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 گرايش رشته رديف گروه آموزشی دانشکده

 جنسيت تعداد مورد نياز

 توضيحات
 پيماني 

 (دكتري)

طرح 

سربازی 

 (دکتری)

بورس 

دانشجوي )

 (دكتري

 زن دمر

ادبيات و علوم 

 انسانی

زبان و ادبيات 

 انگليسی

     8 ادبيات انگليسی زبان و ادبيات انگليسی 8

      8 مترجمی زبان انگليسی زبان و ادبيات انگليسی 2

الهيات و معارف 

 اسالمی

تاريخ و تمدن 

 ملل اسالمي 
8 

تاريخ فرهنگ  -الهيات 

 و تمدن اسالمي

تمدن ملل  تاريخ و

 اسالمي
8 8    

نفر با تخصص حتمی در رشته تاريخ و تمدن ملل  2مجموعا 

آن هم فارغ التحصيل از  ،(و نه رشته های مشابه)اسالمي 
 .است( دکتری)ت با استخدام پيمانی دانشگاه های معتبر که اولوي

     8 اديان و عرفان الهيات 2 اديان وعرفان
 

فقه و حقوق 

 اسالمی
فقه و مبانی حقوق  3

 اسالمی

فقه و مبانی حقوق 

 اسالمی
نفر مي باشد که اولويت با استخدام  8تعداد مورد نياز، در کل     8 8

 .است( دکتری)پيمانی 

علوم قرآن 

 وحديث
     8 علوم قرآن وحديث علوم قرآن وحديث 4

 

 معارف اسالمي

 تاريخ 1
تاريخ اسالم يا تاريخ 

 فرهنگ و تمدن
8 8    

 8، در کل (صرفا برای گروه معارف اسالمي)تعداد مورد نياز 
. است( دکتری)ت با استخدام پيمانی نفر مي باشد که اولوي

گرايش  -متقاضی بايد در رشته مدرسی معارف اسالمی در رشته
 .بری باشدمذکور بوده، دارای مجوز از معاونت اساتيد نهاد ره

 اخالق اسالمی اخالق 9
8 8    

 8، در کل (صرفا برای گروه معارف اسالمي)تعداد مورد نياز 
. است( دکتری)ت با استخدام پيمانی نفر مي باشد که اولوي

گرايش  -متقاضی بايد در رشته مدرسی معارف اسالمی در رشته
 .باشدمذکور بوده، دارای مجوز از معاونت اساتيد نهاد رهبری 

 علوم قرآن وحديث 7

تفسير قرآن و متون 

اسالمی يا علوم قرآن 

 وحديث

8 8    

 8، در کل (صرفا برای گروه معارف اسالمي)تعداد مورد نياز 
. است( دکتری)با استخدام پيمانی  نفر مي باشد که اولويت

گرايش  -متقاضی بايد در رشته مدرسی معارف اسالمی در رشته
 .دارای مجوز از معاونت اساتيد نهاد رهبری باشدمذکور بوده، 

ريشه های انقالب  1

 اسالمی
    8 8 علوم سياسی

 8، در کل (صرفا برای گروه معارف اسالمي)تعداد مورد نياز 
. است( دکتری)ت با استخدام پيمانی نفر مي باشد که اولوي

گرايش  -متقاضی بايد در رشته مدرسی معارف اسالمی در رشته
 .مذکور بوده، دارای مجوز از معاونت اساتيد نهاد رهبری باشد

9 
    8 8 مبانی نظری اسالم مدرسی معارف اسالمی

 8، در کل (صرفا برای گروه معارف اسالمي)تعداد مورد نياز 
. است( دکتری)نفر مي باشد که اولويت با استخدام پيمانی 

گرايش  -رشته متقاضی بايد در رشته مدرسی معارف اسالمی در 



 .مذکور بوده، دارای مجوز از معاونت اساتيد نهاد رهبری باشد

دانشکده علوم 
 تربيتی

 تربيت بدنی
تربيت بدنی و علوم  8

 ورزشی
      8 رفتار حرکتی

علم اطالعات و 

 دانش شناسی
2 

علم اطالعات و دانش 

 شناسی
 .باشدتحصيل کرده دانشگاه های داخل کشور      2 اطالع رسانی

مطالعات 

 خانواده
    8 مطالعات زنان مطالعات زنان 3

 

دانشکده فناوری 
 اطالعات

فناوری 

و  اطالعات

 ارتباطات

8 
فناوری مهندسی 

 اطالعات
 .اولويت با فارغ التحصيالن داخل کشور است     2 سيستم های چند رسانه ای

دانشکده فنی و 

 مهندسی

    2 4 گرايش ها تمام موادمهندسی  8 **موادمهندسی 
 

مهندسی 

 **مکاترونيک
    2 1 گرايش ها تمام مکاترونيکمهندسی  2

گرايش و مدرک کارشناسی ارشد متقاضی بايد مهندسی 
مکاترونيک باشد و مقاالت، پاياننامه دوره دکتری متقاضی بر 
اساس مستندات در زمينه مکاترونيک کامال الزامی و ضروری 

-موضوع برعهده کارگروه علمی میاست و تشخيص مطابقت 

 .باشد و رد يا قبول مقاله در مسئوليت اين کارگروه است

مهندسی 

 **شيمی
    2 1 گرايش ها تمام شيمیمهندسی  3

 

 

 


