
  

گرایش نام رشته نام دانشکده

هندسه و توپولوژي –ریاضی  ریاضی

م
علو

جبر -ریاضی

محاسبات نرم گرایش ساختارهاي جبر منطقی

ریاضی کاربردي گرایش آنالیز عددي

ریاضیات و کاربردها گرایش آنالیز

شیمی فیزیک شیمی

شیمی تجزیه

شیمی آلی

شیمی معدنی

فیزیک پالسما - فیزیک   فیزیک

فیزیک ماده چگال  - فیزیک

  ذرات بنیادي و نظریه میدان ها 

ايفیزیک هسته - فیزیک

فیزیولوژي گیاهی –علوم گیاهی  زیست 

فیزیولوژي جانوري - علوم جانوريشناسی

  علوم سلولی ملکولی

آمار  آمار ریاضی

زمین   اقتصادي

شناسی

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

گرایش نام رشته   نام دانشکده

عمومیشناسیروان روانشناسی

ی
س

نا
ش

وان
 ر

 و
ی

یت
رب

م ت
لو

 ع
ده

شک
دان

  روانشناسی بالینی

  روانشناسی کودکان استثنائی

محضورزشیفیزیولوژي علوموبدنیتربیت

  کاربرديورزشیفیزیولوژي  ورزشی

  مدیریت ورزش بازاریابی ورزشی

  اماکن و تاسیسات ورزشی ورزشمدیریت

  بیومکانیک ورزشی

تحقیقات آموزشی و تربیتیعلوم

مدیریت آموزشیمشاوره

  آموزش و بهسازي منابع انسانی

  مشاوره  مشاور خانواده

  مشاور مدرسه

  روانشناسی تربیتی



گرایش نام رشته نام دانشکده

  عمرانمهندسی  سازه

ی
فن

ی
س

د
مهن

  سازه هاي هیدرولیک

  زلزله

  ژئوتکنیک

  مدیریت منابع آب

مدارهاي مجتمع 

الکترونیک

مهندسی برق

  سیستم هاي قدرت

الکترونیک قدرت و ماشین 

  هاي الکتریکی

  مهندسی مکاترونیک  

هاي معماري سیستم

  کامپیوتري

  مهندسی کامپیوتر

  مکانیکی مهندس  ساخت و تولید

طراحی کاربردي

انرژيتبدیل

فرآیند جداسازي مهندسی شیمی

طراحی فرآیند

مهندسی معماري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



گرایش نام رشته نام دانشکده

  علوم و مهندسی آبخیزداري  حفاظت آب و خاك

ی
طبیع

ع 
ي و مناب

شاورز
ده ک

شک
دان

مدیریت مرتع مرتعمهندسیوعلوم

جنگل شناسی و اکولوژي   زیستی جنگلعلوم 

  جنگل

بیوتکنولوژي کشاورزي نباتاتصالحا

و به نژادي گیاهیژنتیک

حشره شناسی کشاورزي کشاورزيشناسیحشره

  گیاهیشناسیبیماري  

  خاكمنابعمدیریت  فیزیک و حفاظت خاك

  اراضیارزیابیوخاكمنابع

وحاصلخیزيمدیریت  گیاهتغذیهوخاكحاصلخیزيو شیمی

  خاكبیوتکنولوژيوبیولوژي  خاكفناوريزیست

  آبیاري و زهکشی  

  مدیریت کشاورزي  

زراعیگیاهانفیزیولوژي آگروتکنولوژي

زراعیگیاهاناکولوژي

بذرتکنولوژيوعلوم

  هرزهايعلفعلوم

درختان میوه علوم-باغبانیعلوم

  سبزي هاسبزفضايوباغبانی

  گیاهان زینتی

  گیاهان دارویی

  تولید گیاهان گلخانه اي

دامتغذیه دامیعلوم

  تغذیه طیور

  ژنتیک و اصالح نژاد دام و طیور

مکانیک بیوسیستم  فناوري پس از برداشت

  طراحی ساخت

  انرژي هاي تجدید پذیر

  مدیریت و تحلیل سامانه ها

  

  



گرایش نام رشته نام 

دانشکده

سینواپتیکگرایشهواشناسیوآب   جغرافیا

ی
سان

م ان
ت و علو

ادبیا

  محیطی هواشناسیوآب

  نظري ژئومورفولوژي

برنامه ریزي مسکن و باز  شهريریزيبرنامه

  آفرینی شهري

کاربرد اراضی و ممیزي  شهريریزيبرنامه

  امالك

برنامه مدیریت و  برنامه ریزي روستایی

  توسعه پایدار روستایی

اطالعاتسیستمودورازسنجش

  سنجش از دور -جغرافیایی 

  اقتصاد  اقتصاد انرژي

  توسعه اقتصادي 

  مدیریت بازرگانی  بازاریابی

  استراتژیک

  مدیریت کسب و کار  بازاریابی

  مدیریت دولتی  منابع انسانی و روابط کار

اسالمیدوران باستان شناسی

تاریخازپیشدوران

  تاریخیدوران

تاریخ  تاریخ ایران اسالمی

تاریخ  مطالعات آسیاي مرکزي و قفقاز

ادیان و ارفان اسالمی  اسالمیعرفان

علوم سیاسی  مطالعات منطقه اي

زبان و ادبیات عربی  ادبیات عربی

  مترجمی زبان عربی

زبان و ادبیات انگلیسی  انگلیسیآموزش زبان 

  زبان شناسی همگانی

زبان و ادبیات فارسی  بدون گرایش

تطبیقیادبیات

  

  

  


