضیکتاب ژئومورفولوژی ایران، مولف دکتر جداری عی

 جغرافیای انسانی

 کتاب زمینه های غالب در جغرافیای انسانی، مولف فاطمه به فروز 

 کتاب مبانی جغرافیای انسانی، مولف جواد صفی نژاد 

 کتاب مبانی جغرافیای روستایی، مولف دکتر عباس سعیدی 



 

 
 

 جغرافیای نظامی ایران و کشورهای همجوار
کتاب جغرافیای نظامی مولف تاجفر، کتاب مقدمه ای بر جغرافیا 

 مولف صفوی، کتاب جغرافیای نظامی ایران مولف صفوی

دروس تخصصی رشته های 

طبیعت گردی و جغرافیا و 

 برنامه ریزی گردشگری

 روش تحقیق

کتاب فلسفه روش شناسی تحقیق مولف فاطمه به فروز، کتاب 

تالیف حسین محمدی، کتاب روش مقدمه ای بر روش های تحقیق 

 های تحقیق آمیخته تالیف علی دالور

فناوری های 

 جغرافیایی

کتاب فناوری اطالعات جغرافیایی مولف حسین حاتمی نژاد، کتاب 

 تحلیلی بر فناوری سیستم های اطالعات تالیف علی اکبر رسولی

جغرافیای 

 گردشگری

کتاب جغرافیای کتاب جغرافیای گردشگری مولف سودابه زارعی، 

گردشگری مولف ضیایی، کتاب جغرافیای گردشگری مولف علی 

 اکبری

  

  



 

 
 

 

  

 ابع کارشناسی ارشد مکانیکمن

 ارشد کنکور منابع عناوین دروس امتحانی

 ریاضیات
 2و  1ریاضی عمومی 

ریاضی عمومی مولف پاریاب، ریاضی عمومیم ولف 

 توماس، ریاضی عمومی مولف آدامز

 معادالت مولف چیان و سیمونز معادالت دیفرانسیل



 

 
 

 ریاضی مهندسی
ریاضی مهندسی مولف سیک، متغیرهای مختلط مولف 

 چرچیل

 حرارت و سیاالت

 ارمودینامیک مولف انتظاری، ترمودینامیک مولف وایت ترمودینامیک

 مکانیک سیاالت
مکانیک سیاالت مولف شیمز، مکانیک سیاالت مولف 

 فاکس، مکانیک سیاالت مولف وایت

 انتقال حرارت مولف هولمن و اینکروپا انتقال حرارت

 جامدات

 استاتیگ مولف مریام و پوپوف و بیرجانسون استاتیک

 مقاومت مصالح از جانسون و تیموشنکو مقاومت مصالح

 طراحی اجزا مولف شیگلی، اسپانس و موتابی طراحی اجزاء

 دینامیک و ارتعاشات

 یزنبرگدینامیک مولف مریام، بیر، جانستون و آ دینامیک

 ارتعاشات مولف تامسون، رائو ارتعاشات

 دینامیک مولف مارتین، مکانیزم دینامیک مولف همیلتن دینامیک ماشین

 کنترل
 کتاب کنترل مولف اوگانا 

 کتاب منترل مولف مریام

 (زبان عمومی و تخصصی )انگلیسی

کلمه، کتاب  504

زبان تخصصی 

مهندسی مکانیک 

مولف جاللی پور، 

 (زبان عمومی و تخصصی )انگلیسی



 

 
 

کتاب انگلیسی فنی 

 مولف شریعتی

 ساخت و تولید

 ماشین ابزار
 کتاب توانایی ماشین کاری مولف رازفر

 کتاب توانایی ماشین کلری مولف رضا خویی

 قالب پرس
ب اصول پرسکاری کتاب ساختقالب مولف ولی نژاد، کتا

 قالب مولف دونالد اری

 علم مواد

 کتاب اصول علم مواد، مولف تویسرکانی

 کتاب علم مهندسی موارد مولف دانلد

 کتاب علم مواد مولف گلعذار

 تولید مخصوص
کتاب تولید مخصوص مولف مهدوی نژاد، کتاب روش 

 های ماشین کاری مدرن مولف بیغال

هیدرولیک و 

 نیوماتیک

کتاب هیدرولیک و پنوماتیک مولف رضاعی، کتاب 

 هیدرولیک صنعتی مولف مدینه

  

 . مربوطه کلیک نمایید ، بر روی لینکمنابع آزمون نظام مهندسی مکانیک برای آشنایی با

  

https://irantahsil.org/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9/
https://irantahsil.org/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9/


 

 
 

 کارشناسی ارشد MBA منابع

 منابع کنکور ارشد عناوین دروس امتحانی

 2و 1ریاضی عمومی 
کتاب ریاضی عمومی پاریاب، کتاب ریاضی عمومی مولف توماس، 

 کتاب ریاضی عمومی آدامز

 کتاب آمادگی تحصیلی رشته مدیریت

کتاب استعداد و آمادگی تحصیلی مولف صداقت، کتاب استعداد و 

آمادگی تحصیلی مولف عرفانیان، کتاب استعداد و آمادگی و 

 تحصیلی مولف هادی مسیح خواه

 (زبان تخصصی )انگلیسی
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 ابع کارشناسی ارشد مدیریت امور شهریمن

 کنکور ارشد منابع عناوین دروس امتحانی

 نظریه های عمومی مدیریت

کتاب سازمان و مدیریت رضائیان، کتاب مدیریت عمومی مولف 

الوانی، کتاب مدیریت منابع انسانی مولف اسفندیار سعادت، کتاب 

تجزیه و تحلیل سیستم مولف رضائیان، کتاب مبانی رفتار مولف 

 علی رضائیان



 

 
 

دانش مسائل روز در زمینه مدیریت موسسات 

 تولیدی ، خدماتی و طرح های عمرانی

دانش مسائل روز، سید جوادین، کتاب دانش مسائل روز  کتاب

 آرمان اشراقی

 (زبان عمومی و تخصصی )انگلیسی

منبع زبان عمومی، کتاب گرامز کاربردی مولف شهاب اناری، کتاب 

گرامر زبان انگلیسی مولف باستان، کتاب تافل رهنما مولف تیموری، 

 انتشارات جنگل 504کتاب 

عه متون مدیریت مولف استونر، کتاب منابع زبان تخصصی، مجمو

 انکلیسی برای دانشجویان مولف مشفقی

 استعداد تحصیلی ویژه مدیریت
کتاب استعداد تحصیلی صداقت، کتاب استعداد تحصیلی عرفانیان، 

 کتاب استعداد تحصیلی مسیح خواه

 زبان فارسی
کتاب متون فارسی پنج استاد، کتاب زبان و ادبیات فارسی مولف 

 زینلی

  

  

  

 معرفی عناوین دروس امتحانی ارشد

 .فراموش نکنید قبل از انتخاب منابع الزم است در رابطه با عناوین دروس امتحانی اطالعات کاملی را داشته باشید

به دلیل اهمیت اطالع از عناوین دروس امتحانی در این قسمت قصد داریم این موضوع را بررسی کنیم. با اطالع از 

عناوین سواالت در کنکور ارشد می توانید به صورت دقیق تر به انتخاب لیست کامل منابع کنکور ارشد تمامی 

 .گرایش ها بپردازید



 

 
 

 عناوین دروس زبان و ادبیات فارسی

 امتحانی رشته ادبیات مقطع ارشد عناوین

 ادبیات انقالب اسالمی تاریخ اسالم

 کلیات مسائل ادبی نثر فارسی

 نظم فارسی زبان عمومی و تخصصی

 عربی کلیات ادبیات کودک و نوجوان

  

 علوم جغرافیا عناوین دروس

 عناوین امتحانی رشته علوم جغرافی

 ژئوپلیتیک (آب و هواشناسی )مبانی و ایران

 برنامه ریزی شهری روستایی برنامه ریزی

 (زبان عمومی و تخصصی )انگلیسی آمار و احتماالت

 مخاطرات طبیعی و انسانی فلسفه جغرافیا

 (ژئومورفولوژی )مبانی و ایران ( جغرافیای روستایی و عشایری )مبانی و ایران

 (جغرافیای سیاسی )مبانی و ایران (جغرافیای شهری )مبانی و ایران

 برنامه ریزی منطق های و آمایش سرزمین مبانی سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی



 

 
 

 (جغرافیای انسانی )شهری و روستایی (جغرافیای طبیعی )مبانی و ایران

دروس تخصصی رشته های طبیعتگردی و جغرافیا و 

 برنامه ریزی گردشگری )روش

اوری های جغرافیایی و جغرافیای تحقیق و فن

 (گردشگری

 جغرافیای نظامی ایران و کشورهای همجوار

 سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی (زبان عمومی وتخصصی )انگلیسی

 اصول تفسیر عکس های هوایی جغرافیای شهری و روستایی

 آمار و ریاضیات ژئومورفولوژی و جغرافیای زیستی

 یستم اطالعات جغرافیاییسنجش از دور و س

  



 

 
 

 

  

 اوین دروس دروس عربیعن

 مواد امتحانی رشته زبان عربی بر اساس اطالعات دفترچه سازمان سنجش

 (زبان عمومی و تخصصی)انگلیسی (علوم بالغی)معانی، بیان، بدیع، عروض

 ترجمه صرف و نحو

 تشکیل، ترجمه و فهم متون ادبی تاریخ ادبیات ونقد ادبی

 مهارت های زبانی



 

 
 

  

 عناوین دروس علم اطالعات و دانش شناسی

 مواد امتحانی علم اطالعات و دانش شناسی

 آشنایی با علم سنجی مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطالع رسانی

 (زبان عمومی و تخصصی )انگلیسی سازماندهی منابع

 نرم افزارهای کتابخانه ای پایگاه داده و آشنایی با مدیریت دانش

 مدیریت مجموعه سازی مرجع شناسی عمومی و تخصصی

 مبانی آرشیو آمار و روش تحقیق و آئین نگارش و ویراستاری علمی

  

 عناوین دروس جهانگردی

 مواد امتحانی مدیریت جهانگردی

 تاریخ و جغرافیا (زبان تخصصی )انگلیسی

مدیریت بازاریابی )اصول مدیریت، رفتارسازمانی، 

 (بازاریابی و مدیریت بازار

علوم اجتماعی )جامعه شناسی، مردم شناسی، فرهنگ 

 (عامه

روش های کمی در جهانگردی )ریاضیات کاربردی، 

 (و آمار کاربردی پژوهش عملیاتی
 برنامه ریزی توسعه و اقتصاد جهانگردی



 

 
 

  

 

  

 مواد امتحانی حقوق

 مواد امتحانی حقوق

 حقوق تجارت (زبان تخصصی )انگلیسی

 متون فقه حقوق مدنی

 (متون حقوق به زبان )انگلیسی، فرانسه آیین دادرسی مدنی



 

 
 

 حقوق اداری حقوق جزای اختصاصی

 حقوق جزای عمومی حقوق بین الملل عمومی

 آیین حقوق اساسی

 (حقوق مدنی )تعهدات حقوق بین الملل خصوصی

 حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری دادرسیی کیفری

 حقوق سازمان های بین المللی

و حقوق خانواده )اصول فقه، حقوق مدنی  معارف اسالمی

)اشخاص تا وصیت و ارث( و آیین دادرسی مدنی )دعاوی 

 .حقوق ارتباطات- 17خانوادگی((، 

 دروس تخصصی رشته های فقه و حقوق خانواده

  

 . ، کلیک کنیدثبت نام رشته حقوق بدون کنکور برای آشنایی با نحوه

  

  

 مواد امتحانی علوم سیاسی و روابط بین الملل

 مواد امتحانی علوم سیاسی و روابط بین الملل

 سیاست و حکومت منطقه سیاست گذاری عمومی

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1/


 

 
 

 (اندیشه های سیاسی )غرب و اسالم جهان سوم و مسائل آن

 حوزه های سیاستگذاری سیاست و حکومت در ایران

 (زبان عمومی و تخصصی )انگلیسی، فرانسه، آلمانی (طیت تاکنونتحوالت سیاسی اجتماعی ایران )از مشرو

 های سیاسی تطبیقینظام تاریخ روابط بین الملل

 روش پژوهش تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز

 سازمان های بین المللی الملل و عمومیحقوق بین

 جامعه شناسی سیاسی اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی

 مبانی علم سیاست

  

 مواد امتحانی روانشناسی

 مواد امتحانی روانشناسی

 آموزش و پرورش کودکان استثنایی روانشناسی تربیتی

 روانشناسی امور استخدامی بالندگی سازمانی

 روانشناسی بالینی رفتار سازمانی

 روانشناسی رشد روانشناسی اجتماعی

 روانشناسی عمومی روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی



 

 
 

 (متون روانشناسی )به زبان انگلیسی روانسنج

 روانشناسی صنعتی ـ سازمانی های شناختی هوش و استعدادآزمون

 آمار و روش تحقیق و هیجان روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش

 علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسالمی

  

 

  



 

 
 

 مواد امتحانی علوم زمین

 مواد امتحانی علوم زمین

 زمین شناسی زیست محیطی چینه شناسی

 (زبان عمومی و تخصصی )انگلیسی زمین شناسی ساختاری

 زمین شناسی اقتصادی رسوب شناسی و پترولوژی سنگ های رسوبی

 زمین شناسی نفت دیرینه شناسی

 سنگ شناسی زمین شناسی ایران

 آب های زیرزمینی زمین شناسی مهندسی

 ژئوشیمی

  

 عناوین امتحانی شیمی

 مواد امتحانی شیمی

 (زبان عمومی و تخصصی )انگلیسی

  

، جداسازی و شناسایی 3و  2، 1شیمی آلی )دروس آلی 

 ترکیبات آلی و کاربرد طیف سنجی

 در شیمی آلی، شیمی فیزیک آلی



 

 
 

، کوانتوم و 2و  1شیمی فیزیک )دروس شیمی فیزیک 

 (طیف سنجی

شیمی کاربردی )اصول محاسبات شیمی صنعتی، شیمی 

، اصول تصفیه آب و پساب های صنعتی و 2و  1صنعتی 

 (ی فلزاتخوردگ

 و 1شیمی معدنی )دروس شیمی معدنی 

 (، آلی فلزی2

و شیمی تجزیه  2و  1شیمی تجزیه )دروس تجزیه 

 (دستگاهی

  

 مواد امتحانی مدیریت

 مواد امتحانی مدیریت

 دانش مدیریت بازرگانی و حمل و نقل دانش حمل و نقل

 حسابداری مالی و صنعتی مبانی کارآفرینی

 مدیریت سرمایه گذاری و ریسک بازاریابی

 مدیریت تولید مدیریت مالی

 (زبان عمومی و تخصصی )انگلیسی ریاضی و آمار

 مالیه عمومی و بودجه مدیریت منابع انسانی

 تحقیق در عملیات تئوری های مدیریت

 اقتصاد خرد اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسالم

  



 

 
 

 

  

 مواد امتحانی زیست شناسی دریا

 مواد امتحانی زیست شناسی دریا

 فیزیولوژی جانوری (زبان عمومی و تخصصی )انگلیسی

 گیاهان دریا زیست شناسی سلولی و مولکولی

 (اکولوژی )با تأکید بر تنوع زیستی و آلودگی دریا (جانورشناسی )با تأکید بر جانوران دریایی

 فیزیولوژی گیاهی آلودگی دریا



 

 
 

  

 مواد امتحانی مهندسی برق

 مواد امتحانی مهندسی برق

 الکترومغناطیس (زبان عمومی و تخصصی )انگلیسی

 2و  1الکترونیک  2و  1ماشین های الکترونیک 

 سیستم های کنترل خطی
ریاضیات )معادالت دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی، آمار 

 (و احتمال

 سیگنال ها و سیستم ها (2و  1مدارهای الکتریکی )

  

 مواد امتحانی مهندسی نفت

 مواد امتحانی مهندسی نفت

 خواص سنگ و خواص سیال

 نمودارگیری از چاه

االرضی، زمین شناسی تخصصی )زمین شناسی تحت

 (سنگ شناسی رسوبی، زمین شناسی نفت ایران

 (زبان عمومی و تخصصی )انگلیسی (دروس زمین شناسی )عمومی، ساختمانی، نفت

، معادالت دیفرانسیل، ریاضی 2و  1ریاضی )عمومی 

 (مهندسی
 ژئوفیزیک و ژئوشیمی آلی



 

 
 

 (برداری دروس مهندسی نفت )مخزن، حفاری، بهره چاهنگاری پتروفیزیک و

 2و  1مهندسی مخزن 
مهندسی مخزن و بهره برداری )مخزن، بهره برداری، 

 (مکانیک سیاالت دوفازی

 مبانی حفاری و بهره برداری

، سیمان 2و  1مهندسی حفاری )مهندسی حفاری 

 (حفاری و گل حفاری

  

  

 مواد امتحانی مهندسی صنایع

 مواد امتحانی مهندسی صنایع

 2و  1اقتصاد عمومی  اصول و مدیریت تئوری سازمان

 تئوری احتمال و مهندسی 2و  1تحقیق در غملیات 

 دروس تخصصی 2و  1ریاضی عمومی 

 (زبان عمومی و تخصصی )انگلیسی

  

  

 .  ، بر روی لینک مربوطه کلیک کنیدمعرفی رشته مهندسی صنایع جهت

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9/
https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9/


 

 
 

  

  

 مواد امتحانی مهندسی عمران

 مواد امتحانی مهندسی عمران

و  1، سازه های بتنی 2و  1طراحی )سازه های فوالدی 

 (، راهسازی و روسازی راه2
 مکانیک سیاالت و هیدرولیک

 مکانیک خاک و پیسازی (زبان عمومی و تخصصی )انگلیسی

 ( 1مکانیک جامدات )مقاومت مصالح، تحلیل سازه ها 

  



 

 
 

 

  

 عناوین مهندسی مکانیک

 مواد امتحانی مهندسی مکانیک

 حرارت و سیاالت )ترمودینامیک

 (مکانیک سیاالت، انتقال حرارت

 ساخت و تولید

پرس، علم مواد، تولید مخصوص،  ماشین ابزار، قالب)

 (هیدرولیک و نیوماتیک



 

 
 

 (جامدات )استاتیک، مقاومت مصالح، طراحی اجزاء زبان عمومی و تخصصی انگلیسی

دینامیک و ارتعاشات )دینامیک، ارتعاشات، دینامیک 

 (ماشین، کنترل

، معادالت دیفرانسیل، 2و  1ریاضیات )ریاضی عمومی 

 (ریاضی مهندسی

  

 IT مواد امتحانی مهندسی

 IT مواد امتحانی مهندسی

مجموعه دروس تخصصی مشترک )اصول طراحی پایگاه 

 (داده ها، هوش مصنوعی، سیستم های عامل

دروس مشترک )ساختمان های گسسته، ساختمان داده 

 ها، طراحی الگوریتم، مهندسی نرم افزار، شبکه های

 (کامپیوتری

 (زبان عمومی و تخصصی )انگلیسی اصول و مبانی مدیریت

  

  

 مواد امتحانی علوم و مهندسی آب

 مواد امتحانی علوم و مهندسی آب

 های انتقال و توزیع آبساختمان های سطحی و زیرزمینیهیدرولوژی آب



 

 
 

 مهندسی زهکشی هیدرولوژی

 (زبان عمومی و تخصصی )انگلیسی مکانیک خاک

 های آبیاری سیستم ریاضیات

 هیدرولیک و هیدرولیک انهار رابطه آب و خاک و گیاه

 آمار و احتماالت مدیریت منابع آب

 (دروس تخصصی هواشناسی کشاورزی )هوا و اقلیم شناسی، زراعت، باغبانی، خاک شناسی، آبیاری، گیاه پزشکی

  



 

 
 

 

  

 مواد امتحانی علوم و مهندسی شیالت

 امتحانی علوم و مهندسی شیالتمواد 

 های شیالتیمیکروبیولوژی فرآورده های صید آبزیاناصول روش

 پویایی جمعیت و ارزیابی ذخایر آبزیان شیمی فرآورده های شیالتی

 اکولوژی دریاها اصول فرآوری محصوالت شیالتی

 اصول تغذیه آبزیان (زبان عمومی و تخصصی )انگلیسی



 

 
 

 ماهی شناسی هیدروبیولوژی عمومی

 اصول تکثیر و پرورش لیمنولوژی

 تکثیر و پرورش ماهی تکثیر و پرورش آبزیان

 شناسایی آالت و ادوات صید

  

 مواد امتحانی مهندسی فضای سبز

 مواد امتحانی مهندسی فضای سبز

 تاریخ باغ و باغ سازی
اطالعات عمومی گیاهی )درختان و درختچه های 

 (زینتی، گل کاری، چمن کاری و گیاهان پوششی

مبانی نظری منظر سخت )سازه های مصالح و روش های 

 (ساختمانی در فضای سبز

مبانی نظری طراحی منظر و فضای سبز )پارک و 

 (پارکسازی، پارک های ویژه، محوطه های فضای شهری

  

 مواد امتحانی گروه معماری

 مواد امتحانی گروه معماری

 درک عمومی معماری منظر (زبان عمومی و تخصصی )انگلیسی



 

 
 

دروس تاریخ و مبانی نظری )تاریخ معماری جهان، 

 (معماری معاصر، معماری اسالمی، مبانی نظری معماری
 تاریخ شهر در ایران

 (پروژه عملی طراحی )اسکیس معماری درک عمومی معماری

مبانی بازسازی پس از سانحه )گونه شناسی و طراحی 

اسکان موقت و دائم، واژگان و تعاریف بالیا و سوانح، 

 (مدیریت و برنامه ریزی بازسازی ومدیریت بحران

دروس فنی ساختمان )تنظیم شرایط محیطی، ایستایی، 

 (شناخت مواد، عناصر و جزئیات، تأسیسات

 پروژه تشریحی مطالعات فرهنگ و معماری ایران (پروژه عملی طراحی )اسکیس معماری منظر

 (پروژه عملی طراحی )اسکیس معماری داخلی

  

  

 . ، کلیک کنیدسواالت آزمون نظام مهندسی معمارینمونه  برای دانلود

  

  

https://irantahsil.org/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c/


 

 
 

 مواد امتحانی هنرهای نمایشی سینما

 مواد امتحانی هنرهای نمایشی سینما

 بررسی و نقد آثار سینمایی درک تصویر و خالقیت نمایشی

 دانستنی های تخصصی، تاریخی و بینشی در هنر نمایش مبانی نظری سینما

 فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان کارگردانی

 دانستنی های هنری (زبان عمومی و تخصصی )انگلیسی

 مبانی نظری شناخت وسایل ارتباط جمعی

 پروژه تشریحی نمایشنامه نویسی
دروس تخصصی بازیگری )تاریخ، اصول و فنون، نظریه 

 (ها

 پروژه تشریحی تجزیه و تحلیل نمایشنامه بازیگری آزمون عملی

  

 گروه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی

 عناوین آزمون امتحانی طراحی صنعتی

تاریخ هنر و طراحی صنعتی ایران و جهان )آشنایی با 

هنر در تاریخ، تاریخ طراحی صنعتی، هنر و طرح اشیا 

 (در تمدن اسالمی

 (زبان عمومی و تخصصی )انگلیسی



 

 
 

مبانی نظری طراحی صنعتی )مبانی طراحی صنعتی، 

مبانی هنرهای تجسمی، مهندسی فاکتورهای انسانی، 

مباحث پروژه های طراحی صنعتی، ارزیابی و اقتصاد 

 (مدیریت تولیدات صنعتی، جامعه شناسی صنعتی

مواد، ساخت و تولید )مدل سازی، مواد و روش های 

 (ساخت، طراحی فنی، فیزیک و هندسه

 ژه عملی طراحی صنعتیپرو

 

  



 

 
 

  ات مهم در رابطه با منابع کارشناسی ارشدنک

هم اکنون که به طور کامل و مفصل با منابع این آزمون و مواد امتحانی آن آشنا شدید، بهتر است برخی از نکات 

را نیز دانسته و آن ها را رعایت کنید. تعدادی از مهم ترین نکات که در رابطه با منابع آزمون ارشد باید بدانید، 

  :د زیر می باشندشامل موار

 به یاد داشته باشید که حتما منابعی را انتخاب کنید که به روز هستند و از منابع قدیمی استفاده نکنید.  

 حتما تمامی منابع معرفی شده را تهیه کرده و مطالعه کنید.  

 سعی کنید که تمامی مواد امتحانی بیان شده را مطالعه کرده و تسلط کافی داشته باشید.  

 این که بتوانید تمامی منابع و مواد امتحانی ذکر شده را مطالعه کنید، حتما یک برنامه ریزی خوب  برای

  .داشته باشید

  

 منابع کارشناسی ارشد جدیدترین اخبار

 آذر ۱۶آغاز ثبت نام در کنکور ارشد از  ��

 .شودآذر آغاز می ۱۶از  ۱۴۰۲نام در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ثبت

 درخواست داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد از رئیس جمهور ��

 من، فارس سامانه در خود درخواست ثبت با ۱۴۰۱ سال ارشد مدتی است برخی داوطلبان آزمون کارشناسی

 به اینامه در خود اقدام ترینتازه در داوطلبان این. هستند علوم و بهداشت وزارت ارشد کنکور تعویق خواستار

 .واسته خود را مطرح کردندخ جمهور رئیس

 منابع کنکور ارشد علوم انسانی و کنکور دکتری علوم انسانی ��



 

 
 

 اولین شوند، انتخاب درستی به اگر انسانی علوم دکتری کنکور منابع و انسانی علوم ارشد کارشناسی منابع کنکور

ز منابع کنکور ارشد اطالع کاملی ا باید افراد لذا،. است ها دانشگاه در قبولی سوی به حرکت مسیر در صحیح قدم

  .داشته باشند

  

 ��خالصه مطلب��

آشنا کنیم. به یاد داشته باشید  منابع کارشناسی ارشد ما در این مقاله سعی داشتیم تا شما عزیزان را با تمامی

که این آزمون اهمیت بزایی دارد و قبولی آن در گرو شناخت و مطالعه منابع می باشد. لذا، اگر سوالی در رابطه با 

منابع کنکور ارشد دارید و یا می خواهید با نمونه سواالت این آزمون و منابع دیگر آن آشنا شوید، می توانید از 

و با دانشی همچون ایران تحصیل یاری بگیرید. مشاوران ما شما را یاری کرده و شانس قبولی مشاوران با تجربه 

  .شما را در این کنکور، افزایش می دهند

  

  

  .��کنید کلیک برای دانلود پی دی اف مقاله�� 

  

 

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2022/11/منابع-آزمون-کارشناسی-ارشد-1402.pdf

