
  
  
  
  
  
  

 ید،جذب نما يمحقق پسا دکتر یلذ يدر نظر دارد در رشته ها یجانآذربا یمدن یددانشگاه شه
 یهاول یمدارك خود را جهت بررس یل،ذ یتمندرج در سا  بعد از مطالعه فراخوان توانند یم یانمتقاض

  .یندنما ارسال researchmgr@azaruniv.ac.ir  یامور پژوهش یریتمد یمیلبه ا
http://pajouhesh.azaruniv.ac.ir/_Pages/Regulations/Default.aspx  

 04134327551:    شماره تماس 

  

  

  

  
  

  انسانیدانشکده ادبیات و علوم 
  گرایش  -نام رشته   گروه
  

  زبان و ادبیات فارسی
  زبان و ادبیات فارسی

  ادبیات عرفانی
  ادبیات غنایی
  ادبیات معاصر

  زبان و ادبیات عربی  زبان و ادبیات عربی
  مترجمی زبان عربی

  آموزش زبان انگلیسی  زبان و ادبیات انگلیسی
  زبان و ادبیات انگلیسی
  مترجمی زبان انگلیسی

  الهیات و معارف اسالمیدانشکده 
 یشگرا  -نام رشته  گروه

  فلسفه و کالم اسالمی  فلسفه
  ادیان و عرفان -الهیات و معارف اسالمی   ادیان

  علوم قرآن و حدیث -الهیات و معارف اسالمی   علوم قرآن
  فقه و مبانی حقوق اسالمی -الهیات و معارف اسالمی   فقه و حقوق

  کشاورزيدانشکده 
 یشگرا  -نام رشته  گروه

  شناسی کشاورزي حشره  پزشکی گیاه
  بیماري شناسی گیاهی

  بیوتکنولوژي کشاورزي  بیوتکنولوژي کشاورزي
  زراعت –مهندسی کشاورزي   زارعت و اصالح نباتات



  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  

  فنی و مهندسیدانشکده 
 یشگرا  -نام رشته  گروه

  
  

  عمران

  سازه –مهندسی عمران 
  هلزلز –مهندسی عمران 

  خاك و پی –مهندسی عمران 
  سیستم هاي قدرت –مهندسی برق   برق

 مدارهاي مجتمع الکترونیک –مهندسی برق 
  الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی –مهندسی برق 

  مخابرات سیستم –مهندسی برق 
  

  مکانیک
  تبدیل انرژي –مهندسی مکانیک 

  علوم پایهدانشکده 
 یشگرا  -نام رشته  گروه

  
  

  ریاضی محض

  آنالیز -ریاضی
  جبر

  ترکیبیات
  هندسه و دیفرانسیل
  معادالت دیفرانسیل

  آنالیز عددي  ریاضی کاربردي
  تحقیق در عملیات

  
  فیزیک

  اپتیک و لیزر
  ها میدان هذرات بنیادي و نظری

  فیزیک ماده چگال
  شناسی گرانش و کیهان

  
  شیمی

  شیمی آلی/شیمی فیزیک/شیمی معدنی/تجزیه شیمی
  فیتوشیمی/شیمی کاربردي

  زیست شناسی علوم سلولی و مولکولی  زیست شناسی
  زیست شناسی علوم گیاهی فیزیولوژي گیاهی

  زیست شناسی گیاهی سلولی تکوینی



  
  
  
  
  
  

  

 

  فناوري اطالعات و مهندسی کامپیوتردانشکده 
 یشگرا  -نام رشته  گروه

فناوري اطالعات و 
  مهندسی کامپیوتر

  و علوم کامپیوتر یوترکامپ یاطالعات و مهندس يفناور

  علوم تربیتی و روانشناسیدانشکده 
 یشگرا  -نام رشته  گروه

  شناسی تربیتی روان  علوم تربیتی
  تحقیقات آموزشی
  مدیریت آموزشی

  مدیریت و برنامه ریزي آموزش عالی
  برنامه ریزي درسی

  آموزش و بهسازي منابع انسانی
  فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستی  علوم ورزشی
  روانشناسی  روانشناسی

  علوم شناختی
  روانشناسی کودکان استثنائی

  گرایش زن و خانواده –مطالعات زنان   مطالعات خانواده


