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دانشكده ادبيات و علوم انساني

گروه آموزشي

رشته تحصيلي

تاريخ

تاريخ

تاريخ

تاريخ

جغرافيا

جغرافيا و برﻧامهريزي روستايي

زبان شناسي

زبانشناسي

علوم اجتماعي

جامعهشناسي

فارسي

زبان و ادبيات فارسي

جغرافيا
عربي

فارسي
فارسي

فراﻧسه

زبان و ادبيات عرب
زبان و ادبيات فارسي

گروه آموزشي

معارف اسﻼمي

الهيات و معارف اسﻼمي

معارف اسﻼمي
معارف اسﻼمي

١

جامعهشناسي اقتصادي و توسعه
ادبيات عرفاﻧي

١

علوم قرآن و حديث

فقه و مباﻧي حقوق اسﻼمي
مدرسي معارف اسﻼمي
مدرسي معارف اسﻼمي

١

١

اديان و عرفان

علوم قرآن و حديث

١

١

ادبيات حماسي

دانشكده دامپزشكي

١
١
١

دانشكده الهيات و معارف اسﻼمي

حكمت متعاليه

١

١

ادبيات فراﻧسه

رشته تحصيلي

معارف اسﻼمي

تاريخ ايران قبل از اسﻼم

زبان و ادبيات فارسي

اﻧگليسي

فقه و مباﻧي حقوق

تاريخ ايران بعد از اسﻼم

جغرافياي سياسي

ترجمه

اديان و عرفان

گرايش

ظرفيت استعداد درخشان

١
گرايش

ظرفيت استعداد درخشان

١
٢
٢

تاريخ و تمدن ملل اسﻼمي

١

قرآن و متون اسﻼمي

٢

مباﻧي ﻧظري اسﻼم

٢

گروه آموزشي

رشته تحصيلي

دامپزشكي

بهداشت مواد غذايي

١

مامايي و بيماريهاي توليد مثل دام

١

دامپزشكي
دامپزشكي
دامپزشكي

باكتريشناسي

پاتولوژي دامپزشكي

گرايش

٢

ظرفيت استعداد درخشان

١
١

رشتههاي تحصيلي پذيرش بدون آزمون )استعداد درخشان( دوره دكتري سال ١٣٩٨

دانشكده علوم اداري و اقتصاد

گروه آموزشي

رشته تحصيلي

حقوق

حقوق جزا و جرم شناسي

حسابداري
حقوق

حسابداري

حقوق خصوصي

علوم اقتصادي

علوم اقتصادي

علوم اقتصادي

علوم اقتصادي

علوم اقتصادي
علوم اقتصادي
علوم اقتصادي
علوم سياسي
علوم سياسي
مديريت
مديريت

علوم اقتصادي
علوم اقتصادي
علوم اقتصادي
علوم سياسي
علوم سياسي

مديريت دولتي

مديريت صنعتي

دانشكده علوم پايه

گروه آموزشي

رشته تحصيلي

زمين شناسي

زمين شناسي

زمين شناسي
زمين شناسي
زمين شناسي

زمين شناسي
زمين شناسي
زمين شناسي

زيست شناسي

زيستشناسي جاﻧوري ـ بيوسيستماتيك

زيست شناسي

زيستشناسي سلولي و مولكولي

زيست شناسي
زيست شناسي
شيمي
شيمي
شيمي

گرايش

ظرفيت استعداد درخشان

١
١

اقتصاد ايران

٢
١

اقتصاد بينالملل

١

اقتصاد منابع

١

اقتصاد پولي

توسعه اقتصادي

١
١

اﻧديشههاي سياسي

١

مديريت منابع اﻧساﻧي

١

مسائل ايران

تحقيق در عمليات
گرايش

رسوبشناسي

١
١
ظرفيت استعداد درخشان

١

زمينشناسي مهندسي

١

فسيلشناسي و چينهشناسي

١

زمينشناسي اقتصادي

زيستشناسي جاﻧوري ـ فيزيولوژي

١
١
١
١

علوم شناختي ـ علوم اعصاب شناختي

مغز و شناخت

١

شيمي

شيمي تجزيه

٢

شيمي

شيمي فيزيك

٢

فيزيك

فيزيك

ذرات بنيادي و ﻧظريه ميدانها

٢

فيزيك

فيزيك

فيزيك هستهاي

١

شيمي

فيزيك

شيمي

شيمي آلي

٢

شيمي

فيزيك

شيمي معدﻧي

فيزيك ماده چگال

٢
١
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گروه آموزشي

علوم تربيتي و رواﻧشناسي

دانشكده علوم تربيتي

رشته تحصيلي

برﻧامهريزي درسي

علوم تربيتي و رواﻧشناسي

روانشناسي

علوم تربيتي و رواﻧشناسي

علم اطﻼعات و داﻧششناسي

علوم تربيتي و رواﻧشناسي
علوم تربيتي و رواﻧشناسي
علوم تربيتي و رواﻧشناسي
علوم تربيتي و رواﻧشناسي

روانشناسي تربيتي

فلسفه تعليم و تربيت

گروه آموزشي
رياضي

رياضي

رياضي

رياضي

رياضي

آمار

رياضي كاربردي

دانشكده علوم ورزشي

گروه آموزشي

رشته تحصيلي

علوم ورزشي

فيزيولوژي ورزشي

علوم ورزشي
علوم ورزشي

بازيابي اطﻼعات و داﻧش

رفتارحركتي

مديريت ورزشي

١
١
١
١

مشاوره

دانشكده علوم رياضي

١
١

مديريت آموزشي

رشته تحصيلي

آمار

گرايش

ظرفيت استعداد درخشان

١
گرايش

ظرفيت استعداد درخشان

آﻧاليز

١

تحقيق در عمليات
جبر

گرايش

٢
١
١

ظرفيت استعداد درخشان

١
١
١

رشتههاي تحصيلي پذيرش بدون آزمون )استعداد درخشان( دوره دكتري سال ١٣٩٨

گروه آموزشي

دانشكده كشاورزي

رشته تحصيلي

اقتصاد كشاورزي

اقتصاد كشاورزي

بيوتكنولوژي

بيوتكنولوژي كشاورزي

اقتصاد كشاورزي
زراعت
زراعت

اقتصاد كشاورزي
اگرواكولوژي

گرايش

بازاريابي محصوﻻت كشاورزي
سياست و توسعه كشاورزي

آگروتكنولوژي

علوم علفهاي هرز

علوم خاك

مديريت حاصلخيزي و زيست فنّاوري خاك

بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك

علوم دامي

علوم دامي

تغذيه دام

علوم دامي

علوم دامي

زراعت

علوم خاك

علوم دامي

آگروتكنولوژي

مديريت حاصلخيزي و زيست فنّاوري خاك

علوم دامي

فيزيولوژي گياهان زراعي

ظرفيت استعداد درخشان

١
١
١
١
١
١
١

شيمي ،حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه

١

تغذيه طيور

١

١

ژﻧتيك و اصﻼح دام و طيور

١

سازههاي آبي

١

علوم و مهندسي آب

علوم و مهندسي آب

آبياري و زهكشي

علوم و مهندسي صنايع غذايي

علوم و مهندسي صنايع غذايي

زيست فنّاوري مواد غذايي

١

علوم و مهندسي صنايع غذايي

علوم و مهندسي صنايع غذايي

صنايع غذايي

١

علوم و مهندسي آب

علوم و مهندسي صنايع غذايي

علوم و مهندسي صنايع غذايي

گياه پزشكي
گياه پزشكي

مهندسي مكاﻧيك بيوسيستم

علوم و مهندسي آب

علوم و مهندسي صنايع غذايي
علوم و مهندسي صنايع غذايي
بيماريشناسي گياهي

حشرهشناسي كشاورزي

مهندسي مكاﻧيك بيوسيستم

شيمي مواد غذايي

فنّاوري مواد غذايي

طراحي ماشينهاي كشاورزي

١

١
١
١
١
١

رشتههاي تحصيلي پذيرش بدون آزمون )استعداد درخشان( دوره دكتري سال ١٣٩٨

گروه آموزشي

رشته تحصيلي

مهندسي برق

مهندسي برق

مهندسي برق
مهندسي برق
مهندسي برق
مهندسي برق

دانشكده مهندسي

مهندسي برق
مهندسي برق
مهندسي برق
مهندسي برق

مهندسي پزشكي

مهندسي پزشكي

مهندسي صنايع

مهندسي صنايع

مهندسي شيمي

مهندسي شيمي

گرايش

ظرفيت استعداد درخشان

الكتروﻧيك

١

كنترل

١

قدرت

مخابرات سيستم

مخابرات ميدان و موج
بيوالكتريك

١
١
١
١
٤
٢

مهندسي عمران

مهندسي عمران

ژئوتكنيك

١

مهندسي كامپيوتر

مهندسي كامپيوتر

ﻧرمافزار

٣

مهندسي مكاﻧيك

مهندسي مكاﻧيك

تبديل اﻧرژي

مهندسي عمران

مهندسي كامپيوتر

مهندسي عمران

مهندسي كامپيوتر

مهندسي مكاﻧيك

مهندسي مكاﻧيك

مهندسي مكاﻧيك

مهندسي مكاﻧيك

مهندسي مكاﻧيك

مهندسي هوافﻀا

مهندسي مواد و متالورژي

مهندسي مواد و متالورژي

مهندسي مكاﻧيك

مهندسي هوافﻀا

سازه

هوش مصنوعي و رباتيكز
طراحي كاربردي شاخه تخصصي ديناميك،
كنترل و ارتعاشات

طراحي كاربردي شاخه تخصصي مكاﻧيك
جامدات

آيروديناميك

سازههاي هوايي

٢
٢
٢
١
٢
١
١
١

