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 تعداد )براي تدريس مورد تقاضارشته تحصيلي (عنوان رشته مدرس  كد رشته

 2 اطالعات و حفاظت اطالعات 111
 5 كليه گرايشها-ايران شناسي 112
 3 ايمني، بهداشت و محيط زيست-صنعتيايمني  113
 8 پدافند غيرعامل 114
 2 آناتومي-پيراپزشكي 115
 2 ژنتيك-پيراپزشكي 116
 3 فيزيوتراپي-پيراپزشكي 117
 2 فيزيولوژي-پيراپزشكي 118
 2 كاردرماني-پيراپزشكي 119
 2 گفتاردرماني-پيراپزشكي 120
 26 كليه گرايشها-تربيت بدني و علوم ورزشي 121
 3 تغذيه 122
 30 كليه گرايشها-حقوق 123
 3 خدمات بهداشتي و درماني 124
 10 داروسازي 125
 10 شهرسازي 126
 10 طراحي پارچه و لباس 127
 10 طراحي شهري-طراحي شهري 128
 2 طراحي صنعتي 129
 2 زمين شناسي-علوم زمين 130
 8 المللروابط بين -علوم سياسي و روابط بين الملل 131
 7 ساير گرايشها -علوم سياسي و روابط بين الملل 132
 4 علوم مديريت بهداشت و سالمت در باليا 133
 8 علوم و صنايع غذايي 134
 3 كليه گرايشها-علوم و مهندسي محيط زيست 135
 3 برنامه ريزي شهري-برنامه ريزي شهري،منطقه اي و مديريت شهري 136
 3 مديريت شهري-برنامه ريزي شهري،منطقه اي و مديريت شهري 137
 30 كليه گرايشها – حسابداري 138
 7 روانشناسي باليني-روانشناسي 139
 3 روانشناسي تربيتي-روانشناسي 140
 2 صنعتي و سازمانيروانشناسي -روانشناسي 141
 5 ساير گرايشها -روانشناسي 142
 5 روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي-روانشناسي 143
 8 زيست شناسي كليه گرايشها 144
 3 كتابداري و اطالع رسانيعلوم -علم اطالعات و دانش شناسي 145
 2 مديريت اطالعات-علم اطالعات و دانش شناسي 146
 28 كليه گرايشها -علوم اجتماعي  147
 36 كليه گرايشها -علوم ارتباطات اجتماعي 148
 2 آموزش و پرورش ابتدايي-علوم تربيتي 149
 4 برنامه ريزي آموزشي-علوم تربيتي 150
 4 ريزي درسيبرنامه -علوم تربيتي 151
 3 تكنولوژي آموزشي-علوم تربيتي  152
 6 مديريت آموزشي-علوم تربيتي  153
 5 ساير گرايشها-علوم تربيتي  154
 2 جغرافيا و برنامه ريزي روستايي-علوم جغرافيايي  155
 10 جغرافيا و برنامه ريزي شهري-علوم جغرافيايي  156
 10 جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري-علوم جغرافيايي  157
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 7 ساير گرايشها -علوم جغرافيايي  158
 3 مديريت منابع انساني -مديريت 159
 15 ساير گرايشها -مديريت اجرايي-مديريت  160
 15 )بجز كارآفريني(ساير گرايشها  -مديريت بازرگاني 161
 15 كارآفريني-مديريت بازرگاني 162
 12 مديريت بحران  163
 3 ساير گرايشها -مديريت تكنولوژي  164
 12 مديريت در سوانح  165
 6 مديريت تحول-مديريت دولتي  166
 8 )بجز مديريت تحول(ساير گرايشها  -مديريت دولتي  167
 10 مديريت صنعتي-مديريت  168
 10 )بجز بيمه(ساير گرايشها  - مديريت مالي  169
 8 بيمه-مديريت مالي-مديريت  170
 15 مديريت هتلداري-مديريت  171
 8 بازاريابي-مديريت كسب و كار-مديريت كسب و كار و امور شهري  172
 8 ساير گرايشها -مديريت كسب و كار و امور شهري  173
 8 معماري داخلي -معماري  174
 18 مهندسي معماري-معماري  175
 8 ساير گرايشها -معماري  176
 6 بيومكانيك-مهندسي پزشكي-مهندسي برق  177
 6 )بجز بيومكانيك(ساير گرايشها  -مهندسي پزشكي-مهندسي برق  178
 5 مهندسي راه آهن برقي-مهندسي برق  179
 7 حمل و نقل-مهندسي عمران  180
 2 آب-مهندسي عمران  181
 3 راه و ترابري-مهندسي عمران  182
 2 سيستمهاي اطالعات جغرافيايي-نقشه برداري 183
 2 سازه-مهندسي عمران  184
 2 مديريت ساخت-مهندسي عمران  185
 3 ساير گرايشها -مهندسي عمران  186
 3 بيومكانيك-مهندسي پزشكي-مهندسي مكانيك  187
 3 )بجز بيومكانيك( گرايشها ساير-مهندسي پزشكي-مهندسي مكانيك  188
 3 تبديل انرژي-مهندسي مكانيك  189
 1 خودرو-مهندسي مكانيك  190
 2 طراحي سيستم هاي تعليق ترمز و فرمان خودرو-مهندسي مكانيك خودرو 191
 7 ساخت و توليد-مهندسي مكانيك  192
 3 سيستم محركه خودرو-مهندسي مكانيك 193
 4 طراحي كاربردي-مهندسي مكانيك  194
 4 ساير گرايشها -مهندسي مكانيك 195
 8 كليه گرايشها-مهندسي مواد و متالورژي  196
 3 كليه گرايشها-مهندسي هوافضا  197
 15 پژوهش هنر-هنرهاي پژوهشي و صنايع دستي  198
 10 هنر اسالمي-هنرهاي پژوهشي و صنايع دستي  199
 15 ارتباط تصويري-هنرهاي تصويري و طراحي  200
 15 تصويرسازي-هنرهاي تصويري و طراحي  201
 10 عكاسي-هنرهاي تصويري و طراحي  202
 10 نقاشي-هنرهاي تصويري و طراحي  203
 25 كليه گرايشها-هنرهاي موسيقي  204
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 7 ادبيات نمايشي-هنرهاي نمايشي و سينما  205
 8 بازيگري-هنرهاي نمايشي و سينما  206
 8 توليد سيما-هنرهاي نمايشي و سينما  207
 8 كارگرداني نمايش-هنرهاي نمايشي و سينما  208
 5 كليه گرايشها-محيط زيست 209
 6 مددكاري اجتماعي 210
 10 مديريت جهانگردي 211
 16 مديريت دفاعي 212
 7 كليه گرايشها-مرمت  213
 5 كليه گرايشها -مشاوره 214
 3 چوب-منابع طبيعي 215
 10 الكترونيك-مهندسي برق 216
 8 قدرت-مهندسي برق 217
 8 )بجز الكترونيك و قدرت(ساير گرايشها  -مهندسي برق 218
 5 مهندسي بهداشت حرفه اي 219
 3 كليه گرايشها-مهندسي پليمر 220
 HSE( 5(بهداشت،ايمني و محيط زيست 221
 HSE( 5بجز( كليه گرايشها-مهندسي شيمي 222
 5 بهينه سازي سيستمها-مهندسي صنايع 223
 5 سيستمهاي كالن اقتصادي اجتماعي-مهندسي صنايع 224
 5 كيفيت و بهره وري-مهندسي صنايع 225
 5 مديريت سيستم و بهره وري-صنايعمهندسي  226
 5 ساير گرايشها -مهندسي صنايع 227
 3 مهندسي طراحي محيط زيست 228
 10 كليه گرايشها-مهندسي كامپيوتر 229
 10 گرايشهاكليه -مهندسي نساجي 230
 8 مديريت منابع انساني -مديريت   231
 10 )انيميشن(تصوير متحرك -هنرهاي تصويري و طراحي  232
 5 چاپ و نشر 233
 3 طب فيزيكي و توانبخشي 234
 3 مطالعات زنان 235
 8 مطالعات جهان 236
 4 مهندسي ايمني 237
 3 باستان شناسي 238
 3 زبان شناسي 239
 3 تاريخ  240
 5 پزشكي 241
 4 پزشكي قانوني 242
 5 مهندسي فناوري اطالعات 243
 5 مديريت فناوري اطالعات 244
 5 مديريت رسانه 245
 5 كليه گرايشها -علوم اقتصادي  246
 5 كليه گرايشها -امور فرهنگي  247
 4 كليه گرايشها-گروه دامپزشكي 248
 4 كليه گرايشها-علوم دامي 249
 4 و ادبيات فارسيزبان  250
 4 زبان انگليسي 251
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 2 زبان عربي 252
 2 پرستاري-پيراپزشكي 253
 2 مامايي-پيراپزشكي 254
 3 كليه گرايشها-رياضي 255
 3 كليه گرايشها-شيمي 256
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