
 

 

  

 

 

ابل توجه دانشجويان و دانش آموختگان ممتاز كارشناسي متقاضي ورود بدون آزمون به مقطع ق

 69 - 69 تحصیلي سال زابل  كارشناسي ارشد دوره روزانه دانشگاه

 

های تحصیالت تکمیلی بررای سرات تحصریلی    بر گسترش دورهدانشگاه زابل در راستای رسالت خود مبنی     

تحقیقرات و ننراوری مصرو      ،علرو   وزارت " علمری  برگزیرگگا   به تسهیالت " نامه آئین اساس بر  69-69

هرای ییرل از برین داوطلبرا  واررگ شررای ،       و بر طبق موارد منگرج در این اطالعیه در رشته 11/40/1161

باشرگ. عالممنرگا    می 04/1/69پذیرد. مهلت ارسات مگارک حگاکثر تا تاریخ دانشجوی کارشناسی ارشگ می

  www.uoz.ac.ir برای کسب اطالعات تکمیلی ودریانت نر  های ثبت نا  به سایت دانشگاه زابل به آدرس

                      ( نررر  هررا و آیررین نامرره هررا  <کمیلرریتمررگیریت تحصرریالت  <تحصرریالت تکمیلرریمعاونررت آموزشرری و )

 .مرارعه نرماینگ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مگیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه

 عنوان رشته ردیف عنوان رشته دیفر

 مهنگسی منابع طبیعی نرآوری محصوالت شیالتی 16 زراعت -مهنگسی کشاورزی 1

 تکثیر و پرورش آبزیا  -مهنگسی منابع طبیعی 04 اصالح نژاد دا  -مهنگسی کشاورزی 0

 زبا  و ادبیات نارسی 01 امتصاد کشاورزی -مهنگسی کشاورزی 1

 رغرانیا و برنامه ریزی روستایی 00 اصالح نباتات -مهنگسی کشاورزی 0

 رغرانیا و برنامه ریزی شهری 01 اکولوژیک کشاورزی -مهنگسی کشاورزی 9

 زبا  وادبیات عر  00 (علو  باغبانی)گیاها  دارویی،ادویه ای و نوشابه ای -مهنگسی کشاورزی 9

 آموزش زبا  انگلیسی 09 اصالح گیاها  باغبانی -کشاورزیمهنگسی  7

 مهنگسی منابع ا  –مهنگسی کشاورزی  09 تغذیه دا  –مهنگسی کشاورزی علو  دامی  8

 آبیاری و زهکشی -مهنگسی کشاورزی 07 پرورش و تولیگ طیور -مهنگسی کشاورزی 6

 های آبیسازه -کشاورزیمهنگسی  08 حشره شناسی کشاورزی -مهنگسی کشاورزی 14

 علو  خاک -مهنگسی کشاورزی 06 صنایع غذایی -مهنگسی کشاورزی 11

 ژنتیک -زیست شناسی 14 بیوتکنولوژی کشاورزی -مهنگسی کشاورزی 10

 شیمی تجزیه 11 بیماری شناسی گیاهی -مهنگسی کشاورزی 11

 شیمی آلی 10 مرتعگاری -مهنگسی منابع طبیعی 10

 نیزیولوژی گیاهی -زیست شناسی علو  گیاهی 11 بیابا  زدایی -منابع طبیعیمهنگسی  19

 مهنگسی آ  -مهنگسی عمرا  10 آبخیزداری -مهنگسی منابع طبیعی 19

 سازه -مهنگسی عمرا  19 انگل شناسی دامپزشکی 17

 مگرت -مهنگسی برق 19 های چنگ سازه چوبینرآورده -مهنگسی منابع طبیعی 18


