
عنوان گرايشمجموعه رشته

پيش از تاريخ- باستان شناسي ادبيات  و علوم  انساني 

دوران اسالمي- باستان شناسي ادبيات  و علوم  انساني 

دوران تاريخي- باستان شناسي ادبيات  و علوم  انساني 

تاريخ گرايش تاريخ ايران قبل از اسالمادبيات  و علوم  انساني 

تاريخ گرايش تاريخ اسالمادبيات  و علوم  انساني 

تاريخ گرايش تاريخ ايران بعد از اسالمادبيات  و علوم  انساني 

زبان شناسيادبيات  و علوم  انساني 

زبان هاي باستاني ايرانادبيات  و علوم  انساني 

زبان و ادبيات عربادبيات  و علوم  انساني 

زبان و ادبيات فارسيادبيات  و علوم  انساني 

فلسفه گرايش فلسفه يونان و قرون وسطيادبيات  و علوم  انساني 

فلسفه گرايش فلسفه معاصرادبيات  و علوم  انساني 

مطالعات ترجمه عربيادبيات  و علوم  انساني 

تاريخ و تمدن ملل اسالميالهيات  و معارف اسالمي 

فقه و مباني حقوق اسالميالهيات  و معارف اسالمي 

فلسفه دينالهيات  و معارف اسالمي 

اگروتكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعيپرديس ابوريحان 

اگروتكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعيپرديس ابوريحان 

ژنتيك و به نژادي گياهيپرديس ابوريحان 

علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشيپرديس ابوريحان 

علوم و مهندسي آب گرايش منابع آبپرديس ابوريحان 

علوم و مهندسي باغباني گرايش فيزيولوژي توليد و پس از برداشت گياهان باغبانيپرديس ابوريحان 

طراحي ماشين هاي كشاورزي- مهندسي مكانيك بيوسيستم پرديس ابوريحان 

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش انرژي هاي تجديدپذيرپرديس ابوريحان 

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس از برداشتپرديس ابوريحان 

آمارپرديس علوم 

رياضي كاربرديپرديس علوم 

توپولوژي- رياضي گرايش هندسه پرديس علوم 

رياضي محض گرايش جبرپرديس علوم 

فيزيولوژي- زيست شناسي جانوري پرديس علوم 

زيست شناسي سلولي و مولكوليپرديس علوم 

زيست شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بوم شناسيپرديس علوم 

زيست شناسي گياهي گرايش فيزيولوژيپرديس علوم 
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زيست فناوريپرديس علوم 

زيست فناوري ميكروبيپرديس علوم 

شيمي آلي- شيمي پرديس علوم 

شيمي تجزيه- شيمي پرديس علوم 

شيمي فيزيك- شيمي پرديس علوم 

شيمي معدني- شيمي پرديس علوم 

شيمي پليمر- شيميپرديس علوم 

كاربردي-شيمي پرديس علوم 

علوم زمين گرايش پترولوژيپرديس علوم 

علوم كامپيوتر گرايش محاسبات نرم و هوش مصنوعيپرديس علوم 

فيزيك گرايش اپتيك و ليزرپرديس علوم 

فيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدان هاپرديس علوم 

فيزيك گرايش فيزيك ماده چگالپرديس علوم 

فيزيك گرايش گرانش و كيهان شناسيپرديس علوم 

ميكروبيولوژيپرديس علوم 

نانوشيميپرديس علوم 

زبان و ادبيات عربپرديس فارابي

فقه و مباني حقوق اسالميپرديس فارابي

كالم اماميهپرديس فارابي

مالي گرايش مهندسي ماليپرديس فارابي

مديريت بازرگاني گرايش مديريت سياستگذاري بازرگانيپرديس فارابي

تصميم گيري وخط مشي گذاري عمومي- مديريت دولتي پرديس فارابي

مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عملياتپرديس فارابي

مديريت ورزشيپرديس فارابي

اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع طبيعي و محيط زيستپرديس كشاورزي  و منابع طبيعي

اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزيپرديس كشاورزي  و منابع طبيعي

اگروتكنولوژي گرايش علوم و تكنولوژي بذرپرديس كشاورزي  و منابع طبيعي

بيماري شناسي گياهيپرديس كشاورزي  و منابع طبيعي

بيوتكنولوژي كشاورزيپرديس كشاورزي  و منابع طبيعي

آموزش كشاورزي پايدار و محيط زيست-ترويج و آموزش كشاورزي پرديس كشاورزي  و منابع طبيعي

توسعه كشاورزيپرديس كشاورزي  و منابع طبيعي

حشره شناسي كشاورزيپرديس كشاورزي  و منابع طبيعي

ژنتيك و به نژادي گياهيپرديس كشاورزي  و منابع طبيعي
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علوم دامي گرايش تغذيه دامپرديس كشاورزي  و منابع طبيعي

علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيورپرديس كشاورزي  و منابع طبيعي

علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشيپرديس كشاورزي  و منابع طبيعي

علوم و مهندسي آب گرايش سازه هاي آبيپرديس كشاورزي  و منابع طبيعي

فيزيولوژي توليد و پس از برداشت گياهان باغباني- علوم و مهندسي باغباني پرديس كشاورزي  و منابع طبيعي

علوم و مهندسي باغباني گرايش اصالح و بيوتكنولوژي گياهان باغبانيپرديس كشاورزي  و منابع طبيعي

علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيانپرديس كشاورزي  و منابع طبيعي

علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش شيمي مواد غذاييپرديس كشاورزي  و منابع طبيعي

علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد غذاييپرديس كشاورزي  و منابع طبيعي

علوم و مهندسي محيط زيستپرديس كشاورزي  و منابع طبيعي

مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاك گرايش شيمي، حاصلخيزي خاك و تغذيه گياهپرديس كشاورزي  و منابع طبيعي

مديريت منابع خاك گرايش فيزيك و حفاظت خاكپرديس كشاورزي  و منابع طبيعي

مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي گرايش صنايع سلولزيپرديس كشاورزي  و منابع طبيعي

مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش انرژيپرديس كشاورزي  و منابع طبيعي

طراحي ماشين هاي كشاورزي- مهندسي مكانيك بيوسيستم پرديس كشاورزي  و منابع طبيعي

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش انرژي هاي تجديدپذيرپرديس كشاورزي  و منابع طبيعي

مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس از برداشتپرديس كشاورزي  و منابع طبيعي

پژوهش هنرپرديس هنرهاي  زيبا

تاريخ تطبيقي و تحليلي هنر اسالميپرديس هنرهاي  زيبا

طراحي صنعتيپرديس هنرهاي  زيبا

فناوري معماريپرديس هنرهاي  زيبا

مرمت و احياي ابنيه و بناهاي تاريخي- مرمت پرديس هنرهاي  زيبا

معماريپرديس هنرهاي  زيبا

معماري منظرپرديس هنرهاي  زيبا

هنرهاي تجسميپرديس هنرهاي  زيبا

الگوريتم ها و محاسباتپرديس دانشكده هاي فني

نانوالكترونيك- فناوري نانو پرديس دانشكده هاي فني

مهندسي برق گرايش الكترونيكپرديس دانشكده هاي فني

مهندسي برق گرايش قدرتپرديس دانشكده هاي فني

مهندسي برق گرايش كنترلپرديس دانشكده هاي فني

مهندسي برق گرايش مخابرات سيستمپرديس دانشكده هاي فني

مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موجپرديس دانشكده هاي فني

مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريكپرديس دانشكده هاي فني
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مهندسي پزشكي گرايش بيومكانيكپرديس دانشكده هاي فني

مهندسي پليمرپرديس دانشكده هاي فني

مهندسي شيميپرديس دانشكده هاي فني

مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژيپرديس دانشكده هاي فني

مهندسي صنايعپرديس دانشكده هاي فني

مهندسي عمران گرايش آب و سازه هاي هيدروليكيپرديس دانشكده هاي فني

مهندسي عمران گرايش زلزلهپرديس دانشكده هاي فني

مهندسي عمران گرايش سازهپرديس دانشكده هاي فني

مهندسي عمران گرايش سواحل، بنادر و سازه هاي درياييپرديس دانشكده هاي فني

سيستم اطالعات مكاني- نقشه برداري - مهندسي عمرانپرديس دانشكده هاي فني

مهندسي عمران نقشه برداري گرايش ژئودزيپرديس دانشكده هاي فني

مهندسي عمران نقشه برداري گرايش سنجش از دورپرديس دانشكده هاي فني

مهندسي عمران نقشه برداري گرايش فتوگرامتريپرديس دانشكده هاي فني

مهندسي فناوري اطالعاتپرديس دانشكده هاي فني

مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتريپرديس دانشكده هاي فني

مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزارپرديس دانشكده هاي فني

مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكزپرديس دانشكده هاي فني

مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژيپرديس دانشكده هاي فني

مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليدپرديس دانشكده هاي فني

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي شاخه ديناميك، كنترل و ارتعاشاتپرديس دانشكده هاي فني

مهندسي مكانيك گرايش طراحي كاربردي شاخه مكانيك جامداتپرديس دانشكده هاي فني

مهندسي مواد و متالورژيپرديس دانشكده هاي فني

(مخازن)مهندسي نفت پرديس دانشكده هاي فني

آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحيتربيت  بدني  و علوم  ورزشي 

رفتار حركتيتربيت  بدني  و علوم  ورزشي 

روان شناسي ورزشيتربيت  بدني  و علوم  ورزشي 

فيزيولوژي ورزشيتربيت  بدني  و علوم  ورزشي 

مديريت ورزشيتربيت  بدني  و علوم  ورزشي 

برنامه ريزي آمايش سرزمينجغرافيا

جغرافيا و برنامه ريزي روستاييجغرافيا

جغرافيا و برنامه ريزي شهريجغرافيا

جغرافياي سياسيجغرافيا

سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافياييجغرافيا
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گردشگريجغرافيا

حقوق بين الملل عموميحقوق  و علوم  سياسي 

حقوق عموميحقوق  و علوم  سياسي 

حقوق نفت و گازحقوق  و علوم  سياسي 

روابط بين المللحقوق  و علوم  سياسي 

علوم سياسي گرايش انديشه هاي سياسيحقوق  و علوم  سياسي 

علوم سياسي گرايش جامعه شناسي سياسيحقوق  و علوم  سياسي 

علوم سياسي گرايش سياست گذاري عموميحقوق  و علوم  سياسي 

علوم سياسي گرايش مسائل ايرانحقوق  و علوم  سياسي 

مطالعات منطقه ايحقوق  و علوم  سياسي 

علوم اقتصادي گرايش اقتصاد بيمهدانشكده تجارت و ماليه

آينده پژوهيدانشكده حكمراني

آموزش عالي گرايش اقتصاد و مديريت مالي آموزش عاليدانشكده روانشناسي و علوم تربيتي

برنامه ريزي درسيدانشكده روانشناسي و علوم تربيتي

روان شناسي تربيتيدانشكده روانشناسي و علوم تربيتي

روان شناسي سالمتدانشكده روانشناسي و علوم تربيتي

اموزش كودكان استثنايي-روانشناسي دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي

سنجش و اندازه گيريدانشكده روانشناسي و علوم تربيتي

فلسفه تعليم و تربيتدانشكده روانشناسي و علوم تربيتي

مديريت آموزشيدانشكده روانشناسي و علوم تربيتي

(نانوبيوتكنولوژي)ريز زيست فناوري دانشكده علوم و فنون نوين

مهندسي پزشكي گرايش بيومتريالدانشكده علوم و فنون نوين

مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش فناوري انرژيدانشكده علوم و فنون نوين

مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش مدلسازي انرژيدانشكده علوم و فنون نوين

شبكه هاي كامپيوتري- مهندسي فناوري اطالعات دانشكده علوم و فنون نوين

مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم هاي اطالعاتيدانشكده علوم و فنون نوين

مهندسي مكاترونيكدانشكده علوم و فنون نوين

سازه هاي هوايي- مهندسي هوافضا دانشكده علوم و فنون نوين

مهندسي هوافضا گرايش آئروديناميكدانشكده علوم و فنون نوين

مهندسي هوافضا گرايش جلوبرندگيدانشكده علوم و فنون نوين

مهندسي هوافضا گرايش ديناميك پرواز و كنترلدانشكده علوم و فنون نوين

مهندسي هوافضا گرايش فضاييدانشكده علوم و فنون نوين

گردشگريدانشكده گردشگري
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آموزش زبان روسيزبان ها و ادبيات  خارجي 

روستايي- جامعه شناسي گرايش توسعه اجتماعي علوم  اجتماعي 

جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي اقتصادي و توسعهعلوم  اجتماعي 

جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي فرهنگيعلوم  اجتماعي 

جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي مسائل اجتماعي ايرانعلوم  اجتماعي 

جمعيت شناسيعلوم  اجتماعي 

دانش اجتماعي مسلمينعلوم  اجتماعي 

رفاه اجتماعيعلوم  اجتماعي 

علوم ارتباطاتعلوم  اجتماعي 

مردم شناسيعلوم  اجتماعي 

كارآفرينيكارآفريني

علوم و مهندسي محيط زيست گرايش آلودگي محيط زيستمحيط زيست

محيط زيست گرايش برنامه ريزي محيط زيستمحيط زيست

مهندسي سوانحمحيط زيست

مهندسي سيستم هاي انرژي گرايش انرژي و محيط زيستمحيط زيست

مهندسي طراحي محيط زيستمحيط زيست

مهندسي محيط زيست گرايش سواحلمحيط زيست

مهندسي محيط زيست گرايش آب و فاضالبمحيط زيست

مهندسي محيط زيست گرايش منابع آبمحيط زيست

مهندسي محيط زيست گرايش مواد زائد جامدمحيط زيست

سياستگذاري علم و فناوريمديريت

مالي گرايش بانكداريمديريت

مديريت بازرگاني گرايش مديريت سياستگذاري بازرگانيمديريت

مديريت تكنولوژي گرايش مديريت نوآوريمديريت

مديريت دولتي گرايش تصميم گيري و خط مشي گذاري عموميمديريت

مديريت دولتي گرايش مديريت تطبيقي و توسعهمديريت

مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انسانيمديريت

مديريت راهبرديمديريت

مديريت رسانه ايمديريت

مديريت صنعتي گرايش توليد و عملياتمديريت

مديريت صنعتي گرايش مديريت سيستم هامديريت

مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار هوشمندمديريت

مديريت قراردادهاي بين المللي نفت و گازمديريت
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بيوانفورماتيكبيوفيزيك -مركز تحقيقات  بيوشيمي 

بيوشيميبيوفيزيك -مركز تحقيقات  بيوشيمي 

بيوفيزيكبيوفيزيك -مركز تحقيقات  بيوشيمي 

ايران شناسي معاصرمطالعات جهان

مطالعات آمريكاي شماليمطالعات جهان

مطالعات جهان گرايش مطالعات بريتانيامطالعات جهان

مطالعات جهان گرايش مطالعات روسيهمطالعات جهان

مطالعات جهان گرايش مطالعات فرانسهمطالعات جهان

مطالعات جهان گرايش مطالعات هندمطالعات جهان

مدرسي معارف اسالمي گرايش اخالق اسالميمعارف و انديشه اسالمي

مدرسي معارف اسالمي گرايش انقالب اسالميمعارف و انديشه اسالمي

مدرسي معارف اسالمي گرايش تاريخ و تمدن اسالميمعارف و انديشه اسالمي

مدرسي معارف اسالمي گرايش مباني نظري اسالممعارف و انديشه اسالمي

مدرسي معارف قرآن و حديثمعارف و انديشه اسالمي

ژئوفيزيك گرايش زلزله شناسيموسسه  ژئوفيزيك 

هواشناسيموسسه  ژئوفيزيك 


