
 به نام خدا

 

 دانشکده رشته 

 ادبیات و علوم انسانی  ایران اسالمی  تاریخ  گرایش  –تاریخ 
 ادبیات و علوم انسانی  گرایش تاریخ اسالم   –تاریخ 

 ادبیات و علوم انسانی  گرایش تاریخ عمومی جهان  –تاریخ 
 ادبیات و علوم انسانی  زبان و ادبیات فارسی

 ادبیات و علوم انسانی  زبان و ادبیات فارسی کودك و نوجوان 
 ادبیات و علوم انسانی  زبان و ادبیات فارسی ادبیات پایداري
 ادبیات و علوم انسانی  زبان و ادبیات فارسی  ادبیات عامه 

 مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
مدیریت و  اقتصاد،  

 علوم اجتماعی

 مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی 
اقتصاد، مدیریت و  

 علوم اجتماعی

 مدیریت صنعتی گرایش و عملیات
اقتصاد، مدیریت و  

 علوم اجتماعی

 کارآفرینی گرایش کسب و کار الکترونیکی 
اقتصاد، مدیریت و  

 علوم اجتماعی

 خانواده مطالعات زنان گرایش زن و 
اقتصاد، مدیریت و  

 علوم اجتماعی

 حسابداري 
اقتصاد، مدیریت و  

 علوم اجتماعی

 مدیریت جهانگردي گرایش بازاریابی جهانگردي 
اقتصاد، مدیریت و  

 علوم اجتماعی
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 شناسی جمعیت
اقتصاد، مدیریت و  

 علوم اجتماعی

 شناسیجامعه
اقتصاد، مدیریت و  

 علوم اجتماعی

 اي ریزي توسعه منطقه برنامه 
اقتصاد، مدیریت و  

 علوم اجتماعی

 اقتصادي  هايسیستم ریزي اقتصادي گرایش برنامه علوم  
اقتصاد، مدیریت و  

 علوم اجتماعی

 اقتصادي گرایش اقتصاد انرزي علوم  
اقتصاد، مدیریت و  

 علوم اجتماعی

 اقتصادي گرایش اقتصاد نظري علوم  
اقتصاد، مدیریت و  

 لوم اجتماعیع

 روستاییریزي جغرافیا و برنامه 
اقتصاد، مدیریت و  

 علوم اجتماعی

 اقتصادي گرایش اقتصاد اسالمی علوم  
اقتصاد، مدیریت و  

 علوم اجتماعی
 الهیات فلسفه و کالم اسالمی 

 الهیات فقه و مبانی حقوق اسالمی 
 الهیات علوم قرآن و حدیث 
 سیاسی حقوق و علوم  مطالعات منطقه اي 

 حقوق و علوم سیاسی  سیاسیعلوم
 حقوق و علوم سیاسی  المللروابط بین 

 حقوق و علوم سیاسی  حقوق خصوصی 
 حقوق و علوم سیاسی  المللحقوق بین 

 حقوق و علوم سیاسی  شناسی حقوق جزا و جرم 
 حقوق و علوم سیاسی  عمومی حقوق  

 داراب اکوهیدرولوژي   داراب 
 داراب داراباگرو اکولوژي   

 دامپزشکی  بیوشیمی بالینی 



 دانشکده رشته 

 دامپزشکی  شناسی باکتري 
 دامپزشکی  فیزیولوژي 

 داراب علوم و مهندسی باغبانی گرایش درختان میوه 
 علوم ریاضیات و کاربردها گرایش جبر
 علوم ریاضیات و کاربردها گرایش آنالیز

 علوم ریاضیات و کاربردها
 علوم سازي ریاضی کاربردي گرایش بهینه 

 علوم ریاضی کاربردي گرایش آنالیز عددي 
 علوم ریاضی کاربردي 

 علوم آمار ریاضی 

 علوم هافیزیک گرایش فیزیک ذرات بنیادي و نظریه میدان 

 علوم فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال 
 علوم ايفیزیک گرایش فیزیک هسته 

 علوم فیزیک گرایش  نجوم و اخترفیزیک
 علوم هاي پیچیده گرایش فیزیک آماري و سامانه فیزیک  

 علوم شناسیفیزیک گرایش گرانش و کیهان
 علوم فیزیک گرایش اپتیک و لیزر 

 علوم شیمی معدنی 
 علوم شیمی تجزیه 
 علوم شیمی فیزیک 

 علوم علوم زمین گرایش آب زمین شناسی 
 علوم علوم زمین  گرایش  زمین ساخت (تکتونیک) 

 علوم زمین گرایش زیست محیطی علوم 
 علوم علوم زمین گرایش زمین شیمی

 علوم علوم زمین گرایش زمین شناسی اقتصادي 
 علوم علوم زمین گرایش زمین شناسی مهندسی

 علوم کیستماتیس  -  یاهیگ یشناس  ستیز
 علوم کیستماتیوس یب -  يانورج یشناس  ستیز

 علوم ي ولوژی زی ف -  یاهیگ یشناس  ستیز
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 علوم یملکول   یسلول یشناس  ستیز
 علوم ي ولوژیزیف  يجانور یشناس  ستیز

 بالینیشناسی روان 
علوم تربیتی و  

 روانشناسی

 استثناییکودکان  و آموزش  شناسی روان 
علوم تربیتی و  

 روانشناسی

 شناسی تربیتی روان 
علوم تربیتی و  

 روانشناسی

 علوم شناختی گرایش روانشناسی شناختی
علوم تربیتی و  

 روانشناسی

 شناسی گرایش مدیریت اطالعاتعلم اطالعات و دانش 
علوم تربیتی و  

 روانشناسی

 سنجیعلم
علوم تربیتی و  

 روانشناسی

 ریزي درسی برنامه 
علوم تربیتی و  

 روانشناسی

 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش 
علوم تربیتی و  

 روانشناسی

 مدیریت آموزشی
علوم تربیتی و  

 روانشناسی

 علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش ابتدائی 
علوم تربیتی و  

 روانشناسی

 فیزیولوژي ورزشی گرایش فیزیولوژي ورزشی و تندرستی 
علوم تربیتی و  

 روانشناسی

 فیزیولوژي ورزشی  گرایش فیزیولوژي ورزشی کاربردي 
علوم تربیتی و  

 روانشناسی

 فیزیولوژي ورزشی گرایش فیزیولوژي و تغذیه ورزشی 
علوم تربیتی و  

 روانشناسی
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 رفتار حرکتی گرایش یادگیري و کنترل حرکتی 
علوم تربیتی و  

 روانشناسی

 رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتی 
علوم تربیتی و  

 روانشناسی
 فناوري نوین  مهندسی شیمی گرایش نانو فناوري 

 فناوري نوین  مهندسی نانوفناوري گرایش نانو الکترونیک 
 فناوري نوین  ریززیست فناوري 

 کشاورزي  علوم و مهندسی باغبانی/درختان میوه 
 کشاورزي  بیوتکنولوژي کشاورزي 
 کشاورزي  مدیریت و کنترل بیابان 

 کشاورزي  بیوسیستم/طراحی و ساخت مهندسی مکانیک 

 کشاورزي  مهندسی مکانیک بیوسیستم/فناوري پس از برداشت 

 کشاورزي  شناسی گیاهی بیماري
 کشاورزي  شناسی کشاورزي حشره

 کشاورزي  علوم و مهندسی صنایع غذایی/فناوري مواد غذایی 

 کشاورزي  علوم و مهندسی صنایع غذایی/شیمی مواد غذایی 
 کشاورزي  مهندسی شیالت/تکثیر و پرورش آبزیان علوم و 

 کشاورزي  علوم و مهندسی شیالت/فراوري محصوالت شیالتی 

 کشاورزي  علوم دامی/ژنتیک و اصالح نزاد دام 
 کشاورزي  علوم دامی/تغذیه طیور 

 کشاورزي  فناوري خاك/شیمی حاصلخیزي خاکو تغذیه گیاه مدیریت حاصلخیزي و زیست

 کشاورزي  فناوري خاك/بیولوژي و بیوتکنولوزي خاك حاصلخیزي و زیستمدیریت 

 کشاورزي  مدیریت منابع خاك/فیزیک و حفاظت خاك 
 کشاورزي  مدیریت منابع خاك/مناع خاك و ارزیابی اراضی 

 کشاورزي  ترویج و آموزش کشاورزي پایدار/زیست بوم انسانی کشاورزي

 کشاورزي  پایدار/نوآوري و کارآفرینی در کشاورزي ترویج و آموزش کشاورزي 
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 کشاورزي  علوم و مهندسی باغبانی/سبزیها 
 کشاورزي  علوم و مهندسی باغبانی/گیاهان دارویی 
 کشاورزي  علوم و مهندسی باغبانی/گیاهان زینتی 

 کشاورزي  علوم و مهندسی باغبانی/تولید محصوالت گلخانه اي 

 کشاورزي  کشاورزي/اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست اقتصاد  

 کشاورزي  اقتصاد کشاورزي/اقتصاد تولید و مدیریت واحدهاي کشاورزي 

 کشاورزي  اقتصاد کشاورزي/سیاست و توسعه کشاورزي 
 کشاورزي  اقتصاد کشاورزي/بازاریابی محصوالت کشاورزي 

 کشاورزي  نژادي گیاهیژنتیک و به 
 کشاورزي  تکنولوژي/فیزیولوزي گیاهان زراعی اگرو  

 کشاورزي  اگرو تکنولوژي/اکولوزي گیاهان زراعی 
 کشاورزي  اگرو تکنولوژي/علوم علف هاي هرز 

 کشاورزي  علوم و مهندسی آب/آبیاري و زهکشی 
 کشاورزي  علوم و مهندسی آب/هواشناسی

 کشاورزي  علوم و مهندسی آب/سازه هاي ابی 
 کشاورزي  تغذیه نشخوارکنندگان/ علوم دامی 

 کشاورزي  زیست/مدیریت و حفاظت تنوع زیستیعلوم و مهندسی محیط 
 کشاورزي  زیست/ارزیابی و آمایش سرزمینعلوم و مهندسی محیط 

 کشاورزي  محیط زیست  زیست/آلودگی علوم و مهندسی محیط 
 مهندسی نانوفناوري گرایش نانو مواد 

 مهندسی شناسایی و انتخاب مواد مهندسیمهندسی مواد گرایش 

 مهندسی مهندسی مواد گرایش شکل دادن فلزات 
 مهندسی مهندسی مواد گرایش خوردگی و حفاظت مواد 

 مهندسی مهندسی مواد گرایش جوشکاري 
 مهندسی مهندسی متالورژي و مواد گرایش الکتروسرامیک 

 مهندسی مهندسی عمران سازه 
 مهندسی ژئوتکنیک مهندسی عمران 
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 مهندسی مهندسی عمران آب و سازه هاي هیدرولیکی 
 مهندسی برداري مهندسی نقشه 

 مهندسی مهندسی عمران محیط زیست

 مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن
مهندسی برق و  

 کامپیوتر 

 مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز 
مهندسی برق و  

 کامپیوتر 

 افزار کامپیوتر گرایش نرممهندسی 
مهندسی برق و  

 کامپیوتر 

 هاي کامپیوتري مهندسی کامپیوتر گرایش معماري سیستم 
مهندسی برق و  

 کامپیوتر 

 مهندسی فناوري اطالعات گرایش مدیریت سیستم هاي اطالعاتی
مهندسی برق و  

 کامپیوتر 

 نانوالکترونیک هاي میکرو و مهندسی برق گرایش افزاره 
مهندسی برق و  

 کامپیوتر 

 مهندسی برق گرایش مدارهاي مجتمع الکترونیک 
مهندسی برق و  

 کامپیوتر 

 هاي قدرت مهندسی برق  گرایش سیستم
مهندسی برق و  

 کامپیوتر 

 مهندسی برق گرایش مخابرات میدان و موج 
مهندسی برق و  

 کامپیوتر 

 مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم
مهندسی برق و  

 کامپیوتر 

 مهندسی برق گرایش کنترل 
مهندسی برق و  

 کامپیوتر 

 مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک
مهندسی برق و  

 کامپیوتر 

 مهندسی شیمی  گرایش ترموسینتیک و کاتالیست 
مهندسی شیمی،  

 تفت و گاز 
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 مهندسی شیمی گرایش فرآیندهاي جداسازي
مهندسی شیمی،  

 تفت و گاز 

 مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایند 
مهندسی شیمی،  

 تفت و گاز 

 سازي و کنترل سازي، شبیه مهندسی شیمی گرایش مدل 
مهندسی شیمی،  

 تفت و گاز 

 مهندسی شیمی گرایش  محیط زیست
مهندسی شیمی،  

 تفت و گاز 

 مهندسی شیمی گرایش فرآوري و انتقال گاز 
مهندسی شیمی،  

 تفت و گاز 

 گرایش پلیمرمهندسی شیمی 
مهندسی شیمی،  

 تفت و گاز 

 برداري مهندسی نفت گرایش بهره 
مهندسی شیمی،  

 تفت و گاز 

 مهندسی نفت گرایش مخازن 
مهندسی شیمی،  

 تفت و گاز 
 مهندسی مکانیک مهندسی هوا فضا گراي دینامیک پرواز و کنترل 

 مهندسی مکانیک مهندسی هوا فضا گرایش ائرودینامیک 
 مهندسی مکانیک مکانیکمهندسی 

 مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک

 مهندسی مکانیک هاي انرژي گرایش انرزي و محیط زیست مهندسی سیستم

 مهندسی مکانیک اي گرایش راکتورمهندسی هسته 
 مهندسی مکانیک اي گرایش پرتو پزشکیمهندسی هسته 
 مکانیکمهندسی  اي گرایش کاربرد پرتوهامهندسی هسته 

 هنر و معماري  فرش گرایش پژوهش  در  فرش 
 هنر و معماري  پژوهش هنر 

 هنر و معماري  مهندسی معماري 
 هنر و معماري  مهندسی معماري منظر 
 هنر و معماري  مطالعات معماري ایران 
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 هنر و معماري  طراحی شهري 
 هنر و معماري  ریزي شهري برنامه 
 معماري هنر و  ايریزي منطقه برنامه 

 


