رشته معادل

عنوان التین رشته

عنوان رشته

کد
رشته

ردیف

الهیات و معارف اسالمی  -فقه ومبانی حقوق اسالمی

Theology and Islamic Studies-Jurisprudence( Fiqh ) and
principles of Islamic Law

الهیات و معارف اسالمی  -فقه ومبانی حقوق اسالمی

100

1

الهیات و معارف اسالمی  -فلسفه وحکمت اسالمی

Theology and Islamic Studies - Islamic Philosophy and
Theosophy

الهیات و معارف اسالمی  -فلسفه وحکمت اسالمی

101

2

الهیات و معارف اسالمی  -تاریخ و تمدن ملل اسالمی

Lecturer of Islamic studies - History and Civilization of Islamic
Nations

الهیات و معارف اسالمی  -تاریخ و تمدن ملل اسالمی

102

3

الهیات و معارف اسالمی -ادیان وعرفان

Theology and Islamic Studies -Comparative Religious studies
and Mysticism

الهیات و معارف اسالمی -ادیان وعرفان

103

4

الهیات و معارف اسالمی  -علوم قرآن وحدیث

Theology and Islamic Studies- Quranic Studies and Hadith

الهیات و معارف اسالمی  -علوم قرآن وحدیث

104

5

جغرافیا -برنامه ریزی شهری

Geography - Urban Planning

جغرافیا -برنامه ریزی شهری

130

6

جغرافیا  -برنامه ریزی روستایی

Geography - Rural planning

جغرافیا  -برنامه ریزی روستایی

133

7

جغرافیا انسانی  -روستایی

Human- Rural Geography

جغرافیا انسانی  -روستایی

135

8

زبان و ادبیات فارس ی

Persian Language and Literature

زبان و ادبیات فارس ی

140

9

مترجمی زبان روس ی

Russian Translation

مترجمی زبان روس ی

146

10

زبان روس ی

Russian Language

زبان روس ی

149

11

زبان و ادبیات عرب

Arabic Language and Literature

زبان و ادبیات عرب

150

12

زبان و ادبیات فرانسه

French Language and Literature

زبان و ادبیات فرانسه

160

13

زبان فرانسه  -ادبی

French Language - Literature

زبان فرانسه  -ادبی

163

14

زبان و ادبیات انگلیس ی

English Language and Literature

زبان و ادبیات انگلیس ی

170

15

تاریخ

History

تاریخ

180

16

علوم اجتماعی

Social Sciences

علوم اجتماعی

190

17

علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی

Social Sciences - Social Researching

علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی

192

18

علوم اقتصادی

Economic Sciences

علوم اقتصادی

200

19

علوم اقتصادی  -اقتصاد بازرگانی

Economic Sciences - Business Economics

علوم اقتصادی  -اقتصاد بازرگانی

201

20

علوم اقتصادی  -اقتصاد نظری

Economic Sciences – Economics

علوم اقتصادی  -اقتصاد نظری

202

21

مدیریت بازرگانی

Business Administration

مدیریت بازرگانی

210

22

مدیریت دولتی

Public Management

مدیریت دولتی

211

23

حسابداری

Accounting

حسابداری

220

24

حقوق

Law

حقوق

230

25

علوم سیاس ی

Political Science

علوم سیاس ی

235

26

روانشناس ی عمومی

General Psychology

روانشناس ی عمومی

240

27

روانشناس ی بالینی

Clinical Psychology

روانشناس ی بالینی

241

28

روانشناس ی گرایش روانشناس ی وآموزش کودکان استثنائی

Exceptional Children Psychology

روانشناس ی گرایش روانشناس ی وآموزش کودکان استثنائی 242

29

علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی

Education - Exceptional Children’s Education

251

30

252

31

علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزش ی

Education - Educational Management and Curriculum Studies

علوم تربیتی گرایش مدیریت وبرنامه ریزی آموزش ی

253

32

کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی

Librarianship, Humanities, and Social Sciences

کتابداری گرایش علوم انسانی و اجتماعی

260

33

علوم کتابداری و اطالع رسانی

Librarianship and Information Science

علوم کتابداری و اطالع رسانی

261

34

تربیت بدنی و علوم ورزش ی

Physical Education and Sport Sciences

تربیت بدنی و علوم ورزش ی

291

35

فیزیک گرایش حالت جامد

Solid State Physics

فیزیک گرایش حالت جامد

300

36

فیزیک

Physics

فیزیک

305

37

شیمی

Chemistry

شیمی

310

38

شیمی گرایش محض

Pure Chemistry

شیمی گرایش محض

311

39

علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و
دبستانی

Education- Early Childhood and Primary Education

علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش کودکان استثنائی
علوم تربیتی گرایش آموزش و پرورش پیش دبستانی و
دبستانی

شیمی گرایش کاربردی

Applied Chemistry

شیمی گرایش کاربردی

313

40

شیمی  -شیمی آلی

Organic Chemistry

شیمی  -شیمی آلی

315

41

زیست شناس ی

Biology

زیست شناس ی

320

42

زیست شناس ی گرایش علوم جانوری

Biology - Zoology

زیست شناس ی گرایش علوم جانوری

322

43

زیست شناس ی گرایش علوم گیاهی

Biology - Plant Sciences

زیست شناس ی گرایش علوم گیاهی

323

44

زیست شناس ی گرایش عمومی

Biology General

زیست شناس ی گرایش عمومی

324

45

زمین شناس ی

Geology

زمین شناس ی

330

46

زیست شناس ی  -علوم سلولی مولکولی

Biology - Cell and Molecular Biology

زیست شناس ی  -علوم سلولی مولکولی

339

47

زیست شناس ی  -سلولی مولکولی

Biology - Cell and Molecular Biology

زیست شناس ی  -سلولی مولکولی

347

48

ریاض ی کاربردی

Applied Mathematics

ریاض ی کاربردی

381

49

ریاض ی محض

Pure Mathematics

ریاض ی محض

384

50

آمار

Statistics

آمار

390

51

آمار و کاربردها

Statistics and applications

آمار و کاربردها

398

52

ریاضیات و کاربردها

Mathematics and applications

ریاضیات و کاربردها

399

53

 Electrical Engineering - Electronics - Power - Communicationsمهندس ی برق ( الکترونیک  -قدرت  -مخابرات  -کنترل)
Control

مهندس ی برق ( الکترونیک  -قدرت  -مخابرات  -کنترل) 400

54

برق

Electrical Engineering

برق

401

55

مهندس ی برق  -الکترونیک

Electrical Engineering - Electronics

مهندس ی برق  -الکترونیک

402

56

مهندس ی برق  -قدرت

Electrical Engineering - Power

مهندس ی برق  -قدرت

403

57

مهندس ی برق  -مخابرات

Electrical Engineering - Communication

مهندس ی برق  -مخابرات

404

58

مهندس ی برق  -کنترل

Electrical Engineering - Control

مهندس ی برق  -کنترل

405

59

مهندس ی عمران  -عمران

Civil Engineering - Civil

مهندس ی عمران  -عمران

410

60

مهندس ی عمران  -سازه

Civil Engineering - Structure

مهندس ی عمران  -سازه

411

61

مهندس ی مکانیک  -مکانیک در حرارت سیاالت

Mechanical Engineering – Thermo fluid

مهندس ی مکانیک  -مکانیک در حرارت سیاالت

420

62

مهندس ی مکانیک  -مکانیک درطراحی جامدات

Mechanical Engineering - Solid Mechanics Design

مهندس ی مکانیک  -مکانیک درطراحی جامدات

421

63

مهندس ی مکانیک

Mechanical Engineering

مهندس ی مکانیک

424

64

مهندس ی مکانیک (طراحی جامدات  -حرارت و سیاالت)

)Mechanical Engineering (Design of Solids - Heat and Fluids

مهندس ی مکانیک (طراحی جامدات  -حرارت و سیاالت)

426

65

مهندس ی کامپیوتر  -نرم افزار

Computer Engineering - Software

مهندس ی کامپیوتر  -نرم افزار

430

66

مهندس ی کامپیوتر  -سخت افزار

Computer Engineering - Hardware

مهندس ی کامپیوتر  -سخت افزار

432

67

مهندس ی مواد و متالورژی

Materials Engineering - Metallurgy and Materials

مهندس ی مواد و متالورژی

449

68

مهندس ی مواد ـ متالورژی صنعتی

Materials Engineering - Industrial Metallurgy

مهندس ی مواد ـ متالورژی صنعتی

451

69

مهندس ی صنایع  -صنایع

Industrial Engineering

مهندس ی صنایع  -صنایع

452

70

کشاورزی  -علوم دامی

Agriculture Engineering - Animal Science

کشاورزی  -علوم دامی

500

71

510

72

مهندس ی کشاورزی -علوم وصنایع غذایی

Agriculture Engineering - Food Science and Technology

مهندس ی کشاورزی -علوم وصنایع غذایی

511

73

مهندس ی کشاورزی  -زراعت واصالح نباتات

Agricultural Engineering- Agronomy and Plant Breeding

مهندس ی کشاورزی -زراعت واصالح نباتات

520

74

مهندس ی کشاورزی  -مهندس ی آب

Agriculture Engineering - water Engineering

مهندس ی کشاورزی  -مهندس ی آب

531

75

مهندس ی کشاورزی  -گیاهپزشکی

Agriculture Engineering - Plant Protection

مهندس ی کشاورزی  -گیاهپزشکی

540

76

مهندس ی کشاورزی  -اقتصاد کشاورزی

Agriculture Engineering - Agricultural Economics

مهندس ی کشاورزی  -اقتصادکشاورزی

550

77

مهندس ی کشاورزی  -علوم باغبانی

Agriculture Engineering - Horticulture

مهندس ی کشاورزی  -علوم باغبانی

560

78

مهندس ی کشاورزی  -خاکشناس ی

Agriculture Engineering - Soil Sciences

مهندس ی کشاورزی  -خاکشناس ی

570

79

مهندس ی کشاورزی  -علوم خاک

Agriculture Engineering - Soil Science

مهندس ی کشاورزی  -علوم خاک

571

80

مهندس ی کشاورزی -علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل مواد Agriculture Engineering - Food Science and Technology (Food
غذایی
)Processing

مهندس ی کشاورزی -علوم وصنایع غذایی گرایش تبدیل
مواد غذایی

مهندس ی کشاورزی  -مکانیک ماشینهای کشاورزی

Agricultural Engineering - Mechanics of Agricultural
Machinery

مهندس ی کشاورزی  -مکانیک ماشینهای کشاورزی

581

81

مهندس ی کشاورزی علوم دامی  -طیور

Animal Science - Poultry

مهندس ی کشاورزی علوم دامی  -طیور

597

82

مهندس ی کشاورزی  -علوم دامی  -طیوردام

Animal Science

مهندس ی کشاورزی  -علوم دامی  -طیوردام

598

83

مهندس ی کشاورزی علوم دامی  -دام

Animal Science Livestock

مهندس ی کشاورزی علوم دامی  -دام

599

84

مهندس ی منابع طبیعی  -مرتع و آبخیزداری

Natural Resources Engineering - Rangeland and Watershed
Management

مهندس ی منابع طبیعی  -مرتع و آبخیزداری

770

85

مهندس ی منابع طبیعی  -محیط زیست

Natural Resources Engineering – Environment

مهندس ی منابع طبیعی  -محیط زیست

771

86

مهندس ی منابع طبیعی  -مدیریت مناطق خشک و بیابانی

Natural Resources Engineering - Drylands and Desert
Management

مهندس ی منابع طبیعی  -مدیریت مناطق خشک و بیابانی 772

87

مهندس ی منابع طبیعی  -شیالت

Natural Resources Engineering- Fishery

مهندس ی منابع طبیعی  -شیالت

774

88

مهندس ی معماری

Architectural Engineering

مهندس ی معماری

790

89

مهندس ی شهرسازی

Urban Planning

مهندس ی شهرسازی

791

90

الهیات  -فقه و مبانی حقوق اسالمی

Jurisprudence and Principles of Islamic Law

الهیات  -فقه و مبانی حقوق اسالمی

910

91

