فراخوان پذیرش بدون آزمون کارشناسیارشد دانشگاه شهید بهشتی برای
سال تحصیلی ( 1401-1400سهمیه استعداد درخشان)

دانشگاه شهيد بهشتي بر اساس آیيننامه «پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصيلي کارشناسيارشد» ،ضوابط و
مقررات مربوطه وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری و دستورالعمل اجرایي مصوب شورای استعدادهای درخشان دانشگاه ،برای
نيمسال اول سال تحصيلي  1401-1400دانشجو ميپذیرد.
کلیه متقاضیان از تاریخ  99/09/04تا  99/09/24میتوانند به سامانه جامع آموزشی دانشگاه شهید بهشتی به
نشانی ( )https://golestan.sbu.ac.irمراجعه نموده و نسبت به ثبتنام و بارگذاری مدارک اقدام نمایند.
 ارائه درخواست و دارا بودن حداقل شرایط به هیچ عنوان به معنی پذیرش نمیباشد.
 پذیرش اولیه به منزله پذیرش قطعی نیست و هیچگونه حقّی برای داوطلبان ایجاد نمیکند.
 پذیرش نهایی منوط به تأیید سازمان سنجش آموزش کشور است.

حداقل شرايط الزم برای ارائه درخواست
 )1دانشجویان دوره کارشناسي پيوسته ورودی مهر  1396دانشگاههای مشمول فراخوان که پس از شش نيمسال تحصيلي با
گذراندن حداقل سه چهارم کل واحدهای درسي خود به لحاظ ميانگين کل جزء پانزده درصد برتر دانشجویان همرشته و
همورودی بوده و دارای حداقل ميانگين  16در رشتههای فني مهندسي و علوم پایه و  17در رشتههای علوم انساني و هنر -
باشند.
تبصره  :1متقاضيان ورودی بهمن  1395به شرط دانشآموختگي در  8نيمسال ميتوانند درخواست خود را ارائه
نمایند.
تبصره  :2چنانچه ظرفيت پذیرش بدون آزمون رشتهای در دوره کارشناسيارشد با پانزده درصد برتر دانشجویان
حائز شرایط تکميل نشود ،صرفاً تقاضای دانشجویان ده درصد برتر بعدی دانشگاه شهيد بهشتي ( 25درصد برتر)
با اولویت رتبه در آن رشته و در صورت دارا بودن سایر شرایط ،بررسي ميشود.
 )2متقاضي باید حداکثر تا  1400/06/31و طي هشت نيمسال دانشآموخته شود.
تبصره  :1درخواست پذیرش متقاضياني که در طول  6نيمسال تحصيلي در دوره کارشناسي پيوسته،
دانشآموخته شوند و به لحاظ ميانگين کل در مقایسه با ميانگين کل  8نيمسال دانشجویان همرشته و غيرهم
ورودی خود جزء پانزده درصد برتر باشند ،به صورت مازاد بر ظرفيت پذیرش بدون آزمون ،قابل بررسي است.
ضروری است داوطلبان مشمول این تبصره در فراخوان ثبتنام کنند.
تبصره  :2تقاضای برگزیدگان علمي در رشتههایي که برنامه درسي آنان طبق مصوبه شورای عالي برنامهریزی در دوره
کارشناسي پيوسته 9 ،نيمسال تحصيلي مصوب شده باشد ،قابل بررسي است.

 )3حداکثر سن متقاضيان  28سال است.
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مالحظات
 )1درخواست برگزیدگان رتبههای یک تا پانزده مرحله نهایي المپيادهای علمي -دانشجویي برای ورود به همان رشته یا
رشتههای مرتبط به تشخيص کارگروههای تخصصي برنامهریزی و گسترش آموزش عالي با ارائه معرفينامه از دبيرخانه
المپياد ،به صورت مازاد بر ظرفيت پذیرش با آزمون ،بررسي ميشود.
 )2تغيير رشته یا محل تحصيل افراد پذیرفته شده بر اساس آیيننامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره
تحصيلي کارشناسيارشد ،مجاز نيست.
 )3پذیرش دانشجویان غيرایراني ،ایراني انتقالي از دانشگاههای خارج از کشور و دانشجویاني که مدرک خود را از دانشگاههای
خارج از ایران اخذ نمودهاند ،از طریق این فراخوان امکانپذیر نيست.
 )4دانشجویان دورههای مجازی ،نیمهحضوری یا غیرحضوری ،دانشگاههای پیام نور ،آزاد اسالمی،
غیردولتی -غیرانتفاعی ،علمی کاربردی ،فنی حرفهای و پردیسهای بینالملل (خودگردان) مجاز به شرکت در
این فراخوان نیستند.
دانشگاههای مشمول فراخوان
 -1اصفهان ،تبریز ،تربیت مدرس ،تهران ،شهید بهشتی ،شیراز ،فردوسی مشهد ،صنعتی اصفهان ،صنعتی
امیرکبیر ،صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ،صنعتی شریف ،عالمه طباطبایی ،علم و صنعت ،ارومیه،
الزهرا ،بوعلی سینا ،بیرجند ،خوارزمی ،رازی کرمانشاه ،زنجان ،سمنان ،سیستان و بلوچستان ،شهید باهنر
کرمان ،شهید چمران اهواز ،کاشان ،گیالن ،مازندران ،یزد ،سهند تبریز ،صنعتی بابل ،صنعتی شاهرود،
صنعتی شیراز ،علوم پایه زنجان ،علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،هنر ،هنر اسالمی تبریز ،هنر
اصفهان ،شاهد ،تربیت دبیر شهید رجایی ،صنعت نفت.
 -2دانشجویان حائز حداقل شرایط الزم برای درخواست از سایر دانشگاههای دولتی غیر از دانشگاههای
مندرج در بند  1در صورتی که حائز رتبه اول تا سوم در رشته تحصیلی ( 40نفر ورودی و باالتر) و رتبههای
اول و دوم (ورودی کمتر از  40نفر) باشند ،میتوانند در این فراخوان شرکت کنند.
تعیین اولويتها (انتخاب رشته/گرايش)
متقاضيان ميتوانند حداکثر سه رشته-گرایش مرتبط با رشته دوره کارشناسی خود را به ترتيب اولویت از جدول ()1
انتخاب نمایند.
 دانشجویان ميتوانند با پرداخت هزینه جداگانه و دریافت نامکاربری و گذرواژه جداگانه متقاضي رشتههای
دانشکده/پژوهشکده مرتبط (طبق جدول  )2نيز باشند.
 با توجه به اینکه احتمال تغيير رشتههای مشمول پذیرش بدون آزمون مندرج در جداول  1و  2برای سال تحصيلي
 1401-1400وجود دارد ،لذا حذف رشته/گرایش مورد تقاضای داوطلب هیچگونه حقی برای وی ایجاد
نمیکند.
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نکات مهم
 )1پذیرش برای سال تحصيلي بالفاصله پس از دانشآموختگي و صرفاً برای یک بار امکانپذیر ميباشد.
 )2مدارک متقاضياني که در مهلت مقرر اقدام به ثبتنام اینترنتي نکرده باشند ،بررسي نخواهد شد.
 )3وجه پرداختی بابت ثبتنام در این فراخوان به هیچ وجه مسترد نمیگردد .لطفا پیش از اقدام به ثبتنام ،شرایط
مندرج در فراخوان را به دقت مطالعه فرمایید.
 )4درخواست متقاضي صرفاً در اولویتهایي بررسي ميشود که در فرم تقاضا و در زمان ثبتنام اینترنتي ،انتخاب کرده است.
حتي در صورت عدم تکميل ظرفيت سایر رشته/گرایشهای مرتبط ،به هيچ عنوان امکان بررسي درخواست در سایر
گرایشها وجود ندارد .لذا ضروری است داوطلب در انتخاب رشته/گرایشها و اولویت آنها دقت کند.
 )5چنانچه در هر مرحله از ثبتنام ،بررسي مدارک ،پذیرش اوليه و اشتغال به تحصيل مشخص شود که داوطلب شرایط
پذیرش از طریق آیيننامه «پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصيلي کارشناسي ارشد» و این فراخوان
را ندارد یا مغایرتي بين مدارک و مستندات ارائه شده با اصل مدارک وجود داشته باشد ،بالفاصله از ثبتنام و ادامه تحصيل
وی جلوگيری ميشود و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.
 )6شرکت در این فراخوان و اعالم نتایج اولیه ،هیچ حقی برای متقاضی ایجاد نمیکند .به کلیه متقاضیان توصیه
میشود مراحل و پیشنیازهای آزمون عادی کارشناسی ارشد را دقیقاً رعایت نمایند.
نحوه ثبتنام
)1
)2
)3
)4
)5

به آدرس  https://golestan.sbu.ac.irمراجعه کرده و به قسمت « پذیرش دانش آموختهگان ممتاز متقاضي
کارشناسي ارشد بدون آزمون» رجوع کنيد.
شناسه کاربری و گذرواژه خود را در سامانه تعریف نموده و پس از به خاطرسپاری (یادداشت برداری) از سامانه خارج شوید.
مجدداً به آدرس  https://golestan.sbu.ac.irمراجعه و با شناسه کاربری و گذرواژه خود (تعریف شده در مرحله قبل)
به سامانه وارد شوید.
در بخش "آزمون" " >---دانشگاه شهيد بهشتي" " >----پذیرش داوطلب در آزمون" وارد شوید و به تکميل اطالعات
الزم بپردازید.
الزم است فرمهایي را که از این پورتال با فرمت  wordدریافت نمودهاید ،پس از تکميل به فرمت  pdfتبدیل نمایيد.
سپس سایر مدارک الزم را با وضوح اسکن نمایيد و آنها را در فرمت  pdfو با حجم کمتر از  250کيلوبایت برای هر فایل،
در سامانه بارگذاری نمایيد .کلیه فرمها باید به صورت تایپ شده باشد .به فرمهایی که به صورت دستی تکمیل
شده ،ترتیب اثر داده نمیشود.

مدارک الزم برای ثبتنام اينترنتی
)1
)2
)3
)4
)5

یک قطعه عکس اسکن شده به فرمت  JPEGبا حداکثر حجم 100 KB
تصویر صفحات اول و توضيحات شناسنامه با شماره سریال به انضمام تصویرکارت ملي
ریز نمرات دوره کارشناسي تا پایان نيمسال ششم (به صورت غيررسمي)
فرم تکميل شده تقاضا
گواهي پانزده درصد برای دانشجویان سایر دانشگاهها .متن گواهي مورد نظر در سربرگ دانشگاه محل تحصيل کارشناسي ،کپي
شده و پس از شماره ،تاریخ و امضاء بارگذاری شود .ارائه این گواهی صرفاً برای متقاضیان سایر دانشگاهها (غیر از
دانشگاه شهید بهشتی) الزامی است.

 )6مبلغ ثبتنام در فراخوان 1/100/000ریال ميباشد .پرداخت وجه تنها از طریق سامانه گلستان امکانپذیر است.
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اعالم نتايج
 اسامي پذیرفتهشدگان اوليه در اواخر اسفند  99بر اساس شماره پرونده داوطلب از طریق وبگاه دانشگاه شهيد
بهشتي به آدرس ( )http://www.sbu.ac.ir/Adj/EDUVP/Talent/Pages/default.aspxاعالم خواهد شد.
دانشگاه مسئولیتی در قبال اطالعرسانی از طرق دیگر ندارد.
 الزم است متقاضيان از زمان ارائه درخواست تا اعالم نتایج نهایي (اعالم اسامي مورد تایيد سازمان سنجش آموزش
کشور) ،اخبار مربوط را از طریق وبگاه اداره جذب و هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه پيگيری نمایند.

از هرگونه تماس تلفنی و مراجعه حضوری اکیداً خودداری فرمایید.
سؤاالت شما از طریق ایمیل  elite@mail.sbu.ac.irپاسخ داده میشود.
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جدول  :1رشته/گرایشهای مقطع کارشناسيارشد سال تحصيلي 1400-1401
رشته تحصیلی

دانشکده/پژوهشکده

مهندسي معماری
معماری منظر
بازسازی پس از سانحه
معماری و انرژی
مدیریت پروژه و ساخت

معماری و شهرسازی

فناوری معماری  -معماری بيونيک
طراحي شهری
برنامهریزی شهری
برنامهریزی منطقهای
مهندسي هوافضا  -جلوبرندگي
مهندسي هوافضا  -دیناميک پرواز و کنترل
مهندسي هوا فضا  -مهندسي فضایي
مهندسی و فناوریهای نوین

مهندسي هوافضا  -طراحي سازه های هوافضایي
مهندسي صنایع چوب و فرآورده های سلولزی  -صنایع سلولزی
مهندسي صنایع چوب و فرآورده های سلولزی-کامپوزیت های ليگنوسلولزی
مهندسي هسته ای  -راکتور
مهندسي هسته ای  -پرتو پزشکي

مهندسی هستهای

مهندسي هسته ای  -چرخه سوخت
مهندسي هسته ای  -کاربرد پرتوها
مهندسي عمران  -مهندسي آب و سازه های هيدروليکي
مهندسي عمران  -مدیریت منابع آب

مهندسی عمران ،آب و محیط
زیست

مهندسي محيط زیست  -آب و فاضالب
مهندسي عمران  -مهندسي محيط زیست
مهندسي عمران  -حمل و نقل
مهندسي عمران  -مهندسي ژئوتکنيک
مهندسي عمران  -مهندسي زلزله
مهندسي مکانيک  -تبدیل انرژی
مهندسي انرژی های تجدید پذیر(برق)
مهندسي انرژی های تجدید پذیر(مکانيک)

مهندسی مکانیك و انرژی

مهندسي مکانيک  -نگهداری و پایش تجهيزات
مهندسي مکانيک  -طراحي کاربردی
مهندسي مواد-شناسایي و انتخاب مواد مهندسي
مهندسي ایمني و بازرسي فني
مهندسي سيستم های انرژی  -تکنولوژی انرژی
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رشته تحصیلی

دانشکده/پژوهشکده

مهندسي سيستمهای انرژی  -سيستمهای انرژی
مهندسي فناوری اطالعات  -سيستمهای چند رسانه ای
مهندسي صنایع  -سيستمهای اطالعاتي

فضای مجازی

مهندسي برق  -مخابرات امن و رمز نگاری
مهندسي برق  -سيستم های الکترونيک دیجيتال
مهندسي برق  -افزاره های ميکرو و نانو الکترونيک
مهندسي برق  -مدارهای مجتمع الکترونيک
مهندسي برق  -سيستم های قدرت
مهندسی برق

مهندسي برق  -برنامه ریزی و مدیریت سيستم های انرژی الکتریکي
مهندسي برق  -مخابرات  -ميدان و موج
مهندسي برق-مخابرات  -سيستم
مهندسي برق  -کنترل
مهندسي برق  -سامانه های برقي حمل و نقل
مهندسي برق -الکترونيک قدرت و ماشين های الکتریکي
مهندسي کامپيوتر  -نرم افزار

مهندسی و علوم کامپیوتر

مهندسي کامپيوتر -هوش مصنوعي و رباتيکز
مهندسي کامپيوتر گرایش معماری سيستم های کامپيوتری
مهندسي فناوری اطالعات  -معماری سازماني
مهندسي پزشکي  -بيوالکتریک

علوم و فناوری پزشکی

زمين شناسي  -اقتصادی
آب زمين شناسي
زمين شناسي  -پترولوژی
علوم زمین

علوم زمين  -چينه نگاری و دیرینه شناسي
زمين شناسي نفت
علوم زمين  -رسوب شناسي و سنگ شناسي
زمين شناسي  -تکتونيک(زمين ساخت)
ریاضي محض  -هندسه
محاسبات نرم  -ساختارهای جبری منطقي
ریاضي محض-جبر
ریاضيات و کاربردها گرایش منطق ریاضي

علوم ریاضی

ریاضي کاربردی  -معادالت دیفرانسيل و سيستم های دیناميکي
ریاضي کاربردی  -آناليز عددی
ریاضي کاربردی -علوم داده
آموزش ریاضي
علوم کامپيوتر -داده کاوی
علوم کامپيوتر  -الگوریتم ونظریه محاسبه
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رشته تحصیلی

دانشکده/پژوهشکده

بيم سنجي
آمار ریاضي
آمار اقتصادی و اجتماعي
آگرواکولوژی
علوم و مهندسي محيط زیست  -آلودگي های محيط زیست
محيط زیست  -آموزش محيط زیست

علوم محیطی

محيط زیست -برنامه ریزی محيط زیست
علوم و مهندسي محيط زیست  -مدیریت و حفاظت تنوع زیستي
ميکروبيولوژی -زیست شناسي ميکروب های بيماری زا
ميکروبيولوژی -ميکروبيولوژی صنعتي
زیست فناوری ميکروبي
زیست شناسي علوم گياهي  -سيستماتيک اکولوژی
زیست شناسي -علوم گياهي  -فيزیولوژی گياهي
مهندسي کشاورزی  -بيوتکنولوژی کشاورزی
زیست شناسي -علوم جانوری  -فيزیولوژی جانوری
زیست شناسي  -علوم جانوری  -بيوسيستماتيک جانوری
زیست شناسي جانوری  -سلولي و تکویني
زیست شناسي دریا  -جانوران دریا
زیست شناسي  -ژنتيک
ریززیست فناوری
شيمي  -شيمي فيزیک
شيمي کاتاليست
شيمي  -شيمي معدني

علوم شیمی و نفت

شيمي پليمر
شيمي  -شيمي آلي
شيمي  -شيمي تجزیه
فيتوشيمي
شيمي دارویي

گیاهان و مواد اولیه دارویی

علوم ومهندسي باغباني-گياهان دارویي
فوتونيک

لیزر و پالسما

مهندسي پالسما
فيزیک  -ذرات بنيادی و نظریه ميدانها
فيزیک گرایش گرانش و کيهانشناسي
فيزیک  -ماده چگال

فیزیك

فيزیک گرایش فيزیک پالسما
فيزیک گرایش اپتيک و ليزر
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رشته تحصیلی

دانشکده/پژوهشکده

فيزیک گرایش فيزیک آماری و سامانههای پيچيده
بيوشيمي

مرکز پروتئین

زبان و ادبيات انگليسي
آموزش زبان انگليسي
زبان شناسي همگاني
زبان های باستاني ایران
آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان
زبان و ادبيات عربي
پژوهش علوم اجتماعي
زبان و ادبيات فارسي
زبان و ادبيات فارسي  -ادبيات کودک و نوجوان
زبان و ادبيات فرانسه

ادبیات و علوم انسانی

مترجمي زبان فرانسه
تاریخ اسالم
تاریخ ایران باستان
تاریخ  -مطالعات آسيای مرکزی و قفقازی
تاریخ ایران اسالمي
باستان شناسي  -پيش از تاریخ
باستان شناسي  -دوران تاریخي ایران
آموزش زبان آلماني
فلسفه
مدرسي مباني نظری اسالم
مدرسي معارف قرآن و حدیث
فقه سياسي
مدرسي اخالق اسالمي
عرفان تطبيقي

الهیات و ادیان

عرفان اسالمي
فلسفه و کالم اسالمي
کالم تطبيقي
تاریخ و تمدن ملل اسالمي
روانشناسي باليني کودک و نوجوان
روانشناسي باليني
مشاوره  -خانواده

علوم تربیتی و روانشناسی

روانشناسي عمومي
روانشناسي صنعتي و سازماني
روانشناسي تربيتي
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رشته تحصیلی

دانشکده/پژوهشکده

مشاوره  -مدرسه
مدیریت آموزشي
تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
برنامهریزی درسي
مدیریت و برنامهریزی آموزش عالي
آموزش و بهسازی منابع انساني
علم اطالعات و دانش شناسي  -مدیریت اطالعات
رفتار حرکتي  -یادگيری و کنترل حرکتي
علوم ورزشي  -روانشناسي ورزشي
علوم ورزشی و تندرستی

فيزیولوژی ورزشي _ فيزیولوژی ورزشي کاربردی
فيزیولوژی ورزشي _ فيزیولوژی فعاليت ورزشي محض
آسيب شناسي و حرکات اصالحي  -حرکات اصالحي
آسيب شناسي و حرکات اصالحي  -امدادگر ورزشي
حقوق خانواده

خانواده

روانشناسي باليني  -خانواده

علوم شناختی و مغز

توانبخشي شناختي

مطالعات بنیادین علم و فناوری

سياست گذاری علم و فناوری
جغرافيای سياسي  -آمایش سياسي فضا
جغرافيا و برنامهریزی روستایي -برنامهریزی کالبدی  -فضایي
جغرافيای و برنامهریزی روستایي -مدیریت توسعه پایدار روستایي
جغرافيا و برنامهریزی شهری گرایش آمایش شهری
جغرافيا و برنامه ریزی گردشگری  -برنامه ریزی فضایي مجتمع های گردشگری

علوم زمین

جغرافيا و برنامهریزی شهری گرایش محيط زیست شهری
طبيعتگردی
ژئومورفولوژی و آمایش محيط
آب و هواشناسي -آب و هواشناسي سينوپتيک
آب و هواشناسي  -آب و هواشناسي محيطي
مخاطرات محيطي
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيایي -سنجش از دور
سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيایي -سيستم اطالعات جغرافيا
حقوق خصوصي
حقوق جزا و جرم شناسي
حقوق اقتصادی

حقوق

حقوق عمومي
حقوق بين الملل
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رشته تحصیلی

دانشکده/پژوهشکده

حقوق مالکيت فکری
حقوق تجارت بين الملل
حقوق بشر
حقوق محيط زیست
علوم اقتصادی  -اقتصاد نظری
اقتصاد انرژی
برنامه ریزی سيستم های اقتصادی
مطالعات منطقه ای

علوم اقتصادی و سیاسی

روابط بين الملل
اندیشه سياسي در اسالم
علوم سياسي
مدیریت بازرگاني  -بازاریابي
مدیریت بازرگاني  -بازرگاني بين المللي
مدیریت بازرگاني  -مدیریت استراتژیک
مدیریت کارآفریني  -سازماني
مدیریت کارآفریني  -کسب و کار جدید
مدیریت مالي
حسابداری
حسابداری مدیریت
حسابرسي
مدیریت دولتي  -توسعه منابع انساني

مدیریت و حسابداری

مدیریت دولتي  -خط مشي گذاری عمومي
مدیریت دولتي  -مدیریت رفتار سازماني
مدیریت صنعتي  -تحقيق در عمليات
مدیریت صنعتي  -توليد و عمليات
مدیریت صنعتي  -مدیریت کيفيت و بهره وری
مدیریت فناوری اطالعات  -سيستم های اطالعات پيشرفته
مدیریت فناوری اطالعات  -مدیریت دانش
مدیریت فناوری اطالعات  -کسب و کار الکترونيک
مدیریت تکنولوژی-نوآوری تکنولوژی
قرآن کاوی رایانشي

اعجاز قرآن

علوم قرآني  -اعجاز
ایرانشناسي  -ایرانشناسي تاریخ
ایرانشناسي  -آداب و رسوم و ميراث فرهنگي

بنیاد ایرانشناسی

ایرانشناسي -اصول نسخهشناسي و مرمت نسخه های خطي و نسخه آرایي
ایرانشناسي  -ایرانشناسي عمومي
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جدول2
دانشکده/پژوهشکده

مهندسی و فناوری

رشته تحصیلی

رشتههای مجاز کارشناسی

مهندسي صنایع چوب و فرآوردههای سلولزی -
صنایع سلولزی

مهندسي صنایع چوب و فرآوردههای سلولزی -مهندسي شيمي-
مهندسي صنایع -مهندسي عمران گرایش محيط زیست -مدیریت
صنعتي -مهندسي مکانيک -مهندسي مکانيک گرایش بيوسيستم-
مهندسي صنایع مبلمان -مهندسي پليمر -مهندسي نساجي -علوم
و مهندسي محيط زیست -زیستفناوری -شيمي

مهندسي صنایع چوب و فرآوردههای سلولزی-
کامپوزیت های ليگنوسلولزی

صنایع چوب و فرآوردههای سلولزی -مهندسي صنایع مبلمان-
مهندسي عمران -مهندسي معماری -مهندسي مکانيک -مهندسي
منابع طبيعي -مهندسي شيمي -کارشناسي شيمي -مهندسي
مواد -مهندسي پليمر

مهندسي هوافضا  -جلوبرندگي

مهندسي هوافضا ،مهندسي مکانيک (گرایش حرارت و سياالت)،
مهندسي عمران (گرایش آب)

مهندسي هوافضا  -دیناميک پرواز و کنترل

مهندسي هوافضا ،مهندسي مکانيک ،مهندسي برق

مهندسي هوافضا  -طراحي سازههای هوافضایي

مهندسي هوافضا ،مهندسي مکانيک (گرایش طراحي جامدات)،
مهندسي عمران (گرایش سازه)

مهندسي پزشکي -بيو الکتریک

مهندسي برق

نوین

علوم و فناوریهای

مهندسي مکانيک

پزشکی

فضای مجازی

لیزر و پالسما
علوم شناختی و مغز
خانواده

علوم محیطی

مهندسي فناوری اطالعات  -سيستمهای
چندرسانهای

مهندسي برق،کامپيوتر و علوم کامپيوتر

مهندسي صنایع  -سيستمهای اطالعاتي

مهندسيکامپيوترگرایش نرمافزار و مهندسيفناوریاطالعات

مهندسي برق  -مخابرات امن و رمزنگاری

مهندسي برق،کامپيوتر و علوم کامپيوتر

فوتونيک

فيزیک

مهندسي پالسما

فيزیک

توانبخشي شناختي

روانشناسي ،علوم تربيتي ،مشاوره ،کودکان استثنایي

روانشناسي باليني خانواده

روانشناسي

حقوق خانواده

حقوق

آگرواکولوژی

کليه رشتههای مهندسي کشاورزی ،مهندسي منابع طبيعي و
محيط زیست

علوم و مهندسي محيط زیست  -آلودگيهای
محيط زیست
محيط زیست  -آموزش محيط زیست

کليه رشتههای محيط زیست ،کليه رشتههای مهندسي منابع

محيط زیست -برنامه ریزی محيط زیست

طبيعي ،رشته مهندسي شيمي (کليۀ گرایشها)

علوم و مهندسي محيط زیست  -مدیریت و
حفاظت تنوع زیستي
مطالعات بنیادین

مدیریت (کليه گرایشها) ،فلسفه

سياستگذاری علم و فناوری
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دانشکده/پژوهشکده

رشتههای مجاز کارشناسی

رشته تحصیلی

علم و فناوری
تحقیقات پروتئین

شيمي

بيوشيمي
ایرانشناسي  -ایرانشناسي تاریخ
ایرانشناسي  -آدابورسوم و ميراث فرهنگي

بنیاد ایرانشناسی

ایرانشناسي -اصول نسخهشناسي و مرمت
نسخههای خطي و نسخه آرایي

زبان و ادبيات فارسي ،تاریخ ،گردشگری و مردمشناسي

ایرانشناسي  -ایرانشناسي عمومي

مدیریت و
حسابداری

اعجاز قرآن

گیاهان و مواد اولیه

مدیریت فناوری اطالعات  -سيستم های
اطالعات پيشرفته
مدیریت فناوری اطالعات  -مدیریت دانش
مدیریت فناوری اطالعات  -کسبوکار الکترونيک

ادبیات و علوم
انسانی

صنعتي

مدیریت کارآفریني  -سازماني

مدیریت دولتي ،مدیریت بازرگاني ،مدیریت صنعتي ،مدیریت مالي
مهندسي کامپيوتر ،مهندسي صنایع

علوم قرآني  -اعجاز

تمامي رشتهها اعم از علوم انساني ،پایه ،فني و مهندسي علوم
قرآني-اعجاز

قرآن کاوی رایانشي

علوم کامپيوتر (کليه گرایشها)

علوم و مهندسي باغباني-گياهان دارویي

علوم و مهندسي باغباني ،مهندسي توليدات گياهي ،مهندسي توليد
و ژنتيک گياهي ،گياهپزشکي ،مهندسي طبيعت ،مهندسي فضای
سبز ،علوم و مهندسي محيط زیست ،زیست شناسيگياهي و
زیستشناسي سلولي و مولکولي

فيتوشيمي ،گياهان دارویي

شيمي

مهندسي هستهای در همه گرایشها

فيزیک

دارویی

مهندسی هستهای

مهندسي کامپيوتر ،مهندسي صنایع ،مدیریت بازرگاني ،مدیریت

زبان و ادبيات فارسي ،انگليسي ،آلماني ،فرانسه ،عربي ،روسي،

زبانشناسي همگاني

باستانشناسي و تاریخ ،فلسفه

زبانهای باستاني

زبان و ادبيات چيني منحصراً برای رشته آموزش زبان فارسي به

آموزش زبان فارسي به غيرفارسيزبانان

غيرفارسيزبانان
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