رشتههای دارای سهمیه پذیرش بدون آزمون (استعدادهای درخشان) کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند
برای سال تحصیلی 1401-1400
درصورت تغییر عنوان رشته یا حذف و اضافه فهرست رشتههای ذیل از طرف سازمان سنجش در دفترچه شماره  2آزمون
ورودی سال  ،1400مندرجات دفترچه شماره  2آزمون مالک عمل خواهد بود .همچنین ظرفیت پذیرش بدون آزمون 40
درصد ظرفیت پذیرش با آزمون روزانه می باشد که بر اساس آیین نامه وزارت عتف  2/3از دانشجویان دانشگاه بیرجند و 1/3
از دانشجویان سایر دانشگاهها پذیرفته میشوند.

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
ردیف عنوان رشته
1

زبان و ادبیات فارسی

2

زبان و ادبیات فارسی – ادبیات تطبیقی

3

زبان و ادبیات فارسی – ادبیات روایی

4

جغرافیاو برنامه ریزی روستایی -مدیریت توسعه پایدار روستایی

5

مخاطرات محیطی

6

جغرافیای سیاسی – آمایش سیاسی فضا

7

ادبیات عربی

8

تاریخ – ایران اسالمی

9

زبان شناسی همگانی

10

مترجمی زبان انگلیسی

11

نهج البالغه – اخالق و تربیت فردی و اجتماعی

12

فلسفه و کالم اسالمی

13

علوم سیاسی

14

پژوهش علوم اجتماعی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
ردیف عنوان رشته
1

برنامه ریزی درسی

2

مدیریت آموزشی

3

روان شناسی تربیتی

4

علم اطالعات و دانش شناسی -مدیریت اطالعا ت

5

علم اطالعات و دانش شناسی – مطالعه کتابخانههای عمومی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
ردیف عنوان رشته
1

مدیریت ورزشی -مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی

2

فیزیولوژی ورزشی -فیزیولوژی ورزشی کاربردی

3

فیزیولوژی ورزشی– فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض

4

تربیت بدنی – بیومکانیک ورزشی

دانشکده علوم
ردیف عنوان رشته
1

شیمی  -شیمی تجزیه

2

شیمی  -شیمی آلی

3

شیمی  -شیمی معدنی

4

شیمی  -شیمی فیزیک

5

فیتوشیمی

6

فیزیک ماده چگال

7

فیزیک -نجوم و اخترفیزیک

8

فیزیک -فیزیک پالسما

9

فیزیک -فیزیک هستهای

10

علوم زمین – زمین ساخت (تکتونیک)

11

علوم زمین  -پترولوژی

12

علوم زمین  -رسوب شناسی و سنگ شناسی
رسوبی

13

علوم زمین  -چینه نگاری و دیرینه شناسی

دانشکده علوم ریاضی و آمار
ردیف عنوان رشته
1

ریاضیات و کاربردها  -آنالیز

2

ریاضی کاربردی -بهینه سازی

3

ریاضی کاربردی -آنالیز عددی

4

ریاضی کاربردی – ریاضی مالی

5

آمارریاضی

6

آمار – علم دادهها

دانشکده مهندسی
ردیف عنوان رشته
1

مهندسی مکانیک  -ساخت و تولید

2

مهندسی مکانیک  -طراحی کاربردی

3

مهندسی مکانیک  -تبدیل انرژی

4

مهندسی معدن  -اکتشاف مواد معدنی

5

مهندسی معدن -استخراج مواد معدنی

6

مهندسی معدن  -فرآوری مواد معدنی

7

مهندسی معدن – معدن و محیط زیست

8

مهندسی عمران -سازه

9

مهندسی عمران -مهندسی محیط زیست

10

مهندسی عمران -مهندسی آب و سازه های
هیدرولیکی

11

مهندسی عمران -مهندسی و مدیریت منابع آب

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
ردیف عنوان رشته
1

مهندسی برق -سیستمهای قدرت

2

مهندسی برق -مدارهای مجتمع الکترونیک

3

مهندسی برق – مخابرات سیستم

4

مهندسی برق -الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی

5

مهندسی فناوری اطالعات -مدیریت سیستمهای اطالعاتی

6

مهندسی برق -افرازههای میکرو نانو الکترونیک

7

مهندسی برق  -کنترل

دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست
ردیف عنوان رشته
1

زیستفناوری -صنعت و محیطزیست

2

علوم و مهندسی محیط زیست -ارزیابی و آمایش سرزمین

3

علوم و مهندسی محیط زیست – آلودگی محیط زیست

4

علوم و مهندسی مرتع -مدیریت مرتع

5

علوم و مهندسی مرتع -گیاهان دارویی و صنعتی

6

علوم و مهندسی آبخیزداری -حفاظت آب و خاک

دانشکده هنر
ردیف عنوان رشته
1

باستان شناسی -پیش از تاریخ ایران

2

باستان شناسی -دوران تاریخی ایران

3

باستان شناسی -تمدن و فرهنگ اسالمی ایران و سرزمین های دیگر

4

هنر اسالمی -مطالعات تاریخی هنر اسالمی

5

فرش – مواد اولیه و رنگرزی

دانشکده کشاورزی
ردیف عنوان رشته
1

اگروتکنولوژی -علوم علفهای هرز

2

علوم دامی – تغذیه طیور

3

علوم دامی -تغذیه دام

4

علوم دامی -فیزیولوژی دام و طیور

5

علوم دامی  -ژنتیک و اصالح دام و طیور

6

اگروتکنولوژی – فیزیولوژی گیاهان
زراعی

7

اگروتکنولوژی – اکولوژی گیاهان زراعی

8

اگروتکنولوژی -علوم و تکنولوژی بذر

9

اگرواکولوژی

10

توسعه روستایی

11

علوم و مهندسی باغبانی-گیاهان دارویی

12

ژنتیک و به نژادی گیاهی

13

علوم و مهندسی آب -منابع آب

14

علوم و مهندسی آب -آبیاری و زهکشی

15

علوم و مهندسی آب -سازه های آبی

16

علوم و مهندسی آب  -هیدروانفورماتیک

17

بیماری شناسی گیاهی

