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  :گزینش علمی و زمان شيوه .١

شيوه گزینش علمی  ٨/٨/٩١مصوب " دستورالعمل نحوه نظارت سازمان سنجش و آموزش کشور بر آزمونھای اختصاصی"  ٣-۶بنا به بند 

نفر می  ١۵کارشناسی ارشد حضوری بررسی مدارک خواھد بود و ظرفيت پذیرش دانشجو در ھر رشته آزمون زبان و دانشجو، بر اساس 

  .باشد

  زبان عمومیآزمون  :کتبی منابع آزمون •

اطRعات . برگزار خواھد شدپردیس اصلی دانشگاه فردوسی مشھد در   ٢٠/۶/٩٢چھارشنبه  :آزمون زمان و مکان برگزاری •

  .برگزاری آزمون روز قبل از آزمون در سایت پردیس اعRم خواھد شددقيق تکميلی در خصوص مکان و ساعت 

  ٢۶/۶/٩٢ سه شنبه  :نھایی پذیرفته شدگاناع%م نتایج  زمان •

  ٢٨/۶/٩٢ پنجشنبه  و  ٩٢/ ٢٧/۶  چھارشنبه :ثبت نام پذیرفته شدگان زمان  •

  ١/٧/٩٢ دوشنبه :شروع ک%س ھازمان  •

و ) از طریق لينک سيستم ثبت نام الکترونيکی  (پرونده الکترونيکی خودداوطلبين موظفند در تمام مدت ثبت نام بطور مستمر 

  .را بازدید نمایند تا از آخرین اخبار مطلع شوند) ic.um.ac.ir(درس آدانشگاھی به سایت پردیس 

  

 :شرایط Nزم متقاضيان مقطع کارشناسی ارشد .٢

 تابعيت جمھوری اسRمی ایران .١

در صورت پذیرفته شدن اخذ معافيت تحصيلی ( نداشتن منع قانونی ادامه تحصيل از لحاظ خدمت وظيفه عمومی برا ی داوطلبين ذکور .٢

 ) برای دانشجویان پسر ایرانی مطابق قوانين نظام وظيفه عمومی، پس از ثبت نام 

. یا وزارت بھداشت ،درمان و آموزش پزشکی باشددارا بودن مدرک کارشناسی که مورد تایيد وزارت علوم،تحقيقات و فناوری و  .٣

 )، مجاز به شرکت نيستندمتقاضيان با مدرک معادل کارشناسی(



3 

 

 

 :ی آموزشیامحتو .٣

پژوھشی متناظر در دانشگاه  –ی آموزشی رشته ھا و تعداد واحد ھای ھر رشته مطابق با محتوای آموزشی و قوانين آموزشی امحتو .١

 .فردوسی مشھد می باشد

گواھينامه پایان . برگزار می شود )بدون پایان نامه( محور آموزش یا) با پایان نامه( پژوھشی-ه آموزشیکارشناسی ارشد به دو شيودوره  .٢

 .با@تر اعتبار یکسانی دارند در دوره تحصيلی دوره کارشناسی ارشد در ھر دو شيوه جھت ادامه تحصيل

 می باشد) نيمسال ۵معادل ( ۵/٢و حداکثر آن ) سالنيم ۴معادل (سال ٢حداقل طول دوره کارشناسی ارشد  .٣

 .برنامه ریزی تشکيل کRس ھا برای تمامی روزھای ھفته انجام می شود و پذیرفته شدگان ملزم به حضور در کRس ھا خواھند بود  .۴

الکترونيکی ھمان آموزش از راه دور است که کRس ھا بصورت مجازی از طریق اینترنت برگزار می شوند و فقط امتحانات بصورت آموزش  .٥

 . حضوری می باشد

 

  

 :پذیرش دانشجویان استعدادھای درخشان .٤

 داوطلبين باید . پذیرش خواھند شدداوطلبين استعدادھای درخشان در ھر رشته کارشناسی ارشد دو نفر به صورت مازاد بر ظرفيت از بين 

بعنوان   ٢٣ اضر شبن -اضر نابايخ-دھشم رد عقاو للملا نيب سیدرپ تسایردفتر  هب ار ) یشزومآ و یشھوژپ یاھتيلاعف هيلک( کرادم

دانشجویان پذیرفته  .نمایند لاسرا" پردیس دانشگاھی دانشگاه فردوسی مشھد   ..... هتشردر  ناشخرد یاھدادعتسا زا هدافتسا متقاضی"

  .در کارشناسی ارشد در طول تحصيل برخوردار خواھند بود% ٣٠شده از سھميه استعداد ھای درخشان از تخفيف شھریه تحصيلی 

پردیس در صورت انصراف و یا اخراج دانشجو به ھر دليلی، دانشجو موظف می باشد تمام تخفيف شھریه برخودار شده را با : ١ تبصره

  .تسویه حساب نماید دانشگاھی

 

 :سھميه ایثارگران .٥

آزادگان و جانبازان  جھادگران، ظرفيت پذيرفته شدگان در ھر رشته بر اساس مقررات به ايثارگران معزز انقRب اسRمي شامل رزمندگان،% ٢٠

 .به با@ در گزينش جزء سھميه ايثارگران محسوب خواھند شد %٥٠ھمسر و فرزندان عزيز شھدا ،مفقودين، اسرا و جانبازان  .اختصاص دارد

ير مراجع ذيربط در داوطلبان استفاده از سھميه فوق بايد گواھي استفاده از سھميه را حسب مورد توسط بنياد شھيد امور ايثارگران و سا

بديھي است به مداركي كه به غير از روش الكترونيكي و بعد از تاريخ مقرر ارائه گردد به ھيچ عنوان ترتيب اثر  .ھنگام ثبت نام اسكن نمايند

  .داده نخواھد شد

اتي جبھه ھاي نبرد حق عليه حداقل شش ماه داوطلبانه در مناطق عملي ٣١/٦/١٣٦٧لغايت  ٣١/٦/١٣٥٩داوطلباني كه از تاريخ  :١تبصره 

به بعد يك نوبت با سھميه مذكور در آزمونھاي  ١٣٦٨داوطلباني كه از سال  .توانند از سھيمه فوق استفاده نمايندباطل حضور داشته اند، مي

ميه ايثارگران استفاده توانند از سھماه حضور داوطلبانه در جبھه باشند مي ١٢ورودي پذيرفته شده اند در صورتي كه داراي گواھي حداقل 

  .نمايند

در آزمون كتبي و (از امتيازات كسب شده توسط آخرين فرد پذيرفته شده سھميه آزاد % ٨٠داوطلبان سھميه ايثارگران بايد حداقل  :٢تبصره 

  .را احراز نمايند ) مرحله نھايي

 

 :تحصيلی شھریه  .۶

برانی ثبت نام الزامی است حتی اگر دانشجو در مرخصی تحصيلی و یا در واحدھای ج تحصيلی پرداخت شھریه ثابت در ھر نيمسال .١

 .کرده باشد
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باشد  )بر اساس تقویم آموزشی( روز پس از شروع ترم ١۵فاصله کمتر از در در صورت انصراف، حذف ترم و یا اخراج دانشجو از برنامه اگر  .٢

می  آن ترم تحصيلی روظف به پرداخت شھریه ثابت و متغيپس از این تاریخ مشھریه ثابت می باشد و کامل دانشجو موظف به پرداخت 

 .باشد

 .پایان ترم تسویه شودشروع امتحانات باید تا یکماه قبل از  تحصيلی  مبلغ شھریه ھر نيمسال .٣

 .نمی باشدمبلغ شھریه شامل ھزینه ھای مسکن، تغذیه،کتاب و سایر ھزینه ھای دانشجویی  .۴

در مقطع کارشناسی ارشد بر عھده دانشجو بوده و در تعرفه شھریه ھای ) در صورت تجربی بودن پروژه(رساله ھزینه ھای مربوط به  .۵

 .متغير پایان نامه لحاظ نشده است

 .ثابت می باشد  ٩٢-٩٣مبلغ شھریه برای تمام طول تحصيل دانشجو ورودی  .۶

  .استمطابق با شھریه سال قبل به شرح جدول زیر  ٩٢- ٩٣شھریه سال تحصيلی  .٧

  

٩٢-٩٣ تحصيلی سال مجازیشھریه تحصيلی دوره ھای آموزش   

  شھریه متغير
)به ریال(ھر واحد     

  شھریه ثابت
)به ریال( ترمھر       

  دوره

آموزش محور -انسانیگروه آموزشی علوم  -کارشناسی ارشد 8,000,000 1,250,000  

1,750,000 10,000,000 
آموزش  – فنی مھندسی و گروه آموزشی علوم پایه -کارشناسی ارشد

 محور

  

 :ینترنتی در مقطع کارشناسی ارشدراھنمای ثبت نام امدارک Nزم و  .٧

داوطلبين در حين ثبت نام اینترنتی، ملزم به بارگذاری مدارک مورد نياز جھت ثبت . فرآیند ثبت نام اوليه فقط بصورت اینترنتی می باشد 

بديھي است به مداركي كه به غير از روش الكترونيكي و بعد از تاريخ مقرر ارائه گردد به ھيچ عنوان ترتيب اثر داده . نام می باشند

  .زم به ذکر است که ارائه اصل مدارک تحصيلی، ریز نمرات، پس ازاعRم نتایج و پذیرش دانشجو الزامی می باشد@نخواھد شد 

و از طریق سامانه پذیرش وب سایت  نموده داوطلبين می بایست تمامی مدارک مورد درخواست را قبل از اتمام مھلت اعRم شده تھيه

 .دارک خود به صورت اینترنتی اقدام و کد رھگيری دریافت نمایندنسبت به ثبت نام و ارسال م  رسمی دانشگاه

را تکميل  الكترونيكي موجود در سيستم ثبت نام اينترنتي فرم تقاضانامه در این مرحله داوطلب باید ):ایجاد پرونده داوطلبی( مرحله اول �

 .وجود نداردبعد از تایيد نھایی امکان تغيير در اطRعات مندرجات فرم تقاضانامه  .نماید 

می بایست برای که در اینصورت . ثبت نام نماید متناسب با مدرک کارشناسی خود  ھر داوطلب می تواند در بيش از یک رشته تحصيلی

تکميل فرم و دریافت کد رھگيری  و سپس ارسال مدارک و  واریز وجه (  را انجام دھدثبت نام  ھر سه مرحله  مستقلھر کدام بصورت 

در قسمت توضيحات در صورت ثبت نام در بيش از یک رشته تحصيلی داوطلب باید در ھر کدام  نکته بسيار مھم اینکه.  )داشته باشد

  .رشته ھای تحصيلی مورد انتخاب خود را به ترتيب اولویت ذکر کند

  93-92  تحصيلی شھریه تحصيلی سال

 شھریه پایان نامه

  )به ریال(ھر واحد 

 )دروس اصلی دوره(شھریه متغير 

 )به ریال(ھر واحد 

 )دروس پيش نياز(شھریه متغير 

 شھریه ثابت  )به ریال(ھر واحد 

  )به ریال(ھر ترم
  دوره

  نظری  آزمایشگاھی -عملی   نظری  آزمایشگاھی -عملی

  کارشناسی ارشد 25,000,000 1,500,000 2,000,000 2,200,000 3,500,000 4,500,000
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فارغ التحصيل خواھند  ٣١/٠۶/٩٢که حداکثر تا تاریخ (برای درج معدل ،فارغ التحصيRن معدل کل اکتسابی و دانشجویان سال آخر  :توجه

داوطلبان توجه داشته باشند در صورت مغایرت معدل واقعی و معدل . ميانگين نمرات واحد ھای درسی گذرانده شده را درج نمایند) شد

   .ھای اعRم شده در تقاضانامه ثبت نام، از ثبت نام پذیرفته شدگان نھایی ممانعت بعمل خواھد آمد

می دھد حتما آنرا یادداشت نمایيد تا در مرحله دوم ثبت نام با استفاده از کد  کد رھگيریپس از تایيد نھایی سيستم به شما یک    

در غير اینصورت فایل شما ناقص است و مورد . رھگيری و شماره کد ملی خود بتوانيد وارد سيستم شده و ثبت نام خود را تکميل نمایيد

  .بررسی قرار نمی گيرد

لطفا توجه نمایيد که ھر فایل را با نام مشخص شده در قسمت مربوطه در جدول ارسال  ):ارسال الکترونيکی مدارک(مرحله دوم  �

   .نمایيد

 پرسنلي 3*4اسكن يك قطعه عكس  .١

 سوابق پژوھشي، افتخارات علمي و سوابق اجرايي .٢

 .اید، کارنامه نتيجه آزمون را ارسال نمایيدزمون کارشناسی ارشد سازمان سنجش شرکت نموده آچنانچه در آخرین  .٣

 :اسكن مدارك تحصيلي شامل .٤

 و تصوير ريزنمرات كارشناسيکارشناسی  تصوير مدرك تحصيلي  .٤.١

 کاردانیو تصوير ريزنمرات کاردانی  تصوير مدرك تحصيليدر صورت دارا بودن مدرک کاردانی    .٤.٢

در صورت فراغت از تحصيل تا تاریخ  را می گذرانند )ليسانس(کارشناسی نيمسال آخر دوره در حال حاضر  آندسته از داوطلباني كه

را ھنگام ثبت نام اوليه بجای مدرک تحصيلی تعداد واحد گذرانده و معدل  با ذکرمی توانند گواھی موقت پایان تحصيلی  ١٣٩٢/۶/٣١

 .)از دانشگاه مربوطه كفايت مي نمايد  (کارشناسی ارائه دھند

با توجه به اینکه پرداخت ھزینه ثبت نام بصورت اینترنتی انجام می گيرد، داوطلبان @زم است به  ):الکترونيکی پرداخت(وم سمرحله  �

وسيله کارت ھای عضو شبکه شتاب که پرداخت الکترونيکی آنھا فعال می باشد در قسمت پرداخت الکترونيکی وجه مربوط به ثبت نام را 

می  )ھزار ریال ششصد(۶٠٠٠٠٠ھزینه بررسی پرونده در دوره کارشناسی ارشد مبلغ ).خواھد شدمبلغ پرداختی مسترد ن.(پرداخت نمایند

  .باشد

و جھت  , بعد از ارسال کامل مدارک و پرداخت ھزینه ثبت نام دکمه تایيد نھایی را انتخاب کنيد تا فایل ثبت نام شما کامل : تایيد نھایی

   .بررسی اوليه ارسال شود

 :نتایج پذیرفته شدگانپيگيری و اعRم  .٨

با ذکر پيغامی در سيستم ، ...) اسکن ناخوانا و ( ابتدا مدارک ارسال شده موردبررسی اوليه قرار خواھد گرفت و در صورت ناقص بودن .١

پس از تکميل ثبت نام، با کد رھگيری و کد ملی در  بطور مستمر داوطلب موظف استبرای داوطلب برگشت داده خواھد شد بنابراین 

شده در متن پيغام   ذکرو نسبت به اصRحات  وارد شود و وضعيت پرونده خود را پيگيری نماید" تکميل ثبت نام " قسمت لينک ثبت نام 

 .بدیھی است امکان اصRحات حداکثر تا پایان مھلت ثبت نام خواھد بود. اقدام نماید

 . مدرک رسمی دانشگاه فردوسی مشھد اعطاء خواھد شدآموختگان به دانش  مطابق ضوابط وزارت علوم ، تحقيقات و فناوری .٢

 .اسامی پذیرفته شدگان از طریق سایت  و سازمان سنجش اعRم خواھد شد  .٣

 

 رشته ھای تحصيلی .٩

. مطابق جدول زیر می باشد ٩٢-٩٣سال تحصيلی مورد پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد برای  ليست رشته ھای تحصيلی

ظرفيت  .حد نصاب رسيدن تعداد پذیرفته شدگان می باشدتکميل ظرفيت و به يلی منوط به تشکيل ھر یک از رشته ھای تحص

 .نفر می باشد ١۵پذیرش در ھر رشته کارشناسی ارشد حضوری 
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 شيوه آموزش

 

٩٢- ٩٣سال تحصيلی  برای کارشناسی ارشد رشته تحصيلی  

 

 ردیف 

پژوھشی - آموزشی   مترجمی زبان عربی 

 مجموعه زبان عربی

١ 

پژوھشی - آموزشی   ٢ زبان و ادبيات عربی 

پژوھشی - آموزشی   مترجمی زبان انگليسی 
مجموعه زبان  و ادبيات 

 انگليسی

٣ 

پژوھشی - آموزشی   ٤ آموزش زبان انگليسی 

پژوھشی - آموزشی   ٥ جغرافيا جغرافيا سياسی 

پژوھشی - آموزشی   ٦ تاریخ تاریخ ایران بعد از اس%م  

پژوھشی - آموزشی  بازاریابی بين الملل -مدیریت بازرگانی   ٧ مجموعه مدیریت  

پژوھشی - آموزشی  توسعه اقتصادی و برنامه ریزی    ٨ اقتصاد 

پژوھشی - آموزشی   علوم سياسی 

 مجموعه علوم سياسی

٩ 

پژوھشی - آموزشی   ١٠ روابط بين الملل 

پژوھشی - آموزشی   حقوق جزا و جرم شناسی 
 مجموعه حقوق

 

١١ 

پژوھشی - آموزشی   ١٢ حقوق خصوصی 

پژوھشی - آموزشی   ١٣ حسابداری حسابداری 

پژوھشی - آموزشی    پترولوژي زمين شناسی 

 مجموعه زمين شناسی

١٤ 

پژوھشی - آموزشی   ١٥  چينه شناسي و فسيل شناسي  -زمين شناسی   

پژوھشی - آموزشی  تكتونيك-زمين شناسی ساختمانی     ١٦ 

پژوھشی - آموزشی  شناسي مھندسيزمين    ١٧ 

پژوھشی - آموزشی   ١٨ زمين شناسي زيست محيطي 

پژوھشی - آموزشی   ١٩ رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي 

پژوھشی - آموزشی   متالوژی مواد شناسايي و انتخاب مواد 
 مجموعه مھندسی

 

٢٠ 

گرایش شبيه سازی و طراحی فرآیندھا –مھندسی شيمی  آموزشی   ٢١ 
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 شيوه آموزش

 

٩٢- ٩٣سال تحصيلی  برای کارشناسی ارشد رشته تحصيلی  

 

 ردیف 

پژوھشی - آموزشی  راه و ترابری -  مھندسی عمران   ٢٢ 

پژوھشی - آموزشی  سازه - مھندسی عمران   ٢٣ 

پژوھشی - آموزشی  سازه ھای ھيدروليکی - مھندسی عمران   ٢٤ 

پژوھشی - آموزشی  مھندسی آب و ھيدروليک – مھندسی عمران   ٢٥ 

پژوھشی - آموزشی  محيط زیست – مھندسی عمران   ٢٦ 

پژوھشی - آموزشی  خاک و پی  -مھندسی عمران    ٢٧ 

پژوھشی - آموزشی  سنجش از دور  –مھندسی عمران    ٢٨ 

پژوھشی - آموزشی    GIS –مھندسی عمران    ٢٩ 

پژوھشی - آموزشی  قدرت  -مھندسی برق   ٣٠ 

پژوھشی - آموزشی  کنترل -مھندسی برق   ٣١ 

پژوھشی - آموزشی  طراحی کاربردی - مھندسی مکانيک   ٣٢ 

پژوھشی - آموزشی  تبدیل انرژی - مھندسی مکانيک   ٣٣ 

پژوھشی - آموزشی   ٣٤ معماری و شھرسازی معماری 

پژوھشی - آموزشی   رفتار حرکتی گرایش یادگيری و کنترل حرکتی 

مجموعه تربيت بدنی و علوم 

 ورزشی

٣٥ 

پژوھشی - آموزشی   ٣٦ فيزیولوژی ورزشی گرایش فيریولوژی فعاليت بدنی و تندرستی 

پژوھشی - آموزشی  مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راھبردی در سازمان ھای ورزشی      ٣٧ 

پژوھشی - آموزشی  آسيب شناسی و حرکات اص%حی گرایش حرکات اص%حی    ٣٨ 

پژوھشی - آموزشی  مرتعداری  - مھندسی منابع طبيعی    

 منابع طبيعی و محيط زیست

٣٩ 

پژوھشی - آموزشی  آبخيزداری  - مھندسی منابع طبيعی    ٤٠ 

پژوھشی - آموزشی   بيوشيمی بالينی   

 دامپزشکی

٤١ 

پژوھشی - آموزشی   ٤٢ بافت شناسی  

پژوھشی - آموزشی   ٤٣ بھداشت و کنترل کيفی مواد غذایی 
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 شيوه آموزش

 

٩٢- ٩٣سال تحصيلی  برای کارشناسی ارشد رشته تحصيلی  

 

 ردیف 

پژوھشی - آموزشی   ٤٤ فيزیولوژی  

پژوھشی - آموزشی   ۴۵ باکتری شناسی 

پژوھشی - آموزشی   تاریخ و تمدن ملل اس%می  
مجموعه الھيات و معارف 

 اس%می

۴۶ 

پژوھشی - آموزشی   ٤٧ ادیان و عرفان تطبيقی 

پژوھشی - آموزشی  سياست و توسعه روستایی –اقتصاد کشاورزی    

 مجموعه کشاورزی

٤٨ 

پژوھشی - آموزشی  مدیریت توليد محصوNت کشاورزی –اقتصاد کشاورزی    ٤٩ 

پژوھشی - آموزشی  گرایش شيمی حاصلخيزی خاک خاکعلوم  –مھندسی کشاورزی     ۵٠ 

پژوھشی - آموزشی  علوم و صنایع غذایی -صنایع غذایی   ۵١ 

پژوھشی - آموزشی  مکانيک ماشين ھای کشاورزی -ماشينھای کشاورزی    ۵٢ 

پژوھشی - آموزشی  مکانيزاسيون کشاورزی -ماشين ھای کشاورزی    ۵٣ 

پژوھشی - آموزشی   ۵۴ بيوتکنولوژی کشاورزی 

پژوھشی - آموزشی  بيماری شناسی گياھی –گياھپزشکی    ۵۵ 

پژوھشی - آموزشی  حشره شناسی کشاورزی –گياھپزشکی    ۵۶ 

پژوھشی - آموزشی  تغذیه طيور –علوم دامی    ۵٧ 

پژوھشی - آموزشی  تغذیه نشخوارکنندگان –علوم دامی    ۵٨ 

پژوھشی - آموزشی  ژنتيک و اص%ح نژاد دام –علوم دامی    ۵٩ 

پژوھشی - آموزشی  فيزیولوژی و اص%ح گياھان دارویی  –علوم باغبانی    ۶٠ 

پژوھشی - آموزشی  فيزیولوژی و اص%ح گياھان زینتی  –علوم باغبانی    ۶١ 

پژوھشی - آموزشی  ميوه کاری  –علوم باغبانی    ۶٢ 

پژوھشی - آموزشی  سبزی کاری  –علوم باغبانی    ۶٣ 

پژوھشی - آموزشی  آبياری و زھکشی –آب مھندسی    ۶۴ 

پژوھشی - آموزشی  سازه ھای آبی –مھندسی آب    ۶۵ 
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 شيوه آموزش

 

٩٢- ٩٣سال تحصيلی  برای کارشناسی ارشد رشته تحصيلی  

 

 ردیف 

پژوھشی - آموزشی  ھواشناسی کشاورزی –مھندسی آب    ۶۶ 

پژوھشی - آموزشی  مھندسی منابع آب –مھندسی آب    ۶٧ 

بنيادی تذرا –فيزیک  آموزشی   ۶٨ فيزیک  

پژوھشی - آموزشی   ۶٩ شيمی شيمی تجزیه 

پژوھشی - آموزشی  اقتصادی اجتماعی- آمار   

 علوم ریاضی

٧٠ 

پژوھشی - آموزشی  آناليز تابعی-ریاضی محض   ٧١ 

پژوھشی - آموزشی  جبر -ریاضی محض    ٧٢ 

پژوھشی - آموزشی  آناليزھا و ھارمونيک –ریاضی محض    ٧٣ 

پژوھشی - آموزشی   ٧۴ ریاضی کاربردی 

 آموزشی
کسب و کار – مدیریت فناوری اط%عات -  آموزش الکترونيکی

 الکترونيکی

 آموزش مجازی

٧۵ 

 آموزشی
سيستم ھای  – مدیریت فناوری اط%عات -  آموزش الکترونيکی

 اط%عاتی پيشرفته
٧۶ 

مدیریت دانش – مدیریت فناوری اط%عات -  آموزش الکترونيکی آموزشی  ٧٧ 

شبکه-مھندسی فناوری اط%عات -  آموزش الکترونيکی آموزشی  ٧٨ 

امنيت اط%عات-مھندسی فناوری اط%عات -  آموزش الکترونيکی آموزشی  ٧٩ 

آموزش زبان انگليسی  -  آموزش الکترونيکی آموزشی  ٨٠ 

مترجمی زبان انگليسی -  آموزش الکترونيکی آموزشی  ٨١ 

 

قسمت  – دانشگاه فردوسی مشھد پردیس دانشگاھی به سایتو ثبت نام اینترنتی  برای اطRعات بيشتر  •

  .پذیرش مراجعه نمایيد

ic.um.ac.ir 
 


