
کد رشتهنام رشته

1001اب وهواشناسي

1002اب وهواشناسي سينوپتيك-اب وهواشناسي 

1003اب وهواشناسي شهري-اب وهواشناسي 

1004اب وهواشناسي كاربردي-اب وهواشناسي 

1005اب وهواشناسي كشاورزي-اب وهواشناسي 

1006اب وهواشناسي ماهواره اي-اب وهواشناسي 

1007تغييرات اب وهوايي اقليمي-اب وهواشناسي 

1008مخاطرات اب وهوايي-اب وهواشناسي 

1009فرسايش ورسوب-ابخيزداري 

1010مهندسي ابياري-ابياري 

1011اتاق عمل

1012پيشگيري وايمني دربرابرحريق وحوادث-اتش نشاني 

1013مديريت عمليات درحريق وحوادث-اتش نشاني وخدمات ايمني 

1014اتومكانيك

1015احياوبهره برداري ازمناطق بياباني

1016اخالق كاربردي

1017ادبيات داستاني

1018ادبيات نمايشي

1019اديان ابراهيمي

1020اديان غيرابراهيمي

1021اديان وعرفان

1022اديان ومذاهب

1023حج وزيارت-ارتباطات 

1024ارتباطات وفناوري اطالعات

1025ارتباطتصويري

1026گرافيك-ارتباطتصويري 

1027تصويرسازي-گرافيك -ارتباطتصويري 

1028طراحي چاپ-گرافيك -ارتباطتصويري 

1029ارشدپيوسته علوم قضايي

1030ارشدپيوسته معارف اسالمي

1031ارشدپيوسته معارف اسالمي وارشاد

1032ارشدپيوسته معارف اسالمي وحقوق

1033پيشگيري ازاعتياد-اسيب شناسي اجتماعي 

1034امدادگرورزشي-اسيب شناسي ورزشي وحركات اصالحي 

1035تربيت بدني ويژه-اسيب شناسي ورزشي وحركات اصالحي 

1036حركات اصالحي-اسيب شناسي ورزشي وحركات اصالحي 

1037اشتغال

1038اصالح وتربيت

1039اطالعات

1040اطالعات استراتژيك

1041اطالعات نظامي

کد رشته های دوره کارشناسی 



1042اطالعات وحفاظت اطالعات

1043اعضاي مصنوعي

1044اقتصاد

1045اقتصاداسالمي

1046اقتصادكاروبهره وري

1047اقتصادكشاورزي

1048اقتصادتوليدومديريت واحدهاي كشاورزي-اقتصادكشاورزي 

1049اقتصادمنابع طبيعي ومحيطزيست-اقتصادكشاورزي 

1050بازاريابي محصوالت كشاورزي-اقتصادكشاورزي 

1051سياست وتوسعه كشاورزي-اقتصادكشاورزي 

1052اقتصادومديريت

1053اقيانوس شناسي

1054اقيانوس شناسي فيزيكي

1055ديناميك اقيانوسي-اقيانوس شناسي فيزيكي 

1056اكوهيدرولوژي

1057الكترواپتيك

1058اپتوالكترونيك-الكترواپتيك 

1059ليزر-الكترواپتيك 

1060الكترونيك هواپيمايي

1061الكترونيك هواپيمايي-الكترونيك هواپيمايي 

1062الكترونيك ومخابرات دريايي

1063الهيات ومعارف اسالمي

1064اديان-الهيات ومعارف اسالمي 

1065اديان وعرفان-الهيات ومعارف اسالمي 

1066تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسالمي-الهيات ومعارف اسالمي 

1067علوم قران وحديث-الهيات ومعارف اسالمي 

1068علوم قراني-الهيات ومعارف اسالمي 

1069فقه حنفي-الهيات ومعارف اسالمي 

1070فقه شافعي-الهيات ومعارف اسالمي 

1071فقه وحقوق-الهيات ومعارف اسالمي 

1072فقه وحقوق اسالمي-الهيات ومعارف اسالمي 

1073فقه ومباني حقوق اسالمي-الهيات ومعارف اسالمي 

1074فلسفه وحكمت اسالمي-الهيات ومعارف اسالمي 

1075فلسفه وكالم-الهيات ومعارف اسالمي 

1076فلسفه وكالم اسالمي-الهيات ومعارف اسالمي 

1077/مخصوص اهل تسنن /الهيات ومعارف اسالمي 

1078الهيات ومعارف اسالمي وارشاد

1079فقه ومباني حقوق اسالمي-الهيات ومعارف اسالمي وارشاد

1080فلسفه وكالم-الهيات ومعارف اسالمي وارشاد

1081قران وحديث-الهيات ومعارف اسالمي وارشاد

1082الودگي محيطزيست

1083علمي كاربردي الودگي-محيطزيست -الودگي محيطزيست 

1084مهندسي منابع طبيعي محيطزيست-محيطزيست -الودگي محيطزيست 

1085بازيافت/الودگي محيطزيست 



1086الودگي محيطزيست-بازيافت /الودگي محيطزيست 

1087اماد

1088امار

1089اماراجتماعي واقتصادي-امار

1090اماررياضي-امار

1091بيم سنجي-امار

1092سنجش اموزشي-امار

1093اماروسنجش اموزشي

1094امام شناسي ومعارف ائمه

1095امنيت اطالعات

1096امنيت اقتصادي

1097امنيت بين الملل

1098امنيت نرم

1099اموراراضي

1100اموربانكي

1101امورتربيتي

1102اموردفتري

1103اموردولتي

1104امورزراعي وباغي

1105امورفرهنگي

1106برنامه ريزي امورفرهنگي-امورفرهنگي 

1107مديريت امورفرهنگي-امورفرهنگي 

1108امورگمركي

1109امورمالي ومالياتي

1110اموزش ابتدايي

1111اموزش ارتباطتصويري

1112اموزش الهيات ومعارف اسالمي

1113اموزش بزرگساالن

1114اموزش تاريخ

1115اموزش جغرافيا

1116اموزش حرفه وفن

1117اموزش ديني وعربي

1118اموزش راهنمايي ومشاوره

1119اموزش رياضي

1120اموزش زبان الماني

1121اموزش زبان انگليسي

1122اموزش زبان روسي

1123اموزش زبان ژاپني

1124اموزش زبان عربي

1125اموزش زبان فارسي

1126اموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان

1127اموزش زبان فرانسه

1128اموزش زبان وادبيات عربي

1129اموزش زبان وادبيات فارسي



1130تربيت معلم زبان وادبيات فارسي-اموزش زبان وادبيات فارسي 

1131اموزش زيست شناسي

1132اموزش شيمي

1133اموزش علوم اجتماعي

1134اموزش علوم تجربي

1135اموزش علوم ورزشي

1136اموزش فيزيك

1137اموزش كودكان استثنايي

1138اموزش مطالعات اجتماعي

1139تربيت معلم مطالعات اجتماعي-اموزش مطالعات اجتماعي 

1140اموزش وبهسازي منابع انساني

1141اموزش وپرورش ابتدايي

1142اموزش وپرورش كودكان استثنايي

1143گرايش بهره برداري ونگهداري شبكه هاي ابياري وزهكشي-انتقال اب 

1144انديشه سياسي دراسالم

1145انگل شناسي دامپزشكي

1146انيميشن

1147اهنگسازي

1148اويونيك هواپيما

1149ايران شناسي

1150اداب ورسوم وميراث فرهنگي-ايران شناسي 

اصول نسخه شناسي ومرمت نسخه هاي خطي ونسخه -ايران شناسي 

ارايي
1151

1152تاريخ-ايران شناسي 

1153عمومي-ايران شناسي 

1154ايمني بهداشت ومحيطزيست

1155ايمني شناسي

1156ايمني شناسي دامپزشكي

1157ايمني صنعتي

1158مهندسي تكنولوژي ايمني صنعتي-ايمني صنعتي ومحيطكار

1159بازرسي گوشت

1160بازسازي پس ازسانحه

1161علمي كاربردي بازيافت-بازيافت 

1162بازيگري

1163باستان سنجي

1164اثاروموادعالي-باستان سنجي 

1165اثاروموادمعدني-باستان سنجي 

1166باستان شناسي

1167پيش ازتاريخ ايران-باستان شناسي 

1168تمدن وفرهنگ اسالمي ايران وسرزمين هاي ديگر-باستان شناسي 

1169دوران تاريخي ايران-باستان شناسي 

1170بافت شناسي

1171بافت شناسي دامپزشكي

1172باكتري شناسي

1173باكتري شناسي دامپزشكي



1174مهندسي تكنولوژي ارتباطات وفناوري اطالعالت-برق 

1175مهندسي تكنولوژي الكترونيك-برق 

1176مهندسي تكنولوژي برق شبكه هاي انتقال وتوز-برق 

1177مهندسي تكنولوژي برق قدرت-برق 

1178مهندسي تكنولوژي كنترل وابزاردقيق-برق 

1179مهندسي تكنولوژي مخابرات-برق 

1180برنامه ريزي اجتماعي وتعاون

1181برنامه ريزي امايش سرزمين

1182برنامه ريزي توسعه منطقه اي

1183برنامه ريزي درسي

1184برنامه ريزي رفاه اجتماعي

1185برنامه ريزي شهري

1186منطقه اي ومديريت شهري-برنامه ريزي شهري 

1187برنامه ريزي گردشگري

1188برنامه ريزي منطقه اي

1189بهداشت ابزيان

1190بهداشت حرفه اي

1191بهداشت دهان

1192بهداشت عمومي

1193بهداشت محيط

1194بهداشت موادغذايي

1195بهداشت موادغذايي بامنشادامي

1196بهداشت وبازرسي گوشت

1197بهداشت وكنترل كيفي موادغذايي

1198بهورزي

1199بهينه سازي مصرف انرژي

1200بيماري شناسي گياهي

1201بيمه

1202بينايي سنجي

1203بيوانفورماتيك

1204بيوتروريسم

1205بيوتكنولوژي كشاورزي

1206بيوشيمي باليني

1207بيولوژي وكنترل ناقلين بيماريها

1208بيومكانيك ورزشي

1209پااليش گاز

1210امنيت ملي-پدافندغيرعامل 

1211پدافندغيرعامل

1212سازه هاي دفاعي-پدافندغيرعامل 

1213طراحي-پدافندغيرعامل 

1214پرستاري

1215پروتزهاي دنداني

1216پرورش اسب

1217پرورش زنبورعسل



1218پرورش طيور

1219علمي كاربردي پرورش طيور-پرورش طيور

1220پرورش گاووگاوميش

1221پرورش گوسفندوبز

1222پرورش ومديريت توليدطيور

1223پزشكي

1224پژوهش علوم اجتماعي

1225پژوهش هنر

1226پژوهشگري اجتماعي

1227پژوهشگري امنيت

1228پست

1229پيشگيري ازجرم

1230تاريخ

1231اسنادومدارك ارشيوي ونسخه شناسي-تاريخ 

1232تاريخ اسالم-تاريخ 

1233تاريخ انقالب اسالمي-تاريخ 

1234تاريخ ايران اسالمي-تاريخ 

1235تاريخ ايران باستان-تاريخ 

1236تاريخ تشيع-تاريخ 

1237تاريخ عمومي جهان-تاريخ 

1238مطالعات اسياي مركزي وقفقاز-تاريخ 

1239مطالعات تاريخ تشيع-تاريخ 

1240مطالعات خليج فارس-تاريخ 

1241تاريخ اسالم

1242تاريخ علم

1243فيزيك وفناوري درجهان اسالم-تاريخ علم 

1244نجوم درجهان اسالم-تاريخ علم 

1245تاريخ فرهنگ وتمدن اسالمي

1246تاريخ هنر

1247تاريخ هنرايران باستان

1248تاريخ هنرجهان اسالم

1249تاريخ وتمدن ملل اسالمي

1250تعليم وتربيت اسالمي-تاريخ وفلسفه اموزش وپرورش 

1251تاريخ وفلسفه علم

1252تبليغ وارتباطات فرهنگي

1253تحقيقات اموزشي

1254تربيت بدني وعلوم ورزشي

1255بيومكانيك ورزشي-تربيت بدني وعلوم ورزشي 

1256رفتارحركتي-تربيت بدني وعلوم ورزشي 

1257فيزيولوژي ورزشي-تربيت بدني وعلوم ورزشي 

1258مديريت ورزشي-تربيت بدني وعلوم ورزشي 

1259مربيگري ورزشي-تربيت بدني وعلوم ورزشي 

1260ورزش معلولين-تربيت بدني وعلوم ورزشي 

1261ورزش همگاني-تربيت بدني وعلوم ورزشي 



1262تربيت دبيرزبان انگليسي

1263تربيت مبلغ قران كريم

1264تربيت مربي امورتربيتي

1265گرايش عمومي/تربيت مربي امورتربيتي 

1266گرايش متوسطه/تربيت مربي امورتربيتي 

1267تربيت مربي عقيدتي سياسي

1268تربيت مروج سياسي

1269تربيت معلم قران كريم

1270تربيت معلم قران مجيد

1271ترويج واموزش كشاورزي

1272ترويج واموزش كشاورزي پايدار

1273اموزش كشاورزي پايدارومحيطزيست-ترويج واموزش كشاورزي پايدار

1274ترويج كشاورزي پايدارومنابع طبيعي-ترويج واموزش كشاورزي پايدار

1275زيست بوم انساني كشاورزي-ترويج واموزش كشاورزي پايدار

1276نواوري وكارافريني كشاورزي-ترويج واموزش كشاورزي پايدار

1277تصوف وعرفان اسالمي

1278تصويرسازي

1279/انيميشن /تصويرمتحرك 

1280تعاون ورفاه اجتماعي

1281تعميرونگهداري خودرو

1282تعميرونگهداري هواپيما

1283تعميرونگهداري هواپيما-تعميرونگهداري هواپيما

1284تفسيرقران مجيد

1285تفسيروعلوم قران

1286تفنگداري دريايي

1287تكنسين پروتزهاي دنداني

1288تكنسين سالمت دهان

1289تكنولوژي اباداني روستاها

1290تكنولوژي ابياري

1291تكنولوژي اموزشي

1292تكنولوژي پرتودرماني

1293راديوتراپي-تكنولوژي پرتودرماني 

1294تكنولوژي پرتوشناسي

1295راديولوژي-تكنولوژي پرتوشناسي 

1296تكنولوژي پرورش گاو

1297تكنولوژي پزشكي هسته اي

1298تكنولوژي توليدات دامي

1299تكنولوژي توليدات گياهي

1300تكنولوژي جنگلداري

1301تكنولوژي چوب

1302تكنولوژي راديولوژي دهان فك وصورت

1303تكنولوژي شيروفراورده هاي لبني

1304تكنولوژي شيالت

1305تكنولوژي صنايع غذايي



1306تكنولوژي ماشين هاي كشاورزي

1307تكنولوژي محيطزيست

1308تكنولوژي مرتع وابخيزداري

1309تكنولوژي موادغذايي

1310علمي كاربردي طراحي پوشاك-تكنولوژي وطراحي دوخت 

1311تكنيك خودروهاي نظامي

1312تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي

1313تهيه كنندگي

1314توسعه روستايي

1315توسعه اجتماعي-توسعه روستايي 

1316مديريت توسعه-توسعه روستايي 

1317مهندسي توليدات دامي-توليدات دامي 

1318توليدوبهره برداري ازگياهان دارويي ومعطر-توليدات گياهي 

1319علمي كاربردي توليدوبهره برداري-توليدات گياهي 

1320علمي كاربردي مديريت تلفيقي افات-توليدات گياهي 

1321مهندسي توليدات گياهي-توليدات گياهي 

1322توليددانه هاي روغني

1323توليدسيما

1324توليدوبهره برداري ازگياهان دارويي ومعطر

1325توليدوپرورش گل وگياهان زينتي

1326توليدوفراوري پسته

1327توليدوفراوري چاي

1328توليدوفراوري خرما

1329جامعه شناسي

1330جامعه شناسي انقالب اسالمي

1331جامعه شناسي ورزشي

1332جغرافيا

1333كارتوگرافي-جغرافيا

1334جغرافياوبرنامه ريزي روستايي

1335جغرافياوبرنامه ريزي شهري

1336جغرافياوبرنامه ريزي گردشگري

1337جغرافياودفاع مقدس

1338جغرافياي انساني

1339روستايي-جغرافياي انساني 

1340شهري-جغرافياي انساني 

1341جغرافياي سياسي

1342/امايش ومديريت سياسي فضا/جغرافياي سياسي 

1343جغرافياي سياسي نظامي

1344جغرافياي طبيعي

1345اقليم شناسي-جغرافياي طبيعي 

1346ژئومورفولوژي-جغرافياي طبيعي 

1347جغرافياي فرهنگي

1348جغرافياي نظامي

1349جغرافياي وبرنامه ريزي منطقه اي



1350جمعيت شناسي

1351جنگل كاري وپارك هاي جنگلي

1352مهندسي منابع طبيعي جنگلداري-جنگلداري 

1353اگروفارستري-جنگلداري جامع 

1354جهانگردي

1355چاپ

1356اماده سازي چاپ-چاپ ونشر

1357تكنولوژي امورتكميلي چاپ-چاپ ونشر

1358طراحي چاپ-چاپ ونشر

1359فرايندچاپ-چاپ ونشر

1360چندرسانه اي

1361حسابداري

1362حسابرسي-حسابداري 

1363دولتي-حسابداري 

1364مالياتي-حسابداري 

1365حسابداري مديريت

1366حسابرسي

1367حشره شناسي پزشكي ومبارزه باناقلين

1368حشره شناسي كشاورزي

1369حفاظت اطالعات

1370حفاظت وحمايت منابع طبيعي

1371حفاظت ومرمت اثارتاريخي

1372حقوق

1373حقوق ارتباطات

1374حقوق اسنادوقراردادهاي تجاري

1375حقوق اقتصادي

1376حقوق بشر

1377حقوق بين الملل

1378حقوق تجارت الكترونيكي

1379حقوق تجارت بين الملل

1380حقوق تجاري اقتصادي بين المللي

1381حقوق ثبت اسنادوامالك

1382حقوق جزاوجرم شناسي

1383حقوق حمل ونقل

1384حقوق خانواده

1385حقوق خصوصي

1386حقوق دادرسي اداري

1387حقوق سردفتري

1388حقوق شركت هاي تجاري

1389حقوق عمومي

1390حقوق قضايي

1391گرايش علوم ثبتي-حقوق قضايي 

1392حقوق كيفري اطفال ونوجوانان

1393حقوق مالكيت فكري



1394اقتصادي-حقوق مالي 

1395حقوق محيطزيست

1396حقوق نفت وگاز

1397حكمت هنراسالمي

1398خبرنگاري

1399خدمات پرورشي

1400داروسازي

1401دامپزشكي

1402دانش اجتماعي مسلمين

1403دانشكده اطالعات

1404دانشنامه نگاري

1405دبيرفني برق

1406الكترونيك-دبيرفني برق 

1407قدرت-دبيرفني برق 

1408دبيرفني عمران

1409ساختمان-دبيرفني عمران 

1410دبيرفني مكانيك

1411ساخت وتوليد-دبيرفني مكانيك 

1412مكانيك خودرو-دبيرفني مكانيك 

1413مكانيك درحرارت وسياالت-دبيرفني مكانيك 

1414مكانيك درطراحي جامدات-دبيرفني مكانيك 

1415دبيري الهيات ومعارف اسالمي

1416دبيري تاريخ

1417دبيري تربيت بدني وعلوم ورزشي

1418دبيري جغرافيا

1419دبيري رياضي

1420دبيري زبان وادبيات عرب

1421دبيري زبان وادبيات فارسي

1422دبيري زيست شناسي

1423دبيري شيمي

1424دبيري علوم اجتماعي

1425دبيري فيزيك

1426دريانوردي

1427راه وعمليات-دريانوردي 

1428دكتراي پيوسته بيوتكنولوژي

1429دكتراي پيوسته رياضي

1430دكتراي پيوسته فيزيك

1431دكتري مديريت اطالعات

1432دندانپزشكي

1433ديپلماسي وسازمان هاي بين المللي

1434دين شناسي

1435دين ورسانه

1436راديو

1437سردبيري وتهيه كنندگي-راديو



1438نويسندگي-راديو

1439اموزش بزرگساالن-راهنماي اموزشي -اموزش بزرگساالن -راهنماي اموزشي 

1440راهنماي موزه هاوبناهاي تاريخي

1441راهنمايي ومشاوره

1442مشاوره-راهنمايي ومشاوره 

1443رشدوپرورش كودكان پيش دبستاني

1444كودكان بانيازهاي ويژه-رشدوپرورش كودكان پيش دبستاني 

1445كودكان عادي-رشدوپرورش كودكان پيش دبستاني 

1446اموزش تربيت بدني-رفتارحركتي 

1447رشدحركتي-رفتارحركتي 

1448يادگيري وكنترل حركتي-رفتارحركتي 

1449روابطعمومي

1450روابطبين الملل

1451ديپلماسي كنترل تسليحات-روابطبين الملل 

1452روابطكار

1453روانشناسي

1454اموزش كودكان استثنايي-روانشناسي 

1455باليني-روانشناسي 

1456صنعتي سازماني-روانشناسي 

1457روانشناسي مثبت گرا-روانشناسي اسالمي 

1458روانشناسي باليني

1459خانواده-روانشناسي باليني 

1460روانشناسي باليني كودك ونوجوان

1461روانشناسي تربيتي

1462روانشناسي صنعتي وسازماني

1463روانشناسي عمومي

1464روانشناسي واموزش كودكان استثنايي

1465روزنامه نگاري

1466رياضي

1467اموزش رياضي-رياضي 

1468رياضيات صنعتي-رياضي 

1469رياضيات نظري-رياضي 

1470منطق وكامپيوتر-رياضي 

1471رياضي كاربردي

1472اناليزعددي-رياضي كاربردي 

1473بهينه سازي-رياضي كاربردي 

1474رمزوكد-رياضي كاربردي 

1475رياضي مالي-رياضي كاربردي 

1476معادالت ديفرانسيل وسيستم هاي ديناميكي-رياضي كاربردي 

1477رياضي محض

1478اناليز-رياضي محض 

1479جبر-رياضي محض 

1480/توپولوژي /هندسه -رياضي محض 

1481رياضيات وكاربردها



1482ريززيست فناوري

1483زبان اسپانيايي

1484زبان الماني

1485زبان انگليسي

1486زبان ايتاليايي

1487زبان چيني

1488زبان روسي

1489زبان شناسي

1490زبان شناسي رايانشي

1491زبان شناسي همگاني

1492زبان عربي

1493زبان فرانسه

1494ادبي-زبان فرانسه 

1495مترجمي-زبان فرانسه 

1496زبان هاي باستاني ايران

1497زبان وادبيات اردو

1498زبان وادبيات ارمني

1499زبان وادبيات اسپانيايي

1500زبان وادبيات الماني

1501زبان وادبيات انگليسي

1502زبان وادبيات تركي اذري

1503زبان وادبيات تركي استانبولي

1504زبان وادبيات روسي

1505زبان وادبيات ژاپني

1506زبان وادبيات عربي

1507زبان وادبيات فارسي

1508ادبيات پايداري-زبان وادبيات فارسي 

1509ادبيات تطبيقي-زبان وادبيات فارسي 

1510ادبيات روايي-زبان وادبيات فارسي 

1511ادبيات عامه-زبان وادبيات فارسي 

1512ادبيات كودك ونوجوان-زبان وادبيات فارسي 

1513ادبيات معاصر-زبان وادبيات فارسي 

1514اموزش زبان فارسي-زبان وادبيات فارسي 

1515نظريه ونقدادبي-زبان وادبيات فارسي 

1516ويرايش ونگارش-زبان وادبيات فارسي 

1517زبان وادبيات فرانسه

1518زبان وادبيات كردي

1519زراعت برنج

1520زراعت واصالح نباتات

1521زمين شناسي

1522زمين شناسي كاربردي

1523زيست شناسي

1524زيست دريا-زيست شناسي 

1525علوم جانوري-زيست شناسي 



1526علوم گياهي-زيست شناسي 

1527عمومي-زيست شناسي 

1528زيست شناسي جانوري

1529بيوسيستماتيك-زيست شناسي جانوري 

1530زيست شناسي سلولي وتكويني-زيست شناسي جانوري 

1531فيزيولوژي-زيست شناسي جانوري 

1532زيست شناسي دريا

1533الودگي دريا-زيست شناسي دريا

1534بوم شناسي دريا-زيست شناسي دريا

1535جانوران دريا-زيست شناسي دريا

1536گياهان دريا-زيست شناسي دريا

1537بيوشيمي-زيست شناسي سلولي مولكولي 

1538بيوفيزيك-زيست شناسي سلولي مولكولي 

1539/بيوتكنولوژي /زيست فناوري -زيست شناسي سلولي مولكولي 

1540ژنتيك-زيست شناسي سلولي مولكولي 

1541علوم سلولي ملكولي-زيست شناسي سلولي مولكولي 

1542ميكروبيولوژي-زيست شناسي سلولي مولكولي 

1543بيوشيمي-زيست شناسي سلولي وملكولي 

1544بيوفيزيك-زيست شناسي سلولي وملكولي 

1545ژنتيك-زيست شناسي سلولي وملكولي 

1546علوم سلولي ومولكولي-زيست شناسي سلولي وملكولي 

1547ميكروبيولوژي-زيست شناسي سلولي وملكولي 

1548زيست شناسي سلولي ومولكولي

1549زيست شناسي گياهي

1550زيست شناسي سلولي وتكويني-زيست شناسي گياهي 

1551سيستماتيك وبوم شناسي-زيست شناسي گياهي 

1552فيزيولوژي-زيست شناهي گياهي 

1553زيست فناوري

1554دريا-زيست فناوري 

1555صنعت ومحيطزيست-زيست فناوري 

1556مولكولي-زيست فناوري 

1557ميكروبي-زيست فناوري 

1558ژنتيك وبه نژادي گياهي

1559زلزله شناسي-ژئوفيزيك 

1560ژئوالكتريك-ژئوفيزيك 

1561ژئومغناطيس-ژئوفيزيك 

1562گراني سنجي-ژئوفيزيك 

1563لرزه شناسي-ژئوفيزيك 

1564ژئوفيزيك وهواشناسي

1565ژئومورفولوژي

1566برنامه ريزي محيطي-ژئومورفولوژي 

1567هيدروژئومورفولوژي دربرنامه ريزي محيطي-ژئومورفولوژي 

1568ساخت پروتزهاي دنداني

1569مهندسي تكنولوژي جوشكاري-ساخت وتوليد



1570قالبس-مهندسي تكنولوژي ساخت وتوليد-ساخت وتوليد

1571مهندسي تكنولوژي ساخت وتوليدجوشكار-ساخت وتوليد

1572مهندسي تكنولوژي ساخت وتوليدماشين ا-ساخت وتوليد

1573مهندسي تكنولوژي طراحي ونقشه كشي صنعت-ساخت وتوليد

1574سخت افزاركامپيوتر

1575سم شناسي

1576سنجش ازدوروسيستم اطالعات جغرافيايي

1577مديريت مخاطرات محيطي-سنجش ازدوروسيستم اطالعات جغرافيايي 

1578مطالعات اب وخاك-سنجش ازدوروسيستم اطالعات جغرافيايي 

1579مطالعات شهري وروستايي-سنجش ازدوروسيستم اطالعات جغرافيايي 

1580هواشناسي ماهواره اي-سنجش ازدوروسيستم اطالعات جغرافيايي 

1581/روانسنجي /سنجش واندازه گيري 

1582سياست گذاري علم وفناوري

1583سينما

1584تدوين-سينما

1585فيلمبرداري-سينما

1586فيلمنامه نويسي-سينما

1587كارگرداني-سينما

1588/ره /شناخت انديشه هاي امام خميني 

1589شناسايي ومبارزه باعلف هاي هرز

1590شنوايي شناسي

1591شهرسازي

1592شيعه شناسي

1593تاريخ-شيعه شناسي 

1594جامعه شناسي-شيعه شناسي 

1595كالم-شيعه شناسي 

1596علمي كاربردي تكثيروپرورش ابزيان-شيالت 

1597علمي كاربردي صيدوبهره برداري ابزيان-شيالت 

1598مهندسي منابع طبيعي شيالت-شيالت 

1599شيمي

1600اموزش شيمي-شيمي 

1601پيشرانه-شيمي 

1602شيمي الي-شيمي 

1603شيمي پليمر-شيمي 

1604شيمي تجزيه-شيمي 

1605شيمي دارويي-شيمي 

1606شيمي دريا-شيمي 

1607شيمي فيزيك-شيمي 

1608شيمي كاتاليست-شيمي 

1609شيمي معدني-شيمي 

1610شيمي وفناوري اسانس-شيمي 

1611فناوري اطالعات-شيمي 

1612فيتوشيمي-شيمي 



1613نانوشيمي-شيمي 

1614شيمي ازمايشگاهي

1615شيمي كاربردي

1616شيمي محض

1617سازه-مهندسي تكنولوژي صنايع چوب وكاغذ-صنايع چوب 

1618مهندسي منابع طبيعي چوب شناسي وصنايع چوب-صنايع چوب 

1619مهندسي تكنولوژي صنايع چوب وكاغذ-صنايع چوب وكاغذ

1620صنايع دستي

1621علمي كاربردي صنايع دستي-صنايع دستي 

1622مهندسي تكنولوژي صنايع شيميايي-صنايع شيميايي 

1623صيدوبهره برداري ابزيان

1624ضداطالعات

1625ضدتروريسم

1626طبيعت گردي

1627طراحي پارچه

1628طراحي پارچه ولباس

1629طراحي پارچه-طراحي پارچه ولباس 

1630طراحي لباس-طراحي پارچه ولباس 

1631طراحي پوشاك

1632طراحي شهري

1633طراحي صحنه

1634طراحي صنعتي

1635طراحي فضاهاي اموزشي

1636طراحي لباس

1637طراحي وتكنولوژي دوخت

1638طراحي وساخت طالوجواهر

1639عرفان اسالمي

1640عرفان تطبيقي

1641عكاسي

1642عكاسي خبري

1643علم اطالعات ودانش شناسي

1644مديريت اطالعات-علم اطالعات ودانش شناسي 

1645مديريت كتابخانه هاي دانشگاهي-علم اطالعات ودانش شناسي 

1646مديريت كتابخانه هاي ديجيتال-علم اطالعات ودانش شناسي 

1647مطالعات كتابخانه هاي عمومي-علم اطالعات ودانش شناسي 

1648علم سنجي

1649كاربردي روابطكار-علمي 

1650كاربردي طراحي پوشاك-علمي 

1651كاربردي عمران-علمي 

1652كاربردي مكانيك-علمي 

1653كاربردي نرم افزارسيستم-علمي 

1654علمي كاربردي علم اطالعات ودانش شناسي

1655علمي كاربردي كتابداري واطالع رساني

1656علوم اجتماعي



1657برنامه ريزي اجتماعي-علوم اجتماعي 

1658برنامه ريزي اجتماعي تعاون ورفاه-علوم اجتماعي 

1659پژوهشگري علوم اجتماعي-علوم اجتماعي 

1660تعاون ورفاه اجتماعي-علوم اجتماعي 

1661خدمات اجتماعي-علوم اجتماعي 

1662مددكاري اجتماعي-علوم اجتماعي 

1663مردم شناسي-علوم اجتماعي 

1664مطالعات امنيتي-علوم اجتماعي 

1665علوم ارتباطات اجتماعي

1666علوم ازمايشگاهي

1667علوم ازمايشگاهي دامپزشكي

1668علوم اطالعاتي

1669علوم اقتصادي

1670اقتصاداسالمي-علوم اقتصادي 

1671اقتصادانرژي-علوم اقتصادي 

1672اقتصادبازرگاني-علوم اقتصادي 

1673اقتصادپول وبانكداري-علوم اقتصادي 

1674اقتصادحمل ونقل-علوم اقتصادي 

1675اقتصادشهري-علوم اقتصادي 

1676اقتصادصنعتي-علوم اقتصادي 

1677اقتصادفرهنگ وهنر-علوم اقتصادي 

1678اقتصادكشاورزي-علوم اقتصادي 

1679اقتصادمحيطزيست-علوم اقتصادي 

1680اقتصادنظري-علوم اقتصادي 

1681اقتصادنفت وگاز-علوم اقتصادي 

1682اقتصادوتجارت الكترونيك-علوم اقتصادي 

1683بانكداري اسالمي-علوم اقتصادي 

1684برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي-علوم اقتصادي 

1685توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي-علوم اقتصادي 

1686علوم امنيت واطالعات انتظامي

1687علوم انتظامي

1688اطالعات-علوم انتظامي 

1689انتظامي-علوم انتظامي 

1690خدمات پشتيباني-علوم انتظامي 

1691راهنمايي ورانندگي-علوم انتظامي 

1692كشف جرايم-علوم انتظامي 

1693علوم پايه انتظامي

1694علوم تربيتي

1695اموزش وپرورش ابتدايي-علوم تربيتي 

1696اموزش وپرورش پيش دبستاني-علوم تربيتي 

1697اموزش وپرورش پيش دبستاني ودبستاني-علوم تربيتي 

1698اموزش وپرورش تطبيقي-علوم تربيتي 

1699اموزش وپرورش كودكان استثنايي-علوم تربيتي 

1700اموزش وپرورش كودكان عقب مانده ذهني-علوم تربيتي 



1701تكنولوژي اموزشي-علوم تربيتي 

1702مديريت وبرنامه ريزي اموزشي-علوم تربيتي 

1703مشاوره وراهنمايي-علوم تربيتي 

1704علوم تصميم ومهندسي دانش

1705علوم تغذيه

1706علوم جرم شناسي امنيتي

1707علوم جغرافيايي

1708علوم حديث

1709اقتصاداسالمي-علوم حديث 

1710تفسيراثري-علوم حديث 

1711كالم وعقايد-علوم حديث 

1712نهج البالغه-علوم حديث 

1713علوم دام وطيور

1714اصالح نژاددام-علوم دامي 

1715پرورش زنبورعسل-علوم دامي 

1716تغذيه دام-علوم دامي 

1717تغذيه طيور-علوم دامي 

1718تغذيه نشخواركنندگان-علوم دامي 

1719ژنتيك واصالح دام وطيور-علوم دامي 

1720فيزيولوژي دام-علوم دامي 

1721فيزيولوژي دام وطيور-علوم دامي 

1722مديريت دامپروري-علوم دامي 

1723علوم رياضي

1724علوم زمين

1725اب زمين شناسي-علوم زمين 

1726پترولوژي-علوم زمين 

1727چينه نگاري وديرينه شناسي-علوم زمين 

1728رسوب شناسي وسنگ شناسي رسوبي-علوم زمين 

1729/تكتونيك /زمين ساخت -علوم زمين 

1730زمين شناسي اقتصادي-علوم زمين 

1731زمين شناسي زيست محيطي-علوم زمين 

1732زمين شناسي مهندسي-علوم زمين 

1733زمين شناسي نفت-علوم زمين 

1734زمين شيمي-علوم زمين 

1735سنجش ازدورزمين شناختي-علوم زمين 

1736علوم سياسي

1737امنيت ملي-علوم سياسي 

1738مطالعات امنيتي-علوم سياسي 

1739علوم سياسي وروابطبين الملل

1740علوم شناختي

1741توانبخشي شناختي-علوم شناختي 

1742ذهن مغزوتربيت-علوم شناختي 

1743رسانه-علوم شناختي 

1744روان شناسي شناختي-علوم شناختي 



1745مطلعات نظري هنر-علوم شناختي 

1746تغذيه طيور-علوم طيور

1747فيزيولوژي طيور-علوم طيور

1748علوم فني امنيت

1749علوم قران

1750علوم قران مجيد

1751علوم قران وحديث

1752علوم قراني

1753اعجاز-علوم قراني 

1754تفسيرقران مجيد-علوم قراني 

1755علوم قضايي

1756علوم كامپيوتر

1757سيستم هاي كامپيوتري-علوم كامپيوتر

1758سيستم هاي هوشمند-علوم كامپيوتر

1759محاسبات علمي-علوم كامپيوتر

1760نظريه محاسبه-علوم كامپيوتر

1761علوم كتابداري واطالع رساني

1762علوم محيطزيست

1763علوم مهندسي

1764علوم نظامي

1765علوم وتكنولوژي بذر

1766علوم ورزشي

1767علوم وصنايع غذايي

1768كنترل كيفي وبهداشتي-علوم وصنايع غذايي 

1769مهندسي علوم وصنايع غذايي-علوم وصنايع غذايي 

1770علوم وفنون قرائات

1771علوم وفنون مرزباني

1772علوم ومعارف قران

1773علوم ومهندسي اب

1774ابياري وزهكشي-علوم ومهندسي اب 

1775سازه هاي ابي-علوم ومهندسي اب 

1776منابع اب-علوم ومهندسي اب 

1777هواشناسي كشاورزي-علوم ومهندسي اب 

1778علوم ومهندسي باغباني

1779توليدمحصوالت گلخانه اي-علوم ومهندسي باغباني 

1780درختان ميوه-علوم ومهندسي باغباني 

1781سبزي ها-علوم ومهندسي باغباني 

1782گياهان دارويي-علوم ومهندسي باغباني 

1783گياهان زينتي-علوم ومهندسي باغباني 

1784علوم ومهندسي جنگل

1785علوم زيستي جنگل-علوم ومهندسي جنگل 

1786عمران وبهره برداري جنگل-علوم ومهندسي جنگل 

1787مديريت جنگل-علوم ومهندسي جنگل 

1788علوم ومهندسي خاك



1789علوم ومهندسي شيالت

1790بوم شناسي ابزيان-علوم ومهندسي شيالت 

1791تكثيروپرورش ابزيان-علوم ومهندسي شيالت 

1792صيدوبهره برداري ابزيان-علوم ومهندسي شيالت 

1793فراوري محصوالت شيالتي-علوم ومهندسي شيالت 

1794علوم ومهندسي صنايع غذايي

1795زيست فناوري موادغذايي-علوم ومهندسي صنايع غذايي 

1796شيمي موادغذايي-علوم ومهندسي صنايع غذايي 

1797صنايع غذايي-علوم ومهندسي صنايع غذايي 

1798فناوري موادغذايي-علوم ومهندسي صنايع غذايي 

1799/كشاورزي /علوم ومهندسي صنايع غذايي 

1800علوم ومهندسي محيطزيست

1801ارزيابي وامايش سرزمين-علوم ومهندسي محيطزيست 

1802الودگي هاي محيطزيست-علوم ومهندسي محيطزيست 

1803مديريت وحفاظت تنوع زيستي-علوم ومهندسي محيطزيست 

1804مهندسي تكنولوژي ساختمان-عمران 

1805عمران-مهندسي تكنولوژي عمران -عمران 

1806مهندسي تكنولوژي عمران اب وفاضالب-عمران 

1807عمليات كشوري

1808عمليات ويژه انتظامي

1809فراوري محصوالت شيالتي-فراوري محصوالت شيالتي 

1810فراوري موادمعدني

1811فرش

1812بافت-فرش 

1813رنگرزي-فرش 

1814طراحي-فرش 

1815مديريت-فرش 

1816مواداوليه ورنگرزي-فرش 

1817فرش دستباف

1818فرق تشيع

1819فرماندهي مديريت انتظامي

1820پيشگيري ازجرم-فرماندهي مديريت انتظامي 

1821حفاظت اطالعات-فرماندهي مديريت انتظامي 

1822علوم امنيت واطالعات انتظامي-فرماندهي مديريت انتظامي 

1823علوم وفنون مرزباني-فرماندهي مديريت انتظامي 

1824عمليات ويژه انتظامي-فرماندهي مديريت انتظامي 

1825كشف جرايم-فرماندهي مديريت انتظامي 

1826مبارزه باموادمخدر-فرماندهي مديريت انتظامي 

1827مديريت عمليات راهور-فرماندهي مديريت انتظامي 

1828فرهنگ ومعارف اسالمي

1829فقه حنفي

1830فقه سياسي

1831فقه شافعي

1832فقه مقارن وحقوق جزاي اسالمي



1833فقه مقارن وحقوق خصوصي اسالمي

1834فقه مقارن وحقوق عمومي اسالمي

1835فقه وحقوق اسالمي

1836فقه وحقوق اقتصادي

1837فقه وحقوق امامي

1838فقه وحقوق اماميه

1839فقه وحقوق جزا

1840فقه وحقوق حنفي

1841فقه وحقوق خانواده

1842فقه وحقوق خصوصي

1843فقه وحقوق شافعي

1844فقه وحقوق مذاهب اسالمي

1845فقه ومباني حقوق اسالمي

1846فلسفه

1847تطبيقي-فلسفه 

1848فلسفه دين

1849فلسفه علم

1850فلسفه علوم اجتماعي

1851فلسفه هنر

1852فلسفه وحكمت اسالمي

1853فلسفه وعرفان اسالمي

1854فلسفه وكالم اسالمي

1855فلسفه اسالمي-فلسفه وكالم اسالمي 

1856كالم اسالمي-فلسفه وكالم اسالمي 

1857فناوري اطالعات سالمت

1858فناوري اطالعات وارتباطات

1859معماري بيونيك-فناوري معماري 

1860معماري ديجيتال-فناوري معماري 

1861فنون قرائت تالوت وكتابت قران مجيد

1862فني برق

1863فني جوشكاري

1864فني صنايع

1865فني عمران

1866فني عمليات پتروشيمي

1867فني معدن

1868فني مكانيك

1869فوتونيك

1870الكترونيك-فوتونيك 

1871فيزيك-فوتونيك 

1872مخابرات-فوتونيك 

1873فوريت هاي پزشكي

1874فيزيك

1875اتمسفر-فيزيك 

1876اتمي-فيزيك 



1877اتمي وملكولي-فيزيك 

1878اخترشناسي-فيزيك 

1879اموزش فيزيك-فيزيك 

1880حالت جامد-فيزيك 

1881ذرات بنيادي ونظريه ميدان ها-فيزيك 

1882فيزيك بنيادي-فيزيك 

1883فيزيك نجومي-فيزيك 

1884اليه هاي نازك-فيزيك 

1885مهندسي پالسما-فيزيك 

1886مولكولي-فيزيك 

1887نانوفيزيك-فيزيك 

1888نظري-فيزيك 

1889هسته اي-فيزيك 

1890هواشناسي-فيزيك 

1891فيزيك مهندسي

1892فيزيوتراپي

1893فيزيولوژي

1894فيزيولوژي دامپزشكي

1895تغذيه وورزش-فيزيولوژي ورزشي 

1896فيزيولوژي فعاليت بدني وتندرستي-فيزيولوژي ورزشي 

1897فيزيولوژي فعاليت ورزشي باليني-فيزيولوژي ورزشي 

1898فيزيولوژي فعاليت ورزشي محض-فيزيولوژي ورزشي 

1899فيزيولوژي ورزشي كاربردي-فيزيولوژي ورزشي 

1900فيلم سازي گرايش تدوين

1901قارچ شناسي

1902قارچ شناسي دامپزشكي

1903قران كاوي رايانشي

1904بين الملل-كارافريني 

1905توسعه-كارافريني 

1906سازماني-كارافريني 

1907فناوري-كارافريني 

1908فناوري اطالعات-كارافريني 

1909كسب وكارالكترونيكي-كارافريني 

1910كسب وكارجديد-كارافريني 

1911گردشگري-كارافريني 

1912كاربردكامپيوتر

1913كارتوگرافي

1914كاردان ايمني صنعتي

1915كاردان علوم نظامي

1916كاردان فني خطوابنيه

1917كاردان فني صنايع شيميايي

1918كاردان فني كشتي

1919كاردان فني مواد

1920كاردرماني



1921كارگرداني تلويزيون

1922كارگرداني نمايش

1923مهندسي تكنولوژي سخت افزاركامپيوتر-كامپيوتر

1924مهندسي تكنولوژي نرم افزاركامپيوتر-كامپيوتر

1925كامپيوتروفناوري اطالعات

1926كانه ارايي

1927كتابت ونگارگري

1928كتابداري

1929علوم انساني واجتماعي-كتابداري 

1930فني مهندسي-كتابداري 

1931كتابداري درشاخه پزشكي

1932كتابداري واطالع رساني

1933علمي كاربردي كتابداري واطالع-كتابداري واطالع رساني 

1934كشاورزي اكولوژيك

1935كشف جرايم

1936كالم اسالمي

1937كالم اماميه

1938كالم تطبيقي

1939كالم شيعه

1940كنترل صنعتي

1941كودكان استثنايي

1942گرافيك

1943تصويرسازي-گرافيك 

1944گرافيك رايانه

1945گردشگري مذهبي

1946گفتاردرماني

1947گوشت وفراورده هاي گوشتي

1948گياه پزشكي

1949مهندسي كشاورزي گياهپزشكي-گياه پزشكي 

1950مهندسي ماشينهاي كشاورزي-ماشين هاي كشاورزي 

1951بانكداري-مالي 

1952بيمه-مالي 

1953تامين مالي وسرمايه گذاري درنفت وگاز-مالي 

1954حقوق مالي-مالي 

1955مستغالت-مالي 

1956مهندسي مالي ومديريت ريسك-مالي 

1957مامايي

1958مبارزه باموادمخدر

1959علمي كاربردي سراميك صنعتي-متالورژي 

1960مهندسي تكنولوژي متالورژي ذوب فلزات-متالورژي 

1961مترجمي خبرانگليسي-مترجمي خبر

1962مترجمي خبرانگليسي

1963مترجمي خبرزبان انگليسي

1964مترجمي زبان الماني



1965مترجمي زبان انگليسي

1966مترجمي زبان روسي

1967مترجمي زبان عربي

1968مترجمي زبان فرانسه

1969متصدي اموراموزشي

1970مجسمه سازي

1971ساختارهاي جبرمنطقي-محاسبات نرم 

1972محيطزيست

1973اموزش محيطزيست-محيطزيست 

1974برنامه ريزي-محيطزيست 

1975علمي كاربردي الودگي محيطزيست-محيطزيست 

1976مديريت-محيطزيست 

1977محيطزيست-مهندسي منابع طبيعي -محيطزيست 

1978محيطزيست دريا

1979مخابرات

1980مخابرات هواپيما

1981مخابرات والكترونيك دريايي

1982مخاطرات محيطي

1983مدارك پزشكي

1984مددكاري اجتماعي

1985مدرسي معارف اسالمي

1986اخالق اسالمي-مدرسي معارف اسالمي 

1987اشنايي بامنابع اسالمي-مدرسي معارف اسالمي 

1988انقالب اسالمي-مدرسي معارف اسالمي 

1989تاريخ وتمدن اسالمي-مدرسي معارف اسالمي 

1990مباني نظري اسالمي-مدرسي معارف اسالمي 

1991مديريت

1992مديريت امورفرهنگي-مديريت 

1993مديريت بازرگاني-مديريت 

1994مديريت بيمه-مديريت 

1995مديريت جهانگردي-مديريت 

1996مديريت دولتي-مديريت 

1997مديريت صنعتي-مديريت 

1998مديريت اصالح وكيفرهاي قضايي

1999مديريت اطالعات

2000مديريت اطالعات وارتباطات

2001مديريت اطالعاتي

2002مديريت اماكن متبركه مذهبي

2003سوانح غيرطبيعي-سوانح طبيعي -مديريت امداد

2004مديريت عمليات امدادونجات-مديريت امداد

2005مديريت امورامداد-مديريت امورامداد

2006مديريت اموربانكي

2007مقاومت ويژه-مديريت اموردفاعي 

2008مديريت امورشهري



2009مديريت امورفرهنگي

2010مديريت امورگمركي

2011مديريت اموزشي

2012مديريت بازرگاني

2013بازاريابي-مديريت بازرگاني 

2014بازرگاني بين المللي-مديريت بازرگاني 

2015بازرگاني داخلي-مديريت بازرگاني 

2016تجارت الكترونيك-مديريت بازرگاني 

2017كارافريني-مديريت بازرگاني 

2018مديريت استراتژيك-مديريت بازرگاني 

2019مديريت بازرگاني دريايي

2020مديريت بحران

2021مديريت بيمه

2022مديريت بيمه اكو

2023مديريت پروژه وساخت

2024استراتژي هاي توسعه صنعتي-مديريت تكنولوژي 

2025انتقال تكنولوژي-مديريت تكنولوژي 

2026سياست هاي تحقيق وتوسعه-مديريت تكنولوژي 

2027نواوري تكنولوژي-مديريت تكنولوژي 

2028مديريت تلفيقي افات

2029مديريت ثبت اسنادوامالك

2030مديريت جهانگردي

2031بازاريابي جهانگردي-مديريت جهانگردي 

2032برنامه ريزي توسعه جهانگردي-مديريت جهانگردي 

2033زيست فناوري ومنابع خاك-مديريت حاصلخيزي 

2034بيولوژي وبيوتكنولوژي خاك-مديريت حاصلخيزي وزيست فناوري خاك 

2035شيمي وحاصلخيزي خاك وتغذيه گياه-مديريت حاصلخيزي وزيست فناوري خاك 

2036مديريت حفاظت اطالعات

2037مديريت حمل ونقل دريايي بين قاره اي

2038مديريت خدمات اجتماعي

2039مديريت خدمات بهداشتي درماني

2040مديريت دادگستري

2041مديريت دريايي

2042بندروكشتيراني-مديريت دريايي 

2043حمل ونقل دريايي-مديريت دريايي 

2044مديريت دفاعي

2045امورپشتيباني-مديريت دفاعي 

2046اموردريايي-مديريت دفاعي 

2047امورزميني-مديريت دفاعي 

2048امورهوايي-مديريت دفاعي 

2049پدافندهوايي-مديريت دفاعي 

2050پشتيباني خدمات رزمي شاخه امادوبازرگاني-مديريت دفاعي 

2051پشتيباني خدمات رزمي شاخه انساني-مديريت دفاعي 

2052پشتيباني خدمات رزمي شاخه مالي-مديريت دفاعي 



2053پشتيباني خدمات رزمي شاخه مديريت اموزشي-مديريت دفاعي 

2054جنگال وسايبري-مديريت دفاعي 

2055خدمات رزمي-مديريت دفاعي 

2056دريايي-مديريت دفاعي 

2057زميني-مديريت دفاعي 

2058هوايي-مديريت دفاعي 

2059مديريت دولتي

2060بودجه ومالي عمومي-مديريت دولتي 

2061توسعه منابع انساني-مديريت دولتي 

2062خطمشي گذاري عمومي-مديريت دولتي 

2063طراحي سازمانهاي دولتي-مديريت دولتي 

2064مديريت پيشرفت وتوسعه شهري وروستايي-مديريت دولتي 

2065مديريت تحول-مديريت دولتي 

2066مديريت رفتارسازماني-مديريت دولتي 

2067مديريت راهبردي فرهنگ

2068مديريت رسانه

2069مديريت ساخته ها

2070برنامه ريزي ونظارت-مديريت سازمان هاي دولتي 

2071مالي واقتصادي-مديريت سازمان هاي دولتي 

2072منابع انساني وروابطكار-مديريت سازمان هاي دولتي 

2073مديريت شهري

2074مديريت صنعتي

2075تحقيق درعمليات-مديريت صنعتي 

2076توليدوعمليات-مديريت صنعتي 

2077مديريت پروژه-مديريت صنعتي 

2078مديريت زنجيره تامين-مديريت صنعتي 

2079مديريت عملكرد-مديريت صنعتي 

2080مديريت كيفيت وبهره وري-مديريت صنعتي 

2081مديريت عمليات راهور

2082مديريت فرهنگي هنري

2083سيستم هاي اطالعاتي پيشرفته-مديريت فناوري اطالعات 

2084كسب وكارالكترونيك-مديريت فناوري اطالعات 

2085مديريت دانش-مديريت فناوري اطالعات 

2086مديريت منابع اطالعاتي-مديريت فناوري اطالعات 

2087استراتژي-مديريت كسب وكار

2088بازاريابي-مديريت كسب وكار

2089رفتارسازماني ومنابع انساني-مديريت كسب وكار

2090سيستم هاي اطالعاتي وفناوري اطالعات-مديريت كسب وكار

2091عمليات وزنجيره تامين-مديريت كسب وكار

2092فناوري-مديريت كسب وكار

2093مالي-مديريت كسب وكار

2094مديريت كسب وكارهاي كوچك

2095مديريت كسب وكاروامورشهري

2096مديريت كشاورزي



2097مديريت گمركي

2098مديريت مالي

2099مديريت مخازن هيدروكربوري

2100عملكردوبهره وري منابع انساني-مديريت منابع انساني 

2101مديريت استراتژيك منابع انساني-مديريت منابع انساني 

2102مديريت منابع انساني اسالمي-مديريت منابع انساني 

2103مديريت منابع انساني بين الملل-مديريت منابع انساني 

2104فيزيك وحفاظت خاك-مديريت منابع خاك 

2105منابع خاك وارزيابي اراضي-مديريت منابع خاك 

2106مديريت مناطق خشك وبياباني

2107مديريت نساجي

2108مديريت نشر

2109مديريت نظارت وبازرسي

2110مديريت هتلداري

2111مديريت واباداني روستاها

2112مديريت وبازرگاني دريايي

2113بندروكشتيراني-مديريت وبازرگاني دريايي 

2114گمرگي-مديريت وبازرگاني دريايي 

2115مناطق ويژه-مديريت وبازرگاني دريايي 

2116مديريت وبرنامه ريزي اموزش عالي

2117مديريت اماكن وتاسيسات ورزشي-مديريت ورزشي 

2118مديريت اوقات فراغت ورزش هاي تفريحي-مديريت ورزشي 

2119مديريت بازاريابي درورزش-مديريت ورزشي 

2120مديريت راهبردي درسازمان هاي ورزشي-مديريت ورزشي 

2121مديريت رسانه هاي ورزشي-مديريت ورزشي 

2122مديريت رويدادهاي ورزشي-مديريت ورزشي 

2123مديريت وسازماندهي نسخه هاي خطي

2124مديريت وكميسردريايي

2125مديريت وكنترل بيابان

2126مديريت وكنترل بيايان

2127مذاهب اسالمي

2128مذاهب فقهي

2129مراقبت پرواز

2130مراقبت پرواز-مراقبت پرواز

2131مربي كودك

2132مربيگري عقيدتي

2133مربيگري ورزشي

2134مرتع داري

2135مرتع وابخيزداري

2136مرتع وابخيزداري-مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري 

2137مردم شناسي

2138مرمت اثارتاريخي

2139مرمت اشيافرهنگي وتاريخي

2140مرمت بناهاي تاريخي



2141مرمت واحياي ابنيه وبافت هاي تاريخي

2142حفاظت ومرمت ميراث شهري-مرمت واحياي ابنيه وبافت هاي تاريخي 

2143حفاظت ومرمت ميراث معماري-مرمت واحياي ابنيه وبافت هاي تاريخي 

2144مرمت واحياي بناهاي تاريخي

2145مشاوره

2146مشاوره توانبخشي-مشاوره 

2147مشاوره خانواده-مشاوره 

2148مشاوره شغلي-مشاوره 

2149مشاوره مدرسه-مشاوره 

2150مطالعات ارتباطي وفناوري اطالعات

2151مطالعات ارشيوي

2152مطالعات امنيتي

2153مطالعات امنيتي ايران

2154مطالعات اوقات فراغت

2155مطالعات جهان

2156مطالعات امريكاي شمالي-مطالعات جهان 

2157مطالعات امريكاي التين-مطالعات جهان 

2158مطالعات بريتانيا-مطالعات جهان 

2159مطالعات جنوب افريقا-مطالعات جهان 

2160مطالعات روسيه-مطالعات جهان 

2161مطالعات ژاپن-مطالعات جهان 

2162مطالعات شبه قاره هند-مطالعات جهان 

2163مطالعات عراق-مطالعات جهان 

2164مطالعات فرانسه-مطالعات جهان 

2165مطالعات فلسطين-مطالعات جهان 

2166مطالعات كشورهاي الماني زبان-مطالعات جهان 

2167مطالعات مصر-مطالعات جهان 

2168مطالعات جوانان

2169مطالعات خانواده

2170مطالعات دفاعي استراتژيك

2171مطالعات زنان

2172حقوق زن دراسالم-مطالعات زنان 

2173زن وخانواده-مطالعات زنان 

2174مطالعات فرهنگي

2175مطالعات فرهنگي ورسانه

2176مطالعات معماري ايران

2177مطالعات منطقه اي

2178مطالعات موزه

2179معارف اسالمي

2180اقتصاد-معارف اسالمي 

2181تبليغ وارتباطات-معارف اسالمي 

2182حقوق-معارف اسالمي 

2183علوم سياسي-معارف اسالمي 

2184فرهنگ ارتباطات-معارف اسالمي 



2185فقه واصول-معارف اسالمي 

2186فلسفه اسالمي-معارف اسالمي 

2187مديريت-معارف اسالمي 

2188معارف اسالمي واخالق

2189معارف اسالمي واديان

2190معارف اسالمي وتاريخ

2191معارف اسالمي وحقوق

2192معارف اسالمي وعلوم تربيتي

2193معارف اسالمي وعلوم قراني

2194معارف اسالمي وكالم

2195معارف اسالمي ومديريت

2196معارف قران مجيد

2197علمي كاربردي مهندسي معدن-معدن 

2198استخراج معدن-علمي كاربردي مهندسي معدن -معدن 

2199معماري

2200علمي كاربردي مرمت واحيابناهاي تاريخي-معماري 

2201مهندسي تكنولوژي معماري-معماري 

2202معماري داخلي

2203معماري سنتي

2204معماري وانرژي

2205مكاترونيك

2206مكانيزاسيون كشاورزي

2207مكانيزاسيون كشاورزي زراعي وباغي-مكانيزاسيون كشاورزي زراعي وباغي 

2208مهندسي تكنولوژي تاسيسات حرارتي وبرودتي-مكانيك 

2209مهندسي تكنولوژي مكانيك خودرو-مكانيك 

2210منطق

2211منطق فهم دين

2212مهندسي اب وخاك

2213مهندسي ابخيزداري

2214حفاظت اب وخاك-مهندسي ابخيزداري 

2215مديريت حوزه هاي ابخيز-مهندسي ابخيزداري 

2216مهندسي ابزاردقيق واتوماسيون درصنايع نفت

2217مهندسي ابياري

2218مهندسي اپتيك وليزر

2219مهندسي اتومكانيك

2220مهندسي الكترونيك هواپيمايي

2221مهندسي انرژي

2222مهندسي انرژي هاي تجديدپذير

2223مهندسي ايمني

2224بازرسي فني-مهندسي ايمني 

2225حفاظت فني-مهندسي ايمني 

2226مهندسي ايمني وبازرسي فني

2227مهندسي برق

2228افزاره هاي ميكروونانوالكترونيك-مهندسي برق 



2229الكترونيك-مهندسي برق 

2230الكترونيك قدرت وماشين هاي الكتريكي-مهندسي برق 

2231برنامه ريزي ومديريت سيستم هاي انرژي-مهندسي برق 

2232بيوالكترونيك-مهندسي برق 

2233بيوالكتريك-مهندسي برق 

2234سامانه هاي برقي حمل ونقل-مهندسي برق 

2235سيستم هاي الكترونيك ديجيتال-مهندسي برق 

2236سيستم هاي قدرت-مهندسي برق 

2237سيستمهاي ديجيتال-مهندسي برق 

2238شبكه هاي مخابراتي-مهندسي برق 

2239قدرت-مهندسي برق 

2240كنترل-مهندسي برق 

2241مخابرات-مهندسي برق 

2242مخابرات امن ورمزنگاري-مهندسي برق 

2243مخابرات دريايي-مهندسي برق 

2244مخابرات سيستم-مهندسي برق 

2245مخابرات ميدان وموج-مهندسي برق 

2246مخابرات نوري-مهندسي برق 

2247مدارهاي مجتمع الكترونيك-مهندسي برق 

2248مهندسي بهداشت حرفه اي

2249مهندسي بهداشت محيط

2250مهندسي بهره برداري راه اهن

2251/فريب واختفا-استتار/افا-مهندسي پدافندغيرعامل 

2252مهندسي پزشكي

2253باليني-مهندسي پزشكي 

2254بيوالكتريك-مهندسي پزشكي 

2255بيومتريال-مهندسي پزشكي 

2256بيومكانيك-مهندسي پزشكي 

2257بيومواد-مهندسي پزشكي 

2258توان بخشي-مهندسي پزشكي 

2259فناوري اطالعات-مهندسي پزشكي 

2260مهندسي بافت-مهندسي پزشكي 

2261مهندسي ورزش-مهندسي پزشكي 

2262ورزش-مهندسي پزشكي 

2263مهندسي پليمر

2264پليمريزاسيون-مهندسي پليمر

2265تكنولوژي وعلوم رنگ-مهندسي پليمر

2266چاپ-مهندسي پليمر

2267رنگ-مهندسي پليمر

2268صنايع پليمر-مهندسي پليمر

2269صنايع رنگ-مهندسي پليمر

2270علوم پايه-مهندسي پليمر

2271فراورش-مهندسي پليمر

2272/موادمركب /كامپوزيت -مهندسي پليمر



2273نانوفناوري-مهندسي پليمر

2274مهندسي تسليحات

2275سالح-مهندسي تسليحات 

2276مهندسي تعميرونگهداري

2277هليكوپتر-مهندسي تعميرونگهداري 

2278هواپيما-مهندسي تعميرونگهداري 

2279مهندسي تعميرونگهداري هواپيما

2280ابهاي زيرزميني-مهندسي تكنولوژي اب 

2281مهندسي تكنولوژي اباداني روستاها

2282مهندسي تكنولوژي ارتباطات وفناوري اطالعات

2283مهندسي تكنولوژي الكترونيك

2284مهندسي تكنولوژي اويونيك

2285شبكه هاي انتقال وتوزيع-مهندسي تكنولوژي برق 

2286مهندسي تكنولوژي بسته بندي گرايش كشاورزي

2287مهندسي تكنولوژي بهره برداري نيروگاه

2288مهندسي تكنولوژي تاسيسات حرارتي وبرودتي

2289مهندسي تكنولوژي تغييرشكل فلزات

2290مهندسي تكنولوژي جوشكاري

2291مهندسي تكنولوژي حمل ونقل وترافيك شهري

2292مهندسي تكنولوژي ساخت وتوليدگرايش ماشين ابزاروقالبسازي

2293مهندسي تكنولوژي ساخت وتوليدگرايش ماشينهاي زراعي وباغي

2294مهندسي تكنولوژي ساختمان

2295مهندسي تكنولوژي سيستم هاي سخت افزاري رايانه

2296مهندسي تكنولوژي شيريني وشكالت گرايش هاي اردي وغيراردي

2297مهندسي تكنولوژي صنايع ارد

2298مهندسي تكنولوژي صنايع دخاني

2299مهندسي تكنولوژي صنايع روغن خوراكي

2300مهندسي تكنولوژي صنايع شيميايي

2301مهندسي تكنولوژي صنايع قندسازي

2302مهندسي تكنولوژي صنايع الستيك

2303مهندسي تكنولوژي طراحي ونقشه كشي صنعتي

2304اب وفاضالب-مهندسي تكنولوژي عمران 

2305نگهداري وبهره برداري سدوشبكه-مهندسي تكنولوژي عمران 

2306مهندسي تكنولوژي فناوري اطالعات رسانه

2307مهندسي تكنولوژي فني رسانه

2308مهندسي تك-ساخت وتوليدو-مهندسي تكنولوژي كنترل گرايش هاي ابزاردقيق 

2309مهن-مهندسي تكنولوژي كنترل گرايش هاي ابزاردقيق ساخت وتوليدوفرايند

2310ذوب فلزات-مهندسي تكنولوژي متالورژي 

2311مهندسي تكنولوژي مخابرات انتقال

2312مهندسي تكنولوژي مخابرات گرايش سوئيچهاي شبكه ثابت

2313مهندسي تكنولوژي مراقبت ونگهداري مكانيك نيروگاه

2314مهندسي تكنولوژي مكانيك خودرو

2315مهندسي تكنولوژي مكانيك كشتي



2316مهندسي تكنولوژي مكانيك كشتي وناوبري

2317مهندسي تكنولوژي ناوبري-مهندسي تكنولوژي مكانيك كشتي وناوبري 

2318مهندسي تكنولوژي مكانيك ماشينهاي راهسازي وراهداري

2319مهندسي تكنولوژي ناوبري

2320مهندسي تكنولوژي نرم افزاركامپيوتر

2321مهندسي تكنولوژي نقشه برداري

2322مهندسي تكنولوژي هواپيما

2323مهندسي تكنولوژي هواشناسي

2324مهندسي توليدات گياهي

2325مهندسي توليدوژنتيك گياهي

2326مهندسي حمل ونقل ريلي

2327مهندسي خطوسازه هاي ريلي

2328مهندسي خطوطراه اهن

2329مهندسي خودرو

2330مهندسي درسوانح طبيعي

2331مهندسي دريا

2332دريانوردي-مهندسي دريا

2333سازه هاي متحرك دريايي-مهندسي دريا

2334كشتي سازي-مهندسي دريا

2335هيدروديناميك وجلوبري-مهندسي دريا

2336مهندسي راه اهن

2337خطوط-مهندسي راه اهن 

2338مهندسي راه اهن برقي

2339مهندسي رباتيك

2340مهندسي زراعت

2341مهندسي زيست فناوري كشاورزي

2342مهندسي ساخت وتوليد

2343مهندسي سيستم

2344مهندسي سيستم هاي انرژي

2345انرژي ومحيطزيست-مهندسي سيستم هاي انرژي 

2346تكنولوژي انرژي-مهندسي سيستم هاي انرژي 

2347سيستم هاي انرژي-مهندسي سيستم هاي انرژي 

2348مهندسي سيستم هاي ميكرونانوالكترومكانيك

2349مهندسي سيستم هاي ميكروونانوالكترومكانيك

2350مهندسي شهرسازي

2351مهندسي شيمي

2352اتش-مهندسي شيمي 

2353انرژي-مهندسي شيمي 

2354ايمني ومحيطزيست-بهداشت -مهندسي شيمي 

2355بيوتكنولوژي-مهندسي شيمي 

2356بيوتكنولوژي وداروسازي-مهندسي شيمي 

2357پديده هاي انتقال-مهندسي شيمي 

2358پليمر-مهندسي شيمي 

2359ترموسينتيك وكاتاليست-مهندسي شيمي 



2360توليدوجمع اوري گاز-مهندسي شيمي 

2361داروسازي-مهندسي شيمي 

2362زيست پزشكي-مهندسي شيمي 

2363صنايع پااليش-مهندسي شيمي 

2364صنايع پتروشيمي-مهندسي شيمي 

2365صنايع پليمر-مهندسي شيمي 

2366صنايع سلولزي-مهندسي شيمي 

2367صنايع شيميايي معدني-مهندسي شيمي 

2368صنايع غذايي-مهندسي شيمي 

2369صنايع گاز-مهندسي شيمي 

2370طراحي فرايند-مهندسي شيمي 

2371طراحي فرايندهاي صنايع نفت-مهندسي شيمي 

2372فراوري وانتقال گاز-مهندسي شيمي 

2373فرايندهاي جداسازي-مهندسي شيمي 

2374محيطزيست-مهندسي شيمي 

2375شبيه سازي وكنترل-مدل سازي -مهندسي شيمي 

2376نانوفناوري-مهندسي شيمي 

2377مهندسي صدا

2378مهندسي صنايع

2379ايمني صنعتي-مهندسي صنايع 

2380اينده پژوهي-مهندسي صنايع 

2381برنامه ريزي وتحليل سيستمها-مهندسي صنايع 

2382بهينه سازي سيستم ها-مهندسي صنايع 

2383تكنولوژي صنعتي-مهندسي صنايع 

2384توليدصنعتي-مهندسي صنايع 

2385سيستم هاي سالمت-مهندسي صنايع 

2386سيستم هاي كالن-مهندسي صنايع 

2387سيستم هاي كالن اقتصادي واجتماعي-مهندسي صنايع 

2388سيستم هاي مالي-مهندسي صنايع 

2389عمومي-مهندسي صنايع 

2390كيفيت وبهره وري-مهندسي صنايع 

2391لجستيك وزنجيره تامين-مهندسي صنايع 

2392مديريت پروژه-مهندسي صنايع 

2393مديريت مهندسي-مهندسي صنايع 

2394مديريت نواوري وفناوري-مهندسي صنايع 

2395مهندسي صنايع چوب وفراورده هاي سلولزي

2396بيولوژي واناتومي-مهندسي صنايع چوب وفراورده هاي سلولزي 

2397حفاظت واصالح-مهندسي صنايع چوب وفراورده هاي سلولزي 

2398صنايع سلولزي-مهندسي صنايع چوب وفراورده هاي سلولزي 

2399كامپوزيت هاي ليگنوسلولزي-مهندسي صنايع چوب وفراورده هاي سلولزي 

مديريت صنايع چوب وفراورده -مهندسي صنايع چوب وفراورده هاي سلولزي 

هاي
2400

2401مهندسي صنايع چوب وفراورده هاي سلولوزي

2402مهندسي صنايع مبلمان



2403مهندسي طبيعت

2404مهندسي طراحي محيطزيست

2405كاربردي برق-مهندسي علمي 

2406شبكه هاي انتقال وتوزيع-كاربردي برق -مهندسي علمي 

2407كاربردي عمران-مهندسي علمي 

2408بهره برداري ازسدوشبكه-كاربردي عمران -مهندسي علمي 

2409ساختمان هاي ابي-كاربردي عمران -مهندسي علمي 

2410شبكه هاي اب وفاضالب-كاربردي عمران -مهندسي علمي 

2411كاربردي مكانيك-مهندسي علمي 

2412نيروگاه-كاربردي مكانيك -مهندسي علمي 

2413مهندسي علوم دامي

2414مهندسي علوم كشاورزي

2415مهندسي عمران

2416اب-مهندسي عمران 

2417اب وسازه هاي هيدروليكي-مهندسي عمران 

2418حمل ونقل-مهندسي عمران 

2419خاك-مهندسي عمران 

2420راه-مهندسي عمران 

2421راه وترابري-مهندسي عمران 

2422زلزله-مهندسي عمران 

2423ژئوتكنيك-مهندسي عمران 

2424ساختمان هاي هوشمند-مهندسي عمران 

2425سازه-مهندسي عمران 

2426بنادروسازه هاي دريايي-سواحل -مهندسي عمران 

2427عمران-مهندسي عمران 

2428محيطزيست-مهندسي عمران 

2429مديريت ساخت-مهندسي عمران 

2430مديريت منابع اب-مهندسي عمران 

2431نقشه برداري-مهندسي عمران 

2432مهندسي فراوري وانتقال گاز

2433مهندسي فرماندهي وكنترل هوايي

-عمليات موشكي -كنترل شكاري -مهندسي فرماندهي وكنترل هوايي 

اطالعات عم
2434

2435مهندسي فضاي سبز

2436تجارت الكترونيكي-مهندسي فناوري اطالعات 

2437سامانه هاي شبكه اي-مهندسي فناوري اطالعات 

2438سيستم هاي تكنولوژي اطالعات-مهندسي فناوري اطالعات 

2439سيستم هاي چندرسانه اي-مهندسي فناوري اطالعات 

2440طراحي وتوليدنرم افزار-مهندسي فناوري اطالعات 

2441مديريت سيستم هاي اطالعاتي-مهندسي فناوري اطالعات 

2442معماري سازماني-مهندسي فناوري اطالعات 

2443/اي تي /مهندسي فناوري اطالعات 

2444مهندسي فناوري اطالعات وامنيت

2445مهندسي فناوري ماهواره

2446مهندسي فناوري هاي ماهواره



2447مهندسي فوتونيك

2448نانوفوتونيك-مهندسي فوتونيك 

2449مهندسي كامپيوتر

2450الگوريتم هاومحاسبات-مهندسي كامپيوتر

2451رايانش امن-مهندسي كامپيوتر

2452سخت افزار-مهندسي كامپيوتر

2453شبكه هاي كامپيوتري-مهندسي كامپيوتر

2454معماري سيستم هاي كامپيوتري-مهندسي كامپيوتر

2455نرم افزار-مهندسي كامپيوتر

2456هوش مصنوعي ورباتيكز-مهندسي كامپيوتر

2457اب-مهندسي كشاورزي 

2458اقتصادكشاورزي-مهندسي كشاورزي 

2459ترويج واموزش كشاورزي-مهندسي كشاورزي 

2460باغباني-ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

2461خاكشناسي-ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

2462زراعت-ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

2463علوم دامي-ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

2464گياه پزشكي-ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

2465منابع طبيعي-ترويج واموزش كشاورزي -مهندسي كشاورزي 

2466زراعت واصالح نباتات-مهندسي كشاورزي 

2467اصالح نباتات-زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 

2468زراعت-زراعت واصالح نباتات -مهندسي كشاورزي 

2469علوم باغباني-مهندسي كشاورزي 

2470علوم خاك-مهندسي كشاورزي 

2471علوم دامي-مهندسي كشاورزي 

2472دام-علوم دامي -مهندسي كشاورزي 

2473طيور-علوم دامي -مهندسي كشاورزي 

2474علوم كشاورزي-مهندسي كشاورزي 

2475علوم وصنايع غذايي-مهندسي كشاورزي 

2476تبديل موادغذايي-علوم وصنايع غذايي -مهندسي كشاورزي 

2477گياه پزشكي-مهندسي كشاورزي 

2478مكانيزاسيون كشاورزي-مهندسي كشاورزي 

2479مكانيك ماشينهاي كشاورزي-مهندسي كشاورزي 

2480محيطزيست-منابع طبيعي -مهندسي كشاورزي 

2481مهندسي كشتي

2482موتور-مهندسي كشتي 

2483مهندسي كنترل وعالئم

2484مهندسي ماشين االت دريايي

2485مهندسي ماشين هاي ريلي

2486مهندسي ماشين هاي صنايع غذايي

2487مهندسي ماشينهاي كشاورزي ومكانيزاسيون

2488اب وفاضالب-مهندسي محيطزيست 

2489الودگي هوا-مهندسي محيطزيست 

2490سواحل-مهندسي محيطزيست 



2491منابع اب-مهندسي محيطزيست 

2492موادزايدجامد-مهندسي محيطزيست 

2493مهندسي مخابرات امنيتي

2494مهندسي مخابرات هواپيما

2495مهندسي مديريت اجرايي

2496مهندسي مديريت پروژه

2497مهندسي مديريت ساختارهاوتجهيزات

2498مهندسي مديريت واباداني روستاها

2499مهندسي مرتعداري

2500گياهان دارويي وصنعتي-مهندسي مرتعداري 

2501مهندسي معدن

2502استخراج معدن-مهندسي معدن 

2503اقتصادومديريت معدني-مهندسي معدن 

2504اكتشاف معدن-مهندسي معدن 

2505تونل وفضاهاي زيرزميني-مهندسي معدن 

2506فراوري موادمعدني-مهندسي معدن 

2507معدن ومحيطزيست-مهندسي معدن 

2508مكانيك سنگ-مهندسي معدن 

2509مهندسي معماري

2510اموزشي وفرهنگي-مهندسي معماري 

2511پايداري-مهندسي معماري 

2512داخلي-مهندسي معماري 

2513مسكن-مهندسي معماري 

2514معماري فضاهاي درماني وبهداشتي-مهندسي معماري 

2515مهندسي فناوري-مهندسي معماري 

2516مهندسي معماري اسالمي

2517مهندسي معماري كشتي

2518ساخت درصنايع دريايي-مهندسي معماري كشتي 

2519سازه كشتي-مهندسي معماري كشتي 

2520هيدرومكانيك كشتي-مهندسي معماري كشتي 

2521مهندسي معماري منظر

2522مهندسي مكاترونيك

2523مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي

2524انرژي-مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي 

2525بازيافت ومديريت پسماند-مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي 

2526مديريت وتحليل سامانه ها-مهندسي مكانيزاسيون كشاورزي 

2527مهندسي مكانيك

2528تاسيسات حرارتي وبرودتي-مهندسي مكانيك 

2529تبديل انرژي-مهندسي مكانيك 

2530ساخت توليد-مهندسي مكانيك 

2531ساخت وتوليد-مهندسي مكانيك 

2532سازه بدنه خودرو-مهندسي مكانيك 

2533سيستم محركه خودرو-مهندسي مكانيك 

2534طراحي سيستم هاي ديناميكي خودرو-مهندسي مكانيك 



2535طراحي كاربردي-مهندسي مكانيك 

2536طراحي وساخت خودرو-مهندسي مكانيك 

2537مكاترونيك-مهندسي مكانيك 

2538مكانيك درحرارت وسياالت-مهندسي مكانيك 

2539مكانيك درطراحي جامدات-مهندسي مكانيك 

2540مهندسي جوش-مهندسي مكانيك 

2541موادمركب-مهندسي مكانيك 

2542مهندسي مكانيك بيوسيستم

2543انرژي هاي تجديدپذير-مهندسي مكانيك بيوسيستم 

2544طراحي وساخت-مهندسي مكانيك بيوسيستم 

2545فناوري پس ازبرداشت-مهندسي مكانيك بيوسيستم 

2546/كشاورزي /مهندسي مكانيك بيوسيستم 

2547جنگلداري-مهندسي منابع طبيعي 

2548جنگلداري شهري-مهندسي منابع طبيعي 

2549جنگلداري عمومي-مهندسي منابع طبيعي 

2550جنگلداري مناطق خشك-مهندسي منابع طبيعي 

2551جنگلداري واكولوژي جنگل-مهندسي منابع طبيعي 

2552شيالت-مهندسي منابع طبيعي 

2553بوم شناسي ابزيان-شيالت -مهندسي منابع طبيعي 

2554تكثيروپرورش ابزيان-شيالت -مهندسي منابع طبيعي 

2555صيدوبهره برداري ابزيان-شيالت -مهندسي منابع طبيعي 

2556فراوري محصوالت شيالتي-شيالت -مهندسي منابع طبيعي 

2557علوم وصنايع چوب وكاغذ-مهندسي منابع طبيعي 

2558بيولوژي وحفاظت چوب-علوم وصنايع چوب وكاغذ-مهندسي منابع طبيعي 

2559خميروكاغذ-علوم وصنايع چوب وكاغذ-مهندسي منابع طبيعي 

2560صنايع چوب-علوم وصنايع چوب وكاغذ-مهندسي منابع طبيعي 

2561محيطزيست-مهندسي منابع طبيعي 

2562مديريت جنگلداري درپاركهاي جنگلي-مهندسي منابع طبيعي 

2563مديريت جنگلداري غرب-مهندسي منابع طبيعي 

2564مديريت مناطق خشك وبياباني-مهندسي منابع طبيعي 

2565مرتع وابخيزداري-مهندسي منابع طبيعي 

2566مسايل اقتصادي اجتماعي جنگل-مهندسي منابع طبيعي 

2567مهندسي جنگل-مهندسي منابع طبيعي 

2568مهندسي چوب وكاغذ-مهندسي منابع طبيعي 

2569حفاظت واصالح چوب-مهندسي چوب وكاغذ-مهندسي منابع طبيعي 

2570صنايع خميروكاغذ-مهندسي چوب وكاغذ-مهندسي منابع طبيعي 

2571صنايع فراورده هاي مركب چوب-مهندسي چوب وكاغذ-مهندسي منابع طبيعي 

2572صنايع مبلمان-مهندسي چوب وكاغذ-مهندسي منابع طبيعي 

2573طراحي سازه هاي چوبي-مهندسي چوب وكاغذ-مهندسي منابع طبيعي 

2574مهندسي مواد

2575استخراج فلزات-مهندسي مواد

2576جوشكاري-مهندسي مواد

2577خوردگي وحفاظت مواد-مهندسي مواد



2578ريخته گري-مهندسي مواد

2579سراميك-مهندسي مواد

2580شكل دادن فلزات-مهندسي مواد

2581شناسايي وانتخاب موادمهندسي-مهندسي مواد

2582متالوژي استخراجي-مهندسي مواد

2583متالوژي صنعتي-مهندسي مواد

2584موادمركب-مهندسي مواد

2585مهندسي موادوطراحي صنايع غذايي

2586مهندسي موادومتالورژي

2587نانوالكترومكانيك-مهندسي نانوفناوري 

2588نانوالكترونيك-مهندسي نانوفناوري 

2589مهندسي نساجي

2590الياف-مهندسي نساجي 

2591پوشاك-مهندسي نساجي 

2592تكنولوژي نساجي-مهندسي نساجي 

2593ساختارهاي نانوليفي-مهندسي نساجي 

2594شيمي نساجي ورنگ-مهندسي نساجي 

2595شيمي نساجي وعلوم الياف-مهندسي نساجي 

2596فناوري-مهندسي نساجي 

2597مديريت توليد-مهندسي نساجي 

2598مهندسي نفت

2599استخراج نفت-مهندسي نفت 

2600اكتشاف-مهندسي نفت 

2601اكتشاف نفت-مهندسي نفت 

2602بهره برداري-مهندسي نفت 

2603بهره برداري ازمنابع نفت-مهندسي نفت 

2604تجهيزات نفتي-مهندسي نفت 

2605حفاري-مهندسي نفت 

2606مخازن نفت-مهندسي نفت 

2607مخازن هيدروكربوري-مهندسي نفت 

2608مهندسي نقشه برداري

2609ژئودزي-مهندسي نقشه برداري 

2610سنجش ازدور-مهندسي نقشه برداري 

2611سيستم هاي اطالعات جغرافيايي-مهندسي نقشه برداري 

2612فتوگرامتري-مهندسي نقشه برداري 

2613مهندسي نگهداري

2614مهندسي هسته اي

2615فيزيك بهداشت-مهندسي هسته اي 

2616كاربردپرتوها-مهندسي هسته اي 

2617گداخت هسته اي-مهندسي هسته اي 

2618مهندسي پرتوپزشكي-مهندسي هسته اي 

2619مهندسي چرخه سوخت-مهندسي هسته اي 

2620مهندسي راكتور-مهندسي هسته اي 

2621مهندسي فيزيك بهداشت-مهندسي هسته اي 



2622مهندسي هوافضا

2623ائروديناميك-مهندسي هوافضا

2624جلوبرندگي-مهندسي هوافضا

2625ديناميك پروازوكنترل-مهندسي هوافضا

2626سازه هاي هوايي-مهندسي هوافضا

2627سوانح هوايي وصالحيت هاي پروازي-مهندسي هوافضا

2628مهندسي فضايي-مهندسي هوافضا

2629مهندسي هوانوردي

2630تعميرونگهداري هواپيما-مهندسي هوانوردي 

2631خلباني-مهندسي هوانوردي 

2632خلباني هليكوپتر-مهندسي هوانوردي 

2633مراقبت پرواز-مهندسي هوانوردي 

2634ناوبري هوايي-مهندسي هوانوردي 

2635مهندسي ورزش

2636موزه

2637موزه داري

2638علمي كاربردي نوازندگي موسيقي ايراني-موسيقي 

2639علمي كاربردي نوازندگي موسيقي جهاني-موسيقي 

2640/اتنوموزيكولوژي /موسيقي شناسي 

2641موسيقي نظامي

2642ميكروبيولوژي

2643نانوزيست الهام

2644نانومواد-نانوفناوري 

2645ناوبري

2646ناوبري وفرماندهي كشتي

2647نرم افزاركامپيوتر

2648نقاشي

2649نقشه برداري

2650مهندسي تكنولوژي نقشه برداري-نقشه برداري 

2651نمايش

2652ادبيات نمايشي-نمايش 

2653بازيگري-نمايش 

2654صحنه ارايي-نمايش 

2655كارگرداني-نمايش 

2656نمايش عروسكي-نمايش 

2657نمايش عروسكي

2658اجتماعي سياسي وحقوق عمومي-نهج البالغه 

2659اخالق وتربيت فردي واجتماعي-نهج البالغه 

2660اصول الدين ومعارف علوي-نهج البالغه 

2661نوازندگي سازايراني-نوازندگي سازايراني 

2662نوازندگي سازجهاني-نوازندگي سازجهاني 

2663نوازندگي موسيقي ايراني

2664نوازندگي موسيقي جهاني

2665نوغان داري



2666هتلداري

2667هنراسالمي

2668مطالعات تاريخي وتطبيقي هنراسالمي-هنراسالمي 

2669مطالعات نگارگري وكتابت هنراسالمي-هنراسالمي 

2670نگارگري-هنراسالمي 

2671هنرسفالگري

2672هنرهاي پژوهشي وصنايع دستي

2673هنرهاي تجسمي

2674اموزش هنرهاي تجسمي-هنرهاي تجسمي 

2675علمي كاربردي ارتباطتصويري-هنرهاي تجسمي 

2676گرافيك-هنرهاي تجسمي 

2677هنرهاي تصويري وطراحي

2678هنرهاي چندرسانه اي

2679توليدبازي رايانه اي-هنرهاي رايانه اي 

2680توليدبازي هاي رايانه اي-هنرهاي رايانه اي 

2681طراحي شبيه سازهوشمند-هنرهاي رايانه اي 

2682هنرهاي ساخت ومعماري

2683هنرهاي سنتي

2684هنرهاي صناعي

2685هنرهاي موسيقي

2686هنرهاي نمايشي

2687هنرهاي نمايشي وسينما

2688هواشناسي

2689هوانوردي

2690خلباني-هوانوردي 

2691هوشبري

2692واژه گزيني واصطالح شناسي


