دانشکده

عناوین رشته کارشناسی

عناوین رشته کارشناسی ارشد

عناوین رشته دکتری

ها

ػلَم
سیاضی

سیاضی هحض تا
گشایـْای(آًالیض،جثشٌّ،ذػِ)

سیاضی هحض تا گشایـْای(آًالیض،جثشٌّ،ذػِ
تَلَطی)

سیاضیات ٍ واستشدّا

سیاضی واستشدی تا گشایـْای
(آًالیضػذدی ،تْیٌِ ػاصی)،
سیاضی واستشدی-سیاضی هالی

سیاضی واستشدی تا گشایـْای
(آًالیضػذدی ،تحمیك دس ػولیات)

آهاسّا

آهاس-آهاس سیاضی

ػلَم واهپیَتش
صتاى ٍ ادتیات فاسػی

صتاى ٍ ادتیات فاسػی

صتاى ٍ ادتیات فاسػی،
صتاى ٍ ادتیات فاسػیً-ظشیِ ٍ ًمذ ادتی،
سٍاًـٌاػی ٍ آهَصؽ وَدواى اػتثٌایی،
صتاى ٍ ادتیات فاسػی-گشایؾ وَدن ٍ
ًَجَاى

صتاى ٍ ادتیات اًگلیؼی

صتاى ٍ ادتیات اًگلیؼی،
آهَصؽ صتاى اًگلیؼی،
صتاى ؿٌاػی ّوگاًی

صتاى ٍ ادتیات ػشتی

صتاى ٍ ادتیات ػشب

هذیشیت صٌؼتی

هذیشیت صٌؼتی-تَلیذ ٍ ػولیات

هذیشیت صٌؼتی-تَلیذ ٍ ػولیات

جاهؼِ ؿٌاػی (جایگضیي سؿتِ
پظّـگشی اجتواػی)

ػلَم اجتواػی-جاهؼِؿٌاػی

جاهؼِ ؿٌاػی-جاهؼِ ؿٌاػی فشٌّگی

صتاى سٍػی

ادتیات ٍ
ػلَم
اًؼاًی

هذیشیت تاصسگاًی

هذیشیت تاصسگاًی تا گشایـْای(تاصاسیاتی-
هذیشیت اػتشاتظیه) ،هذیشیت هالی

هذیشیت تاصسگاًی-ػیاػتگزاسی تاصسگاًی

سٍاى ؿٌاػی

سٍاًـٌاػی ػوَهی

سٍاى ؿٌاػی

حمَق

حمَق خصَصی،
حمَق جضا ٍ جشم ؿٌاػی

هـاٍسُ

هـاٍسُ-هـاٍسُ خاًَادُ

ػلَم تشتیتی

جغشافیا ٍ تشًاهِسیضی ؿْشی-تشًاهِسیضی
هؼىي ٍ تاصاسآفشیٌی ؿْشی

ػلَم ػیاػی

ػلَم ػیاػی ،سٍاتط تیي الولل

سٍاتط تیي الولل

جغشافیا

جغشافیا ٍ تشًاهِسیضی سٍػتایی-تَػؼِ
التصاد سٍػتایی

جغشافیا ٍ تشًاهِ سیضی سٍػتایی

ػلَم لشآى ٍ حذیج
التصاد
حؼاتذاسی
گشدؿگشی(جایگضیي سؿتِ هذیشیت

جْاًگشدی)
ایشاى ؿٌاػی تا گشایـْای(ایشاىؿٌاػی
ػوَهی-ایشاىؿٌاػی تاسیخ-آداب ٍ سػَم ٍ
هیشاث فشٌّگی
فیضیه

فیضیه تا گشایـْای(اپتیه ٍ لیضس -رسات
تٌیادی ٍ ًظشیِ هیذاًْا-فیضیه پالػوا-
فیضیه هادُ چگال-فیضیه ّؼتِای-
گشاًؾ ٍ ویْاىؿٌاػی) ،فَتًَیه

فیضیه تا گشایـْای(اپتیه ٍ لیضس -رسات تٌیادی
ٍ ًظشیِ هیذاًْا-فیضیه پالػوا-فیضیه هادُ
چگال-فیضیه ّؼتِای)

ؿیوی هحض ،ؿیوی واستشدی

ؿیوی گشایؾ ؿیوی واستشدی ،ؿیوی تا
گشایـْای(ؿیوی فیضیه-ؿیوی آلی-
ؿیوی هؼذًی -ؿیوی تجضیِ) ،ؿیوی
داسٍییً ،اًَؿیوی

ؿیوی تا گشایـْای(ؿیوی فیضیه-ؿیوی آلی-
ؿیوی هؼذًی -ؿیوی تجضیِ)

صیؼت ؿٌاػی ػلَلی ٍ هَلىَلی،
صیؼت ؿٌاػی گیاّی ،صیؼت
ؿٌاػی جاًَسی ،صیؼت ؿٌاػی دسیا

تیَؿیوی ،صیؼت ؿٌاػی گیاّی تا
گشایـْای(ػیؼتواتیه ٍ تَم ؿٌاػی-
فیضیَلَطی) ،صیؼت ؿٌاػی جاًَسی تا
گشایـْای(ػلَلی تىَیٌی-
تیَػیؼتواتیه) ،صیؼت ؿٌاػی دسیا-
جاًَساى دسیا ،طًتیه

تیَؿیوی ،صیؼت ؿٌاػی دسیا -جاًَساى دسیا،
صیؼت ؿٌاػی-ػیؼتواتیه گیاّی

هٌْذػی تَلیذ ٍ طًتیه گیاّی

طًتیه ٍ تِ ًظادی گیاّی (جایگضیي سؿتِ
هٌْذػی وـاٍسصی  -اصالح ًثاتات) ،اگشٍ
تىٌَلَطی – گشایـْای (اوَلَطی ویاّاى
صساػی – فیضیَلَطی گیاّاى صساػی – ػلَم
ػلف ّای ّشص – ػلَم ٍ تىٌَلَطی تزس) ،
تیَتىٌَلَطی وـاٍسصی

طًتیه ٍ تِ ًظادی گیاّی (جایگضیي سؿتِ اصالح
ًثاتات) ،اگشٍتىٌَلَطی – گشایؾ فیضیَلَطی
گیاّاى صساػی(جایگضیي سؿتِ صساػت)

ػلَم ٍ هٌْذػی تاغثاًی

ػلَم ٍ هٌْذػی تاغثاًی  -گشایـْای
(دسختاى هیَُ  -ػثضی ّا  -گیاّاى صیٌتی
 -گیاّاى داسٍیی)

ػلَم ٍ هٌْذػی تاغثاًی  -گشایؾ ّای (
فیضیَلَطی تَلیذ ٍ پغ اص تشداؿت گیاّاى تاغثاًی
– اصالح ٍ تیَتىٌَلَطی گیاّاى تاغثاًی)

ػلَم داهی

ػلَم داهی  -گشایـْای (تغزیِ دام -اصالح
ًظاد دام ٍ طیَس –فیضیَلَطی دام ٍ طیَس–
تغزیِ طیَس)

ػلَم داهی – گشایـْای (اصالح ًظاد دام ٍ طیَس
– تغزیِ دام  -تغزیِ طیَس

ػلَم ٍ هٌْذػی خان

هذیشیت هٌاتغ خان  -گشایـْای (فیضیه
ٍ حفاظت خان – هٌاتغ خان ٍ اسصیاتی
اساضی) ،هذیشیت حاصلخیضی ٍ صیؼت
فٌاٍسی خان  -گشایـْای (ؿیوی،
حاصلخیضی خان ٍ تغزیِ گیاُ– تیَلَطی ٍ
تیَتىٌَلَطی خان)

هذیشیت هٌاتغ خان  -گشایـْای (فیضیه ٍ
حفاظت خان – هٌاتغ خان ٍ اسصیاتی اساضی)

ػلَم هٌْذػی آب

ػلَم ٍ هٌْذػی آب -گشایـْای (آتیاسی ٍ
صّىـی  -ػاصُ ّای آتی  -هٌاتغ آب )

التصاد وـاٍسصی

تَػؼِ سٍػتایی

ػلَم پایِ

ػلَم
وـاٍسصی

حـشُ ؿٌاػی وـاٍسصی

گیاّپضؿىی

حـشُ ؿٌاػی وـاٍسصی

تیَتىٌَلَطی وـاٍسصی

تیواسی ؿٌاػی گیاّی

تیواسی ؿٌاػی گیاّی

ػلَم ٍ هٌْذػی صٌایغ
غزایی(وـاٍسصی)

فٌی

هٌْذػی هىاًیضاػیَى وـاٍسصی

هٌْذػی هىاًیضاػیَى وـاٍسصی

هٌْذػی تشق

هٌْذػی تشق -گشایـْای (افضاسُّای
هیىشٍ ٍ ًاًَ الىتشًٍیه – ػیؼتنّای
الىتشًٍیه دیجیتال  -هذاسّای هجتوغ
الىتشًٍیه  -ػیؼتن ّای لذست -
الىتشًٍیه لذست ٍ هاؿیيّای الىتشیىی -
هخاتشات هیذاى ٍ هَج – هخاتشات ػیؼتن
 -وٌتشل)

هٌْذػی واهپیَتش

هٌْذػی واهپیَتش -گشایـْای ( ًشمافضاس-
هؼواسی ػیؼتنّای واهپیَتشی)

هٌْذػی ػوشاى

هٌْذػی ػوشاى – گشایـْای ( ػاصُ -
طئَتىٌیه  -ساُ ٍ تشاتشی  -ػَاحل ،تٌادس ٍ
ػاصُ ّای دسیایی)

هٌْذػی ػوشاى گشایـْای (ػاصُ  -طئَتىٌیه)

هٌْذػی ًؼاجی

هٌْذػی ًؼاجی  -گشایـْای ( الیاف -
ػاختاسّای ًاًَلیفی)

هٌْذػی ًؼاجی -ؿیوی ًؼاجی ٍ ػلَم الیاف

هٌْذػی ؿیوی

هٌْذػی ؿیوی  -گشایـْای (فشایٌذّای
جذاػاصی -طشاحی فشایٌذ  -هذلؼاصی،
ؿثیِ ػاصی ٍ وٌتشل  -هحیط صیؼت -
پذیذُ ّای اًتمال)

هٌْذػی ؿیوی

هٌْذػی تشق -لذست

ًاًَفٌاٍسی – ًاًَهَاد
تشتیت تذًی
ٍ ػلَم
ٍسصؿی

فیضیَلَطی ٍسصؿی  -گشایـْای (فیضیَلَطی
فؼالیت تذًی ٍ تٌذسػتی  -فیضیَلَطی
ٍسصؿی واستشدی  -تغزیِ ٍسصؽ)

فیضیَلَطی ٍسصؿی  -فیضیَلَطی ٍسصؿی للة ٍ
ػشٍق هذیشیت ٍسصؿی-

ػلَم ٍسصؿی

هذیشیت ٍسصؿی  -گشایـْای (هذیشیت
تاصاسیاتی دس ٍسصؽ  -هذیشیت ساّثشدی دس
ػاصهاًْای ٍسصؿی)

هذیشیت ساّثشدی دس ػاصهاًْای ٍ سٍیذادّای
ٍسصؿی

آػیةؿٌاػی ٍسصؿی ٍ حشوات اصالحی –
گشایـْای (حشوات اصالحی – تشتیت تذًی
ٍیظُ)

آػیة ؿٌاػی ٍسصؿی  -حشوات اصالحی

ػلَم ٍ هٌْذػی هٌْذػی جٌگل

ػلَم ٍهٌْذػی جٌگل – گشایـْای (
هذیشیت جٌگل – ػلَم صیؼتی جٌگل –
ػوشاى ٍ تْشُ تشداسی جٌگل)

ػلَم ٍهٌْذػی جٌگل – گشایـْای ( هذیشیت
جٌگل – ػلَم صیؼتی جٌگل – ػوشاى ٍ تْشُ
تشداسی جٌگل)

ػلَم ٍ هٌْذػی ؿیالت

ػلَم ٍ هٌْذػی ؿیالت  -گشایـْای (تَم

ػلَم ٍ هٌْذػی ؿیالت  -گشایـْای (ػولآٍسی

هٌاتغ طثیؼی

ؿٌاػی آتضیاى  -تىثیش ٍ پشٍسؽ آتضیاى -
فشآٍسی هحصَالت ؿیالتی)
ػلَم ٍ هٌْذػی هحیط صیؼت

فشاٍسی هحصَالت ؿیالتی -تىثیش ٍ پشٍسؽ
آتضیاى -تَم ؿٌاػی آتضیاى)

ػلَم ٍ هٌْذػی هحیط صیؼت -
گشایـْای (هذیشیت ٍ حفاظت تٌَع
صیؼتی  -اسصیاتی ٍ آهایؾ ػشصهیي -
آلَدگی هحیط صیؼت)

هٌْذػی طثیؼت ( جایگضیي سؿتِ
هشتغ ٍ آتخیضداسی)

ٌّش ٍ
هؼواسی

هٌْذػی هؼواسی

هٌْذػی هؼواسی

هٌْذػی ؿْشػاصی

تشًاهِ سیضی هٌطمِ ای ،تشًاهِ سیضی ؿْشی

استثاط تصَیشی
ًماؿی
ًَاصًذگی هَػیمی ایشاًی
پظٍّؾ ٌّش
هٌْذػی صٌایغ

فٌی ٍ ؿشق
گیالى

هٌْذػی واهپیَتش
ػلَم هٌْذػی
هٌْذػی ػوشاى
هٌْذػی هىاًیه

هٌْذػی
هىاًیه

هٌْذػی هىاًیه – طشاحی واستشدی،
هٌْذػی هىاًیه – تثذیل اًشطی

صتاى ٍ ادتیات فاسػی
صتاى ٍ ادتیات فاسػی گشایؾ ادتیات وَدن
ٍ ًَجَاى

هشوض
آهَصؽ
الىتشًٍیىی
(هجاصی)

آهَصؽ صتاى اًگلیؼی
سیاضی واستشدی
هٌْذػی تشق  -هخاتشات ػیؼتن
هٌْذػی هىاًیه  -طشاحی واستشدی
هٌْذػی هىاًیه  -تثذیل اًشطی
هٌْذػی فٌاٍسی اطالػات  -گشایؾ تجاست
الىتشًٍیىی
هٌْذػی واهپیَتش ً -شم افضاس
صتاى ٍ ادتیات فاسػی

پشدیغ
داًـگاّی

آهَصؽ صتاى اًگلیؼی
حمَق خصَصی ،حمَق جضا ٍ جشم ؿٌاػی
سٍاتط تیي الولل

هٌْذع هىاًیه – طشاحی واتشدی تا ؿاخِ ّای
تخصصی (گشایؾ)(:هىاًیه جاهذات – دیٌاهیه،
وٌتشل ٍ استؼاؿات) ،هٌْذػی هىاًیه – تثذیل
اًشطی

سٍاىؿٌاػی ػوَهی
هذیشیت صٌؼتی  -گشایؾ تَلیذ ٍ ػولیات
هذیشیت تاصسگاًی  -گشایؾ تاصاسیاتی
فیضیَلَطی ٍسصؿی  -گشایـْای (فیضیَلَطی
فؼالیت تذًی ٍ تٌذسػتی  -فیضیَلَطی
ٍسصؿی واستشدی  -تغزیِ ٍسصؽ) ،هذیشیت
ٍسصؿی – گشایـْای (هذیشیت تاصاسیاتی دس
ٍسصؽ  -هذیشیت ساّثشدی دس ػاصهاًْای
ٍسصؿی) ،آػیة ؿٌاػی ٍسصؿی ٍ حشوات
اصالحی  -گشایـْای (حشوات اصالحی –
تشتیت تذًی ٍیظُ)

فیضیَلَطی ٍسصؿی  -گشایؾ تیَؿیوی ٍ
هتاتَلیؼن ٍسصؿی اًشطی

ؿیوی تا گشایـْای (ؿیوی آلی –
ؿیوی تجضیِ – ؿیوی هؼذًی – ؿیوی
فیضیه)

ؿیوی  -گشایـْای (ؿیوی آلی – ؿیوی هؼذًی
– ؿیوی تجضیِ – ؿیوی فیضیه)

فیضیه تا گشایـْای (فیضیه هادُ چگال –
فیضیه ّؼتِ ای)

فیضیه  -گشایـْای (رسات تٌیادی ٍ ًظشیِ
هیذاًْا – فیضیه پالػوا – فیضیه هادُ چگال –
فیضیه ّؼتِ ای )

طًتیه ،تیَؿیوی

تیَؿیوی

هٌْذػی هؼواسی
سیاضی هحض تا گشایـْای (آًالیض -جثش)،
سیاضی واستشدی – گشایـْای (آًالیض ػذدی
– تْیٌِ ػاصی)

سیاضی هحض -گشایـْای (جثش  -آًالیض) ،سیاضی
واستشدی گشایـْای (آًالیض ػذدی -سیاضی هالی)

هٌْذػی تشق – گشایـْای ( ػیؼتوْای
الىتشًٍیه دیجیتال -ػیؼتوْای لذست -
هخاتشات ػیؼتن)
هٌْذػی ػوشاى -گشایؾ ّای (ػاصُ -
طئَتىٌیه  -ساُ ٍ تشاتشی  -ػَاحل ،تٌادس ٍ
ػاصّای دسیایی)

هٌْذػی ػوشاى -گشایؾ ػاصُ

هٌْذػی هىاًیه – طشاحی واستشدی،
هٌْذػی هىاًیه -تثذیل اًشطی

هٌْذػی هىاًیه – تثذیل ،هٌْذػی هىاًیه-
طشاحی واستشدی تا ؿاخِ تخصصی (هىاًیه
جاهذات  -صهیٌِ دیٌاهیه وٌتشل استؼاؿات)

هٌْذػی واهپیَتشً -شم افضاس
ػلَم ٍ هٌْذػی تاغثاًی  -گشایؾ دسختاى
هیَُ
ػلَم داهی  -گشایؾ فیضیَلَطی دام ٍ طیَس

ػلَم ٍ هٌْذػی تاغثاًی –گشایؾ فیضیَلَطی
تَلیذ ٍ پغ اص تشداؿت گیاّاى تاغثاًی

تیواسی ؿٌاػی گیاّی

حـشُ ؿٌاػی وـاٍسصی

تیَتىٌَلَطی وـاٍسصی

تیَتىٌَلَطی وـاٍسصی

تشًاهِ سیضی هٌطمِ ای.

ػلَم ٍ هٌْذػی جٌگل – گشایؾ هذیشیت جٌگل

