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تاریخ گرایش تاریخ ایران دوره اسالمی

تاریخ

تاریخ گرایش تاریخ ایران قبل از اسالم
تاریخ گرایش تاریخ تشیع
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی برنامه ریزی کالبدی  -فضایی
مدیریت توسعه پایدار روستایی
جغرافیای سیاسی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری آمایش شهری

جغرافيا

ادبيات
زبان و ادبيات انگليسی

زبان و ادبيات عربی
زبان و ادبيات فرانسه

زبان و ادبيات فارسی

برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری
آب و هواشناسی سینوپتیک
آب و هواشناسی تغییر اقلیم
جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
ژئومورفولوژی
آموش زبان انگلیسی
زبان و ادبیات انگلیسی
ترجمه
مترجمی زبان عربی
زبان و ادبیات عرب
مترجمی زبان فرانسه
زبان و ادبیات فرانسه
زبان و ادبیات فارسی
ادبیات تطبیقی
آموزش زبان فارسی

الهيات

زبانشناسی

زبانشناسی همگانی

علوم اجتماعی

جامعه شناسی گرایش جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

ادیان و عرفان

ادیان و عرفان

تاریخ و تمدن ملل اسالمی

تاریخ و تمدن ملل اسالمی

علوم قرآن و حدیث

علوم قرآن و حدیث

فقه و مبانی حقوق اسالمی

فقه و مبانی حقوق اسالمی

فلسفه و حكمت اسالمی
معارف اسالمی

فلسفه
فلسفه و کالم اسالمی
مدرسی معارف اسالمی گرایش مبانی نظری اسالم
مدرسی معارف قرآن و حدیث

ز مين شناسی

زمین شناسی تکتونیک
فسیل شناسی و چینه شناسی
سنگ شناسی رسوبی
زمین شناسی اقتصادی
زمین شناسی مهندسی
زمین شناسی زیست محیطی
میکروبیولوژی محیطی
زیست فناوری میکروبی

زیست شناسی

زیست شناسی-سلولی و مولکولی
زیست شناسی جانوری -بیوسیستماتیک
علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری

علوم

زیست شناسی گیاهی-فیزیولوژی

شيمی

بیوشیمی
شیمی گرایش شیمی آلی
شیمی گرایش شیمی تجزیه
شیمی گرایش شیمی فیزیک
شیمی گرایش شیمی معدنی
شیمی گرایش شیمی پلیمر
فیزیک -اپتیک و لیزر
فیزیک -نجوم و اخترفیزیک

فيزیک

فیزیک  -فیزیک ماده چگال
فیزیک  -ذرات بنیادی ونظریه میدان ها
فیزیک  -فیزیک هسته ای
علوم شناختی-روانشناسی-روانشناسی شناختی

روانشناسی

روان شناسی بالینی

علوم تربيتی وروانشناسی

روان شناسی
روانشناسی تربيتی و مشاوره
علم اطالعات و دانش شناسی
مطالعات برنامه درسی و
آموزش
مبانی تعليم و تربيت
مدیریت آموزشی و توسعه
منابع انسانی

روانشناسی تربیتی
مشاوره
علم اطالعات و دانش شناسی گرایش بازیابی اطالعات ودانش
برنامه ریزی درسی
تحقیقات آموزشی
آموزش و بهسازی منابع انسانی
مدیریت آموزشی

توسعه اقتصادی و برنامهریزی
اقتصاد

اقتصاد نظری
اقتصاد انرژی
حسابرسی

حسابداری

حسابداری مدیریت
حسابداری

علوم اداري و اقتصاد

حقوق جزا و جرم شناسی
حقوق
حقوق خصوصی
علوم سیاسی  -علوم سیاسی
علوم سياسی
علوم سیاسی -روابط بین الملل
مدیریت دولتی -مدیریت توسعه منابع انسانی
مدیریت بازرگانی -مدیریت استراتزیک
مدیریت امور شهری
مدیریت

مدیریت کسبوکار -عملیات و زنجیره تامین
مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات
مدیریت صنعتی گرایش تولید و عملیات

رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتی
رفتارحرکتی

رفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی

تربيت بدنی

مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی

فيزیولوژی ورزشی

فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی گرایش حرکات اصالحی
فیزیولوژی دام و طیور

علوم دامی

علوم دامی

تغذیه دام
تغذیه طیور
ژنتیک و اصالح دام و طیور
علوم ومهندسی صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذایی

علوم ومهندسی صنایع غذایی

علوم و مهندسی صنایع غذایی گرایش زیست فناوی
علوم ومهندسی صنایع غذایی گرایش فناوری مواد غذایی
علوم ومهندسی صنایع غذایی گرایش صنایع غذایی

علوم خاک

مدیریت منابع خاک  -منابع خاک و ارزیابی اراضی
مدیریت منابع خاک  -فیزیک و حفاظت خاک
مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک -شیمی ،حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک -بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

گياه پزشكی

علوم باغبانی

حشره شناسی کشاورزی
بیماری شناسی گیاهی
درختان میوه
سبزی ها

كشاورزي

گیاهان زینتی
گیاهان دارویی
مهندسی فضای سبز
مهندسی مکانیک بیوسیستم -طراحی ماشین های کشاورزی
مهندسی مکانیک بیوسیستم -فناوری پس از برداشت

مكانيک بيوسيستم

مکانیزاسیون کشاورزی( انرژی)
مکانیزاسیون کشاورزی  -بازیافت و مدیریت پسماند
مکانیزاسیون کشاورزی(مدیریت و تحلیل سامانه ها)
آبیاری و زهکشی

علوم و مهندسی آب

اقتصاد کشاورزی

اگروتكنولوژی

سازه های آبی
منابع آب
هواشناسی کشاورزی
مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی
مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش بازاریابی محصوالت کشاورزی
مهندسی اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحد های کشاورزی
علوم علفهای هرز
علوم و تکنولوژی بذر
آگرواکولوژی
فیزیولوژی گیاهان زراعی

بيوتكنولوژی و به نژادی گياهی

ژنتیک و به نژادی گیاهی
بیوتکنولوژی کشاورزی
مهندسی برق گرایش الکترونیک

مهندسی برق

مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین
مهندسی برق گرایش سیستمهای قدرت
مهندسی برق

مهندسی برق گرایش کنترل
مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم
مهندسی برق گرایش مخابرات میدان و موج
مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک
مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی
مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی

مهندسی مكانيک

مهندسی شيمی

مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید
مهندسی هوا -فضا گرایش سازه های هوایی
مهندسی هوا -فضا گرایش آئرودینامیک
مهندسی هوا -فضا گرایش جلوبرندگی
مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی
مهندسی شیمی گرایش پلیمر
مهندسی شیمی گرایش مهندسی صنایع غذایی
مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیند
مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
مهندسی شیمی گرایش فرآیندهای جداسازی

مهندسی

مهندسی شیمی گرایش مدلسازی  ،شبیه سازی و کنترل
مهندسی شیمی گرایش نانوفناوری
مهندسی عمران گرایش سازه
مهندسی عمران گرایش آب و سازه های هیدرولیکی
مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک
مهندسی زلزله
مهندسی عمران

مهندسی و مدیریت ساخت
مهندسی و مدیریت منابع آب
مهندسی عمران گرایش راه و ترابری
مهندسی عمران-مهندسی نقشه برداری -سیستم های اطالعات مکانی ( )GIS
مهندسی عمران گرایش مهندسی محیط زیست

مهندسی کامپيوتر

مهندسی صنایع
مهندسی مواد و متالورژی

مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه های کامپیوتری
مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکر
مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری
مهندسی صنایع-سیستم های کالن
مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستم ها
مهندسی مواد و متالوژی گرایش استخراج فلزات
مهندسی مواد و متالوژی گرایش شکل دادن فلزات
مهندسی مواد گرایش خوردگی و حفاظت از مواد

مهندسی مواد و متالورژی

مهندسی مواد و متالوژی گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

پاتوبيولوژی

باکتری شناسی

دامپزشکی

انگل شناسی دامپزشکی
بافت شناسی مقایسه ای

علوم پایه

بیوشیمی بالینی
فیزیولوژی

علوم ریاضی

بهداشت مواد غذایی وآبزیان

بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

ریاضی محض

ریاضیات و کاربردها -جبر
ریاضیات و کاربردها -آنالیز
ریاضیات و کاربردها -هندسه
ریاضیات و کاربردها -گراف و ترکیبات
ریاضی کاربردی  -آنالیز عددی

ریاضی کاربردی

آمار

ریاضی کاربردی -بهینهسازی
ریاضی کاربردی -ریاضیات زیستی
آمار ریاضی
آمار اجتماعی و اقتصادی

منابع طبيعی و محيط زیست

محيط زیست

مهندسی محیط زیست گرایش مدیریت و حفاظت تنوع زیستی

مدیریت مناطق خشک و بيابانی

مدیریت و کنترل بیابان
مهندسی آبخیزداری -سیالب و رودخانه

مرتع و آبخيزداری

مهندسی آبخیزداری -حفاظت آب و خاک
مهندسی مرتعداری-گیاهان دارویی و صنعتی

معماري و شهرسازي

شهرسازی

طراحی شهری

معماری

مهندسی معماری

