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7جغرافیای سیاسی1
7جغرافیا و برنامه ریزی شهری2
7جغرافیا و برنامه ریزی روستایی3
7سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی4
7مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازاریابی5
7مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت سیاست گذاری بازرگانی6
7مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی7
7مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی8
7مدیریت دولتی گرایش تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی9
7مدیریت رسانه ای10
7مدیریت صنعتی  گرایش تولید و عملیات11
7مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات12
7مدیریت صنعتی گرایش مدیریت سیستم ها13
7کارآفرینی14
7حسابداری15
7علم اطالعات و دانش شناسی گرایش بازیابی اطالعات و دانش16
7علم اطالعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطالعات و دانش17
7علوم اقتصادی گرایش اقتصاد بخش عمومی18
7علوم اقتصادی گرایش اقتصاد پولی19
7مالی گرایش مهندسی مالی20
7مدیریت ورزشی- علوم ورزشی 21
7رفتارحرکتی- علوم ورزشی 22
7فیزیولوژی ورزشی- علوم ورزشی 23
7آسیب شناسی ورزشی  وحرکات اصالحی- علوم ورزشی 24
7روان شناسی25
7سنجش و اندازه گیری26
7روان شناسی سالمت27
7روان شناسی تربیتی28
7روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی29
7روابط بین الملل30
7حقوق خصوصی31
7حقوق عمومی32
7حقوق بین الملل عمومی33
7حقوق نفت و گاز34
7حقوق جزا و جرم شناسی35
7آموزش زبان انگلیسی36
7زبان وادبیات  فارسی37
7محیط زیست گرایش برنامه ریزی محیط زیست38
7مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضالب39
7مهندسی محیط زیست گرایش منابع آب40
7مهندسی سیستم های انرژی گرایش انرژی و محیط زیست41
7مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی هوا42
7علوم و مهندسی آب گرایش سازه های آبی43
7رشته مهندسی نفت گرایش مخازن44
7مهندسی صنایع45
7 مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید46
7 مهندسی هوافضا گرایش  جلوبرندگی47
7مهندسی هوافضا گرایش آیرودینامیک48
7بیوتکنولوژی- مهندسی شیمی 49
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7نانوشیمی-علوم و فناوری نانو 50
7شیمی گرایش شیمی پلیمر51
7بیوانفورماتیک52
7علوم کامپیوتر53
7 زیست شناسی سلولی و مولکولی54

معماری55

، فناوری (تمامی رشته ها و گرایش ها)معماری 

، (گرایش های بیونیک و دیجیتال)معماری 

معماری و انرژی

7

پژوهش هنر56
، باستان (تمامی رشته ها)ایران شناسی، هنر 

شناسی، فرهنگ و زبان های باستانی، فلسفه هنر
7

شهرسازی57

مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه ای و 

، شهرسازی، (تمامی گرایشها)مدیریت شهری 

مدیریت امور شهری، طراحی شهری

، برنامه ریزی (ها و گرایشها تمامی رشته )معماری 

و طراحی محیط، مدیریت 

محیط زیست،گرایشهای جغرافیا،

برنامه ریزی توسعه منطقه ای، مرمت و احیای 

ابنیه و بناهای تاریخی

7

بهداشت مواد غذایی58

دکترای عمومی دامپزشکی، پزشکی، داروسازی

تغذیه، صنایع غذایی، زیست : کارشناسی ارشد

، شیمی، (غیر از گرایش گیاهی)شناسی

میکروبیولوژی، بهداشت مواد غذایی، بهداشت 

آبزیان

7

اپیدمیولوژی59
کارشناسی ارشد - دکترای عمومی دامپزشکی

اپیدمیولوژی
7

7دکترای عمومی دامپزشکیبهداشت و بیماریهای آبزیان60

براي مشاهده رس فصل دروس و تعداد واحد رشته های به سایت: توجه www.msrt.ir .قسمت برنامه های دریس مصوب مراجعه نمایید.

دامپزشکی

هنــــر

کلیه رشته های علوم پایه و فنی مهندسیعلوم پایه

https://www.msrt.ir/fa/grid/283/لیست-کامل-رشته-ها
https://www.msrt.ir/fa/grid/283/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7



