
 پذیرفته شدگانی که محل تحصیل کد رشته محل تحصیل آنها تهران   می باشد. 

 تاریخ و محل ثبت نام     مقطع  رشته  ساعت  دانشکده 

 

 مدیریت

03/03الی  03/8  

 
 – -مدیریت کسب و کار کلیه گرایش ها 

 

کارشناسی 

 ارشد

 

 

 32/6/8231شنبه 

 –خیابان انقالب  –آدرس: تهران 

 –کوچه طبرسی  –خیابان خاقانی 

 –دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

 سالن ورزش

 

03/01الی  03/03 مدیریت صنعتی کلیه گرایش  –مدیریت آموزشی  

 مدیریت فنآوری کلیه گرایش ها –ها 

03/01الی  03/00 مدیریت  –کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید  

 بازرگانی کلیه گرایش ها 

 

فنی و مهندسی و 

 تربیت بدنی 

 03/03الی  03/8
  –مهندسی صنایع گرایش) بهنیه سازی سیستم ها 

  لجستیک زنجیره تامین

 

 کارشناسی

 ارشد

 

 

 

 

 32/6/8231 یکشنبه 

 

 –خیابان انقالب  –آدرس: تهران 

 –کوچه طبرسی  –خیابان خاقانی 

 –دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

 سالن ورزش

 

 

 03/01الی 03/03

 

عمران  -سیستم های کالن   -مدیریت مهندسی 
 محیط زیست ( –مدیریت ساخت  –گرایش )سازه 

 03/01الی  03/00

 مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی 

 –رفتارحرکتی گرایش ) یادگیری و کنترل حرکتی 
 مدیریت ورزشی گرایش ) بازاریابی (

 

 

 

 

 

 علوم ریاضی

 

 03/03الی  03/8

 

ریاضی کاربردی)  آنالیز  –ریاضی محض گرایش جبر 
علوم کامپیوتر گرایش  –ریاضی مالی  - عددی 

 داده کاری

 

کارشناسی 

 ارشد

 

 

 32/6/8231 دو شنبه 

 

 –خیابان انقالب  –آدرس: تهران 

 –طبرسی کوچه  –خیابان خاقانی 

 –دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

 سالن ورزش 

 

 03/01الی  03/03 علوم جغرافیا

برنامه  -جغرافیا و برنامه ریزی شهری ) آمایش شهری
سنجش از دور و سیستم -ریزی مسکن و بازآفرینی  ( 

جغرافیای روستایی -اطالعات ) سنجش از راه دور ( 
 گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی

 



 03/01الی  03/00

 

 

آب و هواشناسی  –ژئومورفولوژی و آمایش محیط –
جغرافیا و برنامه ریزی  –جغرافیای سیاسی –سینوپتیک

 مخاطرات محیطی  ––گردشگری 

 

 

 علوم مالی 

 

 03/03الی  03/8

مهندسی  –حسابرسی  –حسابداری  -مدیریت مالی  
 صنایع سیستم های مالی  

 

 

کارشناسی 

 ارشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 36/6/8231 سه شنبه 

 

 –خیابان انقالب  –آدرس: تهران 

 –کوچه طبرسی  –خیابان خاقانی 

سالن  –دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

 ورزش 

 

 

 حقوق
 03/01الی  03/03

 مطالعات منطقه ای  –روابط بین الملل  –علوم سیاسی 

 حقوق و فیزیک 

 03/01الی  03/00

 

 

فیزیک گرایش  –الملل حقوق بین  –حقوق خصوصی 
 پالسما 

 

  ادبیات 

 03/03الی  03/8

 

آموزش زبان  –فلسفه دین  –علوم قرآن و حدیث 
مترجمی زبان  –زبان و ادبیات انگلیسی  –انگلیسی 
 انگلیسی 

 

 

 

 

 

 

کارشناسی 

 ارشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 32/6/8231 چهارشنبه

 

 –خیابان انقالب  –آدرس: تهران 

 –طبرسی کوچه  –خیابان خاقانی 

سالن  –دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

 ورزش 

 

بانکداری  –اقتصاد انرژی  علوم اقتصادی گرایش 03/01الی  03/03  اقتصاد
 -اقتصاد اسالمی  -اقتصاد مالی اسالمی –اسالمی 

 03/01الی  03/00 شیمی

 

 

 نانو شیمی –شیمی تجزیه 

  علوم زمین  

 03/01الی  03/00

 

چینه  –زمین شناسی اقتصادی  –نفت  زمین شناسی
  –زمین شناسی مهندسی  - نگاری و دیرینه شناسی 

 

 



 پذیرفته شدگانی که محل تحصیل کد رشته محل آنها کرج می باشد. 

 تاریخ و محل ثبت نام   مقطع  رشته  دانشکده 

 

روانشناسی و علوم 

 تربیتی

 

 –روانشناسی عمومی  –تعلیم و تربیت اسالمی  –برنامه ریزی درسی 
علم  –تکنولوژی آموزشی  –تحقیقات آموزشی   -  مشاوره )خانواده (

فلسفه   -روانشناسی تربیتی  –روانشناسی بالینی  –اطالعات و دانش شناسی
 تعلیم و تربیت 

 

 

 کارشناسی ارشد

 

 

 32/6/8231 یکشنبه 

 

میدان  –آدرس : خیابان شهید بهشتی 

 –دانشگاه خوارزمی  –دانشگاه 

 –ساختمان دانشکده ادبیات کرج 

  طبقه اول

 

 حقوق

 

مطالعات زنان گرایش حقوق  - حقوق خصوصی ) پردیس خودگردان (
 زن در اسالم

بیومکانیک ورزشی  –فیزیولوژی ورزشی گرایش فعالیت بدنی و تندرستی  تربیت بدنی 
  -آسیب شناسی و حرکات اصالحی گرایش حرکات اصالحی  –

 

 کارشناسی ارشد

 

 32/6/8231 دو شنبه 

 

میدان  –آدرس : خیابان شهید بهشتی 

 –دانشگاه خوارزمی  –دانشگاه 

 –ساختمان دانشکده ادبیات کرج 

 طبقه اول

-مهندسی عمران ) زلزله –مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی  فنی و مهندسی
 آب و سازه های هیدرولیکی ( –راه و ترابری  –ژئوتکنیک 

ریاضی کاربردی گرایش  –ریاضی محض گرایش آنالیز  –آمار ریاضی  علوم ریاضی
 –علوم کامپیوتر گرایش علوم تصمیم و مهندسی دانش  -بهینه سازی 

 

 ادبیات

 

 

زبان و  –جامعه شناسی  –تاریخ کلیه گرایش ها  –زبان و ادبیات فارسی 
 پژوهش در علوم اجتماعی  –فلسفه و کالم اسالمی  –ادبیات عربی 

 

 کارشناسی ارشد

 

 36/6/8231 سه شنبه 

 

 

میدان  –آدرس : خیابان شهید بهشتی 

 –دانشگاه خوارزمی  –دانشگاه 

 –ساختمان دانشکده ادبیات کرج 

 طبقه اول

 جغرافیا

جغرافیا و برنامه ریزی  –ژئومورفولوژی گرایش ژئومورفولوژی نظری 
 –جغرافیا و برنامه ریزی کالبدی  –شهری گرایش محیط زیست شهری 

سنجش از دور و سیستم  –آب وهواشناسی گرایش تغییر اقلیم –فضایی 
 اطالعات جغرافیایی گرایش سیستم اطالعات جغرافیایی

شناسی و کیهان گرانش –اپتیک  و لیزر  –نجوم و اختر فیزیک فیزیک ) فیزیک
 نانو فیزیک  –فوتونیک  –ماده چگال (

 

 

 کارشناسی ارشد

 

 32/6/8231 شنبه چهار

میدان  –آدرس : خیابان شهید بهشتی 

 –دانشگاه خوارزمی  –دانشگاه 
 شیمی معدنی شیمی کاربردی  –شیمی آلی  –شیمی فیزیک  شیمی



فیزیولوژی  - بیوشیمی  –ژنتیک  –سلولی و مولکولی  زیست شناسی علوم زیستی
علوم محیط  –سلولی تکوینی گیاهی  –سیستماتیک گیاهی  –گیاهی 
 سلولی تکوینی جانوری   –فیزیولوژی جانوری  –زیست 

 –ساختمان دانشکده ادبیات کرج 

 طبقه اول

زیست  –آب زمین شناسی  –زمین ساخت –علوم زمین گرایش پترولوژی  علوم زمین
 شناسی و سنگ شناسی رسوبی رسوب )علوم زمین گرایش  - محیطی 

 ژئوفیزیک گرایش لرزه شناسی 

 

  
 


