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 يي:اجرا يهادستگاه ريامتحان مشترك فراگ هشتميندر  نيگزيجا ايهمانند  يليتحص يهاشيگرا ايجدول انطباق رشته 
در اين  مندرجهاي تحصيلي و گرايش هابرخي رشتهبا توجه به اعالم نظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در خصوص همانندي و يا جايگزيني 

 رساند:دفترچه و با عنايت به مصوبه شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني، بدين وسيله به اطالع داوطلبان گرامي مي
شوراي توسعه ذيل بر اساس هر يك از مقاطع تحصيلي، توسط هاي مندرج در جدول ها/گرايش رشتههمانندي و جايگزيني  با عنايت به اينكه

تاييد گرديده است، لذا در صورتي كه هر يك از داوطلبان داراي مدرك تحصيلي در مقطع/رشته/گرايش مندرج در ذيل  مديريت و سرمايه انساني
ها مقطع/رشته/گرايش هايي كه در شرايط احراز آنتوانند در شغل محلجدول پيوست باشند، مي» 2 هاي تحصيليگرايشها/مجموعه رشته«ستون 

 باشد، شركت نمايند.» 1 هاي تحصيليگرايشها/مجموعه رشته«ستون متناظر در همان رديف، در ذيل ستون 
كارداني پيش بيني شده باشد، دارندگان مدرك » كارداني«در مقطع » صنايع چوب و كاغذ «مثال: اگر در شرايط احراز شغل محلي رشته تحصيلي 

توانند، در اين آزمون شركت نمايند. اين افراد در زمان ثبت نام، جهت انتخاب نيز مي» سازه هاي چوبي-صنايع چوب و كاغذ«رشته تحصيلي
 را انتخاب نمايند.» صنايع چوب و كاغذ «رشته تحصيلي خود در فرم ثبت نام، بايد عنوان رشته تحصيلي 

 مقطع كارداني
 2هاي تحصيليها/گرايشمجموعه رشته  1هاي تحصيليها/گرايشمجموعه رشته

 سازه هاي چوبي-صنايع چوب و كاغذ  صنايع چوب و كاغذ 
 سازه هاي چوبي-صنايع چوب و كاغذ  سازه هاي چوبي 
 تكنولوژي محيط زيست  محيط زيست 

 تكنولوژي جنگلداري 

 يجنگلدار يتكنولوژ 
 جنگلداري -منابع طبيعي  
 جنگلداري جامع(اگروفارستري)  
 جنگلداري تلفيقي 

 تكنولوژي آبياري 
 ياريآب يتكنولوژ 
 يآب كشاورز عتوزي و انتقال – ياريآب  
 يآب كشاورز عيانتقال و توز  

 كارداني حرفه اي دوخت و تكنولوژي   كارداني فني طراحي و دوخت 
 چاپ پوشاك -كارداني حرفه اي چاپ   كارداني فني طراحي پوشاك 
 طراحي پوشاك  پوشاك 
 كاربردي نگهداري و مرمت ساختمان -علمي   نگهداري و مرمت ساختمان   
 حرفه اي امور دفتري    مديريت امور دفتري  
 مديريت صنعتي كاربردي  مديريت صنعتي  
 امور مالي و مالياتي   امور مالي 
 مديريت دولتي   مديريت دولتي(تمام گرايش ها) 

 شيمي 

 شيمي آزمايشگاهي 
 شيمي آزمايشگاهي گرايش غذايي 
 شيمي آزمايشگاهي گرايش صنعتي 
 شيمي آزمايشگاهي گرايش آرايشي و بهداشتي 

 برق قدرت گرايش توزيع   كارداني فني برق قدرت گرايش توزيع 
 برق قدرت گرايش پست و انتقال   كارداني فني برق قدرت گرايش پست 
 گرايش پست و انتقال برق قدرت  كارداني فني برق قدرت گرايش انتقال 
 تاسيسات الكتريكي -الكتروتكنيك  كارداني فني الكتروتكنيك گرايش تاسيسات الكتريكي 
 برق صنعتي -الكتروتكنيك  كارداني فني الكتروتكنيك گرايش برق صنعتي  
 كارداني فني برق و تاسيسات  كارداني فني برق و تاسيسات گرايش برق 
 ماشين ابزار -ساخت و توليد   كارداني فني ساخت و توليد گرايش ماشين ابزار  
 قالب سازي -ساخت و توليد   كارداني فني ساخت و توليد گرايش  قالب سازي   
 كارهاي عمومي ساختمان –ساختمان   ساختمان گرايش ساختمان  
 كارهاي عمومي ساختمان –ساختمان   كارهاي عمومي ساختمان 
 كاردان فني الكترونيك  الكترونيك  
 آب و فاضالب -عمران   هاي آب و فاضالب، محيط زيست)هاي آب و فاضالب، شبكهعمران(گرايش 
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 مقطع كارشناسي
 2هاي تحصيليها/گرايشمجموعه رشته 1هاي تحصيليها/گرايشمجموعه رشته

 مهندسي توليدات گياهي گرايش زراعت   تكنولوژي توليدات گياهي 
 مهندسي توليدات گياهي گرايش باغباني 

 مهندسي زراعت و اصالح نباتات 

 زراعت و اصالح نباتات -مهندسي كشاورزي  
 مهندسي زراعت و اصالح نباتات 
 زراعت و اصالح نباتات 
 زراعت و اصالح نباتات گرايش زراعت -مهندسي كشاورزي  
زراعت و اصالح نباتات گرايش اصالح  -مهندسي كشاورزي  

 نباتات، مهندسي توليد و ژنتيك گياهي

 مهندسي توليدات گياهي  
 مهندسي توليدات گياهي گرايش زراعت 
مهندسي توليدات گياهي گرايش باغباني، مهندسي توليدات  

 گياهي

 مهندسي كشاورزي گرايش باغباني 
 علوم باغباني -مهندسي كشاورزي  
 علوم و مهندسي باغباني 
 ايي گرايش توليدات گلخانهعلوم باغبان-مهندسي كشاورزي 

 مهندسي كشاورزي گرايش زراعت و اصالح نباتات  

 زراعت و اصالح نباتات -مهندسي كشاورزي  
 مهندسي زراعت و اصالح نباتات 
 زراعت و اصالح نباتات 
 زراعت و اصالح نباتات گرايش زراعت  -مهندسي كشاورزي  
اصالح نباتاتزراعت و اصالح نباتات گرايش  -مهندسي كشاورزي  
 مهندسي توليد و ژنتيك گياهي  

 مهندسي كشاورزي گرايش گياه پزشكي 
 علمي كاربردي مديريت تلفيقي آفات 
 مهندسي تكنولوژي گياه پزشكي 

 گياهپزشكي 
 گياه پزشكي –مهندسي كشاورزي  
 مديريت تلفيقي آفات –مهندسي فناوري گياهپزشكي  
 مديريت تلفيقي آفات 

 علمي كاربردي پرورش گل و گياه زينتي  
 گل و گياهان زينتي 
 گل و گياهان زينتي -مهندسي فناوري باغباني 
 توليد و پرورش گل و گياهان زينتي 

 چوب شناسي و صنايع چوب 
 مهندسي صنايع چوب گرايش صنايع چوب 
 سازه هاي چوبي 
 صنايع چوب 
 مهندسي تكنولوژي صنايع چوب و كاغذ  
 سازه هاي چوبي 
 مهندسي سازه هاي چوبي 

مهندسي چوب و كاغذ در گرايش  -مهندسي منابع طبيعي  
 حفاظت و اصالح چوب 

مهندسي چوب و كاغذ طراحي سازه هاي چوبي  -مهندسي منابع طبيعي  
 مهندسي چوب و كاغذ صنايع مبلمان  -مهندسي منابع طبيعي  
 ذ مهندسي چوب و كاغذ صنايع خمير و كاغ -مهندسي منابع طبيعي  
مهندسي چوب و كاغذ صنايع  -مهندسي منابع طبيعي  

 فرآوردهاي مركب چوب
 مهندسي چوب و كاغذ صنايع چوب -مهندسي منابع طبيعي  
 مهندسي چوب و كاغذ خمير و كاغذ  -مهندسي منابع طبيعي  
مهندسي چوب و كاغذ بيولوژي و  -مهندسي منابع طبيعي  

 حفاظت چوب
 و صنايع چوبچوب شناسي -مهندسي منابع طبيعي 
 سازه هاي چوبي-مهندسي تكنولوژي صنايع چوب و كاغذ 
 چوب شناسي و صنايع چوب 
 سازه هاي چوبي -چوب شناسي و صنايع چوب 
 سازه هاي چوبي -مهندسي تكنولوژي صنايع چوب و كاغذ  

 مهندسي صنايع مبلمان 
 مهندسي صنايع مبلمان  
 نايع مبلمانمهندسي چوب و كاغذ  گرايش ص -مهندسي منابع طبيعي  
 مهندسي صنايع مبلمان-مهندسي منابع طبيعي 
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 مقطع كارشناسيادامه 
 2هاي تحصيليها/گرايشمجموعه رشته 1هاي تحصيليها/گرايشمجموعه رشته

 دامپروري 

 پرورش گاو گاوميش 
 پرورش اسب -مهندسي فناوري دامپروري 
 عسلتوليد و فرآوري محصوالت زنبور  -مهندسي فناوري دامپروري 
 پرورش صنعتي گاو -مهندسي فناوري دامپروري 
 پرورش صنعتي طيور -مهندسي فناوري دامپروري 
 پرورش اسب 
 پرورش طيور 
 پرورش گاو 
 پرورش گوسفند و بز 
 پرورش زنبور عسل 
 تكنولوژي پرورش گاو 
 تكنولوژي پرورش گاو و گاوميش 
 علوم دامي گرايش دام -مهندسي كشاورزي  
 دامي گرايش طيورعلوم  -مهندسي كشاورزي  
 علوم دامي گرايش نشخوار كنندگان -مهندسي كشاورزي 
 علوم دامي گرايش غير نشخوار كنندگان -مهندسي كشاورزي 

 مهندسي توليدات دامي  
 توليدات دامي 
 مهندسي توليدات دامي 
 مهندسي توليدات دامي -مهندسي كشاورزي  

 مهندسي علوم دامي  

 گرايش دامعلوم دامي  -مهندسي كشاورزي  
 علوم دامي گرايش طيور -مهندسي كشاورزي  
 علوم دامي گرايش نشخوار كنندگان -مهندسي كشاورزي 
علوم دامي گرايش غير نشخوار كنندگان  -مهندسي كشاورزي 

 علوم دامي

 مهندسي علوم و صنايع غذايي 

 مهندسي علوم و صنايع غذايي 
 علوم و صنايع غذايي -مهندسي كشاورزي  
 مهندسي صنايع غذاييعلوم و  
 مهندسي مواد و طراحي صنايع غذايي 
 صنايع غذايي -مهندسي كشاورزي  

 مهندسي كشاورزي صنايع غذايي  
 مهندسي علوم و صنايع غذايي 
 علوم و صنايع غذايي -مهندسي كشاورزي  
 علوم و مهندسي صنايع غذايي 
 مهندسي مواد و طراحي صنايع غذايي 

 مهندسي ماشينهاي كشاورزي 
 مهندسي تكنولوژي ماشينهاي كشاورزي 

 مهندسي ماشينهاي كشاورزي 
 مكانيك ماشين هاي كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
 مهندسي مكانيك بيوسيستم  

 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي 
 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي 
 مكانيزاسيون كشاورزي -مهندسي كشاورزي  
 مكانيزاسيون زراعي و باغي -مهندسي فناوري ماشين آالت كشاورزي  
 مكانيزاسيون زراعي و باغي -مكانيزاسيون كشاورزي 

 شيالت 

شيالت گرايش صيد و بهره برداري آبزيان  -مهندسي منابع طبيعي  
 شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان -مهندسي منابع طبيعي 
فرآوري محصوالت شيالت گرايش  -مهندسي منابع طبيعي 

 4شيالتي 
 شيالت گرايش بوم شناسي آبزيان شيالتي،  -مهندسي منابع طبيعي 
 شيالت، علوم و مهندسي شيالت –مهندسي منابع طبيعي  
 فرآوري محصوالت شيالتي  
 صيد و بهره برداري آبزيان 
 تكثير و پرورش آبزيان 
 تكثير و پرورش آبزيان -مهندسي فناوري شيالت 
 بزيانصيدو بهره برداري آ -مهندسي فناوري شيالت 
 علمي كاربردي تكثير و پرورش آبزيان 
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 مقطع كارشناسيادامه 
 2هاي تحصيليها/گرايشمجموعه رشته 1هاي تحصيليها/گرايشمجموعه رشته

 منابع طبيعي (آبخيزداري )  
 مرتع و آبخيزداري -مهندسي منابع طبيعي  
 مهندسي مرتع و آبخيزداري 
 مهندسي طبيعت 

 حفاظت و حمايت منابع طبيعي  حفالظت و حمايت منابع طبيعي  
 حفاظت و حمايت منابع طبيعي  -مهندسي فناوري منابع طبيعي  

 آبياري و زهكشي 
 سازه هاي آبي 
 مهندسي منابع آب 
 آبياري    

 آب گرايش سازه هاي آبي -مهندسي كشاورزي 
 آب گرايش آبياري زهكشي  -مهندسي كشاورزي 
 آب گرايش منابع آب -مهندسي كشاورزي 
 آب –مهندسي كشاورزي  
 علوم و مهندسي آب 
 آبياري –مهندسي كشاورزي  
 مهندسي آبياري 
 شبكه هاي آبياري و زهكشي -مهندسي فناوري آبياري 
 توزيع و مصرف آب كشاورزي -مهندسي فناوري آبياري 
 بهره برداري و نگهداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي 
 كشاورزيتوزيع و مصرف آب  
انتقال آب گرايش بهره برداري ونگهداري ازشبكه هاي آبياري و  

 زهكشي 

 تكثير و پرورش آبزيان  

شيالت گرايش صيد و بهره برداري  -مهندسي منابع طبيعي  
 آبزيان 

 شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان -مهندسي منابع طبيعي 
شيالت گرايش فرآوري محصوالت  -مهندسي منابع طبيعي 

 شيالتي 
شيالت گرايش بوم شناسي آبزيان  -مهندسي منابع طبيعي 

 شيالتي
 شيالت –مهندسي منابع طبيعي  
 علوم و مهندسي شيالت 
 فرآوري محصوالت شيالتي 
 صيد و بهره برداري آبزيان 
 تكثير و پرورش آبزيان 
 پرورش آبزيانتكثير و  -مهندسي فناوري شيالت 
 صيدو بهره برداري آبزيان -مهندسي فناوري شيالت 
 علمي كاربردي تكثير و پرورش آبزيان 

 مهندسي منابع طببيعي گرايش شيالت  
 بوم شناسي آّبزيان 
 بوم شناسي آبزيان شيالتي 
 مهندسي منابع طبيعي گرايش تكثير و پرورش آبزيان 
 صيد و پرورش آبزيان 
 ت)مهندسي منابع طبيعي (شيال 
 صيد و بهره برداري آبزيان 
 شيالت 

شيالت گرايش صيد و بهره برداري  -مهندسي منابع طبيعي 
 آبزيان 

 شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان -مهندسي منابع طبيعي 
 شيالت گرايش فرآوري محصوالت شيالتي  -مهندسي منابع طبيعي 
 شيالت گرايش بوم شناسي آبزيان شيالتي -مهندسي منابع طبيعي 
 شيالت –مهندسي منابع طبيعي  
 علوم و مهندسي شيالت 
 فرآوري محصوالت شيالتي 
 صيد و بهره برداري آبزيان 
 تكثير و پرورش آبزيان 
 تكثير و پرورش آبزيان -مهندسي فناوري شيالت 
 صيدو بهره برداري آبزيان -مهندسي فناوري شيالت 
 علمي كاربردي تكثير و پرورش آبزيان 
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 يمقطع كارشناسادامه 
 2هاي تحصيليها/گرايشمجموعه رشته 1هاي تحصيليها/گرايشمجموعه رشته

 آلودگي محيط زيست  ست گرايش هاي ( آلودگي محيط زيست)علوم و مهندسي محيط زي 
 ارزيابي و آمايش سرزمين  
 علوم محيط زيست 
 مديريت و حفاظت تنوع  زيستي 
 محيط زيست گرايش زيستگاهها و تنوع زيستي 
 زيست گرايش ارزيابي و آمايش سرزمينمحيط  
 محيط زيست 
 محيط زيست (ارزيابي و آمايش سرزمين) 
 محيط زيست(زيستگاه ها و تنوع زيستي) 

 محيط زيست 
 محيط زيست -مهندسي منابع طبيعي  
 علوم و مهندسي محيط زيست 

 مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي گرايش خاكشناسي 
 خاك شناسي 

 خاكعلوم  -مهندسي كشاورزي  
 خاكشناسي -مهندسي كشاورزي 
 علوم و مهندسي خاك 

 مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي گرايش آبخيزداري و مرتعداري 
 مرتع و آبخيزداري -مهندسي منابع طبيعي  
 مهندسي مرتع و آبخيزداري 
 مهندسي طبيعت 

مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي گرايش بيابان زدايي و مديريت مناطق  
 مديريت مناطق خشك و بياباني -مهندسي منابع طبيعي   بياباني 

مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي گرايش احياء و بهره برداري از مناطق  
 بياباني 

 برداري از مناطق بيابانياحيا و بهره  
 احيا مناطق بياباني –مهندسي فناوري منابع طبيعي  
 احياء و بهره برداري از مناطق بياباني  -مهندسي منابع طبيعي  

 علوم دامي  

 علوم دامي گرايش دام -مهندسي كشاورزي  
 علوم دامي گرايش طيور -مهندسي كشاورزي  
 علوم دامي گرايش نشخوار كنندگان  -مهندسي كشاورزي 
 علوم دامي گرايش غير نشخوار كنندگان -مهندسي كشاورزي 
 علوم دامي 

 آموزش كشاورزي  
 ترويج كشاورزي 
 ترويج و آموزش كشاورزي 
 مهندسي كشاورزي ترويج و آموزش 

ترويج وآموزش كشاورزي گرايش علوم  –مهندسي كشاورزي 
 دامي

ترويج وآموزش كشاورزي گرايش  –مهندسي كشاورزي 
 گياهپزشكي 

ترويج وآموزش كشاورزي گرايش  –مهندسي كشاورزي 
 ماشينهاي كشاورزي 

 ترويج وآموزش كشاورزي گرايش باغباني –شاورزيمهندسي ك 
 ترويج وآموزش كشاورزي گرايش زراعت  –مهندسي كشاورزي 
 ترويج وآموزش كشاورزي گرايش خاك –مهندسي كشاورزي 
 ترويج و اموزش كشاورزي –مهندسي كشاورزي 
 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار 

 اقتصاد كشاورزي -مهندسي كشاورزي  
 اقتصاد كشاورزي 
 اقتصاد كشاورزي -مهندسي كشاورزي  
 مهندسي اقتصاد كشاورزي 

 مهندسي كشاورزي علوم و صنايع غذايي 
 مهندسي كشاورزي (گرايش صنايع غذايي) 
 علوم و مهندسي صنايع غذايي(كشاورزي) 
مهندسي كشاورزي گرايش صنايع غذايي،علوم و مهندسي صنايع  

 غذايي(كشاورزي)
 صنايع غذاييمهندسي كشاورزي گرايش علوم و  
 علوم و مهندسي صنايع غذايي 

 مهندسي علوم و صنايع غذايي 
 علوم و صنايع غذايي -مهندسي كشاورزي  
 علوم و مهندسي صنايع غذايي 
 مهندسي مواد و طراحي صنايع غذايي 
 صنايع غذايي -مهندسي كشاورزي  
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 مهندسي صنايع چوب و فراورده هاي سلولزي 

مهندسي چوب و كاغذ گرايش حفاظت  -مهندسي منابع طبيعي  
 و اصالح چوب 

مهندسي چوب و كاغذ گرايش طراحي  -مهندسي منابع طبيعي  
 سازه هاي چوبي 

 مهندسي چوب و كاغذ گرايش صنايع مبلمان  -مهندسي منابع طبيعي  
مهندسي چوب و كاغذ گرايش صنايع  -مهندسي منابع طبيعي  

 خمير و كاغذ 
مهندسي چوب و كاغذ گرايش صنايع  -مهندسي منابع طبيعي  

 فرآوردهاي مركب چوب
 مهندسي چوب و گرايش صنايع چوب  -مهندسي منابع طبيعي  
 مهندسي چوب و گرايش خمير و كاغذ  -مهندسي منابع طبيعي  
مهندسي چوب و گرايش بيولوژي و  - مهندسي منابع طبيعي 

 حفاظت چوب
 چوب شناسي و صنايع چوب-مهندسي منابع طبيعي 
 سازه هاي چوبي-مهندسي تكنولوژي صنايع چوب و كاغذ 
 چوب شناسي و صنايع چوب 
 سازه هاي چوبي -چوب شناسي و صنايع چوب 
 سازه هاي چوبي -مهندسي تكنولوژي صنايع چوب و كاغذ  

 علوم و صنايع غذايي -يمهندسي صنايع غذاي 

 مهندسي علوم و صنايع غذايي 
 علوم و صنايع غذايي -مهندسي كشاورزي  
 علوم و مهندسي صنايع غذايي 
 مهندسي مواد و طراحي صنايع غذايي 
 صنايع غذايي -مهندسي كشاورزي  

 علوم و صنايع غذايي  
 علوم و مهندسي صنايع غذايي و مهندسي شيمي 
 علوم ومهندسي صنايع غذايي 
 فناوري صنايع غذايي كليه گرايش ها 

 مهندسي علوم و صنايع غذايي 
 علوم و صنايع غذايي -مهندسي كشاورزي  
 علوم و مهندسي صنايع غذايي 
 مهندسي مواد و طراحي صنايع غذايي 
 صنايع غذايي -مهندسي كشاورزي  

 جنگلداري 
 جنگلداري با گرايش جنگل داري 
 جنگلداري با گرايش مهندسي جنگل 
 جنگلداري با گرايش جنگل شناسي و اكولوژي جنگل 
 جنگلداري با گرايش مديريت جنگل در پارك هاي جنگلي 
 جنگلداري با گرايش جنگلداري عمومي 

 جنگلداري گرايش جنگلداري -مهندسي منابع طبيعي 
جنگلداري گرايش جنگل شناسي و  -مهندسي منابع طبيعي  

 اكولوژي جنگل
 اري گرايش مهندسي جنگلجنگلد -مهندسي منابع طبيعي 
 جنگلداري گرايش جنگلداري مناطق خشك -مهندسي منابع طبيعي 
 جنگلداري گرايش جنگلداري شهري -مهندسي منابع طبيعي 
جنگلداري گرايش مديريت جنگلهاي  -مهندسي منابع طبيعي 

 غرب
جنگلداري گرايش مديريت جنگلداري  -مهندسي منابع طبيعي 

 در پاركهاي جنگلي
جنگلداري گرايش جنگلداري  -مهندسي منابع طبيعي 

 عمومي(علوم جنگل) 
 -جنگلداري گرايش مسايل اقتصادي -مهندسي منابع طبيعي 

 اجتماعي جنگل
 جنگلداري -مهندسي منابع طبيعي 
 علوم و مهندسي جنگل 

 مرتع وآبخيزداري 
 مرتعداري 

 مرتع و آبخيزداري -مهندسي منابع طبيعي  
 آبخيزداريمهندسي مرتع و  
 مهندسي طبيعت 
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 انتقال آب گرايش مهندسي بهره برداري ونگهداري  

 آب گرايش سازه هاي آبي -مهندسي كشاورزي 
 آب گرايش آبياري زهكشي -مهندسي كشاورزي 
 گرايش منابع آبآب  -مهندسي كشاورزي 
 آب –مهندسي كشاورزي  
 علوم و مهندسي آب 
 آبياري –مهندسي كشاورزي  
 مهندسي آبياري 
 شبكه هاي آبياري و زهكشي -مهندسي فناوري آبياري 
 توزيع و مصرف آب كشاورزي -مهندسي فناوري آبياري 
 بهره برداري و نگهداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي  
 توزيع و مصرف آب كشاورزي 
انتقال آب گرايش بهره برداري و نگهداري ازشبكه هاي آبياري  

 و زهكشي 

 احياءوبهره برداري از مناطق بياباني 
 برداري از مناطق بيابانياحيا و بهره  
 احيا مناطق بياباني –مهندسي فناوري منابع طبيعي  
 احياء و بهره برداري از مناطق بياباني  -مهندسي منابع طبيعي  

 توليد وبهره برداري گياهان دارويي و معطر  

 توليد و بهره برداري گياهان داروئي و معطر  
 گياهان دارويي و معطر -مهندسي فناوري باغباني 
 مهندسي فناوري گياهان دارويي و معطر 
 توليد و بهره برداري از گياهان دارويي و معطر 

 اقتصاد كشاورزي 
 اقتصاد كشاورزي 
 تصاد كشاورزياق -مهندسي كشاورزي  
 مهندسي اقتصاد كشاورزي 

 كشاورزي (علوم و صنايع غذايي) 

 مهندسي علوم و صنايع غذايي 
 علوم و صنايع غذايي -مهندسي كشاورزي  
 علوم و مهندسي صنايع غذايي 
 مهندسي مواد و طراحي صنايع غذايي 
 صنايع غذايي -مهندسي كشاورزي  

زيست فناوري كشاورزي (بيوتكنولوژي  -كشاورزيمهندسي   كشاورزي (بيوتكنولوژي كشاورزي) 
 كشاورزي)

 طراحي و تكنولوژي دوخت  طراحي و دوخت 
 حرفه اي طراحي و تكنولوژي دوخت 

 طراحي پارچه و لباس  طراحي لباس و خياطي 
 ها) طراحي پارچه و لباس (همه گرايش  

 طراحي و تكنولوژي دوخت  تكنولوژي طراحي و دوخت 
 تكنولوژي دوختحرفه اي طراحي و  

 تصويرسازي -كارشناسي حرفه اي گرافيك   ارتباط تصويري و گرافيك  
 صنايع دستي  علمي كاربردي صنايع دستي  
 هنر اسالمي گرايش هنر و صنايع فلزي  صنايع فلزي  
 مهندسي معماري  مهندسي معماري گرايش شهرسازي 
 نقاشي  نقاشي كليه گرايش ها  
 علوم ورزشي   معلم تربيت بدني و علوم ورزشي  

 تربيت بدني و علوم ورزشي همه گرايش ها  تربيت بدني و علوم ورزشي كليه گرايش ها  
 علوم ورزشي همه گرايش ها 
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 تصويري گرايش تصويرسازيارتباط   تصوير سازي 
 ارتباط تصويري 

 جامعه شناسي  جامعه شناسي كليه گرايش ها 
 اقتصاد  علوم اقتصادي كليه گرايش ها 
 جغرافيا   جغرافيا كليه گرايش ها  

 علوم اجتماعي  علوم اجتماعي كليه گرايش ها 
 آموزش علوم اجتماعي  

 اجتماعيعلوم ارتباطات   علوم ارتباطات اجتماعي كليه گرايش ها 
 تاريخ اسالم  تاريخ انقالب اسالمي  

 علوم اجتماعي گرايش دبيري علوم اجتماعي  دبيري علوم اجتماعي 
 علوم اجتماعي 

 علوم سياسي ( مطالعات امنيتي )  

 علوم سياسي 
 مطالعات امنيتي 
 مطالعات دفاعي و امنيتي 
 جغرافيا  

 اجتماعيعلوم ارتباطات   علوم اجتماعي ( ارتباطات اجتماعي )  
 علوم ارتباطات اجتماعي  علوم ارتباطات 
 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  علوم اجتماعي گرايش برنامه ريزي اجتماعي تعاون و رفاه 
 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون  علوم اجتماعي گرايش برنامه ريزي اجتماعي 
 و تعاونبرنامه ريزي اجتماعي   علوم اجتماعي گرايش  تعاون و رفاه اجتماعي 
 علوم ارتباطات اجتماعي  علوم اجتماعي گرايش ارتباطات اجتماعي 
 جامعه شناسي  علوم اجتماعي گرايش پژوهشگري علوم اجتماعي 
 مددكاري اجتماعي  علوم اجتماعي گرايش مددكاري اجتماعي 

 مردم شناسي  علوم اجتماعي گرايش مردم شناسي 
 مردم شناسي -علوم اجتماعي  

 جامعه شناسي  پژوهشگري اجتماعي  
 حسابداري گرايش حسابرسي   حسابرسي 
 جغرافيا  سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي  
 اقتصاد  علوم اقتصادي  
 اقتصاد  اقتصاد  -علوم اسالمي 
 معارف اسالمي و اقتصاد  اقتصاد و معارف اسالمي  
 حسابداري  حسابداري و امور مالي  

 آب و هواشناسي   هاي ( اقليم شناسي ، آب و هواشناسي)گرايشجغرافيا  
 جغرافيا 

 ژئومورفولوژي  جغرافيا گرايش ژئومرفولوژي 
 جغرافيا 

 جغرافيا گرايش برنامه ريزي شهري و روستايي  
 جغرافيا و برنامه ريزي شهري 
 جغرافيا 
 جغرافيا و برنامه ريزي روستايي  

 معه شناسي جا  علوم اجتماعي گرايش جامعه شناسي  
 جامعه شناسي   پژوهش علوم اجتماعي  
 جغرافياي فرهنگي (برنامه ريزي فرهنگي)  ريزي امور فرهنگي برنامه 

 علوم سياسي   علوم سياسي(مطالعات امنيتي)  
 مطالعات امنيتي 

 جغرافيا  نظامي)  -جغرافيا (سياسي 
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 اقتصاد  علوم اقتصادي( اقتصاد بازرگاني) 

 جغرافياي سياسي (آمايش و مديريت سياسي فضا)  جغرافياي سياسي 
 جغرافيا 

 علوم سياسي  روابط سياسي( روابط ديپلماتيك) 
 جغرافيا  سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي  
 تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش رفتار حركتي   (حركات اصالحي و آسيب شناسي)تربيت بدني و علوم ورزشي  

 علوم اجتماعي گرايش تعاون و رفاه اجتماعي  تعاون ورفاه اجتماعي 
 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون 

 مهندسي معماري   معماري 
 جامعه شناسي  گرايش پژوهشگري  علوم اجتماعي 
 علوم اجتماعي (توسعه محلي)   گرايش توسعه محلي علوم اجتماعي 
 علوم اقتصادي گرايش اقتصاد بازرگاني  
 علوم اقتصادي گرايش اقتصاد حمل و نقل  
 اقتصاد اسالمي  
 علوم اقتصادي(اقتصاد نظري) 

 اقتصاد  
 

 علوم ارتباطات اجتماعي  علوم ارتباطات 
 علوم ارتباطات اجتماعي  فرهنگ و ارتباطات  
 روزنامه نگاري  ارتباطات اجتماعي گرايش روزنامه نگاريعلوم  
 روابط عمومي  علوم ارتباطات اجتماعي گرايش روابط عمومي 
 جغرافيا  ژئوموفولوژي 
 جغرافيا  جغرافيا و برنامه ريزي منطقه اي  

 ادبيات نمايشي  ادبيات نمايشي  
 نمايش( ادبيات نمايشي) 

 نمايش عروسكي  نمايش عروسكي 
 عروسكي) نمايش(نمايش 

 كارگرداني 
 كارگرداني 
 نمايش(كارگرداني) 
 سينما(كارگرداني) 

 آموزش هنرهاي تجسمي  هنرهاي تجسمي 
 علوم ارتباطات اجتماعي  ارتباطات اجتماعي  

 علوم سياسي (روابط ديپلماتيك)  علوم سياسي وروابط بين الملل 
 علوم سياسي 

 گردشگري  جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري 
 مرمت بناهاي تاريخي  احياء بناهاي تاريخيمرمت و  

 طراحي پارچه  طراحي پارچه و لباس (بافت پارچه/چاپ پارچه)،  
 ها) طراحي پارچه و لباس (همه گرايش 

 مديريت وبرنامه ريزي تربيت بدني  
 

 تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش مديريت ورزشي 
 ها)علوم ورزشي (همه گرايش 
 آموزش تربيت بدني 
بدني و علوم ورزشي (مديريت و برنامه ريزي تربيت  تربيت 

 بدني)

 تربيت بدني 
 تربيت بدني وعلوم ورزشي 

 ها)تربيت بدني و علوم ورزشي (همه گرايش 
 ها)علوم ورزشي (همه گرايش 
 آموزش تربيت بدني 
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 تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي   فيزيولوژي ورزشي  
 علوم ورزشي 

 تربيت دبير تربيت بدني و علوم ورزشي  تربيت معلم تربيت بدني 
 آموزش تربيت بدني 

 علوم اجتماعي گرايش پژوهشگري علوم اجتماعي  پژوهشگري علوم اجتماعي 
 جامعه شناسي 

 علوم اجتماعي گرايش برنامه ريزي اجتماعي  برنامه ريزي علوم اجتماعي  
 برنامه ريزي اجتماعي و تعاون 

 يامور بانك تيريمد  يامور بانك شيگرا تيريمد 
 يحقوق ثبت شيحقوق گرا  ثبت اسناد شيحقوق گرا 

 رياضي كليه گرايش ها 

 رياضي گرايش محض  
 رياضي گرايش كاربردي 
 رياضيرياضي گرايش دبير  
 رياضيات و كاربردها 
 آموزش رياضي 

 رياضي گرايش دبير رياضي  دبيري رياضي  
 آموزش رياضي 

 زيست شناسي سلولي و مولكولي گرايش ميكروبيولوژي  ميكروبيولوژي 

 شيمي گرايش دبيري  دبيري شيمي 
 آموزش شيمي 

 زيست شناسي گرايش دبيري  دبيري زيست شناسي  
 آموزش زيست شناسي 

 گرايش هاشيمي كليه  
 شيمي محض 
 شيمي كاربردي 
 آموزش شيمي 

 فيزيك گرايش دبيري فيزيك  دبيري فيزيك 
 آموزش فيزيك 

 شيمي گرايش دبيري  دبيري شيمي   
 آموزش شيمي 

 آموزش علوم تجربي  دبير علوم تجربي 
 فيزيك كليه گرايش ها 
 دبيري فيزيك  

 فيزيك گرايش دبيري فيزيك 
 آموزش فيزيك 

 گرايش هازمين شناسي كليه  
 علوم زمين شناسي 
 علوم زمين 

 زمين شناسي 
 زمين شناسي كاربردي  

 زيست شناسي گرايش عمومي  زيست شناسي گرايش زيست شناسي عمومي 
 زيست شناسي جانوري  زيست شناسي گرايش علوم جانوري 

 زيست شناسي گرايش علوم گياهي  علوم گياهي  
 زيست شناسي گياهي 

 شناسي دريا )زيست شناسي دريا ( بوم  
 آلودگي دريا 
 جانوران دريا 
 گياهان دريا 

 زيست شناسي گرايش زيست شناسي دريا 
 زيست شناسي دريا 

 شيمي كاربردي  شيمي گرايش شيمي كاربردي 
 شيمي گرايش محض  شيمي محض  
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 شيمي گرايش محيط زيست  شيمي محيط زيست  
 فيزيك گرايش هسته اي  فيزيك  هسته اي   
 فيزيك گرايش هواشناسي  فيزيك هواشناسي 
 زمين شناسي گرايش آب   
 علوم زمين گرايش زمين شناسي زيست محيطي 

 زمين شناسي 
 زمين شناسي كاربردي 

 فيزيك گرايش هسته اي  فيزيك هسته اي   

 كاربردهاآمار و   آمار 
 آمار و سنجش آموزشي 

 فيزيك گرايش حالت جامدات 
 فيزيك گرايش حالت جامد  فيزيك (حالت جامد ) 

 فيزيك 

 فيزيك گرايش حالت جامد 
 فيزيك گرايش هسته اي 
 فيزيك گرايش اتمي 
 فيزيك گرايش هواشناسي 
 فيزيك گرايش دبيري فيزيك 
 فيزيك گرايش نظري 

 شيمي گرايش محض  شيمي محض 
 گرايش هسته ايفيزيك  
 فيزيك  فيزيك گرايش اتمي و ملكولي 

 رياضي گرايش محض   رياضيات و كاربردها 
 رياضي گرايش كاربردي 

 رياضي گرايش كاربردي  رياضي كاربردي  
 رياضيات و كاربردها 

 مهندسي تكنولوژي هوانوردي(مراقبت پرواز)  مراقبت پرواز 
 مهندسي هوانوردي و مراقبت پرواز 

 مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار  افزار)كامپيوتر(نرم  
 مهندسي برق گرايش الكترونيك  مهندسي الكترونيك 
 مهندسي كنترل و ابزار دقيق  كنترل و ابزار دقيق 

 مهندسي برق گرايش مخابرات  مهندسي مخابرات 
 كارشناسي كاربردي مخابرات با دو شاخه انتقال و سوييچ 

 هواپيماييمهندسي مخابرات   مخابرات هواپيمايي 
 مهندسي ايمني و بازرسي فني  مهندسي ايمني و بازرسي(بدون گرايش)  
 دبيرفني اتومكانيك  آتومكانيك 

 مهندسي تكنولوژي هوانوردي(مراقبت پرواز)  هوانوردي (گرايش مراقبت پرواز) 
 مهندسي هوانوردي و مراقبت پرواز 

 مهندسي برق گرايش كنترل  برق گرايش كنترل 
 مهندسي برق گرايش قدرت  تبرق گرايش قدر 
 مهندسي مكانيك در حرارت و سياالت  مكانيك گرايش  حرارت و سياالت 

 مهندسي تكنولوژي برق گرايش قدرت و كنترل  
 مهندسي برق گرايش كنترل 
 مهندسي برق گرايش قدرت 
 قدرت-مهندسي تكنولوژي برق 

 فرآيند -مهندسي فناوري كنترل   مهندسي تكنولوژي كنترل 
 مهندسي تكنولوژي ساختمان  تكنولوژي گرايش ساختمان مهندسي 
 مهندسي عمران گرايش عمران  
 مهندسي تكنولوژي عمران گرايش عمران 

 عمران-عمران 
 مهندسي اجرايي عمران 
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 مهندسي كامپيوتر  مهندسي كامپيوتر كليه گرايش ها  
 مهندسي معدن   مهندسي معدن كليه گرايش ها 
 استخراج معادن زيرزميني -مهندسي فناوري معدن  مهندسي تكنولوژي استخراج معادن زيرزميني   

 علمي كاربردي مكانيك خودرو  مكانيك خودرو 
 مهندسي فناوري مكانيك خودرو 

 مهندسي فناوري مكانيك خودرو  مكانيك خودرومهندسي تكنولوژي  
 مهندسي دريا گرايش كشتي  مهندسي دريا گرايش كشتي سازي 
 دريانوردي-مهندسي دريا   مهندسي دريا گرايش دريانوردي 
 مهندسي ناوبري  ناوبري 
 مهندسي دريانوردي(ناوبري)  مهندسي دريانوردي 
 كاربردي الكترونيك -علمي   مهندسي علمي كاربردي برق الكترونيك 

 مهندسي تكنولوژي الكترونيك كليه گرايش ها  
 مهندسي تكنولوژي الكترونيك 
 الكترونيك كاربردي 
 مهندسي فناوري الكترونيك صنعتي 

 مهندسي تكنولوژي برق گرايش الكترونيك 
 مهندسي برق گرايش الكترونيك  مهندسي برق گرايش الكترونيك 

 مهندسي مكانيك در حرارت و سياالت  مهندسي مكانيك گرايش حرارت سياالت  
 تاسيسات حرارتي و برودتي  تاسيسات گرايش حرارتي و برودتي 

 علمي كاربردي تاسيسات حرارتي و برودتي  مهندسي تكنولوژي تاسيسات حرارتي و برودتي 
 تاسيسات حرارتي و برودتي 

 تاسيسات حرارتي و برودتي -مهندسي فناوري مكانيك   برودتيمهندسي فناوري تاسيسات حرارتي و   

 مهندسي تكنولوژي قالبسازي  مهندسي قالبسازي  
 قالب سازي-مهندسي فناوري ساخت و توليد 

 قالبسازي مهندسي ساخت و توليد گرايش  مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد 
 ماشين ابزار مهندسي ساخت و توليد گرايش 

 مهندسي ساخت و توليد  گرايش ساخت و توليدمهندسي مكانيك  
 ماشين ابزار -مهندسي ساخت و توليد   مهندسي ماشين ابزار 

 مهندسي تكنولوژي جوشكاري  جوشكاري  
 مهندسي فناوري جوش 

 مهندسي برق كليه گرايش ها 

 مهندسي برق  
 مهندسي پزشكي بيوالكتريك 
 مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك 
 انتقال و توزيع هايمهندسي برق شبكه 
 شبكه هاي انتقال و توزيع  -مهندسي تكنولوژي برق  

 مهندسي مكانيك كليه گرايش ها  

 مهندسي مكانيك  
 مهندسي مكانيك در طراحي جامدات 
 مهندسي مكانيك در حرارت و سياالت  
 مهندسي مكانيك در ماشين آالت   
 دبير فني اتومكانيك 

 مهندسي متالورژي گرايش  فوالد 
 مهندسي توليد آهن و فوالد   متالورژي گرايش آهن مهندسي 

 مهندسي ريخته گري  مهندسي متالورژي گرايش ريخته گري 

 مهندسي مواد و متالورژي 

 مهندسي مواد و متالورژي 
 مهندسي مواد و متالورژي گرايش متالورژي استخراجي 
 متالورژي صنعتي 
 سراميك 
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 مهندسي ساخت و توليد  مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد  
 مهندسي متالوژي ـ ذوب فلزات  مهندسي تكنولوژي متالورژي ذوب فلزات 
 ماشين ابزار -مهندسي ساخت و توليد   مهندسي تكنولوژي ساخت و توليد ماشين ابزار 
 مهندسي ساخت و توليد  قالب سازي  مهندسي تكنولوژي ساخت وتوليد قالب سازي 
 مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار   مهندسي نرم افزار  

 مهندسي نساجي 

 مهندسي نساجي گرايش مهندسي پوشاك 
 تكنولوژي رنگ 
 مهندسي شيمي نساجي 
 مهندسي الياف 
 مهندسي فناوري نساجي 
 مهندسي منسوجات صنعتي 

 مهندسي عمران 

 مهندسي عمران گرايش سازه 
 مهندسي عمران گرايش خاك 
 مهندسي عمران گرايش آب 
 مهندسي عمران گرايش راه 
 مهندسي عمران گرايش نقشه برداري 
 مهندسي عمران گرايش ساختمان هاي آبي 
 مهندسي عمران گرايش آب و فاضالب 
 مهندسي عمران گرايش سد و شبكه  
 ات آبيمهندسي عمران گرايش تاسيس 

 مهندسي برق 

 مهندسي برق گرايش كنترل 
 مهندسي برق گرايش الكترونيك 
 مهندسي برق گرايش مخابرات 
 مهندسي برق گرايش قدرت 
 شبكه هاي توزيع و انتقال-مهندسي برق 
 مهندسي پزشكي بيوالكتريك 

 مهندسي مكانيك 

 مهندسي مكانيك در طراحي جامدات 
 مهندسي مكانيك در حرارت و سياالت 
 مهندسي مكانيك در ماشين آالت 
 دبير فني اتومكانيك 

 مهندسي معدن 
 مهندسي معدن با گرايش استخراج معدن 
 مهندسي معدن با گرايش اكتشاف معدن 
 مهندسي معدن با گرايش صنايع شيميايي معدني 

 مهندسي مواد 
 مهندسي مواد و متالورژي گرايش متالورژي استخراجي  
 متالورژي صنعتي 
 سراميك 

 مهندسي شيمي 

 مهندسي شيمي گرايش مواد پرانرژي 
 مهندسي آتش 
 گاز 
 توليد و جمع آوري گاز 
 فرآوري و انتقال گاز 
 پااليش 
 پتروشيمي و گاز 
 صنايع غذايي و مديريت 
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 مهندسي پليمرطراحي و   مهندسي پليمر 

 مهندسي كامپيوتر  

 مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار 
 مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار 
 مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن 
مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري و  

 فناوري اطالعات
 نرم افزار كامپيوتر  
 افزارينرمهاي مهندسي كامپيوتر گرايش سيستم 
 مهندسي نرم افزار 
 افزارنرم -كامپيوتر 

 مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار 

 مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار  سخت افزار كامپيوتر  
 مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار   سخت افزار -كامپيوتر 
 سيستم هاي كامپيوتريمهندسي كامپيوتر گرايش معماري   مهندسي كامپيوتر گرايش معماري كامپيوتر  
 كامپيوتر  سخت افزار  مهندسي تكنولوژي سيستم هاي سخت افزار  
 بردارينقشه -مهندسي فناوري عمران  نقشه برداري (ليسانس)-مهندسي فناوري عمران 
 مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار مهندسي كامپيوتر گرايش سيستم هاي نرم افزاري و الگوريتم و محاسبات  
 مهندسي عمران گرايش آب و فاضالب  آب و فاضالب-عمران 
 مهندسي ايمني و بازرسي فني   مهندسي ايمني و بازرسي فني(همه گرايش ها) 
 مهندسي عمران گرايش نقشه برداري  نقشه برداري 
 مهندسي اجرايي عمران   عمران -عمران  
 مهندسي حمل و نقل ريلي  مهندسي حمل و نقل و ترافيك شهري 
 مهندسي ماشين هاي ريلي  آهندسي جريه راهمهن  
 مهندسي خط و ابنيه راه آهن  آهنخط و ابنيه راه 

 مهندسي بهره برداري راه آهن  آهنبرداري راهبهره  
 مهندسي فناوري بهره برداري راه آهن 

 راهداريهاي راهسازي و تكنولوژي مكانيك ماشينمهندسي  هاي راهسازيتكنولوژي مكانيك ماشينمهندسي  
 مهندسي ايمني و بازرسي فني   مهندسي ايمني گرايش بازرسي فني 
 مهندسي ايمني و بازرسي فني   مهندسي ايمني و بازرسي فني گرايش ايمني و حفاظت  
 صنايع نفت و مهندسي طراحي فرآيند هاي صنايع نفت  مهندسي شيمي گرايش صنايع نفت 
 سازهمهندسي عمران گرايش   سازه-مهندسي عمران  
 مهندسي شيمي نساجي و مهندسي الياف  مهندسي شيمي نساجي (مهندسي الياف) 

 مهندسي شيمي گرايش نفت 

 مهندسي نفت 
 مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري 
 بهره برداري از منابع نفت 
 حفاري و استخراج نفت 
 اكتشاف نفت 

 مهندسي صنايع شيميايي معدني  مهندسي شيمي گرايش صنايع شيميايي 
 مهندسي  مهندسي صنايع پليمر  مهندسي پليمر(صنايع پليمر) 
 مهندسي متالوژي و مواد گرايش متالوژي صنعتي 
 متالوژي ذوب فلزات -متالوژي استخراجي 
 مهندسي مواد 
 مهندسي متالورژي (همه گرايش ها) 

 مهندسي مواد و متالورژي 
 مهندسي مواد و متالورژي گرايش متالورژي استخراجي 
 صنعتيمتالورژي  
 سراميك 

 مهندسي معدن گرايش استخراج مواد معدني  
 مهندسي معدن گرايش فراوري معدني 
 مهندسي معدن گرايش معدن و محيط زيست 

 مهندسي معدن  
 مهندسي معدن با گرايش استخراج معدن 
 مهندسي معدن با گرايش اكتشاف معدن 
 مهندسي معدن با گرايش صنايع شيميايي معدني 
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 مهندسي شيمي گرايش پااليش، پتروشيمي و گاز  مهندسي شيمي گرايش صنايع  پتروشيمي 

 مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري/حفاري و استخراج 

 مهندسي نفت 
 مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري 
 برداري از منابع نفتبهره  
 حفاري و استخراج نفت 
 اكتشاف نفت 

 (كليه گرايش ها) –عمران  

 مهندسي عمران 
 مهندسي عمران گرايش سازه 
 خاك 
 آب 
 راه 
 نقشه برداري 
 ساختمان هاي آبي 
 آب و فاضالب 
 سد و شبكه 
 تاسيسات آبي 

 مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي  مهندسي شيمي (صنايع غذايي) 

 مهندسي نفت 

 مهندسي نفت 
 مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري 
 بهره برداري از منابع نفت 
 حفاري و استخراج نفت 
 اكتشاف نفت 

 مهندسي مكانيك در طراحي جامدات  مهندسي مكانيك گرايش جامدات 
 مهندسي مكانيك در طراحي جامدات  جامدات-مهندسي مكانيك 
 سازه مهندسي عمران گرايش  عمران گرايش عمران/سازه   

 مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد  
 مهندسي مكانيك گرايش مكانيك جامدات 

 مهندسي مكانيك گرايش مهندسي مكانيك در حرارت وسياالت 
 مهندسي مكانيك گرايش مهندسي مكانيك در طراحي جامدات 
 مهندسي مكانيك گرايش مهندسي مكانيك در ماشين آالت 
 مهندسي مكانيك 
 توليدمهندسي ساخت و  

 مهندسي ايمني و بازرسي فني  مهندسي ايمني و بازرسي فني(ايمني و حفاظت)  
 بردارينقشه -مهندسي فناوري عمران  مهندسي تكنولوژي نقشه برداري 

 مهندسي شيمي گرايش پااليش 
 مهندسي شيمي گرايش پااليش 
 پتروشيمي و گاز 

 دسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتريمهن  مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتر  
 مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي  مهندسي اطالعات گرايش تجارت الكترو نيك  
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 توليدات گياهي گرايش اصالح گياهان باغبانيمهندسي   مهندسي توليدات گياهي 
 مهندسي توليدات گياهي گرايش توليد محصوالت باغباني  

 چوب شناسي و صنايع چوب 
 سازه هاي چوبي 
 صنايع چوب 
 مهندسي صنايع چوب گرايش صنايع چوب 
 سازه هاي چوبي 
 مهندسي سازه هاي چوبي 

 مهندسي چوب شناسي و صنايع چوب 
 چوب شناسي و صنايع چوب -مهندسي منابع طبيعي  
 مهندسي صنايع چوب 
 صنايع چوب -مهندسي منابع طبيعي  
 مهندسي فرآورده هاي چند سازه چوب 
 فرآورده هاي چند سازه چوب -مهندسي منابع طبيعي  
 مهندسي صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي گرايش كامپوزيت هاي ليگنوسلولزي 

 مهندسي علوم دامي  

 ژنتيك و اصالح دام و طيورعلوم دامي گرايش  
 علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 
 علوم دامي گرايش تغذيه دام 
 علوم دامي گرايش تغذيه طيور 
 علوم دامي گرايش زنبورعسل 
 علوم دامي(مهندسي علوم دامي) گرايش فيزيولوژي دام -مهندسي كشاورزي  
 فيزيولوژيعلوم دامي(مهندسي علوم دامي) گرايش -مهندسي كشاورزي  
 علوم دامي(مهندسي علوم دامي) گرايش تغذيه نشخوار كنندگان-مهندسي كشاورزي  
 علوم دامي(مهندسي علوم دامي) گرايش تغذيه طيور -مهندسي كشاورزي  
 علوم دامي(مهندسي علوم دامي) گرايش تغذيه دام -مهندسي كشاورزي  
 اصالح نژاد دامعلوم دامي(مهندسي علوم دامي) گرايش -مهندسي كشاورزي  
 علوم دامي(مهندسي علوم دامي) گرايش پرورش زنبور عسل-مهندسي كشاورزي  
 علوم دامي(مهندسي علوم دامي) گرايش مديريت دامپروري-مهندسي كشاورزي  

 مهندسي علوم و صنايع غذايي 
 مهندسي كشاورزي صنايع غذايي 

 علوم ومهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي 
 صنايع غذايي گرايش علوم مواد غذايي علوم ومهندسي 
 علوم ومهندسي صنايع غذايي گرايش زيست فناوري مواد غذايي 
 علوم ومهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد غذايي 
 علوم و صنايع مواد غذايي گرايش تكنولوژي  مواد غذايي -مهندسي كشاورزي 
 مواد غذاييعلوم و صنايع مواد غذايي گرايش شيمي  -مهندسي كشاورزي 
 علوم و صنايع مواد غذايي گرايش ميكروبيولوژي مواد غذايي -مهندسي كشاورزي 
 علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي  
 علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش شيمي مواد غذايي  
 علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش زيست فناوري مواد غذايي 
 گرايش فناوري مواد غذاييعلوم و مهندسي صنايع غذايي  

 مهندسي ماشينهاي كشاورزي 

 مكانيك ماشين هاي كشاورزي –مهندسي كشاورزي  
 مهندسي مكانيك ماشين هاي كشاورزي 
 مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش طراحي و ساخت  
 مهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش انرژي هاي تجديد پذير 
 از برداشتمهندسي مكانيك بيوسيستم گرايش فناوري پس  

 زراعت 

 مهندسي زراعت 
 زراعت –مهندسي كشاورزي  
 اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 
 اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 

 اصالح نباتات 
 مهندسي اصالح نباتات 
 اصالح نباتات –مهندسي كشاورزي  
 ژنتيك وبه نژادي گياهي 
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 مقطع كارشناسي ارشدادامه 
 2هاي تحصيليها/گرايشمجموعه رشته  1هاي تحصيليها/گرايشمجموعه رشته

 ترويج و آموزش كشاورزي 

 ترويج و آموزش كشاورزي  
 ترويج و آموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
 آموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
 ترويج كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
 كشاورزي پايدار و منابع طبيعيترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش ترويج  
 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش آموزش كشاورزي پايدار و محيط زيست  
 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش زيست بوم انساني كشاورزي 
 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش نوآوري و كارآفريني كشاورزي 

 علوم دامي گرايش اصالح نژاد دام 
 مهندسي علوم دامي گرايش اصالح نژاد دام 
 علوم دامي گرايش اصالح نژاد دام -مهندسي كشاورزي  
 علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 

 علوم دامي گرايش فيزيولوژي 

 مهندسي علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام 
 علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام -مهندسي كشاورزي  
 فيزيولوژي دام و طيورعلوم دامي گرايش  
 علوم دامي گرايش فيزيولوژي -مهندسي كشاورزي  

 علوم دامي گرايش تغذيه دام 

 مهندسي علوم دامي گرايش تغذيه دام 
 مهندسي علوم دامي گرايش تغذيه نشخواركنندگان 
 علوم دامي گرايش تغذيه دام -مهندسي كشاورزي  
 نندگانعلوم دامي گرايش تغذيه نشخوارك -مهندسي كشاورزي  
 علوم دامي گرايش تغذيه دام 

 اقتصاد كشاورزي 

 اقتصاد كشاورزي(مهندسي اقتصاد كشاورزي) گرايش سياست و توسعه كشاورزي  
اقتصاد كشاورزي(مهندسي اقتصاد كشاورزي) گرايش اقتصاد توليد و مديريت واحدهاي  

 كشاورزي
 محصوالت كشاورزياقتصاد كشاورزي(مهندسي اقتصاد كشاورزي) گرايش بازاريابي  
 اقتصاد كشاورزي(مهندسي اقتصاد كشاورزي) گرايش اقتصاد منابع طبيعي و محيط زيست  
 اقتصاد كشاورزي گرايش توليد وبازاريابي –مهندسي كشاورزي  
 اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي –مهندسي كشاورزي  
 اقتصاد كشاورزي –مهندسي كشاورزي  

 سازه هاي آبي   

 هندسي سازه هاي آبيم 
 مهندسي سازه هاي آبي -مهندسي كشاورزي 
 علوم و مهندسي آب گرايش سازه هاي آبي 
 تاسيسات آبياري -مهندسي كشاورزي 
 مهندسي تاسيسات آبياري 

 مهندسي منابع آب 
 مهندسي منابع آب 
 مهندسي منابع آب -مهندسي كشاورزي 
 علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 

 طبيعي گرايش آبخيزداريمهندسي منابع  

 آبخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 
 مهندسي آبخيزداري 
 علوم و مهندسي آبخيز گرايش سيالب و رودخانه 
 علوم و مهندسي آبخيز گرايش مديريت حوزه هاي آبخيز 
 علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 
 علوم و مهندسي آبخيز گرايش آبخيزداري شهري 
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 كارشناسي ارشدمقطع ادامه 
 2هاي تحصيليها/گرايشمجموعه رشته  1هاي تحصيليها/گرايشمجموعه رشته

 علوم و مهندسي محيط زيست 

محيط زيست) گرايش زيستگاه  -مهندسي محيط زيست منابع طبيعي( مهندسي منابع طبيعي 
 ها و تنوع زيستي 

يست) گرايش آلودگي محيط ز -مهندسي محيط زيست منابع طبيعي( مهندسي منابع طبيعي 
 هاي محيط زيست

محيط زيست) گرايش ارزيابي و  -مهندسي محيط زيست منابع طبيعي( مهندسي منابع طبيعي 
 آمايش سرزمين

 علوم و مهندسي محيط زيست گرايش مديريت و حفاظت تنوع زيستي 
 علوم و مهندسي محيط زيست گرايش ارزيابي و آمايش سرزمين 
 علوم و مهندسي محيط زيست گرايش آلودگي محيط زيست  

 اقتصاد كشاورزي  
 مهندسي اقتصاد كشاورزي 

 اقتصاد كشاورزي(مهندسي اقتصاد كشاورزي) گرايش سياست و توسعه كشاورزي  
اقتصاد كشاورزي(مهندسي اقتصاد كشاورزي) گرايش اقتصاد توليد و مديريت واحدهاي  

 كشاورزي 
 كشاورزي(مهندسي اقتصاد كشاورزي) گرايش بازاريابي محصوالت كشاورزياقتصاد  
 اقتصاد كشاورزي(مهندسي اقتصاد كشاورزي) گرايش اقتصاد منابع طبيعي و محيط زيست 
 اقتصاد كشاورزي گرايش توليد وبازاريابي –مهندسي كشاورزي  
 اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي –مهندسي كشاورزي  
 اقتصاد كشاورزي –دسي كشاورزي مهن 

 بيوتكنولوژي كشاورزي  بيوتكنولوژي كشاورزي(كليه گرايش ها) 
 بيوتكنولوژي كشاورزي –مهندسي كشاورزي  

 شيالت 
 مهندسي منابع طببيعي گرايش شيالت 

 شيالت 
 شيالت –مهندسي منابع طبيعي  
 بوم شناسي آبزيان شيالتي -مهندسي منابع طبيعي 
 تكثير و پرورش آبزيان -طبيعيمهندسي منابع  
 فرآوري محصوالت شيالتي -مهندسي منابع طبيعي 
 صيد و بهره برداري آبزيان -مهندسي منابع طبيعي 
 علوم و مهندسي شيالت گرايش بوم شناسي آبزيان 
 علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 
 علوم و مهندسي شيالت گرايش صيد و بهره برداري آبزيان 
 علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري محصوالت شيالتي 
 مهندسي بوم شناسي آبزيان شيالتي 
 مهندسي  تكثير و پرورش آبزيان 
 مهندسي فرآوري محصوالت شيالتي 
 مهندسي صيد و بهره برداري آبزيان 

 منابع طبيعي (آبخيزداري )  

 آبخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 
 مهندسي آبخيزداري 
 آبخيز گرايش سيالب و رودخانه علوم و مهندسي 
 علوم و مهندسي آبخيز گرايش مديريت حوزه هاي آبخيز 
 علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 
 علوم و مهندسي آبخيز گرايش آبخيزداري شهري 

 يمحيط زيست گرايش زيستگاه ها و تنوع زيست -مهندسي منابع طبيعي  محيط زيست ( زيستگاهها و تنوع زيستي )  
 مهندسي محيط زيست منابع طبيعي گرايش زيستگاه ها و تنوع زيستي  

 آبياري و زهكشي 

 مهندسي آبياري و زهكشي 
 مهندسي آبياري و زهكشي -مهندسي كشاورزي 
 علوم و مهندسي آب  گرايش آبياري و زهكشي 
 آبياري و زهكشي-مهندسي كشاورزي 
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 مقطع كارشناسي ارشدادامه 
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 تكثير و پرورش آبزيان  

 تكثير و پرورش آبزيان 
 مهندسي تكثير و پرورش آبزيان 
 تكثير و پرورش آبزيان -مهندسي منابع طبيعي 
 علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان  

 مهندسي منابع آب  
 منابع آبمهندسي  
 مهندسي منابع آب -مهندسي كشاورزي 
 علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب  

 بوم شناسي آّبزيان  
 بوم شناسي آبزيان شيالتي 
مهندسي منابع طبيعي گرايش تكثير و  

 پرورش آبزيان

 مهندسي بوم شناسي آبزيان شيالتي 
 بوم شناسي آبزيان شيالتي -مهندسي منابع طبيعي 
 ت گرايش بوم شناسي آبزيان علوم و مهندسي شيال 

 صيد و پرورش آبزيان  

 مهندسي صيد و بهره برداري آبزيان 
 صيد و بهره برداري آبزيان -مهندسي منابع طبيعي 
 علوم و مهندسي شيالت  گرايش  صيد و بهره برداري آبزيان 
 مهندسي  تكثير و پرورش آبزيان 
 تكثير و پرورش آبزيان -مهندسي منابع طبيعي 
 علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان  

علوم و مهندسي محيط زيست گرايش  
 آلودگي محيط زيست 

 آلودگي محيط زيست 

 آلودگي هاي محيط زيست -مهندسي محيط زيست منابع طبيعي 
 آلودگي هاي محيط زيست -مهندسي منابع طبيعي 
 علوم و مهندسي محيط زيست گرايش آلودگي محيط زيست 

 ارزيابي و آمايش سرزمين  
 ارزيابي و آمايش سرزمين -مهندسي محيط زيست منابع طبيعي 
 ارزيابي و آمايش سرزمين -مهندسي منابع طبيعي 
 علوم و مهندسي محيط زيست گرايش ارزيابي و آمايش سرزمين 

 مديريت و حفاظت تنوع  زيستي  
 زيستگاه ها و تنوع زيستي -مهندسي محيط زيست منابع طبيعي 
 زيستگاه ها و تنوع زيستي -مهندسي منابع طبيعي 
 علوم و مهندسي محيط زيست گرايش مديريت و حفاظت تنوع زيستي 

 منابع طبيعي (آبخيزداري )  

 مهندسي آبخيزداري 
 آبخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 
 علوم و مهندسي آبخيز گرايش سيالب و رودخانه 
 هاي آبخيزعلوم و مهندسي آبخيز گرايش مديريت حوزه  
 علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 
 علوم و مهندسي آبخيز گرايش آبخيزداري شهري 

 محيط زيست ( زيستگاهها و تنوع زيستي )  
 زيستگاه ها و تنوع زيستي -مهندسي محيط زيست منابع طبيعي 
 زيستگاه ها و تنوع زيستي -مهندسي منابع طبيعي 
 گرايش مديريت و حفاظت تنوع زيستي.علوم و مهندسي محيط زيست  

 آبياري و زهكشي 

 مهندسي آبياري و زهكشي 
 مهندسي آبياري و زهكشي -مهندسي كشاورزي 
 علوم و مهندسي آب  گرايش آبياري و زهكشي 
 آبياري و زهكشي-مهندسي كشاورزي 

 تكثير و پرورش آبزيان  
 مهندسي  تكثير و پرورش آبزيان 
 و پرورش آبزيانتكثير  -مهندسي منابع طبيعي 
 علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان  

 مهندسي منابع آب  
 مهندسي منابع آب 
 مهندسي منابع آب -مهندسي كشاورزي 
 علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 
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 بوم شناسي آّبزيان 
 بوم شناسي آبزيان شيالتي  
مهندسي منابع طبيعي گرايش تكثير و  

 پرورش آبزيان

 مهندسي بوم شناسي آبزيان شيالتي 
 بوم شناسي آبزيان شيالتي -مهندسي منابع طبيعي 
 علوم و مهندسي شيالت گرايش بوم شناسي آبزيان  

 صيد و پرورش آبزيان  

 بزيانمهندسي صيد و بهره برداري آ 
 صيد و بهره برداري آبزيان -مهندسي منابع طبيعي 
 علوم و مهندسي شيالت  گرايش  صيد و بهره برداري آبزيان 
 مهندسي  تكثير و پرورش آبزيان 
 تكثير و پرورش آبزيان -مهندسي منابع طبيعي 
 علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان  

علوم و مهندسي محيط زيست گرايش  
 آلودگي محيط زيست 

 آلودگي هاي محيط زيست -مهندسي محيط زيست منابع طبيعي 
 آلودگي هاي محيط زيست -مهندسي منابع طبيعي 
 علوم و مهندسي محيط زيست گرايش آلودگي محيط زيست 

 ارزيابي و آمايش سرزمين  
محيط زيست گرايش ارزيابي و آمايش  

 سرزمين

 ارزيابي و آمايش سرزمين -ي محيط زيست منابع طبيعيمهندس 
 ارزيابي و آمايش سرزمين -مهندسي منابع طبيعي 
 علوم و مهندسي محيط زيست گرايش ارزيابي و آمايش سرزمين 

 مديريت و حفاظت تنوع  زيستي  
محيط زيست گرايش زيستگاهها و تنوع  

 زيستي

 تنوع زيستيزيستگاه ها و  -مهندسي محيط زيست منابع طبيعي 
 زيستگاه ها و تنوع زيستي -مهندسي منابع طبيعي 
 علوم و مهندسي محيط زيست گرايش مديريت و حفاظت تنوع زيستي 

مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي گرايش  
 منابع آب

 مهندسي منابع آب -مهندسي منابع آب، مهندسي كشاورزي 
 علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 

منابع طبيعي گرايش مهندسي كشاورزي و  
 خاكشناسي

 علوم خاك(خاكشناسي) گرايش فيزيك و حفاظت خاك -مهندسي كشاورزي  
 علوم خاك(خاكشناسي) گرايش رده بندي و ارزيابي خاك -مهندسي كشاورزي  
 علوم خاك(خاكشناسي) گرايش شيمي و حاصلخيزي خاك -مهندسي كشاورزي  
 بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك علوم خاك(خاكشناسي) گرايش  -مهندسي كشاورزي  
 علوم خاك(خاكشناسي) گرايش بيولوژي خاك -مهندسي كشاورزي  
 مديريت منابع خاك گرايش فيزيك وحفاظت خاك 
 مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و ارزيابي اراضي 
 مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاك گرايش شيمي حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه 
 و زيست فناوري خاك گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك   مديريت حاصلخيزي 

مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي گرايش  
 آبخيزداري و مرتعداري

 مرتعداري و آبخيزداري 
 مرتعداري 
 آبخيزداري 

مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي گرايش  
 بيابان زدايي و مديريت مناطق بياباني 

 بيابان زدايي -مهندسي منابع طبيعي 
 مهندسي  بيابان زدايي 
 مديريت مناطق بياباني گرايش آبياري -مهندسي منابع طبيعي 
 مديريت مناطق بياباني گرايش خاكشناسي  -مهندسي منابع طبيعي 
 مديريت مناطق بياباني گرايش مرتع و آبخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 
 داميهمزيستي با بيابان گرايش توليدات گياهي و  -مهندسي منابع طبيعي 
 همزيستي با بيابان گرايش محيط زيست و منابع طبيعي -مهندسي منابع طبيعي 
 همزيستي با بيابان گرايش توسعه و عمران مناطق بياباني -مهندسي منابع طبيعي 
 مديريت و كنترل بيابان    



 516صفحه 

 مقطع كارشناسي ارشدادامه 
 2تحصيلي هايها/گرايشمجموعه رشته  1هاي تحصيليها/گرايشمجموعه رشته

 علوم دامي  

 علوم دامي گرايش ژنتيك و اصالح دام و طيور 
 علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور 
 علوم دامي گرايش تغذيه دام 
 علوم دامي گرايش تغذيه طيور 
 علوم دامي گرايش زنبورعسل 
 علوم دامي(مهندسي علوم دامي) گرايش فيزيولوژي دام-مهندسي كشاورزي  
 علوم دامي(مهندسي علوم دامي) گرايش فيزيولوژي-مهندسي كشاورزي  
 علوم دامي(مهندسي علوم دامي) گرايش تغذيه نشخوار كنندگان -مهندسي كشاورزي  
 علوم دامي(مهندسي علوم دامي) گرايش تغذيه طيور -مهندسي كشاورزي  
 علوم دامي(مهندسي علوم دامي) گرايش تغذيه دام -مهندسي كشاورزي  
 علوم دامي(مهندسي علوم دامي) گرايش اصالح نژاد دام-مهندسي كشاورزي  
 علوم دامي(مهندسي علوم دامي) گرايش پرورش زنبور عسل-مهندسي كشاورزي  
 علوم دامي(مهندسي علوم دامي) گرايش مديريت دامپروري-مهندسي كشاورزي  

 خاك شناسي  

 علوم خاك(خاكشناسي) گرايش -مهندسي كشاورزي  
 علوم خاك(خاكشناسي) گرايش فيزيك و حفاظت خاك  -مهندسي كشاورزي  
 علوم خاك(خاكشناسي) گرايش رده بندي و ارزيابي خاك -مهندسي كشاورزي  
 علوم خاك(خاكشناسي) گرايش شيمي و حاصلخيزي خاك -مهندسي كشاورزي  
 علوم خاك(خاكشناسي) گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك -مهندسي كشاورزي  
 علوم خاك(خاكشناسي) گرايش بيولوژي خاك -مهندسي كشاورزي  
 مديريت منابع خاك گرايش فيزيك وحفاظت خاك 
 مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و ارزيابي اراضي 
 مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاك گرايش شيمي حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه 
 ولوژي و بيو تكنولوژي خاك  مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاك گرايش بي 

 آبياري    

 مهندسي آبياري و زهكشي 
 مهندسي آبياري و زهكشي -مهندسي كشاورزي 
 علوم و مهندسي آب  گرايش آبياري و زهكشي 
 آبياري و زهكشي-مهندسي كشاورزي 

 اقتصاد كشاورزي  

 اقتصاد كشاورزي(مهندسي اقتصاد كشاورزي) گرايش سياست و توسعه كشاورزي 
كشاورزي(مهندسي اقتصاد كشاورزي) گرايش اقتصاد توليد و مديريت واحدهاي  اقتصاد 

 كشاورزي
 اقتصاد كشاورزي(مهندسي اقتصاد كشاورزي) گرايش بازاريابي محصوالت كشاورزي  
 اقتصاد كشاورزي(مهندسي اقتصاد كشاورزي) گرايش اقتصاد منابع طبيعي و محيط زيست 
 ايش توليد وبازاريابياقتصاد كشاورزي گر –مهندسي كشاورزي  
 اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي –مهندسي كشاورزي  
 اقتصاد كشاورزي –مهندسي كشاورزي  

 ترويج كشاورزي 
 آموزش كشاورزي 
 ترويج و آموزش كشاورزي 
 مهندسي كشاورزي ترويج و آموزش 

 ترويج و آموزش كشاورزي  
 ترويج و آموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
 آموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
 ترويج كشاورزي -مهندسي كشاورزي 
 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش ترويج كشاورزي پايدار و منابع طبيعي 
 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش آموزش كشاورزي پايدار و محيط زيست 
 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش زيست بوم انساني كشاورزي 
 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش نوآوري و كارآفريني كشاورزي 

 مهندسي كشاورزي(اصالح نباتات) 
 مهندسي اصالح نباتات 
 اصالح نباتات –مهندسي كشاورزي  
 ژنتيك و به نژادي گياهي 



 517صفحه 

 مقطع كارشناسي ارشدادامه 
 2تحصيليهاي ها/گرايشمجموعه رشته  1هاي تحصيليها/گرايشمجموعه رشته

 مهندسي شيمي و علوم و صنايع غذايي 
 علوم صنايع غذايي  
 مهندسي كشاورزي (گرايش صنايع غذايي) 
 علوم و مهندسي صنايع غذايي(كشاورزي) 
مهندسي كشاورزي گرايش علوم و صنايع  

 غذايي
 علوم و مهندسي صنايع غذايي  
 مهندسي صنايع غذايي 
علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش غذايي  

 كشاورزيو 
منهدسي كشاورزي گرايش علوم و صنايع  

 غذايي
 صنايع غذايي مهندسي شيمي گرايش 
علوم و مهندسي صنايع غذايي (همه گرايش  

 ها)
 همه گرايش ها -علوم و صنايع غذايي 
 علوم و مهندسي صنايع غذايي 
علوم و صنايع غذايي-مهندسي صنايع غذايي 
 علوم و صنايع غذايي 
غذايي و مهندسي علوم و مهندسي صنايع  

 شيمي
علوم و مهندسي صنايع غذايي(صنايع  

 غذايي/علوم و مواد غذايي)

 علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي 
 علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش علوم مواد غذايي 
 علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش زيست فناوري مواد غذايي 
 فناوري مواد غذاييعلوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش  
 علوم و صنايع مواد غذايي گرايش تكنولوژي مواد غذايي -مهندسي كشاورزي 
 علوم و صنايع مواد غذايي گرايش شيمي مواد غذايي -مهندسي كشاورزي 
 علوم و صنايع مواد غذايي گرايش ميكروبيولوژي مواد غذايي -مهندسي كشاورزي 
 اييعلوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذ 
 علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش شيمي مواد غذايي 
 علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش زيست فناوري مواد غذايي 
 علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد غذايي 

مهندسي كشاورژي گرايش بيوتكنولوژي  
 كشاورزي

 بيوتكنولوژي كشاورزي 
 بيوتكنولوژي كشاورزي –مهندسي كشاورزي  

بيوتكنولوژي -كشاورزي(علوم و صنايع غذايي 
 كشاورزي)

 علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي 
 علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش علوم مواد غذايي  
 علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش زيست فناوري مواد غذايي  
 علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد غذايي 
 علوم و صنايع مواد غذايي گرايش تكنولوژي  مواد غذايي -شاورزيمهندسي ك 
 علوم و صنايع مواد غذايي گرايش شيمي مواد غذايي -مهندسي كشاورزي 
 علوم و صنايع مواد غذايي گرايش ميكروبيولوژي مواد غذايي -مهندسي كشاورزي 
 علوم ومهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي 
 يي گرايش شيمي مواد غذاييعلوم ومهندسي صنايع غذا 
 علوم ومهندسي صنايع غذايي گرايش زيست فناوري مواد غذايي 
 علوم ومهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد غذايي 
 بيوتكنولوژي كشاورزي 
 بيوتكنولوژي كشاورزي  –مهندسي كشاورزي  

مهندسي منابع طبيعي با گرايش تكثير  
 وپرورش آبزيان 

 پرورش آبزيانمهندسي  تكثير و  
 تكثير و پرورش آبزيان -مهندسي منابع طبيعي 
 علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان  

مهندسي منابع طبيعي با گرايش فرآوري  
 محصوالت شيالتي

 فرآوري محصوالت شيالتي -مهندسي منابع طبيعي 
 علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري محصوالت شيالتي 
 محصوالت شيالتي مهندسي فرآوري 
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 مهندسي منابع طبيعي با گرايش شيالت 

 شيالت 
 شيالت –مهندسي منابع طبيعي  
 بوم شناسي آبزيان شيالتي -مهندسي منابع طبيعي 
 آبزيان تكثير و پرورش -مهندسي منابع طبيعي 
 فرآوري محصوالت شيالتي -مهندسي منابع طبيعي 
 صيد و بهره برداري آبزيان -مهندسي منابع طبيعي 
 علوم و مهندسي شيالت گرايش بوم شناسي آبزيان 
 علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 
 علوم و مهندسي شيالت گرايش صيد و بهره برداري آبزيان 
 گرايش فرآوري محصوالت شيالتيعلوم و مهندسي شيالت  
 مهندسي بوم شناسي آبزيان شيالتي 
 مهندسي  تكثير و پرورش آبزيان 
 مهندسي فرآوري محصوالت شيالتي 
 مهندسي صيد و بهره برداري آبزيان 

 صيد وبهره برداري آبزيان 
 مهندسي صيد و بهره برداري آبزيان 
 صيد و بهره برداري آبزيان -مهندسي منابع طبيعي 
 و مهندسي شيالت  گرايش  صيد و بهره برداري آبزيانعلوم  

 بوم شناسي آبزيان شيالتي 
 مهندسي بوم شناسي آبزيان شيالتي 
 بوم شناسي آبزيان شيالتي -مهندسي منابع طبيعي 
 علوم و مهندسي شيالت گرايش بوم شناسي آبزيان  

 مهندسي منابع طبيعي گرايش( آبخيزداري 

 مهندسي آبخيزداري 
 آبخيزداري -بع طبيعيمهندسي منا 
 علوم و مهندسي آبخيز گرايش سيالب و رودخانه 
 علوم و مهندسي آبخيز گرايش مديريت حوزه هاي آبخيز 
 علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 
 علوم و مهندسي آبخيز گرايش آبخيزداري شهري 

مهندسي منابع طبيعي گرايش جنگل شناسي  
 و اكولوژي جنگل

 شناسي و اكولوژي جنگلمهندسي جنگل  
 جنگل شناسي و اكولوژي جنگل –مهندسي منابع طبيعي 
 علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل 

مهندسي منابع طبيعي گرايش مهندسي  
 جنگل

 مهندسي جنگل 
 مهندسي جنگل -مهندسي منابع طبيعي 
 علوم و مهندسي جنگل گرايش عمران و بهره برداري جنگل 

 طبيعي گرايش مرتع داريمهندسي منابع  

 مهندسي مرتعداري 
 مرتعداري –مهندسي منابع طبيعي  
 علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع  
 علوم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و احياي مرتع  
 علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان دارويي و صنعتي 

 مديريت مناطق بياباني 
 بيابان زدايي 

 بيابان زدايي -مهندسي منابع طبيعي 
 مهندسي  بيابان زدايي 
 مديريت مناطق بياباني گرايش آبياري -(مهندسي منابع طبيعي) 
 مديريت مناطق بياباني گرايش خاكشناسي -(مهندسي منابع طبيعي) 
 مديريت مناطق بياباني گرايش مرتع و آبخيزداري -(مهندسي منابع طبيعي) 
 ايش توليدات گياهي و داميهمزيستي با بيابان گر -(مهندسي منابع طبيعي) 
 همزيستي با بيابان گرايش محيط زيست و منابع طبيعي -(مهندسي منابع طبيعي) 
 همزيستي با بيابان گرايش توسعه و عمران مناطق بياباني -(مهندسي منابع طبيعي) 
 مديريت و كنترل بيابان    
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 مرتعداري-مهندسي منابع طبيعي 

 مهندسي مرتعداري 
 مرتعداري –مهندسي منابع طبيعي  
 علوم و مهندسي مرتع گرايش مديريت مرتع 
 علوم و مهندسي مرتع گرايش اصالح و احياي مرتع 
 علوم و مهندسي مرتع گرايش گياهان دارويي و صنعتي 

 آبخيزداري 

 آبخيزداريمهندسي  
 آبخيزداري -مهندسي منابع طبيعي 
 علوم و مهندسي آبخيز گرايش سيالب و رودخانه  
 علوم و مهندسي آبخيز گرايش مديريت حوزه هاي آبخيز 
 علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 
 علوم و مهندسي آبخيز گرايش آبخيزداري شهري 

 اقتصاد كشاورزي 

 د كشاورزي) گرايش سياست و توسعه كشاورزياقتصاد كشاورزي(مهندسي اقتصا 
اقتصاد كشاورزي(مهندسي اقتصاد كشاورزي) گرايش اقتصاد توليد و مديريت واحدهاي  

 كشاورزي
 اقتصاد كشاورزي(مهندسي اقتصاد كشاورزي) گرايش بازاريابي محصوالت كشاورزي 
 محيط زيستاقتصاد كشاورزي(مهندسي اقتصاد كشاورزي) گرايش اقتصاد منابع طبيعي و  
 اقتصاد كشاورزي گرايش توليد و بازاريابي –مهندسي كشاورزي  
 اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي –مهندسي كشاورزي  
 اقتصاد كشاورزي –مهندسي كشاورزي  

 توسعه روستايي 

 توسعه روستايي گرايش توسعه اقتصادي -مهندسي كشاورزي  
 گرايش توسعه اجتماعيتوسعه روستايي  -مهندسي كشاورزي  
 توسعه روستايي گرايش توسعه كشاورزي -مهندسي كشاورزي  
 توسعه روستايي گرايش مديريت توسعه -مهندسي كشاورزي  
 توسعه روستايي گرايش توسعه كشاورزي  –مهندسي كشاورزي  

 مديريت كشاورزي  مديريت كشاورزي 
 مديريت كشاورزي  -مهندسي كشاورزي 

 حسابداري  حسابداري كليه گرايش ها  
 مهندسي معماري  مهندسي معماري وشهرسازي 
 طراحي پارچه و لباس  طراحي لباس و خياطي 
 صنايع دستي  علمي كاربردي صنايع دستي  
 صنايع دستي گرايش  فرش 
 صنايع دستي گرايش چوب 
 صنايع دستي گرايش فلز 
 صنايع دستي گرايش سفال 
 صنايع دستي گرايش شيشه 

 صنايع دستي  
 ها) صنايع دستي (همه گرايش 

 مهندسي معماري گرايش شهرسازي 

 معماري 
 مهندسي معماري گرايش آموزشي و فرهنگي 
 مهندسي معماري گرايش معماري فضاهاي درماني و بهداشتي 
 مهندسي معماري گرايش مسكن 
 مهندسي معماري گرايش پايداري 
 مهندسي معماري گرايش مهندسي فناوري 

 مهندسي معماري  علمي كاربردي معماري  

 نقاشي  نقاشي كليه گرايش ها  
 نقاشي ايراني 
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 تربيت بدني و علوم ورزشي  معلم تربيت بدني و علوم ورزشي  
 جامعه شناسي  جامعه شناسي كليه گرايش ها 
 علوم اقتصادي گرايش برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي  برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي 
 علوم ارتباطات اجتماعي كليه گرايش ها 
 علوم اجتماعي گرايش ارتباطات اجتماعي 
 علوم اجتماعي ( ارتباطات اجتماعي ) 
 علوم ارتباطات 

 علوم ارتباطات اجتماعي 

 علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي  برنامه ريزيتوسعه اقتصادي و  
علوم ارتباطات اجتماعي گرايش روزنامه   

 روزنامه نگاري  نگاري 

 روابط بين الملل  روابط عمومي  
 مطالعات فرهنگي   علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي 
ريزي شهري (آمايش جغرافيا و برنامه  

 آمايش سرزمينبرنامه ريزي   سرزمين)

 ايريزي شهري و منطقهطراحي و برنامه  
 برنامه ريزي شهري 
 برنامه ريزي منطقه اي 
 طراحي شهري 

 علوم اقتصادي گرايش برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي  هاي اقتصاديريزي سيستمبرنامه  
 برنامه ريزي رفاه اجتماعي  سالمت و رفاه اجتماعي 
 اقتصاد  
 علوم اقتصادي  گرايشعلوم اقتصادي بدون  

 علوم اقتصادي گرايش برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي  برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي  
 هنر گرايش هنرهاي سنتي 
 هنر گرايش صنايع دستي 
 هنر گرايش گرافيك 
 هنر گرايش طراحي صنعتي  

 صنايع دستي (هنرهاي سنتي) 
 طراحي صنعتي 

 اقتصاد اسالمعلوم اقتصادي گرايش   اقتصاد اسالمي  
 علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي  توسعه اقتصادي و برنامه ريزي  
 علوم اقتصادي گرايش اقتصاد اسالمي  اقتصاد اسالمي  
جغرافيا گرايش اقليم شناسي، آب و  

 هواشناسي
 جغرافيا گرايش آب و هواشناسي 

 آب و هواشناسي 
 آب و هواشناسي (اقليم شناسي) (همه گرايش ها)  

 جغرافياي طبيعي گرايش ژئومورفولوژي  جغرافيا گرايش ژئومرفولوژي 
 ژئومورفولوژي گرايش ژئومورفولوژي و آمايش محيط 

جغرافيا گرايش برنامه ريزي شهري و  
 روستايي 

 جغرافيا و برنامه ريزي روستايي گرايش توسعه اقتصاد روستايي 
 فضايي –ا و برنامه ريزي روستايي گرايش برنامه ريزي كالبدي جغرافي 
 جغرافيا و برنامه ريزي روستايي گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي 
 جغرافيا و برنامه ريزي شهري گرايش آمايش سرزمين 
جغرافيا و برنامه ريزي شهري گرايش محيط زيست شهري جغرافيا و برنامه ريزي شهري  

 يزي مسكن و بازآفريني شهري گرايش برنامه ر
 جغرافيا و برنامه ريزي شهري گرايش كاربري اراضي و مميزي امالك 

 علوم اجتماعي گرايش جامعه شناسي 
 علوم اجتماعي (گرايش جامعه شناسي )   
 جامعه شناسي علوم اجتماعي 

 جامعه شناسي 
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 برنامه ريزي رفاه اجتماعي   برنامه ريزي علوم اجتماعي   
 علوم اقتصادي گرايش برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي  برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي  
 مديريت خدمات اجتماعي  علوم اجتماعي (خدمات اجتماعي ) 
علوم اجتماعي (گرايش برنامه ريزي اجتماعي  

 برنامه ريزي رفاه اجتماعي  ) 

علوم اجتماعي (گرايش پژوهشگري علوم  
 پژوهش علوم اجتماعي  اجتماعي) 

 مردم شناسي  علوم اجتماعي (گرايش مردم شناسي )  
 جمعيت شناسي  علوم اجتماعي (گرايش جمعيت شناسي ) 
خانواده ، مطالعات زنان (گرايشهاي زن و  

 حقوق زن در اسالم و تاريخ زنان)
 مطالعات زنان گرايش زن و خانواده 
 مطالعات زنان گرايش حقوق زن در اسالم  

 حسابداري  حسابداري و امورمالي 

 جغرافياي سياسي  
 جغرافياي سياسي گرايش آمايش سياسي فضا 
 جغرافياي سياسي گرايش ژئوپليتيك 
 ايرانجغرافياي سياسي گرايش مطالعات  

 ريزي شهري جغرافيا و برنامه 

 جغرافيا و برنامه ريزي شهري گرايش آمايش سرزمين 
 جغرافيا و برنامه ريزي شهري گرايش محيط زيست  
 جغرافيا و برنامه ريزي شهري گرايش برنامه ريزي مسكن و بازآفريني شهري 
 جغرافيا و برنامه ريزي شهري گرايش كاربري اراضي و مميزي امالك 

 ريزي روستايي جغرافيا و برنامه 
 جغرافيا و برنامه ريزي روستايي گرايش توسعه اقتصاد روستايي 
 فضايي –جغرافيا و برنامه ريزي روستايي گرايش برنامه ريزي كالبدي  
 جغرافيا و برنامه ريزي روستايي گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي 

سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي  
 سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي  ايش مطالعات شهري و روستاييگر

 مديريت سياستگذاري عمومي  مديريت دولتي و سياستگذاري عمومي  

 جمعيت شناسي  مردم شناسي -جمعيت شناسي  
 مردم شناسي 

سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي  
 سيستم اطالعات جغرافياييسنجش از دور و   گرايش مطالعات شهري و روستايي

 علوم اقتصادي گرايش برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي  هاي اقتصاديريزي سيستمبرنامه  
 علوم اقتصادي گرايش اقتصاد انرژي  اقتصاد انرژي 
 علوم اقتصادي گرايش اقتصاد شهري  اقتصاد شهري  
 الكترونيك علوم اقتصادي گرايش اقتصاد و تجارت  اقتصاد و تجارت الكترونيك  
 مطالعات زنان گرايش زن و خانواده  مطالعات زنان و خانواده  
 طراحي شهري  شهرسازي گرايش طراحي شهري  

 ايمطالعات منطقه 

 مطالعات منطقه اي گرايش مطالعات خاورميانه و شمال آفريقا 
 مطالعات منطقه اي گرايش مطالعات آسياي مركزي و قفقاز 
 مطالعات اروپامطالعات منطقه اي گرايش  
 مطالعات منطقه اي گرايش مطالعات آمريكاي شمالي  
 مطالعات منطقه اي گرايش مطالعات آسياي جنوب شرقي  

 طراحي شهري  شهرسازي گرايش طراحي شهري 
 مديريت اجرايي و حسابداري  مديريت اجرايي و حسابداري 
 علوم ارتباطات اجتماعي   علوم ارتباطات 
 طراحي شهري  شهريشهرسازي گرايش طراحي   
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 مديريت شهري  مديريت امور شهري 

 ريزي شهريجغرافيا و برنامه 

 جغرافيا و برنامه ريزي شهري گرايش آمايش سرزمين 
 زيست شهريجغرافيا و برنامه ريزي شهري گرايش محيط  
 جغرافيا و برنامه ريزي شهري گرايش برنامه ريزي مسكن و بازآفريني شهري 
 جغرافيا و برنامه ريزي شهري گرايش كاربري اراضي و و مميزي امالك  

 ريزي روستاييجغرافيا و برنامه 
 جغرافيا و برنامه ريزي روستايي گرايش توسعه اقتصاد روستايي 
 فضايي –ي گرايش برنامه ريزي كالبدي جغرافيا و برنامه ريزي روستاي 
 جغرافيا و برنامه ريزي روستايي گرايش مديريت توسعه پايدار روستايي 

 مديريت امور فرهنگي  امورفرهنگي  
 ارتباطات فرهنگي   فرهنگ و ارتباطات  
 علوم ارتباطات اجتماعي  علوم ارتباطات  
 ارتباطات فرهنگي  فرهنگ و ارتباطات  
 علوم ارتباطات اجتماعي  علوم اجتماعي گرايش ارتباطات اجتماعي  
 علوم سياسي گرايش امنيت ملي  علوم سياسي (مطالعات امنيتي 
جغرافيا سياسي ( مطالعات ايران،  

 جغرافياي سياسي گرايش ژئوپليتيك، جغرافياي سياسي گرايش مطالعات  ژئوپولوتيك)

 شناسي گرايش ايران شناسي عمومي ايران  ايران شناسي (ايران شناسي عمومي 
ايران شناسي فرهنگ و آداب و رسوم و  

 ايران شناسي گرايش ايران شناسي فرهنگ، آداب و رسوم و ميراث فرهنگي  ميراث فرهنگي 

 مخاطرات محيطي  مخاطرات محيطي( همه گرايش ها)  
 سنجش از راه دور 
 اطالعات جغرافياييسنجش از دور و سيستم   سيستم هاي اطالعات جغرافيايي 

 برنامه ريزي و سياستگذاري منطقه اي  برنامه ريزي منطقه اي 
 روابط بين الملل  علوم سياسي وروابط بين الملل 
 پژوهش علوم اجتماعي  پژوهشگري علوم اجتماعي 
 برنامه ريزي گردشگري (توريسم)  برنامه ريزي گردشگري توريسم 
 جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري 
 جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري (همه گرايش ها)  ( برنامه ريزي توريسم) جغرافيا 

 ها) باستان شناسي (همه گرايش  باستان شناسي 
 اصول نسخه شناسي و مرمت نسخه هاي خطي و نسخه آرايي -ايران شناسي   مديريت و ساماندهي نسخه هاي خطي  
 مرمت و احياء بناها و بافتهاي تاريخي 
ابنيه  و بافتهاي تاريخي ( همه  مرمت و احياء 

 گرايش ها)
 مرمت و احياء بناها و بافتهاي تاريخي (همه گرايش ها) 

 مديريت ورزشي (همه گرايش ها)  مديريت وبرنامه ريزي تربيت بدني  
 رفتار حركتي گرايش يادگيري و كنترل حركتي  رشد وتكامل ويادگيري حركتي 
 جامعه شناسي  پژوهشگري علوم اجتماعي 
 برنامه ريزي رفاه اجتماعي  برنامه ريزي علوم اجتماعي  
 بيمه  مديريت بيمه 
 ديپلماسي  
 ديپلماسي و سازمان هاي بين المللي (همه گرايش ها)   سازمانهاي بين المللي 

 مطالعات فرهنگي  علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي 
ارتباطات اجتماعي  گرايش تحقيق در  

 روزنامه نگاري  ارتباطات اجتماعي

www.e-estekhdam.com
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علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش پيش  
 علوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش پيش دبستاني  از دبستان و دبستان

 تربيتيروانشناسي   علوم تربيتي گرايش روانشناسي تربيتي  

علوم تربيتي گرايش مشاوره و راهنماي   
 تحصيلي

 مشاوره و راهنمايي 

 مشاوره گرايش شغلي 
 مشاوره گرايش تحصيلي 
 مشاوره گرايش خانواده  
 مشاوره گرايش توانبخشي 

 زبان و ادبيات فارسي  زبان و ادبيات فارسي كليه گرايش ها 
 ابتداييعلوم تربيتي گرايش آموزش و پرورش   آموزش ابتدايي  

 روانشناسي تربيتي  روانشناسي تربيتي گرايش كودكان استثنايي  
 روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي 

زبان و ادبيات انگليسي، آموزش زبان انگليسي، آموزش زبان انگليسي گرايش آموزش زبان به   زبان انگليسي كليه گرايش ها   
 مي زبان انگليسيكمك فناوري، زبان انگليسي به كمك فناوري، مترج

 ادبيات عربي  ادبيات عرب 
 زبان و ادبيات عربي   زبان و ادبيات عرب  

 الهيات و معارف اسالمي كليه گرايش ها   

 -3فلسفه و كالم اسالمي( فلسفه و حكمت اسالمي)،  -2فقه و مباني حقوق اسالمي،  -1 
تاريخ و  -4اديان و عرفان(عرفان اسالمي، اديان و مذاهب اسالمي، مطالعات تطبيقي اديان)

تاريخ اسالم، تاريخ  -تمدن ملل اسالمي(تاريخ و فرهنگ و تمدن ملل اسالمي،علوم اسالمي
، تاريخ ملل اسالمي و ايران، معارف اسالمي و تاريخ، تاريخ تشيع اثني اسالم، تاريخ تشيع

علوم قرآني و حديث،  -علوم قرآن و حديث( معارف اسالمي -5عشري، تاريخ اهل بيت) 
 علوم قرآن وحديث، معارف قرآن، مدرسي معارف قرآن و حديث)  -علوم اسالمي

 فلسفه  فلسفه كليه گرايش ها 

 منابع انساني مديريت گرايش مديريت 

 مديريت منابع انساني گرايش مديريت انساني بين الملل 
 مديريت منابع انساني گرايش مديريت عملكرد و بهره وري منابع انساني 
 مديريت منابع انساني گرايش مديريت استراتژيك منابع انساني  
 مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني 
 نسانيمديريت دولتي گرايش مديريت منابع ا 
 مديريت منابع انساني دفاعي  

 مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي 
 مديريت بازرگاني و بازاريابي گرايش مالي 
 مديريت بازرگاني گرايش مديريت بازرگاني 
 مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي بين الملل 

مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و  
 اطالعات گرايش هوشمندي كسب و كارمديريت فناوري   كار الكترونيكي

 حقوق خصوصي 
 فقه مقارن و حقوق خصوصي اسالمي 
 فقه و حقوق خصوصي  
 حقوق خصوصي -علوم اسالمي  

 ها)مديريت كسب و كار (همه گرايش  ها)(كليه گرايش MBAمديريت  
 ها)) (همه گرايش MBAمديريت كسب وكار(  

 مديريت كسب و كار  مديريت اجرايي  

 مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه  مديريت بيمه  
 مديريت بيمه گرايش مديريت بازرگاني 

 مديريت بازاريابي  
 گرايش مديريت بازاريابي MBAمديريت  
 مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي 
 مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي 
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 زيست شناسي با كليه گرايشها  
 زيست شناسي گرايش آموزش محيط زيست 
 زيست شناسي گرايش مديريت محيط زيست 
 زيست شناسي گرايش برنامه ريزي محيط زيست 

 آموزشيتحقيقات   مديريت و برنامه ريزي تحقيقات آموزشي   
 شناسيروان  روانشناسي عمومي  
 مديريت اجرايي  مديريت اجرايي گرايش مديريت استراتژيك 
مديريت دولتي گرايش مديريت پيشرفت و  

 مديريت دولتي گرايش مديريت تطبيقي و توسعه  توسعه شهري و روستايي

 پژوهش علوم اجتماعي  پژوهشگري علوم اجتماعي  
تاريخ انقالب  -تاريخ (تاريخ ايران اسالمي  

 تاريخ انقالب اسالمي   اسالمي) 

 زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات مقاومت  زبان و ادبيات فارسي گرايش ادبيات پايداري 

 رياضي كليه گرايش ها 
 رياضي 

 رياضي گرايش هندسه و توپولوژي 
 رياضي گرايش جبر 
 رياضي گرايش آناليز 
 كاربردها گرايش آناليزرياضيات و  
 رياضيات و كاربردها گرايش جبر 
 رياضيات و كاربردها گرايش منطق رياضي 
 رياضيات و كاربردها گرايش رياضيات تصادفي 
 رياضيات و كاربردها گرايش گراف و تركيبيات 
 رياضي كاربردي گرايش آناليز عددي 
 رياضي كاربردي گرايش بهينه سازي 
 كد رياضي كاربردي گرايش رمز و 
 رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي 
 رياضي كاربردي گرايش معادالت ديفرانسيل و سيستم هاي ديناميكي 
 رياضي كاربردي گرايش علوم داده 
 رياضي كاربردي گرايش رياضيات زيستي 
 رياضي كاربردي گرايش تحقيق در عمليات 
 رياضي كاربردي گرايش رياضي فيزيك 
 رياضي محض گرايش جبر 
 گرايش منطق رياضيرياضي محض  
 رياضي محض گرايش رياضيات تصادفي 
 رياضي محض گرايش گراف و تركيبيات 
 رياضي محض گرايش آناليز 
 رياضي محض گرايش هندسه وتوپولوژي 

 آمار كليه گرايش ها  

 آمار اجتماعي و اقتصادي  
 آمار رسمي 
 آمار رياضي 
 آمار بيمه 
 بيم سنجي 
 آمار گرايش آمار اجتماعي و اقتصادي 
 آمار گرايش آمار رياضي 
 آمار گرايش بيم سنجي 

 آموزش رياضي  دبيري رياضي  
 آموزش شيمي  دبيري شيمي 
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 آموزش زيست شناسي  دبيري زيست شناسي  
 آموزش فيزيك  دبيري فيزيك 
 آموزش شيمي  دبيري شيمي   

 فيزيك كليه گرايش ها 

 فيزيك گرايش حالت جامد 
 فيزيك گرايش اتمي و مولكولي 
 فيزيك گرايش هسته اي 
 فيزيك گرايش ذرات بنيادي و نظريه ميدانها 
 فيزيك گرايش فيزيك نجومي 
 فيزيك گرايش فيزيك بنيادي 
 فيزيك گرايش اليه هاي نازك 
 فيزيك گرايش اتمسفر 
 گرايش فيزيك آماري و نظريه هاي پيچيدهفيزيك  
 فيزيك گرايش اپتيك و ليزر 
 فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال  
 فيزيك گرايش فيزيك هسته اي  
 فيزيك گرايش گرانش و كيهان شناسي 
 فيزيك گرايش فيزيك پالسما 
 فيزيك گرايش نجوم و اخترفيزيك 

 آموزش زيست شناسي  دبيري زيست شناسي 

 گرايش هاژئوفيزيك كليه  

 زلزله شناسي 
 لرزه شناسي 
 ژئوالكتريك 
 ژئومغناطيس 
 گراني سنجي 

 زمين شناسي كليه گرايش ها 

 آب زمين شناسي 
 آب شناسي -علوم زمين شناسي 
 علوم زمين گرايش آب زمين شناسي 
 زمين ساخت(تكتونيك) 
 تكتونيك-علوم زمين شناسي 
 علوم زمين گرايش زمين ساخت (تكتونيك) 
 مهندسيزمين شناسي  
 زمين شناسي مهندسي -علوم زمين شناسي 
 علوم زمين گرايش زمين شناسي مهندسي 
 زمين شناسي نفت 
 زمين شناسي نفت-علوم زمين شناسي 
 علوم زمين گرايش زمين شناسي نفت 
 رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي 

 زمين شناسي كليه گرايش هاادامه  

 سيسنگ شناسي رسوبي و رسوب شنا-علوم زمين شناسي 
 علوم زمين گرايش رسوب شناسي و سنگ شناسي رسوبي 
 چينه نگاري و ديرينه شناسي 
 فسيل شناسي و چينه شناسي -علوم زمين شناسي 
 علوم زمين گرايش چينه نگاري و ديرينه شناسيعلوم زمين  
 پترولوژي -شناسي 
 علوم زمين گرايش پترولوژي 
 زمين شناسي اقتصادي 
 تصاديزمين شناسي اق-علوم زمين شناسي 
 علوم زمين گرايش زمين شناسي اقتصادي 
 زمين شناسي زيست محيطي 
 علوم زمين گرايش زمين شناسي زيست محيطي 
 زمين شيمي 
 علوم زمين گرايش زمين شيمي 
 سنجش از دور زمين شناختي 
 علوم زمين گرايش سنجش از دور زمين شناختي 
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 آمار اجتماعي و اقتصادي  آمار گرايش آمار اجتماعي و اقتصادي   
 علوم كامپيوتر (همه گرايش ها)  علوم كامپيوتر  

 امار 

 آمار اجتماعي و اقتصادي 
 آمار رياضي 
 آمار گرايش آمار رياضي 
 اجتماعي و اقتصاديآمار گرايش آمار  
 بيم سنجي 
 آمار گرايش بيم سنجي 
 آمار بيمه 
 آمار رسمي 

 آمار گرايش آمار اجتماعي و اقتصادي  امار اقتصادي اجتماعي  
 بيم سنجي   امار بيمه  

 آمار گرايش بيم سنجي  
 آمار گرايش آمار رياضي  امار رياضي  

 زيست شناسي گرايش ژنتيك  
 ژنتيك  -زيست شناسي 
 ژنتيك 
 شناسي سلولي و مولكولي گرايش ژنتيك زيست 

 زيست شناسي گرايش علوم گياهي  

 علوم گياهي  -زيست شناسي 
 علوم گياهي گرايش زيست شناسي تكويني 
 علوم گياهي گرايش سيسيتماتيك اكولوژي 
 علوم گياهي گرايش فيزيولوژي گياهي 
 علوم گياهي گرايش فيزيولوژي 
 شناسيعلوم گياهي گرايش سيستماتيك و بوم  
 علوم گياهي گرايش زيست شناسي سلولي و تكويني 
 زيست شناسي گياهي گرايش فيزيولوژي 
 زيست شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بوم شناسي 
 زيست شناسي گياهي گرايش سلولي و تكويني 
 علوم گياهي گرايش سيستماتيك و اكولوژي گياهي 

 گرايش ميكروبيولوژي  

 ميكروبيولوژي -زيست شناسي 
 كروبيولوژيمي 
 زيست شناسي سلولي و مولكولي گرايش ميكروبيولوژي 
 ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي ميكروبهاي بيماري زا 
 ميكروبيولوژي گرايش ميكروبيولوژي صنعتي 
 ميكروبيولوژي گرايش بيوسيستماتيك و بوم شناسي 
 ميكروبيولوژي گرايش ميكروبيولوژي محيطي 

 زيست شناسي گرايش بيوشيمي  
 بيوشيمي -زيست شناسي  
 بيوشيمي 
 زيست شناسي سلولي و مولكولي گرايش بيوشيمي 

زيست شناسي گرايش علوم سلولي و  
 مولكولي 

 علوم سلولي و مولكولي -زيست شناسي 
 زيست شناسي سلولي و مولكولي 
 زيست شناسي سلولي و مولكولي گرايش علوم سلولي و مولكولي 

 علوم گياهي  

 ست شناسي تكوينيعلوم گياهي گرايش زي 
 علوم گياهي گرايش سيسيتماتيك اكولوژي 
 علوم گياهي گرايش فيزيولوژي گياهي 
 علوم گياهي گرايش فيزيولوژي 
 علوم گياهي گرايش سيستماتيك و بوم شناسي 
 علوم گياهي گرايش زيست شناسي سلولي و تكويني 
 زيست شناسي گياهي گرايش فيزيولوژي 
 سيستماتيك و بوم شناسيزيست شناسي گياهي گرايش  
 زيست شناسي گياهي گرايش سلولي و تكويني 
 علوم گياهي گرايش سيستماتيك و اكولوژي گياهي 
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 بوم شناسي دريازيست شناسي دريا گرايش   زيست شناسي دريا ( بوم شناسي دريا) 
 زيست شناسي دريا گرايش جانوران دريا  جانوران دريا  
 زيست شناسي دريا گرايش گياهان دريا  گياهان دريا  
 زيست شناسي دريا گرايش آلودگي دريا  آلودگي دريا  
 زيست فناوري گرايش دريا  زيست فناوري دريا  

 زيست شناسي گرايش علوم جانوري 

 علوم جانوري -زيست شناسي 
 علوم جانوري گرايش بافت شناسي و  جنين شناسي 
 زيست شناسي سلولي تكويني -علوم جانوري 
 بيوسيستماتيك جانوري -علوم جانوري 
 فيزيولوژي جانوري -علوم جانوري 
 علوم جانوري گرايش زيست شناسي سلولي و تكويني 
 علوم جانوري گرايش فيزيولوژي 
 علوم جانوري گرايش بيوسيستماتيك 
 ري گرايش بافت شناسي آبزيانعلوم جانو 
 زيست شناسي جانوري گرايش فيزيولوژي 
 زيست شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيك 
 زيست شناسي جانوري گرايش سلولي و تكويني 

 زيست شناسي با كليه گرايشها  

 علوم گياهي -زيست شناسي  
 علوم گياهي گرايش زيست شناسي تكويني 
 گياهيعلوم گياهي گرايش فيزيولوژي  
 علوم گياهي گرايش سيستماتيك و اكولوژي گياهي 
 زيست شناسي گياهي گرايش فيزيولوژي 
 زيست شناسي گياهي گرايش سيستماتيك و بوم شناسي 
 زيست شناسي گياهي گرايش سلولي و تكويني 
 علوم جانوري -زيست شناسي 
 علوم جانوري گرايش بافت شناسي و  جنين شناسي 
 سلولي تكوينيزيست شناسي  -علوم جانوري 
 بيوسيستماتيك جانوري -علوم جانوري 
 فيزيولوژي جانوري -علوم جانوري 
 علوم جانوري گرايش زيست شناسي سلولي و تكويني 

 زيست شناسي با كليه گرايشهاادامه  

 علوم جانوري گرايش فيزيولوژي 
 علوم جانوري گرايش بيوسيستماتيك 
 علوم جانوري گرايش بافت شناسي آبزيان 
 شناسي جانوري گرايش فيزيولوژيزيست  
 زيست شناسي جانوري گرايش بيوسيستماتيك 
 زيست شناسي جانوري گرايش سلولي و تكويني 
 ژنتيك -زيست شناسي 
 علوم سلولي و مولكولي -زيست شناسي 
 بيوشيمي-زيست شناسي 
 بيوشيمي -زيست شناسي بيوشيمي 
 بيوشيمي گياهي -زيست شناسي بيوشيمي 
 ميكروبيولوژي 
 ناسي سلولي ومولكوليزيست ش 
 زيست شناسي دريا گرايش جانوران دريا  
 زيست شناسي دريا گرايش بوم شناسي دريا 
 زيست شناسي دريا گرايش آلودگي دريا 
 زيست شناسي دريا گرايش گياهان دريا 
 ميكروبيولوژي -زيست شناسي 
 زيست شناسي سلولي و مولكولي گرايش ميكروبيولوژي 
 شناسي ميكروبهاي بيماري زاميكروبيولوژي گرايش زيست  
 ميكروبيولوژي گرايش ميكروبيولوژي صنعتي 
 ميكروبيولوژي گرايش بيوسيستماتيك و بوم شناسي 
 ميكروبيولوژي گرايش ميكروبيولوژي محيطي 
 زيست شناسي سلولي و مولكولي گرايش بيوشيمي 
 زيست شناسي سلولي و مولكولي گرايش بيوفيزيك 
 گرايش علوم سلولي و مولكوليزيست شناسي سلولي و مولكولي  
 زيست شناسي سلولي و مولكولي گرايش ژنتيك 

www.e-estekhdam.com
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 فيزيك گرايش هسته اي  فيزيك  هسته اي   
 فيزيك گرايش فيزيك هسته اي 

 زمين شناسي گرايش آب   
 آب شناسي -زمين شناسيعلوم  
 علوم زمين گرايش آب زمين شناسي 
 آب زمين شناسي 

علوم زمين گرايش زمين شناسي زيست  
 زمين شناسي زيست محيطي  محيطي

 فيزيك گرايش حالت جامد   حالت جامد -فيزيك گرايش 

 ميكروبيولوژي 
زيست شناسي مولكولي گرايش  

 ميكروبيولوژي

 ميكروبيولوژي -زيست شناسي 
 ميكروبيولوژي 
 زيست شناسي سلولي و مولكولي گرايش ميكروبيولوژي 
 ميكروبيولوژي گرايش زيست شناسي ميكروبهاي بيماري زا 
 ميكروبيولوژي گرايش ميكروبيولوژي صنعتي 
 ميكروبيولوژي گرايش بيوسيستماتيك و بوم شناسي 
 ميكروبيولوژي گرايش ميكروبيولوژي محيطي  

 يش شيمي تجزيهشيمي گرا  شيمي گرايش تجزيه 
 شيمي گرايش شيمي تجزيه  شيمي (تجزيه) 
 شيمي گرايش شيمي كاربردي  شيمي (كاربردي) 
 شيمي گرايش شيمي آلي  شيمي (آلي) 
 شيمي گرايش شيمي آلي  گرايش شيمي آلي  -شيمي 
 شيمي گرايش شيمي معدني  گرايش شيمي معدني -شيمي 
 شيمي گرايش شيمي كاربردي  شيمي كاربردي 
 شيمي گرايش شيمي تجزيه  (تجزيه)شيمي  
 شيمي گرايش شيمي فيزيك  شيمي(گرايش شيمي فيزيك/شيمي آلي) 
فيزيك گرايش حالت جامدات، مهندسي  

 شيمي گرايش شيمي آلي  مكانيك

 فيزيك(هسته اي،اتمي و ملكولي) 

 فيزيك گرايش فيزيك هسته اي 
 فيزيك گرايش هسته اي 

 فيزيك گرايش اتمي و مولكولي
 گريش اپتيك و ليزرفيزيك  
 فيزيك گرايش فيزيك ماده چگال 

 فيزيك گرايش حالت جامد  فيزيك/فيزيك حالت جامد 
 زلزله شناسي، ژئوفيزيك گرايش زلزله شناسي  شناسيزلزله 

 شناسي مهندسيزمين  
 زمين شناسي مهندسي 
 علوم زمين گرايش زمين شناسي مهندسي 
 زمين شناسي مهندسي -علوم زمين شناسي 

 زمين شناسي زيست محيطي  شناسي زيست محيطيزمين 
 علوم زمين گرايش زمين شناسي زيست محيطي 

 لوم زمين گرايش سنجش از دور زمين شناختي  سنجش از دور زمين شناختي 

 ژئوفيزيك گرايش لرزه شناسي  شناسيژئوفيزيك گرايش لرزه 
 لرزه شناسي 

 شناسيژئوفيزيك گرايش زلزله   شناسيژئوفيزيك گرايش زلزله  
 زلزله شناسي 
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 مهندسي كامپيوتر( بدون گرايش) 

 معماري سيستم هاي كامپيوتري 
 معماري كامپيوتر 
 مهندسي نرم افزار 
 مهندسي هوش مصنوعي 
 هوش مصنوعي و رباتيك 

 الكترونيك -مهندسي برق    مهندسي برق گرايش الكترونيك   
 مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد  مهندسي ساخت و توليد  
 مواد و متالورژي گرايش جوشكاري  جوشكاري  
 مهندسي متالورژي و مواد گرايش جوشكاري  مهندسي مواد گرايش جوشكاري  
 د و متالورژي  گرايش ريخته گريمهندسي موا  مهندسي متالورژي گرايش ريخته گري 
 مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي  انتخاب و شناسايي مواد  
 مديريت سيستم و بهره وري-مهندسي صنايع   مديريت سيستم و بهره وري  

 مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكي  مهندسي عمران گرايش مهندسي آب 
 مهندسي آب 

مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي  
 اقتصادي و اجتماعي

 مهندسي سيستمهاي اقتصادي اجتماعي 
 مهندسي صنايع(مهندسي سيستمهاي اقتصادي اجتماعي) 

 مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي  مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي مالي 

 ايمني صنعتي و ايمني   مهندسي ايمني صنعتي  
 بهداشت و محيط زيست 

 مهندسي تكنولوژي نساجي  مهندسي نساجي گرايش تكنولوژي نساجي 

 ها)مهندسي نفت (كليه گرايش  

 مديريت مخازن هيدروكربوري 
 مهندسي ابزار دقيق و اتوماسيون صنايع نفت 
 مهندسي نفت حفاري و بهره برداري 
 حفاري–مهندسي نفت  
 مخازن هيدروكربوري-مهندسي نفت 
 پااليش-مهندسي نفت 
 بهره برداري -مهندسي نفت 
 اكتشافات -مهندسي نفت 
 مهندسي مخازن هيدروكربوري 
 مهندسي اكتشاف نفت 
 مهندسي حفاري و استخراج نفت 

 ها)مهندسي معدن (كليه گرايش 

 مهندسي مكانيك سنگ-مهندسي معدن 
 مهندسي فراوري مواد معدني 
 مهندسي اكتشاف معدن 
 مهندسي استخراج معدن 

 ها)مهندسي برق (كليه گرايش  

 قدرت -مهندسي برق 
 الكترونيك –مهندسي برق  
 مهندسي برق قدرت گرايش الكترونيك قدرت 
 مهندسي برق قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي 
 مهندسي برق قدرت گرايش سيستم هاي قدرت 
 مهندسي برق قدرت گرايش ماشينهاي الكتريكي 
 مهندسي مخابرات 
 مخابرات نوري –برق  
 مهندسي مخابرات 
 مهندسي كنترل 
 مهندسي قدرت گرايش الكترونيك قدرت و ماشين هاي الكتريكي 

www.e-estekhdam.com
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 ها)مهندسي كامپيوتر (كليه گرايش  

 معماري سيستم هاي كامپيوتري 
 معماري كامپيوتر 
 مهندسي نرم افزار 
 مصنوعيمهندسي هوش  
 هوش مصنوعي و رباتيك 

 ها)مهندسي عمران (كليه گرايش  

 حمل و نقل 
 سازه هاي هيدروليكي 
 مديريت در سوانح طبيعي (سيل و زلزله) 
 مكانيك خاك و پي 
 مهندسي زلزله 
 مهندسي آب 
 مهندسي آب و فاضالب 
 مهندسي در سوانح طبيعي 
 مهندسي راه و ترابري 
 مهندسي سازه 
 درياييمهندسي سازه هاي  
 مهندسي سواحل 
 ژئودزي –مهندسي عمران  
 مهندسي رودخانه -مهندسي عمران  
 مهندسي سنجش از دور -مهندسي عمران  
 )GISمهندسي عمران گرايش سيستم هاي اطالعات جغرافيايي ( 
 مهندسي و مديريت ساخت 

مهندسي صنايع (گرايش هاي سيستم هاي   
مديريت سيستم و  -اقتصادي و اجتماعي

 بهره وري)
 سيستم هاي اقتصادي و اجتماعي 

 مهندسي فناوري اطالعات( كليه گرايش ها)  

 علوم و فناوري شبكه 
 مهندسي فناوري اطالعات و امنيت  
 امنيت اطالعات-مهندسي فناوري اطالعات 
 شبكه هاي كامپيوتري-مهندسي فناوري اطالعات 
 مديريت سيستمهاي اطالعاتي-مهندسي فناوري اطالعات 
 گرايش طراحي و توليد نرم افزار-مهندسي فناوري اطالعات  
 مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه هاي ارتباطي و كامپيوتري 
 مهندسي فناوري اطالعات گرايش مهندسي مخابرات امن 

نرم مهندسي كامپيوتر گرايش سيستم هاي  
 مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار  افزاري 

 برق گرايش مخابرات  

 مهندسي مخابرات 
 مهندسي برق گرايش مخابرات امن و رمزنگاري 
 مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم 
 مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج 
 مهندسي برق گرايش مخابرات نوري مرتبط با مخابرات 

 مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري  مهندسي كامپيوتر گرايش معماري كامپيوتر  
 مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك  پزشكي گرايش بيوالكتريك  
 مهندسي پزشكي گرايش بيوالكتريك  پزشكي گرايش بيومكانيك  
 يكمهندسي شيمي گرايش ترموديناميك و سينت  ترموديناميك و سينتيك  
 مهندسي پليمر گرايش رنگ  مهندسي رنگ  
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 مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار  كامپيوتر گرايش نرم افزار  
 قدرت-مهندسي برق  قدرت  -برق  
 مهندسي مخابرات  مخابرات  -برق  

 مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكي  عمران گرايش سازه هاي هيدروليكي  
 سازه هاي هيدروليكي 

 مهندسي سنجش از دور  -مهندسي عمران   عمران گرايش مهندسي سنجش از راه دور  
 مهندسي عمران گرايش ژئودزي  عمران گرايش ژيودزي  

 مهندسي نقشه برداري  

 برداري گرايش ژئودزيمهندسي نقشه  
 مهندسي نقشه برداري گرايش سنجش از دور 
 مهندسي نقشه برداري گرايش سنجش از دور راداري 
 مهندسي نقشه برداري گرايش سيستم اطالعات مكاني 
 مهندسي نقشه برداري گرايش سيستم هاي اداره زمين 
 مهندسي نقشه برداري گرايش فتوگرامتري 
 روگرافيمهندسي نقشه برداري گرايش هيد 

 )GISمهندسي عمران گرايش سيستم هاي اطالعات جغرافيايي (   GISعمران گرايش مهندسي  
 مهندسي نقشه برداري گرايش ژئودزي  ژيودزي -مهندسي نقشه برداري 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و  

 مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز  رباتيك 

 مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز  مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي  

 مهندسي آب و فاضالب  آب و فاضالب  
 مهندسي محيط زيست گرايش آب و فاضالب 

هاي مهندسي كامپيوتر گرايش سيستم 
 مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار  افزاري نرم

 مهندسي هوش مصنوعي   هوش مصنوعي  
 مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار  افزار نرم -كامپيوتر 
 مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند   مهندس شيمي گرايش طراحي فرايند  
 مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي  مهندس شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي 
 راكتورمهندسي هسته اي گرايش مهندسي   مهندسي هستـــه اي گرايش راكتـــور  
 مهندسي شيمي گرايش طراحي فرآيند  مهندسي شيمي گرايش مهندسي فرآيند 
 مهندسي محيط زيست گرايش آلودگي خاك  محيط زيست گرايش آلودگي خاك 
مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و  

 مهندسي آب و فاضالب زيرمجموعه مهندسي عمران   فاضالب

مهندسي عمران گرايش آب و سازه هاي  
 مهندسي عمران گرايش مهندسي  آب و سازه هاي هيدروليكي  هيدروليكي

 مهندسي عمران  گرايش سازه  مهندسي عمران (سازه) 
 مهندسي پزشكي  پزشكي 
مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و  

 مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيكز  رباتيك

 تر گرايش شبكه هاي كامپيوتريمهندسي كامپيو  مهندسي كامپيوتر گرايش /شبكه  
مهندسي فناوري اطالعات(شبكه هاي  

 كامپيوتري)
شبكه هاي كامپيوتري، مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه -مهندسي فناوري اطالعات 

 هاي ارتباطي و كامپيوتري
 مهندسي عمران  گرايش سازه  سازه-مهندسي عمران  
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 مهندسي شيمي 

 مهندسي شيمي گرايش بيوتكنولوژي 
 مهندسي شيمي گرايش زيست پزشكي 
 مهندسي شيمي گرايش مهندسي انرژي 
 مهندسي شيمي گرايش پديده هاي انتقال 
 پليمر 
 مهندسي شيمي گرايش ترموسينتيك و كاتاليست 
 مهندسي شيمي گرايش داروسازي 
 مهندسي شيمي گرايش صنايع پتروشيمي 
 مهندسي شيمي گرايش صنايع شيميايي معدني 
 مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي 
 مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايند 
 مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي 
 مهندسي شيمي گرايش فرآوري و انتقال گاز 
 زيستمهندسي شيمي گرايش محيط  
 مهندسي شيمي گرايش مدل سازي شبيه سازي و كنترل 
 مهندسي شيمي گرايش نانو فناوري  
 مهندسي فراوري و انتقال گاز 
 مهندسي شيمي گرايش كنترل فرايندهاي شيميايي 
 مهندسي شيمي گرايش فرايند 
 مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايندها 
 مهندسي شيمي گرايش ترموديناميك و سينتيك 
 شيمي گرايش بيوشيمياييمهندسي  
 صنايع غذايي-مهندسي شيمي 
 بيوتكنولوژي-مهندسي شيمي 
 زيست پزشكي -مهندسي شيمي 
 مهندسي بيوشيمي 

 مهندسي مواد 

 مهندسي مواد گرايش شكل دادن فلزات 
 مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 
 مهندسي مواد گرايش سراميك 
 مهندسي مواد گرايش ريخته گري 
 مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 
 مهندسي مواد گرايش استخراج فلزات 
 مهندسي متالورژي و مواد گرايش الكتروسراميك 
 مهندسي متالورژي و مواد گرايش جوشكاري 
 مهندسي متالورژي و مواد گرايش استخراج فلزات 

 مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي  مهندسي شيمي (صنايع غذايي) 

متالورژي و مواد گرايش كتالورژي  مهندسي 
 صنعتي/متالورژي استخراجي

 مهندسي مواد گرايش شكل دادن فلزات 
 مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي 
 مهندسي مواد گرايش سراميك 
 مهندسي مواد گرايش ريخته گري 
 مهندسي مواد گرايش خوردگي و حفاظت مواد 
 اتمهندسي مواد گرايش استخراج فلز 
 مهندسي متالورژي و مواد گرايش الكتروسراميك 
 مهندسي متالورژي و مواد گرايش جوشكاري 
 مهندسي متالورژي و مواد گرايش استخراج فلزات 

مهندسي نفت گرايش مخازن  
 هيدروكربوري/حفاري و استخراج

 )حفاري،4)بهره برداري، 3) اكتشاف، 2 ) تجهيزات نفت،1مهندسي نفت با گرايش هاي  
مهندسي ابزار دقيق و اتوماسيون  مخازن  و رشته هاي مديريت مخازن هيدروكربوري،)5

صنايع نفت به صورت فعال و برنامه هاي درسي رشته هاي مهندسي نفت حفاري و بهره 
-مهندسي نفت مخازن هيدروكربوري،-حفاري،  مهندسي نفت-برداري، مهندسي نفت 

اكتشافات، مهندسي مخازن  -دسي نفتبهره برداري، مهن -مهندسي نفت پااليش،
 هيدروكربوري ،مهندسي اكتشاف نفت، مهندسي حفاري و استخراج نفت
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گرايش سازه/ مهندسي  -مهندسي عمران 
 محيط زيست

 و مديريت منابع آبمهندسي عمران گرايش مهندسي  
 مهندسي عمران گرايش حمل و نقل 
 مهندسي عمران گرايش راه و ترابري 
 مهندسي عمران گرايش زلزله 
 مهندسي عمران گرايش ژئوتكنيك 
 مهندسي عمران گرايش سازه 
 مهندسي عمران گرايش مهندسي آب و سازه هاي هيدروليكي 
 درياييمهندسي عمران گرايش مهندسي سواحل، بنادر و سازه هاي  
 مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست 
 مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت، حمل و نقل 
 سازه هاي هيدروليكي 
 مديريت در سوانح طبيعي (سيل و زلزله) 
 مكانيك خاك و پي 
 مهندسي زلزله 
 مهندسي آب 
 مهندسي آب و فاضالب 
 مهندسي در سوانح طبيعي 
 مهندسي راه و ترابري 
 سازهمهندسي  
 مهندسي سازه هاي دريايي 
 مهندسي سواحل 
 ژئودزي –مهندسي عمران  
 مهندسي رودخانه -مهندسي عمران  
 مهندسي سنجش از دور -مهندسي عمران  
 )GISمهندسي عمران گرايش سيستم هاي اطالعات جغرافيايي ( 
 مهندسي و مديريت ساخت 

 مهندسي محيط زيست -مهندسي عمران   مهندسي محيط زيست-عمران 

 مهندسي صنايع 

 مهندسي صنايع گرايش آينده پژوهي 
 مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها 
 مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي اطالعاتي 
 مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي سالمت 
 مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي كالن 
 مهندسي صنايع گرايش كيفيت و بهره وري 
 زنجيره تامينمهندسي صنايع گرايش لجستيك و  
 مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه 
 مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي 
 مهندسي صنايع گرايش مديريت نوآوري و فناوري 
 مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي  
 مهندسي و مديريت ساختارها و تجهيزات  
 مهندسي صنايع مديريت نگهداري و تعميرات 
 مهندسي آينده پژوهي 
 هاي سالمت ممهندسي سيست 
 مهندسي سيستمهاي اقتصادي اجتماعي 
 مديريت سيستم و بهره وري-مهندسي صنايع  
 مهندسي صنايع لجستيك و زنجيره تامين 
 مهندسي مالي 
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 مهندسي پزشكي كليه گرايش ها 

 بيومتريال-مهندسي پزشكي 
 بيومكانيك-مهندسي پزشكي 
 مهندسي بافت-مهندسي پزشكي 
 بيوالكتريك–مهندسي پزشكي  
 مهندسي پزشكي اطالعات پزشكي 
 مهندسي پزشكي بيوالكتريك 
 مهندسي پزشكي بيومكانيك 
 مهندسي پزشكي گرايش مهندسي توانبخشي 

 مهندسي نساجي 

 مهندسي نساجي گرايش منسوجات صنعتي 
 سي نساجي گرايش مديريت توليدمهند 
 مهندسي نساجي گرايش فناوري نساجي 
 مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و رنگ 
 مهندسي نساجي گرايش ساختارهاي نانو ليفي 
 مهندسي نساجي گرايش پوشاك 
 مهندسي نساجي گرايش الياف 
 شيمي نساجي و علوم الياف 
 مهندسي تكنولوژي نساجي 
 مهندسي مديريت صنايع نساجي 
 شيمي نساجي و رنگ-مهندسي نساجي 
 الياف –مهندسي نساجي  
 رشته ساختارهاي نانو ليفي-مهندسي نساجي  

 مهندسي مواد و متالورژي گرايش خوردگي وحفاظت مواد  رشته مهندسي مواد(خوردگي وحفاظت مواد) 
 مديريت سيستم و بهره وري-مهندسي صنايع    مهندسي صنايع(مديريت سيستم وبهره وري) 
 مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست   مهندسي عمران گرايش محيط زيست 
 مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي   (گرايش تبديل انرژي-مكانيك) 

 مهندسي عمران گرايش سنجش   عمران گرايش مهندسي سنجش از دور  
 مهندسي نقشه برداري گرايش سنجش از دور 

 مهندسي راه اهن برقي   آهن برقيراه 
مهندسي عمران گرايش مهندسي سازه هاي  

 هيدروليكي
 مهندسي عمران گرايش مهندسي  آب و سازه هاي هيدروليكي  
 مهندسي سازه هاي هيدروليكي 

 مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت  مهندسي عمران گرايش مديريت و ساخت 
 مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي  

 مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري   كامپيوتر
مهندسي فناوري اطالعات(مديريت سيستم  

 مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستمهاي اطالعاتي  هاي اطالعاتي)

 مقطع دكتري
 2هاي تحصيليها/گرايشمجموعه رشته  1هاي تحصيليها/گرايشمجموعه رشته

 زراعت 

 فيزيولوژي گياهان زراعيزراعت،   
 اكولوژي گياهان زراعي 
 اگرو تكنولوژي گرايش فيزيولوژي گياهان زراعي 
 اگرو تكنولوژي گرايش اكولوژي گياهان زراعي 

 اصالح نباتات 

 اصالح نباتات 
 اصالح نباتات(ژنتيك بيومتري) 
 اصالح نباتات( ژنتيك مولكولي و مهندسي ژنتيك) 
 ژنتيك وبه نژادي گياهي 
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 مقطع دكتريادامه 
 2هاي تحصيليها/گرايشمجموعه رشته  1هاي تحصيليها/گرايشمجموعه رشته

 ترويج و آموزش كشاورزي 

 آموزش كشاورزي 
 ترويج كشاورزي 
 ترويج و آموزش كشاورزي 
 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش ترويج كشاورزي پايدار و منابع طبيعي  
 گرايش آموزش كشاورزي پايدار و محيط زيستترويج و آموزش كشاورزي پايدار  

 علوم دامي گرايش تغذيه دام  تغذيه دام  
 علوم دامي گرايش فيزيولوژي دام و طيور  فيزيولوژي دام 
 اقتصاد كشاورزي(مهندسي اقتصاد كشاورزي) گرايش سياست و توسعه كشاورزي   اقتصاد كشاورزي گرايش سياست و توسعه كشاورزي  
اقتصادكشاورزي(مهندسي اقتصاد كشاورزي) گرايش بازاريابي محصوالت   گرايش بازاريابي محصوالت كشاورزياقتصادكشاورزي  

 كشاورزي

 اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع طبيعي  
اقتصاد كشاورزي(مهندسي اقتصاد كشاورزي) گرايش اقتصاد منابع طبيعي و  

 محيط زيست
 گرايش اقتصاد منابع طبيعياقتصاد كشاورزي(مهندسي اقتصاد كشاورزي)  

 ترويج و آموزش كشاورزي  

 آموزش كشاورزي 
 ترويج كشاورزي 
 ترويج و آموزش كشاورزي 
 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش ترويج كشاورزي پايدار و منابع طبيعي  
 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش آموزش كشاورزي پايدار و محيط زيست 

 مكانيزاسيون كشاورزيمهندسي  
 مكانيزاسيون كشاورزي 
 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش مديريت و تحليل سامانه ها  
 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش انرژي  
 مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي گرايش بازيافت و مديريت پسماند 

 شيالت 

 شيالت گرايش تكثير و پرورش 
 فرآورده هاي شيالتيشيالت گرايش عمل آوري  
 شيالت گرايش توليد و بهره برداري 
 تكثير و پرورش آبزيان 
 بوم شناسي آبزيان 
 بوم شناسي آبزيان شيالتي-شيالت  
 علوم و مهندسي شيالت گرايش بوم شناسي آبزيان 
 علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 
 آبزيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش صيد و بهره برداري  
 علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري محصوالت شيالتي 
 علوم و مهندسي شيالت گرايش بيوتكنولوژي آبزيان 
 علوم و مهندسي شيالت گرايش تغذيه آبزيان 

 منابع طبيعي (آبخيزداري )  

 علوم و مهندسي آبخيزداري(آبخيزداري) گرايش آب  
 علوم و مهندسي آبخيزداري(آبخيزداري) گرايش خاك 
 علوم و مهندسي آبخيزداري(آبخيزداري) 
 علوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت آب و خاك 
 علوم و مهندسي آبخيز گرايش مديريت حوزه هاي آبخيز 

 محيط زيست گرايش تنوع زيستي  محيط زيست ( زيستگاهها و تنوع زيستي )  
 علوم و مهندسي محيط زيست          

 آبياري و زهكشي 
 آبياري و زهكشي 
 مهندسي آبياري و زهكشي 
 علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 

 تكثير و پرورش آبزيان  
 شيالت گرايش تكثير و پرورش 
 تكثير و پرورش آبزيان 
 علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان  

 سازه هاي آبي  

 سازه هاي آبي 
 مهندسي سازه هاي آبي 
 ي آبيعلوم و مهندسي آب گرايش سازه ها 
 تاسيسات آبياري 
 مهندسي تاسيسات آبياري 
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 مقطع دكتريادامه 
 2هاي تحصيليها/گرايشمجموعه رشته  1هاي تحصيليها/گرايشمجموعه رشته

 مهندسي منابع آب  
 منابع آب 
 مهندسي منابع آب 
 علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب  

 مهندسي منابع طببيعي گرايش شيالت  

 تكثير و پرورششيالت گرايش  
 شيالت گرايش عمل آوري فرآورده هاي شيالتي 
 شيالت گرايش توليد و بهره برداري 
 تكثير و پرورش آبزيان 
 بوم شناسي آبزيان 
 بوم شناسي آبزيان شيالتي-شيالت 
 علوم و مهندسي شيالت گرايش بوم شناسي آبزيان 
 علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 
 ي شيالت گرايش صيد و بهره برداري آبزيانعلوم و مهندس 
 علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري محصوالت شيالتي 
 علوم و مهندسي شيالت گرايش بيوتكنولوژي آبزيان 
 علوم و مهندسي شيالت گرايش تغذيه آبزيان  

 بوم شناسي آبزيان 
 بوم شناسي آبزيان شيالتي  

 بوم شناسي آبزيان  
 شيالتيبوم شناسي آبزيان -شيالت 
 علوم و مهندسي شيالت گرايش بوم شناسي آبزيان  

 مهندسي منابع طبيعي گرايش تكثير و پرورش آبزيان  
 شيالت گرايش تكثير و پرورش 
 تكثير و پرورش آبزيان 
 علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان  

 صيد و پرورش آبزيان  
 شيالت گرايش تكثير و پرورش 
 آبزيانتكثير و پرورش  
 علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 

علوم و مهندسي محيط زيست گرايش هاي ( آلودگي  
 محيط زيست 

 آلودگي محيط زيست(آلودگي هاي محيط زيست)  
 محيط زيست گرايش آلودگي محيط زيست(آلودگي هاي محيط زيست) 
 علوم و مهندسي محيط زيست  

 ارزيابي و آمايش سرزمين  
 آمايش محيط زيست 
 محيط زيست گرايش آمايش محيط زيست 
 علوم و مهندسي محيط زيست 

 محيط زيست گرايش تنوع زيستي  مديريت و حفاظت تنوع  زيستي  
 علوم و مهندسي محيط زيست 

 شيالت 

 شيالت گرايش تكثير و پرورش 
 شيالت گرايش عمل آوري فرآورده هاي شيالتي 
 شيالت گرايش توليد و بهره برداري 
 تكثير و پرورش آبزيان 
 بوم شناسي آبزيان 
 بوم شناسي آبزيان شيالتي-شيالت 
 علوم و مهندسي شيالت گرايش بوم شناسي آبزيان 
 علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 
 علوم و مهندسي شيالت گرايش صيد و بهره برداري آبزيان 
 يعلوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري محصوالت شيالت 
 علوم و مهندسي شيالت گرايش بيوتكنولوژي آبزيان 
 علوم و مهندسي شيالت گرايش تغذيه آبزيان 

 منابع طبيعي (آبخيزداري )  

 علوم و مهندسي آبخيزداري(آبخيزداري) گرايش آب  
 علوم و مهندسي آبخيزداري(آبخيزداري) گرايش خاك 
 علوم و مهندسي آبخيزداري(آبخيزداري) 
 آبخيز گرايش حفاظت آب و خاكعلوم و مهندسي  
 علوم و مهندسي آبخيز گرايش مديريت حوزه هاي آبخيز 
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 مقطع دكتريادامه 
 2هاي تحصيليها/گرايشمجموعه رشته  1هاي تحصيليها/گرايشمجموعه رشته

 محيط زيست گرايش تنوع زيستي  محيط زيست ( زيستگاهها و تنوع زيستي )  
 علوم و مهندسي محيط زيست 

 آبياري و زهكشي 
 آبياري و زهكشي 
 مهندسي آبياري و زهكشي 
 علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 

 تكثير و پرورش آبزيان  
 شيالت گرايش تكثير و پرورش 
 تكثير و پرورش آبزيان 
 علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان  

 سازه هاي آبي  

 سازه هاي آبي 
 مهندسي سازه هاي آبي 
 علوم و مهندسي آب گرايش سازه هاي آبي 
 تاسيسات آبياري 
 مهندسي تاسيسات آبياري 

 مهندسي منابع آب  
 منابع آب 
 مهندسي منابع آب 
 علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب  

 مهندسي منابع طببيعي گرايش شيالت  

 شيالت گرايش تكثير و پرورش 
 شيالت گرايش عمل آوري فرآورده هاي شيالتي 
 گرايش توليد و بهره برداريشيالت  
 تكثير و پرورش آبزيان 
 بوم شناسي آبزيان 
 بوم شناسي آبزيان شيالتي-شيالت 
 علوم و مهندسي شيالت گرايش بوم شناسي آبزيان 
 علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 
 علوم و مهندسي شيالت گرايش صيد و بهره برداري آبزيان 
 رايش فرآوري محصوالت شيالتيعلوم و مهندسي شيالت گ 
 علوم و مهندسي شيالت گرايش بيوتكنولوژي آبزيان 
 علوم و مهندسي شيالت گرايش تغذيه آبزيان 

 بوم شناسي آّبزيان  
 بوم شناسي آبزيان شيالتي 

 بوم شناسي آبزيان  
 بوم شناسي آبزيان شيالتي-شيالت 
 علوم و مهندسي شيالت گرايش بوم شناسي آبزيان  

 مهندسي منابع طبيعي گرايش تكثير و پرورش آبزيان  
 صيد و پرورش آبزيان 

 شيالت گرايش تكثير و پرورش 
 تكثير و پرورش آبزيان 
 علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان  

علوم و مهندسي محيط زيست گرايش هاي ( آلودگي  
 محيط زيست 

 آلودگي محيط زيست(آلودگي هاي محيط زيست)  
 محيط زيست گرايش آلودگي محيط زيست(آلودگي هاي محيط زيست) 
 علوم و مهندسي محيط زيست 

 محيط زيست گرايش آمايش محيط زيست  ارزيابي و آمايش سرزمين  
 علوم و مهندسي محيط زيست 

 محيط زيست گرايش تنوع زيستي  مديريت و حفاظت تنوع  زيستي  
 علوم و مهندسي محيط زيست 

 زيستگاهها و تنوع زيستي محيط زيست گرايش 
 تنوع زيستي 
 محيط زيست گرايش تنوع زيستي 
 علوم و مهندسي محيط زيست 

 محيط زيست گرايش ارزيابي و آمايش سرزمين 
 آمايش محيط زيست 
 محيط زيست گرايش آمايش محيط زيست 
 علوم و مهندسي محيط زيست 

 محيط زيست  

 محيط زيست 
 دگي هاي محيط زيست)محيط زيست گرايش آلودگي محيط زيست(آلو 
 محيط زيست گرايش تنوع زيستي 
 محيط زيست گرايش آمايش محيط زيست 
 علوم و مهندسي محيط زيست 
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 مقطع دكتريادامه 
 2هاي تحصيليها/گرايشمجموعه رشته  1هاي تحصيليها/گرايشمجموعه رشته

 مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي گرايش منابع آب 
 منابع آب 
 آبمهندسي منابع  
 علوم و مهندسي آب گرايش منابع آب 

 مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي گرايش خاكشناسي 

 علوم خاك(خاكشناسي) گرايش فيزيك و حفاظت خاك  
 علوم خاك(خاكشناسي) گرايش پيدايش، رده بندي و ارزيابي خاك  
 علوم خاك(خاكشناسي) گرايش شيمي و حاصلخيزي خاك 
 بيولوژي و بيوتكنولوژي خاكعلوم خاك(خاكشناسي) گرايش  
 علوم خاك(خاكشناسي) گرايش بيولوژي خاك  
 مديريت منابع خاك گرايش فيزيك وحفاظت خاك 
 مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و ارزيابي اراضي  
مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاك گرايش شيمي حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه  
 بيولوژي و بيو تكنولوژي خاك1خاك گرايشمديريت حاصلخيزي و زيست فناوري  
 مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاك 
 مديريت منابع خاك    

مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي گرايش بيابان زدايي و  
 مديريت مناطق بياباني 

مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي گرايش احياء و بهره  
 برداري از مناطق بياباني

 بيابان زدايي 
 و كنترل بيابانمديريت  

 آلودگي محيط زيست  
 آلودگي محيط زيست(آلودگي هاي محيط زيست)  
 محيط زيست گرايش آلودگي محيط زيست(آلودگي هاي محيط زيست) 
 علوم و مهندسي محيط زيست 

 خاك شناسي  

 علوم خاك(خاكشناسي) گرايش فيزيك و حفاظت خاك  
 ارزيابي خاكعلوم خاك(خاكشناسي) گرايش پيدايش، رده بندي و  
 علوم خاك(خاكشناسي) گرايش شيمي و حاصلخيزي خاك 
 علوم خاك(خاكشناسي) گرايش بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك 
 علوم خاك(خاكشناسي) گرايش بيولوژي خاك 
 مديريت منابع خاك گرايش فيزيك وحفاظت خاك 
 مديريت منابع خاك گرايش منابع خاك و ارزيابي اراضي 
 فناوري خاك گرايش شيمي حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه مديريت حاصلخيزي و زيست 
 مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاك گرايش بيولوژي و بيو تكنولوژي خاك 
 مديريت حاصلخيزي و زيست فناوري خاك 
 مديريت منابع خاك    

 آبياري    
 آبياري و زهكشي 
 مهندسي آبياري و زهكشي 
 علوم و مهندسي آب گرايش آبياري و زهكشي 

 آموزش كشاورزي  
 ترويج كشاورزي 
 اقتصاد كشاورزي گرايش آموزش كشاورزي 

 آموزش كشاورزي 
 ترويج كشاورزي 
 ترويج و آموزش كشاورزي 
 ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش ترويج كشاورزي پايدار و منابع طبيعي 
ترويج و آموزش كشاورزي پايدار گرايش آموزش كشاورزي پايدار و محيط زيست  

اقتصاد كشاورزي(مهندسي اقتصاد كشاورزي) گرايش بازاريابي محصوالت   اقتصاد كشاورزي گرايش بازاريابي محصوالت كشاورزي 
 كشاورزي

 اقتصاد كشاورزي گرايش اقتصاد منابع طبيعي 
اقتصاد كشاورزي(مهندسي اقتصاد كشاورزي) گرايش اقتصاد منابع طبيعي و  

 محيط زيست
 اقتصاد كشاورزي) گرايش اقتصاد منابع طبيعياقتصاد كشاورزي(مهندسي   

 مهندسي صنايع غذايي 
 علوم و مهندسي صنايع غذايي 
 صنايع غذايي  
 علوم و صنايع غذايي  
مهندسي كشاورزي گرايش صنايع غذايي،علوم و  

 مهندسي صنايع غذايي(كشاورزي)

 علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش صنايع غذايي 
 غذايي گرايش شيمي مواد غذاييعلوم و مهندسي صنايع  
 علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش فناوري مواد غذايي 
 علوم و مهندسي صنايع غذايي گرايش زيست فناوري مواد غذايي 
 علوم و صنايع غذايي گرايش تكنولوژي مواد غذايي 
 علوم و صنايع غذايي گرايش شيمي مواد غذايي 
 مواد غذايي علوم و صنايع غذايي گرايش ميكروبيولوژي 
 علوم و صنايع غذايي گرايش مهندسي مواد و طراحي صنايع غذايي 
 علوم و صنايع غذايي گرايش مهندسي صنايع غذايي   
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 شيالت  

 شيالت گرايش تكثير و پرورش 
 فرآورده هاي شيالتي شيالت گرايش عمل آوري 
 شيالت گرايش توليد و بهره برداري 
 تكثير و پرورش آبزيان 
 بوم شناسي آبزيان 
 بوم شناسي آبزيان شيالتي-شيالت 
 علوم و مهندسي شيالت گرايش بوم شناسي آبزيان 
 علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان 
 زيانعلوم و مهندسي شيالت گرايش صيد و بهره برداري آب 
 علوم و مهندسي شيالت گرايش فرآوري محصوالت شيالتي 
 علوم و مهندسي شيالت گرايش بيوتكنولوژي آبزيان 
    شيالت گرايش تغذيه آبزيانعلوم و مهندسي  

 تكثير وپرورش آبزيان 
 شيالت گرايش تكثير و پرورش 
 تكثير و پرورش آبزيان 
 علوم و مهندسي شيالت گرايش تكثير و پرورش آبزيان  

 علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل  جنگلداري 
 علوم جنگل گرايش جنگلداري 

 علوم و مهندسي آبخيزداري  

 علوم و مهندسي آبخيزداري(آبخيزداري) گرايش آب  
 علوم و مهندسي آبخيزداري(آبخيزداري) گرايش خاك 
 علوم و مهندسي آبخيزداري(آبخيزداري) 
 آب و خاكعلوم و مهندسي آبخيز گرايش حفاظت  
 علوم و مهندسي آبخيز گرايش مديريت حوزه هاي آبخيز 

 علوم و مهندسي جنگل گرايش مديريت جنگل  علوم جنگل گرايش جنگلداري 
 علوم جنگل گرايش جنگلداري 

 علوم جنگل گرايش جنگل شناسي و اكولوژي جنگل  علوم جنگل گرايش جنگل شناسي  
 علوم و مهندسي جنگل گرايش علوم زيستي جنگل  

 علوم جنگل گرايش مهندسي جنگل  علوم جنگل گرايش مهندسي جنگل 
 علوم و مهندسي جنگل گرايش عمران و بهره برداري جنگل 

 بيماريهاي داخلي دام بزرگ  دامپزشكي ( گرايش بيماريهاي داخلي دام بزرگ ) 
 بهداشت و بيماريهاي طيور  طيور)دامپزشكي ( گرايش بهداشت و بيماريهاي  
 اپيدميولوژي  دامپزشكي ( گرايش اپيدميولوژي) 
 ايبافت شناسي مقايسه  بافت شناسي 
 علوم ارتباطات  علوم ارتباطات اجتماعي  
 روابط بين الملل  روابط عمومي  
 علوم ارتباطات  علوم اجتماعي ( ارتباطات اجتماعي )  
 علوم اقتصادي با گرايش توسعه اقتصادي  توسعه اقتصادي و برنامه ريزي 

 جامعه شناسي 

 جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي اقتصادي و توسعه  
 جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي فرهنگي 
 جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي گروه هاي اجتماعي 
 جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي سياسي 
 اعي ايرانجامعه شناسي گرايش جامعه شناسي مسائل اجتم 

 اقتصاد  
 برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي 
 علوم اقتصادي بدون گرايش 
 علوم اقتصادي 

 علوم اقتصادي گرايش اقتصاد سنجي 
 علوم اقتصادي گرايش اقتصاد پولي 
 علوم اقتصادي گرايش اقتصاد مالي 
 علوم اقتصادي گرايش اقتصاد بخش عمومي 
 علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي 
 اقتصادي گرايش اقتصاد اسالميعلوم  
 علوم اقتصادي گرايش اقتصاد منابع 
 علوم اقتصادي گرايش اقتصاد رياضي 
 علوم اقتصادي گرايش اقتصاد شهري و منطقه اي 
 علوم اقتصادي گرايش اقتصاد نهادگرا 
 علوم اقتصادي گرايش اقتصاد ايران 
 علوم اقتصادي گرايش اقتصاد بين الملل 
 اقتصاد بيمهعلوم اقتصادي گرايش  

www.e-estekhdam.com
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 حسابداري  حسابداري و امور مالي  
 بيمه  مديريت بيمه  
هنر گرايشهاي ( هنرهاي سنتي، صنايع دستي، گرافيك،  

 طراحي صنعتي  طراحي صنعتي) 

 گرايش اقتصاد اسالميعلوم اقتصادي   اقتصاد اسالمي  
 سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافيايي  سنجش از دور و سيستم هاي اطالعات جغرافيايي  
 آب و هواشناسي  جغرافيا گرايش اقليم شناسي ، آب و هواشناسي 
 آب و هواشناسي  جغرافيا گرايش آب و هواشناسي 
 ژئومورفولوژي  جغرافيا گرايش ژئومرفولوژي 
 جغرافيا و برنامه ريزي شهري، جغرافيا و برنامه ريزي روستايي   جغرافيا گرايش برنامه ريزي شهري و روستايي  
 علوم اقتصادي گرايش اقتصاد اسالمي  اقتصاد اسالمي  
 علوم اقتصادي گرايش اقتصاد اسالمي  اقتصاد  -علوم اسالمي 
تربيت بدني و علوم ورزشي (حركات اصالحي و آسيب  

 )شناسي
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي، تربيت بدني و علوم ورزشي با گرايش  

 آسيب شناسي ورزشي و حركات اصالحي 
 جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي سياسي   جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي  
 جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي اقتصادي و توسعه  جامعه شناسي گرايش توسعه اجتماعي 
 جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي گروه هاي اجتماعي  اي اجتماعيهگروه 

 علوم سياسي  
 علوم سياسي بدون گرايش 

 علوم سياسي گرايش انديشه هاي سياسي 
 علوم سياسي گرايش جامعه شناسي سياسي 
 علوم سياسي گرايش مسائل ايران 
 علوم سياسي گرايش سياستگذاري عمومي 

 و هواشناسي آب  آب و هواشناسي( اقليم شناسي) 
 هاآب و هواشناسي(اقليم شناسي) همه گرايش 

 ژئومورفولوژي  ژئومورفولوژي( مديريت محيطي)  
 شهرسازي   شهرسازي(همه گرايش ها)  
 ريزي شهريجغرافيا و برنامه   جغرافيا و برنامه ريزي شهري  
 ريزي روستايي جغرافيا و برنامه   جغرافيا و برنامه ريزي روستايي ( همه گرايش ها) 
 جغرافياي سياسي  جغرافيا سياسي ( همه گرايش ها)  
 علوم ارتباطات  ارتباطات اجتماعي  
 روابط بين الملل  علوم سياسي وروابط بين الملل 
 ها)باستان شناسي (همه گرايش  باستان شناسي 
 ي تاريخيمرمت گرايش مرمت و احيا بناها و بافت ها  مرمت و احياء بناها و بافتهاي تاريخي 
 تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني  مديريت وبرنامه ريزي تربيت بدني  
 تربيت بدني و علوم ورزشي (همه گرايش ها)  تربيت بدني 
 فرهنگ و رسانه  مطالعات فرهنگي و رسانه  
 علوم ارتباطات  علوم ارتباطات اجتماعي 
 علوم ارتباطات (بدون گرايش)  تحقيق در ارتباطات اجتماعيارتباطات اجتماعي  گرايش  

 مديريت مالي  مديريت گرايش مديريت مالي 
 مالي گرايش مهندسي مالي 

 مديريت آموزش عالي  مديريت و برنامه ريزي آموزش عالي 
 آموزش عالي گرايش مديريت آموزش عالي 

 مديريت دولتي 

 گذاريمديريت دولتي گرايش تصميم گيري و خط مشي  
 مديريت دولتي گرايش رفتار سازماني 
 مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني 
 مديريت دولتي گرايش مديريت تطبيقي و توسعه 
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 مديريت آموزش عالي 

 مديريت آموزش عالي -مديريت 
 عالي گرايش مديريت آموزش عالي آموزش 
 آموزش عالي گرايش اقتصاد و مديريت مالي آموزش عالي 
 آموزش عالي گرايش برنامه ريزي توسعه آموزش عالي 
 آموزش عالي گرايش برنامه ريزي درسي در آموزش عالي 
 آموزش عالي گرايش فناوري اطالع رساني در آموزش عالي 

 آموزش عالي گرايش برنامه ريزي توسعه آموزش عالي  برنامه ريزي توسعه آموزش عالي 
 مالي گرايش مهندسي مالي  مديريت صنعتي گرايش مالي  

 مديريت بازرگاني  
 مديريت بازرگاني گرايش مديريت بازاريابي  
 مديريت بازرگاني گرايش مديريت سياستگذاري بازرگاني 
 انيمديريت بازرگاني گرايش رفتار سازماني و مديريت منابع انس 

 ها)مالي (همه گرايش  مديريت مالي  
 مديريت دولتي گرايش تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي  مديريت گرايش مديريت سياست گذاري بخش عمومي  
 مديريت دولتي گرايش رفتار سازماني  مديريت گرايش مديريت رفتاري  
 سيستم هامديريت صنعتي گرايش مديريت   مديريت گرايش مديريت سيستم ها  
 مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني  مديريت گرايش مديريت منابع انساني  
 مالي گرايش مهندسي مالي  مديريت گرايش مديريت مالي  
 مديريت راهبردي  مديريت استراتژيك  
 حقوق بين الملل عمومي  حقوق بين الملل  

 حقوق بين الملل -علوم اسالمي 
 خصوصي حقوق  فقه و حقوق خصوصي  
گرايش فقه و مباني حقوق -الهيات و معارف اسالمي 

 فقه و مباني حقوق اسالمي  اسالمي 
 مديريت دولتي گرايش تصميم گيري و خط مشي گذاري  مديريت گرايش(مديريت سياستگذاري بخش عمومي)  
 مديريت دولتي گرايش رفتار سازماني  مديريت رفتاري  

 ي و منابع انسانيمديريت بازرگاني گرايش رفتارسازمان 
 مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني  مديريت منابع انساني  

 مديريت بازرگاني گرايش رفتارسازماني و منابع انساني 
 مديريت صنعتي گرايش مديريت سيستم ها  مديريت سيستم ها  
 مديريت بازرگاني گرايش مديريت بازاريابي  مديريت بازاريابي بين الملل  
 آموزش عالي گرايش برنامه ريزي در آموزش عالي  برنامه ريز ي آموزشي  

 آموزش عالي گرايش برنامه ريزي در توسعه آموزش عالي 
 روانشناسي  روانشناسي عمومي  
 روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي  كودكان استثنايي (عقب مانده ذهني) 
 فقه و حقوق جزا   حقوق جزا و جرم شناسي 

 الميحقوق اس 
 مباني حقوق اسالمي فقه و 
 فقه و مباني حقوق اسالمي -الهيات و معارف اسالمي 
 و مباني حقوق اسالمي گرايش فقه جزايي فقه 

 علوم شناختي روانشناسي گرايش شناخت اجتماعي  روانشناسي گرايش شناخت اجتماعي 
 مديريت دولتي  هاي دولتيمديريت سازمان  
گيري و تصميماي مديريت گرايش دكتري حرفه 

 مديريت دولتي  سياستگذاري
 بيوشيمي  زيست شناسي گرايش بيوشيمي  
 زيست شناسي سلولي و مولكولي  زيست شناسي گرايش علوم سلولي و مولكولي  

 زيست شناسي  گرايش سلولي و مولكولي 

 علوم گياهي  

 بوم شناسي گياهي (اكولوژي گياهي) 
 زيست شناسي گرايش سيستماتيك گياهي 
 فيزيولوژي گياهي -شناسيزيست  
 سلولي و تكويني گياهي -زيست شناسي  
 سيستماتيك -زيست شناسي گياهي 
 فيزيولوژي-زيست شناسي گياهي 
 سلولي وتكويني -زيست شناسي گياهي 
 بوم شناسي -زيست شناسي گياهي 
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 بوم شناسي دريا -زيست شناسي دريا   زيست شناسي دريا ( بوم شناسي دريا) 
 زيست شناسي دريا گرايش بوم شناسي دريا 

 جانوران دريايي -زيست شناسي دريا   جانوران دريا  
 زيست شناسي دريا گرايش جانوران دريايي 

 گياهان دريايي -زيست شناسي دريا   گياهان دريا  
 دريا گرايش گياهان درياييزيست شناسي  

 شيمي كاربردي  شيمي گرايش شيمي كاربردي 

 فيزيك گرايش هسته اي  فيزيك هسته اي   
 فيزيك گرايش فيزيك هسته اي 

 آب شناسي -زمين شناسي  زمين شناسي گرايش آب   
 علوم زمين گرايش آّبهاي زيرزميني 

 محيطي زمين شناسي زيست  علوم زمين گرايش زمين شناسي زيست محيطي 
 فيزيك گرايش حالت جامد  حالت جامد -فيزيك گرايش 
ميكروبيولوژي،زيست شناسي مولكولي و مولكولي گرايش  

 ميكروبيولوژي  ميكروبيولوژي

 رشته شيمي گرايش شيمي تجزيه  شيمي (تجزيه) 

 شيمي 

 شيمي گرايش شيمي پليمر 
 شيمي كاربردي 
 شيمي گرايش شيمي فيزيك 
 شيمي گرايش شيمي آلي 
 گرايش شيمي معدني شيمي 
 شيمي گرايش شيمي تجزيه 
 شيمي گرايش شيمي دارويي 

 زمين شناسي زيست محيطي  محيطيشناسي زيستزمين  
 علوم زمين گرايش زمين شناسي زيست محيطي 

 علوم زمين شناسي 

 آب شناسي -زمين شناسي 
 زمين شناسي زيست محيطي 
 زمين شناسي نفت 
 پترولوژي-زمين شناسي 
 تكتونيك -زمين شناسي 
 زمين شناسي اقتصادي-زمين شناسي 
 زمين شناسي مهندسي -زمين شناسي 
 زمين شنتاسي نفت-زمين شناسي 
 سنگ شناسي رسوبي و رسوب شناسي -زمين شناسي  
 فسيل شناسي و چينه شناسي -زمين شناسي 
 علوم زمين گرايش زمين شناسي اقتصادي 
 علوم زمين گرايش زمين شناسي زيست محيطي 
 گرايش زمين شناسي نفتعلوم زمين  
 علوم زمين گرايش آبهاي زيرزميني 
 علوم زمين گرايش رسوب شناسي 
 علوم زمين گرايش پترولوژي 
 علوم زمين گرايش زمين شناسي مهندسي 
 علوم زمين گرايش تكتونيك 
 علوم زمين گرايش فسيل شناسي و چينه شناسي 

 




