
استنباط -آمار  

 آموزش ریاضی

علوم قرآن و حدیث-رف اسالمیاالهيات و مع  

فقه و مبانی حقوق اسالمی -رف اسالمیاالهيات و مع  

تاریخ بعد از اسالم -تاریخ  

مدیریت -تربيت بدنی و علوم ورزشی  

 جغرافيا و برنامه ریزی روستایی

 حسابداری

 حکمت متعاليه

یادگيری حرکتی -رفتار حرکتی  

آناليز عددی -کاربردیریاضی   

نظریه گراف -ریاضی کاربردی  

کنترل و بهينه سازی -ریاضی کاربردی  

آناليز تابعی -ریاضی محض  

آناليز هارمونيک -ریاضی محض  

نظریه گروه ها -ریاضی محض  

توپولوژی جبری -هندسه -ریاضی محض  

سيستم های دیناميکی -هندسه -ریاضی محض  

گراف و ترکيبات جبری -ریاضی محض  

 زبان و ادبيات فارسی

ادبيات عرفانی -زبان و ادبيات فارسی  

 زبان و ادبيات عربی

 زبانشناسی همگانی

فيزیولوژی گياهان زراعی -زراعت  

اکولوژی گياهان زراعی -زراعت  

اقتصادی -زمين شناسی  

مهندسی -زمين شناسی  
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یادگيرییادگيری  

آناليز عددی -کاربردی آناليز -ردی

نظریه گراف -یکاربردی نظریه گراف -

رل و بهينه سازکنترل و بهينه سازی

بعی

ک



چينه شناسی و فسيل شناسی -زمين شناسی  

شناسی رسوبیرسوب شناسی و سنگ  -زمين شناسی  

سلولی و مولکولی -زیست شناسی  

بيوسيستماتيک جانوری -علوم جانوری -زیست شناسی  

بيوشيمی -علوم سلولی و مولکولی -زیست شناسی  

فيزیولوژی جانوری -زیست شناسی  

اکولوژی گياهی -علوم گياهی -زیست شناسی  

 ژئومورفولوژی

آلی -شيمی  

تجزیه -شيمی  

شيمی فيزیک -شيمی  

نیمعد –شيمی   

 علوم اقتصادی

مدیریت آموزشی –علوم تربيتی   

 علوم علف های هرز

 فلسفه تعليم و تربيت

حالت جامد -فيزیک  

ذرات بنيادی  -فيزیک  

نجوم و اختر فيزیک  -فيزیک  

هسته ای -فيزیک  

ابر ریسمان –ذرات بنيادی   -فيزیک  

بيوشيمی و متابوليسم ورزشی -فيزیولوژی ورزشی    

آشنایی با منابع اسالمی –مدرسی معارف اسالمی   

مبانی نظری اسالم –مدرسی معارف اسالمی   

تحقيق در عمليات –مدیریت   

رفتار سازمانی –مدیریت بازرگانی   

 مکانيک ماشين های کشاورزی

         

           

هیه

يمی فيزیکشيمی فيزیک -

نینیمعد –

زشیت آموزشی



الکترونيک –مهندسی برق   

قدرت –مهندسی برق   

سيتم -مخابرات –مهندسی برق   

کنترل -مهندسی برق    

 مهندسی شيمی

آب -عمران مهندسی   

سازه –مهندسی عمران   

مکانيک خاک و پی –مهندسی عمران   

نرم افزار –مهندسی کامپيوتر   

آبياری و زهکشی –مهندسی کشاورزی   

سياست توسعه کشاورزی –اقتصاد کشاورزی  –مهندسی کشاورزی   

سازه های آبی –مهندسی کشاورزی   

گياهان زینتی –علوم باغبانی  -مهندسی کشاورزی  

ميوه کاری  -علوم باغبانی  -کشاورزی مهندسی  

سبزی کاری  -علوم باغبانی  -مهندسی کشاورزی  

شيمی و حاصلخيزی خاک  -علوم خاک  -مهندسی کشاورزی  

)اگرواکولوژی(بوم شناسی  -مهندسی کشاورزی  

تبدیل انرژی –مهندسی مکانيک   

طراحی کاربردی –مهندسی مکانيک   

 مهندسی مواد و متالوژی

سازه های هوایی –فضا  مهندسی هوا  

آئرو دیناميک –مهندسی هوا فضا   
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 شاورشاورزی 

اقتصاد  –شاورزی ی کشاورزی 

سازه هسازه های آبی  –شاورزیی کشاورزی 

گياها  –علوم باغبانیعلوم باغبانی  -ورزی

ميوه کاری  - باغبانی علوم باغبانی  ميوه کاری  -

سبزی کاریسبزی کاری  -غبانی 

ی و حاصلخيزی خشيمی و حاصلخيزی خاک

)ولوژی


