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 دانشکده و رشته های دانشگاه جنگجو )ژنگژو چین(                       

 

 دانشکده و دپارتمان پزشکی                                  

 دانشکده دوره کارشناسی

 ساله( ۷–۵پزشکی بالینی )

 بیهوشی

 تصویرشناسی پزشکی

MBBS )شش ساله( 

 دانشکده پزشکی بالینی

 دانشکده پزشکی پایه پزشکی پایه

 دانشکده پرستاری پرستاری

 دانشکده بهداشت عمومی پیشگیریطب 

 آماده سازی دارویی

 داروسازی
 دانشکده علوم دارویی

 دانشکده دندانپزشکی دندانپزشکی

 گروه علوم آزمایشگاهی پزشکی بالینی علوم آزمایشگاهی پزشکی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87_%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D9%88_%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%A6%DB%8C


 

 های علوم انسانی و علوم اجتماعیها و گروهدانشکده

 آمار

 مدیریت کسب و کار

 حسابداری

 المللی تجارت بین

 علوم مالی

 اقتصاد

 دانشکده تجارت و بیزنس

 روانشناسی کاربردی

 تعلیم و تربیت
 دپارتمان آموزش

 خوشنویسی

 مجسمه سازی

 رنگ آمیزی

 طراحی هنری

 دانشکده هنرهای زیبا

 آلمانی

 روسی

 ژاپنی

 انگلیسی

 دانشکده زبانهای خارجی

 باستان شناسی

 تاریخ
 دانشکده تاریخ

 مدیریت اطالعات سیستم اطالعات و

 علوم بایگانی

 علوم کتابداری

 دانشکده مدیریت اطالعات



 نگاری صدا و سیماعلم روزنامه

 علم تبلیغات

 روزنامه نگاری

 نگاری و ارتباطاتدانشکده روزنامه

 دانشکده حقوق حقوق

 المللیآموزش زبان چینی در سطح بین

 زبان و ادبیات چینی
 دانشکده هنرهای آزاد

 الکترونیکیتجارت 

 مدیریت مهندسی

 مهندسی صنایع

 مدیریت تدارکات

 دانشکده مدیریت

 دانشکده آموزش آموزش در ایدئولوژی و سیاست

 موسیقی و اجرا

 موسیقی شناسی
 دانشکده موسیقی

 کار اجتماعی

 مدیریت

 مدیریت امور عمومی

 فلسفه

 دانشکده مدیریت دولتی

 دانشکده تربیت بدنی تربیت بدنی

 بازاریابی

 اجرای موسیقی )جهت پرواز(

 مدیریت هتل

 مدیریت گردشگری

 دانشکده مدیریت گردشگری

 



 های علوم و مهندسیدانشکده

 ریاضیات و ریاضیات کاربردی

 علوم و اطالعات کامپیوتر

 آمار

 ریاضیات مالی

 دانشکده ریاضیات وآمار

 علم و فناوری الکترونیکی

 الکترونیکیعلم و فناوری اطالعات 

 روشها و ابزار مشاهده و کنترل

 فیزیک

 فیزیک کاربردی

 دانشکده فیزیکی مهندسی

 مهندسی برق و اتوماسیون

 اتوماسیون

 مهندسی پزشکی

 دانشکده برق

 مهندسی

 علم شیمی

 شیمی کاربردی

 دانشکده شیمی و

 مهندسی مولکول

 مهندسی ایمنی )امنیت سیستم گرا(

 مهندسی پزشکی سازی

 تجهیزات و فرایند مهندسی کنترل

 انرژی حرارتی و مهندسی نیرو

 مهندسی شیمی و فناوری

 دانشکده مهندسی شیمی

 و انرژی



 علوم محیطی

 بیوتکنولوژی

 شناسیمهندسی زیست

 اطالعات بیولوژیکی

 دانشکده علوم زندگی

 طراحی صنعتی

 مهندسی مکانیک و اتوماسیون

 اتوماسیون و طراحی و ساخت مکانیکی

 دانشکده مکانیک مهندسی

 مهندسی ایمنی )تجهیزات و ایمنی(

 مکانیک مهندسی 
 دانشکده علوم مکانیک و مهندسی

 افزارمهندسی نرم

 مهندسی اطالعات الکترونیکی

 علوم و فنون رایانه

 مهندسی ارتباطات

 دانشکده اطالعات مهندسی

 مهندسی حمل و نقل

 مهندسی فضای زیرزمینی شهری

 و تجهیزات ساختمانی مهندسی محیط

 مهندسی عمران

 دانشکده مهندسی عمران

 معماری منظر

 برنامه ریزی شهری

 معماری

 طراحی هنری

 محیطی گرا()طراحی هنری زیست

 دانشکده معماری

 دانشکده علوم مواد و مهندسی بندیمهندسی بسته



 مهندسی شکل و کنترل مواد

 علوم و مهندسی مواد

 مواد و مهندسی پلیمر

 هیدرولوژی و منابع آب

 مهندسی هیدرولیک و نیروگاه برق آبی

 مهندسی سازه هیدرولیک

 مهندسی صرفه جویی در مصرف آب

 مهندسی تأمین آب و زهکشی

 مهندسی محیط زیست

 مهندسی سازه

 مهندسی شهرداری

 مهندسی ژئوتکنیک

 مهندسی پیشگیری و کاهش بالیا

 بندر، مهندسی ساحلی و دریایی

 از جاده، پل و رودخانهمهندسی عبور 

 دانشکده آب و محیط زیست

 
 021-28424824شامره دفرت: 

 09114333390واتس آ پ: 

 https://avsta.ir/وبسایت : 

https://avsta.ir/


 


