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 و اقتصاد اجتماعی عبوم

 های اطمعات پیشررتهسیستم - ت رناوری اطمعاتیم یر

 کس  و کار الکترونیک-م یریت رناوری اطمعات

 بازاریابی -م یریت بازرگانی

 م یریت کس  وکار 

 م یریت مالی

 *های علو  اجتماعیپژوهش

 *شناسیجامعه

 *حساب اری

 *حقوق زن در اسم   –زنان  مطالعات

 *زن و خانواده  –زنان  مطالعات

 *اقتصاد انرژی

 *علو  اقتصادی

 *ریزیتوسعه اقتصادی و برنامه

 

 

 

 

 رياضیعبوم 
 
 

 آمار ریاضی

 کاربردیریاضی 

 آنالیز ع دی -کاربردی  ریاضی

 ) تحقیس در عملیات( سازیبهینه -کاربردی ریاضی

 ریاضی محض 

 جبر –محض  ریاضی

 آنالیز –محض  ریاضی

 (توپولوژی )هن سه  -ریاضی محض

 

 

 ادبيات

 آموزش زبان انگلیسی

 زبان و ادبیات انگلیسی

 مترجمی زبان ررانسه

 ادبیات عر و  زبان

 مترجمی زبان عربی

 

 

 

 

 تربيتی عبوم و شناسیروان

 

 *تاریخ و رلسفه آموزش و پرورش

 *ریزی درسیبرنامه

 *م یریت آموزشی

 شناسیعلم اطمعات و دانش

 مطالعات آرشیوی

 بالینی -بالینی روانشناسی

 عمومی – عمومی روانشناسی

 *راهنمایی و مشاوره

 روانشناسی تربیتی

 رش  حرکتی -ررتار حرکتی  
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 تربيت بدنی

 

 آموزش تربیت ب نی -ررتار حرکتی 

 یادگیری و کنتر  حرکتی –ررتار حرکتی 

 *بازاریابی در ورزش -ورزشی تیم یر

 *م یریت اماکن و تاسیسات ورزشی -ورزشی تیم یر

 *ریزیولوژی ورزشی کاربردی –ریزیولوژی ورزشی 

 *ریزیولوژی ورزشی محض –ریزیولوژی ورزشی 

 

 مهندسی و فنی

 نر  ارزار -مهن سی کامپیوتر

 زهوش مصنوعی و رباتیک -کامپیوتر مهن سی

تکنولوژی انرژی –های انرژی مهن سی سیستم  

 *هاسازی سیستمبهینه -صنایعمهن سی 

 

 

 الهيات

 *اسممی ملل تم ن و ررهنگ تاریخ

 عرران ادیان و

 *و ح یث قرآن علو 

 *اسممی قحقو مبانی و رقه

 *اسممی کم  و رلسفه

 

 

 
 
 
 
 

 فيزيک و شيمی

 

 *ریزیک –ریزیک 

 *نانوریزیک

 *جام  حالت –ریزیک 

 *ذرات بنیادی -ریزیک

 *اتمی و مولکولی -ریزیک

 *نجو  -ریزیک 

 *روتونیک

 شیمی مع نی

 شیمی ریزیک

 شیمی تجزیه

 شیمی آلی

 نانو شیمی

 

 هنر

 *صنایع دستی

 *نقاشی

 ارتباط تصویری

 طراحی پار ه و لباس

 

 

 عبوم زيستی     

 ریزیولوژی –علو  گیاهی 

 سیستماتیک و بو  شناسی –علو  گیاهی 

 میکروبیولوژی

 *میکروبی -رناوری)بیوتکنولوژی( –ت زیس

 *بیوشیمی

 *بیوریزیک

 .پذیرن می دانشگاه الزهرا)س( دانشجوآموختگان ان  رقر از بین دانشهایی که با ستاره مشخص ش هگرایش -رشته*
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