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 1396( سال Ph.Dهاي دكتري )ها و مواد امتحاني آزمون ورودي دورهجداول رشته
 متمركز()نيمه
نام و خواهد رود و نووان رشته امتحاني لرفاً رراي ثبت  در هر كدرشته امتحاني  ــ مك  اليي رراي ذيرر  در آزمون دكتري  نووان رشته و ررار     

 .راشدميانجام امور اجراري آزمون 
ــ سوب نمي     درج ررار  ـ شجو در آن ررار  مح شته امتحاني  ره موزله ذيرر  دان شجو در    هاي مختيف در ذرل هر ر شود. جزئيات ذيرر  دان

 ( ره اطكع داوطيبان خواهد رسيد.2اي انتخاب رشته )دفترچه شماره هاي مختيف هر رشته امتحاني از طررق دفترچه راهومررار 

 هاي امتحاني رروه نيوم انسانيرشته -1جدول شماره 
 زران و ادريات فارسي -2101

های ادبی معاصو( ـــ مرون  ظو و   و ـــ  بان عوبی( و   ظویهمجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )کلیات ادبی )تاریخ ادبیات ـــ دسرور ـــ عووق و هاـیه ـــ     و    -1 :نواورن دروس امتحاني
 ا گلیسی  بان -3اسرع اد تحصیلی،  -2، شامل: )مرون  ظو ـ مرون   و ـ بالغت(  ارش کارشناسی

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

  بان و ادبیات ـارسی 
 بان و ادبیات ـارسی گوایش ادبیات  ، بان و ادبیات ـارسی گوایش ادبیات کودک و  وجوان ، بان و ادبیات ـارسی ( ادبیات حماسی 1 

های  بان و ادبیات ـارسی گوایش ،آمو ش  بان ـارسی ، بان و ادبیات ـارسی گوایش ادبیات پای اری ،تطبی ی
 دبیات رواییویوایش و  گارش و ا ،ها و     ادبی ظویه

 ( ادبیات عوـا ی2 
 ( ادبیات غنایی3 

 جغرافياي سياسي -2103
ای ه)اصول و مفاهیو ژئوپلیریک ــــ  ظویه  ارش  شامل  جغواـیای سیاسی)مبا ی و ایوان(( و کارشناسی     -)روش تح یق در جغواـیا  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل       -1: نواورن دروس امتحاني

 ا گلیسی  بان -3اسرع اد تحصیلی،  -2جغواـیای سیاسی(، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 واـیای سیاسیغج 
 ( سا مان سیاسی ـضا1 

 ح وقالملل، لوم سیاسی، روابط بینع های علوم جغواـیایی،رشره تمامی
 آسیا ( جنوب غوب2 

 ررزي شهريجغرافيا و ررنامه -2104
 تکنیکها و م لهای -ها و دی گاههای توسعه شهوی ) ظویه ارش  شاملجغواـیای شهوی( و کارشناسی -)روش تح یق در جغواـیا  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل   -1: نواورن دروس امتحاني

 ا گلیسی  بان -3اسرع اد تحصیلی،  -2بو امه ریزی شهوی(، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 ایریزی توسعه منط هبو امه ،شهوسا ی و طواحی شهوی های علوم جغواـیایی،رشره تمامی - ریزی شهویواـیا و بو امهغج 

 ررزي روستاريجغرافيا و ررنامه -2105
های توسعه روسرایی ــــ تکنیکها و   ها و  ظویه)دی گاه ارش  شامل  جغواـیای روسرایی( و کارشناسی    -)روش تح یق در جغواـیا  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل        -1: امتحانينواورن دروس 

 ا گلیسی  بان -3اسرع اد تحصیلی،  -2روشهای بو امه ریزی روسرایی(، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميفارغ هاي مرتبط كهرشته ررار  رشته

 ریزی روسراییواـیا و بو امهغج 
 ریزی ـضایی کارآـوینی مناطق روسرایی( بو امه1 

 اییروسر مناطقریزی آمایش کیفیت محیطی ( بو امه2  ، اهرصاد کشاور ی، توسعه روسراییایریزی توسعه منط هبو امه ،های علوم جغواـیاییرشره تمامی
  ریزی روسراییگذاری در بو امه(  ظام سیاست3 

 ژئومورفولوژي -2106
 ها و)تکنیکها و م لها در ژئو مورـولوژی ــــ دی گاه ارش  شامل  ژئو مورـولوژی ایوان( و کارشناسی   -)روش تح یق در جغواـیا  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل        -1: نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2های ژئومورـولوژی(،  ظویه

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 ژئومورـولوژی 
 ( م یویت محیطی1 

 ( مخاطوات ژئومورـولوژیک2  آبخیزداریشناسی، های علوم جغواـیایی،  مینرشره تمامی
 (  ظوی3 

 هواشواسي آب و -2107
اسرع اد  -2های آب و هواشناسی ـ آب و هواشناسی عمومی و ایوان(،  )تکنیک ارش  شامل)روش تح یق در جغواـیا( و کارشناسی مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل -1: نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3تحصیلی، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 شناسی(آب و هواشناسی )اهلیو 

 ( تغییوات آب و هوایی 1 

 شناسی مین هواشناسی،، های علوم جغواـیاییرشره تمامی

 ( آب و هواشناسی کشاور ی2 
 ای( آب و هواشناسی ماهواره3 
 ( آب و هواشناسی شهوی4 
 ( آب و هواشناسی دیوینه5 
 هواشناسی سینوپریک ( آب و6 
 ( مخاطوات آب و هوایی7 

 سوج  از دور و سامانه اطكنات جغرافياري -2108
 GISشامل )روش تح یق در سنجش ا  دور  و  ارش کارشناسی( و ا  دور سنجشو  سیسرو اطالعات جغواـیایی -)ریاضی و آمار  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل  -1 :امتحانينواورن دروس 

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2(، ایـ تفسیو و پودا ش تصاویو ماهواره

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميمرتبط كه فارغهاي رشته ررار  رشته

 سنجش ا  دور و ساما ه اطالعات جغواـیایی 
 منابع طبیعی،طالعات جغواـیایی، محیط  یست، سنجش ا  دور و ساما ه ای علوم جغواـیایی، هارشره تمامی ( سنجش ا  دور1 

 ( ساما ه اطالعات جغواـیایی2  ـیزیکبوداری، اور ی، عموان و   شهعلوم کش
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 نربزران و ادريات  -2110
شامل )تاریخ ادبیات عوبی ـ  ارش کارشناسی ( وهای  با ی ـ علوم بالغی)معا ی، بیان و ب یع( مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )توجمه مرون ـ صوف،  حو و مهارت  -1 :نواورن دروس امتحاني

 عوبی  بان -3اسرع اد تحصیلی،  -2 ظو و   و ه یو و ج ی  عوبی(، 
 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 عوب بان و ادبیات ( 1
- 

ـ  ادبیات ـارسی با گوایش ادبیات تطبی ی )ـارسی بان و  ، بان و ادبیات عوبی )گوایش ادبیات( ،مروجمی  بان عوبی

 مطالعات توجمه عوبی( 2 آمو ش  بان عوبی شناسی همگا ی، بان ،عوبی(

 نيوم اقتصادي -2112 
ــ اهرصاد اسالمی( و   مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل -1: نواورن دروس امتحاني ــ اهرصاد ایوان ـ ــ آمار ـ ــ اهرصادسنجی(،  ارش  شاملکارشناسی)ریاضی ـ ــ اهرصاد کالن ـ  -2)اهرصاد خود ـ

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 ( علوم اهرصادی1 

 بیمه( اهرصاد 1 

 های اهرصادگوایش تمامی

 ( اهرصاد سنجی2 
 ( اهرصاد پولی3 
 ( اهرصاد اسالمی4 
 ( اهرصاد بخش عمومی5 
 توسعه اهرصادی (6 
 الملل( اهرصاد بین7 
 ( اهرصاد مالی8 
 ای( اهرصاد شهوی و منط ه9 
 ( اهرصاد منابع10 
 های اهرصادیا  یشه ( سیو11 
 های اهرصادی(  ظام12 
 اهرصاد ریاضی (13 
 اهرصاد  هاد گوا (14 
 اهرصاد ایوان (15 

 اهرصاد سالمت  ( اهرصاد 2 

 نفت و راز اقتصاد -2113
 ا گلیسی بان  -3اسرع اد تحصیلی،  -2ارش  شامل )اهرصاد  فت و گا  ـ اهرصاد کالن( ، مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )اهرصاد خود( و کارشناسی -1 :نواورن دروس امتحاني

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

  فت و گا  اهرصاد 
 ( ح وق و هواردادهای  فت و گا 1

  فت و گا  ح وق  فت و گا ، یالمللم یویت هواردادهای بینها(، )تمامی گوایش اهرصاد
 ( با ارها و مالیه  فت و گا 2

 ترريت ردني ـ مدرررت ورزشي -2115 
و  ، اصول ور شی  و تأسیسات   م یویت روی ادها و اماکنشامل )  ارش  کارشناسی  گیوی در توبیت ب  ی( و آمار، سنجش و ا  ا ه شامل ) مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی       -1 :نواورن دروس امتحاني

   بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2(، با اریابی ور شی ،در سا مان ور شی مبا ی م یویت

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 شیم یویت ور  
 های تفویحی( م یویت اوهات ـواغت و ور ش1 

 ها و روی ادهای ور شی( م یویت راهبودی در سا مان2  های توبیت ب  ی و علوم ور شیگوایش تمامی
 ها در ور ش( م یویت با اریابی و رسا ه3 

 ترريت ردني ـ فيزرولوژي ورزشي -2116
سی        -1 :نواورن دروس امتحاني شنا سطح کار صی در  ص سنجش و ا  ا ه شامل ) مجموعه دروس تخ سی  آمار،  شنا ش   گیوی در توبیت ب  ی( و کار شیمی و مرابولیسو      شامل ) ار ــ بیو شوـره ــ شی پی ـیزیولوژی ور 

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2ور شی(، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 ور شی ـیزیولوژی 
 ( ـیزیولوژی ور شی عصبی عضال ی1 

 ( ـیزیولوژی ور شی هلب و عووق و تنفس2  ور شیهای توبیت ب  ی و علوم گوایش تمامی
 ( بیوشیمی و مرابولیسو ور شی3 

 ترريت ردني ـ آسيب شواسي ورزشي -2117
سی         -1 :نواورن دروس امتحاني شنا سطح کار صی در  ص سنجش و ا  ا ه شامل ) مجموعه دروس تخ سی    گیوی در توبیت ب  ی(آمار،  شنا ش   و کار صالحی  شامل ) ار سیب   حوکات ا شوـره، آ شی     پی سی ور  شنا

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2پیشوـره(، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 شناسی ور شی و حوکات اصالحیآسیب 
 ( حوکات اصالحی 1 

 ام ادگو ور شی( 2  های توبیت ب  ی و علوم ور شیگوایش تمامی
 ( توبیت ب  ی ویژه3 
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 ترريت ردني ـ رفتارحركتي -2118
 -2رش  جسما ی و حوکری، کنرول و یادگیوی حوکری(،   شامل ) ارش   و کارشناسی   گیوی در توبیت ب  ی(آمار، سنجش و ا  ا ه شامل ) مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی       -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 رـرارحوکری 

 ( رش  حوکری 1 

 های توبیت ب  ی و علوم ور شیگوایش تمامی
 ( یادگیوی حوکری2 
 کنرول حوکری( 3 
 ب  ی( آمو ش توبیت4 

 ترريت ردني ـ ريومكانيك ورزشي -2119
سی        -1 :نواورن دروس امتحاني شنا سطح کار صی در  ص سنجش و ا  ا ه شامل ) مجموعه دروس تخ سی   گیوی در توبیت ب  ی(آمار،  شنا ش   و کار شوـره، حوکت  شامل ) ار شی پی سی ور  بیومکا یک ور  شی  شنا  

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2پیشوـره(، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 های توبیت ب  ی و علوم ور شیگوایش تمامی - ور شی بیومکا یک 

 تاررخ اسكم تاررخ ـ -2121
شامل         -1: نواورن دروس امتحاني سی  شنا سطح کار صی در  ص سی      مجموعه دروس تخ شنا صو ع ما ی( و کار سالم ا  آغا  تا پایان ع شامل  )تاریخ جهان ا ش   سالم  )تاریخ  ار تحوالت ـکوی و ـوهنگی در جهان ا

 ی بان ا گلیس -3اسرع اد تحصیلی،  -2ـ روش تح یق و منبع شناسی در تاریخ اسالم(، کنون تا

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 تاریخ اسالم  تاریخ 
، تاریخ ملل و تم ن اسالمی شناسی،ایوان یخ تشیع،تار، تاریخ ـوهنگ و تم ن اسالمی، های آنتاریخ و تمامی گوایش

 (تاریخ اهل بیت )ع، تاریخ معاصو جهان اسالمی، تاریخ تم ن اسالم

 ياسكم دورهارران تاررخ  تاررخ ـ -2122
)تاریخ ایوان ا  هاجار تا ا  الب اسالمی ـ مباحث  ظوی  ارش  شامل( و کارشناسیابر ای هاجار)تاریخ ایوان ا  آغا  ورود اسالم تا  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2و روش تح یق و منبع شناسی تاریخ ایوان(، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 یاسالم دورهایوان تاریخ   ( تاریخ1 

المی، ل و تم ن استاریخ مل ،ایوان شناسی تم ن اسالمی، تاریخ تشیع، تاریخ ـوهنگ وهای آن، تمامی گوایشتاریخ و 
 ـلسفه علوتاریخ علو، 

 - ( تاریخ ا  الب اسالمی2 
 - ( تاریخ محلی3 
 - ( تاریخ علو دوره اسالمی4 
 - اثنی عشویتشیع ( تاریخ 5 
 - ( ایوان شناسی6 

 قبل از اسكمارران تاررخ  ـ تاررخ -2123
 شناسی و روش  )تاریخ ایوان ا  هخامنشیان تا پایان ساسا ی ــــ منبع    ارش  شامل  )تاریخ ایوان ا  آغا  تا هخامنشی( و کارشناسی    مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل       -1: نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2تح یق در تاریخ ایوان باسران(، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 ا  اسالم هبلتاریخ ایوان   تاریخ 
 ،ایوان شناسی گ و تم ن اسالمی، تاریخ تشیع،تاریخ ـوهنهای آن، تاریخ و تمامی گوایش

 تاریخ ملل و تم ن اسالمی

 نيوم اجتماني -2125
ی( ایی ـ جامعه شناسی سیاسمجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )جامعه شناسی توسعه ـ جامعه شناسی ادبیات ـ بورسی مسائل اجرماعی ایوان ـ جامعه شناسی روسر  -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان )ا گلیسی، ـوا سه، آلما ی( -3اسرع اد تحصیلی،  -2،  شناسی ـ آمار و روش تح یق پیشوـره کمی و کیفی(های جامعهارش  شامل ) ظویهو کارشناسی

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 شناسی( جامعه1 

 شناسی اهرصادی و توسعه ( جامعه1 

العات مط مطالعات   ان، ـلسفه علوم اجرماعی،، تبلیغ و ارتباطات اجرماعی، ها(مجموعه علوم اجرماعی )تمامی گوایش
ریزی مهابو م یویت خ مات اجرماعی،  ای،ریزی و سیاسرگذاری منط هبو امهرسا ه، پژوهش علوم اجرماعی،  ـوهنگی و

 ،ها()تمامی گوایش ایوان شناسی، شیعه شناسی م دکاری اجرماعی، علوم ارتباطات اجرماعی،شهوی، ح وق ارتباطات، 
یاسی های علوم ستمامی گوایش ،، دا ش اجرماعی مسلمینریزی ـوهنکی(امور ـوهنگی )م یویت و بو امه شناسی،جامعه 

 المللو روابط بین

 شناسی ـوهنگی( جامعه2 
 های اجرماعیگووهشناسی هجامع( 3 
 شناسی سیاسی( جامعه4 
 شناسی مسائل اجرماعی ایوان( جامعه5 
 اجرماعی ـ روسرایی( توسعه 6 

 - ( رـاه اجرماعی2 
 - گذاری ـوهنگی( سیاست3 
 - ( دا ش اجرماعی مسلمین4 
 - ( مودم شناسی5 

 جمعيت شواسي -2126
اسرع اد تحصیلی،  -2ارش  شامل )روش تح یق و آمار ـ باروری و موگ و میو(، های م  ماتی تحلیل جمعیت( و کارشناسیمجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )روش -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان )ا گلیسی، ـوا سه، آلما ی( -3

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 - شناسی  یتجمع 
العات مط ،مطالعات   ان ،ـلسفه علوم اجرماعی ،تبلیغ و ارتباطات اجرماعی، ها(اجرماعی )تمامی گوایشمجموعه علوم 

هبو ام ،م یویت خ مات اجرماعی ،ایریزی و سیاسرگذاری منط هبو امه ،پژوهش علوم اجرماعی ،ـوهنگی و رسا ه
 شناسیایوان، م دکاری اجرماعی ،علوم ارتباطات اجرماعی ،ح وق ارتباطات، شهوی ریزی
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 مددكاري اجتماني -2127
های پژوهش در م دکاری های م دکاری اجرماعی، روشای،  ظویهارش  شامل )م دکاری جامعه  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )م دکاری ـودی( و کارشناسی         -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان )ا گلیسی، ـوا سه، آلما ی( -3اسرع اد تحصیلی،  -2شناسی اجرماعی(، اجرماعی، آسیب

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 - م دکاری اجرماعی 
 ریزی اجرماعی،بو امهای، ریزی منط هماعی، بو امهرـاه اجرریزی رـاه اجرماعی، بو امه،  دکاری اجرماعیم

 شناسی جوا ان، مطالعات   انجامعهشناسی، پژوهش علوم اجرماعی، هجامع

 و حدرث الهيات ـ نيوم قرآن -2129 
  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2ارش  شامل )علوم هوآ ی ـ تفسیو ـ ح یث(، مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل ) بان عوبی( و کارشناسی -1 :نواورن دروس امتحاني

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 - و معارف اسالمی ـ علوم هوآن و ح یث ( الهیات1 

 - البالغه هج ( علوم و معارف2  علوم هوآ ی، علوم ح یثهای آن، م هوآن و ح یث و گوایشی علوهاتمامی رشره
 - ( تفسیو تطبی ی3 

 فقه و مباني حقوق اسكميالهيات ـ  -2130
  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2اصول(،  -ارش  شامل )ـ ه مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل ) بان عوبی( و کارشناسی -1 :نواورن دروس امتحاني

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 - اسالمیـ ه و مبا ی ح وق و معارف اسالمی ـ  ( الهیات1 

 ـ ه و اصول حو وی)سطح سه( ، ح وق خصوصی،ح وق جزاهای ـ ه و مبا ی ح وق اسالمی، تمامی رشره

 - ( ـ ه و ح وق جزا2 
 - امام خمینی)ره( ( ـ ه و مبا ی ح وق اسالمی و ا  یشة3 
 - ( الهیات و معارف اسالمی و ارشاد4 
 - ( ـ ه و ح وق خصوصی5 
 - ( مذاهب ـ هی6 

 ـ ادران و نرفانالهيات  -2131
  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2ارش  شامل )ادیان و عوـان(، مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل ) بان عوبی( و کارشناسی -1 :نواورن دروس امتحاني

 كوودتوانود در ارن كدرشته شركت التحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 - ادیان و عوـان  ـ ( الهیات و معارف اسالمی 1 

 ، ـلسفه دین، ـلسفه غوبهای ادیان و عوـانرشره  تمامی

 الهیات مسیحی  ( مطالعات تطبی ی ادیان2 
 - ( مطالعات تطبی ی مذاهب اسالمی3 
 - های امام خمینی)ره(( عوـان اسالمی و ا  یشه4 
 - ( عوـان و تصوف5 
 - ( تصوف و عوـان اسالمی6 
 - شناسی( وهابیت7 

 ـ تاررخ و تمدن ميل اسكمي الهيات -2132
  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2ارش  شامل )تاریخ و تم ن ملل اسالمی(، مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل ) بان عوبی( و کارشناسی -1 :نواورن دروس امتحاني

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
  ی تاریخ و تم ن ملل اسالمیهاتمامی رشره، های تاریختمامی رشره - اسالمی   ملل تاریخ و تم ن ـ  الهیات و معارف اسالمی 

 ككم ـ الهيات -2133
  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2ارش  شامل )ـلسفه ـ کالم اسالمی ـ منطق(، مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل ) بان عوبی( و کارشناسی -1 :نواورن دروس امتحاني

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 - ( مذاهب کالمی  1 

 کالم و ـلسفه و کالم)حکمت( اسالمی یهاتمامی رشره

 - شناسی( شیعه2 

 - ( دین پژوهی3 

 - ( حکمت مرعالیه4 

 - ( حکمت هنوهای دینی5 

 - ( کالم امامیه6 

 امامت  ( کالم شیعه7 

 ( کالم8 

 کالم ج ی ( 1 

 ( کالم تطبی ی2 

 ( ادیان غیوابواهیمی3 

 کالم اسالمی( 4 

 یهود و مسیحیت( 5 

 فقه شافعي -2134
  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2ارش  شامل )ـ ه ـ اصول(، مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل ) بان عوبی( و کارشناسی -1 :نواورن دروس امتحاني

 كوودتوانود در ارن كدرشته شركت التحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 ی ـ ه شاـعیهاتمامی رشره - ـ ه شاـعی 
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 فيسفه -2136
ـ ـلسفه غوب( و کارشناسی    -1: نواورن دروس امتحاني ـ ـلسفه اسالمی  ـ منطق   –لسفه معاصو ـ –ـلسفه تحلیلی  –ارش  شامل )ـلسفه غوب مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )ـلسفه عمومی 

  بان )ا گلیسی، ـوا سه، آلما ی( -3اسرع اد تحصیلی،  -2ـلسفه اسالمی(، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 - ( ـلسفه1

های گوایشتمامی های الهیات و معارف اسالمی، یشتمامی گواها با گوایش ـلسفه، و رشره های ـلسفهرشره تمامی
 ، ـلسفه و کالم اسالمیـلسفه هنوزیک، تاریخ علو دوره اسالمی، های ـیتمامی گوایش ریاضی،

 - ( ـلسفه غوب2

 - ( ـلسفه تحلیلی3

 - ( ـلسفه معاصو4

 - ( ـلسفه اسالمی5

 - ( ـلسفه دین6

 - ( ـلسفه اخالق7

 - ( ـلسفه اخالق تطبی ی8

 - ( ـلسفه تطبی ی9

 - ـلسفه ح وق (10

 - ( ـلسفه هنو11

 - ( الهیات ـ ـلسفه و کالم اسالمی12

 فيسفه موطق -2137

فه منطق(، ـلس –منطق ریاضی  –ارش  شامل )منطق ـلسفی ـلسفه اسالمی ـــ ـلسفه غوب( و کارشناسی -مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )ـلسفه عمومی ـــ منطق  -1: نواورن دروس امتحاني
  بان )ا گلیسی، ـوا سه، آلما ی( -3اسرع اد تحصیلی،  -2

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
های تمامی گوایشهای الهیات و معارف اسالمی، یشتمامی گوا، ها با گوایش ـلسفهو رشره های ـلسفهرشره تمامی - ( ـلسفه منطق1

 - ( منطق با رویکود ـلسفی2 تاریخ علو دوره اسالمیـیزیک، های ریاضی، تمامی گوایش

 فيسفه نيم -2138

ـ منطق   -1: نواورن دروس امتحاني ـ ـلسفه غوب( و کارشناسی  -مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )ـلسفه عمومی  اسرع اد تحصیلی،  -2تاریخ علو(،  –ارش  شامل )ـلسفه علو ـلسفه اسالمی 
  بان )ا گلیسی، ـوا سه، آلما ی( -3

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 - ( ـلسفه علو و ـناوری1

های تمامی گوایشهای الهیات و معارف اسالمی، یشتمامی گوا ،ها با گوایش ـلسفهو رشره های ـلسفهرشره تمامی
 تاریخ علو دوره اسالمیهای ـیزیک، تمامی گوایش ریاضی،

 - ( ـلسفه ـیزیک2

 - ( ـلسفه علوم اجرماعی3

 - ( ـلسفه اهرصاد اسالمی4

 فيسفه تعييم و ترريت -2141
شامل         -1: نواورن دروس امتحاني سی  شنا سطح کار صی در  ص سی     مجموعه دروس تخ شنا صول تعلیو و توبیت(  و کار شامل )روش  )مبا ی و ا ش   سفه تعلیو و توبیت، مکاتب  ار های پژوهش کیفی با تأکی  بو ـل

  بان )ا گلیسی، ـوا سه، آلما ی( -3اسرع اد تحصیلی،  -2های توبیری ایوان و جهان(، های توبیری، تاریخ ا  یشهـلسفی و  ظویه

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميكه فارغهاي مرتبط رشته ررار  رشته

 تعلیو و توبیت اسالمی تعلیو و توبیتـلسفه  
، ـلسفه وایشگها با های ـلسفه و رشرهرشرهتمامی ، ها با گوایش علوم توبیریو رشره های علوم توبیریرشره تمامی

 ها(مشاوره )تمام گوایش

 ررزي درسيررنامه -2142
یس، های یادگیوی و الگوهای ت ر)آمار و روش تح یق )کمی، کیفی(،  ظویه ارش  شامل  )ـلسفه، مبا ی و اصول توبیت( کارشناسی     مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل       -1: نواورن دروس امتحاني

 آلما ی( بان )ا گلیسی، ـوا سه،  -3اسرع اد تحصیلی،  -2ریزی درسی(، اصول و مبا ی بو امه

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 - ریزی درسیبو امه 
 یزیک،های آمو ش ـرشره های آمو ش ریاضی،رشره ،ها با گوایش علوم توبیریو رشره های علوم توبیریرشره تمامی

 ها(مشاوره )تمام گوایش ،های آمو ش شیمیرشره

 مدرررت آموزشي -2143
شامل        -1: نواورن دروس امتحاني سی  شنا سطح کار صی در  ص سی      مجموعه دروس تخ شنا صول توبیت( و کار سفه، مبا ی و ا شامل  )ـل ش   شی )مبا ی    ار سا مان م یویت آمو  )آمار و روش تح یق )کمی و کیفی( 

  بان )ا گلیسی، ـوا سه، آلما ی( -3اسرع اد تحصیلی،  -2 ظوی، اصول، رـرار سا ما ی(،  ظارت و راهنمایی آمو شی(، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 ها(مشاوره )تمام گوایشعلوم توبیری،  ها با گوایشو رشره های علوم توبیریرشره تمامی - م یویت آمو شی 

 روان شواسي ترريتي -2144
یوی(، سنجش و ا  ا ه گ -یادگیوی و ا گیزش –شناسی توبیری )روان ارش  شامل)آمار و روش تح یق )کمی، کیفی(( و کارشناسی مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان )ا گلیسی، ـوا سه، آلما ی( -3اسرع اد تحصیلی،  -2

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 - شناسی توبیریروان 
های شرهر های آمو ش ریاضی،رشرهشناسی، و روان ها با گوایش علوم توبیریو رشره های علوم توبیریرشره تمامی

 ها(مشاوره )تمام گوایش، آمو ش  بان ـارسیمو ش شیمی، های آرشره آمو ش ـیزیک،
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 تكوولوژي آموزشي -2145
شامل         -1: نواورن دروس امتحاني سی  شنا سطح کار صی در  ص سفه، مبا ی   مجموعه دروس تخ سی    )ـل شنا صول توبیت( و کار شامل  و ا ش   شی،   ار )آمار و روش تح یق )کمی، کیفی(، مبا ی  ظوی تکنولوژی آمو 

  بان )ا گلیسی، ـوا سه، آلما ی( -3اسرع اد تحصیلی،  -2های یادگیوی و الگوهای ت ریس(،  ظویه

 شركت كوودتوانود در ارن كدرشته التحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 - تکنولوژی آمو شی 
یزیک، ـ های آمو شرشرههای آمو ش ریاضی، ، رشرهها با گوایش علوم توبیریو رشره های علوم توبیریرشره تمامی

 ها(مشاوره )تمام گوایش، گیویسنجش و ا  ا هاـزاری(، های  ومپیوتو )سیسروعلوم کام های آمو ش شیمی،رشره

 آموز  نالي -2146
ی ریزی دا شگاه)مسائل آمو ش عالی ایوان و جهان ــــ م یویت و بو امه ارش  شامل)ـلسفه، مبا ی و اصول توبیت( و در سطح کارشناسی     مجموعه دروس تخصصی کارشناسی شامل      -1: نواورن دروس امتحاني
  بان )ا گلیسی، ـوا سه، آلما ی( -3اسرع اد تحصیلی،  -2ریزی و توسعه آمو ش عالی( و آمار و روش تح یق )کمی، کیفی(( ، )مباحث م یویت، بو امه

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 یعال آمو ش 

 ( م یویت آمو ش عالی1 

 هاتمامی رشره
 ( اهرصاد و م یویت مالی آمو ش عالی2 
 عالیریزی توسعه آمو ش ( بو امه3 
 ریزی درسی در آمو ش عالی(  بو امه4 
 ( ـناوری اطالع رسا ی در آمو ش عالی5 

 شواسي و آموز  كودكان استثواريروان -2147
ناسی  ش روش تح یق )کمی، کیفی، آمیخره( ــــ آسیب )آمار و  ارش  شامل  شناسی آمو ش کودکان اسر نایی( و کارشناسی     ))روان مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل       -1: نواورن دروس امتحاني

  بان )ا گلیسی، ـوا سه، آلما ی( -3اسرع اد تحصیلی،  -2روا ی کودک(، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 - شناسی و آمو ش کودکان اسر ناییروان 
ی )علوم بخشتوان -گفرار درما ی  ،شناسیو روان ها با گوایش علوم توبیریو رشره های علوم توبیریرشره تمامی

 پزشکی(

 مشاوره -2148
 شخصیت(، شناسیرواندرما ی و های مشاوره و روان)اصول و ـنون و  ظویه ارش  شامل)آمار و روش تح یق( و کارشناسی مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل -1: نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 - مشاوره 
 های مشاوره و راهنمایی،تمامی گوایش، ها با گوایش علوم توبیریو رشره های علوم توبیریرشره تمامی

 روان شناسی و آمو ش کودکان اسر نایی ،شناسیها روانی گوایشتمام

 ريريسوج  و اندازه -2149 
 گیویهای ا  ا هسنجی و  ظویه ارش  شامل )روش تح یق )کمی، کیفی، آمیخره( ــــ روان  سنجی( و کارشناسی   مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )آمار و اصول روان        -1: نواورن دروس امتحاني

 ا ی( بان )ا گلیسی، ـوا سه، آلم -3اسرع اد تحصیلی،  -2های پیشوـت تحصیلی، هوش، شخصیت و اسرع اد((، های روا ی )ا واع آ مونآ مون -پذیوی( ) ظویه کالسیک، سوال پاسخ و تعمیو

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 - گیویسنجش و ا  ا ه 
 یری،ها با گوایش علوم توبو رشره های علوم توبیریرشرهتمامی شناسی، ها روانی گوایشتمامگیوی، سنجش و ا  ا ه

  ـیزیکریاضی، آمار، 

 شواسيروان -2150
شامل            -1: نواورن دروس امتحاني سی  شنا سطح کار صی در  ص صیت(         )روان مجموعه دروس تخ شخ ش  و  سی ر سی    شنا شنا شامل   و کار ش   سیب  ار سی روا ی،    )آمار و روش تح یق )کمی، کیفی(، آ شنا

  بان )ا گلیسی، ـوا سه، آلما ی( -3اسرع اد تحصیلی،  -2 وروسایکولوژی(، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميكه فارغهاي مرتبط رشته ررار  رشته
 - شناسی عمومی ( روان1 

ی )علوم بخشتوان به اشت و درمان، شناسی،و روانها با گوایش علوم توبیری و رشرههای علوم توبیری رشره تمامی
 پزشکی(

 - شناسی بالینی( روان2 
 - شناسی سالمت( روان3 

 شواسياطكنات و دان نيم  -2153 
 –شناسی آمار و روش تح یق ــــ مبا ی علو اطالعات و دا ش -ارش  شامل )ذخیوه و با یابی   و کارشناسی   مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )سا ما  هی اطالعات(        -1: نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2م یویت دا ش سا ما ی(، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 علو اطالعات و دا ش شناسی 

های دا شگاهی، مطالعات ها ا  جمله م یویت کرابخا هها و گوایششناسی )شامل تمامی رشرهعلو اطالعات و دا ش ( با یابی اطالعات و دا ش1 
سنجی، م یویت و های دیجیرال، م یویت اطالعات، مطالعات آرشیو، علوم یویت کرابخا ه های عمومی،کرابخا ه

 ،ایشناسی رایا ه بان ،اـزار وم -مهن سی کامپیوتو ،رسا یکراب اری و اطالع ،های خطی(سا ما  هی  سخه
 دا ش( م یویت اطالعات و 2  علوم اجرماعی ،علوم ارتباطات ،ها(م یویت)تمام گوایش

 حقوق نمومي -2154
  بان )ا گلیسی، ـوا سه، آلما ی( -3ـ اسرع اد تحصیلی، 2ح وق اداری ـ ح وق اساسی(، ـ  )جهاد و والیت()مرون ـ هشامل ـ مجموعه دروس تخصصی 1: نواورن دروس امتحاني

 كوودتوانود در ارن كدرشته شركت التحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 ـ ه و مبا ی ح وق اسالمی ـ های ح وقگوایش تمامی - ح وق عمومی 
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 شواسيو جرم حقوق جزا -2155
ـ      ـ  )ح ود، هصاص، دیات، هضا و شهادات( )مرون ـ ه جزاییشامل ـ مجموعه دروس تخصصی  1: نواورن دروس امتحاني ـ ح وق جزای اخرصاصی  ـ ح وق جزای عمومی  ـ 2شناسی(، جومآیین دادرسی کیفوی 

  بان )ا گلیسی، ـوا سه، آلما ی( -3اسرع اد تحصیلی، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 - شناسیجوم و جزا ح وق( 1 

 - ( ـ ه و ح وق جزا2  ـ ه و مبا ی ح وق اسالمی ـ های ح وقتمامی گوایش
 - یابیجوم ( جوم و3 

 الميل نموميحقوق رين -2156
  بان )ا گلیسی، ـوا سه، آلما ی( -3ـ اسرع اد تحصیلی، 2المللی(، های بینالملل عمومی ـ ح وق سا مانح وق بین ـ )جهاد()مرون ـ هشامل ـ مجموعه دروس تخصصی 1: نواورن دروس امتحاني

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودآن ميالتحصيكن هاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 های علوم سیاسیتمامی گوایش ـ ـ ه و مبا ی ح وق اسالمی ـ های ح وقتمامی گوایش - الملل عمومیح وق بین 

 خصوليحقوق  -2157
  بان )ا گلیسی، ـوا سه، آلما ی( -3ـ اسرع اد تحصیلی، 2ح وق م  ی ـ ح وق تجارت(،  ـ )معامالت()مرون ـ ه شامل ـ مجموعه دروس تخصصی 1: نواورن دروس امتحاني

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 - ( ح وق خصوصی1 

 ـ ه و مبا ی ح وق اسالمی ـ های ح وقتمامی گوایش
 - ح وق خصوصی ( ـ ه و2 

 نفت و راز حقوق -2158
  بان )ا گلیسی، ـوا سه، آلما ی( -3ـ اسرع اد تحصیلی، 2الملل(، ح وق هواردادهای  فت و گا  ـ ح وق تجارت بین ـ)ح وق م  ی )تعه ات( شامل ـ مجموعه دروس تخصصی 1 :نواورن دروس امتحاني

 كدرشته شركت كوودتوانود در ارن التحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 اهرصاد  فت و گا  ـ  فت و گا  یالمللم یویت هواردادهای بین ـ های ح وقتمامی گوایش -  فت و گا  ح وق 

 سياسينيوم  مجمونه -2160 
الملل ـ های تطبی ی( ــــ اصول روابط بینهای سیاسی، سیاستا  یشهشناسی سیاسی،    شناسی )مبا ی علو سیاست، جامعه    سیاست  شامل ) مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی       -1: نواورن دروس امتحاني

های کالسیک، ج ی  و اهرصاد   الملل ) ظویههای روابط بینشناسی سیاسی )غوب و ایوان( ــــ  ظویه    های سیاسی غوب، اسالم و ایوان ــــ جامعه   ا  یشه شامل ) ارش   سیاست خارجی جمهوری اسالمی( و کارشناسی     
  بان )ا گلیسی، ـوا سه، آلما ی( -3اسرع اد تحصیلی،  -2ای((، الملل و منط هشناسی )سیاسی، بین( ـ روشالمللسیاسی بین

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 ( علوم سیاسی1 

 ( ا  یشه سیاسی1 

 لل،المیای سیاسی، اهرصاد بینجغواـ شناسی،ها(، جامعه گوایش امیالملل )تممجموعه علوم سیاسی و روابط بین
لوم ع بان روسی،   بان آلما ی،مویکای شمالی،  بان ا گلیسی، مطالعات آ ها(،مطالعات جهان )تمامی گوایشمجموعه 

ب اسالمی، جامعه شناسی ا  ال معارف اسالمی و علوم سیاسی، ، م یویت،توبیری علوماجرماعی، علوم ارتباطات، 
اطالعات  م رسی معارف اسالمی )گوایش ا  الب اسالمی(، های امام خمینی)ره(،شناخت ا  یشهای، مطالعات منط ه

 المللهای ح وق بینتمامی گوایش، اسرواتژیک

 ( جامعه شناسی سیاسی2 
 ( مسائل ایوان3 
 ( سیاسرگذاری عمومی4 

 - الملل( روابط بین2 

 ای   ( مطالعات منط ه3 

 ( خاورمیا ه1 
 ( آسیای موکزی و هف ا 2 
 ( اروپا3 
 ( آمویکای شمالی4 

 ( مطالعات سیاسی ا  الب اسالمی4 

 ( ا  یشه سیاسی رهبوان ا  الب اسالمی1 
 ( با تاب ا  الب اسالمی در جهان اسالم2 
 ( جامعه شناسی سیاسی جمهوری اسالمی ایوان3 
 ( آین ه پژوهی ا  الب اسالمی4 

 - ( مطالعات آمویکای شمالی5 

 رازرراني مدرررت -2162
 ارش  شامل )با اریابی( و کارشناسیـ مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی )آمار و کاربود آن در م یویت ـ مبا ی سا مان و م یویت ـ اصول و مبا ی م یویت ا  دی گاه اسالم1: نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3ـ اسرع اد تحصیلی، 2کنن ه(، و م یویت با ار ـ رـرار مصوف

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 ( م یویت با اریابی1 ( م یویت با رگا ی1

 هاتمامی رشره

 
 با رگا یگذاری ( م یویت سیاست2

المللیم یویت با اریابی بین ( م یویت2  

 دولتيمدرررت  -2163
ها ارش  شامل ) ظویه( و کارشناسیـ مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی )آمار و کاربود آن در م یویت ـ مبا ی سا مان و م یویت ـ اصول و مبا ی م یویت ا  دی گاه اسالم   1: نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3ـ اسرع اد تحصیلی، 2مشی گذاری دولری(، ها و مبا ی خطو مبا ی م یویت دولری ـ  ظویه

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 گذاری عمومیمشیو خط گیوی ( تصمیو1 ( مديريت دولتي1

 هاتمامی رشره

 

 ( م یویت تطبی ی و توسعه2
 گذاری عمومی(مشی( سیاسرگذاری دولری )خط1 هاي ايراندر سازمان ( مديريت دولتي2

 ( رـراری2

گذاري علم و فناوري( سياست3  ـ 

( مديريت4  گذاری بخش عمومیم یویت سیاست  
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 مدرررت لوعتي -2164
ـ اصول و مبا ی م یویت ا  دی گاه اسالم(    ـ  1: نواورن دروس امتحاني ـ مبا ی سا مان و م یویت  ارش  شامل )تح یق و کارشناسیمجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی )آمار و کاربود آن در م یویت 

  بان ا گلیسی -3ـ اسرع اد تحصیلی، 2در عملیات پیشوـره ـ م یویت تولی  و عملیات پیشوـره(، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 
 
 ( م یویت صنعری1

 ( تولی  و عملیات1

 هاتمامی رشره

 

 ( تح یق در عملیات2
 ( م یویت عملکود 3
 ینتأم( م یویت   جیوه 4
 وری ( م یویت کیفیت و بهوه5
 ( م یویت پووژه6

 

تكنولوژي( مديريت 2  

 ( م یویت  وآوری1
 ( م یویت تح یق و توسعه2
 تکنولوژی( م یویت ا ر ال3

 

(مديريت3  

 ( تولی  و عملیات1
 ( تح یق در عملیات2
 ها( سیسرو3

  

 ذژوهيمدرررت راهبردي و آروده -2165
 ارش  شامل )با اریابیکاربود آن در م یویت ـ مبا ی سا مان و م یویت ـ اصول و مبا ی م یویت ا  دی گاه اسالم( و کارشناسیـ مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی )آمار و 1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3ـ اسرع اد تحصیلی، 2پیشوـره ـ م یویت اسرواتژیک پیشوـره(، 

 كدرشته شركت كوودتوانود در ارن التحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
( مديريت راهبردي1  هاتمامی رشره - 

پژوهي( آينده2   - 

 مدرررت -2166
ارش  شامل )منابع ( و کارشناسیـــ مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی )آمار و کاربود آن در م یویت ـــ مبا ی سا مان و م یویت ـــ اصول و مبا ی م یویت ا  دی گاه اسالم1: نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3ـ اسرع اد تحصیلی، 2ا سا ی پیشوـره ـ م یویت رـرار سا ما ی پیشوـره(، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
( مديريت1  ( م یویت رـراری1 

 هاتمامی رشره

 

 ( م یویت منابع ا سا ی2

( مديريت پيشگيري از جرم 2  ـ 

اي( مديريت رسانه3  ـ 

 مدرررت فواوري اطكنات -2167
ارش  شامل   گاه اسالم( و کارشناسی   ــــ مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی )آمار و کاربود آن در م یویت ــــ مبا ی سا مان و م یویت ــــ اصول و مبا ی م یویت ا  دی          1: نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3ـ اسرع اد تحصیلی، 2های اطالعات م یویت پیشوـره ـ م یویت دا ش(، )سیسرو

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 کار هوشمن و( کسب1 ( م یویت ـناوری اطالعات1

 هاتمامی رشره

 
 ـناوری( م یویت خ مات و توسعه 2

 ـ ( م یویت اطالعات*2
شره    شجو در ر صواً بوای  « م یویت اطالعات»*پذیوش دا  سره به و ارت اطالعات  »منح شک ه اطالعات واب شک ه، در دـروچه راهنمای ا رخاب       « دا  شجو در این دا  ضوابط پذیوش دا  شوایط و  صورت خواه  گوـت. 

 ( درج خواه  ش .2رشره)دـروچه شماره 

 المييي نفت و رازمدرررت قراردادهاي رين -2168 
  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2)اهرصاد  فت و گا  ـ ح وق هواردادهای  فت و گا (،  ارش  شاملمجموعه دروس تخصصی در سطح  کارشناسی -1 :نواورن دروس امتحاني

 كدرشته شركت كوودتوانود در ارن التحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 ا(هها(، اهرصاد )تمامی گوایشح وق )تمامی گوایشاهرصاد  فت و گا ،  ،ح وق  فت و گا ها(، م یویت )تمامی گوایش - المللی  فت و گا م یویت هواردادهای بین 

 كارآفرروي -2169
ــ اصول و مبا ی م یویت ا  دی گاه اسالم( و کارشناسی)آمار و  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل -1 :نواورن دروس امتحاني ــ مبا ی سا مان و م یویت ـ  ارش  شاملکاربود آن در م یویت ـ

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2های کارآـوینی(، ) ظویه

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره - کارآـوینی

 رردشگري -2170
ریزی توسعه و م یویت گودشگوی(، گذاری در گودشگوی، بو امهمشیروش تح یق و آمار، اصول و مبا ی خطشامل )ارش  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
  

 گودشگوی

ارش  علوم ا سا ی امکان شوکت در آ مون دکروی گودشگوی را خواهن      های کارشناسی  آموخرگان رشره دا ش تمامی ( م یویت1
توریسو  ریزیهای م یویت گودشگوی، جغواـیا و بو امهارش  رشرهداشت ولی الویت  هایی در پذیوش با کارشناسان   

 های موتبط با گودشگوی خواه  بود.و سایو رشره
 ( اهرصاد2

 ( ـوهنگ3
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 مالي  -2171

ـ اصول و مبا ی م یویت ا  دی گاه اسالم    1: نواورن دروس امتحاني ـ مبا ی سا مان و م یویت  ارش  شامل )ریسک ( و کارشناسیـ مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی )آمار و کاربود آن در م یویت 
  بان ا گلیسی -3ـ اسرع اد تحصیلی، 2گذاری ـ با ارها و  هادهای مالی(، و م یویت سومایه

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 
 
 
 ( مالي1

 ( مهن سی مالی1

 هاتمامی رشره

 

 ( با ک اری2
 المللبین( مالی 3
 ( بیمه4
 ( مسرغالت5
 ( ح وق مالی6

 م یویت مالی  ( مديريت2

 حسارداري -2173
 تحصیلی،اسرع اد  -2های حساب اری(، )حساب اری م یویت ـ تئوری ارش  شامل)آمار ـ ریاضی ـ حسابوسی( و کارشناسی مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 های اهرصادتمامی گوایشهای م یویت، لی، تمامی گوایشم یویت مالی و علوم ماحساب اری،  - حساب اری 

 نيوم ارتباطات -2175
ــ مطالعات رسا ه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شاملمجموعه  -1: نواورن دروس امتحاني ــ روش) ظویه ارش  شاملکارشناسی ( وهای جمعی)رو  امه  گاری ـ های پژوهش در های ارتباطات و ـوهنگ ـ

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2علوم ارتباطات(، 

 كدرشته شركت كوود توانود در ارنالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
عات مطال پژوهش علوم اجرماعی، رتباطات ـوهنگی، جامعه شناسی،تبلیغ و اهای ارتباطات اجرماعی، ی گوایشتمام - ( علوم ارتباطات1 

 - ( ـوهنگ و ارتباطات2  م یویت راهبودی ـوهنگ، علوم اجرماعی هنگی و رسا ه، ح وق ارتباطات،مطالعات ـو ـوهنگی،

 شواسيراستان -2176
ارش  شامل )دوران )دوره پیش ا  تاریخ و دوران تاریخی ایوان )ایالم ـــ مادها ـــ هخامنشی ـــ اشکا ی ـــ ساسا ی(( و کارشناسی مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل -1: نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2ها و ـنون((، مبا ی باسران شناسی )تاریخچه ـ  ظویات ـ روشاسالمی )معماری و شهوسا ی ـ هنوها ـ ـنون و صنایع ـ خطوط و کرابت( ـ 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 شناسیباسران 
 ( پیش ا  تاریخ 1 

 ( دوران تاریخی2  شناسیانباسر
 اسالمی( دوران 3 

 ررزيمحيط زرست ـ ررنامه -2177
)آمایش سو مین و ار یابی محیط  یست(،  ارش  شاملکارشناسی ( وریزی محیط  یستهای بو امه)آمار و روش تح یق ـــ  ظویه مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل -1: نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
     یستمحیط ریزیبو امه( 1  ( محیط  یست1

  یستمحیط( م یویت 2  هاتمامی رشره
  یستمحیط( آمو ش 3 

 -  یست(آمو ش محیط2

 مطالعات زنان -2178
 بان  -3اسرع اد تحصیلی،    -2(، آیین دادرسی کیفوی و م  ی  ــــ شناسی جنسیت   ) ن در هوآن ــــ ح وق  ن ــــ جامعه ارش  شامل  دروس تخصصی در سطح کارشناسی     مجموعه  -1 :نواورن دروس امتحاني

 )ا گلیسی، ـوا سه، آلما ی(

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
های مطالعات   ان و خا واده، ح وق، ح وق خا واده، معارف اسالمی و ح وق، ـ ه و ح وق اسالمی،  ـ ه گوایش تمامی ح وق  ن در اسالم  مطالعات   ان 

 و مبا ی ح وق اسالمی و سطح سه حو ه
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 مدرسي معارف اسكمي -2180
)ادبیات عوب، کالم، تفسیو هوآن، ـلسفه، اخالق اسالمی، تاریخ ـوهنگ و تم ن اسالمی، ا  الب اسالمی ایوان،       ارش  شامل  سطح کارشناسی و کارشناسی     مجموعه دروس تخصصی در    -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2علوم هوآ ی(، 

 شركت كوودتوانود در ارن كدرشته التحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 م رسی معارف اسالمی 

 ( مبا ی  ظوی اسالم1 

 ذيرر  رر اساس شرارط ذرل

 ( اخالق اسالمی2 
 ( تاریخ تم ن اسالمی3 
 ( ا  الب اسالمی ایوان4 
 ( هوآن و مرون اسالمی5 

سالمی می      توجه: * سی معارف ا شره مجموعه م ر صیل در ر صوبه   به اطالع داوطلبان عالهمن  به تح سا   مطابق م شره،          556ر صیل در این ر ضیان تح ست مر ا سروش، ال م ا شورای گ

 ذیل باشن : «ب»و « الف»بن های ذکو ش ه در  شوایط اخرصاصیدارای 
 الف( دارا رودن ركي از مدار  زرر:

سالمی.          (1 سی معارف ا شره م ر ش  ر سی ار شنا شنامه کار سه حو ه علمیه   (2 دا  سطح  موبیان  (4 .صالح مورد تأیی  مواجع ذی( موتبه موبی)گواهی خبوگان ب ون م رک  (3 .م رک 
حو ویان دارای گواهی  (5 .اسرادان و دروس معارف اسالمیبا تأیی  معاو ت آمو شی و پژوهشی   ( اعضای هیأت علمی گووه معارف اسالمی در موتبه موبی  )رسمی گووه معارف اسالمی   

 .گا ه دروس معارف اسالمی به تشخیص گووه آمو شی موبوطههای پنجاتمام کفایرین همواه با م رک کارشناسی ارش  مورد تأیی  و ارت علوم، تح ی ات و ـنآوری همخوان با گوایش
 (.سال 40حداكثر سن )دارا رودن شرط سوي ( ب

 به بع (. 16/9/1355باش  )مرول ین مالک عمل می ، ام: شوط سنی چهل سال در  مان ثبت1 تبصوه
 باشن .معاف می« ب»ا  ، ا  شوایط بن  : داوطلبا ی که به عضویت هیأت علمی گووه معارف با تأیی  معاو ت آمو شی و پژوهشی اسرادان و دروس معارف اسالمی درآم ه2تبصوه 
صوه   ساتی  حق 3تب شرغال به ت ریس           الر ریس گووه: ا سالمی و ا سرادان و دروس معارف ا شی ا شی و پژوه شرن گواهینامه ت ریس دائو ا  معاو ت آمو  شوط دا سالمی به  های معارف ا

 باشن .سال، مسر نی می 43مجا  در دو توم گذشره، تا س ف سنی 

 شو   ال م است  سبت به تکمیل ـوم مشخصات ـودی در سایت:         داوطلبا ی که در این رشره مجا  به ا رخاب رشره   :تيكر مهمwww.Asatid.org    و ارسال م ارک درخواسری
 .گودد ام در این ساما ه به منزله ا صواف ا  تحصیل در این رشره تل ی میثبت ب یهی است ع م. ها اه ام  ماین به  هاد  ماین گی م ام معظو رهبوی در دا شگاه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.asatid.org/
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 ذارههاي امتحاني رروه نيوم رشته -2جدول شماره 
  

 شواسيشواسي و چيوهشواسي فسيلزمين -2201
 -)میکووـسیل )ـوامینیفوها و غیو ـوامینیفوها(  ارش  شامل( و کارشناسیشناسیو چینه شناسیدیوینه –شناسی ایوان ) مین مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2شناسی ) یست چینه و سنگ چینه((، چینه

 شركت كوودتوانود در ارن كدرشته التحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره - شناسیوچینهشناسیشناسی ـسیلعلوم  مین 

 نفتشواسي زمين -2202
شامل        -1 :نواورن دروس امتحاني سی  شنا سطح کار صی در  ص سی ایوان   ) مین مجموعه دروس تخ سی  فت( و    مین –شنا سی  شنا شنا ش  کار شوـره    ) مین شامل  ار سی  فت پی شوـر    -شنا سوبی پی  -2ه(، سنگ ر

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره - شناسی  فت مین 

 يشواسي رسورسوگشواسي زمين -2203
شامل       مجموعه  -1 :نواورن دروس امتحاني سی  شنا سطح کار صی در  ص سی ایوان   ) مین دروس تخ سی      سنگ  -شنا شنا سوبی( و کار سی ر شامل  شنا ش   سنگ  ار سوبی ) سوب  -)کوبناته و غیوکوبناته(  ر شناسی   ر

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2پیشوـره(، 

 شركت كوودتوانود در ارن كدرشته التحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره - اسیرسوب شن و شناسی سنگ شناسی رسوبیعلوم  مین 

 شواسيآبشواسي زمين -2204
 -2های  یو  مینی(، هی رولیک آب -ارش  شامل )هی روژئولوژی پیشوـره    شناسی( و کارشناسی    آب  مین –شناسی ایوان   مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل ) مین       -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره - شناسیآب شناسی علوم  مین 

 مهودسيشواسي زمين -2205
نگ(، مکا یک خاک و س -شناسی مهن سی پیشوـره   ) مین شامل  ارش  کارشناسی  شناسی مهن سی( و     مین –شناسی ایوان   ) مین کارشناسی شامل   مجموعه دروس تخصصی در سطح     -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره - مهن سی شناسی مین شناسی علوم  مین 

 محيطيزرستشواسي زمين -2206
شناسی پزشکی(،     مین -محیطی شیمی  یست  ) مین  شامل  ارش  کارشناسی  محیطی( و شناسی  یست    مین –شناسی ایوان   ) مین مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل       -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره -  یست محیطیشناسی  مین 

 ذترولوژيشواسي زمين -2208
 -های آذرین و دگوگو ی )پروولوژی سنگ  شامل  ارش  کارشناسی  شناسی )آذرین و دگوگو ی(( و   سنگ  -شناسی ایوان   ) مین شامل مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی        -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2ژئوکووئولوژی(، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره - پروولوژیشناسی  مینعلوم  

 اقتصاديشواسي زمين -2209
 مین  اکرشاـات  -شامل )کا سارها )آذرین، دگوگو ی، رسوبی(     ارش  کارشناسی  شناسی اهرصادی( و     مین –شناسی ایوان   مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل ) مین       -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2شیمیایی(، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره - اهرصادیشناسی  مینعلوم  

 تكتونيكشواسي زمين -2210
شامل         -1 :نواورن دروس امتحاني سی  شنا سطح کار صی در  ص سی ایوا  ) مین مجموعه دروس تخ ساخراری( و      مین -ن شنا سی  سی  شنا شنا ش  کار شوـره    شامل  ار ساخت پی سرع اد   -2ژئوتکرو یک(،  -) مین  ا

  بان ا گلیسی -3تحصیلی، 

 ارن كدرشته شركت كوودتوانود در التحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره - تکرو یکشناسی  مینعلوم 

 شيمي فيزركـ  شيمي -2211
  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2شیمی کوآ رومی(،  – 1تومودینامیک آماری -)شیمی ـیزیک  شامل ارش کارشناسیمجموعه دروس تخصصی در سطح  -1 :نواورن دروس امتحاني

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره شیمی ـیزیک  شیمی 

 شيمي آليـ  شيمي -2212
  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2سنرز توکیبات آلی(،  -طیف سنجی در شیمی آلی  -)شیمی آلی پیشوـره  شامل ارش کارشناسیمجموعه دروس تخصصی در سطح  -1 :نواورن دروس امتحاني

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره شیمی آلی  شیمی 
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 شيمي تجزرهـ  شيمي -2213
  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2ای(، الکرووشیمی تجزیه - 1ایاسپکرووسکوپی تجزیه -)شیمی تجزیه پیشوـره  شامل ارش کارشناسیمجموعه دروس تخصصی در سطح  -1 :نواورن دروس امتحاني

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره شیمی تجزیه  شیمی 

 شيمي معدنيـ  شيمي -2214
سطح      -1 :نواورن دروس امتحاني صی در  ص سی  مجموعه دروس تخ شنا ش  کار شوـره    شامل  ار شیمی مع  ی پی شیمی مع  ی(،    -های مع  ی تومودینامیک و مکا یزم واکنش -سینیریک   -) سنجی در   -2طیف 

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره شیمی مع  ی  شیمی 

 شيمي كاررردي -2215
سطح      -1 :نواورن دروس امتحاني صی در  ص سی  مجموعه دروس تخ شنا ش  کار سرگاه  شامل  ار صنعت      )کنرول د شگاه به  شیمی ا  آ مای سروش  شیمیایی  گاهواکنش -ها و گ شوـره(،    -های   -2شیمی تجزیه پی

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره - شیمی کاربودی 

 شيمي ـ شيمي ذييمر -2216
سطح      -1 :نواورن دروس امتحاني صی در  ص سی  مجموعه دروس تخ شنا ش  کار شیمی  شامل  ار سایی و تکنولوژی پلیمو    –ـیزیک پلیموها ) ش ن(،      –شنا سینریک پلیمو  صیلی،    -2شیمی و  سرع اد تح  بان  -3ا

 ا گلیسی

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره شیمی پلیمو  شیمی 

 فيتوشيمي -2218
سی        -1 :نواورن دروس امتحاني شنا سطح کار صی در  ص شامل  مجموعه دروس تخ ش   شیمی  ار شوـره  ) سایی توکیبات طبیعی(،      -توکیبات طبیعی شیمی  -آلی پی شنا سا ی و  صیلی،    -2ج ا سرع اد تح  بان  -3ا

 ا گلیسی

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره - ـیروشیمی 

 هواشواسي -2219
ــ ـیزیک عمومی ) (2و1))ریاضی عمومی   مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل        -1 :نواورن دروس امتحاني )دینامیک جو و م ل سا ی ع دی جو و اهیا وس ـ   شامل  ارش  کارشناسی  (( و 2و1ــ

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2ـیزیک جو ـ هواشناسی سینوپریکی(، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره - هواشناسی 

 شواسي ـ فيزرولوژي رياهيزرست -2220
شامل         -1 :نواورن دروس امتحاني سی  شنا سطح کار صی در  ص شامل     مجموعه دروس تخ سرماتیک گیاهی و تکوین گیاهی  سی ــ  ــ ریخت    )ریخت )ـیزیولوژی گیاهی ــ شویح ــ ــ ت سی ــ  ایی(( و  ایی و ا  امشنا

  بان ا گلیسی -3، اسرع اد تحصیلی -2جذب و ا ر ال در گیاهان ـ مرابولیسو گیاهی ـ ـروسنرز(، شامل )ارش  کارشناسی

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره - شناسی ـ ـیزیولوژی گیاهی یست 

 شواسي رياهيشواسي ـ سيستماتيك و رومزرست -2221
سی        -1 :نواورن دروس امتحاني شنا سطح کار صی در  ص شامل     شامل مجموعه دروس تخ سرماتیک گیاهی و تکوین گیاهی  سی ــ  ــ ریخت    )ریخت )ـیزیولوژی گیاهی ــ شویح ــ ــ ت سی ــ  ایی(( و  ایی و ا  امشنا

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2های گیاهی ـ جغواـیای گیاهی و ـلور ایوان(، تاکسو ومی ج ی  ـ اکولوژی پوشششامل ) ارش کارشناسی

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميمرتبط كه فارغهاي رشته ررار  رشته
 - شناسی ـ سیسرماتیک گیاهی(  یست1 

 - اهی(گیشناسی گیاهی )اکولوژیشناسی ـ بوم(  یست2  هاتمامی رشره

 شواسي ـ سيولي و تكوروي رياهيزرست -2222
ـ سیسرماتیک گیاهی و تکوین گیاهی شامل  کارشناسی شاملمجموعه دروس تخصصی در سطح  -1 :نواورن دروس امتحاني ـ ریخت  )ریخت )ـیزیولوژی گیاهی  ـ تشویح  ارشناسی ایی(( و ک ایی و ا  امشناسی 

 ا گلیسی بان  -3اسرع اد تحصیلی،  -2شناسی تکوینی گیاهی(،  یست ـای شناسی گیاهی م ایسهشناسی و باـتیاخره ـتشویح گیاهان آو  ی شامل )ارش  

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره - تکوینی گیاهی و شناسی ـ سلولی یست 

 ميكوليشواسي ـ سيولي و زرست -2226
شناسی سلولی ) یست ارش  شامل( و کارشناسیملکولیوسلولیشناسی ـ  یست   ـ ژ ریک  ـ میکووبیولوژی بیوـیزیک  ـ بیوشیمی ) مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2و هما ن سا ی ـ رو ویسی و توجمه ـ تنظیو بیان ژن(،  DNAپیشوـره ـ ساخرار 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودميالتحصيكن آن هاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره - مولکولی و شناسی ـ سلولی یست 

 ميكولي ژنتيكشواسي ـ زرست -2228
)سیرو ژ ریک ـ ژ ریک   ارش  شاملکارشناسی( و ملکولیوسلولیشناسی ـ  یست   ـ ژ ریک  ـ میکووبیولوژی بیوـیزیک  ـ )بیوشیمی  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2مهن سی ژ ریک(،  ـملکولی 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره - ژ ریک مولکولیشناسی ـ  یست 

 ميكروريولوژيشواسي ـ زرست -2229
)ـیزیولوژی  ارش  شامل  ( و کارشناسی  ملکولیوسلولی شناسی   ــــ ژ ریک ــــ  یست  ــــ میکووبیولوژیبیوـیزیک  ــــبیوشیمی  ) مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل        -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2شناسی پیشوـره(، ها ـ ویووسها ـ ژ ریک پووکاریوتها ـ اکولوژی میکوو ارگا یسومیکووارگا یسو

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره - میکووبیولوژی 
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 نيوم جانوري ـ فيزرولوژي جانوري -2223
)ـیزیولوژی سیسرو عصبی موکزی و  ارش  شامل( و کارشناسیملکولیوسلولیشناسی  یست ــــشیمی بیوــــ  ـیزیولوژی جا وری) کارشناسی شاملمجموعه دروس تخصصی در سطح   -1 :نواورن دروس امتحاني
  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2ـیزیولوژی غشاء سلولی(، 

 كوود توانود در ارن كدرشته شركتالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره ـیزیولوژی جا وری  علوم جا وری 

 جانوري ريوسيستماتيكنيوم جانوري ـ  -2224
)بیوسیسرماتیک جا وری،  ارش  شامل( و کارشناسیملکولیوسلولیشناسی  یست ـــشناسی اسی ـــ جنین شناسی و باـت)جا ورشن مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2جغواـیای جا وری(،  – ایی گو ه و گو ه

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره بیوسیسرماتیک جا وری  علوم جا وری 

 تكوروينيوم جانوري ـ  -2225
ـ جنین شناسی و باـت )جا ور مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل -1 :نواورن دروس امتحاني  ـای )جنین شناسی م ایسه ارش  شامل( و کارشناسیملکولیوسلولیشناسی  یست ـ شناسی شناسی 

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2ژ ریک تکوینی(،  ـ یست شناسی تکوینی جا وری 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره تکوینی  علوم جا وری 

 ريوشيمي -2227
 )ساخرار ماکوو ارش  شامل( و کارشناسیملکولیوشناسی سلولیــــ  یست ــــ ژ ریک ــــ میکووبیولوژیبیوـیزیک  ــــبیوشیمی ) مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل  -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2های بیوشیمی(، های  یسری ـ آ زیو شناسی ـ مرابولیسو و روشملکول

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره - بیوشیمی 

 ريوفيزرك -2230
)بیوـیزیک )سلولی،  شامل ارش کارشناسی( و ملکولیوشناسی سلولیـــ  یست ـــ ژ ریک ـــ میکووبیولوژیبیوـیزیک  ـــبیوشیمی شامل )مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 :نواورن دروس امتحاني

 ا گلیسی بان  -3اسرع اد تحصیلی،  -2پوتوی، ملکولی( ـ بیوتومودینامیک(، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره - بیوـیزیک 

 زرست فواوري ميكروري -2231
بیوتکنولوژی شامل )  ارش  کارشناسی  ( و ملکولیوشناسی سلولی    یست ــــ  ــــ ژ ریک ــــ میکووبیولوژیبیوـیزیک  ــــبیوشیمی  شامل ) مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی       -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2ها ـ بیوا فورماتیک(، ها و ژ ریک پووکاریوتمهن سی پووتئین ـ ژ ریک یوکاریوت ـهای تخمیو ـواورده

 كدرشته شركت كوودتوانود در ارن التحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره -  یست ـناوری میکووبی 

 آمار -2232
اسرع اد  -2(، 1شامل )اسرنباط آماری ارش کارشناسی( و 2و1ـ مبا ی احرمال ـ احرمال   2و1)مبا ی آ الیز ریاضی ـ ریاضی عمومی  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3تحصیلی، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 - ( آمار1 

 هاتمامی رشره
 - سنجی ( بیو2 

 رراضي محض -2233
ـ مبا ی ماتویس    مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل -1 :نواورن دروس امتحاني ـ آ الیز ریاضی  ـ مبا ی جبو( و  )مبا ی آ الیز ریاضی  ـ آ الیز  )جبو پیشوـر شامل ارش کارشناسیها و جبو خطی  ه 

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2ح ی ی(، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته زميوه تخصصي رشته

 ریاضی 
 ( جبو 1 

 ( آ الیز2  هاتمامی رشره
 ( هن سه )توپولوژی(3 

 رراضي كاررردي -2234
ـ مبا ی ماتویس    مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل -1 :نواورن دروس امتحاني ـ آ الیز ریاضی  ـ مبا ی آ الیز ع دی( و  )مبا ی آ الیز ریاضی  ز ع دی )آ الی شامل ارش کارشناسیها و جبو خطی 

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2(، 1آ الیز ح ی ی ـ تح یق در عملیات پیشوـره  پیشوـره ـ

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته زميوه تخصصي رشته

 ریاضی کاربودی 
 ( آ الیز ع دی 1

 هاتمامی رشره
 ( تح یق در عملیات2

 فيزرك دررا -2235
 -3اسرع اد تحصیلی،    -2ـیزیک دریا و تئوری امواج جزر و م (، شامل )  ارش  کارشناسی  مکا یک سیاالت، ـیزیک عمومی( و  شامل ) مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی        -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره - ـیزیک دریا 
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 شواسي دررازرست -2236 
سی        -1 :نواورن دروس امتحاني شنا سطح کار صی در  ص ست شامل ) مجموعه دروس تخ سی     ـیزیولوژی جا وران آبزی،  ی شنا سی دریا( و کار ش   شنا سی دریا، بوم  شامل ) ار شنا شوـره دریا(،     جا ور سی پی  -2شنا

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 شناسی دریا یست 
 ( جا وران دریا1 

 هاتمامی رشره
 ( بوم شناسی دریا2 

 نيوم و فواوري نانو ـ نانوفيزرك -2237
مکا یک کوا رومی پیشوـره  شامل )  ارش  کارشناسی  )شامل کل کراب ـیزیک هالی ی آخوین ویوایش(( و   3و 2و  1ـیزیک پایه شامل ) مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی       -1 :دروس امتحانينواورن 

 ا گلیسی بان  -3اسرع اد تحصیلی،  -2ـ مبا ی  ا وتکنولوژی(،  1ـ الکروودینامیک ـ مکا یک آماری پیشوـره 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

  ا وـیزیکعلوم و ـناوری  ا و ـ  
 (  ا و ـرو یک 1 

 هاتمامی رشره
 (  ا و ساخرارها2 

 فيزرك -2238
  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2(، 1آماری پیشوـره کوا رومی پیشوـره ـ الکروودینامیک ـ مکا یکمکا یک)شامل  ارش کارشناسیمجموعه دروس تخصصی در سطح  -1 :نواورن دروس امتحاني

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی گوایش  ـیزیک( 1 

 هاتمامی رشره
 - ( ـیزیک محاسباتی2 

 فوتونيك -2239
  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2مکا یک کوا رومی پیشوـره ـ الکروودینامیک(، شامل ) ارش کارشناسیـیزیک م رن( و شامل )مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 :نواورن دروس امتحاني

 شركت كوودتوانود در ارن كدرشته التحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 - ( ـوتو یک1 

 هاتمامی رشره
 - ( مهن سی پالسما2 

 شواسيژئوفيزرك ـ لرزه -2240
تئوری ا رشار امواج  ــــ ـیلروهای دیجیرال ــــ لو ه شناسیشامل )ارش  شناسی ـیزیکی)عمومی(( و کارشناسی    مین – 2و1پایه مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی )ـیزیک      -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2(، کشسان

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره لو ه شناسی  ژئوـیزیک 

 شواسيهلزلژئوفيزرك ـ ز -2241
ئوری ا رشار امواج تـ  ساختلو ه  مینـیلروهای دیجیرال ـ شامل ) ارش کارشناسیشناسی ـیزیکی)عمومی(( و  مین – 2و1پایه ـیزیکسطح کارشناسی ) مجموعه دروس تخصصی در -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2کشسان(، 

 كوود توانود در ارن كدرشته شركتالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره ه شناسیلزل   ژئوـیزیک 

 ژئوفيزرك ـ الكترومغواطيس -2242
سی )       -1 :نواورن دروس امتحاني شنا سطح کار صی در  ص سی ـیزیکی)عمومی(( و    مین – 2و1پایه ـیزیکمجموعه دروس تخ سی  شنا شنا ش  کار شاـات  شامل )  ار ــ اکر ــ EMـیلروهای دیجیرال ــ شاـات   ــ اکر

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2(، الکرویکژئو

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره الکروومغناطیس  ژئوـیزیک 

 سوجيژئوفيزرك ـ رراني -2243
ـ گوا ی شامل ) ارش کارشناسیشناسی ـیزیکی)عمومی(( و  مین – 2و1پایه ـیزیکمجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ) -1 :نواورن دروس امتحاني  نجیساکرشاـات گوا ی ـ  سنجیـیلروهای دیجیرال 

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2(، ـیزیکید یژئو ـ

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره سنجیگوا ی  ژئوـیزیک 

 نيوم و فواوري نانو ـ نانوشيمي -2244
 -2 شامل )مبا ی  ا و تکنولوژی(، ارش کارشناسیآلی، مع  ی، تجزیه و شیمی ـیزیک(( و ریاضیات عمومی ــــ شیمی پایه )شیمیشامل )مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی      -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 علوم و ـناوری  ا و ـ  ا وشیمی 

 (  ا وشیمی  ظوی1 

 هاتمامی رشره
 (  ا وپلیمو2 
 (  ا و مواد مع  ی3 
  ا و سوپوا مولکول( 4 

 ررززرست فواوري -2245
و  بیوشیمی ـیزیک سلولی)ساخرار، عملکود    –اصول  ا وـناوری)مفاهیو شیمی و ـیزیک در ابعاد  ا و، اصول  یست ـناوری(     ) شامل  ارش  کارشناسی  مجموعه دروس تخصصی در سطح     -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2(،  یست مواد و مهن سی سطح در ابعاد  ا و –های  یسری( بوهمکنش ماکووملکول

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره - ریز یست ـناوری ) ا وبیوتکنولوژی( 
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 ريوانفورماتيك -2246 
 -3اسرع اد تحصیلی،    -2شناسی سلولی و مولکولی، آمار و احرمال، ساخرمان داده و الگوریرو، ریاضیات گسسره(،          یست شامل )  ارش  کارشناسی  مجموعه دروس تخصصی در سطح     -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 هاتمامی رشره - بیوا فورماتیک

 نيوم كامپيوتر -2247
  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2، ) ظویه علوم کامپیوتو(  شامل ارش کارشناسی)ساخرمان گسسره ـ منطق( و  دروس تخصصی در سطح کارشناسی شاملمجموعه  -1 :نواورن دروس امتحاني

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 علوم کامپیوتو 

 (  ظویه محاسبه 1

 هاتمامی رشره
 ها (  ظویه سیسرو2
 ( محاسبات  وم و هوش مصنوعی3
 ( محاسبات علمی4
 های صوریهای رسمی و روش(  بان5

 نيوم شواختي -2248
  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2مبا ی علوم شناخری ـ مبا ی علوم اعصاب ـ آمار و ریاضی و روش تح یق(، شامل ) ارش کارشناسیمجموعه دروس تخصصی در سطح  -1 :نواورن دروس امتحاني

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 - سا ی شناخریم لعلوم شناخری ـ ( 1 

 هاتمامی رشره

 - ـ  بان شناسی ( علوم شناخری2 

 شناخری اعصاب ( علوم شناخری ـ علوم3 
 ( مغز و شناخت1 
 مصنوعی ( رایا ش و هوش2 

 شناسی( علوم شناخری ـ روان4 
 شناسی شناخریروان ( 1
 ( شناخت اجرماعی2
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 فوي و مهودسيهاي امتحاني رروه رشته -3جدول شماره 
  

 مهودسي ررق ـ الكترونيك -2301
  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2(، 2و1الکروو یک ـ 2و1م ارهای الکرویکی ـمجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )ریاضیات مهن سی  -1 :نواورن دروس امتحاني

 شركت كوود توانود در ارن كدرشتهالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره  الکروو یک  مهن سی بوق 

 مهودسي ررق ـ مخاررات  -2302
  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2ها(، ها و سیسروسیگنال ـالکروومغناطیس  ـ 2و1م ارهای الکرویکی ـمجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )ریاضیات مهن سی  -1 :نواورن دروس امتحاني

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 مهن سی بوق 
 مخابوات می ان و موج 

 هاتمامی رشره
 مخابوات سیسرو

 مهودسي ررق ـ قدرت -2304
اسرع اد  -2(، 2های الکرویکیماشین ــــهای ا وژی الکرویکی تحلیل سیسرو  ــــ 2و1م ارهای الکرویکی ــــمجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )ریاضیات مهن سی          -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3تحصیلی، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره  ه رت  مهن سی بوق 

 مهودسي ررق ـ كوترل -2305
 بان  -3اسرع اد تحصیلی،  -2های کنرول خطی(، سیسرو ـ ها ها و سیسروسیگنال ـ  2و1م ارهای الکرویکی ـ مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )ریاضیات مهن سی  -1 :نواورن دروس امتحاني

 ا گلیسی

 شركت كوودتوانود در ارن كدرشته التحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره  کنرول  مهن سی بوق 

 مهودسي نمران ـ سازه -2307
ـ تحلیل سا ه شامل )مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 :نواورن دروس امتحاني اسرع اد  -2ـ تئوری االسریسیره(،   دینامیک سا هشامل ) ارش کارشناسیها( و مکا یک جام ات )م اومت مصالح 

  بان ا گلیسی -3تحصیلی، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره   سا ه  مهن سی عموان 

 مهودسي نمران ـ زلزله -2308
اسرع اد  -2ـــ دینامیک خاک(،  دینامیک سا هشامل ) ارش کارشناسیها(( و مکا یک جام ات)م اومت مصالح ـــ تحلیل سا هشامل )مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3تحصیلی، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره   مهن سی  لزله  مهن سی عموان 

 مهودسي نمران ـ ژئوتكويك -2309
 -2دینامیک خاک ــــ مهن سی پی پیشوـره(،   شامل )  ارش  کارشناسی  ها(( و مکا یک جام ات )م اومت مصالح ــــ تحلیل سا ه  شامل ) مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی       -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره   ژئوتکنیک  مهن سی عموان 

 هاي هيدروليكيمهودسي نمران ـ مهودسي آب و سازه -2310
سی        -1 :امتحاني نواورن دروس شنا سطح کار صی در  ص سا ه  شامل ) مجموعه دروس تخ ــ تحلیل  صالح ــ سی  ها( و مکا یک جام ات )م اومت م شنا ش  کار ــ طواحی هی رولیکی  شامل )  ار شوـره ــ هی رولیک پی

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2های(، سا ه

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره  های هی رولیکیمهن سی آب و سا ه  مهن سی عموان 

 مهودسي نمران ـ راه و ترارري -2311
مهن سی تواـیک پیشوـره ــــ تحلیل و طواحی   شامل )  ارش  کارشناسی  ها(( و مکا یک جام ات )م اومت مصالح ــــ تحلیل سا ه  شامل ) مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی       -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2روسا ی پیشوـره(، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره  راه و توابوی  مهن سی عموان 

 هاي درراريو سازه مهودسي نمران ـ سواحل  روادر -2312
ـ تحلیل سا ه شامل )مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 :نواورن دروس امتحاني ـ اصول طواحی سا ه شامل ) ارش کارشناسیها(( و مکا یک جام ات )م اومت مصالح  های مبا ی هی رولیک دریا 

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2)مرعارف( دریایی(، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره های دریاییسواحل، بنادر و سا ه  مهن سی عموان 
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 مهودسي نمران ـ مدرررت موارع آب -2313

ــ تحلیل سا ه   مکا یک جام اتشامل ) مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی        -1 :نواورن دروس امتحاني ــ هی رولوژی  آبشامل )  ارش  کارشناسی  ها(( و )م اومت مصالح ــ های  یو مینی پیشوـره ــ
  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2مهن سی پیشوـره(، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره مهن سی و م یویت منابع آب  مهن سی عموان 

 مهودسي نمران ـ حمل و نقل -2314
ــ تحلیل سا هشامل )مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 :نواورن دروس امتحاني ــ بو امهشامل ) ارش کارشناسیها(( و مکا یک جام ات)م اومت مصالح ـ ل و ریزی حممهن سی تواـیک پیشوـره ـ

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2  ل(، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره حمل و   ل  مهن سی عموان 

 مهودسي نمران ـ مدرررت ساخت -2315
ـ تحلیل سا ه شامل )مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 :نواورن دروس امتحاني ـ روش بو امهشامل ) ارش کارشناسیها(( و مکا یک جام ات )م اومت مصالح  های ساخت(، ریزی و کنرول پووژه 

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2

 كدرشته شركت كوودتوانود در ارن التحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره مهن سی و م یویت ساخت  مهن سی عموان 

 مهودسي نمران ـ محيط زرست -2316
 مبا ی –اصول مهن سی تصفیه آب و ـاضالب     شامل )  ارش  کارشناسی  ها(( و مکا یک جام ات )م اومت مصالح ــــ تحلیل سا ه  شامل ) مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی       -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2ها(، سا ی آالین ها ر ال، ا رشار و م ل

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره مهن سی محیط  یست  مهن سی عموان 

 ررداري ـ ژئودزينقشهمهودسي  -2317
اسرع اد   -2ای پیشوـره ــــ ژئودینامیک پیشوـره(،   ژئود ی هن سی ماهواره شامل )  ارش  کارشناسی  ژئود ی( و  ـــــروگوامروی شامل ) مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی       -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3تحصیلی، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره ژئود ی  بوداریمهن سی عموان   شه 

 ررداري ـ فتوررامتريمهودسي نقشه -2318
ـــروگوامروی شامل )مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 :نواورن دروس امتحاني ــ تئوری ت ویب و م لـروگوامروی شامل ) ارش کارشناسیژئود ی( و  ـ اسرع اد  -2سا ی رهومی  مین(، رهومی ـ

  بان ا گلیسی -3تحصیلی، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره  ـروگوامروی  بوداریمهن سی عموان   شه 

 ررداري ـ سوج  از دورمهودسي نقشه -2319
 -2کاربودهای سنجش ا  دور(،   ــــ پودا ش رهومی تصاویو سنجش ا  دور  شامل )  ارش  کارشناسی  ژئود ی( و  ـــــروگوامروی شامل ) مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی       -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره  سنجش ا  دور  بوداریمهن سی عموان   شه 

 (GISررداري ـ سيستم اطكنات جغرافياري )مهودسي نقشه -2320
های ــــ م یویت  مین و سیسرو   2و1 (GIS)سیسرو اطالعات جغواـیایی   شامل )  ارش  کارشناسی  ژئود ی( و  ـــــروگوامروی شامل ) مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی       -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2اطالعات  مینی(، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره  (GIS)سیسرو اطالعات جغواـیایی   بوداریمهن سی عموان   شه 

 مهودسي مكانيك ـ ساخت و توليد -2321
 بان  -3اسرع اد تحصیلی،    -2دادن ـلزات ــــ مرالورژی در تولی (، آ الیز شکل شامل )  ارش  کارشناسی  ریاضیات مهن سی( و   شامل ) مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی       -1 :نواورن دروس امتحاني

 ا گلیسی

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميمرتبط كه فارغهاي رشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره   ساخت و تولی   مهن سی مکا یک 

 مهودسي مكانيك ـ مكانيك جامدات -2322

  
 

ــ تئوری االسریسیره(،     شامل )  ارش  کارشناسی  ریاضیات مهن سی( و   شامل ) مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی        -1 :امتحاني دروس نواورن  بان  -3اسرع اد تحصیلی،    -2مکا یک محیط پیوسره ــ
 ا گلیسی

 كوود شركت كدرشته ارن در توانودمي آن التحصيكنفارغ كه مرتبط هايرشته ررار  رشته

 ( طواحی کاربودی شاخه تخصصی مکا یک جام ات1 مکا یک مهن سی 
 هاتمامی رشره

 های ریلی( ماشین1
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 مهودسي مكانيك ـ درواميك  كوترل و ارتعاشات -2323   

اسرع اد تحصیلی،  -2کنرول پیشوـره(،  ـــارتعاشات پیشوـره  ـــ دینامیک پیشوـرهشامل ) ارش کارشناسیریاضیات مهن سی( و شامل )مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 :امتحاني دروس نواورن
  بان ا گلیسی -3

 كوود شركت كدرشته ارن در توانودمي آن التحصيكنفارغ كه مرتبط هايرشته ررار  رشته

 مکا یک مهن سی 

 ( طواحی کاربودی شاخه تخصصی دینامیک، کنرول و ارتعاشات1 

 هاتمامی رشره
 ( مهن سی خودرو2
 های دینامیکی خودرو( طواحی سیسرو3
 ( سا ه و ب  ه4

 انرژيمهودسي مكانيك ـ تبدرل  -2324
 بان  -3اسرع اد تحصیلی،  -2مکا یک سیاالت پیشوـره ـ تومودینامیک پیشوـره(، شامل ) ارش کارشناسیریاضیات مهن سی( و شامل )مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1: امتحاني دروس نواورن

 ا گلیسی

 كوود شركت كدرشته ارن در توانودمي آن التحصيكنفارغ كه مرتبط هايرشته ررار  رشته

 مکا یک مهن سی 

 ( تب یل ا وژی1
 ( مهن سی خودرو2 هاتمامی رشره

 ( هوای محوکه3

 مهودسي دررا -2330
اسرع اد   -2هی رودینامیک پیشوـره ــــ طواحی سا ه کشری(،    شامل )  ارش  کارشناسی  مکا یک سیاالت( و   ــــم اومت مصالح  شامل ) مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی       -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3تحصیلی، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره - مهن سی دریا 

 مهودسي هوا فضا ـ آئرودرواميك -2331
 -3اسرع اد تحصیلی،    -2(، 1آیوودینامیک مادون صوت ــــ جویان لزج پیشوـره  شامل )  ارش  کارشناسی  ریاضیات مهن سی( و   شامل ) مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی       -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره آئوودینامیک  مهن سی هوا ـضا 

 مهودسي هوا فضا ـ جيوررندري -2332
 -3اسرع اد تحصیلی،  -2دینامیک گا ها پیشوـره ــــ سوخت و احرواق پیشوـره(، شامل ) ارش  کارشناسی  ریاضیات مهن سی( و   شامل ) مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی       -1 :نواورن دروس امتحاني

 ا گلیسی بان 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره جلوبو  گی  مهن سی هوا ـضا 

 هاي هواريمهودسي هوا فضا ـ سازه -2333
 -2( ، های هواـضاییهای هواـضایی ــــ تحلیل پیشوـره سا هطواحی پیشوـره سا هشامل ) ارش کارشناسیریاضیات مهن سی( و  شامل ) مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی       -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره های هواییسا ه  مهن سی هوا ـضا 

 مهودسي هوا فضا ـ درواميك ذرواز و كوترل -2334
  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2دینامیک پووا  پیشوـره ـ کنرول پیشوـره(، شامل ) ارش کارشناسیریاضیات مهن سی( و شامل )مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 :نواورن دروس امتحاني

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 دینامیک پووا  و کنرول( 1  مهن سی هوا ـضا 

 هاتمامی رشره
 ( مهن سی ـضایی2 

 مهودسي معدن ـ اكتشاف -2335
اسرع اد   -2 مین آمار پیشوـره( ،   ــــریاضیات مهن سی پیشوـره    شامل )  ارش  کارشناسی  ژئوشیمی اکرشاـی( و    ــــژئوـیزیک شامل ) مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی       -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3تحصیلی، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره اکرشاف مواد مع  ی مهن سی مع ن 

 استخراجمهودسي معدن ـ  -2336
سی        -1 :نواورن دروس امتحاني شنا سطح کار صی در  ص سی  تح یق در عملیات( و شامل ) مجموعه دروس تخ شنا ش  کار ــ مع ن  مع نشامل )  ار شوـره ــ سطحی پی شوـره( ،  کاری  سرع اد   -2کاری  یو مینی پی ا

  بان ا گلیسی -3تحصیلی، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره اسرخواج مواد مع  ی مهن سی مع ن 

 مهودسي معدن ـ فرآوري مواد معدني -2337
  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2آرایی پیشوـره ـ هی رومرالورژی(، کا هشامل ) ارش کارشناسیـلوتاسیون( و شامل )مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 :نواورن دروس امتحاني

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره ـوآوری مواد مع  ی مهن سی مع ن 
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 مهودسي معدن ـ مكانيك سوگ -2338

سی        -1 :نواورن دروس امتحاني شنا سطح کار صی در  ص سنگ( و  شامل ) مجموعه دروس تخ سی  مکا یک  شنا ش  کار سره  دینامیک محیطشامل )  ار ــهای پیو ضاهای  یو مینی(،   ــ سرع اد   -2طواحی و اجوای ـ ا
  بان ا گلیسی -3تحصیلی، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره مکا یک سنگ مهن سی مع ن 

 مهودسي ذييمر ـ ذييمر -2339
سی        -1 :نواورن دروس امتحاني شنا سطح کار صی در  ص ــ پ ی ه شامل ) مجموعه دروس تخ سی   ( وو ا ر ال جوم(ا ر ال حوارت  های ا ر ال )رئولوژی،شیمی ـیزیک پلیموها ــ شنا ش  کار شوـره  شامل )  ار مبا ی پی

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2مهن سی پلیمو(، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 مهن سی پلیمو 

 ( ـواورش1

 هاتمامی رشره

 (  ا وـناوری2
 ( پلیمویزاسیون3
 ( بیو مواد4
 ( کامپو یت5
 علوم پایه( 6

 ( چاپ7

 مهودسي ذييمر ـ رنگ -2341
سی         -1 :نواورن دروس امتحاني شنا سطح کار صی در  ص ــ پ ی ه شامل ) مجموعه دروس تخ سی  های ا ر ال )رئولوژی، ا ر ال حوارت و ا ر ال جوم(( و شیمی ـیزیک پلیموها ــ شنا ش  کار مبا ی علوم و شامل )  ار

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2آوری ر گ(، ـن

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره ر گ  مهن سی پلیمو 

 مهودسي محيط زرست ـ موارع آب -2343
  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2منابع آب(، شامل ) ارش کارشناسیمعادالت دیفوا سیل( و  ـ 2و1ریاضیات عمومیشامل )مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 :نواورن دروس امتحاني

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره منابع آب  مهن سی محیط  یست 

 مهودسي محيط زرست ـ آب و فاضكب -2344
  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2آب و ـاضالب(، شامل ) ارش کارشناسیمعادالت دیفوا سیل( و  ـ 2و1ریاضیات عمومیشامل )مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 :نواورن دروس امتحاني

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره آب و ـاضالب  مهن سی محیط  یست 

 مهودسي محيط زرست ـ مواد زائد جامد -2345
  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2پسما  (، شامل ) ارش کارشناسیمعادالت دیفوا سیل( و  ـ 2و1ریاضیات عمومیشامل )مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 :نواورن دروس امتحاني

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره مواد  ائ  جام   مهن سی محیط  یست 

 مهودسي محيط زرست ـ آلودري هوا -2346
  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2آلودگی هوا(، شامل ) ارش کارشناسیمعادالت دیفوا سیل( و  ـ 2و1ریاضیات عمومیشامل )مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 :نواورن دروس امتحاني

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره آلودگی هوا  مهن سی محیط  یست 

 مهودسي ذزشكي ـ ريوالكتررك -2347
های پودا ش سیگنال شامل )  ارش  کارشناسی  ای بو مهن سی پزشکی( و   م  مه -معادالت دیفوا سیل    ــــ 2و1ریاضیات عمومی شامل ) مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی       -1 :دروس امتحاني نواورن
  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2های عصبی عضال ی(، کنرول سیسرو -پزشکی

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره بیوالکرویک  مهن سی پزشکی 

 مهودسي ذزشكي ـ ريومكانيك -2348
ــ 2و1ریاضیات عمومیشامل )مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 :نواورن دروس امتحاني اسرع اد  -2، مکا یک محیط پیوسره( –مبا ی بیومکا یک شامل ) ارش کارشناسیمعادالت دیفوا سیل( و  ـ

  بان ا گلیسی -3تحصیلی، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 مهن سی پزشکی 
 بیومکا یک( 1 

 ( توا بخشی2  هاتمامی رشره
 ( ور ش3 

 ريومتررالمهودسي ذزشكي ـ  -2349
ـ سوامیک شامل ) ارش کارشناسیمعادالت دیفوا سیل( و  ـ  2و1ریاضیات عمومیشامل )مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 :نواورن دروس امتحاني ها و ـلزات و کاربود آ ها در  یست سا گاری 

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2ها و کاربود آ ها در مهن سی پزشکی(، مهن سی پزشکی ـ پلیموها و کامپو یت

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 مهن سی پزشکی 
 بیومرویال( 1 

 هاتمامی رشره
 باـتمهن سی ( 2 
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 مهودسي لوارع -2350

ـ تئوری  2و1)تح یق در عملیاتشامل )مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 :نواورن دروس امتحاني اسرع اد  -2های صنعری(،  طواحی سیسروشامل ) ارش کارشناسی( و و آمار مهن سی احرماالت( 
  بان ا گلیسی -3تحصیلی، 

 كوودتوانود در ارن كدرشته شركت التحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره - مهن سی صنایع 

 مهودسي نفت ـ اكتشاف -2351
ــشناسی  فت ) مینل مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شام -1 :نواورن دروس امتحاني ــشناسی ارش  شامل )لو هخواص سنگ و سیال( و کارشناسی ـ ــپرووـیزیک پیشوـره  ـ  فت  -یژئوشیمی آل ـ

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2پیشوـره(، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره اکرشاف مهن سی  فت  

 مهودسي نفت  -2352
اسرع اد  -2، (چاه آ مایی ـ( 2و1)بوداریمهن سی بهوه ـ( 2و1)مهن سی حفاری ـ ـ خواص سنگ و سیال  (2و1)مهن سی مخا نشامل )مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3تحصیلی، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره - مهن سی  فت  

 و الگوررتم افزارمهودسي كامپيوتر ـ نرم -2354
 -2 ،های پیشوـره( های عامل پیشوـره ــــ پایگاه داده سیسرو  شامل )  ارش  کارشناسی  ها( و ها و طواحی الگوریروساخرمان داده شامل ) مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی        -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 اـزار وم  مهن سی کامپیوتو( 1 

 هاتمامی رشره
 - ( الگوریرو و محاسبات2 

 هاي كامپيوتريمهودسي كامپيوتر ـ معماري سيستم -2355
ــ شامل ) ارش کارشناسیم ار منط ی و معماری کامپیوتو( و شامل )مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 :امتحانينواورن دروس  اسرع اد تحصیلی،  -2، پیشوـره( VLSIمعماری کامپیوتو پیشوـره ـ

  بان ا گلیسی -3

 كوود توانود در ارن كدرشته شركتالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره های کامپیوتویمعماری سیسرو  مهن سی کامپیوتو 

 مهودسي كامپيوتر ـ هو  مصووني -2356
 -3اسرع اد تحصیلی،  -2، شناسایی الگو ــــ یادگیوی ماشین(   شامل )  ارش  کارشناسی  ها( و ها و طواحی الگوریروساخرمان داده شامل ) مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی       -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره هوش مصنوعی و رباتیکز  مهن سی کامپیوتو 

 شبكه و راران   مهودسي كامپيوتر ـ -2357 
اسرع اد  -2پیشوـره(،  هایشبکههای عامل پیشوـره ــــ سیسروشامل ) ارش کارشناسیها( و ها و طواحی الگوریروساخرمان داده شامل ) مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی       -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3تحصیلی، 

 شركت كوودتوانود در ارن كدرشته التحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 مهن سی کامپیوتو 
 های کامپیوتوی( شبکه1 

 هاتمامی رشره
 ( رایا ش امن2 

  مهودسي فواوري اطكنات -2358
ــ شبکه )شبکه  هاالگوریرو ها و طواحیحل مسأله )ساخرمان داده  شامل ) مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی        -1 :نواورن دروس امتحاني امل ش  ارش  کارشناسی  های کامپیوتوی و امنیت شبکه( و  ( ــ

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2کاوی( ـ خ مات ـناوری اطالعات )تجارت الکروو یک و آمو ش الکروو یکی((، مهن سی اطالعات )پایگاه داده پیشوـره، با یابی پیشوـره اطالعات و داده)

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 مهن سی ـناوری اطالعات 
 ( تجارت الکروو یکی1 

 های اطالعاتی( م یویت سیسرو2  هاتمامی رشره
 ایهای چن  رسا ه( سیسرو3 

 مهودسي مواد و متالورژي -2359
سی        -1 :نواورن دروس امتحاني شنا سطح کار صی در  ص سی  خواص ـیزیکی مواد، تومودینامیک و خواص مکا یکی مواد(  و شامل ) مجموعه دروس تخ شنا ش  کار سایی و آ الیز مواد(  روششامل )  ار شنا  -2، های 

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی، 

 شركت كوودتوانود در ارن كدرشته التحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره - مهن سی مواد و مرالورژی 

 مهودسي شيمي -2360 
 -3اسرع اد تحصیلی،  -2، های ا ر ال()پ ی ه شامل ارش کارشناسی)سینریک و طواحی راکرور ــــ تومودینامیک( و کارشناسی و  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل       -1 :نواورن دروس امتحاني

 ا گلیسی بان 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره بیوتکنولوژی ها بجز گوایشتمامی گوایش  مهن سی شیمی 
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 مهودسي شيمي ـ ريوتكوولوژي -2362

سی        -1 :نواورن دروس امتحاني شنا سطح کار صی در  ص ــ تومودینامیک( و  )شامل  مجموعه دروس تخ سی  سینریک و طواحی راکرور ــ شنا ش  کار صنعری و      شامل )  ار شوـره )میکووبیولوژی  شیمی پی سی بیو مهن 
  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2، ها((تکنولوژی آ زیو

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره بیوتکنولوژی  مهن سی شیمی 

 فواوري نانو ـ نانومواد -2363
مبا ی  ا وتکنولوژی شامل ) ارش کارشناسیو (( (2و1)ـیزیک پایه  (،2و1)ریاضی ـیزیک (، 2و1)ریاضی و ـیزیک )ریاضی عمومی)شامل مجموعه دروس تخصصی درسطح کارشناسی  -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2، ـ  ا ومواد(

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره  ا ومواد  ـناوری  ا و 

 فواوري نانو ـ نانوالكتررك -2364
مبا ی  ا وتکنولوژی شامل ) ارش کارشناسیو (( (2و1)ـیزیک پایه  (،2و1)ریاضی ـیزیک (، 2و1)ریاضی و ـیزیک )ریاضی عمومی)شامل مجموعه دروس تخصصی درسطح کارشناسی  -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3 اسرع اد تحصیلی، -2 ،ـ ادوات  یمه هادی پیشوـره(

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره  ا والکرویک  ـناوری  ا و 

 اي ـ كارررد ذرتوهامهودسي هسته -2365
اسرع اد  -2، محاسبات توابود پوتوها( ــــریاضیات مهن سی ــــ آشکارسا ی    شامل )  ارش  کارشناسی  حفاظت در بوابو اشعه( و  شامل ) مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی       -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3تحصیلی، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره کاربود پوتوها ایمهن سی هسره 

 اي ـ راكتورمهودسي هسته -2366
، ای(هسره هایتکنولوژی  یووگاهـ   ـیزیک راکرور ـ محاسبات ع دی پیشوـره شامل ) ارش کارشناسیحفاظت در بوابو اشعه( و شامل )مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 ایمهن سی هسره 
 ( راکرور1 

 هاتمامی رشره
 ( چوخه سوخت2 

 مهودسي نساجي ـ تكوولوژي نساجي -2370
ـ ریسن گی م رن( و  شامل )مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 :نواورن دروس امتحاني ـ ـیزیک و مکا یک   تئوریشامل ) ارش کارشناسیباـن گی  ـ ـیزیک الیاف پیشوـره  های ساخرما ی پارچه 

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2، ساخرارهای  ا ولیفی(

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره تکنولوژی  ساجی  مهن سی  ساجی 

 مهودسي نساجي ـ شيمي نساجي و نيوم الياف -2371
ــ ـیزیک الیاف( و شامل )مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 :نواورن دروس امتحاني ــ ـیزیک و مکا یک شامل ) ارش کارشناسیر گو ی ـ ــ تکنولوژی تولی  الیاف پیشوـره ـ کالویمروی پیشوـره ـ

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2، ساخرارهای  ا ولیفی(

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره شیمی  ساجی و علوم الیاف  مهن سی  ساجی 

 هاي انرژيمهودسي سيستم -2372 
های یسرو تحلیل س  -تکنولوژی پینج و تحلیل اگزرژی  -ریزی ریاضی پیشوـره   بو امهشامل )  ارش  کارشناسی  تومودینامیک( و شامل ) مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی        -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2، (ا وژی

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 های ا وژیمهن سی سیسرو 
 سا ی ا وژی( م ل1 

 ( ـناوری ا وژی2  هاتمامی رشره
 ( ا وژی و محیط  یست3 
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 كشاورزي و موارع طبيعيهاي امتحاني رروه رشته -4جدول شماره 
  

 محيط زرست  -2401
شنا          -1 :نواورن دروس امتحاني شامل ) سی  شنا سطح کار صی در  ص ست  مجموعه دروس تخ ست، ار یابی محیط  ی شامل )م یویت مهوه داران و مناطق حفاظت     خت محیط  ی ش   سی ار شنا ش ه، آمایش  ( و کار

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2سو مین، آلودگی صنعری(، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 
 محیط  یست 

 های محیط  یستآلودگی (1
 هاتمامی رشره

 تنوع  یسری (2
  آمایش محیط  یست (3

 مكانيك ريوسيستمهودسي م -2404
های کشــاور ی( و (، اســراتیک، م اومت مصــالح، دینامیک، طواحی اجزاء، موتور، تواکرور و ماشــین3و 2 ،1)مجموعه دروس تخصــصــی در ســطح کارشــناســی شــامل )ریاضــیات   -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2، روش تح یق(، های مهن سی شامل )ریاضیات مهن سی تکمیلی، طوح و تحلیل آ مایش ارش کارشناسی

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 مهن سی مکا یک بیوسیسرو 
 های کشاور ی( طواحی ماشین1 

 های تج ی  پذیو( ا وژی2  هاتمامی رشره
 ( ـناوری پس ا  بوداشت3 

 كانيزاسيون كشاورزيم -2405
ضیات عمومی، آمار و طوح آ مایش           -1 :نواورن دروس امتحاني شامل )ریا سی  شنا سطح کار صی در  ص شین مجموعه دروس تخ سیون، تحلیل و ار یابی پووژه  ها، ما شاور ی و مکا یزا سیون( و  های ک های مکا یزا

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2های کشاور ی(، آ مون و ار یابی ماشین ،لی، طوح آ مایشات کشاور ی تکمیلیتکمیهای مکا یزه، ریاضیات شامل )تحلیل سیسرو ارش کارشناسی

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره - مکا یزاسیون کشاور ی 

 راغباني و مهودسي نيوم  -2406
 ارش  ارشناسی  کاهان باغبا ی( و مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )ـیزیولوژی گیاهی و ـیزیولوژی پس ا  بوداشت، اصول تولی  گیاهان باغبا ی، ژ ریک و اصالح گی           -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2های محیطی بو رش  گیاهان(، گیاهی، اثو تنشکنن ه رش   شامل )تغذیه و مرابولیسو در گیاهان باغبا ی، مواد تنظیو

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 باغبا یو مهن سی علوم  
 ( ـیزیولوژی تولی  و پس ا  بوداشت گیاهان باغبا ی1

 هاتمامی رشره
 و بیوتکنولوژی گیاهان باغبا ی( اصالح 2

 لوارع غياري مهودسي نيوم و  -2412
صنایع غذایی، تکنولوژی مواد غذای              -1 :نواورن دروس امتحاني سی  صول مهن  شیمی مواد غذایی، میکووبیولوژی مواد غذایی، ا شامل ) سی  شنا سطح کار صی در  ص سی  ی( و مجموعه دروس تخ شنا ش  کار امل ش  ار

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2)میکووبیولوژی صنعری، خواص ـیزیکی مواد غذایی، روش های  وین آ مایشگاهی، ا ر ال جوم و حوارت در صنایع غذایی(، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 علوم و مهن سی صنایع غذایی 
 

 صنایع غذایی  (1

 هاتمامی رشره
 شیمی مواد غذایی (2

 ـناوری مواد غذایی (3

  یست ـناوری مواد غذایی (4

 مهودسي اقتصاد كشاورزي -2416
 (،1شامل )اهرصاد خود تکمیلی، اهرصادسنجی تکمیلی )     ارش  کارشناسی  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )اهرصاد خود، اهرصادسنجی، اهرصاد توسعه کشاور ی( و                -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2اهرصاد کالن تکمیلی(، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 مهن سی اهرصاد کشاور ی 

 ( سیاست و توسعه کشاور ی1 

 هارشرهتمامی 
 ( اهرصاد تولی  و م یویت واح های کشاور ی2 
 ( با اریابی محصوالت کشاور ی3 
  یستمحیط( اهرصاد منابع طبیعی و 4 

 هاي چود سازه چوبفرآورده -2418
شیمی چوب، مکا یک چوب( و               -1 :نواورن دروس امتحاني سی، ـیزیک چوب،  شنا شامل )چوب  سی  شنا سطح کار صی در  ص سی  مجموعه دروس تخ شنا ش  کار ای چوب، تخره خوده های الیهشامل )ـوآورده  ار

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2پالسریک(، -چوب تکمیلی، تخره ـیبو تکمیلی، ـناوری چسب، چوب

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميمرتبط كه فارغ هايرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره - های چن  سا ه چوبـوآورده 

 لوارع خمير و كاغي -2419
های شامل )ـناوری کاغذسا ی پیشوـره، ـناوری    ارش  کارشناسی  و  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )چوب شناسی، ـیزیک چوب، شیمی چوب، مکا یک چوب(            -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2مکا یک خمیو و کاغذ،  شیمی چوب پیشوـره، ـناوری تهیه خمیو و کاغذ پیشوـره(  –تب یلی در کاغذسا ی، ـیزیک 

 كوودتوانود در ارن كدرشته شركت التحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره - صنایع خمیو و کاغذ 

 مدرررت حالل خيزي و زرست فواوري خا  -2420
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شامل )شیمی و حاصلخیزی     ارش  کارشناسی  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )شیمی و حاصلخیزی خاک، ـیزیک و حفاظت خاک، رده بن ی و ار یابی خاک( و            -1 :نواورن دروس امتحاني
  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2خاک پیشوـره، روابط  یسری خاک و گیاه(، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره - م یویت حاصل خیزی و  یست ـناوری خاک

 مدرررت موارع خا  -2421
شامل )ـیزیک و حفاظت خاک  ارش کارشناسیبن ی و ار یابی خاک( و مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )شیمی و حاصلخیزی خاک، ـیزیک و حفاظت خاک، رده  -1 :نواورن دروس امتحاني

 ا گلیسی  بان -3اسرع اد تحصیلی،  -2بن ی خاک پیشوـره، ار یابی تناسب اراضی(،  پیشوـره، پی ایش و رده

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره -  م یویت منابع خاک

 نيوم دامي -2424
شیمی، آمار و طوح           -1 :نواورن دروس امتحاني شامل )بیو سی  شنا سطح کار صی در  ص صالح دام( و   مجموعه دروس تخ شات، ژ ریک و ا سی  های آ مای شنا ش  کار شیمی تکمیلی، ـیزیولوژی تکمیلی،     ار شامل )بیو

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2تغذیه تکمیلی(، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 - (ـیزیولوژی دام1

 هاتمامی رشره
 - (تغذیه دام2
 - (اصالح  ژاد دام3
 - (علوم طیور4

 آرياري و زهكشي ـنيوم و مهودسي آب  -2427
شامل ) رابطه آب و خاک و گیاه تکمیلی، آبیاری بارا ی، آبیاری هطوه   ارش  کارشناسی  مکا یک سیاالت( و   (،1،2،3مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )ریاضیات)          -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2ای(، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره آبیاری و  هکشی علوم و مهن سی آب 

 سازه هاي آري ـنيوم و مهودسي آب  -2428
ضیات)           -1 :نواورن دروس امتحاني شامل )ریا سی  شنا سطح کار صی در  ص سیاالت ( و  1،2،3مجموعه دروس تخ سی  (،مکا یک  شنا ش  کار سوب   ار ، 1شامل )هی رولیک مجاری روبا  تکمیلی، هی رولیک ا ر ال ر

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2های آبی تکمیلی (، طواحی سا ه

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره یآب های سا ه علوم و مهن سی آب 

 موارع آب ـنيوم و مهودسي آب  -2429
ضیات)              -1 :نواورن دروس امتحاني شامل )ریا سی  شنا سطح کار صی در  ص سیاالت ( و  1،2،3مجموعه دروس تخ سی   (،مکا یک  شنا ش  کار سی منابع آب تکمیلی، آب    ار های  یو مینی تکمیلی، شامل )مهن 

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2های سطحی تکمیلی(، هی رولوژی آب

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودآن ميالتحصيكن هاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره منابع آب علوم و مهن سی آب 

 هواشواسي كشاورزي ـ نيوم و مهودسي آب -2430
اسرع اد  -2شناسی در کشاور ی، هی رومرئورولوژی(، شامل )اهلیو ارش کارشناسیآمار و احرماالت( و  (،1،2،3مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )ریاضیات)  -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3تحصیلی، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره هواشناسی کشاور ی علوم و مهن سی آب 

 ژنتيك و  ره نژادي رياهي -2431
شامل )آمار و طوح آ مایش           -1 :دروس امتحانينواورن  سی  شنا سطح کار صی در  ص صالح  باتات( و  مجموعه دروس تخ سی   ها، ژ ریک، ا شنا ش  کار شوـره، ژ ریک کمی، به  ژادی گیاهی     ار شامل )ژ ریک پی

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2پیشوـره)اصالح  باتات تکمیلی(، بیومروی(، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره - ژ ریک و  به  ژادی گیاهی

 زرانت -2432  
شامل ) راعت تکمیلی، ـیزیولوژی گیاهان  راعری تکمیلی، اکولوژی  ارش کارشناسیها، ژ ریک،  راعت(  و مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )آمار و طوح آ مایش     -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2گیاهان  راعی(، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 - (  راعت1
 هاتمامی رشره

 - ( علوم و تکنولوژی بذر2

 هاي هرزنيوم نيف -2434
شامل )آمار و طوح آ مایش             -1 :نواورن دروس امتحاني سی  شنا سطح کار صی در  ص سی   ها، ژ ریک،  راعت( و مجموعه دروس تخ شنا ش  کار ها، اکو کشهای هو ، ـیزیولوژی علفشامل )م یویت علف  ار

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2های هو (، ـیزیولوژی علف

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره - های هو علوم علف 

 ريوتكوولوژي كشاورزي -2435
شامل )بیوشیمی پیشوـره، کشت سلول و باـت گیاهی، ژ ریک       ارش  کارشناسی  ها، ژ ریک، اصالح  باتات( و  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )آمار و طوح آ مایش        -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2مولکولی،  مهن سی ژ ریک(، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
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 هاتمامی رشره - کشاور یبیوتکنولوژی  

  
 زرانيروم شواسي  -2436

شامل )آمار و طوح آ مایش        -1 :نواورن دروس امتحاني سی  شنا سطح کار صی در  ص صالح  باتات مجموعه دروس تخ سی   ( وها، ژ ریک، ا شنا ش  کار شاور ی اکولوژیک    ار شامل )اکولوژی تولی  گیاهان  راعی، ک
  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2پای ار(، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميفارغهاي مرتبط كه رشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره  -  شناسی  راعی )اگوواکولوژی(بوم 

 ترورج و آموز  كشاورزي -2437
شامل   ارش  کارشناسی  شناسی روسرایی( و    جامعه مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )توویج و آمو ش کشاور ی، اصول م یویت در توویج و آمو ش کشاور ی،            -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2)آمو ش کشاور ی ، روش تح یق و امار اجرماعی، م یویت در توویج و آمو ش کشاور ی(، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره  -  کشاور یتوویج و آمو ش  

 كشاورزي توسعه -2438
شامل   ارش  کارشناسی  شناسی روسرایی( و    مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )توویج و آمو ش کشاور ی، اصول م یویت در توویج و آمو ش کشاور ی، جامعه            -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2ریزی و کاربود آن در  توسعه روسرایی، سیاست و توسعه روسرایی( )روش تح یق ، بو امه

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره  -  توسعه کشاور ی 

 كشاورزي حشره شواسي -2439
یک شامل )اکولوژی و کنرول بیولوژ ارش کارشناسی ( ومجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )حشوه شناسی، آـات گیاهی) راعی، میوه، جالیزی، سبزی،  ینری و ا باری(   -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2بن ی حشوات و کنه شناسی تکمیلی(، شناسی تکمیلی و ـیزیولوژی حشوات، ردهحشوات، سو

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره  -  حشوه شناسی کشاور ی 

 يرياه ريماري شواسي -2440
شامل )بیماری           -1 :نواورن دروس امتحاني سی  شنا سطح کار صی در  ص سی   های گیاهی( و مجموعه دروس تخ شنا ش  کار سی تکمیلی، ویووس    های گیاهی، هارچشامل )م یویت بیماری  ار سی گیاهی،    شنا شنا

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2 ای گیاهی، اصول  مات شناسی و  مات های ا گل گیاهی(، های بیماریپووکاریوت

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره - بیماری شناسی گیاهی 

 نيوم جوگل ـ جوگيداري و مسائل اقتصادي -2441
ــامل )اکولوژی جنگل و جنگل     -1 :دروس امتحانينواورن  ــی ش ــناس ــطح کارش ــی در س ــص ــی، آمار و ا  ا ه مجموعه دروس تخص ــناس ــاد و هوا ین م یویت منابع طبیعی( و ش گیوی جنگل و جنگل اری، اهرص

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2های جنگل اری، سیاست جنگل تکمیلی(، ریزی و م یویت پای ار جنگل، ار شیابی طوحشامل )بیومروی جنگل، بو امه ارش کارشناسی

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 علوم جنگل 
 ( مسائل اهرصادی ـ اجرماعی جنگل1 

 شناسی و اکولوژی جنگل، مهن سی جنگلجنگلداری، ها(، جنگلعی ـ جنگ اری )تمامی گوایشمهن سی منابع طبی
 داری( جنگل2 

 جوگلمهودسي نيوم جوگل ـ  -2442
ریزی شبکه  )بو امه ارش  شامل  گیوی جنگل، حمل و   ل چوب( و کارشناسی  جاده سا ی جنگل، آمار و ا  ا ه مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )اکولوژی جنگل،         -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2های جنگلی(، بوداری جنگل،  یست مهن سی  گه اری جادهریزی و بهوههای جنگلی، بو امهجاده

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 شناسی و اکولوژی جنگل، مهن سی جنگلجنگلداری، ها(، جنگلتمامی گوایشجنگ اری )ـ مهن سی منابع طبیعی  مهن سی جنگل  علوم جنگل 

 شواسي نيوم جوگل ـ جوگل -2443
گیوی جنگل و جنگل اری، جنگل کاری و ـ مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )اکولوژی جنگل و جنگل شناسی، آمار و ا  ا ه 3اسرع اد تحصیلی،  -2 بان ا گلیسی،  -1 :نواورن دروس امتحاني

 های جنگلی(شامل )جامعه شناسی گیاهی، ژ ریک و اصالح  ژاد درخران جنگلی، حاصلخیزی خاک ارش کارشناسیهای جنگلی( و  هالسران

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميمرتبط كه فارغ هايرشته ررار  رشته
 مهن سی جنگل شناسی و اکولوژی جنگل،جنگل داری،ها(، جنگل)تمامی گوایشمهن سی منابع طبیعی ـ جنگ اری  شناسی و اکولوژی جنگلجنگل  علوم جنگل 

 تكثير و ذرور  آرزران -2444
شامل )تک یو و پوورش تکمیلی )ماهی، آبزیان و غذای    ه(، م یویت آبزی پووری  ارش کارشناسیمجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: )اکولوژی و ماهی شناسی( و    -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2، ()به اشری، ژ ریکی و تغذیه، ـیزیولوژی آبزیان(

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميمرتبط كه فارغ هايرشته ررار  رشته
 - (تک یو و پوورش آبزیان1 

 هاتمامی رشره
 - ( بوم شناسی آبزیان2

 شيكت ـ نمل آوري -2445
شامل )اکولوژی و ماهی         -1 :نواورن دروس امتحاني سی  شنا سطح کار صی در  ص سی( و   مجموعه دروس تخ سی  شنا شنا ش  کار صوالت  شامل )ـوآوری آبزیان )روش  ار های تکمیلی ـوآوری، م یویت ـوآوری مح

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2، (های شیالتی، کنرول کیفی تکمیلی محصوالت شیالتی(شیالتی(، ـناوری آبزیان )بیوتکنولوژی ـوآورده

 ارن كدرشته شركت كوودتوانود در التحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره های شیالتیعمل آوری ـواورده  شیالت 
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 شيكت ـ توليد و رهره ررداري -2447
شامل )ـناوری پیشوـره صی  ، طواحی ادوات صیادی ، شناسائی آالت و ادوات صیادی  ارش کارشناسیشناسی( و مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )اکولوژی و ماهی -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2تکمیلی(، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره تولی  و بهوه بوداری  شیالت 

 و مهودسي مرتعنيوم  -2448
شامل )تجزیه و تحلیل روش های   ارش  کارشناسی  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )م یویت موتع و آبخیز )اصالح و توسعه موتع، موتع اری، اکولوژی موتع(( و           -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2ا  ا ه گیوی و ار یابی مواتع، جامعه شناسی گیاهی، احیای مناطق خشک و  یمه خشک(، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هارشرهتمامی  - علوم و مهن سی موتع

 مدرررت و كوترل رياران -2449
شامل )اکوسیسرو مناطق  ارش کارشناسی(( و 2های مناطق خشک، رابطه آب، خاک، گیاه و ژئومورـولوژی مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )م یویت بیابان )خاک -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2های کنرول آن(،  ایی و روشبیابا ی، ـوسایش بادی و کنرول آن، بیابان

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره - م یویت و کنرول بیابان

 و مهودسي آرخيزدارينيوم  -2450
شامل )م یویت منابع آب،  ارش کارشناسی، هی رولوژی(( و 1مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )م یویت آبخیز )حفاظت آب و خاک و آبخیزداری، ژئومورـولوژی  -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2های آبخیز(، و هسا   های دوران چهارم، مهن سی رودخا ه، کنرول سیالب، م یویت جامع ح

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 علوم و مهن سی آبخیزداری 
 ( آب1 

 هاتمامی رشره
 (  مین2 

 ريولوژي و آناتومي چوب -2453
یت تکمیلی، کیف ارش  شامل )تشویح و تشخیص چوب    تخصصی در سطح کارشناسی شامل )چوب شناسی، ـیزیک چوب، شیمی چوب، مکا یک چوب( و کارشناسی              مجموعه دروس -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2(، (1چوب و رویشگاه)

 شركت كوودتوانود در ارن كدرشته التحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 هاتمامی رشره - بیولوژی و آ اتومی چوب
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 هــــورهاي امتحاني رروه رشته -5جدول شماره 
  
 مدرررت ذروژه -2501 

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2، های ساخرما ی(های ساخت و سیسروهای م یویت پووژه ـ ـناوریها و روش) ظویه شامل ارش کارشناسیمجموعه دروس تخصصی در سطح  -1 :نواورن دروس امتحاني

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 - م یویت پووژه و ساخت 
تکنولوژی  ها(،معماری )تمامی گوایشساخت، م یویت پووژه و ساخت،  عموان با گوایش مهن سی و م یویت

 ا وژی معماریری، معما

 عماريم -2502
)مبا ی  ظوی معماری پیشوـره ــــ تکنولوژی معماری  شامل ارش کارشناسیو  )مبا ی  ظوی معماری ــــ مبا ی تکنولوژی معماری( دروس تخصصی در سطح کارشناسی شاملمجموعه  -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2پیشوـره(، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميمرتبط كه فارغهاي رشته ررار  رشته

 معماری 
 ( معماری اسالمی 1 

 ا وژی معماریای معماری، تکنولوژی معماری، هها و گوایشرشره
 های آن( معماری و گوایش2 

 شهرسازي -2503
و  ریزی و طواحی شهوی( های بو امهها و سنت ها، شیوه ریزی و طواحی شهوی ــــ روش های مطوح در بو امهها و ا  یشه ) ظویه در سطح کارشناسی شامل     مجموعه دروس تخصصی   -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2ریزی و طواحی شهوی(، )مبا ی و اصول بو امه شامل ارش کارشناسی

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودميالتحصيكن آن هاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 شهوسا ی 

 ریزی شهوی( بو امه1 

طواحی  م یویت شهوی،ها(، شهوسا ی، )تمامی گوایش ای و م یویت شهویریزی شهوی، منط همجموعه بو امه
ریزی توسعه های جغواـیا، بو امهگوایشاحی محیط، م یویت محیط  یست، بو امه ریزی و طو شهوی، معماری،

 ایمنط ه

 ایریزی منط ه( بو امه2 
 ایریزی شهوی و منط ه( بو امه3 
 ( طواحی شهوی4 
 ( م یویت شهوی5 
 ( شهوسا ی اسالمی6 

 ذژوه  هور -2504
  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2)تاریخ هنو ایوان و جهان ـ هنو و تم ن اسالمی(، کارشناسی و کارشناسی ارش  شامل مجموعه دروس تخصصی در سطح  -1 :نواورن دروس امتحاني

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 - (  پژوهش هنو1 

 های باسرا یـوهنگ و  بان شناسی،های هنو، باسرانرشره شناسی و تمامیایوان
 - یاسالم ( تاریخ تطبی ی و تحلیلی هنو2 

 مرمت آثار و اشياي تاررخي -2505
 اسرع اد تحصیلی، -2شناسی آثار(، شناسی و ـنمبا ی  ظوی مومت ـ آسیب -)تاریخ هنو ایوان و جهان  شامل ارش کارشناسیح کارشناسی و مجموعه دروس تخصصی در سط -1 :نواورن دروس امتحاني

 ا گلیسی بان  -3 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 - مرمت آثار و اشياي تاريخي
طواحی شهوی و  شهوسا ی،معماری،  های تاریخی،مومت و احیای بناها و باـت آثار و اشیای ـوهنگی و تاریخی، مومت

 صنایع دسریعموان، 

 هاي تاررخياحياي ارويه و روامرمت و  -2506
های ـناوری ـ های واج  ار ش مبا ی  ظوی حفاظت و مومت ابنیه و باـت ـ )تاریخ معماری و هنو ایوان و جهان  شامل ارش کارشناسیح کارشناسی و مجموعه دروس تخصصی در سط -1 :نواورن دروس امتحاني

 ا گلیسی  بان -3اسرع اد تحصیلی،  -2 وین در حفاظت و مومت(، 

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 - های تاریخیمومت و احیای ابنیه و بنا 
معماری، شهوسا ی، طواحی شهوی و  های تاریخی،مومت و احیای بناها و باـتآثار و اشیای ـوهنگی و تاریخی، مومت 
 عموان
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 دامپزشكيهاي امتحاني رروه رشته -6جدول شماره 
  

 جراحي دامپزشكي -2701
های های کوچک ــــ بیماریهای بزرگ ــــ جواحی عمومی داماصول جواحی و هوشبوی ــــ جواحی عمومی دام  شامل ) مجموعه دروس تخصصی در سطح دکروای عمومی دامپزشکی      -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2های حوکری ـ رادیولوژی و سو وگواـی(، ا  ام
 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 عمومی دامپزشکی دکروای - )دسریاری(جواحی دامپزشکی 

 هاي توليد مثل داممامائي و ريماري -2702
ـ اصول ا رخاب و تل یح    ـ بیماری  ماماییشامل )مجموعه دروس تخصصی در سطح دکروای عمومی دامپزشکی  -1 :نواورن دروس امتحاني ـ ـیزیولوژی و آ  وکوینولوژی تولی م ل  های تولی  م ل و اورام پسران 

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2مصنوعی(، 
 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 عمومی دامپزشکی دکروای - )دسریاری(دامهای تولی  م ل مامائی و بیماری 

 هاي كوچكداخيي دامهاي ريماري -2703
شامل        -1 :نواورن دروس امتحاني شکی  سطح دکروای عمومی دامپز صی در  ص ــ کلینیکال پاتولوژی(،     های داخلی دام)بیماری مجموعه دروس تخ شکی ــ ــ رادیولوژی دامپز صول معاینه دام ــ ــ ا  های کوچک ــ

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2
 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 عمومی دامپزشکی دکروای - )دسریاری(های کوچکهای داخلی دامبیماری 

 هاي رزرگداخيي دامهاي ريماري -2704
ــ بیماری های داخلی دام)بیماری تخصصی در سطح دکروای عمومی دامپزشکی شاملمجموعه دروس  -1 :نواورن دروس امتحاني ــ اصول معاینه دام ـ ــ مسمومیت دام(، های بزرگ ـ اسرع اد  -2های مرابولیک ـ

  بان ا گلیسی -3تحصیلی، 
 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 عمومی دامپزشکی دکروای - )دسریاری(بزرگهای های داخلی دامبیماری 

 رادرولوژي دامپزشكي -2705
 بان  -3اسرع اد تحصیلی،  -2(، های بیماریـ   ـیزیک پزشکیـ   رادیولوژیـ   کالب شناسی اسرخوان و مفاصل) مجموعه دروس تخصصی در سطح دکروای عمومی دامپزشکی شامل -1 :نواورن دروس امتحاني

 ا گلیسی
 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 عمومی دامپزشکی دکروای - )دسریاری(بزرگهای های داخلی دامبیماری 

 كييويكال ذاتولوژي دامپزشكي -2706
 شناسی ـــ پاتولوژی ـشناسی ـــ ا گلشناسی ـــ هارچشناسی عمومی ـــ ویووسدامپزشکی شامل )کلینیکال پاتولوژی ـــ باکرویمجموعه دروس تخصصی در سطح دکروای عمومی  -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2ایمو ولوژی(، 
 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 عمومی دامپزشکی دکروای - )دسریاری(دامپزشکی کلینیکال پاتولوژی 

 ذاتولوژي دامپزشكي -2707
ـ اصول کالب گشائی و  مو ه مجموعه دروس تخصصی در سطح دکروای عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارش  شامل )آسیب -1 :نواورن دروس امتحاني ـ باـت شناسی  کلینیکال ـ   شناسیو جنین شناسیبوداری 

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2شناسی((، )باکروی ـ ویووس ـ هارچ ـ ا گل ـ ایمنیمیکووبیولوژیـ  پاتولوژی
 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 عمومی دامپزشکی دکروای - پاتولوژی دامپزشکی 

 هاي طيوررهداشت و ريماري -2708
مو ولوژی، شناسی، ایشناسی، باکرویشناسی، ویووسهای طیور ـ تغذیه و پوورش طیور ـ پاتوبیولوژی )هارچمجموعه دروس تخصصی در سطح دکروای عمومی دامپزشکی شامل )بیماری -1 :نواورن دروس امتحاني

 ا گلیسی بان  -3اسرع اد تحصیلی،  -2شناسی و کلینیکال پاتولوژی((، شناسی، ا گلآسیب
 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 عمومی دامپزشکی دکروای - های طیوربه اشت و بیماری 

 ريوشيمي -2709
  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2(، بیولوژی سلولی و مولکولیمجموعه دروس تخصصی در سطح دکروای عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارش  شامل )بیوشیمی ـ  -1 :نواورن دروس امتحاني
 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 عمومی دامپزشکی دکروای - بیوشیمی 
 : بیوشیمی، بیولوژی سلولی و مولکولیارش کارشناسی

 آرزرانهاي و ريماري رهداشت  -2710
  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2شناسی عمومی ـ تک یو و پوورش ماهی(، های ماهی ـ ماهیبیماریشامل )مجموعه دروس تخصصی در سطح دکروای عمومی دامپزشکی  -1 :نواورن دروس امتحاني
 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 عمومی دامپزشکی دکروای - )دسریاری(های آبزیانو بیماری به اشت 

 رهداشت مواد غياري -2711
ـ به اشت و      میکووبشامل )مجموعه دروس تخصصی در سطح دکروای عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارش   -1 :نواورن دروس امتحاني ـ به اشت و با رسی گوشت  ـ شیمی مواد غذایی  شناسی مواد غذایی 

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2های مشروک ا سان و دام(، صنایع شیو ـ صنایع گوشت ـ اپی میولوژی ـ بیماری
 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  شتهر

 - به اشت مواد غذایی 
 عمومی دامپزشکی، پزشکی، داروسا ی دکروای

 ،شناسی )غیو ا  گوایش گیاهی(، شیمی، میکووبیولوژی، به اشت مواد غذاییتغذیه، صنایع غذایی،  یست: ارش کارشناسی
 آبزیان به اشت
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 رهداشت خورا  دام -2712
ش             -1 :نواورن دروس امتحاني سی ار شنا شکی یا کار سطح دکروای عمومی دامپز صی در  ص صی دام و طیور  شامل ) مجموعه دروس تخ صا ــ تغذیه اخر شت و پوورش دام و طیور  ــ ــ به ا صول تغذیه دام  ــ  ـ ا

 ا گلیسی بان  -3اسرع اد تحصیلی،  -2(، شناسیسو ـ شناسیمیکووب
 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 عمومی دامپزشکی دکروای - به اشت خوراک دام 
 آبزیان به اشت، ، به اشت مواد غذاییشیالتتغذیه دام، تغذیه طیور، : ارش کارشناسی 

 اذيدميولوژي  -2713
ـ  اصول اپی میولوژیشامل )مجموعه دروس تخصصی در سطح دکروای عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارش   -1 :نواورن دروس امتحاني ـ  آمار حیاتی ـ یودار ا گلی و غیوواگ -ویووسی  -های باکرویایی بیماری ـ

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2های مشروک ا سان و دام(، بیماری ـ دام و طیور
 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميمرتبط كه فارغ هايرشته ررار  رشته

 اپی میولوژی: ارش کارشناسیـ  عمومی دامپزشکی، دکروای - اپی میولوژی 

 شواسي دامپزشكيانگل -2714
ـ کوم های گود و بیماریمجموعه دروس تخصصی در سطح دکروای عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارش  شامل )کوم -1 :نواورن دروس امتحاني ـ تک یاخره و بیماری های پهن و بیماریها  ـ بن پایان و  ها  ها 

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2شناسی(،  ها ـ اصول همه گیویبیماری
 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 - شناسی دامپزشکیا گل 
 عمومی دامپزشکی، پزشکی و داروسا ی دکروای

زشکی، شناسی، علوم آ مایشگاهی پشناسی، ایمنیویووس شناسی،شناسی، هارچشناسی، باکروی: ا گلارش کارشناسی
 آبزیان به اشت، شناسی )به غیو ا  گوایش گیاهی(به اشت مواد غذایی، بیوتکنولوژی پزشکی،  یست

 شواسيراكتري -2715
ــ باکرویمجموعه دروس تخصصی در سطح دکروای عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارش  شامل )باکروی -1 :نواورن دروس امتحاني ــ هارچشناسی اخرصاصی و بیماریشناسی عمومی ـ ها ـ اریشناسی و  بیمها ـ

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2شناسی(، شناسی و سومایمنی
 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 - شناسیباکروی 
 عمومی دامپزشکی، پزشکی و داروسا ی دکروای

زشکی، شناسی، علوم آ مایشگاهی پشناسی، ا گلهارچ شناسی،شناسی، ایمنیشناسی، ویووس: باکرویارش کارشناسی
 آبزیان به اشت، گیاهی(، به اشت مواد غذایی، بیوتکنولوژی پزشکیشناسی )به غیو ا  گوایش  یست

 شواسيورروس -2716
 -2شناسی عمومی(،   شناسی ــــ باکروی  شناسی و سوم   ها ــــ ایمنیشناسی و بیماری  ارش  شامل )ویووس  مجموعه دروس تخصصی در سطح دکروای عمومی دامپزشکی یا کارشناسی        -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی، 
 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 - شناسیویووس 
 عمومی دامپزشکی، پزشکی و داروسا ی دکروای

زشکی، شناسی، علوم آ مایشگاهی پا گلشناسی، هارچ شناسی،شناسی، ایمنیشناسی، ویووس: باکرویارش کارشناسی
 آبزیان به اشت، شناسی )به غیو ا  گوایش گیاهی(، به اشت مواد غذایی، بیوتکنولوژی پزشکی یست

 شواسيقارچ -2717
ها(، ماریشناسی و بیـ ویووسشناسی عمومی باکروی ـشناسی ها ـ ایمنیشناسی و بیماریارش  شامل )هارچمجموعه دروس تخصصی در سطح دکروای عمومی دامپزشکی یا کارشناسی -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2
 ارن كدرشته شركت كوودتوانود در التحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 - شناسیهارچ

 عمومی دامپزشکی، پزشکی و داروسا ی دکروای
لوم شناسی، عشناسی، ا گلشناسی، ایمو ولوژی، هارچشناسی، ویووسارش : میکووبیولوژی، باکرویکارشناسی

 به اشت ،بیوتکنولوژی پزشکیشناسی ) به غیو ا  گوایش گیاهی(، به اشت مواد غذایی، آ مایشگاهی پزشکی،  یست
 آبزیان

 شواسيارموي -2718
شناسی و    ها ــــ هارچشناسی و بیماری  ها ــــ ویووسشناسی اخرصاصی و بیماری    شناسی ــــ باکروی  شناسی و سوم   ای شامل )ایمنی مجموعه دروس تخصصی در سطح دکروای حوـه    -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2ها(، بیماری
 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 - شناسیایمنی 
 عمومی دامپزشکی، پزشکی و داروسا ی دکروای

زشکی، شناسی، علوم آ مایشگاهی پشناسی، ا گلشناسی، هارچشناسی، ایمنیشناسی، ویووس: باکرویارش کارشناسی
 آبزیان به اشت، شناسی ) به غیو ا  گوایش گیاهی(، به اشت مواد غذایی، بیوتکنولوژی پزشکی یست

 ريوتكوولوژي -2719
اسرع اد  -2ــ ژ ریک(،  ــ میکووبیولوژی و ایمو ولوژی   یمیارش  شامل )بیولوژی سلولی و مولکولی ــ بیوش مجموعه دروس تخصصی در سطح دکروای عمومی دامپزشکی یا کارشناسی -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3تحصیلی، 
 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 - بیوتکنولوژی ) یست ـناوری( 
 دامپزشکی، پزشکی و داروسا ی عمومی دکروای

م آ مایشگاهی وشناسی، علشناسی، ایمنیویووس شناسی،شناسی، هارچپزشکی، باکروی: بیوتکنولوژی ارش کارشناسی
 آبزیان به اشت، )به غیو ا  گوایش گیاهی(، به اشت مواد غذایی، ژ ریک، بیوشیمیشناسیپزشکی،  یست

 فواوري توليد مثل در دامپزشكي -2720
اسرع اد  -2اصول ا رخاب و تل یح مصنوعی(،  ـ  مامایی ـ  شناسیجنین ـ  ارش  شامل )ـیزیولوژی تولی م لدکروای عمومی دامپزشکی یا کارشناسیمجموعه دروس تخصصی در سطح  -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3تحصیلی، 
 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 - دامپزشکیـناوری تولی  م ل در  

 عمومی دامپزشکی، پزشکی و داروسا ی دکروای
، های سلولی ـ تکوینی، ـیزیولوژی جا وریگیاهی( ـ علوم جا وری )گوایششناسی)گوایش غیو:  یستارش کارشناسی

 ـهای ـیزیولوژی دام و اصالح  ژاد دام( شناسی، علوم سلولی ملکولی، ژ ریک، علوم دامی )گوایششناسی، جنینباـت
 بیوشیمی و بیوتکنولوژی پزشکی
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 شواسيسم -2721
ـ  مولکولی( ــــ بیوشیمی)مرابولیسو(   و ــــ ـیزیولوژی)سلولی شناسی پایه و  دامپزشکی    شامل )سو  ارش   مجموعه دروس تخصصی در سطح دکروای عمومی دامپزشکی یا کارشناسی        -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2شناسی داروئی(، ـارماکولوژی)سو
 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 - شناسیسو 
 عمومی دامپزشکی، پزشکی، داروسا ی دکروای

شناسی، علوم ، جنینشناسی(، ـیزیولوژی جا وری، باـتشناسی)گوایش غیوگیاهی یست شناسی،: سوارش کارشناسی
 مولکولی، ژ ریک، بیوشیمی، بیوتکنولوژی پزشکیوسلولی

 فارماكولوژي دامپزشكي -2722 
 -2، های دام، طیور و آبزیان(بیماری ـ سو شناسی  ـ ارش  شامل )ـارماکولوژی دامپزشکی ـ میکووبیولوژی  مجموعه دروس تخصصی در سطح دکروای عمومی دامپزشکی یا کارشناسی -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی، 
 كدرشته شركت كوودتوانود در ارن التحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 - ـارماکولوژی دامپزشکی 
 عمومی دامپزشکی، پزشکی، داروسا ی دکروای

شکی، شناسی، بیوشیمی، بیوتکنولوژی پزشناسی)به غیو ا  گوایش گیاهی(، سو: ـارماکولوژی،  یستارش کارشناسی
 ـیزیولوژی دامپزشکی و پزشکی

 فيزرولوژي -2723
اسرع اد   -2( ــــ ـارماکولوژی ــــ بیوشیمی ــــ باـت شناسی و آ اتومی(،    2و  1ارش  شامل )ـیزیولوژی )  مجموعه دروس تخصصی در سطح دکروای عمومی دامپزشکی یا کارشناسی       -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3تحصیلی، 
 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 - ـیزیولوژی 
 عمومی دامپزشکی، پزشکی، داروسا ی دکروای

، شناسی )به غیو ا  گوایش گیاهی(، بیوشیمی، علوم تشویحی: ـیزیولوژی دامپزشکی و پزشکی،  یستارش کارشناسی
 آبزیان به اشت، علوم دامی

 اي دامپزشكيشواسي مقارسهآناتومي و جوين -2724
 شناسی(، اـتب –شناسی ـــ باـت شناسی ـــ جنینای ارش  شامل )کالب شناسی پایه ـــ کالب شناسی م ایسهمجموعه دروس تخصصی در سطح دکروای عمومی دامپزشکی یا کارشناسی -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2
 كدرشته شركت كوودتوانود در ارن التحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 - یامپزشکد ایشناسی م ایسهوجنینآ اتومی 
 عمومی دامپزشکی، پزشکی دکروای

هی(، شناسی )به غیو ا  گوایش گیاشناسی، ـیزیولوژی،  یستشناسی، باـت: علوم تشویحی، جنینارش کارشناسی
 بیوشیمی

 ايشواسي مقارسهرافت -2725
 بان  -3اسرع اد تحصیلی،    -2ای ــــ جنین شناسی(،   ارش  شامل )باـت شناسی ــــ کالب شناسی م ایسه        مجموعه دروس تخصصی در سطح دکروای عمومی دامپزشکی یا کارشناسی       -1 :نواورن دروس امتحاني

 ا گلیسی
 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 - ایم ایسهشناسی باـت 
 عمومی دامپزشکی، پزشکی  دکروای

ناسی )به غیو ا  ششناسی، بیوتکنولوژی پزشکی، ژ ریک،  یستشناسی، باـت: علوم تشویحی، جنینارش کارشناسی
 گوایش گیاهی(

 هاي ورژه دامپزشكيريهوشي و مراقبت -2726
های های بزرگ و دامجواحی عمومی دام ـــ دامپزشکی اصول جواحی و بیهوشی ــــیزیولوژی  ـــمجموعه دروس تخصصی در سطح دکروای عمومی دامپزشکی شامل )ـارماکولوژی  -1 :نواورن دروس امتحاني

  بان ا گلیسی -3اسرع اد تحصیلی،  -2کوچک(، 
 كدرشته شركت كوودتوانود در ارن التحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 عمومی دامپزشکی دکروای - ()دسریاریهای ویژه دامپزشکیبیهوشی و مواهبت 
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 زرانهاي امتحاني رروه رشته -7جدول شماره 

  
 زران فرانسهآموز   -2801

ـ ار شیابی و   ارش  شامل ) بانشناسی( و کارشناسیپیشوـره ـ واژه  شناسی ـ گوامو ـ مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل ) بان 1 :نواورن دروس امتحاني شناسی کاربودی ـ مسائل آمو ش  بان 
 ـوا سه  بان -3ـ اسرع اد تحصیلی، 2سا ی(، آ مون

 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته
 شناسی همگا یـ  بان ان ـوا سه ـ مروجمی  بان ـوا سهـ آمو ش  ب ادبیات ـوا سه گوایش ادبی بان و  -  بان ـوا سهآمو ش  

 ادرياتزران فرانسه ـ  -2802
ـ واژه   20تا  17های ادبی )ادبیات هوون ـ مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )دوره 1 :نواورن دروس امتحاني ـ گوامو پیشوـره  ـ     تفسیو ـ  شناسی( و کارشناسی(  ارش  شامل )تحلیل مرون 

 ـوا سه  بان -3ـ اسرع اد تحصیلی، 2مکاتب ادبی(، 
 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 شناسی همگا یـ  بان  بان ـوا سهان ـوا سه ـ مروجمی ـ آمو ش  ب ات ـوا سه گوایش ادبی بان و ادبی ـوا سه ادبیات   بان ـوا سه 

 روسي آموز  زران -2803
ـ واژه  ـ مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی )دسرور  بان روسی( و کارشناسی 1 :نواورن دروس امتحاني ـ صوف و  حو(  ـ اصول و روش  شناسی و واژهارش  شامل ) بان روسی معاصو )آواشناسی  سا ی 

 روسی  بان -3ـ اسرع اد تحصیلی، 2تح یق ـ اصول و روش ت ریس(، 
 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 شناسی همگا یروسی ـ  بان ـ مروجمی  بان ادبیات روسی ـ آمو ش  بان روسی  بان و - روسی بان آمو ش  

 آلمانيزران آموز   -2804
ـ واژه  1 :نواورن دروس امتحاني ـ مسائل آمو ش  سا ی( و کارشناسیـ مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )دسرور  بان آلما ی  ـ ساخت  بان آلما ی  ـ  ها بان ) ظویه ارش  شامل )توجمه مرون 

 آلما ی  بان -3ـ اسرع اد تحصیلی، 2(، (وتحلیل کرب درسی آلما یوتحلیل خطا ـ تجزیهتجزیه
 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

ـ مطالعات کشورهای  شناسی همگا یـ  بان آلما ی ـ  بان و ادبیات آلما ی ـ مروجمی  بان آمو ش  بان آلما ی - آلما ی بان آمو ش  
 آلما ی  بان

 انگييسيزران آموز   -2805
ــ مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ) بان1 :نواورن دروس امتحاني ــ  ارش  شامل )آ مونشناسی( و کارشناسیـ ــ روش تح یق در مسائل آمو ش  بان ـ ها ـ مسائل آمو ش  بان ) ظویهسا ی  بان ـ

 ـ عمومی )خاص(ا گلیسی   بان -3ـ اسرع اد تحصیلی، 2(، (ها ـ اصول و روش ت ریس ـ تهیه و ت وین مطالب درسیمهارت
 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 شناسی همگا یـ  بان یـ  بان و ادبیات ا گلیس ا گلیسی ـ مروجمی  بان ا گلیسی آمو ش  بان - ا گلیسی آمو ش  بان 

 و ادريات انگييسيزران  -2806
های ادبی ارش  شامل )    ادبی ـــ داسران بلن  ـــ دورهـــ ـنون و صناعات( و کارشناسی 2و  1ـــ مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )سیوی بو تاریخ ادبیات ا گلیسی 1 :نواورن دروس امتحاني

 ـ عمومی )خاص(ا گلیسی   بان -3ـ اسرع اد تحصیلی، 2ـ شناخت ادبیات ـ شعو معاصو ا گلیسی((،  18و  17)ادبیات هون 
 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 شناسی همگا یـ  بان ا گلیسی ـ آمو ش  بان ا گلیسی ـ مروجمی  بان ا گلیسی  بان و ادبیات - و ادبیات ا گلیسی  بان 

 ترجمه -2807
ـ  بان   1 :نواورن دروس امتحاني ـ  ظویه شناسی( و کارشناسیـ مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )روش ت ریس  ـ     توجمه ارش  شامل )روش تح یق در توجمه  ـوهنگ و  ـ  های توجمه 

 ـ عمومی )خاص(ا گلیسی   بان -3ـ اسرع اد تحصیلی، 2شناسی در توجمه(، جامعه
 توانود در ارن كدرشته شركت كوودالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 شناسی همگا یـ  بان ا گلیسی گلیسی ـ  بان و ادبیات ـ آمو ش  بان ا مروجمی  بان ا گلیسی - توجمه 

 شواسيزران -2808
ـ معناشناسی     شناسی )آواشناسی و واجارش  شامل )دروس پایه  بانشناسی( و کارشناسیـ مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی )کلیات  بان 1 :نواورن دروس امتحاني ـ  حو  ـ صوف  ـ مکاتب  شناسی 

 ـ عمومی )خاص(ا گلیسی   بان -3ـ اسرع اد تحصیلی، 2شناسی رایا شی((، شناسی  بان ـ  بانشناسی  بان ـ روانشناسی )جامعهای  بانرشرهتحلیل کالم( ـ مسایل میانوشناسی ـ تجزیه بان
 كت كوودتوانود در ارن كدرشته شرالتحصيكن آن ميهاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

  با انـ آمو ش  بان ـارسی به غیوـارسی ی رایا شی ـ آمو ش  بان ا گلیسیشناسـ  بان شناسی بان - شناسی بان 
 های باسرا یـ ـوهنگ و  بان ا گلیسی ـ مروجمی  بان ا گلیسی ـ  بان و ادبیات

 هاي راستانيفرهوگ و زران -2809
های ایوان باسران و میا ه )اوسرایی ـ ـارسی باسران ـ ـارسی میا ه )پهلوی( ـ پارتی ـ سغ ی( ـ ـوهنگ ایوان باسران ـ      ارش  شامل ) بانتخصصی در سطح کارشناسیـ مجموعه دروس  1 :نواورن دروس امتحاني

 ا گلیسی  بان -3ـ اسرع اد تحصیلی، 2تاریخ ایوان پیش ا  اسالم(، 
 توانود در ارن كدرشته شركت كوودآن ميالتحصيكن هاي مرتبط كه فارغرشته ررار  رشته

 شناسی همگا یـ  بان شناسیـ ایوان (هاتمامی گوایش)های باسرا ی ـوهنگ و  بان - های باسرا یـوهنگ و  بان 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


