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 / گروه علوم انساني 1بخش  1401( سال Ph.Dامتحاني آزمون ورودي دوره دکتري )مجموعه هاي 

 

 1401سال  (Ph.D)آزمون ورودي نيمه متمرکز دکتري  هاي امتحانيمجموعهمعرفي 
 

 گروه علوم انساني
نام ثبت ( صرفاً براي امور اجرایيبه رنگ سبزامتحاني مندرج در باالي جداول )هاي مجموعهنام هر یک از  :1توجه

 هاي زیر مجموعه آن نيست.گرایشاست و مالکي براي تعيين نام رشته
دانشجو در قطعي امتحاني به منزله پذیرش  مجموعهها در ذیل هر گرایشرساني هر یک از رشتهدرج و اطالع: 2توجه

درخواست دانشگاه و تایيد ها پس از اعالم گرایشگرایش نيست. جزئيات پذیرش دانشجو در هر یک از رشتهآن رشته
( 2مجوز پذیرش توسط دفتر گسترش آموزش عالي، توسط سازمان در دفترچه راهنماي انتخاب رشته )شماره 

 رسد.سازمان سنجش آموزش کشور و یا دانشگاه آزاد اسالمي درج و به اطالع داوطلبان مي
 زبان و ادبيات فارسي -2101

های ادبی معاصر( تخصصی در سطح کارشناسی شامل )کلیات ادبی )تاریخ ادبیات ـ دستور ـ عروض و قافیه ـ نقد و نظریه مجموعه دروس -1 عناوین دروس امتحاني:
 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2شامل )متون نظم ـ متون نثر ـ بالغت(،  ارشد کارشناسی ـ متون نظم و نثر ـ زبان عربی( و

 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميفارغ هاي مرتبط کهرشته گرایش رشته
 شرکت کنند

 زبان و ادبيات فارسي 

- 

آموزش زبان فارسی، آموزش زبان فارسی به ، ها(گرایش)تمامی  زبان و ادبیات فارسی
 های باستانیغیرفارسی زبانان، فرهنگ و زبان

 ( ادبیات حماسی 1
 ( ادبیات عرفانی2
 غنایی( ادبیات 3
 ( آموزش زبان فارسی4

 جغرافياي سياسي -2103
 کارشناسی ارشد)مبانی و ایران(( و  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )روش تحقیق در جغرافیا ـ جغرافیای سیاسی -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3تحصیلی و  استعداد -2های جغرافیای سیاسی(، شامل )اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک ـ نظریه

 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته گرایش رشته
 شرکت کنند

 - جغرافياي سياسي (1
 الملل، حقوق، علوم سیاسی، روابط بینها(رشته تمامی) علوم جغرافیایی

 - ( جغرافياي نظامي *2
 منحصراً توسط دانشگاه جامع امام حسین )علیه السالم( با شرایط زیر انجام می شود:در این رشته پذیرش  *
 برادران فقط از میان -
 «بسیجیان واجد شرایط بورس»یا « شاغلین رسمی نیروهای مسلح با ارائه مجوز ادامه تحصیل از باالترین مرجع سازمانی» -

 ریزي شهريجغرافيا و برنامه -2104
شامل  کارشناسی ارشد( و )مبانی و ایران( مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )روش تحقیق در جغرافیا ـ جغرافیای شهری -1 امتحاني:عناوین دروس 

 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2ریزی شهری(، های برنامهها و مدلهای توسعه شهری ـ تکنیکها و دیدگاه)نظریه

 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته گرایش رشته
 شرکت کنند

 ایریزی توسعه منطقه، شهرسازی و طراحی شهری، برنامهها(رشته تمامی) علوم جغرافیایی - ریزي شهريجغرافيا و برنامه 

 ریزي روستایيجغرافيا و برنامه -2105
 کارشناسی ارشدو  )مبانی و ایران(( دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )روش تحقیق در جغرافیا ـ جغرافیای روستاییمجموعه  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2ریزی روستایی(، های برنامهها و روشهای توسعه روستایی ـ تکنیکها و نظریهشامل )دیدگاه

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميه فارغهاي مرتبط کرشته

 شرکت کنند

ای، اقتصاد کشاورزی، توسعه منطقه هریزی توسع، برنامهها(رشته تمامی) علوم جغرافیایی - ریزي روستایيجغرافيا و برنامه 
 روستایی

 ژئومورفولوژي -2106
ـ ژئومورفولوژی  -1 عناوین دروس امتحاني: شامل  کارشناسی ارشد( و )مبانی و ایران(مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )روش تحقیق در جغرافیا 

 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2های ژئومورفولوژی(، ها و نظریهها در ژئومورفولوژی ـ دیدگاهها و مدل)تکنیک

 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميه فارغهاي مرتبط کرشته گرایش رشته
 شرکت کنند

 ، آبخیزداری)علوم زمین( شناسی، زمینها(رشته تمامی) علوم جغرافیایی - ژئومورفولوژي 

 آب و هواشناسي -2107
 -های آب و هواشناسی کارشناسی ارشد شامل )تکنیکمجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )روش تحقیق در جغرافیا( و  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2آب و هواشناسی عمومی و ایران(،

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 )علوم زمین( شناسیهواشناسی، زمین، ها(رشته تمامی) علوم جغرافیایی - آب و هواشناسي 



 

 

 

 

 

 

 2 
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 سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافيایي -2108
 کارشناسی ارشدـ سیستم اطالعات جغرافیایی و سنجش از دور( و سطح کارشناسی شامل )ریاضی و آمار مجموعه دروس تخصصی در  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2(، ایـ تفسیر و پردازش تصاویر ماهواره GISشامل )روش تحقیق در سنجش از دور و 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
سنجش از دور و سامانه اطالعات  

 جغرافيایي
- 

سامانه اطالعات جغرافیایی، محیط زیست، ، سنجش از دور و ها(رشته تمامی) علوم جغرافیایی
 )علوم زمین( شناسیبرداری، فیزیک، زمینمنابع طبیعی،علوم کشاورزی، عمران و نقشه

 زبان و ادبيات عربي -2110
شامل )ترجمه و  -1 عناوین دروس امتحاني: سی  شنا سطح کار صی در  ص عروض(( و  ،علوم بالغی )معانی، بیان، بدیع  -صرف و نحو  -متون  بتعریمجموعه دروس تخ

 زبان عربی. -3استعداد تحصیلی و  -2، درک و فهم متون ادبی )قدیم و جدید(کارشناسی ارشد شامل )تاریخ ادبیات عربی ـ 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

مترجمی زبان عربی، زبان و ادبیات عربی )گرایش ادبیات(، زبان و ادبیات فارسی با  - ادبيات عربي( زبان و 1
شناسی همگانی، آموزش زبان عربی، گرایش ادبیات تطبیقی )فارسی ـ عربی(، زبان

 - عربي مطالعات ترجمه( 2 سطح سه حوزه علمیه

 علوم اقتصادي -2112

شامل )اقتصاد  کارشناسی ارشدمجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )ریاضی ــ آمار ــ اقتصاد ایران ــ اقتصاد اسالمی( و  -1 عناوین دروس امتحاني:
 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2 خرد ـ اقتصاد کالن ـ اقتصادسنجی(،

 گرایش رشته
 عه امتحانيدر این مجموتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 ( علوم اقتصادي1

 ( اقتصاد بیمه1

 تمامی)اقتصاد  علوم اقتصادی و های اقتصادی اجتماعی(،مهندسی صنایع )گرایش سیستم

المللی نفت و گاز، حقوق نفت و گاز، آمار اجتماعی و (، مدیریت قراردادهای بینهاگرایش

 اقتصادی.

 ( اقتصاد سنجی2

 ( اقتصاد پولی3

 ( اقتصاد اسالمی4

 ( اقتصاد بخش عمومی5

 ( توسعه اقتصادی 6

 الملل( اقتصاد بین7

 ( اقتصاد مالی8

 ای( اقتصاد شهری و منطقه9

 ( اقتصاد منابع10

 ( اقتصاد ریاضی11

 ( اقتصاد نهادگرا12

 ( اقتصاد ایران13

 اقتصاد سالمت  ( اقتصاد 2

 - نفت و گاز *( اقتصاد 3

 صورت خواهد گرفت. )علیه السالم(امام صادقغیرانتفاعی دانشگاه  توسطپذیرش دانشجو در این رشته فقط  *

 علوم ورزشي ـ مدیریت ورزشي -2115
شامل )آمار، سنجش و اندازه -1 عناوین دروس امتحاني: شامل )مدیریت  کارشناسی ارشدگیری در تربیت بدنی( و مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی 

 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2بازاریابی ورزشی(،  رویدادها و اماکن و تأسیسات ورزشی ـ اصول و مبانی مدیریت در سازمان ورزشی ـ

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 ها(گرایش تمامی)تربیت بدنی و علوم ورزشی  - مدیریت ورزشي 

 علوم ورزشي ـ فيزیولوژي ورزشي -2116
شامل )فیزیولوژی  کارشناسی ارشدگیری در تربیت بدنی( و مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )آمار، سنجش و اندازه -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2ورزشی(،  ورزشی پیشرفته ـ بیوشیمی و متابولیسم

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 ها(گرایش تمامی) تربیت بدنی و علوم ورزشی - فيزیولوژي ورزشي 
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 شناسي ورزشيعلوم ورزشي ـ آسيب -2117
سنجش و اندازه -1 عناوین دروس امتحاني: شامل )آمار،  سی  شنا سطح کار صی در  ص شدگیری در تربیت بدنی( و مجموعه دروس تخ سی ار شنا شامل )حرکات  کار

 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2پیشرفته(،  شناسی ورزشیاصالحی پیشرفته ـ آسیب

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغشتهر

 شرکت کنند

شناسي ورزشي و حرکات آسيب

 اصالحي
 ها(گرایش تمامی) تربیت بدنی و علوم ورزشی -

 شناسي ورزشيعلوم ورزشي ـ رفتارحرکتي و روان -2118
شامل )رشد جسمانی  کارشناسی ارشدگیری در تربیت بدنی( و کارشناسی شامل )آمار، سنجش و اندازهمجموعه دروس تخصصی در سطح  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2شناسی ورزشی(،روان و حرکتی ـ کنترل و یادگیری حرکتی ـ

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 - ( رفتارحرکتي1
 ها(گرایش تمامی) تربیت بدنی و علوم ورزشی

 - ورزشي شناسيروان (2

 علوم ورزشي ـ بيومكانيک ورزشي -2119
شامل )بیومکانیک  کارشناسی ارشدگیری در تربیت بدنی( و مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )آمار، سنجش و اندازه -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2شناسی ورزشی پیشرفته(، ورزشی پیشرفته ـ حرکت

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 ها(گرایش تمامی) تربیت بدنی و علوم ورزشی - بيومكانيک ورزشي 

 تاریخ ـ تاریخ اسالم -2121
شامل )تاریخ  کارشناسی ارشدمجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )تاریخ جهان اسالم از آغاز تا پایان عصر عثمانی( و  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3صیلی و استعداد تح -2شناسی در تاریخ اسالم(، کنون ـ روش تحقیق و منبعتا تحوالت فکری و فرهنگی در جهان اسالم

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

شناسی، تاریخ ملل و ، تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی، تاریخ تشیع، ایران(هاتمامی گرایش)تاریخ  تاریخ اسالم  ( تاریخ1

علم و تاریخ  (،تاریخ اهل بیت )ع، تاریخ معاصر جهان اسالمی، تاریخ تمدن اسالمتمدن اسالمی، 

 علمیه ، الهیات و معارف اسالمی، سطح سه حوزهها()تمامی گرایش فلسفه علم
 - تاریخ تشيع اثني عشري (2

 - هاي تشيعفرقه (3

 تاریخ ـ تاریخ ایران بعد از اسالم -2122
شامل )تاریخ  کارشناسی ارشدمجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )تاریخ ایران از آغاز ورود اسالم تا ابتدای قاجار( و  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2شناسی تاریخ ایران(، نظری و روش تحقیق و منبع ایران از قاجار تا انقالب اسالمی ـ مباحث

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 تاریخ ایران بعد از اسالم  ( تاریخ1

، تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی، تاریخ تشیع، ایران شناسی، تاریخ (هاتمامی گرایش)تاریخ 

الهیات و معارف اسالمی، سطح ، ها()تمامی گرایش فلسفه علمعلم و تاریخ ملل و تمدن اسالمی، 

 علمیه سه حوزه

 - ( تاریخ انقالب اسالمي2

 - شناسي( ایران3

( تاریخ فرهنگ و تمدن ایران دوره 4

 اسالمي*
- 

 دانشگاه آزاد اسالمی صورت خواهد گرفت. توسطپذیرش دانشجو در این رشته فقط * 

 تاریخ ـ تاریخ ایران قبل از اسالم -2123
شامل )تاریخ ایران از هخامنشیان  کارشناسی ارشدمجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )تاریخ ایران از آغاز تا هخامنشی( و  -1 دروس امتحاني:عناوین 

 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2شناسی و روش تحقیق در تاریخ ایران باستان(، تا پایان ساسانی ـ منبع

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 تاریخ ایران قبل از اسالم  تاریخ 
شناسی، تاریخ ملل ، تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی، تاریخ تشیع، ایران(هاتمامی گرایش)تاریخ 

 و تمدن اسالمی
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 علوم اجتماعي -2125
شناسی ادبیات ـ بررسی مسائل اجتماعی ایران ـ شناسی توسعه ـ جامعهمجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )جامعه -1 عناوین دروس امتحاني:

 استعداد تحصیلی -2(، (کمی و کیفی)شناسی ـ آمار و روش تحقیق پیشرفته های جامعهشامل )نظریه کارشناسی ارشدشناسی سیاسی( و شناسی روستایی ـ جامعهجامعه
 زبان )انگلیسی، فرانسه، آلمانی(. -3و 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 شناسي( جامعه1

 شناسی اقتصادی و توسعه ( جامعه1

مطالعات ها(، تبلیغ و ارتباطات اجتماعی، فلسفه علوم اجتماعی، علوم اجتماعی )تمامی گرایش
-ریزی و سیاستگذاری منطقهزنان، مطالعات فرهنگی و رسانه، پژوهش علوم اجتماعی، برنامه

ریزی شهری، حقوق ارتباطات، علوم ارتباطات اجتماعی، ای، مدیریت خدمات اجتماعی، برنامه
شناسی، امور ها(، جامعهشناسی )تمامی گرایششناسی، شیعهمددکاری اجتماعی، ایران

روابط  ی(، دانش اجتماعی مسلمین، علوم سیاسی وریزی فرهنگمدیریت و برنامههنگی )فر
 شناسی ورزشی و معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات، جامعه ،ها()تمامی گرایش المللبین

 «معارف اسالمی و مدیریت»مدیریت، ارشد پیوسته ، شناسی انقالب اسالمیجامعه

 شناسی فرهنگی( جامعه2
 های اجتماعیشناسی گروهجامعه( 3
 شناسی سیاسی( جامعه4
شناسی مسائل اجتماعی ( جامعه5

 ایران
 ( توسعه اجتماعی ـ روستایی6

 - ( رفاه اجتماعي2

 - گذاري فرهنگي( سياست3

 - ( دانش اجتماعي مسلمين4

 - شناسي( مردم5

 اجتماعی( شناخت 1 روان شناسي –علوم شناختي ( 6

 شناسيجمعيت -2126
شامل )روش تحقیق و آمار ـ  کارشناسی ارشدهای مقدماتی تحلیل جمعیت( و مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )روش -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان )انگلیسی، فرانسه، آلمانی(. -3استعداد تحصیلی و  -2میر(،  و باروری و مرگ

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 - شناسي جمعيت 

ها(، تبلیغ و ارتباطات اجتماعی، فلسفه علوم اجتماعی، مطالعات علوم اجتماعی )تمامی گرایش
-ریزی و سیاستگذاری منطقهزنان، مطالعات فرهنگی و رسانه، پژوهش علوم اجتماعی، برنامه

ریزی شهری، حقوق ارتباطات، علوم ارتباطات اجتماعی، ای، مدیریت خدمات اجتماعی، برنامه
 شناسیمددکاری اجتماعی، ایران

 مددکاري اجتماعي -2127
ـ شامل )مددکاری جامعه کارشناسی ارشدمجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )مددکاری فردی( و  -1 عناوین دروس امتحاني: های مددکاری نظریهای 

 زبان )انگلیسی، فرانسه، آلمانی(. -3استعداد تحصیلی و  -2شناسی اجتماعی(، های پژوهش در مددکاری اجتماعی ـ آسیباجتماعی ـ روش

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 - مددکاري اجتماعي 
ای، ریزی منطقهریزی رفاه اجتماعی، رفاه اجتماعی، برنامهاجتماعی، برنامه مددکاری

شناسی جوانان، مطالعات شناسی، پژوهش علوم اجتماعی، جامعهریزی اجتماعی، جامعه برنامه
 زنان، خدمات اجتماعی، مدیریت خدمات اجتماعی

 علوم قرآن و حدیث -2129
ـ حدیث(،  کارشناسی ارشدمجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )زبان عربی( و  -1 عناوین دروس امتحاني: ـ تفسیر  استعداد  -2شامل )علوم قرآنی 

 زبان انگلیسی. -3تحصیلی و 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
ها(، علوم قرآنی، علوم حدیث، اخالق ها و گرایشعلوم قرآن و حدیث )تمامی رشته - ( علوم قرآن و حدیث1

 علوم»، ، سطح سه حوزه علمیههای اخالق کاربردی، اخالق اسالمی، فلسفه اخالق()گرایش
 «سالمت در ثیحد و یقرآن

 - البالغهنهج ( علوم و معارف2

 - ( تفسير تطبيقي3

 اسالميفقه و مباني حقوق  -2130
شامل )فقه  -1 عناوین دروس امتحاني: شد  سی ار شنا شامل )زبان عربی( و کار سی  شنا سطح کار صی در  ص صول(،  -مجموعه دروس تخ صیلی و  -2ا ستعداد تح  ا

 زبان انگلیسی. -3

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 - مباني حقوق اسالمي( فقه و 1

ها(، حقوق جزا، حقوق خصوصی، حقوق خانواده، فقه و فقه و مبانی حقوق اسالمی )تمامی رشته
معارف اسالمی، معارف اسالمی و حقوق، حقوق )گرایش حقوق خانواده(،  فقه  حقوق خانواده،

 و اصول حوزوی )سطح سه(

 - ( فقه و حقوق جزا2

اندیشة امام ( فقه و مباني حقوق و 3
 خميني)ره(

- 

 - ( فقه و حقوق خصوصي4

 - ( مذاهب فقهي5

 فقه روابط بین الملل فقه سياسي( 6
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 ادیان و عرفان -2131
شامل )زبان عربی( و  -1 عناوین دروس امتحاني: سی  شنا سطح کار صی در  ص شدمجموعه دروس تخ سی ار شنا صیلی و  -2شامل )ادیان و عرفان(،  کار ستعداد تح  ا

 زبان انگلیسی. -3

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 - ( ادیان و عرفان 1

ها(، فلسفه دین، فلسفه غرب، الهیات و معارف اسالمی، سطح سه ادیان و عرفان )تمامی رشته
 علمیه حوزه

 الهیات مسیحی  ( مطالعات تطبيقي ادیان2
( عرفان اسالمي و اندیشة امام 3

 خميني)ره(
- 

 - ( تصوف و عرفان اسالمي4
 ادیان ایرانی ( ادیان غير ابراهيمي5
 - پژوهي( دین6

 تاریخ و تمدن ملل اسالمي -2132
سی -1 عناوین دروس امتحاني: شنا شامل )زبان عربی( و کار سی  شنا سطح کار صی در  ص سالمی(،  مجموعه دروس تخ شامل )تاریخ و تمدن ملل ا شد  ستعداد  -2ار ا

 زبان انگلیسی. -3تحصیلی و 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 ، سطح سه حوزه علمیهها((، تاریخ و تمدن ملل اسالمی )تمامی رشتههاگرایشتمامی ) تاریخ - تاریخ و تمدن ملل اسالمي 

 فلسفه و کالم اسالمي -2133
ـ منطق(،  کارشناسی ارشدمجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )زبان عربی( و  -1 عناوین دروس امتحاني: ـ کالم اسالمی  استعداد  -2شامل )فلسفه 

 زبان انگلیسی. -3تحصیلی و 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند آن ميالتحصيالن هاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 - ( مذاهب کالمي1

گرایش ))حکمت( اسالمی، علوم حدیث  ، فلسفه اخالق و کالمها()تمامی رشته کالم و فلسفه
 علمیه ، سطح سه حوزهها()تمامی رشته و گرایش الهیات و معارف اسالمی ،(کالم و عقاید

 - شناسي( شيعه2
 - متعاليه( حكمت 3
 - ( کالم اماميه4
 امامت  ( کالم شيعه5
 - ( وهابيت شناسي6

 ( کالم7

 ( فلسفه دین و مسائل جدید کالمی1
 ( کالم تطبیقی2
 ( کالم اسالمی3
 ( یهود و مسیحیت4
 ( ادیان غیرابراهیمی5

 - ( فلسفه اسالمي8
 - ( فلسفه و کالم اسالمي9

  - تقریب –مذاهب اسالمي ( 10

 فقه شافعي -2134
شامل )زبان عربی( و  -1 عناوین دروس امتحاني: سی  شنا سطح کار صی در  ص شدمجموعه دروس تخ سی ار شنا صول(،  کار ـــ ا صیلی و  -2شامل )فقه ـ ستعداد تح  ا

 زبان انگلیسی. -3

 گرایش رشته
 مجموعه امتحانيدر این توانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 (هاتمامی رشته) فقه شافعی - فقه شافعي 

 فلسفه -2136
مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )فلسفه عمومی ـ منطق ـ فلسفه اسالمی ـ فلسفه غرب( و کارشناسی ارشد شامل  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان )انگلیسی، فرانسه، آلمانی(. -3استعداد تحصیلی و  -2فلسفه اسالمی(، )فلسفه غرب ـ فلسفه تحلیلی ـ فلسفه معاصر ـ 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 ( فلسفه1
 ( فلسفه معاصر1

ها(، اخالق ها و گرایشها با گرایش فلسفه )تمامی رشتههای فلسفه و رشتهتمامی رشته
های اخالق کاربردی، اخالق اسالمی، فلسفه اخالق(، الهیات و معارف اسالمی )تمامی )گرایش
ها(، ها(، آمار )تمامی گرایشها(، فیزیک )تمامی گرایشها(، ریاضی )تمامی گرایشگرایش

سالمی، ها(، فلسفه و کالم اها و گرایشتاریخ علم دوره اسالمی، فلسفه هنر، هنر )تمامی رشته
شناسی، پژوهش هنر و صنایع دستی، ها(، فلسفه علوم اجتماعی، جامعهحقوق )تمامی گرایش

 علمیهسطح سه حوزه 

 ( فلسفه عصر جدید2
 ( فلسفه یونان و قرون وسطی3

 - ( فلسفه تحليلي2
 - ( فلسفه دین3
 - ( فلسفه اخالق4
 - ( فلسفه اخالق تطبيقي5
 - ( فلسفه تطبيقي6
 - ( فلسفه حقوق7
 - ( فلسفه هنر8
 - ( حكمت هنرهاي دیني9

 - ( فلسفه علوم اجتماعي10
 - ( فلسفه اقتصاد اسالمي11
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 فلسفه منطق -2137
ــ فلسفه غرب( و  -1 عناوین دروس امتحاني: ــ فلسفه اسالمی ـ ــ منطق ـ شامل  ارشدکارشناسی مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )فلسفه عمومی ـ

 زبان )انگلیسی، فرانسه، آلمانی(. -3استعداد تحصیلی و  -2)منطق فلسفی ـ منطق ریاضی ـ فلسفه منطق(، 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 ، ریاضیها(یشتمامی گرا) معارف اسالمی، الهیات و ها(ها و گرایش)تمامی رشته فلسفه - ( فلسفه منطق1

تاریخ علم دوره ها(، آمار )تمامی گرایش، ها(یشتمامی گرا) فیزیک ،ها(یشتمامی گرا)
 - ( منطق با رویكرد فلسفي2 اسالمی

 فلسفه علم -2138

شامل  کارشناسی ارشدمجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )فلسفه عمومی ـ منطق ـ فلسفه اسالمی ـ فلسفه غرب( و  -1 عناوین دروس امتحاني:
 زبان )انگلیسی، فرانسه، آلمانی(. -3استعداد تحصیلی و  -2)فلسفه علم ـ تاریخ علم(، 

 گرایش رشته
 مجموعه امتحانيدر این توانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 اوري( فلسفه علم و فن1ّ

 ( فیزیک1

 ، ریاضیها(یشتمامی گرا) ، الهیات و معارف اسالمیها(ها و گرایش)تمامی رشته فلسفه
تاریخ علم دوره ها(، آمار )تمامی گرایش، ها(یشتمامی گرا) فیزیک ،ها(یشتمامی گرا)

 شناسیجامعهاسالمی، فلسفه علوم اجتماعی، 

 ( ریاضی2
 ( زیست شناسی3
 ( علوم اجتماعی4
 ( فنّاوری5
 ( فلسفه علم6
 ( اخالق7

 - ( فلسفه فيزیک2

 - ( فلسفه علم3

 فلسفه تعليم و تربيت -2141
های پژوهش کیفی با و کارشناسی ارشد شامل )روش ی در سطح کارشناسی شامل )مبانی و اصول تعلیم و تربیت(مجموعه دروس تخصص -1 عناوین دروس امتحاني:

زبان )انگلیسی،  -3استعداد تحصیلی و  -2های تربیتی ایران و جهان ـ تربیت اسالمی(، های تربیتی ـ تاریخ اندیشهتأکید بر فلسفه تعلیم و تربیت ـ مکاتب فلسفی و نظریه
 فرانسه، آلمانی(.

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 هاتمامی رشته - فلسفه تعليم و تربيت

 ریزي درسيبرنامه -2142
مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )فلسفه، مبانی و اصول تربیت( کارشناسی ارشد شامل )آمار و روش تحقیق )کمی و  -1 عناوین دروس امتحاني:

زبان )انگلیسی، فرانسه،  -3استعداد تحصیلی و  -2درسی(، ریزی درسی ـ طراحی و اجرای برنامههای یادگیری و الگوهای تدریس ـ اصول و مبانی برنامهـ نظریه کیفی(
 آلمانی(.

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 - ریزي درسيبرنامه( 1

 هاتمامی رشته
 - ریزي آموزش از راه دور( برنامه2

 مدیریت آموزشي -2143
شامل )آمار و روش تحقیق )کمی و  کارشناسی ارشدمجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )فلسفه، مبانی و اصول تربیت( و  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان )انگلیسی، فرانسه، آلمانی(. -3استعداد تحصیلی و  -2کیفی( ـ سازمان مدیریت آموزشی )مبانی نظری، اصول، رفتار سازمانی( ـ نظارت و راهنمایی آموزشی(، 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 هاتمامی رشته - مدیریت آموزشي 

 شناسي تربيتيروان -2144
شناسی تربیتی ـ شامل )روان کارشناسی ارشدکیفی(( و و  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )آمار و روش تحقیق )کمی -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان )انگلیسی، فرانسه، آلمانی(. -3استعداد تحصیلی و  -2گیری(، یادگیری و انگیزش ـ سنجش و اندازه

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

ها(، آموزش ریاضی، ها و گرایششناسی )تمامی رشتهها(، روانها و گرایشعلوم تربیتی )تمامی رشته - شناسي تربيتيروان
 ها(، اخالق، مشاوره)تمامی گرایش، مشاوره و راهنماییآموزش فیزیک، آموزش شیمی، آموزش زبان فارسی

 تكنولوژي آموزشي -2145
مبانی و اصول تربیت( و کارشناسی ارشد شامل )آمار و روش تحقیق مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )فلسفه،  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان )انگلیسی، فرانسه، آلمانی(. -3استعداد تحصیلی و  -2های یادگیری و الگوهای تدریس(، مبانی نظری تکنولوژی آموزشی ـ نظریه -)کمی و کیفی( 

 گرایش رشته
 این مجموعه امتحانيدر توانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 هاتمامی رشته - تكنولوژي آموزشي
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 آموزش عالي -2146
)مسائل آموزش عالی ایران و شامل  کارشناسی ارشدمجموعه دروس تخصصی کارشناسی شامل )فلسفه، مبانی و اصول تربیت( و در سطح  -1 عناوین دروس امتحاني:

زبان  -3استعداد تحصیلی و  -2کیفی((،  و ریزی و توسعه آموزش عالی( ـ آمار و روش تحقیق )کمی)مباحث مدیریت، برنامهریزی دانشگاهی مدیریت و برنامه -جهان 
 )انگلیسی، فرانسه، آلمانی(.

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 آموزش عالي

 عالی( مدیریت آموزش 1

 هاتمامی رشته

( اقتصاد و مدیریت مالی آموزش 2
 عالی

 ریزی توسعه آموزش عالی( برنامه3
ریزی درسی در آموزش ( برنامه4

 عالی
رسانی در آموزش اوری اطالع( فن5ّ

 عالی

 شناسي و آموزش کودکان استثنایيروان -2147
شامل )آمار و روش  کارشناسی ارشدآموزش کودکان استثنایی( و و شناسی سطح کارشناسی شامل )روانمجموعه دروس تخصصی در  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان )انگلیسی، فرانسه، آلمانی(. -3استعداد تحصیلی و  -2شناسی روانی کودک(، تحقیق )کمی، کیفی و آمیخته( ـ آسیب

 گرایش رشته
 این مجموعه امتحاني درتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
شناسي و آموزش کودکان روان

 استثنایي
 -ها(، گفتار درمانی ها و گرایششناسی )تمامی رشتهها(، روانها و گرایشعلوم تربیتی )تمامی رشته -

 بخشی )علوم پزشکی(توان

 مشاوره -2148
های مشاوره و شامل )اصول و فنون و نظریه کارشناسی ارشدمجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )آمار و روش تحقیق( و  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2 شخصیت(، شناسیدرمانی ـ روانروان

 گرایش رشته
 مجموعه امتحانيدر این توانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

ها(، مشاوره و راهنمایی، ها و گرایششناسی )تمامی رشتهها(، روانها و گرایشعلوم تربیتی )تمامی رشته - مشاوره
 ها(، مشاوره)تمامی گرایششناسی و آموزش کودکان استثناییروان

 گيريسنجش و اندازه -2149
شامل )آزمون -1 عناوین دروس امتحاني: سی  شنا سطح کار صی در  ص صیت(( و های روانی )آزمونمجموعه دروس تخ شخ ستعداد و  صیلی، هوش، ا شرفت تح های پی

صول روان ـــ ا شامل )آمار و روش تحقیق ـ شد  سی ار شنا سخ و تعمیمهای اندازهسنجی و نظریهکار سوال پا سیک،  صیلی و  -2پذیری((، گیری )نظریه کال ستعداد تح  ا
 ان )انگلیسی، فرانسه، آلمانی(.زب -3

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

ها(، ها و گرایشها(، علوم تربیتی )تمامی رشتهها و گرایششناسی )تمامی رشتهگیری، روانسنجش و اندازه - گيريسنجش و اندازه
 ریاضی، آمار، فیزیک 

 شناسيروان -2150
و کارشناسی ارشد شامل )آمار و روش تحقیق )کمی  شناسی رشد و شخصیت(مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )روان -1 عناوین دروس امتحاني:

 فرانسه، آلمانی(. زبان )انگلیسی، -3استعداد تحصیلی و  -2نوروسایکولوژی(، - شناسی روانیآسیب- و کیفی(

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 - شناسي( روان1

ها(، ها و گرایششناسی )تمامی رشتهها(، روانها و گرایشعلوم تربیتی )تمامی رشته
، راهنمایی مشاوره و، )علوم پزشکی(بخشی بهداشت و درمان )پزشکی عمومی، پرستاری(، توان

 گیریها(، سنجش و اندازه)تمامی گرایش مشاوره

 - شناسي باليني( روان2
 - شناسي سالمت( روان3
 - خانواده و سالمت جنسي( 4
 - صنعتي و سازماني شناسيروان( 5

 شناسيروان -( علوم شناختي 6
 شناسی شناختی( روان1
 اجتماعی( شناخت 2

 شناسيعلم اطالعات و دانش -2153
مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )سازماندهی اطالعات( و کارشناسی ارشد شامل )ذخیره و بازیابی ـ آمار و روش  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3تحصیلی و استعداد  -2شناسی ـ علم اطالعات مدیریت دانش(، تحقیق ـ مبانی علم اطالعات و دانش

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 شناسيعلم اطالعات و دانش 

های ها از جمله مدیریت کتابخانهها و گرایششناسی )شامل تمامی رشتهعلم اطالعات و دانش ( بازیابی اطالعات و دانش1
های دیجیتال، مدیریت اطالعات، های عمومی، مدیریت کتابخانهدانشگاهی، مطالعات کتابخانه

رسانی، های خطی(، کتابداری و اطالعسنجی، مدیریت و سازماندهی نسخهمطالعات آرشیو، علم
ای، مدیریت شناسی رایانهزبان افزار(،رسانی پزشکی، مهندسی کامپیوتر)نرمکتابداری و اطالع

 ها(، علوم ارتباطات، علوم اجتماعیامی گرایش)تم
 ( مدیریت اطالعات و دانش2



 

 

 

 

 

 

 8 

 / گروه علوم انساني 1بخش  1401( سال Ph.Dامتحاني آزمون ورودي دوره دکتري )مجموعه هاي 

 حقوق عمومي -2154
مجموعه دروس تخصصی شامل )متون فقه )جهاد، والیت، قضاء، شهادات، احیاء موات، انفال و امر به معروف و نهی از منکر( ـ حقوق اداری  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان )انگلیسی، فرانسه، آلمانی(. -3استعداد تحصیلی و  -2کار(، ـ حقوق اساسی ـ حقوق 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 - حقوق عمومي 
داوطلبانی که دارای مدرک کارشناسی حقوق ها(، فقه و مبانی حقوق اسالمی، یشحقوق )تمامی گرا

توانند در صورت داشتن مدرک کارشناسی ارشد غیرمرتبط نیز می ،باشندهای مرتبط میگرایشو 
 .کنندامتحانی شرکت  مجموعهدر این 

 شناسيحقوق جزا و جرم -2155
کیفری ـ حقوق جزای عمومی ـ آیین دادرسی  ـ )حدود، قصاص، دیات، قضا و شهادات( مجموعه دروس تخصصی شامل )متون فقه جزایی -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان )انگلیسی، فرانسه، آلمانی(. -3و  استعداد تحصیلی -2 شناسی(،حقوق جزای اختصاصی ـ جرم

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
، فقه و حقوق جزا، فقه و حقوق خصوصی، فقه و حقوق فقه و مبانی حقوق اسالمیها(، حقوق )تمامی گرایش - شناسيحقوق جزا و جرم( 1

در صورت داشتن ، باشندهای مرتبط میداوطلبانی که دارای مدرک کارشناسی حقوق و گرایش خانواده،
 - فقه و حقوق جزا( 2 .کنندامتحانی شرکت  مجموعهتوانند در این مدرک کارشناسی ارشد غیرمرتبط نیز می

 الملل عموميحقوق بين -2156
شامل )حقوق بین -1 عناوین دروس امتحاني: صی  ص سازمانمجموعه دروس تخ ـــ حقوق  صیلی و  -2المللی(، های بینالملل عمومی ـ ستعداد تح سی،  -3ا زبان )انگلی

 فرانسه، آلمانی(.

 گرایش رشته
 امتحانيدر این مجموعه توانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 - الملل عموميحقوق بين 
داوطلبانی که دارای های علوم سیاسی، می، تمامی گرایشها(، فقه و مبانی حقوق اسالحقوق )تمامی گرایش

باشند، در صورت داشتن مدرک کارشناسی ارشد های مرتبط میمدرک کارشناسی حقوق و گرایش
 .کنندامتحانی شرکت  مجموعهتوانند در این غیرمرتبط نیز می

 حقوق خصوصي -2157
ـ حقوق تجارت(،  -1 عناوین دروس امتحاني: ـ حقوق مدنی  زبان )انگلیسی، فرانسه،  -3استعداد تحصیلی و  -2مجموعه دروس تخصصی شامل )متون فقه )معامالت( 

 آلمانی(.

 گرایش رشته
 مجموعه امتحانيدر این توانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
ها(، فقه و مبانی حقوق اسالمی، فقه و حقوق جزا، فقه و حقوق خصوصی، فقه و حقوق حقوق )تمامی گرایش - حقوق خصوصي( 1

باشند، در صورت داشتن های مرتبط میداوطلبانی که دارای مدرک کارشناسی حقوق و گرایش، خانواده
 - فقه و حقوق خصوصي( 2 .کنندامتحانی شرکت  مجموعهتوانند در این مدرک کارشناسی ارشد غیرمرتبط نیز می

 حقوق نفت و گاز -2158
تعهدات )شامل تعهدات در حقوق مدنی و معامالت دولتی( ـ حقوق نفت و گاز )شامل مباحث حقوق مجموعه دروس تخصصی شامل )حقوق  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان )انگلیسی، فرانسه، آلمانی(. -3استعداد تحصیلی و  -2الملل(،  و گاز و قراردادهای نفت و گاز( ـ حقوق تجارت بینالملل نفت عمومی و بین

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 ،المللی نفت و گاز، اقتصاد نفت و گازها(، مدیریت قراردادهای بینحقوق )تمامی گرایش - ( حقوق نفت و گاز1

در صورت داشتن مدرک  ،باشندهای مرتبط میداوطلبانی که دارای مدرک کارشناسی حقوق و گرایش
 .کنندامتحانی شرکت  مجموعهتوانند در این کارشناسی ارشد غیرمرتبط نیز می

گذاري ( حقوق تجارت و سرمایه2
 الملليبين

- 

 المللعلوم سياسي و روابط بين -2160
های سیاسی، شناسی سیاسی، اندیشهسیاست، جامعه شناسی )مبانی علمسیاستشامل )مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 عناوین دروس امتحاني:

شناسی های سیاسی غرب، اسالم و ایران ـ جامعهاندیشهشامل ) کارشناسی ارشدالملل ـ سیاست خارجی جمهوری اسالمی( و های تطبیقی( ـ اصول روابط بینسیاست
استعداد  -2ای((، الملل و منطقهشناسی )سیاسی، بینالملل( ـ روشید و اقتصاد سیاسی بینهای کالسیک، جدالملل )نظریههای روابط بینسیاسی )غرب و ایران( ـ نظریه

 زبان )انگلیسی، فرانسه، آلمانی(. -3و  تحصیلی

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 ( علوم سياسي1

 های سیاسی( اندیشه1

شناسی، جغرافیای سیاسی، اقتصاد ها(، جامعهالملل )تمامی گرایشمجموعه علوم سیاسی و روابط بین
 ها(، مطالعات آمریکای شمالی، زبان انگلیسی،الملل، مجموعه مطالعات جهان )تمامی گرایشبین

مدیریت، معارف روسی، علوم اجتماعی، علوم ارتباطات، علوم تربیتی، زبان آلمانی، زبان فرانسه، زبان
های امام ای، شناخت اندیشهشناسی انقالب اسالمی، مطالعات منطقهاسالمی و علوم سیاسی، جامعه

خمینی)ره(، مدرسی معارف اسالمی )گرایش انقالب اسالمی(، اطالعات استراتژیک، حقوق )تمامی 
 ها( و معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطاتگرایش

 ( جامعه شناسی سیاسی2
 ( مسائل ایران3
 ( سیاست گذاری عمومی4

 - الملل( روابط بين2

 - اي( مطالعات منطقه3

 ( مطالعات سياسي انقالب اسالمي4

( اندیشه سیاسی رهبران انقالب 1
 اسالمی

( بازتاب انقالب اسالمی در جهان 2
 اسالم

جمهوری سیاسی ( جامعه شناسی 3
 اسالمی ایران

 پژوهی انقالب اسالمی( آینده 4
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 مطالعات جهان -2161
شناسی( و کارشناسی ارشد مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )مبانی علم سیاست ـ مبانی علم اقتصاد ـ مبانی جامعه -1 عناوین دروس امتحاني:

استعداد تحصیلی  -2الملل( ، مطالعات فرهنگی و ارتباطات ـ حقوق سازمان های بین الملل ـ اقتصاد سیاسی توسعه ـ نظریهالملل ـ اصول اقتصاد بینشامل )اصول روابط بین
 زبان )انگلیسی، فرانسه، روسی(. -3و 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 مطالعات جهان( 1

 ( مطالعات بریتانیا1
الملل )تمامی ها(، مجموعه علوم سیاسی و روابط بین)تمامی گرایش جهانمجموعه مطالعات 

 ها(، )تمامی گرایش ها(، مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی)تمامی گرایش مجموعه حقوق ها(،گرایش
 های زبان های انگلیسی، فرانسه و روسی(، ها و گرایش)تمامی رشته مجموعه زبان و ادبیات خارجه

 ها(، مجموعه تاریخ )تمامی گرایش ها(،اقتصادی )تمامی گرایشمجموعه علوم 
 ها(مجموعه علوم جغرافیایی )تمامی گرایش

 

 ( مطالعات روسیه2

 ( مطالعات فرانسه3

 ( مطالعات هند4

 - ( مطالعات آمریكاي شمالي2

 - ( ایرانشناسي معاصر3

 مدیریت بازرگاني و راهبردي -2162
مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )آمار و کاربرد آن در مدیریت ـ مبانی سازمان و مدیریت ـ اصول و مبانی مدیریت  -1 امتحاني:عناوین دروس 

 نگلیسی.زبان ا -3و  استعداد تحصیلی -2(، پیشرفته ـ مدیریت استراتژیک پیشرفته ارشد شامل )بازاریابی و مدیریت بازار از دیدگاه اسالم( و کارشناسی

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 ( مدیریت بازرگاني1

 ( مدیریت بازاریابی1

 هاتمامی رشته
 گذاری بازرگانی( مدیریت سیاست2
( رفتار سازمانی و مدیریت منابع 3

 انسانی

 - ( مدیریت راهبردي2

 مدیریت دولتي -2163
مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )آمار و کاربرد آن در مدیریت ـ مبانی سازمان و مدیریت ـ اصول و مبانی مدیریت  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2لتی(، گذاری دومشیها و مبانی خطها و مبانی مدیریت دولتی ـ نظریهارشد شامل )نظریهاز دیدگاه اسالم( و کارشناسی 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 مدیریت دولتي

گذاری مشیو خط گیری( تصمیم1
 عمومی

 ( مدیریت تطبیقی و توسعه2 هاتمامی رشته
 ( رفتار سازمانی3
 مدیریت منابع انسانی( 4

 مدیریت صنعتي -2164

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )آمار و کاربرد آن در مدیریت ـ مبانی سازمان و مدیریت ـ اصول و مبانی مدیریت  -1 عناوین دروس امتحاني:
 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2و عملیات پیشرفته(، از دیدگاه اسالم( و کارشناسی ارشد شامل )تحقیق در عملیات پیشرفته ـ مدیریت تولید 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 مدیریت صنعتي( 1

 ( تولید و عملیات1

 هاتمامی رشته

 ( تحقیق در عملیات2
 هاسیستم( مدیریت 3
 صنعتیاستراتژی ( 4

 مالی( 5

 - ( مدیریت آماد و پشتيباني2

 مدیریت رسانه و اطالعات -2165
)آمار و کاربرد آن در مدیریت ـ مبانی سازمان و مدیریت ـ اصول  شامل ارشد کارشناسیو مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2ـ مدیریت استراتژیک(،  مدیریت ارتباط و رفتار سازمانی و مبانی مدیریت از دیدگاه اسالم ـ

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 - اي( مدیریت رسانه1

 هاتمامی رشته
 - ( مدیریت اطالعات *2

التحصيالن واجد شرایط با مدارك فقط فارغ و گرفتخواهد صورت « )وابسته به وزارت اطالعات(دانشگاه اطالعات و امنيت ملي » توسطمنحصراً « مدیریت اطالعات»در رشته پذیرش دانشجو  * 
باشند، بطور این رشته که داراي شرایط مذکور مي متقاضيان نامثبت شوند. در این رشته پذیرشتوانند متقاضي مي ،باشندیيد وزارت علوم که شاغل در وزارت اطالعات ميأکارشناسي ارشد مورد ت

 جداگانه و با هماهنگي سازمان سنجش آموزش کشور توسط مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه مذکور متعاقباً صورت خواهد گرفت. 
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 * ناجا( مرد)ویژه کارکنان پایور یابي و ایمني ترافيکمدیریت پيشگيري از جرم، جرم -2166

 ـ( مدیریت از دیدگاه اسالمعمومی،  مدیریتدانش مدیریتی )شامل ) ارشد کارشناسیو در سطح کارشناسی مجموعه دروس تخصصی  -1 عناوین دروس امتحاني:
 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2 (،دانش انتظامی ـ دانش حقوقی )آیین دادرسی کیفری، حقوق جزای عمومی(

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 ـ ( مدیریت پيشگيري از جرم 1

 ـ ( مدیریت ایمني ترافيک 2 هاتمامی رشته

 ـ یابي( جرم3
دفترچه راهنماي ناجا انجام مي شود. رعایت تمامي شرایط مندرج در مرد  منحصراً از ميان کارکنان پایورو « علوم انتظامي اميندانشگاه »صرفاً  توسط  امتحانياین مجموعه  پذیرش دانشجو در * 

 الزامي است.آزموني صادره از دانشگاه علوم انتظامي امين 

 اوري اطالعاتمدیریت فنّ -2167
)آمار و کاربرد آن در مدیریت ـ مبانی سازمان و مدیریت ـ اصول و مبانی مدیریت  شاملمجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2های اطالعات مدیریت پیشرفته ـ مدیریت دانش(، )سیستمارشد شامل  گاه اسالم( و کارشناسیاز دید

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 اوري اطالعاتمدیریت فنّ

 کار هوشمند و ( کسب1
سعه فن2ّ هاتمامی رشته  اوری( مدیریت خدمات و تو

 اطالعات

 المللي نفت و گازمدیریت قراردادهاي بين -2168
و  استعداد تحصیلی -2)اقتصاد نفت و گاز ــــ حقوق قراردادهای نفت و گاز(،  شامل کارشناسی ارشدمجموعه دروس تخصصی در سطح  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
المللي مدیریت قراردادهاي بين

 نفت و گاز
- 

ها(، حقوق )تمامی گرایش، اقتصاد نفت و گاز، حقوق نفت و گازها(، مدیریت )تمامی گرایش
 ها(اقتصاد )تمامی گرایش

 پژوهي و مدیریت تكنولوژيکارآفریني، آینده -2169
مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )آمار و کاربرد آن در مدیریت ـ مبانی سازمان و مدیریت ـ اصول و مبانی مدیریت  -1 عناوین دروس امتحاني:

 یسی.زبان انگل -3استعداد تحصیلی و  -2های نوآوری ـ مدیریت استراتژیک پیشرفته(، های کارآفرینی ـ تئوریشامل )نظریه کارشناسی ارشداز دیدگاه اسالم( و 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 - ( کارآفریني1

 هاتمامی رشته
 ( مدیریت تكنولوژي2

 ( مدیریت نوآوری1
 ( مدیریت تحقیق و توسعه2
 تکنولوژی مدیریت انتقال( 3

 - پژوهي( آینده3

 - اوريعلم و فنّگذاري ( سياست4

 گردشگري -2170
 گذاری در گردشگریمشیاصول و مبانی خطـ  روش تحقیق و آمارشامل ) کارشناسی ارشدمجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی و  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2ریزی توسعه و مدیریت گردشگری(، برنامه ـ

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 های علوم انسانیتمامی رشته - گردشگري 

 مالي -2171
)آمار و کاربرد آن در مدیریت ـ مبانی سازمان و مدیریت ـ اصول و مبانی مدیریت  شاملمجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2گذاری ـ بازارها و نهادهای مالی(، ارشد شامل )ریسک و مدیریت سرمایه از دیدگاه اسالم( و کارشناسی

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 مالي( 1

 ( مهندسی مالی1

 هاتمامی رشته

 ( بانکداری2
 المللیمالی بین( 3
 ( بیمه4
 ( حقوق مالی5

 - ( بيمه2
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 حسابداري -2173
های مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )آمار ـ ریاضی ـ حسابرسی( و کارشناسی ارشد شامل )حسابداری مدیریت ـ تئوری -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی  و  -2حسابداری ـ حسابرسی(، 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 - حسابداري
)تمامی  اقتصادها(، لی، مدیریت )تمامی گرایشمدیریت مالی و علوم ماحسابداری، 

 ها(گرایش

 علوم ارتباطات -2175
ــ مطالعات رسانه مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل -1 عناوین دروس امتحاني: های )نظریه شامل کارشناسی ارشد ( وهای جمعی)روزنامه نگاری ـ

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2های پژوهش در علوم ارتباطات(، ارتباطات و فرهنگ ـ روش

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 - ( علوم ارتباطات1
ارتباطات فرهنگی، جامعه شناسی، پژوهش علوم ها(، تبلیغ و ارتباطات اجتماعی )تمامی گرایش

اجتماعی، مطالعات فرهنگی، مطالعات فرهنگی و رسانه، حقوق ارتباطات، علوم اجتماعی، 

نگاری، دین و رسانه، مدیریت مدیریت راهبردی فرهنگ، علوم ارتباطات اجتماعی، روزنامه

 رسانه و معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات
 - رادیو و تلویزیون –( مطالعات رسانه 2

 شناسيباستان -2176
مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )دوره پیش از تاریخ و دوران تاریخی ایران )ایالم ـ مادها ـ هخامنشی ـ اشکانی ـ  -1 عناوین دروس امتحاني:

ها شهرسازی ـ هنرها ـ فنون و صنایع ـ خطوط و کتابت( ـ مبانی باستان شناسی )تاریخچه ـ نظریات ـ روشساسانی(( و کارشناسی ارشد شامل )دوران اسالمی )معماری و 

 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2و فنون((، 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 شناسيباستان 

 ( پیش از تاریخ 1

 ( دوران تاریخی2 سنجی، مرمت و اشیاء تاریخیشناسی، باستانباستان

 ( دوران اسالمی3

 محيط زیست -2177
 شامل کارشناسی ارشد ( وریزی محیط زیستهای برنامه)آمار و روش تحقیق ـ نظریه مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2)آمایش سرزمین و ارزیابی محیط زیست(، 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

  *زیست آموزش محيط (1
 هاتمامی رشته

 **ریزیبرنامه (محيط زیست2

 صورت خواهد گرفت. « مرکز تحصيالت تكميلي تهران  –استان تهران  پيام نوردانشگاه »  توسطفقط  گرایش* پذیرش دانشجو در این رشته

 صورت خواهد گرفت.« دانشگاه تهران»پذیرش دانشجو در این رشته گرایش فقط توسط  **

 مطالعات زنان -2178
آیین دادرسی کیفری و  ـ شناسی جنسیت)زن در قرآن ـ حقوق زن ـ جامعه شامل کارشناسی ارشدمجموعه دروس تخصصی در سطح  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان )انگلیسی، فرانسه، آلمانی(. -3و  استعداد تحصیلی -2(، مدنی

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

فقه و حقوق خانواده، ، حقوق، حقوق خانواده، ها()تمامی گرایش مطالعات زنان و خانواده حقوق زن در اسالم  مطالعات زنان (1

، فقه و حقوق جزا، فقه معارف اسالمی و حقوق، فقه و حقوق اسالمی، فقه و مبانی حقوق اسالمی

 - و خانواده مطالعات زنان (2 علمیه و سطح سه حوزه و حقوق خصوصی
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 *مدرسي معارف اسالمي -2180
 ـ اخالق اسالمی ـ فلسفه ـ تفسیر قرآن ـ کالم ـ )ادبیات عرب شامل کارشناسی ارشدمجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی و  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2علوم قرآنی(،  ـ انقالب اسالمی ایران ـ تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 - مدرسي اخالق اسالمي (1

 پذیرش بر اساس شرایط ذیل

 - مدرسي انقالب اسالمي (2
مدرسي تاریخ، فرهنگ و تمدن  (3

 اسالمي
- 

 - مدرسي مباني نظري اسالم (4

 - ( مدرسي معارف قرآن و حدیث5

 شرایط پذیرش دانشجو  *
التحصیالن های علمیه قم و خراسان و فارغپذیرش دانشجو فقط از میان طالب و فضالی حوزه علمیه مورد تأیید مرکز مدیریت حوزه توجه:

الذکر( با شرایط عمومی و اختصاصی زیر صورت خواهد گرفت:های ذیلدانشگاهی )فقط دانشگاه  
 :شرایط عموميالف( 

 عملی به اسالم، نظام جمهوری اسالمی ایران و قانون اساسی.التزام  (1
 ( داشتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران.2
 صالح.( نداشتن سوء پیشینه به تشخیص مراجع ذی3
 ( داشتن سالمت جسمانی متناسب با رشته مدرسی معارف اسالمی.4
 شرط پس از برگزاری آزمون خواهد بود(.( قبولی در مصاحبه علمی و عمومی مدرسی معارف اسالمی )احراز این 5
 شود(.( داشتن حداکثر چهل سال سن )مدت خدمت سربازی به سقف سنی افزوده می6

های معارف اسالمی، به شرط داشتن گواهینامه تدریس التدریس گروههای معارف اسالمی و اساتید حقتبصره: اعضای رسمی هیأت علمی گروه
نیمسال گذشته تدریس داشته باشند(، از شرط سنی  2ستادان و دروس معارف اسالمی )مشروط بر اینکه در از معاونت آموزشی و پژوهشی ا

 باشند.مستثنی می
 باشد(ب( شرایط اختصاصي )داشتن یكي از شرایط ذیل کافي مي

 ( دارای دانشنامه کارشناسی ارشد رشته مدرسی معارف اسالمی.1
 .دارای مدرک سطح سه حوزه علمیه (2
 صالح.)مرتبه مربی( مورد تأیید مراجع ذیدارای گواهی خبرگان بدون مدرک  (3
معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و )اعضای هیأت علمی گروه معارف اسالمی در مرتبه مربی( با تأیید مربیان رسمی گروه معارف اسالمی  (4

 دروس معارف اسالمی.
شت  (5 شگاهی مرتبط + گذ شد دان شی  سال از اخذ مجوز قطعی 5حداقل دارای مدرک ار شی و پژوه تدریس دروس معارف از معاونت آموز

 ها.های معارف دانشگاهواحد درسی معارف، در گروه 40استادان و دروس معارف اسالمی + ارائه مدرک حداقل تدریس 
گانه دروس پنج هایرشــتهوری همخوان با فنّاتحقیقات و ( حوزویان دارای مدرک ســطح دو به همراه مدرک کارشــناســی ارشــد مورد تأیید وزارت علوم، 6

 معارف اسالمی به تشخیص گروه آموزشی مربوطه.
 های زیر:گرایشرشته ( داوطلبان دانشگاهی دارای مدرک کارشناسی ارشد از مراکز ذیل در 7

 

-داتشگاه غيرانتفاعي علوم اسالمي رضوي  
 مشهد

 رشته علوم قرآن و حدیث. -1
 فلسفه و کالم اسالمی.رشته  -2

 شیعه شناسی )گرایش کالم، فلسفه و حکمت اسالمی(. دانشگاه غير دولتي شهيد مطهري

 قرآن و حدیثغيرانتفاعي دانشگاه 

 البالغه.های اخالق، عرفان اسالمی، کالم و عقاید، تفسیر اثری و نهجرشته علوم حدیث با گرایش -1
 رشته علوم قرآن و حدیث. -2
 فسیر روایی.رشته ت -3
 البالغه.رشته علوم و معارف نهج -4
 گرا.رشته روانشناسی اسالمی گرایش روانشناسی مثبت -5
 رشته معارف قرآن  -6
 رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی -7

ليه دانشگاه غيرانتفاعي امام صادق)ع
 (السالم

 رشته معارف اسالمی و علوم سیاسی. -1
 رشته معارف اسالمی و حقوق. -2
 رشته معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات. -3
 رشته معارف اسالمی و علوم تربیتی. -4
 فلسفه و کالم. -رشته الهیات و معارف اسالمی و  ارشاد  -5
 فقه و مبانی حقوق اسالمی -رشته الهیات و معارف اسالمی و ارشاد  -6
 قرآن و حدیث –رشته الهیات و معارف اسالمی و ارشاد  -7

 

 

 پذیرد.، فقط از میان طالب حوزه علمیه مورد تأیید، صورت می«قم –دانشگاه معارف اسالمی »در  پذیرش - تبصره
 شته :تذکر مهم سایت:   داوطلبانی که در این مجموعه امتحانی مجاز به انتخاب ر ست با مراجعه به  سبت به  modaresi.nahad.irشوند،  الزم ا ن

سال مدارک شگاه ار ستی به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دان ستادان و دروس معارف درخوا شی ا شی و پژوه ها )معاونت آموز
 نام در دانشگاه خواهند بود.اسالمی( اقدام نمایند و پس از احراز شرایط باال، مجاز به ثبت

 

http://www.asatid.org/
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 گروه علوم پایه
نام ( صرفاً براي امور اجرایي ثبتبه رنگ سبزامتحاني مندرج در باالي جداول )هاي مجموعهنام هر یک از  :1توجه

 هاي زیر مجموعه آن نيست.گرایشاست و مالکي براي تعيين نام رشته
دانشجو در قطعي امتحاني به منزله پذیرش  مجموعهها در ذیل هر گرایشرساني هر یک از رشتهدرج و اطالع: 2توجه

ها پس از اعالم درخواست دانشگاه و تایيد گرایشگرایش نيست. جزئيات پذیرش دانشجو در هر یک از رشتهآن رشته
( 2آموزش عالي، توسط سازمان در دفترچه راهنماي انتخاب رشته )شماره مجوز پذیرش توسط دفتر گسترش 

 رسد.سازمان سنجش آموزش کشور و یا دانشگاه آزاد اسالمي درج و به اطالع داوطلبان مي
 شناسيشناسي و چينهشناسي فسيلزمين -2201

 شامل کارشناسی ارشد( و شناسیو چینه شناسیدیرینه –شناسی ایران )زمین مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل -1 عناوین دروس امتحاني:
 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2شناسی )زیست چینه و سنگ چینه((، چینه -)میکروفسیل )فرامینیفرها و غیر فرامینیفرها( 

 گرایش رشته
 امتحانيدر این مجموعه توانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 هاتمامی رشته  شناسیینهچو  شناسیفسیل  علوم زمين 

 شناسي نفتزمين -2202
شناسی شامل )زمین کارشناسی ارشدشناسی نفت( و زمین –شناسی ایران مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )زمین -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2 پیشرفته(،سنگ رسوبی  -نفت پیشرفته 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 هاتمامی رشته شناسی نفت زمین علوم زمين

 شناسي رسوبيشناسي سنگزمين -2203
 رسوبیشامل )سنگ  کارشناسی ارشدشناسی رسوبی( و سنگ -شناسی ایران در سطح کارشناسی شامل )زمینمجموعه دروس تخصصی  -1 عناوین دروس امتحاني:

 .زبان انگلیسی -3استعداد تحصیلی و  -2شناسی پیشرفته(، رسوب -)کربناته و غیرکربناته( 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 هاتمامی رشته شناسیرسوب  علوم زمين

 هاي زیرزمينيشناسي آبزمين -2204
شامل )هیدروژئولوژی  کارشناسی ارشدشناسی( و آب زمین –شناسی ایران مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )زمین -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2 های زیرزمینی(،هیدرولیک آب -پیشرفته 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 هاتمامی رشته های زیرزمینیآب  علوم زمين

 شناسي مهندسيزمين -2205
شناسی شامل )زمین کارشناسی ارشدشناسی مهندسی( و زمین –شناسی ایران )زمینمجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2مکانیک خاک و سنگ(،  -مهندسی پیشرفته 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 هاتمامی رشته شناسی مهندسی زمین  علوم زمين

 محيطيشناسي زیستزمين -2206
شامل )زمین -1 عناوین دروس امتحاني: سی  شنا سطح کار صی در  ص سی ایران مجموعه دروس تخ ستزمین –شنا سی زی شدمحیطی( و شنا سی ار شنا شامل  کار

 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2شناسی پزشکی(، زمین -محیطی شیمی زیست)زمین

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 هاتمامی رشته محیطی شناسی زیستزمین علوم زمين

 شناسي پترولوژيزمين -2208
شامل  کارشناسی ارشدشناسی )آذرین و دگرگونی(( و سنگ -ایران شناسی مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )زمین -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2ژئوکروئولوژی(،  -های آذرین و دگرگونی )پترولوژی سنگ

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 هاتمامی رشته پترولوژی   علوم زمين 
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 شناسي اقتصاديزمين -2209
شامل )کانسارها  کارشناسی ارشدشناسی اقتصادی( و زمین –شناسی ایران مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )زمین -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2اکتشافات زمین شیمیایی(،  -)آذرین، دگرگونی و رسوبی( 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 هاتمامی رشته شناسی اقتصادی زمین علوم زمين 

 شناسي تكتونيکزمين -2210
ساخت شامل )زمین کارشناسی ارشدشناسی ساختاری( و زمین -شناسی ایران مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )زمین -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2ژئوتکتونیک(،  -پیشرفته 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند مي التحصيالن آنهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 هاتمامی رشته تکتونیک علوم زمين

 شيمي ـ شيمي فيزیک -2211
سطح  -1 عناوین دروس امتحاني: صی در  ص شدمجموعه دروس تخ سی ار شنا شیمی فیزیک  شامل کار ستعداد  -2شیمی کوآنتومی(،  – 1ترمودینامیک آماری -) ا

 زبان انگلیسی. -3و  تحصیلی

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 هاتمامی رشته شیمی فیزیک  شيمي

 شيمي ـ شيمي آلي -2212
 -2سنتز ترکیبات آلی(،  -سنجی در شیمی آلی طیف -)شیمی آلی پیشرفته  شامل کارشناسی ارشدمجموعه دروس تخصصی در سطح  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 هاتمامی رشته شیمی آلی  شيمي

 شيمي ـ شيمي تجزیه -2213
ای(، الکتروشیمی تجزیه ـ 1ایاسپکتروسکوپی تجزیه ـ)شیمی تجزیه پیشرفته  شامل کارشناسی ارشدمجموعه دروس تخصصی در سطح  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 هاتمامی رشته شیمی تجزیه  شيمي

 شيمي ـ شيمي معدني -2214
سطح  -1 عناوین دروس امتحاني: صی در  ص شدمجموعه دروس تخ سی ار شنا شرفته  شامل کار شیمی معدنی پی های ترمودینامیک و مکانیزم واکنش -سینیتیک  -)

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2 ،سنجی در شیمی معدنی(طیف -معدنی 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 هاتمامی رشته شیمی معدنی  شيمي 

 شيمي کاربردي -2215
های گاهواکنش ـها و گسترش شیمی از آزمایشگاه به صنعت )کنترل دستگاه شامل کارشناسی ارشدمجموعه دروس تخصصی در سطح  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2 شیمی تجزیه پیشرفته(، ـشیمیایی 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 هاتمامی رشته - شيمي کاربردي 

 شيمي پليمرشيمي ـ  -2216
شیمی و سینتیک  ـشناسایی و تکنولوژی پلیمر  ـفیزیک پلیمرها مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل )شیمی -1 عناوین دروس امتحاني:

 .زبان انگلیسی -3استعداد تحصیلی و  -2پلیمرشدن(، 

 گرایش رشته
 مجموعه امتحانيدر این توانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 هاتمامی رشته شیمی پلیمر  شيمي 
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 شيمي دارویي – شيمي -2217
ـ شیمیارشد شامل )شیمیمجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 :عناوین دروس امتحاني ـ اصول بیوشیمی(، آلی پیشرفته  استعداد تحصیلی و  -2دارویی 

 زبان انگلیسی. -3

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 هاتمامی رشته شیمی دارویی شيمي 

 فيتوشيمي -2218
ترکیبات ترکیبات طبیعی ـــ جداسازی و شناسایی آلی پیشرفته ـــ شیمی)شیمی ارشد شامل مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2طبیعی(، 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 هاتمامی رشته - فيتوشيمي 

 هواشناسي -2219
ـ فیزیک عمومی )2و1)ریاضی عمومی ) مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل -1 عناوین دروس امتحاني: )دینامیک  شامل کارشناسی ارشد(( و 2و1( 

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2سازی عددی جو و اقیانوس ـ فیزیک جو ـ هواشناسی سینوپتیکی(، جو و مدل

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 هاتمامی رشته - هواشناسي 

 شناسي گياهي ـ فيزیولوژي زیست -2220
ـ سیستماتیک گیاهی و تکوین گیاهی شامل )ریخت -1 عناوین دروس امتحاني:  ،تشریح ،شناسیمجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )فیزیولوژی گیاهی 

 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2شامل )جذب و انتقال در گیاهان ـ متابولیسم گیاهی ـ فتوسنتز(،  کارشناسی ارشدزایی(( و زایی و اندامریخت

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 هاتمامی رشته - شناسي گياهي ـ فيزیولوژي زیست 

 شناسي گياهي ـ سيستماتيک و بومشناسي زیست -2221
ـ سیستماتیک گیاهی و تکوین گیاهی شامل )ریخت -1 عناوین دروس امتحاني: شناسی، تشریح، مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )فیزیولوژی گیاهی 

استعداد تحصیلی  -2های گیاهی ـ جغرافیای گیاهی و فلور ایران(، شناسی پوششزایی(( و کارشناسی ارشد شامل )سیستماتیک گیاهی پیشرفته ـ بومزایی و اندامریخت
 زبان انگلیسی. -3و 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
شناسي گياهي ـ ( زیست1 

 سيستماتيک 
- 

 هاتمامی رشته
شناسي گياهي ـ ( زیست2 

 شناسي بوم
- 

 شناسي گياهي ـ سلولي و تكویني زیست -2222
ـ سیستماتیک گیاهی و تکوین گیاهی شامل )ریخت -1 عناوین دروس امتحاني:  ، تشریح،شناسیمجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )فیزیولوژی گیاهی 

استعداد  -2شناسی تکوینی گیاهی(، ای ـ زیستشناسی گیاهی مقایسهشناسی و بافتشامل )تشریح گیاهان آوندی ـ یاخته کارشناسی ارشدزایی(( و زایی و اندامریخت
 زبان انگلیسی. -3تحصیلی و 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
و  شناسي گياهي ـ سلوليزیست 

 تكویني 
 هاتمامی رشته -

 شناسي جانوري ـ فيزیولوژي زیست -2223
 کارشناسی ارشد( و مولکولی و شناسی سلولیمجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )فیزیولوژی جانوری ـ بیوشیمی ـ زیست -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2سلولی(، فیزیولوژی دستگاه عصبی مرکزی و فیزیولوژی غشاء شامل )

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
شناسي جانوري ـ زیست

 فيزیولوژي
 هاتمامی رشته -
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 شناسي جانوري ـ بيوسيستماتيک زیست -2224
( و مولکولی و شناسی سلولیشناسی ـ زیستشناسی و بافتدروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )جانورشناسی ـ جنینمجموعه  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2زایی ـ جغرافیای جانوری(، شامل )بیوسیستماتیک جانوری، گونه و گونه کارشناسی ارشد

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
شناسي جانوري ـ زیست

 بيوسيستماتيک
 هاتمامی رشته -

 شناسي جانوري ـ سلولي و تكوینيزیست -2225
مولکولی( و  و شناسی سلولیزیستشناسی ـ شناسی و بافتمجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )جانورشناسی ـ جنین -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2های سلولی و مولکولی تکوین ـ ژنتیک تکوینی(، ای ـ  مکانیسمشناسی مقایسهکارشناسی ارشد شامل )جنین

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
شناسي جانوري ـ سلولي و زیست

 تكویني
 هاتمامی رشته -

 شناسي سلولي و مولكوليزیست -2226
مولکولی( و و شناسی سلولی مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )بیوشیمی ـ بیوفیزیک ـ میکروبیولوژی ـ ژنتیک ـ زیست -1 عناوین دروس امتحاني:

 های زیستی(، شناسی مولکولی پیشرفته ــــ فرایندهای تنظیمی و ترارسانی ــــ ساختار ماکرو مولکولشناسی سلولی پیشرفته ــــ زیستکارشناسی ارشد شامل )زیست
 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 هاتمامی رشته - و مولكولي سلوليشناسي زیست

 بيوشيمي -2227
مولکولی( و و  شناسی سلولیمجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )بیوشیمی ـ بیوفیزیک ـ میکروبیولوژی ـ ژنتیک ـ زیست -1 عناوین دروس امتحاني:

زبان  -3استعداد تحصیلی و  -2فیزیک و بیوشیمی(، های بیوتنظیم متابولیسم ــــ روششناسی ــــ های زیستی ــــ آنزیممولکول کارشناسی ارشد شامل )ساختار ماکرو
 انگلیسی.

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 هاتمامی رشته - بيوشيمي 

 ژنتيک مولكولي -2228
مولکولی( و و شناسی سلولی مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )بیوشیمی ـ بیوفیزیک ـ میکروبیولوژی ـ ژنتیک ـ زیست -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2مهندسی ژنتیک(،  ـکارشناسی ارشد شامل )سیتو ژنتیک ـ ژنتیک مولکولی 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 هاتمامی رشته - ژنتيک مولكولي

 ميكروبيولوژي -2229
مولکولی( و  و شناسی سلولیمجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )بیوشیمی ـ بیوفیزیک ـ میکروبیولوژی ـ ژنتیک ـ زیست -1 عناوین دروس امتحاني:

زبان  -3استعداد تحصیلی و  -2شناسی پیشرفته(، ها ـ ویروسها ـ ژنتیک پروکاریوتشناسی میکرو ارگانیسمها ـ بومارشد شامل )فیزیولوژی میکرو ارگانیسمکارشناسی 
 انگلیسی.

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 هاتمامی رشته - ميكروبيولوژي 

 بيوفيزیک -2230
( و مولکولی و شناسی سلولیـ زیست ـ ژنتیک ـ میکروبیولوژیبیوفیزیک  ـشامل )بیوشیمی مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  تحصیلیاستعداد  -2( ـ بیوترمودینامیک(، مولکولی)بیوفیزیک )سلولی، پرتوی،  شامل کارشناسی ارشد

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 هاتمامی رشته - بيوفيزیک 

 اوري ميكروبيزیست فنّ -2231
( و مولکولی و شناسی سلولیـ زیست ـ ژنتیک میکروبیولوژیـ بیوفیزیک  ـشامل )بیوشیمی مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 عناوین دروس امتحاني:

 و  استعداد تحصیلی -2ها ـ بیوانفورماتیک(، ها و ژنتیک پروکاریوتـ مهندسی پروتئین ـ ژنتیک یوکاریوتهای تخمیر شامل )بیوتکنولوژی فراورده کارشناسی ارشد
 زبان انگلیسی. -3

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 هاتمامی رشته - اوري ميكروبيزیست فنّ 
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 آمار -2232
( و کارشناسی ارشد شامل 2و1ـ احتمال 2و1مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )مبانی آنالیز ریاضی ـ ریاضی عمومی -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2 (،1آماری)استنباط 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 - ( آمار1 

 هاتمامی رشته
 - سنجي ( بيم2 

 ریاضي -2233
 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2ها یا آموزش ریاضی، هر یک از زمینه مجموعه دروس تخصصی  -1 عناوین دروس امتحاني:

-دسهبرای پذیرش در رشتة ریاضی ) زیربرنامه های گراف و ترکیبیات، منطق ریاضی، ریاضیات تصادفی( و رشته ریاضی )گرایش های آنالیز، جبر، هنزمينة محض: 
 توپولوژی(

 مه های آنالیز عددی، رمز، کد، ریاضی مالی( و رشته ریاضی گرایش کاربردیرشتة ریاضی ) زیربرنا برای پذیرش  در :کاربردي ةزمين
 آموزش ریاضی ةشتبرای پذیرش در ر آموزش ریاضي:

 

دروس 
 تخصصي

-کارشناسي در سطح  کارشناسي در سطح

 ارشد
 

مبانی 
علوم 
 ریاضی

مبانی 
ها و ماتریس

 جبر خطی

مبانی 
آنالیز 
 ریاضی

مبانی 
آنالیز 
 عددی

مبانی 
 جبر

 توپولوژی
مبانی 
 احتمال

آنالیز 
حقیقی 

1 

جبر 
پیشرفته 

1 

-بهینه

سازی 
 1خطی 

اصول 
آموزش 
 ریاضی

ریاضي زمينه 
 محض

   -   -   - - 

ریاضي زمينه 
 -     - -   -  کاربردي

آموزش 
     - -   - -  ریاضي

 
 

 کندها را انتخاب و در آزمون آن زمینه شرکت داوطلب به انتخاب خود لزوماً باید یکی از زمینه. 
 

 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 ریاضي( 1

 ( زیربرنامه گراف و ترکیبیات1

 هاتمامی رشته

 ( زیربرنامه منطق ریاضی2
 ( زیربرنامه ریاضیات تصادفی3
 زیربرنامه آنالیز عددی( 4
 ( زیربرنامه رمز5
 ( زیربرنامه کد6
 ( زیربرنامه ریاضی مالی7
 ( آنالیز8
 ( جبر9

 توپولوژی –( هندسه 10
 ( کاربردی11

 - (آموزش ریاضي2

 فيزیک دریا -2235
فیزیک دریا و تئوری شامل ) کارشناسی ارشدفیزیک عمومی( و  ـ مکانیک سیاالتشامل )مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2امواج جزر و مد(، 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 فيزیک دریا 

 ( اقیانوس شناسی فیزیک توصیفی1

 هاتمامی رشته
 ( دینامیک2
 ( ساحلی3
 ( هواشناسی دریا4

 شناسي دریازیست -2236
سی  -1 عناوین دروس امتحاني: شنا سطح کار صی در  ص ست - فیزیولوژی جانوران آبزیشامل )مجموعه دروس تخ سی دریا( و زی شدشنا سی ار شنا شامل  کار

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2 شناسی پیشرفته دریا(،بوم ـ جانورشناسی دریا)

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 شناسي دریازیست 
 ( جانوران دریایی1

 هاتمامی رشته
 شناسی دریا( بوم2
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 نانوفيزیک -2237
)شامل کل کتاب فیزیک هالیدی آخرین  3و 2و  1شامل )فیزیک پایه  کارشناسی ارشدمجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی و  -1 عناوین دروس امتحاني:

 مبانی نانوتکنولوژی(،  - 1ترمودینامیک و مکانیک آماری پیشـــرفته  -الکترومغناطیس و الکترودینامیک  -کوانتومی پیشـــرفته کوانتومی و مکانیک مکانیک -ویرایش( 
 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 نانوفيزیک 
 تونیک و( نانو ف1

 هاتمامی رشته
 ( نانو ساختارها2

 فيزیک -2238
کوانتومی پیشرفته ـ الکترومغناطیس کوانتومی و مکانیکشامل )مکانیک کارشناسی ارشدمجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی و  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2(، 1 آماری پیشرفته و الکترودینامیک ـ ترمودینامیک و مکانیک

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند آن مي التحصيالنهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 فيزیک

- 

 هاتمامی رشته

 ها( ذرات بنیادی و نظریه میدان1

 ( اپتیک و لیزر2
 ( فیزیک پالسما3
های ( فیزیک آماری و سامانه4

 پیچیده
 ( فیزیک ماده چگال5
 ( گرانش و کیهان شناسی6
 ( نجوم و اخترفیزیک7
 ایفیزیک هسته( 8

 فوتونيک -2239
کوانتومی و مکانیک کوانتومی پیشرفته ـ مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد شامل )فیزیک مدرن ـــ مکانیک -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2 الکترومغناطیس و الکترودینامیک(،

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميمرتبط که فارغ هايرشته

 شرکت کنند
 - ( فوتونيک1 

 هاتمامی رشته
 - ( مهندسي پالسما2 

 شناسيژئوفيزیک ـ لرزه -2240
فیلترهای شامل ) کارشناسی ارشد)عمومی(( و  شناسی فیزیکیزمین – 2و1پایه مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی )فیزیک -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2(، تئوری انتشار امواج کشسان شناسی ـدیجیتال ـ لرزه

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 هاتمامی رشته لرزه شناسی  ژئوفيزیک 

 شناسيزلزله ـژئوفيزیک  -2241

فیلترهای شامل ) کارشناسی ارشد)عمومی(( و  شناسی فیزیکیزمین – 2و1پایه مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی )فیزیک -1 عناوین دروس امتحاني:
 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2ئوری انتشار امواج کشسان(، تـ  ساختلرزه زمیندیجیتال ـ 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 هاتمامی رشته شناسیهلزلز ژئوفيزیک

 الكترومغناطيس ـ ژئو الكتریک وژئوفيزیک  -2242
سی ) -1 عناوین دروس امتحاني: شنا سطح کار صی در  ص سی فیزیکیزمین – (2و1فیزیک پایه)مجموعه دروس تخ شد)عمومی(( و  شنا سی ار شنا تحلیل شامل ) کار

 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2الکتریک(، اکتشافات ژئو ،EMاکتشافات  ،(فیلترهای دیجیتالهای زمانی ژئوفیزیکی)سری

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 هاتمامی رشته الکترومغناطیس و ژئوالکتریک ژئوفيزیک 
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 سنجيژئوفيزیک ـ گراني -2243
فیلترهای شامل ) کارشناسی ارشد)عمومی(( و  شناسی فیزیکیزمین – 2و1پایه مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی )فیزیک -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2(، فیزیکیدزی ژئو ـ سنجیاکتشافات گرانی سنجی ـدیجیتال ـ گرانی

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 هاتمامی رشته سنجیگرانی  ژئوفيزیک 

 نانوشيمي -2244
سی  -1 عناوین دروس امتحاني: شنا سطح کار صی در  ص ضیات عمومی شامل )مجموعه دروس تخ شیمی -ریا شیمی فیزیک(( و شیمی پایه ) آلی، معدنی، تجزیه و 

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2 شامل )مبانی نانو تکنولوژی(، کارشناسی ارشد

 گرایش رشته
 موعه امتحانيدر این مجتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 نانوشيمي

 شیمی نظری ( نانو1

 هاتمامی رشته
 پلیمر ( نانو2

 ( نانو مواد معدنی3
 مولکول نانو سوپرا( 4

 اوريریززیست فنّ -2245
اوری( فیزیک در ابعاد نانو، اصول زیست فنّ)مفاهیم شیمی و  اوریاصول نانوفنّ) شامل کارشناسی ارشدمجموعه دروس تخصصی در سطح  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2(، زیست مواد و مهندسی سطح در ابعاد نانو ـهای زیستی( لکولوکنش ماکروم)ساختار، عملکرد و برهم بیوشیمی فیزیک سلولی ـ

 گرایش رشته
 مجموعه امتحانيدر این توانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
اوري )نانو ریززیست فنّ 

 بيوتكنولوژي(

- 
 هاتمامی رشته

 بيوانفورماتيک -2246
 ـ ساختمان داده و الگوریتم ـ آمار و احتمال ـ شناسی سلولی و مولکولیزیستشامل ) کارشناسی ارشدمجموعه دروس تخصصی در سطح  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3 و استعداد تحصیلی -2ریاضیات گسسته(، 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 هاتمامی رشته - بيوانفورماتيک

 علوم کامپيوتر -2247
شامل )ساختمان داده و الگوریتم ـ مبانی منطق ـ مبانی ترکیبیات ـ جبر خطی عددی( و مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2کارشناسی ارشد شامل )نظریه الگوریتم پیشرفته(، 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 کامپيوترعلوم 

 ( محاسبات نرم و هوش مصنوعی1

 هاتمامی رشته
 ( نظریه سیستم ها2

 ( نظریه محاسبه3
 ( محاسبات علمی4

 علوم شناختي -2248
تحقیق ـ مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل )مبانی علوم شناختی ـ مبانی علوم اعصاب ـ آمار و ریاضی و روش  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2شناختی(،  شناسیشناختی ـ زبانشناسی روان

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
سازي ( علوم شناختي ـ مدل1 

 شناختي
- 

 هاتمامی رشته
 - ( علوم شناختي ـ زبان شناسي2 

 اعصاب ( علوم شناختي ـ علوم3 

 شناختي

 ( مغز و شناخت1

 مصنوعی ( رایانش و هوش2

 شناسي( علوم شناختي ـ روان4 
 شناسی شناختیروان( 1
 ( شناخت اجتماعی2
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 گروه فني و مهندسي
نام ( صرفاً براي امور اجرایي ثبتبه رنگ سبزامتحاني مندرج در باالي جداول )هاي مجموعهنام هر یک از  :1توجه

 نيست.هاي زیر مجموعه آن گرایشاست و مالکي براي تعيين نام رشته
دانشجو در قطعي امتحاني به منزله پذیرش  مجموعهها در ذیل هر گرایشرساني هر یک از رشتهدرج و اطالع: 2توجه

ها پس از اعالم درخواست دانشگاه و تایيد گرایشگرایش نيست. جزئيات پذیرش دانشجو در هر یک از رشتهآن رشته
( 2سازمان در دفترچه راهنماي انتخاب رشته )شماره مجوز پذیرش توسط دفتر گسترش آموزش عالي، توسط 

 رسد.سازمان سنجش آموزش کشور و یا دانشگاه آزاد اسالمي درج و به اطالع داوطلبان مي
 

 مهندسي برق ـ الكترونيک -2301
استعداد  -2(، 2و1ـ الکترونیک 2و1الکتریکیمجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )ریاضیات مهندسی ـ مدارهای  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  تحصیلی

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 مهندسي برق 
  ( الکترونیک1

 هاتمامی رشته
 * الکترونیکجنگ ( 2

، در دفترچه راهنماي انتخاب گرایش. شرایط پذیرش  در این انجام مي شود برادرانو از ميان « جامع امام حسين )ع(دانشگاه » توسطمنحصراً « الكترونيکجنگ » گرایش پذیرش دانشجو در *
 ( درج خواهد شد.2رشته )دفترچه شماره 

 مهندسي برق ـ مخابرات -2302
ها و ـ الکترومغناطیس ـ سیگنال 2و1کارشناسی شامل )ریاضیات مهندسی ـ مدارهای الکتریکیمجموعه دروس تخصصی در سطح  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2ها(، سیستم

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 مهندسي برق (1

 ( مخابرات 1

 هارشتهتمامی 

 *( جنگ الکترونیک 2
 ( مخابرات سیستم3
 ( مخابرات میدان و موج4

 وری ماهوارهافنّ ( مهندسي هوافضا2

 اعصاب ( علوم شناختي ـ علوم3
 شناختي

 مغز و شناخت

، گرایش. شرایط پذیرش  در این انجام مي شود برادرانو از ميان « حسين )ع( جامع امامدانشگاه » توسطمنحصراً « الكترونيکجنگ مهندسي برق گرایش » گرایشرشته پذیرش دانشجو در *

 ( درج خواهد شد.2در دفترچه راهنماي انتخاب رشته )دفترچه شماره 

 مهندسي برق ـ قدرت -2304
های انرژی الکتریکی ـ تحلیل سیستم 2و1مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )ریاضیات مهندسی ـ مدارهای الکتریکی -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2(، 2های الکتریکیـ ماشین

 گرایش رشته
در این مجموعه توانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند امتحاني

 مهندسي برق 
  ( قدرت1

 هاتمامی رشته
 *( جنگ الکترونیک 2

، گرایش. شرایط پذیرش  در این انجام مي شود برادرانو از ميان « جامع امام حسين )ع(دانشگاه » توسطمنحصراً « الكترونيکجنگ مهندسي برق گرایش » گرایشرشته دانشجو درپذیرش  *

 ( درج خواهد شد.2در دفترچه راهنماي انتخاب رشته )دفترچه شماره 

 مهندسي برق ـ کنترل -2305
های ها ـ سیستمها و سیستمـ سیگنال 2و1مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )ریاضیات مهندسی ـ مدارهای الکتریکی -1 امتحاني:عناوین دروس 

 زبان انگلیسی. -3 و استعداد تحصیلی -2کنترل خطی(، 

 گرایش رشته
در این مجموعه توانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند امتحاني
  کنترل ( مهندسي برق1

 هاتمامی رشته
( مهندسي کنترل و عالئم 2

 آهنراه
- 

سازي ( علوم شناختي ـ مدل3
 شناختي

- 
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 مهندسي عمران ـ سازه -2307
شامل  کارشناسی ارشدها( و مکانیک جامدات )مقاومت مصالح ـ تحلیل سازهشامل )مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2ـ تئوری االستیسیته(،  دینامیک سازه)

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
   سازه ( مهندسي عمران1

 هاتمامی رشته
 های ریلیسازهخط و  آهن( مهندسي راه2

 مهندسي عمران ـ زلزله -2308
شامل  کارشناسی ارشدها(( و )مقاومت مصالح ـ تحلیل سازه مکانیک جامداتشامل )مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2ـ دینامیک خاک(،  دینامیک سازه)

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 هاتمامی رشته   زلزله مهندسي عمران 

 مهندسي عمران ـ ژئوتكنيک -2309
شامل  کارشناسی ارشدها(( و مکانیک جامدات )مقاومت مصالح ــــ تحلیل سازهشامل )مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2 دینامیک خاک ـ مهندسی پی پیشرفته(،)

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 هاتمامی رشته   ژئوتکنیک مهندسي عمران 

 هاي هيدروليكيآب و سازه مهندسي عمران ـ مهندسي -2310
ها( و کارشناسی ارشد شامل مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )مکانیک جامدات )مقاومت مصالح ـ تحلیل سازه -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2ها(، )هیدرولیک پیشرفته ـ طراحی هیدرولیکی سازه

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 هاتمامی رشته های هیدرولیکیمهندسی آب و سازه مهندسي عمران 

 مهندسي عمران ـ راه و ترابري -2311
شامل  کارشناسی ارشدها(( و مصالح ـ تحلیل سازهمکانیک جامدات )مقاومت شامل )مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2مهندسی ترافیک پیشرفته ـ تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته(، )

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 هاتمامی رشته  راه و ترابری  مهندسي عمران 

 هاي دریایيمهندسي عمران ـ مهندسي سواحل، بنادر و سازه -2312
ها(( و کارشناسی ارشد شامل )مبانی مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )مکانیک جامدات )مقاومت مصالح ـ تحلیل سازه -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2)متعارف( دریایی(، های هیدرولیک دریا ـ اصول طراحی سازه

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 مهندسي عمران 
های مهندسی سواحل، بنادر و سازه 

 دریایی
 هاتمامی رشته

 منابع آب مهندسي و مدیریتمهندسي عمران ـ  -2313
ها(( و کارشناسی ارشد شامل مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )مکانیک جامدات )مقاومت مصالح ـ تحلیل سازه -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2های زیرزمینی پیشرفته ـ هیدرولوژی مهندسی پیشرفته(، )آب

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميمرتبط که فارغهاي رشته

 شرکت کنند
 هاتمامی رشته مهندسی و مدیریت منابع آب  مهندسي عمران 

 مهندسي عمران ـ حمل و نقل -2314
شامل  کارشناسی ارشدها(( و سازه)مقاومت مصالح ـ تحلیل  مکانیک جامداتشامل )مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2ریزی حمل و نقل(، مهندسی ترافیک پیشرفته ـ برنامه)

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 هاتمامی رشته حمل و نقل  مهندسي عمران 
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 مدیریت ساخت مهندسي ومهندسي عمران ـ  -2315
شامل ) -1 عناوین دروس امتحاني: سی  شنا سطح کار صی در  ص صالح مجموعه دروس تخ سازه -مکانیک جامدات )مقاومت م شامل تحلیل  شد  سی ار شنا ها(( و کار

 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2های ساخت(، روش -ریزی و کنترل پروژه برنامه)

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 هاتمامی رشته مهندسی و مدیریت ساخت  مهندسي عمران 

 زیستمهندسي محيطمهندسي عمران ـ  -2316
ها(( و کارشناسی ارشد شامل )اصول )مقاومت مصالح ـ تحلیل سازهمجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )مکانیک جامدات  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2ها(، سازی آالیندهمبانی انتقال، انتشار و مدل –مهندسی تصفیه آب و فاضالب 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 هاتمامی رشته مهندسی محیط زیست  مهندسي عمران 

 برداري ـ ژئودزيمهندسي نقشه -2317
ای پیشرفته ژئودزی هندسی ماهوارهشامل ) کارشناسی ارشدفتوگرامتری ـ ژئودزی( و شامل )مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 عناوین دروس امتحاني:
 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2ـ ژئودینامیک پیشرفته(، 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 هاتمامی رشته ژئودزی  برداريمهندسي نقشه 

 برداري ـ فتوگرامتريمهندسي نقشه -2318
سطح کارشناسی شامل )فتوگرامتری ـ ژئودزی( و کارشناسی ارشد شامل )فتوگرامتری رقومی ـ تئوری تقریب مجموعه دروس تخصصی در  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی -3استعداد تحصیلی و  -2سازی رقومی زمین(، و مدل

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 هاتمامی رشته  فتوگرامتری  برداريمهندسي نقشه 

 برداري ـ سنجش از دورمهندسي نقشه -2319
ــ ژئودزی( و کارشناسی ارشد شامل )پردازش رقومی تصاویر سنجش  -1 عناوین دروس امتحاني: مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )فتوگرامتری ـ

 زبان انگلیسی. -3تحصیلی و استعداد  -2 از دور ـ کاربردهای سنجش از دور(،

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 هاتمامی رشته  سنجش از دور  برداريمهندسي نقشه 

 برداري ـ سيستم اطالعات مكانيمهندسي نقشه -2320
ـــ ژئودزی( و کارشناسی ارشد شامل )سیستم اطالعات جغرافیایی  -1 عناوین دروس امتحاني: مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )فتوگرامتری ـ

(GIS) 1زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2های اطالعات زمینی(، ـ مدیریت زمین و سیستم 2و 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 هاتمامی رشته  سیستم اطالعات مکانی  برداريمهندسي نقشه 

 مهندسي مكانيک ـ ساخت و توليد -2321
دادن فلزات ـ متالورژی آنالیز شکلشامل ) کارشناسی ارشدریاضیات مهندسی( و شامل )مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2کاری پیشرفته(، ـ ابزارشناسی و ماشیندر تولید 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 هاتمامی رشته   ساخت و تولید  مهندسي مكانيک 

 طراحي کاربرديمهندسي مكانيک ـ  -2322
ـــ تئوری شامل ) کارشناسی ارشدریاضیات مهندسی( و شامل )مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 عناوین دروس امتحاني: مکانیک محیط پیوسته ـ

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2االستیسیته(، 

 گرایش رشته
در این مجموعه  توانندمي آن التحصيالنفارغ که مرتبط هايرشته

 کنند شرکت امتحاني

 طراحی کاربردی مهندسي مكانيک( 1
 های ریلیماشین آهن( مهندسي راه2 هاتمامی رشته

 سازه و بدنه خودرو ( مهندسي خودرو3
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 مهندسي مكانيک ـ دیناميک، کنترل و ارتعاشات -2323
دینامیک پیشرفته ـ ارتعاشات پیشرفته شامل ) کارشناسی ارشدریاضیات مهندسی( و شامل )مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2ـ کنترل پیشرفته(، 

 گرایش رشته
در این  توانندمي آن التحصيالنفارغ که مرتبط هايرشته

 کنند شرکت مجموعه امتحاني

 طراحی کاربردی مهندسي مكانيک( 1 

 های ریلیماشین آهن( مهندسي راه2 هاتمامی رشته

 های دینامیکی خودروطراحی سیستم ( مهندسي خودرو3

 مهندسي مكانيک ـ تبدیل انرژي -2324
سی  -1 عناوین دروس امتحاني: شنا سطح کار صی در  ص سی( و شامل )مجموعه دروس تخ ضیات مهند شدریا سی ار شنا شرفته ـ شامل ) کار سیاالت پی مکانیک 

 زبان انگلیسی. -3 و استعداد تحصیلی -2ترمودینامیک پیشرفته(، 

 گرایش رشته
در این مجموعه  توانندمي آن التحصيالنفارغ که مرتبط هايرشته

 کنند شرکت امتحاني

 تبدیل انرژی مهندسي مكانيک( 1

 های ریلیماشین آهن( مهندسي راه2 هاتمامی رشته

 قوای محرکه خودرو ( مهندسي خودرو3

 مهندسي دریا -2330
سیاالت( و شامل )مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 عناوین دروس امتحاني: ـــ مکانیک  هیدرودینامیک شامل ) کارشناسی ارشدمقاومت مصالح ـ

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2پیشرفته ـ طراحی سازه کشتی(، 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 هاتمامی رشته - مهندسي دریا 

 مهندسي هوا فضا ـ آیرودیناميک -2331
جریان  -آیرودینامیک مادون صوت شامل ) کارشناسی ارشدمجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )ریاضیات مهندسی( و  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3 استعداد تحصیلی و -2(، 1 لزج پیشرفته

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 هاتمامی رشته رودینامیکآی  مهندسي هوا فضا 

 مهندسي هوا فضا ـ جلوبرندگي -2332
شامل )اصول جلوبرنده پیشرفته ـ سوخت و  کارشناسی ارشدمجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )ریاضیات مهندسی( و  -1 عناوین دروس امتحاني:

 انگلیسی. زبان -3 استعداد تحصیلی و -2(، 1 احتراق پیشرفته

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 هاتمامی رشته جلوبرندگی  مهندسي هوا فضا 

 هاي هوایيمهندسي هوا فضا ـ سازه -2333
ـ تحلیل  1مهندسی( و کارشناسی ارشد شامل )روش اجزای محدود مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )ریاضیات  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2 های هوافضایی(،پیشرفته سازه

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 هارشتهتمامی  های هواییسازه  مهندسي هوا فضا 

 مهندسي هوا فضا ـ دیناميک پرواز و کنترل -2334
ــــ تئوری  1مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )ریاضیات مهندسی( و کارشناسی ارشد شامل )دینامیک پرواز پیشرفته  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2کنترل بهینه(، 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 مهندسي هوا فضا 
 ( دینامیک پرواز و کنترل1

 هاتمامی رشته
 ( مهندسی فضایی2
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 مواد معدني مهندسي معدن ـ اکتشاف -2335
ریاضیات مهندسی شامل ) کارشناسی ارشدژئوفیزیک ــــ ژئوشیمی اکتشافی( و شامل )مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  تحصیلی استعداد -2پیشرفته ـ زمین آمار پیشرفته(، 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 هاتمامی رشته اکتشاف مواد معدنی مهندسي معدن 

 مواد معدني مهندسي معدن ـ استخراج -2336
سی  -1 عناوین دروس امتحاني: شنا سطح کار صی در  ص شدتحقیق در عملیات( و شامل )مجموعه دروس تخ سی ار شنا شرفته ـ معدنشامل ) کار سطحی پی کاری 

 زبان انگلیسی. -3و  تحصیلی استعداد -2کاری زیرزمینی پیشرفته(، معدن

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 هاتمامی رشته استخراج مواد معدنی مهندسي معدن 

 مهندسي معدن ـ فرآوري مواد معدني -2337
سی  -1 عناوین دروس امتحاني: شنا سطح کار صی در  ص سیون( و شامل )مجموعه دروس تخ سی فلوتا شنا شدکار شرفته کانهشامل ) ار  هیدرومتالورژی(،  -آرایی پی

 زبان انگلیسی -3و  استعداد تحصیلی -2

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 هاتمامی رشته فرآوری مواد معدنی مهندسي معدن 

 مهندسي معدن ـ مكانيک سنگ -2338
طراحی و  - های پیوستهک محیطکانیمشامل ) ارشدکارشناسی مکانیک سنگ( و شامل )مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  تحصیلی استعداد -2اجرای فضاهای زیرزمینی(، 

 گرایش رشته
 این مجموعه امتحانيدر توانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 هاتمامی رشته مکانیک سنگ مهندسي معدن 

 مهندسي پليمر  -2339
ـ پدیده -1 عناوین دروس امتحاني: و انتقال جرم(( و انتقال حرارت  های انتقال )رئولوژی،مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )شیمی فیزیک پلیمرها 

 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2 ،*وری رنگ(ا)مبانی پیشرفته مهندسی پلیمر، مبانی علوم و فنّکارشناسی ارشد شامل 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 هاتمامی رشته - مهندسي پليمر 

 ارشد را انتخاب و به آن پاسخ دهد.سطح کارشناسيبایست یكي از دروس تخصصي در مي داوطلب *

 مهندسي محيط زیست ـ منابع آب -2343
منابع آب(، شامل ) کارشناسی ارشدـ معادالت دیفرانسیل( و  2و1ریاضیات عمومیشامل )مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 مهندسي محيط زیست( 1 
 منابع آب(1 

 (سواحل2 هاتمامی رشته

 - ( مهندسي سوانح2

 مهندسي محيط زیست ـ آب و فاضالب -2344
آب و فاضالب(، شامل ) کارشناسی ارشدـ معادالت دیفرانسیل( و  2و1ریاضیات عمومیشامل )مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 هاتمامی رشته آب و فاضالب  مهندسي محيط زیست 

 مهندسي محيط زیست ـ مواد زائد جامد -2345
پسماند(، شامل ) کارشناسی ارشدمعادالت دیفرانسیل( و  - 2و1ریاضیات عمومیشامل )مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 هاتمامی رشته مواد زائد جامد  مهندسي محيط زیست 
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 مهندسي محيط زیست ـ آلودگي هوا -2346
آلودگی هوا(، شامل ) کارشناسی ارشدـ معادالت دیفرانسیل( و  2و1ریاضیات عمومیشامل )مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 هاتمامی رشته آلودگی هوا  مهندسي محيط زیست 

 ـ بيوالكتریکمهندسي پزشكي  -2347
ای بر مهندسی پزشکی( و ـ معادالت دیفرانسیل ـ مقدمه 2و1ریاضیات عمومیشامل )مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2های عصبی عضالنی(، های پزشکی ـ کنترل سیستمپردازش سیگنالشامل ) کارشناسی ارشد

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 هاتمامی رشته - مهندسي پزشكي (1

علوم اعصاب  –( علوم شناختي 2

 شناختي
  رایانش و هوش مصنوعی

 ـ بيومكانيکمهندسي پزشكي  -2348
مبانی شامل ) کارشناسی ارشدـ معادالت دیفرانسیل( و  2و1ریاضیات عمومیشامل )مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2بیومکانیک ـ مکانیک محیط پیوسته(، 

 گرایش رشته
 امتحانيدر این مجموعه توانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 هاتمامی رشته - مهندسي پزشكي 

 ـ بيومتریالمهندسي پزشكي  -2349
شامل )زیست  کارشناسی ارشدــــ معادالت دیفرانسیل( و  2و1ریاضیات عمومیشامل )مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 عناوین دروس امتحاني:

ـــ پلیمرها و کامپوزیتها و فلزات و کاربرد آنها در سرامیک -سازگاری  شکی ـ سی پز شکی(، مهند سی پز صیلی -2ها و کاربرد آنها در مهند ستعداد تح زبان  -3و  ا
 انگلیسی.

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 هاتمامی رشته - مهندسي پزشكي 

 مهندسي صنایع -2350
 کارشناسی ارشد( و و آمار مهندسی احتماالت( ــــ تئوری 2و1) تحقیق در عملیاتشامل )مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 دروس امتحاني:عناوین 
 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2 های صنعتی(،طراحی سیستمشامل )

 گرایش رشته
 این مجموعه امتحانيدر توانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 مهندسي صنایع 

 هاسازی سیستم( بهینه1

 هاتمامی رشته

 ( لجستیک و زنجیرة تأمین2

 های کالن( سیستم3

 وری( کیفیت و بهره4

 های مالی( سیستم5

 های سالمت( سیستم6

 های اطالعاتی( سیستم7

 ( مدیریت پروژه8

 مهندسی( مدیریت 9

 اکتشاف نفتمهندسي نفت ـ  -2351
 شناسی ـشامل )لرزه کارشناسی ارشدشناسی نفت ـ خواص سنگ و سیال( و )زمینل مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شام -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2نفت پیشرفته(،  -ـ ژئوشیمی آلیپتروفیزیک پیشرفته 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 هاتمامی رشته اکتشاف نفت مهندسي نفت  



 

 

 

 

 

 

 26 

 فني و مهندسي/ گروه  3بخش  1401( سال Ph.Dمجموعه هاي امتحاني آزمون ورودي دوره دکتري )

 مهندسي نفت  -2352
( ـ مهندسی 2و1مهندسی حفاری )( ـ خواص سنگ و سیال ـ 2و1مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )مهندسی مخازن ) -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2آزمایی(، ( ـ چاه2و1برداری )بهره

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 مهندسي نفت  

- 

 هاتمامی رشته
 ( مخازن1
 برداری( بهره2

 حفاری( 3

 افزار و الگوریتمـ نرممهندسي کامپيوتر  -2354
های عامل سیستمشامل ) کارشناسی ارشدها( و ها و طراحی الگوریتمساختمان دادهشامل )مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2 های پیشرفته(،پیشرفته ـ پایگاه داده

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 - ( مهندسي کامپيوتر1 
 هاتمامی رشته

 - ( الگوریتم و محاسبات2 

 معماري ـمهندسي کامپيوتر  -2355
سی  -1 عناوین دروس امتحاني: شنا سطح کار صی در  ص شدمدار منطقی و معماری کامپیوتر( و شامل )مجموعه دروس تخ سی ار شنا شامل )معماری کامپیوتر  کار

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2پیشرفته(،  VLSI -پیشرفته 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 هاتمامی رشته - مهندسي کامپيوتر 

 هوش مصنوعي ـمهندسي کامپيوتر  -2356
شناسایی الگو ـ شامل ) کارشناسی ارشدها( و ها و طراحی الگوریتمساختمان دادهشامل )مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3 و استعداد تحصیلی -2یادگیری ماشین(، 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 - مهندسي کامپيوتر (1

 هاتمامی رشته
مدل سازي  –( علوم شناختي 2

 شناختي
- 

علوم اعصاب  –( علوم شناختي 3

 شناختي

 ( مغز و شناخت1

 ( رایانش و هوش مصنوعی2

 شبكه و رایانش ـمهندسي کامپيوتر  -2357
های عامل شامل )سیستم ها( و کارشناسی ارشدها و طراحی الگوریتممجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )ساختمان داده -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2های پیشرفته(، شبکه -پیشرفته 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 هاتمامی رشته - مهندسي کامپيوتر 

 اوري اطالعات مهندسي فنّ -2358
های کامپیوتری و شبکه )شبکه -ها( الگوریتم ها و طراحیحل مسأله )ساختمان دادهشامل )مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 عناوین دروس امتحاني:

ـ خدمات فنّمهندسی اطالعات )پایگاه داده پیشرفته، بازیابی پیشرفته اطالعات و دادهشامل ) کارشناسی ارشدو  (امنیت شبکه( اوری اطالعات )تجارت الکترونیک کاوی( 
 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2و آموزش الکترونیکی((، 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 اوري اطالعاتمهندسي فنّ 

- 

 هاتمامی رشته

 ( تجارت الکترونیک1
 های اطالعاتی( مدیریت سیستم2
 ایهای چند رسانه( سیستم3
 ( امنیت اطالعات4
 های کامپیوتری( شبکه5
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 متالورژي و مواد مهندسي  -2359
خواص مکانیکی مواد( و کارشناسی ارشد  ــــترمودینامیک  ــــمجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )خواص فیزیکی مواد  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2 های شناسایی و آنالیز مواد(،شامل )روش

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميمرتبط که فارغهاي رشته

 شرکت کنند

 هاتمامی رشته -  متالورژي و موادمهندسي  

 مهندسي شيمي -2360
ارشد شامل مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )سینتیک و طراحی راکتور ــــ ترمودینامیک( و کارشناسی و کارشناسی  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3 استعداد تحصیلی و -2های انتقال(، )پدیده

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 هاتمامی رشته - مهندسي شيمي 

 مهندسي شيمي ـ بيوتكنولوژي -2362
مهندسی شامل ) کارشناسی ارشدسینتیک و طراحی راکتور ـ ترمودینامیک( و شامل )مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2ها((، بیوشیمی پیشرفته )میکروبیولوژی صنعتی و تکنولوژی آنزیم

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 هاتمامی رشته بیوتکنولوژی  مهندسي شيمي 

 اوري نانو ـ نانوموادفنّ -2363
((( 2و1(، فیزیک پایه )2و1(، ریاضی فیزیک )2و1) مجموعه دروس تخصصی درسطح کارشناسی شامل )ریاضی و فیزیک )ریاضی عمومی -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2ارشد شامل )مبانی نانوتکنولوژی ـ نانومواد(،  و کارشناسی

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 هاتمامی رشته نانومواد  اوري نانوفنّ 

 اوري نانو ـ نانوالكترونيکفنّ -2364
صی در -1 دروس امتحاني:عناوین  ص ضی عمومی مجموعه دروس تخ ضی و فیزیک )ریا شامل )ریا سی  شنا ضی فیزیک )2و1) سطح کار (، فیزیک پایه 2و1(، ریا

 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2هادی پیشرفته(، ((( و کارشناسی ارشد شامل )مبانی نانوتکنولوژی ـ ادوات نیمه2و1)

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميمرتبط که فارغهاي رشته

 شرکت کنند

 هاتمامی رشته نانوالکترونیک  اوري نانوفنّ 

 اي ـ کاربرد پرتوهامهندسي هسته -2365
 شکارسازی)ریاضیات مهندسی ـ آ شامل کارشناسی ارشدحفاظت در برابر اشعه( و شامل )مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2ـ محاسبات ترابرد پرتوها(، 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 هاتمامی رشته اربرد پرتوهاک ايمهندسي هسته 

 راکتوراي ـ مهندسي هسته -2366
محاسبات عددی پیشرفته ـ فیزیک شامل ) کارشناسی ارشدحفاظت در برابر اشعه( و شامل )مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2ای(، های هستهراکتور ـ تکنولوژی نیروگاه

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند لتحصيالن آن مياهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 ايمهندسي هسته 
 ( راکتور1

 هاتمامی رشته
 ( چرخه سوخت2
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 اي ـ پرتو پزشكيمهندسي هسته -2367
 ـ ها و کاربرد آنها)رادیوایزوتوپشامل  کارشناسی ارشدحفاظت در برابر اشعه( و شامل )مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2(، های پرتو پزشکیدستگاه ـ آشکارسازی و دوزیمتری

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 هاتمامی رشته پرتو پزشکی  ايمهندسي هسته 

 اي ـ گداختمهندسي هسته -2369
(، گداخت ــــ شامل )ریاضیات مهندسی کارشناسی ارشدحفاظت در برابر اشعه( و شامل )مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2

 گرایش رشته
 این مجموعه امتحانيدر توانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 هاتمامی رشته گداخت  ايمهندسي هسته 

 تكنولوژي  - مهندسي نساجي -2370
های ساختمانی پارچه شامل )تئوری کارشناسی ارشدریسندگی مدرن( و  -شامل )بافندگی مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2فیزیک و مکانیک ساختارهای نانولیفی(،  -فیزیک الیاف پیشرفته  -

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 هاتمامی رشته - مهندسي نساجي 

 شيمي و علوم الياف –مهندسي نساجي  -2371
کالریمتری پیشرفته ـ تکنولوژی شامل ) کارشناسی ارشدرنگرزی ـ فیزیک الیاف( و شامل )مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2تولید الیاف پیشرفته ـ فیزیک و مکانیک ساختارهای نانولیفی(، 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند آن مي التحصيالنهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 هاتمامی رشته - مهندسي نساجي 

 هاي انرژيمهندسي سيستم -2372
ـ تکنولوژی ریزی ریاضی پیشرفته برنامهشامل ) کارشناسی ارشدترمودینامیک( و شامل )مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2(، های انرژیتحلیل سیستم اگزرژی ـپینج و تحلیل 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 هاي انرژيمهندسي سيستم 

 سازی انرژی( مدل1

 های انرژیاوری( فن2ّ هاتمامی رشته

 محیط زیست( انرژی و 3

 مهندسي مكاترونيک -2373
سیستم های  ،ریاضیات)معادالت دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی()شامل و کارشناسی ارشد مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2 ، (((2و 1( یا دینامیک)2و 1)مدارهای الکتریکی)،کنترل خطی

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 هاتمامی رشته - مكاترونيکمهندسي  
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 گروه کشاورزي و منابع طبيعي
نام ( صرفاً براي امور اجرایي ثبتبه رنگ سبزامتحاني مندرج در باالي جداول )هاي مجموعهنام هر یک از  :1توجه

 هاي زیر مجموعه آن نيست.گرایشاست و مالکي براي تعيين نام رشته
دانشجو در قطعي امتحاني به منزله پذیرش  مجموعهها در ذیل هر گرایشیک از رشته رساني هردرج و اطالع: 2توجه

ها پس از اعالم درخواست دانشگاه و تایيد گرایشگرایش نيست. جزئيات پذیرش دانشجو در هر یک از رشتهآن رشته
( 2ته )شماره مجوز پذیرش توسط دفتر گسترش آموزش عالي، توسط سازمان در دفترچه راهنماي انتخاب رش

 رسد.سازمان سنجش آموزش کشور و یا دانشگاه آزاد اسالمي درج و به اطالع داوطلبان مي
 محيط زیست علوم و مهندسي -2401

( و کارشناسی ارشد شامل )مدیریت خت محیط زیست، ارزیابی محیط زیستمجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )شنا -1 عناوین دروس امتحاني:
 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2شده، آمایش سرزمین، آلودگی صنعتی(، داران و مناطق حفاظت مهره

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 هاتمامی رشته - علوم و مهندسي محيط زیست

 مهندسي مكانيک بيوسيستم -2404
ضیات ) -1 عناوین دروس امتحاني: شامل )ریا سی  شنا سطح کار صی در  ص صالح، دینامیک، طراحی اجزاء، موتور، 3و 2، 1مجموعه دروس تخ ستاتیک، مقاومت م (، ا

شین سی تکمیلی، طرح و تحلیل آزمایشتراکتور و ما ضیات مهند شامل )ریا شد  سی ار شنا شاورزی( و کار سی، روش تحقیق(، های ک صیلی و ا -2های مهند  ستعداد تح
 زبان انگلیسی. -3

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 مهندسي مكانيک بيوسيستم 
 های کشاورزی( طراحی ماشین1

 های تجدید پذیر( انرژی2 هاتمامی رشته
 اوری پس از برداشت( فن3ّ

 مهندسي مكانيزاسيون کشاورزي -2405
ضیات عمومی، آمار و طرح آزمایش -1 عناوین دروس امتحاني: شامل )ریا سی  شنا سطح کار صی در  ص شینمجموعه دروس تخ سیون، ها، ما شاورزی و مکانیزا های ک

تکمیلی، طرح آزمایشات کشاورزی تکمیلی، آزمون و ارزیابی های مکانیزه، ریاضیات های مکانیزاسیون( و کارشناسی ارشد شامل )تحلیل سیستمتحلیل و ارزیابی پروژه
 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2های کشاورزی(، ماشین

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 مهندسي مكانيزاسيون کشاورزي 
 هامدیریت و تحلیل سامانه( 1

 انرژی( 2 هاتمامی رشته
 بازیافت و مدیریت پسماند( 3

 علوم و مهندسي باغباني  -2406
مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )فیزیولوژی گیاهی و فیزیولوژی پس از برداشت، اصول تولید گیاهان باغبانی، ژنتیک  -1 عناوین دروس امتحاني:

 های محیطی بر رشـد گیاهان(،کننده رشـد گیاهی، اثر تنش شـامل )تغذیه و متابولیسـم در گیاهان باغبانی، مواد تنظیم کارشـناسـی ارشـدو اصـالح گیاهان باغبانی( و 
 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2 

 گرایش رشته
در این مجموعه توانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند امتحاني

 علوم و مهندسي باغباني 
( فیزیولوژی تولید و پس از برداشت 1

 هاتمامی رشته گیاهان باغبانی
 ( اصالح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی2

 علوم و مهندسي صنایع غذایي  -2412
صنایع غذایی،  -1 عناوین دروس امتحاني: سی  صول مهند شیمی مواد غذایی، میکروبیولوژی مواد غذایی، ا شامل ) سی  شنا سطح کار صی در  ص مجموعه دروس تخ
شدتکنولوژی مواد غذایی( و  سی ار شنا صنعتی، خواص فیزیکی مواد غذایی، روش کار صنایع شامل )میکروبیولوژی  شگاهی، انتقال جرم و حرارت در  های نوین آزمای

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2، غذایی(

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 علوم و مهندسي صنایع غذایي 

 صنایع غذایی  (1

 هاتمامی رشته
 شیمی مواد غذایی (2
 اوری مواد غذاییفنّ (3
 غذایی اوری موادزیست فنّ (4
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 اقتصاد کشاورزي -2416
شامل )اقتصاد خرد، اقتصادسنجی، اقتصاد توسعه کشاورزی( و  -1 عناوین دروس امتحاني: شامل  کارشناسی ارشدمجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی 

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2اقتصاد کالن تکمیلی(،  (،1)اقتصاد خرد تکمیلی، اقتصادسنجی تکمیلی )

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 اقتصاد کشاورزي

 سیاست و توسعه کشاورزی (1

 هاتمامی رشته
( اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای 2

 کشاورزی
 ( بازاریابی محصوالت کشاورزی3
 زیستمحیط( اقتصاد منابع طبیعی و 4

 بيولوژي و آناتومي –ورده هاي سلولزي آمهندسي صنایع چوب و فر-2417
شامل  کارشناسی ارشدمجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )چوب شناسی، فیزیک چوب، شیمی چوب، مکانیک چوب( و  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2(، (1چوب و رویشگاه) کیفیتتشریح و تشخیص چوب تکمیلی، )

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
مهندسي صنایع چوب و 

 هاي سلولزيفرآورده
 هاتمامی رشته بیولوژی و آناتومی

 ليگنوسلولزي هايهاي سلولزي ـ کامپوزیتمهندسي صنایع چوب و فرآورده -2418

شامل  کارشناسی ارشدمجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )چوب شناسی، فیزیک چوب، شیمی چوب، مکانیک چوب( و  -1 عناوین دروس امتحاني:
 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2پالستیک(، -اوری چسب، چوبای چوب، تخته خرده چوب تکمیلی، تخته فیبر تکمیلی، فنّهای الیه)فرآورده

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
مهندسي صنایع چوب و 

 هاي سلولزيفرآورده
 هاتمامی رشته زیولهای لیگنوسلکامپوزیت

 هاي سلولزي ـ صنایع سلولزيمهندسي صنایع چوب و فرآورده -2419
شامل  کارشناسی ارشدو  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )چوب شناسی، فیزیک چوب، شیمی چوب، مکانیک چوب( -1 عناوین دروس امتحاني:

 -2 ،اوری تهیه خمیر و کاغذ پیشرفته(مکانیک خمیر و کاغذ، شیمی چوب پیشرفته، فنّ –های تبدیلی در کاغذسازی، فیزیک اوری کاغذسازی پیشرفته، فناوری)فنّ
 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
مهندسي صنایع چوب و 

 هاي سلولزيفرآورده
 هاتمامی رشته صنایع سلولزی

 اوري خاكفنّخيزي و زیستمدیریت حاصل -2420
خیزی خاک، فیزیک و حفاظت خاک، رده بندی و ارزیابی خاک( و مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )شیمی و حاصل -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2خیزی خاک پیشرفته، روابط زیستی خاک و گیاه(، کارشناسی ارشد شامل )شیمی و حاصل

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 خيزي و زیستمدیریت حاصل
 اوري خاكفنّ

خیزی خاک و حاصل( شیمی، 1
 هاتمامی رشته تغذیه گیاه

 ( بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک2

 مدیریت منابع خاك -2421
بندی و ارزیابی خاک( و خیزی خاک، فیزیک و حفاظت خاک، ردهمجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )شیمی و حاصل -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2بندی خاک پیشرفته، ارزیابی تناسب اراضی(،  حفاظت خاک پیشرفته، پیدایش و ردهکارشناسی ارشد شامل )فیزیک و 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 مدیریت منابع خاك 
 ( فیزیک و حفاظت خاک1

 هاتمامی رشته
 ( منابع خاک و ارزیابی اراضی2

 علوم دامي -2424
شیمی، آمار و طرح -1 عناوین دروس امتحاني: شامل )بیو سی  شنا سطح کار صی در  ص صالح دام( و مجموعه دروس تخ شات، ژنتیک و ا شدهای آزمای سی ار شنا  کار

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2تغذیه تکمیلی(،  شامل )بیوشیمی تکمیلی، فیزیولوژی تکمیلی،

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 علوم دامي

 ( فیزیولوژی دام و طیور1

 هاتمامی رشته
 ( تغذیه دام2
  ( ژنتیک و اصالح دام و طیور3
 ( تغذیه طیور4
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 و زهكشي علوم و مهندسي آب ـ آبياري -2427
شامل )رابطه آب و خاک و  کارشناسی ارشدمکانیک سیاالت( و  (،1،2،3مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )ریاضیات) -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2ای(، گیاه تکمیلی، آبیاری بارانی، آبیاری قطره

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميفارغهاي مرتبط که رشته

 شرکت کنند
 هاتمامی رشته آبیاری و زهکشی علوم و مهندسي آب 

 هاي آبيعلوم و مهندسي آب ـ سازه -2428
شامل )هیدرولیک مجاری  ارشدکارشناسی مکانیک سیاالت( و  (،1،2،3مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )ریاضیات) -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2های آبی تکمیلی(، ، طراحی سازه1روباز تکمیلی، هیدرولیک انتقال رسوب

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 هارشتهتمامی  یآب هایسازه علوم و مهندسي آب 

 علوم و مهندسي آب ـ منابع آب -2429
شامل )مهندسی منابع آب  کارشناسی ارشد(،مکانیک سیاالت( و 1،2،3مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )ریاضیات) -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2های سطحی تکمیلی(، های زیرزمینی تکمیلی، هیدرولوژی آبتکمیلی، آب

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 هاتمامی رشته منابع آب علوم و مهندسي آب 

 علوم و مهندسي آب ـ هواشناسي کشاورزي -2430
شناسی در آمار و احتماالت( و کارشناسی ارشد شامل )اقلیم (،1،2،3شامل )ریاضیات)مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2کشاورزی، هیدرومتئورولوژی(، 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 هاتمامی رشته هواشناسی کشاورزی علوم و مهندسي آب 

 نژادي گياهيژنتيک و به -2431
شامل )آمار و طرح آزمایش -1 عناوین دروس امتحاني: شامل )ژنتیک  کارشناسی ارشدها، ژنتیک، اصالح نباتات( و مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی 

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2تکمیلی(، بیومتری(، )اصالح نباتات  پیشرفته، ژنتیک کمی، به نژادی گیاهی پیشرفته

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 هاتمامی رشته - نژادي گياهيژنتيک و به

 آگروتكنولوژي -2432
سطح  -1 عناوین دروس امتحاني: صی در  ص شامل )آمار و طرح آزمایشمجموعه دروس تخ سی  شنا شدها، زراعت( و کار سی ار شنا شامل )زراعت تکمیلی،  کار

 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2فیزیولوژی گیاهان زراعتی تکمیلی، اکولوژی گیاهان زراعی(، 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 آگروتكنولوژي
 زراعی گیاهان فیزیولوژی( 1

 هاتمامی رشته
 زراعی گیاهان اکولوژی( 2

 بذرعلوم و تكنولوژي آگروتكنولوژي ـ  -2433
شامل )اصول تولید و مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )اصول و مبانی زراعت، کنترل و گواهی بذر( و کارشناسی ارشد  -1: عناوین دروس امتحاني

 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2فراوری بذر، فیزیولوژی و متابولیسم بذر، اکولوژی بذر(، 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 هاتمامی رشته علوم و تکنولوژی بذر آگروتكنولوژي

 هاي هرزآگروتكنولوژي ـ علوم علف -2434
های هرز، شامل )مدیریت علف کارشناسی ارشدها، زراعت( و مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )آمار و طرح آزمایش -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2های هرز(، ها، اکو فیزیولوژی علفکشفیزیولوژی علف

 گرایش تهرش
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 هاتمامی رشته های هرزعلوم علف آگروتكنولوژي

 بيوتكنولوژي کشاورزي -2435
شامل )بیوشیمی  کارشناسی ارشدها، ژنتیک، اصالح نباتات( و مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )آمار و طرح آزمایش -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2پیشرفته، کشت سلول و بافت گیاهی، ژنتیک مولکولی، مهندسی ژنتیک(، 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند
 هاتمامی رشته - بيوتكنولوژي کشاورزي 
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 آگرواکولوژي -2436
شامل )اکولوژی تولید گیاهان زراعی،  کارشناسی ارشد ( وهامجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )آمار و طرح آزمایش -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2کشاورزی اکولوژیک پایدار(، 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 هاتمامی رشته - آگرواکولوژي 

 ترویج و آموزش کشاورزي پایدار -2437
صول مدیریت در -1 عناوین دروس امتحاني: شاورزی، ا شامل )ترویج و آموزش ک سی  شنا سطح کار صی در  ص شاورزی،  مجموعه دروس تخ ترویج و آموزش ک

استعداد تحصیلی و  -2شامل )آموزش کشاورزی، روش تحقیق و آمار اجتماعی، مدیریت در ترویج و آموزش کشاورزی(،  کارشناسی ارشدشناسی روستایی( و جامعه
 زبان انگلیسی. -3

 گرایش رشته
 نيدر این مجموعه امتحاتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 ترویج و آموزش کشاورزي پایدار 

( ترویج کشاورزی پایدار و منابع 1
 طبیعی

 هاتمامی رشته
( آموزش کشاورزی پایدار و محیط 2

 زیست

 توسعه کشاورزي -2438
صول مدیریت  -1 عناوین دروس امتحاني: شاورزی، ا شامل )ترویج و آموزش ک سی  شنا سطح کار صی در  ص شاورزی، مجموعه دروس تخ در ترویج و آموزش ک

ستایی( و جامعه سی رو شدشنا سی ار شنا ستایی(شامل )روش تحقیق، برنامه کار سعه رو ست و تو سیا ستایی،  سعه رو صیلی -2 ،ریزی و کاربرد آن در تو ستعداد تح  و ا
 زبان انگلیسی. -3 

 گرایش رشته
 امتحانيدر این مجموعه توانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 هاتمامی رشته  -  توسعه کشاورزي 

 شناسي کشاورزيحشره -2439
شره -1 عناوین دروس امتحاني: شامل )ح سی  شنا سطح کار صی در  ص سی، آفات گیاهیمجموعه دروس تخ سبزی، زینتی و انباری( شنا  ( و)زراعی، میوه، جالیزی، 

 استعداد تحصیلی -2شناسی تکمیلی(، بندی حشرات و کنهشناسی تکمیلی و فیزیولوژی حشرات، ردهشامل )اکولوژی و کنترل بیولوژیک حشرات، سم کارشناسی ارشد
 زبان انگلیسی. -3و 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 هاتمامی رشته  -  شناسي کشاورزيحشره 

 شناسي گياهيبيماري -2440
های گیاهی، ل )مدیریت بیماریشام کارشناسی ارشدهای گیاهی( و مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )بیماری -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2گیاهی، اصول نماتدشناسی و نماتدهای انگل گیاهی(، زای های بیماریشناسی گیاهی، پروکاریوتشناسی تکمیلی، ویروسقارچ

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 هاتمامی رشته - شناسي گياهيبيماري 

 علوم و مهندسي جنگل ـ مدیریت جنگل -2441
شامل )اکولوژی جنگل و جنگل -1 عناوین دروس امتحاني: گیری جنگل و جنگلداری، اقتصاد و شناسی، آمار و اندازهمجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی 

شدقوانین مدیریت منابع طبیعی( و  سی ار شنا شیابی طرحریزی و مدیریت پایدار شامل )بیومتری جنگل، برنامه کار ستهای جنگلداجنگل، ارز سیا جنگل تکمیلی(،  ری، 
 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 مدیریت جنگل علوم و مهندسي جنگل 
شناسی داری، جنگلها(، جنگل)تمامی گرایش علوم و مهندسی جنگلمهندسی منابع طبیعی ـ 

 و اکولوژی جنگل، مهندسی جنگل

 برداري جنگل علوم و مهندسي جنگل ـ عمران و بهره -2442
گیری جنگل، حمل و نقل چوب( و سازی جنگل، آمار و اندازهمجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )اکولوژی جنگل، جاده -1 عناوین دروس امتحاني:

 استعداد تحصیلی و  -2های جنگلی(، برداری جنگل، زیست مهندسی نگهداری جادهریزی و بهرههای جنگلی، برنامهریزی شبکه جاده)برنامه شامل کارشناسی ارشد
 زبان انگلیسی. -3

 گرایش رشته
 مجموعه امتحانيدر این توانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 برداری جنگلعمران و بهره  علوم و مهندسي جنگل 
شناسی داری، جنگلها(، جنگل)تمامی گرایش علوم و مهندسی جنگلمهندسی منابع طبیعی ـ 

 و اکولوژی جنگل، مهندسی جنگل
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 علوم و مهندسي جنگل ـ علوم زیستي جنگل -2443
گیری جنگل و جنگلداری، شناسی، آمار و اندازهدروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )اکولوژی جنگل و جنگلمجموعه  -1 عناوین دروس امتحاني:

استعداد  -2های جنگلی(، شناسی گیاهی، ژنتیک و اصالح نژاد درختان جنگلی، حاصلخیزی خاکشامل )جامعه کارشناسی ارشدهای جنگلی( و کاری و نهالستانجنگل
 زبان انگلیسی. -3تحصیلی و 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 علوم زیستی جنگل  علوم و مهندسي جنگل 
شناسی داری، جنگلها(، جنگل)تمامی گرایش علوم و مهندسی جنگلمهندسی منابع طبیعی ـ 

 و اکولوژی جنگل، مهندسی جنگل

 علوم و مهندسي شيالت ـ تكثير و پرورش آبزیان -2444
شامل )تکثیر و پرورش تکمیلی )ماهی،  ارشدکارشناسی شناسی( و مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: )اکولوژی و ماهی -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2پروری )بهداشتی، ژنتیکی و تغذیه، فیزیولوژی آبزیان((، آبزیان و غذای زنده(، مدیریت آبزی

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 علوم و مهندسي شيالت 

 ( تکثیر و پرورش آبزیان1
 شناسی آبزیان( بوم2 هاتمامی رشته

 ( تغذیه آبزیان3

 شيالت ـ فراوري محصوالت شيالتي علوم و مهندسي -2445
های وری آبزیان )روشاشامل )فر کارشناسی ارشدشناسی( و مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )اکولوژی و ماهی -1 عناوین دروس امتحاني:

استعداد تحصیلی  -2های شیالتی، کنترل کیفی تکمیلی محصوالت شیالتی((، وردهااوری آبزیان )بیوتکنولوژی فروری محصوالت شیالتی(، فنّاوری، مدیریت فراتکمیلی فر
 زبان انگلیسی. -3و 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 هاتمامی رشته فراوری محصوالت شیالتی  علوم و مهندسي شيالت

 برداري آبزیانشيالت ـ صيد و بهره علوم و مهندسي -2447
اوری پیشرفته صید، طراحی شامل )فنّ کارشناسی ارشدشناسی( و مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )اکولوژی و ماهی -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2ی آالت و ادوات صیادی تکمیلی(، یادوات صیادی، شناسا

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 هارشتهتمامی  برداری آبزیانصید و بهره علوم و مهندسي شيالت

 علوم و مهندسي مرتع -2448
سعه مرتع، مرتعداری، اکولوژی مرتع(( و  -1 عناوین دروس امتحاني: صالح و تو شامل )مدیریت مرتع و آبخیز )ا سی  شنا سطح کار صی در  ص مجموعه دروس تخ

شد سی ار شنا شک و نیمهگیری و ارزیابی مراتع، جامعههای اندازهشامل )تجزیه و تحلیل روش کار سی گیاهی، احیای مناطق خ شک(، شنا صیلی و  -2خ ستعداد تح  ا
 زبان انگلیسی. -3

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 هاتمامی رشته - علوم و مهندسي مرتع

 مدیریت و کنترل بيابان -2449
شامل )مدیریت بیابان )خاک -1 عناوین دروس امتحاني: سی  شنا سطح کار صی در  ص شک، رابطه آب، خاک، گیاه و ژئومورفولوژی مجموعه دروس تخ های مناطق خ

 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2های کنترل آن(، زایی و روششامل )اکوسیستم مناطق بیابانی، فرسایش بادی و کنترل آن، بیابان کارشناسی ارشد(( و 2

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 هاتمامی رشته - مدیریت و کنترل بيابان

 علوم و مهندسي آبخيز -2450
، هیدرولوژی(( 1مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )مدیریت آبخیز )حفاظت آب و خاک و آبخیزداری، ژئومورفولوژی  -1 عناوین دروس امتحاني:

شدو  سی ار شنا سیالب، مدیریت جامع حوزه کار سی رودخانه، کنترل  سازندهای دوران چهارم، مهند صیلی و  -2های آبخیز(، شامل )مدیریت منابع آب،  ستعداد تح  ا
 زبان انگلیسی. -3

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 علوم و مهندسي آبخيز 
 حفاظت آب و خاک (1

 هاتمامی رشته
 های آبخیز( مدیریت حوزه2
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 هنر/ گروه  5بخش  1401 ( سالPh.Dمجموعه هاي امتحاني آزمون ورودي دوره دکتري )

 گروه هــــنر
نام ( صرفاً براي امور اجرایي ثبتبه رنگ سبزجداول )امتحاني مندرج در باالي هاي مجموعهنام هر یک از  :1توجه

 هاي زیر مجموعه آن نيست.گرایشاست و مالکي براي تعيين نام رشته

دانشجو در قطعي امتحاني به منزله پذیرش  مجموعهها در ذیل هر گرایشرساني هر یک از رشتهدرج و اطالع: 2توجه

ها پس از اعالم درخواست دانشگاه و تایيد گرایشدر هر یک از رشتهگرایش نيست. جزئيات پذیرش دانشجو آن رشته

( 2مجوز پذیرش توسط دفتر گسترش آموزش عالي، توسط سازمان در دفترچه راهنماي انتخاب رشته )شماره 

 رسد.سازمان سنجش آموزش کشور و یا دانشگاه آزاد اسالمي درج و به اطالع داوطلبان مي

 ساختمدیریت پروژه و  -2501
های های ساخت و سیستماوریهای مدیریت پروژه ـ فنّها و روش)نظریه کارشناسی ارشد شاملمجموعه دروس تخصصی در سطح  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2، ساختمانی(

 گرایش رشته
 امتحاني در این مجموعهتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 - مدیریت پروژه و ساخت 
معماری )تمامی ساخت(، مدیریت پروژه و ساخت،  گرایش مهندسی و مدیریت)عمران 

  هااوری معماری، معماری و انرژی، مدیریت ساختهها(، فنّگرایش

 معماري -2502
و کارشناسی ارشد شامل )مبانی  مبانی تکنولوژی معماری( -)مبانی نظری معماری دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل مجموعه  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2تکنولوژی معماری پیشرفته(، -نظری معماری پیشرفته 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 - ( معماري1
(، های بیونیک و دیجیتالاوری معماری )گرایشها(، فنّگرایشها و رشتهمعماری )تمامی 

 ، بازسازی پس از سانحه، مطالعات معماریانرژی و معماری
 - اوري معماري( فن2ّ

 - ( معماري اسالمي3

 شهرسازي -2503
ها و ها، شیوهریزی و طراحی شهری ـ روشهای مطرح در برنامهها و اندیشه)نظریه در سطح کارشناسی شامل مجموعه دروس تخصصی -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2ریزی و طراحی شهری(، )مبانی و اصول برنامه و کارشناسی ارشد شامل ریزی و طراحی شهری(های برنامهسنت

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند آن ميالتحصيالن هاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

مدیریت  ،شهرسازی ،ها(ای و مدیریت شهری )تمامی گرایشریزی شهری، منطقهمجموعه برنامه - شهرسازي (1

 ،برنامه ریزی و طراحی محیط ،ا(هها و گرایشرشته)تمامی  معماری ،طراحی شهری ،شهریامور 

مرمت و احیای ابنیه و  ،ایریزی توسعه منطقهبرنامه ،جغرافیاهای گرایش ،مدیریت محیط زیست

 های تاریخیبنا

 - شهريطراحي  (2

 - اسالمي شهرسازي (3

 پژوهش هنر -2504
شامل )تاریخ هنر ایران و جهان  -1 عناوین دروس امتحاني: سالمی(،  -مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد  ستعداد  -2هنر و تمدن ا ا

 زبان انگلیسی. -3تحصیلی و 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 - ( پژوهش هنر1 

 ، فلسفه هنرهای باستانیفرهنگ و زبان ،شناسیباستان ها(،رشته تمامی) هنر ،شناسیایران

 - هنرهاي اسالمي( 2

( تاریخ تطبيقي و تحليلي هنر 3

 اسالمي
- 

 - ( هنرهاي تجسمي4

 - *دینيهنرهاي حكمت ( 5

رادیو و -مطالعات رسانه (6

 تلویزیون
- 

 .است این رشته گرایش پذیرش دانشجو درمتقاضي  «مذاهبو غيرانتفاعي ادیان دانشگاه »فقط  *
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 هنر/ گروه  5بخش  1401 ( سالPh.Dمجموعه هاي امتحاني آزمون ورودي دوره دکتري )

 و تاریخي مرمت ـ مرمت اشياي فرهنگي -2505
ـ آسیب -1 عناوین دروس امتحاني: ـ مبانی نظری مرمت  شناسی و مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد شامل )تاریخ هنر ایران و جهان 

 زبان انگلیسی. -3 استعداد تحصیلی و -2شناسی آثار(، فن

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحاني توانندالتحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی مرمت 
های تاریخی، معماری، مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی، مرمت و احیای بناها و بافت

 سنجیشهرسازی، طراحی شهری، عمران، صنایع دستی، باستان

 تاریخي هايبافتو  بناهامرمت ـ مرمت و احياي  -2506
مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد شامل )تاریخ معماری و هنر ایران و جهان ـ مبانی نظری حفاظت و مرمت  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2های نوین در حفاظت و مرمت(، اوریهای واجد ارزش ـ فنّابنیه و بافت

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 مرمت  
های ها و بافتبنا یمرمت و احیا

 تاریخی

های تاریخی، معماری، مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی، مرمت و احیای بناها و بافت

 شهرسازی، طراحی شهری، عمران

 تئاتر -2507
نظریات  ـ نقد نمایش ـ تحلیل نمایش ـ شامل )تاریخ تئاتر ایران و جهان کارشناسی ارشدمجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی و  -1 امتحاني:عناوین دروس 

 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2مطالعات تطبیقی تئاتر(،  ـ معاصر تئاتر

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 کارگردانی، ادبیات نمایشی، سینما، بازیگری، نمایش عروسکی و طراحی صحنه - تئاتر 

 طراحي صنعتي -2508
مبانی نظری طراحی صنعتی )مبانی و تاریخ طراحی صنعتی و هنرهای تجسمی، مهندسی (مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل  -1 عناوین دروس امتحاني:

شناسی و رویکردهای طراحی و کارشناسی ارشد شامل )روش )های ساخت و تولید(مباحث فنی طراحی صنعتی )طراحی فنی، روش –عوامل انسانی، جامعه شناسی( 

 زبان انگلیسی. -3داد تحصیلی و استع -2روش تحقیق در طراحی و  نقد آثار(،  -صنعتی

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 التحصیالن دوره کارشناسی ارشد رشته طراحی صنعتیفارغ تمامی - طراحي صنعتي

 معماري منظر -2509
 -تاریخ منظر و معماری منظر -منظر سطح کارشناسی ارشد شامل )مبانی نظری، فلسفه و حکمت معماریمجموعه دروس تخصصی در  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی.-3استعداد تحصیلی و  -2ای(، علوم و فنون میان رشته -های معماری منظر معاصرتجربه

 گرایش رشته
 امتحانيدر این مجموعه توانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 - معماري منظر
های بیونیک و دیجیتال(، اوری معماری )گرایشها(، فنّها و گرایشمعماری )تمامی رشته

 معماری و انرژی، بازسازی پس از سانحه، مطالعات معماری و شهرسازی
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 دامپزشكي/ گروه  6بخش  1401( سال Ph.Dمجموعه هاي امتحاني آزمون ورودي دوره دکتري )

 گروه دامپزشكي
نام ( صرفاً براي امور اجرایي ثبتبه رنگ سبزامتحاني مندرج در باالي جداول )هاي مجموعهنام هر یک از  :1توجه

 هاي زیر مجموعه آن نيست.گرایشاست و مالکي براي تعيين نام رشته
ها در ذیل هر مجموعه امتحاني به منزله پذیرش قطعي دانشجو در آن گرایشرشته رساني هر یک ازدرج و اطالع: 2توجه

ها پس از اعالم درخواست دانشگاه و تایيد مجوز گرایشگرایش نيست. جزئيات پذیرش دانشجو در هر یک از رشتهرشته
( سازمان سنجش 2)شماره پذیرش توسط دفتر گسترش آموزش عالي، توسط سازمان در دفترچه راهنماي انتخاب رشته 

 رسد.آموزش کشور و یا دانشگاه آزاد اسالمي درج و به اطالع داوطلبان مي

 :اوريبا توجه به اعالم دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فنّ :(مهم)3توجه

واحد درسي است. لذا  60هاي دکتري تخصصي )دستياري( دامپزشكي، شامل حدود دوره
هاي تخصصي )دستياري( دامپزشكي آموختگان مقطع کارشناسي ارشد مجاز به انتخاب رشتهدانش

 توانند در آن شرکت نمایند.آموختگان دکتري عمومي دامپزشكي ميباشند و فقط دانشنمي
 

 جراحي دامپزشكي -2701
های بزرگ ـ جراحی اصول جراحی و هوشبری ـ جراحی عمومی دامشامل )عمومی دامپزشکی  مجموعه دروس تخصصی در سطح دکتری -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2های حرکتی ـ رادیولوژی و سونوگرافی(، های اندامهای کوچک ـ بیماریعمومی دام

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 عمومی دامپزشکی یدکتر - جراحي دامپزشكي )دستياري( 

 هاي توليد مثل داممامائي و بيماري -2702
های تولید مثل و اورام پستان ـ فیزیولوژی و مامایی ـ بیماریشامل )ی عمومی دامپزشکی مجموعه دروس تخصصی در سطح دکتر -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2تولیدمثل ـ اصول انتخاب و تلقیح مصنوعی(، آندوکرینولوژی 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

هاي توليد مثل دام مامائي و بيماري 
 )دستياري(

 عمومی دامپزشکی یدکتر -

 هاي کوچکداخلي دامهاي بيماري -2703
های کوچک ـ اصول معاینه دام ـ رادیولوژی های داخلی دام)بیماری ی عمومی دامپزشکی شاملمجموعه دروس تخصصی در سطح دکتر -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2دامپزشکی ـ کلینیکال پاتولوژی(، 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميفارغهاي مرتبط که رشته

 شرکت کنند

هاي کوچک هاي داخلي دامبيماري 
 )دستياري(

 عمومی دامپزشکی یدکتر -

 هاي بزرگهاي داخلي دامبيماري -2704
ـ بیماریدامهای داخلی )بیماری ی عمومی دامپزشکی شاملمجموعه دروس تخصصی در سطح دکتر -1 عناوین دروس امتحاني: ـ اصول معاینه دام  های های بزرگ 

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2متابولیک ـ مسمومیت دام(، 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

هاي بزرگ هاي داخلي دامبيماري 
 )دستياري(

 عمومی دامپزشکی یدکتر -

 رادیولوژي دامپزشكي -2705
فیزیک  -رادیولوژی  -)کالبدشناسی استخوان و مفاصل  ی عمومی دامپزشکی شاملمجموعه دروس تخصصی در سطح دکتر -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2های حرکتی(، های اندامبیماری -پزشکی 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 عمومی دامپزشکی یدکتر - رادیولوژي دامپزشكي )دستياري( 
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 کلينيكال پاتولوژي دامپزشكي -2706
شناسی ـ شناسی عمومی ـ ویروسباکتری ی عمومی دامپزشکی شامل )کلینیکال پاتولوژی ـمجموعه دروس تخصصی در سطح دکتر -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2شناسی ـ پاتولوژی ـ ایمونولوژی(، شناسی ـ انگلقارچ

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

کلينيكال پاتولوژي دامپزشكي  

 )دستياري(
 عمومی دامپزشکی یدکتر -

 پاتولوژي دامپزشكي -2707
برداری شناسی ـ اصول کالبدگشائی و نمونهی عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارشد شامل )آسیبمجموعه دروس تخصصی در سطح دکتر -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2شناسی((، ویروس ـ قارچ ـ انگل ـ ایمنی)باکتری ـ میکروبیولوژی ـ کلینیکال پاتولوژی ـ  شناسیو جنین شناسیـ بافت

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 عمومی دامپزشکی یدکتر - پاتولوژي دامپزشكي 

 هاي پرندگانبهداشت و بيماري -2708
شناسی، های طیور ـ تغذیه و پرورش طیور ـ پاتوبیولوژی )قارچی عمومی دامپزشکی شامل )بیماریمجموعه دروس تخصصی در سطح دکتر -1 امتحاني:عناوین دروس 

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2شناسی و کلینیکال پاتولوژی((، شناسی، انگلشناسی، ایمونولوژی، آسیبشناسی، باکتریویروس

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

هاي پرندگان بهداشت و بيماري 

 )دستياري(
 عمومی دامپزشکی یدکتر -

 بيوشيمي -2709
شیمی  -1 عناوین دروس امتحاني: شامل )بیو شد  سی ار شنا شکی یا کار سطح دکترای عمومی دامپز صی در  ص سلولی و مولکولی -مجموعه دروس تخ  -2(، بیولوژی 

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 بیولوژی سلولی و مولکولی ـ : بیوشیمیـ کارشناسی ارشد عمومی دامپزشکی دکترای - بيوشيمي 

 هاي آبزیانبهداشت و بيماري -2710
 -2شناسی عمومی ـ تکثیر و پرورش ماهی(، های ماهی ـ ماهیبیماریشامل )ی عمومی دامپزشکی مجموعه دروس تخصصی در سطح دکتر -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

هاي آبزیان بهداشت و بيماري 

 )دستياري(
 عمومی دامپزشکی یدکتر -

 بهداشت مواد غذایي -2711
شناسی مواد غذایی ـ شیمی مواد غذایی میکروبشامل )ی عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارشد مجموعه دروس تخصصی در سطح دکتر -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2های مشترک انسان و دام(، ـ بهداشت و بازرسی گوشت ـ بهداشت و صنایع شیر ـ صنایع گوشت ـ اپیدمیولوژی ـ بیماری

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميغهاي مرتبط که فاررشته

 شرکت کنند

 - بهداشت مواد غذایي 
 عمومی دامپزشکی، پزشکی، داروسازی یدکتر

 ،شیمی ،شناسی )غیر از گرایش گیاهی(زیست ،صنایع غذایی ،تغذیه کارشناسی ارشد:
 آبزیان بهداشت ،بهداشت مواد غذایی ،میکروبیولوژی

 اپيدميولوژي  -2713
های بیماری ـ آمار حیاتی ـ اصول اپیدمیولوژیشامل )ی عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارشد مجموعه دروس تخصصی در سطح دکتر -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2های مشترک انسان و دام(، بیماری ـ انگلی و غیرواگیردار دام و طیور -ویروسی  -باکتریایی 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 - اپيدميولوژي 
  عمومی دامپزشکی یدکتر

 اپیدمیولوژی: کارشناسی ارشد 
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 شناسي دامپزشكيانگل -2714
های پهن و ها ـ کرمهای گرد و بیماریی عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارشد شامل )کرممجموعه دروس تخصصی در سطح دکتر -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2شناسی(،  ها ـ اصول همه گیریها ـ بندپایان و بیماریها ـ تک یاخته و بیماریبیماری

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 - شناسيانگل 

 عمومی دامپزشکی، پزشکی و داروسازی یدکتر
 ،شناسیایمنی ،شناسیویروس، شناسیقارچ ،شناسیباکتری ،شناسی: انگلکارشناسی ارشد

شناسی )به غیر زیست ،بیوتکنولوژی پزشکی ،بهداشت مواد غذایی ،علوم آزمایشگاهی پزشکی
 آبزیان بهداشت، گیاهی(از گرایش 

 شناسيباکتري -2715
شناسی اختصاصی شناسی عمومی ـ باکتریی عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارشد شامل )باکتریمجموعه دروس تخصصی در سطح دکتر -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  تحصیلیاستعداد  -2شناسی(، شناسی و سرمها ـ ایمنیشناسی و بیماریها ـ قارچو بیماری

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 - شناسيباکتري 

 پزشکی و داروسازی،  عمومی دامپزشکی یدکتر
 ،شناسیانگل ،شناسیقارچ ،شناسیایمنی ،شناسیویروس ،شناسی: باکتریکارشناسی ارشد

 ،بهداشت مواد غذایی ،شناسی )به غیر از گرایش گیاهی(زیست ،علوم آزمایشگاهی پزشکی
 آبزیان بهداشت، بیوتکنولوژی پزشکی

 شناسيویروس -2716
شناسی و ها ــــ ایمنیشناسی و بیماریشامل )ویروس کارشناسی ارشدی عمومی دامپزشکی یا مجموعه دروس تخصصی در سطح دکتر -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2 شناسی عمومی(،شناسی ـ باکتریسرم

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 - شناسيویروس 

 پزشکی و داروسازی، عمومی دامپزشکی یدکتر
 ،شناسیانگل ،شناسیقارچ ،شناسیایمنی ،شناسیویروس ،شناسی: باکتریکارشناسی ارشد

 ،بهداشت مواد غذایی ،شناسی )به غیر از گرایش گیاهی(زیست ،علوم آزمایشگاهی پزشکی
 آبزیان بهداشت ،بیوتکنولوژی پزشکی

 شناسيقارچ -2717
-شناسی ـ باکتریها ـ ایمنیشناسی و بیماریشامل )قارچ کارشناسی ارشدی عمومی دامپزشکی یا مجموعه دروس تخصصی در سطح دکتر -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2ها(، شناسی و بیماریـ ویروسشناسی عمومی 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 - شناسيقارچ

 پزشکی و داروسازی ،عمومی دامپزشکی یدکتر
 ،شناسیقارچ ،ایمونولوژی ،شناسیویروس ،شناسیباکتری ،: میکروبیولوژیکارشناسی ارشد

بهداشت  ،شناسی )به غیر از گرایش گیاهی(زیست ،شناسیانگل ،علوم آزمایشگاهی پزشکی
 بهداشت آبزیان ،بیوتکنولوژی پزشکی ،مواد غذایی

 شناسيایمني -2718
-ها ـ ویروسشناسی اختصاصی و بیماریشناسی ـ باکتریشناسی و سرمای شامل )ایمنیی حرفهمجموعه دروس تخصصی در سطح دکتر -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2ها(، بیماری شناسی وها ـ قارچشناسی و بیماری

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 - شناسيایمني 

 عمومی دامپزشکی، پزشکی و داروسازی یدکتر
 ،شناسیانگل ،شناسیقارچ ،شناسیایمنی ،شناسیویروس ،شناسی: باکتریکارشناسی ارشد

 ،بهداشت مواد غذایی ،شناسی )به غیر از گرایش گیاهی(زیست ،علوم آزمایشگاهی پزشکی
 آبزیان بهداشت ،بیوتکنولوژی پزشکی

 بيوتكنولوژي دامپزشكي -2719
ی عمومی دامپزشکی یا کارشناسی ارشد شامل )بیولوژی سلولی و مولکولی ـ بیوشیمی ـ مجموعه دروس تخصصی در سطح دکتر -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3تحصیلی و  استعداد -2میکروبیولوژی و ایمونولوژی ـ ژنتیک(، 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 - بيوتكنولوژي دامپزشكي 

 عمومی دامپزشکی، پزشکی و داروسازی یدکتر
-ایمنی ـ شناسیویروس ـ شناسیقارچ ـ شناسیباکتری ـ کارشناسی ارشد: بیوتکنولوژی پزشکی

بهداشت مواد  ـ شناسی )به غیر از گرایش گیاهی(زیست ـ علوم آزمایشگاهی پزشکی ـ شناسی
 بهداشت آبزیانـ  بیوشیمی ـ ژنتیک ـ غذایی
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 اوري توليد مثل در دامپزشكيفنّ -2720
شناسی ـ مامایی ـ مثل ـ جنین شامل )فیزیولوژی تولید کارشناسی ارشدی عمومی دامپزشکی یا مجموعه دروس تخصصی در سطح دکتر -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2اصول انتخاب و تلقیح مصنوعی(، 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 - اوري توليد مثل در دامپزشكيفنّ 

 دامپزشکی، پزشکی و داروسازیی عمومی دکتر
های سلولی ـ گیاهی(، علوم جانوری )گرایششناسی )گرایش غیرکارشناسی ارشد: زیست

شناسی، علوم سلولی مولکولی، ژنتیک، علوم شناسی، جنینفیزیولوژی جانوری، بافت (،تکوینی
 پزشکی های فیزیولوژی دام و اصالح نژاد دام(، بیوشیمی و بیوتکنولوژیدامی )گرایش

 شناسيسم -2721
 )سلولی ـ فیزیولوژیشناسی پایه و دامپزشکی شامل )سم کارشناسی ارشدی عمومی دامپزشکی یا مجموعه دروس تخصصی در سطح دکتر -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2شناسی داروئی(، )سم فارماکولوژی )متابولیسم( ـ مولکولی( ـ بیوشیمی و

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 - شناسيسم 
 داروسازیعمومی دامپزشکی، پزشکی و  یدکتر

(، فیزیولوژی جانوری، )گرایش غیرگیاهی شناسیزیست ،شناسی: سمکارشناسی ارشد
 بیوتکنولوژی پزشکی ،بیوشیمی ،ژنتیک ،مولکولی و علوم سلولی ،شناسیجنین شناسی،بافت

 فارماکولوژي دامپزشكي -2722
شامل )فارماکولوژی دامپزشکی ـ میکروبیولوژی ـ سم  کارشناسی ارشدی عمومی دامپزشکی یا مجموعه دروس تخصصی در سطح دکتر -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2 های دام، طیور و آبزیان(،شناسی ـ بیماری

 گرایش رشته
در این مجموعه توانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند امتحاني

 - فارماکولوژي 
 داروسازی عمومی دامپزشکی، پزشکی و یدکتر

 ،شناسیسم ،)به غیر از گرایش گیاهی( شناسیزیست ،: فارماکولوژیکارشناسی ارشد
 فیزیولوژی دامپزشکی و پزشکی ،بیوتکنولوژی پزشکی ،بیوشیمی

 فيزیولوژي -2723
ـ بیوشیمی ـ 2و  1شامل )فیزیولوژی ) کارشناسی ارشدی عمومی دامپزشکی یا مجموعه دروس تخصصی در سطح دکتر -1 عناوین دروس امتحاني: ـ فارماکولوژی   )
 زبان انگلیسی. -3و  تحصیلی استعداد -2بافت شناسی و آناتومی(، 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 - فيزیولوژي 
 داروسازی عمومی دامپزشکی، پزشکی و یدکتر

 ،شناسی )به غیر از گرایش گیاهی(زیست ،: فیزیولوژی دامپزشکی و پزشکیکارشناسی ارشد
 آبزیان بهداشت ،علوم دامی ،علوم تشریحی ،بیوشیمی

 ايشناسي مقایسهآناتومي و جنين -2724
ـ ای شامل )کالبدشناسی پایه ــــ کالبدشناسی مقایسه کارشناسی ارشدی عمومی دامپزشکی یا مجموعه دروس تخصصی در سطح دکتر -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3و  استعداد تحصیلی -2 شناسی(،بافت ـشناسی جنین

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 - ايشناسي مقایسهو جنين آناتومي 
 پزشکی عمومی دامپزشکی و یدکتر

شناسی )به زیست ،فیزیولوژی ،شناسیبافت ،شناسیجنین ،: علوم تشریحیکارشناسی ارشد
 بیوشیمی ،غیر از گرایش گیاهی(

 ايشناسي مقایسهبافت -2725
ای ـ جنین شامل )بافت شناسی ـ کالبدشناسی مقایسه کارشناسی ارشدی عمومی دامپزشکی یا مجموعه دروس تخصصی در سطح دکتر -1 عناوین دروس امتحاني:

 انگلیسی. زبان -3و  استعداد تحصیلی -2شناسی(، 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 - ايشناسي مقایسهبافت 
 پزشکی  عمومی دامپزشکی و یدکتر

 ،ژنتیک ،بیوتکنولوژی پزشکی ،شناسیبافت ،شناسیجنین ،: علوم تشریحیکارشناسی ارشد
 شناسی )به غیر از گرایش گیاهی(زیست
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 گروه زبان
نام ( صرفاً براي امور اجرایي ثبتبه رنگ سبزامتحاني مندرج در باالي جداول )هاي مجموعهنام هر یک از  :1توجه

 هاي زیر مجموعه آن نيست.گرایشاست و مالکي براي تعيين نام رشته

دانشجو در قطعي امتحاني به منزله پذیرش  مجموعهها در ذیل هر گرایشرساني هر یک از رشتهدرج و اطالع: 2توجه

ها پس از اعالم درخواست دانشگاه و تایيد گرایشگرایش نيست. جزئيات پذیرش دانشجو در هر یک از رشتهآن رشته

( 2مجوز پذیرش توسط دفتر گسترش آموزش عالي، توسط سازمان در دفترچه راهنماي انتخاب رشته )شماره 

 رسد.درج و به اطالع داوطلبان ميسازمان سنجش آموزش کشور و یا دانشگاه آزاد اسالمي 

 آموزش زبان فرانسه -2801
شناسی ارشد شامل )زبان شناسی( و کارشناسیشناسی ـ گرامر پیشرفته ـ واژهمجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )زبان -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان فرانسه. -3و  استعداد تحصیلی -2سازی(، کاربردی ـ مسائل آموزش زبان ـ ارزشیابی و آزمون

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 - آموزش زبان فرانسه 
 ان فرانسه، مترجمی زبان فرانسه،آموزش زب زبان و ادبیات فرانسه )گرایش ادبی(،

 شناسی همگانیزبان

 فرانسهادبيات  -2802
ـ واژه20تا  17های ادبی )ادبیات قرون مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )دوره -1 عناوین دروس امتحاني:  شناسی( و کارشناسی( ـ گرامر پیشرفته 

 زبان فرانسه. -3و  استعداد تحصیلی -2مکاتب ادبی(،  ارشد شامل )تحلیل متون ـ نقد تفسیر ـ

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميمرتبط که فارغهاي رشته

 شرکت کنند

 - ادبيات فرانسه 
 ان فرانسه، مترجمی زبان فرانسه،آموزش زب ات فرانسه )گرایش ادبی(،زبان و ادبی

 شناسی همگانیزبان

 آموزش زبان روسي -2803
ارشد شامل )زبان روسی معاصر )آواشناسی ــــ صرف و  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی )دستور زبان روسی( و کارشناسی -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان روسی. -3و  استعداد تحصیلی -2سازی ـ اصول و روش تحقیق ـ اصول و روش تدریس(، شناسی و واژهنحو( ـ واژه

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 - آموزش زبان روسي 
، شناسی همگانیزبان ،روسی مترجمی زبان ادبیات روسی، آموزش زبان روسی، زبان و

 مطالعات جهان )گرایش مطالعات روسیه(

 آموزش زبان آلماني -2804
ارشد شامل )ترجمه متون ـــ ساخت  سازی( و کارشناسیمجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )دستور زبان آلمانی ـــ واژه -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان آلمانی. -3و  استعداد تحصیلی -2(، (تحلیل کتب درسی آلمانی و تحلیل خطا ـ تجزیه و ها ـ تجزیهزبان آلمانی ـ مسائل آموزش زبان )نظریه

 یشگرا رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 - آموزش زبان آلماني 
 ،شناسی همگانیزبان آلمانی، زبان و ادبیات آلمانی، مترجمی زبان آموزش زبان آلمانی،

 مطالعات کشورهای آلمانی زبان

 آموزش زبان انگليسي -2805
ـــ روش تحقیق در مسائل شامل )آزمون کارشناسی ارشدشناسی( و مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی )زبان -1 امتحاني:عناوین دروس  سازی زبان ـ

ـ مسائل آموزش زبان )نظریه ـ مهارتآموزش زبان  ـ تهیه و تدوین مطالب درسیها  ـ اصول و روش تدریس  مومی ـ عزبان انگلیسی  -3و  استعداد تحصیلی -2(، (ها 

 .)خاص(

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 شناسی همگانیزبان ی،زبان و ادبیات انگلیس انگلیسی، مترجمی زبان انگلیسی، آموزش زبان - آموزش زبان انگليسي 
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 زبان و ادبيات انگليسي -2806

ارشد شامل  ـ فنون و صناعات( و کارشناسی 2و  1مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )سیری بر تاریخ ادبیات انگلیسی  -1 عناوین دروس امتحاني:

 .می )خاص(ـ عموزبان انگلیسی  -3و  استعداد تحصیلی -2ـ شناخت ادبیات ـ شعر معاصر انگلیسی((،  18و  17های ادبی )ادبیات قرن )نقد ادبی ـ داستان بلند ـ دوره

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 شناسی همگانیزبان انگلیسی، آموزش زبان انگلیسی، مترجمی زبان انگلیسی، زبان و ادبیات - زبان و ادبيات انگليسي 

 ترجمه -2807
ارشد شامل )روش تحقیق در ترجمه ـ  شناسی( و کارشناسیمجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل )روش تدریس ــــ زبان -1 عناوین دروس امتحاني:

 .ـ عمومی )خاص(زبان انگلیسی  -3و  استعداد تحصیلی -2شناسی در ترجمه(، ـ فرهنگ و جامعه های ترجمه ـ نقد ترجمهنظریه

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 شناسی همگانیزبان نگلیسی، زبان و ادبیات انگلیسی،آموزش زبان ا مترجمی زبان انگلیسی، - ترجمه 

 شناسيزبان -2808
سی )کلیات زبان -1 عناوین دروس امتحاني: شنا سطح کار صی در  ص سیمجموعه دروس تخ شنا سی( و کار شامل )دروس پایه زبان شنا شد  سی و ار شنا سی )آوا شنا

ـ معناشناسی واج ـ نحو  ـ صرف  ـ تجزیهـ مکاتب زبانشناسی  ـ مسایل میان و شناسی  ـ روانشناسی )جامعهای زبانرشته تحلیل کالم(  شناسی زبان ـ شناسی زبان 

 .ی )خاص(ـ عمومزبان انگلیسی  -3و  استعداد تحصیلی -2شناسی رایانشی((، زبان

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

آموزش زبان فارسی به  ی رایانشی، آموزش زبان انگلیسی،شناسزبان شناسی،زبان - شناسي( زبان1

آموزش  ،آلمانیآموزش زبان زبان فارسی، آموزش  ،زبان و ادبیات فارسی زبانان،غیرفارسی

فرهنگ و  ، مترجمی زبان انگلیسی،زبان و ادبیات انگلیسی ،آموزش زبان روسی ،زبان فرانسه

 شناسیگزینی و اصطالح، گفتاردرمانی، واژههای باستانیزبان

( آموزش زبان فارسي به 2

 غيرفارسي زبانان
- 

 - زبان شناسي –( علوم شناختي 3

 ایرانهاي باستاني زبان -2809
های ایران باستان و میانه )اوستایی ـ فارسی باستان ـ فارسی میانه )پهلوی( ارشد شامل )زبانمجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی  -1 عناوین دروس امتحاني:

 زبان انگلیسی. -3استعداد تحصیلی و  -2ـ پارتی ـ سغدی( ـ فرهنگ ایران باستان ـ تاریخ ایران پیش از اسالم(، 

 گرایش رشته
 در این مجموعه امتحانيتوانند التحصيالن آن ميهاي مرتبط که فارغرشته

 شرکت کنند

 شناسی همگانیشناسی، زبانها(، ایرانهای باستانی )تمامی گرایشفرهنگ و زبان - هاي باستاني ایرانزبان 

 


