
گرایشرشتهکد رشته

f01برقبرق

f02ونیکبرق الکتر

f03سیستم های دیجیتالبرق

f04شبکه های انتقال و توزی    عبرق

f05قدرتبرق

f06مخابرات رمزبرق

f07مخابرات سیستمبرق

f08یکبرق مهندیس پزشیک بیوالکتر

f09مخابرات میدانبرق

f10لبرق کنتر

f11سایر گرایش هابرق

f12ادبیات و زبان شنایسادبیات و زبان شنایس

f13سایر گرایش هاادبیات و زبان شنایس

f14
ی
اسناد اداری و حقوق

ی
اسناد اداری و حقوق

f15
ی
سایر گرایش هااسناد اداری و حقوق

f16
ی
اقتصاد و بازرگان

ی
اقتصاد و بازرگان

f17
ی
اقتصاد نظریاقتصاد و بازرگان

f18
ی
اقتصاد کشاورزیاقتصاد و بازرگان

f19
ی
اقتصاد اسالیماقتصاد و بازرگان

f20
ی
اقتصاد انرژیاقتصاد و بازرگان

f21
ی
اقتصاد بازرگانیاقتصاد و بازرگان

f22
ی
اقتصاد بخش عمویماقتصاد و بازرگان

f23
ی
اقتصاد بیت المالاقتصاد و بازرگان

f24
ی
اقتصاد سالمتاقتصاد و بازرگان

f25
ی
اقتصاد سنجیاقتصاد و بازرگان

f26
ی
اقتصاد شهریاقتصاد و بازرگان

f27
ی
اقتصاد صنعتراقتصاد و بازرگان

f28
ی
اقتصاد مایلاقتصاد و بازرگان

f29
ی
اقتصاد محیط زیستاقتصاد و بازرگان

f30
ی
اقتصاد نفت و گازاقتصاد و بازرگان

f31
ی
اقتصاد هتیاقتصاد و بازرگان

f32
ی
ونیکاقتصاد و بازرگان اقتصاد و تجارت الکتر

f33
ی
اقتصاد پویلاقتصاد و بازرگان

f34
ی
بانکداری اسالیماقتصاد و بازرگان

f35
ی
برنامه ریزی سیستم های اقتصادیاقتصاد و بازرگان

f36
ی
توسعه اقتصادی و برنامه ریزیاقتصاد و بازرگان

f37
ی
علوم اقتصادیاقتصاد و بازرگان

f38
ی
سایر گرایش هااقتصاد و بازرگان

f39الهیات و معارف اسالیمالهیات و معارف اسالیم

f40ادیان ابراهییمالهیات و معارف اسالیم

f41ادیان غتر ابراهییمالهیات و معارف اسالیم

f42ادیان و عرفانالهیات و معارف اسالیم

f43تاری    خ و فرهنگ و تمدن اسالیمالهیات و معارف اسالیم

f44تاری    خ و تمدن ملل اسالیمالهیات و معارف اسالیم

f45تصوف عرفان اسالیمالهیات و معارف اسالیم

f46تفستر وعلوم قرانیالهیات و معارف اسالیم

f47دین شنایسالهیات و معارف اسالیم

f48شیعه شنایسالهیات و معارف اسالیم

f49عرفان اسالیمالهیات و معارف اسالیم



f50عرفان تطبیقرالهیات و معارف اسالیم

f51علوم حدیثالهیات و معارف اسالیم

f52علوم حدیث و قرانالهیات و معارف اسالیم

f53علوم قرانیالهیات و معارف اسالیم

f54تفستر قران مجید-علوم قرانیالهیات و معارف اسالیم

f55علوم و فنون قرائاتالهیات و معارف اسالیم

f56علوم و معارف نهج البالغهالهیات و معارف اسالیم

f57فرق تشیعالهیات و معارف اسالیم

f58فقه سیایسالهیات و معارف اسالیم

f59فقه شافیعالهیات و معارف اسالیم

f60فقه مقارن و حقوق جزای اسالیمالهیات و معارف اسالیم

f61فقه مقارن و حقوق خصویص اسالیمالهیات و معارف اسالیم

f62فقه مقارن و حقوق عمویم اسالیمالهیات و معارف اسالیم

f63فقه و حقوق جزاالهیات و معارف اسالیم

f64فقه و حقوق خانوادهالهیات و معارف اسالیم

f65فقه و حقوق خصویصالهیات و معارف اسالیم

f66فقه و مبانی حقوق اسالیمالهیات و معارف اسالیم

f67فلسفه و حکمت اسالیمالهیات و معارف اسالیم

f68فلسفه و کالم اسالیمالهیات و معارف اسالیم

f69مذاهب اسالیمالهیات و معارف اسالیم

f70مذاهب فقیهالهیات و معارف اسالیم

f71معارف قرانالهیات و معارف اسالیم

f72نهج البالغهالهیات و معارف اسالیم

f73کالم اسالیمالهیات و معارف اسالیم

f74کالم امامیهالهیات و معارف اسالیم

f75کالم تطبیقرالهیات و معارف اسالیم

f76کالم شیعهالهیات و معارف اسالیم

f77سایر گرایش هاالهیات و معارف اسالیم

f78امنیت و رمز نگاریامنیت و رمز نگاری

f79سیستم های کامپیوتری امن و سیستم های ارتبایط امنامنیت و رمز نگاری

f80فتهامنیت و رمز نگاری نتر و شبکه ای کامپیوتری پیشر فن اوری اینتر

f81مباحث ویژه در فن اوری اطالعات و کامپیوترامنیت و رمز نگاری

f82مبانی ریایصی امنیت و رمزنگاری و اصول رمزنگاریامنیت و رمز نگاری

f83مخابرات سیارامنیت و رمز نگاری

f84پروتکلهای امنامنیت و رمز نگاری

f85سایر گرایش هاامنیت و رمز نگاری

f86باستان شنایسباستان شنایس

f87سایر گرایش هاباستان شنایس

f88بهداشت مواد غذانیبهداشت مواد غذانی

f89سایر گرایش هابهداشت مواد غذانی

f90بیوتکنولوژیبیوتکنولوژی

f91کشاورزیبیوتکنولوژی

f92محییط و دریانیبیوتکنولوژی

f93مولکویلبیوتکنولوژی

f94میکرونیبیوتکنولوژی

f95پزشیکبیوتکنولوژی

f96سایر گرایش هابیوتکنولوژی

f97تاری    ختاری    خ

f98سایر گرایش هاتاری    خ

f99
ی
تربیت بدن

ی
تربیت بدن



f100
ی
یولوژی ورزیسرتربیت بدن ی فتر

f101
ی
اسیب شنایس و حرکات اصالیحتربیت بدن

f102
ی
بیومکانیک ورزیسرتربیت بدن

f103
ی
رفتار حرکترتربیت بدن

f104
ی
روان شنایس ورزیسرتربیت بدن

f105
ی
مدیریت ورزیسرتربیت بدن

f106
ی
سایر گرایش هاتربیت بدن

f107جغرافیاجغرافیا

f108اب و هواشنایسجغرافیا

f109یجغرافیا برنامه ریزی امایش رسزمیر

f110جغرافیا و برنامه ریزی روستانیجغرافیا

f111جغرافیا و برنامه ریزی شهریجغرافیا

f112جغرافیا و برنامه ریزی گردشگریجغرافیا

f113جغرافیا و دفاع مقدسجغرافیا

f114جغرافیای سیایسجغرافیا

f115جغرافیای نظایمجغرافیا

f116طبیعت گردیجغرافیا

f117ژئومورفولوژیجغرافیا

f118سایر گرایش هاجغرافیا

f119حسابداریحسابداری

f120حسابداری اجتمایعحسابداری

f121حسابداری بودجه ایحسابداری

f122حسابداری دولترحسابداری

f123حسابداری سیستم هاحسابداری

f124حسابداری صنعترحسابداری

f125(عمویم)حسابداری مایلحسابداری

f126حسابداری مالیانرحسابداری

f127حسابداری موسسات غتر انتفایعحسابداری

f128حسابریسحسابداری

f129سایر گرایش هاحسابداری

f130حقوقحقوق

f131حقوق اقتصادیحقوق

f132حقوق بشرحقوق

f133ی المللحقوق حقوق بیر

f134ی المللحقوق حقوق تجارت بیر

f135حقوق جزا و جرم شنایسحقوق

f136حقوق خانوادهحقوق

f137حقوق خصویصحقوق

f138حقوق عمویمحقوق

f139حقوق مالکیت فکریحقوق

f140حقوق محیط زیستحقوق

f141سایر گرایش هاحقوق

f142داروسازیداروسازی

f143اقتصاد و مدیریت داروداروسازی

f144بیوتکنولوژی دارونیداروسازی

f145داروسازی بالیتیداروسازی

f146داروسازی هسته ای یا رادیوفارمایسداروسازی

f147دارو شنایسداروسازی

f148سم شنایسداروسازی

f149شییم دارونیداروسازی



f150فارماسیوتیکسداروسازی

f151فارماکوگنوزیداروسازی

f152ل داروداروسازی کنتر

f153نانو فناوری دارونیداروسازی

f154سایر گرایش هاداروسازی

f155شیک ی شیکدامپ  ی دامپ 
f156شیک ی ی شنایس مقایسه ایدامپ  اناتویم و جنیر

f157شیک ی انگل شنایسدامپ 

f158شیک ی ایمتی شنایسدامپ 

f159شیک ی ی شنایسدامپ  باکتر

f160شیک ی بهداشت مواد غذانیدامپ 

f161شیک ی بهداشت و ابزیاندامپ 

f162شیک ی بهداشت و بیماری طیوردامپ 

f163شیک ی یولوژیدامپ  ی فتر

f164شیک ی قارچ شنایس دامپ 

f165شیک ی پاتولوژی دامپ 

f166شیک ی سایر گرایش هادامپ 

f167شیک ی شیکدندانپ  ی دندانپ 
f168شیک ی تصویر برداری دهان و فک و صورتدندانپ 

f169شیک ی اسیب شنایس دهاندندانپ 

f170شیک ی ارتودنیسدندانپ 

f171شیک ی تشخیص بیماری  های دهان و دنداندندانپ 

f172شیک ی جرایح دهان و فک و صورتدندانپ 

f173شیک ی جرایح لثهدندانپ 

f174شیک ی شیک ترمییمدندانپ  ی دندانت 

f175شیک ی شیک کودکاندندانپ  ی دندانت 

f176شیک ی معالجه ریشه دنداندندانپ 

f177شیک ی پروتز های دهان و فک و صورتدندانپ 

f178شیک ی سایر گرایش هادندانپ 

f179شیک ی شیکروانپ  ی روانپ 
f180شیک ی اسالیمروانپ 

f181شیک ی بالیتیروانپ 

f182شیک ی روانپ 
بالیتی خانواده درمانی

f183شیک ی بالیتی کودک و نوجوانروانپ 

f184شیک ی تربیترروانپ 

f185شیک ی روانسنجیروانپ 

f186شیک ی روانپ 
صنعتر و سازمانی

f187شیک ی عمویمروانپ 

f188شیک ی کودکان استثنانیروانپ 

f189شیک ی سایر گرایش هاروانپ 

f190روزنامه نگاریروزنامه نگاری
f191سایر گرایش هاروزنامه نگاری

f192ریاضیریاضی
f193امارریاضی

f194محضریاضی

f195کاربردیریاضی

f196سایر گرایش هاریاضی

f197ی شنایس ی شنایسزمی  زمی 



f198ی شنایس اب شنایسزمی 

f199ی شنایس اتش فشان شنایسزمی 

f200ی شنایس دورسنجیزمی 

f201ی شنایس دیرین شنایسزمی 

f202ی شنایس رسوب شنایسزمی 

f203ی شنایس زلزله شنایسزمی 

f204ی شنایس ی شنایس اقتصادیزمی  زمیر

f205ی شنایس ی شنایس ساختمانیزمی  زمیر

f206ی شنایس ییکزمی  ی ی شنایس فتر زمیر

f207ی شنایس ی شنایس مهندیسزمی  زمیر

f208ی شنایس سنگ شنایسزمی 

f209ی شنایس فتوژئولوژیزمی 

f210ی شنایس کانی شنایسزمی 

f211ی شنایس هوا شنایسزمی 

f212ی شنایس پالئوبوتانیزمی 

f213ی شنایس یزمی 
پالئوژئوگراف

f214ی شنایس چینه شنایسزمی 

f215ی شنایس ژئو شییمزمی 

f216ی شنایس یکزمی  ی ژئو فتر

f217ی شنایس ژئومورفولوژیزمی 

f218ی شنایس سایر گرایش هازمی 

f219زیست شنایسزیست شنایس
f220سایر گرایش هازیست شنایس

f221شییم شییم
f222اموزش شییمشییم

f223شییم ایلشییم

f224شییم تجزیهشییم

f225شییم دریاشییم

f226یکشییم ی شییم فتر

f227شییم کاربردیشییم

f228شییم معدنیشییم

f229شییم پلیمرشییم

f230انه هاشییم شییم پیشر

f231شییم دارونیشییم

f232شییم فناوری اسانسشییم

f233فیتوشییمشییم

f234محضشییم

f235نانو شییمشییم

f236کاریردیشییم

f237سایر گرایش هاشییم

f238علم اطالعات و دانش شنایسعلم اطالعات و دانش شنایس
f239اقتصاد و بازاریانی اطالعاتعلم اطالعات و دانش شنایس

f240ایمتی صنعترعلم اطالعات و دانش شنایس

f241بازیانی اطالعات و دانشعلم اطالعات و دانش شنایس

f242برنامه ریزی و تحلیل اطالعات و داده کاویعلم اطالعات و دانش شنایس

f243تولید صنعترعلم اطالعات و دانش شنایس

f244تکنولوژی صنعترعلم اطالعات و دانش شنایس

f245علم سنجیعلم اطالعات و دانش شنایس



f246مدیریت اطالعات علم اطالعات و دانش شنایس

f247مدیریت دانشعلم اطالعات و دانش شنایس

f248سایر گرایش هاعلم اطالعات و دانش شنایس

f249علوم اجتمایععلوم اجتمایع
f250مردم شنایسعلوم اجتمایع

f251برنامه ریزی توسعه منطقه ایعلوم اجتمایع

f252برنامه ریزی گردشگریعلوم اجتمایع

f253برنامه ریزی رفاه اجتمایععلوم اجتمایع

f254جامعه شنایس ورزیسرعلوم اجتمایع

f255جامعه شنایس علوم اجتمایع

f256جامعه شنایس انقالب اسالیمعلوم اجتمایع

f257جمعیت شنایسعلوم اجتمایع

f258یعلوم اجتمایع دانش اجتمایع مسلمیر

f259فلسفه علوم اجتمایععلوم اجتمایع

f260مدیریت خدمات اجتمایععلوم اجتمایع

f261دی فرهنگعلوم اجتمایع مدیریت راهتی

f262مطالعات اوقات فراغتعلوم اجتمایع

f263مطالعات جوانانعلوم اجتمایع

f264علوم اجتمایع
ی

مطالعات فرهنیک

f265پژوهش علوم اجتمایع علوم اجتمایع

f266گردشگری مذهتی علوم اجتمایع

f267سایر گرایش هاعلوم اجتمایع

f268علوم ارتباطاتعلوم ارتباطات
f269سایر گرایش هاعلوم ارتباطات

f270علوم تربیتیعلوم تربیتی
f271اموزش بزرگساالنعلوم تربیتی

f272برنامه ریزی اموزیسرعلوم تربیتی

f273برنامه ریزی دریسعلوم تربیتی

f274تاری    خ و فلسفه اموزش و پرورشعلوم تربیتی

f275تحقیقات اموزیسرعلوم تربیتی

f276تکنولوژی اموزیسرعلوم تربیتی

f277مدیریت اموزیسرعلوم تربیتی

f278مدیریت و برنامه ریزی اموزش عایلعلوم تربیتی

f279سایر گرایش هاعلوم تربیتی

f280علوم تغذیهعلوم تغذیه
f281علوم بهداشتر در تغذیهعلوم تغذیه

f282علوم تغذیهعلوم تغذیه

f283قبهعلوم تغذیه متر علوم تغذیه در بحران و حوادث غتر

f284سایر گرایش هاعلوم تغذیه

f285علوم سیایسعلوم سیایس
f286اندیشه سیایس در اسالم علوم سیایس

f287ی المللعلوم سیایس روابط بیر

f288علوم سیایسعلوم سیایس

f289مطالعات منطقه ایعلوم سیایس

f290سایر گرایش هاعلوم سیایس

f291علوم کامپیوترعلوم کامپیوتر
f292رشته بیوانفورماتیکعلوم کامپیوتر

f293رشته علوم تصمیم و مهندیس دانشعلوم کامپیوتر



f294سیستم های هوشمندعلوم کامپیوتر

f295سیستم های کامپیوتریعلوم کامپیوتر

f296علوم کامپیوترعلوم کامپیوتر

f297محاسبات علیمعلوم کامپیوتر

f298نظریه محاسبهعلوم کامپیوتر

f299سایر گرایش هاعلوم کامپیوتر

f300فقه و علوم اسالیمفقه و علوم اسالیم
f301سایر گرایش هافقه و علوم اسالیم

f302فلسفهفلسفه
f303فلسفه اخالقفلسفه

f304فلسفه اسالیمفلسفه

f305فلسفه دینفلسفه

f306فلسفه علم و فناوریفلسفه

f307فلسفه علوم اجتمایعفلسفه

f308یکفلسفه ی فلسفه فتر

f309فلسفه منطقفلسفه

f310فلسفه هتیفلسفه

f311منطقفلسفه

f312سایر گرایش هافلسفه

f313 یوتران
ی یوتران فپ 

ی فپ 
f314 یوتران

ی سایر گرایش هافپ 

f315یک ی یکفپ  ی فپ 
f316یک ی یکفپ  ی اموزش فتر

f317یک ی مولکویل-اتیمفپ 

f318یک ی حالت جامدفپ 

f319یک ی یکفپ  ی فتر

f320یک ی یک هسته ایفپ  ی فتر

f321یک ی مهندیس پالسمافپ 

f322یک ی یک فپ  ی نانو فتر

f323یک ی نجوم فپ 

f324یک ی هواشنایسفپ 

f325یک ی سایر گرایش هافپ 

f326محیط زیستمحیط زیست
f327سایر گرایش هامحیط زیست

f328مدیریتمدیریت
f329سایر گرایش هامدیریت

f330 و 
ی
 و MBAمدیریت بازرگان

ی
MBAمدیریت بازرگان

f331 و 
ی
اتژیMBAمدیریت بازرگان استر

f332 و 
ی
بازاریانیMBAمدیریت بازرگان

f333 و 
ی
خدماتMBAمدیریت بازرگان

f334 و 
ی
رفتار سازمانی و منابع انسانیMBAمدیریت بازرگان

f335 و 
ی
سازمان های پروژه محورMBAمدیریت بازرگان

f336 و 
ی
سیستم های اطالعانر و فناوری اطالعاتMBAمدیریت بازرگان

f337 و 
ی
یMBAمدیریت بازرگان ه تامیر عملیات و زنجتر

f338 و 
ی
عمویمMBAمدیریت بازرگان

f339 و 
ی
فناوریMBAمدیریت بازرگان

f340 و 
ی
مایلMBAمدیریت بازرگان

f341 و 
ی
نواوری و توسعه محصول و خدمتMBAمدیریت بازرگان



f342 و 
ی
کارافریتیMBAمدیریت بازرگان

f343 و 
ی
ی الملیلMBAمدیریت بازرگان کسب و کار بیر

f344 و 
ی
سایر گرایش هاMBAمدیریت بازرگان

f345مطالعات ارتبایطمطالعات ارتبایط
f346سایر گرایش هامطالعات ارتبایط

f347معماریمعماری
f348انرژی معماریمعماری

f349تکنولوژی معماریمعماری

f350شهرسازیمعماری

f351مرمت ابنیه سنترمعماری

f352معماری داخیلمعماری

f353معماری منظرمعماری

f354سایر گرایش هامعماری

f355 مهندیس انرژیمهندیس انرژی
f356 انرژی و محیط زیستمهندیس انرژی

f357 سیستم های انرژیمهندیس انرژی

f358 فناوری های انرژیمهندیس انرژی

f359 سایر گرایش هامهندیس انرژی

f360مهندیس ایمتیمهندیس ایمتی
f361سایر گرایش هامهندیس ایمتی

f362مهندیس دریامهندیس دریا
f363دریانوردیمهندیس دریا

f364مهندیس کشتر سازیمهندیس دریا

f365سایر گرایش هامهندیس دریا

f366مهندیس راه اهنمهندیس راه اهن
f367ایمتی در راه اهنمهندیس راه اهن

f368حمل و نقل رییلمهندیس راه اهن

f369خطوط راه اهنمهندیس راه اهن

f370رمهندیس راه اهن
راه اهن برف

f371ی های رییلمهندیس راه اهن ماشیر

f372ل و عالئم مهندیس راه اهن کنتر

f373سایر گرایش هامهندیس راه اهن

f374مهندیس رباتیکمهندیس رباتیک
f375سایر گرایش هامهندیس رباتیک

f376مهندیس شییممهندیس شییم
f377بیوتکنولوژیمهندیس شییم

f378جداسازیمهندیس شییم

f379طرایح فرایندمهندیس شییم

f380مهندیس ایمتی بهداشت و محیط زیست مهندیس شییمHSE

f381مهندیس داروسازیمهندیس شییم

f382مهندیس داروسازیمهندیس شییم

f383مهندیس صنایع سلولزی مهندیس شییم

f384مهندیس صنایع شیمیانی معدنی مهندیس شییم

f385مهندیس صنایع غذانیمهندیس شییم

f386مهندیس صنایع پاالیشمهندیس شییم

f387وشییممهندیس شییم مهندیس صنایع پتر

f388مهندیس صنایع گازمهندیس شییم

f389مهندیس طرایح فرایند های صنایع نفتمهندیس شییم



f390مهندیس فرایندمهندیس شییم

f391مهندیس مخازن هیدروکربونیمهندیس شییم

f392مهندیس مهمات و تسلیحاتمهندیس شییم

f393مهندیس نانومهندیس شییم

f394مهندیس هسته ایمهندیس شییم

f395مهندیس پلیمرمهندیس شییم

f396مهندیس کاتالیستمهندیس شییم

f397پدیده های انتقالمهندیس شییم

f398لمهندیس شییم کنتر

f399سایر گرایش هامهندیس شییم

f400مهندیس صنایعمهندیس صنایع
f401سایر گرایش هامهندیس صنایع

f402مهندیس عمرانمهندیس عمران

f403پدافند غتر عاملمهندیس عمران

f404خطوط راه اهنمهندیس عمران

f405راه و ترابریمهندیس عمران

f406زلزله مهندیس عمران

f407علم موادمهندیس عمران

f408علوم جویمهندیس عمران

f409یمهندیس عمران علوم زمیر

f410مدیریت ساختمهندیس عمران

f411مدیریت سواحلمهندیس عمران

f412مدیریت منابع ابمهندیس عمران

f413مهندیس حمل و نقلمهندیس عمران

f414مهندیس سازه های دریانیمهندیس عمران

f415مهندیس شهریمهندیس عمران

f416مهندیس قانونیمهندیس عمران

f417مهندیس محیط زیستمهندیس عمران

f418مهندیس هیدرولیکمهندیس عمران

f419مهندیس ژئوتکنیکمهندیس عمران

f420لمهندیس عمران مهندیس کنتر

f421نقشه برداری و مهندیس سازهمهندیس عمران

f422ژئودزیمهندیس عمران

f423یکمهندیس عمران ی ژئوفتر

f424سایر گرایش هامهندیس عمران

f425مهندیس فناوری اطالعاتمهندیس فناوری اطالعات
f426امنیت اطالعاتمهندیس فناوری اطالعات

f427ونییکمهندیس فناوری اطالعات تجارت الکتر

f428سیستم های چند رسانه ایمهندیس فناوری اطالعات

f429شبکه های کامپیوتریمهندیس فناوری اطالعات

f430طرایح و تولید نرم افزارمهندیس فناوری اطالعات

f431مدیریت سیستم های اطالعانرمهندیس فناوری اطالعات

f432مهندیس فناوری اطالعاتمهندیس فناوری اطالعات(IT)

f433سایر گرایش هامهندیس فناوری اطالعات

f434مهندیس معدنمهندیس معدن
f435استخراجمهندیس معدن

f436اکتشافمهندیس معدن

f437فراوریمهندیس معدن

f438مکانیک سنگمهندیس معدن



f439سایر گرایش هامهندیس معدن

f440مهندیس مواد و متالوژیمهندیس مواد و متالوژی

f441استخراج فلزاتمهندیس مواد و متالوژی

f442یالمهندیس مواد و متالوژی بیومتر

f443جوشکاریمهندیس مواد و متالوژی

f444مهندیس مواد و متالوژی
ی

حفاظت و خوردگ

f445ریخته گریمهندیس مواد و متالوژی

f446رسامیکمهندیس مواد و متالوژی

f447شناسانی و انتخاب مواد مهندیسمهندیس مواد و متالوژی

f448شکل دیه فلزاتمهندیس مواد و متالوژی

f449متالوژیمهندیس مواد و متالوژی

f450مهندیس سطحمهندیس مواد و متالوژی

f451مهندیس مواد مرکبمهندیس مواد و متالوژی

f452نانو موادمهندیس مواد و متالوژی

f453سایر گرایش هامهندیس مواد و متالوژی

f454مهندیس مکانیکمهندیس مکانیک

f455(کشاورزی)بایوسیستممهندیس مکانیک

f456تبدیل انرژیمهندیس مکانیک

f457حرارت و سیاالتمهندیس مکانیک

f458دریامهندیس مکانیک

f459ساخت و تولیدمهندیس مکانیک

f460سازه بدنه خودرومهندیس مکانیک

f461سیستم محرکه خودرومهندیس مکانیک

f462سیستم های انرژیمهندیس مکانیک

f463طرایح جامداتمهندیس مکانیک

f464طرایح سیستم های دینامییک خودرومهندیس مکانیک

f465طرایح کاربردیمهندیس مکانیک

f466ی های رییلمهندیس مکانیک ماشیر

f467(بیومکانیک)مهندیس پزشیک مهندیس مکانیک

f468مکاترونیکمهندیس مکانیک

f469وگاهمهندیس مکانیک نتر

f470هوافضامهندیس مکانیک

f471سایر گرایش هامهندیس مکانیک

f472مهندیس نساجیمهندیس نساجی
f473پوشاکمهندیس نساجی

f474تکنولوژی نسایحیمهندیس نساجی

f475شییم نسایحی و علوم الیافمهندیس نساجی

f476سایر گرایش هامهندیس نساجی

f477مهندیس هوافضامهندیس هوافضا
f478ایرودینامیکمهندیس هوافضا

f479لمهندیس هوافضا دینامیک پرواز و کنتر

f480سازه های هوافضانیمهندیس هوافضا

f481مهندیس فضانیمهندیس هوافضا

f482انشمهندیس هوافضا پیشر

f483سایر گرایش هامهندیس هوافضا

f484مهندیس پزشیکمهندیس پزشیک
f485بیو موادمهندیس پزشیک

f486یکمهندیس پزشیک بیوالکتر

f487بیومکانیکمهندیس پزشیک



f488سایر گرایش هامهندیس پزشیک

f489مهندیس پلیمرمهندیس پلیمر
f490تکنولوژی و علوم رنگمهندیس پلیمر

f491صنایع پلیمرمهندیس پلیمر

f492علوم پایهمهندیس پلیمر

f493فراورشمهندیس پلیمر

f494نانوفناوریمهندیس پلیمر

f495پلیمریزاسیونمهندیس پلیمر

f496کامپوزیتمهندیس پلیمر

f497سایر گرایش هامهندیس پلیمر

f498مهندیس کامپیوترمهندیس کامپیوتر
f499الگوریتم ها و محاسباتمهندیس کامپیوتر

f500امنیت اطالعاتمهندیس کامپیوتر

f501ونیکمهندیس کامپیوتر تجارت الکتر

f502شبکه های کامپیوتریمهندیس کامپیوتر

f503علوم کامپیوترمهندیس کامپیوتر

f504معماری کامپیوترمهندیس کامپیوتر

f505مهندیس سخت افزارمهندیس کامپیوتر

f506مهندیس فناوری اطالعاتمهندیس کامپیوتر

f507مهندیس نرم افزارمهندیس کامپیوتر

f508مکاترونیکمهندیس کامپیوتر

f509هوش مصنویعمهندیس کامپیوتر

f510سایر گرایش هامهندیس کامپیوتر

f511مهندیس کشاورزیمهندیس کشاورزی
f512تروی    ج و اموزش کشاورزیمهندیس کشاورزی

f513مهندیس زراعت و اصالح نباتاتمهندیس کشاورزی

f514مهندیس علوم خاک مهندیس کشاورزی

f515مهندیس علوم دایممهندیس کشاورزی

f516مهندیس منابع ابمهندیس کشاورزی

f517اسیون کشاورزیمهندیس کشاورزی ی مهندیس مکانتر

f518مهندیس مکانیک بیو سیستممهندیس کشاورزی

f519مهندیس گیاه پزشیکمهندیس کشاورزی

f520سایر گرایش هامهندیس کشاورزی

f521مهندیس کشتیمهندیس کشتی
f522مهندیس کشترمهندیس کشتی

f523کشتر سازی و دریانوردیمهندیس کشتی

f524سایر گرایش هامهندیس کشتی

f525وشییم وشییمنفت، گاز و پپی نفت، گاز و پپی

f526وشییم سایر گرایش هانفت، گاز و پپی

f527
هپیهپی

f528
ادبیات نماییسرهپی

f529
ارتباط تصویریهپی

f530
ارشد معماریهپی

f531
اقتصاد هتیهپی

f532
بازیگریهپی

f533
تلویزیون و هتی های دیجیتایلهپی

f534
سینماهپی

f535
صنایع دسترهپی



f536
طرایح شهریهپی

f537
طرایح صحنههپی

f538
طرایح صنعترهپی

f539
طرایح لباسهپی

f540
طرایح پارچههپی

f541
عکایسهپی

f542
فرشهپی

f543
فلسفه هتیهپی

f544
مجسمه سازیهپی

f545
مرمت اثار تاریجیهپی

f546
موزههپی

f547
موسیقرهپی

f548
موسیقر نظایمهپی

f549
نقایسرهپی

f550
نقایسر عروسیکهپی

f551
هتی اسالیمهپی

f552
هتی های نماییسر و سینما هپی

f553
چاپهپی

f554
کارگردانی تلویزیونهپی

f555
کتابت و نگارگریهپی

f556
سایر گرایش هاهپی

f557اپزشیک اپزشیکپرستاری و پپ  پرستاری و پپ 
f558اپزشیک سایر گرایش هاپرستاری و پپ 

f559پزشیکپزشیک
f560سایر گرایش هاپزشیک
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