
 

 

 رشته های مورد نیاز در مقطع تحصیلی لیسانس –( 1جدول شماره )
 رشته تحصیلی عناوین رشته تحصیلی ردیف

 مالی -اجرایی -فناوری اطالعات -صنعتی -دولتی -بازرگانی -امور بانکی مدیریت 1

 اقتصاد نظری -اقتصاد بازرگانی اقتصاد 2

 کلیه رشته های تحصیلی حسابداری حسابداری 3

 آمار و کاربردها -آمار آمار 4

 ریاضی ریاضی 5

 حقوق حقوق 6

 مهندسی صنایع مهندسی صنایع 7

 نرم افزار، سخت افزار مهندسی کامپیوتر 8

 (ITمهندسی فناوری اطالعات ) مهندسی فناوری اطالعات 9

 آموزش زبان انگلیسی –مترجمی زبان انگلیسی  زبان انگلیسی 10

 

 رشته های خاص مقطع تحصیلی کارشناسی -2جدول شماره                            

 گرایش رشته تحصیلی

 حقوق و علوم قضایی حقوق و علوم قضائی

 مهندسی عمران مهندسی عمران

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 



 

 

 مفاد آزمون کتبی مقطع تحصیلی کارشناسی –(  3جدول شماره )

 مفاد آزمون عمومی:

 عمومی: 
 (                        Gmat*هوش ریاضی و استعدادتحصیلی  )

 (                  INTERNET- WORD-EXCELL- WINDOWS* کامپیوتر )

 *زبان انگلیسی عمومی 

 * آشنایی با خدمات الکترونیک بانکی                              
 

 مفاد آزمون تخصصی:
 مفاد آزمون رشته تحصیلی عناوین رشته تحصیلی ردیف

 مدیریت 1
 -صنعتی -دولتی -بازرگانی -امور بانکی

 مالی -اجرایی -فناوری اطالعات

آمار و کاربرد آن در  –رفتار سازمانی  -تئوری های مدیریت 

 مدیریت

 پول و بانکداری –اقتصاد کالن  -اقتصاد خرد اقتصاد نظری -اقتصاد بازرگانی اقتصاد 2

مدیریت مالی –اصول حسابداری  –حسابرسی  کلیه رشته های تحصیلی حسابداری حسابداری 3  

رگرسیوننمونه گیری و  –آمار ریاضی  –احتمال  آمار و کاربردها -آمار آمار 4  

 ریاضی ریاضی 5
نمونه گیری و  -آمار ریاضی -مبانی احتمال -ریاضی عمومی 

 رگرسیون

 حقوق تجارت، حقوق اداری، حقوق مدنی حقوق حقوق 6

 اقتصاد مهندسی –تجزیه و تحلیل سیستم ها  –کنترل پروژه  مهندسی صنایع مهندسی صنایع 7

 مهندسی کامپیوتر 8
افزار، مهندسی نرم  -مهندسی کامپیوتر

 سخت افزار -کامپیوتر

پایگاه  –شبکه های کامپیوتری  -امنیت شبکه  -طراحی الگوریتم

 داده

9 
مهندسی فناوری 

 اطالعات
 مهندسی فناوری اطالعات

شبکه های  –سیستم های اطالعات مدیریت  -تجارت الکترونیک

 پایگاه داده -کامپیوتری 

 زبان انگلیسی 10
 مترجمی زبان انگلیسی

 آموزش زبان انگلیسی
 زبان تخصصی -زبان عمومی

 آیین دادرسی مدنی-حقوق تجارت-حقوق مدنی حقوق و علوم قضایی حقوق و علوم قضائی 11

 عمران مهندسی عمران 12
اصول مدیریت -متره و برآورد -مقاومت مصالح-تحلیل سازه

 ساخت

 


