ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

رشته
ادبيات عربي
آب و هواشناسی
آموزش زبان انگليسی
پژوهش علوم اجتماعي
تاريخ
جغرافيا و برنامهريزیروستايی
جغرافيا و برنامهريزیشهری
جغرافيا و برنامهريزیشهری
حقوق خصوصی
رفتار حرکتی
زبان و ادبيات فارسی
زبان و ادبيات فارسی
زبان و ادبيات فارسی
زبان و ادبيات فرانسه
ژئومورفولوژی
علوم قرآن و حديث
فقه و مبانی حقوق اسالمی
فلسفه و حکمت اسالمی
فيزيولوژی ورزشی
فيزيولوژی ورزشی
مترجمی زبان عربی
مديريت ورزشی
آمار
بيوشيمی
رياضی کاربردی
رياضی کاربردی
رياضيات و کاربردها
رياضيات و کاربردها
رياضيات و کاربردها
زيستشناسی جانوری
زيستشناسی سلولی و مولکولی
شيمی
شيمی
شيمی
شيمی
علوم کامپيوتر
فيزيک

گرایش
آب و هواشناسی محيطی

تاريخ تشيع
مديريت توسعه پايدار روستايی
آمايش شهری
برنامهريزی مسكن و بازآفرينی شهری
يادگيری و کنترل حرکتی
ادبيات پايداری
ادبيات تطبيقی

ژئومورفولوژی و آمايش محيط

فيزيولوژی فعاليت ورزشی محض
فيزيولوژی ورزشی کاربردی
مديريت راهبردی در سازمانهای ورزشی
آمار رياضي
آناليز عددي
بهينهسازي
آناليز
جبر
هندسه (توپولوژی)
بيوسيستماتيک
شيمی آلی
شيمی تجزيه
شيمی فيزيک
شيمی معدنی
علوم تصميم و دانش
ذرات بنيادی و نظريه ميدانها

ردیف
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

رشته
فيزيک
فيزيک
مهندسی برق
مهندسی برق
مهندسی برق
مهندسی برق
مهندسی پزشکی
مهندسی شيمی
مهندسی عمران
مهندسی عمران
مهندسی عمران
مهندسی مکاترونيک
مهندسی مكانيك
مهندسی مكانيك
مهندسی مواد
مهندسی پليمر
مهندسي پزشكي
علوم و مهندسی محيطزيست
علوم و مهندسی محيطزيست
معماری و انرژی
مهندسی معماری

گرایش
فيزيک ماده چگال
فيزيك هستهای
افزارههای ميکرو و نانوالکترونيک
الکترونيک قدرت و ماشينهای الکتريکی
سيستمهای قدرت
مدارهای مجتمع الکترونيک
بيوالکتريک
زيست پزشكی
سازه
مهندسی آب و سازههای هيدروليکی
مهندسی و مديريت منابع آب
تبديل انرژی
طراحی کاربردی
شناسايی و انتخاب مواد مهندسی
گرايش فراورش (مجوز اين رشته قطعی نيست)
بيومكانيك
آلودگی محيط زيست
مديريت و حفاظت تنوع زيستی

