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 درخشان در دوره تحصیلی پذیرش بدون آزمون استعدادهای»  نامه آیین بر اساس ید بهشتیدانشگاه شه
مصوب شورای اجرایی  دستورالعملو  و فناوری قاتیتحق ،وزارت علوم ، ضوابط و مقررات«ارشد کارشناسی

  .دپذیر میدانشجو  1401-1402 یلیاول سال تحص سال نیم برای ،شهید بهشتی درخشان دانشگاه هایاستعداد

به سامانه جامع آموزشی دانشگاه  توانند می  08/10/1400 تا   13/09/1400 تاریخکلیه متقاضیان از 
نام و بارگذاری  ( مراجعه نموده و نسبت به ثبتhttps://golestan.sbu.ac.ir) به نشانیشهید بهشتی 

 مدارک اقدام نمایند.

 

 باشد.پذیرش نمی معنیبه هیچ عنوان به  الزم ارائه درخواست و دارا بودن شرایط  

 ایشان درخواست فراخوان، در موجود ضوابط با متقاضیان شرایط در مغایرت گونه هر وجود صورت در 

 .گرفت نخواهد قرار مورد بررسی

 کند گونه حّقی برای داوطلبان ایجاد نمی و هیچ پذیرش قطعی نیست منزلهاولیه به  پذیرش.  

  استپذیرش نهایی منوط به تأیید سازمان سنجش آموزش کشور. 

 
 برای ارائه درخواستط الزم یشرا 

 با گذراندن حداقلتحصیلی  سال نیمشش  پس ازکه  1397مهر ورودی  پیوسته دانشجویان دوره کارشناسی (1

رشته و  همدانشجویان صد برتر در پانزده ءجز به لحاظ میانگین کلخود ی درسی واحدهاکل سه چهارم 

های علوم رشته در 17و  فنی مهندسی و علوم پایههای رشتهدر  16حداقل میانگین  بوده و دارای یورود هم

 باشند.انسانی و هنر 

، حداقل واحد گذرانده علوم، تحقیقات و فناوریوزارت  مصوبه و طبقبه دلیل شیوع کرونا  :1تبصره 

به این  آخر سال نیمسه واحد قابل کاهش است به شرطی که در  4تا  1397 یها یورود یشده برا

 .میزان واحد حذف شده در کارنامه داشته باشند

توانند درخواست  می سال نیم 8آموختگی در  به شرط دانش 1396ورودی بهمن  متقاضیان :2تبصره  

 خود را ارائه نمایند.

ارشد با پانزده درصد برتر  ای در دوره کارشناسیچنانچه ظرفیت پذیرش بدون آزمون رشته :3تبصره 

ده درصد برتر بعدی دانشگاه شهید تقاضای دانشجویان صرفًا دانشجویان حائز شرایط تکمیل نشود، 

 ارشد دانشگاه شهید بهشتیفراخوان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان کارشناسی 

 1401-1402برای سال تحصیلی 

https://golestan.sbu.ac.ir/
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، بررسی و در صورت دارا بودن سایر شرایط با اولویت رتبه در آن رشته درصد برتر( 25) بهشتی

 . شود می

 .شودآموخته  دانش سال نیمهشت طی و  31/06/1401باید حداکثر تا متقاضی  (2

 ،تحصیلی در دوره کارشناسی پیوسته سال نیم 6متقاضیانی که در طول پذیرش درخواست  :1تبصره 

رشته  دانشجویان هم سال نیم 8کل  میانگینو به لحاظ میانگین کل در مقایسه با  آموخته شوند دانش

مازاد بر ظرفیت پذیرش بدون آزمون، صورت ه ب، درصد برتر باشندپانزده  ءو غیرهم ورودی خود جز

 .نام کنندمشمول این تبصره در فراخوان ثبت ضروری است داوطلبان قابل بررسی است.

ریزی در دوره  درسی آنان طبق مصوبه شورای عالی برنامه برنامههایی که  در رشته تقاضا: 2تبصره 

 مصوب شده باشد، قابل بررسی است. تحصیلی سال نیم 9کارشناسی پیوسته، 

 سال است. 28حداکثر سن متقاضیان  (3

 

 مهم مالحظات 
دانشجویی برای ورود به همان  -های یک تا پانزده مرحله نهایی المپیادهای علمی درخواست برگزیدگان رتبه (1

عالی با ارائه ریزی و گسترش آموزش  های تخصصی برنامه کارگروههای مرتبط به تشخیص  رشته یا رشته

 شود. بررسی می ،به صورت مازاد بر ظرفیت پذیرش با آزمون ،نامه از دبیرخانه المپیاد معرفی

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در نامه  تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته شده بر اساس آیین (2

 مجاز نیست. ارشد، دوره تحصیلی کارشناسی

 های پیام نور، آزاد اسالمی،  دانشگاهغیرحضوری،  ،حضوری نیمههای مجازی،  دوره دانشجویان (3
، الملل )خودگردان( های بین پردیس، ای حرفهو  فنی ،یکاربرد یجامع علمغیرانتفاعی، -ولتیغیرد

های خارج از کشور و دانشجویانی که  دانشجویان غیرایرانی، دانشجویان ایرانی انتقالی از دانشگاه
 مجاز به شرکت در این فراخوان نیستند. اند خارج از کشور اخذ نمودههای  مدرک خود را از دانشگاه

 
  انتخاب رشته/گرایش() ها اولویتتعیین 

به ترتیب را  مرتبط با رشته دوره کارشناسی خود   گرایش-رشتهسه  حداکثرد نتوانمی متقاضیان (1

 .انتخاب نمایند 1جدول  اولویت از

های  کاربری و گذرواژه جداگانه متقاضی رشته توانند با پرداخت هزینه جداگانه و دریافت نام دانشجویان می (2

 نیز باشند.  (2جدول  طبق) پژوهشکده مرتبطدانشکده/

برای سال  2و  1مندرج در جداول بدون آزمون  پذیرش مشمولی ها  احتمال تغییر رشتهبا توجه به اینکه  (3

حقی گونه  مورد تقاضای داوطلب هیچحذف رشته/گرایش  لذا رد،اوجود د 1401-1402تحصیلی 
 .کند وی ایجاد نمیبرای 
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 مهم نکات  
 باشد.پذیر می آموختگی و صرفًا برای یک بار امکانسال تحصیلی بالفاصله پس از دانش پذیرش برای (1

 بررسی نخواهد شد.، نام اینترنتی نکرده باشند ثبت اقدام به مدارک متقاضیانی که در مهلت مقرر (2

لطفا پیش از اقدام به . گرددنام در این فراخوان به هیچ وجه مسترد نمی وجه پرداختی بابت ثبت (3
 نام، شرایط مندرج در فراخوان را به دقت مطالعه فرمایید. ثبت

نام اینترنتی، انتخاب  شود که در فرم تقاضا و در زمان ثبت هایی بررسی می درخواست متقاضی صرفًا در اولویت (4

 بررسیبه هیچ عنوان امکان های مرتبط،  /گرایش حتی در صورت عدم تکمیل ظرفیت سایر رشته. است کرده

ها و  لذا ضروری است داوطلب در انتخاب رشته/گرایش ها وجود ندارد. در سایر گرایش درخواست
 اولویت آنها دقت کند.

اشتغال به تحصیل مشخص شود که داوطلب و  ، پذیرش اولیهنام، بررسی مدارک مرحله از ثبت رچنانچه در ه (5

پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی »نامه  آیینشرایط پذیرش از طریق 

این فراخوان را ندارد یا مغایرتی بین مدارک و مستندات ارائه شده با اصل مدارک وجود داشته باشد، و « ارشد

 شود و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد. نام و ادامه تحصیل وی جلوگیری می بالفاصله از ثبت

به کلیه کند.  حقی برای متقاضی ایجاد نمی هیچ، و اعالم نتایج اولیه کت در این فراخوانشر (6
رعایت ًا نیازهای آزمون عادی کارشناسی ارشد را دقیق مراحل و پیششود  توصیه میمتقاضیان 

 .نمایند

 

  نام  ثبتنحوه 
گان ممتاز  دانش آموختهپذیرش  » به قسمتو مراجعه کرده  https://golestan.sbu.ac.irآدرس  به (1

 رجوع کنید. «بدون آزمونکارشناسی ارشد متقاضی 

سامانه  از به خاطرسپاری )یادداشت برداری( ازپس  واژه خود را در سامانه تعریف نموده وشناسه کاربری و گذر (2

 خارج شوید. 

مراجعه و با شناسه کاربری و گذرواژه خود )تعریف شده در  https://golestan.sbu.ac.irمجددًا به آدرس  (3

 ( به سامانه وارد شوید. قبلمرحله 

< "پذیرش داوطلب در آزمون" وارد شوید و به تکمیل ----< "دانشگاه شهید بهشتی" ---در بخش "آزمون"  (4

 اطالعات الزم بپردازید. 

تبدیل  pdfاید، پس از تکمیل به فرمت دریافت نموده wordفرمت  بارا که از این پورتال  هایی فرمالزم است  (5

 250و با حجم کمتر از  pdfاسکن نمایید و آنها را در فرمت  با وضوحمدارک الزم را  سایرنمایید. سپس 

باید به صورت تایپ شده باشد. به ها  کلیه فرم برای هر فایل، در سامانه بارگذاری نمایید. تیلوبایک
 .شود ، ترتیب اثر داده نمیهایی که به صورت دستی تکمیل شده فرم

 

 

 

 

https://golestan.sbu.ac.ir/Forms/AuthenticateUser/main.htm
https://golestan.sbu.ac.ir/Forms/AuthenticateUser/main.htm
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 نام اینترنتی مدارک الزم برای ثبت 
 KB 100با حداکثر حجم  JPEGیک قطعه عکس اسکن شده به فرمت  (1

 شماره سریال به انضمام تصویرکارت ملی با شناسنامه اول و توضیحات صفحات تصویر (2

 صورت غیررسمی(ه )بششم  سال نیمتا پایان  ینمرات دوره کارشناس زیر (3

   تقاضاتکمیل شده فرم  (4

در سربرگ دانشگاه محل تحصیل  گواهی مورد نظرمتن  :هابرای دانشجویان سایر دانشگاه پانزده درصدگواهی  (5

 متقاضیانارائه این گواهی صرفًا برای  .تاریخ و امضاء بارگذاری شود شماره،درج کپی شده و پس از  ارشناسیک
 ها )غیر از دانشگاه شهید بهشتی( الزامی است. سایر دانشگاه

پذیر  نها از طریق سامانه گلستان امکانپرداخت وجه ت. استریال 000/300/1 در فراخوان نام مبلغ ثبت (6
 است.  

 

 اعالم نتایج 

 طریق وبگاه  از بر اساس شماره پرونده داوطلب 1400 اسفنداواخر  درشدگان اولیه  اسامی پذیرفته

اعالم  (https://www.sbu.ac.ir/web/eduvp/talentبه آدرس )دانشگاه شهید بهشتی 

 خواهد شد. 

 

 ( اسامی مورد تایید سازمان سنجش اعالم الزم است متقاضیان از زمان ارائه درخواست تا اعالم نتایج نهایی

اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان از طریق وبگاه صورت منظم  بهآموزش کشور(، اخبار مربوط را 

 پیگیری نمایند.شهید بهشتی  دانشگاه

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه شهید بهشتی
 https://www.sbu.ac.ir/web/eduvp/talentوبگاه: 

 29902135و  29902158تلفن:  
  sbutalent@sbu.ac.ir رایانامه: 

 

https://www.sbu.ac.ir/web/eduvp/talent
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 1401-1402ارشد سال تحصیلی  های مقطع کارشناسی گرایش/ رشته: 1جدول 
 

 رشته تحصیلی دانشکده/ پژوهشکده

 ادبیات و علوم انسانی

 یات عربیادب

 یسیآموزش زبان انگل

 یآموزش زبان آلمان

 زبانان یرفارسیبه غ یآموزش زبان فارس

 رانیخ ایش از تاریپ - یباستان شناس

 رانیا یخیدوران تار - یباستان شناس

 یپژوهش علوم اجتماع

 یران اسالمیخ ایتار -خ یتار

 ران باستانیخ ایتار -خ یتار

 جهان یخ عمومیتار -خ یتار

 یزبان شناس

 رانیا یباستان یزبان ها

 یسیات انگلیزبان و ادب

 یات فارسیزبان و ادب

 ات کودك و نوجوانیادب - یات فارسیزبان و ادب

 ات فرانسهیزبان و ادب

 فلسفه

 زبان فرانسه یمترجم

 الهیات و ادیان

 یعرفان اسالم

 یقیعرفان تطب

 یاسیفقه س

 یفلسفه و کالم اسالم

 یقیکالم تطب

 اسالم ینظر یمبان یمدرس

 ثیمعارف قرآن و حد یمدرس

 شناسی بنیاد ایران

 ییو نسخه آرا یخط یها و مرمت نسخه یشناس نسخهاصول  -یشناس رانیا

 خیتار یرانشناسیا - یرانشناسیا

 یعموم یرانشناسیا - یرانشناسیا
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 رشته تحصیلی دانشکده/ پژوهشکده

 یراث فرهنگیفرهنگ مردم، آداب و رسوم و م - یشناس رانیا

 حقوق

 یحقوق اقتصاد

 یحقوق انرژ

 حقوق بشر

 ن المللیحقوق ب

 ن المللیحقوق تجارت ب

 یو جرم شناس حقوق جزا

 یحقوق خصوص

 یحقوق عموم

 یت فکریحقوق مالک

 ستیط زیحقوق مح

 خانواده
 حقوق خانواده

 خانواده - ینیبال یشناس روان

 علوم اقتصادی و سیاسی

 در اسالم یاسیشه سیاند

 ن المللیروابط ب

 یاقتصاد انرژ - یعلوم اقتصاد

 یاقتصاد نظر - یعلوم اقتصاد

 یاقتصاد یستم هایس یزیبرنامه ر - یاقتصادعلوم 

 یاسیعلوم س

 قایانه و شمال آفریمطالعات خاورم - یمطالعات منطقه ا

 شناسی علوم تربیتی و روان

 یمنابع انسان یآموزش و بهساز

 یدرس یزیبرنامه ر

 خ و فلسفه آموزش و پرورشیتار

 ینیبال یروانشناس

 کودك و نوجوان ینیبال یروانشناس

 یتیترب یروانشناس
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 رشته تحصیلی دانشکده/ پژوهشکده

 یو سازمان یصنعت یروانشناس

 یعموم یروانشناس

 ت اطالعاتیریمد - یعلم اطالعات و دانش شناس

 یت آموزشیریمد

 یآموزش عال یزیر ت و برنامهیریمد

 یمشاوره توانبخش -مشاوره 

 مشاوره خانواده -مشاوره 

 مشاوره مدرسه -مشاوره 

 ریاضی علوم

 یو اقتصاد یآمار اجتماع

 یاضیآمار ر

 یم سنجیب

 یز عددیآنال - یکاربرد یاضیر

 علوم داده ها - یکاربرد یاضیر

 یکینامید یستم هایل و سیفرانسیمعادالت د - یکاربرد یاضیر

 جبر-محض یاضیر

 زیآنال -محض  یاضیر

 یاضیمنطق ر -ات و کاربردها یاضیر

 (یهندسه )توپولوژ -کاربردها ات و یاضیر

 علم داده ها

 ه محاسبهیتم و نظریالگور -وتر یعلوم کامپ

 یداده کاو -وتر یعلوم کامپ

 یساختار جبر منطق -محاسبات نرم 

 علوم زمین

 كینوپتیس - یآب و هوا شناس

 ییدار روستایت توسعه پایریمد - ییروستا یزیا و برنامه ریجغراف

 یش شهریآما - یشهر یزیبرنامه را و یجغراف

 یگردشگر یمجتمع ها ییفضا یزیبرنامه ر - یگردشگر یزیا و برنامه ریجغراف
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 رشته تحصیلی دانشکده/ پژوهشکده

 فضا یاسیش سیآما - یاسیس یایجغراف

 ینظر یژئومورفولوژ -یژئومورفولوژ

 طیش محیو آما یژئومورفولوژ -یژئومورفولوژ

 از دور سنجش -ییایستم اطالعات جغرافیسنجش از دور و س

 ییایستم اطالعات جغرافیس-ییایستم اطالعات جغرافیسنجش از دور و س

 سمیژئوتور - یعت گردیطب

 ین شناسیآب زم -ن یعلوم زم

 یپترولوژ -ن یعلوم زم

 ینه شناسیریو د ینه نگاریچ -ن یعلوم زم

 یرسوب یو سنگ شناس یرسوب شناس -ن یعلوم زم

 ك(ی)تکتونن ساخت یزم -ن یعلوم زم

 یاقتصاد ین شناسیزم -ن یعلوم زم

 نفت ین شناسیزم -ن یعلوم زم

 یصنعت یها و سنگ ها یکان -ن یعلوم زم

 یشناخت یتوانبخش - یعلوم شناخت علوم شناختی و مغز

 علوم شیمی و نفت

 یآل یمیش - یمیش

 مریپل یمیش - یمیش

 هیتجز یمیش - یمیش

 كیزیف یمیش - یمیش
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 رشته تحصیلی دانشکده/ پژوهشکده

 ستیکاتال یمیش - یمیش

 یمعدن یمیش - یمیش

 علوم محیطی

 یاگرواکولوژ

 ستیط زیمح یها یآلودگ -ست یط زیمح یعلوم و مهندس

 یستیت و حفاظت تنوع زیریمد -ست یط زیمح یعلوم و مهندس

 ستیط زیمح یزیبرنامه ر -ستیط زیمح

 ستیط زیآموزش مح -ست یط زیمح

 علوم و فناوری زیستی

 یکشاورز یوتکنولوژیب

 یست فناوریززیر

 كیستماتیوسیب - یجانور یست شناسیز

 ینیو تکو یسلول - یجانور یست شناسیز

 یولوژیزیف - یجانور یست شناسیز

 ایجانوران در -ا یدر یست شناسیز

 علوم و فناوری زیستی

 یك و بوم شناسیستماتیس - یاهیگ یست شناسیز

 یولوژیزیف - یاهیگ یست شناسیز

 یکروبیم - یست فناوریز

 كیژنت

 زا یماریب یکروب هایم یست شناسیز -یولوژیکروبیم
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 رشته تحصیلی دانشکده/ پژوهشکده

 یصنعت - یولوژیکروبیم

 كیوالکتریب - یپزشک یمهندس علوم و فناوری های پزشکی

 علوم ورزشی و تندرستی

 آسیب شناسی ورزشی -آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصالحی 

 ینات اصالحیتمر - ینات اصالحیو تمر یورزش یب شناسیآس

 یرشد حرکت - یرفتار حرکت

 یورزش یروان شناس

 یو تندرست یورزش یولوژیزیف - یورزش یولوژیزیف

 یکاربرد یورزش یولوژیزی_ ف یورزش یولوژیزیف

 در ورزش یابیت بازاریری_ مد یت ورزشیریمد

 فضای مجازی

 یمخابرات امن و رمز نگار -برق  یمهندس

 یاطالعات یستم هایس -عیصنا یمهندس

 یچند رسانه ا یستمهایس -اطالعات  یفناور یمهندس

های نوین و مهندسی  فناوری
 هوافضا

 یگنوسلولزیل یت هایکامپوز-یسلولز یع چوب و فرآورده هایصنا یمهندس

 یع سلولزیصنا - یسلولز یع چوب و فرآورده هایصنا یمهندس

 ك پرواز و کنترلینامید -هوا فضا  یمهندس

 ییفضا یمهندس -هوا فضا  یمهندس

 یجلوبرندگ -هوافضا  یمهندس

 ییهوا یسازه ها -هوافضا  یمهندس
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 رشته تحصیلی دانشکده/ پژوهشکده

 فیزیك

 زریك و لیاپت -ك یزیف

 دانهایه میو نظر یادیذرات بن -ك یزیف

 دهیچیپ یو سامانه ها یك آماریزیف -ك یزیف

 ك پالسمایزیف -ك یزیف

 ك ماده چگالیزیف -ك یزیف

 یهان شناسیگرانش و ک -ك یزیف

 گیاهان و مواد اولیه دارویی

 یداروئ یمیش - یمیش

 ییاهان دارویگ-یباغبان یعلوم ومهندس

 یمیتوشیف

 لیزر و پالسما

 پالسما یفناور

 كیفوتون

 مدیریت و حسابداری

 یحسابدار

 تیریمد یحسابدار

 یحسابرس

 دیکسب و کار جد - ینیکارآفر

 یابیبازار - یت بازرگانیریمد

 ین المللیب یبازرگان - یت بازرگانیریمد

 كیت استراتژیریمد - یت بازرگانیریمد

 یتکنولوژ ینوآور-یت تکنولوژیریمد
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 رشته تحصیلی دانشکده/ پژوهشکده

 یتوسعه منابع انسان - یت دولتیریمد

 یعموم یگذار یخط مش - یت دولتیریمد

 اتیق در عملیتحق - یت صنعتیریمد

 اتید و عملیتول - یت صنعتیریمد

 یت و بهره وریفیت کیریمد - یت صنعتیریمد

 كیکسب و کار الکترون -اطالعات  یت فناوریریمد

 یت مالیریمد

 یمیوشیب مرکز تحقیقات پروتئین

مطالعات بنیادین علم و 
 فناوری

 یعلم و فناور یاست گذاریس

 میان رشته ای قرآنمطالعات 

 اعجاز - یعلوم قرآن

 یانشیرا یقرآن کاو

 معماری و شهرسازی

 پس از سانحه یبازساز

 یشهر یزیر برنامه

 یا منطقه یزیر برنامه

 یشهر یطراح

 كیونیب یمعمار - یمعمار یفناور

 ت پروژه و ساختیریمد

 یراث شهریحفاظت و مرمت م - یخیتار یه و بافت هایابن یایمرمت و اح
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 رشته تحصیلی دانشکده/ پژوهشکده

 رانیا یمطالعات معمار

 یو انرژ یمعمار

 یمعمار یمهندس

 منظر یمعمار یمهندس

الکترونیك و  -مهندسی برق 
 مخابرات

 ستمیس -مخابرات -برق یمهندس

 كیکرو و نانو الکترونیم یافزاره ها -برق  یمهندس

 یکیالکتر ین هایك قدرت و ماشیالکترون -برق  یمهندس

 حمل و نقل یبرق یسامانه ها -برق  یمهندس

الکترونیك و  -مهندسی برق 
 مخابرات

 تالیجیك دیالکترون یستم هایس -برق  یمهندس

 دان و موجیمخابرات م -برق  یمهندس

 كیمجتمع الکترون یمدارها -برق  یمهندس

 یکیالکتر یانرژ یستم هایت سیریو مد یزیبرنامه ر -برق  یمهندس

 قدرت یستم هایس -برق  یمهندس

 کنترل -برق  یمهندس

مهندسی عمران، آب و محیط 
 زیست

 یعیدر سوانح طب یمهندس

 حمل و نقل -عمران  یمهندس

 زلزله -عمران  یمهندس

 كیژئوتکن -عمران  یمهندس



 14 

 رشته تحصیلی دانشکده/ پژوهشکده

 یکیدرولیه یآب و سازه ها یمهندس -عمران  یمهندس

 ستیط زیمح یمهندس -عمران  یمهندس

 ت منابع آبیریو مد یمهندس -عمران  یمهندس

 آب و فاضالب -ست یط زیمح یمهندس

 نیاداره زم یستم هایس - ینقشه بردار یمهندس

 مهندسی مکانیك و انرژی

 رید پذیتجد یها یانرژ یمهندس

 یفن یبازرس یمهندس

 یانرژ یتکنولوژ - یانرژ یستم هایس یمهندس

 مهندسی مکانیك و انرژی

 یانرژ یها ستمیس - یانرژ یها ستمیس یمهندس

 كیمکاترون یمهندس

 یل انرژیتبد -ك یمکان یمهندس

 یکاربرد یطراح -ك یمکان یمهندس

 زاتیش تجهیو پا ینگهدار -ك یمکان یمهندس

 یو انتخاب مواد مهندس ییشناسا-مواد یمهندس

 ای مهندسی هسته

 کاربرد پرتوها - یهسته ا یمهندس

 یپرتو پزشک یمهندس - یهسته ا یمهندس

 چرخه سوخت یمهندس - یهسته ا یمهندس

 راکتور یمهندس - یهسته ا یمهندس

 یسازمان یمعمار -اطالعات  یفناور یمهندس مهندسی و علوم کامپیوتر
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 رشته تحصیلی دانشکده/ پژوهشکده

 کزیو ربات یهوش مصنوع -وتریکامپ یمهندس

 یوتریکامپ یستم هایس یمعمار-وتریکامپ یمهندس

 نرم افزار -وتر یکامپ یمهندس

 

 

 2جدول 
 های مجاز کارشناسی رشته رشته تحصیلی دانشکده/پژوهشکده

مهندسی و فناوری 
 نوین

ی ها فرآوردهمهندسی صنایع چوب و 

 صنایع سلولزی -سلولزی 

مهندسی  -ی سلولزیها فرآوردهمهندسی صنایع چوب و 

مهندسی عمران گرایش محیط  -مهندسی صنایع -شیمی

مهندسی  -مهندسی مکانیک -مدیریت صنعتی -زیست

 -مهندسی صنایع مبلمان -مکانیک گرایش بیوسیستم

علوم و مهندسی  -مهندسی نساجی -مهندسی پلیمر

 شیمی -یفناور ستیز -محیط زیست

ی ها فرآوردهمهندسی صنایع چوب و 

 کامپوزیت های لیگنوسلولزی-سلولزی

مهندسی صنایع  -ی سلولزیها فرآوردهصنایع چوب و 

مهندسی  -مهندسی معماری -مهندسی عمران -مبلمان

 -مهندسی شیمی -مهندسی منابع طبیعی -مکانیک

 مهندسی پلیمر -مهندسی مواد -کارشناسی شیمی

 جلوبرندگی -مهندسی هوافضا 

 

مکانیک )گرایش حرارت و ، مهندسی هوافضامهندسی 

 سیاالت(، مهندسی عمران )گرایش آب(

 

 مهندسی هوافضا، مهندسی مکانیک، مهندسی برق دینامیک پرواز و کنترل -مهندسی هوافضا 

های  طراحی سازه -مهندسی هوافضا 

 هوافضایی

مهندسی هوافضا، مهندسی مکانیک )گرایش طراحی 

 جامدات(، مهندسی عمران )گرایش سازه(

های  علوم و فناوری
 پزشکی

 بیو الکتریک -مهندسی پزشکی

 

 مهندسی برق

 مهندسی مکانیک

 فضای مجازی

های  سیستم -مهندسی فناوری اطالعات 

 یا چندرسانه
 مهندسی برق،کامپیوتر و علوم کامپیوتر

 های اطالعاتی سیستم -مهندسی صنایع 
افزار و  کامپیوترگرایش نرم مهندسی

 اطالعات فناوری مهندسی

 مهندسی برق،کامپیوتر و علوم کامپیوتر یرمزنگارمخابرات امن و  -مهندسی برق 

 لیزر و پالسما
 فیزیک فوتونیک

 فیزیک مهندسی پالسما
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 های مجاز کارشناسی رشته رشته تحصیلی دانشکده/پژوهشکده
 روانشناسی، علوم تربیتی، مشاوره، کودکان استثنایی ی شناختیبخش توان علوم شناختی و مغز

 خانواده
 روانشناسی خانواده روانشناسی بالینی

 حقوق حقوق خانواده

 علوم محیطی

 آگرواکولوژی

 

های مهندسی کشاورزی، مهندسی منابع  کلیه رشته

 طبیعی و محیط زیست

 

 -علوم و مهندسی محیط زیست 

 ی محیط زیستها یآلودگ
 

های مهندسی  های محیط زیست، کلیه رشته کلیه رشته

 ها( )کلیۀ گرایشمنابع طبیعی، رشته مهندسی شیمی 

 

 آموزش محیط زیست -محیط زیست 

 برنامه ریزی محیط زیست -محیط زیست

مدیریت  -علوم و مهندسی محیط زیست 

 و حفاظت تنوع زیستی

مطالعات بنیادین 
 علم و فناوری

 ها(، فلسفهمدیریت )کلیه گرایش گذاری علم و فناوری سیاست

 شیمی بیوشیمی تحقیقات پروتئین

 شناسی بنیاد ایران

 شناسی تاریخ ایران -شناسی  ایران

 یشناس مردمزبان و ادبیات فارسی، تاریخ، گردشگری و 

 

و میراث  ورسوم آداب -شناسی  ایران

 فرهنگی

شناسی و مرمت  اصول نسخه -شناسی ایران

 ی خطی و نسخه آراییها نسخه

 شناسی عمومی ایران -شناسی  ایران

مدیریت و 
 حسابداری

سیستم های  -مدیریت فناوری اطالعات 

 اطالعات پیشرفته

 مدیریت دانش -مدیریت فناوری اطالعات 

وکار  کسب -مدیریت فناوری اطالعات 

 الکترونیك

مهندسی کامپیوتر،  مهندسی صنایع، مدیریت بازرگانی، 

 مدیریت صنعتی

 سازمانی - کارآفرینی مدیریت
 مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت صنعتی، 

 مهندسی صنایعمدیریت مالی مهندسی کامپیوتر، 

 اعجاز قرآن
 اعجاز -علوم قرآنی 

ها اعم از علوم انسانی، پایه، فنی و مهندسی تمامی رشته

 اعجاز-علوم قرآنی

 ها(علوم کامپیوتر )کلیه گرایش رایانشی کاوی قرآن

اولیه گیاهان و مواد 
 دارویی

 گیاهان دارویی-علوم و مهندسی باغبانی

علوم و مهندسی باغبانی، مهندسی تولیدات گیاهی، 

پزشکی، مهندسی  مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، گیاه

طبیعت، مهندسی فضای سبز، علوم و مهندسی محیط 

شناسی سلولی و  گیاهی و زیست زیست، زیست شناسی

 مولکولی
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 های مجاز کارشناسی رشته رشته تحصیلی دانشکده/پژوهشکده
 شیمی داروییفیتوشیمی، گیاهان 

 فیزیک هاای در همه گرایش مهندسی هسته ای مهندسی هسته

ادبیات و علوم 
 انسانی

 شناسی همگانی زبان

 های باستانی زبان

 زبانان یرفارسیغآموزش زبان فارسی به 

زبان و ادبیات فارسی، انگلیسی، آلمانی، فرانسه، عربی، 

 شناسی و تاریخ، فلسفه روسی، باستان

برای رشته آموزش زبان  منحصرًازبان و ادبیات چینی 

 زبانان یرفارسیغفارسی به 

 


