
معطوف به بسیاری از رشته های زیر گروه های نظری می باشد، این دانشگاه با داشتن دانشکده  رشته های دانشگاه الزهرا

 .های متعدد توانسته یکی از اهداف بانوان پس از شرکت در کنکور سراسری برای ادامه تحصیل باشد

دانست، به طوری که برای ورود به این دانشگاه فقط افرادی دانشگاه الزهرا را می توان جزو دانشگاه های رده باالی کشور 

 .پذیرفته خواهند بود که عملکرد درخشانی در کنکور سراسری داشته اند

تنوع رشته های دانشگاه الزهرا در تمامی نقاط کشور زیاد می باشد و دانشجویان با توجه به معدل و رتبه ی خود در مقاطع 

تلفی را انتخاب کنند. انتخاب رشته با توجه به دفترچه ارائه شده به این منظور صورت می مختلف می توانند رشته های مخ

 .گیرد و بعد از اعالم نتایج کنکور می باشد

 
 محبوب ترین رشته های دانشگاه الزهرا

ر برخی اگر سابقه شرکت در کنکور سراسری را داشته باشید از این موضوع مطلع هستید که دانش آموزان برای تحصیل د

رشته ها از بعضی دانشگاه ها تمایل بیشری دارند و همین امر هم موجب افزایش رقابت رتبه قبولی دانشگاه الزهرا در 

 .کنکور سراسری می گردد؛ در ادامه قصد بررسی رشته هایی را داریم که در دانشگاه الزهرا طرفداران زیادی دارند

لوم انسانی رشته بسیار محبوبی می باشد، عدم رقابت آقایان برای حقوق: حقوق به طور کلی برای دانش پذیران ع 

ورود به رشته حقوق دانشگاه الزهرا موجب این شده که بسیاری از بانوان حساب ویژه ای روی این رشته در این 

 دانشگاه باز کنند. عالوه بر این گروه علمی قدرتمند حقوق در این دانشگاه موجب به تربیت بانوان حقوقدان

 .قدرتمندی در سال های اخیر شده است
مدیریت: رشته های زیر مجموعه مدیریت مانند مدیریت بازرگانی، منابع انسانی، مالی و ... که در دانشکده علوم  

اجتماعی و اقتصادی دانشگاه آزاد تدریس می شود هم به دلیل گروه علمی قدرتمند و البته متقاضیان زیاد این رشته 

ان متقاضیان زیادی دارندها در میان بانو . 
فیزیک و شیمی: دانشکده ای در دانشگاه الزهرا به این نام وجود دارد که در آن دو رشته فیزیک و شیمی با تمامی  

گرایشات تدریس می شود، در سال های اخیر این دانشکده توانسته دانشجویان نخبه زیادی را از کنکور سراسری 

 .ریاضی به خود جذب نماید
: الهیات دانشگاه الزهرا را می تواند اصلی ترین قطب ادامه تحصیل در الهیات برای بانوان دانست، عالوه الهیات 

بر این بسیاری که از افرادی که برای ورود به حقوق این دانشگاه موفق نبوده اند اقدام به انتخاب رشته فقه و حقوق 

 .مبانی اسالمی در دانشکده الهیات الزهرا می نمایند

بران گرامی، الزم به ذکر است که در صورت نیاز به مشاوره و کسب اطالعات بیشتر تحصیلی برای ورود به این کار

 .از کمک مشاورین ایران تحصیل بهره مند شوید 9099072952دانشگاه می توانید با شماره گیری 

  

 معرفی دانشکده های دانشگاه الزهرا
همانطور که تا به اینجا متوجه شدید در دانشگاه الزهرا دانشکده های مختلفی وجود دارد که رشته های متعددی در آن ها 

دانشکده های این دانشگاه را به شما معرفی خواهیم کرد تا  تدریس می گردد، در ادامه به کمک مرکز مشاوره ایران تحصیل

شته باشیدانتخاب رشته بهتری دا : 

  دانشکده ادبیات 
 الهیات و معارف اسالمی 

 دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد 
 دانشکده تربیت بدنیدانشکده فیزیک و شیمی 

/


 دانشکده علوم تربیتی 
 دانشکده فنی و مهندسی 

 دانشکده هنر 
 دانشکده علوم زیستی 

 دانشکده علوم ریاضی 

باید جزو رتبه های برتر باشد و در های ورود به این دانشگاه به روی همه باز  البته که رتبه قبولی در دانشگاه الزهرا

 .نیست، بسته به محبوبیت رشته رقابت قبولی هم شدید تر خواهد بود

  

 

  

 دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا تهران

دانشجویان در سه مقطع کاردانی، کارشناسی و دکتری می توانند اقدام به تحصیل در رشته های دانشکده ادبیات دانشگاه 

نمایند، این دانشکده از سال 1343 با هدف ایجاد فضایی برای تربیت بانوان اندیشمند ادبی ادبی افتتاح شده و  الزهرا تهران

با امکانتی نظیر:کتاب خانه، مرکز چندرسانه ای، تاالر همایش، آزمایشگاه زبان و سایت رایانه یکی از بهترین مراکزی 

ه بانوان می توانند در آن اقدام به تحصیل در رشته ادبیات نماینداست ک . 

 رشته های دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا
 زبان و ادبیات انگلیسی زبانشناسی همگانی زبان و ادبیات فارسی
 زبان و ادبیات روسی مترجمی زبان فرانسه زبان و ادبیات عربی

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%87%d8%b1%d8%a7/
https://www.alzahra.ac.ir/
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دانشگاه الزهرادانشکده الهیات و معارف اسالمی   

همانطور که پیش تر گفتیم دانشگاه الزهرا به علت گروه علمی قدرتمندی که در دانشکده الهیات دارد توانسته مقصد جذابی 

رشته های الهیات هم در کنار  1380برای دانشجویان عالقه مند به رشته های الهیات باشد، از قبل انقالب اسالمی تا سال 

این دانشگاه اقدام تاسیس دانشکده الهیات  1380الزهرا در دانشکده ادبیات ارائه می شد، اما در سال  باقی رشته های دانشگاه

 .و معارف اسالمی کرده است

 رشته های دانشگاه الزهرا در دانشکده الهیات و معارف اسالمی
 فلسفه و حکمت اسالمی علوم قرآن و حدیث

حقوق مبانی اسالمی فقه و ادیان و عرفان تاریخ و تمدن اسالمی  

  

 دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا

شاید بتوان ادعا کرد پر طرفدار ترین رشته های دانشگاه الزهرا در دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد وجود دارند؛ در سال 

های اخیر اساتید خبره و موفق این دانشکده به خصوص در رشته حقوق موجب پدیدار شدن رقابت دانشجویان در کنکور 

 .برای ورود به این رشته در این دانشگاه شده اند انسانی

منشی گری برای بانوان اقدام این دانشکده قدیمی ترین دانشکده دانشگاه الزهرا می باشد که در ابندا با دو رشته حسابداری و 

به فعالیت نمود و امروزه در رشته های مختلفی اقدام به پذیرش دانشجویان خانم می کند، در ادامه نگاهی به رشته های این 

 :دانشکده خواهیم پرداخت

 شاخه های دانشگاه الزهرا در دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد
 حسابداری اقتصاد حقوق

 مطالعات زنان و خانواده مدیریت )تمامی گرایشات( علوم اجتماعی

https://irantahsil.org/%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-98/
https://irantahsil.org/%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-98/


 

  

 دانشکده تربیت بدنی دانشگاه الزهرا

در ادامه بررسی لیست رشته های دانشگاه الزهرا قصد بررسی دانشکده تربیت بدنی را داریم که از تمامی رشته ها می توان 

تا فضایی مناسب برای پیشرفت بانوان در زمینه های به آن وارد شد، دانشکده تربیت بدنی در دانشگاه الزهرا قصد دارد 

 .ورزشی را ایجاد نماید

تاسیس شده در این سال ها توانسته بیشترین پیشرفت را در میان دانشکده های تربیت بدنی  1373این دانشکده که در سال 

 .داشته باشد

 لیست رشته های دانشگاه الزهرا در دانشکده تربیت بدنی
ورزشی با گرایشات فیزیولوژی 

 کاربردی محض
رفتار حرکتی با گرایش های یادگیری و 

 مدیریت ورزشی کنترل حرکتی

  

 دانشکده فیزیک و شیمی دانشگاه الزهرا

دانشکده فیزیک و شیمی این دانشگاه که زیر نظر علوم پایه در حال تدریس است عالوه بر داشتن اساتید برجسته با داشتن 

ه ای و کارگاه شیشه گری جذابیت زیادی را برای عالقه مندان به این رشته ها ایجاد کرده است، این امکانات مناسب رایان

تا به امروز در حال فعالیت می باشدو همانطور که از نام آن پیداست تمامی گرایش های فیزیک و  1355دانشکده از سال 

 .شیمی در آن تدریس می گردد

دانشکده فیزیک و شیمیلیست شاخه های دانشگاه الزهرا در   
 گرایش های شیمی این دانشکده گرایش های فیزیک این دانشکده



فیزیک  فیزیک

 شیمی تجزیه شیمی آلی کاربردی محض ماده چگال اتمی و ملکولی مهندسی

  

 دانشکده علوم تربیتی دانشگاه الزهرا

در حال فعالیت بود و دانشکده ای با نام علوم تربیتی  رشته روانشناسی در ابتدا خود به عنوان گروهی مستقل در این دانشگاه

دانشکده ای با این نام ساخته شد و رشته های علوم تربیتی و  1372در این دانشگاه اصال وجود خارجی نداشت، در سال 

 .شاخه های روانشناسی در آن دانشکده قرار گرفتند

به مانند رشته های دیگر افراد در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می توانند اقدام به ثبت نام دانشگاه الزهرا 

 .نمایند تهران

 لیست زیر شاخه های دانشکده علوم تربیتی دانشگاه الزهرا

روانشناسی آموزش کودکان  روانشناسی تربیتی روانشناسی بالینی روانشناسی عمومی

 استثنایی
 اطالعات و دانش شناسی علوم تربیتی مدیریت آموزشی فلسفه تعلیم و تربیت

  

 دانشکده فنی مهندسی دانشگاه الزهرا

دانشکده فنی مهندسی دانشگاه الزهرا بهترین مقصد برای بانوان برای تحصیل در این رشته ها می باشد، این دانشکده بنا بر 

امکانات مناسبی که برای تعلیم و تربیت در رشته های فنی دارد هرساله توانسته تا متخصصین زیادی را در رشته های فنی 

 .به جامعه بانوان ارائه دهد

در این رشته شامل: آزمایشگاه برق، آزمایشگاه مکانیک، آزمایشگاه عمران، آزمایشگاه  مزایای تحصیل در دانشگاه الزهرا

 .کامپیوتر، کارگاه های رشته صنایع و کارگاه های سازه ماکارانی می باشد

 لیست زیر شاخه های دانشکده فنی مهندسی دانشگاه الزهرا
مهندسی کامپیوتر گرایش نرم 

 افزار
مهندسی کامپیوتر گرایش 

 فناوری اطالعات
گرایش مهندسی کامپیوتر 

 هوش مصنوعی
مهندسی فناوری اطالعات 

 گرایش سیستم های اطالعاتی
 مهندسی صنایع مهندسی عمران مهندسی برق مهندسی مکانیک

  

  

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%87%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d9%87%d8%b1%d8%a7-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/
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 دانشکده هنر دانشگاه الزهرا

تا به امروز در حال فعالیت دانشکده هنر از زمانی که نام دانشگاه الزهرا با نام مدرسه عالی دختران در حال فعالیت بوده 

 .است، در این دانشکده فقط رشته خانه داری تدریس می شد اما با گذر زمان رشته های مختلفی به این دانشکده اضافه گشت

 لیست زیر شاخه های دانشکده هنر دانشگاه الزهرا
 طراحی صنعتی طراحی پارچه و لباس صنایع دستی ارتباط تصویری

 کتابت و نگارگری نقاشی پژوهش هنر

  

 دانشکده علوم زیستی دانشگاه الزهرا

با سه زیر گروه ریاضی، شیمی و فیزیک شروع به فعالیت  1393دانشکده علوم زیستی یا همان دانشکده علوم پایه در سال 

کنندکرده است، دانشجویان در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می توانند در این دانشکده تحصیل  . 

 شاخه های دانشکده علوم زیستی در دانشگاه الزهرا

زیست فناوری در مقطع 

 کارشناسی گروه بیوتکنولوژی

بیوتکنولوژی، بیوشیمی، 

بیوفیزیک در مقطع کارشناسی 

 ارشد گروه بیوتکنولوژی
 بیوتکنولوژی در مقطع دکترا

زیست شناسی در مقطع 

کارشناسی گروه 

 میکروبیولوژی



در مقطع کارشناسی  میکروبیولوژی

 ارشد و دکترا گروه میکروبیولوژی
علوم گیاهی در مقطع کارشناسی گروه 

 علوم گیاهی
سیستماتیک مقطع -فیزیولوژی گیاهی

 کارشناسی ارشد گروه علوم گیاهی

  

 دانشکده علوم ریاضی دانشگاه الزهرا

در حال فعالیت می باشد و امکان تحصیل  1355دانشکده علوم ریاضی با زیر شاخه های علوم کامپیوتر و ریاضی از سال 

 .در تمامی گرایش های این رشته ها را فراهم کرده است

 شاخه رشته های دانشکده علوم ریاضی دانشگاه الزهرا
 علوم کامپیوتر آمار و کاربرد ها ریاضی و کاربرد ها

 آمار ریاضی ریاضی کاربردی ریاضی محض

  

  

دانلود مطالب این صفحه به صورت پی دی اف کلیک کنیدکاربران گرامی، برای  . 

  

  

 خالصه مطلب

در این مقاله با معرفی دانشکده های مختلف دانشگاه الزهرا به معرفی رشته هایی که در این دانشگاه تدریس می گردد 

انتخاب رشته بهتری داشته  پرداختیم، عالوه بر این محبوب ترین رشته های این دانشگاه را هم به شما معرفی کرده ایم تا

 :باشید

 .این دانشگاه یکی از بهترین مراکز آموزشگاهی برای بانوان می باشد 
 .رشته های پزشکی در این دانشگاه تدریس نمی گردد 

رقابت در اغلب رشته های این دانشگاه به دلیل گروه های علمی قدرتمند و متقاضی باال زیاد می باشد و برای  

عملکرد خوبی در کنکور سراسری داشته باشیدورود به آن باید  . 
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