
نام رشته *نام گرایشنام مجموعه امتحانیکد رشته

زبان وادبیات فارسی زبان وادبیات فارسی1008

زبان وادبیات فارسی *ادبیات عرفانیزبان وادبیات فارسی1042

زبان وادبیات فارسی *ادبیات غناییزبان وادبیات فارسی1052

جغرافیاوبرنامه ریزي شهري جغرافیاوبرنامه ریزي شهري1100

جغرافیاوبرنامه ریزي روستایی جغرافیاوبرنامه ریزي روستایی1119

ژئومورفولوژي ژئومورفولوژي1135

آب وهواشناسی  اب وهواشناسی1148

علوم اقتصادي *اقتصادبیمهعلوم اقتصادي1210

علوم اقتصادي *اقتصادپولیعلوم اقتصادي1220

علوم اقتصادي *اقتصاداسالمیعلوم اقتصادي1234

علوم اقتصادي *اقتصادبخش عمومیعلوم اقتصادي1237

علوم اقتصادي *توسعه اقتصاديعلوم اقتصادي1245

علوم اقتصادي *اقتصادبین المللعلوم اقتصادي1250

علوم اقتصادي *اقتصادشهري ومنطقه ايعلوم اقتصادي1265

علوم اقتصادي *اقتصادمنابععلوم اقتصادي1269

علوم اقتصادي *اقتصادنهادگراعلوم اقتصادي1275

مدیریت ورزشی علوم ورزشی -مدیریت ورزشی1341

فیزیولوژي ورزشی علوم ورزشی -فیزیولوژي ورزشی1374

رفتارحرکتی علوم ورزشی -رفتارحرکتی5513

تاریخ *تاریخ ایران بعدازاسالمتاریخ -تاریخ ایران بعدازاسالم1461

جامعه شناسی *جامعه شناسی اقتصادي وتوسعهعلوم اجتماعی1494

فلسفه *فلسفه معاصرفلسفه1659



فلسفه *فلسفه عصرجدیدفلسفه1661

فلسفه *فلسفه یونان وقرون وسطیفلسفه1662

فقه و مبانی حقوق اسالمیفقه و مبانی حقوق اسالمی2012

کالم *کالم اسالمیفلسفه وکالم اسالمی5515

برنامه ریزي درسی برنامه ریزي درسی1721

روان شناسی تربیتی روان شناسی تربیتی1771

روان شناسی بالینی روان شناسی5517

روان شناسی روان شناسی1843

حقوق عمومی حقوق عمومی1900

علوم زمین *آب هاي زیرزمینیزمین شناسی اب هاي زیرزمینی2334

علوم زمین *پترولوژيزمین شناسی پترولوژي2352

علوم زمین *زمین شناسی اقتصاديزمین شناسی اقتصادي2368

شیمی *شیمی فیزیکشیمی -شیمی فیزیک2388

شیمی *شیمی الیشیمی -شیمی الی2443

شیمی *شیمی تجزیهشیمی -شیمی تجزیه2517

شیمی *شیمی معدنیشیمی -شیمی معدنی2583

شیمی کاربرديشیمی کاربردي2629

زیست شناسی گیاهی -فیزیولوژي زیست شناسی گیاهی -فیزیولوژي2661

زیست شناسی گیاهی -سلولی وتکوینی زیست شناسی گیاهی -سلولی وتکوینی2687

بیوشیمی بیوشیمی2720

ژنتیک مولکولی ژنتیک ملکولی2734

آمارامار2767

زیر برنامه جبرریاضی 2795



زیر برنامه آنالیزریاضی 2834

زیر برنامه آنالیزعدديریاضی2956

فیزیک *اپتیک ولیزرفیزیک3071

فیزیک *فیزیک ماده چگالفیزیک3104

فیزیک *گرانش وکیهان شناسیفیزیک3133

فیزیک *نجوم واخترفیزیکفیزیک3143

نانو ساختارهاعلوم و فناوري نانو - نانو فیزیک2001

فوتونیک فوتونیک3249

علوم کامپیوتر*کلیه گرایش هاعلوم کامپیوتر3289

علوم شناختی -علوم اعصاب شناختی *مغزوشناختعلوم شناختی3296

مهندسی برق *الکترونیکمهندسی برق -الکترونیک3313

مهندسی برق *مخابرات مهندسی برق -مخابرات2003

مهندسی برق *قدرتمهندسی برق -قدرت3454

مهندسی برق *کنترلمهندسی برق -کنترل3520

مهندسی عمران *سازهمهندسی عمران -سازه3566

مهندسی عمران *زلزلهمهندسی عمران -زلزله3613

مهندسی عمران *ژئوتکنیکمهندسی عمران -ژئوتکنیک3635

مهندسی عمران *آب وسازه هاي هیدرولیکیمهندسی عمران -اب وسازه هاي هیدرولیکی3670

مهندسی عمران *سواحل بنادروسازه هاي دریاییمهندسی عمران -سواحل بنادروسازه هاي دریایی3708

مهندسی عمران *مهندسی ومدیریت منابع ابمهندسی عمران -مدیریت منابع اب3718

مهندسی مکانیک *ساخت وتولیدمهندسی مکانیک -ساخت وتولید3776

مهندسی مکانیک *طراحی کاربرديمهندسی مکانیک -مکانیک جامدات3807

مهندسی مکانیک *طراحی کاربردي شاخه تخصصی دینامیک کنترل وارتعاشاتمهندسی مکانیک -دینامیک کنترل وارتعاشات3865



مهندسی مکانیک *طراحی کاربردي شاخه تخصصی مکانیک جامداتمهندسی مکانیک -دینامیک کنترل وارتعاشات2004

مهندسی مکانیک *تبدیل انرژيمهندسی مکانیک -تبدیل انرژي3913

مهندسی پزشکی *بیوالکتریکمهندسی پزشکی -بیوالکتریک4119

مهندسی کامپیوتر*نرم افزارمهندسی کامپیوتر-نرم افزاروالگوریتم4212

مهندسی کامپیوتر*هوش مصنوعی ورباتیکزمهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی4255

مهندسی کامپیوتر*شبکه هاي کامپیوتريمهندسی کامپیوتر-شبکه ورایانش4284

مهندسی متالورژي و مواد * مواد پیشرفتهمهندسی متالورژي و مواد2005

مهندسی متالورژي و مواد* سرامیکمهندسی متالورژي و مواد2006

مهندسی شیمی مهندسی شیمی4358

مهندسی مکانیک بیوسیستم *طراحی ماشین هاي کشاورزيمهندسی مکانیک بیوسیستم4481

مهندسی مکانیک بیوسیستم *فناوري پس ازبرداشتمهندسی مکانیک بیوسیستم4497

بازیافت و مدیریت پسماندمهندسی مکانیزاسیون کشاورزي2007

علوم ومهندسی باغبانی *فیزیولوژي تولیدوپس ازبرداشت گیاهان باغبانیعلوم ومهندسی باغبانی4524

علوم ومهندسی باغبانی *اصالح وبیوتکنولوژي گیاهان باغبانیعلوم ومهندسی باغبانی4539

علوم ومهندسی صنایع غذایی *صنایع غذاییعلوم ومهندسی صنایع غذایی4568

علوم ومهندسی صنایع غذایی *شیمی موادغذاییعلوم ومهندسی صنایع غذایی4574

علوم ومهندسی صنایع غذایی *فناوري موادغذاییعلوم ومهندسی صنایع غذایی4579

علوم ومهندسی صنایع غذایی *زیست فناوري مواد عذاییعلوم ومهندسی صنایع غذایی2008

مدیریت حاصل خیزي وزیست فناوري خاك *شیمی حاصل خیزي خاك وتغذیه گیاهمدیریت حاصل خیزي وزیست فناوري خاك4672

فیزیک و حفاظت خاكمدیریت منابع خاك2009

منابع خاك و ارزیابی اراضیمدیریت منابع خاك2010

علوم دامی *فیزیولوژي دام وطیورعلوم دامی4724

علوم دامی *تغذیه دامعلوم دامی4732



علوم دامی *ژنتیک واصالح دام وطیورعلوم دامی4748

علوم دامی *تغذیه طیورعلوم دامی4764

علوم ومهندسی آب *آبیاري وزهکشیعلوم ومهندسی اب -ابیاري وزهکشی4820

علوم ومهندسی آب *سازه هاي آبیعلوم ومهندسی اب -سازه هاي ابی4848

علوم ومهندسی آب *منابع آبعلوم ومهندسی اب -منابع اب4873

ژنتیک وبه نژادي گیاهیژنتیک وبه نژادي گیاهی4889

اگروتکنولوژي *فیزیولوژي گیاهان زراعیاگروتکنولوژي4924

اگروتکنولوژي *اکولوژي گیاهان زراعیاگروتکنولوژي4953

بیوتکنولوژي کشاورزيبیوتکنولوژي کشاورزي5022

اقتصاد و مدیریت واحدهاي کشاورزياقتصاد کشاورزي2011

توسعه کشاورزي توسعه کشاورزي5070

حشره شناسی کشاورزي حشره شناسی کشاورزي5082

بیماري شناسی گیاهی بیماري شناسی گیاهی5102


