رشته های مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی  4951 -59دانشگاه فردوسی مشهد

عنوان التین رشته عنوان عربی رشته
Veterinary Parasitology
Energy Economics
Agricultural Economics - Natural Resource and Environmental
Economics
Agricultural Economics - Agricultural Products Marketing
Theology and Islamic Studies - Religion and Spirituality
Theology and Islamic Studies - Sciences of Qur'an and Hadith
Theology and Islamic Studies - Jurisprudence and Principles of
Islamic Law
Theology and Islamic Studies - Philosophy and Al-Kalam
Theology and Islamic Studies - History and Civilization of Islamic
nations
Climatology (climatology) - synoptic
Climatology (climatology) - Urban
Pathology of Exercise and Movement Breeding - Breeding
Movements
Economic and Social Statistics
Mathematical Statistics
Mathematics Education
Teaching English Language
Teaching Persian to Non-Persian Speakers
Veterinary - Veterinary Histology

علم الطفیلیات البیطریه
إقتصاد الطاقة
االقتصاد الزراعی ـ اقتصادیات الموارد الطبیعیة و البیئة
االقتصاد الزراعی ـ تسویق المنتجات الزراعیة
علم الالهوت و الدراسات اإلسالمیة  -األدیان و التصوف
علم الالهوت و الدراسات اإلسالمیة  -علوم القرآن و الحدیث
علم الالهوت و الدراسات اإلسالمیة  -الفقه و مبادیء الشریعة اإلسالمیة
علم الالهوت و الدراسات اإلسالمیة  -الفلسفة و الکالم اإلسالمی
علم الالهوت و الدراسات اإلسالمیة  -التاریخ و حضارة الدول االسالمیة
علم المناخ(األرصاد الجویة)  -إجمالی
علم المناخ (األرصاد الجویة)  -فی المناطق الحضریة
علم األمراض الریاضیة و التمارین التصحیحیة  -تمارین تصحیحیة
اإلحصاء اإلقتصادی و الذجتماعی
اإلحصاء الریاضی
تعلیم الریاضیات
تعلیم اللغة اإلنکلیزیة
تعلیم اللغة الفارسیة لغیر الناطقین بها
الطب البیطری  -علم األنسجة البیطریة

عنوان فارسی رشته
انگل شناسی دامپزشکی
اقتصاد انرژی
اقتصاد کشاورزی ـ اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
اقتصاد کشاورزی ـ بازاریابی محصوالت کشاورزی
الهیات و معارف اسالمی  -ادیان و عرفان
الهیات و معارف اسالمی  -علوم قرآن و حدیث
الهیات و معارف اسالمی  -فقه و مبانی حقوق اسالمی
الهیات و معارف اسالمی  -فلسفه و کالم اسالمی
الهیات و معارف اسالمی  -تاریخ و تمدن ملل اسالمی
آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)  -سینوپتیک
آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)  -شهری
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی  -حرکات اصالحی
آمار اقتصادی  -اجتماعی
آمار ریاضی
آموزش ریاضی
آموزش زبان انگلیسی
آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
بافت شناسی دامپزشکی

Veterinary Medicine - Food Hygiene
Agricultural Engineering - Agricultural Biotechnology
Clinical Biochemistry
Social Science Research
History - History of Post-Islamic Iran
History - the history of Shi'ism
History of Ancient Iran
Economic Development and Planning
Geopolitics
Geography and Urban Planning
)Geography and Rural Planning (Physical Development
Geography and Rural Planning (Sustainable Development
)Management
Geopolitics of Urban Space
)Solid (Nanophysics
Accounting
Auditing
Law - Criminal Law and Criminology
Law - Private Law
Veterinary - Bacteriology
Veterinary - Physiology

الطب البیطری  -الصحة الغذائیة
الهندسة الزراعیة  -التکنولوجیا الحیویة الزراعیة
الکیمیا الحیویه السریریة
بحوث العلوم اإلجتماعیة
التاریخ – تاریخ ایران بعد االسالم
التاریخ – تاریخ التشیع
التاریخ اإلیرانی القدیم
التنمیة اإلقتصادیة و التخطیط
الجغرافیا السیاسیة
الجغرافیا و تخطیط المدن
الجغرافیا و التخطیط الریفی (التنمیة الهیکلیة)
الجغرافیا و التخطیط الریفی (إدارة التنمیة المستدامة)
الجغرافیا السیاسیة فی المناطق الحضری
الحالة الصلبة(فیزیاء النانو)
المحاسبة
التدقیق
القانون الجنائی و علم اإلجرام
القانون الخاص
الطب البیطری  -علم الجراثیم
الطب البیطری  -فیسیولوجیا

بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی (دامپزشکی)
بیوتکنولوژی در کشاورزی
بیوشیمی بالینی
پژوهش علوم اجتماعی
تاریخ  -تاریخ ایران بعد از اسالم
تاریخ  -تاریخ تشیع
تاریخ ایران باستان
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
جغرافیا سیاسی
جغرافیا و برنامه ریزی شهری ـ بهسازی و نوسازی شهری
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی (توسعه کالبدی)
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی (مدیریت توسعه پایدار)
جغرافیای سیاسی فضای شهری
حالت جامد (نانوفیزیک)
حسابداری
حسابرسی
حقوق جزا و جرم شناسی
حقوق خصوصی
دامپزشکی  -باکتری شناسی
دامپزشکی  -فیزیولوژی

Motor Behavior-Motor Development
Motor Behavior-Learning and Motor Control
International Relations
Clinical Psychology
Educational Psychology
General Psychology
Applied Mathematics - Numerical Analysis
Applied Mathematics - Operations Research
Applied Mathematics - Graph Theory
Applied Mathematics-Control and Optimization
Pure Mathematics - Analysis - Functional
Pure Mathematics - Analysis - Harmonic
Pure Mathematics - Group Theory
Pure Mathematics - Geometry - Dynamical Systems
Pure Mathematics - Geometry - Algebraic Topology
Pure Mathematics – Graphs and Algebraic Combinatorics
English Language and Literature
Persian Language and Literature
)Comparative Literature (Persian – Arabic
French Language and Literature

السلوک الحرکی  -التطور الحرکی
السلوک الحرکی ـ التعلم و التحکم بالحرکة
العالقات الدولیة
علم النفس السریری
علم النفس التربوی
علم النفس العام
الریاضیات التطبیقیة  -التحلیل العددی
الریاضیات التطبیقیة  -بحوث العملیات
الریاضیات التطبیقیة  -نظریة الرسم البیانی
الریاضیات التطبیقیة  -السیطرة و التحسین
الریاضیات البحتة  -تحلیل  -وظیفی
الریاضیات البحتة  -تحلیل  -تناسق
الریاضیات البحتة  -نظریة المجموعات
الریاضیات البحتة  -الهندسة  -أنظمة الدینامیکیة
الریاضیات البحتة  -الهندسة  -طوبولوجیا جبریة
الریاضیات البحتة  -الرسوم البیانیة و الترکیبات الجبریة
اللغة اإلنکلیزیة و آدابها
اللغة الفارسیة و آدابها
األدب المقارن(فارسی -عربی)
اللغة الفرنسیة و آدابها

رفتار حرکتی ـ رشد حرکتی
رفتار حرکتی ـ یادگیری و کنترل کیفی
روابط بین الملل
روانشناسی بالینی
روانشناسی تربیتی
روانشناسی عمومی
ریاضی کاربردی  -آنالیز عددی
ریاضی کاربردی  -تحقیق در عملیات
ریاضی کاربردی  -نظریه گراف
ریاضی کاربردی  -کنترل و بهینه سازی
ریاضی محض  -آنالیز  -تابعی
ریاضی محض  -آنالیز  -هارمونیک
ریاضی محض  -نظریه گروهها
ریاضی محض  -هندسه  -سیستمهای دینامیکی
ریاضی محض  -هندسه  -توپولوژی جبری
ریاضی محض  -گراف وترکیبات جبری
زبان و ادبیات انگلیسی
زبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات فارسی -ادبیات تطبیقی گرایش فارسی  -عربی)
زبان و ادبیات فرانسه

Arabic Language and Literature
Linguistics
Geology - Sedimentology and Sedimentary Rocks
Geology - economic
Geology - Hydrology
Geology - Stratigraphy and Paleontology
Geology - Environmental
Geology-Petrology
Geological tectonics
Biology - Animal Science - Animal Physiology
Biology - Plant Sciences - Plant Physiology
Biology - Cellular and Molecular
Biology - Animal Sciences-Animal Biosystematic
Biology - Plant Sciences – Systematic Ecology
Biology - Microbiology
Biology - Biochemistry
Biotechnology - (Biotechnology) - Microbial
Geomorphology - Hydrogeomorphology in Environmental Planning
Geophysics - Seismology
Chemistry - Organic

اللغة العربیة و آدابها
علم اللسانیات الجامع
الجیولوجیا  -الترسبات و الصخور الرسوبیة
الجیولوجیا  -إقتصادی
الجیولوجیا  -علم المیاه
الجیولوجیا -علم التراصف و التحجرات
الجیولوجیا  -بیئیة
الجیولوجیا -علم البترول
الجیولوجیا  -التکتوئیات
علم األحیاء -علم الحیوان  -فیسیولوجیا الحیوان
علم األحیاء  -علم النبات  -فیسیولوجیا النبات
علم األحیاء  -الخلویة و الجزیئیة
علم األحیاء  -علم الحیوان ـ النظامات الحیویه
علم األحیاء  -علم النبات  -منهجیة علم البیئة
علم األحیاء  -علم الجراثیم
علم األحیاء ـ کیمیاء حیویة
التکنولوجیا الحیویة  -التکنولوجیا الحیویة)  -المیکروبیة
الجیومورفولوجیا ـ جیومورفولوجیا المائیة فی التفلیط البیئی
الجیوفیزیائیة  -علم الزالزل
الکیمیاء  -عضوی

زبان وادبیات عربی
زبانشناسی همگانی
زمین شناسی  -رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
زمین شناسی  -اقتصادی
زمین شناسی  -آب شناسی
زمین شناسی  -چینه نگاری و دیرینه شناسی
زمین شناسی  -زیست محیطی
زمین شناسی پترولوژی
زمین شناسی ساختمانی -تکتونیک
زیست شناسی  -علوم جانوری  -فیزیولوژی جانوری
زیست شناسی  -علوم گیاهی  -فیزیولوژی گیاهی
زیست شناسی  -سلولی و مولکولی
زیست شناسی  -علوم جانوری ـ بیوسیستماتیک جانوری
زیست شناسی  -علوم گیاهی  -سیستماتیک اکولوژی
زیست شناسی  -میکروبیولوژی
زیست شناسی ـ بیوشیمی
زیست فناوری ( -بیوتکنولوژی)  -میکروبی
ژنومورفولوژی ـ هیدروژنومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
ژئوفیزیک  -زلزله شناسی
شیمی  -آلی

Physical Chemistry
Inorganic Chemistry
Chemistry - Analysis
Chemistry - Polymer
Information Sciences and Cognitive Science-Information
Management
Economic Sciences
Education- curriculum Development
Education- Educational Researches
Education- Education Management
Agriculture Engineering-Animal sciences-Ruminant Nutrition
Political Sciences
Cognitive Sciences - Psychological
Philosophy
Islamic theology and philosophy - Islamic Philosophy
Islamic theology and philosophy – Al-Kalam
Physics - Fundamental Particles
Physics - Astronomy and Astrophysics
Atomic-Molecular Physics
Solid State Physics
Nuclear Physics

کیمیاء  -الکیمیاء الفیزیائیة
الکیمیاء  -معدن
الکیمیاء  -التحلیل
الکیمیاء  -البولیمر
العلم المعلومات و العلم استئرافیة ـ ادارة المعلومات
العلوم اإلقتصادیة
التعلیم ـ تطویر المنهج
التعلیم ـ البحوث التربویة
التعلیم ـ ادارة التعلیم
الهندسة الزراعیة  -علم الحیوان -تغذیه حیوانات المجتة
العلوم السیاسیة
العلوم االستعرافیة ـ علم النفس
الفلسفة
الفلسفة و الکالم اإلسالمی  -فلسفة اسالمیة
الفلسفة و الکالم اإلسالمی  -کالم إسالمی
فیزیاء  -الجسیمات
فیزیاء  -علم الفلک و الفیزیاء الفلکیة
فیزیاء  -الذریة ،الجزیئیة
فیزیاء  -الحالة الصلبة
فیزیاء  -النوویة

شیمی  -شیمی فیزیک
شیمی  -شیمی معدنی
شیمی  -گرایش شیمی تجزیه
شیمی پلیمر
علوم اطالعات و دانش شناختی ـ مدیریت اطالعات
علوم اقتصادی
علوم تربیتی ـ برنامه ریزی درسی
علوم تربیتی ـ تحقیقات آموزشی
علوم تربیتی ـ مدیریت آموزشی
علوم دامی -تغذیه نشخوارکنندگان
علوم سیاسی
علوم شناختی ـ روان شناختی
فلسفه
فلسفه و کالم اسالمی  -کالم اسالمی
فلسفه و کالم اسالمی  -کالم اسالمی
فیزیک  -ذرات بنیادی
فیزیک  -نجوم و اختر فیزیک
فیزیک  -اتمی ،مولکولی
فیزیک  -حالت جامد
فیزیک  -هستهای

Exercise Physiology - Exercise Physiology and Health
English Translation
Arabic Translator Training
French Translation
Teaching Islamic Education-Introduction to Islamic Sources
Teaching Islamic Education-Theoretical Foundations of Islam
Executive management
Urban Management
Business Management - International Marketing
Business Management - Evolution
Business Administration - Change Management
Industrial Management - Production
Information and Technology Management (Advanced Information
)Systems
)Information and Technology Management (E-Business
Information and Technology Management - Knowledge
Management
Sport Management
Counseling - Family Counseling
Architecture
Agricultural Mechanization- Waste Recycling and Management
Agricultural Mechanization- System Management and Analysis

فسیولوجیا الریاضی  -فسولوجیا الریاضی و العافیة
ترجمة لغة إنکلیزیة
ترجمة لغة عربیة
ترجمة لغة فرانسیة
تعلیم التربیة اإلسالمیة ـ امقدمة فی المصادر اإلسالمیة
تعلیم التربیة اإلسالمیة ـ االسس نظریة اإلسالمیة
اإلدارة التنفیذیة
ادارة شئون المدینة
إدارة األعمال  -التوجه للتسویق الدولی
إدارة األعمال  -التوجه للتنمیة
ادارة االعمال ـ ادارة التغییر
اإلدارة الصناعیة  -التوجه لإلنتاج
اداره االمعلومات و التکنولوجیا ـ نظم المعلومات المتقدم
اداره االمعلومات و التکنولوجیا ـ االعمال الکترونیة
اداره االمعلومات و التکنولوجیا ـ اداره المعرفه
اإلدارة الریاضیة
اإلستشارة –اإلرشاد األسری
هندسة معماریة
المیکنة الزراعیة ـ تدویر و ادارة انفایات
المیکنة الزراعیة ـ ادارة نظام و تحلیل

فیزیولوژی ورزشی  -فعالیت بدنی و تندرستی
مترجمی زبان انگلیسی
مترجمی زبان عربی
مترجمی زبان فرانسه
مدرسی معارف اسالمی ـ آشنایی با منابع اسالمی
مدرسی معارف اسالمی ـ مبانی نظری اسالم
مدیریت اجرایی
مدیریت امور شهری
مدیریت بازرگانی  -گرایش بازاریابی بین الملل
مدیریت بازرگانی  -گرایش مدیریت تحول
مدیریت بازرگانی ـ مدیریت تحول
مدیریت صنعتی گرایش تولید
مدیریت فناوری و اطالعات ـ سیستمهای اطالعاتی پیشرفته
مدیریت فناوری و اطالعات ـ کسب و کار الکترونیکی
مدیریت فناوری و اطالعات ـ مدیریت دانش
مدیریت ورزشی ـ مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی
مشاوره  -مشاوره خانواده
معماری
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی ـ بازیافت و مدیریت پسماند
مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی ـ مدیریت و تحلیل سامانهها

Mechanical Engineering of Biosystem - Renewable Energies
Mechanical Engineering of Biosystem - Design and Production
Mechanical Engineering of Biosystem - Post-harvest Technology
Electrical Engineering-Power
Electrical Engineering-Control
Electrical Engineering - Electronics
Electrical Engineering - Telecommunications - System
Electrical Engineering - Telecommunications - Field
Medical Engineering - Bioelectronics
Biomedical Engineering - Bioelectrical
Chemical Engineering - Transport Phenomena and Separation
Processes
Chemical Engineering - Process Simulation and Design
Chemical Engineering - Food
Chemical Engineering - Biochemical
Chemical Engineering - Polymer
Chemical Engineering - Gas Processing and Transport
Chemical Engineering - Nanotechnology
Industrial Engineering
Civil Engineering-Remote Sensing
Civil Engineering-Construction Management

الهندسة المیکانیکیة اللنظام االحیائی ـ الطاقات المتجددة
الهندسة المیکانیکیة اللنظام االحیائی ـ تصمیم و انتاج
الهندسة المیکانیکیة اللنظام االحیائی ـ تکنولوجیا بعدالحصاء
هندسة الکهرباء  -طاقة
هندسة الکهرباء  -التحکم
هندسة الکهرباء  -الکترون
هندسة الکهرباء  -اتصاالت  -نظم
هندسة الکهرباء  -اتصاالت  -حقول
الهندسة الطبیة ـ االلکترونیات البیولوجیة
الهندسة الطبیة الحیویة  -الحیویة الکهربائیة
الهندسة الکیمیائیة  -ظواهر النقل و عملیات الفصل
الهندسة الکیمیائیة  -االمحاکاة(اإلستنساخ) و تصمیم العملیة
الهندسة الکیمیائیة  -اإلتجاهات الغذائیة
الهندسة الکیمیائیة  -البیوکیمیائیة
الهندسة الکیمیائیة  -البولیمر
الهندسة الکیمیائیة  -معالجة و نقل الغاز
الهندسة الکیمیائیة  -تکنولوجیا النانو
الهندسة الصناعیة  -الصناعة
الهندسة المدنیة  -اإلستشعار عن بعد
الهندسة المدنیة -إدارة البناء

مهندسی مکانیک بیوسیستم ـ انرژیهای تجدیدپذیر
مهندسی مکانیک بیوسیستم ـ طراحی و ساخت ماشینهای کشاوری
مکانیک بیوسیستم ـ فناوری پس از برداشت
مهندسی برق-قدرت
مهندسی برق-کنترل
مهندسی برق  -الکترونیک
مهندسی برق  -مخابرات  -سیستم
مهندسی برق  -مخابرات  -میدان
مهندسی پزشکی  -بیوالکترونیک
مهندسی پزشکی بیوالکتریک
مهندسی شیمی  -پدیده های انتقال و فرآیندهای جداسازی
مهندسی شیمی  -شبیه سازی و طراحی فرآیند
مهندسی شیمی  -گرایش صنایع غذایی
مهندسی شیمی بیوشیمیایی
مهندسی شیمی پلیمر
مهندسی شیمی گرایش فرآوری و انتقال گاز
مهندسی شیمی نانوفناوری
مهندسی صنایع
مهندسی عمران  -سنجش از دور
مهندسی عمران -مدیریت ساخت

Civil Engineering - water and Hydraulic Structures
Civil Engineering - Highway and Transportation
Civil Engineering - Structure
Civil Engineering and water Resource Management
Civil Engineering - Soil Mechanics and Foundation
Civil Engineering - Water Engineering
Civil Engineering - Environmental Engineering
Civil Engineering - Earthquake
Civil Engineering - GIS
Information Technology Engineering - Computer Networks
Computer Engineering - Software
Computer Engineering - Artificial Intelligence and Robatics
Agricultural Engineering - Agriculture
Agricultural Engineering - Plant Breeding
Agricultural Engineering - Agricultural Economics –Policy and
Rural Development
Agricultural Engineering - Agricultural Economics - Economics and
Management of Agricultural Units
Agricultural Engineering - Irrigation and Drainage
Agricultural Engineering - Plant Pathology
Agricultural Engineering - Agricultural Entomology

الهندسة المدنیة  -هیاکل المیاه و الهیدرولیکیة
الهندسة المدنیة  -الطرق و المواصالت
الهندسة المدنیة  -الهیاکل
الهندسة المدنیة و ادارة الموارد المائیة
الهندسة المدنیة -میکانیک التربة
الهندسة المدنیة  -المیاه
الهندسة المدنیة  -البیئة
الهندسة المدنیة -الزالزل
الهندسة المدنیة GIS-
هندسة تکنولوجیا المعلومات (شبکة حاسوب)
هندسة الکمبیوتر  -برامج
هندسة الکمبیوتر  -الذکاء االصطناعی
الهندسة الزراعیة  -الزراعة
الهندسة الزراعیة  -تربیة النباتات
الهندسة الزراعیة االقتصاد الزراعی  -السیاسة والتنمیة الریفیة

مهندسی عمران  -سازه های هیدرولیکی
مهندسی عمران  -راه و ترابری
مهندسی عمران  -سازه
مهندسی عمران  -مدیریت منابع آب
مهندسی عمران  -مکانیک خاک و پی
مهندسی عمران  -مهندسی آب
مهندسی عمران  -مهندسی محیط زیست
مهندسی عمران زلزله
مهندسی عمران سیستم های اطالعات جغرافیایی GIS
مهندسی فناوری اطالعات ( )ITـ شبکه های کامپیوتری
مهندسی کامپیوتر  -نرم افزار
مهندسی کامپیوتر  -هوش مصنوعی و رباتیک
مهندسی کشاورزی  -زراعت
مهندسی کشاورزی  -اصالح نباتات
مهندسی کشاورزی  -اقتصاد کشاورزی  -سیاست و توسعه
کشاورزی

الهندسة الزراعیة  -االقتصاد الزراعی  -إدارة الوحدات الزراعیة

مهندسی کشاورزی  -اقتصاد کشاورزی  -اقتصاد تولید و مدیریت
واحدهای کشاورزی

الهندسة الزراعیة  -الری والصرف
الهندسة الزراعیة  -أمراض النبات
الهندسة الزراعیة  -علم الحشرات الزراعیة

مهندسی کشاورزی  -آبیاری و زهکشی
مهندسی کشاورزی  -بیماری شناسی گیاهی
مهندسی کشاورزی  -حشره شناسی کشاورزی

Agricultural Engineering – Water Structures
Agricultural Engineering - Horticulture – Medicinal Herbs
Agricultural Engineering – Agricultural Biotechnology
Agricultural Engineering - Horticulture - Ornamental plants
Agricultural Engineering - Soil Science - Biology and Soil
Conservation
Agricultural Engineering - Soil Science - Soil Genesis,
Classification and Survey
Agricultural Engineering - Soil Science - Chemistry and Soil
Fertility
Agricultural Engineering - Soil Science - Physics and soil
conversion
Agricultural Engineering - Animal Science – Ruminant Nutrition
Agricultural Engineering - Agricultural Machinery Mechanics
)Agricultural Engineering - Ecology (Agroecology
Agricultural Engineering - Food Science - Microbiology
Agricultural Engineering - Food Science - Microbiology
Agricultural Engineering - Food Science - Food Engineering
Agricultural Engineering - Water Resources
Agricultural Engineering- Weeds Identification and Control
Horticulture – Vegetable Cultivation
Horticulture - Fruit Planting
Agriculture-Animal science-Poultry Nutrition
Agriculture-Animal science-Genetics and Animal Breeding

الهندسة الزراعیة – شبکات المیاه
الهندسة الزراعیة  -علوم البساتین  -النباتات الطبیة
الهندسة الزراعیة  -علوم البساتین  -نباتات الزینة
الهندسة الزراعیة ـ التکنولوجیا الحیویة الزراعیة
الهندسة الزراعیة  -علوم التربة  -علم االحیاء و حفظ التربة
الهندسة الزراعیة  -علوم التربة  -تکوین ،تصنیف التربة و رسم الخرائط

مهندسی کشاورزی  -سازه های آبی
مهندسی کشاورزی  -علوم باغبانی  -گیاهان دارویی
مهندسی کشاورزی  -علوم باغبانی  -گیاهان زینتی
مهندسی کشاورزی ـ بیوتکنولوژی کشاورزی
مهندسی کشاورزی  -علوم خاک  -بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
مهندسی کشاورزی  -علوم خاک  -پیدایش و رده بندی و ارزیابی
خاک

الهندسة الزراعیة  -علوم التربة  -الکیمیاء ـ خصوبة التربة
الهندسة الزراعیة  -علوم التربة  -فیزیاء والحفظ التربة
الهندسة الزراعیة  -علم الحیوان  -تغذیه
الهندسة الزراعیة  -میکانیک آالت الزراعة
الهندسة الزراعیة – علم البیئة (إیکولوجیا الزراعة)
الهندسة الزراعیة  -العلوم الغذائیة  -المیکروبیولوجیا األغذیة
الهندسة الزراعیة  -العلوم الغذائیة  -تکنولوچیا األغذیة
الهندسة الزراعیة  -العلوم الغذائیة  -الهندسة
الهندسة الزراعیة  -الموارد المائیة
الهندسة الزراعیة ـ تحدید و مراقبة األعشاب
علوم البساتین -زراعة الخضروات
علوم البساتین  -زراعة الفاکهة
الهندسة الزراعیة  -علم الحیوان
الهندسة الزراعیة  -علم الحیوان ـ علم الوارثة و تربیة الحیوان

مهندسی کشاورزی  -علوم خاک  -شیمی و حاصلخیزی خاک
مهندسی کشاورزی  -علوم خاک  -فیزیک و حفاظت خاک
مهندسی کشاورزی  -علوم دامی – تغذیه نشخوارکنندگان
مهندسی کشاورزی  -مکانیک ماشینهای کشاورزی
مهندسی کشاورزی  -بوم شناسی (اگرواکولوژی)
علوم و صنایع غذایی  -میکروبیولوژی مواد غذایی
مهندسی کشاورزی  -علوم و صنایع غذایی  -تکنولوژی مواد غذایی
مهندسی کشاورزی  -علوم و صنایع غذایی -مهندسی صنایع غذایی
مهندسی کشاورزی  -منابع آب
مهندسی کشاورزی ـ شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
علوم باغبانی و فضای سبز  -سبزی کاری
علوم باغبانی و فضای سبز  -میوه کاری
مهندسی کشاورزی ـ علوم دامی-تغذیه دام (طیور)
مهندسی کشاورزی ـ علوم دامی-ژنتیک و اصالح دام

Agricultural Engineering - Food Science - Food Chemistry
Agricultural Engineering- Agricultural Cilnatotolgy
Mechanical Engineering - Manufacturing and Production
Mechanical Engineering - Energy Conversion
Mechanical Engineering - Applied Design
Natural Resources Engineering - Range
Natural Resources Engineering - Watershed
Natural Resources Engineering - Management Deserts
Engineering Materials - Metals Mining
Engineering Materials – Identification and Construction Method
Materials Engineering - Corrosion and Protection
Aerospace Engineering - Aerodynamics
Aerospace Engineering - Propulsion
Aerospace Engineering - Aircraft Structures

الهندسة الزراعیة  -العلوم الغذائیة  -کیمیاء الغذا
الهندسة الزراعیة ـ المناخ الزارعی
الهندسة المیکانیکیة  -تصنیع
الهندسة المیکانیکیة  -تحویل الطاقة
الهندسة المیکانیکیة  -التطبیق
هندسة الموارد الطبیعیة  -المراعی
هندسة الموارد الطبیعیة  -مستجمعات المیاه
هندسة الموارد الطبیعیة  -إدارة الصحاری
هندسة المواد  -المعادن والتعدین
هندسة المواد – تغذیه و اختیار مواد البناء و الهندسة
هندسة المواد  -التآکل وحمایة
هندسة الفضاء (الدینامیک الهوائیة)
هندسة الفضاء (الدفع)
هندسة الفضاء (هیاکل الطائرات)

مهندسی کشاورزی ـ علوم و صنایع غذایی ـ شیمی مواد غذایی
مهندسی کشاورزی ـ هواشناسی کشاورزی
مهندسی مکانیک  -ساخت و تولید
مهندسی مکانیک  -تبدیل انرژی
مهندسی مکانیک  -طراحی کاربردی
مهندسی منابع طبیعی  -مرتعداری
مهندسی منابع طبیعی آبخیزداری
مهندسی منابع طبیعی مدیریت مناطق بیابانی
مهندسی مواد  -استخراج فلزات
مهندسی مواد  -شناسایی ،انتخاب و روش ساخت مواد
مهندسی مواد  -خوردگی و حفاظت
مهندسی هوا فضا ـ آئرودینامیک
مهندسی هوا فضا ـ جلوبرندگی (پیش رانش)
مهندسی هوا فضا ـ سازههای هوایی

