
پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران1399رشته های پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی ارشد سال   

 ردیف گروه اموزشی رشته ها ظرفیت

 مدیریت کسب وکار گرایش بازاریابی 15

 علوم انسانی

1 

 2 مدیریت کسب وکار گرایش استراتژی 15

 3 حسابداری 15

 4 مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک 15

 5 مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی 15

امور شهریمدیریت  15  6 

 7 مدیریت تکنولوژی گرایش نوآوری تکنولوژی 15

 8 مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی 15

 9 جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری 15

 10 جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهری 15

شهری بازآفرینی و جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن 15  11 

 12 مدیریت رسانه 15

همشاوره خانواد -مشاوره  15  13 

 14 روانشناسی تربیتی 15

 15 روانشناسی بالینی 15

 16 مدیریت آموزشی 15

 17 حقوق عمومی 15

 18 آموزش زبان انگلیسی 15

 19 حقوق خصوصی 15

شناسی حقوق جزا و جرم 15  20 

الملل حقوق تجارت بین  15  21 

 22        حقوق بشر 15

 23 برنامه ریزی آمایش سرزمین 15

 24 کارآفرینی گرایش فناوری 15

اصالحیگرایش حرکات  اصالحیآسیب شناسی ورزشی و حرکات  15  25 

 26 فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی 15

بازاریابی در ورزش مدیریت ورزشی گرایش مدیریت 15  27 

 28 علوم پایه نانوشیمی 15

 هنر مهندسی معماری 15

 هنر

 
 

29 

 30 تصویر سازی 15

 31 طراحی شهری 15

یفنی مهندس ایمنی ، بهداشت و محیط زیست 15  32 



پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران1399رشته های پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی ارشد سال   

  مهندسی در سوانح طبیعی 15

 فنی مهندسی

 

 

33 

اطالعاتمهندسی فناوری  15  34 

 35 مهندسی مکاترونیک 15

 36 مهندسی طراحی محیط زیست 15

کشاورزی و  علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فناوری مواد غذایی 15

 منابع طبیعی

37 

 38 علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش صنایع غذایی 15
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