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 رشته و گرایش های دانشگاه سیستان و بلوچستان 

 

 

 دانشگاه سیستان و بلوچستان در    1۳۹۹ –  1۴۰۰  سال تحصیلیورودی  بین الملل )غیر ایرانی(    نشهریه تحصیلی دانشجویا

 نوع رشته تحصیلی

 تحصیلی   شهریه

 مقطع کارشناسی   

 )تومان( 

 تحصیلی   شهریه

 مقطع کارشناسی ارشد

 )تومان( 

 تحصیلی شهریه  

 مقطع دکتری 

 تومان( )

 سانیعلوم ان

 ل دوره تحصیلی ک

 (*سنوات مجازدر  )  
25,2۴5,۰۰۰ 28,۰5۰,۰۰۰ 75,۳5۰,۰۰۰ 

 ۹,۴18,75۰ 7,۰12,5۰۰ ۳,155,625 هر نیمسال 

 علوم پایه

 ل دوره تحصیلی ک

 سنوات مجاز(در  )
28,۰5۰,۰۰۰ ۳2,725,۰۰۰ 8۹,65۰,۰۰۰ 

 11,2۰6,25۰ 8,181,25۰ ۳,5۰6,25۰ هر نیمسال 

 فنی و مهندسی

 ل دوره تحصیلی ک

 سنوات مجاز(در  )
28,۰5۰,۰۰۰ ۳2,725,۰۰۰ 1۰2,۴56,2۰۰ 

 12,8۰7,۰25 8,181,25۰ ۳,5۰6,25۰ هر نیمسال 

 نیمسال می باشد.   8ر مقطع دکتری نیسمال و د  ۴ناسی ارشد ع کارشنیمسال، در مقط 8سنوات مجاز در مقطع کارشناسی * 
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ادبیات و 

 علوم انسانی 

 باستان شناسی  .1

 تاریخ  .2

 ادبیات  - زبان و ادبیات انگلیسی  .3

 مترجمی  -زبان و ادبیات انگلیسی .4

 آموزش زبان انگلیسی  .5

 زبان و ادبیات عرب  .6

 زبان و ادبیات فارسی  .7

 جامعه شناسی  – علوم اجتماعی  .8

 شناسی   مردم – علوم اجتماعی  .9

 ایران باستان   -تاریخ  .1

 اسالمی  دوره ایران  – تاریخ  .2

 سالم ا  -تاریخ  .3

 عمومی جهان  -تاریخ  .4

 زبان و ادبیات فارسی  .5

دوران تاریخی   – باستان شناسی  .6

 ایران 

تمدن و فرهنگ   –باستان شناسی  .7

 اسالمی ایران و سرزمین های دیگر 

 پیش از تاریخ  –باستان شناسی  .8

 زبان و ادبیات عرب  .9

 آموزش زبان انگلیسی  . 10
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 علوم سیاسی  . 12

 جامعه شناسی   -علوم اجتماعی  . 13

 زبانشناسی .1
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الهیات و 

معارف 

 المی اس

 ادیان و عرفان  .1

 علوم قرآن و حدیث  .2

 المی فقه و مبانی حقوق اس  .3

 المی فلسفه و حکمت اس  .4

 المی فقه و مبانی حقوق اس  .1

 المی اس المفلسفه و ک .2

 ادیان و عرفان  .3

 تفسیر اثری  –  حدیثعلوم  .4

 نهج البالغه  – علوم حدیث  .5

 فقه و مبانی حقوق اسالمی . ۱
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برنامه ریزی 

 محیطی
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آب و هواشناسی   – آب و هواشناسی  .1
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ژئومورفولوژی   –  ژئومورفولوژی .2

 نظری 
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  –جغرافیا و برنامه ریزی روستایی  .4

 فضایی -کالبدی  ریزی برنامه 

  – جغرافیا و برنامه ریزی شهری  .5

 آمایش شهری 

 جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری .6

جغرافیا و برنامه ریزی   .1

 شهری 

جغرافیا و برنامه ریزی   .2

 روستایی 

 آب و هواشناسی  .3

 ژئومورفولوژی  .4
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روانشناسی 

و علوم 

 تربیتی

 و علوم ورزشی   تربیت بدنی .1

 مربیگری ورزشی  .2

 علوم انسانی ورزش  – علوم ورزشی  .3

 علوم زیستی ورزش  – علوم ورزشی  .4

 روانشناسی  .5

  پرورش و  آموزش – علوم تربیتی  .6

 پیش دبستانی و دبستانی 

  برنامه و  مدیریت – علوم تربیتی  .7

 آموزشی  ریزی

 روانشناسی عمومی  .1

 مدیریت آموزشی  - تربیتی  علوم .2

 تحقیقات آموزشی  - تربیتی  علوم .3

تاریخ و فلسفه   – تربیتی  علوم .4

 آموزش و پرورش 

 روانشناسی تربیتی – علوم تربیتی  .5

فیزیولوژی   –  ورزشی فیزیولوژی .6

 ورزشی کاربردی 

فیزیولوژی   –فیزیولوژی ورزشی   .7

 فعالیت ورزشی محض 

- 
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ریاضی، آمار 

و علوم 

 کامپیوتر 

 آمار .1

 و کاربردهای آن  اتریاضی .2

 علوم کامپیوتر .3

 آمار .1

 عددی  آنالیز –ریاضی کاربردی   .2

 بهینه سازی  –ریاضی کاربردی   .3

معادالت   –ریاضی کاربردی   .4

 دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی

 کد و رمز  –ریاضی کاربردی   .5

محاسبات نرم و   –علوم کامپیوتر  .6

 هوش مصنوعی

 علمی  محاسبات –علوم کامپیوتر  .7

 داده کاوی  –علوم کامپیوتر  .8

 آنالیز  –  یات و کاربردهاریاض .9

 جبر  –  کاربردهایات و ریاض . 10

 هندسه  –  یات و کاربردهاریاض . 11

 جبر  – ریاضی محض  .1

 آنالیز  – ریاضی محض  .2

  و  هندسه – ریاضی محض  .3

 توپولوژی 

  آنالیز –ریاضی کاربردی   .4

 عددی

  ریاضی –ریاضی کاربردی   .5

 فیزیک 

بهینه   –ریاضی کاربردی   .6

 سازی 

 علوم  6

 محض  – زمین شناسی  .1

 زیست شناسی عمومی  .2

 ژنتیک  .3

 کاربردی شیمی  .4

 شیمی محض  .5

 جامد   حالت  –فیزیک  .6

 مهندسی فضای سبز  .7

 بیوشیمی  .1

 آبشناسی  – زمین شناسی  .2

 اقتصادی  - زمین شناسی  .3

 پترولوژی  - زمین شناسی  .4

 تکتونیک  - زمین شناسی  .5

 ژئوشیمی  – زمین شناسی  .6

 چینه و فسیل – زمین شناسی  .7

 ژنتیک  .8

 فیزیولوژی  –  گیاهی زیست شناسی .9

 شیمی آلی . 10

 شیمی تجزیه  . 11

 فیزیک شیمی  . 12

 شیمی کاربردی  . 13

 شیمی معدنی  . 14

 فیتوشیمی . 15

 ماده چگال  –فیزیک  . 16
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 های میدانی 

 شیمی آلی .1
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 توسعه کشاورزی 
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 رفتار سازمانی   –مدیریت دولتی  . 16

 بازاریابی   -مدیریت بازرگانی  . 17

تجارت   – مدیریت بازرگانی  . 18
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 حسابداری  . 20
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 مالی 
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  –علوم اقتصادی   .8

 اقتصادسنجی 

اقتصاد   –علوم اقتصادی   .9

 پولی

اقتصاد   –علوم اقتصادی   . 10
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مهندسی  

برق و 

 کامپیوتر 
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 مهندسی کامپیوتر .2
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اکتشاف مواد    –مهندسی معدن  . 13

 معدنی 
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  تبدیل –مهندسی مکانیک  .4

 انرژی 

طراحی   –مهندسی مکانیک  .5

 کاربردی 

طراحی   –مهندسی مکانیک  .6

کاربردی )دینامیک کنترل و  

 ارتعاشات( 

 مهندسی شیمی  .7

مواد   –مهندسی مواد  .8

 پیشرفته

1۰ 
هنر و 

 معماری 

 صنایع دستی  .1

 فرش  .2

 مرمت بناهای تاریخی  .3

 مهندسی معماری  .4

 نقاشی  .5
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 نقاشی . ۲
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صنعت و 

 معدن خاش 

 مهندسی کامپیوتر .1

 مهندسی معدن  .2

 مهندسی صنایع  .3

- - 

 51 1۰8 51 جمع کل

 


