
نام رشته *نام گرایشنام مجموعه امتحانیکد رشته

زبان وادبیات فارسی زبان وادبیات فارسی10009

زبان وادبیات فارسی *ادبیات پایداريزبان وادبیات فارسی1101

اب وهواشناسی *تغییراقلیممجموعه علوم جغرافیایی10383

اب وهواشناسی *اب وهواشناسی محیطیمجموعه علوم جغرافیایی10391

ژئومورفولوژي *ژئومورفولوژي وامایش محیطمجموعه علوم جغرافیایی10459

جغرافیاوبرنامه ریزي شهري *محیط زیست شهريمجموعه علوم جغرافیایی1001

جغرافیاوبرنامه ریزي شهري*آمایش شهريمجموعه علوم جغرافیایی1002

جغرافیاوبرنامه ریزي روستایی *توسعه اقتصادروستاییمجموعه علوم جغرافیایی10635

جغرافیاوبرنامه ریزي روستایی *برنامه ریزي کالبدي -فضاییمجموعه علوم جغرافیایی10640

جغرافیاوبرنامه ریزي روستایی *مدیریت توسعه پایدارروستاییمجموعه علوم جغرافیایی10649

برنامه ریزي امایش سرزمین مجموعه علوم جغرافیایی10734

طبیعت گردي (اکوتوریسم)مجموعه علوم جغرافیایی10796

جغرافیاوبرنامه ریزي گردشگري *گردشگري شهريمجموعه علوم جغرافیایی1003

سنجش ازدوروسیستم اطالعات جغرافیایی *سنجش از دورسنجش ازدوروسیستم اطالعات جغرافیایی1004

سنجش ازدوروسیستم اطالعات جغرافیایی *سیستم اطالعات جغرافیاییسنجش ازدوروسیستم اطالعات جغرافیایی10841

علوم اقتصادي *توسعه اقتصادي وبرنامه ریزيمجموعه علوم اقتصادي11007

علوم اقتصادي *برنامه ریزي سیستم هاي اقتصاديمجموعه علوم اقتصادي11021

علوم اقتصادي *بانکداري اسالمیمجموعه علوم اقتصادي11053

علوم اقتصادي *اقتصادوتجارت الکترونیکمجموعه علوم اقتصادي11061

علوم اقتصادي *اقتصاداسالمیمجموعه علوم اقتصادي11065

علوم اقتصادي *اقتصادنظريمجموعه علوم اقتصادي11077

علوم اقتصادي *اقتصادشهريمجموعه علوم اقتصادي11095



بیومکانیک ورزشیمجموعه علوم ورزشی1005

رفتارحرکتی *یادگیري وکنترل حرکتیمجموعه علوم ورزشی11296

روان شناسی ورزشی مجموعه علوم ورزشی11312

فیزیولوژي ورزشی *فیزیولوژي ورزشی کاربرديمجموعه علوم ورزشی11382

مدیریت ورزشی *مدیریت بازاریابی درورزشمجموعه علوم ورزشی11589

مدیریت ورزشی *مدیریت رویدادهاي ورزشیمجموعه علوم ورزشی11630

تاریخ *تاریخ ایران اسالمیتاریخ11756

تاریخ *تاریخ تشیعتاریخ11844

تاریخ *تاریخ عمومی جهانتاریخ11891

جامعه شناسی مجموعه علوم اجتماعی11919

پژوهش علوم اجتماعی مجموعه علوم اجتماعی11971

زبان هاي باستانی ایران زبان هاي باستانی ایران12045

فقه ومبانی حقوق اسالمی مجموعه الهیات ومعارف اسالمی -فقه وحقوق12482

فلسفه وکالم اسالمی مجموعه الهیات ومعارف اسالمی -فلسفه وکالم12584

کالم اسالمیمجموعه الهیات ومعارف اسالمی -فلسفه وکالم12630

فلسفه دین مجموعه الهیات ومعارف اسالمی -فلسفه وکالم12636

فلسفه مجموعه فلسفه12814

فلسفه هنرمجموعه فلسفه12821

فلسفه *تطبیقیمجموعه فلسفه12842

برنامه ریزي درسیمجموعه علوم تربیتی12886

اموزش وبهسازي منابع انسانی مجموعه علوم تربیتی13049

علم اطالعات ودانش شناسی *مدیریت اطالعاتمجموعه علم اطالعات ودانش شناسی13145

علم سنجیمجموعه علم اطالعات ودانش شناسی13168



اموزش زبان فرانسه مجموعه زبان فرانسه13224

زبان وادبیات فرانسه مجموعه زبان فرانسه13228

اموزش زبان انگلیسی مجموعه زبان انگلیسی13272

زبان وادبیات انگلیسی مجموعه زبان انگلیسی13395

حقوق خصوصی مجموعه حقوق13544

حقوق جزاوجرم شناسی مجموعه حقوق13712

حقوق عمومی مجموعه حقوق13792

حقوق دادرسی اداري مجموعه حقوق13807

علوم سیاسی مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل13940

روان شناسی عمومی مجموعه روان شناسی14173

روان شناسی بالینی مجموعه روان شناسی14308

روان شناسی بالینی کودك ونوجوان مجموعه روان شناسی14322

روان شناسی تربیتی مجموعه روان شناسی14387

مدیریت بازرگانی *بازاریابیمجموعه مدیریت14809

مدیریت بازرگانی *بازرگانی بین المللیمجموعه مدیریت14836

مدیریت کسب وکار*استراتژيمجموعه مدیریت کسب وکاروامورشهري16009

مدیریت کسب وکار*رفتارسازمانی ومنابع انسانیمجموعه مدیریت کسب وکاروامورشهري16038

علوم زمین *پترولوژيعلوم زمین16432

علوم زمین *زمین شناسی اقتصاديعلوم زمین16468

علوم زمین *زمین ساخت /تکتونیک /علوم زمین16514

علوم زمین *اب زمین شناسیعلوم زمین16549

علوم زمین *چینه نگاري ودیرینه شناسیعلوم زمین16567

علوم زمین *زمین شناسی مهندسیعلوم زمین16624



علوم زمین *زمین شناسی زیست محیطیعلوم زمین16641

علوم زمین *زمین شیمیعلوم زمین16662

شیمی *شیمی فیزیکمجموعه شیمی16737

شیمی *شیمی الیمجموعه شیمی16851

فیتوشیمی مجموعه شیمی16914

شیمی *شیمی معدنیمجموعه شیمی17034

شیمی *شیمی تجزیهمجموعه شیمی17031

شیمی *شیمی کاربرديمجموعه شیمی17248

نانوشیمی مجموعه شیمی17298

فیزیک *فیزیک ماده چگالمجموعه فیزیک17342

فیزیک *نجوم واخترفیزیکمجموعه فیزیک17469

فیزیک *گرانش وکیهان شناسیمجموعه فیزیک17486

فیزیک *اپتیک ولیزرمجموعه فیزیک17509

نانوفیزیک مجموعه فیزیک17570

فوتونیک مجموعه فوتونیک17819

زیست شناسی سلولی ومولکولیمجموعه زیست شناسی سلولی ومولکولی17854

ژنتیک مجموعه زیست شناسی سلولی ومولکولی17901

میکروبیولوژي *صنعتیمجموعه زیست شناسی سلولی ومولکولی17954

بیوشیمی مجموعه زیست شناسی سلولی ومولکولی18000

بیوفیزیک مجموعه زیست شناسی سلولی ومولکولی18054

امارریاضیمجموعه امار18113

ریاضیات وکاربردها *جبرمجموعه ریاضی18225

ریاضیات و کاربردها *انالیزمجموعه ریاضی18283



ریاضیات و کاربردها*هندسه /توپولوژي /مجموعه ریاضی18339

ریاضی کاربردي *انالیزعدديمجموعه ریاضی18551

ریاضی کاربردي *بهینه سازيمجموعه ریاضی18598

علوم کامپیوتر*نظریه سیستم هامجموعه علوم کامپیوتر18843

علوم کامپیوتر*محاسبات نرم وهوش مصنوعیمجموعه علوم کامپیوتر18846

زیست شناسی گیاهی *فیزیولوژيزیست شناسی گیاهی18910

زیست شناسی گیاهی *سیستماتیک وبوم شناسیزیست شناسی گیاهی18972

زیست شناسی گیاهی *سلولی وتکوینیزیست شناسی گیاهی19012

زیست شناسی جانوري *فیزیولوژيزیست شناسی جانوري19033

علوم شناختی *روان شناسی شناختیعلوم شناختی19187

مهندسی برق *مدارهاي مجتمع الکترونیکمجموعه مهندسی برق19218

مهندسی برق *افزاره هاي میکروونانوالکترونیکمجموعه مهندسی برق19260

مهندسی نانوفناوري *نانوالکترونیکمجموعه مهندسی برق1006

مهندسی سیستم هاي میکرو و نانو الکترومکانیکمجموعه مهندسی برق1007

مهندسی برق *سیستم هاي قدرتمجموعه مهندسی برق19522

مهندسی برق *برنامه ریزي ومدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکیمجموعه مهندسی برق19567

مهندسی برق *سامانه هاي برقی حمل ونقلمجموعه مهندسی برق19571

مهندسی برق *الکترونیک قدرت وماشین هاي الکتریکیمجموعه مهندسی برق19742

مهندسی برق *مخابرات میدان وموجمجموعه مهندسی برق19844

مهندسی برق *مخابرات نوريمجموعه مهندسی برق19874

مهندسی برق *مخابرات سیستممجموعه مهندسی برق19918

مهندسی برق *کنترلمجموعه مهندسی برق20051

مهندسی پزشکی *بیوالکتریکمجموعه مهندسی برق20148



مهندسی مکاترونیکمجموعه مهندسی برق20205

مهندسی پلیمر*علوم پایهمهندسی پلیمر20322

مهندسی شیمی *نانوفناوريمجموعه مهندسی شیمی1008

مهندسی شیمی *طراحی فرایندمجموعه مهندسی شیمی20421

مهندسی شیمی *محیط زیستمجموعه مهندسی شیمی20457

مهندسی شیمی *پلیمرمجموعه مهندسی شیمی20480

مهندسی شیمی *پدیده هاي انتقالمجموعه مهندسی شیمی20490

مهندسی نقشه برداري *ژئودزيمهندسی نقشه برداري20986

مهندسی نقشه برداري *سنجش ازدورمهندسی نقشه برداري20992

مهندسی عمران *سازهمجموعه مهندسی عمران21049

مهندسی عمران *زلزلهمجموعه مهندسی عمران21100

مهندسی عمران *ژئوتکنیکمجموعه مهندسی عمران21130

مهندسی عمران *مهندسی و مدیریت منابع ابمجموعه مهندسی عمران21191

مهندسی عمران *مهندسی اب وسازه هاي هیدرولیکیمجموعه مهندسی عمران21223

مهندسی عمران *مهندسی سواحل -بنادروسازه هاي دریاییمجموعه مهندسی عمران21257

مهندسی عمران *مهندسی محیطزیستمجموعه مهندسی عمران21292

مهندسی سیستم هاي انرژي *سیستم هاي انرژيمجموعه مهندسی مکانیک26479

مهندسی انرژي هاي تجدید پذیرمجموعه مهندسی مکانیک1009

مهندسی مکانیک *ساخت وتولیدمجموعه مهندسی مکانیک21878

مهندسی مکانیک *طراحی کاربرديمجموعه مهندسی مکانیک21967

مهندسی مکانیک *تبدیل انرژيمجموعه مهندسی مکانیک22138

مهندسی پزشکی *بیومکانیکمجموعه مهندسی مکانیک22353

مهندسی خودرو*قواي محرکه خودرومجموعه مهندسی مکانیک22380



مهندسی مواد*شناسایی وانتخاب موادمهندسیمجموعه مهندسی موادومتالورژي22585

مهندسی مواد*سرامیکمجموعه مهندسی موادومتالورژي22754

مهندسی کامپیوتر*معماري سیستم هاي کامپیوتريمجموعه مهندسی کامپیوتر22931

مهندسی کامپیوتر*هوش مصنوعی ورباتیکزمجموعه مهندسی کامپیوتر22990

مهندسی کامپیوتر*نرم افزارمجموعه مهندسی کامپیوتر23091

علوم ومهندسی اب *ابیاري وزهکشیعلوم ومهندسی اب23704

علوم ومهندسی اب *سازه هاي ابیعلوم ومهندسی اب23760

علوم ومهندسی اب *منابع ابعلوم ومهندسی اب23808

ژنتیک وبه نژادي گیاهی مجموعه زراعت واصالح نباتات23864

اگروتکنولوژي *فیزیولوژي گیاهان زراعیمجموعه زراعت واصالح نباتات23919

اگروتکنولوژي *اکولوژي گیاهان زراعیمجموعه زراعت واصالح نباتات23979

اگروتکنولوژي *علوم علف هاي هرزمجموعه زراعت واصالح نباتات24053

اقتصادکشاورزي *اقتصادتولیدومدیریت واحدهاي کشاورزياقتصادکشاورزي24127

اقتصادکشاورزي *اقتصادمنابع طبیعی ومحیطزیستاقتصادکشاورزي24140

علوم ومهندسی باغبانی *درختان میوهعلوم ومهندسی باغبانی24211

علوم ومهندسی باغبانی *سبزي هاعلوم ومهندسی باغبانی24238

علوم ومهندسی باغبانی *گیاهان زینتیعلوم ومهندسی باغبانی24264

علوم ومهندسی باغبانی *گیاهان داروییعلوم ومهندسی باغبانی24293

علوم ومهندسی باغبانی *تولیدمحصوالت گلخانه ايعلوم ومهندسی باغبانی24316

ترویج واموزش کشاورزي پایدار*ترویج کشاورزي پایدارومنابع طبیعیترویج واموزش کشاورزي24457

ترویج واموزش کشاورزي پایدار*نواوري وکارافرینی کشاورزيترویج واموزش کشاورزي24470

مدیریت حاصلخیزي وزیست فناوري خاك *شیمی -حاصلخیزي خاك وتغذیه گیاهمجموعه مدیریت حاصلخیزي -زیست فناوري ومنابع خاك24551

مدیریت حاصلخیزي وزیست فناوري خاك *بیولوژي وبیوتکنولوژي خاكمجموعه مدیریت حاصلخیزي -زیست فناوري ومنابع خاك24579



مدیریت منابع خاك *فیزیک وحفاظت خاكمجموعه مدیریت حاصلخیزي -زیست فناوري ومنابع خاك24647

مدیریت منابع خاك *منابع خاك وارزیابی اراضیمجموعه مدیریت حاصلخیزي -زیست فناوري ومنابع خاك24675

علوم دامی *ژنتیک واصالح دام وطیورعلوم دام وطیور24744

علوم دامی *فیزیولوژي دام وطیورعلوم دام وطیور24769

علوم دامی *فیزیولوژي دام وطیورعلوم دام وطیور24791

علوم دامی *تغذیه دامعلوم دام وطیور24792

علوم دامی *تغذیه طیورعلوم دام وطیور24820

علوم ومهندسی صنایع غذایی *صنایع غذاییعلوم ومهندسی صنایع غذایی25073

علوم ومهندسی صنایع غذایی *شیمی موادغذاییعلوم ومهندسی صنایع غذایی25081

علوم ومهندسی صنایع غذایی *زیست فناوري موادغذاییعلوم ومهندسی صنایع غذایی25087

علوم ومهندسی صنایع غذایی *فناوري موادغذاییعلوم ومهندسی صنایع غذایی25096

حشره شناسی کشاورزيحشره شناسی کشاورزي25164

بیماري شناسی گیاهی بیماري شناسی گیاهی25225

مهندسی مکانیک بیوسیستم *طراحی وساختمهندسی مکانیک بیوسیستم25364

مهندسی مکانیک بیوسیستم *انرژي هاي تجدیدپذیرمهندسی مکانیک بیوسیستم25397

مهندسی مکانیک بیوسیستم *فناوري پس ازبرداشتمهندسی مکانیک بیوسیستم25414

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزي *مدیریت وتحلیل سامانه هامهندسی مکانیزاسیون کشاورزي25485

بیوتکنولوژي کشاورزيبیوتکنولوژي کشاورزي25514

توسعه روستایی توسعه روستایی25611

مهندسی فضاي سبزمهندسی فضاي سبز25608

برنامه ریزي شهري مجموعه برنامه ریزي شهري -منطقه اي ومدیریت شهري25620

طراحی شهري مجموعه طراحی شهري25689

انگل شناسی انگل شناسی26354



بافت شناسی بافت شناسی دامپزشکی26367

بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی26391

بیوشیمی بالینی بیوشیمی بالینی26408


