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 رشته گرایش

 صباى ٍادبیات فاسسی ادبیات فاسسی هحض

 ادبیات اًگلیسی
 باى اًگلیسیص      

 آهَصش صباى اًگلیسی

 ادبیات فشاًسِ
 

 فشاًسٍِ ادبیات صباى 

 اسالهی دٍسُ اسالهیایشاى 

 تاسیخ
 باستاىایشاى 

 گشایص تَسعِ سٍستایی-سٍستاییجغشافیا ٍبشًاهِ سیضی 
 جغشافیا  

 گشایص آهایص–ضْشی جغشافیا ٍ بشًاهِ سیضی 

 کاسآفشیٌی

 

باصسگاًی هذیشیت  
 باصاسیابی

 هذیشیت صٌعتی گشایص تَلیذ ٍ عولیات

 

 هذیشیت هالی

 تَسعِ اقتصادی ٍ بشًاهِ سیضی

 الکتشًٍیک اقتصاد تجاست علَم اقتصادی

 ًظشی علَم اقتصادی 

 حسابذاسی حسابذاسی

 حقَق جضا ٍ جشم ضٌاسی

 حقَق عوَهی حقَق

 حقَق خصَصی

 علَم اجتواعی جاهعِ ضٌاسی

 صباى ٍ ادبیات عشبی
 صباى ٍ ادبیات عشب

 هتشجوی صباى عشبی

 فقِ ٍهباًی حقَق فقِ ٍ هباًی حقَق اسالهی

قشآًی ٍحذیثعلَم  علَم قشآى ٍ حذیث  

اسالهی کالم ٍ فلسفِ  اسالهی کالم ٍ فلسفِ   
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 کاسبشدی ٍسصضی فیضیَلَطی
 فیضیَلَطی ٍسصضی

 هحض ٍسصضی فعالیت فیضیَطلَصی

 ٍسصضی دسساصهاًْای ساّبشدی هذیشیت
 هذیشیت ٍ بشًاهِ سیضی ٍسصضی

 تفشیحی ٍسصضْای ٍ فشاغت اٍقات هذیشیت

 یادگیشی ٍکٌتشل حشکتی

 

 ٍسصضی حشکتی سفتاس

 بافت ضٌاسی
 علَم پایِ

 فیضیَلَطی

 پاتَلَطی داهپضضکی اًگل ضٌاسی

 بْذاضت ٍکٌتشل هَاد غزایی بْذاضت ٍ کٌتشل کیفی هَاد غزایی

 سٍاًطٌاسی صٌعتی ٍ ساصهاًی

 سٍاًطٌاسی بالیٌی سٍاًطٌاسی

 سٍاًطٌاسی تشبیتی

 رّي ٍهغض ٍتشبیت

 علَم تشبیتی

 هٌابع اًساًیآهَصش ٍبْساصی 

 بشًاهِ سیضی دسسی

 فلسفِ تعلین ٍتشبیت گشایص آهَصش فلسفِ بِ کَدکاى ٍ ًَجَاًاى

 تاسیخ ٍ فلسفِ آهَصش ٍ پشٍسش 

 هذیشیت آهَصضی

 گشایص هذیشیت اطالعات

 علن ٍاطالعات داًص ضٌاسی
 ایص هذیشیت کتابخاًِ ّای داًطگاّیگش

 هذسسِ

 
 هطاٍسُ

 تَاًبخطی
 هطاٍسُ

 خاًَادُ

 تَپَلَطی   

 جبش سیاضیات ٍکاسبشدّا

 آًالیض

 آًالیض عذدی
 سیاضی کاسبشدی

 بْیٌِ ساصی

 آهاس سیاضی
 آهاس

 آهاساجتواعی ٍ اقتصادی
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 صهیي ضٌاسی ًفت

 علَم صهیي

آب ضٌاسی ضٌاسیصهیي   

 صهیي ساخت )تکتًَیک(

 صهیي ضٌاسی اقتصادی

 صهیي ضٌاسی صیست هحیطی

 سٌجص اص دٍس اص دٍس صهیي ضٌاختی سٌجص

 صیست ضٌاسی علَم جاًَسی فیضیَلَطی

 سلَلی ٍ تکَیٌی 

 گیاّی فیضیَلَطی
 صیست ضٌاسی علَم گیاّی

 سیستواتیک ٍ بَم ضٌاسی

 بیَضیوی
 صیست ضٌاسی

 طًتیک

 هیکشٍب ّای بیواسی صا
 هیکشٍبیَلَطی

 صٌعتی

 ضیوی پلیوش

 ضیوی ضطص          

 ضططططططططططص

 ضیوی تجضیِ

 ضیوی آلی

 ضیوی فیضیک

 فیتَضیوی

 ضیوی هعذًی

 اپتیک ٍلیضس

 فیضیک هادُ چگال فیضیک

 علَم ٍفي آٍسی کَاًتَهی

 آبیاسی ٍ صّکطی

 هٌابع آب  علَم ٍهٌْذسی آب   

 ساصُ ّای آبی

 هٌْذسی سٍدخاًِ ٍاکَسیستن ّای آبی

هٌْذسی عوشاى -علَم آب   
 آب ٍ ساصُ ّای ّیذسٍلیکی

 هحیط صیست
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 هکاًیضاسیَى کطاٍسصی هذیشیت تحلیل ساصهاًْا

 بیواسی ضٌاسی-هٌْذسی کطاٍسصی 
 گیاّپضضکی

 حطشُ ضٌاسی-هٌْذسی کطاٍسصی 

 صساعت ٍاصالح ًباتات گیاّی بِ ًظادی  طًتیک ٍ 

 اگشٍتکٌَلَطی اکشٍ اکَلَطی-هٌْذسی کطاٍسصی 

 گیاّاى صساعیفیضیَلَطی 

 هذیشیت هٌابع خاک هٌابع خاک ٍ اسصیابی اساضی

 فیضیک ٍ حفاظت خاک

 گیاّاى داسٍیی

  دسختاى هیَُ باغباًی

 گیاّاى صیٌتی

 هکاًیک بیَسیستن اًشطی ّای تجذیذ پزیش

 فٌاٍسی پس اص بشداضت

 هذیشیت حاصلخیضی  ٍصیست ضیوی ٍحاصلخیضی خاک ٍتغزیِ گیاُ

 بیَتکٌَلَطی خاک بیَلَطی ٍ

 هحیط صیست
 

 هٌْذسی عوشاى

 آب ٍ ساصُ ّای ّیذسٍلیکی
 

 هذیشیت هٌابع آب
 

 ساصُ

 صلضلِ

 طئَتکٌیک

 هٌْذسی هکاتشًٍیک

 هٌْذسی هکاًیک

 طشاحی کاسبشدی

 پزیش هٌْذسی اًشطی ّای تجذیذ
 

 هٌْذسی سیستوْای اًشطی گشایص سیستن ّای اًشطی
 

 ًفت  حفاسی
 

 تبذیل اًشطی
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 افضاسُ ّای هیکشٍ ٍ ًاًَ الکتشًٍیک

 هٌْذسی بشق

 سیستن ّای قذست

 هذاسّای هجتوع الکتشًٍیک

 هخابشات سیستن

 کٌتشل

 الکتشًٍیک قذست ٍهاضیي ّای الکتشیکی

 جَضکاسی

 ضٌاسایی ٍ اًتخاب هَاد هٌْذسی هٌْذسی هَاد

 خَسدگی ٍحفاظت هَاد

 کاهپیَتشیهعواسی سیستن ّای 
 هٌْذسی کاهپیَتش

 َّش هصٌَعی ٍ سباتیکض

 پظٍّص ٌّش

 

 پظٍّص ٌّش
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