
رشته هاي مرتبط كه فارغ التحصيالن آن ميتوانند در اين كدرشته شركت كنندنام رشتهردیف

تمامی رشته هامهندسي نفت1

آموزش زبان انگليسی، مترجمی زبان انگليسی، زبان و ادبيات انگليسی، زبانشناسی همگانیآموزش زبان انگليسي2

تمامی رشته هانانو شيمي- علوم و فناوري نانو 3

تمامی رشته هامهندسي محيط زیست گرایش منابع آب4

، علوم سياسی، روابط بين الملل، حقوق(تمامی رشته ها)علوم جغرافيايی جغرافياي سياسي5

حقوق بين الملل عمومي6

، فقه و مبانی حقوق اسالمی، تمامی گرايش هاي علوم سياسی  داوطلبانی كه داراي (تمامی گرايشها)حقوق 

مدرك كارشناسی حقوق وگرايش هاي مرتبط می باشند، در صورت داشتن مدرك كارشناسی ارشد 

.غيرمرتبط نيز می توانند در اين رشته امتحانی شركت نمايند

(تمامی گرايش ها)تربيت بدنی و علوم ورزشی رفتار حركتي7

(تمامی گرايش ها)تربيت بدنی و علوم ورزشی فيزیولوژي ورزشي8

(تمامی گرايش ها)تربيت بدنی و علوم ورزشی مدیریت ورزشي9

تمامی رشته هامهندسي محيط زیست گرایش آلودگي هوا10

تمامی رشته ها مهندسي هوافضا گرایش  جلوبرندگي11

تمامی رشته ها مهندسي هوافضا گرایش  سازه12

تمامی رشته ها مهندسي هوافضا گرایش  فضایي13

تمامی رشته ها مهندسي هوافضا گرایش  دیناميك پرواز و كنترل14

تمامی رشته هامهندسي هوافضا گرایش آئرودیناميك15

روابط بين الملل16

، جامع ه شناسی، جغرافياي سياسی، اقتصاد بين الملل (تمامی گرايش ها)مجموعه علوم سياسی و روابط بين الملل 

، مطالعات آمريكاي شمالی، زبان انگليسی، زبان آلمانی، زبان فرانسه، (تمامی گرايش ها)الملل، مجموعه مطالعات جهان 

زبان روسی، علوم اجتماعی، علوم ارتباطات، علوم تربيتی، مديريت، معارف اسالمی و علوم سياسی، جامع هشناسی 

گرايش انقالب )، مدرسی معارف اسالمی (ره)انقالب اسالمی، مطالعات منطقه اي، شناخت انديشه هاي امام خمينی

و معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات( تمامی گرايش ها)، اطالعات استراتژيك، حقوق (اسالمی

تمامی رشته هاتصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي- مدیریت دولتي 17

تمامی رشته هامدیریت منابع انساني- مدیریت دولتي 18

تمامی رشته هاعلوم سلولي و مولكولي- زیست شناسي 19

تمامی رشته هاشيمي پليمر- شيمي20

تمامی رشته هامدیریت صنعتي گرایش توليد و عمليات21

، مديريت قراردادهاي بين المللی نفت و گاز، حقوق نفت و گاز(تمامی گرايش ها)علوم اقتصادي و اقتصاد علوم اقتصادي گرایش اقتصاد بخش عمومي22

، مديريت قراردادهاي بين المللی نفت و گاز، حقوق نفت و گاز(تمامی گرايش ها)علوم اقتصادي و اقتصاد علوم اقتصادي گرایش اقتصاد پولي23

مدیریت اطالعات و دانش- علم اطالعات و دانش شناسي 24

شامل تمامی رشت هها و گرايش ها از جمله مديريت كتابخانه هاي دانشگاهی، مطالعات )علم اطالعات ودانش شناسی 

كتابخانه هاي عمومی، مديريت كتابخانه هاي ديجيتال، مديريت اطالعات، مطالعات آرشيو، علم سنجی، مديريت و 

نرم )، كتابداري و اطال ع رسانی، كتابداري و اطالع رسانی پزشكی، مهندسی كامپيوتر(سازماندهی نسخه هاي خطی

، علوم ارتباطات، علوم اجتماعی(تمامی گرايش ها)،زبان شناسی رايانه اي، مديريت (افزار

 (شيوه نامه شهريورماه)جدول رشته هاي داراي پذيرش در آزمون اختصاصی 
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