
 نام دانشکده گروه آموزشینام 

 و علوم انسانی ادبیاتدانشکده  گروه آموزشی

 تاریخ

 تاریخ گرایش تاریخ ایران دوره اسالمی

 تاریخ گرایش تاریخ ایران باستان

 تاریخ تشیع

 جغرافیا

 اب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک

 اب و هواشناسی گرایش ) تغییر اقلیم (

 جغرافیای برنامه ریزی شهری)گرایش برنامه ریزی مسکن و بازافرینی شهری(

 جغرافیا و برنامه ریزی شهری ) آمایش شهری (

 جغرافیای سیاسی

 جغرافیای و برنامه ریزی روستایی)گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی (

 جغرافیای و برنامه ریزی روستایی)گرایش کالبدی فضایی(

 ژئومورفولوژی گرایش ژئومورفولوژی و آمایش محیط

 مدیریت امور شهری

 زبانشناسی

 آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

 آموزش زبان فارسی

 زبانشناسی همگانی

 زبان و ادبیات انگلیسی

 زبان و ادبیات انگلیسی

 آموزش زبان انگلیسی

 مترجمی زبان انگلیسی

 عربیزبان و ادبیات 
 زبان و ادبیات عربی

 مترجمی زبان عربی

 زبان و ادبیات فارسی 
 زبان و ادبیات فارسی 

 زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی

 زبان و ادبیات فرانسه
 زبان و ادبیات فرانسه

 مترجمی زبان فرانسه

 پژوهش علوم اجتماعی علوم اجتماعی



 و معارف اسالمی الهیاتدانشکده  گروه آموزشی

 ادیان و عرفان  –الهیات و معارف اسالمی  ادیان و عرفان 

 تاریخ و تمدن ملل اسالمی  –الهیات و معارف اسالمی  تاریخ و تمدن ملل اسالمی

 علوم قرآن و حدیث –الهیات و معارف اسالمی  علوم قرآن و حدیث

 و مبانی حقوق اسالمی فقه -الهیات و معارف اسالمی  فقه و مبانی حقوق اسالمی

 فلسفه و حکمت اسالمی
 فلسفه وکالم اسالمی –الهیات و معارف اسالمی 

 فلسفه 

 معارف اسالمی
 مدرسی معارف اسالمی گرایش مبانی نظری اسالمی

 مدرسی معارف اسالمی گرایش آشنایی با منابع اسالمی 

 پایه علومدانشکده  گروه آموزشی

 زمین شناسی

 پتر ولوژی

 زمین ساخت)تکتونیک(

 چینه نگاری و دیرینه شناسی

 رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

 زمین شناسی اقتصادی

 زمین شناسی زیست محیطی

 زمین شناسی مهندسی

 آب شناسی

 زیست شناسی

 میکروبیولوژی

 علوم سلولی و مولکولی

 زیست شناسی جانوری گرایش بیوسیستماتیک 

 زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژی 

 زیست شناسی گیاهی گرایش سیستماتیک وبوم شناسی

 زیست شناسی گرایش فیزیولوژی گیاهی

 زیست فناوری میکروبی

 شیمی

 بیوشیمی

 شیمی گرایش شیمی آلی

 شیمی پلیمر

 شیمی گرایش شیمی فیزیک

 شیمی گرایش شیمی معدنی

 شناسی(فیزیک) زلزله  فیزیک



 فیزیک گرایش اپتیک و لیزر

 فیزیک گرایش ماده چگال

 فیزیک گرایش ذرات بنیادی و و نظریه میدان ها

 فیزیک هسته ای

 فیزیک)توضیحات گرایش نجوم و اختر فیزیک(فیزیک نجومی

 علوم تربیتی و روانشناسیدانشکده  گروه آموزشی

 شناسیروان

 روان شناسی بالینی

 شناسی عمومیروان 

 مشاوره گرایش مشاوره خانواده

 روان شناسی شناختی -علوم شناختی 

 علم اطالعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطالعات  علم اطالعات و دانش شناسی 

 علوم تربیتی

 برنامه ریزی درسی -علوم تربیتی

 تحقیقات آموزشی

 روانشناسی تربیتی

 انسانیآموزش و بهسازی منابع 

 مدیریت آموزشی

 و اقتصاد علوم اداريدانشکده  گروه آموزشی

 اقتصاد

 اقتصاد انرژی

 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

 علوم اقتصادی   گرایش اقتصاد نظری

 حسابداري

 حسابداری

 حسابداری مدیریت

 حسابرسی

 حقوق
 حقوق خصوصی

 حقوق جزا و جرم شناسی

 بین المللروابط  علوم سیاسی



 علوم سیاسی

  

 مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

 مدیریت صنعتی گرایش تولیدوعملیات

 تحقیق در عملیات-مدیریت صنعتی

 توسعه منابع انسانی-مدیریت دولتی

 بازاریابی -مدیریت کسب و کار 

 علوم ورزشیدانشکده  گروه آموزشی

 رفتار حرکتی

 حرکتیرفتار حرکتی گرایش رشد 

 رفتار حرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی

 مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی

 فیزیولوژي ورزشی

 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی گرایش حرکات اصالحی

 فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

 فیزیولوژی ورزشی کاربردیفیزیولوژی ورزشی گرایش 

 کشاورزيدانشکده  گروه آموزشی

 اقتصاد کشاورزي

 مهندسی اقتصاد کشاورزی اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

 بازاریابی محصوالت کشاورزی

 اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی

 سیاست و توسعه کشاورزی

 نژادي گیاهیبیوتکنولوژي و به
 بیوتکنولوژی کشاورزی-کشاورزیمهندسی 

 ژنتیک و به نژادی گیاهی

 زراعت 

 علوم و تکنولوژی بذر

 کشاورزی اکولوژیک)اگرواکولوژی(

 اگروتکنولوژی گرایش علوم علف های هرز

 اگروتکنولوژی گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی 

 علوم باغبانی

 سبزی ها -علوم و مهندسی باغبانی 

 گیاهان دارویی -مهندسی باغبانیعلوم و 

 گیاهان زینتی -علوم و مهندسی باغبانی

 درختان میوه -علوم و مهندسی باغبانی

 مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه علوم خاک 

 علوم دامی

 اصالح نژاد دام

 فیزیولوژی دام 

 تغذیه نشخوارکنندگان



 طیورتغذیه 

 علوم و صنایع غذایی

 زیست فناوری مواد غذایی

 علوم ومهندسی صنایع غذایی گرایش شیمی مواد غذایی

 علوم ومهندسی صنایع غذایی گرایش مهندسی مواد غذایی

 فناوری )فناوری مواد غذایی(

 مهندسی آب

 آبیاری و زهکشی-مهندسی کشاورزی

 سازه های آبی-مهندسی کشاورزی

 مهندسی منابع آب-کشاورزی مهندسی

 هواشناسی کشاورزی-مهندسی کشاورزی

 پزشکیگیاه
 بیماری شناسی گیاهی-مهندسی کشاورزی

 حشره شناسی کشاورزی-مهندسی کشاورزی

 مهندسی مکانیک بیوسیستم

 مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش انرژی های تجدید پذیر

 بازیافت و مدیریت پسماندمهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش 

 مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش طراحی و ساخت

 مهندسی مکانیک بیوسیستم گرایش فناوری پس از برداشت

 مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش مدیریت و تحلیل سامانه ها

 منابع طبیعی و محیط زیستدانشکده  گروه آموزشی

 گرایش مدیریت و حفاظت تنوع زیستیمهندسی محیط زیست  محیط زیست

 مدیریت و کنترل بیابان  مدیریت مناطق خشک و بیابانی

 مرتع و آبخیزداري

 سیالب و رودخانه-مهندسی آبخیزداری

 حفاظت آب و خاک -مهندسی آبخیزداری

 اصالح و احیای مرتع -مهندسی مرتع 

 معماري ، شهرسازي و هنراسالمیدانشکده  گروه آموزشی

 مهندسی معماری معماري

 مهندسیدانشکده  گروه آموزشی

 مهنسی برق

 الکترونیک 

 قدرت 

 کنترل

 مخابرات سیستم



 مخابرات میدان وموج

 مهندسی پزشکی)بیوالکتریک(

 مهنسی صنایع
 سیستم های کالن اقتصادی و اجتماعی-مهندسی صنایع

 بهینه سازی سیستم ها-مهندسی صنایع

 عمرانمهنسی 

 مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

 راه و ترابری

 مهندسی زلزله

 ژئوتکنیک

 مهندسی محیط زیست

 مدیریت ساخت 

 مهندسی مدیریت منابع آب

 سازه

 مهندسی کامپیوتر

 شبکه های کامپیوتری 

 معماری سیستم های کامپیوتری

 هوش مصنوعی و رباتیکز

 نرم افزار

 مهندسی مکانیک 

 تبدیل انرژی 

 ساخت و تولید

 طراحی کاربردی

 جلوبرندگی 

 آئرودینامیک 

 سازه های هوایی

 مهنسی مواد و متالورژي

  

 مهندسی مواد و متالوژی گرایش شکل دادن فلزات

 مهندسی مواد گرایش خوردگی و حفاظت از مواد

 انتخاب مواد مهندسی مهندسی مواد و متالوژی گرایش شناسایی و

 مهنسی شیمی

 مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی

 مهندسی شیمی گرایش پلیمر

 مهندسی شیمی گرایش مهندسی صنایع غذایی

 مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیند

 مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز 

 مهندسی شیمی گرایش فرآیندهای جداسازی

 مهندسی شیمی گرایش مدلسازی ، شبیه سازی و کنترل 



 مهندسی شیمی گرایش نانوفناوری

 دامپزشکی گروه آموزشی

 بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی بهداشت و موادغذایی و ابزیان

 باکتری شناسی دامپزشکی پاتوبیولوژِي 

 علوم پایه

 بافت شناسی دامپزشکی

 بیوشیمی بالینی

 دامپزشکی فیزیولوژی

 علوم ریاضی گروه آموزشی

 آمار
 آمار اجتماعی واقتصادی

 آمار ریاضی

 ریاضی محض

 ریاضی محض گرایش آنالیز

 هندسه)توپولوژی(-ریاضی محض

 ریاضی محض گرایش جبر

 گرایش آنالیز عددی ریاضی کاربردی 

 ریاضی کاربردی گرایش بهینه سازی ریاضی کاربردي

 گرایش گراف ریاضی کاربردی 

 


