
گرایش کارشناسی ارشد/نام رشته

اپتیک ولیزر/فیزیک

ذرات بنیادی و نظریه میدان ها/فیزیک

فیزیک ماده چگال/فیزیک

سیستم های انرژی/مهندسی سیستم های انرژی

کاربرد پرتوها/مهندسی هسته ای

گداخت هسته ای/مهندسی هسته ای

مهندسی پرتوپزشکی/مهندسی هسته ای

مهندسی راکتور/مهندسی هسته ای

مهندسی فتونیک

آمار ریاضی

بیوانفورماتیک

آنالیز/ریاضیات و کاربردها

آنالیزعددی/ریاضی کاربردی

بهینه سازی/ریاضی کاربردی

جبر/ریاضیات و کاربردها

رمز و کد/ریاضی کاربردی

ریاضی مالی/ریاضی کاربردی

(توپولوژی)هندسه/ریاضیات و کاربردها

الگوریتم و نظریه محاسبه/علوم کامپیوتر

داده کاوی/علوم کامپیوتر

محاسبات نرم و هوش مصنوعی/علوم کامپیوتر

شیمی آلی/شیمی

شیمی تجزیه/شیمی

شیمی فیزیک/شیمی

شیمی کاربردی/شیمی

شیمی معدنی/شیمی

محیط زیست/مهندسی شیمی 

بیوتکنولوژی/مهندسی شیمی

پدیده های انتقال/مهندسی شیمی

ترموسینتیک و کاتالیست/مهندسی شیمی

طراحی فرایند/مهندسی شیمی

فرایندهای جداسازی/مهندسی شیمی

مهندسی فناوری اطالعات

تجارت الکترونیک/مهندسی فناوری اطالعات



فلسفه علم

بازاریابی/مدیریت کسب و کار

فناوری/مدیریت کسب و کار

مالی/مدیریت کسب و کار

افزاره های میکرو و نانو الکترونیک/مهندسی برق

الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی/مهندسی برق

برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی/مهندسی برق

سیستم های الکترونیک دیجیتال/مهندسی برق

سیستم های قدرت/مهندسی برق

کنترل/مهندسی برق

مخابرات سیستم/مهندسی برق

مخابرات میدان و موج/مهندسی برق

مخابرات نوری/مهندسی برق

مدارهای مجتمع الکترونیک/مهندسی برق

مهندسی مکاترونیک

حمل و نقل/مهندسی عمران

راه و ترابری/مهندسی عمران

زلزله/مهندسی عمران

ژئوتکنیک/مهندسی عمران

سازه/مهندسی عمران

مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی/مهندسی عمران

مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی/مهندسی عمران

مهندسی محیط زیست/مهندسی عمران

مهندسی و مدیریت ساخت/مهندسی عمران

مهندسی و مدیریت منابع آب/مهندسی عمران

(HSE)مهندسی ایمنی ، بهداشت و محیط زیست

بهینه سازی سیستم ها/مهندسی صنایع

سیستم های سالمت/مهندسی صنایع

سیستم های کالن/مهندسی صنایع

لجستیک و زنجیره تامین/مهندسی صنایع

مدیریت پروژه/مهندسی صنایع

مهندسی مالی/مهندسی صنایع

مهندسی مکاترونیک

تبدیل انرژی/مهندسی مکانیک

جوش/مهندسی مکانیک

ساخت و تولید/مهندسی مکانیک



طراحی کاربردی/مهندسی مکانیک

استخراج مواد معدنی/مهندسی معدن

اکتشاف مواد معدنی/مهندسی معدن

تونل و فضاهای زیرزمینی/مهندسی معدن

فراوری مواد معدنی/مهندسی معدن

مکانیک سنگ/مهندسی معدن

الیاف/مهندسی نساجی

پوشاک/مهندسی نساجی

ساختار نانولیفی/مهندسی نساجی

شیمی نساجی و رنگ/مهندسی نساجی

فناوری/مهندسی نساجی

مدیریت تولید/مهندسی نساجی

ائرودینامیک/مهندسی هوافضا

جلوبرندگی/مهندسی هوافضا

دینامیک پرواز و کنترل/مهندسی هوافضا

سازه های هوایی/مهندسی هوافضا

فناوری ماهواره/مهندسی هوافضا

مهندسی فضایی/مهندسی هوافضا

سازه کشتی/معماری کشتی

هیدرومکانیک کشتی/معماری کشتی

رایانش امن/مهندسی کامپیوتر

شبکه های کامپیوتری/مهندسی کامپیوتر

معماری سیستم های کامپیوتری/مهندسی کامپیوتر

نرم افزار/مهندسی کامپیوتر

هوش مصنوعی و رباتیکز/مهندسی کامپیوتر

مهندسی پزشکی بیومتریال

اطالعات پزشکی/مهندسی پزشکی

بافت/مهندسی پزشکی

بیوالکتریک/مهندسی پزشکی

بیومکانیک/مهندسی پزشکی

پلیمریزاسیون/مهندسی پلیمر

رنگ/مهندسی پلیمر

فراورش/مهندسی پلیمر



نانوفناوری/مهندسی پلیمر

پوشش های حفاظتی-مهندسی پلیمر

اکتشاف/مهندسی نفت

بهره برداری/مهندسی نفت

تجهیزات نفت/مهندسی نفت

حفاری/مهندسی نفت

مخازن/مهندسی نفت

استخراج فلزات/مهندسی مواد

جوشکاری/مهندسی مواد

خوردگی و حفاظت مواد/مهندسی مواد

شناسایی و انتخاب مواد مهندسی/مهندسی مواد

ماهشهر/فراورش/مهندسی پلیمر

ماهشهر/محیط زیست/مهندسی شیمی

ماهشهر/صنایع پتروشیمی/مهندسی شیمی

گرمسار/بهینه سازی سیستم ها/مهندسی صنایع

گرمسار/ژئوتکنیک/مهندسی عمران

گرمسار/معماری سیستم های کامپیوتری/مهندسی کامپیوتر

بندرعباس/خوردگی و حفاظت مواد/مهندسی مواد

بندرعباس/مهندسی ساخت در صنایع دریایی/معماری کشتی


