
 

 

 3زیرگروه  2زیرگروه  1زیرگروه 

ای پیوسته  ا: دکتر مقطع دکتر
یک ز ای پیوسته فت   بیوتکنولوژی، دکتر

شییم کاربردی،  : کارشنایس  مقطع

 ، شییم محض، مهندیس ایمنز

مهندیس پلیمر، مهندیس شییم، 

مهندیس معدن، مهندیس نفت، 

مهندیس بهداشت حرفه ای و ایمنز 

، مهن دیس کار، مهندیس ایمنز صنعنر

 ایمنز و بازرس فنز 

ونیک  : کاردانز   مقطع کاردانز الکتر

، کاردانز اویونیک هواپیما،  هواپیمانی

کاردانز پاالیش گاز، کاردانز شهرسازی، 

کاردانز فنز برق، کاردانز فنز 

جوشکاری، کاردانز فنز صنایع، کاردانز 

، کاردانز فنز   صنایع شیمیانی
فنز

وشی یم، عمران، کاردانز فنز عملیات پتر

کاردانز فنز معدن، کاردانز فنز 

 مکانیک، کاردانز نقشه برداری

کارشنایس  : ارشد کارشنایس  مقطع
 ارشد پیوسته معارف اسالیم و ارشاد

       کاردانز فنز مواد : کاردانز   مقطع
          ************ 

 

آمار و سنجش  : کارشنایس  مقطع

، آموزش  ، آمار، آموزش ابتدانی
آموزیسی

، آموزش ریاضز  ، آموزش تربیت بدنز

، ادیان  یک، آموزش کودکان استثنانی ز فت 

ونیک و  و مذاهب، اقتصاد، الکتر

، امنیت اطالعات،  مخابرات دریانی

ز الملل،  امنیت اقتصادی، امنیت بی 

، پژوهشگری  امنیت نرم، ایمنز صنعنر

امنیت، تاری    خ اسالم، تاری    خ تمدن ملل 

اسالیم، تربیت مروج سیایس، 

، حفاظت اطالعات، روان حسابداری

شنایس، ریاضیات و کاربردها، زبان و 

، شیعه شنایس، ضد  ادبیات عرنی

تروریسم، علم اطالعات و دانش 

 ، شنایس، علوم انتظایم، علوم تربینر

علوم سیایس، علوم فنز امنیت، علوم 

قرآن و حدیث، علوم کامپیوتر، علوم 

، علوم و  مهندیس، علوم ورزیسی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               ************ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               ************ 
 



 

 

حقوق اسالیم، مهندیس آب، فقه و 

فقه و حقوق امایم، فقه و حقوق 

، فقه و حقوق شافیع، فقه و  حنفز

حقوق مذاهب اسالیم، فقه و مبانز 

حقوق اسالیم، فلسفه و حکمت 

اسالیم، فلسفه و عرفان اسالیم، فلسفه 

و کالم اسالیم، فناوری اطالعات و 

یک مهندیس،  ز یک، فت  ز ارتباطات، فت 

گردشگری، مددکاری اجتمایع، 

یریت اطالعات و ارتباطات، مدیریت مد

امور بانیک، مدیریت امور گمریک، 

، مدیریت بیمه،  مدیریت بازرگانز

 ، مدیریت بیمه اکو، مدیریت دولنر

 
ی

، مدیریت فرهنیک مدیریت صنعنر

ی، مدیریت کسب و کارهای  هتز

کوچک، مدیریت مایل، مدیریت و 

 ، ، مربیگری عقیدنر  دریانی
بازرگانز

، م عارف اسالیم، مطالعات امنینر

تبلیغ و ارتباطات،  –معارف اسالیم 

معارف اسالیم و اخالق، معارف اسالیم 

و ادیان، معارف اسالیم و تاری    خ، 

، معارف  معارف اسالیم و علوم تربینر

، معارف اسالیم و  اسالیم و علوم قرآنز

کالم، معارف اسالیم و مدیریت، 

ر،  ز معماری داخیل، مهندیس اپتیک و لت 

مهندیس انرژی، مهندیس برق، مهندیس 

بهره برداری راه آهن، مهندیس پزشیک، 

مهندیس تعمت  و نگهداری هواپیما، 

مهندیس حمل و نقل رییل، مهندیس 

خط و سازه های رییل، مهندیس دریا، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               ************ 
 
 



 

 

مهندیس دریانوردی، مهندیس راه آهن، 

مهندیس ساخت و تولید، مهندیس 

شهرسازی، مهندیس صنایع، مهندیس 

مران، مهندیس کامپیوتر، مهندیس ع

 ،  آالت دریانی
ز ، مهندیس ماشی  کشنر

ز های رییل، مهندیس  مهندیس ماشی 

، مهندیس   های صنایع غذانی
ز ماشی 

معماری، مهندیس مکانیک، مهندیس 

مکانیک بیوسیستم )کشاورزی(، 

اسیون کشاورزی،  ز مهندیس مکانت 

مهندیس مواد و متالورژی، مهندیس 

، مهندیس نقشه برداری،  نساجی

های  مهندیس هوافضا، هتلداری، هتز

چند رسانه ای، هوانوردی، اقتصاد 

 کشاورزی

کاردانز آمار، کاردانز  : کاردانز   مقطع

، کاردانز آموزش و آم وزش ریاضز

، کاردانز ارتباطات و  پرورش ابتدانی

فناوری اطالعات، کاردانز امور بانیک، 

، کاردانز امور  کاردانز امور دولنر

 ، ، کاردانز امور مایل و مالیانر
ی

فرهنیک

کاردانز بهینه سازی مرصف انرژی، 

کاردانز بیمه، کاردانز تربیت مبلغ قرآن 

معلم قرآن کریم، کریم، کاردانز تربیت 

 تعمت  و نگهداری هواپیما، 
کاردانز

کاردانز تکنولوژی آبیاری، کاردانز 

ز های کشاورزی،  تکنولوژی ماشی 

کاردانز گردشگری، کاردانز حسابداری، 

کاردانز سخت افزار کامپیوتر، کاردانز 

علم اطالعات و دانش شنایس، کاردانز 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               ************ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               ************ 
 



 

 

 ، علوم انتظایم، کاردانز علوم ورزیسی

، کاردانز  کاردانز  فرآوری مواد معدنز

فناوری اطالعات و ارتباطات، کاردانز 

 ، فنز خط و ابنیه، کاردانز فنز کشنر

کاردانز مخابرات، کاردانز مخابرات 

 ، هواپیما، کاردانز مدیریت بازرگانز

، کاردانز  کاردانز مدیریت صنعنر

مدیریت گمریک، کاردانز مراقبت پرواز، 

، کاردانز معماری، کاردانز مع ماری سننر

اسیون کشاورزی، کاردانز  ز  مکانت 
کاردانز

 هتلداری
 


