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 دانشکده نام رشته و گرایش کد رشته ردیف
 علوم ریاضی ریاضی کاربردی 10001 1
 علوم ریاضی آنالیز عددی -ریاضی کاربردی  10002 2
 علوم ریاضی بهینه سازی -ریاضی کاربردی  10003 3
ضیعلوم ریا آنالیز -ریاضی محض  10004 4  
 علوم ریاضی (توپولوژی)هندسه  -ریاضی محض  10005 5
 علوم ریاضی جبر -ریاضی محض  10006 6
 علوم ریاضی آمار ریاضی 10007 7
 علوم ریاضی سیستم های کامپیوتر -علوم کامپیوتر  10008 8
 علوم ریاضی سیستم های هوشمند -علوم کامپیوتر  10009 9

 مهندسی برق و کامپیوتر لکتریکبیوا -مهندسی پزشکی  10010 10
 مهندسی برق و کامپیوتر مهندسی مکاترونیک 10011 11
 مهندسی برق و کامپیوتر رایانش امن -مهندسی کامپیوتر  10012 12
 مهندسی برق و کامپیوتر معماری سیستم های کامپیوتری -مهندسی کامپیوتر  10013 13
دسی برق و کامپیوترمهن نرم افزار -مهندسی کامپیوتر 10014 14  
 مهندسی برق و کامپیوتر کنترل-مهندسی برق  10015 15
 مهندسی برق و کامپیوتر سامانه های برقی حمل ونقل -مهندسی برق  10016 16
 مهندسی برق و کامپیوتر برنامه ریزی و مدیریت سیستم های  انرژی -مهندسی برق  10017 17
 مهندسی برق و کامپیوتر درت و ماشین های الکتریکیالکترونیک ق -مهندسی برق  10018 18
 مهندسی برق و کامپیوتر سیستم های قدرت -مهندسی برق  10019 19
 مهندسی برق و کامپیوتر مخابرات میدان و موج-مهندسی برق  10020 20
 مهندسی برق و کامپیوتر مخابرات نوری -مهندسی برق  10021 21
 مهندسی برق و کامپیوتر های مجتمع الکترونیکمدار -مهندسی برق  10022 22
 مهندسی برق و کامپیوتر مخابرات سیستم -مهندسی برق  10023 23
 مهندسی برق و کامپیوتر هوش مصنوعی و رباتیکز -مهندسی کامپیوتر  10024 24
 مهندسی برق و کامپیوتر افزاره های میکرو ونانو الکترونیک -مهندسی برق  10025 25
 شیمی و نفت طراحی فرایند -مهندسی شیمی  10026 26
 شیمی و نفت پلیمر -مهندسی شیمی  10027 27
 علوم پایه فیتو شیمی -شیمی  10028 28
 شیمی شیمی تجزیه -شیمی  10029 29
 شیمی و نفت شیمی آلی -شیمی  10030 30
 شیمی و نفت محیط زیست -مهندسی شیمی  10031 31
 شیمی و نفت شیمی کاربردی -شیمی  10032 32
 شیمی و نفت نانوشیمی -شیمی  10033 33
 شیمی و نفت شیمی فیزیک -شیمی 10034 34
 شیمی و نفت معدنی -شیمی  10035 35
 جغرافیا و برنامه ریزی مدیریت مخاطرات محیطی.... سنجش از دور 10036 36
 جغرافیا و برنامه ریزی ریزی محیطیهیدروژیومورفولوژی در برنامه  -ژئومورفولوژی  10037 37
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 جغرافیا و برنامه ریزی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 10038 38
 جغرافیا و برنامه ریزی آب و هوا شناسی شهری -آب و هوا شناسی  10039 39
 جغرافیا و برنامه ریزی برنامه ریزی آمایش سرزمین 10040 40
 جغرافیا و برنامه ریزی یجغرافیا و برنامه ریزی شهر 10041 41
 جغرافیا و برنامه ریزی برنامه ریزی محیطی -ژئومورفو وژی  10042 42
 جغرافیا و برنامه ریزی مطالعات شهری وروستایی..... سنجش از دور  10043 43
 جغرافیا و برنامه ریزی مطالعات آب وخاک.... سنجش از دور  10044 44
 جغرافیا و برنامه ریزی طرات آب و هواییمخا -آب و هواشناسی  10045 45
 جغرافیا و برنامه ریزی طراحی شهری 10046 46
 جغرافیا و برنامه ریزی آب و هواشناسی کاربردی -آب و هواشناسی  10047 47
 جغرافیا و برنامه ریزی طبیعت گردی 10048 48
 جغرافیا و برنامه ریزی جغرافیا و برنامه ریزی گردشکری 10049 49
 علوم طبیعی میکروبیولوژی -زیست شناسی سلولی و مولکولی  10050 50
 علوم طبیعی (تکتونیک) زمین ساخت  -علوم زمین  10051 51
 علوم طبیعی زمین شناسی اقتصادی -علوم زمین  10052 52
 علوم طبیعی ژنتیک -زیست شناسی سلولی و مولکولی  10053 53
 علوم طبیعی بیوفیزیک -لکولی زیست شناسی سلولی و مو 10054 54
 علوم طبیعی پترولوژی -علوم زمین  10055 55
 علوم طبیعی زیست شناسی سلولی و تکوینی -زیست شناسی گیاهی  10056 56
 علوم طبیعی فیزیولوژی -زیست شناسی گیاهی  10057 57
 علوم طبیعی سیستماتیک و بوم شناسی -زیست شناسی گیاهی  10058 58
 علوم طبیعی آب شناسی -علوم زمین  10059 59
 علوم طبیعی بیوشیمی -زیست شناسی سلولی و مولکولی  10060 60
 علوم طبیعی زمین شناسی مهندسی -علوم زمین  10061 61
 علوم طبیعی زمین شناسی زیست محیطی -علوم زمین  10062 62
 علوم طبیعی فیزیولوژی -زیست شناسی جانوری  10063 63
 علوم طبیعی زمین شیمی -علوم زمین  10064 64
 علوم طبیعی علوم سلولی و مولکولی -زیست شناسی سلولی و مولکولی  10065 65
 کشاورزی فناوری پس از برداشت -مهندسی مکانیک بیوسیستم  10066 66
 کشاورزی فناوری مواد غذایی -علوم و مهندسی صنایع غذایی  10067 67
 کشاورزی درختان میوه-دسی باغبانی علوم و مهن 10068 68
 کشاورزی طراحی وساخت -مهندسی مکانیک بیوسیستم  10069 69
 کشاورزی انرژی های تجدید پذیر -مهندسی مکانیک بیوسیستم  10070 70
 کشاورزی اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی -اقتصاد کشاورزی  10071 71
 کشاورزی شیمی مواد غذایی -ایی علوم ومهندسی صنایع غذ 10072 72
 کشاورزی زیست فناوری مواد غذایی -علوم و مهندسی صنایع غذایی  10073 73
 کشاورزی بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک -مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک  10074 74
 کشاورزی اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست -اقتصاد کشاورزی  10075 75
 کشاورزی هندسی فضای سبزم 10076 76
 کشاورزی بیماری شناسی گیاهی 10077 77
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 کشاورزی شناسایی و مبارزه با علف های هرز 10078 78
 کشاورزی تغذیه دام -علوم دامی  10079 79
 کشاورزی فیزیولوژی دام -علوم دامی   10080 80
 کشاورزی مدیریت دامپروری -علوم دامی  10081 81
 کشاورزی تغذیه طیور -علوم دامی  10082 82
 کشاورزی اصالح نژاد دام-علوم دامی   10083 83
 کشاورزی گیاهان زینتی -علوم و مهندسی باغبانی  10084 84
 کشاورزی گیاهان دارویی -علوم و مهندسی باغبانی  10085 85
 کشاورزی ع طبیعیترویج کشاورزی پایدار و مناب -ترویج و آموزش  کشاورزی پایدار  10086 86
 کشاورزی باز یافت و مدیریت پسماند -مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی  10087 87
 کشاورزی مدیریت کشاورزی 10088 88
 کشاورزی سازه های آبی  -علوم و مهندسی  آب  10089 89
 کشاورزی منابع آب -علوم و مهندسی آب  10090 90
 کشاورزی یهاسبز -علوم و مهندسی باغبانی  10091 91
 کشاورزی شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه -مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک  10092 92
 کشاورزی توسعه روستایی 10093 93
 کشاورزی ژنتیک و به نژادی گیاهی 10094 94
 کشاورزی بیوتکنولوژی کشاورزی 10095 95
 کشاورزی حشره شناسی کشاورزی 10096 96
 کشاورزی آبیاری و زهکشی -علوم و مهندسی آب  10097 97
 کشاورزی سیاست وتوسعه کشاورزی -اقتصاد کشاورزی  10098 98
 کشاورزی صنایع غذایی -علوم و مهندسی صنایع غذایی  10099 99

 کشاورزی مهندسی  زراعت 20000 100
 کشاورزی فیزیک و حفاظت خاک -مدیریت منابع خاک  20001 101
 کشاورزی منابع خاک و ارزیابی اراضی -مدیریت منابع خاک  20002 102
 فنی و مهندسی عمران محیط زیست -مهندسی عمران  20003 103
 فنی و مهندسی عمران ژئودژی -مهندسی نقشه برداری  20004 104
 فنی و مهندسی عمران زلزله -مهندسی عمران  20005 105
مهندسی عمرانفنی و  مهندسی عمران ژئوتکنیک 20006 106  
 فنی و مهندسی عمران آب وسازه های هیدرولیکی  -مهندسی عمران  20007 107
 فنی و مهندسی عمران سواحل ، بنادر و سازه های دریایی -مهندسی عمران 20008 108
 فنی و مهندسی عمران سازه -مهندسی عمران  20009 109
مهندسی عمرانفنی و  مدیریت منابع آب -مهندسی عمران  20010 110  
 تربیت بدنی و علوم ورزشی تغذیه ورزشی -فیزیولوژی ورزشی  20011 111
 تربیت بدنی و علوم ورزشی فیزیولوژی ورزشی کاربردی -فیزیولوژی ورزشی  20012 112
 تربیت بدنی و علوم ورزشی یادگیری وکنترل حرکتی -رفتار حرکتی  20013 113
 تربیت بدنی و علوم ورزشی رشد حرکتی -رفتار حرکتی  20014 114
 تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت بازاریابی در ورزش -مدیریت ورزشی  20015 115
 تربیت بدنی و علوم ورزشی مدیریت رویدادهای ورزشی -دیریت ورزشی م 20016 116
 علوم تربیتی و روانشناسی برنامه ریزی  درسی 20017 117
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 علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی تربیتی 20018 118
 علوم تربیتی و روانشناسی آموزش وبهسازی منابع انسانی 20019 119
 علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی بالینی 20020 120
 علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان 20021 121
 علوم تربیتی و روانشناسی روانشناسی عمومی 20022 122
 علوم تربیتی و روانشناسی مدیریت اطالعات -ات و دانش شناسی علم اطالع 20023 123
 حقوق و علوم اجتماعی تاریخ ایران اسالمی -تاریخ  20024 124
 حقوق و علوم اجتماعی تاریخ عمومی جهان -تاریخ  20025 125
 حقوق و علوم اجتماعی تاریخ تشیع -تاریخ  20026 126
 حقوق و علوم اجتماعی حقوق خصوصی 20027 127
 حقوق و علوم اجتماعی علوم سیاسی 20028 128
 حقوق و علوم اجتماعی حقوق دادرسی اداری 20029 129
 حقوق و علوم اجتماعی حقوق جزا و جرم شناسی 20030 130
 حقوق و علوم اجتماعی حقوق عمومی 20031 131
 اقتصاد و مدیریت بازرگانی تجارت الکترونیکی -مدیریت بازرگانی  20032 132
 اقتصاد و مدیریت بازرگانی کار آفرینی -مدیریت بازرگانی  20033 133
 اقتصاد و مدیریت بازرگانی مدیریت استراتژیک -مدیریت بازرگانی  20034 134
 اقتصاد و مدیریت بازرگانی استراتژیک -مدیریت کسب وکار  20035 135
 اقتصاد و مدیریت بازرگانی سیستم های اطالعاتی و فناوری اطالعات -مدیریت کسب وکار  20036 136
 اقتصاد و مدیریت بازرگانی مالی -مدیریت کسب وکار  20037 137
 اقتصاد و مدیریت بازرگانی عملیات و زنجیره تامین -مدیریت کسب وکار  20038 138
 اقتصاد و مدیریت بازرگانی بازار یابی -مدیریت بازرگانی  20039 139
 اقتصاد و مدیریت بازرگانی بازارگانی بین المللی -مدیریت بازرگانی  20040 140
 حقوق و علوم اجتماعی پژوهش علوم اجتماعی 20041 141
 حقوق و علوم اجتماعی جامعه شناسی 20042 142
 اقتصاد و مدیریت بازرگانی برنامه ریزی سیستم های اقتصادی -ادی علوم اقتص 20043 143
 اقتصاد و مدیریت بازرگانی اقتصاد انرژی -علوم اقتصادی  20044 144
 اقتصاد و مدیریت بازرگانی بانکداری -علوم اقتصادی  20045 145
 اقتصاد و مدیریت بازرگانی اقتصاد اسالمی -علوم اقتصادی  20046 146
 اقتصاد و مدیریت بازرگانی اقتصاد و تجارت الکترونیک -علوم اقتصادی  20047 147
 اقتصاد و مدیریت بازرگانی یزیتوسعه اقتصادی و برنامه ر -علوم اقتصادی  20048 148
 ادبیات فارسی و زبانهای خارجی زبان وادبیات فارسی 20049 149
 ادبیات فارسی و زبانهای خارجی ادبیات پایداری -زبان وادبیات فارسی  20050 150
 ادبیات فارسی و زبانهای خارجی فلسفه 20051 151
 ادبیات فارسی و زبانهای خارجی آموزش زبان انگلیسی 20052 152
 ادبیات فارسی و زبانهای خارجی زبان های باستانی ایران 20053 153
 ادبیات فارسی و زبانهای خارجی آموزش زبان فرانسه 20054 154
 ادبیات فارسی و زبانهای خارجی فلسفه تطبیقی - فلسفه 20055 155
 ادبیات فارسی و زبانهای خارجی فلسفه دین 20056 156
 ادبیات فارسی و زبانهای خارجی زبان وادبیات انگلیسی 20057 157
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 ادبیات فارسی و زبانهای خارجی زبان و ادبیات فرانسه 20058 158
 دامپزشکی انگل شناسی دامپزشکی 20059 159
 دامپزشکی بیو شیمی بالینی 20060 160
 دامپزشکی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی 20061 161
 دامپزشکی بافت شناسی 20062 162
 مهندسی مکانیک دینامیک پرواز و کنترل -مهندسی هوا فضا  20063 163
 مهندسی مکانیک طراحی کاربردی -ی مکانیک مهندس 20064 164
 مهندسی مکانیک سازه های هوایی -مهندسی هوا فضا  20065 165
 مهندسی مکانیک بیومکانیک -مهندسی پزشکی  20066 166
 مهندسی مکانیک مهندسی مکاترونیک 20067 167
 مهندسی مکانیک تبدیل انرژی -مهندسی مکانیک  20068 168
 مهندسی مکانیک ساخت و تولید -مهندسی مکانیک  20069 169
 مهندسی مکانیک اب مواد مهندسیشناسایی و انتخ -مهندسی مواد  20070 170
 مهندسی مکانیک سیستم محرکه خودرو -مهندسی مکانیک  20071 171
 مهندسی مکانیک سرامیک -مهندسی مواد  20072 172
 فیزیک نانو فیزیک -فیزیک  20073 173
 فیزیک فیزیک بنیادی -فیزیک  20074 174
 فیزیک فیزیک نجومی -فیزیک  20075 175
 فیزیک فیزیک هسته ای -فیزیک  20076 176
 فیزیک فیزیک پالسما -فیزیک  20077 177
 فیزیک حالت جامد  -فیزیک  20078 178
 فیزیک اتمی و مولکولی -فیزیک  20079 179
 پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی الکترونیک -فوتونیک  20080 180
 پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی فیزیک -فوتونیک  20081 181
 پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی مخابرات -فوتونیک  20082 182
 شیمی و نفت  علوم پایه -مهندسی پلیمر  20083 183
 فنی و منهدسی عمران سنجش از دور -مهندسی نقشه برداری  20084 184
 علوم تربیتی و روانشناسی نجیعلم س 20085 185
 ادبیات فارسی و زبانهای خارجی فلسفه هنر 20086 186
اسالمی علومالهیات و  فلسفه و کالم اسالمی 20087 187  

اسالمی علومالهیات و  کالم اسالمی 20088 188  

اسالمی علومالهیات و  اندیشه سیاسی در اسالم 20089 189  
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