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  ش اول ـبخ
  سطوح آموزشی 

  
  
  

    

 سطوح آموزشي ( فهرست موضوعي )



 
٣ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  )سطوح آموزشي ( فهرست موضوعي 
  

 کد  آموزشی دوره و پایه
 آموزش عوان کودکی و پیش از ابتدایی -0سطح 

 0100 رشد و مراقبت عوان کودکی (مهدکودك )
 0200 پیش دبستانی

 
 آموزش دوره ابتدایی - 1سطح 

 ابتدایی عادي و سوادآموزي خردسال، استثنایی - الف

 1001 اول ابتدایی
 1002 دوم ابتدایی
 1003 سوم ابتدایی

 1004 چهارم ابتدایی
 1005 پنجم ابتدایی

 1006 ششم ابتدایی و گواهینامه پایان ابتدایی
 1007 آموزان با نیازهاي ویژهآموزش دانش-ابتدایی استثنایی

 1000 پایه نامشخص دوره ابتدایی
 سوادآموزي بزرگساالن - ب

 1008 نهضت - دوره سوادآموزي
 1008 نهضت -دوره تحکیم

 1009 نهضت - انتقالدوره 
 1000 سوادآموزان بدون مشخص بودن وضع گواهینامه 

 
 آموزش دوره اول متوسطه - 2سطح 

 2401 هفتم
 2402 هشتم

 2403 نهم و گواهینامه پایان دوره اول متوسطه 
 2404 آموزش دانش آموزان با نیازهاي وِیژه - دوره اول متوسطه استثنایی 
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 کد  آموزشی دوره و پایه
 2600 نامشخصپایه  -دوره اول متوسطه

 آموزش دوره دوم متوسطه یا معادل آن -3سطح 

 شاخه نظري –الف 
 3401 دهم نظري

 3402 یازدهم نظري
 3403 دوازدهم نظري و گواهینامه پایان دوره دوم متوسطه نظري

 3404 آموزان با نیازهاي وِیژهآموزش دانش - دوره دوم متوسطه استثنایی نظري
 ايشاخه فنی و حرفه –ب 

 3501 ايدهم فنی و حرفه
 3502 ايیازدهم فنی و حرفه
 3503 اياي و گواهینامه پایان دوره دوم متوسطه فنی و حرفهدوازدهم فنی و حرفه

 3504 آموزان با نیازهاي وِیژهآموزش دانش -ايدوره دوم متوسطه استثنایی فنی و حرفه
 شاخه کار و دانش –ج 

 3505 دهم کار و دانش
 3506 یازدهم کار و دانش

 3507 دوازدهم کار و دانش و گواهینامه پایان دوره دوم متوسطه کار و دانش
 3508 آموزش دانش آموزان با نیازهاي وِیژه -دوره دوم متوسطه استثنایی کار دانش

 علوم دینی –د 
 3405 )  2و  1هاي مقدماتی علوم دینی اهل تشیع ( پایه دوره

 3600 پایه یا گرایش نامشخص -متوسطهدوره دوم 
 آموزش دوره کاردانی یا معادل آن -5سطح

 5401 کاردانی یا معادل، عمومی
 5501 ايکاردانی یا معادل، حرفه

 5402 )  5و  4، 3هاي سطح یک علوم دینی اهل تشیع ( پایه
 5600 گرایش نامشخص -کاردانی

 
 آنآموزش دوره کارشناسی یا معادل  -6سطح
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 کد  آموزشی دوره و پایه
 6401 کارشناسی یا معادل، نظري
 6501 ايکارشناسی یا معادل، حرفه

 6402 ) 7و  6هاي سطح دوم علوم دینی اهل تشیع ( پایه
 6600 گرایش نامشخص - کارشناسی یا معادل

 
 آموزش دوره کارشناسی ارشد یا معادل آن - 7سطح

 7401 کارشناسی ارشد یا معادل، نظري
 7402 (پزشکی عمومی)اي دکتراي حرفه

 7403 ) 10و  9، 8هاي سطح سوم علوم دینی اهل تشیع ( پایه
 7600 رشته و گرایش نامشخص -اي کارشناسی ارشد یا دکتراي حرفه

 
 آموزش دوره دکترا یا معادل آن -8سطح

 8401 دکترا یا معادل دکترا
 8402 فوق دکتراي تخصصی (پزشکی) یا معادل

 8403 )4علوم دینی اهل تشیع (سطح اول خارج  دوره
 8404 دوم خارج علوم دینی اهل تشیع دوره

 8600 نامشخص  -دکترا یا فوق دکترا
 

 سایر
 9001 تحصیالت غیررسمی 

 9002 تحصیالت نامشخص  دوره
 9003 تحصیلی اظهار نشده  دوره

 9004 تحصیالت دانشگاهی بدون ذکر دوره 
 9005 علوم دینی اهل تسنن  دوره
 9006 علوم دینی سایر مذاهب دوره
 9007 علوم دینی سایر ادیان  دوره

 9008 دوره علوم دینی نامشخص
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  ش دوم ـبخ
  هاي آموزشی و تحصیلیرشته

  ) ( فهرست موضوعی و الفبایی
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(فهرست موضوعی) و تحصیلی آموزشیرشته هاي   
  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 00 هاي عمومی برنامه
 001 عمومی هاي پایه/گستردهبرنامه
 0011 عمومی هاي پایه / گستردهبرنامه
 0011 عمومی هاي پایه / گستردهبرنامه

    
 002 و ریاضیسواد خواندن و نوشتن 
 0021 و ریاضی سواد خواندن و نوشتن

 0021 (سوادآموزي بزرگسال )سواد خواندن، نوشتن و حساب کردن 
   

 003 هاي فرديمهارت
 0031 هاي فرديمهارت
 0031 هاي فرديمهارت

    
 01 علوم تربیتی 
 011 علوم تربیتی 
 0111 علوم تربیتی 

 0111 امور تربیتی
 0111 ریزي توسعه آموزش عالیبرنامه -آموزش عالی
 0111 عالیریزي درسی در آموزش برنامه -آموزش عالی
 0111 رسانی در آموزش عالیفناوري اطالع -آموزش عالی

 0111 تعلیم و تربیت اسالمی -ریزي درسیبرنامه
 0111 ریزي یادگیري الکترونیکی درعلوم پزشکیبرنامه

 0111 راهنماي آموزشی
 0111 آموزش بزرگساالن - راهنماي آموزشی 
 0111 سنجش آموزش

 0111 بهسازي منابع انسانیآموزش و  - علوم تربیتی 
 0111 آموزش و پرورش تطبیقی - علوم تربیتی 
 0111 ریزي آموزش از راه دوربرنامه –علوم تربیتی 
 0111 ریزي آموزشیبرنامه –علوم تربیتی 
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  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0111 ریزي درسیبرنامه –علوم تربیتی 
 0111 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش - علوم تربیتی 
 0111 تعلیم و تربیت -تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش  - علوم تربیتی 
 0111 تعلیم و تربیت اسالمی -تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش  - علوم تربیتی 
 0111 تحقیقات آموزشی - علوم تربیتی 
 0111 تکنولوژي آموزشی - علوم تربیتی 
 0111 علوم تربیتی - علوم تربیتی 
 0111 تربیتفلسفه تعلیم و  - علوم تربیتی 
 0111 مدیریت آموزشی - علوم تربیتی 
 0111 ریزي آموزش عالیمدیریت و برنامه - علوم تربیتی 
 0111 ریزي آموزشیمدیریت و برنامه - علوم تربیتی 

 0111 ریزيفلسفه تعلیم و تربیت و برنامه
 0111 اي تکنولوژي آموزشیکاردانی حرفه

   
 0112 تربیت معلم پیش دبستانی 

 0112 رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی
 0112 آموزش و پرورش پیش دبستانی -علوم تربیتی
 0112 آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی -علوم تربیتی

 0112 اي تربیت مربی پیش دبستانیکاردانی حرفه

   
 0113 بدون تخصص موضوعی -تربیت معلم در سطوح پایه 

 0113 آموزش ابتدایی
 0113 روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

 0113 آموزش بزرگساالن - علوم تربیتی 
 0113 آموزش و پرورش ابتدایی - علوم تربیتی 
 0113 آموزش و پرورش دبستانی - علوم تربیتی 
 0113 آموزش و پرورش کودکان استثنایی - علوم تربیتی 
 0113 ذهنی آموزش و پرورش کودکان عقب مانده - علوم تربیتی 

 0113 اي آموزش بزرگساالنکارشناسی حرفه
 0113 عقب مانده ذهنی -کودکان استثنایی 

 0113 مربی کودکان استثنایی
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  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0113 مربی معلولین ذهنی

   
 0114 موضوعی تربیت معلم با تخصص 
 0114 مدرسی الهیات و معارف اسالمی -الهیات و معارف اسالمی 
 0114 آموزش ادبیات فارسی

 0114 آموزش حرفه و فن
 0114 آموزش علوم تجربی

 0114 آموزش هنرهاي تجسمی
 0114 مربیگري ورزشی -تربیت بدنی و علوم ورزشی 

 0114 تربیت دبیر تاریخ
 0114 تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی

 0114 تربیت دبیر زبان انگلیسی
 0114 تربیت دبیر فنی صنایع چوب

 0114 هاي شهرونديآموزش –تربیت مربی 
 0114 کودکان با نیازهاي ویژه -تربیت مربی 
 0114 مهد کودك -تربیت مربی 

 0114 تربیت مربی اخالق
 0114 تربیت مربی امور تربیتی
 0114 متوسطه - تربیت مربی امور تربیتی 

 0114 تربیت مربی تکواندو
 0114 تربیت مربی خانه کودکان و نوجوانان

 0114 تربیت مربی کشتی
 0114 تربیت مربی مراکز پیش از دبستان
 0114 تربیت معلم آموزش دینی و عربی

 0114 تربیت معلم آموزش ریاضی
 0114 تربیت معلم آموزش زبان انگلیسی
 0114 تربیت معلم آموزش علوم تجربی

 0114 تربیت معلم آموزش و پرورش ابتدایی
 0114 بدنی و علوم ورزشیتربیت معلم تربیت 

 0114 تربیت معلم زبان و ادبیات فارسی
 0114 تربیت معلم مطالعات اجتماعی
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  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0114 دبیر فنی برق

 0114 دبیر فنی برق الکترونیک
 0114 دبیر فنی برق قدرت

 0114 دبیر فنی عمران ساختمان
 0114 دبیر فنی مکانیک ساخت و تولید

 0114 خودرودبیر فنی مکانیک مکانیک 
 0114 دبیري الهیات و معارف اسالمی

 0114 دبیري تاریخ
 0114 دبیري تربیت بدنی وعلوم ورزشی

 0114 دبیري جغرافیا 
 0114 دبیري ریاضی 

 0114 زبان انگلیسی دبیري 
 0114 دبیري زبان و ادبیات فارسی
 0114 دبیري زبان وادبیات عرب

 0114 دبیري زمین شناسی
 0114 دبیري زیست شناسی 

 0114 دبیري شیمی 
 0114 دبیري علوم اجتماعی
 0114 دبیري علوم تجربی

 0114 دبیري فرهنگ و معارف اسالمی
 0114 دبیري فیزیک 

 0114 آموزش ریاضی -ریاضی 
 0114 آموزش شیمی -شیمی 

 0114 علمی کاربردي تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی
 0114 علوم تجربی
 0114 تربیت مربی عقیدتی، سیاسی -علوم قرآنی 
 0114 تربیت معلم قرآن کریم -علوم قرآنی 
 0114 تربیت معلم قرآن مجید -علوم قرآنی 

 0114 آموزش فیزیک -فیزیک 
 0114 اي تربیت مبلغ قرآن کریمکاردانی حرفه
 0114 اي تربیت مربی امور فرهنگی کودك و نوجوانکاردانی حرفه
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  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0114 اي تربیت مربی آموزش هاي شهرونديکاردانی حرفه
 0114 اي تربیت مربی پیش از دبستانکاردانی حرفه
 0114 اي تربیت مربی خانه کودك و نوجوانکاردانی حرفه
 0114 اي تربیت مربی قرآن کریمکاردانی حرفه
 0114 اي تربیت مربی کودکان با نیازهاي ویژهکاردانی حرفه
 0114 اي تربیت مربی کودکان کم توان ذهنیکاردانی حرفه
 0114 اي تربیت مربی مهد کودكکاردانی حرفه

 0114 اي تربیت مبلغ قرآن کریمکارشناسی حرفه
 0114 اي تربیت مربی پیش دبستانیکارشناسی حرفه
 0114 اي مربی هنر کودكکارشناسی حرفه

 0114 هاي انقالب اسالمیخ اسالم و ریشهتاری -مدرسی الهیات و معارف اسالمی 
 0114 فلسفه و کالم اسالمی -مدرسی الهیات و معارف اسالمی 

 0114 مدرسی معارف اسالمی
 0114 اخالق اسالمی -مدرسی معارف اسالمی 
 0114 انقالب اسالمی ایران -مدرسی معارف اسالمی 
 0114 آشنایی با منابع اسالمی -مدرسی معارف اسالمی 
 0114 تاریخ تمدن اسالمی -مدرسی معارف اسالمی 
 0114 قرآن و متون اسالمی -مدرسی معارف اسالمی 
 0114 مبانی نظري اسالم -مدرسی معارف اسالمی 

 0114 مربی هنر کودك
 0114 معلم فنی صنایع شیمیایی

 0114 معلم فنی کارهاي عمومی ساختمان
 0114 معلمی تربیت بدنی

   
 02 هنر و علوم انسانی  

 021 هنر
 0211 هاي جمعی هاي سمعی ـ بصري و تولیدات رسانهتکنیک

 0211 گرافیک -ارتباط تصویري 
 0211 خبر -ارتباطات 
 0211 رادیو -ارتباطات 

 0211 تصویربردارى
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  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0211 تصویرسازى رایانه اى

 0211 تصویرسازى کامپیوترى
 0211 تصویرسازي با رایانه

 0211 تلویزیون و هنرهاي دیجیتال
 0211 ايانیمیشن رایانه -تلویزیون و هنرهاي دیجیتال 
 0211 ايگرافیک رایانه -تلویزیون و هنرهاي دیجیتال 

 0211 برنامه سازي -تولید سیما 
 0211 تلویزیون و هنرهاي دیجیتال -تولید سیما 

 0211 تولید محتواي الکترونیکی
 0211 اىتولید چند رسانه

 0211 تهیه کنندگی
 0211 مستند -تهیه کنندگی 
 0211 نمایشی -تهیه کنندگی 

 0211 تهیه کنندگی سیما
 0211 چاپ
 0211 پیش از چاپ - چاپ
 0211 چاپ و امور تکمیلی - چاپ

 0211 چاپ افست
 0211 چاپ باتیک 

 0211 چاپ باتیک و سیلک اسکرین
 0211 چاپ باتیک و قلمکار

 0211 چاپ دستی
 0211 چاپ فنون و سیلک اسکرین

 0211 آماده سازي چاپ -  چاپ و نشر
 0211 تکنولوژي امور تکمیلی چاپ - چاپ و نشر 
 0211 طراحی چاپ - چاپ و نشر 
 0211 فرآیند چاپ -  چاپ و نشر

 0211 چندرسانه اي
 0211 تهیه کنندگی -رادیو 
 0211 نویسندگی -رادیو 
 0211 رسانه



 
١٣ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0211 صدابرداري -رسانه 

 0211 عکاسی 
 0211 عکاسی دیجیتال

 0211 گرافیک کامپیوترى 
 0211 صحافی و جلدسازي

 0211 آراییصفحه
 0211 عکاسی و فیلمبرداري (نزاجا)

 0211 علمی کاربردي ارتباط تصویري
 0211 تصویرسازي -علمی کاربردي گرافیک 
 0211 گرافیک -علمی کاربردي گرافیک 

 0211 ايعلمی کاربردي گرافیک رایانه
 0211 سازيفیلم
 0211 تدوین فیلم -سازي فیلم
 0211 عکاسی و فیلمبرداري -سازي فیلم
 0211 کمک کارگردانی -سازي فیلم
 0211 نقاشی متحرك -سازي فیلم

 0211 اي انیمیشنکاردانی حرفه
 0211 صحافی -اي چاپ کاردانی حرفه
 0211 طراحی چاپ -اي چاپ کاردانی حرفه
 0211 اي چاپ و نشرکاردانی حرفه
 0211 تصویربرداري - اي سینما کاردانی حرفه
 0211 اي عکاسیکاردانی حرفه
 0211 اي عکاسی خبريکاردانی حرفه
 0211 گرافیک -اي هنرهاي تجسمی کاردانی حرفه

 0211 ارتباطات فنی - کاردانی فنی رسانه 
 0211 تجهیزات صدابرداري - کاردانی فنی رسانه 

 0211 کارگردانی -اي انیمیشن کارشناسی حرفه
 0211 سازيطراحی و آماده - اي چاپ کارشناسی حرفه
 0211 تصویربرداري -اي سینما کارشناسی حرفه
 0211 تبلیغات -اي عکاسی کارشناسی حرفه
 0211 مد و پوشاك -اي عکاسی کارشناسی حرفه
 0211 اي عکاسی خبريکارشناسی حرفه



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
١٤ 

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0211 پوستر و نشانه -اي گرافیک کارشناسی حرفه
 0211 تصویرسازي -اي گرافیک کارشناسی حرفه
 0211 بنديچاپ و بسته -اي گرافیک کارشناسی حرفه
 0211 گرافیک تزیینی و محیطی -اي گرافیک کارشناسی حرفه
 0211 دوبله اي گویندگی وکارشناسی حرفه
 0211 گري ورزشیاي گویندگی و مجريکارشناسی حرفه

 0211 آراییکتاب
 0211 گرافیک
 0211 طراحی چاپ -گرافیک 

 0211 ايگرافیک رایانه
 0211 مهندسی تکنولوژي فنی رسانه

 0211 ناظر فنی چاپ
 0211 ویراستاري

 0211 گرافیک - هنرهاي تجسمی 
 0211 ارتباط تصویري -هنرهاي تصویري 
 0211 تصویر متحرك (انیمیشن) -هنرهاي تصویري 
 0211 تصویرسازي -هنرهاي تصویري 
 0211 عکاسی -هنرهاي تصویري 
 0211 تولید سیما -هنرهاي نمایشی 
 0211 رادیو -هنرهاي نمایشی 

   
 0212 طراحی مد، طراحی صنعتی و داخلی

 0212 دستیارى طراحی لباس (اکسسوار ) 
 0212 ）دستیارى طراحی لباس (دوخت و ترمیم

 0212 طراحی پارچه و لباس
 0212 طراحی بافت پارچه - طراحی پارچه و لباس 
 0212 طراحی پارچه - طراحی پارچه و لباس 
 0212 طراحی چاپ پارچه - طراحی پارچه و لباس 
 0212 طراحی لباس - طراحی پارچه و لباس 

 0212 طراحی پوشاك
 0212 طراحی صنعتی



 
١٥ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0212 طراحی فرش

 0212 طراحی فرش دستباف
 0212 طراحی کیف و کفش

 0212 لباس بانوان - طراحی لباس 
 0212 طراحی و تکنولوژي دوخت

 0212 طراحی و دوخت
 0212 بندىطراحی بسته

 0212 طراحی طال و جواهر
 0212 طراحی و نقاشی فرش

 0212 علمی کاربردي طراحی پوشاك
 0212 علمی کاربردي طراحی و تکنولوژي دوخت

 0212 طراحی لباساي حرفهکاردانی 
 0212 معماري داخلی -اي معماري کاردانی حرفه

 0212 طراحی صحنه -کاردانی حرفه اي هنرهاي نمایشی 
 0212 کاردانی فنی طراحی لباس

 0212 طراحی مبلماناي حرفهکارشناسی 
 0212 لباس اجتماعی و مشاغل -طراحی و الگوسازي پوشاك اي حرفهکارشناسی 
 0212 لباس اقوام -طراحی و الگوسازي پوشاك اي حرفهکارشناسی 
 0212 لباس کودك و نوجوان -طراحی و الگوسازي پوشاك اي حرفهکارشناسی 
 0212 لباس مجلسی و خانگی -طراحی و الگوسازي پوشاك اي حرفهکارشناسی 
 0212 طراحی زیورآالت -اي طال و جواهر حرفهکارشناسی 

 0212 طراحی -اي فرش کارشناسی حرفه
 0212 طراحی محیط بیرونی -اي معماري کارشناسی حرفه
 0212 طراحی محیط داخلی -اي معماري کارشناسی حرفه
 0212 طراحی -کارشناسی فرش 

 0212 نقشه کشی صنعتی به کمک رایانه

   
 0213 هنرهاي زیبا

 0213 کاريتذهیب
 0213 تذهیب و تشعیر

 0213 سازيچهره



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      
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  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0213 نقاشی - علمی کاربردي هنرهاي تجسمی 

 0213 خوشنویسی -اي هنرهاي تجسمی کاردانی حرفه
 0213 عکاسی -اي هنرهاي تجسمی کاردانی حرفه
 0213 نقاشی -اي هنرهاي تجسمی کاردانی حرفه
 0213 نقاشی ایرانی -تجسمی اي هنرهاي کاردانی حرفه
 0213 نقاشی دیواري -اي هنرهاي تجسمی کاردانی حرفه

 0213 نقاشی -اي نقاشی کارشناسی حرفه
 0213 نقاشی ایرانی -اي نقاشی کارشناسی حرفه
 0213 نقاشی رایانه اي -اي نقاشی کارشناسی حرفه
 0213 نگارگري و زرنگاره -اي نقاشی کارشناسی حرفه
 0213 کتابت و نگارگري

 0213 خوشنویسی -کتابت و نگارگري 
 0213 خیالی نگاري -کتابت و نگارگري 
 0213 طراحی سنتی و تذهیب -کتابت و نگارگري 
 0213 نگارگري -کتابت و نگارگري 

 0213 مجسمه سازي
 0213 نگارگرى 

 0213 نقاشی ایرانی
 0213 نقاشی دیواري
 0213 نقاشی عمومی

 0213 پژوهش هنر -هنرهاي پژوهشی 
 0213 هنر اسالمی -پژوهش هنر  -هنرهاي پژوهشی 
 0213 فلسفه هنر -هنرهاي پژوهشی 
 0213 هنرهاي تجسمی
 0213 چاپ دستی - هنرهاي تجسمی 
 0213 نقاشی -هنرهاي تصویري 

   
 0214 صنایع دستی 

 0214 بافت و تولید فرش ماشینی
 0214 هاى قیمتیتراش سنگ

 0214 تراش وتزیین شیشه وکریستال



 
١٧ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0214 تراش سنگ هاي قیمتی و نیمه قیمتی

 0214 حفاظت و مرمت آثار تاریخی
 0214 سازيخاتم
 0214 کارى خاتم

 0214 رودوزى سنتی
 0214 سنتور و ساز ضربی -سازسازي
 0214 سنتور و سه تار -سازسازي
 0214 سه تار و ساز ضربی -سازسازي

 0214 سفال و لعاب
 0214 گرىسفال

 0214 صنایع دستی
 0214 پژوهش هنرهاي سنتی -صنایع دستی 
 0214 آراییخوشنویسی و کتاب -صنایع دستی 
 0214 طراحی و تولید -صنایع دستی 
 0214 طراحی و نقاشی سنتی -صنایع دستی 
 0214 فرش -صنایع دستی 

 0214 طال و جواهرسازى
 0214 کاربردي فرش دستبافعلمی 
 0214 اقتصاد و مدیریت فرش -فرش 
 0214 بافت و مرمت فرش -فرش 
 0214 مدیریت -فرش 
 0214 مواد اولیه و رنگرزي -فرش 

 0214 فرش دستباف
 0214 زنی روى فلزقلم
 0214 زنیقلم

 0214 اي بافت فرش دستبافکاردانی حرفه
 0214 سفال و کاشی سنتی -اي صنایع دستی کاردانی حرفه
 0214 فرش دستباف -اي صنایع دستی کاردانی حرفه
 0214 مصنوعات چوبی -اي صنایع دستی کاردانی حرفه
 0214 هاي قیمتیتراش سنگ -اي طال و جواهر کاردانی حرفه
 0214 ساخت زیورآالت با دست -اي طال و جواهرسازي کاردانی حرفه
 0214 گوهرنشانی -جواهرسازي اي طال و کاردانی حرفه



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
١٨ 

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0214 زنجیرسازي فلزات قیمتی -کاردانی فنی طال و جواهر 
 0214 گوهرشناسی -کاردانی فنی طال و جواهر 

 0214 اي ارزیابی صنایع دستی و میراث فرهنگیکارشناسی حرفه
 0214 آبگینه - اي صنایع دستی کارشناسی حرفه
 0214 صنایع فلزي - اي صنایع دستی کارشناسی حرفه
 0214 مصنوعات چوبی - اي صنایع دستی کارشناسی حرفه
 0214 سازي چاپاي طراحی و آمادهکارشناسی حرفه
 0214 ارزیابی و بازاریابی -اي فرش کارشناسی حرفه

 0214 بافت و رفوگري -کارشناسی حرفه اي فرش 
 0214 اي مرمت و احیاي بناهاي تاریخیکارشناسی حرفه
 0214 بافت -کارشناسی فرش 
 0214 رنگرزي -کارشناسی فرش 

 0214 گره چینی 
 0214 گره چینی چوب

 0214 مرمت آثار تاریخی -مرمت 
 0214 مرمت آثار و اشیاي فرهنگی و تاریخی -مرمت 

 0214 مرمت اشیاي فرهنگی و تاریخی
 0214 تزئینات وابسته به بنا - مرمت آثار فرهنگی 

 0214 سفال، شیشه و چینی - فرهنگی مرمت آثار 
 0214 فرش، گلیم و جاجیم - مرمت آثار فرهنگی 

 0214 معرق چوب
 0214 کارىملیله

 0214 منبت چوب
 0214 معرق کاشی
 0214 منبت کارى
 0214 هنر اسالمی
 0214 چوب - هنر اسالمی 
 0214 سفال - هنر اسالمی 
 0214 شیشه - هنر اسالمی 
 0214 فلز - هنر اسالمی 
 0214 نگارگري - هنر اسالمی 



 
١٩ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0214 هنر سفالگري

 0214 کارىهنرآینه
 0214 هنرفرش
 0214 کارىهنرمعرق

 0214 هنرهاي چوبی
 0214 هنرهاي سنتی
 0214 هنرهاي صناعی

 0214 هنرهاي صناعی ـ آبگینه
 0214 هنرهاي صناعی ـ سفال
 0214 هنرهاي صناعی ـ فلز

 0214 کاشیهنرهاي صناعی ـ 
 0214 هنرهاي صناعی ـ منبت و معرق
 0214 هنرهاي صناعی ـ نساجی سنتی

   
 0215 موزیک و هنرهاي نمایشی 

 0215 آواز ایرانی
 0215 آواز جهانی

 0215 بازیگري و کارگردانی
 0215 آرایی چهره

 0215 داستان نویسی
 0215 فیلمنامه نویسی -سینما 

 0215 طراحی صحنه
 0215 علمی کاربردي نوازندگی موسیقی ایرانی
 0215 علمی کاربردي نوازندگی موسیقی جهانی

 0215 فیلمنامه نویسی
 0215 اي بازیگريکاردانی حرفه
 0215 تدوین فیلم - اي سینما کاردانی حرفه
 0215 تهیه و تولید فیلم - اي سینما کاردانی حرفه
 0215 ویژهجلوه هاي  - اي سینما کاردانی حرفه
 0215 صدابرداري - اي سینما کاردانی حرفه
 0215 فیلم سازي - اي سینما کاردانی حرفه
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٢٠ 

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0215 فیلم نامه نویسی - اي سینما کاردانی حرفه
 0215 اي کارگردانی و طراحی بازي هاي رایانه ايکاردانی حرفه
 0215 اي کارگردانی هنري بازي هاي رایانه ايکاردانی حرفه
 0215 اي کمک کارگردانیکاردانی حرفه
 0215 اي مدیحه و مرثیه سراییکاردانی حرفه
 0215 آواز ایرانی -اي موسیقی کاردانی حرفه
 0215 نوازندگی ساز ایرانی -اي موسیقی کاردانی حرفه
 0215 دستیاري کارگردان -اي هنرهاي نمایشی کاردانی حرفه

 0215 تدوین فیلم -اي سینما کارشناسی حرفه
 0215 فیلم سازي -اي سینما کارشناسی حرفه
 0215 نامه نویسیفیلم –اي سینما کارشناسی حرفه
 0215 کارگردانی -اي سینما کارشناسی حرفه
 0215 آهنگسازي ایرانی -اي موسیقی کارشناسی حرفه
 0215 رهبري ارکستر -اي موسیقی کارشناسی حرفه
 0215 نوازندگی ساز ایرانی -موسیقی اي کارشناسی حرفه
 0215 تئاتر کاربردي - اي هنرهاي نمایشی کارشناسی حرفه
 0215 طراحی صحنه - اي هنرهاي نمایشی کارشناسی حرفه

 0215 کارگردانی
 0215 کارگردانی تلویزیونی

 0215 مستند -کارگردانی تلویزیونی 
 0215 نمایشی -کارگردانی تلویزیونی 

 0215 موزیک نظامی (نیروهاي نظامی و انتظامی) 
 0215 موسیقی

 0215 آواز جهانی -موسیقی 
 0215 سازيآهنگ –موسیقی 
 0215 ساز ایرانی -موسیقی 
 0215 ساز جهانی -موسیقی 
 0215 موسیقی نظامی -موسیقی 
 0215 نوازندگی ساز جهانی -موسیقی 

 0215 موسیقی شناسی
 0215 نمایشنامه نویسی



 
٢١ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0215 نوازندگی ساز جهانی
 0215 نوازندگی ساز ایرانی

 0215 سینما -هنرهاي نمایشی 
 0215 هنرهاي نمایشی (نمایش)
 0215 ادبیات نمایشی -هنرهاي نمایشی (نمایش) 
 0215 بازیگري -هنرهاي نمایشی (نمایش) 
 0215 تئاتر -هنرهاي نمایشی (نمایش) 
 0215 صحنه آرایی -هنرهاي نمایشی (نمایش) 
 0215 کارگردانی -هنرهاي نمایشی (نمایش) 
 0215 نمایش عروسکی -هنرهاي نمایشی (نمایش) 

   
 022 علوم انسانی (بجز زبان)

 0221 دین و الهیات 
 0221 ادیان و عرفان

 0221 الهیات و معارف اسالمی
 0221 اخالق -الهیات و معارف اسالمی 

 0221 ادیان ابراهیمی -اسالمی الهیات و معارف 
 0221 ادیان غیر ابراهیمی -الهیات و معارف اسالمی 
 0221 ادیان و عرفان -الهیات و معارف اسالمی 
 0221 ادیان و مذاهب -الهیات و معارف اسالمی 
 0221 تصوف و عرفان اسالمی -الهیات و معارف اسالمی 
 0221 حکمت متعالیه -الهیات و معارف اسالمی 
 0221 دین شناسی -الهیات و معارف اسالمی 
 0221 شیعه شناسی -الهیات و معارف اسالمی 
 0221 تاریخ -شیعه شناسی  -الهیات و معارف اسالمی 
 0221 کالم -شیعه شناسی  -الهیات و معارف اسالمی 
 0221 عرفان اسالمی -الهیات و معارف اسالمی 
 0221 و فنون قرائاتعلوم  -الهیات و معارف اسالمی 
 0221 فرق تشیع -الهیات و معارف اسالمی 
 0221 فقه خانواده -الهیات و معارف اسالمی 
 0221 فقه سیاسی -الهیات و معارف اسالمی 
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٢٢ 

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0221 فقه شافعی -الهیات و معارف اسالمی 
 0221 فقه قضایی -الهیات و معارف اسالمی 
 0221 حقوق خصوصی اسالمی فقه مقارن و -الهیات و معارف اسالمی 
 0221 فقه و حقوق اسالمی -الهیات و معارف اسالمی 
 0221 فقه و حقوق خانواده -الهیات و معارف اسالمی 
 0221 فقه و مبانی حقوق اسالمی -الهیات و معارف اسالمی 
 0221 فلسفه و حکمت اسالمی -الهیات و معارف اسالمی 
 0221 و کالم اسالمیفلسفه  -الهیات و معارف اسالمی 
 0221 فلسفه اسالمی -فلسفه و کالم اسالمی  -الهیات و معارف اسالمی 
 0221 کالم اسالمی -فلسفه و کالم اسالمی  -الهیات و معارف اسالمی 
 0221 کالم امامیه -الهیات و معارف اسالمی 
 0221 مذاهب اسالمی -الهیات و معارف اسالمی 
 0221 مذاهب فقهی -الهیات و معارف اسالمی 
 0221 مطالعات تطبیقی ادیان -الهیات و معارف اسالمی 
 0221 مطالعات تطبیقی مذاهب اسالمی -الهیات و معارف اسالمی 

 0221 کالم - دین شناسی  -الهیات و معارف اسالمی فلسفه و کالم اسالمی 
 0221 شیعه شناسی -الهیات و معارف اسالمی فلسفه و کالم اسالمی 
 0221 کالم تطبیقی -الهیات و معارف اسالمی فلسفه و کالم اسالمی 

 0221 فقه و مبانی حقوق اسالمی -الهیات و معارف اسالمی و ارشاد 
 0221 فلسفه و کالم اسالمی -الهیات و معارف اسالمی و ارشاد 

 0221 تبلیغ -الهیات و معارف اسالمی 
 0221 تفسیر روایی
 0221 دین پژوهی

 0221 و رسانهدین 
 0221 عرفان اسالمی و اندیشه امام خمینی

 0221 علوم اسالمی
 0221 اندیشه سیاسی در اسالم -علوم اسالمی 
 0221 علوم جزایی و جرم شناسی -علوم اسالمی 
 0221 علوم حدیث
 0221 اخالق -علوم حدیث 
 0221 اقتصاد اسالمی -علوم حدیث 



 
٢٣ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0221 تفسیر اثري -علوم حدیث 
 0221 کالم و عقاید -علوم حدیث 
 0221 نهج البالغه -علوم حدیث 

 0221 علوم قرآن و حدیث
 0221 تفسیر تطبیقی -علوم قرآن و حدیث 
 0221 تفسیر و علوم قرآن -علوم قرآن و حدیث 
 0221 عرفان تطبیقی -علوم قرآن و حدیث 
 0221 فقه مقارن و حقوق جزاي اسالمی -علوم قرآن و حدیث 
 0221 فقه مقارن و حقوق عمومی اسالمی -علوم قرآن و حدیث 
 0221 معارف قرآن -علوم قرآن و حدیث 
 0221 نهج البالغه -علوم قرآن و حدیث 
 0221 اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی -نهج البالغه  -علوم قرآن و حدیث 
 0221 اجتماعیاخالق و تربیت فردي و  -نهج البالغه  -علوم قرآن و حدیث 
 0221 اصول الدین و معارف علوي -نهج البالغه  -علوم قرآن و حدیث 

 0221 علوم قرآنی
 0221 تفسیر قرآن مجید -علوم قرآنی 
 0221 تالوت و کتابت قرآن مجید (فنون قرائت تالوت وکتابت قرآن مجید) -علوم قرآنی 
 0221 علوم قرآن -علوم قرآنی 
 0221 قرآن مجیدعلوم  -علوم قرآنی 

 0221 البالغهعلوم و معارف نهج
 0221 فرهنگ و معارف اسالمی

 0221 فقه اهل سنت
 0221 آیین دادرسی -فقه قضایی 
 0221 جزا و جرم شناسی -فقه قضایی 

 0221 فقه و حقوق امامی - فقه و حقوق مذاهب اسالمی 
 0221 فقه و حقوق حنفی - فقه و حقوق مذاهب اسالمی 

 0221 فقه و حقوق شافعی - و حقوق مذاهب اسالمی  فقه
 0221 فقه و مبانی حقوق اسالمی و اندیشه امام خمینی (ره)

 0221 اخالق اسالمی -فقه و معارف اسالمی 
 0221 تاریخ اسالم -فقه و معارف اسالمی 
 0221 تربیت اسالمی -فقه و معارف اسالمی 
 0221 حدیث -فقه و معارف اسالمی 
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  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0221 فقه و اصول -و معارف اسالمی فقه 

 0221 فلسفه -فقه و معارف اسالمی 
 0221 قرآن -فقه و معارف اسالمی 
 0221 کالم -فقه و معارف اسالمی 

 0221 حکمت متعالیه -کالم 
 0221 فلسفه دین -کالم 
 0221 کالم اسالمی -کالم 
 0221 امامت -کالم شیعه  -کالم 
 0221 مذاهب کالمی -کالم 

 0221 الهیات مسیحی -مطالعات تطبیقی ادیان 
 0221 معارف اسالمی

 0221 معارف اسالمی و علوم تربیتی
 0221 معارف اسالمی و علوم قرآنی

 0221 معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات
 0221 معارف اسالمی و کالم

   
 0222 شناسی تاریخ و باستان

 0222 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی -الهیات و معارف اسالمی 
 0222 تاریخ و تمدن ملل اسالمی -الهیات و معارف اسالمی 
 0222 انقالب و تمدن اسالمی

 0222 ایرانشناسی
 0222 آراییاصول نسخه شناسی و مرمت نسخه هاي خطی و نسخه -ایرانشناسی 
 0222 ایرانشناسی تاریخ -ایرانشناسی 
 0222 ایرانشناسی عمومی -ایرانشناسی 
 0222 شناسیجامعه –ایرانشناسی 
 0222 فرهنگ مردم، آداب و رسوم و میراث فرهنگی -ایرانشناسی 

 0222 باستان سنجی
 0222 مواد ( فلز و سنگ) -باستان سنجی 

 0222 شناسیباستان
 0222 پیش از تاریخ ایران -شناسی باستان
 0222 هاي دیگراسالمی ایران و سرزمینتمدن و فرهنگ  -شناسی باستان



 
٢٥ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0222 دوران اسالمی -شناسی باستان
 0222 دوران تاریخی ایران -شناسی باستان
 0222 شناسی و تاریخ هنرباستان
 0222 تاریخ
 0222 اسناد و مدارك آرشیوي و نسخه شناسی -تاریخ 
 0222 تاریخ اسالم -تاریخ 
 0222 تاریخ انقالب اسالمی -تاریخ 
 0222 تاریخ ایران اسالمی -تاریخ 
 0222 تاریخ ایران باستان -تاریخ 
 0222 تاریخ ایران بعد از اسالم -تاریخ 
 0222 تاریخ ایران دوره اسالمی -تاریخ 
 0222 تاریخ ایران قبل از اسالم -تاریخ 
 0222 تاریخ تشیع -تاریخ 
 0222 تاریخ تشیع اثناعشري -تاریخ 
 0222 تاریخ عمومی جهان -تاریخ 
 0222 تاریخ محلی -تاریخ 
 0222 شیعه شناسی -تاریخ 
 0222 مطالعات آسیاي مرکزي و قفقاز -تاریخ 
 0222 مطالعات تاریخ تشیع -تاریخ 
 0222 مطالعات خلیج فارس -تاریخ 

 0222 تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر
 0222 تاریخ تمدن ملل اسالمی

 0222 تاریخ علم
 0222 ریاضی در جهان اسالم -تاریخ علم 
 0222 طب و داروسازي در جهان اسالم -تاریخ علم 
 0222 فیزیک و فناوري در جهان اسالم -تاریخ علم 
 0222 نجوم در جهان اسالم -تاریخ علم 

 0222 تاریخ علم دوره اسالمی
 0222 تاریخ علوم پزشکی

 0222 تاریخ هنر ایران اسالمی
 0222 هنر ایران باستانتاریخ 

 0222 تاریخ هنر جهان اسالم



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      
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  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0222 مطالعات علم

 0222 معارف اسالمی و تاریخ
   

 0223 فلسفه و اخالق 
 0223 اخالق اسالمی -اخالق 
 0223 فلسفه اخالق -اخالق 

 0223 فلسفه اخالق -اخالق اسالمی 
 0223 اخالق پزشکی
 0223 تربیت اخالقی
 0223 فلسفه اسالمی -اسالمی علوم و معارف 

 0223 فلسفه دین و مسائل کالمی جدید
 0223 فلسفه
 0223 حکمت متعالیه -فلسفه 
 0223 حکمت مشاء -فلسفه 
 0223 فلسفه اخالق -فلسفه 
 0223 فلسفه تطبیقی -فلسفه 
 0223 فلسفه جدید و معاصر غرب -فلسفه 
 0223 فلسفه حقوق -فلسفه 
 0223 دینفلسفه  -فلسفه 
 0223 فلسفه عصرجدید -فلسفه 
 0223 فلسفه علم -فلسفه 
 0223 فلسفه علم و فناوري -فلسفه 
 0223 فلسفه غرب -فلسفه 
 0223 فلسفه معاصر -فلسفه 
 0223 فلسفه منطق -فلسفه 
 0223 فلسفه و حکمت اسالمی -فلسفه 
 0223 فلسفه و کالم اسالمی -فلسفه 
 0223 یونان و قرون وسطیفلسفه  -فلسفه 
 0223 قدیم و قرون وسطی -فلسفه 
 0223  منطق فهم دین -فلسفه 

 0223 فلسفه اخالق تطبیقی



 
٢٧ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0223 فلسفه تحلیلی

 0223 تعلیم و تربیت اسالمی - فلسفه تعلیم و تربیت 
 0223 فلسفه سیاسی اسالمی
 0223 فلسفه و عرفان اسالمی
 0223 معارف اسالمی و فلسفه

   
 023 زبان

 0231 زبان آموزي
 0231 ادبیات عرب

 0231 ادبیات تطبیقی - ادبیات فرانسه 
 0231 آموزش زبان ژاپنی

 0231 تربیت مترجم زبان انگلیسی
 0231 ترجمه

 0231 زبان اسپانیایی
 0231 زبان انگلیسی
 0231 ادبیات -زبان انگلیسی 
 0231 آموزش زبان انگلیسی -زبان انگلیسی 
 0231 شناسیزبان –زبان انگلیسی 
 0231 زبان و ادبیات انگلیسی -زبان انگلیسی 
 0231 گفتارشناسی -زبان انگلیسی 
 0231 مترجمی آثار دیداري شنیداري زبان انگلیسی -زبان انگلیسی 
 0231 مترجمی خبر انگلیسی -زبان انگلیسی 
 0231 مترجمی زبان انگلیسی -زبان انگلیسی 

 0231 ایتالیاییزبان 
 0231 زبان آلمانی
 0231 آموزش زبان آلمانی -زبان آلمانی 
 0231 مترجمی زبان آلمانی -زبان آلمانی 
 0231 زبان چینی
 0231 زبان روسی
 0231 آموزش زبان روسی -زبان روسی 
 0231 زبان و ادبیات روسی -زبان روسی 
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  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0231 مترجمی زبان روسی -زبان روسی 

 0231 آموزش دینی و عربی -عربی زبان 
 0231 آموزش زبان عربی -زبان عربی 
 0231 مترجمی زبان عربی -زبان عربی 
 0231 زبان فرانسه

 0231 ادبیات فرانسه -زبان فرانسه 
 0231 آموزش زبان فرانسه -زبان فرانسه 
 0231 کاربردي -زبان فرانسه 
 0231 مترجمی زبان فرانسه -زبان فرانسه 

 0231 زبان فرانسه شاخه ادبی
 0231 زبان و ادبیات اردو

 0231 زبان و ادبیات ارمنی
 0231 زبان و ادبیات آلمانی

 0231 زبان و ادبیات ترکی استانبولی
 0231 زبان و ادبیات ژاپنی

 0231 زبان و ادبیات سواحیلی
 0231 زبان و ادبیات عرب
 0231 عربیمطالعات ترجمه  -زبان و ادبیات عرب 
 0231 ادبیات عربی -زبان و ادبیات عربی 
 0231 ادبیات معاصر -زبان و ادبیات عربی 

 0231 ادبی -زبان و ادبیات فرانسه 
 0231 زبان و ادبیات هوسایی

 0231 علمی کاربردي مترجمی خبر انگلیسی
 0231 علمی کاربردي مترجمی زبان انگلیسی

 0231 آثار دیداري و شنیداري -اسپانیولی اي مترجمی زبان کاردانی حرفه
 0231 آثار مکتوب و متون رسمی -اي مترجمی زبان اسپانیولی کاردانی حرفه
 0231 آثار دیداري و شنیداري - اي مترجمی زبان انگلیسی کاردانی حرفه
 0231 آثار مکتوب و متون رسمی - اي مترجمی زبان انگلیسی کاردانی حرفه
 0231 آثار دیداري و شنیداري -ي مترجمی زبان فرانسوي اکاردانی حرفه
 0231 آثار مکتوب و متون رسمی -اي مترجمی زبان فرانسوي کاردانی حرفه

 0231 اي تربیت مبلغ علوم اسالمی (به زبان انگلیسی)کارشناسی حرفه



 
٢٩ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0231 انگلیسی -اي مترجمی خبر کارشناسی حرفه
 0231 مترجمی همزمان انگلیسی -انگلیسی اي مترجمی زبان کارشناسی حرفه

 0231 مترجمی زبان اسپانیایی
 0231 مترجمی زبان ایتالیایی
 0231 مترجمی زبان ژاپنی
 0231 مترجمی نوار و فیلم

   
 0232 شناسیادبیات و زبان

 0232 شناسیزبان
 0232 اصول ترجمه -شناسی زبان
 0232 آموزش زبان فارسی -شناسی زبان
 0232 آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان -شناسی زبان
 0232 شناسی رایانشیزبان –شناسی زبان
 0232 شناسی همگانیزبان –شناسی زبان
 0232 گزینی و اصطالح شناسیواژه –شناسی زبان
 0232 شناسی تربیتیزبان
 0232 شناسی عمومیزبان
 0232 شناسی فونتیکزبان
 0232 شناسی کاربرديزبان
 0232 شناسی مقایسه اي قواعد انگلیسیزبان

 0232 زبان و ادبیات فارسی
 0232 ادبیات پایداري - زبان و ادبیات فارسی 
 0232 ادبیات تطبیقی - زبان و ادبیات فارسی 
 0232 فارسی عربی -ادبیات تطبیقی  - زبان و ادبیات فارسی 
 0232 حماسیادبیات  - زبان و ادبیات فارسی 
 0232 ادبیات داستانی - زبان و ادبیات فارسی 
 0232 ادبیات عامه - زبان و ادبیات فارسی 
 0232 ادبیات عرفانی - زبان و ادبیات فارسی 
 0232 ادبیات غنایی - زبان و ادبیات فارسی 
 0232 ادبیات کودك و نوجوان - زبان و ادبیات فارسی 
 0232 محض - زبان و ادبیات فارسی 
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  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0232 مقاومت و پایداري - زبان و ادبیات فارسی 

 0232 هاي باستانیفرهنگ و زبان

   
 03 رسانی نگاري و اطالععلوم اجتماعی، روزنامه

 031 علوم اجتماعی و رفتاري 
 0311 اقتصاد 

 0311 اقتصاد بهداشت
 0311 ورياقتصاد کار و بهره
 0311 مالیه نفت و گازبازارها و  -اقتصاد نفت و گاز 
 0311 حقوق قراردادهاي نفت و گاز -اقتصاد نفت و گاز 

 0311 اقتصاد و مدیریت دارو
 0311 امور گمرکی

 0311 وريعلمی کاربردي اقتصاد کار و بهره
 0311 علوم اقتصادي
 0311 اقتصاد -علوم اقتصادي 
 0311 اقتصاد اسالمی -علوم اقتصادي 
 0311 اقتصاد انرژي -علوم اقتصادي 
 0311 اقتصاد بازرگانی -علوم اقتصادي 
 0311 اقتصاد بخش عمومی -علوم اقتصادي 
 0311 المللاقتصاد بین -علوم اقتصادي 
 0311 اقتصاد پول و بانکداري -علوم اقتصادي 
 0311 اقتصاد پولی -علوم اقتصادي 
 0311 اياقتصاد توسعه -علوم اقتصادي 

 0311 اقتصاد حمل و نقل -اقتصادي علوم 
 0311 اقتصاد سالمت -علوم اقتصادي 
 0311  اقتصاد سنجی -علوم اقتصادي 
 0311 اقتصاد شهري -علوم اقتصادي 
 0311 اياقتصاد شهري و منطقه -علوم اقتصادي 
 0311 اقتصاد صنعتی -علوم اقتصادي 
 0311  اقتصاد کشاورزي -علوم اقتصادي 

 0311 اقتصاد مالی -اقتصادي علوم 



 
٣١ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0311 اقتصاد محیط زیست -علوم اقتصادي 
 0311 اقتصاد منابع -علوم اقتصادي 
 0311 اقتصاد نظري -علوم اقتصادي 
 0311 اقتصاد نفت و گاز -علوم اقتصادي 
 0311 اقتصاد و تجارت الکترونیک -علوم اقتصادي 
 0311 اقتصاد هنر -علوم اقتصادي 

 0311 بانکداري اسالمی -اقتصادي علوم 
 0311 هاي اقتصاديبرنامه ریزي سیستم -علوم اقتصادي 
 0311 توسعه اقتصادي -علوم اقتصادي 
 0311 ریزيتوسعه اقتصادي و برنامه -علوم اقتصادي 

 0311 فلسفه اقتصاد اسالمی -فلسفه 
 0311 امور گمرکی -اي بازرگانی کاردانی حرفه
 0311 ورياقتصاد کار و بهره کاردانی فنی

 0311 امور گمرکی - اي بازرگانی کارشناسی حرفه
 0311 معارف اسالمی و اقتصاد

   
 0312 علوم سیاسی و علوم مدنی 

 0312 سیاسی نظامی -جغرافیا 
 0312 جغرافیاي سیاسی
 0312 آمایش و مدیریت سیاسی فضا -جغرافیاي سیاسی 
 0312 غرب آسیاجنوب  -جغرافیاي سیاسی 
 0312 سازمان سیاسی فضا -جغرافیاي سیاسی 
 0312 فضاي شهري -جغرافیاي سیاسی 

 0312 الملل و حقوق بشرالمللی سازمان هاي بینهاي بیندیپلماسی و سازمان
 0312 المللالملل و حقوق بینالمللی سازمان هاي بینهاي بیندیپلماسی و سازمان

 0312 المللیهاي اقتصادي بینالمللی ـ دیپلماسی در سازمانهاي بینسازماندیپلماسی و 
 0312 المللی ـ دیپلماسی نوینهاي بیندیپلماسی و سازمان
 0312 المللیالملل و امنیت بینهاي بینالمللی ـ سازمانهاي بیندیپلماسی و سازمان
 0312 الملل و محیط زیستبینهاي المللی ـ سازمانهاي بیندیپلماسی و سازمان

 0312 المللروابط بین
 0312 المللسیاست بین -الملل روابط بین
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  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0312 روابط سیاسی
 0312 روابط دیپلماتیک -روابط سیاسی 
 0312 علوم سیاسی
 0312 اندیشه سیاسی -علوم سیاسی 
 0312 اندیشه سیاسی در اسالم -علوم سیاسی 
 0312 المللیهاي بینو سازماندیپلماسی  -علوم سیاسی 
 0312 المللروابط بین -علوم سیاسی 
 0312 گذاري عمومیسیاست –علوم سیاسی 
 0312 گذاري فرهنگیسیاست –علوم سیاسی 
 0312 مسائل ایران -علوم سیاسی 
 0312 مطالعات امنیتی -علوم سیاسی 
 0312 مطالعات ایران -علوم سیاسی 
 0312 مطالعات آمریکاي شمالی -علوم سیاسی 
 0312 مطالعات سیاسی انقالب اسالمی -علوم سیاسی 
اندیشه سیاسی رهبران انقالب  - مطالعات سیاسی انقالب اسالمی -علوم سیاسی

 اسالمی
0312 

 0312 آینده پژوهی انقالب اسالمی - مطالعات سیاسی انقالب اسالمی -علوم سیاسی
بازتاب انقالب اسالمی در جهان  - انقالب اسالمیمطالعات سیاسی  -علوم سیاسی

 اسالم
0312 

شناسی سیاسی جمهوري جامعه - مطالعات سیاسی انقالب اسالمی -علوم سیاسی
 اسالمی ایران

0312 

 0312 مطالعات کشورهاي آلمانی زبان -علوم سیاسی 
 0312 ايمطالعات منطقه -علوم سیاسی 
 0312 اروپا -اي مطالعات منطقه -علوم سیاسی 
 0312 آسیاي جنوب شرقی -اي مطالعات منطقه -علوم سیاسی 
 0312 آسیاي مرکزي و قفقاز -اي مطالعات منطقه -علوم سیاسی 
 0312 آمریکاي شمالی -اي مطالعات منطقه -علوم سیاسی 
 0312 خاورمیانه -اي مطالعات منطقه -علوم سیاسی 
 0312 خلیج فارس -اي مطالعات منطقه -علوم سیاسی 

 0312 اندیشه سیاسی در اسالم -الملل علوم سیاسی و روابط بین
 0312 دیپلماسی کنترل تسلیحات -الملل علوم سیاسی و روابط بین



 
٣٣ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0312 روابط بین الملل -الملل علوم سیاسی و روابط بین
 0312 اي ـ مطالعات ایرانمطالعات منطقه -الملل علوم سیاسی و روابط بین
 0312 اي ـ مطالعات آسیاي میانهمطالعات منطقه -الملل علوم سیاسی و روابط بین
اي ـ مطالعات خاورمیانه و شمال مطالعات منطقه -الملل علوم سیاسی و روابط بین

 آفریقا
0312 

 0312 اي تربیت مروج سیاسیکاردانی حرفه
 0312 مطالعات امریکاي شمالی -مطالعات جهان 

 0312 مطالعات فرهنگی -مطالعات آمریکاي شمالی  -جهان مطالعات 
 0312 مطالعات آمریکاي التین -مطالعات جهان 
 0312 مطالعات بریتانیا -مطالعات جهان 
 0312 مطالعات جنوب آفریقا -مطالعات جهان 
 0312 مطالعات روسیه -مطالعات جهان 
 0312 مطالعات ژاپن -مطالعات جهان 
 0312 مطالعات شبه قاره هند -مطالعات جهان 
 0312 مطالعات عراق -مطالعات جهان 
 0312 مطالعات فرانسه -مطالعات جهان 
 0312 مطالعات فلسطین -مطالعات جهان 
 0312 مطالعات مصر -مطالعات جهان 

 0312 معارف اسالمی و علوم سیاسی
   

 0313 شناسیروان
  0313 شناسیروان
  0313 و تربیت اصالح -شناسی روان
  0313 شناسی بالینی کودك و نوجوانروان –شناسی روان
  0313 شناسی تربیتیروان –شناسی روان
  0313 شناسی خانواده درمانیروان –شناسی روان
  0313 شناسی سالمتروان –شناسی روان
  0313 شناسی صنعتی و سازمانیروان –شناسی روان
  0313 عمومیشناسی روان –شناسی روان
  0313 شناسی کودکان استثناییروان –شناسی روان
  0313 سنجی)گیري (روانسنجش و اندازه -شناسی روان



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٣٤ 

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  0313 شناسی اسالمیروان
  0313 گراشناسی مثبتروان –شناسی اسالمی روان
  0313 شناسی شخصیتروان

  0313 اي اصالح و تربیتکاردانی حرفه
  0313 اصالح و تربیتاي کارشناسی حرفه

  0313 شناسیمعارف اسالمی و روان
  0313 علوم اعصاب شناختی
  0313 رایانش و هوش مصنوعی -علوم اعصاب شناختی 
  0313 مغز و شناخت -علوم اعصاب شناختی 

  0313 علوم شناختی
  0313 مغز و تربیت -ذهن  -علوم شناختی 
  0313 شناسی شناختیروان –علوم شناختی 
  0313 شناسیزبان –علوم شناختی 
  0313 فلسفه ذهن -علوم شناختی 
  0313 سازي شناختیمدل –علوم شناختی 

   
 0314 شناسی و مطالعات فرهنگیجامعه

  0314 حج و زیارت -ارتباطات 
  0314 ارتباطات اجتماعی
  0314 تحقیق در ارتباطات اجتماعی -ارتباطات اجتماعی 
  0314 مطالعات فرهنگی و رسانه -ارتباطات اجتماعی 

  0314 اکولوژي انسانی
  0314 ریزي امور فرهنگیامور فرهنگی ـ برنامه

  0314 پژوهش علوم اجتماعی
  0314 ریزي شهري و روستاییبرنامه –جغرافیا 

  0314 ریزي روستاییجغرافیا و برنامه
  0314 اقتصاد فضا -ریزي روستایی جغرافیا و برنامه

  0314 ریزي آمایش کیفیت محیطی مناطق روستاییبرنامه –ریزي روستایی و برنامهجغرافیا 
  0314 ریزي فضایی کارآفرینی مناطق روستاییبرنامه –ریزي روستایی جغرافیا و برنامه
  0314 ریزي کالبديبرنامه –ریزي روستایی جغرافیا و برنامه
  0314 مسکنریزي برنامه –ریزي روستایی جغرافیا و برنامه



 
٣٥ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  0314 سازماندهی مناطق عشایري -ریزي روستایی جغرافیا و برنامه
  0314 مدیریت توسعه پایدار روستایی -ریزي روستایی جغرافیا و برنامه
  0314 ریزي روستاییگذاري در برنامهنظام سیاست -ریزي روستایی جغرافیا و برنامه
  0314 ریزي شهريجغرافیا و برنامه

  0314 آمایش شهري -ریزي شهري و برنامه جغرافیا
  0314 ریزي مسکنبرنامه –ریزي شهري جغرافیا و برنامه
  0314 ریزي مسکن شهريبرنامه –ریزي شهري جغرافیا و برنامه
  0314 بهسازي و نوسازي –ریزي شهري جغرافیا و برنامه
  0314 محیط زیست شهري -ریزي شهري جغرافیا و برنامه
  0314 جغرافیاي انسانی
  0314 شهري -جغرافیاي انسانی 

  0314 جغرافیاي انسانی و اقتصادي
  0314 هاي مردمیجلب مشارکت

  0314 خدمات اجتماعی
  0314 ریزي اجتماعیبرنامه –علوم اجتماعی 
  0314 ریزي توسعه منطقه ايبرنامه –علوم اجتماعی 
  0314 اجتماعیریزي رفاه برنامه –علوم اجتماعی 
  0314 ریزي گردشگري (توریسم)برنامه –علوم اجتماعی 
  0314 تعاون و رفاه اجتماعی -علوم اجتماعی 
  0314 توسعه اجتماعی -توسعه روستایی  -علوم اجتماعی 
  0314 مدیریت توسعه -توسعه روستایی  -علوم اجتماعی 
  0314 جامعه شناسی -علوم اجتماعی 
  0314 تغییرات اجتماعی -جامعه شناسی  -علوم اجتماعی 
  0314 توسعه اجتماعی روستایی -جامعه شناسی  -علوم اجتماعی 
  0314 سیاسی -جامعه شناسی  -علوم اجتماعی 
  0314 فرهنگی -جامعه شناسی  -علوم اجتماعی 
  0314 هاي اجتماعیگروه –جامعه شناسی  -علوم اجتماعی 
  0314 هاي خاصگروه –جامعه شناسی  -علوم اجتماعی 
  0314 ورزشی -جامعه شناسی  -علوم اجتماعی 
  0314 جامعه شناسی اقتصادي و توسعه -علوم اجتماعی 
  0314 جامعه شناسی انقالب اسالمی -علوم اجتماعی 
  0314 جامعه شناسی حوزه مطالعات شهري صنعتی -علوم اجتماعی 



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٣٦ 

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  0314 جامعه شناسی شهري -علوم اجتماعی 

  0314 جامعه شناسی محض -اجتماعی  علوم
  0314 جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران -علوم اجتماعی 
  0314 جامعه شناسی نظري فرهنگی -علوم اجتماعی 
  0314 جمعیت شناسی -علوم اجتماعی 
  0314 خدمات اجتماعی -علوم اجتماعی 
  0314 دانش اجتماعی مسلمین -علوم اجتماعی 
  0314 رفاه اجتماعی -علوم اجتماعی 
  0314 گذاري فرهنگیسیاست –علوم اجتماعی 
  0314 جامعه شناسی -شیعه شناسی  -علوم اجتماعی 
  0314 علوم اجتماعی -علوم اجتماعی 
  0314 فلسفه علوم اجتماعی -علوم اجتماعی 
  0314 مدیریت راهبردي فرهنگ -علوم اجتماعی 
  0314 مردم شناسی -علوم اجتماعی 
  0314 مطالعات اجتماعی -علوم اجتماعی 
  0314 مطالعات جوانان -علوم اجتماعی 
  0314 مطالعات فرهنگی -علوم اجتماعی 
  0314 علوم ارتباطات
  0314 فرهنگ و ارتباطات -علوم ارتباطات 

  0314 علوم ارتباطات اجتماعی
  0314 اي امور فرهنگیکاردانی حرفه
  0314 اي امور محلهکاردانی حرفه
  0314 اي مشارکت مردمیکاردانی حرفه

  0314 آینده پژوهی -مدیریت 
  0314 مطالعات ارتباطی و فناوري اطالعات

  0314 مطالعات زنان
  0314 تاریخ زنان -مطالعات زنان 
  0314 حقوق زن در اسالم -مطالعات زنان 
  0314 زن و خانواده -مطالعات زنان 

  0314 معارف اسالمی و جامعه شناسی
  0314 مطالعات حقوقی -معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات 



 
٣٧ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  0314 گذاريمطالعات سیاست -معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات 

  0314 آینده پژوهی -مهندسی صنایع 
   

 032 رسانی نگاري و اطالعروزنامه
 0321 نگاري و خبرنگاري روزنامه
 0321 نگاريروزنامه

 0321 اجتماعی - خبرنگاري 
 0321 نگاريروزنامه –علوم ارتباطات اجتماعی 

 0321 کاردانی حرفه اي خبرنگاري
 0321 المللیاي ارشد خبرنگاري بینکارشناسی حرفه
 0321 اجتماعی و فرهنگی -اي خبرنگاري کارشناسی حرفه
 0321 سیاسی و اقتصادي -اي خبرنگاري کارشناسی حرفه
 0321 ورزشی -خبرنگاري اي کارشناسی حرفه

   
 0322 رسانی و بایگانی کتابداري، اطالع

 0322 رسانیخدمات کتابداري و اطالع
 0322 علم اطالعات و دانش شناسی
 0322 بازیابی اطالعات و دانش -علم اطالعات و دانش شناسی 
 0322 ریزي کتابداريبرنامه –علم اطالعات و دانش شناسی 
 0322 هاي آموزشگاهیکتابخانه –علم اطالعات و دانش شناسی 
 0322 مدیریت اطالعات و دانش -علم اطالعات و دانش شناسی 
 0322 مدیریت فناوري اطالعات -علم اطالعات و دانش شناسی 
 0322 هاي دانشگاهیمدیریت کتابخانه -علم اطالعات و دانش شناسی 
 0322 هاي دیجیتالمدیریت کتابخانه -علم اطالعات و دانش شناسی 
 0322 هاي عمومیمطالعات کتابخانه -علم اطالعات و دانش شناسی 

 0322  علم سنجی
 0322 رسانیعلمی کاربردي کتابداري و اطالع

 0322 کتابداري -علوم کتابداري 
 0322 برنامه ریزي کتابداري -رسانی علوم کتابداري و اطالع

 0322 کتابخانه هاي آموزشگاهی -رسانی اطالععلوم کتابداري و 
 0322 کتابخانه هاي دانشگاهی -رسانی علوم کتابداري و اطالع



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٣٨ 

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0322 کتابخانه هاي عمومی -رسانی علوم کتابداري و اطالع
 0322 مدیریت فناوري اطالعات -رسانی علوم کتابداري و اطالع

 0322 امور موزه -اي امور فرهنگی کاردانی حرفه
 0322 ویراستاري -اي امور فرهنگی کاردانی حرفه
 0322 اي امور کتابداري و اطالع رسانیکاردانی حرفه

 0322 اي علوم کتابداري و اطالع رسانیکارشناسی حرفه
 0322 علوم انسانی و اجتماعی -کتابداري 
 0322 فنی مهندسی -کتابداري 

 0322 مطالعات آرشیوي
 0322 مطالعات موزه

 0322 کتابداري در شاخه پزشکی
 0322 مدارك پزشکی

 0322 داريموزه
   

 04 بازرگانی، علوم اداري و حقوق
 041 بازرگانی و علوم اداري 
 0411 بندي حسابداري و مالیات

 0411 حسابداري
 0411 حسابداري بانکی -حسابداري 
 0411 حسابرسی -حسابداري 
 0411 عمومیخدمات  -حسابداري 
 0411 دولتی -حسابداري 
 0411 صنعتی -حسابداري 
 0411 مالی -حسابداري 

 0411 حسابداري بازرگانی
 0411 حسابداري صنعت آب و برق

 0411 حسابداري مدیریت
 0411 حسابداري و انبارداري مهمات (نزاجا) 

 0411 علمی کاربردي حسابداري
 0411 حسابرسی -علمی کاربردي حسابداري 
 0411 صنعتی -علمی کاربردي حسابداري 



 
٣٩ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0411 مالی -علمی کاربردي حسابداري 
 0411 مالیاتی -علمی کاربردي حسابداري 

 0411 اي حسابداري تولیدي و صنعتیکاردانی حرفه
 0411 اي حسابداري دولتیکاردانی حرفه
 0411 اي حسابداري صنعتیکاردانی حرفه
 0411 حسابداري مالیاي کاردانی حرفه
 0411 اي حسابداري مالیاتیکاردانی حرفه
 0411 اي حسابداري واحدهاي صنفیکاردانی حرفه
 0411 اي حسابرسیکاردانی حرفه

 0411 اي حسابداري بانکیکارشناسی حرفه
 0411 اي حسابداري پروژه هاکارشناسی حرفه
 0411 فرهنگی و هنرياي حسابداري خدمات و آثار کارشناسی حرفه
 0411 اي حسابداري خدمات و تولیدات صنعتیکارشناسی حرفه
 0411 اي حسابداري خدمات و تولیدات کشاورزيکارشناسی حرفه
 0411 اي حسابداري دولتیکارشناسی حرفه
 0411 اي حسابداري مالیکارشناسی حرفه
 0411 اي حسابداري مالیاتیکارشناسی حرفه

 0411 اي حسابرسیحرفهکارشناسی 

   
 0412 امورمالی، بانکداري و بیمه   

 0412 امور شعب بانک
 0412 امور مالی
 0412 بیمه -امور مالی 

 0412 امور مالی (نزاجا) 
 0412 امور مالی و مالیاتی

 0412 امور مالی، بیمه و بانکداري حسابداري
 0412 انبارداري (س. م. سپاه)

 0412 آماد قطعات اردنانس (نزاجا) 
 0412 اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی - آموزش عالی 
 0412 مدیریت مالی آموزش عالی - آموزش عالی 

 0412 بانکداري



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٤٠ 

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0412 بورس و اوراق بهادار

 0412 بیمه
 0412 پست بانک

 0412 تدارکات مهندسی (نزاجا) 
 0412 تدارکات همگانی (نزاجا) 

 0412 خدمات مالی در واحدهاي صنفی
 0412 ریسک و بازارهاي مالی -ریسک 

 0412 اي امور بانکیکاردانی حرفه
 0412 اي امور بورسکاردانی حرفه

 0412 اي ارشد سرمایه گذاري مالیکارشناسی حرفه
 0412 اي مدیریت بورسکارشناسی حرفه
 0412 اي مدیریت شعب بانککارشناسی حرفه

 0412 کنترل اموال (س. م. سپاه)
 0412 گذاري در نفت و گازتامین مالی و سرمایه -مالی 
 0412 حقوق مالی -مالی 
 0412 مالی بین المللی -مالی 
 0412 مهندسی مالی -مالی 

 0412 مدیریت مالی -مدیریت 
 0412 مدیریت امور بانکی
 0412 مدیریت بیمه - مدیریت بازرگانی 

 0412 مدیریت مالی - بازرگانی مدیریت 
 0412 مدیریت بیمه
 0412 مسئولیت - مدیریت بیمه 

 0412 مدیریت بیمه اکو
 0412 مدیریت گمرکی

 0412 بانکداري -مدیریت مالی 
 0412 بیمه، مستغالت -مدیریت مالی 
 0412 مدیریت مالی و ریسک -مدیریت مالی 

 0412 مدیریت بیمه -مدیریت و امور اداري 
 0412 مهندسی فناوري ارشد سامانه یکپارچه بانکداري الکترونیک

 0412 مهندسی فناوري ارشد مبادالت الکترونیکی بانکی



 
٤١ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0413 مدیریت و علوم اداري 

  0413 اشتغال
  0413 امور اداري

  0413 امور اداري و کارگزینی (نزاجا)
  0413 امور اراضی
  0413 امور دولتی

  0413 مدیریت آموزش عالی - آموزش عالی 
  0413 مدیریت -تربیت بدنی 

  0413 ریزي و مدیریت ورزشیبرنامه –تربیت بدنی و علوم ورزشی 
  0413 ریزي تربیت بدنیمدیریت و برنامه -تربیت بدنی و علوم ورزشی 
  0413 مدیریت ورزشی -تربیت بدنی و علوم ورزشی 

  0413 علمی کاربردي اشتغال
  0413 مدیریت امور فرهنگی علمی کاربردي

  0413 علمی کاربردي مدیریت صنایع چاپ
  0413 علمی کاربردي مدیریت نشر

  0413 اي امور بیمهکاردانی حرفه
  0413 امور نمایشگاهی -اي بازرگانی کاردانی حرفه
  0413 خدمات مشاوره امالك -اي بازرگانی کاردانی حرفه
  0413 اداريامور  -اي مدیریت کاردانی حرفه
  0413 بهره وري در واحدهاي صنفی -اي مدیریت کاردانی حرفه
  0413 هاي صنفیسرپرستی تشکل -اي مدیریت کاردانی حرفه
  0413 هاي تجاريسرپرستی مجتمع -اي مدیریت کاردانی حرفه
  0413 لجستیک و زنجیره تامین -اي مدیریت کاردانی حرفه
  0413 و کاراي مدیریت کسب کاردانی حرفه
  0413 اي مدیریت کسب و کار ورزشیکاردانی حرفه

  0413 کاردانی فنی اشتغال
  0413 کاردانی فنی روابط کار

  0413 اي ارشد بهینه سازي لجستیک بنادرکارشناسی حرفه
  0413 اي ارشد مدیریت لجستیک در حوادثکارشناسی حرفه
  0413 و پرورشی کودکاناي ارشد مدیریت مراکز مراقبتی کارشناسی حرفه
  0413 اي ارشد مدیریت مقابله با بیوتروریسمکارشناسی حرفه
  0413 اي ارشد نظارت بر خدمات گردشگريکارشناسی حرفه



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٤٢ 

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  0413 هاي فرهنگی و هنرياي تکنولوژي آموزشکارشناسی حرفه
  0413 اي مدیریت اسناد و مداركکارشناسی حرفه
  0413 اماکن ورزشیاي مدیریت کارشناسی حرفه
  0413 اي مدیریت امداد سوانح طبیعیکارشناسی حرفه
  0413 اي مدیریت امداد سوانح غیرطبیعیکارشناسی حرفه
  0413 اي مدیریت امور چاپکارشناسی حرفه
  0413 ارزیابی فرهنگی -اي مدیریت امور فرهنگی کارشناسی حرفه
  0413 هاها و جشنوارهامور همایش -اي مدیریت امور فرهنگی کارشناسی حرفه
  0413 برنامه ریزي فرهنگی -اي مدیریت امور فرهنگی کارشناسی حرفه
  0413 هاي قرآنی و مذهبیریزي فعالیتبرنامه –اي مدیریت امور فرهنگی کارشناسی حرفه
  0413 دیپلماسی و ارتباطات فرهنگی -اي مدیریت امور فرهنگی کارشناسی حرفه

  0413 ورزشی -اي مدیریت امور فرهنگی حرفه کارشناسی
  0413 اي مدیریت امور نشرکارشناسی حرفه
  0413 اي مدیریت امور نمایشگاهیکارشناسی حرفه
  0413 اي مدیریت ایمنی و حفاظت سازمانیکارشناسی حرفه
  0413 اشخاص -اي مدیریت بیمه کارشناسی حرفه
  0413 اموال -اي مدیریت بیمه کارشناسی حرفه
  0413 بیمه مسئولیت -اي مدیریت بیمه کارشناسی حرفه
  0413 تجاري -اي مدیریت تبلیغات کارشناسی حرفه
  0413 سیاسی -اي مدیریت تبلیغات کارشناسی حرفه
  0413 فرهنگی -اي مدیریت تبلیغات کارشناسی حرفه
  0413 اي مدیریت تعاونکارشناسی حرفه
  0413 مدیریت حفاظت اطالعاتاي کارشناسی حرفه
  0413 هاي اطالعاتیاي مدیریت سامانهکارشناسی حرفه
  0413 اي مدیریت سرمایه انسانیکارشناسی حرفه
  0413 اي مدیریت عملیات امداد و نجاتکارشناسی حرفه
  0413 اي مدیریت گردشگريکارشناسی حرفه
  0413 اي مدیریت لجستیک بنادرکارشناسی حرفه
  0413 اي مدیریت محلهکارشناسی حرفه
  0413 اي مدیریت هتلداريکارشناسی حرفه
  0413 اي مدیریت وصول مطالباتکارشناسی حرفه



 
٤٣ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  0413 گران سیاسیاي هدایتکارشناسی حرفه

  0413 گذاريگیري و سیاستتصمیم –اي مدیریت حرفه –مدیریت 
  0413 گذاري علم و فناوريسیاست –مدیریت 
  0413 مدیریت -مدیریت 
  0413 مدیریت اجرایی -مدیریت 
  0413 مدیریت استراتژیک -مدیریت 
  0413 المللمدیریت بازاریابی بین -مدیریت 
  0413 مدیریت بازرگانی -مدیریت 
  0413 مدیریت تحقیق در عملیات -مدیریت 
  0413 مدیریت تکنولوژي -مدیریت 
  0413 مدیریت تولید و عملیات -مدیریت 
  0413 مدیریت جهانگردي -مدیریت 
  0413 مدیریت دولتی -مدیریت 
  0413 ايمدیریت رسانه -مدیریت 
  0413 مدیریت رفتار سازمانی -مدیریت 
  0413 مدیریت رفتاري -مدیریت 
  0413 هاي دولتی ایرانمدیریت سازمان -مدیریت 
  0413 گذاري بخش عمومیمدیریت سیاست -مدیریت 
  0413 هامدیریت سیستم - مدیریت
  0413 مدیریت صنعتی -مدیریت 
  0413 مدیریت صنعتی کاربردي -مدیریت 
  0413 مدیریت فناوري اطالعات -مدیریت 
  0413 مدیریت کارآفرینی -مدیریت 
  0413 مدیریت منابع انسانی -مدیریت 
  0413 مدیریت استراتژیک منابع انسانی -مدیریت منابع انسانی  -مدیریت 
  0413 وري منابع انسانیمدیریت عملکرد و بهره -مدیریت منابع انسانی  -مدیریت 
  0413 مدیریت منابع انسانی اسالمی -مدیریت منابع انسانی  -مدیریت 

  MBA 0413مدیریت  -مدیریت اجرایی 
  0413 اقتصاد مدیریت - MBAمدیریت  -مدیریت اجرایی 
  0413 هاي اطالعاتی مدیریتسیستم – MBAمدیریت  -مدیریت اجرایی 
  0413 محصول و بازار - MBAمدیریت  -مدیریت اجرایی 
  0413 مدیریت استراتژي - MBAمدیریت  -مدیریت اجرایی 



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٤٤ 

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  0413 مدیریت بازاریابی - MBAمدیریت  -مدیریت اجرایی 
  0413 المللمدیریت بازرگانی و بازاریابی بین - MBAمدیریت  -مدیریت اجرایی 
  0413 مدیریت توسعه تکنولوژي - MBAمدیریت  -مدیریت اجرایی 
  0413 مدیریت توسعه و منابع انسانی - MBAمدیریت  -مدیریت اجرایی 
  0413 مدیریت عملیات - MBAمدیریت  -مدیریت اجرایی 
  0413 مدیریت عمومی - MBAمدیریت  -مدیریت اجرایی 
  0413 مدیریت کارآفرینی - MBAمدیریت  -مدیریت اجرایی 
  0413 مدیریت مالی - MBAمدیریت  -مدیریت اجرایی 
  MBE 0413مدیریت  -مدیریت اجرایی 
  0413 مدیریت اجرایی -مدیریت اجرایی 
  0413 تولید و عملیات - مدیریت اجرایی  -مدیریت اجرایی 
  0413 مدیریت امور شهري -مدیریت اجرایی 
  0413 بازاریابی و صادرات مدیریت -مدیریت اجرایی 
  MBA( 0413مدیریت کسب و کار( -مدیریت اجرایی 
  0413 استراتژي -) MBAمدیریت کسب و کار( -مدیریت اجرایی 
  0413 بازاریابی -) MBAمدیریت کسب و کار( -مدیریت اجرایی 
  0413 خدمات -) MBAمدیریت کسب و کار( -مدیریت اجرایی 
  0413 رفتار سازمانی و منابع انسانی -) MBAکسب و کار(مدیریت  -مدیریت اجرایی 
  0413 هاي پروژه محورسازمان –) MBAمدیریت کسب و کار( -مدیریت اجرایی 
هاي اطالعاتی و فناوري سیستم –) MBAمدیریت کسب و کار( -مدیریت اجرایی 

 اطالعات
0413  

  0413 زنجیره تامینعملیات و  -) MBAمدیریت کسب و کار( -مدیریت اجرایی 
  0413 فناوري -) MBAمدیریت کسب و کار( -مدیریت اجرایی 
  0413 مالی -) MBAمدیریت کسب و کار( -مدیریت اجرایی 
  0413 نوآوري و توسعه محصول و خدمت -) MBAمدیریت کسب و کار( -مدیریت اجرایی 

  0413 مدیریت اصالح و کیفرهاي قضایی
  0413 درمانی مدیریت اطالعات بهداشتی و

  0413 مدیریت اماکن متبرکه مذهبی
  0413 مدیریت امور فرهنگی

  0413 ریزي فرهنگیمدیریت امور فرهنگی و برنامه
  0413 مدیریت امور فرهنگی و هنري



 
٤٥ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  0413 مدیریت بازرگانی ـ بازاریابی

  0413 بازرگانی بین المللی - مدیریت بازرگانی 
  0413 داخلیبازرگانی  - مدیریت بازرگانی 
  0413 رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی - مدیریت بازرگانی 
  0413 مدیریت تحول - مدیریت بازرگانی 
  0413 گذاري بازرگانیمدیریت سیاست - مدیریت بازرگانی 

  0413 مدیریت بازرگانی دریایی
  0413 مدیریت بحران

  0413 مدیریت پیشگیري از جرم
  0413 هاي توسعه صنعتیاستراتژي –مدیریت تکنولوژي 
  0413 انتقال تکنولوژي -مدیریت تکنولوژي 
  0413 هاي تحقیق و توسعهسیاست –مدیریت تکنولوژي 
  0413 مدیریت تحقیق و توسعه -مدیریت تکنولوژي 
  0413 مدیریت نوآوري -مدیریت تکنولوژي 
  0413 نوآوري تکنولوژي -مدیریت تکنولوژي 

  0413 توانبخشیمدیریت 
  0413 مدیریت توسعه

  0413 بازاریابی جهانگردي -مدیریت جهانگردي 
  0413 ریزي توسعه جهانگرديبرنامه –مدیریت جهانگردي 
  0413 ریزي گردشگري (توریسم)برنامه –مدیریت جهانگردي 

  0413 ايمدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره
  0413 مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

  0413 مدیریت دادگستري
  0413 مدیریت در سازمان با رویکرد اسالمی

  0413 بودجه و مال عمومی -مدیریت دولتی 
  0413 تشکیالت و روش ها -مدیریت دولتی 
  0413 مشی گذاري عمومیگیري و خطتصمیم –مدیریت دولتی 
  0413 توسعه منابع انسانی -مدیریت دولتی 
  0413 رفتار سازمانی -مدیریت دولتی 
  0413 هاي دولتیطراحی سازمان -مدیریت دولتی 
  0413 مدیریت پیشرفته و توسعه شهري و روستایی -مدیریت دولتی 
  0413 مدیریت تحول -مدیریت دولتی 



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٤٦ 

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  0413 مدیریت تطبیقی و توسعه -مدیریت دولتی 
  0413 هاي اطالعاتیمدیریت سیستم -مدیریت دولتی 

  0413 مدیریت مالی دولتی -دولتی مدیریت 
  0413 مدیریت منابع انسانی -مدیریت دولتی 
  0413 مدیریت نیروي انسانی -مدیریت دولتی 

  0413 مدیریت راهبردي فرهنگ
  0413 ریزي و نظارتبرنامه –هاي دولتی ایران مدیریت سازمان
  0413 مشی گذاري عمومی)گذاري دولتی ( خطسیاست –هاي دولتی ایران مدیریت سازمان
  0413 مالی و اقتصادي - هاي دولتی ایران مدیریت سازمان
  0413 منابع انسانی و روابط کار - هاي دولتی ایران مدیریت سازمان
  0413 مدیریت صنایع

  0413 مدیریت صنایع مبلمان و دکوراسیون
  0413 مدیریت صنایع نساجی

  0413 تحقیق در عملیات -مدیریت صنعتی 
  0413 تولید -مدیریت صنعتی 
  0413 تولید و عملیات -مدیریت صنعتی 
  0413 مالی -مدیریت صنعتی 
  0413 مدیریت پروژه -مدیریت صنعتی 
  0413 مدیریت زنجیره تامین -مدیریت صنعتی 
  0413 مدیریت عملکرد -مدیریت صنعتی 
  0413 مدیریت کیفیت و بهره وري -مدیریت صنعتی 

  0413 هاي اطالعات پیشرفتهسیستم –مدیریت فناوري اطالعات 
  0413 کسب و کار الکترونیکی -مدیریت فناوري اطالعات 
  0413 کسب و کار هوشمند -مدیریت فناوري اطالعات 
  0413 هاي فناوري اطالعاتمدیریت پروژه -مدیریت فناوري اطالعات 
  0413 توسعه فناوريمدیریت خدمات و  -مدیریت فناوري اطالعات 
  0413 مدیریت دانش -مدیریت فناوري اطالعات 
  0413 مدیریت کیفیت -مدیریت فناوري اطالعات 
  0413 مدیریت منابع اطالعاتی -مدیریت فناوري اطالعات 

  0413 مدیریت قراردادهاي بین المللی نفت و گاز
  0413 مدیریت کارآفرینی



 
٤٧ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  0413 آموزش عالی -مدیریت کارآفرینی 
  0413 آموزش و ترویج کارآفرینی -مدیریت کارآفرینی 
  0413 بخش عمومی -مدیریت کارآفرینی 
  0413 المللبین –مدیریت کارآفرینی 
  0413 توسعه -مدیریت کارآفرینی 
  0413 خدمات کشاورزي -مدیریت کارآفرینی 
  0413 سازمانی -مدیریت کارآفرینی 
  0413 فرهنگی -مدیریت کارآفرینی 
  0413 فناوري اطالعات -مدیریت کارآفرینی 
  0413 کسب و کار الکترونیکی -مدیریت کارآفرینی 
  0413 کسب و کار جدید -مدیریت کارآفرینی 
  0413 گردشگري -مدیریت کارآفرینی 
  MBA 0413مدیریت  -مدیریت کارآفرینی 
  0413 مدیریت کسب و کار کوچک -مدیریت کارآفرینی 

  0413 کارهاي کوچک و متوسط مدیریت کسب و
  0413 مدیریت مخازن هیدروکربوري

  0413 المللمدیریت منابع انسانی بین
  0413 مدیریت مهندسی مواد

  0413 مدیریت نساجی
  0413 مدیریت نشر

  0413 مدیریت نظارت و بازرسی
  0413 مدیریت هتلداري و جهانگردي

  0413 مدیریت جهانگردي -مدیریت و امور اداري 
  0413 بندر و کشتیرانی -مدیریت و بازرگانی دریایی 
  0413 گمرکی -مدیریت و بازرگانی دریایی 
  0413 مناطق ویژه -مدیریت و بازرگانی دریایی 

  0413 مشی گذاري مدیریت فرهنگیگیري و خطتصمیم –ریزي فرهنگی مدیریت و برنامه
  0413 سازمانی مدیریت فرهنگ -ریزي فرهنگی مدیریت و برنامه
  0413 رسانیمدیریت مراکز فرهنگی و اطالع -ریزي فرهنگی مدیریت و برنامه
  0413 مدیریت و ساخت

  0413 مدیریت و کمیسر دریایی
  0413 مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی -مدیریت ورزشی 



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٤٨ 

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  0413 هاي تفریحیمدیریت اوقات فراغت ورزش -مدیریت ورزشی 
  0413 مدیریت بازاریابی در ورزش -مدیریت ورزشی 
  0413 ها در ورزشمدیریت بازاریابی و رسانه -مدیریت ورزشی 
  0413 هاي ورزشیمدیریت راهبردي در سازمان -مدیریت ورزشی 
  0413 هاي ورزشیمدیریت رسانه -مدیریت ورزشی 
  0413 مدیریت رویدادهاي ورزشی -مدیریت ورزشی 
  0413 هاي ورزشیریزي سازمانبرنامهمدیریت و  -مدیریت ورزشی 

  0413 معارف اسالمی و مدیریت
  0413 گذاري عمومیدولتی و سیاست -معارف اسالمی و مدیریت 

  0413 معارف اسالمی و مدیریت بازرگانی
  0413 معارف اسالمی و مدیریت دولتی
  0413 معارف اسالمی و مدیریت صنعتی
  0413 معارف اسالمی و مدیریت مالی

  0413 مهندسی مدیریت اجرایی
   

 0414 بازاریابی و تبلیغات 
  0414 امور نمایشگاهی

  0414 بازاریابی
  0414 تبلیغات بازرگانی

  0414 تبلیغات و بازاریابی
  0414 علمی کاربردي بازرگانی
  0414 علمی کاربردي روابط کار
  0414 تبلیغ و ارتباطات فرهنگی -علوم ارتباطات اجتماعی 
  0414 روابط عمومی -علوم ارتباطات اجتماعی 

  0414 اي بازاریابیکاردانی حرفه
  0414 اي تبلیغاتکاردانی حرفه
  0414 اي روابط عمومیکاردانی حرفه

  0414 الکترونیک - اي روابط عمومی کارشناسی حرفه
  0414 امور رسانه - اي روابط عمومی کارشناسی حرفه
  0414 رفتار اجتماعی و افکارسنجی - عمومی اي روابط کارشناسی حرفه

   



 
٤٩ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0415 گري و امور دفتريمنشی

  0415 خدمات اداري (نزاجا) 
  0415 علمی کاربردي امور اداري

  0415 امور دفتري -اي مدیریت کاردانی حرفه
  0415 نویسی (نزاجا) ماشین

  0415 گريمنشی –مدیریت امور دفتري 
   

 0416 فروشی فروشی و خردهعمده
  0416 وري در واحدهاي صنفیبهره

  0416 خدمات مشاوره امالك
  0416 خدمات مشاوره در خرید و فروش خودرو

  0416 هاي صنفیسرپرستی تشکل
  0416 هاي تجاريسرپرستی مجتمع

  0416 انبارداري -اي بازرگانی کاردانی حرفه
   

 0417 هاي شغلی مهارت
  0417 هاي شغلی مهارت

   
 042 حقوق 
 0421 حقوق 

 0421 فقه و حقوق جزا -الهیات و معارف اسالمی 
 0421 فقه و حقوق خصوصی -الهیات و معارف اسالمی 

 0421 امور حقوقی زمین
 0421 جرم و جرم یابی

 0421 حقوق
 0421 امور ضابطین قضایی -حقوق 
 0421 حقوق ارتباطات -حقوق 
 0421 حقوق اقتصادي -حقوق 
 0421 حقوق اقصادي و مالی -حقوق 
 0421 حقوق بشر -حقوق 
 0421 المللحقوق بین -حقوق 



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٥٠ 

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0421 الملل عمومیحقوق بین -حقوق 
 0421 المللحقوق تجارت بین -حقوق 
 0421 المللحقوق تجاري اقتصادي بین -حقوق 
 0421 حقوق ثبت اسناد و امالك -حقوق 
 0421 شناسیحقوق جزا و جرم  -حقوق 
 0421 حقوق خانواده -حقوق 
 0421 حقوق خصوصی -حقوق 
 0421 حقوق سردفتري -حقوق 
 0421 هاي تجاريحقوق شرکت -حقوق 
 0421 حقوق عمومی -حقوق 
 0421 شناسیحقوق کیفري و جرم -حقوق 
 0421 حقوق مالکیت فکري -حقوق 
 0421 دادرسی اداري -حقوق 
 0421 اختالفشوراي حل  -حقوق 
 0421 علوم قضایی -حقوق 

 0421 حقوق اسناد و قراردادهاي تجاري
 0421 حقوق پزشکی

 0421 حقوق جزاي اسالمی
 0421 حقوق حمل و نقل

 0421 حقوق قضایی
 0421 علوم ثبتی -حقوق قضایی 

 0421 حقوق کیفري اطفال و نوجوانان
 0421 حقوق نفت و گاز

 0421 حقوق هنري و ادبی
 0421 حقوق هوایی

 0421 خدمات قضایی
 0421 خدمات مشاوره حقوقی صنوف

 0421 دستیار قضایی
 0421 دهیاري و امور شوراها
 0421 سردفتري اسناد رسمی

 0421 علوم ثبتی -علمی کاربردي حقوق قضایی 



 
٥١ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0421 فقه و حقوق اقتصادي

 0421 اي ارشاد و معاضدت قضاییکاردانی حرفه
 0421 شوراي حل اختالف -اي امور حقوق حرفهکاردانی 

 0421 اي امور دهیاري و شوراهاکاردانی حرفه
 0421 مشاوره حقوقی اصناف -اي بازرگانی کاردانی حرفه
 0421 امور ضابطین قضایی - اي حقوق کاردانی حرفه
 0421 خدمات قضایی - اي حقوق کاردانی حرفه
 0421 قضاییدستیاري  - اي حقوق کاردانی حرفه
 0421 نگارش حقوقی - اي حقوق کاردانی حرفه
 0421 اي حقوق ثبتیکاردانی حرفه

 0421 ارشاد در امور کیفري -اي حقوق کارشناسی حرفه
 0421 ارشاد در امور مدنی -اي حقوق کارشناسی حرفه
 0421 دستیار قضایی در امور کیفري -اي حقوق کارشناسی حرفه
 0421 دستیار قضایی در امور مدنی -اي حقوق کارشناسی حرفه
 0421 دستیاري قضایی در امور کیفري -اي حقوق کارشناسی حرفه
 0421 دستیاري قضایی در امور مدنی -اي حقوق کارشناسی حرفه
 0421 اي حقوق اداريکارشناسی حرفه
 0421 اي حقوق ثبتیکارشناسی حرفه
 0421 اي حقوق ورزشیکارشناسی حرفه

 0421 مترجمی اسناد و مدارك
 0421 معارف اسالمی و حقوق

 0421 نگارش حقوقی
   

 05 علوم تجربی، ریاضی و آمار  
 051 هاي مرتبطعلوم زیستی و رشته

 0511 بیولوژي 
 0511 زیست شناسی
 0511 بوم شناسی گیاهی ( اکولوژي گیاهی ) -زیست شناسی 
 0511 بیوفیزیک -زیست شناسی 
 0511 زیست شناسی دریا -زیست شناسی 
 0511 زیست فناوري ( بیوتکنولوژي مولکولی) -زیست شناسی 



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٥٢ 

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0511 زیست فناوري ( بیوتکنولوژي) -زیست شناسی 
 0511 زیست فناوري میکروبی (بیوتکنولوژي میکروبی) -زیست شناسی 
 0511 ژنتیک مولکولی -زیست شناسی 
 0511 گیاهی سلولی و تکوینی -زیست شناسی 
 0511 سلولی و مولکولی -زیست شناسی 
 0511 سیستماتیک گیاهی -زیست شناسی 
 0511 علوم جانوري -زیست شناسی 
 0511 بافت شناسی آبزیان -علوم جانوري  -زیست شناسی 
 0511 جانور شناسی -علوم جانوري  -زیست شناسی 
 0511 شناسیعلوم جانوري ـ بافت شناسی و جنین  -زیست شناسی 
 0511 علوم جانوري ـ بیوسیستماتیک جانوري -زیست شناسی 
 0511 علوم جانوري ـ تکوینی -زیست شناسی 
 0511 علوم جانوري ـ زیست شناسی سلولی تکوینی -زیست شناسی 
 0511 علوم جانوري ـ سیستماتیک جانوري -زیست شناسی 
 0511 علوم جانوري ـ فیزیولوژي جانوري -زیست شناسی 
 0511 علوم سلولی کاربردي -زیست شناسی 
 0511 علوم گیاهی -زیست شناسی 
 0511 زیست شناسی تکوینی - علوم گیاهی  -زیست شناسی 
 0511 علوم گیاهی ـ بیوسیستماتیک گیاهی -زیست شناسی 
 0511 علوم گیاهی ـ سیستماتیک گیاهی -زیست شناسی 
 0511 سیستماتیک و اکولوژيعلوم گیاهی ـ  -زیست شناسی 
 0511 علوم گیاهی ـ فیزیولوژي گیاهی -زیست شناسی 
 0511 عمومی -زیست شناسی 
 0511 میکروبیولوژي -زیست شناسی 

 0511 زیست شناسی ـ تکوینی جانوري
 0511 زیست شناسی ـ علوم گیاهی ـ سلولی تکوینی گیاهی

 0511 زیست شناسی ـ فیزیولوژي گیاهی
 0511 بوم شناسی دریا -شناسی دریا زیست 

 0511 جانوران دریا -زیست شناسی دریا 
 0511 گیاهان دریا -زیست شناسی دریا 

 0511 زیست فناوري (بیوتکنولوژي) -زیست شناسی سلولی و مولکولی 



 
٥٣ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0511 زیست شناسی سلولی و مولکولی ـ ژنتیک

 0511 علوم محیط زیست
   

 0512 بیوشیمی  
 0512 بیوانفورماتیک
 0512 علوم ریاضی - بیوانفورماتیک 
 0512 علوم زیستی - بیوانفورماتیک 

 0512 نانو بیوتکنولوژي -ریز زیست فناوري 
 0512 بیوشیمی -زیست شناسی 

 0512 بیوشیمی -زیست شناسی سلولی و مولکولی 
 0512 صنعت و محیط زیست -زیست فناوري 

 0512 زیست فناوري پزشکی
 0512 زیست فناوري دریا

 0512 شیمی دارویی ( پزشکی)
 0512 شیمی دارویی (علوم پایه)

 0512 نانوفناوري دارویی
   

 052 محیط زیست 
 0521 علوم زیست محیطی

  0521 اقتصاد محیط زیست -ریزي مدیریت و آموزش محیط زیست برنامه
  0521 بیوتکنولوژي صنعت و محیط زیست

  0521 محیط زیست بیوتکنولوژي
  0521 تکنولوژي محیط زیست

  0521 محیط زیست
  0521 آمایش محیط زیست -محیط زیست 
  0521 آموزش محیط زیست -محیط زیست 
  0521 ریزيبرنامه –محیط زیست 
  0521 ریزي، مدیریت و آموزش محیط زیستبرنامه –محیط زیست 
  0521 شناسی و مدیریت حیات وحشبوم –محیط زیست 
  0521 تنوع زیستی -محیط زیست 
  0521 تنوع محیط زیست -محیط زیست 



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٥٤ 

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  0521 مدیریت -محیط زیست 

  0521 محیط زیست دریا
  0521 اقتصاد و محیط زیست -مدیریت محیط زیست 
  0521 حقوق محیط زیست -مدیریت محیط زیست 
  0521 مدیریت شهري -مدیریت محیط زیست 

  0521 مهندسی بهداشت محیط
  0521 مهندسی طراحی محیط زیست

  0521 ارزیابی و آمایش سرزمین -محیط زیست  -مهندسی منابع طبیعی 
  0521 ها و تنوع زیستیزیستگاه –محیط زیست  -مهندسی منابع طبیعی 

   
 0522 محیط زیست طبیعی و حیات وحش

  0522 احیاي مناطق بیابانی -کاردانی فنی منابع طبیعی 
  0522 مدیریت مناطق بیابانی -آبخیزداري داري و مرتع

  0522 احیاي مناطق بیابانی -مهندسی فناوري منابع طبیعی 
  0522 برداري از مناطق بیابانیاحیا و بهره -مهندسی منابع طبیعی 
  0522 مدیریت مناطق بیابانی -مهندسی منابع طبیعی 
  0522 آبیاري -مدیریت مناطق بیابانی  -مهندسی منابع طبیعی 
  0522 خاك شناسی -مدیریت مناطق بیابانی  -مهندسی منابع طبیعی 
  0522 مرتع و آبخیزداري -مدیریت مناطق بیابانی  -مهندسی منابع طبیعی 
  0522 مدیریت مناطق خشک و بیابانی -مهندسی منابع طبیعی 
  0522 بیابان زدایی -مدیریت مناطق خشک و بیابانی  -مهندسی منابع طبیعی 
  0522 توسعه و عمران مناطق بیابانی -همزیستی با بیابان  -مهندسی منابع طبیعی 

تولیدات  -مهندسی منابع طبیعی ـ مدیریت مناطق بیابانی و همزیستی با بیابان 
 گیاهی و دامی

0522  

   
 053 علوم فیزیک

 0531 شیمی 
 0531 الکتروشیمی -شیمی 
 0531 کش هاآفت –شیمی 
 0531 هاي مایع و جامدپیشرانه –ها پیشرانه –شیمی 
 0531 شیمی -شیمی 



 
٥٥ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0531 شیمی آلی -شیمی 
 0531 شیمی آلی در زمینه کاتالیزورها -شیمی 
 0531 شیمی پلیمر -شیمی 
 0531 شیمی تجزیه -شیمی 
 0531 شیمی دریا -شیمی 
 0531 شیمی فیزیک -شیمی 
 0531 شیمی کاربردي -شیمی 
 0531 شیمی محض -شیمی 
 0531 شیمی معدنی -شیمی 
 0531 شیمی و فناوري اسانس -شیمی 
 0531 علوم و تکنولوژي پلیمر -شیمی 
 0531 فناوري اطالعات -شیمی 
 0531 فیتوشیمی -شیمی 
 0531 محیط زیست -شیمی 

 0531 پلیمر -شیمی آلی 
 0531 جداسازي -شیمی تجزیه 

 0531 اسپکتروسکپیشیمی تجزیه در زمینه 
 0531 شیمی تجزیه در زمینه کمومتریکس

 0531 پلیمر و سینتیک -شیمی فیزیک 
 0531 ترمودینامیک آماري -شیمی فیزیک 
 0531 کوانتوم محاسباتی -شیمی فیزیک 

 0531 شیمی فیزیک در زمینه الکتروشیمی سینتیک
 0531 شیمی کاتالیست
 0531 پلیمر -شیمی کاربردي 

 0531 تکنولوژي نفت -کاربردي  شیمی
 0531 نانو شیمی -علوم و فناوري نانو 

 0531 نانو پلیمر -نانو شیمی 
 0531 نانو سوپرامولکول -نانو شیمی 
 0531 نانو شیمی نظري -نانو شیمی 
 0531 نانو مواد معدنی -نانو شیمی 

   



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٥٦ 

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0532 علوم زمین 

 0532 آب و هواشناسی (اقلیم شناسی)
 0532 آب و هواشناسی دیرینه -و هواشناسی (اقلیم شناسی) آب 

 0532 آب و هواشناسی سینوپتیک -آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) 
 0532 آب و هواشناسی شهري -آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) 
 0532 آب و هواشناسی کاربردي -آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) 
 0532 آب و هواشناسی کشاورزي -آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) 
 0532 ايآب و هواشناسی ماهواره -آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) 
 0532 تغییرات آب و هوایی -آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) 
 0532 تغییرات آب و هوایی اقلیمی -آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) 
 0532 مخاطرات آب و هوایی -آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) 
 0532 مخاطرات محیطی -آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) 

 0532 اقیانوس شناسی
 0532 فیزیک دریا -اقیانوس شناسی فیزیکی 
 0532 سواحل -فیزیک دریا  -اقیانوس شناسی فیزیکی 

 0532 اکوهیدرولوژي
 0532 جغرافیا
 0532 آب و هواشناسی -جغرافیا 
 0532 کارتوگرافی -جغرافیا 

 0532 جغرافیاي طبیعی
 0532 اقلیم شناسی -جغرافیاي طبیعی 
 0532 ریزي محیطیاقلیم شناسی در برنامه -جغرافیاي طبیعی 

 0532  زمین شناسی
 0532 شناسیآب –زمین شناسی 
 0532 شناسی (هیدرولوژي)آب –زمین شناسی 
 0532 اقتصادي -زمین شناسی 
 0532 پترولوژي -زمین شناسی 
 0532 شناسی و فسیل شناسیچینه –زمین شناسی 
 0532 نگاري و دیرینه شناسیچینه –زمین شناسی 
 0532 رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی -زمین شناسی 
 0532 زمین ساختمان ( تکتونیک) -زمین شناسی 



 
٥٧ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0532 زمین شیمی -زمین شناسی 
 0532 زیست محیطی -زمین شناسی 
 0532 ژئوشیمی -زمین شناسی 
 0532 ژئوفیزیک -زمین شناسی 
 0532 سنجش از دور زمین شناختی -زمین شناسی 
 0532 کاربردي -زمین شناسی 
 0532 محض -زمین شناسی 
 0532 مهندسی -زمین شناسی 
 0532 نفت -زمین شناسی 

 0532 اکتشاف -ژئوفیزیک 
 0532 الکترومغناطیس -ژئوفیزیک 
 0532 الکتریکی -ژئوفیزیک 
 0532 زلزله شناسی -ژئوفیزیک 
 0532 ژئوالکتریک -ژئوفیزیک 
 0532 ژئومغناطیس -ژئوفیزیک 
 0532 گرانی سنجی -ژئوفیزیک 
 0532 لرزه شناسی -ژئوفیزیک 
 0532 مغناطیس سنجی -ژئوفیزیک 

 0532 ژئومورفولوژي
 0532 اقلیم شناسی -ژئومورفولوژي 
 0532 ریزي محیطیبرنامه –ژئومورفولوژي 
 0532 مخاطرات زمینی -ژئومورفولوژي 
 0532 مخاطرات ژئومورفولوژیک -ژئومورفولوژي 
 0532 مدیریت محیطی -ژئومورفولوژي 
 0532 نظري -ژئومورفولوژي 
 0532 ریزي محیطیهیدروژئومورفولوژي در برنامه -ژئومورفولوژي 
 0532 هیدرولوژي -ژئومورفولوژي 

 0532 سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی
 0532 سامانه اطالعات جغرافیایی -سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی 
 0532 سنجش از دور -سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی 
 0532 مخاطرات طبیعی -سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی 

 0532 مدیریت مخاطرات -عات جغرافیایی سنجش از دور و سیستم اطال



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٥٨ 

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0532 مدیریت مخاطرات محیطی -سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی 
 0532 مطالعات آب و خاك -سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی 
 0532 مطالعات شهري و روستایی -سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی 

 0532 منابع آب و خاك -اطالعات جغرافیایی  سنجش از دور و سیستم
 0532 ايهواشناسی ماهواره -سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی 

 0532 مخاطرات محیطی -علوم جغرافیایی 
 0532 فیزیک دریا -علوم دریایی 

 0532 شیمی دریا -علوم دریایی و اقیانوسی 
 0532 هیدروگرافی -علوم دریایی و اقیانوسی 

 0532 ژئودینامیک و ژئوفیزیک -فیزیک 
 0532 ژئوفیزیک -فیزیک 
 0532 هواشناسی -فیزیک 

 0532 انسانی -مخاطرات محیطی 
 0532 طبیعی -مخاطرات محیطی 
 0532 طبیعی و انسانی -مخاطرات محیطی 

 0532 مهندسی تکنولوژي هواشناسی
جغرافیایی در کشاورزي و منابع مهندسی فناوري سنجش از دور و سیستم اطالعات 

 طبیعی
0532 

 0532 هاي اطالعات جغرافیاییسامانه –مهندسی فناوري منابع طبیعی 
 0532 مهندسی فناوري هواشناسی

 0532 هواشناسی کشاورزي
 0532 هیدرولوژي

   
 0533 فیزیک

 0533 نانو فیزیک -علوم و فناوري نانو 
 0533 نانو ساختارها -فیزیک نانو  -علوم و فناوري نانو 

 0533 عینک سازي
 0533 فیزیک
 0533 اتمسفر -فیزیک 
 0533  اتمی -فیزیک 
 0533 حالت جامد -اتمی  -فیزیک 



 
٥٩ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0533 اتمی مولکولی -فیزیک 
 0533 اپتیک تجربی -اتمی مولکولی  -فیزیک 
 0533 اپتیک کوانتومی -اتمی مولکولی  -فیزیک 
 0533 اپتیک نظري -مولکولی اتمی  -فیزیک 
 0533 هاي فراسرداتم –اتمی مولکولی  -فیزیک 
 0533 اپتیک کوانتومی و اطالعات کوانتومی - اتمی و مولکولی  -فیزیک 
 0533 اپتیک و فوتونیک - اتمی و مولکولی  -فیزیک 
 0533 لیزر تیوري - اتمی و مولکولی  -فیزیک 
 0533 ظريلیزر ن - اتمی و مولکولی  -فیزیک 
 0533 لیزر و اپتیک غیرخطی - اتمی و مولکولی  -فیزیک 
 0533 اتمی و مولکولی در زمینه اپتیک -فیزیک 
 0533 اتمی و مولکولی در زمینه اپتیک لیزر -فیزیک 
 0533 اتمی و مولکولی در زمینه پالسما -فیزیک 
 0533 اتمی و مولکولی در زمینه لیزر -فیزیک 
 0533 شناسیاختر  -فیزیک 
 0533 بیوفیزیک -فیزیک 
 0533 جامد و الکترونیک -فیزیک 
 0533 اتمی و مولکولی -جامد و الکترونیک  -فیزیک 
 0533 حالت جامد -فیزیک 
 0533 ماده چگال سخت -حالت جامد  -فیزیک 
 0533 ماده چگال نرم -حالت جامد  -فیزیک 
 0533 ذرات بنیادي -فیزیک 
 0533 شناسیکیهان –ذرات بنیادي  -فیزیک 
 0533 شناسیگرانش و کیهان -ذرات بنیادي  -فیزیک 
 0533 ذرات بنیادي در زمینه گرانش و ریاضی فیزیک -فیزیک 
 0533 ژئودینامیک -فیزیک 
 0533 هاي پیچیدهسیستم –فیزیک 
 0533 هاي پیچیده و دینامیک غیرخطیسیستم –فیزیک 
 0533 هاشالوده –فیزیک 
 0533 فیزیک خورشید -فیزك نجومی  -فیزیک 
 0533 فیزیک بنیادي (نظري) -فیزیک 
 0533 فیزیک حالت جامد تجربی -فیزیک 



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٦٠ 

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0533 فیزیک حالت جامد نظري -فیزیک 
 0533 فیزیک خورشید و اخترفیزیک -فیزیک 
 0533 شتابگرها -فیزیک ذرات  -فیزیک 
 0533 کاربرديفیزیک  -فیزیک 
 0533 اتمی مولکولی -فیزیک کاربردي  -فیزیک 
 0533 حالت جامد -فیزیک کاربردي  -فیزیک 
 0533 فیزیک محاسباتی -فیزیک 
 0533 فیزیک نجوم -فیزیک 
 0533 شناسی نظرياختر فیزیک و کیهان -فیزیک نجومی  -فیزیک 
 0533 ايجو سیاره -فیزیک نجومی  -فیزیک 
 0533 زمینه گرانش -فیزیک نجومی  -فیزیک 
 0533 هاي نوترونیستاره –فیزیک نجومی  -فیزیک 
 0533 کیهان شناسی -فیزیک 
 0533 گرانش -فیزیک 
 0533 هاي نازكالیه –فیزیک 
 0533 لیزر -فیزیک 
 0533 ماده چگال -فیزیک 
 0533 حالت جامد -ماده چگال  -فیزیک 
 0533 زمینه انتقال حرارت در نانوساختارها -ماده چگال  -فیزیک 
 0533 هاي پیچیدهسامانه –ماده چگال  -فیزیک 
 0533 نانوفیزیک -ماده چگال  -فیزیک 
 0533 نظري محاسباتی -ماده چگال  -فیزیک 
 0533 مکانیک آماري -فیزیک 
 0533 مهندسی پالسما -فیزیک 
 0533 نانو فیزیک محاسباتی -فیزیک 
 0533 نانوتکنولوژي -فیزیک 
 0533 هاي باالانرژي –نجوم  -فیزیک 
 0533 نجوم ذره اي -فیزیک 
 0533 نجوم و اخترفیزیک -فیزیک 
 0533 نجومی -فیزیک 
 0533 گرانش -نجومی  -فیزیک 



 
٦١ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0533 گرانش و کیهان شناسی -نجومی  -فیزیک 
 0533 نظري -فیزیک 
 0533 باالهاي نظري در زمینه انرژي -فیزیک 
 0533 نظري در زمینه محاسبات و اطالعات کوانتومی -فیزیک 
 0533 نظري و اختر فیزیک -فیزیک 
 0533 اينظري و هسته -فیزیک 
 0533 ها و ذرات بنیادينظریه میدان -فیزیک 
 0533 ايهسته –فیزیک 
 0533 اي کاربرديهسته –فیزیک 

 0533 زمینه آشوب -فیزیک بنیادي 
 0533 زمینه ریاضی و فیزیک -فیزیک بنیادي 

 0533 ايفیزیک حالت جامد هسته
 0533 ابر ریسمان -فیزیک ذرات بنیادي 
 0533 هاي باالانرژي –فیزیک ذرات بنیادي 

 0533 لیزر و اپتیک -فیزیک مهندسی 
 0533 ریاضی فیزیک -فیزیک نظري 
 0533 گرانش -فیزیک نظري 
 0533 هاي انتگرال پذیر و ریاضی فیزیکمدل –فیزیک نظري 

 0533 فیزیک مهندسی
  0533 حالت جامد -فیزیک مهندسی 

 0533 مهندسی اپتیک و لیزر
 0533 اپتیک -مهندسی اپتیک و لیزر 
 0533 لیزر -مهندسی اپتیک و لیزر 
 0533 اپتو الکترونیک -مهندسی الکترواپتیک 

 0533 مهندسی کیهان شناسی
   

 054 ریاضیات و آمار
 0541 ریاضیات 

 0541 ریاضی
 0541 آمار -ریاضی 
 0541 آنالیز -ریاضی 



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٦٢ 

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0541 سازيآنالیز بهینه -ریاضی 
 0541 آنالیز تابعی -ریاضی 
 0541 آنالیز تابعی غیرخطی -ریاضی 
 0541 هاآنالیز روي تخمین -ریاضی 
 0541 رمز -ریاضی 
 0541 ریاضی کاربردي -ریاضی 
 0541 جبر -ریاضی محض  -ریاضی 
 0541 ساختارهاي جبر منطقی -زمینه محاسبات نرم  -جبر  -ریاضی محض  -ریاضی 
 0541 زمینه منطق ریاضی -جبر  -ریاضی محض  -ریاضی 
 0541 منطق ریاضی -جبر  -ریاضی محض  -ریاضی 
 0541 هانظریه گروه -جبر  -ریاضی محض  -ریاضی 
 0541 هاي دینامیکیسیستم –ریاضی 
 0541 هاي کامپیوتريسیستم –ریاضی 
 0541 هاي جبريگراف –ریاضی 
 0541 منطق و کامپیوتر -ریاضی 
 0541 مهندسی ریاضی -ریاضی 
 0541 نظریه کنترل -ریاضی 

 0541 آمار ریاضی کاربردي -ریاضی کاربردي 
 0541 آنالیز عددي -ریاضی کاربردي 

 0541 جبر خطی عددي -آنالیز عددي  -کاربردي ریاضی 
 0541 هاي دینامیکیحل عددي سیستم -آنالیز عددي  -ریاضی کاربردي 
 0541 حل عددي معادالت -آنالیز عددي  -ریاضی کاربردي 
 0541 حل عددي معادالت دیفرانسیل -آنالیز عددي  -ریاضی کاربردي 
 0541 عددي معادالت دیفرانسیل جزئیحل  -آنالیز عددي  -ریاضی کاربردي 
 0541 حل عددي معادالت دیفرانسیل معمولی -آنالیز عددي  -ریاضی کاربردي 
 0541 زیست ریاضی -آنالیز عددي  -ریاضی کاربردي 
معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزئی و کاربردهاي  -آنالیز عددي -ریاضی کاربردي

 آن
0541 

 0541 ددي (حل عددي معادالت انتگرال)آنالیز ع -ریاضی کاربردي 
 0541 آنالیز عددي (حل عددي معادالت با مشتقات جزئی) -ریاضی کاربردي 
 0541 آنالیز عددي (حل عددي معادالت دیفرانسیل کسري) -ریاضی کاربردي 



 
٦٣ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0541 آنالیز عددي و کنترل بهینه -ریاضی کاربردي 
 0541 تحقیق در عملیات -ریاضی کاربردي 
 0541 سازي پوسته و ترکیباتیبهینه –تحقیق در عملیات  -ریاضی کاربردي 
 0541 هاتحقیق در عملیات در زمینه تحلیل پوششی داده -ریاضی کاربردي 
 0541 تحقیق در عملیات در زمینه شبکه و گراف -ریاضی کاربردي 
 0541 تحقیق در عملیات و آنالیز عددي -ریاضی کاربردي 

 0541 حل عددي -کاربردي ریاضی 
 0541 حل عددي معادالت تابعی -ریاضی کاربردي 
 0541 روش هاي عددي در جبر خطی -ریاضی کاربردي 
 0541 ریاضی فیزیک -ریاضی کاربردي 
 0541 ریاضی مالی -ریاضی کاربردي 
 0541 ریاضیات مالی) -زمینه آنالیز عددي (معادالت دیفرانسیل تصادفی  -ریاضی کاربردي 
 0541 ریزي چندهدفیبرنامه –زمینه تحقیق در عملیات  -ریاضی کاربردي 
 0541 سازيبهینه –زمینه تحقیق در عملیات  -ریاضی کاربردي 
 0541 زمینه کنترل بهینه -ریاضی کاربردي 
 0541 زمینه گراف -ریاضی کاربردي 
 0541 آنالیز عدديهاي پژوهشی تحقیق در عملیات و زمینه –ریاضی کاربردي 
 0541 هاي کامپیوتريسیستم –ریاضی کاربردي 
 0541 فرآیند تصادفی -ریاضی کاربردي 
 0541 هاي کامپیوتريکدگذاري، گراف و شبکه -ریاضی کاربردي 
 0541 سازيکنترل و بهینه -ریاضی کاربردي 
 0541 مسائل مقداري مرزي -ریاضی کاربردي 
 0541 معادالت دیفرانسیل -ریاضی کاربردي 
 0541 معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزئی -ریاضی کاربردي 
 0541 هاي دینامیکیمعادالت دیفرانسیل در زمینه دستگاه -ریاضی کاربردي 
 0541 موجک و پردازش تصویر -ریاضی کاربردي 
 0541 نظریه گراف و ترکیبات -ریاضی کاربردي 

 0541 ریاضی مالی
 0541 محضریاضی 

 0541 ابر جبرها و جبرهاي مرتب شده -ریاضی محض 
 0541 ارگودیک -ریاضی محض 
 0541 آنالیز -ریاضی محض 



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٦٤ 

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0541 زمینه آنالیز جبر خطی - آنالیز  -ریاضی محض 
 0541 زمینه آنالیز مجانبی - آنالیز  -ریاضی محض 
 0541 زمینه تابعی - آنالیز  -ریاضی محض 
 0541 زمینه تابعی و هارمونیک - آنالیز  -ریاضی محض 
 0541 زمینه رمزنگاري - آنالیز  -ریاضی محض 
 0541 زمینه معادالت دیفرانسیل - آنالیز  -ریاضی محض 
 0541 زمینه نظریه اعداد - آنالیز  -ریاضی محض 
 0541 زمینه نظریه عملگرها - آنالیز  -ریاضی محض 
 0541 هارمونیکزمینه  - آنالیز  -ریاضی محض 
 0541 موجک و نظریه تقریب - آنالیز  -ریاضی محض 
 0541 آنالیز تابعی کاربردي -ریاضی محض 
 0541 آنالیز در زمینه تابعی، هارمونیک و توپولوژي -ریاضی محض 
 0541 آنالیز مجانبی -ریاضی محض 
 0541 تحقیق در عملیات -ریاضی محض 
 0541 ترکیبات -ریاضی محض 
 0541 توپولوژي -ریاضی محض 
 0541 جبر -ریاضی محض 
 0541 هاي جبريجبر جابجایی و گراف -جبر  -ریاضی محض 
 0541 جبر لی -جبر  -ریاضی محض 
 0541 زمینه تخصصی جبر ترکیبات و نظریه گراف -جبر  -ریاضی محض 
 0541 زمینه تخصصی جبر نظریه حلقه و میدان -جبر  -ریاضی محض 
 0541 زمینه ترکیبات -جبر  -ریاضی محض 
 0541 زمینه رمزنگاري -جبر  -ریاضی محض 
 0541 زمینه گراف و ترکیبات -جبر  -ریاضی محض 
 0541 زمینه منطق، ترکیبات و کد و رمز -جبر  -ریاضی محض 
 0541 هاي پژوهش جبر جامع، ترکیبات و رمزنگاريزمینه –جبر  -ریاضی محض 
 0541 کدگذاري -جبر  -ریاضی محض 
 0541 نظریه نمایش جبرها -جبر  -ریاضی محض 
 0541 جبر جابجایی -ریاضی محض 
 0541 جبر جابجایی و همولوژي -ریاضی محض 
 0541 هاي دینامیکیجبر در زمینه توپولوژي و سیستم -ریاضی محض 



 
٦٥ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0541 جبر در زمینه حلقه و مدول -ریاضی محض 
 0541 زمینه غیر جابجایی جبر در -ریاضی محض 
 0541 جبر در زمینه گروه، حلقه و مدول -ریاضی محض 
 0541 هاي نامتناهیجبر گروه -ریاضی محض 
 0541 جبر محاسباتی -ریاضی محض 
 0541 جبر و آنالیز -ریاضی محض 
 0541 جبر و توپولوژي -ریاضی محض 
 0541 زمینه تخصصی هندسه -ریاضی محض 
 0541 زمینه گراف -ریاضی محض 
 0541 عملگرهاي دیفرانسیلی -ریاضی محض 
 0541 کاربرد جبر در رمزنگاري -ریاضی محض 
 0541 گراف و ترکیبات -ریاضی محض 
 0541 هاي توپولوژیکگروه -ریاضی محض 
 0541 معادالت دیفرانسیل -ریاضی محض 
 0541 منطق -ریاضی محض 
 0541 نظري -ریاضی محض 

 0541 نظریه احتمال -محض ریاضی 
 0541 نظریه اعداد -ریاضی محض 
 0541 نظریه دیفرانسیل -ریاضی محض 
 0541 نظریه دیفرانسیل با مشتقات جزئی -ریاضی محض 
 0541 نظریه عملگرها -ریاضی محض 
 0541 نظریه کدگذاري -ریاضی محض 
 0541 هاي متناهینظریه گروه -ریاضی محض 
 0541 هندسه -ریاضی محض 
 0541 توپولوژي و نظریه معادالت دیفرانسیل - هندسه  -ریاضی محض 
 0541 هاي دینامیکیسیستم –هندسه  -ریاضی محض 
 0541 هندسه توپولوژي -ریاضی محض 
 0541 زمینه هندسه دیفرانسیل -هندسه توپولوژي  -ریاضی محض 
 0541 زمینه هندسه فینسلر -هندسه توپولوژي  -ریاضی محض 
 0541 زمینه هندسه منیفلد -هندسه توپولوژي  -ریاضی محض 
 0541 هندسه در زمینه تصویري، جبري، محاسباتی و منیفلد -ریاضی محض 
 0541 هندسه متروید -ریاضی محض 



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٦٦ 

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0541 ریاضیات صنعتی

 0541 ریاضیات و کاربردها
 0541 کهاد - ریاضیات و کاربردها 
 0541 کهاد آمار - ریاضیات و کاربردها 
 0541 کهاد صنایع - ریاضیات و کاربردها 
 0541 کهاد علوم کامپیوتر - ریاضیات و کاربردها 

   
 0542 آمار 

 0542 آمار زیستی
 0542  آمار

 0542 استنباط آماري -آمار 
 0542 آمار اجتماعی و اقتصادي -آمار 
 0542 آمار بیمه (اکچواري) -آمار 
 0542 ریاضیآمار  -آمار 
 0542 سري هاي زمانی -آمار 
 0542 ریزي بیمهعلوم محاسبات و برنامه -آمار 
 0542 فرآیندهاي تصادفی -آمار 
 0542 نظري -آمار 
 0542 نظریه احتمال -آمار 

 0542 آمار سنجش آموزشی
 0542 آمار و کاربردها

 0542 آمار و نیروي انسانی
   

 06 ارتباطاتفناوري اطالعات و 
 061 فناوري اطالعات و ارتباطات

 0611 کاربرد کامپیوتر
 0611 انفورماتیک پزشکی

 0611 طراحی و تولید به کمک کامپیوتر
 0611 کاربرد کامپیوتر

 0611 ايکاردانی فنی بازي سازي رایانه
 0611 کاردانی فنی خدمات فناوري اطالعات و ارتباطات روستایی



 
٦٧ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0611 رسانه -فناوري اطالعات کاردانی فنی 

 0611 کاردانی فنی کامپیوتر
 0611 کامپیوتر

 0611 الگوریتم و محاسبات -مهندسی کامپیوتر 
   

 0612 طراحی و مدیریت شبکه و پایگاه داده
 0612 طراحی و توسعه صفحات وب

 ICT( 0612علمی کاربردي ارتباطات و فناوري اطالعات (
 0612 فناوري اطالعات و ارتباطاتعلمی کاربردي 

 0612 فناوري اطالعات و ارتباطات
 0612 اي در شهرداريخدمات رایانه - فناوري اطالعات و ارتباطات

 ICT( 0612کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات (
 0612 هاي گستردهکاردانی فنی اینترنت و شبکه

 0612 هاي کامپیوتريکاردانی فنی شبکه
 0612 هاي گستردهاینترنت و شبکه -کاردانی فنی فناوري اطالعات 

  0612 مدیریت فناوري اطالعات پزشکی-مهندسی پزشکی 
 ICT( 0612مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات (
 0612 انتقال -) ICTمهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات (

 0612 برق -) ICTفناوري اطالعات (مهندسی تکنولوژي ارتباطات و 
هاي برداري از سیستمبهره –) ICTمهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات (

 مخابراتی
0612 

 0612 ترافیک و سیگنالیست -) ICTمهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات (
 0612 دیتا -) ICTمهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات (
 0612 سوئیچ -) ICTمهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات (
 0612 هاي تحت شبکهسیستم –) ICTمهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات (
 ICT( 0612کاربردهاي ( -) ICTمهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات (
 0612 مخابرات سیار -) ICTمهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات (
 0612 مخابرات نوري -) ICTمهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات (
 ICT( 0612مدیریت ( -) ICTمهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات (
 0612 موج -) ICTمهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات (

 0612 اطالعاتفناوري  - مهندسی تکنولوژي رسانه



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٦٨ 

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0612 سازيطراحی و پیاده -مهندسی تکنولوژي شبکه هاي کامپیوتري 

 0612 امنیت اطالعات -مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات 
 0612 نویسی تحت وببرنامه –مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات 
 0612 اي در شهرداريخدمات رایانه -مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات 
 0612 طراحی صفحات وب -مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات 
 0612 فناوري اطالعات -مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات 

 0612 دیتا -) ICTمهندسی فناوري ارتباطات و اطالعات (
 0612 هاي فیبر نوريمهندسی فناوري ارشد شبکه

 0612 امنیت شبکه -مهندسی فناوري ارشد فناوري اطالعات 
 0612 هاي جامع بانکیمهندسی فناوري ارشد معمار ارشد سرویس در سیستم

 0612 آنالیز ورزشی -مهندسی فناوري اطالعات 
 0612 امنیت اطالعات -) ITمهندسی فناوري اطالعات (
 0612 برنامه نویسی تحت وب -) ITمهندسی فناوري اطالعات (
 0612 یکیتجارت الکترون -) ITمهندسی فناوري اطالعات (
 0612 رسانه -) ITمهندسی فناوري اطالعات (
 0612 ايهاي شبکهسامانه –) ITمهندسی فناوري اطالعات (
 0612 هاي تکنولوژي اطالعاتسیستم –) ITمهندسی فناوري اطالعات (
 0612 ايهاي چند رسانهسیستم –) ITمهندسی فناوري اطالعات (
 0612 هاي کامپیوتريشبکه –) ITمهندسی فناوري اطالعات (
 0612 طراحی صفحات وب -) ITمهندسی فناوري اطالعات (
 0612 هاي اطالعاتمدیریت سیستم -) ITمهندسی فناوري اطالعات (
 0612 معماري سازمانی -) ITمهندسی فناوري اطالعات (
 IT( 0612مهندسی فناوري اطالعات ( -) ITمهندسی فناوري اطالعات (

 0612 فناوري اطالعات پزشکیمهندسی 
 0612 اي در شهرداريخدمات رایانه -) ITمهندسی فناوري اطالعات(

 0612 رایانش امن -مهندسی کامپیوتر 
 0612 هاي کامپیوتريشبکه –مهندسی کامپیوتر 
 IT( 0612فناوري اطالعات ( -مهندسی کامپیوتر 

   
 0613 کاربرديتوسعه و تحلیل نرم افزارهاي سیستمی و 

 0613 نظریه علوم کامپیوتر -ریاضی محض 



 
٦٩ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0613 علوم کامپیوتر
 0613 بیوانفورماتیک -علوم کامپیوتر 
 0613 هاي هوشمندسیستم –علوم کامپیوتر 
 0613 علوم تصمیم و مهندسی دانش -علوم کامپیوتر 
 0613 محاسبات علمی -علوم کامپیوتر 
 0613 محاسباتنظریه  -علوم کامپیوتر 

 0613 علمی کاربردي نرم افزار سیستم
 0613 علمی کاربردي نرم افزار کامپیوتر

 0613 سازي کامپیوترکاردانی فنی برنامه
 0613 نرم افزار -مهندسی تکنولوژي کامپیوتر 

 0613 طراحی و تولید نرم افزار -) ITمهندسی فناوري اطالعات (
 0613 مهندسی کامپیوتر

 0613 هاي نرم افزاريسیستم –مهندسی کامپیوتر 
 0613 فرماندهی و کنترل -مهندسی کامپیوتر 
 0613 مهندسی نرم افزار -مهندسی کامپیوتر 
 0613  نرم افزار سیستم

   
 0614 هوش مصنوعی
 0614 کاردانی فنی ربات

 0614 هوش مصنوعی - مهندسی 
 0614 هوش مصنوعی -مهندسی کامپیوتر 
 0614 هوش مصنوعی و رباتیک -مهندسی کامپیوتر 
 0614 هوش مصنوعی و رباتیکز -مهندسی کامپیوتر 

   
 07 مهندسی، ساخت و تولید 

 071 هاي مهندسیمهندسی و حرفه
 0711 مهندسی شیمی و فرایندها 

 0711 برداري پاالیش گازبهره
 0711 پاالیش -پژوهشی مهندسی نفت 

 0711 مصنوعات چوبیکاري رنگ
 0711 آلودگی دریا -زیست شناسی دریا 
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٧٠ 

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0711 شیمی آزمایشگاهی

 0711 آرایشی بهداشتی -شیمی آزمایشگاهی 
 0711 صنایع پلیمر

 0711 صنایع شیمیایی معدنی
 0711 سازيصنعت رنگ

 0711 طراحی فرآیندهاي صنایع نفت
 0711 طراحی و مهندسی پتروشیمی

 0711 صنعتی -شیمی آزمایشگاهی علمی کاربردي 
 0711 علمی کاربردي صنایع شیمیایی

 0711 کاردانی فنی آزمایشگاه صنایع سرامیک
 0711 سازيکاردانی فنی رنگ

 0711 کاردانی فنی شیمی
 0711 پاالیش -کاردانی فنی شیمی 
 0711 صنعتی -کاردانی فنی شیمی 
 0711 عملیات پتروشیمی -کاردانی فنی شیمی 

 0711 ها، مواد آرایشی و بهداشتیشوینده –کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی 
 0711 صنعتی -کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی 
 0711 غذایی -کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی 

 0711 کاردانی فنی صنایع شیمیایی
 0711 پاالیش گاز - کاردانی فنی صنایع شیمیایی 
 0711 سازيرنگ –کاردانی فنی صنایع شیمیایی 

 0711 عملیات تولید و فرآورش -کاردانی فنی گاز 
 0711 عملیات تولید و فرآورش -کاردانی فنی نفت 

 0711 مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت
 0711 مهندسی پلیمر
 0711 پژوهش صنایع رنگ - مهندسی پلیمر 
 0711 تکنولوژي و علوم رنگ - مهندسی پلیمر 
 0711 صنایع پلیمر - مهندسی پلیمر 
 0711 هاي پلیمريبیومتریال –صنایع پلیمر  - مهندسی پلیمر 
 0711 صنایع رنگ - مهندسی پلیمر 
 0711 علوم و تکنولوژي پلیمر - مهندسی پلیمر 



 
٧١ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0711 مهندسی پلیمر - مهندسی پلیمر 
 0711 فناوري چاپمهندسی علوم و  - مهندسی پلیمر 
 0711 مهندسی فرآیندهاي پلیمریزاسیون - مهندسی پلیمر 
 0711 نانو پلیمر - مهندسی پلیمر 

 0711 مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیایی
 0711 مهندسی داروسازي

 0711 صنایع رنگ - مهندسی رنگ 
 0711 مهندسی شیمی
 0711 انرژي و محیط زیست -مهندسی شیمی 
 0711 بهداشت، ایمنی و محیط زیست -مهندسی شیمی 
 0711 برداري از منابع نفتبهره –مهندسی شیمی 
 0711 بیوتکنولوژي -مهندسی شیمی 
 0711 بیوشیمیایی -مهندسی شیمی 
 0711 هاي انتقال (پدیده هاي انتقال و فرآیندهاي جداسازي)پدیده –مهندسی شیمی 
 0711 ترمودینامیک -مهندسی شیمی 

 0711 ترمودینامیک و سینتیک -شیمی مهندسی 
 0711 ترمودینامیک، سپنتیک و طراحی راکتورهاي شیمیایی -مهندسی شیمی 
 0711 ترموسینتیک -مهندسی شیمی 
 0711 ترموسینتیک و کاتالیست -مهندسی شیمی 
 0711 آوري گازتولید و جمع -مهندسی شیمی 
 0711 زیست پزشکی -مهندسی شیمی 
 0711 شیمیایی سلولزي - مهندسی شیمی
 0711 صنایع پاالیش -مهندسی شیمی 
 0711 صنایع پتروشیمی -مهندسی شیمی 
 0711 صنایع پتروشیمی، پاالیش و گاز -مهندسی شیمی 
 0711 صنایع پلیمر -مهندسی شیمی 
 0711 صنایع شیمیایی -مهندسی شیمی 
 0711 صنایع شیمیایی معدنی -مهندسی شیمی 

 0711 صنایع گاز -شیمی مهندسی 
 0711 صنایع گاز و پاالیش گاز -مهندسی شیمی 
 0711 طراحی فرآیندها -مهندسی شیمی 
 0711 طراحی فرآیندهاي صنایع نفت -مهندسی شیمی 
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  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0711 عملیات پتروشیمی -مهندسی شیمی 
 0711 فرآیندهاي جداسازي -مهندسی شیمی 
 0711 کاتالیست -مهندسی شیمی 

 0711 کاربردي -شیمی  مهندسی
 0711 محیط زیست -مهندسی شیمی 
 0711 مخازن هیدروکربوري -مهندسی شیمی 
 0711 سازي و کنترل فرآیندهاسازي، شبیهمدل –مهندسی شیمی 
 0711 مدیریت -مهندسی شیمی 
 0711 مهندسی آتش -مهندسی شیمی 
 0711 مهندسی پزشکی -مهندسی شیمی 
 0711 مهندسی پلیمر -مهندسی شیمی 
 0711 مهندسی تسلیحات -مهندسی شیمی 
 0711 هاي انرژيمهندسی سیستم -مهندسی شیمی 
 0711 مهندسی شیمی پیشرفته -مهندسی شیمی 
 0711 مهندسی فرآوري و انتقال گاز -مهندسی شیمی 
 0711 مهندسی فرآیند -مهندسی شیمی 
 0711 مهندسی نفت -مهندسی شیمی 

 0711 نانو مهندسی شیمی -شیمی مهندسی 
 0711 نانو مواد (نانو فناوري) -مهندسی شیمی 

 0711 مهندسی فناوري ارشد تبدیل گاز
 0711 مهندسی فناوري ارشد تولید قطعات هیبریدي پلیمري

 0711 مهندسی فناوري ارشد ذخیره سازي گاز
 0711 مهندسی فناوري ارشد فرآوري گاز

 0711 سازيرنگ –مهندسی فناوري پلیمر 
 0711 سازيمهندسی فناوري رنگ

 0711 مهندسی فناوري صنایع شیمیایی
 0711 مهندسی نفت
 0711 برداري از منابع نفتبهره –مهندسی نفت 
 0711 برداري از منابع نفت و گازبهره –مهندسی نفت 
 0711 تجهیزات نفت - مهندسی نفت 
 0711 صنایع پاالیش - مهندسی نفت 



 
٧٣ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0711 صنایع نفت - مهندسی نفت 
 0711 طراحی صنایع پتروشیمی - مهندسی نفت 
 0711 مخازن هیدروکربوري - مهندسی نفت 
 0711 مهندسی مخازن نفت - مهندسی نفت 
 0711 مهندسی مخازن نفت و گاز - مهندسی نفت 

 0711 برداري مخازنمهندسی نفت و بهره
   

 0712 فناوري حفاظت محیط زیست 
 0712 بازیافت

 0712 علمی کاربردي آلودگی محیط زیست
 0712 علمی کاربردي بازیافت

 0712 آلودگی و حفاظت محیط زیست دریا -علوم دریایی 
 0712 انرژي و تغییر اقلیم -علوم محیط زیست 
 0712 فناوري مدیریت پسماند -علوم محیط زیست 

 0712 کنترل و پایش آلودگی -زیست علوم محیط 
 0712 کاردانی فنی حفاظت و حمایت منابع طبیعی -کاردانی فنی منابع طبیعی 

 0712 مهندسی فناوري ارشد بازیافت پسماند صنعت فوالد
 0712 مهندسی فناوري ارشد بازیافت کاغذ

 0712 هاي صنعتیمهندسی فناوري ارشد کنترل و پاالیش پساب
 0712 هاي محیط زیستفناوري کنترل آالیندهمهندسی 

 0712 بازیافت پسماند -مهندسی فناوري محیط زیست 
 0712 آلودگی هوا -مهندسی محیط زیست 
 0712 بازیافت و فرآوري مواد -مهندسی محیط زیست 

 0712 بازیافت و مدیریت پسماند -مهندسی مکانیزاسیون کشاورزي 
 0712 هاي محیط زیستآلودگی –محیط زیست  -مهندسی منابع طبیعی 

   
 0713 برق و انرژي 
 0713 برق صنعتی - الکتروتکنیک 
 0713 تأسیسات الکتریکی - الکتروتکنیک 
 0713 هاي الکتریکیتعمیر و نگهداري ماشین - الکتروتکنیک 

 0713 الکتریک نیروگاه 
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  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0713 الکترونیک صنعتی

 0713 انتقال و توزیع برق 
 0713 الکتروتکنیک -برق 
 0713 قدرت -برق 
 0713 پست و انتقال - قدرت -برق 
 0713 توزیع - قدرت -برق 
 0713 تولید - قدرت -برق 

 0713 برق ساختمان
 0713 برق صنعتی

 0713 برق لکوموتیو 
 0713 آالتبرق ماشین

 0713 برق و تأسیسات
 0713 صنعتی کاربرق

 0713 تابلوسازى برق صنعتی
 0713 رسانی و گازرسانیتأسیسات آب

 0713 هاتأسیسات حرارتی نیروگاه
 0713 هاى گازسوزتعمیردستگاه

 0713 تعمیر لوازم خانگی برقی
 0713 هاي توزیع زمینی برق شبکه
 0713 هاي توزیع هوایی برقشبکه
 0713 هاى هواییشبکه
 0713 برق صنعتی - کاربردي الکتروتکنیک علمی 

 0713 تأسیسات الکتریکی - علمی کاربردي الکتروتکنیک 
 0713 هاي انتقال و توزیعشبکه –علمی کاربردي برق 
 0713 قدرت -علمی کاربردي برق 
 0713 پست و انتقال - قدرت -علمی کاربردي برق 
 0713 توزیع -قدرت  -علمی کاربردي برق 

 0713 تولید -قدرت  -کاربردي برق علمی 
 0713 کاردانی فنی الکتریک نیروگاه

 0713 الکتروتکنیک -کاردانی فنی برق 
 0713 انتقال -کاردانی فنی برق 



 
٧٥ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0713 برق صنعتی -کاردانی فنی برق 
 0713 هاي الکتریکیتعمیر و نگهداري ماشین -کاردانی فنی برق 
 0713 توزیع -کاردانی فنی برق 
 0713 قدرت -کاردانی فنی برق 

 0713 کاردانی فنی گازرسانی
 0713 کاردانی فنی ممیزي انرژي در صنعت

 0713 هاى الکتریکیماشین
 0713 مولد برق (نزاجا) 

 0713 قدرت -مهندسی ارشد برق 
 0713 مهندسی انرژي
 0713 هاي تجدید پذیرانرژي –مهندسی انرژي 
 0713 تکنولوژي انرژي -مهندسی انرژي 
 0713 هاي انرژيسیستم –مهندسی انرژي 

 0713 هاي انرژيریزي و مدیریت سیستمبرنامه –مهندسی برق 
 0713 هاي قدرتسیستم –مهندسی برق 
 0713 هاي انتقال و توزیعشبکه - مهندسی برق
 0713 قدرت -مهندسی برق 
 0713 تجدید ساختار -قدرت  -مهندسی برق 
 0713 تکنولوژي فشار قوي -قدرت  -مهندسی برق 
 0713 حفاظت شبکه -قدرت  -مهندسی برق 
 0713 سیستم -قدرت  -مهندسی برق 
 0713 هاي فشار قوي الکتریکیسیستم –قدرت  -مهندسی برق 
 0713 هاي قدرت و انرژيسیستم –قدرت  -مهندسی برق 
 0713 فشار قويهاي قدرت و سیستم –قدرت  -مهندسی برق 
 0713 هاي الکترونیکیماشین –قدرت  -مهندسی برق 
 0713 هاي الکتریکی و الکترونیک قدرتماشین –قدرت  -مهندسی برق 
 0713 هاي الکتریکی و درایوماشین –قدرت  -مهندسی برق 
 0713 مدیریت انرژي -قدرت  -مهندسی برق 
 0713 هاي قدرتمدیریت و کنترل شبکه -قدرت  -مهندسی برق 
 0713 هاي انرژيمهندسی سیستم -مهندسی برق 
 0713 برداري نیروگاهمهندسی بهره

 0713 مهندسی پزشکی
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  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0713 بالینی -مهندسی پزشکی 

 0713 ايالکترونیک صنعت هسته -مهندسی تکنولوژي برق 
 0713 هاي انتقال و توزیعشبکه –مهندسی تکنولوژي برق 

 0713 قدرت -برق  مهندسی تکنولوژي
 0713 برداري نیروگاهمهندسی تکنولوژي بهره

 0713 انرژي و محیط زیست -هاي انرژي مهندسی سیستم
 0713 تکنولوژي انرژي -هاي انرژي مهندسی سیستم
 0713 فناوري هاي انرژي -هاي انرژي مهندسی سیستم
 0713 سازي انرژيمدل –هاي انرژي مهندسی سیستم

 0713 برداري نیروگاه برق آبیفناوري ارشد بهره مهندسی
 0713 هاي انتقال قدرتمهندسی فناوري ارشد طراحی و ساخت سیستم

 0713 مهندسی فناوري ارشد مدیریت شبکه برق
 0713 هاي انتقال برقمهندسی فناوري شبکه

 0713 چرخه سوخت -اي مهندسی هسته
 0713 شکافت -اي مهندسی هسته

 0713 کاربرد پرتوها -اي هسته مهندسی
 0713 هاکاربرد پرتوها و رادیوایزوتوپ -اي مهندسی هسته
 0713 ايگداخت هسته -اي مهندسی هسته
 0713 ايمهندسی انرژي هسته -اي مهندسی هسته
 0713 مهندسی پرتوپزشکی -اي مهندسی هسته
 0713 مهندسی رآکتور -اي مهندسی هسته
 0713 مهندسی فیزیک بهداشت -اي مهندسی هسته
 0713 ايمهندسی هسته -اي مهندسی هسته

 0713 نصب و سرویس آسانسور
   

 0714 الکترونیک و اتوماسیون 
  0714 اتوماسیون صنعتی

  0714 الکترونیک عمومی - الکترونیک 
  0714 برق صنعتی - الکترونیک 
  0714 رادیو و تلویزیون - الکترونیک 
  0714 صدا و تصویر -  الکترونیک



 
٧٧ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  0714 صدابرداري - الکترونیک 
  0714 فرستنده - الکترونیک 

  0714 الکترونیک آنالوگ
  0714 الکترونیک هواپیما

  0714 آماد مخابرات (نزاجا)
  0714 الکترونیک -برق 
  0714 الکترونیک عمومی -الکترونیک  -برق 
  0714 مدارهاي مجتمع خطی -الکترونیک  -برق 
  0714 الکترونیک و ابزار دقیق - برق

  0714 سوئیچ - مخابرات  -برق 
  0714 برق خودرو زرهی
  0714 آالت سنگینتعمیر و نگهداري ماشین -برق و الکترونیک 

  0714 تأسیسات الکتریکی صنعتی
  0714 (س. م. سپاه)  72تعمیر برق تانک تی 

  0714 تعمیرات بی سیم صحرایی (نزاجا) 
  0714 سخت افزار کامپیوترتعمیرات 

  0714 تعمیر ابزار دقیق
  0714 هاى رومیزى و همراهتعمیر تلفن

  0714 تعمیر تلویزیون رنگی
  0714 تعمیر دستگاه هاى پزشکی

  0714 هاى ادارىتعمیر ماشین
  0714 تکنولوژي کنترل

  0714 سیم (نزاجا)تلگراف بی
  0714 تله تایپ (نزاجا) 

  0714 توپ زمین به هوا (نزاجا) 
  0714 یاب (نزاجا) جهت

  0714 حفاظت و امنیت پرواز (ن.م.ب) 
  0714 رادیو ریله (نزاجا) 
  0714 سوئیچ (مخابرات)

  0714 هاي کنترل ابزاردقیقسیستم
  0714 هاى صوتی تصویرىسیستم

  0714 علمی کاربردي الکترونیک



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٧٨ 

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  0714 آنالوگ - علمی کاربردي الکترونیک 
  0714 رادیو و تلویزیون - علمی کاربردي الکترونیک 

  0714 الکترونیک و ابزار دقیق -علمی کاربردي برق 
  0714 علمی کاربردي برق الکترونیک

  0714 علمی کاربردي تکنولوژي کنترل
  0714 علمی کاربردي سخت افزار کامپیوتر
  0714 علمی کاربردي کنترل و ابزاردقیق

  0714 کاربردي مخابرات علمی
  0714 هاارتباطات داده -علمی کاربردي مخابرات 

  0714 نانو الکترونیک -علوم و فناوري نانو 
  0714 فوتونیک
  0714 الکترونیک -فوتونیک 
  0714 الکترونیک و مخابرات -فوتونیک 
  0714 بیوفوتونیک -فوتونیک 
  0714 تجربی -فوتونیک 
  0714 کاربرد لیزرفناوري و  -فوتونیک 
  0714 فیزیک -فوتونیک 
  0714 مخابرات -فوتونیک 
  0714 مواد فوتونیکی -فوتونیک 
  0714 مهندسی الکترواپتیک -فوتونیک 
  0714 نظري -فوتونیک 

  0714 کابل (مخابرات) 
  0714 کاردانی فنی ابزار دقیق
  0714 کاردانی فنی الکترونیک

  0714 کاردانی فنی الکترونیک صنعتی
  0714 کاردانی فنی برق
  0714 الکترونیک -کاردانی فنی برق 
  0714 الکترونیک عمومی -کاردانی فنی برق 
  0714 برق خودروهاي زرهی -کاردانی فنی برق 
  0714 تأسیسات -کاردانی فنی برق 
  0714 تأسیسات الکتریکی ساختمان -کاردانی فنی برق 



 
٧٩ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  0714 مخابرات -کاردانی فنی برق 

  0714 آالت سنگینکاردانی فنی برق ماشین
  0714 کاردانی فنی برق مترو

  0714 کاردانی فنی خدمات الکترونیکی شهر
  0714 کاردانی فنی سیستم وسیگنالینگ و کنترل مترو

  0714 خدمات الکترونیکی شهر -کاردانی فنی فناوري اطالعات 
  0714 کاردانی فنی کنترل
  0714 خانگی کاردانی فنی لوازم

  0714 هاارتباط داده -کاردانی فنی مخابرات 
  0714 انتقال رادیویی -کاردانی فنی مخابرات 
  0714 کابل و فیبر نوري -کاردانی فنی مخابرات 
  0714 مراکز سوئیچینگ -کاردانی فنی مخابرات 

  0714 کاردانی فنی مخابرات مترو
  0714 ايرایانههاي کاردانی فنی مونتاژ و تعمیر سیستم

  0714 افزارسخت –کامپیوتر 
  0714 مخابرات
  0714 رادیو ماکس -مخابرات 

  0714 مخابرات ارتباطات داده ها
  0714 مخابرات پیاده نظام (نزاجا)

  0714 مخابرات توپخانه (نزاجا)
  0714 مخابرات هواپیمایی

  0714 مرکز مخابرات (نزاجا) 
  0714 مهندسی الکترونیک
  0714 نانوفناوري -مهندسی الکترونیک 

  0714 مهندسی برق
  0714 هاي میکرو و نانوالکترونیکافزاره –مهندسی برق 
  0714 الکترونیک -مهندسی برق 
  0714 نانوالکترونیک -ادوات میکرو  -الکترونیک  -مهندسی برق 
  0714 ادوات نیمه هادي و اکترونیک نوري -الکترونیک  -مهندسی برق 
  0714 افزاره و نیمه هادي -الکترونیک  -مهندسی برق 
  0714 افزاره هاي میکرو نانوالکترونیک -الکترونیک  -مهندسی برق 
  0714 آنالوگ -الکترونیک  -مهندسی برق 



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٨٠ 

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  0714 تکنولوژي نیمه هادي -الکترونیک  -مهندسی برق 
  0714 هاي دیجیتالیستمهاي تخصصی مدار، ادوات و سزمینه –الکترونیک  -مهندسی برق 
  0714 هاي الکترونیک دیجیتالسیستم –الکترونیک  -مهندسی برق 
  0714 سیستم هاي دیجیتال -الکترونیک  -مهندسی برق 
  0714 طراحی مدارهاي مجتمع آنالوگ -الکترونیک  -مهندسی برق 
  0714 طراحی مدارهاي مجتمع آنالوگ و دیجیتال -الکترونیک  -مهندسی برق 
  0714 طراحی مدارهاي مجتمع نوري -الکترونیک  -مهندسی برق 
  0714 هاي الکتریکیماشین –الکترونیک  -مهندسی برق 
  0714 مدار و سیستم -الکترونیک  -مهندسی برق 
  0714 مدارهاي مجتمع الکترونیک -الکترونیک  -مهندسی برق 
  0714 مدارهاي میکروالکترونیک -الکترونیک  -مهندسی برق 
  0714 الکترونیک و مخابرات دریایی (مخابرات و الکترونیک دریایی) -مهندسی برق 
  0714 بیوالکترونیک -مهندسی برق 
  0714 بیوالکتریک -مهندسی برق 
  0714 جنگ الکترونیک -مهندسی برق 
  0714 رادیو الکترونیک -مهندسی برق 
  0714 هاي الکترونیک دیجیتالسیستم –مهندسی برق 
  0714 هاي هدایت و کنترلسیستم –مهندسی برق 
  0714 هاي مخابراتیشبکه –مهندسی برق 
  0714 سیستم و الکترونیک قدرت -قدرت  -مهندسی برق 
  0714 کنترل -مهندسی برق 
  0714 اتوماسیون صنعتی -کنترل  -مهندسی برق 
  0714 نظریه کنترل -کنترل  -مهندسی برق 
  0714 و ابزار دقیق کنترل -مهندسی برق 
  0714 کنترل و سیستم -مهندسی برق 
  0714 مخابرات -مهندسی برق 
  0714 هاارتباطات داده -مخابرات  -مهندسی برق 
  0714 انتقال -مخابرات  -مهندسی برق 
  0714 رمز -مخابرات  -مهندسی برق 
  0714 زمینه تخصصی سیستم و رمز -سیستم  -مخابرات  -مهندسی برق 
  0714 هاي مخابراتسیستم –مخابرات  -مهندسی برق 



 
٨١ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  0714 شبکه -مخابرات  -مهندسی برق 
  0714 مایکروویو و نوري -مخابرات  -مهندسی برق 
  0714 موج -مخابرات  -مهندسی برق 
  0714 میدان -مخابرات  -مهندسی برق 
  0714 مخابرات امن و رمزنگاري -مهندسی برق 
  0714 مخابرات سیستم -مهندسی برق 
  0714 مخابرات میدان و موج -مهندسی برق 
  0714 مخابرات نوري -مهندسی برق 
  0714 مدارهاي مجتمع الکترونیک -مهندسی برق 
  0714 مهندسی پزشکی -مهندسی برق 
  0714 هوش ماشین و رباتیک -مهندسی برق 

  0714 بیوالکتریک -مهندسی پزشکی 
  0714 الکترونیکمهندسی تکنولوژي 

  0714 مهندسی تکنولوژي آسانسور و باالبرها
  0714 الکترونیک -مهندسی تکنولوژي برق 
  0714 الکترونیک و ابزار دقیق -مهندسی تکنولوژي برق 
  0714 مخابرات -مهندسی تکنولوژي برق 

  0714 هاي سخت افزاري رایانهمهندسی تکنولوژي سیستم
  0714 تجارت الکترونیک -اطالعات مهندسی تکنولوژي فناوري 

  0714 سخت افزار -مهندسی تکنولوژي کامپیوتر 
  0714 ساخت و تولید -  مهندسی تکنولوژي کنترل
  0714 فرآیند - مهندسی تکنولوژي کنترل 

  0714 مهندسی تکنولوژي کنترل و ابزار دقیق
  0714 مهندسی تکنولوژي مخابرات
  0714 انتقال -مهندسی تکنولوژي مخابرات 
  0714 سوئیچ -مهندسی تکنولوژي مخابرات 
  0714 هاي ثابتسوئیچ - مهندسی تکنولوژي مخابرات

  0714 مهندسی صدا
  0714 اکوستیک -مهندسی صدا 
  0714 پردازش -مهندسی صدا 

  0714 هاي مخابراتیبهره برداري از سیستم -  ICTمهندسی فناوري ارتباطات و اطالعات 
  0714 مخابرات سیار - ICTمهندسی فناوري ارتباطات و اطالعات 



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٨٢ 

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  0714 مخابرات نوري - ICTمهندسی فناوري ارتباطات و اطالعات 

  0714 سازي اکسزهاي نوريمهندسی فناوري ارشد بهینه
  0714 رادار -هاي مخابراتی مهندسی فناوري ارشد سیستم

  NSS 0714سیستم شبکه سوئیچینگ  -مهندسی فناوري ارشد مخابرات سیار 
  BSS 0714شبکه رادیویی  -مهندسی فناوري ارشد مخابرات سیار 

  0714 مخابرات امن -) ITمهندسی فناوري اطالعات (
  0714 مهندسی فناوري الکترونیک صنعتی

  0714 مهندسی فناوري برق مترو
  0714 سخت افزاري رایانه هايمهندسی فناوري سیستم

  0714 مهندسی فناوري سیگنالینگ و کنترل مترو
  0714 فرآیند - مهندسی فناوري کنترل 

  0714 مهندسی فناوري کنترل و ابزار دقیق
  0714 هاي شبکه ثابتسوئیچ –مهندسی فناوري مخابرات 

  0714 مهندسی فناوري مخابرات مترو
  0714 مترو -مهندسی فناوري مکانیک 

  0714 مخابرات نوري -مهندسی فوتونیک 
  0714 نانوفوتونیک -مهندسی فوتونیک 

  0714 مهندسی کاربردي الکترونیک
  0714 سخت افزار -مهندسی کامپیوتر 
  0714 هاي کامپیوتريمعماري سیستم -مهندسی کامپیوتر 
  0714 معماري کامپیوتر -مهندسی کامپیوتر 
  0714 مهندسی رباتیک -مهندسی کامپیوتر 
  ICT( 0714مهندسی مخابرات (

  AVR 0714میکروکنترولر 
  0714 نیرو و تاسیسات (مخابرات) 

  0714 وسایل مخابراتی با سیم (نزاجا)
   

 0715 مکانیک و فلزکاري
  0715 آبگرمکن خورشیدى
  0715 هاي فوالديبازرس جوش سازه

  0715 بازرسی جوش اسکلت فلزى



 
٨٣ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  0715 آالتمکانیک ماشینبرق و 

  0715 تاسیسات تهویه مطبوع ساختمان
  0715 تاسیسات حرارتی برودتی

  0715 تاسیسات گازرسانی
  0715 تاسیسات گرمایی ساختمان

  0715 تبرید -تأسیسات 
  0715 تهویه مطبوع -تأسیسات 
  0715 حرارت مرکزي و تهویه مطبوع -تأسیسات 

  0715 تأسیسات برودتی
  0715 تأسیسات تهویه و تبرید

  0715 تأسیسات سردکننده
  0715 تأسیسات گازرسانی ساختمان

  0715 تأسیسات آب گرم و سرد مصرفی
  0715 تأسیسات حرارت مرکزي

  0715 کننده و سردکنندهتأسیسات گرم
  0715 تراشکارى
  CNC 0715تراشکارى 

  0715 تراشکارى وفرزکارى
  0715 تعمیر چیلر تراکمی
  0715 تعمیرات مکانیکی

  0715 تعمیر و نصب ماشین ابزار
  0715 تعمیرپمپ و شیر
  0715 تعمیرماشین ابزار

  0715 جوشکاري گاز محافظ 
  0715 جوشکارى برق

  0715 جوشکارى برق وگاز
  0715 جوشکارى گاز

  CO2 0715جوشکارى گازمحافظ 
  0715 هاجوشکاري سازه
  0715 هاي فوالديجوشکاري لوله

  0715 سازي آلومینیومیدر و پنجره
  0715 سازى آهنیدروپنجره



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٨٤ 

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  0715 هاى سردکنندهدستگاه
  0715 هاي گازسوزدستگاه
  0715 ذوب -گري ریخته
  0715 گیريسازي و قالبمدل –گري ریخته
  0715 گرىریخته

  0715 ساخت و تولید
  0715 صنایع فلزي
  0715 جوشکاري -صنایع فلزي 

  0715 علمی کاربردي تأسیسات حرارتی و برودتی
  0715 علمی کاربردي جوشکاري

  0715 علمی کاربردي ساخت و تولید
  0715 قالب سازي - علمی کاربردي ساخت و تولید 
  0715 ماشین ابزار - علمی کاربردي ساخت و تولید 
  0715 نقشه کشی صنعتی - علمی کاربردي ساخت و تولید 

  0715 ماشین افزارعلمی کاربردي 
  0715 ذوب فلزات -علمی کاربردي متالورژي 
  0715 هاتأسیسات حرارتی و نیروگاه -علمی کاربردي مکانیک 
  0715 هاتعمیرات نیروگاه -علمی کاربردي مکانیک 

  0715 علمی کاربردي مهندسی تکنولوژي جوشکاري
  0715 نانو مواد -علوم و فناوري نانو 

  0715 فرزکارى
  CNC 0715فرزکارى 

  0715 هاي پالستیکساخت قالب -سازي قالب
  0715 هاي دایکاستساخت قالب -سازي قالب
  0715 هاي فلزيساخت قالب -سازي قالب
  0715 هاي فورجساخت قالب -سازي قالب
  0715 هاي کفشساخت قالب -سازي قالب
  0715 سازى فلزىقالب

  0715 پله برقیکاردانی فنی آسانسور و 
  0715 کاردانی فنی بازرسی جوش

  0715 کاردانی فنی تأسیسات مکانیکی ساختمان



 
٨٥ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  0715 آالت صنعتیکاردانی فنی تعمیرات ماشین

  0715 زیورآالت -کاردانی فنی ریخته گري 
  0715 ریخته گري -کاردانی فنی طال و جواهرسازي 

  0715 آزمون فلزات -کاردانی فنی متالورژي 
  0715 تولید آلومینیوم -کاردانی فنی متالورژي 
  0715 ریخته گري -کاردانی فنی متالورژي 
  0715 ابزار سازي -کاردانی فنی مکانیک 
  0715 پمپ و کمپرسور -کاردانی فنی مکانیک 
  0715 تأسیسات -کاردانی فنی مکانیک 
  0715 رسانی و گازرسانیتأسیسات آب -کاردانی فنی مکانیک 
  0715 تأسیسات بهداشتی و گازرسانی -کاردانی فنی مکانیک 
  0715 تأسیسات تهویه و تبرید -کاردانی فنی مکانیک 
  0715 هاتأسیسات حرارتی و نیروگاه -کاردانی فنی مکانیک 
  0715 تجهیزات ثابت فرآیندي -کاردانی فنی مکانیک 
  0715 هاي گازيتوربین –کاردانی فنی مکانیک 

  0715 جوشکاري -فنی مکانیک  کاردانی
  0715 ساخت و تولید -کاردانی فنی مکانیک 
  0715 هاي پالستیکساخت و تولید قالب -کاردانی فنی مکانیک 
  0715 هاي دایکاستساخت و تولید قالب -کاردانی فنی مکانیک 
  0715 هاي فلزيساخت و تولید قالب -کاردانی فنی مکانیک 
  0715 ماشین ابزار -کاردانی فنی مکانیک 
  0715 ماشین افزار -کاردانی فنی مکانیک 
  0715 آالتماشین –کاردانی فنی مکانیک 
  0715 آالت صنعت سیمانماشین –کاردانی فنی مکانیک 
  0715 مترو -کاردانی فنی مکانیک 
  0715 مکانیک تأسیسات -کاردانی فنی مکانیک 
  0715 صنعتیمکانیک تأسیسات  -کاردانی فنی مکانیک 
  0715 مکانیک شناورهاي صیادي -کاردانی فنی مکانیک 
  0715 آالت صنعتیمکانیک ماشین -کاردانی فنی مکانیک 
  0715 سازيهاي راهمکانیک ماشین -کاردانی فنی مکانیک 
  0715 هاي زراعی و باغیمکانیک ماشین -کاردانی فنی مکانیک 
  0715 هاي فرآوري خوراك داممکانیک ماشین -کاردانی فنی مکانیک 



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٨٦ 

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  0715 هاي منابع طبیعیمکانیک ماشین -کاردانی فنی مکانیک 
  0715 هاي مکانیکیمونتاژ سیستم -کاردانی فنی مکانیک 
  0715 کشی صنعتینقشه –کاردانی فنی مکانیک 

  0715 کاردانی فنی مواد
  0715 گريریخته –کاردانی فنی مواد 
  0715 سرامیک -کاردانی فنی مواد 
  0715 کشی صنعتیکاردانی فنی نقشه

  0715 کاردانی فنی نگهداري و تعمیرات مکانیک دستگاه حفاري
  0715 کاردانی فنی نورد فوالد

  0715 ماشین ابزار
  0715 متالورژي
  0715 سازيمدل –متالورژي 

  0715 خوردگی و پوشش و مهندسی سطح - متالورژي و مواد 
  0715 سازىمدل

  0715 ابزارسازي -مکانیک 
  0715 تأسیسات -مکانیک 
  0715 بخار -ها تأسیسات حرارتی نیروگاه -مکانیک 
  0715 گاز -ها تأسیسات حرارتی نیروگاه -مکانیک 
  0715 تأسیسات عمومی صنایع -مکانیک 
  0715 تعمیرات نیروگاه -مکانیک 
  0715 سازيهاي راهماشین –مکانیک 

  0715 مکانیک صنایع
  0715 بیومتریال -مهندسی پزشکی 
  0715 بیومکانیک -مهندسی پزشکی 
  0715 بیومواد -مهندسی پزشکی 

  0715 مهندسی تکنولوژي تأسیسات حرارتی و برودتی
  0715 مهندسی تکنولوژي تغییر شکل فلزات

  0715 مهندسی تکنولوژي جوشکاري
  0715 مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید

  0715 کشی صنعتیطراحی و نقشه - تکنولوژي ساخت و تولید مهندسی 
  0715 سازيقالب -  مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید



 
٨٧ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  0715 ماشین ابزار -  مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید
  0715 هاي زراعی و باغیماشین -  مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید
  0715 کشی صنعتیمهندسی تکنولوژي طراحی و نقشه

  0715 ذوب فلزات -مهندسی تکنولوژي متالورژي 
  0715 مهندسی تکنولوژي مراقبت و نگهداري مکانیک نیروگاه

  0715 تأسیسات حرارتی و برودتی -مهندسی تکنولوژي مکانیک 
  0715 سازي و راهداريماشین هاي راه -مهندسی تکنولوژي مکانیک 

  0715 نیروگاه -مهندسی علمی کاربردي مکانیک 
  0715 افزارمهندسی فناوري ارشد ارتقاي سیستم هاي کنترونیک ماشین

  0715 افزارسازي تولید ماشینمهندسی فناوري ارشد بهینه
  0715 آالت نوردمهندسی فناوري ارشد طراحی و تولید ماشین

  0715 مهندسی فناوري ارشد طراحی و ساخت مکانیزم ایمنی آسانسور
  0715 و باالبرهامهندسی فناوري آسانسور 

  0715 مهندسی فناوري بازرسی جوش
  0715 مهندسی فناوري تاسیسات حرارتی و برودتی

  0715 مهندسی فناوري جوش
  0715 مهندسی فناوري ذوب فلزات

  0715 سازيقالب –مهندسی فناوري ساخت و تولید 
  0715 کشی صنعتیمهندسی فناوري طراحی و نقشه

  0715 تأسیسات حرارتی و برودتی -مهندسی فناوري مکانیک 
  0715 ماشین افزار -مهندسی فناوري مکانیک 
  0715 سازي و راهداريآالت راهماشین –مهندسی فناوري مکانیک 

  0715 ذوب فلزات - مهندسی متالورژي 
  0715 مهندسی مکانیک
  0715 اتومکانیک -مهندسی مکانیک 
  0715 تأسیسات حرارتی و برودتی -مهندسی مکانیک 
  0715 تأسیسات عمومی صنایع -مهندسی مکانیک 
  0715 تبدیل انرژي -مهندسی مکانیک 
  0715 دینامیک سیاالت -تبدیل انرژي  -مهندسی مکانیک 
  0715 هاي انرژيسیستم –تبدیل انرژي  -مهندسی مکانیک 
  0715 علوم حرارتی -تبدیل انرژي  -مهندسی مکانیک 
  0715 هاي آبیماشین –تبدیل انرژي  -مهندسی مکانیک 



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٨٨ 

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  0715 مدیریت انرژي الکتریکی -تبدیل انرژي  -مهندسی مکانیک 
  0715 جامدات -مهندسی مکانیک 
  0715 حرارت و سیاالت -مهندسی مکانیک 
  0715 ساخت و تولید -مهندسی مکانیک 
  0715 صنعتیهاي تولید سیستم –ساخت و تولید  -مهندسی مکانیک 
  0715 دهی فلزاتشکل –ساخت و تولید  -مهندسی مکانیک 
  0715 فرآیند ساخت و تولید -ساخت و تولید  -مهندسی مکانیک 
  0715 کاري و اتوماسیونماشین –ساخت و تولید  -مهندسی مکانیک 
  0715 هاي دینامیکی و کنترلسیستم –مهندسی مکانیک 
  0715 جامداتطراحی  -مهندسی مکانیک 
  0715 طراحی کاربردي -مهندسی مکانیک 
  0715 بیومکانیک - طراحی کاربردي  -مهندسی مکانیک 
  0715 دینامیک جامدات - طراحی کاربردي  -مهندسی مکانیک 
  0715 دینامیک کنترل و ارتعاشات - طراحی کاربردي  -مهندسی مکانیک 
  0715 کنترلدینامیک و  - طراحی کاربردي  -مهندسی مکانیک 
  0715 دینامیک، ارتعاشات و کنترل - طراحی کاربردي  -مهندسی مکانیک 
  0715 شکل دهی - طراحی کاربردي  -مهندسی مکانیک 
  0715 طراحی جامدات - طراحی کاربردي  -مهندسی مکانیک 
  0715 فرآیندهاي ساخت - طراحی کاربردي  -مهندسی مکانیک 
  0715 مکانیک جامدات - طراحی کاربردي  -مهندسی مکانیک 
  0715 هاي کامپوزیتمکانیک مواد و سازه - طراحی کاربردي  -مهندسی مکانیک 
  0715 هاي مکانیکیقابلیت اطمینان سامانه -مهندسی مکانیک 
  0715 افزارماشین –مهندسی مکانیک 
  0715 آالتماشین –مهندسی مکانیک 
  0715 هاي آبیماشین –مهندسی مکانیک 
  0715 مکانیک حاالت -مهندسی مکانیک 
  0715 مهندسی جوش -مهندسی مکانیک 
  0715 مهندسی طراحی و ساخت خودروهاي نظامی -مهندسی مکانیک 
  0715 مهندسی مواد مرکب -مهندسی مکانیک 
  0715 نانو فناوري -مهندسی مکانیک 

  0715 مهندسی مکانیک بیوسیستم



 
٨٩ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  0715 هاي تجدید پذیرانرژي –مهندسی مکانیک بیوسیستم 
  0715 توان و ماشین -مهندسی مکانیک بیوسیستم 
  0715 هاي کشاورزيطراحی ماشین -مهندسی مکانیک بیوسیستم 
  0715 طراحی و ساخت -مهندسی مکانیک بیوسیستم 
  0715 فناوري پس از برداشت -مهندسی مکانیک بیوسیستم 

  0715 مهندسی مواد
  0715 استخراج فلزات -مهندسی مواد 
  0715 جوشکاري -مهندسی مواد 
  0715 خوردگی فلزات -مهندسی مواد 
  0715 خوردگی و حفاظت از مواد -مهندسی مواد 
  0715 گريریخته –مهندسی مواد 
  0715 سرامیک -مهندسی مواد 
  0715 الکتروسرامیک - سرامیک  -مهندسی مواد 
  0715 شکل دادن فلزات -مهندسی مواد 
  0715 شناسایی و انتخاب مواد -مهندسی مواد 
  0715 شناسایی و انتخاب مواد و روش ساخت مواد فلزي -مهندسی مواد 
  0715 شناسایی، انتخاب و روش ساخت مواد مهندسی -مهندسی مواد 
  0715 متالورژي استخراجی -مهندسی مواد 
  0715 متالورژي صنعتی -مهندسی مواد 
  0715 مواد پیشرفته -مهندسی مواد 
  0715 مهندسی مواد و متالورژي -مهندسی مواد 
  0715 مواد غیر فلزي -نانو مواد  -مهندسی مواد 
  0715 نانو مواد (نانو فناوري) -مهندسی مواد 

  0715 پلیمر -مهندسی مواد مرکب 
  0715 کامپوزیت -مهندسی مواد مرکب 

  0715 مکانیکی موادخواص فیزیکی و  -مهندسی مواد و متالورژي 
  0715 خوردگی -مهندسی مواد و متالورژي 
  0715 سرامیک -مهندسی مواد و متالورژي 
  0715 شناسایی و انتخاب مواد فلزي -مهندسی مواد و متالورژي 
  0715 مهندسی مواد -مهندسی مواد و متالورژي 
  0715 مهندسی مواد و متالورژي -مهندسی مواد و متالورژي 

  0715 تعمیر آسانسور و پله برقینصب و 



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٩٠ 

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  0715 کشی و طراحی صنعتینقشه –نقشه کشی عمومی 

  0715 کارىورق
   

 0716 ي موتوري، انواع کشتی و  هواپیما وسایل نقلیه
  0716 تانک اسکورپیون (نزاجا) 

  0716 (نزاجا)  72تانک تی 
  0716 تانک چیفتن (نزاجا) 

  0716 هاي سري ام (نزاجا)تانک
  0716 هاي سري تی (نزاجا)تانک

  0716 تجهیزات کمکی هواپیما
  0716 تعمیر بدنه اتومبیل

  0716 تعمیر برجک تانک (نزاجا) 
  0716 تعمیر برق اتومبیل

  0716 تعمیر خودروهاي شنیدار (نزاجا) 
  0716 تعمیر خودروهاى تجارى

  0716 هاي موتوريها و ارهتعمیر سمپاش
  0716 تعمیر سوخت و الکتریک خودرو (نزاجا) 

  0716 تعمیر سیستم انتقال نیرو و هیدرولیک تراکتور
  0716 سازىهاى راهتعمیر ماشین
  0716 هاي برداشت علوفهتعمیر ماشین
  0716 هاي برداشت محصوالت اساسیتعمیر ماشین
  0716 هاى تهیه زمین وکاشتتعمیر ماشین
  0716 تراکتورتعمیر موتور 

  0716 تعمیر موتور سیکلت
  0716 تعمیر موتور قایق

  0716 تعمیر موتور و انتقال قدرت خودرو (نزاجا) 
  0716 تعمیر موتور و برق خودرو

  0716 تعمیر موتورخودرو
  0716 تعمیر موتورهاى دیزل دریایی

  0716 تعمیر و تولید بدنه خودرو
  0716 تعمیر و نگهداري خودرو



 
٩١ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  0716 تعمیر و نگهداري هواپیما 

  0716 هاى ثابت کشاورزىتعمیرماشین
  0716 هاي زراعی و باغیتکنولوژي کاربرد و نگهداري ماشین

  0716 هاي کشاورزيتکنولوژي ماشین
  0716 (س. م. سپاه) 72جنگ افزار تانک تی 

  0716 خدمات پس از فروش صنعت خودرو سبک
  0716 خدمات فنی خودرو

  0716 مونتاژ خودروخط 
  0716 صافکارى و نقاشی خودرو

  0716 صنایع اتومبیل
  0716 هاي موشکیطراحی سیستم

  0716 علمی کاربردي تعمیر و نگهداري خودرو
  0716 علمی کاربردي مکانیک خودرو

  0716 اي خدمات پس از فروش خودروکاردانی حرفه
  0716 کاردانی فنی اویونیک هواپیما

  0716 آالت بنادرفنی تجهیزات و ماشین کاردانی
  0716 کاردانی فنی تعمیر و نگهداري خودرو
  0716 کاردانی فنی تعمیر و نگهداري هواپیما

  0716 کاردانی فنی دیسپچري پرواز
  0716 کاردانی فنی رنگ خودرو

  0716 صنایع اتومبیل -کاردانی فنی مکانیک 
  0716 مکانیک خودرو -کاردانی فنی مکانیک 
  0716 مکانیک خودروهاي زرهی -کاردانی فنی مکانیک 

  0716 کاردانی فنی مونتاژ خودرو
  0716 موتور و بدنه پهپاد - کاردانی فنی نگهداري و تعمیرات تجهیزات دفاعی 

  0716 هاي کشاورزيهاي کشاورزي ـ مکانیسین ماشینماشین
  0716 مکانیک تراکتور و موتورسیکلت

  0716 (س. م. سپاه)  55مکانیک تانک تی 
  0716 (س. م. سپاه)  72مکانیک تانک تی 

  0716 مکانیک خودرو
  0716 مکانیک خودروهاي چرخدار (نزاجا) 

  0716 مکانیک خودروهاي زرهی



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٩٢ 

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  0716 آالت صنایعماشین –مکانیک صنایع 

  0716 مکانیک قطار 
  0716 مکانیک موتورهاي دریایی

  0716 مکانیکی لکوموتیو 
  0716 مکانیکی واگن

  0716 مهندسی اویونیک
  0716 راه آهن برقی -مهندسی برق 

  0716 مهندسی تعمیر و نگهداري هواپیما
  0716 مهندسی تکنولوژي اویونیک

  0716 مهندسی تکنولوژي تجهیزات بندري
  0716 مکانیک خودرو -مهندسی تکنولوژي مکانیک 

  0716 تکنولوژي هواپیمامهندسی 
  0716 تفنگداري دریایی -مهندسی دریا 
  0716 دریا -مهندسی دریا 
  0716 دریانوردي -مهندسی دریا 
  0716 کشتی سازي -مهندسی دریا 
  0716 مهندسی ساخت در صنایع دریایی -مهندسی دریا 
  0716 هاي دریاییمهندسی سازه -مهندسی دریا 
  0716 سواحل مهندسی -مهندسی دریا 
  0716 مهندسی عرشه -مهندسی دریا 
  0716 مهندسی کشتی -مهندسی دریا 
  0716 هیدرودینامیک -مهندسی دریا 

  0716 حمل و نقل ریلی -مهندسی راه آهن 
  0716 هاي ریلیماشین –مهندسی راه آهن 
  0716 مهندسی ایمنی در راه آهن -مهندسی راه آهن 

  0716 سازي و طراحی موتورهاي دیزلیبهینهمهندسی فناوري ارشد 
  0716 مهندسی فناوري ارشد پهپاد
  0716 هاي توزیع نیروي برقمهندسی فناوري ارشد شبکه

  0716 مهندسی فناوري ارشد طراحی موتور خودرو
  0716 مهندسی فناوري اویونیک هواپیما
  0716 آالتتجهیزات و ماشین - هامهندسی فناوري بنادر و لنگرگاه



 
٩٣ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  0716 مهندسی فناوري تجهیزات بنادر

  0716 مکانیک خودرو -مهندسی فناوري مکانیک 
  0716 هواپیما -مهندسی فناوري مکانیک 

  CPL&IR( 0716مهندسی فناوري هوانوردي خلبانی (
  0716 هاي کشاورزيماشین –مهندسی کشاورزي 
  0716 هاي کشاورزيمکانیک ماشین -مهندسی کشاورزي 

  0716 موتور -مهندسی کشتی 
  0716 مهندسی معماري کشتی
  0716 سازه کشتی -مهندسی معماري کشتی 
  0716 مهندسی ساخت در صنایع دریایی -مهندسی معماري کشتی 
  0716 هیدرومکانیک کشتی -مهندسی معماري کشتی 

  0716 مهندسی خودرو -مهندسی مکانیک 
  0716 سازه بدنه خودرو - مهندسی خودرو  -مهندسی مکانیک 
  0716 هاي تعلیق، ترمز و فرمانطراحی سیستم - مهندسی خودرو  -مهندسی مکانیک 
  0716 هاي دینامیکی خودروطراحی سیستم - مهندسی خودرو  -مهندسی مکانیک 
  0716 قواي محرکه - مهندسی خودرو  -مهندسی مکانیک 
  0716 مهندسی دریا -مهندسی مکانیک 

  0716 مکانیک کشتیمهندسی 
  0716 مهندسی نگهداري بالگرد

  0716 مهندسی هوا فضا
  0716 آیرودینامیک -مهندسی هوا فضا 
  0716 جلوبرندگی زمینه پیشرانش -مهندسی هوا فضا 
  0716 دینامیک پرواز و کنترل -مهندسی هوا فضا 
  0716 هاي هواییسازه –مهندسی هوا فضا 
  0716 هاي پروازيهوایی و صالحیتسوانح  -مهندسی هوا فضا 
  0716 صنایع هوایی -مهندسی هوا فضا 
  0716 هاي هوافضاییطراحی سازه -مهندسی هوا فضا 
  0716 مکانیک پرواز و کنترل زمینه ماهواره -مهندسی هوا فضا 
  0716 مهندسی فضایی -مهندسی هوا فضا 
  0716 مهندسی ماهواره -مهندسی هوا فضا 

  0716 موتور موشک -فضا  مهندسی هوا
  0716 هواپیما -مهندسی هوا فضا 



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٩٤ 

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  0716 مونتاژ خودرو

  0716 (نزاجا)  1نفر بر پی ام پی 
  0716 (نزاجا)  2نفر بر پی ام پی 

   
 0717 مهندسی پزشکی
  0717 مهندسی بافت -مهندسی پزشکی 
  0717 مهندسی توانبخشی -مهندسی پزشکی 
  0717 ورزشمهندسی  -مهندسی پزشکی 

  0717 مهندسی پزشکی -مهندسی کامپیوتر 
   

 0718 نانو تکنولوژي
  0718  مهندسی نانوتکنولوژي

   
 0719 مکاترونیک

 0719 مکاترونیک -مهندسی برق 
 0719 هاي ابزار دقیقمهندسی سیستم -مهندسی برق و مکاترونیک 

 0719 هاي مکاترونیکی خودرومهندسی فناوري ارشد سیستم
 0719 مهندسی فناوري ارشد مکاترونیک مترو

 CNC( 0719هاي کنترل عددي (ماشین –مهندسی فناوري مکاترونیک 
 0719 مهندسی مکاترونیک -مهندسی کامپیوتر 

 0719 مهندسی مکاترونیک
 0719 اتوماتیک و کنترل تولید -مهندسی مکاترونیک 
 0719 کامپیوتر -ماشین  -ارتباطات جنبی انسان  -مهندسی مکاترونیک 
 0719 هاي مکاترونیکیطراحی رباتها و سیستم -مهندسی مکاترونیک 

 0719 مکاترونیک -ساخت و تولید  -مهندسی مکانیک 
 0719 مکاترونیک - طراحی کاربردي  -مهندسی مکانیک 
 0719 مکاترونیک -مهندسی مکانیک 

   
 072 فراوري و ساخت 
 0721 صنایع غذایی



 
٩٥ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  0721 بازرسی گوشت (بهداشت و بازرسی گوشت)

  0721 بهداشت مواد غذایی -بهداشت 
  0721 اپیدمیولوژي -بهداشت و کنترل مواد غذایی 

  0721 تکنولوژي آردسازي
  0721 هاي لبنیتکنولوژي شیر و فرآورده

  0721 تکنولوژي صنایع آرد
  0721 تکنولوژي صنایع کمپوت و کنسروسازي

  0721 میوهصنایع نوشابه سازي و آبتکنولوژي 
  0721 تکنولوژي مواد غذایی

  0721 تولید سوسیس، کالباس و همبرگر
  0721 هاي گوشتیتولید فرآورده
  0721 هاى لبنیتولید فرآورده

  0721 هاى لبنیتولید صنعتی فرآورده
  0721 هاي خوراکیتولید قارچ

  0721 هاي گوشتیتولید کنسرو و فرآورده
  0721 هاي لبنیشیر و فرآورده
  0721 تولید نان -صنایع غذایی
  0721 کنترل کیفیت مواد غذایی -صنایع غذایی
  0721 صنایع قند

  0721 نیشکر - صنایع قندسازي 
  0721  چغندرقند - صنایع قندسازي 
  0721 گزسازي -سازي صنعت شیرینی

  0721 چغندرقند - علمی کاربردي صنایع قندسازي 
  0721 نیشکر - علمی کاربردي صنایع قندسازي 

  0721 علوم و صنایع غذایی
  0721 بیوتکنولوژي غذایی -علوم و صنایع غذایی 
  0721 بیولوژي مواد غذایی -علوم و صنایع غذایی 
  0721 تبدیل مواد غذایی -علوم و صنایع غذایی 
  0721 تکنولوژي صنایع غذایی -علوم و صنایع غذایی 

  0721 تکنولوژي مواد غذایی -صنایع غذایی علوم و 
  0721 زیست فناوري مواد غذایی -علوم و صنایع غذایی 
  0721 شیمی مواد غذایی -علوم و صنایع غذایی 



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٩٦ 

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  0721 علوم مواد غذایی -علوم و صنایع غذایی 
  0721 فناوري مواد غذایی -علوم و صنایع غذایی 
  0721 هداشتیکنترل کیفی و ب -علوم و صنایع غذایی 
  0721 مهندسی صنایع غذایی -علوم و صنایع غذایی 
  0721 مهندسی علوم و صنایع غذایی -علوم و صنایع غذایی 
  0721 مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی -علوم و صنایع غذایی 
  0721 میکروبیولوژي مواد غذایی -علوم و صنایع غذایی 

  0721 فرآوري آبزیان
  0721 مواد غذاییفناوري زیستی 

  0721 کاربرى آزمایشگاه موادغذایی
  0721 اي بهداشت فرآورده هاي دامیکاردانی حرفه
  0721 اي قناديکاردانی حرفه

  0721 هاي روغنیتولید دانه -کاردانی فنی امور زراعی 
  0721 تولید گندم و جو -کاردانی فنی امور زراعی 
  0721 نیشکرتولید  -کاردانی فنی امور زراعی 

  0721 کاردانی فنی تصفیه آب و پساب صنایع غذایی
  0721 فرآوري محصوالت شیالتی -کاردانی فنی شیالت 
  0721 صنایع غذایی -کاردانی فنی شیمی 

  0721 کاردانی فنی صنایع آرد
  0721 کاردانی فنی صنایع غذایی
  0721 سازي محصوالت کشاورزيذخیره –کاردانی فنی صنایع غذایی 
  0721 روغن خوراکی -کاردانی فنی صنایع غذایی 
  0721 شیرینی سازي -کاردانی فنی صنایع غذایی 
  0721 هاي لبنیصنایع شیر و فراورده -کاردانی فنی صنایع غذایی 
  0721 فرآوري خشکبار -کاردانی فنی صنایع غذایی 
  0721 کمپوت و کنسرو -کاردانی فنی صنایع غذایی 

  0721 هاي گوشتیگوشت و فراورده -فنی صنایع غذایی کاردانی 
  0721 نان -کاردانی فنی صنایع غذایی 
  0721 هانوشیدنی –کاردانی فنی صنایع غذایی 

  0721 کاردانی فنی صنایع قندسازي
  0721 سازيکاردانی فنی صنعت شیرینی



 
٩٧ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  0721 اي بهداشت مواد غذایی با منشاء دامیکارشناسی حرفه

  0721 کنترل کیفی غالت 
  0721 کنترل میکروبی و شیمیایی موادغذایی

  0721 کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی
  0721 هاي گوشتیگوشت و فرآورده

  0721 کشاورزي -بندي مهندسی تکنولوژي بسته
  0721 آردي -مهندسی تکنولوژي شیرینی و شکالت 
  0721 غیر آردي -مهندسی تکنولوژي شیرینی و شکالت 

  0721 مهندسی تکنولوژي صنایع آرد
  0721 مهندسی تکنولوژي صنایع دخانی

  0721 مهندسی تکنولوژي صنایع روغن خوراکی
  0721 مهندسی تکنولوژي صنایع قندسازي

  0721 صنایع غذایی -مهندسی شیمی 
  0721 سازي تولید روغن خوراکیمهندسی فناوري ارشد بهینه

  0721 هاي غذاییبیوتکنولوژي (زیست فناوري) مواد و فراوردهمهندسی فناوري ارشد 
  0721 هاي نوین لبنیمهندسی فناوري ارشد تولید فرآورده

  0721 مهندسی فناوري ارشد تولید نان صنعتی
  0721 مهندسی فناوري ارشد سامانه جامع اطالعات صنایع غذایی

  0721 فرآوري محصوالت شیالتی -مهندسی فناوري شیالت 
  0721 محصوالت کشاورزي -مهندسی فناوري صنایع بسته بندي 

  0721 مهندسی فناوري صنایع دخانی
  0721 شیرینی و شکالت -مهندسی فناوري صنایع غذایی 
  0721 صنعت آرد -مهندسی فناوري صنایع غذایی 
  0721 صنعت روغن خوراکی -مهندسی فناوري صنایع غذایی 
  0721 هاي لبنیصنعت شیر و فرآورده - مهندسی فناوري صنایع غذایی
  0721 هاي خمیريصنعت فرآورده -مهندسی فناوري صنایع غذایی 
  0721 صنعت قند -مهندسی فناوري صنایع غذایی 
  0721 صنعت کمپوت و کنسرو -مهندسی فناوري صنایع غذایی 
  0721 هاي گوشتیصنعت گوشت و فرآورده -مهندسی فناوري صنایع غذایی 

  0721 هاي زراعی و باغیساخت و تولید ماشین -هاي کشاورزي مهندسی فناوري ماشین
  0721 هاي صنایع غذاییمهندسی ماشین



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٩٨ 

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
   

 0722 مواد (شیشه، کاغذ، پالستیک و چوب)
  0722 چوب CNCاپراتور 

  0722 آبکارى فلزات
  0722 بازسازي مبلمان
  0722 پالستیک کارى
  0722 تکنولوژي چوب
  0722 چوب شناسی

  0722 چوب شناسی و صنایع چوب
  0722 بیولوژي و آناتومی چوب -چوب شناسی و صنایع چوب 
  0722 هاي چندسازه چوبفرآورده –چوب شناسی و صنایع چوب 

  0722 سازي چوبیدر و پنجره
  0722 کاري مبلمان چوبیرنگ

  0722 کاري چوبیروکش
  0722 ساخت شناور فایبرگالس

  0722 ساخت شناورهاي چوبی صیادي
  0722 سرامیک صنعتی -سرامیک 

  0722 سرامیک سازى
  0722 سفال و سرامیک

  0722 شیشه
  0722 گري شیشه
  0722 گري آزمایشگاهیشیشه

  0722 هاي مرکب چوبصنایع فرآورده
  0722 علمی کاربردي سرامیک صنعتی
  0722 علمی کاربردي صنایع پالستیک

  0722 کاربردي صنایع چوب و کاغذعلمی 
  0722 هاي چوبیسازه –علمی کاربردي صنایع چوب و کاغذ 

  0722 بیولوژي و حفاظت چوب -علوم و صنایع چوب و کاغذ 
  0722 خمیر و کاغذ -علوم و صنایع چوب و کاغذ 
  0722 صنایع چوب -علوم و صنایع چوب و کاغذ 
  0722 کاردانی فنی تولید مبلمان



 
٩٩ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  0722 کاردانی فنی صنایع پالستیک
  0722 خط تولید -کاردانی فنی صنایع سرامیک 
  0722 کاردانی فنی صنایع الستیک

  0722 کاردانی فنی فرآوري سنگ تزئینی
  0722 هاي ساختمانیفرآوري سنگ -کاردانی فنی معدن 

  0722 کاغذ سازي
  0722 سازى چوبیکابینت

  0722 چوب CNCکارورى دستگاه 
  0722 سازي کالسیکمبل
  0722 سازي مدرنمبل

  0722 علوم صنایع چوب - منابع طبیعی 
  0722 کاشی و چینی -مهندسی تکنولوژي سرامیک 

  0722 مهندسی تکنولوژي صنایع چوب و کاغذ
  0722 هاي چوبیسازه –مهندسی تکنولوژي صنایع چوب و کاغذ 
  0722 چوبصنایع  -مهندسی تکنولوژي صنایع چوب و کاغذ 

  0722 مهندسی تکنولوژي صنایع الستیک
  0722 صنایع چوب و کاغذ - مهندسی جنگل و چوب 
  0722 مهندسی چوب و کاغذ

  0722 صنایع خمیر و کاغذ -مهندسی چوب و کاغذ 
  0722 فرآیندهاي کاغذسازي -مهندسی شیمی 

  0722 مهندسی صنایع مبلمان
  0722 مهندسی فناوري ارشد تولید تایر

  0722 مهندسی فناوري ارشد طراحی و تولید نانو سرامیک
  0722 کاشی و چینی -مهندسی فناوري سرامیک 

  0722 حفاظت و اصالح چوب -مهندسی منابع طبیعی 
  0722 صنایع چوب -مهندسی منابع طبیعی 
  0722 طراحی و مهندسی چوب -مهندسی منابع طبیعی 
  0722 چوب و کاغذعلوم و صنایع  -مهندسی منابع طبیعی 

   
 0723 نساجی ( لباس، پاپوش و چرم )

  0723 تکنولوژي فرآوري پشم و پوست



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
١٠٠ 

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  0723 هاى تزیینیخیاطی دوخت
  0723 دوزى لباس زنانهخیاطی ضخیم
  0723 دوزى لباس مردانهخیاطی ضخیم
  0723 دوزى لباس زنانهخیاطی ظریف

  0723 خیاطی لباس زنانه
  0723 وعروسخیاطی لباس شب 
  0723 خیاطی لباس مردانه

  0723 اى ( مردانه )خیاطی و الگوسازى رایانه
  0723 اى (زنانه )خیاطی و الگوسازى رایانه

  0723 خیاطی وسایل منزل
  0723 ریسندگی

  0723 سراجی (کیف )
  0723 صنایع چرم سازي

  0723 صنایع چرم و پوست
  0723 صنایع نساجی

  0723 تکنولوژي فرآوري پشم و پوستعلمی کاربردي 
  0723 علمی کاربردي صنایع نساجی

  0723 فرآوري چرم
  0723 بافی ماشینیقالی

  0723 اي دوخت و تکنولوژي لباسکاردانی حرفه
  0723  کاردانی فنی تولید کفش
  0723 کاردانی فنی ریسندگی

  0723 چرم و پوست - کاردانی فنی صنایع نساجی 
  0723 نساجی کاردانی فنی

  0723 مهندسی تکنولوژي نساجی
  0723 سازي فرآیند تولید چرممهندسی فناوري ارشد بهینه
  0723 مهندسی فناوري نساجی چرم

  0723 پوشاك -مهندسی نساجی 
  0723 شیمی نساجی -مهندسی نساجی 
  0723 الیاف پلیمري -شیمی نساجی  -مهندسی نساجی 
  0723 و علوم الیافشیمی نساجی  -مهندسی نساجی 



 
١٠١ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  0723 مهندسی ساختارهاي نانو لیفی -مهندسی نساجی 
  0723 مهندسی فناوري نساجی -مهندسی نساجی 
  0723 نانو بیومنسوجات -مهندسی نساجی 
  0723 نساجی -مهندسی نساجی 

  0723 ریسندگی -نساجی 
  0723 نساجی عمومی

   
 0724 معدن و استخراج

  0724 استخراج معدن
  0724 هاي ساختمانیسنگ –استخراج معدن 
  0724 معادن فلزي -استخراج معدن 
  0724 حفاري اکتشافی

  0724 علمی کاربردي اکتشاف معدن
  0724 علمی کاربردي حفاري اکتشافی

  0724 استخراج معدن -علمی کاربردي معدن 
  0724 علمی کاربردي مهندسی معدن

  0724 فرآوري مواد معدنی
  0724 هاي نفت و گازفنی حفاري چاهکاردانی 

  0724 کاردانی فنی حفاري معدن
  0724 کاردانی فنی سیال حفاري

  0724 کاردانی فنی معدن
  0724 استخراج معادن زغال سنگ -کاردانی فنی معدن 
  0724 استخراج معادن غیر زغال سنگ -کاردانی فنی معدن 
  0724 استخراج معدن -کاردانی فنی معدن 
  0724 اکتشاف معدن -کاردانی فنی معدن 
  0724 فرآوري مواد معدنی -کاردانی فنی معدن 

  0724 کاردانی فنی نگهداري و تعمیرات برق دستگاه حفاري
  0724 فراورى سنگ

  0724 مهندسی تکنولوژي استخراج معادن زیرزمینی
  0724 مهندسی تکنولوژي فرآوري مواد معدنی فلزي

  0724 معدنمهندسی تکنولوژي 



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
١٠٢ 

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  0724 مهندسی فناوري ارشد استخراج زغال سنگ
  0724 مهندسی فناوري فرآوري مواد معدنی فلزي

  0724 استخراج معادن زیرزمینی -مهندسی فناوري معدن 
  0724 مهندسی معدن
  0724 استخراج معدن -مهندسی معدن 
  0724 اکتشاف معدن -مهندسی معدن 
  0724 زیرزمینی تونل و فضاهاي -مهندسی معدن 
  0724 فرآوري مواد معدنی -مهندسی معدن 
  0724 معدن و محیط زیست -مهندسی معدن 
  0724 مکانیک سنگ -مهندسی معدن 
  0724 اکتشاف نفت - مهندسی نفت 
  0724 حفاري - مهندسی نفت 
  0724 حفاري و استخراج نفت - مهندسی نفت 
  0724 برداري نفتحفاري و بهره - مهندسی نفت 

   
 0725 صنایع

  0725 ایمنی صنایع
  0725 ریزي و کنترل تولید و لجستیک خودروبرنامه
  0725 ساختمان -سازي مصرف انرژي بهینه
  0725 صنعت -سازي مصرف انرژي بهینه

  0725 تکنولوژي صنعتی
  0725 عملیات پاالیش -صنایع 
  0725 عملیات پتروشیمی -صنایع 

  0725 تعمیر و نگهداري -  صنایع سیمان
  0725 کنترل -  صنایع سیمان

  0725 ساختمان -سازي مصرف انرژي علمی کاربردي بهینه
  0725 علمی کاربردي کنترل صنعتی

  0725 کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهی
  0725 کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی

  0725 کاردانی فنی ایمنی مترو
  0725 صنایعکاردانی فنی 



 
١٠٣ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  0725 ایمنی صنعتی -کاردانی فنی صنایع 

  0725 کاردانی فنی کنترل کیفیت خودرو
  0725 کاردانی فنی کنترل کیفیت در صنعت سیمان
  0725 کاردانی فنی کنترل کیفیت قطعات مکانیکی

  0725 کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودرو
  0725 کاردانی فنی ممیزي انرژي در ساختمان

  0725 اي ارشد نظام تامین و تداركکارشناسی حرفه
  0725 کنترل صنعتی

  0725 کنترل کیفی خودرو
  0725 کنترل کیفی قطعات خودرو (مکانیکی)

  0725 لجستیک و زنجیره تامین
  0725 مدیریت پروژه و ساخت

  0725 مهندسی ایمنی صنعتی و محیط کار
  0725 مهندسی ایمنی و بازرسی فنی
  0725 مهندسی ایمنی و حفاظت فنی

  0725 مهندسی تکنولوژي ایمنی صنعتی و محیط کار
  0725 برداري از کارخانه سیمانمهندسی تکنولوژي بهره

  0725 مهندسی صنایع
  0725 اجتماعی -هاي اقتصادي سیستم  -مهندسی صنایع 
  0725 هاي اقتصاديریزي سیستمبرنامه -اجتماعی -هاي اقتصاديسیستم -مهندسی صنایع
  0725 هاي انرژيریزي سیستمبرنامه –اجتماعی  -هاي اقتصاديسیستم  -مهندسی صنایع
  0725 تحقیق در عملیات - اجتماعی  -هاي اقتصادي سیستم  -مهندسی صنایع 
  0725 هاي اقتصاديسیستم –اجتماعی  -هاي اقتصادي سیستم  -مهندسی صنایع 
  0725 اتوماسیون -مهندسی صنایع 
  0725 ایمنی صنعتی -مهندسی صنایع 
  0725 هاریزي و تحلیل سیستمبرنامه –مهندسی صنایع 
  0725 ریزي و مدیریت تولیدبرنامه –مهندسی صنایع 
  0725 هاسازي سیستمبهینه –مهندسی صنایع 
  0725 تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم -مهندسی صنایع 
  0725 تکنولوژي تولید -مهندسی صنایع 
  0725 تکنولوژي صنعتی -مهندسی صنایع 
  0725 تولید صنعتی -مهندسی صنایع 



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
١٠٤ 

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  0725 هاي مالیسیستم –مهندسی صنایع 
  0725 هاي کالنسازي سیستممدل –مهندسی صنایع 
  0725 هاي اقتصاديریزي سیستمبرنامه –هاي کالن سازي سیستممدل –مهندسی صنایع 
  0725 هاي انرژيریزي سیستمبرنامه –هاي کالن سازي سیستممدل –مهندسی صنایع 
  0725 تحقیق در عملیات -هاي کالن سازي سیستممدل –مهندسی صنایع 
  0725 مدیریت پروژه -مهندسی صنایع 
  0725 مهندسی نفت و گاز -مدیریت پروژه  -مهندسی صنایع 
  0725 بهره وريمدیریت سیستم و  -مهندسی صنایع 
  0725 مدیریت نوآوري و فناوري -مهندسی صنایع 
  0725 هاي اقتصادي و اجتماعیمهندسی سیستم -مهندسی صنایع 
  0725 هاي سالمتمهندسی سیستم -مهندسی صنایع 
  0725 مهندسی لجستیک و زنجیره تامین -مهندسی صنایع 

  0725 سازي تولید قطعات صنعتیمهندسی فناوري ارشد بهینه
  0725 مهندسی فناوري ارشد کیفیت جامع خودرو

  0725 مهندسی فناوري ارشد ممیزي انرژي در ساختمان
  0725 مهندسی فناوري ایمنی مترو

  0725 برداري کارخانه سیمانمهندسی فناوري بهره
  0725 مهندسی فناوري لجستیک و زنجیره تامین خودرو

  0725 مهندسی کیفیت
  0725 مهندسی مدیریت

   
 073 معماري و ساختمان 

 0731 ریزي شهري معماري و برنامه
 0731 انرژي معماري

 0731 مدیریت شهري -آمایش سرزمین 
 0731 ریزي آمایش سرزمینبرنامه

 0731 حفاظت و مرمت بناهاي تاریخی
 0731  ریزي شهريبرنامه –شهرسازي 
 0731 ايریزي شهري و منطقهبرنامه –شهرسازي 
 0731 ايریزي منطقهبرنامه –شهرسازي 
 0731 شهرسازي اسالمی -شهرسازي 



 
١٠٥ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0731 طراحی شهري -شهرسازي 
 0731 مدیریت شهري -شهرسازي 
 0731 نظریه شهرسازي -شهرسازي 

 0731 ايریزي شهري و منطقهطراحی و برنامه
 0731 ریزي شهريبرنامه –اي ریزي شهري و منطقهطراحی و برنامه
 0731 ايریزي منطقهبرنامه –اي ریزي شهري و منطقهطراحی و برنامه
 0731 طراحی شهري -اي ریزي شهري و منطقهطراحی و برنامه
 0731 مدیریت شهري -اي ریزي شهري و منطقهطراحی و برنامه

 0731 طراحی معمارى داخلی
 0731 علمی کاربردي شهرسازي
 0731 احیاء بناهاي تاریخیعلمی کاربردي مرمت و 
 0731 علمی کاربردي معماري

 0731 برداريعلمی کاربردي مهندسی نقشه
 0731 فناوري معماري
 0731 بیونیک -فناوري معماري 
 0731 دیجیتال -فناوري معماري 

 0731 کاردانی فنی شهرسازي
 0731 بردارينقشه –کاردانی فنی عمران 
 0731 ژئودزي - برداري نقشه –کاردانی فنی عمران 
 0731 برداري مسیرنقشه –کاردانی فنی عمران 

 0731 معماري روستایی -کاردانی فنی معماري 
 0731 معماري شهري -کاردانی فنی معماري 

 0731 کاردانی معماري
 0731 مرمت بناهاي تاریخی -مرمت 
 0731 هاي تاریخیمرمت و احیاي بناها و بافت -مرمت 

 0731 حفاظت و مرمت میراث شهري -هاي تاریخی مرمت و احیاي ابنیه و بافت
 0731 حفاظت و مرمت میراث معماري -هاي تاریخی مرمت و احیاي ابنیه و بافت

 0731 معماري
 0731 بازسازي پس ازسانحه - معماري 
 0731 مرمت ابنیه - معماري 
 0731 مطالعات معماري ایران - معماري 
 0731 معماري اسالمی - معماري 



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
١٠٦ 

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0731 معماري پایدار - معماري 
 0731 معماري روستایی - معماري 
 0731 معماري سنتی - معماري 
 0731 معماري شهري - معماري 
 0731 معماري فضاهاي آموزشی و فرهنگی - معماري 
 0731 معماري فضاهاي بهداشتی و درمانی - معماري 
 0731 معماري مسکن - معماري 
 0731 معماري منظر - معماري 
 0731 مهندسی معماري - معماري 

 0731 معمارى آینه کارى
 0731 معمارى داخلی

 0731 مهندسی تکنولوژي شهرسازي
 0731 مهندسی تکنولوژي معماري
 0731 برداريمهندسی تکنولوژي نقشه

 0731 مهندسی شهرسازي
 0731 مهندسی طبیعت
 0731 بردارينقشه –مهندسی عمران 
 0731 ژئواینفورماتیک -برداري نقشه –مهندسی عمران 
 0731 هیدروگرافی -ژئودزي  -برداري نقشه –مهندسی عمران 
 GIS( 0731هاي اطالعات جغرافیایی (سیستم –برداري نقشه –مهندسی عمران 
 0731 فتوگرامتري -برداري نقشه –مهندسی عمران 

 0731 مهندسی فضاي سبز
 0731 بردارينقشه –مهندسی فناوري عمران 

 0731 طراحی فضاها و اماکن ورزشی -مهندسی فناوري معماري 
 0731 هاي فرسودهطراحی و نوسازي بافت -مهندسی فناوري معماري 

 0731 هاي نیروگاهیطراحی مجموعه ها و ساختمان -مهندسی معماري 
 0731 برداريمهندسی نقشه
 0731 ژئودزي -برداري مهندسی نقشه

 0731 بردارينقشه
 0731 برداري عمومینقشه
 0731 برداري مسیرنقشه



 
١٠٧ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0731 کشی عمومینقشه
 0731 کشی معمارينقشه
 KP 0731کشی معماري نقشه
 0731 کشی ساختماننقشه

 0731 برداري قناتنگهداري و بهره
   

 0732 مهندسی عمران و ساختمان 
 0732 رسانی (وزارت نیرو) آب

 0732 آزمایشگاه عمران
 0732 کارى ساختمانبتن

 0732 تاسیسات بهداشتی ساختمان
 0732 تزیینات داخلی ساختمان

 0732 هاي آب و فاضالب تصفیه خانه
 0732 تولید در صنعت سیمان

 0732 سازيتونل
 0732 سازيخاك و پی

 0732 خط وابنیه راه آهن
 0732 راه روسازي

 0732 زیرسازي راه
 0732 سازىساختمان

 0732 هاي آبی هیدرولیکیسازه
 0732 هاي زیر زمینی متروسازه

 0732 سد و شبکه آبیاري و زهکشی 
 0732 کارى وکاشی کارىسنگ

 0732 شبکه آب و فاضالب 
 0732 سازيعلمی کاربردي راه

 0732 علمی کاربردي ساختمان
 0732 کاربردي عمرانعلمی 

 0732 هاي بتنیاجراي ساختمان - علمی کاربردي عمران 
 0732 شناسیآب –علمی کاربردي عمران 
 0732 سد و شبکه - علمی کاربردي عمران 



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
١٠٨ 

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0732 هاپیش ساخته -علمی کاربردي کاردانی فنی عمران 

 0732 آب و فاضالب -علمی کاربردي مهندسی آب 
 0732 آب و فاضالب -مهندسی عمران علمی کاربردي 

 0732 آب - عمران 
 0732 شبکه و تصفیه خانه آب -آب و فاضالب  - عمران 
 0732 شبکه و تصفیه خانه فاضالب -آب و فاضالب  - عمران 
 0732 هاي زیرزمینیآب –آبشناسی  - عمران 
 0732 هاي سطحیآب –آبشناسی  - عمران 
 0732 سازيپل سازي و ابنیه - عمران 
 0732 هاپیش ساخته - عمران 
 0732 راه - عمران 
 0732 ساختمان - عمران 
 0732 هاي بتنیاجراي ساختمان -ساختمان  - عمران 
 0732 کارهاي عمومی ساختمان -ساختمان  - عمران 
 0732 هاي آبیساختمان –عمران 
 0732 ژئوتکنیک - هاي آبی ساختمان –عمران 
 0732 ساختمان - آبی  هايساختمان –عمران 
 0732 هاي بتنیساختمان –عمران 
 0732 سد و شبکه - عمران 

 0732 هاي عمرانیکاردانی فنی پیمان
 0732 خانه فاضالبکاردانی فنی شبکه تصفیه

 0732 کاردانی فنی عمران
 0732 هاامور پیمان -کاردانی فنی عمران 
 0732 آب -کاردانی فنی عمران 

 0732 آب و فاضالب -عمران  کاردانی فنی
 0732 بتن -کاردانی فنی عمران 
 0732 سازيپل سازي و ابنیه -کاردانی فنی عمران 
 0732 ترافیک شهري -کاردانی فنی عمران 
 0732 سازيتونل –کاردانی فنی عمران 
 0732 حمل و نقل شهري -کاردانی فنی عمران 
 0732 خط و ابنیه مترو -کاردانی فنی عمران 



 
١٠٩ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0732 سازيراه –کاردانی فنی عمران 
 0732 روسازي راه -کاردانی فنی عمران 
 0732 زیرسازي راه -کاردانی فنی عمران 
 0732 هاي بتنیساختمان –کاردانی فنی عمران 
 0732 هاي آبیسازه –کاردانی فنی عمران 
 0732 هاي پیش ساختهسازه –کاردانی فنی عمران 
 0732 هاي متروسازه –کاردانی فنی عمران 
 0732 سد و شبکه -کاردانی فنی عمران 
 0732 خانه آبشبکه و تصفیه -کاردانی فنی عمران 
 0732 خانه فاضالبشبکه و تصفیه -کاردانی فنی عمران 
 0732 عمران روستایی -کاردانی فنی عمران 
 0732 فتوگرامتري -کاردانی فنی عمران 
 0732 کارتوگرافی -کاردانی فنی عمران 
 0732 کارهاي عمومی ساختمان -کاردانی فنی عمران 
 0732 هاي زیرزمینیمنابع آب -کاردانی فنی عمران 
 0732 نگهداري و مرمت ساختمان -کاردانی فنی عمران 

 0732 کاشی کاري هفت رنگ
 0732 کارهاى عمومی ساختمان
 0732 کارهاى فلزي ساختمان
 0732 مهندسی اجرایی عمران

 0732 هاي زیرزمینیآب - مهندسی آب
 0732 مهندسی بیمارستان

 0732 مهندسی تکنولوژي اجرایی عمران
 0732 هاي زیرزمینیآب –مهندسی تکنولوژي آب 
 0732 هاي سطحیآب –مهندسی تکنولوژي آب 
 0732 سازيمهندسی تکنولوژي راه

 0732 هاي زیرزمینی مترو و راه آهنمهندسی تکنولوژي سازه
 0732 آب و فاضالب - مهندسی تکنولوژي عمران 
 0732 ساختمان - مهندسی تکنولوژي عمران 
 0732 هاي آبیساختمان –مهندسی تکنولوژي عمران 
 0732 عمران - مهندسی تکنولوژي عمران 
 0732 کارهاي عمومی ساختمان - مهندسی تکنولوژي عمران 



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
١١٠ 

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0732 برداري سد و شبکهنگهداري و بهره -  تکنولوژي عمرانمهندسی 

 0732 جریه راه آهن -مهندسی راه آهن 
 0732 خط و ابنیه راه آهن -مهندسی راه آهن 
 0732 هاي ریلیخط و سازه -مهندسی راه آهن 
 0732 خطوط -مهندسی راه آهن 

 0732 شبکهبرداري از سد و بهره –مهندسی علمی کاربردي عمران 
 0732 هاي آبی )ها ( ساختمانساختمان –مهندسی علمی کاربردي عمران 
 0732 هاي آب و فاضالبشبکه –مهندسی علمی کاربردي عمران 

 0732 مهندسی عمران
 0732 آب -مهندسی عمران 
 0732 شناسی (هیدرولوژي)آب –مهندسی عمران 
 0732 بازسازي پس از سانحه -مهندسی عمران 
 0732 ریزي حمل و نقلبرنامه –مهندسی عمران 
 0732 هاي امنسازه –پدافند غیرعامل  -مهندسی عمران 
 0732 طراحی -پدافند غیرعامل  -مهندسی عمران 
 0732 حمل و نقل -مهندسی عمران 
 0732 خاك -مهندسی عمران 
 0732 خاك و پی -مهندسی عمران 
 0732 راه و ترابري -مهندسی عمران 
 0732 راه و ساختمان -مهندسی عمران 
 0732 ژئوتکنیک -مهندسی عمران 
 0732 هاي هیدرولیکیسازه –مهندسی عمران 
 0732 سنجش از دور -مهندسی عمران 
 0732 سواحل، بنادر و سازه هاي دریایی -مهندسی عمران 
 0732 هاي اطالعات مکانیسیستم –مهندسی عمران 
 0732 عمران -مهندسی عمران 
 0732 عمران روستایی -مهندسی عمران 
 0732 کارهاي عمومی ساختمان -مهندسی عمران 
 0732 محیط زیست -مهندسی عمران 
 0732 مکانیک خاك و پی -مهندسی عمران 
 0732 مهندسی آب -مهندسی عمران 



 
١١١ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
 0732 هاي هیدرولیکیمهندسی آب و سازه -مهندسی عمران 
 0732 مهندسی آب و فاضالب -مهندسی عمران 
 0732 مهندسی رودخانه -مهندسی عمران 
 0732 مهندسی زلزله -مهندسی عمران 
 0732 خطرپذیري - مهندسی زلزله  -مهندسی عمران 
 0732 ژئوتکنیک - مهندسی زلزله  -مهندسی عمران 
 0732 سازه - مهندسی زلزله  -مهندسی عمران 
 0732 مهندسی سازه -مهندسی عمران 
 0732 هاي دریاییمهندسی سازه -مهندسی عمران 
 0732 سواحل -مهندسی محیط زیست  -مهندسی عمران 
 0732 هوا -مهندسی محیط زیست  -مهندسی عمران 
 0732 مهندسی و مدیریت ساخت -مهندسی عمران 
 0732 مهندسی و مدیریت منابع آب -مهندسی عمران 

 0732 فضاکارهاي مهندسی فناوري ارشد سازه
 0732 هاي زیرزمینی مترو و راه آهنمهندسی فناوري سازه

 0732 آب و فاضالب -مهندسی فناوري عمران 
 0732 حمل و نقل شهري -مهندسی فناوري عمران 
 0732 سازيراه –مهندسی فناوري عمران 
 0732 سازيساختمان –مهندسی فناوري عمران 
 0732 شبکهسد و  -مهندسی فناوري عمران 
 0732 آب و فاضالب -مهندسی محیط زیست 
 0732 منابع آب -مهندسی محیط زیست 
 0732 مواد زائد جامد -مهندسی محیط زیست 

 0732 کشی ساختماننقشه
   

 074  علوم مهندسی
 0740 علوم مهندسی 

  0740 علوم مهندسی محاسباتی -علوم مهندسی 
  0740 محیطی علوم مهندسی زیست -علوم مهندسی 
  0740 فیزیک مهندسی -علوم مهندسی 
  0740 ریاضی مهندسی -علوم مهندسی 



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
١١٢ 

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  0740 علوم مهندسی

  0740 مهندسی علوم فناوري نانو
   

 08 کشاورزي، جنگلداري، ماهیگیري و دامپزشکی 
 081 کشاورزي

 0811 دامپروري و زراعت
  0811 اصالح نباتات

  0811 بازاریابیتولید و  -اقتصاد کشاورزي 
  0811 سیاست و توسعه کشاورزي -اقتصاد کشاورزي 

  0811 امور دامی
  0811 پرورش طیور -امور دامی 
  0811 تکنولوژي پرورش دام -امور دامی 
  0811 تکنولوژي پرورش طیور -امور دامی 
  0811 تکنولوژي پرورش گاو و گاو میش -امور دامی 
  0811 امور زراعی
  0811 و باغی امور زراعی

  0811 تکنولوژي تولیدات باغی -امور زراعی و باغی 
  0811 تکنولوژي تولیدات زراعی -امور زراعی و باغی 
  0811 تکنولوژي گیاه پزشکی -امور زراعی و باغی 
  0811 امور فنی کشاورزي

  0811 انتقال آب
  0811 کشیهاي آبیاري و زهبرداري و نگهداري شبکهبهره –انتقال آب 

  0811 انتقال و توزیع آب کشاورزي
  0811 آبخیزداري
  0811 فرسایش و رسوب -آبخیزداري 

  0811 علوم و مهندسی آبیاري -آبیاري 
  0811 هیدرولوژي و منابع آب -آبیاري 

  0811 بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژي)
  0811 بهداشت دام وطیور

  0811 بیماري شناسی گیاهی
  0811 باکتري شناسی گیاهی -گیاهی شناسی بیماري



 
١١٣ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  0811 زاي گیاهیپروکاربوت هاي بیماري -شناسی گیاهی بیماري
  0811 شناسی گیاهیشناسی و بیماريقارچ –شناسی گیاهی بیماري
  0811 هاي گیاهیکنترل بیولوژیک بیماري -شناسی گیاهی بیماري
  0811 نماتولوژي گیاهی -شناسی گیاهی بیماري
  0811 نماتدهاي انگل گیاهی - نماتولوژي گیاهی  -شناسی گیاهی بیماري

  0811 هاي ویروسی گیاهیشناسی و بیماريویروس –بیماري شناسی گیاهی 
  0811 بیوتکنولوژي کشاورزي
  0811 بیوتکنولوژي و نانوبیوتکنولوژي -بیوتکنولوژي کشاورزي 
  0811 گیاهی -بیوتکنولوژي کشاورزي 

  0811 پرندگان زینتیپرورش 
  0811 پرورش زنبور عسل

  0811 پرورش صنعتی گوسفند و بز
  0811 پرورش غاز و اردك 

  0811 پرورش شترمرغ
  0811 پرورش بلدرچین

  0811 پرورش بوقلمون 
  0811 پرورش صنعتی گاو 

  0811 پرورش گاو و گاومیش
  0811 پرورش گوسفند و بز

  0811 پرورش و نگهداري اسب
  0811 ترویج و آموزش کشاورزي
  0811 آموزش کشاورزي -ترویج و آموزش کشاورزي 
  0811 ترویج کشاورزي -ترویج و آموزش کشاورزي 
  0811 توسعه روستایی -ترویج و آموزش کشاورزي 
  0811 شناسیخاك –ترویج و آموزش کشاورزي 
  0811 علوم دامی -ترویج و آموزش کشاورزي 

  0811 گیاه پزشکی -کشاورزي ترویج و آموزش 
  0811 منابع طبیعی -ترویج و آموزش کشاورزي 

  0811 تکنولوژي آبیاري
  0811 تکنولوژي پرورش گاو
  0811 تکنولوژي تولید برنج

  0811 تکنولوژي تولید گندم و جو



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
١١٤ 

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  0811 تکنولوژي تولیدات دامی

  0811 تکنولوژي تولیدات گیاهی
  0811 تکنولوژي گیاه پزشکی

  0811 تکنولوژي مرتع و آبخیزداري
  0811 توسعه کشاورزي

  0811 تولید دانه هاي روغنی
  0811 برنج -  تولید غالت

  0811 تولید مرکبات
  0811 تولید نهال

  0811 تولید و پرورش سبزي و صیفی
  0811 تولید و فرآوري انگور
  0811 تولید و فرآوري پسته
  0811 تولید و فرآوري چاي
  0811 تولید و فرآوري خرما

  0811 تولید و فرآوري زعفران
  0811 تولید و فرآوري زیتون

  0811 اکولوژي و کنترل بیولوژیک -شناسی کشاورزي حشره
  0811 اکولوژي و کنترل حشرات -شناسی کشاورزي حشره
  0811 بیوسیستماتیک حشرات -شناسی کشاورزي حشره
  0811 هابیوسیستماتیک کنه -شناسی کشاورزي حشره
  0811 شناسیفیزیولوژي و سم -شناسی کشاورزي حشره
  0811 شناسی و سیستماتیک حشراتکنه –شناسی کشاورزي حشره

  0811 هاى روغنیزراعت دانه
  0811 اىزراعت گیاهان غده

  0811 اىزراعت گیاهان علوفه
  0811 زراعت غالت

  0811 زراعت زعفران
  0811 اکولوژي کشاورزي - زراعت 
  0811 اکولوژي گیاهان زراعی - زراعت 

  0811 زراعت ـ فیزیولوژي گیاهان زراعی
  0811 زراعت برنج



 
١١٥ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  0811 زراعت حبوبات

  0811 زراعت و اصالح نباتات
  0811 اصالح نباتات -زراعت و اصالح نباتات 
  0811 ژنتیک بیومتري - اصالح نباتات  -زراعت و اصالح نباتات 
  0811 زراعت -زراعت و اصالح نباتات 
  0811 علوم زراعی -زراعت و اصالح نباتات 
  0811 هاي هرزعلوم علف -زراعت و اصالح نباتات 
  0811 علوم و تکنولوژي بذر -زراعت و اصالح نباتات 
  0811 مهندسی ژنتیک و ژنتیک مولکولی -زراعت و اصالح نباتات 

  0811 تولیدات زراعیتکنولوژي  -زراعی و باغی 
  0811 تولید و فرآوري خشکبار -صنایع غذایی 

  0811 علمی کاربردي امور زراعی و باغی
  0811 تکنولوژي تولیدات زراعی - علمی کاربردي امور زراعی و باغی 
  0811 تکنولوژي گیاه پزشکی - علمی کاربردي امور زراعی و باغی 

  0811 تولیدات باغیتکنولوژي  - علمی کاربردي امورزراعی 
  0811 علمی کاربردي پرورش اسب

  0811 علمی کاربردي پرورش زنبور عسل
  0811 علمی کاربردي پرورش طیور

  0811 علمی کاربردي پرورش گاو و گاومیش
  0811 علمی کاربردي تولید و فرآوري چاي
  0811 علمی کاربردي مدیریت تلفیقی آفات

  0811 فیزیولوژي و اصالح درختان میوه -علوم باغبانی و فضاي سبز 
  0811 بیولوژي و بیوتکنولوژي خاك -علوم خاك 
  0811 بندي و ارزیابی خاكپیدایش، رده -علوم خاك 
  0811 خیزي خاك و تغذیه گیاهشیمی، حاصل -علوم خاك 
  0811 فیزیک و حفاظت خاك -علوم خاك 

  0811 علوم خاك (خاك شناسی)
  0811 علوم دامی
  0811 اصالح نژاد دام -علوم دامی 
  0811 پرورش زنبورعسل -علوم دامی 
  0811 پرورش و تولید طیور -علوم دامی 
  0811 تغذیه دام -علوم دامی 



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
١١٦ 

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  0811 تغذیه طیور -علوم دامی 
  0811 تغذیه نشخوارکنندگان -علوم دامی 
  0811 دام -علوم دامی 
  0811 دامپروري -علوم دامی 
  0811 ژنتیک و اصالح دام کمی - علوم دامی
  0811 ژنتیک و اصالح دام کیفی -علوم دامی 
  0811 ژنتیک و اصالح نژاد دام -علوم دامی 
  0811 غیر نشخوارکنندگان -علوم دامی 
  0811 مدیریت دامپروري -علوم دامی 
  0811 مهندسی تولیدات دامی -علوم دامی 
  0811 نشخوارکنندگان -علوم دامی 

  0811 علوم دامی ـ تغذیه دام و طیور
  0811 علوم طیور
  0811 تغذیه طیور - علوم طیور 
  0811 فیزیولوژي طیور - علوم طیور 

  0811 آبیاري و زهکشی -علوم و مهندسی آب 
  0811 هاي آبیسازه –علوم و مهندسی آب 
  0811 مهندسی منابع آب -علوم و مهندسی آب 

  0811 علوم و مهندسی آبخیزداري
  0811 آب -علوم و مهندسی آبخیزداري 
  0811 زمین -علوم و مهندسی آبخیزداري 

  0811 عمران اراضی کشاورزي
  0811 فرآوري خوراك دام

  0811 فناوري پرورش توت فرنگی
  0811 هاى آبیارى تحت فشارکاربرى سیستم
  0811 توسعه روستایی -اي ترویج کشاورزي کاردانی حرفه

  0811 انتقال و توزیع آب کشاورزي -فنی آب و خاك کاردانی 
  0811 کشی و بهسازي خاكزه –کاردانی فنی آب و خاك 
  0811 عمران اراضی کشاورزي -کاردانی فنی آب و خاك 

  0811 انتقال و توزیع آب کشاورزي -کاردانی فنی آبیاري 
  0811 تولید سبزي و صیفی - کاردانی فنی باغبانی 



 
١١٧ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  0811 هاي خوراکیتولید قارچ - باغبانی کاردانی فنی 

  0811 تولید مرکبات - کاردانی فنی باغبانی 
  0811 هاي مناطق معتدلهتولید میوه - کاردانی فنی باغبانی 
  0811 تولید و پرورش نهال باغی - کاردانی فنی باغبانی 
  0811 تولید و فرآوري انگور - کاردانی فنی باغبانی 
  0811 تولید و فرآوري پسته - کاردانی فنی باغبانی 
  0811 تولید و فرآوري خرما - کاردانی فنی باغبانی 

  0811 کاردانی فنی پرورش اسب
  0811 کاردانی فنی پرورش توت فرنگی

  0811 کاردانی فنی تولیدات باغی
  0811 کاردانی فنی تولیدات زراعی
  0811 ايکاردانی فنی تولیدات گلخانه

  0811 پرورش زنبور عسل -دامپروري کاردانی فنی 
  0811 پرورش صنعتی طیور -کاردانی فنی دامپروري 
  0811 پرورش صنعتی گاو -کاردانی فنی دامپروري 

  0811 تولید برنج -کاردانی فنی زراعت 
  0811 کاردانی فنی گیاه پزشکی

  0811 کاردانی فنی مکانیزاسیون کشاورزي
  0811 آبخیزداري -کاردانی فنی منابع طبیعی 
  0811 تولید بذر و نهال جنگلی و مرتعی -کاردانی فنی منابع طبیعی 
  0811 داريمرتع –کاردانی فنی منابع طبیعی 

  0811 اي مدیریت مخاطرات کشاورزيکارشناسی حرفه
  0811 اصالح نباتات و بیوتکنولوژي کشاورزي -اي کشاورزي هسته
  0811 و بیوتکنولوژي گیاهی اصالح نباتات -اي کشاورزي هسته
  0811 گاوداري صنعتی

  0811 مدیریت تلفیقی آفات
  0811 مدیریت کشاورزي
  0811 مدیریت مزرعه -مدیریت کشاورزي 

  0811 مرتع
  0811 داريمرتع
  0811 داري و آبخیزداريمرتع
  0811 آبخیزداري -داري و آبخیزداري مرتع



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
١١٨ 

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  0811 زداییبیابان  -داري و آبخیزداري مرتع
  0811 علوم مرتع -داري و آبخیزداري مرتع

  0811 مرغداري صنعتی
  0811 برداشت محصوالت کشاورزي - مکانیزاسیون کشاورزي 
  0811 کشاورزي دقیق - مکانیزاسیون کشاورزي 
  0811 مهندسی پس از برداشت - مکانیزاسیون کشاورزي 

  0811 مکانیزاسیون کشاورزي (زراعی و باغی)
  0811 هاي کشاورزيمکانیزاسیون ماشین

  0811 اقتصاد تولید و مدیریت واحدهاي کشاورزي -مهندسی اقتصاد کشاورزي 
  0811 اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست -مهندسی اقتصاد کشاورزي 
  0811 بازاریابی محصوالت کشاورزي -مهندسی اقتصاد کشاورزي 
  0811 توسعه کشاورزيسیاست و  -مهندسی اقتصاد کشاورزي 
  0811 مدیریت و تولید کشاورزي -مهندسی اقتصاد کشاورزي 

  0811 مهندسی آب و خاك
  0811 مهندسی آبخیز

  0811 مهندسی تکنولوژي آبادانی روستاها
  0811 مهندسی تولیدات گیاهی
  0811 اصالح گیاهان باغبانی -مهندسی تولیدات گیاهی 
  0811 باغبانی -مهندسی تولیدات گیاهی 
  0811 تولید محصوالت باغبانی -مهندسی تولیدات گیاهی 
  0811 زراعت -مهندسی تولیدات گیاهی 
  0811 مهندسی علوم کشاورزي

  0811 مهندسی فناوري ارشد تولید برنج ارگانیک
  0811 هاي غالتمهندسی فناوري ارشد تولید فراورده

  0811 مهندسی فناوري ارشد دامپروري ارگانیک
  0811 هاي تلفیقی کنترل آفات گیاهیمهندسی فناوري ارشد روش

  0811 هاي آبیاري و زهکشیشبکه –مهندسی فناوري آبیاري 
  0811 تولید و فرآوري پسته -مهندسی فناوري باغبانی 

  0811 مهندسی فناوري توزیع و مصرف آب کشاورزي
  0811 پرورش اسب -مهندسی فناوري دامپروري 
  0811 پرورش صنعتی طیور -مهندسی فناوري دامپروري 



 
١١٩ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  0811 پرورش صنعتی گاو -مهندسی فناوري دامپروري 
  0811 تولید و فرآوري خوراك دام -مهندسی فناوري دامپروري 
  0811 تولید و فرآوري محصوالت زنبور عسل -مهندسی فناوري دامپروري 

  0811 تولید برنج -مهندسی فناوري زراعت 
  0811 هاي روغنیتولید دانه -مهندسی فناوري زراعت 
  0811 تولید ذرت -مهندسی فناوري زراعت 

  0811 مدیریت تلفیقی آفات -مهندسی فناوري گیاه پزشکی 
  0811 مکانیزاسیون زراعی و باغی -آالت کشاورزي مهندسی فناوري ماشین

  0811 هاي زیرزمینیمهندسی فناوري منابع آب
  0811 آبخیزداري -فناوري منابع طبیعی مهندسی 

  0811 حفاظت و حمایت منابع طبیعی -مهندسی فناوري منابع طبیعی 
  0811 داريمرتع –مهندسی فناوري منابع طبیعی 

  0811 مهندسی کشاورزي
  0811 اقتصاد کشاورزي -مهندسی کشاورزي 
  0811 آب -مهندسی کشاورزي 
  0811 آبیاري -مهندسی کشاورزي 
  0811 کشیآبیاري و زه -مهندسی کشاورزي 
  0811 تأسیسات آبیاري -مهندسی کشاورزي 
  0811 توسعه روستایی -مهندسی کشاورزي 
  0811 توسعه اقتصادي - توسعه روستایی  -مهندسی کشاورزي 
  0811 توسعه کشاورزي - توسعه روستایی  -مهندسی کشاورزي 
  0811 خاك شناسی -مهندسی کشاورزي 
  0811 ریزکرم شناسی ( نماتد شناسی ) -مهندسی کشاورزي 
  0811 زراعت -مهندسی کشاورزي 
  0811 ساختمان توزیع و انتقال آب -مهندسی کشاورزي 
  0811 هاي آبیسازه –مهندسی کشاورزي 
  0811 هاي هرزشناسایی و مبارزه با علف -مهندسی کشاورزي 
  0811 کاريمیوه –علوم باغبانی  -مهندسی کشاورزي 
  0811 علوم باغبانی ـ سبزیکاري -مهندسی کشاورزي 
  0811 کشاورزي اکولوژیک (اگرواکولوژي) -مهندسی کشاورزي 
  0811 مدیریت منابع آب -مهندسی کشاورزي 
  0811 مهندسی منابع آب -مهندسی کشاورزي 



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
١٢٠ 

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  0811 مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها (آبادانی و توسعه روستاها)

  0811 انرژي -مهندسی مکانیزاسیون کشاورزي 
  0811 هامدیریت و تحلیل سامانه -مهندسی مکانیزاسیون کشاورزي 

  0811 مهندسی منابع طبیعی
  0811 آبخیزداري -مهندسی منابع طبیعی 
  0811 زداییبیابان –مهندسی منابع طبیعی 

  0811 زیست و منابع طبیعیمحیط  -مهندسی منابع طبیعی ـ همزیستی با بیابان 
  0811 هاي سردسیريمیوه

  0811 نوغانداري (پرورش کرم ابریشم)
   

 0812 باغبانی
  0812 ایجاد و نگهدارى فضاى سبز

  0812 باغبانی
  0812 پرورش درخت و درختچه زینتی

  0812 پرورش سبزى و جالیز
  0812 پرورش قارچ خوراکی

  0812 پرورش گل
  0812 آپارتمانیپرورش گیاهان 

  0812 پرورش وتولیدات زنبورعسل
  0812 پرورش پسته

  0812 دارپرورش میوه هاى دانه
  0812 دارپرورش میوه هاى هسته

  0812 پرورش خرما
  0812 پرورش مرکبات

  0812 هاى دانه ریزتولید و پرورش میوه
  0812 برداري از گیاهان دارویی و معطرتکنولوژي تولید و بهره

  0812 برداري از گیاهان دارویی و معطرتولید و بهره
  0812 تولید و پرورش گل و گیاهان زینتی

  0812 برداري از گیاهان دارویی و معطرعلمی کاربردي تولید و بهره
  0812 علمی کاربردي تولید و پرورش گل و گیاهان زینتی

  0812 ادویه و عطريفیزیولوژي و اصالح گیاهان دارویی،  -علوم باغبانی 



 
١٢١ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  0812 گیاهان دارویی و معطر -علوم باغبانی 

  0812 علوم باغبانی -علوم باغبانی و فضاي سبز 
  0812 فیزیولوژي و اصالح سبزي -علوم باغبانی و فضاي سبز 
  0812 فیزیولوژي و تکنولوژي پس از برداشت -علوم باغبانی و فضاي سبز 
  0812 گیاهان زینتی -علوم باغبانی و فضاي سبز 

  0812 گیاهان دارویی و معطر -کاردانی فنی امور زراعی 
  0812 گل و گیاهان زینتی - کاردانی فنی باغبانی 
  0812 کشت گیاهان دارویی

  0812 کشت گلخانه اى جالیزى
  0812 گیاهان دارویی و معطر -مهندسی تولیدات گیاهی 

  0812 گیاهان زینتی در منظر -مهندسی فضاي سبز 
  0812 تولیدات گلخانه اي -مهندسی فناوري باغبانی 
  0812 گل و گیاهان زینتی -مهندسی فناوري باغبانی 
  0812 گیاهان دارویی و معطر -مهندسی فناوري باغبانی 
  0812 گیاهان دارویی و معطر -مهندسی فناوري زراعت 

  0812 مهندسی فناوري گیاهان دارویی و معطر
  0812 علوم باغبانی -کشاورزي مهندسی 

بیوتکنولوژي و ژنتیک مولکولی محصوالت  -علوم باغبانی  -مهندسی کشاورزي 
 باغبانی

0812  

  0812 تولیدات گلخانه اي -علوم باغبانی  -مهندسی کشاورزي 
فیزیولوژي و فناوري پس از برداشت محصوالت  -علوم باغبانی  -مهندسی کشاورزي 

 باغبانی
0812  

  0812 گیاهان زینتی -علوم باغبانی  -مهندسی کشاورزي 
  0812 علوم باغبانی ـ فیزیولوژي و اصالح گل و گیاهان زینتی -مهندسی کشاورزي 
  0812 اياي و نوشابهعلوم باغبانی ـ گیاهان دارویی، ادویه -مهندسی کشاورزي 
  0812 گیاه پزشکی -مهندسی کشاورزي 
  0812 آسیب شناسی گیاهی - زشکی گیاه پ -مهندسی کشاورزي 

   
 082 جنگلداري
 0821 جنگلداري

  0821 برداري از جنگلبهره



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
١٢٢ 

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  0821 تکنولوژي جنگلداري

  0821 تولید نهال وجنگل کارى
  0821 جنگلداري
  0821 جنگلداري شهري -جنگلداري 

  0821 آگروفارستري - جنگلداري جامع
  0821 هاي جنگلیکاري و پاركجنگل

  0821 علوم جنگل
  0821 شناسی و اکولوژي جنگلجنگل –علوم جنگل 
  0821 جنگلداري - علوم جنگل 
  0821 مسائل اقتصادي اجتماعی جنگل - علوم جنگل 
  0821 مهندسی جنگل - علوم جنگل 

  0821 جنگلداري -کاردانی فنی منابع طبیعی 
  0821 جنگلداري تلفیقی -کاردانی فنی منابع طبیعی 

  0821 اي ارشد کنترل پیامدهاي تغییرات اقلیمی در جنگلکارشناسی حرفه
  0821 محصوالت فرعی جنگل و مرتع

  0821 مهندسی جنگل
  0821 جنگلداري تلفیقی -مهندسی فناوري منابع طبیعی 
  0821 هاي جنگلیجنگلداري و پارك -مهندسی فناوري منابع طبیعی 

  0821 جنگلداري و اکولوژي جنگل - جنگلداري  -مهندسی منابع طبیعی 
  0821 هاي جنگلیمدیریت جنگلداري در پارك - جنگلداري  -مهندسی منابع طبیعی 

   
 083 ماهیگیري
 0831 ماهیگیري

  0831 پرورش ماهیان گرم آبی
  0831 پرورش میگو

  0831 تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی
  0831 تکثیر ماهیان گرم آبی

  0831 تکثیر میگو
  0831 میگو - تکثیر و پرورش آبزیان

  0831 تکثیر و پرورش آبزیان زینتی
  0831 تکنولوژي شیالت



 
١٢٣ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  0831 برداريتکنولوژي صید و بهره

  0831 هاي آبزیانبهداشت و بیماري -دامپزشکی 
  0831 شیالت
  0831 شناسی آبزیان شیالتیبوم –شیالت 
  0831 تکثیر و پرورش آبزیان -شیالت 
  0831 شیرینآب –تکثیر و پرورش آبزیان  -شیالت 
  0831 برداريتولید و بهره -شیالت 
  0831 شیالت و محیط زیست -شیالت 
  0831 هاي شیالتیآوري فرآوردهعمل –شیالت 
  0831 فرآوري محصوالت شیالت -شیالت 

  0831 تکثیر و پرورش آبزیان -علمی کاربردي منابع طبیعی 
  0831 اي بهداشت آبزیانکاردانی حرفه

  0831 کاردانی فنی تکثیر و پرورش ماهیان سردابی
  0831 کاردانی فنی تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی

  0831 تکثیر و پرورش آبزیان زینتی -کاردانی فنی شیالت 
  0831 تکثیر و پرورش ماهیان خاویاري -کاردانی فنی شیالت 
  0831 میگو تکثیر و پرورش -کاردانی فنی شیالت 
  0831 حفاظت از ذخایر و منابع آبزیان -کاردانی فنی شیالت 
  0831 صید و بهره برداري آبزیان -کاردانی فنی شیالت 

  0831 مهندسی فناوري ارشد بیوتکنولوژي آبزیان
  0831 تکثیر و پرورش آبزیان -مهندسی فناوري شیالت 
  0831 آبزیانصید و بهره برداري  -مهندسی فناوري شیالت 

  0831 تکثیر و پرورش آبزیان -مهندسی منابع طبیعی 
  0831 صید و بهره برداري آبزیان -مهندسی منابع طبیعی 

   
 084 دامپزشکی 
 0841 دامپزشکی 

  0841 انگل شناسی دامپزشکی
  0841 ایمنی شناسی دامپزشکی

  0841 آسیب شناسی (پاتولوژي دامپزشکی)
  0841 شناسی مقایسه اي دامپزشکیآناتومی و جنین 



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
١٢٤ 

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  0841 بافت شناسی مقایسه اي دامپزشکی

  0841 باکتري شناسی دامپزشکی
  0841 بهداشت خوراك دام -بهداشت مواد غذایی 

  0841 بهداشت و بیماري هاي طیور
  0841 بهداشت و بیماري هاي گاو

  0841 بیماري هاي داخلی دام بزرگ
  0841 بیماري هاي داخلی دام کوچک

  0841 بیوتکنولوژي دامپزشکی
  0841 بیوشیمی بالینی دامپزشکی

  0841 بیوشیمی دامپزشکی
  0841 باکتري شناسی -پاتوبیولوژي 
  0841 بیوتکنولوژي دامپزشکی -پاتوبیولوژي 
  0841 پاتولوژي -پاتوبیولوژي 

  0841 پیشگیري بیماري هاي دامی
  0841 جراحی دامپزشکی

  0841 دامپزشکی
  0841 فیزیولوژي -دامپزشکی 
  0841 قارچ شناسی دامپزشکی -دامپزشکی 
  0841 میکروبیولوژي دامپزشکی -دامپزشکی 

  0841 رادیولوژي دامپزشکی
  0841 سم شناسی دامپزشکی

  0841 علوم تشریحی -علوم پایه دامپزشکی 
  0841 علوم تشریح آناتومی دامپزشکی

  0841 علوم دارویی دامپزشکی
  0841 فیزیولوژي دام -دامی  علوم

  0841 تولیدمثل -فیزیولوژي دام  -علوم دامی 
  0841 رشد -فیزیولوژي دام  -علوم دامی 

  0841 جراحی -علوم درمانگاهی 
  0841 رادیولوژي دامپزشکی -علوم درمانگاهی 
  0841 کلینیکال پاتولوژي -علوم درمانگاهی 

  0841 فرآورده هاي بیولوژیک



 
١٢٥ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  0841 تولید مثل در دامپزشکیفناوري 

  0841 یار دامپزشکیاي بهداشتکاردانی حرفه
  0841 اي علوم آزمایشگاهی دامپزشکیکاردانی حرفه
  0841 اي فراورده هاي بیولوژیککاردانی حرفه

  0841 اي علوم حیوانات آزمایشگاهیکارشناسی حرفه
  0841 کلینیکال پاتولوژي دامپزشکی

  0841 هاي تولید مثل داممامایی و بیماري 
  0841 میکروبیولوژي دامپزشکی

  0841 شناسی دامپزشکیویروس
   

 09 بهداشت 
 091 بهداشت

 0911 مطالعات دندان
  0911 ارتودانتیکس

  0911 ایمپلنت دندانی
  0911 بهداشت دهان

  0911 کار دهان و دندانبهداشت
  0911 هاي دهان و تشخیصبیماري

  0911 دندانپزشکیپرستاري 
  0911 پروتزهاي فک و صورت

  0911 پروستو ایمپلنت
  0911 پریو ایمپلنت
  0911 پریودانتیکس

  0911 هاي دهان و دندانتشخیص و بیماري
  0911 تکنیسین پروتزهاي دندانی
  0911 جراحی پیشرفته ایمپلنت

  0911 دردهاي مزمن دهانی و صورتی
  0911 دستیاري ارتودانتیکس
  0911 دستیاري اندودانتیکس

  0911 هاي دهان و تشخیصدستیاري بیماري
  0911 دستیاري پریودانتیکس



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
١٢٦ 

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  0911 دستیاري دندانپزشکی ترمیمی
  0911 دستیاري دندانپزشکی کودکان

  0911 دندانپزشکی
  0911 اندودانتیکس -دندانپزشکی 
  0911 کاربهداشت –دندانپزشکی 
  0911 کودکان -دندانپزشکی 
  0911 لیزر -دندانپزشکی 

  0911 دندانپزشکی ارتودنسی
  0911 دندانپزشکی بیمارستانی

  0911 دندانپزشکی ترمیمی
  0911 ساخت پروتز دندانی

  0911 سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی
  0911 مواد دندانی

   
 0912 پزشکی

MS - 0912 ام اس  
  0912 اتولوژي و نورواتولوژي

  0912 لگن اختالالت کف
  0912 ارتوپدي

  0912 ارتوپدي کودکان
  0912 ارتوسرجري
  0912 اروانکولوژي

  0912 ارولوژي اطفال
  0912 ارولوژي ترمیمی

  0912 ارولوژي زنان و زایمان
  0912 استرابیسم

  0912 استریوتاکسی
  0912 اي قلب و عروق بزرگسالاقدامات مداخله
  0912 اکولو پالستیک

  0912 دهان و فک و صورتانکولوژي 
  0912 انکولوژي زنان



 
١٢٧ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  0912 شناسی پزشکیانگل
  0912 شناسی پزشکیایمنی

  0912 ایمونولوژي و آلرژي اطفال
  0912 ایمونولوژي و آلرژي بالینی
  0912 اینترونشنال کاردیولوژي

  0912 اینترونشنال کاردیولوژي در کودکان و نوجوانان
  0912 پزشکی)شناسی (پاتولوژي آسیب

  0912 آموزش پزشکی
  0912 آندیورولوژي

  0912 شناسی پزشکیبافت
  0912 باکتري شناسی پزشکی

  0912 هامبارزه با بیماري -بهداشت عمومی 
  0912 هاي پوستبیماري
  0912 هاي داخلیبیماري
  0912 هاي ریهبیماري
  0912 هاي عفونی و گرمسیربیماري
  0912 خارج چشمهاي قرنیه و بیماري
  0912 هاي قلب و عروقبیماري
  0912 هاي کودکانبیماري
  0912 هاي مادرزادي قلب در بالغینبیماري
  0912 هاي مغز و اعصاببیماري
  0912 هاي دهان و فک و صورتبیماري
  0912 هاي عفونی و گرمسیريبیماري
  0912 هاي عفونی و نقص ایمنیبیماري

  0912 حلق و بینیبیماریهاي گوش و 
  0912 بیوتکنولوژي پزشکی

  0912 بیوشیمی بالینی
  0912 بیولوژي تولید مثل

  0912 بیولوژي دهان
  0912 بیهوشی

  0912 بیهوشی پیوند اعضاء داخلی شکم
  0912 بیهوشی در جراحی مغز و اعصاب



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
١٢٨ 

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  0912 بیهوشی قلب

  0912 بیهوشی کودکان
  0912 پاتولوژي اطفال

  0912 چشمپاتولوژي 
  0912 پاتولوژي دهان و فک

  0912 پاتولوژي مولکوالروسیتوژنتیک
  0912 پروتئومیکس کاربردي

  0912 پریناتولوژي
  0912 پزشکی

  0912 پزشکی اجتماعی
  0912 پزشکی فیزیکی و توانبخشی

  0912 پزشکی قانونی
  0912 پزشکی مولکولی
  0912 پزشکی ورزشی

  0912 الکتروفیزیولوژي -پیس میکرو اینترونشنال 
  0912 هاي بیمارستانیپیشگیري و کنترل عفونت

  0912 پیوند کبد
  0912 پیوند کلیه

  0912 ترمیم زیبایی بر باندینگ
  0912 تروماي جراحی عمومی

  0912 تکنولوژي تصویربرداري تشدید مغناطیسی
  0912 تکنولوژي گردش خون

  0912 جراحی استخوان و مفاصل
  0912 اطفالجراحی 

  0912 جراحی پستان
  0912 جراحی پالستیک، ترمیمی و سوختگی
  0912 جراحی ترمیمی دهان، فک و صورت

  0912 جراحی تروماي فک و صورت
  0912 جراحی تومورهاي سیستم اسکلتی و عضالنی

  0912 جراحی درون بین
  0912 جراحی دست



 
١٢٩ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  0912 جراحی دهان و فک و صورت

  0912 و صورت در اینوفسیالجراحی دهان و فک 
  0912 جراحی زانو

  0912 جراحی ستون فقرات
  0912 جراحی سر و گردن

  0912 جراحی سرطان
  0912 جراحی عروق

  0912 جراحی عمومی
  0912 جراحی قفسه صدري
  0912 جراحی قلب و عروق

  0912 جراحی کلیه و مجاري ادراري تناسلی
  0912 جراحی کولورکتال

  0912 و اعصاب جراحی مغز
  0912 چشم پزشکی

  0912 چشم پزشکی کودکان و انحراف چشم
  0912 شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلینحشره
  0912 شناسی آزمایشگاهی و بانک خونخون

  0912 خون و سرطان اطفال
  0912 خون و سرطان بالغین

  0912 درد
  0912 درماتو پاتولوژي

  0912 دستیاري پاتولوژي دهان و فک
  0912 دستیاري جراحی دهان و فک و صورت

  0912 دکتري تخصصی پژوهشی
  0912 رادیولوژي

  0912 روان درمانی
  0912 روانپزشکی

  0912 روانپزشکی اطفال
  0912 روانپزشکی کودك و نوجوان

  0912 روانپزشکی نظامی
  0912 روماتولوژي

  0912 روماتولوژي کودکان
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  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  0912 رینولوژي

  0912 کودکانریه 
  0912 زنان و زایمان

  0912 زیست فناوري دارویی
  0912 ژنتیک انسانی ( پزشکی )

  0912 تناسلی -هاي دستگاه ادراري سرطان
  0912 سم شناسی

  0912 سم شناسی بالینی
  0912 سوختگی

  0912 طب اورژانس
  0912 طب کار

  0912 طب مادر و جنین
  0912 طب نوزادي و پیرامون تولد
  0912 طب هوا فضا و زیر سطحی

  0912 عفونی اطفال
  0912 علوم اعصاب

  0912 علوم تشریح آناتومی پزشکی
  0912 غدد اطفال

  0912 غدد درون ریز و متابولیسم
  0912 غدد درون ریز و متابولیسم کودکان

  0912 فوریت پزشکی
  0912 فیزیک پزشکی

  0912 فیزیولوژي پزشکی
  0912 شناسی پزشکیقارچ

  0912 قرنیه (سگمان قدامی)
  0912 قلب اطفال

  0912 اي مشاوره ژنتیککارشناسی حرفه
  0912 کلیه اطفال

  0912 کودکان
  0912 گلوکوم

  0912 گوارش اطفال
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  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  0912 گوارش و کبد بالغین

  MPH( 0912گواهی عالی بهداشت (
  0912 گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

  0912 الرنگولوژي
  ICU( 0912هاي ویژه پزشکی (مراقبت
  ICU( 0912هاي ویژه پزشکی کودکان (مراقبت

  0912 مغز و اعصاب کودکان
  0912 شناسیمیکروب

  0912 نارسایی قلب
  IVF( 0912نازایی (

  0912 نانوتکنولوژي پزشکی
  0912 نانوفناوري پزشکی

  0912 نفرولوژي
  0912 نوزادان

  0912 خلفی)ویتره ورتین (سگمان 
  0912 ویروس شناسی پزشکی

  0912 هماتولوژي
  0912 هماتولوژي آزمایشگاهی و بانک خون

  0912 هوشبري
   

 0913 پرستاري و مامایی 
  0913 آموزش پرستاري
  0913 بهداشت جامعه -آموزش پرستاري 
  0913 داخلی و جراحی -آموزش پرستاري 
  0913 کودکان -آموزش پرستاري 

  0913 مدیریت -پرستاري  آموزش
  0913 بهداشت باروري -بهداشت 
  0913  بهداشت مادر و کودك -بهداشت 

  0913 بهداشت خانواده -بهداشت عمومی 
  0913 بهیاري 
  0913 بهورزي 
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  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  0913 پرستاري
  0913 پرستاريروان –پرستاري 
  0913 مدیریت اطفال -پرستاري 

  0913 پرستاري توانبخشی
  0913 سالمندانپرستاري 

  0913 هاي ویژهپرستاري مراقبت
  0913 هاي ویژه نوزادانپرستاري مراقبت
  0913 پرستاري نظامی

  0913 گذاري سالمتسیاست
  0913 مامایی
  0913 بهداشت مادر و کودك -مامایی 
  0913 مشاوره -مامایی 

   
 0914 فناوري درمان و تشخیص پزشکی

  0914 اتاق عمل
  0914 مصنوعیاعضاي 

  0914 اعضاي مصنوعی و وسایل کمکی
  0914 اکو کاردیوگرافی

  0914 پرتودرمانی
  0914 پزشکی هسته اي
  0914 تکنسین اتاق عمل

  0914 تکنولوژي پرتو درمانی
  0914 تکنولوژي پرتودرمانی

  0914 تکنولوژي پرتوشناسی (رادیولوژي)
  0914 ايتکنولوژي پزشکی هسته

  0914 اطاق عملتکنیسین 
  0914 دستیاري رادیولوژي دندان و فک و صورت

  0914 رادیوبیولوژي و حفاظت پرتویی
  0914 رادیولوژي دندان و فک و صورت

  0914 ايرادیولوژي مداخله
  0914 شناسیشنوایی
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  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  0914 علوم آزمایشگاهی پزشکی

  MRI( 0914فناوري تصویربرداري پزشکی (
  0914 اتاق عمل -تجهیزات پزشکی تعمیر و نگهداري 

  0914 آزمایشگاه تشخیص پزشکی -تعمیر و نگهداري تجهیزات پزشکی 
  0914 تجهیزات اتاق عمل - کاردانی فنی تجهیزات پزشکی 
  0914 تجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشکی - کاردانی فنی تجهیزات پزشکی 
  0914 استریلیزاسیون تجهیزات کنترل عفونی و - کاردانی فنی تجهیزات پزشکی 

  0914 کاردانی فنی تعمیر و نگهداري تجهیزات اتاق عمل
  0914 کاردانی فنی تعمیر و نگهداري تجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشکی

  0914 مهندسی فناوري تجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشکی
   

 0915 توانبخشی 
  0915 بینایی سنجی

  0915 هاي غذا و تغذیهسیاست
  0915 بهداشت در تغذیه علوم

  0915 علوم تغذیه
  0915 علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه

  0915 هاي پزشکیفوریت
  0915 فیزیوتراپی

  0915 فیزیوتراپی ورزشی
  0915 کاردرمانی جسمانی

  0915 گفتار درمانی
   

 0916 داروسازي 
  0916 داروسازي

  0916 داروسازي بالینی
  0916 سنتیداروسازي 

  0916 ايداروسازي هسته
  0916 زیست مواد دارویی
  0916 علوم داروهاي پرتوزا

  0916 فارماسیوتیکس
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  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  0916 فارماکوگنوزي

  0916 فارماکولوژي پزشکی
  0916 فارماکولوژي دامپزشکی

  0916 کنترل دارو
  0916 نظارت بر امور دارویی

   
 0917 طب سنتی 
  0917 طب تسکینی

  0917 خوابطب 
  0917 تنیطب روان

  0917 طب سنتی ایرانی
   

 0918 خدمات سالمت 
  0918 بهورزي -اي خدمات سالمت کاردانی حرفه
 0918 دارویاري -اي خدمات سالمت کاردانی حرفه
 0918 داريمطب –اي خدمات سالمت کاردانی حرفه

 0918 نوجواناناي ارشد ارتقاي سالمت جنسی کودکان و کارشناسی حرفه
 0918 هااي خدمات مدیریت پیشگیري و مراقبت بیماريکارشناسی حرفه

   
 092 رفاه 

 0921 مراقبت از سالمندان و معلوالن 
  0921 سالمند شناسی
  0921 خانواده و مراقبت زنان - اي خدمات مدیریت سالمت کارشناسی حرفه
  0921 خانواده و مراقبت سالمندان - اي خدمات مدیریت سالمت کارشناسی حرفه
  0921 سالمت سالمندان

   
 0922 خدمات به جوانان  مراقبت از کودك و ارائه

  0922 اي کودکیاريکاردانی حرفه
  0922 مربی بهداشت مدارس -کودکیاري 
  0922 مربی کودك -کودکیاري 
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  کد   رشته تحصیلیعنوان 
   

 0923 مددکاري و مشاوره
  H.T.A( 0923ارزیابی فناوري سالمت (

  0923 آموزش بهداشت
  0923 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

  0923 نگر در نظام سالمتآموزش جامعه
  0923 آموزش راهنمایی و مشاوره

  0923 اورژانس اجتماعی
HIV/AIDS 0923 بالینی  
  0923 هاي اجتماعیپیشگیري از آسیب
  0923 خدمات پرورشی

  0923 هاسالمت در بالیا و فوریت
  0923 سالمت و رسانه

  0923 سالمت و رفاه اجتماعی
  0923 مددکاري اجتماعی -علوم اجتماعی 
  0923 مدیریت خدمات اجتماعی -علوم اجتماعی 

  0923 مشاوره و راهنمایی - علوم تربیتی 
  0923 فناوري اطالعات سالمت

  0923 اي امور تعاونکاردانی حرفه
  0923 خانواده -اي مددکاري اجتماعی کاردانی حرفه
  0923 کودك -اي مددکاري اجتماعی کاردانی حرفه
  0923 مراقبت سالمندان -اي مددکاري اجتماعی کاردانی حرفه
  0923 مراکز اورژانس اجتماعی -اي مددکاري اجتماعی کاردانی حرفه

  0923 پیشگیري از اعتیاد - اي ارشد آسیب شناسی اجتماعی کارشناسی حرفه
هاي پیشگیري از اعتیاد در محیط -اي ارشد آسیب شناسی اجتماعیحرفهکارشناسی 

 خاص
0923  

  0923 اي ارشد بهداشت روانی و اجتماعی در بحرانکارشناسی حرفه
  0923 هاي اجتماعیاي ارشد پیشگیري از آسیبکارشناسی حرفه
  0923 اي ارشد توانمندسازي معلولینکارشناسی حرفه
  0923 هاي اجتماعیارشد مداخله در بحراناي کارشناسی حرفه
  0923 پیشگیري از اعتیاد -شناسی اجتماعی اي آسیبکارشناسی حرفه
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  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  0923 خانواده و مشاور تغذیه مادر و کودك - اي خدمات مدیریت سالمت کارشناسی حرفه
  0923 خانواده -اي مددکاري اجتماعی کارشناسی حرفه
  0923 کودك -اجتماعی اي مددکاري کارشناسی حرفه
  0923 مراکز اورژانس اجتماعی -اي مددکاري اجتماعی کارشناسی حرفه
  0923 اي مددکاري قضاییکارشناسی حرفه
  0923 مددکاري خانواده
  0923 مددکاري کودك

  0923 مددیارى افراد با نیازهاى ویژه
  0923 مددیارى سالمندان

  0923 مدیریت خانواده
  0923 مشاوره
  0923 مشاوره توانبخشی -مشاوره 
  0923 مشاوره خانواده -مشاوره 
  0923 مشاوره شغلی -مشاوره 
  0923 مشاوره مدرسه -مشاوره 

  0923 هاي پرورشیفعالیت –مشاوره و راهنمایی 
  0923 مشاوره -مشاوره و راهنمایی 

  0923 مطالعات اعتیاد
  0923 مطالعات خانواده

  0923 راهبري فضاي مجازيمهندسی فناوري ارشد 
   

 10 خدمات 
 101 خدمات فردي
 1011 خدمات خانگی

  1011 ریزى امورخانوادهمدیریت و برنامه 
  1011 ریزى خانوادهمدیریت و برنامه

  1011 خدمات خانگی - پزى نان و شیرینی 
   

 1012 خدمات آرایشی و زیبایی
  1012 پیرایش و آرایش زنانه 

  1012 ترمیم موي مردانهپیرایش و 
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  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  1012 سازى چهره

  1012 اي پیرایش مردانهکاردانی حرفه
  1012 اي گریمکاردانی حرفه
  1012 اي مراقبت زیبایی پوست و موکاردانی حرفه

  1012 اي پیرایش زنانهکارشناسی حرفه
  1012 اي پیرایش مردانهکارشناسی حرفه
  1012 پیرایش موآرایش و  -اي گریم کارشناسی حرفه
  1012 پردازيچهره –اي گریم کارشناسی حرفه
  1012 ماسک -اي گریم کارشناسی حرفه

   
 1013 هتل، رستوران و کترینگ 

  1013 آشپزى و شیرینی پزى 
  1013 آشپزي (نزاجا) 
  1013 اي آشپزي کاردانی حرفه

  1013 آشپزي ایرانی -اي آشپزي کارشناسی حرفه
  1013 آشپزي ملل -اي آشپزي حرفهکارشناسی 

  1013 امور تشریفات -اي مدیریت کاردانی حرفه
  1013 اي هتلداريکاردانی حرفه

  1013 مدیریت آشپزى و قنادى هتل
  1013 خدمات اقامتی -میهمانداري 
  1013 خدمات پذیرایی -میهمانداري 

  1013 هتلدارى 
   

 1014 ورزش 
  1014 تربیت بدنی

  1014 بدنی و علوم ورزشیتربیت 
امدادگر  -آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی  -تربیت بدنی و علوم ورزشی 

 ورزشی
1014  

  1014 بیومکانیک ورزشی -تربیت بدنی و علوم ورزشی 
  1014 شناسیحرکات اصالحی و آسیب -تربیت بدنی و علوم ورزشی 
  1014 تربیت بدنی ویژه -شناسی حرکات اصالحی و آسیب -تربیت بدنی و علوم ورزشی 
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  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  1014 حرکات اصالحی -شناسی حرکات اصالحی و آسیب -تربیت بدنی و علوم ورزشی 
  1014 رشد و تکامل و یادگیري حرکتی -تربیت بدنی و علوم ورزشی 
  1014 رفتار حرکتی -تربیت بدنی و علوم ورزشی 
  1014 بدنی تربیتآموزش  -رفتار حرکتی  -تربیت بدنی و علوم ورزشی 
  1014 رشد حرکتی -رفتار حرکتی  -تربیت بدنی و علوم ورزشی 
  1014 کنترل حرکتی -رفتار حرکتی  -تربیت بدنی و علوم ورزشی 
  1014 یادگیري حرکتی -رفتار حرکتی  -تربیت بدنی و علوم ورزشی 
  1014 یادگیري و کنترل حرکتی -رفتار حرکتی  -تربیت بدنی و علوم ورزشی 
  1014 شناسی ورزشیروان –تربیت بدنی و علوم ورزشی 
  1014 علوم انسانی ورزش -تربیت بدنی و علوم ورزشی 
  1014 علوم زیستی ورزش -تربیت بدنی و علوم ورزشی 
  1014 عمومی -تربیت بدنی و علوم ورزشی 
  1014 فیزیولوژي ورزشی -تربیت بدنی و علوم ورزشی 
  1014 گري پایه تکواندومربی –تربیت بدنی و علوم ورزشی 
  1014 ورزش جانبازان -تربیت بدنی و علوم ورزشی 
  1014 ورزش معلولین -تربیت بدنی و علوم ورزشی 
  1014 ورزش همگانی -تربیت بدنی و علوم ورزشی 

  1014 جغرافیاي پزشکی
  1014 بیوشیمی و متابولیسم ورزشی -فیزیولوژي ورزشی 
  1014 تغذیه و ورزش -فیزیولوژي ورزشی 
  1014 فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستی -فیزیولوژي ورزشی 
  1014 فیزیولوژي فعالیت ورزشی بالینی -فیزیولوژي ورزشی 
  1014 فیزیولوژي فعالیت ورزشی محض -فیزیولوژي ورزشی 
  1014 عضالنی -فیزیولوژي ورزشی عصبی  -فیزیولوژي ورزشی 
  1014 فیزیولوژي ورزشی قلب و عروق و تنفس -فیزیولوژي ورزشی 
  1014 فیزیولوژي ورزشی کاربردي -فیزیولوژي ورزشی 

  1014 گري پایه آمادگی جسمانیمربی –اي تربیت بدنی کاردانی حرفه
  1014 گري پایه بسکتبالمربی –اي تربیت بدنی کاردانی حرفه
  1014 گري پایه پرورش انداممربی –اي تربیت بدنی کاردانی حرفه
  1014 گري پایه تکواندومربی –اي تربیت بدنی کاردانی حرفه
  1014 گري پایه تیراندازيمربی –اي تربیت بدنی کاردانی حرفه
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  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  1014 گري پایه جودومربی –اي تربیت بدنی کاردانی حرفه
  1014 گري پایه چوگانمربی –اي تربیت بدنی کاردانی حرفه
  1014 گري پایه دو و میدانیمربی –اي تربیت بدنی کاردانی حرفه
  1014 گري پایه ژیمناستیکمربی –اي تربیت بدنی کاردانی حرفه
  1014 گري پایه سوارکاريمربی –اي تربیت بدنی کاردانی حرفه
  1014 گري پایه شطرنج-مربی –اي تربیت بدنی کاردانی حرفه
  1014 گري پایه شنامربی –اي تربیت بدنی کاردانی حرفه
  1014 گري پایه فوتبالمربی –اي تربیت بدنی کاردانی حرفه
  1014 گري پایه فوتسالمربی –اي تربیت بدنی کاردانی حرفه
  1014 گري پایه کاراتهمربی –اي تربیت بدنی کاردانی حرفه
  1014 گري پایه کشتیمربی –اي تربیت بدنی کاردانی حرفه
  1014 گري پایه کوهپیماییمربی –اي تربیت بدنی کاردانی حرفه
  1014 گري پایه والیبالمربی –اي تربیت بدنی کاردانی حرفه
  1014 گري پایه ورزش پهلوانی و زورخانه ايمربی –اي تربیت بدنی کاردانی حرفه
  1014 ایرانگري پایه ورزش رزم ملی مربی –اي تربیت بدنی کاردانی حرفه
  1014 گري پایه هندبالمربی –اي تربیت بدنی کاردانی حرفه
  1014 گري ورزش معلولینمربی –اي تربیت بدنی کاردانی حرفه

  1014 یار ورزشیپزشک –اي تربیت بدنی کارشناسی حرفه
  1014 گري تکواندومربی –اي تربیت بدنی کارشناسی حرفه
  1014 ورزشیاي تغذیه کارشناسی حرفه
  1014 شناسی ورزشیاي روانکارشناسی حرفه
  1014 اي ماساژ ورزشی و کایروپراکتیککارشناسی حرفه

  1014 گري سوارکاريمربی
  1014 گري فوتبالمربی
  1014 گري ورزش معلولینمربی
  1014 گري هندبالمربی

   
 1015 سفر، جهانگردي و اوقات فراغت

  1015 ریزي توریسمبرنامه –جغرافیا 
  1015 ریزي گردشگريجغرافیا و برنامه
  1015 ايریزي توریسم منطقهبرنامه –ریزي گردشگري جغرافیا و برنامه



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
١٤٠ 

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  1015 هاي گردشگريریزي فضایی مجتمعبرنامه –ریزي گردشگري جغرافیا و برنامه
  1015 ايریزي گردشگري منطقهبرنامه –ریزي گردشگري جغرافیا و برنامه

  1015 راهنماى گردشگرى
  1015 صنعت جهانگردي
  1015 گردي (اکوتوریسم)طبیعت –علوم جغرافیایی 
  1015 اي امور حج و زیارتکاردانی حرفه
  1015 اي امور زائرینکاردانی حرفه
  1015 اي خدمات گردشگريکاردانی حرفه

  1015 اي مدیریت امور حج و زیارتکارشناسی حرفه
  1015 مذهبیگردشگري 

  1015 مدیریت گردشگري -مدیریت 
  1015 مهمانداري قطار 

   
 102 بهداشت و خدمات سالمت شغلی

 1021 بهداشت جامعه
 1021  بهداشت جامعه

    
 1022 بهداشت و ایمنی شغلی 

  1022  ارگونومی
  1022 ایمنی و بهداشت در واحدهاي صنفی

  1022 ايبهداشت حرفه
  1022 ایمنی و بهداشت واحدهاي صنفی ايکاردانی حرفه
  1022 اي سالمت یاريکاردانی حرفه

  HSE( 1022اي ایمنی، سالمت و محیط زیست در صنایع (کارشناسی حرفه
  1022 مدیریت سالمت، ایمنی و محیط زیست

  HSE( 1022ایمنی، بهداشت ( -مدیریت محیط زیست 
   

 103 خدمات امنیتی 
 1031 نظامی و دفاعی 

  1031 ارتباطات تاکتیکی (نزاجا) 



 
١٤١ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  1031 اطالعات نظامی -اطالعات 

  1031 اطالعات رزمی (نزاجا) 
  1031 اطالعات زرهی (نزاجا) 

  1031 اطالعات سیگنالی -اطالعات نظامی 
  1031 تامین فیزیکی -اطالعات نظامی 

  1031 اطالعات و حفاظت اطالعات
  1031 اطالعات و عملیات (نزاجا) 
  1031 امنیت پرواز و رهایی گروگان - اطالعات و عملیات صحنه
  1031 هاي ضربت و واکنش سریععملیات - اطالعات و عملیات صحنه
  1031 مراقبت و کنترل اطالعات -اطالعات و عملیات صحنه 

  1031 امور حفاظت اطالعات
  1031 آماد

  1031 بازرسی و بررسی (نزاجا)
  1031 استتار، فریب و اختفا (افا) -پدافند غیر عامل 
  1031 مدیریت بحران ناشی از جنگ -پدافند غیر عامل 

  1031 هاي نظامی (نزاجا) پل
  1031 پلیس نظامی (نزاجا) 

  1031 توپ توپخانه صحرایی (نزاجا)
  1031 جغرافیا و دفاع مقدس

  1031  جنگ افزارهاي سبک (نزاجا) 
  1031 جنگ افزارهاي سبک پیاده (نزاجا) 

  1031 هاي ش.م.ه (نزاجا) جنگ
  1031 حفاظت عملیاتی

  1031 هاي با خط سیر منحنی و پیاده (نزاجا) سالح
  1031 هاي ضد تانک پیاده (نزاجا) سالح

  1031 علوم انتظامی
  1031 جغرافیاي نظامی -علوم جغرافیایی 

  1031 مدیریت استراتژیک -علوم دفاعی و استراتژیک 
  1031 عملیات توپ زمین به هوا (نزاجا) 

  1031 عملیات زمین به هوا (نزاجا) 
  1031 قوانین تیر و توپخانه صحرایی (نزاجا) 

  1031 اي اطالعات سیگنالی نظامیکاردانی حرفه



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
١٤٢ 

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  1031 آوري اطالعاتجمع -اي اطالعات نظامی کاردانی حرفه
  1031 امور ایمنی و حفاظت سازمانیاي کاردانی حرفه
  1031 اي امور حفاظت اطالعات سازمانیکاردانی حرفه
  1031 اي تامین فیزیکی اطالعاتکاردانی حرفه
  1031 اي حفاظت اطالعات سیاسی و نظامیکاردانی حرفه
  1031 هاي ضربت و واکنش سریعاي عملیاتکاردانی حرفه
  1031 اطالعات اي مراقبت و کنترلکاردانی حرفه

  1031 اي اطالعات نظامیکارشناسی حرفه
  1031 اي پدافند غیرعاملکارشناسی حرفه
  1031 اي حفاظت اطالعات سازمانیکارشناسی حرفه

  1031 مدیریت امور دفاعی
  1031 پشتیبانی خدمات رزمی -مدیریت امور دفاعی 
  1031 انسانیپشتیبانی خدمات رزمی امور نیروي  -مدیریت امور دفاعی 
  1031 دریایی -مدیریت امور دفاعی 
  1031 زمینی -مدیریت امور دفاعی 
  1031 عملیات ویژه -مدیریت امور دفاعی 
  1031 مقاومت -مدیریت امور دفاعی 
  1031 هوایی -مدیریت امور دفاعی 

  1031 مدیریت نظامی
  1031 هاي سبک (نزاجا) موشک

  1031 مین و مواد منفجره (نزاجا) 
  1031 برداري و ضد آتش (نزاجا) نقشه

   
 1032 حفاظت از اشخاص و اموال

  1032 اطالعات انتظامی (ناجا) 
  1032 اقدامات تامینی و قضایی
  1032 امداد و مقاومت (ن.م.ب)

  1032 امور امداد
  1032 نشانی)نشانی (سازمان آتشایمنی و آتش

  1032 برابر حریق و حوادثگیري و ایمنی در پیش -نشانی آتش
  1032 اطفاي حریق -نشانی و خدمات ایمنی آتش



 
١٤٣ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  1032 هاي بلندایمنی و حفاظت ساختمان -نشانی و خدمات ایمنی آتش
  1032 مدیریت عملیات در حریق و حوادث -نشانی و خدمات ایمنی آتش
  1032 نشانی و خدمات ایمنی(نجات)آتش

  1032 ها (ن.م.ب) حفاظت فیزیکی و شخصیت
  1032 راهنمایی و رانندگی (ناجا) 
  1032 علوم حراستی (وزارت نفت)

  1032 اي اطفاء حریق شهريکاردانی حرفه
  1032 اي امداد و سوانحکاردانی حرفه
  1032 اي امداد و نجات شهريکاردانی حرفه
  1032 ت ساختمانیایمنی و حفاظت تصرفا -اي آتش نشانی و خدمات ایمنی کاردانی حرفه

  1032 اي ارشد پیشگیري و کاهش اثرات زلزلهکارشناسی حرفه
  1032 هاي اطالعات مدیریت سوانحاي ارشد سیستمکارشناسی حرفه
  1032 نشانی شهرياي ارشد مدیریت ایمنی و آتشکارشناسی حرفه
  1032 اي حفاظت و پیشگیري از حریق و حوادثکارشناسی حرفه

  1032 اي مدیریت و فرماندهی عملیات در حریق و حوادثحرفهکارشناسی 
  1032 کشف جرائم (ناجا)

  1032 مددیاري تامینی و قضایی
  1032 سوانح غیرطبیعی - مدیریت امداد در سوانح 

  1032 سوانح غیرطبیعی) -مدیریت امداد در سوانح (سوانح طبیعی 
  1032 مدیریت امور امداد
  1032 طبیعیمدیریت در سوانح 

  1032 هاي تامینی و قضایی مراقبت
  1032 نظم و امنیت (ناجا) 

   
 104 خدمات حمل و نقل 
 1041 خدمات حمل و نقل 

  1041 ریزي و مهندسی حمل و نقلبرنامه
  1041 ترابري (نزاجا) 

  1041 برداريبهره –اي حمل و نقل جاده
  1041 خدمات بندري
  1041 خدمات پستی
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١٤٤ 

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  1041 ناوبري - دریا

  1041 دریانوردى صیادى
  1041 بندر و کشتیرانی - دریانوردي 
  1041 حمل و نقل دریایی - دریانوردي 

  1041 رانندگی کشت مکانیزه
  1041 هاي راهسازي (نزاجا)رانندگی ماشین

  1041 سرپرستی شبکه توزیع کاال و خدمات
  1041 سیر و حرکت راه آهن

  1041 نقل و ترافیک شهريعلمی کاربردي حمل و 
  1041 اي امور پستیکاردانی حرفه
  1041 تاکسیرانیاي کاردانی حرفه
  1041 اي خدمات گمرکیکاردانی حرفه
  1041 خدمات بندري -اي مدیریت کاردانی حرفه
  1041 سرپرستی شبکه توزیع کاال و خدمات -اي مدیریت کاردانی حرفه
  1041 هواپیمااي میهمانداري کاردانی حرفه

  1041 برداري راه آهنکاردانی فنی بهره
  PPL 1041خلبانی  -کاردانی فنی هوانوردي 

  1041 اي پستکارشناسی حرفه
  1041 کمک مهندسی پرواز

  1041 لکوموتیورانی 
  1041 مدیریت خدمات بندري

  1041 مهمانداري هوایی
  1041 برداري راه آهنمهندسی تکنولوژي بهره

  1041 مهندسی تکنولوژي حمل و نقل و ترافیک شهري
  1041 مهندسی تکنولوژي راهداري

  1041 اطالعات عملیاتی -مهندسی تکنولوژي فرماندهی وکنترل هوایی 
  1041 عملیت موشکی -مهندسی تکنولوژي فرماندهی وکنترل هوایی 
  1041 کنترل شکاري -مهندسی تکنولوژي فرماندهی وکنترل هوایی 

  1041 مهندسی تکنولوژي ناوبري
  CPL&IR( 1041خلبانی ( - مهندسی تکنولوژي هوانوردي 

  1041 ناوبري و فرماندهی کشتی -مهندسی دریا 



 
١٤٥ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد   رشته تحصیلیعنوان 
  1041 کنترل و عالئم -مهندسی راه آهن 
  1041 برداري راه آهنمهندسی بهره -مهندسی راه آهن 

  1041 برداري راه آهنمهندسی فناوري بهره
  1041 فناوري حمل و نقل شهريمهندسی 

  1041 مهندسی فناوري راهداري
  1041 پهپادها - مهندسی هوانوردي (علوم و فنون هوانوردي) 
  1041 خلبانی - مهندسی هوانوردي (علوم و فنون هوانوردي) 
  1041 خلبانی هلیکوپتر - مهندسی هوانوردي (علوم و فنون هوانوردي) 

  1041 مراقبت پرواز - هوانوردي)  مهندسی هوانوردي (علوم و فنون
  1041 ناوبري هوایی - مهندسی هوانوردي (علوم و فنون هوانوردي) 

  1041 هوانوردي
  1041 ) خلبانیCPL& IR( - هوانوردي 
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١٤٦ 

)الفباییرشته هاي تحصیلی و آموزشی (فهرست   
  کد عنوان رشته تحصیلی

 0532 آب و هواشناسی (اقلیم شناسی)
 0532 آب و هواشناسی دیرینه -آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) 
 0532 آب و هواشناسی سینوپتیک -آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) 
 0532 آب و هواشناسی شهري -آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) 
 0532 آب و هواشناسی کاربردي -آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) 
 0532 آب و هواشناسی کشاورزي - آب و هواشناسی (اقلیم شناسی)
 0532 ايآب و هواشناسی ماهواره -آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) 
 0532 تغییرات آب و هوایی -آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) 
 0532 تغییرات آب و هوایی اقلیمی -آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) 
 0532 یمخاطرات آب و هوای -آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) 
 0532 مخاطرات محیطی -آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) 

  0811 آبخیزداري
  0811 فرسایش و رسوب -آبخیزداري 

 0732 رسانی (وزارت نیرو) آب
  0722 آبکارى فلزات

  0715 آبگرمکن خورشیدى
  0811 علوم و مهندسی آبیاري -آبیاري 
  0811 هیدرولوژي و منابع آب -آبیاري 
  0722 چوب CNCاپراتور 

  0914 اتاق عمل
  1032 گیري و ایمنی در برابر حریق و حوادثپیش -نشانی آتش
  1032 اطفاي حریق -نشانی و خدمات ایمنی آتش
  1032 هاي بلندایمنی و حفاظت ساختمان -نشانی و خدمات ایمنی آتش
  1032 مدیریت عملیات در حریق و حوادث -نشانی و خدمات ایمنی آتش
  1032 نشانی و خدمات ایمنی(نجات)آتش

  0912 اتولوژي و نورواتولوژي
  0714 اتوماسیون صنعتی

  HIV/AIDS(  0923اچ آي وي / ایدز بالینی (
  0912 اختالالت کف لگن

 0223 اخالق اسالمی -اخالق 



 
١٤٧ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
 0223 فلسفه اخالق -اخالق 

 0223 فلسفه اخالق -اخالق اسالمی 
 0223 اخالق پزشکی
 0231 ادبیات عرب

 0231 ادبیات تطبیقی - ادبیات فرانسه 
 0221 ادیان و عرفان

 0211 گرافیک -ارتباط تصویري 
  0314 حج و زیارت -ارتباطات 
 0211 خبر -ارتباطات 
 0211 رادیو -ارتباطات 

  0314 ارتباطات اجتماعی
  0314 تحقیق در ارتباطات اجتماعی -ارتباطات اجتماعی 

  0314 مطالعات فرهنگی و رسانه -اجتماعی  ارتباطات
  1031 ارتباطات تاکتیکی (نزاجا) 

  0912 ارتوپدي
  0912 ارتوپدي کودکان

  0911 ارتودانتیکس
  0912 ارتوسرجري

  H.T.A( 0923ارزیابی فناوري سالمت (
  1022 ارگونومی

  0912 اروانکولوژي
  0912 ارولوژي اطفال

  0912 ارولوژي ترمیمی
  0912 ارولوژي زنان و زایمان

 0732 آزمایشگاه عمران
  0724 استخراج معدن
  0724 هاي ساختمانیسنگ –استخراج معدن 
  0724 معادن فلزي -استخراج معدن 

  0912 استرابیسم
  0912 استریوتاکسی

  0841 آسیب شناسی (پاتولوژي دامپزشکی)
  0912 شناسی (پاتولوژي پزشکی)آسیب
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١٤٨ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
  1013 آشپزى و شیرینی پزى 

  1013 آشپزي (نزاجا) 
  0413 اشتغال

  0811 اصالح نباتات
  1031 اطالعات نظامی -اطالعات 

  1032 اطالعات انتظامی (ناجا) 
  1031 اطالعات رزمی (نزاجا) 
  1031 اطالعات زرهی (نزاجا) 

  1031 اطالعات سیگنالی -اطالعات نظامی 
  1031 فیزیکیتامین  -اطالعات نظامی 

  1031 اطالعات و حفاظت اطالعات
  1031 اطالعات و عملیات (نزاجا) 
  1031 امنیت پرواز و رهایی گروگان - اطالعات و عملیات صحنه
  1031 هاي ضربت و واکنش سریععملیات - اطالعات و عملیات صحنه
  1031 مراقبت و کنترل اطالعات -اطالعات و عملیات صحنه 

  0914 مصنوعیاعضاي 
  0914 اعضاي مصنوعی و وسایل کمکی

 0311 اقتصاد 
 0311 اقتصاد بهداشت

 0311 ورياقتصاد کار و بهره
  0811 تولید و بازاریابی -اقتصاد کشاورزي 
  0811 سیاست و توسعه کشاورزي -اقتصاد کشاورزي 
 0311 بازارها و مالیه نفت و گاز -اقتصاد نفت و گاز 

 0311 حقوق قراردادهاي نفت و گاز -گاز  اقتصاد نفت و
 0311 اقتصاد و مدیریت دارو

  1032 اقدامات تامینی و قضایی
  0912 اي قلب و عروق بزرگسالاقدامات مداخله
 0532 اقیانوس شناسی

 0532 فیزیک دریا -اقیانوس شناسی فیزیکی 
 0532 سواحل -فیزیک دریا  -اقیانوس شناسی فیزیکی 

  0914 کاردیوگرافیاکو 



 
١٤٩ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
  0912 اکولو پالستیک
  0314 اکولوژي انسانی
 0532 اکوهیدرولوژي
 0713 برق صنعتی - الکتروتکنیک 
 0713 تأسیسات الکتریکی - الکتروتکنیک 
 0713 هاي الکتریکیتعمیر و نگهداري ماشین - الکتروتکنیک 

  0714 الکترونیک عمومی - الکترونیک 
  0714 برق صنعتی - الکترونیک 
  0714 رادیو و تلویزیون - الکترونیک 
  0714 صدا و تصویر - الکترونیک 
  0714 صدابرداري - الکترونیک 
  0714 فرستنده - الکترونیک 

  0714 الکترونیک آنالوگ
  0714 الکترونیک هواپیما
 0713 الکتریک نیروگاه 

 0221 الهیات و معارف اسالمی
 0221 اخالق -الهیات و معارف اسالمی 
 0221 ادیان ابراهیمی -الهیات و معارف اسالمی 
 0221 ادیان غیر ابراهیمی -الهیات و معارف اسالمی 
 0221 ادیان و عرفان -الهیات و معارف اسالمی 
 0221 ادیان و مذاهب -الهیات و معارف اسالمی 
 0222 تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمی -الهیات و معارف اسالمی 

 0222 تاریخ و تمدن ملل اسالمی -معارف اسالمی الهیات و 
 0221 تبلیغ -الهیات و معارف اسالمی 
 0221 تصوف و عرفان اسالمی -الهیات و معارف اسالمی 
 0221 حکمت متعالیه -الهیات و معارف اسالمی 
 0221 دین شناسی -الهیات و معارف اسالمی 
 0221 شیعه شناسی -الهیات و معارف اسالمی 
 0221 تاریخ -شیعه شناسی  -الهیات و معارف اسالمی 
 0221 کالم -شیعه شناسی  -الهیات و معارف اسالمی 
 0221 عرفان اسالمی -الهیات و معارف اسالمی 
 0221 علوم و فنون قرائات -الهیات و معارف اسالمی 



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
١٥٠ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
 0221 فرق تشیع -الهیات و معارف اسالمی 
 0221 خانوادهفقه  -الهیات و معارف اسالمی 
 0221 فقه سیاسی -الهیات و معارف اسالمی 
 0221 فقه شافعی -الهیات و معارف اسالمی 
 0221 فقه قضایی -الهیات و معارف اسالمی 
 0221 فقه مقارن و حقوق خصوصی اسالمی -الهیات و معارف اسالمی 
 0221 فقه و حقوق اسالمی -الهیات و معارف اسالمی 

 0421 فقه و حقوق جزا -اسالمی  الهیات و معارف
 0221 فقه و حقوق خانواده -الهیات و معارف اسالمی 
 0421 فقه و حقوق خصوصی -الهیات و معارف اسالمی 
 0221 فقه و مبانی حقوق اسالمی -الهیات و معارف اسالمی 
 0221 فلسفه و حکمت اسالمی -الهیات و معارف اسالمی 
 0221 فلسفه و کالم اسالمی -الهیات و معارف اسالمی 
 0221 فلسفه اسالمی -فلسفه و کالم اسالمی  -الهیات و معارف اسالمی 
 0221 کالم اسالمی -فلسفه و کالم اسالمی  -الهیات و معارف اسالمی 
 0221 کالم امامیه -الهیات و معارف اسالمی 
 0114 مدرسی الهیات و معارف اسالمی -الهیات و معارف اسالمی 
 0221 مذاهب اسالمی -الهیات و معارف اسالمی 
 0221 مذاهب فقهی -الهیات و معارف اسالمی 
 0221 مطالعات تطبیقی ادیان -الهیات و معارف اسالمی 
 0221 مطالعات تطبیقی مذاهب اسالمی -الهیات و معارف اسالمی 

 0221 کالم - دین شناسی  -الهیات و معارف اسالمی فلسفه و کالم اسالمی 
 0221 شیعه شناسی -الهیات و معارف اسالمی فلسفه و کالم اسالمی 
 0221 کالم تطبیقی -الهیات و معارف اسالمی فلسفه و کالم اسالمی 

 0221 فقه و مبانی حقوق اسالمی -الهیات و معارف اسالمی و ارشاد 
 0221 فلسفه و کالم اسالمی -الهیات و معارف اسالمی و ارشاد 

  MS( 0912( ام اس
  1031 آماد

 0412 آماد قطعات اردنانس (نزاجا) 
  0714 آماد مخابرات (نزاجا)

 0542  آمار



 
١٥١ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
 0542 استنباط آماري -آمار 
 0542 آمار اجتماعی و اقتصادي -آمار 
 0542 آمار بیمه (اکچواري) -آمار 
 0542 آمار ریاضی -آمار 
 0542 هاي زمانیسري –آمار 
 0542 ریزي بیمهمحاسبات و برنامهعلوم  -آمار 
 0542 فرآیندهاي تصادفی -آمار 
 0542 نظري -آمار 
 0542 نظریه احتمال -آمار 

 0542 آمار زیستی
 0542 آمار سنجش آموزشی

 0542 آمار و کاربردها
 0542 آمار و نیروي انسانی

 0731 مدیریت شهري -آمایش سرزمین 
  1032 امداد و مقاومت (ن.م.ب)

  0413 امور اداري
  0413 امور اداري و کارگزینی (نزاجا)

  0413 امور اراضی
  1032 امور امداد

 0111 امور تربیتی
  1031 امور حفاظت اطالعات

 0421 امور حقوقی زمین
  0811 امور دامی
  0811 پرورش طیور -امور دامی 
  0811 تکنولوژي پرورش دام -امور دامی 
  0811 پرورش طیور تکنولوژي -امور دامی 
  0811 تکنولوژي پرورش گاو و گاو میش -امور دامی 
  0413 امور دولتی
  0811 امور زراعی

  0811 امور زراعی و باغی
  0811 تکنولوژي تولیدات باغی -امور زراعی و باغی 
  0811 تکنولوژي تولیدات زراعی -امور زراعی و باغی 



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
١٥٢ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
  0811 پزشکیتکنولوژي گیاه  -امور زراعی و باغی 

 0412 امور شعب بانک
  0314 ریزي امور فرهنگیامور فرهنگی ـ برنامه
  0811 امور فنی کشاورزي

 0311 امور گمرکی
 0412 امور مالی
 0412 بیمه -امور مالی 

 0412 امور مالی (نزاجا) 
 0412 امور مالی و مالیاتی

 0412 امور مالی، بیمه و بانکداري حسابداري
  0414 نمایشگاهیامور 

 0113 آموزش ابتدایی
 0114 آموزش ادبیات فارسی

  0923 آموزش بهداشت
  0923 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت

  0913 آموزش پرستاري
  0913 بهداشت جامعه -آموزش پرستاري 
  0913 داخلی و جراحی -آموزش پرستاري 
  0913 کودکان -آموزش پرستاري 
  0913 مدیریت -آموزش پرستاري 
  0912 آموزش پزشکی
  0923 نگر در نظام سالمتآموزش جامعه

 0114 آموزش حرفه و فن
  0923 آموزش راهنمایی و مشاوره

 0231 آموزش زبان ژاپنی
 0412 اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی - آموزش عالی 
  0413 مدیریت آموزش عالی - آموزش عالی 
 0412 عالیمدیریت مالی آموزش  - آموزش عالی 
 0111 ریزي توسعه آموزش عالیبرنامه -آموزش عالی
 0111 ریزي درسی در آموزش عالیبرنامه -آموزش عالی
 0111 رسانی در آموزش عالیفناوري اطالع -آموزش عالی



 
١٥٣ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
 0114 آموزش علوم تجربی

 0114 آموزش هنرهاي تجسمی
  0841 اي دامپزشکیشناسی مقایسهآناتومی و جنین

 0412 انبارداري (س. م. سپاه)
  0811 انتقال آب
  0811 کشیهاي آبیاري و زهبرداري و نگهداري شبکهبهره –انتقال آب 

  0811 انتقال و توزیع آب کشاورزي
 0713 انتقال و توزیع برق 

  0912 آندیورولوژي
 0731 انرژي معماري

 0611 انفورماتیک پزشکی
 0222 انقالب و تمدن اسالمی

  0912 انکولوژي دهان و فک و صورت
  0912 انکولوژي زنان

  0841 انگل شناسی دامپزشکی
  0912 شناسی پزشکیانگل

 0215 آواز ایرانی
 0215 آواز جهانی

  0923 اورژانس اجتماعی
  0812 ایجاد و نگهدارى فضاى سبز

 0222 ایرانشناسی
 0222 آرایینسخه هاي خطی واصول نسخه شناسی و مرمت نسخه -ایرانشناسی 
 0222 ایرانشناسی تاریخ -ایرانشناسی 
 0222 ایرانشناسی عمومی -ایرانشناسی 
 0222 شناسیجامعه –ایرانشناسی 
 0222 فرهنگ مردم، آداب و رسوم و میراث فرهنگی -ایرانشناسی 

  0911 ایمپلنت دندانی
  0841 ایمنی شناسی دامپزشکی

  0725 ایمنی صنایع
  1032 نشانی)نشانی (سازمان آتشایمنی و آتش

  1022 ایمنی و بهداشت در واحدهاي صنفی
  0912 شناسی پزشکیایمنی



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
١٥٤ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
  0912 ایمونولوژي و آلرژي اطفال
  0912 ایمونولوژي و آلرژي بالینی
  0912 اینترونشنال کاردیولوژي

  0912 اینترونشنال کاردیولوژي در کودکان و نوجوانان
  0414 بازاریابی
  0715 هاي فوالديجوش سازه بازرس

  0715 بازرسی جوش اسکلت فلزى
  0721 بازرسی گوشت (بهداشت و بازرسی گوشت)

  1031 بازرسی و بررسی (نزاجا)
  0722 بازسازي مبلمان

 0712 بازیافت
 0215 بازیگري و کارگردانی

 0222 باستان سنجی
 0222 مواد ( فلز و سنگ) -باستان سنجی 

 0222 شناسیباستان
 0222 پیش از تاریخ ایران -شناسی باستان
 0222 هاي دیگرتمدن و فرهنگ اسالمی ایران و سرزمین -شناسی باستان
 0222 دوران اسالمی -شناسی باستان
 0222 دوران تاریخی ایران -شناسی باستان
 0222 شناسی و تاریخ هنرباستان
  0812 باغبانی

  0841 دامپزشکیبافت شناسی مقایسه اي 
 0214 بافت و تولید فرش ماشینی

  0912 شناسی پزشکیبافت
  0912 باکتري شناسی پزشکی

  0841 باکتري شناسی دامپزشکی
 0412 بانکداري

 0732 کارى ساختمانبتن
 0713 الکتروتکنیک -برق 
  0714 الکترونیک -برق 
  0714 الکترونیک عمومی -الکترونیک  -برق 



 
١٥٥ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
  0714 مدارهاي مجتمع خطی -الکترونیک  -برق 
  0714 الکترونیک و ابزار دقیق -برق 
 0713 قدرت -برق 
 0713 پست و انتقال - قدرت -برق 
 0713 توزیع - قدرت -برق 
 0713 تولید - قدرت -برق 
  0714 سوئیچ - مخابرات  -برق 

  0714 برق خودرو زرهی
 0713 برق ساختمان
 0713 برق صنعتی

 0713 برق لکوموتیو 
 0713 آالتبرق ماشین

  0714 آالت سنگینتعمیر و نگهداري ماشین -برق و الکترونیک 
 0713 برق و تأسیسات

  0715 آالتبرق و مکانیک ماشین
 0713 کار صنعتیبرق

 0731 ریزي آمایش سرزمینبرنامه
 0111 تعلیم و تربیت اسالمی -ریزي درسیبرنامه
  0521 اقتصاد محیط زیست -ریزي مدیریت و آموزش محیط زیست برنامه
  0725 ریزي و کنترل تولید و لجستیک خودروبرنامه
  1041 ریزي و مهندسی حمل و نقلبرنامه
 0111 ریزي یادگیري الکترونیکی درعلوم پزشکیبرنامه
 0011 عمومی هاي پایه / گستردهبرنامه

  0913 بهداشت باروري -بهداشت 
  0913 بهداشت مادر و کودك -بهداشت 
  0721 بهداشت مواد غذایی -بهداشت 

 1021  بهداشت جامعه
  1022 ايبهداشت حرفه

  0811 بهداشت دام و طیور
  0911 بهداشت دهان

  0923 بهداشت عمومی
  0913 بهداشت خانواده -بهداشت عمومی 



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
١٥٦ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
  0912 هامبارزه با بیماري -بهداشت عمومی 

  0841 بهداشت خوراك دام -مواد غذایی بهداشت 
 1022 بهداشت و ایمنی شغلی 

  0841 بهداشت و بیماري هاي طیور
  0841 بهداشت و بیماري هاي گاو

  0721 اپیدمیولوژي -بهداشت و کنترل مواد غذایی 
  0911 کار دهان و دندانبهداشت

  0821 برداري از جنگلبهره
 0711 برداري پاالیش گازبهره
  0416 وري در واحدهاي صنفیبهره

  0913 بهورزي 
  0913 بهیاري 
  0725 ساختمان -سازي مصرف انرژي بهینه
  0725 صنعت -سازي مصرف انرژي بهینه

 0412 بورس و اوراق بهادار
  0811 بوم شناسی زراعی (اگرواکولوژي)

  0811 بیماري شناسی گیاهی
  0811 هاي ویروسی گیاهیبیماريشناسی و ویروس –بیماري شناسی گیاهی 

  0841 بیماري هاي داخلی دام بزرگ
  0841 بیماري هاي داخلی دام کوچک

  0811 باکتري شناسی گیاهی -شناسی گیاهی بیماري
  0811 زاي گیاهیپروکاربوت هاي بیماري -شناسی گیاهی بیماري
  0811 شناسی گیاهیشناسی و بیماريقارچ –شناسی گیاهی بیماري
  0811 هاي گیاهیکنترل بیولوژیک بیماري -شناسی گیاهی بیماري
  0811 نماتولوژي گیاهی -شناسی گیاهی بیماري
  0811 نماتدهاي انگل گیاهی - نماتولوژي گیاهی  -شناسی گیاهی بیماري
  0912 هاي پوستبیماري
  0912 هاي داخلیبیماري
  0911 هاي دهان و تشخیصبیماري
  0912 دهان و فک و صورتهاي بیماري
  0912 هاي ریهبیماري



 
١٥٧ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
  0912 هاي عفونی و گرمسیربیماري
  0912 هاي عفونی و گرمسیريبیماري
  0912 هاي عفونی و نقص ایمنیبیماري
  0912 هاي قرنیه و خارج چشمبیماري
  0912 هاي قلب و عروقبیماري
  0912 هاي کودکانبیماري

  0912 بیماریهاي گوش و حلق و بینی
  0912 هاي مادرزادي قلب در بالغینبیماري
  0912 هاي مغز و اعصاببیماري
 0412 بیمه

  0915 بینایی سنجی
  0912 بیهوشی

  0912 بیهوشی پیوند اعضاء داخلی شکم
  0912 بیهوشی در جراحی مغز و اعصاب

  0912 بیهوشی قلب
  0912 بیهوشی کودکان
 0512 بیوانفورماتیک
 0512 علوم ریاضی - بیوانفورماتیک 
 0512 علوم زیستی - بیوانفورماتیک 

  0912 بیوتکنولوژي پزشکی
  0841 بیوتکنولوژي دامپزشکی

  0521 بیوتکنولوژي صنعت و محیط زیست
  0811 بیوتکنولوژي کشاورزي
  0811 بیوتکنولوژي و نانوبیوتکنولوژي -بیوتکنولوژي کشاورزي 
  0811 گیاهی -بیوتکنولوژي کشاورزي 

  0521 بیوتکنولوژي محیط زیست
 0512 بیوشیمی  

  0912 بیوشیمی بالینی
  0841 بیوشیمی بالینی دامپزشکی

  0841 بیوشیمی دامپزشکی
 0511 بیولوژي 

  0912 بیولوژي تولید مثل



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
١٥٨ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
  0912 بیولوژي دهان

  0841 باکتري شناسی -پاتوبیولوژي 
  0841 دامپزشکیبیوتکنولوژي  -پاتوبیولوژي 
  0841 پاتولوژي -پاتوبیولوژي 

  0912 پاتولوژي اطفال
  0912 پاتولوژي چشم

  0912 پاتولوژي دهان و فک
  0912 پاتولوژي مولکوالروسیتوژنتیک

  1031 استتار، فریب و اختفا (افا) -پدافند غیر عامل 
  1031 مدیریت بحران ناشی از جنگ -پدافند غیر عامل 

  0914 پرتودرمانی
  0913 پرستاري
  0913 پرستاريروان –پرستاري 
  0913 مدیریت اطفال -پرستاري 

  0913 پرستاري توانبخشی
  0911 پرستاري دندانپزشکی
  0913 پرستاري سالمندان
  0913 هاي ویژهپرستاري مراقبت
  0913 هاي ویژه نوزادانپرستاري مراقبت
  0913 پرستاري نظامی

 0913 پرستاري و مامایی 
  0911 پروتزهاي فک و صورت
  0912 پروتئومیکس کاربردي

  0811 پرورش بلدرچین
  0811 پرورش بوقلمون 

  0811 پرورش پرندگان زینتی
  0812 پرورش پسته
  0812 پرورش خرما

  0812 پرورش درخت و درختچه زینتی
  0811 پرورش زنبور عسل

  0812 پرورش سبزى و جالیز



 
١٥٩ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
  0811 پرورش شترمرغ

  0811 پرورش صنعتی گاو 
  0811 پرورش صنعتی گوسفند و بز

  0811 پرورش غاز و اردك 
  0812 پرورش قارچ خوراکی
  0811 پرورش گاو و گاومیش

  0812 پرورش گل
  0811 پرورش گوسفند و بز

  0812 پرورش گیاهان آپارتمانی
  0831 پرورش ماهیان گرم آبی

  0812 پرورش مرکبات
  0831 پرورش میگو

  0812 دارپرورش میوه هاى دانه
  0812 دارپرورش میوه هاى هسته
  0811 پرورش و نگهداري اسب

  0812 پرورش وتولیدات زنبورعسل
  0911 پروستو ایمپلنت

  0912 پریناتولوژي
  0911 پریو ایمپلنت
  0911 پریودانتیکس

  0912 پزشکی
  0912 پزشکی اجتماعی

  0912 پزشکی فیزیکی و توانبخشی
  0912 پزشکی قانونی

  0912 پزشکی مولکولی
  0914 پزشکی هسته اي
  0912 پزشکی ورزشی

  0314 پژوهش علوم اجتماعی
 0711 پاالیش -پژوهشی مهندسی نفت 

 0412 پست بانک
  0722 پالستیک کارى

  1031 هاي نظامی (نزاجا) پل



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
١٦٠ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
  1031 پلیس نظامی (نزاجا) 

  1012 پیرایش و آرایش زنانه 
  1012 پیرایش و ترمیم موي مردانه

  0912 الکتروفیزیولوژي -پیس میکرو اینترونشنال 
  0923 هاي اجتماعیپیشگیري از آسیب

  0841 پیشگیري بیماري هاي دامی
  0912 هاي بیمارستانیپیشگیري و کنترل عفونت

  0912 پیوند کبد
  0912 پیوند کلیه

 0713 تابلوسازى برق صنعتی
 0222 تاریخ
 0222 اسناد و مدارك آرشیوي و نسخه شناسی -تاریخ 
 0222 تاریخ اسالم -تاریخ 
 0222 تاریخ انقالب اسالمی -تاریخ 
 0222 تاریخ ایران اسالمی -تاریخ 
 0222 تاریخ ایران باستان -تاریخ 
 0222 تاریخ ایران بعد از اسالم -تاریخ 
 0222 تاریخ ایران دوره اسالمی -تاریخ 
 0222 تاریخ ایران قبل از اسالم -تاریخ 
 0222 تاریخ تشیع -تاریخ 
 0222 تاریخ تشیع اثناعشري -تاریخ 
 0222 تاریخ عمومی جهان -تاریخ 
 0222 تاریخ محلی -تاریخ 
 0222 شیعه شناسی -تاریخ 
 0222 مطالعات آسیاي مرکزي و قفقاز -تاریخ 
 0222 مطالعات تاریخ تشیع -تاریخ 
 0222 مطالعات خلیج فارس -تاریخ 

 0222 تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر
 0222 تاریخ تمدن ملل اسالمی

 0222 تاریخ علم
 0222 ریاضی در جهان اسالم -تاریخ علم 



 
١٦١ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
 0222 طب و داروسازي در جهان اسالم -تاریخ علم 
 0222 فیزیک و فناوري در جهان اسالم -تاریخ علم 
 0222 در جهان اسالمنجوم  -تاریخ علم 

 0222 تاریخ علم دوره اسالمی
 0222 تاریخ علوم پزشکی

 0222 تاریخ هنر ایران اسالمی
 0222 تاریخ هنر ایران باستان
 0222 تاریخ هنر جهان اسالم

  0715 تبرید -تأسیسات 
  0715 تهویه مطبوع -تأسیسات 
  0715 حرارت مرکزي و تهویه مطبوع -تأسیسات 
  0715 آب گرم و سرد مصرفیتأسیسات 

 0713 رسانی و گازرسانیتأسیسات آب
  0714 تأسیسات الکتریکی صنعتی

  0715 تأسیسات برودتی
 0732 تاسیسات بهداشتی ساختمان

  0715 تاسیسات تهویه مطبوع ساختمان
  0715 تأسیسات تهویه و تبرید
  0715 تأسیسات حرارت مرکزي
  0715 تاسیسات حرارتی برودتی
 0713 هاتأسیسات حرارتی نیروگاه

  0715 تأسیسات سردکننده
  0715 تاسیسات گازرسانی

  0715 تأسیسات گازرسانی ساختمان
  0715 تاسیسات گرمایی ساختمان

  0715 کننده و سردکنندهتأسیسات گرم
  0716 تانک اسکورپیون (نزاجا) 

  0716 (نزاجا)  72تانک تی 
  0716 تانک چیفتن (نزاجا) 

  0716 هاي سري ام (نزاجا)تانک
  0716 هاي سري تی (نزاجا)تانک

  0414 تبلیغات بازرگانی



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
١٦٢ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
  0414 تبلیغات و بازاریابی

  0716 تجهیزات کمکی هواپیما
 0412 تدارکات مهندسی (نزاجا) 
 0412 تدارکات همگانی (نزاجا) 

 0213 تذهیب و تشعیر
 0213 کاريتذهیب

  1041 ترابري (نزاجا) 
 0214 هاي قیمتی و نیمه قیمتیتراش سنگ
 0214 هاى قیمتیتراش سنگ

 0214 تراش وتزیین شیشه وکریستال
  0715 تراشکارى
  CNC 0715تراشکارى 

  0715 تراشکارى وفرزکارى
 0223 تربیت اخالقی
  1014 تربیت بدنی
  0413 مدیریت -تربیت بدنی 

  1014 تربیت بدنی و علوم ورزشی
امدادگر  -شناسی ورزشی و حرکات اصالحی آسیب –تربیت بدنی و علوم ورزشی 

 ورزشی
1014  

  0413 ریزي و مدیریت ورزشیبرنامه –تربیت بدنی و علوم ورزشی 
  1014 بیومکانیک ورزشی -تربیت بدنی و علوم ورزشی 
  1014 شناسیحرکات اصالحی و آسیب -تربیت بدنی و علوم ورزشی 

  1014 تربیت بدنی ویژه -شناسی حرکات اصالحی و آسیب -و علوم ورزشی تربیت بدنی 
  1014 حرکات اصالحی -شناسی حرکات اصالحی و آسیب -تربیت بدنی و علوم ورزشی 
  1014 رشد و تکامل و یادگیري حرکتی -تربیت بدنی و علوم ورزشی 
  1014 رفتار حرکتی -تربیت بدنی و علوم ورزشی 

  1014 بدنی آموزش تربیت -رفتار حرکتی  -علوم ورزشی تربیت بدنی و 
  1014 رشد حرکتی -رفتار حرکتی  -تربیت بدنی و علوم ورزشی 
  1014 کنترل حرکتی -رفتار حرکتی  -تربیت بدنی و علوم ورزشی 
  1014 یادگیري حرکتی -رفتار حرکتی  -تربیت بدنی و علوم ورزشی 
  1014 یادگیري و کنترل حرکتی -حرکتی  رفتار -تربیت بدنی و علوم ورزشی 



 
١٦٣ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
  1014 شناسی ورزشیروان –تربیت بدنی و علوم ورزشی 
  1014 علوم انسانی ورزش -تربیت بدنی و علوم ورزشی 
  1014 علوم زیستی ورزش -تربیت بدنی و علوم ورزشی 
  1014 عمومی -تربیت بدنی و علوم ورزشی 
  1014 ورزشی فیزیولوژي -تربیت بدنی و علوم ورزشی 
  0413 ریزي تربیت بدنیمدیریت و برنامه -تربیت بدنی و علوم ورزشی 
  0413 مدیریت ورزشی -تربیت بدنی و علوم ورزشی 
  1014 گري پایه تکواندومربی –تربیت بدنی و علوم ورزشی 
 0114 مربیگري ورزشی -تربیت بدنی و علوم ورزشی 
  1014 جانبازانورزش  -تربیت بدنی و علوم ورزشی 
  1014 ورزش معلولین -تربیت بدنی و علوم ورزشی 
  1014 ورزش همگانی -تربیت بدنی و علوم ورزشی 

 0114 تربیت دبیر تاریخ
 0114 تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی

 0114 تربیت دبیر زبان انگلیسی
 0114 تربیت دبیر فنی صنایع چوب
 0231 تربیت مترجم زبان انگلیسی

 0114 هاي شهرونديآموزش –تربیت مربی 
 0114 کودکان با نیازهاي ویژه -تربیت مربی 
 0114 مهد کودك -تربیت مربی 

 0114 تربیت مربی اخالق
 0114 تربیت مربی امور تربیتی
 0114 متوسطه - تربیت مربی امور تربیتی 

 0114 تربیت مربی تکواندو
 0114 نوجوانانتربیت مربی خانه کودکان و 

 0114 تربیت مربی کشتی
 0114 تربیت مربی مراکز پیش از دبستان
 0114 تربیت معلم آموزش دینی و عربی

 0114 تربیت معلم آموزش ریاضی
 0114 تربیت معلم آموزش زبان انگلیسی
 0114 تربیت معلم آموزش علوم تجربی

 0114 تربیت معلم آموزش و پرورش ابتدایی



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
١٦٤ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
 0112 تربیت معلم پیش دبستانی 

 0114 تربیت معلم تربیت بدنی و علوم ورزشی
 0114 تربیت معلم زبان و ادبیات فارسی
 0114 تربیت معلم مطالعات اجتماعی

 0231 ترجمه
  0912 ترمیم زیبایی بر باندینگ
  0912 تروماي جراحی عمومی

  0811 ترویج و آموزش کشاورزي
  0811 آموزش کشاورزي -کشاورزي ترویج و آموزش 

  0811 ترویج کشاورزي -ترویج و آموزش کشاورزي 
  0811 توسعه روستایی -ترویج و آموزش کشاورزي 
  0811 شناسیخاك –ترویج و آموزش کشاورزي 
  0811 علوم دامی -ترویج و آموزش کشاورزي 
  0811 گیاه پزشکی -ترویج و آموزش کشاورزي 

  0811 منابع طبیعی -کشاورزي ترویج و آموزش 
 0732 تزیینات داخلی ساختمان

  0911 هاي دهان و دندانتشخیص و بیماري
 0732 هاي آب و فاضالب تصفیه خانه
 0211 تصویربردارى

 0211 اىتصویرسازى رایانه
 0211 تصویرسازى کامپیوترى

 0211 تصویرسازي با رایانه
  0714 تعمیر ابزار دقیق

  0716 بدنه اتومبیلتعمیر 
  0716 تعمیر برجک تانک (نزاجا) 

  0716 تعمیر برق اتومبیل
  0714 (س. م. سپاه)  72تعمیر برق تانک تی 

  0714 هاى رومیزى و همراهتعمیر تلفن
  0714 تعمیر تلویزیون رنگی
  0715 تعمیر چیلر تراکمی

  0716 تعمیر خودروهاى تجارى



 
١٦٥ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
  0716 تعمیر خودروهاي شنیدار (نزاجا) 

  0714 تعمیر دستگاه هاى پزشکی
  0716 هاي موتوريها و ارهتعمیر سمپاش

  0716 تعمیر سوخت و الکتریک خودرو (نزاجا) 
  0716 تعمیر سیستم انتقال نیرو و هیدرولیک تراکتور

 0713 تعمیر لوازم خانگی برقی
  0714 هاى ادارىتعمیر ماشین
  0716 هاى تهیه زمین وکاشتتعمیر ماشین
  0716 سازىهاى راهتعمیر ماشین
  0716 هاي برداشت علوفهتعمیر ماشین
  0716 هاي برداشت محصوالت اساسیتعمیر ماشین

  0716 تعمیر موتور تراکتور
  0716 تعمیر موتور سیکلت
  0716 تعمیر موتور قایق

  0716 تعمیر موتور و انتقال قدرت خودرو (نزاجا) 
  0716 تعمیر موتور و برق خودرو

  0716 تعمیر موتورخودرو
  0716 تعمیر موتورهاى دیزل دریایی

  0716 تعمیر و تولید بدنه خودرو
  0715 تعمیر و نصب ماشین ابزار

  0914 اتاق عمل -تعمیر و نگهداري تجهیزات پزشکی 
  0914 آزمایشگاه تشخیص پزشکی -نگهداري تجهیزات پزشکی تعمیر و 

  0716 تعمیر و نگهداري خودرو
  0716 تعمیر و نگهداري هواپیما 

  0714 سیم صحرایی (نزاجا) تعمیرات بی
  0714 افزار کامپیوترتعمیرات سخت

  0715 تعمیرات مکانیکی
  0715 تعمیرپمپ و شیر

 0713 هاى گازسوزتعمیردستگاه
  0715 تعمیرماشین ابزار

  0716 هاى ثابت کشاورزىتعمیرماشین
 0221 تفسیر روایی
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١٦٦ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
  0831 تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی

  0831 تکثیر ماهیان گرم آبی
  0831 تکثیر میگو

  0831 میگو - تکثیر و پرورش آبزیان
  0831 تکثیر و پرورش آبزیان زینتی

  0914 تکنسین اتاق عمل
  0811 آبیاريتکنولوژي 

  0721 تکنولوژي آردسازي
  0914 تکنولوژي پرتو درمانی
  0914 تکنولوژي پرتو درمانی

  0914 تکنولوژي پرتوشناسی (رادیولوژي)
  0811 تکنولوژي پرورش گاو

  0914 ايتکنولوژي پزشکی هسته
  0912 تکنولوژي تصویربرداري تشدید مغناطیسی

  0811 تکنولوژي تولید برنج
  0811 تکنولوژي تولید گندم و جو

  0812 برداري از گیاهان دارویی و معطرتکنولوژي تولید و بهره
  0811 تکنولوژي تولیدات دامی

  0811 تکنولوژي تولیدات گیاهی
  0821 تکنولوژي جنگلداري

  0722 تکنولوژي چوب
  0721 هاي لبنیتکنولوژي شیر و فرآورده

  0831 تکنولوژي شیالت
  0721 تکنولوژي صنایع آرد

  0721 تکنولوژي صنایع کمپوت و کنسروسازي
  0721 میوهتکنولوژي صنایع نوشابه سازي و آب

  0725 تکنولوژي صنعتی
  0831 برداريتکنولوژي صید و بهره

  0723 تکنولوژي فرآوري پشم و پوست
  0716 هاي زراعی و باغیتکنولوژي کاربرد و نگهداري ماشین

  0714 تکنولوژي کنترل



 
١٦٧ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
  0912 تکنولوژي گردش خون
  0811 تکنولوژي گیاه پزشکی

  0716 هاي کشاورزيتکنولوژي ماشین
  0521 تکنولوژي محیط زیست

  0811 تکنولوژي مرتع و آبخیزداري
  0721 تکنولوژي مواد غذایی
  0914 تکنیسین اطاق عمل

  0911 تکنیسین پروتزهاي دندانی
  0714 (نزاجا)سیم تلگراف بی

  0714 تله تایپ (نزاجا) 
 0211 تلویزیون و هنرهاي دیجیتال
 0211 ايانیمیشن رایانه -تلویزیون و هنرهاي دیجیتال 
 0211 ايگرافیک رایانه -تلویزیون و هنرهاي دیجیتال 

 0211 تهیه کنندگی
 0211 مستند -تهیه کنندگی 
 0211 نمایشی -تهیه کنندگی 
 0211 سیماتهیه کنندگی 

 0915 توانبخشی 
  1031 توپ توپخانه صحرایی (نزاجا)

  0714 توپ زمین به هوا (نزاجا) 
  0811 توسعه کشاورزي
 0211 اىتولید چند رسانه

  0811 تولید دانه هاي روغنی
 0732 تولید در صنعت سیمان

  0721 تولید سوسیس، کالباس و همبرگر
 0211 برنامه سازي -تولید سیما 
 0211 تلویزیون و هنرهاي دیجیتال -تولید سیما 

  0721 هاى لبنیتولید صنعتی فرآورده
  0811 برنج -  تولید غالت

  0721 هاى لبنیتولید فرآورده
  0721 هاي گوشتیتولید فرآورده
  0721 هاي خوراکیتولید قارچ
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  کد عنوان رشته تحصیلی
  0721 هاي گوشتیتولید کنسرو و فرآورده

 0211 تولید محتواي الکترونیکی
  0811 تولید مرکبات

  0811 تولید نهال
  0821 تولید نهال وجنگل کارى

  0812 برداري از گیاهان دارویی و معطرتولید و بهره
  0811 تولید و پرورش سبزي و صیفی

  0812 تولید و پرورش گل و گیاهان زینتی
  0812 هاى دانه ریزتولید و پرورش میوه
  0811 تولید و فرآوري انگور
  0811 تولید و فرآوري پسته
  0811 تولید و فرآوري چاي
  0811 تولید و فرآوري خرما

  0811 تولید و فرآوري زعفران
  0811 تولید و فرآوري زیتون

 0732 سازيتونل
 0314 شناسی و مطالعات فرهنگیجامعه

  0912 جراحی استخوان و مفاصل
  0912 جراحی اطفال
  0912 جراحی پستان

  0912 جراحی پالستیک، ترمیمی و سوختگی
  0911 جراحی پیشرفته ایمپلنت

  0912 جراحی ترمیمی دهان، فک و صورت
  0912 جراحی تروماي فک و صورت

  0912 جراحی تومورهاي سیستم اسکلتی و عضالنی
  0841 جراحی دامپزشکی
  0912 جراحی درون بین

  0912 جراحی دست
  0912 جراحی دهان و فک و صورت

  0912 جراحی دهان و فک و صورت در اینوفسیال
  0912 جراحی زانو



 
١٦٩ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
  0912 جراحی ستون فقرات
  0912 جراحی سر و گردن

  0912 جراحی سرطان
  0912 جراحی عروق

  0912 جراحی عمومی
  0912 جراحی قفسه صدري
  0912 جراحی قلب و عروق

  0912 جراحی کلیه و مجاري ادراري تناسلی
  0912 کولورکتالجراحی 

  0912 جراحی مغز و اعصاب
 0421 جرم و جرم یابی

 0532 جغرافیا
 0532 آب و هواشناسی -جغرافیا 
  1015 ریزي توریسمبرنامه –جغرافیا 
  0314 ریزي شهري و روستاییبرنامه –جغرافیا 
 0312 سیاسی نظامی -جغرافیا 
 0532 کارتوگرافی -جغرافیا 

  0314 ریزي روستاییجغرافیا و برنامه
  0314 اقتصاد فضا -ریزي روستایی جغرافیا و برنامه
  0314 ریزي آمایش کیفیت محیطی مناطق روستاییبرنامه –ریزي روستایی جغرافیا و برنامه
  0314 ریزي فضایی کارآفرینی مناطق روستاییبرنامه –ریزي روستایی جغرافیا و برنامه
  0314 ریزي کالبديبرنامه –ریزي روستایی جغرافیا و برنامه
  0314 ریزي مسکنبرنامه –ریزي روستایی جغرافیا و برنامه
  0314 سازماندهی مناطق عشایري -ریزي روستایی جغرافیا و برنامه
  0314 مدیریت توسعه پایدار روستایی -ریزي روستایی جغرافیا و برنامه
  0314 ریزي روستاییگذاري در برنامهنظام سیاست -ریزي روستایی جغرافیا و برنامه
  0314 ریزي شهريجغرافیا و برنامه
  0314 آمایش شهري -ریزي شهري جغرافیا و برنامه
  0314 ریزي مسکنبرنامه –ریزي شهري جغرافیا و برنامه
  0314 ریزي مسکن شهريبرنامه –ریزي شهري جغرافیا و برنامه
  0314 بهسازي و نوسازي –ریزي شهري جغرافیا و برنامه
  0314 محیط زیست شهري -ریزي شهري جغرافیا و برنامه



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
١٧٠ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
  1015 ریزي گردشگريجغرافیا و برنامه
  1015 ايریزي توریسم منطقهبرنامه –ریزي گردشگري جغرافیا و برنامه
  1015 هاي گردشگريریزي فضایی مجتمعبرنامه –ریزي گردشگري جغرافیا و برنامه
  1015 ايریزي گردشگري منطقهبرنامه –ریزي گردشگري جغرافیا و برنامه

  1031 جغرافیا و دفاع مقدس
  0314 جغرافیاي انسانی
  0314 شهري -جغرافیاي انسانی 

  0314 جغرافیاي انسانی و اقتصادي
  1014 جغرافیاي پزشکی
 0312 جغرافیاي سیاسی
 0312 سیاسی فضاآمایش و مدیریت  -جغرافیاي سیاسی 
 0312 جنوب غرب آسیا -جغرافیاي سیاسی 
 0312 سازمان سیاسی فضا -جغرافیاي سیاسی 
 0312 فضاي شهري -جغرافیاي سیاسی 
 0532 جغرافیاي طبیعی
 0532 اقلیم شناسی -جغرافیاي طبیعی 
 0532 ریزي محیطیاقلیم شناسی در برنامه -جغرافیاي طبیعی 

  0314 مردمیهاي جلب مشارکت
  0716 (س. م. سپاه) 72جنگ افزار تانک تی 

  1031 جنگ افزارهاي سبک (نزاجا) 
  1031 جنگ افزارهاي سبک پیاده (نزاجا) 

  0821 جنگلداري
  0821 جنگلداري شهري -جنگلداري 

  0821 آگروفارستري - جنگلداري جامع
  0821 هاي جنگلیکاري و پاركجنگل
  1031 هاي ش.م.ه (نزاجا) جنگ
  0714 یاب (نزاجا) جهت

  0715 جوشکارى برق
  0715 جوشکارى برق وگاز

  0715 جوشکارى گاز
  CO2 0715جوشکارى گازمحافظ 



 
١٧١ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
  0715 هاجوشکاري سازه

  0715 جوشکاري گاز محافظ 
  0715 هاي فوالديجوشکاري لوله

 0211 چاپ
 0211 پیش از چاپ - چاپ
 0211 و امور تکمیلیچاپ  - چاپ

 0211 چاپ افست
 0211 چاپ باتیک و سیلک اسکرین

 0211 چاپ باتیک و قلمکار
 0211 چاپ باتیک 
 0211 چاپ دستی

 0211 چاپ فنون و سیلک اسکرین
 0211 آماده سازي چاپ -  چاپ و نشر
 0211 تکنولوژي امور تکمیلی چاپ - چاپ و نشر 
 0211 طراحی چاپ - چاپ و نشر 
 0211 فرآیند چاپ -  چاپ و نشر

  0912 چشم پزشکی
  0912 چشم پزشکی کودکان و انحراف چشم

 0211 چندرسانه اي
 0215 آرایی چهره
  1012 سازى چهره
 0213 سازيچهره

  0722 چوب شناسی
  0722 چوب شناسی و صنایع چوب
  0722 بیولوژي و آناتومی چوب -چوب شناسی و صنایع چوب 
  0722 هاي چندسازه چوبفرآورده –چوب شناسی و صنایع چوب 

 0411 حسابداري
 0411 حسابداري بانکی -حسابداري 
 0411 حسابرسی -حسابداري 
 0411 خدمات عمومی -حسابداري 
 0411 دولتی -حسابداري 
 0411 صنعتی -حسابداري 



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
١٧٢ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
 0411 مالی -حسابداري 

 0411 حسابداري بازرگانی
 0411 صنعت آب و برقحسابداري 

 0411 حسابداري مدیریت
 0411 حسابداري و انبارداري مهمات (نزاجا) 

  0912 شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلینحشره
  0811 اکولوژي و کنترل بیولوژیک -شناسی کشاورزي حشره
  0811 اکولوژي و کنترل حشرات -شناسی کشاورزي حشره
  0811 بیوسیستماتیک حشرات -شناسی کشاورزي حشره
  0811 هابیوسیستماتیک کنه -شناسی کشاورزي حشره
  0811 شناسیفیزیولوژي و سم -شناسی کشاورزي حشره
  0811 شناسی و سیستماتیک حشراتکنه –شناسی کشاورزي حشره

  0724 حفاري اکتشافی
  1031 حفاظت عملیاتی

  1032 ها (ن.م.ب) حفاظت فیزیکی و شخصیت
  0714 حفاظت و امنیت پرواز (ن.م.ب) 

 0214 حفاظت و مرمت آثار تاریخی
 0731 حفاظت و مرمت بناهاي تاریخی

 0421 حقوق
 0421 امور ضابطین قضایی -حقوق 
 0421 حقوق ارتباطات -حقوق 
 0421 حقوق اقتصادي -حقوق 
 0421 حقوق اقصادي و مالی -حقوق 
 0421 حقوق بشر -حقوق 
 0421 المللحقوق بین -حقوق 
 0421 الملل عمومیحقوق بین -حقوق 
 0421 المللحقوق تجارت بین -حقوق 
 0421 المللحقوق تجاري اقتصادي بین -حقوق 
 0421 حقوق ثبت اسناد و امالك -حقوق 
 0421 حقوق جزا و جرم شناسی -حقوق 
 0421 حقوق خانواده -حقوق 



 
١٧٣ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
 0421 حقوق خصوصی -حقوق 
 0421 حقوق سردفتري -حقوق 
 0421 هاي تجاريحقوق شرکت -حقوق 
 0421 حقوق عمومی -حقوق 
 0421 شناسیحقوق کیفري و جرم -حقوق 
 0421 حقوق مالکیت فکري -حقوق 
 0421 دادرسی اداري -حقوق 
 0421 شوراي حل اختالف -حقوق 
 0421 علوم قضایی -حقوق 

 0421 حقوق اسناد و قراردادهاي تجاري
 0421 حقوق پزشکی

 0421 حقوق جزاي اسالمی
 0421 حقوق حمل و نقل

 0421 حقوق قضایی
 0421 علوم ثبتی -حقوق قضایی 

 0421 حقوق کیفري اطفال و نوجوانان
 0421 حقوق نفت و گاز

 0421 حقوق هنري و ادبی
 0421 حقوق هوایی

  1041 برداريبهره –اي حمل و نقل جاده
 0214 سازيخاتم
 0214 کارى خاتم

 0732 سازيخاك و پی
 0321 اجتماعی - خبرنگاري 

  0314 خدمات اجتماعی
  0415 خدمات اداري (نزاجا) 

  1041 خدمات بندري
  0923 خدمات پرورشی

  0716 خدمات پس از فروش صنعت خودرو سبک
  1041 خدمات پستی

  0716 خدمات فنی خودرو
 0421 خدمات قضایی



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
١٧٤ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
 0322 رسانیکتابداري و اطالعخدمات 

 0412 خدمات مالی در واحدهاي صنفی
  0416 خدمات مشاوره امالك

 0421 خدمات مشاوره حقوقی صنوف
  0416 خدمات مشاوره در خرید و فروش خودرو

  0716 خط مونتاژ خودرو
 0732 خط وابنیه راه آهن

  0912 خون و سرطان اطفال
  0912 خون و سرطان بالغین

  0912 شناسی آزمایشگاهی و بانک خونخون
  0723 هاى تزیینیخیاطی دوخت
  0723 دوزى لباس زنانهخیاطی ضخیم
  0723 دوزى لباس مردانهخیاطی ضخیم
  0723 دوزى لباس زنانهخیاطی ظریف

  0723 خیاطی لباس زنانه
  0723 خیاطی لباس شب وعروس

  0723 خیاطی لباس مردانه
  0723 اى ( مردانه )رایانهخیاطی و الگوسازى 

  0723 اى (زنانه )خیاطی و الگوسازى رایانه
  0723 خیاطی وسایل منزل

  0916 داروسازي
  0916 داروسازي بالینی
  0916 داروسازي سنتی
  0916 ايداروسازي هسته
 0215 داستان نویسی

  0841 دامپزشکی
  0831 هاي آبزیانبهداشت و بیماري -دامپزشکی 
  0841 فیزیولوژي -دامپزشکی 
  0841 قارچ شناسی دامپزشکی -دامپزشکی 
  0841 میکروبیولوژي دامپزشکی -دامپزشکی 

 0114 دبیر فنی برق



 
١٧٥ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
 0114 دبیر فنی برق الکترونیک

 0114 دبیر فنی برق قدرت
 0114 دبیر فنی عمران ساختمان

 0114 دبیر فنی مکانیک ساخت و تولید
 0114 مکانیک خودرودبیر فنی مکانیک 

 0114 دبیري الهیات و معارف اسالمی
 0114 دبیري تاریخ

 0114 دبیري تربیت بدنی وعلوم ورزشی
 0114 دبیري جغرافیا 
 0114 دبیري ریاضی 

 0114 زبان انگلیسی دبیري 
 0114 دبیري زبان و ادبیات فارسی
 0114 دبیري زبان وادبیات عرب

 0114 دبیري زمین شناسی
 0114 دبیري زیست شناسی 

 0114 دبیري شیمی 
 0114 دبیري علوم اجتماعی
 0114 دبیري علوم تجربی

 0114 دبیري فرهنگ و معارف اسالمی
 0114 دبیري فیزیک 

  0715 سازي آلومینیومیدر و پنجره
  0715 سازى آهنیدر و پنجره
  0722 سازي چوبیدر و پنجره

  0912 درد
  0911 و صورتی دردهاي مزمن دهانی

  0912 درماتو پاتولوژي
  1041 ناوبري -دریا 

  1041 دریانوردى صیادى
  1041 بندر و کشتیرانی - دریانوردي 
  1041 حمل و نقل دریایی - دریانوردي 

  0715 هاى سردکنندهدستگاه
  0715 هاي گازسوزدستگاه



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
١٧٦ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
 0421 دستیار قضایی

 0212 دستیارى طراحی لباس (اکسسوار ) 
 0212 ）دستیارى طراحی لباس (دوخت و ترمیم

  0911 دستیاري ارتودانتیکس
  0911 دستیاري اندودانتیکس

  0911 هاي دهان و تشخیصدستیاري بیماري
  0912 دستیاري پاتولوژي دهان و فک

  0911 دستیاري پریودانتیکس
  0912 دستیاري جراحی دهان و فک و صورت

  0911 دستیاري دندانپزشکی ترمیمی
  0911 دستیاري دندانپزشکی کودکان

  0914 دستیاري رادیولوژي دندان و فک و صورت
  0912 دکتري تخصصی پژوهشی

  0911 دندانپزشکی
  0911 اندودانتیکس -دندانپزشکی 
  0911 کاربهداشت –دندانپزشکی 
  0911 کودکان -دندانپزشکی 
  0911 لیزر -دندانپزشکی 

  0911 دندانپزشکی ارتودنسی
  0911 دندانپزشکی بیمارستانی

  0911 دندانپزشکی ترمیمی
 0421 دهیاري و امور شوراها
 0312 المللیهاي اقتصادي بینالمللی ـ دیپلماسی در سازمانهاي بیندیپلماسی و سازمان
 0312 المللی ـ دیپلماسی نوینهاي بیندیپلماسی و سازمان
 0312 المللیالملل و امنیت بینهاي بینسازمانالمللی ـ هاي بیندیپلماسی و سازمان
 0312 الملل و محیط زیستهاي بینالمللی ـ سازمانهاي بیندیپلماسی و سازمان
 0312 الملل و حقوق بشرالمللی سازمان هاي بینهاي بیندیپلماسی و سازمان
 0312 المللالملل و حقوق بینالمللی سازمان هاي بینهاي بیندیپلماسی و سازمان

 0221 دین پژوهی
 0221 دین و رسانه

 0211 تهیه کنندگی -رادیو 



 
١٧٧ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
 0211 نویسندگی -رادیو 

  0714 رادیو ریله (نزاجا) 
  0914 رادیوبیولوژي و حفاظت پرتویی

  0912 رادیولوژي
  0841 رادیولوژي دامپزشکی

  0914 رادیولوژي دندان و فک و صورت
  0914 ايرادیولوژي مداخله

  1041 رانندگی کشت مکانیزه
  1041 هاي راهسازي (نزاجا)رانندگی ماشین

  1015 راهنماى گردشگرى
 0111 راهنماي آموزشی
 0111 آموزش بزرگساالن - راهنماي آموزشی 

  1032 راهنمایی و رانندگی (ناجا) 
 0211 رسانه
 0211 صدابرداري -رسانه 

 0112 رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی
  0722 کاري مبلمان چوبیرنگ
 0711 کاري مصنوعات چوبیرنگ

 0312 المللروابط بین
 0312 المللسیاست بین -الملل روابط بین

 0312 روابط سیاسی
 0312 روابط دیپلماتیک -روابط سیاسی 
  0912 روان درمانی

 0113 روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی
  0912 روانپزشکی

  0912 اطفالروانپزشکی 
  0912 روانپزشکی کودك و نوجوان

  0912 روانپزشکی نظامی
  0313 شناسیروان
  0313 اصالح و تربیت -شناسی روان
  0313 شناسی بالینی کودك و نوجوانروان –شناسی روان
  0313 شناسی تربیتیروان –شناسی روان



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
١٧٨ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
  0313 شناسی خانواده درمانیروان –شناسی روان
  0313 شناسی سالمتروان –شناسی روان
  0313 شناسی صنعتی و سازمانیروان –شناسی روان
  0313 شناسی عمومیروان –شناسی روان
  0313 شناسی کودکان استثناییروان –شناسی روان
  0313 سنجی)گیري (روانسنجش و اندازه -شناسی روان
  0313 شناسی اسالمیروان
  0313 گراشناسی مثبتروان –شناسی اسالمی روان
  0313 شناسی شخصیتروان

 0214 رودوزى سنتی
 0321 نگاريروزنامه

 0732 روسازي راه
  0722 کاري چوبیروکش

  0912 روماتولوژي
  0912 روماتولوژي کودکان

 0541 ریاضی
 0541 آمار -ریاضی 
 0114 آموزش ریاضی -ریاضی 
 0541 آنالیز -ریاضی 
 0541 سازيآنالیز بهینه -ریاضی 
 0541 آنالیز تابعی -ریاضی 
 0541 آنالیز تابعی غیرخطی -ریاضی 
 0541 هاآنالیز روي تخمین -ریاضی 
 0541 رمز -ریاضی 
 0541 ریاضی کاربردي -ریاضی 
 0541 جبر -ریاضی محض  -ریاضی 
 0541 منطقیساختارهاي جبر  -زمینه محاسبات نرم  -جبر  -ریاضی محض  -ریاضی 
 0541 زمینه منطق ریاضی -جبر  -ریاضی محض  -ریاضی 
 0541 منطق ریاضی -جبر  -ریاضی محض  -ریاضی 
 0541 هانظریه گروه -جبر  -ریاضی محض  -ریاضی 
 0541 هاي دینامیکیسیستم –ریاضی 



 
١٧٩ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
 0541 هاي کامپیوتريسیستم –ریاضی 
 0541 هاي جبريگراف –ریاضی 
 0541 منطق و کامپیوتر -ریاضی 
 0541 مهندسی ریاضی -ریاضی 
 0541 نظریه کنترل -ریاضی 

 0541 آمار ریاضی کاربردي -ریاضی کاربردي 
 0541 آنالیز عددي -ریاضی کاربردي 
 0541 جبر خطی عددي -آنالیز عددي  -ریاضی کاربردي 
 0541 هاي دینامیکیحل عددي سیستم -آنالیز عددي  -ریاضی کاربردي 
 0541 حل عددي معادالت -آنالیز عددي  -ریاضی کاربردي 
 0541 حل عددي معادالت دیفرانسیل -آنالیز عددي  -ریاضی کاربردي 
 0541 حل عددي معادالت دیفرانسیل جزئی -آنالیز عددي  -ریاضی کاربردي 
 0541 حل عددي معادالت دیفرانسیل معمولی -آنالیز عددي  -ریاضی کاربردي 
 0541 زیست ریاضی -آنالیز عددي  -ریاضی کاربردي 
 0541 آنالیز عددي (حل عددي معادالت انتگرال) -ریاضی کاربردي 
 0541 آنالیز عددي (حل عددي معادالت با مشتقات جزئی) -ریاضی کاربردي 
 0541 آنالیز عددي (حل عددي معادالت دیفرانسیل کسري) -ریاضی کاربردي 
 0541 آنالیز عددي و کنترل بهینه -ریاضی کاربردي 
 0541 تحقیق در عملیات -ریاضی کاربردي 
 0541 سازي پوسته و ترکیباتیبهینه –تحقیق در عملیات  -ریاضی کاربردي 
 0541 هاتحقیق در عملیات در زمینه تحلیل پوششی داده -ریاضی کاربردي 
 0541 گرافتحقیق در عملیات در زمینه شبکه و  -ریاضی کاربردي 
 0541 تحقیق در عملیات و آنالیز عددي -ریاضی کاربردي 
 0541 حل عددي -ریاضی کاربردي 
 0541 حل عددي معادالت تابعی -ریاضی کاربردي 
 0541 روش هاي عددي در جبر خطی -ریاضی کاربردي 
 0541 ریاضی فیزیک -ریاضی کاربردي 
 0541 ریاضی مالی -ریاضی کاربردي 

 0541 ریاضیات مالی) -زمینه آنالیز عددي (معادالت دیفرانسیل تصادفی  -کاربردي ریاضی 
 0541 ریزي چندهدفیبرنامه –زمینه تحقیق در عملیات  -ریاضی کاربردي 
 0541 سازيبهینه –زمینه تحقیق در عملیات  -ریاضی کاربردي 
 0541 زمینه کنترل بهینه -ریاضی کاربردي 



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
١٨٠ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
 0541 زمینه گراف -ریاضی کاربردي 
 0541 هاي پژوهشی تحقیق در عملیات و آنالیز عدديزمینه –ریاضی کاربردي 
 0541 هاي کامپیوتريسیستم –ریاضی کاربردي 
 0541 فرآیند تصادفی -ریاضی کاربردي 
 0541 هاي کامپیوتريکدگذاري، گراف و شبکه -ریاضی کاربردي 
 0541 سازيکنترل و بهینه -ریاضی کاربردي 
 0541 مسائل مقداري مرزي -ریاضی کاربردي 
 0541 معادالت دیفرانسیل -ریاضی کاربردي 
 0541 معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزئی -ریاضی کاربردي 
 0541 هاي دینامیکیمعادالت دیفرانسیل در زمینه دستگاه -ریاضی کاربردي 
 0541 موجک و پردازش تصویر -ریاضی کاربردي 
 0541 نظریه گراف و ترکیبات -ریاضی کاربردي 
معادالت دیفرانسیل با مشتقات جزئی و کاربردهاي  -آنالیز عددي -ریاضی کاربردي

 آن
0541 

 0541 ریاضی مالی
 0541 ریاضی محض
 0541 ابر جبرها و جبرهاي مرتب شده -ریاضی محض 
 0541 ارگودیک -ریاضی محض 
 0541 آنالیز -ریاضی محض 
 0541 زمینه آنالیز جبر خطی - آنالیز  -ریاضی محض 
 0541 زمینه آنالیز مجانبی - آنالیز  -ریاضی محض 
 0541 زمینه تابعی - آنالیز  -ریاضی محض 
 0541 زمینه تابعی و هارمونیک - آنالیز  -ریاضی محض 
 0541 زمینه رمزنگاري - آنالیز  -ریاضی محض 
 0541 معادالت دیفرانسیلزمینه  - آنالیز  -ریاضی محض 
 0541 زمینه نظریه اعداد - آنالیز  -ریاضی محض 
 0541 زمینه نظریه عملگرها - آنالیز  -ریاضی محض 
 0541 زمینه هارمونیک - آنالیز  -ریاضی محض 
 0541 موجک و نظریه تقریب - آنالیز  -ریاضی محض 
 0541 آنالیز تابعی کاربردي -ریاضی محض 
 0541 آنالیز در زمینه تابعی، هارمونیک و توپولوژي -ریاضی محض 



 
١٨١ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
 0541 آنالیز مجانبی -ریاضی محض 
 0541 تحقیق در عملیات -ریاضی محض 
 0541 ترکیبات -ریاضی محض 
 0541 توپولوژي -ریاضی محض 
 0541 جبر -ریاضی محض 
 0541 هاي جبريجبر جابجایی و گراف -جبر  -ریاضی محض 
 0541 جبر لی -جبر  -ریاضی محض 
 0541 زمینه تخصصی جبر ترکیبات و نظریه گراف -جبر  -ریاضی محض 
 0541 زمینه تخصصی جبر نظریه حلقه و میدان -جبر  -ریاضی محض 
 0541 زمینه ترکیبات -جبر  -ریاضی محض 
 0541 زمینه رمزنگاري -جبر  -ریاضی محض 
 0541 زمینه گراف و ترکیبات -جبر  -ریاضی محض 
 0541 زمینه منطق، ترکیبات و کد و رمز -جبر  -ریاضی محض 
 0541 هاي پژوهش جبر جامع، ترکیبات و رمزنگاريزمینه –جبر  -ریاضی محض 
 0541 کدگذاري -جبر  -ریاضی محض 
 0541 نظریه نمایش جبرها -جبر  -ریاضی محض 
 0541 جبر جابجایی -ریاضی محض 
 0541 جابجایی و همولوژيجبر  -ریاضی محض 
 0541 هاي دینامیکیجبر در زمینه توپولوژي و سیستم -ریاضی محض 
 0541 جبر در زمینه حلقه و مدول -ریاضی محض 
 0541 جبر در زمینه غیر جابجایی -ریاضی محض 
 0541 جبر در زمینه گروه، حلقه و مدول -ریاضی محض 
 0541 هاي نامتناهیجبر گروه -ریاضی محض 
 0541 جبر محاسباتی -ریاضی محض 
 0541 جبر و آنالیز -ریاضی محض 
 0541 جبر و توپولوژي -ریاضی محض 
 0541 زمینه تخصصی هندسه -ریاضی محض 
 0541 زمینه گراف -ریاضی محض 
 0541 عملگرهاي دیفرانسیلی -ریاضی محض 
 0541 کاربرد جبر در رمزنگاري -ریاضی محض 
 0541 گراف و ترکیبات -ریاضی محض 
 0541 هاي توپولوژیکگروه -ریاضی محض 



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
١٨٢ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
 0541 معادالت دیفرانسیل -ریاضی محض 
 0541 منطق -ریاضی محض 
 0541 نظري -ریاضی محض 
 0541 نظریه احتمال -ریاضی محض 
 0541 نظریه اعداد -ریاضی محض 
 0541 نظریه دیفرانسیل -ریاضی محض 
 0541 دیفرانسیل با مشتقات جزئینظریه  -ریاضی محض 
 0613 نظریه علوم کامپیوتر -ریاضی محض 
 0541 نظریه عملگرها -ریاضی محض 
 0541 نظریه کدگذاري -ریاضی محض 
 0541 هاي متناهینظریه گروه -ریاضی محض 
 0541 هندسه -ریاضی محض 
 0541 توپولوژي و نظریه معادالت دیفرانسیل - هندسه  -ریاضی محض 
 0541 هاي دینامیکیسیستم –هندسه  -ریاضی محض 
 0541 هندسه توپولوژي -ریاضی محض 
 0541 زمینه هندسه دیفرانسیل -هندسه توپولوژي  -ریاضی محض 
 0541 زمینه هندسه فینسلر -هندسه توپولوژي  -ریاضی محض 
 0541 زمینه هندسه منیفلد -هندسه توپولوژي  -ریاضی محض 
 0541 هندسه در زمینه تصویري، جبري، محاسباتی و منیفلد -ریاضی محض 
 0541 هندسه متروید -ریاضی محض 

 0541 ریاضیات صنعتی
 0541 ریاضیات و کاربردها
 0541 کهاد - ریاضیات و کاربردها 
 0541 کهاد آمار - ریاضیات و کاربردها 
 0541 کهاد صنایع - ریاضیات و کاربردها 
 0541 کهاد علوم کامپیوتر - ریاضیات و کاربردها 

  0715 گرىریخته
  0715 ذوب -گري ریخته
  0715 گیريسازي و قالبمدل –گري ریخته

 0512 نانو بیوتکنولوژي -ریز زیست فناوري 
 0412 ریسک و بازارهاي مالی -ریسک 



 
١٨٣ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
  0723 ریسندگی
  0912 رینولوژي

  0912 ریه کودکان
 0231 زبان اسپانیایی

 0231 آلمانیزبان 
 0231 آموزش زبان آلمانی -زبان آلمانی 
 0231 مترجمی زبان آلمانی -زبان آلمانی 
 0231 زبان انگلیسی
 0231 ادبیات -زبان انگلیسی 
 0231 آموزش زبان انگلیسی -زبان انگلیسی 
 0231 زبان و ادبیات انگلیسی -زبان انگلیسی 
 0231 شناسیزبان –زبان انگلیسی 

 0231 گفتارشناسی -انگلیسی  زبان
 0231 مترجمی آثار دیداري شنیداري زبان انگلیسی -زبان انگلیسی 
 0231 مترجمی خبر انگلیسی -زبان انگلیسی 
 0231 مترجمی زبان انگلیسی -زبان انگلیسی 
 0231 زبان ایتالیایی
 0231 زبان چینی
 0231 زبان روسی
 0231 آموزش زبان روسی -زبان روسی 
 0231 زبان و ادبیات روسی -زبان روسی 
 0231 مترجمی زبان روسی -زبان روسی 
 0231 آموزش دینی و عربی -زبان عربی 
 0231 آموزش زبان عربی -زبان عربی 
 0231 مترجمی زبان عربی -زبان عربی 
 0231 زبان فرانسه

 0231 ادبیات فرانسه -زبان فرانسه 
 0231 فرانسهآموزش زبان  -زبان فرانسه 
 0231 کاربردي -زبان فرانسه 
 0231 مترجمی زبان فرانسه -زبان فرانسه 

 0231 زبان فرانسه شاخه ادبی
 0231 زبان و ادبیات اردو



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
١٨٤ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
 0231 زبان و ادبیات ارمنی
 0231 زبان و ادبیات آلمانی

 0231 زبان و ادبیات ترکی استانبولی
 0231 زبان و ادبیات ژاپنی

 0231 ادبیات سواحیلیزبان و 
 0231 زبان و ادبیات عرب
 0231 مطالعات ترجمه عربی -زبان و ادبیات عرب 
 0231 ادبیات عربی -زبان و ادبیات عربی 
 0231 ادبیات معاصر -زبان و ادبیات عربی 
 0232 زبان و ادبیات فارسی
 0232 ادبیات پایداري - زبان و ادبیات فارسی 

 0232 ادبیات تطبیقی - فارسی زبان و ادبیات 
 0232 فارسی عربی -ادبیات تطبیقی  - زبان و ادبیات فارسی 
 0232 ادبیات حماسی - زبان و ادبیات فارسی 
 0232 ادبیات داستانی - زبان و ادبیات فارسی 
 0232 ادبیات عامه - زبان و ادبیات فارسی 
 0232 ادبیات عرفانی - زبان و ادبیات فارسی 

 0232 ادبیات غنایی - ادبیات فارسی زبان و 
 0232 ادبیات کودك و نوجوان - زبان و ادبیات فارسی 
 0232 محض - زبان و ادبیات فارسی 
 0232 مقاومت و پایداري - زبان و ادبیات فارسی 
 0231 ادبی -زبان و ادبیات فرانسه 
 0231 زبان و ادبیات هوسایی

 0232 شناسیزبان
 0232 ترجمهاصول  -شناسی زبان
 0232 آموزش زبان فارسی -شناسی زبان
 0232 آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان -شناسی زبان
 0232 شناسی رایانشیزبان –شناسی زبان
 0232 شناسی همگانیزبان –شناسی زبان
 0232 گزینی و اصطالح شناسیواژه –شناسی زبان
 0232 شناسی تربیتیزبان



 
١٨٥ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
 0232 شناسی عمومیزبان
 0232 شناسی فونتیکزبان
 0232 شناسی کاربرديزبان
 0232 شناسی مقایسه اي قواعد انگلیسیزبان

  0811 اکولوژي کشاورزي - زراعت 
  0811 اکولوژي گیاهان زراعی - زراعت 

  0811 زراعت ـ فیزیولوژي گیاهان زراعی
  0811 زراعت برنج

  0811 زراعت حبوبات
  0811 هاى روغنیدانهزراعت 

  0811 زراعت زعفران
  0811 زراعت غالت

  0811 اىزراعت گیاهان علوفه
  0811 اىزراعت گیاهان غده

  0811 زراعت و اصالح نباتات
  0811 اصالح نباتات -زراعت و اصالح نباتات 
  0811 ژنتیک بیومتري - اصالح نباتات  -زراعت و اصالح نباتات 

  0811 زراعت -نباتات زراعت و اصالح 
  0811 علوم زراعی -زراعت و اصالح نباتات 
  0811 هاي هرزعلوم علف -زراعت و اصالح نباتات 
  0811 علوم و تکنولوژي بذر -زراعت و اصالح نباتات 
  0811 مهندسی ژنتیک و ژنتیک مولکولی -زراعت و اصالح نباتات 

  0811 تکنولوژي تولیدات زراعی -زراعی و باغی 
 0532 زمین شناسی
 0532 شناسیآب –زمین شناسی 
 0532 شناسی (هیدرولوژي)آب –زمین شناسی 
 0532 اقتصادي -زمین شناسی 
 0532 پترولوژي -زمین شناسی 
 0532 شناسی و فسیل شناسیچینه –زمین شناسی 
 0532 نگاري و دیرینه شناسیچینه –زمین شناسی 
 0532 سنگ شناسی رسوبیرسوب شناسی و  -زمین شناسی 
 0532 زمین ساختمان ( تکتونیک) -زمین شناسی 



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
١٨٦ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
 0532 زمین شیمی -زمین شناسی 
 0532 زیست محیطی -زمین شناسی 
 0532 ژئوشیمی -زمین شناسی 
 0532 ژئوفیزیک -زمین شناسی 
 0532 سنجش از دور زمین شناختی -زمین شناسی 
 0532 کاربردي -زمین شناسی 

 0532 محض -شناسی زمین 
 0532 مهندسی -زمین شناسی 
 0532 نفت -زمین شناسی 
  0912 زنان و زایمان
 0732 زیرسازي راه

 0511 زیست شناسی
 0511 بوم شناسی گیاهی ( اکولوژي گیاهی ) -زیست شناسی 
 0512 بیوشیمی -زیست شناسی 
 0511 بیوفیزیک -زیست شناسی 

 0511 زیست شناسی ـ تکوینی جانوري
 0511 زیست شناسی دریا -زیست شناسی 
 0511 زیست فناوري ( بیوتکنولوژي مولکولی) -زیست شناسی 
 0511 زیست فناوري ( بیوتکنولوژي) -زیست شناسی 
 0511 زیست فناوري میکروبی (بیوتکنولوژي میکروبی) -زیست شناسی 
 0511 ژنتیک مولکولی -زیست شناسی 
 0511 تکوینی گیاهی سلولی و -زیست شناسی 
 0511 سلولی و مولکولی -زیست شناسی 
 0511 سیستماتیک گیاهی -زیست شناسی 
 0511 علوم جانوري -زیست شناسی 
 0511 بافت شناسی آبزیان -علوم جانوري  -زیست شناسی 
 0511 علوم جانوري ـ بافت شناسی و جنین شناسی -زیست شناسی 
 0511 بیوسیستماتیک جانوريعلوم جانوري ـ  -زیست شناسی 
 0511 علوم جانوري ـ تکوینی -زیست شناسی 
 0511 جانور شناسی -علوم جانوري  -زیست شناسی 
 0511 علوم جانوري ـ زیست شناسی سلولی تکوینی -زیست شناسی 



 
١٨٧ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
 0511 علوم جانوري ـ سیستماتیک جانوري -زیست شناسی 
 0511 جانوريعلوم جانوري ـ فیزیولوژي  -زیست شناسی 
 0511 علوم سلولی کاربردي -زیست شناسی 
 0511 علوم گیاهی -زیست شناسی 
 0511 علوم گیاهی ـ بیوسیستماتیک گیاهی -زیست شناسی 
 0511 زیست شناسی تکوینی - علوم گیاهی  -زیست شناسی 

 0511 زیست شناسی ـ علوم گیاهی ـ سلولی تکوینی گیاهی
 0511 ـ سیستماتیک گیاهی علوم گیاهی -زیست شناسی 
 0511 علوم گیاهی ـ سیستماتیک و اکولوژي -زیست شناسی 
 0511 علوم گیاهی ـ فیزیولوژي گیاهی -زیست شناسی 
 0511 عمومی -زیست شناسی 

 0511 زیست شناسی ـ فیزیولوژي گیاهی
 0511 میکروبیولوژي -زیست شناسی 

 0711 آلودگی دریا -زیست شناسی دریا 
 0511 بوم شناسی دریا -زیست شناسی دریا 
 0511 جانوران دریا -زیست شناسی دریا 
 0511 گیاهان دریا -زیست شناسی دریا 

 0512 بیوشیمی -زیست شناسی سلولی و مولکولی 
 0511 زیست فناوري (بیوتکنولوژي) -زیست شناسی سلولی و مولکولی 

 0511 زیست شناسی سلولی و مولکولی ـ ژنتیک
 0512 صنعت و محیط زیست -زیست فناوري 

 0512 زیست فناوري پزشکی
  0912 زیست فناوري دارویی

 0512 زیست فناوري دریا
  0916 زیست مواد دارویی

  0912 ژنتیک انسانی ( پزشکی )
 0532 اکتشاف -ژئوفیزیک 
 0532 الکترومغناطیس -ژئوفیزیک 
 0532 الکتریکی -ژئوفیزیک 
 0532 زلزله شناسی -ژئوفیزیک 
 0532 ژئوالکتریک -ژئوفیزیک 
 0532 ژئومغناطیس -ژئوفیزیک 



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
١٨٨ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
 0532 گرانی سنجی -ژئوفیزیک 
 0532 لرزه شناسی -ژئوفیزیک 
 0532 مغناطیس سنجی -ژئوفیزیک 

 0532 ژئومورفولوژي
 0532 اقلیم شناسی -ژئومورفولوژي 
 0532 ریزي محیطیبرنامه –ژئومورفولوژي 
 0532 مخاطرات زمینی -ژئومورفولوژي 
 0532 مخاطرات ژئومورفولوژیک -ژئومورفولوژي 
 0532 مدیریت محیطی -ژئومورفولوژي 
 0532 نظري -ژئومورفولوژي 
 0532 ریزي محیطیهیدروژئومورفولوژي در برنامه -ژئومورفولوژي 
 0532 هیدرولوژي -ژئومورفولوژي 

  0911 ساخت پروتز دندانی
  0722 ساخت شناور فایبرگالس

  0722 ساخت شناورهاي چوبی صیادي
  0715 ساخت و تولید

 0732 سازىساختمان
 0214 سنتور و ساز ضربی -سازسازي
 0214 سنتور و سه تار -سازسازي
 0214 سه تار و ساز ضربی -سازسازي

 0732 هاي آبی هیدرولیکیسازه
 0732 هاي زیر زمینی متروسازه

  0921 سالمند شناسی
 0732 سد و شبکه آبیاري و زهکشی 

  0723 سراجی (کیف )
  0722 سرامیک سازى

  0722 سرامیک صنعتی -سرامیک 
  0416 هاي صنفیسرپرستی تشکل

  1041 سرپرستی شبکه توزیع کاال و خدمات
  0416 هاي تجاريسرپرستی مجتمع

 0421 سردفتري اسناد رسمی



 
١٨٩ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
  0912 تناسلی -ادراري هاي دستگاه سرطان

  0722 سفال و سرامیک
 0214 سفال و لعاب

 0214 گرىسفال
  1031 هاي با خط سیر منحنی و پیاده (نزاجا) سالح
  1031 هاي ضد تانک پیاده (نزاجا) سالح

  0923 هاسالمت در بالیا و فوریت
  0911 سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

  0921 سالمت سالمندان
  0923 سالمت و رسانه

  0923 سالمت و رفاه اجتماعی
  0912 سم شناسی

  0912 سم شناسی بالینی
  0841 سم شناسی دامپزشکی

 0532 سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی
 0532 سامانه اطالعات جغرافیایی -سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی 

 0532 سنجش از دور -جغرافیایی سنجش از دور و سیستم اطالعات 
 0532 مخاطرات طبیعی -سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی 
 0532 مدیریت مخاطرات -سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی 
 0532 مدیریت مخاطرات محیطی -سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی 
 0532 مطالعات آب و خاك -سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی 
 0532 مطالعات شهري و روستایی -سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی 
 0532 منابع آب و خاك -سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی 
 0532 ايهواشناسی ماهواره -سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی 

 0111 سنجش آموزش
 0732 کارىکارى وکاشی سنگ

 0021 سواد خواندن، نوشتن و حساب کردن (سوادآموزي بزرگسال )
  0912 سوختگی

  0714 سوئیچ (مخابرات)
  0913 گذاري سالمتسیاست
  0915 هاي غذا و تغذیهسیاست

  1041 سیر و حرکت راه آهن



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
١٩٠ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
  0714 هاى صوتی تصویرىسیستم
  0714 هاي کنترل ابزاردقیقسیستم
 0215 فیلمنامه نویسی -سینما 
 0713 هاى هواییشبکه

 0732 شبکه آب و فاضالب 
 0713 هاي توزیع زمینی برق شبکه
 0713 هاي توزیع هوایی برقشبکه

  0914 شناسیشنوایی
 0731 ریزي شهريبرنامه –شهرسازي 
 0731 ايریزي شهري و منطقهبرنامه –شهرسازي 
 0731 ايریزي منطقهبرنامه –شهرسازي 
 0731 شهرسازي اسالمی -شهرسازي 
 0731 طراحی شهري -شهرسازي 
 0731 مدیریت شهري -شهرسازي 
 0731 نظریه شهرسازي -شهرسازي 

  0721 هاي لبنیشیر و فرآورده
  0722 شیشه
  0722 گري شیشه
  0722 گري آزمایشگاهیشیشه
  0831 شیالت
  0831 شناسی آبزیان شیالتیبوم –شیالت 
  0831 تکثیر و پرورش آبزیان -شیالت 
  0831 شیرینآب –تکثیر و پرورش آبزیان  -شیالت 
  0831 برداريتولید و بهره -شیالت 
  0831 شیالت و محیط زیست -شیالت 
  0831 هاي شیالتیآوري فرآوردهعمل –شیالت 
  0831 فرآوري محصوالت شیالت -شیالت 
 0531 کش هاآفت –شیمی 
 0531 الکتروشیمی -شیمی 
 0114 آموزش شیمی -شیمی 
 0531 هاي مایع و جامدپیشرانه –ها پیشرانه –شیمی 



 
١٩١ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
 0531 شیمی -شیمی 
 0531 شیمی آلی -شیمی 
 0531 شیمی آلی در زمینه کاتالیزورها -شیمی 
 0531 شیمی پلیمر -شیمی 
 0531 شیمی تجزیه -شیمی 
 0531 شیمی دریا -شیمی 
 0531 فیزیک شیمی -شیمی 
 0531 شیمی کاربردي -شیمی 
 0531 شیمی محض -شیمی 
 0531 شیمی معدنی -شیمی 
 0531 شیمی و فناوري اسانس -شیمی 
 0531 علوم و تکنولوژي پلیمر -شیمی 
 0531 فناوري اطالعات -شیمی 
 0531 فیتوشیمی -شیمی 
 0531 محیط زیست -شیمی 

 0711 شیمی آزمایشگاهی
 0711 آرایشی بهداشتی -آزمایشگاهی شیمی 

 0531 پلیمر -شیمی آلی 
 0531 جداسازي -شیمی تجزیه 

 0531 شیمی تجزیه در زمینه اسپکتروسکپی
 0531 شیمی تجزیه در زمینه کمومتریکس

 0512 شیمی دارویی ( پزشکی)
 0512 شیمی دارویی (علوم پایه)

 0531 پلیمر و سینتیک -شیمی فیزیک 
 0531 ترمودینامیک آماري -فیزیک شیمی 

 0531 کوانتوم محاسباتی -شیمی فیزیک 
 0531 شیمی فیزیک در زمینه الکتروشیمی سینتیک

 0531 شیمی کاتالیست
 0531 پلیمر -شیمی کاربردي 
 0531 تکنولوژي نفت -شیمی کاربردي 

  0716 صافکارى و نقاشی خودرو
 0211 صحافی و جلدسازي



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
١٩٢ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
 0211 آراییصفحه
  0725 عملیات پاالیش -صنایع 
  0725 عملیات پتروشیمی -صنایع 

  0716 صنایع اتومبیل
 0711 صنایع پلیمر

  0723 صنایع چرم سازي
  0723 صنایع چرم و پوست

 0214 صنایع دستی
 0214 پژوهش هنرهاي سنتی -صنایع دستی 
 0214 آراییخوشنویسی و کتاب -صنایع دستی 
 0214 طراحی و تولید -صنایع دستی 
 0214 طراحی و نقاشی سنتی -صنایع دستی 
 0214 فرش -صنایع دستی 
  0725 تعمیر و نگهداري -  صنایع سیمان
  0725 کنترل -  صنایع سیمان

 0711 صنایع شیمیایی معدنی
  0811 تولید و فرآوري خشکبار -صنایع غذایی 
  0721 تولید نان -صنایع غذایی
  0721 کنترل کیفیت مواد غذایی -صنایع غذایی
  0722 هاي مرکب چوبصنایع فرآورده
  0715 صنایع فلزي
  0715 جوشکاري -صنایع فلزي 
  0721 صنایع قند

  0721 چغندرقند - صنایع قندسازي 
  0721 نیشکر - صنایع قندسازي 

  0723 صنایع نساجی
  1015 صنعت جهانگردي

 0711 سازيصنعت رنگ
  0721 گزسازي -سازي صنعت شیرینی
  0912 طب اورژانس
  0917 طب تسکینی



 
١٩٣ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
  0917 طب خواب
  0917 تنیطب روان

  0917 طب سنتی ایرانی
  0912 کار طب

  0912 طب مادر و جنین
  0912 طب نوزادي و پیرامون تولد
  0912 طب هوا فضا و زیر سطحی

 0212 بندىطراحی بسته
 0212 طراحی پارچه و لباس

 0212 طراحی بافت پارچه - پارچه و لباس طراحی 
 0212 طراحی پارچه - طراحی پارچه و لباس 
 0212 طراحی چاپ پارچه - طراحی پارچه و لباس 
 0212 طراحی لباس - طراحی پارچه و لباس 

 0212 طراحی پوشاك
  0716 هاي موشکیطراحی سیستم
 0215 طراحی صحنه
 0212 طراحی صنعتی

 0212 طراحی طال و جواهر
 0711 طراحی فرآیندهاي صنایع نفت

 0212 طراحی فرش
 0212 طراحی فرش دستباف
 0212 طراحی کیف و کفش

 0212 لباس بانوان - طراحی لباس 
 0731 طراحی معمارى داخلی

 0731 ايریزي شهري و منطقهطراحی و برنامه
 0731 ریزي شهريبرنامه –اي ریزي شهري و منطقهطراحی و برنامه
 0731 ايریزي منطقهبرنامه –اي ریزي شهري و منطقهطراحی و برنامه
 0731 طراحی شهري -اي ریزي شهري و منطقهطراحی و برنامه
 0731 مدیریت شهري -اي ریزي شهري و منطقهطراحی و برنامه

 0212 طراحی و تکنولوژي دوخت
 0612 طراحی و توسعه صفحات وب

 0611 کمک کامپیوتر طراحی و تولید به



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
١٩٤ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
 0212 طراحی و دوخت

 0711 طراحی و مهندسی پتروشیمی
 0212 طراحی و نقاشی فرش

 0214 طال و جواهرسازى
 0221 عرفان اسالمی و اندیشه امام خمینی

  0912 عفونی اطفال
 0211 عکاسی

 0211 عکاسی دیجیتال
 0211 عکاسی و فیلمبرداري (نزاجا)

 0322 شناسیعلم اطالعات و دانش 
 0322 بازیابی اطالعات و دانش -علم اطالعات و دانش شناسی 
 0322 ریزي کتابداريبرنامه –علم اطالعات و دانش شناسی 
 0322 هاي آموزشگاهیکتابخانه –علم اطالعات و دانش شناسی 
 0322 مدیریت اطالعات و دانش -علم اطالعات و دانش شناسی 

 0322 مدیریت فناوري اطالعات -شناسی علم اطالعات و دانش 
 0322 هاي دانشگاهیمدیریت کتابخانه -علم اطالعات و دانش شناسی 
 0322 هاي دیجیتالمدیریت کتابخانه -علم اطالعات و دانش شناسی 
 0322 هاي عمومیمطالعات کتابخانه -علم اطالعات و دانش شناسی 

 0322 علم سنجی
 0211 تصویريعلمی کاربردي ارتباط 

 ICT( 0612علمی کاربردي ارتباطات و فناوري اطالعات (
  0413 علمی کاربردي اشتغال

 0311 وريعلمی کاربردي اقتصاد کار و بهره
  0724 علمی کاربردي اکتشاف معدن
 0713 برق صنعتی - علمی کاربردي الکتروتکنیک 
 0713 تأسیسات الکتریکی - علمی کاربردي الکتروتکنیک 

  0714 علمی کاربردي الکترونیک
  0714 آنالوگ - علمی کاربردي الکترونیک 
  0714 رادیو و تلویزیون - علمی کاربردي الکترونیک 

 0712 علمی کاربردي آلودگی محیط زیست
  0415 علمی کاربردي امور اداري



 
١٩٥ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
  0811 علمی کاربردي امور زراعی و باغی
  0811 تکنولوژي تولیدات زراعی - علمی کاربردي امور زراعی و باغی 
  0811 تکنولوژي گیاه پزشکی - علمی کاربردي امور زراعی و باغی 

  0811 تکنولوژي تولیدات باغی - علمی کاربردي امورزراعی 
  0414 علمی کاربردي بازرگانی
 0712 علمی کاربردي بازیافت

  0714 الکترونیک و ابزار دقیق -علمی کاربردي برق 
 0713 هاي انتقال و توزیعشبکه –علمی کاربردي برق 
 0713 قدرت -علمی کاربردي برق 
 0713 پست و انتقال - قدرت -علمی کاربردي برق 
 0713 توزیع -قدرت  -علمی کاربردي برق 
 0713 تولید -قدرت  -علمی کاربردي برق 

  0714 علمی کاربردي برق الکترونیک
  0725 ساختمان -سازي مصرف انرژي علمی کاربردي بهینه

  0811 علمی کاربردي پرورش اسب
  0811 علمی کاربردي پرورش زنبور عسل

  0811 علمی کاربردي پرورش طیور
  0811 علمی کاربردي پرورش گاو و گاومیش

  0715 علمی کاربردي تأسیسات حرارتی و برودتی
 0114 علمی کاربردي تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی

  0716 علمی کاربردي تعمیر و نگهداري خودرو
  0723 علمی کاربردي تکنولوژي فرآوري پشم و پوست

  0714 علمی کاربردي تکنولوژي کنترل
  0812 برداري از گیاهان دارویی و معطرعلمی کاربردي تولید و بهره

  0812 علمی کاربردي تولید و پرورش گل و گیاهان زینتی
  0811 تولید و فرآوري چايعلمی کاربردي 

  0715 علمی کاربردي جوشکاري
 0411 علمی کاربردي حسابداري

 0411 حسابرسی -علمی کاربردي حسابداري 
 0411 صنعتی -علمی کاربردي حسابداري 
 0411 مالی -علمی کاربردي حسابداري 
 0411 مالیاتی -علمی کاربردي حسابداري 



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
١٩٦ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
  0724 علمی کاربردي حفاري اکتشافی

 0421 علوم ثبتی -علمی کاربردي حقوق قضایی 
  1041 علمی کاربردي حمل و نقل و ترافیک شهري

 0732 سازيعلمی کاربردي راه
  0414 علمی کاربردي روابط کار

  0715 علمی کاربردي ساخت و تولید
  0715 قالب سازي - علمی کاربردي ساخت و تولید 
  0715 ماشین ابزار - علمی کاربردي ساخت و تولید 
  0715 نقشه کشی صنعتی - علمی کاربردي ساخت و تولید 

 0732 علمی کاربردي ساختمان
  0714 علمی کاربردي سخت افزار کامپیوتر

  0722 علمی کاربردي سرامیک صنعتی
 0731 علمی کاربردي شهرسازي

 0711 صنعتی -علمی کاربردي شیمی آزمایشگاهی 
  0722 پالستیکعلمی کاربردي صنایع 

  0722 علمی کاربردي صنایع چوب و کاغذ
  0722 هاي چوبیسازه –علمی کاربردي صنایع چوب و کاغذ 

 0711 علمی کاربردي صنایع شیمیایی
  0721 چغندرقند - علمی کاربردي صنایع قندسازي 
  0721 نیشکر - علمی کاربردي صنایع قندسازي 

  0723 علمی کاربردي صنایع نساجی
 0212 کاربردي طراحی پوشاكعلمی 

 0212 علمی کاربردي طراحی و تکنولوژي دوخت
 0732 علمی کاربردي عمران
 0732 شناسیآب –علمی کاربردي عمران 
 0732 هاي بتنیاجراي ساختمان - علمی کاربردي عمران 
 0732 سد و شبکه - علمی کاربردي عمران 

 0214 علمی کاربردي فرش دستباف
 0612 کاربردي فناوري اطالعات و ارتباطاتعلمی 

 0732 هاپیش ساخته -علمی کاربردي کاردانی فنی عمران 
 0322 رسانیعلمی کاربردي کتابداري و اطالع



 
١٩٧ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
  0725 علمی کاربردي کنترل صنعتی

  0714 علمی کاربردي کنترل و ابزاردقیق
 0211 تصویرسازي -علمی کاربردي گرافیک 

 0211 گرافیک -گرافیک علمی کاربردي 
 0211 ايعلمی کاربردي گرافیک رایانه
  0715 علمی کاربردي ماشین افزار

  0715 ذوب فلزات -علمی کاربردي متالورژي 
 0231 علمی کاربردي مترجمی خبر انگلیسی
 0231 علمی کاربردي مترجمی زبان انگلیسی

  0714 علمی کاربردي مخابرات
  0714 هاارتباطات داده -علمی کاربردي مخابرات 

  0413 علمی کاربردي مدیریت امور فرهنگی
  0811 علمی کاربردي مدیریت تلفیقی آفات
  0413 علمی کاربردي مدیریت صنایع چاپ

  0413 علمی کاربردي مدیریت نشر
 0731 علمی کاربردي مرمت و احیاء بناهاي تاریخی

  0724 استخراج معدن -علمی کاربردي معدن 
 0731 کاربردي معماريعلمی 

  0715 هاتأسیسات حرارتی و نیروگاه -علمی کاربردي مکانیک 
  0715 هاتعمیرات نیروگاه -علمی کاربردي مکانیک 

  0716 علمی کاربردي مکانیک خودرو
  0831 تکثیر و پرورش آبزیان -علمی کاربردي منابع طبیعی 
 0732 آب و فاضالب -علمی کاربردي مهندسی آب 

  0715 علمی کاربردي مهندسی تکنولوژي جوشکاري
 0732 آب و فاضالب -علمی کاربردي مهندسی عمران 
  0724 علمی کاربردي مهندسی معدن
 0731 برداريعلمی کاربردي مهندسی نقشه

 0613 علمی کاربردي نرم افزار سیستم
 0613 علمی کاربردي نرم افزار کامپیوتر

 0215 موسیقی ایرانیعلمی کاربردي نوازندگی 
 0215 علمی کاربردي نوازندگی موسیقی جهانی

 0213 نقاشی - علمی کاربردي هنرهاي تجسمی 



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
١٩٨ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
  0314 ریزي اجتماعیبرنامه –علوم اجتماعی 
  0314 ریزي توسعه منطقه ايبرنامه –علوم اجتماعی 
  0314 ریزي رفاه اجتماعیبرنامه –علوم اجتماعی 
  0314 ریزي گردشگري (توریسم)برنامه –علوم اجتماعی 
  0314 تعاون و رفاه اجتماعی -علوم اجتماعی 
  0314 توسعه اجتماعی -توسعه روستایی  -علوم اجتماعی 
  0314 مدیریت توسعه -توسعه روستایی  -علوم اجتماعی 
  0314 جامعه شناسی -علوم اجتماعی 
  0314 تغییرات اجتماعی -جامعه شناسی  -علوم اجتماعی 
  0314 توسعه اجتماعی روستایی -جامعه شناسی  -علوم اجتماعی 
  0314 سیاسی -جامعه شناسی  -علوم اجتماعی 
  0314 فرهنگی -جامعه شناسی  -علوم اجتماعی 
  0314 هاي اجتماعیگروه –جامعه شناسی  -علوم اجتماعی 
  0314 هاي خاصگروه –جامعه شناسی  -علوم اجتماعی 

  0314 ورزشی -جامعه شناسی  -اجتماعی علوم 
  0314 جامعه شناسی اقتصادي و توسعه -علوم اجتماعی 
  0314 جامعه شناسی انقالب اسالمی -علوم اجتماعی 
  0314 جامعه شناسی حوزه مطالعات شهري صنعتی -علوم اجتماعی 
  0314 جامعه شناسی شهري -علوم اجتماعی 
  0314 محضجامعه شناسی  -علوم اجتماعی 
  0314 جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران -علوم اجتماعی 
  0314 جامعه شناسی نظري فرهنگی -علوم اجتماعی 
  0314 جمعیت شناسی -علوم اجتماعی 
  0314 خدمات اجتماعی -علوم اجتماعی 
  0314 دانش اجتماعی مسلمین -علوم اجتماعی 
  0314 رفاه اجتماعی -علوم اجتماعی 
  0314 گذاري فرهنگیسیاست –علوم اجتماعی 
  0314 جامعه شناسی -شیعه شناسی  -علوم اجتماعی 
  0314 علوم اجتماعی -علوم اجتماعی 
  0314 فلسفه علوم اجتماعی -علوم اجتماعی 
  0923 مددکاري اجتماعی -علوم اجتماعی 



 
١٩٩ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
  0923 مدیریت خدمات اجتماعی -علوم اجتماعی 
  0314 مدیریت راهبردي فرهنگ -علوم اجتماعی 
  0314 مردم شناسی -علوم اجتماعی 
  0314 مطالعات اجتماعی -علوم اجتماعی 
  0314 مطالعات جوانان -علوم اجتماعی 
  0314 مطالعات فرهنگی -علوم اجتماعی 
  0314 علوم ارتباطات
  0314 فرهنگ و ارتباطات -علوم ارتباطات 

  0314 علوم ارتباطات اجتماعی
  0414 تبلیغ و ارتباطات فرهنگی -علوم ارتباطات اجتماعی 
  0414 روابط عمومی -علوم ارتباطات اجتماعی 
 0321 نگاريروزنامه –علوم ارتباطات اجتماعی 
  0914 علوم آزمایشگاهی پزشکی

 0221 علوم اسالمی
 0221 اندیشه سیاسی در اسالم -علوم اسالمی 
 0221 جرم شناسیعلوم جزایی و  -علوم اسالمی 
  0912 علوم اعصاب

  0313 علوم اعصاب شناختی
  0313 رایانش و هوش مصنوعی -علوم اعصاب شناختی 
  0313 مغز و شناخت -علوم اعصاب شناختی 

 0311 علوم اقتصادي
 0311 اقتصاد -علوم اقتصادي 
 0311 اقتصاد اسالمی -علوم اقتصادي 
 0311 اقتصاد انرژي -علوم اقتصادي 
 0311 اقتصاد بازرگانی -علوم اقتصادي 
 0311 اقتصاد بخش عمومی -علوم اقتصادي 
 0311 المللاقتصاد بین -علوم اقتصادي 
 0311 اقتصاد پول و بانکداري -علوم اقتصادي 
 0311 اقتصاد پولی -علوم اقتصادي 
 0311 اياقتصاد توسعه -علوم اقتصادي 
 0311 نقلاقتصاد حمل و  -علوم اقتصادي 
 0311 اقتصاد سالمت -علوم اقتصادي 



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٢٠٠ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
 0311 اقتصاد سنجی -علوم اقتصادي 
 0311 اقتصاد شهري -علوم اقتصادي 
 0311 اياقتصاد شهري و منطقه -علوم اقتصادي 
 0311 اقتصاد صنعتی -علوم اقتصادي 
 0311 اقتصاد کشاورزي -علوم اقتصادي 
 0311 اقتصاد مالی -علوم اقتصادي 
 0311 اقتصاد محیط زیست -علوم اقتصادي 
 0311 اقتصاد منابع -علوم اقتصادي 
 0311 اقتصاد نظري -علوم اقتصادي 
 0311 اقتصاد نفت و گاز -علوم اقتصادي 
 0311 اقتصاد هنر -علوم اقتصادي 
 0311 اقتصاد و تجارت الکترونیک -علوم اقتصادي 
 0311 بانکداري اسالمی -علوم اقتصادي 
 0311 هاي اقتصاديبرنامه ریزي سیستم -علوم اقتصادي 
 0311 توسعه اقتصادي -علوم اقتصادي 
 0311 ریزيتوسعه اقتصادي و برنامه -علوم اقتصادي 
  1031 علوم انتظامی
  0812 فیزیولوژي و اصالح گیاهان دارویی، ادویه و عطري -علوم باغبانی 
  0812 و معطرگیاهان دارویی  -علوم باغبانی 

  0812 علوم باغبانی -علوم باغبانی و فضاي سبز 
  0811 فیزیولوژي و اصالح درختان میوه -علوم باغبانی و فضاي سبز 
  0812 فیزیولوژي و اصالح سبزي -علوم باغبانی و فضاي سبز 
  0812 فیزیولوژي و تکنولوژي پس از برداشت -علوم باغبانی و فضاي سبز 

  0812 گیاهان زینتی -فضاي سبز علوم باغبانی و 
  0915 علوم بهداشت در تغذیه

  0841 علوم تشریحی -علوم پایه دامپزشکی 
 0114 علوم تجربی

 0113 آموزش بزرگساالن - علوم تربیتی 
 0111 آموزش و بهسازي منابع انسانی - علوم تربیتی 
 0113 آموزش و پرورش ابتدایی - علوم تربیتی 
 0111 آموزش و پرورش تطبیقی - علوم تربیتی 



 
٢٠١ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
 0113 آموزش و پرورش دبستانی - علوم تربیتی 
 0113 آموزش و پرورش کودکان استثنایی - علوم تربیتی 
 0113 آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی - علوم تربیتی 
 0111 ریزي آموزش از راه دوربرنامه –علوم تربیتی 
 0111 ریزي آموزشیبرنامه –علوم تربیتی 
 0111 ریزي درسیبرنامه –علوم تربیتی 
 0111 تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش - علوم تربیتی 
 0111 تعلیم و تربیت -تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش  - علوم تربیتی 
 0111 تعلیم و تربیت اسالمی -تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش  - علوم تربیتی 
 0111 تحقیقات آموزشی - علوم تربیتی 
 0111 تکنولوژي آموزشی - علوم تربیتی 
 0111 علوم تربیتی - علوم تربیتی 
 0111 فلسفه تعلیم و تربیت - علوم تربیتی 
 0111 مدیریت آموزشی - علوم تربیتی 
 0111 ریزي آموزش عالیمدیریت و برنامه - علوم تربیتی 
 0111 ریزي آموزشیمدیریت و برنامه - علوم تربیتی 

  0923 مشاوره و راهنمایی - تربیتی علوم 
 0112 آموزش و پرورش پیش دبستانی -علوم تربیتی
 0112 آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی -علوم تربیتی

  0912 علوم تشریح آناتومی پزشکی
  0841 علوم تشریح آناتومی دامپزشکی

  0915 علوم تغذیه
  0915 علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه

  1031 جغرافیاي نظامی -علوم جغرافیایی 
  1015 گردي (اکوتوریسم)طبیعت –علوم جغرافیایی 
 0532 مخاطرات محیطی -علوم جغرافیایی 

  0821 علوم جنگل
  0821 جنگلداري - علوم جنگل 
  0821 شناسی و اکولوژي جنگلجنگل –علوم جنگل 
  0821 مسائل اقتصادي اجتماعی جنگل - علوم جنگل 
  0821 مهندسی جنگل - علوم جنگل 
 0221 علوم حدیث
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٢٠٢ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
 0221 اخالق -علوم حدیث 
 0221 اقتصاد اسالمی -علوم حدیث 
 0221 تفسیر اثري -علوم حدیث 
 0221 کالم و عقاید -علوم حدیث 
 0221 نهج البالغه -علوم حدیث 

  1032 علوم حراستی (وزارت نفت)
  0811 بیوتکنولوژي خاكبیولوژي و  -علوم خاك 
  0811 بندي و ارزیابی خاكپیدایش، رده -علوم خاك 
  0811 خیزي خاك و تغذیه گیاهشیمی، حاصل -علوم خاك 
  0811 فیزیک و حفاظت خاك -علوم خاك 

  0811 علوم خاك (خاك شناسی)
  0916 علوم داروهاي پرتوزا

  0841 علوم دارویی دامپزشکی
  0811 علوم دامی

  0811 اصالح نژاد دام -دامی علوم 
  0811 پرورش زنبورعسل -علوم دامی 
  0811 پرورش و تولید طیور -علوم دامی 
  0811 تغذیه دام -علوم دامی 

  0811 علوم دامی ـ تغذیه دام و طیور
  0811 تغذیه طیور -علوم دامی 
  0811 تغذیه نشخوارکنندگان -علوم دامی 
  0811 دام -علوم دامی 

  0811 دامپروري -دامی علوم 
  0811 ژنتیک و اصالح دام کمی -علوم دامی 
  0811 ژنتیک و اصالح دام کیفی -علوم دامی 
  0811 ژنتیک و اصالح نژاد دام -علوم دامی 
  0811 غیر نشخوارکنندگان -علوم دامی 
  0841 فیزیولوژي دام -علوم دامی 
  0841 تولیدمثل -فیزیولوژي دام  -علوم دامی 
  0841 رشد -فیزیولوژي دام  -علوم دامی 
  0811 مدیریت دامپروري -علوم دامی 



 
٢٠٣ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
  0811 مهندسی تولیدات دامی -علوم دامی 
  0811 نشخوارکنندگان -علوم دامی 

  0841 جراحی -علوم درمانگاهی 
  0841 رادیولوژي دامپزشکی -علوم درمانگاهی 
  0841 کلینیکال پاتولوژي -علوم درمانگاهی 

 0712 آلودگی و حفاظت محیط زیست دریا -علوم دریایی 
 0532 فیزیک دریا -علوم دریایی 

 0532 شیمی دریا -علوم دریایی و اقیانوسی 
 0532 هیدروگرافی -علوم دریایی و اقیانوسی 

  1031 مدیریت استراتژیک -علوم دفاعی و استراتژیک 
 0312 علوم سیاسی
 0312 اندیشه سیاسی -علوم سیاسی 
 0312 اندیشه سیاسی در اسالم -علوم سیاسی 
 0312 المللیهاي بیندیپلماسی و سازمان -علوم سیاسی 
 0312 المللروابط بین -علوم سیاسی 
 0312 گذاري عمومیسیاست –علوم سیاسی 
 0312 گذاري فرهنگیسیاست –علوم سیاسی 
 0312 مسائل ایران -علوم سیاسی 
 0312 مطالعات آمریکاي شمالی -علوم سیاسی 
 0312 مطالعات امنیتی -علوم سیاسی 
 0312 مطالعات ایران -علوم سیاسی 
 0312 مطالعات سیاسی انقالب اسالمی -علوم سیاسی 
 0312 مطالعات کشورهاي آلمانی زبان -علوم سیاسی 
 0312 ايمطالعات منطقه -علوم سیاسی 
 0312 اروپا -اي مطالعات منطقه -علوم سیاسی 
 0312 آسیاي جنوب شرقی -اي مطالعات منطقه -علوم سیاسی 
 0312 آسیاي مرکزي و قفقاز -اي مطالعات منطقه -علوم سیاسی 
 0312 آمریکاي شمالی -اي مطالعات منطقه -علوم سیاسی 
 0312 خاورمیانه -اي مطالعات منطقه -علوم سیاسی 
 0312 خلیج فارس -اي مطالعات منطقه -علوم سیاسی 
اندیشه سیاسی رهبران انقالب  - مطالعات سیاسی انقالب اسالمی -علوم سیاسی

 اسالمی
0312 
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٢٠٤ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
 0312 آینده پژوهی انقالب اسالمی - مطالعات سیاسی انقالب اسالمی -علوم سیاسی
بازتاب انقالب اسالمی در جهان  - مطالعات سیاسی انقالب اسالمی -علوم سیاسی

 اسالم
0312 

شناسی سیاسی جمهوري جامعه - مطالعات سیاسی انقالب اسالمی -م سیاسیعلو
 اسالمی ایران

0312 

 0312 اندیشه سیاسی در اسالم -الملل علوم سیاسی و روابط بین
 0312 دیپلماسی کنترل تسلیحات -الملل علوم سیاسی و روابط بین
 0312 روابط بین الملل -الملل علوم سیاسی و روابط بین
 0312 اي ـ مطالعات آسیاي میانهمطالعات منطقه -الملل علوم سیاسی و روابط بین
 0312 اي ـ مطالعات ایرانمطالعات منطقه -الملل علوم سیاسی و روابط بین
اي ـ مطالعات خاورمیانه و شمال مطالعات منطقه -الملل علوم سیاسی و روابط بین

 آفریقا
0312 

  0313 علوم شناختی
  0313 مغز و تربیت -ذهن  -شناختی  علوم

  0313 شناسی شناختیروان –علوم شناختی 
  0313 شناسیزبان –علوم شناختی 
  0313 فلسفه ذهن -علوم شناختی 
  0313 سازي شناختیمدل –علوم شناختی 

  0811 علوم طیور
  0811 تغذیه طیور - علوم طیور 
  0811 فیزیولوژي طیور - علوم طیور 
 0221 و حدیث علوم قرآن

 0221 تفسیر تطبیقی -علوم قرآن و حدیث 
 0221 تفسیر و علوم قرآن -علوم قرآن و حدیث 
 0221 عرفان تطبیقی -علوم قرآن و حدیث 
 0221 فقه مقارن و حقوق جزاي اسالمی -علوم قرآن و حدیث 
 0221 فقه مقارن و حقوق عمومی اسالمی -علوم قرآن و حدیث 

 0221 معارف قرآن -حدیث علوم قرآن و 
 0221 نهج البالغه -علوم قرآن و حدیث 
 0221 اجتماعی سیاسی و حقوق عمومی -نهج البالغه  -علوم قرآن و حدیث 
 0221 اخالق و تربیت فردي و اجتماعی -نهج البالغه  -علوم قرآن و حدیث 



 
٢٠٥ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
 0221 اصول الدین و معارف علوي -نهج البالغه  -علوم قرآن و حدیث 

 0221 علوم قرآنی
 0114 تربیت مربی عقیدتی، سیاسی -علوم قرآنی 
 0114 تربیت معلم قرآن کریم -علوم قرآنی 
 0114 تربیت معلم قرآن مجید -علوم قرآنی 
 0221 تفسیر قرآن مجید -علوم قرآنی 
 0221 تالوت و کتابت قرآن مجید (فنون قرائت تالوت وکتابت قرآن مجید) -علوم قرآنی 
 0221 علوم قرآن -علوم قرآنی 
 0221 علوم قرآن مجید -علوم قرآنی 

 0613 علوم کامپیوتر
 0613 بیوانفورماتیک -علوم کامپیوتر 
 0613 هاي هوشمندسیستم –علوم کامپیوتر 
 0613 علوم تصمیم و مهندسی دانش -علوم کامپیوتر 
 0613 محاسبات علمی -علوم کامپیوتر 
 0613 نظریه محاسبات -علوم کامپیوتر 
 0322 کتابداري -علوم کتابداري 

 0322 برنامه ریزي کتابداري -رسانی علوم کتابداري و اطالع
 0322 کتابخانه هاي آموزشگاهی -رسانی علوم کتابداري و اطالع
 0322 کتابخانه هاي دانشگاهی -رسانی علوم کتابداري و اطالع
 0322 کتابخانه هاي عمومی -رسانی علوم کتابداري و اطالع
 0322 مدیریت فناوري اطالعات -رسانی علوم کتابداري و اطالع

 0511 علوم محیط زیست
 0712 انرژي و تغییر اقلیم -علوم محیط زیست 
 0712 فناوري مدیریت پسماند -علوم محیط زیست 
 0712 کنترل و پایش آلودگی -علوم محیط زیست 

  0740 علوم مهندسی
  0740 ریاضی مهندسی -مهندسی  علوم

  0740 علوم مهندسی زیست محیطی -علوم مهندسی 
  0740 علوم مهندسی محاسباتی -علوم مهندسی 
  0740 فیزیک مهندسی -علوم مهندسی 

  0722 بیولوژي و حفاظت چوب -علوم و صنایع چوب و کاغذ 
  0722 خمیر و کاغذ -علوم و صنایع چوب و کاغذ 



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٢٠٦ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
  0722 صنایع چوب -چوب و کاغذ علوم و صنایع 

  0721 علوم و صنایع غذایی
  0721 بیوتکنولوژي غذایی -علوم و صنایع غذایی 
  0721 بیولوژي مواد غذایی -علوم و صنایع غذایی 
  0721 تبدیل مواد غذایی -علوم و صنایع غذایی 
  0721 تکنولوژي صنایع غذایی -علوم و صنایع غذایی 
  0721 تکنولوژي مواد غذایی -علوم و صنایع غذایی 
  0721 زیست فناوري مواد غذایی -علوم و صنایع غذایی 
  0721 شیمی مواد غذایی -علوم و صنایع غذایی 
  0721 علوم مواد غذایی -علوم و صنایع غذایی 
  0721 فناوري مواد غذایی -علوم و صنایع غذایی 
  0721 کنترل کیفی و بهداشتی -علوم و صنایع غذایی 
  0721 مهندسی صنایع غذایی -علوم و صنایع غذایی 
  0721 مهندسی علوم و صنایع غذایی -علوم و صنایع غذایی 
  0721 مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی -علوم و صنایع غذایی 
  0721 میکروبیولوژي مواد غذایی -علوم و صنایع غذایی 

  0714 نانو الکترونیک -علوم و فناوري نانو 
 0531 نانو شیمی -و فناوري نانو  علوم

 0533 نانو فیزیک -علوم و فناوري نانو 
 0533 نانو ساختارها -نانو فیزیک  -علوم و فناوري نانو 
  0715 نانو مواد -علوم و فناوري نانو 

 0223 فلسفه اسالمی -علوم و معارف اسالمی 
 0221 البالغهعلوم و معارف نهج

  0811 آبیاري و زهکشی -علوم و مهندسی آب 
  0811 هاي آبیسازه –علوم و مهندسی آب 
  0811 مهندسی منابع آب -علوم و مهندسی آب 

  0811 علوم و مهندسی آبخیزداري
  0811 آب -علوم و مهندسی آبخیزداري 
  0811 زمین -علوم و مهندسی آبخیزداري 

 0732 آب - عمران 
 0732 خانه آبشبکه و تصفیه  -آب و فاضالب  - عمران 



 
٢٠٧ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
 0732 شبکه و تصفیه خانه فاضالب -آب و فاضالب  - عمران 
 0732 هاي زیرزمینیآب –آبشناسی  - عمران 
 0732 هاي سطحیآب –آبشناسی  - عمران 
 0732 سازيپل سازي و ابنیه - عمران 
 0732 هاپیش ساخته - عمران 
 0732 راه - عمران 
 0732 ساختمان - عمران 
 0732 هاي بتنیاجراي ساختمان -ساختمان  - عمران 
 0732 کارهاي عمومی ساختمان -ساختمان  - عمران 
 0732 هاي آبیساختمان –عمران 
 0732 ژئوتکنیک - هاي آبی ساختمان –عمران 
 0732 ساختمان - هاي آبی ساختمان –عمران 
 0732 هاي بتنیساختمان –عمران 
 0732 سد و شبکه - عمران 
  0811 اراضی کشاورزيعمران 

  1031 عملیات توپ زمین به هوا (نزاجا) 
  1031 عملیات زمین به هوا (نزاجا) 

 0533 عینک سازي
  0912 غدد اطفال

  0912 غدد درون ریز و متابولیسم
  0912 غدد درون ریز و متابولیسم کودکان

  0916 فارماسیوتیکس
  0916 فارماکوگنوزي

  0916 فارماکولوژي پزشکی
  0916 فارماکولوژي دامپزشکی
  0841 فرآورده هاي بیولوژیک

  0724 فراورى سنگ
  0721 فرآوري آبزیان
  0723 فرآوري چرم

  0811 فرآوري خوراك دام
  0724 فرآوري مواد معدنی

  0715 فرزکارى



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٢٠٨ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
  CNC 0715فرزکارى 

 0214 اقتصاد و مدیریت فرش -فرش 
 0214 بافت و مرمت فرش -فرش 
 0214 مدیریت -فرش 
 0214 مواد اولیه و رنگرزي -فرش 

 0214 فرش دستباف
 0232 هاي باستانیفرهنگ و زبان

 0221 فرهنگ و معارف اسالمی
 0221 فقه اهل سنت

 0221 آیین دادرسی -فقه قضایی 
 0221 جزا و جرم شناسی -فقه قضایی 

 0421 فقه و حقوق اقتصادي
 0221 فقه و حقوق امامی - فقه و حقوق مذاهب اسالمی 
 0221 فقه و حقوق حنفی - فقه و حقوق مذاهب اسالمی 
 0221 فقه و حقوق شافعی - فقه و حقوق مذاهب اسالمی 

 0221 فقه و مبانی حقوق اسالمی و اندیشه امام خمینی (ره)
 0221 اخالق اسالمی -فقه و معارف اسالمی 
 0221 تاریخ اسالم -فقه و معارف اسالمی 
 0221 تربیت اسالمی -فقه و معارف اسالمی 
 0221 حدیث -فقه و معارف اسالمی 
 0221 فقه و اصول -فقه و معارف اسالمی 
 0221 فلسفه -فقه و معارف اسالمی 
 0221 قرآن -فقه و معارف اسالمی 
 0221 کالم -فقه و معارف اسالمی 

 0223 فلسفه
 0223 حکمت متعالیه -فلسفه 
 0223 حکمت مشاء -فلسفه 
 0223 فلسفه اخالق -فلسفه 
 0311 فلسفه اقتصاد اسالمی -فلسفه 
 0223 فلسفه تطبیقی -فلسفه 
 0223 فلسفه جدید و معاصر غرب -فلسفه 



 
٢٠٩ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
 0223 فلسفه حقوق -فلسفه 
 0223 فلسفه دین -فلسفه 
 0223 فلسفه عصرجدید -فلسفه 
 0223 فلسفه علم -فلسفه 
 0223 علم و فناوريفلسفه  -فلسفه 
 0223 فلسفه غرب -فلسفه 
 0223 فلسفه معاصر -فلسفه 
 0223 فلسفه منطق -فلسفه 
 0223 فلسفه و حکمت اسالمی -فلسفه 
 0223 فلسفه و کالم اسالمی -فلسفه 
 0223 فلسفه یونان و قرون وسطی -فلسفه 
 0223 قدیم و قرون وسطی -فلسفه 
 0223 منطق فهم دین -فلسفه 

 0223 فلسفه اخالق تطبیقی
 0223 فلسفه تحلیلی

 0223 تعلیم و تربیت اسالمی - فلسفه تعلیم و تربیت 
 0111 ریزيفلسفه تعلیم و تربیت و برنامه

 0223 فلسفه دین و مسائل کالمی جدید
 0223 فلسفه سیاسی اسالمی
 0223 فلسفه و عرفان اسالمی
  0923 فناوري اطالعات سالمت

 0612 اطالعات و ارتباطاتفناوري 
 0612 اي در شهرداريخدمات رایانه - فناوري اطالعات و ارتباطات
  0811 فناوري پرورش توت فرنگی

  MRI( 0914فناوري تصویربرداري پزشکی (
  0841 فناوري تولید مثل در دامپزشکی

  0721 فناوري زیستی مواد غذایی
 0731 فناوري معماري
 0731 بیونیک -فناوري معماري 
 0731 دیجیتال -فناوري معماري 

  0714 فوتونیک
  0714 الکترونیک -فوتونیک 



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٢١٠ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
  0714 الکترونیک و مخابرات -فوتونیک 
  0714 بیوفوتونیک -فوتونیک 
  0714 تجربی -فوتونیک 
  0714 فناوري و کاربرد لیزر -فوتونیک 
  0714 فیزیک -فوتونیک 
  0714 مخابرات -فوتونیک 
  0714 مهندسی الکترواپتیک -فوتونیک 
  0714 مواد فوتونیکی -فوتونیک 
  0714 نظري -فوتونیک 

  0912 فوریت پزشکی
  0915 هاي پزشکیفوریت
 0533 فیزیک
 0533 اتمسفر -فیزیک 
 0533 اتمی -فیزیک 
 0533 حالت جامد -اتمی  -فیزیک 
 0533 اتمی مولکولی -فیزیک 
 0533 اپتیک تجربی - اتمی مولکولی -فیزیک 
 0533 اپتیک کوانتومی -اتمی مولکولی  -فیزیک 
 0533 اپتیک نظري -اتمی مولکولی  -فیزیک 
 0533 هاي فراسرداتم –اتمی مولکولی  -فیزیک 
 0533 اپتیک کوانتومی و اطالعات کوانتومی - اتمی و مولکولی  -فیزیک 
 0533 اپتیک و فوتونیک - اتمی و مولکولی  -فیزیک 
 0533 لیزر تیوري - اتمی و مولکولی  -فیزیک 
 0533 لیزر نظري - اتمی و مولکولی  -فیزیک 
 0533 لیزر و اپتیک غیرخطی - اتمی و مولکولی  -فیزیک 
 0533 اتمی و مولکولی در زمینه اپتیک -فیزیک 
 0533 اتمی و مولکولی در زمینه اپتیک لیزر -فیزیک 
 0533 در زمینه پالسمااتمی و مولکولی  -فیزیک 
 0533 اتمی و مولکولی در زمینه لیزر -فیزیک 
 0533 اختر شناسی -فیزیک 
 0114 آموزش فیزیک -فیزیک 



 
٢١١ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
 0533 بیوفیزیک -فیزیک 
 0533 جامد و الکترونیک -فیزیک 
 0533 اتمی و مولکولی -جامد و الکترونیک  -فیزیک 
 0533 حالت جامد -فیزیک 
 0533 ماده چگال سخت -جامد حالت  -فیزیک 
 0533 ماده چگال نرم -حالت جامد  -فیزیک 
 0533 ذرات بنیادي -فیزیک 
 0533 شناسیکیهان –ذرات بنیادي  -فیزیک 
 0533 شناسیگرانش و کیهان -ذرات بنیادي  -فیزیک 
 0533 ذرات بنیادي در زمینه گرانش و ریاضی فیزیک -فیزیک 
 0533 ژئودینامیک -فیزیک 
 0532 ژئودینامیک و ژئوفیزیک -فیزیک 
 0532 ژئوفیزیک -فیزیک 
 0533 هاي پیچیدهسیستم –فیزیک 
 0533 هاي پیچیده و دینامیک غیرخطیسیستم –فیزیک 
 0533 هاشالوده –فیزیک 
 0533 فیزیک خورشید -فیزك نجومی  -فیزیک 
 0533 فیزیک بنیادي (نظري) -فیزیک 
 0533 حالت جامد تجربیفیزیک  -فیزیک 
 0533 فیزیک حالت جامد نظري -فیزیک 
 0533 فیزیک خورشید و اخترفیزیک -فیزیک 
 0533 شتابگرها -فیزیک ذرات  -فیزیک 
 0533 فیزیک کاربردي -فیزیک 
 0533 اتمی مولکولی -فیزیک کاربردي  -فیزیک 
 0533 حالت جامد -فیزیک کاربردي  -فیزیک 
 0533 محاسباتی فیزیک -فیزیک 
 0533 فیزیک نجوم -فیزیک 
 0533 شناسی نظرياختر فیزیک و کیهان -فیزیک نجومی  -فیزیک 
 0533 ايجو سیاره -فیزیک نجومی  -فیزیک 
 0533 زمینه گرانش -فیزیک نجومی  -فیزیک 
 0533 هاي نوترونیستاره –فیزیک نجومی  -فیزیک 
 0533 کیهان شناسی -فیزیک 



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٢١٢ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
 0533 گرانش - فیزیک
 0533 هاي نازكالیه –فیزیک 
 0533 لیزر -فیزیک 
 0533 ماده چگال -فیزیک 
 0533 حالت جامد -ماده چگال  -فیزیک 
 0533 زمینه انتقال حرارت در نانوساختارها -ماده چگال  -فیزیک 
 0533 هاي پیچیدهسامانه –ماده چگال  -فیزیک 
 0533 نانوفیزیک -ماده چگال  -فیزیک 
 0533 نظري محاسباتی -ماده چگال  -فیزیک 
 0533 مکانیک آماري -فیزیک 
 0533 مهندسی پالسما -فیزیک 
 0533 نانو فیزیک محاسباتی -فیزیک 
 0533 نانوتکنولوژي -فیزیک 
 0533 هاي باالانرژي –نجوم  -فیزیک 
 0533 نجوم ذره اي -فیزیک 
 0533 نجوم و اخترفیزیک -فیزیک 
 0533 نجومی -فیزیک 
 0533 گرانش -نجومی  -فیزیک 
 0533 گرانش و کیهان شناسی -نجومی  -فیزیک 
 0533 نظري -فیزیک 
 0533 هاي باالنظري در زمینه انرژي -فیزیک 
 0533 نظري در زمینه محاسبات و اطالعات کوانتومی -فیزیک 
 0533 نظري و اختر فیزیک -فیزیک 
 0533 ايهستهنظري و  -فیزیک 
 0533 ها و ذرات بنیادينظریه میدان -فیزیک 
 0533 ايهسته –فیزیک 
 0533 اي کاربرديهسته –فیزیک 
 0532 هواشناسی -فیزیک 

 0533 زمینه آشوب -فیزیک بنیادي 
 0533 زمینه ریاضی و فیزیک -فیزیک بنیادي 
  0912 فیزیک پزشکی



 
٢١٣ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
 0533 ايفیزیک حالت جامد هسته

 0533 ابر ریسمان -فیزیک ذرات بنیادي 
 0533 هاي باالانرژي –فیزیک ذرات بنیادي 

 0533 فیزیک مهندسی
  0533 حالت جامد -فیزیک مهندسی 
 0533 لیزر و اپتیک -فیزیک مهندسی 

 0533 ریاضی فیزیک -فیزیک نظري 
 0533 گرانش -فیزیک نظري 
 0533 ریاضی فیزیکهاي انتگرال پذیر و مدل –فیزیک نظري 

  0915 فیزیوتراپی
  0915 فیزیوتراپی ورزشی
  0912 فیزیولوژي پزشکی
  1014 بیوشیمی و متابولیسم ورزشی -فیزیولوژي ورزشی 
  1014 تغذیه و ورزش -فیزیولوژي ورزشی 
  1014 فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستی -فیزیولوژي ورزشی 
  1014 فعالیت ورزشی بالینیفیزیولوژي  -فیزیولوژي ورزشی 
  1014 فیزیولوژي فعالیت ورزشی محض -فیزیولوژي ورزشی 
  1014 عضالنی -فیزیولوژي ورزشی عصبی  -فیزیولوژي ورزشی 
  1014 فیزیولوژي ورزشی قلب و عروق و تنفس -فیزیولوژي ورزشی 
  1014 فیزیولوژي ورزشی کاربردي -فیزیولوژي ورزشی 

 0211 سازيفیلم
 0211 تدوین فیلم -سازي فیلم
 0211 عکاسی و فیلمبرداري -سازي فیلم
 0211 کمک کارگردانی -سازي فیلم
 0211 نقاشی متحرك -سازي فیلم

 0215 فیلمنامه نویسی
  0912 شناسی پزشکیقارچ
  0715 سازى فلزىقالب
  0715 هاي پالستیکساخت قالب -سازي قالب
  0715 هاي دایکاستساخت قالب -سازي قالب
  0715 هاي فلزيساخت قالب -سازي قالب
  0715 هاي فورجساخت قالب -سازي قالب



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٢١٤ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
  0715 هاي کفشساخت قالب -سازي قالب
  0723 بافی ماشینیقالی

  0912 قرنیه (سگمان قدامی)
  0912 قلب اطفال

 0214 زنیقلم
 0214 زنی روى فلزقلم

  1031 قوانین تیر و توپخانه صحرایی (نزاجا) 
  0722 سازى چوبیکابینت

  0721 کاربرى آزمایشگاه موادغذایی
  0811 هاى آبیارى تحت فشارکاربرى سیستم

 0732 کارهاى عمومی ساختمان
 0732 کارهاى فلزي ساختمان

  0722 چوب CNCکارورى دستگاه 
 0713 الکترونیک صنعتی
  0812 جالیزىکشت گلخانه اى 

  0721 کنترل میکروبی و شیمیایی موادغذایی
  0714 کابل (مخابرات) 
 0611 کاربرد کامپیوتر

 0321 کاردانی حرفه اي خبرنگاري
 0212 طراحی صحنه -کاردانی حرفه اي هنرهاي نمایشی 

  1032 ایمنی و حفاظت تصرفات ساختمانی -اي آتش نشانی و خدمات ایمنی کاردانی حرفه
 0421 اي ارشاد و معاضدت قضاییکاردانی حرفه
  1013 اي آشپزي کاردانی حرفه
  0313 اي اصالح و تربیتکاردانی حرفه
  1032 اي اطفاء حریق شهريکاردانی حرفه
  1031 اي اطالعات سیگنالی نظامیکاردانی حرفه
  1031 آوري اطالعاتجمع -اي اطالعات نظامی کاردانی حرفه

  1032 اي امداد و سوانححرفهکاردانی 
  1032 اي امداد و نجات شهريکاردانی حرفه
  1031 اي امور ایمنی و حفاظت سازمانیکاردانی حرفه
 0412 اي امور بانکیکاردانی حرفه



 
٢١٥ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
 0412 اي امور بورسکاردانی حرفه
  0413 اي امور بیمهکاردانی حرفه
  1041 اي امور پستیکاردانی حرفه

  0923 اي امور تعاونحرفهکاردانی 
  1015 اي امور حج و زیارتکاردانی حرفه
  1031 اي امور حفاظت اطالعات سازمانیکاردانی حرفه
 0421 شوراي حل اختالف -اي امور حقوق کاردانی حرفه
 0421 اي امور دهیاري و شوراهاکاردانی حرفه
  1015 اي امور زائرینکاردانی حرفه
  0314 امور فرهنگیاي کاردانی حرفه
 0322 امور موزه -اي امور فرهنگی کاردانی حرفه
 0322 ویراستاري -اي امور فرهنگی کاردانی حرفه
 0322 اي امور کتابداري و اطالع رسانیکاردانی حرفه
  0314 اي امور محلهکاردانی حرفه
 0211 اي انیمیشنکاردانی حرفه
  1022 واحدهاي صنفیاي ایمنی و بهداشت کاردانی حرفه
  0414 اي بازاریابیکاردانی حرفه
 0311 امور گمرکی -اي بازرگانی کاردانی حرفه
  0413 امور نمایشگاهی -اي بازرگانی کاردانی حرفه
  0416 انبارداري -اي بازرگانی کاردانی حرفه
  0413 خدمات مشاوره امالك -اي بازرگانی کاردانی حرفه
 0421 مشاوره حقوقی اصناف -بازرگانی اي کاردانی حرفه
 0215 اي بازیگريکاردانی حرفه
 0214 اي بافت فرش دستبافکاردانی حرفه
  0831 اي بهداشت آبزیانکاردانی حرفه
  0721 اي بهداشت فرآورده هاي دامیکاردانی حرفه
  0841 یار دامپزشکیاي بهداشتکاردانی حرفه
  1012 مردانهاي پیرایش کاردانی حرفه
  1041 اي تاکسیرانیکاردانی حرفه
  1031 اي تامین فیزیکی اطالعاتکاردانی حرفه
  0414 اي تبلیغاتکاردانی حرفه
  1014 گري پایه آمادگی جسمانیمربی –اي تربیت بدنی کاردانی حرفه



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٢١٦ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
  1014 گري پایه بسکتبالمربی –اي تربیت بدنی کاردانی حرفه
  1014 گري پایه پرورش انداممربی –اي تربیت بدنی کاردانی حرفه
  1014 گري پایه تکواندومربی –اي تربیت بدنی کاردانی حرفه
  1014 گري پایه تیراندازيمربی –اي تربیت بدنی کاردانی حرفه
  1014 گري پایه جودومربی –اي تربیت بدنی کاردانی حرفه
  1014 پایه چوگانگري مربی –اي تربیت بدنی کاردانی حرفه
  1014 گري پایه دو و میدانیمربی –اي تربیت بدنی کاردانی حرفه
  1014 گري پایه ژیمناستیکمربی –اي تربیت بدنی کاردانی حرفه
  1014 گري پایه سوارکاريمربی –اي تربیت بدنی کاردانی حرفه
  1014 گري پایه شطرنج-مربی –اي تربیت بدنی کاردانی حرفه
  1014 گري پایه شنامربی –اي تربیت بدنی کاردانی حرفه
  1014 گري پایه فوتبالمربی –اي تربیت بدنی کاردانی حرفه
  1014 گري پایه فوتسالمربی –اي تربیت بدنی کاردانی حرفه
  1014 گري پایه کاراتهمربی –اي تربیت بدنی کاردانی حرفه
  1014 گري پایه کشتیمربی –اي تربیت بدنی کاردانی حرفه
  1014 گري پایه کوهپیماییمربی –اي تربیت بدنی کاردانی حرفه
  1014 گري پایه هندبالمربی –اي تربیت بدنی کاردانی حرفه
  1014 گري پایه والیبالمربی –اي تربیت بدنی کاردانی حرفه
  1014 زورخانه ايگري پایه ورزش پهلوانی و مربی –اي تربیت بدنی کاردانی حرفه
  1014 گري پایه ورزش رزم ملی ایرانمربی –اي تربیت بدنی کاردانی حرفه
  1014 گري ورزش معلولینمربی –اي تربیت بدنی کاردانی حرفه
 0114 اي تربیت مبلغ قرآن کریمکاردانی حرفه
 0114 اي تربیت مربی امور فرهنگی کودك و نوجوانکاردانی حرفه
 0114 اي تربیت مربی آموزش هاي شهرونديکاردانی حرفه
 0114 اي تربیت مربی پیش از دبستانکاردانی حرفه
 0112 اي تربیت مربی پیش دبستانیکاردانی حرفه
 0114 اي تربیت مربی خانه کودك و نوجوانکاردانی حرفه
 0114 اي تربیت مربی قرآن کریمکاردانی حرفه
 0114 کودکان با نیازهاي ویژهاي تربیت مربی کاردانی حرفه
 0114 اي تربیت مربی کودکان کم توان ذهنیکاردانی حرفه
 0114 اي تربیت مربی مهد کودكکاردانی حرفه



 
٢١٧ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
 0312 اي تربیت مروج سیاسیکاردانی حرفه
  0811 توسعه روستایی -اي ترویج کشاورزي کاردانی حرفه
 0111 اي تکنولوژي آموزشیکاردانی حرفه
 0211 صحافی -اي چاپ کاردانی حرفه
 0211 طراحی چاپ -اي چاپ کاردانی حرفه
 0211 اي چاپ و نشرکاردانی حرفه
 0411 اي حسابداري تولیدي و صنعتیکاردانی حرفه
 0411 اي حسابداري دولتیکاردانی حرفه
 0411 اي حسابداري صنعتیکاردانی حرفه
 0411 اي حسابداري مالیکاردانی حرفه
 0411 اي حسابداري مالیاتیکاردانی حرفه
 0411 اي حسابداري واحدهاي صنفیکاردانی حرفه
 0411 اي حسابرسیکاردانی حرفه
  1031 اي حفاظت اطالعات سیاسی و نظامیکاردانی حرفه
 0421 امور ضابطین قضایی - اي حقوق کاردانی حرفه
 0421 خدمات قضایی - اي حقوق کاردانی حرفه
 0421 دستیاري قضایی - اي حقوق کاردانی حرفه
 0421 نگارش حقوقی - اي حقوق کاردانی حرفه
 0421 اي حقوق ثبتیکاردانی حرفه
  0716 اي خدمات پس از فروش خودروکاردانی حرفه
  0918 بهورزي -اي خدمات سالمت کاردانی حرفه
 0918 دارویاري -اي خدمات سالمت کاردانی حرفه
 0918 داريمطب –اي خدمات سالمت کاردانی حرفه
  1015 اي خدمات گردشگريکاردانی حرفه
  1041 اي خدمات گمرکیکاردانی حرفه
  0723 اي دوخت و تکنولوژي لباسکاردانی حرفه
  0414 اي روابط عمومیکاردانی حرفه
  1022 اي سالمت یاريکاردانی حرفه
 0215 فیلمتدوین  - اي سینما کاردانی حرفه
 0211 تصویربرداري - اي سینما کاردانی حرفه
 0215 تهیه و تولید فیلم - اي سینما کاردانی حرفه
 0215 جلوه هاي ویژه - اي سینما کاردانی حرفه



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٢١٨ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
 0215 صدابرداري - اي سینما کاردانی حرفه
 0215 فیلم سازي - اي سینما کاردانی حرفه
 0215 نامه نویسیفیلم  - اي سینما کاردانی حرفه
 0214 سفال و کاشی سنتی -اي صنایع دستی کاردانی حرفه
 0214 فرش دستباف -اي صنایع دستی کاردانی حرفه
 0214 مصنوعات چوبی -اي صنایع دستی کاردانی حرفه

 0212 طراحی لباساي حرفهکاردانی 
 0214 هاي قیمتیتراش سنگ -اي طال و جواهر کاردانی حرفه
 0214 ساخت زیورآالت با دست -اي طال و جواهرسازي کاردانی حرفه
 0214 گوهرنشانی -اي طال و جواهرسازي کاردانی حرفه
 0211 اي عکاسیکاردانی حرفه
 0211 اي عکاسی خبريکاردانی حرفه
  0841 اي علوم آزمایشگاهی دامپزشکیکاردانی حرفه
  1031 واکنش سریعهاي ضربت و اي عملیاتکاردانی حرفه
  0841 اي فراورده هاي بیولوژیککاردانی حرفه
  0721 اي قناديکاردانی حرفه
 0215 اي کارگردانی هنري بازي هاي رایانه ايکاردانی حرفه
 0215 اي کارگردانی و طراحی بازي هاي رایانه ايکاردانی حرفه
 0215 اي کمک کارگردانیکاردانی حرفه
  0922 کودکیارياي کاردانی حرفه
  1012 اي گریمکاردانی حرفه
 0231 آثار دیداري و شنیداري -اي مترجمی زبان اسپانیولی کاردانی حرفه
 0231 آثار مکتوب و متون رسمی -اي مترجمی زبان اسپانیولی کاردانی حرفه
 0231 آثار دیداري و شنیداري - اي مترجمی زبان انگلیسی کاردانی حرفه

 0231 آثار مکتوب و متون رسمی - اي مترجمی زبان انگلیسی حرفهکاردانی 
 0231 آثار دیداري و شنیداري -اي مترجمی زبان فرانسوي کاردانی حرفه
 0231 آثار مکتوب و متون رسمی -اي مترجمی زبان فرانسوي کاردانی حرفه
  0923 خانواده -اي مددکاري اجتماعی کاردانی حرفه
  0923 کودك -مددکاري اجتماعی اي کاردانی حرفه
  0923 مراقبت سالمندان -اي مددکاري اجتماعی کاردانی حرفه
  0923 مراکز اورژانس اجتماعی -اي مددکاري اجتماعی کاردانی حرفه



 
٢١٩ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
 0215 اي مدیحه و مرثیه سراییکاردانی حرفه
  0413 امور اداري -اي مدیریت کاردانی حرفه
  1013 امور تشریفات -اي مدیریت کاردانی حرفه
  0415 امور دفتري -اي مدیریت کاردانی حرفه
  0413 بهره وري در واحدهاي صنفی -اي مدیریت کاردانی حرفه
  1041 خدمات بندري -اي مدیریت کاردانی حرفه
  0413 هاي صنفیسرپرستی تشکل -اي مدیریت کاردانی حرفه
  1041 کاال و خدمات سرپرستی شبکه توزیع -اي مدیریت کاردانی حرفه
  0413 هاي تجاريسرپرستی مجتمع -اي مدیریت کاردانی حرفه
  0413 لجستیک و زنجیره تامین -اي مدیریت کاردانی حرفه
  0413 اي مدیریت کسب و کارکاردانی حرفه
  0413 اي مدیریت کسب و کار ورزشیکاردانی حرفه
  1012 اي مراقبت زیبایی پوست و موکاردانی حرفه
  1031 اي مراقبت و کنترل اطالعاتکاردانی حرفه
  0314 اي مشارکت مردمیکاردانی حرفه
 0212 معماري داخلی -اي معماري کاردانی حرفه
 0215 آواز ایرانی -اي موسیقی کاردانی حرفه
 0215 نوازندگی ساز ایرانی -اي موسیقی کاردانی حرفه
  1041 هواپیمااي میهمانداري کاردانی حرفه
  1013 اي هتلداريکاردانی حرفه
 0213 خوشنویسی -اي هنرهاي تجسمی کاردانی حرفه
 0213 عکاسی -اي هنرهاي تجسمی کاردانی حرفه
 0211 گرافیک -اي هنرهاي تجسمی کاردانی حرفه
 0213 نقاشی -اي هنرهاي تجسمی کاردانی حرفه
 0213 ایرانی نقاشی -اي هنرهاي تجسمی کاردانی حرفه
 0213 نقاشی دیواري -اي هنرهاي تجسمی کاردانی حرفه
 0215 دستیاري کارگردان -اي هنرهاي نمایشی کاردانی حرفه

  0811 انتقال و توزیع آب کشاورزي -کاردانی فنی آب و خاك 
  0811 کشی و بهسازي خاكزه –کاردانی فنی آب و خاك 
  0811 اراضی کشاورزيعمران  -کاردانی فنی آب و خاك 
  0714 کاردانی فنی ابزار دقیق

  0811 انتقال و توزیع آب کشاورزي -کاردانی فنی آبیاري 



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٢٢٠ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
 ICT( 0612کاردانی فنی ارتباطات و فناوري اطالعات (

 0711 کاردانی فنی آزمایشگاه صنایع سرامیک
  0715 کاردانی فنی آسانسور و پله برقی

  0413 کاردانی فنی اشتغال
 0311 وريکاردانی فنی اقتصاد کار و بهره

  0714 کاردانی فنی الکترونیک
  0714 کاردانی فنی الکترونیک صنعتی
 0713 کاردانی فنی الکتریک نیروگاه

  0721 هاي روغنیتولید دانه -کاردانی فنی امور زراعی 
  0721 تولید گندم و جو -کاردانی فنی امور زراعی 

  0721 تولید نیشکر -زراعی کاردانی فنی امور 
  0812 گیاهان دارویی و معطر -کاردانی فنی امور زراعی 

  0716 کاردانی فنی اویونیک هواپیما
  0725 کاردانی فنی ایمنی زمینی فرودگاهی
  0725 کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی

  0725 کاردانی فنی ایمنی مترو
 0612 گستردههاي کاردانی فنی اینترنت و شبکه
  0715 کاردانی فنی بازرسی جوش

 0611 ايکاردانی فنی بازي سازي رایانه
  0811 تولید سبزي و صیفی - کاردانی فنی باغبانی 
  0811 هاي خوراکیتولید قارچ - کاردانی فنی باغبانی 
  0811 تولید مرکبات - کاردانی فنی باغبانی 
  0811 مناطق معتدلههاي تولید میوه - کاردانی فنی باغبانی 
  0811 تولید و پرورش نهال باغی - کاردانی فنی باغبانی 
  0811 تولید و فرآوري انگور - کاردانی فنی باغبانی 
  0811 تولید و فرآوري پسته - کاردانی فنی باغبانی 
  0811 تولید و فرآوري خرما - کاردانی فنی باغبانی 
  0812 گل و گیاهان زینتی - کاردانی فنی باغبانی 

  0714 کاردانی فنی برق
 0713 الکتروتکنیک -کاردانی فنی برق 
  0714 الکترونیک -کاردانی فنی برق 



 
٢٢١ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
  0714 الکترونیک عمومی -کاردانی فنی برق 
 0713 انتقال -کاردانی فنی برق 
  0714 برق خودروهاي زرهی -کاردانی فنی برق 
 0713 برق صنعتی -کاردانی فنی برق 

  0714 تأسیسات -برق  کاردانی فنی
  0714 تأسیسات الکتریکی ساختمان -کاردانی فنی برق 
 0713 هاي الکتریکیتعمیر و نگهداري ماشین -کاردانی فنی برق 
 0713 توزیع -کاردانی فنی برق 
 0713 قدرت -کاردانی فنی برق 
  0714 مخابرات -کاردانی فنی برق 

  0714 آالت سنگینکاردانی فنی برق ماشین
  0714 کاردانی فنی برق مترو

 0613 سازي کامپیوترکاردانی فنی برنامه
  1041 برداري راه آهنکاردانی فنی بهره

  0811 کاردانی فنی پرورش اسب
  0811 کاردانی فنی پرورش توت فرنگی

 0732 هاي عمرانیکاردانی فنی پیمان
  0715 کاردانی فنی تأسیسات مکانیکی ساختمان

  0914 تجهیزات اتاق عمل - فنی تجهیزات پزشکی  کاردانی
  0914 تجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشکی - کاردانی فنی تجهیزات پزشکی 
  0914 تجهیزات کنترل عفونی و استریلیزاسیون - کاردانی فنی تجهیزات پزشکی 
  0716 آالت بنادرکاردانی فنی تجهیزات و ماشین

  0721 غذایی کاردانی فنی تصفیه آب و پساب صنایع
  0914 کاردانی فنی تعمیر و نگهداري تجهیزات اتاق عمل

  0914 کاردانی فنی تعمیر و نگهداري تجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشکی
  0716 کاردانی فنی تعمیر و نگهداري خودرو
  0716 کاردانی فنی تعمیر و نگهداري هواپیما

  0715 آالت صنعتیکاردانی فنی تعمیرات ماشین
  0831 کاردانی فنی تکثیر و پرورش ماهیان سردابی
  0831 کاردانی فنی تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی

  0723 کاردانی فنی تولید کفش
  0722 کاردانی فنی تولید مبلمان



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٢٢٢ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
  0811 کاردانی فنی تولیدات باغی
  0811 کاردانی فنی تولیدات زراعی
  0811 ايکاردانی فنی تولیدات گلخانه

  0724 هاي نفت و گازکاردانی فنی حفاري چاه
  0724 کاردانی فنی حفاري معدن

  0714 کاردانی فنی خدمات الکترونیکی شهر
 0611 کاردانی فنی خدمات فناوري اطالعات و ارتباطات روستایی

  0811 پرورش زنبور عسل -کاردانی فنی دامپروري 
  0811 پرورش صنعتی طیور -کاردانی فنی دامپروري 
  0811 پرورش صنعتی گاو -کاردانی فنی دامپروري 

  0716 کاردانی فنی دیسپچري پرواز
 0614 کاردانی فنی ربات

 0211 ارتباطات فنی - کاردانی فنی رسانه 
 0211 تجهیزات صدابرداري - کاردانی فنی رسانه 

  0716 کاردانی فنی رنگ خودرو
 0711 سازيکاردانی فنی رنگ

  0413 روابط کارکاردانی فنی 
  0715 زیورآالت -کاردانی فنی ریخته گري 
  0723 کاردانی فنی ریسندگی

  0811 تولید برنج -کاردانی فنی زراعت 
  0724 کاردانی فنی سیال حفاري

  0714 کاردانی فنی سیستم وسیگنالینگ و کنترل مترو
 0732 خانه فاضالبکاردانی فنی شبکه تصفیه

 0612 کامپیوتري هايکاردانی فنی شبکه
 0731 کاردانی فنی شهرسازي

  0831 تکثیر و پرورش آبزیان زینتی -کاردانی فنی شیالت 
  0831 تکثیر و پرورش ماهیان خاویاري -کاردانی فنی شیالت 
  0831 تکثیر و پرورش میگو -کاردانی فنی شیالت 
  0831 حفاظت از ذخایر و منابع آبزیان -کاردانی فنی شیالت 
  0831 صید و بهره برداري آبزیان -کاردانی فنی شیالت 
  0721 فرآوري محصوالت شیالتی -کاردانی فنی شیالت 



 
٢٢٣ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
 0711 کاردانی فنی شیمی
 0711 پاالیش -کاردانی فنی شیمی 
  0721 صنایع غذایی -کاردانی فنی شیمی 
 0711 صنعتی -کاردانی فنی شیمی 
 0711 عملیات پتروشیمی -کاردانی فنی شیمی 

 0711 ها، مواد آرایشی و بهداشتیشوینده –کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی 
 0711 صنعتی -کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی 
 0711 غذایی -کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی 

  0725 کاردانی فنی صنایع
  0725 ایمنی صنعتی -کاردانی فنی صنایع 

  0721 کاردانی فنی صنایع آرد
  0722 کاردانی فنی صنایع پالستیک
  0722 خط تولید -کاردانی فنی صنایع سرامیک 
 0711 کاردانی فنی صنایع شیمیایی
 0711 پاالیش گاز - کاردانی فنی صنایع شیمیایی 
 0711 سازيرنگ –کاردانی فنی صنایع شیمیایی 

  0721 کاردانی فنی صنایع غذایی
  0721 سازي محصوالت کشاورزيذخیره –کاردانی فنی صنایع غذایی 
  0721 روغن خوراکی -کاردانی فنی صنایع غذایی 
  0721 شیرینی سازي -کاردانی فنی صنایع غذایی 
  0721 هاي لبنیصنایع شیر و فراورده -کاردانی فنی صنایع غذایی 
  0721 فرآوري خشکبار -کاردانی فنی صنایع غذایی 
  0721 کنسروکمپوت و  -کاردانی فنی صنایع غذایی 
  0721 هاي گوشتیگوشت و فراورده -کاردانی فنی صنایع غذایی 
  0721 نان -کاردانی فنی صنایع غذایی 
  0721 هانوشیدنی –کاردانی فنی صنایع غذایی 

  0721 کاردانی فنی صنایع قندسازي
  0722 کاردانی فنی صنایع الستیک
  0723 چرم و پوست - کاردانی فنی صنایع نساجی 
  0721 سازيکاردانی فنی صنعت شیرینی
 0212 کاردانی فنی طراحی لباس
 0214 زنجیرسازي فلزات قیمتی -کاردانی فنی طال و جواهر 



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٢٢٤ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
 0214 گوهرشناسی -کاردانی فنی طال و جواهر 

  0715 ریخته گري -کاردانی فنی طال و جواهرسازي 
 0732 کاردانی فنی عمران
 0732 آب -کاردانی فنی عمران 
 0732 آب و فاضالب -کاردانی فنی عمران 
 0732 هاامور پیمان -کاردانی فنی عمران 
 0732 بتن -کاردانی فنی عمران 
 0732 سازيپل سازي و ابنیه -کاردانی فنی عمران 
 0732 ترافیک شهري -کاردانی فنی عمران 
 0732 سازيتونل –کاردانی فنی عمران 
 0732 حمل و نقل شهري -کاردانی فنی عمران 
 0732 خط و ابنیه مترو -کاردانی فنی عمران 
 0732 سازيراه –کاردانی فنی عمران 
 0732 روسازي راه -کاردانی فنی عمران 
 0732 زیرسازي راه -کاردانی فنی عمران 
 0732 هاي بتنیساختمان –کاردانی فنی عمران 
 0732 هاي آبیسازه –کاردانی فنی عمران 
 0732 هاي پیش ساختهسازه –کاردانی فنی عمران 
 0732 هاي متروسازه –کاردانی فنی عمران 
 0732 سد و شبکه -کاردانی فنی عمران 
 0732 خانه آبشبکه و تصفیه -کاردانی فنی عمران 
 0732 خانه فاضالبشبکه و تصفیه -کاردانی فنی عمران 
 0732 عمران روستایی -کاردانی فنی عمران 
 0732 فتوگرامتري -کاردانی فنی عمران 
 0732 کارتوگرافی -کاردانی فنی عمران 
 0732 کارهاي عمومی ساختمان -کاردانی فنی عمران 
 0732 هاي زیرزمینیمنابع آب -کاردانی فنی عمران 
 0731 بردارينقشه –کاردانی فنی عمران 
 0731 ژئودزي - برداري نقشه –کاردانی فنی عمران 
 0731 برداري مسیرنقشه –کاردانی فنی عمران 
 0732 نگهداري و مرمت ساختمان -کاردانی فنی عمران 



 
٢٢٥ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
  0722 کاردانی فنی فرآوري سنگ تزئینی

 0612 هاي گستردهاینترنت و شبکه -کاردانی فنی فناوري اطالعات 
  0714 خدمات الکترونیکی شهر -کاردانی فنی فناوري اطالعات 

 0611 رسانه -نی فنی فناوري اطالعات کاردا
 0611 کاردانی فنی کامپیوتر
  0714 کاردانی فنی کنترل

  0725 کاردانی فنی کنترل کیفیت خودرو
  0725 کاردانی فنی کنترل کیفیت در صنعت سیمان
  0725 کاردانی فنی کنترل کیفیت قطعات مکانیکی

 0711 عملیات تولید و فرآورش -کاردانی فنی گاز 
 0713 کاردانی فنی گازرسانی

  0811 کاردانی فنی گیاه پزشکی
  0725 کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودرو

  0714 کاردانی فنی لوازم خانگی
  0715 آزمون فلزات -کاردانی فنی متالورژي 
  0715 تولید آلومینیوم -کاردانی فنی متالورژي 
  0715 ریخته گري -کاردانی فنی متالورژي 
  0714 هاارتباط داده -کاردانی فنی مخابرات 
  0714 انتقال رادیویی -کاردانی فنی مخابرات 
  0714 کابل و فیبر نوري -کاردانی فنی مخابرات 
  0714 مراکز سوئیچینگ -کاردانی فنی مخابرات 

  0714 کاردانی فنی مخابرات مترو
  0724 کاردانی فنی معدن
  0724 معادن زغال سنگ استخراج -کاردانی فنی معدن 
  0724 استخراج معادن غیر زغال سنگ -کاردانی فنی معدن 
  0724 استخراج معدن -کاردانی فنی معدن 
  0724 اکتشاف معدن -کاردانی فنی معدن 
  0722 هاي ساختمانیفرآوري سنگ -کاردانی فنی معدن 
  0724 فرآوري مواد معدنی -کاردانی فنی معدن 

 0731 معماري روستایی -معماري کاردانی فنی 
 0731 معماري شهري -کاردانی فنی معماري 

  0811 کاردانی فنی مکانیزاسیون کشاورزي



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٢٢٦ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
  0715 ابزار سازي -کاردانی فنی مکانیک 
  0715 پمپ و کمپرسور -کاردانی فنی مکانیک 
  0715 تأسیسات -کاردانی فنی مکانیک 
  0715 رسانی و گازرسانیتأسیسات آب -کاردانی فنی مکانیک 
  0715 تأسیسات بهداشتی و گازرسانی -کاردانی فنی مکانیک 
  0715 تأسیسات تهویه و تبرید -کاردانی فنی مکانیک 
  0715 هاتأسیسات حرارتی و نیروگاه -کاردانی فنی مکانیک 
  0715 تجهیزات ثابت فرآیندي -کاردانی فنی مکانیک 
  0715 هاي گازيتوربین –کاردانی فنی مکانیک 
  0715 جوشکاري -کاردانی فنی مکانیک 
  0715 ساخت و تولید -کاردانی فنی مکانیک 
  0715 هاي پالستیکساخت و تولید قالب -کاردانی فنی مکانیک 
  0715 هاي دایکاستساخت و تولید قالب -کاردانی فنی مکانیک 
  0715 هاي فلزيساخت و تولید قالب -کاردانی فنی مکانیک 
  0716 صنایع اتومبیل -کاردانی فنی مکانیک 
  0715 ماشین ابزار -کاردانی فنی مکانیک 
  0715 ماشین افزار -کاردانی فنی مکانیک 
  0715 آالتماشین –کاردانی فنی مکانیک 
  0715 آالت صنعت سیمانماشین –کاردانی فنی مکانیک 
  0715 مترو -کاردانی فنی مکانیک 

  0715 مکانیک تأسیسات -مکانیک کاردانی فنی 
  0715 مکانیک تأسیسات صنعتی -کاردانی فنی مکانیک 
  0716 مکانیک خودرو -کاردانی فنی مکانیک 
  0716 مکانیک خودروهاي زرهی -کاردانی فنی مکانیک 
  0715 مکانیک شناورهاي صیادي -کاردانی فنی مکانیک 
  0715 صنعتیآالت مکانیک ماشین -کاردانی فنی مکانیک 
  0715 سازيهاي راهمکانیک ماشین -کاردانی فنی مکانیک 
  0715 هاي زراعی و باغیمکانیک ماشین -کاردانی فنی مکانیک 
  0715 هاي فرآوري خوراك داممکانیک ماشین -کاردانی فنی مکانیک 
  0715 هاي منابع طبیعیمکانیک ماشین -کاردانی فنی مکانیک 

  0715 هاي مکانیکیمونتاژ سیستم -مکانیک کاردانی فنی 



 
٢٢٧ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
  0715 کشی صنعتینقشه –کاردانی فنی مکانیک 

  0725 کاردانی فنی ممیزي انرژي در ساختمان
 0713 کاردانی فنی ممیزي انرژي در صنعت

  0811 آبخیزداري -کاردانی فنی منابع طبیعی 
  0522 احیاي مناطق بیابانی -کاردانی فنی منابع طبیعی 
  0811 تولید بذر و نهال جنگلی و مرتعی -کاردانی فنی منابع طبیعی 
  0821 جنگلداري -کاردانی فنی منابع طبیعی 
  0821 جنگلداري تلفیقی -کاردانی فنی منابع طبیعی 
 0712 کاردانی فنی حفاظت و حمایت منابع طبیعی -کاردانی فنی منابع طبیعی 
  0811 داريمرتع –کاردانی فنی منابع طبیعی 

  0715 کاردانی فنی مواد
  0715 گريریخته –کاردانی فنی مواد 
  0715 سرامیک -کاردانی فنی مواد 

  0716 کاردانی فنی مونتاژ خودرو
  0714 ايهاي رایانهکاردانی فنی مونتاژ و تعمیر سیستم

  0723 کاردانی فنی نساجی
 0711 عملیات تولید و فرآورش -کاردانی فنی نفت 
  0715 کشی صنعتیکاردانی فنی نقشه

  0724 کاردانی فنی نگهداري و تعمیرات برق دستگاه حفاري
  0716 موتور و بدنه پهپاد - کاردانی فنی نگهداري و تعمیرات تجهیزات دفاعی 

  0715 کاردانی فنی نگهداري و تعمیرات مکانیک دستگاه حفاري
  0715 کاردانی فنی نورد فوالد

  PPL 1041خلبانی  -انوردي کاردانی فنی هو
 0731 کاردانی معماري

  0915 کاردرمانی جسمانی
 0214 بافت و رفوگري -کارشناسی حرفه اي فرش 

 0214 اي ارزیابی صنایع دستی و میراث فرهنگیکارشناسی حرفه
 0918 اي ارشد ارتقاي سالمت جنسی کودکان و نوجوانانکارشناسی حرفه
  0923 پیشگیري از اعتیاد - آسیب شناسی اجتماعی اي ارشد کارشناسی حرفه
هاي پیشگیري از اعتیاد در محیط -اي ارشد آسیب شناسی اجتماعیکارشناسی حرفه

 خاص
0923  

  0923 اي ارشد بهداشت روانی و اجتماعی در بحرانکارشناسی حرفه



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٢٢٨ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
  0413 اي ارشد بهینه سازي لجستیک بنادرکارشناسی حرفه
  0923 هاي اجتماعیارشد پیشگیري از آسیباي کارشناسی حرفه
  1032 اي ارشد پیشگیري و کاهش اثرات زلزلهکارشناسی حرفه
  0923 اي ارشد توانمندسازي معلولینکارشناسی حرفه
 0321 المللیاي ارشد خبرنگاري بینکارشناسی حرفه
 0412 اي ارشد سرمایه گذاري مالیکارشناسی حرفه
  1032 هاي اطالعات مدیریت سوانحارشد سیستماي کارشناسی حرفه
  0821 اي ارشد کنترل پیامدهاي تغییرات اقلیمی در جنگلکارشناسی حرفه
  0923 هاي اجتماعیاي ارشد مداخله در بحرانکارشناسی حرفه
  1032 نشانی شهرياي ارشد مدیریت ایمنی و آتشکارشناسی حرفه
  0413 لجستیک در حوادثاي ارشد مدیریت کارشناسی حرفه
  0413 اي ارشد مدیریت مراکز مراقبتی و پرورشی کودکانکارشناسی حرفه
  0413 اي ارشد مدیریت مقابله با بیوتروریسمکارشناسی حرفه
  0413 اي ارشد نظارت بر خدمات گردشگريکارشناسی حرفه
  0725 اي ارشد نظام تامین و تداركکارشناسی حرفه
  0923 پیشگیري از اعتیاد -شناسی اجتماعی اي آسیبکارشناسی حرفه
  1013 آشپزي ایرانی -اي آشپزي کارشناسی حرفه
  1013 آشپزي ملل -اي آشپزي کارشناسی حرفه
  0313 اي اصالح و تربیتکارشناسی حرفه
  1031 اي اطالعات نظامیکارشناسی حرفه
 0113 اي آموزش بزرگساالنکارشناسی حرفه

 0211 کارگردانی -اي انیمیشن حرفهکارشناسی 
  HSE( 1022اي ایمنی، سالمت و محیط زیست در صنایع (کارشناسی حرفه
 0311 امور گمرکی - اي بازرگانی کارشناسی حرفه
  0721 اي بهداشت مواد غذایی با منشاء دامیکارشناسی حرفه
  1031 اي پدافند غیرعاملکارشناسی حرفه
  1041 اي پستکارشناسی حرفه
  1012 اي پیرایش زنانهکارشناسی حرفه
  1012 اي پیرایش مردانهکارشناسی حرفه
  1014 یار ورزشیپزشک –اي تربیت بدنی کارشناسی حرفه
  1014 گري تکواندومربی –اي تربیت بدنی کارشناسی حرفه



 
٢٢٩ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
 0231 اي تربیت مبلغ علوم اسالمی (به زبان انگلیسی)کارشناسی حرفه

 0114 اي تربیت مبلغ قرآن کریمحرفهکارشناسی 
 0114 اي تربیت مربی پیش دبستانیکارشناسی حرفه
  1014 اي تغذیه ورزشیکارشناسی حرفه
  0413 هاي فرهنگی و هنرياي تکنولوژي آموزشکارشناسی حرفه
 0211 سازيطراحی و آماده - اي چاپ کارشناسی حرفه
 0411 اي حسابداري بانکیکارشناسی حرفه
 0411 اي حسابداري پروژه هاکارشناسی حرفه
 0411 اي حسابداري خدمات و آثار فرهنگی و هنريکارشناسی حرفه
 0411 اي حسابداري خدمات و تولیدات صنعتیکارشناسی حرفه
 0411 اي حسابداري خدمات و تولیدات کشاورزيکارشناسی حرفه
 0411 اي حسابداري دولتیکارشناسی حرفه
 0411 اي حسابداري مالیکارشناسی حرفه
 0411 اي حسابداري مالیاتیکارشناسی حرفه
 0411 اي حسابرسیکارشناسی حرفه
  1031 اي حفاظت اطالعات سازمانیکارشناسی حرفه
  1032 اي حفاظت و پیشگیري از حریق و حوادثکارشناسی حرفه
 0421 ارشاد در امور کیفري -اي حقوق کارشناسی حرفه
 0421 ارشاد در امور مدنی -اي حقوق کارشناسی حرفه
 0421 دستیار قضایی در امور کیفري -اي حقوق کارشناسی حرفه
 0421 دستیار قضایی در امور مدنی -اي حقوق کارشناسی حرفه
 0421 دستیاري قضایی در امور کیفري -اي حقوق کارشناسی حرفه
 0421 قضایی در امور مدنیدستیاري  -اي حقوق کارشناسی حرفه
 0421 اي حقوق اداريکارشناسی حرفه
 0421 اي حقوق ثبتیکارشناسی حرفه
 0421 اي حقوق ورزشیکارشناسی حرفه
 0321 اجتماعی و فرهنگی -اي خبرنگاري کارشناسی حرفه
 0321 سیاسی و اقتصادي -اي خبرنگاري کارشناسی حرفه
 0321 ورزشی -اي خبرنگاري کارشناسی حرفه
 0918 هااي خدمات مدیریت پیشگیري و مراقبت بیماريکارشناسی حرفه
  0921 خانواده و مراقبت زنان - اي خدمات مدیریت سالمت کارشناسی حرفه
  0921 خانواده و مراقبت سالمندان - اي خدمات مدیریت سالمت کارشناسی حرفه



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٢٣٠ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
  0923 و مشاور تغذیه مادر و کودك خانواده - اي خدمات مدیریت سالمت کارشناسی حرفه
  0414 الکترونیک - اي روابط عمومی کارشناسی حرفه
  0414 امور رسانه - اي روابط عمومی کارشناسی حرفه
  0414 رفتار اجتماعی و افکارسنجی - اي روابط عمومی کارشناسی حرفه
  1014 شناسی ورزشیاي روانکارشناسی حرفه
 0215 تدوین فیلم -اي سینما کارشناسی حرفه
 0211 تصویربرداري -اي سینما کارشناسی حرفه
 0215 فیلم سازي -اي سینما کارشناسی حرفه
 0215 نامه نویسیفیلم –اي سینما کارشناسی حرفه
 0215 کارگردانی -اي سینما کارشناسی حرفه
 0214 آبگینه - اي صنایع دستی کارشناسی حرفه
 0214 صنایع فلزي - دستی اي صنایع کارشناسی حرفه
 0214 مصنوعات چوبی - اي صنایع دستی کارشناسی حرفه

 0212 طراحی مبلماناي حرفهکارشناسی 
 0212 لباس اجتماعی و مشاغل -طراحی و الگوسازي پوشاك اي حرفهکارشناسی 
 0212 لباس اقوام -طراحی و الگوسازي پوشاك اي حرفهکارشناسی 
 0212 لباس کودك و نوجوان -طراحی و الگوسازي پوشاك اي حرفهکارشناسی 
 0212 لباس مجلسی و خانگی -طراحی و الگوسازي پوشاك اي حرفهکارشناسی 

 0214 سازي چاپاي طراحی و آمادهکارشناسی حرفه
 0212 طراحی زیورآالت -اي طال و جواهر کارشناسی حرفه
 0211 تبلیغات -اي عکاسی کارشناسی حرفه
 0211 مد و پوشاك -اي عکاسی کارشناسی حرفه
 0211 اي عکاسی خبريکارشناسی حرفه
  0841 اي علوم حیوانات آزمایشگاهیکارشناسی حرفه
 0322 اي علوم کتابداري و اطالع رسانیکارشناسی حرفه
 0214 ارزیابی و بازاریابی -اي فرش کارشناسی حرفه
 0212 طراحی -اي فرش کارشناسی حرفه
 0211 پوستر و نشانه -اي گرافیک کارشناسی حرفه
 0211 تصویرسازي -اي گرافیک کارشناسی حرفه
 0211 بنديچاپ و بسته -اي گرافیک کارشناسی حرفه
 0211 گرافیک تزیینی و محیطی -اي گرافیک کارشناسی حرفه



 
٢٣١ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
  1012 آرایش و پیرایش مو -اي گریم کارشناسی حرفه
  1012 پردازيچهره –اي گریم کارشناسی حرفه
  1012 ماسک -اي گریم کارشناسی حرفه
 0211 اي گویندگی و دوبلهکارشناسی حرفه
 0211 گري ورزشیاي گویندگی و مجريکارشناسی حرفه
  1014 اي ماساژ ورزشی و کایروپراکتیککارشناسی حرفه
 0231 انگلیسی -اي مترجمی خبر کارشناسی حرفه

 0231 مترجمی همزمان انگلیسی -اي مترجمی زبان انگلیسی حرفهکارشناسی 
  0923 خانواده -اي مددکاري اجتماعی کارشناسی حرفه
  0923 کودك -اي مددکاري اجتماعی کارشناسی حرفه
  0923 مراکز اورژانس اجتماعی -اي مددکاري اجتماعی کارشناسی حرفه
  0923 اي مددکاري قضاییکارشناسی حرفه
  0413 اي مدیریت اسناد و مداركکارشناسی حرفه
  0413 اي مدیریت اماکن ورزشیکارشناسی حرفه
  0413 اي مدیریت امداد سوانح طبیعیکارشناسی حرفه
  0413 اي مدیریت امداد سوانح غیرطبیعیکارشناسی حرفه
  0413 اي مدیریت امور چاپکارشناسی حرفه
  1015 و زیارتاي مدیریت امور حج کارشناسی حرفه
  0413 ارزیابی فرهنگی -اي مدیریت امور فرهنگی کارشناسی حرفه
  0413 هاها و جشنوارهامور همایش -اي مدیریت امور فرهنگی کارشناسی حرفه
  0413 برنامه ریزي فرهنگی -اي مدیریت امور فرهنگی کارشناسی حرفه
  0413 هاي قرآنی و مذهبیفعالیت ریزيبرنامه –اي مدیریت امور فرهنگی کارشناسی حرفه
  0413 دیپلماسی و ارتباطات فرهنگی -اي مدیریت امور فرهنگی کارشناسی حرفه
  0413 ورزشی -اي مدیریت امور فرهنگی کارشناسی حرفه
  0413 اي مدیریت امور نشرکارشناسی حرفه
  0413 اي مدیریت امور نمایشگاهیکارشناسی حرفه
  0413 مدیریت ایمنی و حفاظت سازمانیاي کارشناسی حرفه
 0412 اي مدیریت بورسکارشناسی حرفه
  0413 اشخاص -اي مدیریت بیمه کارشناسی حرفه
  0413 اموال -اي مدیریت بیمه کارشناسی حرفه
  0413 بیمه مسئولیت -اي مدیریت بیمه کارشناسی حرفه
  0413 تجاري -اي مدیریت تبلیغات کارشناسی حرفه



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٢٣٢ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
  0413 سیاسی -اي مدیریت تبلیغات کارشناسی حرفه
  0413 فرهنگی -اي مدیریت تبلیغات کارشناسی حرفه
  0413 اي مدیریت تعاونکارشناسی حرفه
  0413 اي مدیریت حفاظت اطالعاتکارشناسی حرفه
  0413 هاي اطالعاتیاي مدیریت سامانهکارشناسی حرفه
  0413 انسانیاي مدیریت سرمایه کارشناسی حرفه
 0412 اي مدیریت شعب بانککارشناسی حرفه
  0413 اي مدیریت عملیات امداد و نجاتکارشناسی حرفه
  0413 اي مدیریت گردشگريکارشناسی حرفه
  0413 اي مدیریت لجستیک بنادرکارشناسی حرفه
  0413 اي مدیریت محلهکارشناسی حرفه
  0811 کشاورزياي مدیریت مخاطرات کارشناسی حرفه
  0413 اي مدیریت هتلداريکارشناسی حرفه
  1032 اي مدیریت و فرماندهی عملیات در حریق و حوادثکارشناسی حرفه
  0413 اي مدیریت وصول مطالباتکارشناسی حرفه
 0114 اي مربی هنر کودكکارشناسی حرفه
 0214 اي مرمت و احیاي بناهاي تاریخیکارشناسی حرفه

  0912 اي مشاوره ژنتیکحرفهکارشناسی 
 0212 طراحی محیط بیرونی -اي معماري کارشناسی حرفه
 0212 طراحی محیط داخلی -اي معماري کارشناسی حرفه
 0215 آهنگسازي ایرانی -اي موسیقی کارشناسی حرفه
 0215 رهبري ارکستر -اي موسیقی کارشناسی حرفه
 0215 ساز ایرانینوازندگی  -اي موسیقی کارشناسی حرفه
 0213 نقاشی -اي نقاشی کارشناسی حرفه
 0213 نقاشی ایرانی -اي نقاشی کارشناسی حرفه
 0213 نقاشی رایانه اي -اي نقاشی کارشناسی حرفه
 0213 نگارگري و زرنگاره -اي نقاشی کارشناسی حرفه
  0413 گران سیاسیاي هدایتکارشناسی حرفه
 0215 تئاتر کاربردي - هنرهاي نمایشی اي کارشناسی حرفه
 0215 طراحی صحنه - اي هنرهاي نمایشی کارشناسی حرفه
 0214 بافت -کارشناسی فرش 



 
٢٣٣ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
 0214 رنگرزي -کارشناسی فرش 
 0212 طراحی -کارشناسی فرش 

 0215 کارگردانی
 0215 کارگردانی تلویزیونی

 0215 مستند -کارگردانی تلویزیونی 
 0215 نمایشی -تلویزیونی کارگردانی 

 0732 کاشی کاري هفت رنگ
  0722 کاغذ سازي

 0611 کامپیوتر
  0714 افزارسخت –کامپیوتر 

 0211 آراییکتاب
 0213 کتابت و نگارگري

 0213 خوشنویسی -کتابت و نگارگري 
 0213 خیالی نگاري -کتابت و نگارگري 
 0213 طراحی سنتی و تذهیب -کتابت و نگارگري 
 0213 نگارگري -کتابت و نگارگري 

 0322 علوم انسانی و اجتماعی -کتابداري 
 0322 فنی مهندسی -کتابداري 

 0322 کتابداري در شاخه پزشکی
  0811 اصالح نباتات و بیوتکنولوژي کشاورزي -اي کشاورزي هسته
  0811 اصالح نباتات و بیوتکنولوژي گیاهی -اي کشاورزي هسته
  0812 دارویی کشت گیاهان

  1032 کشف جرائم (ناجا)
 0221 حکمت متعالیه -کالم 
 0221 فلسفه دین -کالم 
 0221 کالم اسالمی -کالم 
 0221 امامت -کالم شیعه  -کالم 
 0221 مذاهب کالمی -کالم 

  0841 کلینیکال پاتولوژي دامپزشکی
  0912 کلیه اطفال

  1041 کمک مهندسی پرواز
 0412 م. سپاه) کنترل اموال (س.



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٢٣٤ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
  0916 کنترل دارو

  0725 کنترل صنعتی
  0725 کنترل کیفی خودرو
  0721 کنترل کیفی غالت 

  0725 کنترل کیفی قطعات خودرو (مکانیکی)
  0721 کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی

  0912 کودکان
 0113 عقب مانده ذهنی -کودکان استثنایی 

  0922 مربی بهداشت مدارس -کودکیاري 
  0922 مربی کودك -کودکیاري 

  0811 گاوداري صنعتی
 0211 گرافیک کامپیوترى 

 0211 گرافیک
 0211 طراحی چاپ -گرافیک 

 0211 ايگرافیک رایانه
  1015 گردشگري مذهبی

 0214 گره چینی 
 0214 گره چینی چوب

  0915 گفتار درمانی
  0912 گلوکوم

  0912 گوارش اطفال
  0912 بالغینگوارش و کبد 

  MPH( 0912گواهی عالی بهداشت (
  0912 گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن

  0721 هاي گوشتیگوشت و فرآورده
  0912 الرنگولوژي

  0725 لجستیک و زنجیره تامین
  1041 لکوموتیورانی 
  0715 ماشین ابزار

  0415 نویسی (نزاجا) ماشین
 0713 هاى الکتریکیماشین



 
٢٣٥ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
  0716 هاي کشاورزيهاي کشاورزي ـ مکانیسین ماشینماشین
 0412 گذاري در نفت و گازتامین مالی و سرمایه -مالی 
 0412 حقوق مالی -مالی 
 0412 مالی بین المللی -مالی 
 0412 مهندسی مالی -مالی 
  0913 مامایی
  0913 بهداشت مادر و کودك -مامایی 
  0913 مشاوره -مامایی 

  0841 مامایی و بیماري هاي تولید مثل دام
 0831 ماهیگیري

  0722 سازي کالسیکمبل
  0722 سازي مدرنمبل

  0715 متالورژي
  0715 سازيمدل –متالورژي 

  0715 خوردگی و پوشش و مهندسی سطح - متالورژي و مواد 
 0421 مترجمی اسناد و مدارك
 0231 مترجمی زبان اسپانیایی

 0231 ایتالیاییمترجمی زبان 
 0231 مترجمی زبان ژاپنی
 0231 مترجمی نوار و فیلم

 0213 مجسمه سازي
  0821 محصوالت فرعی جنگل و مرتع

  0521 محیط زیست
  0521 آمایش محیط زیست -محیط زیست 
  0521 آموزش محیط زیست -محیط زیست 
  0521 ریزيبرنامه –محیط زیست 
  0521 مدیریت و آموزش محیط زیستریزي، برنامه –محیط زیست 
  0521 شناسی و مدیریت حیات وحشبوم –محیط زیست 
  0521 تنوع زیستی -محیط زیست 
  0521 تنوع محیط زیست -محیط زیست 
  0521 مدیریت -محیط زیست 

  0521 محیط زیست دریا



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٢٣٦ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
  0714 مخابرات
  0714 رادیو ماکس -مخابرات 

  0714 مخابرات ارتباطات داده ها
  0714 مخابرات پیاده نظام (نزاجا)

  0714 مخابرات توپخانه (نزاجا)
  0714 مخابرات هواپیمایی
 0532 انسانی -مخاطرات محیطی 
 0532 طبیعی -مخاطرات محیطی 
 0532 طبیعی و انسانی -مخاطرات محیطی 

 0322 مدارك پزشکی
  0923 مددکاري خانواده
  0923 مددکاري کودك

  0923 با نیازهاى ویژهمددیارى افراد 
  0923 مددیارى سالمندان

  1032 مددیاري تامینی و قضایی
 0114 هاي انقالب اسالمیتاریخ اسالم و ریشه -مدرسی الهیات و معارف اسالمی 
 0114 فلسفه و کالم اسالمی -مدرسی الهیات و معارف اسالمی 

 0114 مدرسی معارف اسالمی
 0114 اسالمیاخالق  -مدرسی معارف اسالمی 
 0114 آشنایی با منابع اسالمی -مدرسی معارف اسالمی 
 0114 انقالب اسالمی ایران -مدرسی معارف اسالمی 
 0114 تاریخ تمدن اسالمی -مدرسی معارف اسالمی 
 0114 قرآن و متون اسالمی -مدرسی معارف اسالمی 
 0114 مبانی نظري اسالم -مدرسی معارف اسالمی 

  0715 سازىمدل
  0314 آینده پژوهی -مدیریت 
  0413 گذاريگیري و سیاستتصمیم –اي مدیریت حرفه –مدیریت 
  0413 گذاري علم و فناوريسیاست –مدیریت 
  0413 مدیریت -مدیریت 
  0413 مدیریت اجرایی -مدیریت 
  0413 مدیریت استراتژیک -مدیریت 



 
٢٣٧ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
  0413 المللمدیریت بازاریابی بین -مدیریت 
  0413 مدیریت بازرگانی -مدیریت 
  0413 مدیریت تحقیق در عملیات -مدیریت 
  0413 مدیریت تکنولوژي -مدیریت 
  0413 مدیریت تولید و عملیات -مدیریت 
  0413 مدیریت جهانگردي -مدیریت 
  0413 مدیریت دولتی -مدیریت 
  0413 ايمدیریت رسانه -مدیریت 
  0413 مدیریت رفتار سازمانی -مدیریت 
  0413 مدیریت رفتاري -مدیریت 
  0413 هاي دولتی ایرانمدیریت سازمان -مدیریت 
  0413 گذاري بخش عمومیمدیریت سیاست -مدیریت 
  0413 هامدیریت سیستم -مدیریت 
  0413 مدیریت صنعتی -مدیریت 
  0413 مدیریت صنعتی کاربردي -مدیریت 
  0413 مدیریت فناوري اطالعات -مدیریت 
  0413 مدیریت کارآفرینی -مدیریت 
  1015 مدیریت گردشگري -مدیریت 
 0412 مدیریت مالی -مدیریت 
  0413 مدیریت منابع انسانی -مدیریت 
  0413 مدیریت استراتژیک منابع انسانی -مدیریت منابع انسانی  -مدیریت 
  0413 انسانیوري منابع مدیریت عملکرد و بهره -مدیریت منابع انسانی  -مدیریت 
  0413 مدیریت منابع انسانی اسالمی -مدیریت منابع انسانی  -مدیریت 

  MBA 0413مدیریت  -مدیریت اجرایی 
  0413 اقتصاد مدیریت - MBAمدیریت  -مدیریت اجرایی 
  0413 هاي اطالعاتی مدیریتسیستم – MBAمدیریت  -مدیریت اجرایی 
  0413 محصول و بازار - MBAمدیریت  -مدیریت اجرایی 
  0413 مدیریت استراتژي - MBAمدیریت  -مدیریت اجرایی 
  0413 مدیریت بازاریابی - MBAمدیریت  -مدیریت اجرایی 
  0413 المللمدیریت بازرگانی و بازاریابی بین - MBAمدیریت  -مدیریت اجرایی 
  0413 مدیریت توسعه تکنولوژي - MBAمدیریت  -مدیریت اجرایی 
  0413 مدیریت توسعه و منابع انسانی - MBAمدیریت  -مدیریت اجرایی 



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٢٣٨ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
  0413 مدیریت عملیات - MBAمدیریت  -مدیریت اجرایی 
  0413 مدیریت عمومی - MBAمدیریت  -مدیریت اجرایی 
  0413 مدیریت کارآفرینی - MBAمدیریت  -مدیریت اجرایی 
  0413 مدیریت مالی - MBAمدیریت  -مدیریت اجرایی 
  MBE 0413مدیریت  -مدیریت اجرایی 
  0413 مدیریت اجرایی -مدیریت اجرایی 
  0413 تولید و عملیات - مدیریت اجرایی  -مدیریت اجرایی 
  0413 مدیریت امور شهري -مدیریت اجرایی 
  0413 مدیریت بازاریابی و صادرات -مدیریت اجرایی 
  MBA( 0413مدیریت کسب و کار( -مدیریت اجرایی 
  0413 استراتژي -) MBAمدیریت کسب و کار( -مدیریت اجرایی 
  0413 بازاریابی -) MBAمدیریت کسب و کار( -مدیریت اجرایی 
  0413 خدمات -) MBAمدیریت کسب و کار( -مدیریت اجرایی 
  0413 رفتار سازمانی و منابع انسانی -) MBAمدیریت کسب و کار( -مدیریت اجرایی 

  0413 هاي پروژه محورسازمان –) MBAمدیریت کسب و کار( -اجرایی مدیریت 
هاي اطالعاتی و فناوري سیستم –) MBAمدیریت کسب و کار( -مدیریت اجرایی 

 اطالعات
0413  

  0413 عملیات و زنجیره تامین -) MBAمدیریت کسب و کار( -مدیریت اجرایی 
  0413 فناوري -) MBAمدیریت کسب و کار( -مدیریت اجرایی 
  0413 مالی -) MBAمدیریت کسب و کار( -مدیریت اجرایی 
  0413 نوآوري و توسعه محصول و خدمت -) MBAمدیریت کسب و کار( -مدیریت اجرایی 

  1013 مدیریت آشپزى و قنادى هتل
  0413 مدیریت اصالح و کیفرهاي قضایی

  0413 مدیریت اطالعات بهداشتی و درمانی
  0413 متبرکه مذهبیمدیریت اماکن 

  1032 سوانح غیرطبیعی - مدیریت امداد در سوانح 
  1032 سوانح غیرطبیعی) -مدیریت امداد در سوانح (سوانح طبیعی 

  1032 مدیریت امور امداد
 0412 مدیریت امور بانکی
  1031 مدیریت امور دفاعی
  1031 پشتیبانی خدمات رزمی -مدیریت امور دفاعی 



 
٢٣٩ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
  1031 پشتیبانی خدمات رزمی امور نیروي انسانی -دفاعی مدیریت امور 

  1031 دریایی -مدیریت امور دفاعی 
  1031 زمینی -مدیریت امور دفاعی 
  1031 عملیات ویژه -مدیریت امور دفاعی 
  1031 مقاومت -مدیریت امور دفاعی 
  1031 هوایی -مدیریت امور دفاعی 
  0415 گريمنشی –مدیریت امور دفتري 
  0413 مدیریت امور فرهنگی

  0413 ریزي فرهنگیمدیریت امور فرهنگی و برنامه
  0413 مدیریت امور فرهنگی و هنري
  0413 مدیریت بازرگانی ـ بازاریابی

  0413 بازرگانی بین المللی - مدیریت بازرگانی 
  0413 بازرگانی داخلی - مدیریت بازرگانی 
  0413 مدیریت منابع انسانیرفتار سازمانی و  - مدیریت بازرگانی 
 0412 مدیریت بیمه - مدیریت بازرگانی 
  0413 مدیریت تحول - مدیریت بازرگانی 
  0413 گذاري بازرگانیمدیریت سیاست - مدیریت بازرگانی 
 0412 مدیریت مالی - مدیریت بازرگانی 

  0413 مدیریت بازرگانی دریایی
  0413 مدیریت بحران
 0412 مدیریت بیمه
 0412 مسئولیت - مدیریت بیمه 

 0412 مدیریت بیمه اکو
  0725 مدیریت پروژه و ساخت

  0413 مدیریت پیشگیري از جرم
  0413 هاي توسعه صنعتیاستراتژي –مدیریت تکنولوژي 
  0413 انتقال تکنولوژي -مدیریت تکنولوژي 
  0413 هاي تحقیق و توسعهسیاست –مدیریت تکنولوژي 
  0413 مدیریت تحقیق و توسعه - مدیریت تکنولوژي
  0413 مدیریت نوآوري -مدیریت تکنولوژي 
  0413 نوآوري تکنولوژي -مدیریت تکنولوژي 

  0811 مدیریت تلفیقی آفات



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٢٤٠ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
  0413 مدیریت توانبخشی

  0413 مدیریت توسعه
  0413 بازاریابی جهانگردي -مدیریت جهانگردي 
  0413 جهانگرديریزي توسعه برنامه –مدیریت جهانگردي 
  0413 ریزي گردشگري (توریسم)برنامه –مدیریت جهانگردي 

  0413 ايمدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره
  0923 مدیریت خانواده

  1041 مدیریت خدمات بندري
  0413 مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

  0413 مدیریت دادگستري
  0413 مدیریت در سازمان با رویکرد اسالمی

  1032 مدیریت در سوانح طبیعی
  0413 بودجه و مال عمومی -مدیریت دولتی 
  0413 تشکیالت و روش ها -مدیریت دولتی 
  0413 مشی گذاري عمومیگیري و خطتصمیم –مدیریت دولتی 
  0413 توسعه منابع انسانی -مدیریت دولتی 
  0413 رفتار سازمانی -مدیریت دولتی 
  0413 هاي دولتیسازمانطراحی  -مدیریت دولتی 
  0413 مدیریت پیشرفته و توسعه شهري و روستایی -مدیریت دولتی 
  0413 مدیریت تحول -مدیریت دولتی 
  0413 مدیریت تطبیقی و توسعه -مدیریت دولتی 
  0413 هاي اطالعاتیمدیریت سیستم -مدیریت دولتی 
  0413 مدیریت مالی دولتی -مدیریت دولتی 
  0413 مدیریت منابع انسانی - مدیریت دولتی
  0413 مدیریت نیروي انسانی -مدیریت دولتی 

  0413 مدیریت راهبردي فرهنگ
  0413 ریزي و نظارتبرنامه –هاي دولتی ایران مدیریت سازمان
  0413 مشی گذاري عمومی)گذاري دولتی ( خطسیاست –هاي دولتی ایران مدیریت سازمان
  0413 مالی و اقتصادي - ایران  هاي دولتیمدیریت سازمان
  0413 منابع انسانی و روابط کار - هاي دولتی ایران مدیریت سازمان

  1022 مدیریت سالمت، ایمنی و محیط زیست



 
٢٤١ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
  0413 مدیریت صنایع

  0413 مدیریت صنایع مبلمان و دکوراسیون
  0413 مدیریت صنایع نساجی

  0413 تحقیق در عملیات -مدیریت صنعتی 
  0413 تولید -صنعتی  مدیریت

  0413 تولید و عملیات -مدیریت صنعتی 
  0413 مالی -مدیریت صنعتی 
  0413 مدیریت پروژه -مدیریت صنعتی 
  0413 مدیریت زنجیره تامین -مدیریت صنعتی 
  0413 مدیریت عملکرد -مدیریت صنعتی 
  0413 مدیریت کیفیت و بهره وري -مدیریت صنعتی 

  0413 هاي اطالعات پیشرفتهسیستم –مدیریت فناوري اطالعات 
  0413 کسب و کار الکترونیکی -مدیریت فناوري اطالعات 
  0413 کسب و کار هوشمند -مدیریت فناوري اطالعات 
  0413 هاي فناوري اطالعاتمدیریت پروژه -مدیریت فناوري اطالعات 
  0413 توسعه فناوريمدیریت خدمات و  -مدیریت فناوري اطالعات 
  0413 مدیریت دانش -مدیریت فناوري اطالعات 
  0413 مدیریت کیفیت -مدیریت فناوري اطالعات 
  0413 مدیریت منابع اطالعاتی -مدیریت فناوري اطالعات 

  0413 مدیریت قراردادهاي بین المللی نفت و گاز
  0413 مدیریت کارآفرینی
  0413 آموزش عالی -مدیریت کارآفرینی 
  0413 آموزش و ترویج کارآفرینی -مدیریت کارآفرینی 
  0413 بخش عمومی -مدیریت کارآفرینی 
  0413 المللبین –مدیریت کارآفرینی 
  0413 توسعه -مدیریت کارآفرینی 
  0413 خدمات کشاورزي -مدیریت کارآفرینی 
  0413 سازمانی -مدیریت کارآفرینی 
  0413 فرهنگی -مدیریت کارآفرینی 
  0413 فناوري اطالعات -مدیریت کارآفرینی 
  0413 کسب و کار الکترونیکی -مدیریت کارآفرینی 
  0413 کسب و کار جدید -مدیریت کارآفرینی 



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٢٤٢ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
  0413 گردشگري -مدیریت کارآفرینی 
  MBA 0413مدیریت  -مدیریت کارآفرینی 
  0413 مدیریت کسب و کار کوچک -مدیریت کارآفرینی 

  0413 کسب و کارهاي کوچک و متوسطمدیریت 
  0811 مدیریت کشاورزي
  0811 مدیریت مزرعه -مدیریت کشاورزي 
 0412 مدیریت گمرکی

 0412 بانکداري -مدیریت مالی 
 0412 بیمه، مستغالت -مدیریت مالی 
 0412 مدیریت مالی و ریسک -مدیریت مالی 

  0521 اقتصاد و محیط زیست -مدیریت محیط زیست 
  HSE( 1022ایمنی، بهداشت ( -مدیریت محیط زیست 
  0521 حقوق محیط زیست -مدیریت محیط زیست 
  0521 مدیریت شهري -مدیریت محیط زیست 

  0413 مدیریت مخازن هیدروکربوري
  0413 المللمدیریت منابع انسانی بین

  0413 مدیریت مهندسی مواد
  0413 مدیریت نساجی

  0413 مدیریت نشر
  0413 نظارت و بازرسی مدیریت

  1031 مدیریت نظامی
  0413 مدیریت هتلداري و جهانگردي

 0412 مدیریت بیمه -مدیریت و امور اداري 
  0413 مدیریت جهانگردي -مدیریت و امور اداري 

  0413 بندر و کشتیرانی -مدیریت و بازرگانی دریایی 
  0413 گمرکی -مدیریت و بازرگانی دریایی 

  0413 مناطق ویژه -بازرگانی دریایی مدیریت و 
  1011 ریزى امورخانوادهمدیریت و برنامه 

  1011 ریزى خانوادهمدیریت و برنامه
  0413 مشی گذاري مدیریت فرهنگیگیري و خطتصمیم –ریزي فرهنگی مدیریت و برنامه
  0413 مدیریت فرهنگ سازمانی -ریزي فرهنگی مدیریت و برنامه



 
٢٤٣ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
  0413 رسانیمدیریت مراکز فرهنگی و اطالع -ریزي فرهنگی برنامهمدیریت و 

  0413 مدیریت و ساخت
  0413 مدیریت و کمیسر دریایی

  0413 مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی -مدیریت ورزشی 
  0413 هاي تفریحیمدیریت اوقات فراغت ورزش -مدیریت ورزشی 
  0413 مدیریت بازاریابی در ورزش -مدیریت ورزشی 
  0413 ها در ورزشمدیریت بازاریابی و رسانه -مدیریت ورزشی 
  0413 هاي ورزشیمدیریت راهبردي در سازمان -مدیریت ورزشی 
  0413 هاي ورزشیمدیریت رسانه -مدیریت ورزشی 
  0413 مدیریت رویدادهاي ورزشی -مدیریت ورزشی 
  0413 ورزشیهاي ریزي سازمانمدیریت و برنامه -مدیریت ورزشی 

 0921 مراقبت از سالمندان و معلوالن 
  1032 هاي تامینی و قضایی مراقبت
  ICU( 0912هاي ویژه پزشکی (مراقبت
  ICU( 0912هاي ویژه پزشکی کودکان (مراقبت

 0113 مربی کودکان استثنایی
 0113 مربی معلولین ذهنی

 0114 مربی هنر کودك
  1014 گري سوارکاريمربی
  1014 گري فوتبالمربی
  1014 گري هندبالمربی
  1014 گري ورزش معلولینمربی
  0811 مرتع
  0811 داريمرتع
  0811 داري و آبخیزداريمرتع
  0811 آبخیزداري -داري و آبخیزداري مرتع
  0811 بیابان زدایی -داري و آبخیزداري مرتع
  0811 علوم مرتع -داري و آبخیزداري مرتع
  0522 مدیریت مناطق بیابانی -و آبخیزداري  داريمرتع

  0811 مرغداري صنعتی
  0714 مرکز مخابرات (نزاجا) 

 0214 مرمت آثار تاریخی -مرمت 



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٢٤٤ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
 0214 مرمت آثار و اشیاي فرهنگی و تاریخی -مرمت 
 0731 مرمت بناهاي تاریخی -مرمت 
 0731 هاي تاریخیمرمت و احیاي بناها و بافت -مرمت 
 0214 تزئینات وابسته به بنا - آثار فرهنگی مرمت 

 0214 سفال، شیشه و چینی - مرمت آثار فرهنگی 
 0214 فرش، گلیم و جاجیم - مرمت آثار فرهنگی 

 0214 مرمت اشیاي فرهنگی و تاریخی
 0731 حفاظت و مرمت میراث شهري -هاي تاریخی مرمت و احیاي ابنیه و بافت
 0731 حفاظت و مرمت میراث معماري -هاي تاریخی مرمت و احیاي ابنیه و بافت

  0923 مشاوره
  0923 مشاوره توانبخشی -مشاوره 
  0923 مشاوره خانواده -مشاوره 
  0923 مشاوره شغلی -مشاوره 
  0923 مشاوره مدرسه -مشاوره 

  0923 هاي پرورشیفعالیت –مشاوره و راهنمایی 
  0923 مشاوره -مشاوره و راهنمایی 

  0314 مطالعات ارتباطی و فناوري اطالعات
 0322 مطالعات آرشیوي
  0923 مطالعات اعتیاد

 0221 الهیات مسیحی -مطالعات تطبیقی ادیان 
 0312 مطالعات امریکاي شمالی -مطالعات جهان 
 0312 مطالعات فرهنگی -مطالعات آمریکاي شمالی  -مطالعات جهان 
 0312 التین مطالعات آمریکاي -مطالعات جهان 
 0312 مطالعات بریتانیا -مطالعات جهان 
 0312 مطالعات جنوب آفریقا -مطالعات جهان 
 0312 مطالعات روسیه -مطالعات جهان 
 0312 مطالعات ژاپن -مطالعات جهان 
 0312 مطالعات شبه قاره هند -مطالعات جهان 
 0312 مطالعات عراق -مطالعات جهان 
 0312 مطالعات فرانسه -مطالعات جهان 
 0312 مطالعات فلسطین -مطالعات جهان 



 
٢٤٥ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
 0312 مطالعات مصر -مطالعات جهان 
  0923 مطالعات خانواده

  0314 مطالعات زنان
  0314 تاریخ زنان -مطالعات زنان 
  0314 حقوق زن در اسالم -مطالعات زنان 
  0314 زن و خانواده -مطالعات زنان 
 0222 مطالعات علم
 0322 مطالعات موزه
 0221 معارف اسالمی

 0311 معارف اسالمی و اقتصاد
 0222 معارف اسالمی و تاریخ

  0314 معارف اسالمی و جامعه شناسی
 0421 معارف اسالمی و حقوق
  0313 شناسیمعارف اسالمی و روان

 0221 معارف اسالمی و علوم تربیتی
 0312 معارف اسالمی و علوم سیاسی

 0221 اسالمی و علوم قرآنیمعارف 
 0221 معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات
  0314 مطالعات حقوقی -معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات 
  0314 گذاريمطالعات سیاست -معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات 

 0223 معارف اسالمی و فلسفه
 0221 معارف اسالمی و کالم

  0413 معارف اسالمی و مدیریت
  0413 گذاري عمومیدولتی و سیاست -معارف اسالمی و مدیریت 

  0413 معارف اسالمی و مدیریت بازرگانی
  0413 معارف اسالمی و مدیریت دولتی
  0413 معارف اسالمی و مدیریت صنعتی
  0413 معارف اسالمی و مدیریت مالی

 0214 معرق چوب
 0214 معرق کاشی

 0114 معلم فنی صنایع شیمیایی
 0114 معلم فنی کارهاي عمومی ساختمان



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٢٤٦ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
 0114 معلمی تربیت بدنی
 0731 معمارى آینه کارى

 0731 معمارى داخلی
 0731 معماري
 0731 بازسازي پس ازسانحه - معماري 
 0731 مرمت ابنیه - معماري 
 0731 مطالعات معماري ایران - معماري 
 0731 معماري اسالمی - معماري 
 0731 معماري پایدار - معماري 
 0731 معماري روستایی - معماري 
 0731 معماري سنتی - معماري 
 0731 معماري شهري - معماري 
 0731 معماري فضاهاي آموزشی و فرهنگی - معماري 
 0731 معماري فضاهاي بهداشتی و درمانی - معماري 
 0731 معماري مسکن - معماري 
 0731 معماري منظر - معماري 
 0731 مهندسی معماري - معماري 

  0912 مغز و اعصاب کودکان
  0716 مکانیک تراکتور و موتورسیکلت

  0715 مکانیک صنایع
  0811 برداشت محصوالت کشاورزي - مکانیزاسیون کشاورزي 
  0811 کشاورزي دقیق - مکانیزاسیون کشاورزي 
  0811 مهندسی پس از برداشت - مکانیزاسیون کشاورزي 

  0811 کشاورزي (زراعی و باغی)مکانیزاسیون 
  0811 هاي کشاورزيمکانیزاسیون ماشین

  0715 ابزارسازي -مکانیک 
  0715 تأسیسات -مکانیک 
  0715 بخار -ها تأسیسات حرارتی نیروگاه -مکانیک 
  0715 گاز -ها تأسیسات حرارتی نیروگاه -مکانیک 
  0715 تأسیسات عمومی صنایع -مکانیک 
  0715 تعمیرات نیروگاه -مکانیک 



 
٢٤٧ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
  0715 سازيهاي راهماشین –مکانیک 

  0716 (س. م. سپاه)  55مکانیک تانک تی 
  0716 (س. م. سپاه)  72مکانیک تانک تی 

  0716 مکانیک خودرو
  0716 مکانیک خودروهاي چرخدار (نزاجا) 

  0716 مکانیک خودروهاي زرهی
  0716 آالت صنایعماشین –مکانیک صنایع 

  0716 مکانیک قطار 
  0716 مکانیک موتورهاي دریایی

  0716 مکانیکی لکوموتیو 
  0716 مکانیکی واگن

 0214 کارىملیله
  0722 علوم صنایع چوب - منابع طبیعی 
 0214 منبت چوب
 0214 منبت کارى

  0417 هاي شغلی مهارت
 0031 هاي فرديمهارت

  1015 مهمانداري قطار 
  1041 مهمانداري هوایی

 0614 هوش مصنوعی - مهندسی 
 0732 هاي زیرزمینیآب - مهندسی آب

  0811 مهندسی آب و خاك
  0811 مهندسی آبخیز

 0711 مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون در صنایع نفت
 0533 مهندسی اپتیک و لیزر
 0533 اپتیک -مهندسی اپتیک و لیزر 
 0533 لیزر -مهندسی اپتیک و لیزر 

 0732 اجرایی عمران مهندسی
 0713 قدرت -مهندسی ارشد برق 

  0811 اقتصاد تولید و مدیریت واحدهاي کشاورزي -مهندسی اقتصاد کشاورزي 
  0811 اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست -مهندسی اقتصاد کشاورزي 
  0811 بازاریابی محصوالت کشاورزي -مهندسی اقتصاد کشاورزي 



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٢٤٨ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
  0811 سیاست و توسعه کشاورزي -مهندسی اقتصاد کشاورزي 
  0811 مدیریت و تولید کشاورزي -مهندسی اقتصاد کشاورزي 

 0533 اپتو الکترونیک -مهندسی الکترواپتیک 
  0714 مهندسی الکترونیک
  0714 نانوفناوري -مهندسی الکترونیک 

 0713 مهندسی انرژي
 0713 هاي تجدید پذیرانرژي –مهندسی انرژي 

 0713 تکنولوژي انرژي -انرژي مهندسی 
 0713 هاي انرژيسیستم –مهندسی انرژي 

  0716 مهندسی اویونیک
  0725 مهندسی ایمنی صنعتی و محیط کار

  0725 مهندسی ایمنی و بازرسی فنی
  0725 مهندسی ایمنی و حفاظت فنی

  0714 مهندسی برق
  0714 هاي میکرو و نانوالکترونیکافزاره –مهندسی برق 
  0714 الکترونیک -مهندسی برق 
  0714 نانوالکترونیک -ادوات میکرو  -الکترونیک  -مهندسی برق 
  0714 ادوات نیمه هادي و اکترونیک نوري -الکترونیک  -مهندسی برق 
  0714 افزاره هاي میکرو نانوالکترونیک -الکترونیک  -مهندسی برق 
  0714 افزاره و نیمه هادي -الکترونیک  -مهندسی برق 
  0714 آنالوگ -الکترونیک  -مهندسی برق 
  0714 تکنولوژي نیمه هادي -الکترونیک  -مهندسی برق 
  0714 هاي دیجیتالهاي تخصصی مدار، ادوات و سیستمزمینه –الکترونیک  -مهندسی برق 
  0714 سیستم هاي دیجیتال -الکترونیک  -مهندسی برق 
  0714 هاي الکترونیک دیجیتالسیستم –الکترونیک  -مهندسی برق 
  0714 طراحی مدارهاي مجتمع آنالوگ -الکترونیک  -مهندسی برق 
  0714 طراحی مدارهاي مجتمع آنالوگ و دیجیتال -الکترونیک  -مهندسی برق 
  0714 طراحی مدارهاي مجتمع نوري -الکترونیک  -مهندسی برق 
  0714 هاي الکتریکیماشین –الکترونیک  -مهندسی برق 
  0714 مدار و سیستم -الکترونیک  -مهندسی برق 
  0714 مدارهاي مجتمع الکترونیک -الکترونیک  -مهندسی برق 



 
٢٤٩ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
  0714 مدارهاي میکروالکترونیک -الکترونیک  -مهندسی برق 
  0714 الکترونیک و مخابرات دریایی (مخابرات و الکترونیک دریایی) -مهندسی برق 
 0713 هاي انرژيریزي و مدیریت سیستمبرنامه –مهندسی برق 
  0714 بیوالکترونیک -مهندسی برق 
  0714 بیوالکتریک -مهندسی برق 
  0714 جنگ الکترونیک -مهندسی برق 
  0714 رادیو الکترونیک -مهندسی برق 
  0716 راه آهن برقی -مهندسی برق 
  0714 هاي الکترونیک دیجیتالسیستم –مهندسی برق 
 0713 هاي قدرتسیستم –مهندسی برق 
  0714 هاي هدایت و کنترلسیستم –مهندسی برق 
 0713 هاي انتقال و توزیعشبکه - مهندسی برق
  0714 هاي مخابراتیشبکه –مهندسی برق 
 0713 قدرت -مهندسی برق 
 0713 تجدید ساختار -قدرت  -مهندسی برق 
 0713 تکنولوژي فشار قوي -قدرت  -مهندسی برق 
 0713 حفاظت شبکه -قدرت  -مهندسی برق 
 0713 سیستم -قدرت  -مهندسی برق 
  0714 سیستم و الکترونیک قدرت -قدرت  -مهندسی برق 
 0713 هاي فشار قوي الکتریکیسیستم –قدرت  -مهندسی برق 
 0713 هاي قدرت و انرژيسیستم –قدرت  -مهندسی برق 
 0713 و فشار قويهاي قدرت سیستم –قدرت  -مهندسی برق 
 0713 هاي الکترونیکیماشین –قدرت  -مهندسی برق 
 0713 هاي الکتریکی و الکترونیک قدرتماشین –قدرت  -مهندسی برق 
 0713 هاي الکتریکی و درایوماشین –قدرت  -مهندسی برق 
 0713 مدیریت انرژي -قدرت  -مهندسی برق 
 0713 هاي قدرتشبکهمدیریت و کنترل  -قدرت  -مهندسی برق 
  0714 کنترل -مهندسی برق 
  0714 اتوماسیون صنعتی -کنترل  -مهندسی برق 
  0714 نظریه کنترل -کنترل  -مهندسی برق 
  0714 کنترل و ابزار دقیق -مهندسی برق 
  0714 کنترل و سیستم -مهندسی برق 



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٢٥٠ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
  0714 مخابرات -مهندسی برق 
  0714 هاداده ارتباطات -مخابرات  -مهندسی برق 
  0714 انتقال -مخابرات  -مهندسی برق 
  0714 رمز -مخابرات  -مهندسی برق 
  0714 زمینه تخصصی سیستم و رمز -سیستم  -مخابرات  -مهندسی برق 
  0714 هاي مخابراتسیستم –مخابرات  -مهندسی برق 
  0714 شبکه -مخابرات  -مهندسی برق 
  0714 مایکروویو و نوري -مخابرات  -مهندسی برق 
  0714 موج -مخابرات  -مهندسی برق 
  0714 میدان -مخابرات  -مهندسی برق 
  0714 مخابرات امن و رمزنگاري -مهندسی برق 
  0714 مخابرات سیستم -مهندسی برق 
  0714 مخابرات میدان و موج -مهندسی برق 
  0714 مخابرات نوري -مهندسی برق 
  0714 مدارهاي مجتمع الکترونیک -مهندسی برق 
 0719 مکاترونیک -مهندسی برق 
  0714 مهندسی پزشکی -مهندسی برق 
 0713 هاي انرژيمهندسی سیستم -مهندسی برق 
  0714 هوش ماشین و رباتیک -مهندسی برق 

 0719 هاي ابزار دقیقمهندسی سیستم -مهندسی برق و مکاترونیک 
  0521 مهندسی بهداشت محیط

 0713 برداري نیروگاهمهندسی بهره
 0732 مهندسی بیمارستان

 0713 مهندسی پزشکی
 0713 بالینی -مهندسی پزشکی 
  0714 بیوالکتریک -مهندسی پزشکی 
  0715 بیومتریال -مهندسی پزشکی 
  0715 بیومکانیک -مهندسی پزشکی 
  0715 بیومواد -مهندسی پزشکی 
  0717 مهندسی بافت -مهندسی پزشکی 
  0717 مهندسی توانبخشی -مهندسی پزشکی 



 
٢٥١ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
  0717 مهندسی ورزش -مهندسی پزشکی 
  0612 مدیریت فناوري اطالعات پزشکی-مهندسی پزشکی 
 0711 مهندسی پلیمر
 0711 پژوهش صنایع رنگ - مهندسی پلیمر 
 0711 تکنولوژي و علوم رنگ - مهندسی پلیمر 
 0711 صنایع پلیمر - مهندسی پلیمر 
 0711 هاي پلیمريبیومتریال –صنایع پلیمر  - مهندسی پلیمر 
 0711 صنایع رنگ - مهندسی پلیمر 
 0711 علوم و تکنولوژي پلیمر - مهندسی پلیمر 
 0711 مهندسی پلیمر - مهندسی پلیمر 
 0711 مهندسی علوم و فناوري چاپ - مهندسی پلیمر 
 0711 مهندسی فرآیندهاي پلیمریزاسیون - مهندسی پلیمر 
 0711 نانو پلیمر - مهندسی پلیمر 

  0716 مهندسی تعمیر و نگهداري هواپیما
 0732 هاي زیرزمینیآب –مهندسی تکنولوژي آب 
 0732 هاي سطحیآب –مهندسی تکنولوژي آب 

  0811 مهندسی تکنولوژي آبادانی روستاها
 0732 مهندسی تکنولوژي اجرایی عمران

 ICT( 0612فناوري اطالعات ( مهندسی تکنولوژي ارتباطات و
 0612 انتقال -) ICTمهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات (
 0612 برق -) ICTمهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات (
هاي برداري از سیستمبهره –) ICTمهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات (

 مخابراتی
0612 

 0612 ترافیک و سیگنالیست -) ICTارتباطات و فناوري اطالعات ( مهندسی تکنولوژي
 0612 دیتا -) ICTمهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات (
 0612 سوئیچ -) ICTمهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات (
 0612 هاي تحت شبکهسیستم –) ICTمهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات (
 ICT( 0612کاربردهاي ( -) ICTمهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات (
 0612 مخابرات سیار -) ICTمهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات (
 0612 مخابرات نوري -) ICTمهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات (
 ICT( 0612مدیریت ( -) ICTمهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات (
 0612 موج -) ICTمهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات (



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٢٥٢ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
  0714 مهندسی تکنولوژي آسانسور و باالبرها

  0724 مهندسی تکنولوژي استخراج معادن زیرزمینی
  0714 مهندسی تکنولوژي الکترونیک
  0716 مهندسی تکنولوژي اویونیک
  0725 صنعتی و محیط کارمهندسی تکنولوژي ایمنی 

  0714 الکترونیک -مهندسی تکنولوژي برق 
 0713 ايالکترونیک صنعت هسته -مهندسی تکنولوژي برق 
  0714 الکترونیک و ابزار دقیق -مهندسی تکنولوژي برق 
 0713 هاي انتقال و توزیعشبکه –مهندسی تکنولوژي برق 
 0713 قدرت -مهندسی تکنولوژي برق 

  0714 مخابرات -تکنولوژي برق مهندسی 
  0721 کشاورزي -بندي مهندسی تکنولوژي بسته
  0725 برداري از کارخانه سیمانمهندسی تکنولوژي بهره
  1041 برداري راه آهنمهندسی تکنولوژي بهره
 0713 برداري نیروگاهمهندسی تکنولوژي بهره

  0715 مهندسی تکنولوژي تأسیسات حرارتی و برودتی
  0716 مهندسی تکنولوژي تجهیزات بندري

  0715 مهندسی تکنولوژي تغییر شکل فلزات
  0715 مهندسی تکنولوژي جوشکاري

  1041 مهندسی تکنولوژي حمل و نقل و ترافیک شهري
  1041 مهندسی تکنولوژي راهداري

 0732 سازيمهندسی تکنولوژي راه
 0612 فناوري اطالعات - مهندسی تکنولوژي رسانه

  0715 مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید
  0715 کشی صنعتیطراحی و نقشه - مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید 
  0715 سازيقالب -  مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید
  0715 ماشین ابزار -  مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید
  0715 هاي زراعی و باغیماشین -  مهندسی تکنولوژي ساخت و تولید

 0732 هاي زیرزمینی مترو و راه آهنمهندسی تکنولوژي سازه
  0722 کاشی و چینی -مهندسی تکنولوژي سرامیک 
  0714 هاي سخت افزاري رایانهمهندسی تکنولوژي سیستم



 
٢٥٣ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
 0612 سازيطراحی و پیاده -مهندسی تکنولوژي شبکه هاي کامپیوتري 

 0731 مهندسی تکنولوژي شهرسازي
  0721 آردي -تکنولوژي شیرینی و شکالت مهندسی 

  0721 غیر آردي -مهندسی تکنولوژي شیرینی و شکالت 
  0721 مهندسی تکنولوژي صنایع آرد

  0722 مهندسی تکنولوژي صنایع چوب و کاغذ
  0722 هاي چوبیسازه –مهندسی تکنولوژي صنایع چوب و کاغذ 
  0722 صنایع چوب -مهندسی تکنولوژي صنایع چوب و کاغذ 

  0721 مهندسی تکنولوژي صنایع دخانی
  0721 مهندسی تکنولوژي صنایع روغن خوراکی

 0711 مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیایی
  0721 مهندسی تکنولوژي صنایع قندسازي
  0722 مهندسی تکنولوژي صنایع الستیک
  0715 کشی صنعتیمهندسی تکنولوژي طراحی و نقشه

 0732 آب و فاضالب - مهندسی تکنولوژي عمران 
 0732 ساختمان - مهندسی تکنولوژي عمران 
 0732 هاي آبیساختمان –مهندسی تکنولوژي عمران 
 0732 عمران - مهندسی تکنولوژي عمران 
 0732 کارهاي عمومی ساختمان - مهندسی تکنولوژي عمران 
 0732 برداري سد و شبکهنگهداري و بهره -  مهندسی تکنولوژي عمران

  0724 مهندسی تکنولوژي فرآوري مواد معدنی فلزي
  1041 اطالعات عملیاتی -مهندسی تکنولوژي فرماندهی وکنترل هوایی 
  1041 عملیت موشکی -مهندسی تکنولوژي فرماندهی وکنترل هوایی 
  1041 کنترل شکاري -مهندسی تکنولوژي فرماندهی وکنترل هوایی 

 0612 امنیت اطالعات -مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات 
 0612 نویسی تحت وببرنامه –مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات 
  0714 تجارت الکترونیک -مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات 
 0612 اي در شهرداريخدمات رایانه -مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات 
 0612 طراحی صفحات وب -مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات 
 0612 فناوري اطالعات -مهندسی تکنولوژي فناوري اطالعات 

 0211 مهندسی تکنولوژي فنی رسانه
  0714 سخت افزار -مهندسی تکنولوژي کامپیوتر 



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٢٥٤ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
 0613 نرم افزار -مهندسی تکنولوژي کامپیوتر 

  0714 ساخت و تولید -  مهندسی تکنولوژي کنترل
  0714 فرآیند - مهندسی تکنولوژي کنترل 

  0714 مهندسی تکنولوژي کنترل و ابزار دقیق
  0715 ذوب فلزات -مهندسی تکنولوژي متالورژي 
  0714 مهندسی تکنولوژي مخابرات
  0714 انتقال -مهندسی تکنولوژي مخابرات 
  0714 سوئیچ -مهندسی تکنولوژي مخابرات 
  0714 هاي ثابتسوئیچ - مهندسی تکنولوژي مخابرات

  0715 مراقبت و نگهداري مکانیک نیروگاهمهندسی تکنولوژي 
  0724 مهندسی تکنولوژي معدن

 0731 مهندسی تکنولوژي معماري
  0715 تأسیسات حرارتی و برودتی -مهندسی تکنولوژي مکانیک 
  0715 سازي و راهداريماشین هاي راه -مهندسی تکنولوژي مکانیک 
  0716 مکانیک خودرو -مهندسی تکنولوژي مکانیک 
  1041 مهندسی تکنولوژي ناوبري
  0723 مهندسی تکنولوژي نساجی
 0731 برداريمهندسی تکنولوژي نقشه

  0716 مهندسی تکنولوژي هواپیما
 0532 مهندسی تکنولوژي هواشناسی
  CPL&IR( 1041خلبانی ( - مهندسی تکنولوژي هوانوردي 

  0811 مهندسی تولیدات گیاهی
  0811 اصالح گیاهان باغبانی -مهندسی تولیدات گیاهی 
  0811 باغبانی -مهندسی تولیدات گیاهی 
  0811 تولید محصوالت باغبانی -مهندسی تولیدات گیاهی 
  0811 زراعت -مهندسی تولیدات گیاهی 
  0812 گیاهان دارویی و معطر -مهندسی تولیدات گیاهی 

  0821 مهندسی جنگل
  0722 صنایع چوب و کاغذ - مهندسی جنگل و چوب 
  0722 مهندسی چوب و کاغذ

  0722 صنایع خمیر و کاغذ -مهندسی چوب و کاغذ 



 
٢٥٥ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
 0711 مهندسی داروسازي

  0716 تفنگداري دریایی -مهندسی دریا 
  0716 دریا -مهندسی دریا 
  0716 دریانوردي -مهندسی دریا 
  0716 کشتی سازي -مهندسی دریا 
  0716 دریاییمهندسی ساخت در صنایع  -مهندسی دریا 
  0716 هاي دریاییمهندسی سازه -مهندسی دریا 
  0716 مهندسی سواحل -مهندسی دریا 
  0716 مهندسی عرشه -مهندسی دریا 
  0716 مهندسی کشتی -مهندسی دریا 
  1041 ناوبري و فرماندهی کشتی -مهندسی دریا 
  0716 هیدرودینامیک -مهندسی دریا 

 0732 آهنجریه راه  -مهندسی راه آهن 
  0716 حمل و نقل ریلی -مهندسی راه آهن 
 0732 خط و ابنیه راه آهن -مهندسی راه آهن 
 0732 هاي ریلیخط و سازه -مهندسی راه آهن 
 0732 خطوط -مهندسی راه آهن 
  1041 کنترل و عالئم -مهندسی راه آهن 
  0716 هاي ریلیماشین –مهندسی راه آهن 
  0716 مهندسی ایمنی در راه آهن -مهندسی راه آهن 
  1041 برداري راه آهنمهندسی بهره -مهندسی راه آهن 

 0711 صنایع رنگ - مهندسی رنگ 
 0713 انرژي و محیط زیست -هاي انرژي مهندسی سیستم
 0713 تکنولوژي انرژي -هاي انرژي مهندسی سیستم
 0713 فناوري هاي انرژي -هاي انرژي مهندسی سیستم
 0713 سازي انرژيمدل –هاي انرژي مهندسی سیستم

 0731 مهندسی شهرسازي
 0711 مهندسی شیمی
 0711 انرژي و محیط زیست -مهندسی شیمی 
 0711 بهداشت، ایمنی و محیط زیست -مهندسی شیمی 
 0711 برداري از منابع نفتبهره –مهندسی شیمی 
 0711 بیوتکنولوژي -مهندسی شیمی 



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٢٥٦ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
 0711 بیوشیمیایی -شیمی مهندسی 

 0711 هاي انتقال (پدیده هاي انتقال و فرآیندهاي جداسازي)پدیده –مهندسی شیمی 
 0711 ترمودینامیک -مهندسی شیمی 
 0711 ترمودینامیک و سینتیک -مهندسی شیمی 
 0711 ترمودینامیک، سپنتیک و طراحی راکتورهاي شیمیایی -مهندسی شیمی 
 0711 ترموسینتیک -مهندسی شیمی 
 0711 ترموسینتیک و کاتالیست -مهندسی شیمی 
 0711 آوري گازتولید و جمع -مهندسی شیمی 
 0711 زیست پزشکی -مهندسی شیمی 
 0711 شیمیایی سلولزي -مهندسی شیمی 
 0711 صنایع پاالیش -مهندسی شیمی 
 0711 صنایع پتروشیمی -مهندسی شیمی 
 0711 پتروشیمی، پاالیش و گازصنایع  -مهندسی شیمی 
 0711 صنایع پلیمر -مهندسی شیمی 
 0711 صنایع شیمیایی -مهندسی شیمی 
 0711 صنایع شیمیایی معدنی -مهندسی شیمی 
  0721 صنایع غذایی -مهندسی شیمی 
 0711 صنایع گاز -مهندسی شیمی 
 0711 صنایع گاز و پاالیش گاز -مهندسی شیمی 
 0711 طراحی فرآیندها -مهندسی شیمی 
 0711 طراحی فرآیندهاي صنایع نفت -مهندسی شیمی 
 0711 عملیات پتروشیمی -مهندسی شیمی 
 0711 فرآیندهاي جداسازي -مهندسی شیمی 
  0722 فرآیندهاي کاغذسازي -مهندسی شیمی 
 0711 کاتالیست -مهندسی شیمی 
 0711 کاربردي -مهندسی شیمی 
 0711 زیستمحیط  -مهندسی شیمی 
 0711 مخازن هیدروکربوري -مهندسی شیمی 
 0711 سازي و کنترل فرآیندهاسازي، شبیهمدل –مهندسی شیمی 
 0711 مدیریت -مهندسی شیمی 
 0711 مهندسی آتش -مهندسی شیمی 



 
٢٥٧ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
 0711 مهندسی پزشکی -مهندسی شیمی 
 0711 مهندسی پلیمر -مهندسی شیمی 
 0711 تسلیحاتمهندسی  -مهندسی شیمی 
 0711 هاي انرژيمهندسی سیستم -مهندسی شیمی 
 0711 مهندسی شیمی پیشرفته -مهندسی شیمی 
 0711 مهندسی فرآوري و انتقال گاز -مهندسی شیمی 
 0711 مهندسی فرآیند -مهندسی شیمی 
 0711 مهندسی نفت -مهندسی شیمی 
 0711 نانو مهندسی شیمی -مهندسی شیمی 

 0711 نانو مواد (نانو فناوري) -شیمی مهندسی 
  0714 مهندسی صدا
  0714 اکوستیک -مهندسی صدا 
  0714 پردازش -مهندسی صدا 
  0725 مهندسی صنایع
  0725 اجتماعی -هاي اقتصادي سیستم  -مهندسی صنایع 
  0725 تحقیق در عملیات - اجتماعی  -هاي اقتصادي سیستم  -مهندسی صنایع 
  0725 هاي اقتصاديسیستم –اجتماعی  -هاي اقتصادي سیستم  - مهندسی صنایع
  0725 اتوماسیون -مهندسی صنایع 
  0725 ایمنی صنعتی -مهندسی صنایع 
  0314 آینده پژوهی -مهندسی صنایع 
  0725 هاریزي و تحلیل سیستمبرنامه –مهندسی صنایع 
  0725 ریزي و مدیریت تولیدبرنامه –مهندسی صنایع 
  0725 هاسازي سیستمبهینه –مهندسی صنایع 
  0725 تحقیق در عملیات و مهندسی سیستم -مهندسی صنایع 
  0725 تکنولوژي تولید -مهندسی صنایع 
  0725 تکنولوژي صنعتی -مهندسی صنایع 
  0725 تولید صنعتی -مهندسی صنایع 
  0725 هاي انرژيسیستمریزي برنامه –اجتماعی  -هاي اقتصاديسیستم  -مهندسی صنایع
  0725 هاي مالیسیستم –مهندسی صنایع 
  0725 هاي کالنسازي سیستممدل –مهندسی صنایع 
  0725 هاي اقتصاديریزي سیستمبرنامه –هاي کالن سازي سیستممدل –مهندسی صنایع 
  0725 هاي انرژيریزي سیستمبرنامه –هاي کالن سازي سیستممدل –مهندسی صنایع 



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٢٥٨ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
  0725 تحقیق در عملیات -هاي کالن سازي سیستممدل –مهندسی صنایع 
  0725 مدیریت پروژه -مهندسی صنایع 
  0725 مهندسی نفت و گاز -مدیریت پروژه  -مهندسی صنایع 
  0725 مدیریت سیستم و بهره وري -مهندسی صنایع 
  0725 مدیریت نوآوري و فناوري -مهندسی صنایع 
  0725 هاي اقتصادي و اجتماعیمهندسی سیستم -مهندسی صنایع 
  0725 هاي سالمتمهندسی سیستم -مهندسی صنایع 
  0725 مهندسی لجستیک و زنجیره تامین -مهندسی صنایع 
  0725 هاي اقتصاديریزي سیستمبرنامه -اجتماعی -هاي اقتصاديسیستم -مهندسی صنایع

  0722 مهندسی صنایع مبلمان
 0731 مهندسی طبیعت

  0521 مهندسی طراحی محیط زیست
 0732 برداري از سد و شبکهبهره –مهندسی علمی کاربردي عمران 
 0732 هاي آبی )ها ( ساختمانساختمان –مهندسی علمی کاربردي عمران 
 0732 هاي آب و فاضالبشبکه –مهندسی علمی کاربردي عمران 

  0715 نیروگاه -مهندسی علمی کاربردي مکانیک 
  0740 مهندسی علوم فناوري نانو
  0811 مهندسی علوم کشاورزي

 0732 مهندسی عمران
 0732 آب -مهندسی عمران 
 0732 شناسی (هیدرولوژي)آب –مهندسی عمران 
 0732 بازسازي پس از سانحه -مهندسی عمران 
 0732 ریزي حمل و نقلبرنامه –مهندسی عمران 
 0732 هاي امنسازه –پدافند غیرعامل  -مهندسی عمران 
 0732 طراحی -پدافند غیرعامل  -مهندسی عمران 
 0732 حمل و نقل -مهندسی عمران 
 0732 خاك -مهندسی عمران 
 0732 خاك و پی -مهندسی عمران 
 0732 راه و ترابري -مهندسی عمران 
 0732 راه و ساختمان -مهندسی عمران 
 0732 ژئوتکنیک -مهندسی عمران 



 
٢٥٩ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
 0732 هاي هیدرولیکیسازه –مهندسی عمران 
 0732 سنجش از دور -مهندسی عمران 
 0732 سواحل، بنادر و سازه هاي دریایی -مهندسی عمران 
 0732 هاي اطالعات مکانیسیستم –مهندسی عمران 
 0732 عمران -مهندسی عمران 
 0732 عمران روستایی -مهندسی عمران 
 0732 عمومی ساختمانکارهاي  -مهندسی عمران 
 0732 محیط زیست -مهندسی عمران 
 0732 مکانیک خاك و پی -مهندسی عمران 
 0732 مهندسی آب -مهندسی عمران 
 0732 هاي هیدرولیکیمهندسی آب و سازه -مهندسی عمران 
 0732 مهندسی آب و فاضالب -مهندسی عمران 
 0732 مهندسی رودخانه -مهندسی عمران 

 0732 مهندسی زلزله -عمران مهندسی 
 0732 خطرپذیري - مهندسی زلزله  -مهندسی عمران 
 0732 ژئوتکنیک - مهندسی زلزله  -مهندسی عمران 
 0732 سازه - مهندسی زلزله  -مهندسی عمران 
 0732 مهندسی سازه -مهندسی عمران 
 0732 هاي دریاییمهندسی سازه -مهندسی عمران 
 0732 سواحل -محیط زیست  مهندسی -مهندسی عمران 
 0732 هوا -مهندسی محیط زیست  -مهندسی عمران 
 0732 مهندسی و مدیریت ساخت -مهندسی عمران 
 0732 مهندسی و مدیریت منابع آب -مهندسی عمران 
 0731 بردارينقشه –مهندسی عمران 
 0731 ژئواینفورماتیک -برداري نقشه –مهندسی عمران 
 0731 هیدروگرافی -ژئودزي  -برداري نقشه –مهندسی عمران 
 GIS( 0731هاي اطالعات جغرافیایی (سیستم –برداري نقشه –مهندسی عمران 
 0731 فتوگرامتري -برداري نقشه –مهندسی عمران 

 0731 مهندسی فضاي سبز
  0812 گیاهان زینتی در منظر -مهندسی فضاي سبز 

  0811 آبیاري و زهکشیهاي شبکه –مهندسی فناوري آبیاري 
 0612 دیتا -) ICTمهندسی فناوري ارتباطات و اطالعات (



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٢٦٠ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
  0714 هاي مخابراتیبهره برداري از سیستم -  ICTمهندسی فناوري ارتباطات و اطالعات 
  0714 مخابرات سیار - ICTمهندسی فناوري ارتباطات و اطالعات 
  0714 مخابرات نوري - ICTمهندسی فناوري ارتباطات و اطالعات 

  0715 افزارمهندسی فناوري ارشد ارتقاي سیستم هاي کنترونیک ماشین
  0724 مهندسی فناوري ارشد استخراج زغال سنگ

 0712 مهندسی فناوري ارشد بازیافت پسماند صنعت فوالد
 0712 مهندسی فناوري ارشد بازیافت کاغذ

 0713 برق آبیبرداري نیروگاه مهندسی فناوري ارشد بهره
  0714 سازي اکسزهاي نوريمهندسی فناوري ارشد بهینه
  0721 سازي تولید روغن خوراکیمهندسی فناوري ارشد بهینه
  0725 سازي تولید قطعات صنعتیمهندسی فناوري ارشد بهینه
  0715 افزارسازي تولید ماشینمهندسی فناوري ارشد بهینه
  0723 فرآیند تولید چرمسازي مهندسی فناوري ارشد بهینه
  0716 سازي و طراحی موتورهاي دیزلیمهندسی فناوري ارشد بهینه

  0721 هاي غذاییمهندسی فناوري ارشد بیوتکنولوژي (زیست فناوري) مواد و فراورده
  0831 مهندسی فناوري ارشد بیوتکنولوژي آبزیان

  0716 مهندسی فناوري ارشد پهپاد
 0711 تبدیل گازمهندسی فناوري ارشد 

  0811 مهندسی فناوري ارشد تولید برنج ارگانیک
  0722 مهندسی فناوري ارشد تولید تایر

  0811 هاي غالتمهندسی فناوري ارشد تولید فراورده
  0721 هاي نوین لبنیمهندسی فناوري ارشد تولید فرآورده

 0711 مهندسی فناوري ارشد تولید قطعات هیبریدي پلیمري
  0721 فناوري ارشد تولید نان صنعتیمهندسی 

  0811 مهندسی فناوري ارشد دامپروري ارگانیک
 0711 مهندسی فناوري ارشد ذخیره سازي گاز

  0923 مهندسی فناوري ارشد راهبري فضاي مجازي
  0811 هاي تلفیقی کنترل آفات گیاهیمهندسی فناوري ارشد روش
 0732 هاي فضاکارمهندسی فناوري ارشد سازه

  0721 مهندسی فناوري ارشد سامانه جامع اطالعات صنایع غذایی
 0412 مهندسی فناوري ارشد سامانه یکپارچه بانکداري الکترونیک



 
٢٦١ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
  0714 رادار -هاي مخابراتی مهندسی فناوري ارشد سیستم
 0719 هاي مکاترونیکی خودرومهندسی فناوري ارشد سیستم
  0716 نیروي برقهاي توزیع مهندسی فناوري ارشد شبکه
 0612 هاي فیبر نوريمهندسی فناوري ارشد شبکه

  0716 مهندسی فناوري ارشد طراحی موتور خودرو
  0715 آالت نوردمهندسی فناوري ارشد طراحی و تولید ماشین

  0722 مهندسی فناوري ارشد طراحی و تولید نانو سرامیک
 0713 انتقال قدرتهاي مهندسی فناوري ارشد طراحی و ساخت سیستم

  0715 مهندسی فناوري ارشد طراحی و ساخت مکانیزم ایمنی آسانسور
 0711 مهندسی فناوري ارشد فرآوري گاز

 0612 امنیت شبکه -مهندسی فناوري ارشد فناوري اطالعات 
 0712 هاي صنعتیمهندسی فناوري ارشد کنترل و پاالیش پساب

  0725 خودرومهندسی فناوري ارشد کیفیت جامع 
 0412 مهندسی فناوري ارشد مبادالت الکترونیکی بانکی

  NSS 0714سیستم شبکه سوئیچینگ  -مهندسی فناوري ارشد مخابرات سیار 
  BSS 0714شبکه رادیویی  -مهندسی فناوري ارشد مخابرات سیار 

 0713 مهندسی فناوري ارشد مدیریت شبکه برق
 0612 هاي جامع بانکیسرویس در سیستممهندسی فناوري ارشد معمار ارشد 

 0719 مهندسی فناوري ارشد مکاترونیک مترو
  0725 مهندسی فناوري ارشد ممیزي انرژي در ساختمان

  0715 مهندسی فناوري آسانسور و باالبرها
 0612 آنالیز ورزشی -مهندسی فناوري اطالعات 

 0612 امنیت اطالعات -) ITمهندسی فناوري اطالعات (
 0612 برنامه نویسی تحت وب -) ITمهندسی فناوري اطالعات (
 0612 تجارت الکترونیکی -) ITمهندسی فناوري اطالعات (
 0612 رسانه -) ITمهندسی فناوري اطالعات (
 0612 ايهاي شبکهسامانه –) ITمهندسی فناوري اطالعات (
 0612 اطالعاتهاي تکنولوژي سیستم –) ITمهندسی فناوري اطالعات (
 0612 ايهاي چند رسانهسیستم –) ITمهندسی فناوري اطالعات (
 0612 هاي کامپیوتريشبکه –) ITمهندسی فناوري اطالعات (
 0612 طراحی صفحات وب -) ITمهندسی فناوري اطالعات (
 0613 طراحی و تولید نرم افزار -) ITمهندسی فناوري اطالعات (



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٢٦٢ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
  0714 مخابرات امن -) IT( مهندسی فناوري اطالعات

 0612 هاي اطالعاتمدیریت سیستم -) ITمهندسی فناوري اطالعات (
 0612 معماري سازمانی -) ITمهندسی فناوري اطالعات (
 IT( 0612مهندسی فناوري اطالعات ( -) ITمهندسی فناوري اطالعات (

 0612 مهندسی فناوري اطالعات پزشکی
 0612 اي در شهرداريخدمات رایانه -) ITمهندسی فناوري اطالعات(

  0714 مهندسی فناوري الکترونیک صنعتی
  0716 مهندسی فناوري اویونیک هواپیما

  0725 مهندسی فناوري ایمنی مترو
  0715 مهندسی فناوري بازرسی جوش

  0811 تولید و فرآوري پسته -مهندسی فناوري باغبانی 
  0812 گلخانه ايتولیدات  -مهندسی فناوري باغبانی 
  0812 گل و گیاهان زینتی -مهندسی فناوري باغبانی 
  0812 گیاهان دارویی و معطر -مهندسی فناوري باغبانی 
  0714 مهندسی فناوري برق مترو

  0716 آالتتجهیزات و ماشین - هامهندسی فناوري بنادر و لنگرگاه
  1041 برداري راه آهنمهندسی فناوري بهره

  0725 برداري کارخانه سیمانفناوري بهرهمهندسی 
 0711 سازيرنگ –مهندسی فناوري پلیمر 

  0715 مهندسی فناوري تاسیسات حرارتی و برودتی
  0914 مهندسی فناوري تجهیزات آزمایشگاه تشخیص پزشکی

  0716 مهندسی فناوري تجهیزات بنادر
  0811 مهندسی فناوري توزیع و مصرف آب کشاورزي

  0715 فناوري جوشمهندسی 
  1041 مهندسی فناوري حمل و نقل شهري

  0811 پرورش اسب -مهندسی فناوري دامپروري 
  0811 پرورش صنعتی طیور -مهندسی فناوري دامپروري 
  0811 پرورش صنعتی گاو -مهندسی فناوري دامپروري 
  0811 تولید و فرآوري خوراك دام -مهندسی فناوري دامپروري 

  0811 تولید و فرآوري محصوالت زنبور عسل -فناوري دامپروري مهندسی 
  0715 مهندسی فناوري ذوب فلزات



 
٢٦٣ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
  1041 مهندسی فناوري راهداري
 0711 مهندسی فناوري رنگسازي

  0811 تولید برنج -مهندسی فناوري زراعت 
  0811 هاي روغنیتولید دانه -مهندسی فناوري زراعت 
  0811 تولید ذرت -مهندسی فناوري زراعت 
  0812 گیاهان دارویی و معطر -مهندسی فناوري زراعت 

  0715 سازيقالب –مهندسی فناوري ساخت و تولید 
 0732 هاي زیرزمینی مترو و راه آهنمهندسی فناوري سازه

  0722 کاشی و چینی -مهندسی فناوري سرامیک 
در کشاورزي و منابع مهندسی فناوري سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی 

 طبیعی
0532 

  0714 هاي سخت افزاري رایانهمهندسی فناوري سیستم
  0714 مهندسی فناوري سیگنالینگ و کنترل مترو

 0713 هاي انتقال برقمهندسی فناوري شبکه
  0831 تکثیر و پرورش آبزیان -مهندسی فناوري شیالت 
  0831 آبزیانصید و بهره برداري  -مهندسی فناوري شیالت 
  0721 فرآوري محصوالت شیالتی -مهندسی فناوري شیالت 

  0721 محصوالت کشاورزي -مهندسی فناوري صنایع بسته بندي 
  0721 مهندسی فناوري صنایع دخانی

 0711 مهندسی فناوري صنایع شیمیایی
  0721 شیرینی و شکالت -مهندسی فناوري صنایع غذایی 

  0721 صنعت آرد -غذایی مهندسی فناوري صنایع 
  0721 صنعت روغن خوراکی -مهندسی فناوري صنایع غذایی 
  0721 هاي لبنیصنعت شیر و فرآورده -مهندسی فناوري صنایع غذایی 
  0721 هاي خمیريصنعت فرآورده -مهندسی فناوري صنایع غذایی 
  0721 صنعت قند -مهندسی فناوري صنایع غذایی 

  0721 صنعت کمپوت و کنسرو -غذایی مهندسی فناوري صنایع 
  0721 هاي گوشتیصنعت گوشت و فرآورده -مهندسی فناوري صنایع غذایی 
  0715 کشی صنعتیمهندسی فناوري طراحی و نقشه

 0732 آب و فاضالب -مهندسی فناوري عمران 
 0732 حمل و نقل شهري -مهندسی فناوري عمران 
 0732 سازيراه –مهندسی فناوري عمران 



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٢٦٤ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
 0732 سازيساختمان –مهندسی فناوري عمران 
 0732 سد و شبکه -مهندسی فناوري عمران 
 0731 بردارينقشه –مهندسی فناوري عمران 

  0724 مهندسی فناوري فرآوري مواد معدنی فلزي
  0714 فرآیند - مهندسی فناوري کنترل 

 0712 هاي محیط زیستمهندسی فناوري کنترل آالینده
  0714 مهندسی فناوري کنترل و ابزار دقیق

  0811 مدیریت تلفیقی آفات -مهندسی فناوري گیاه پزشکی 
  0812 مهندسی فناوري گیاهان دارویی و معطر

  0725 مهندسی فناوري لجستیک و زنجیره تامین خودرو
  0811 مکانیزاسیون زراعی و باغی -آالت کشاورزي مهندسی فناوري ماشین

  0721 هاي زراعی و باغیساخت و تولید ماشین -هاي کشاورزي وري ماشینمهندسی فنا
 0712 بازیافت پسماند -مهندسی فناوري محیط زیست 

  0714 هاي شبکه ثابتسوئیچ –مهندسی فناوري مخابرات 
  0714 مهندسی فناوري مخابرات مترو

  0724 استخراج معادن زیرزمینی -مهندسی فناوري معدن 
 0731 طراحی فضاها و اماکن ورزشی -فناوري معماري مهندسی 

 0731 هاي فرسودهطراحی و نوسازي بافت -مهندسی فناوري معماري 
 CNC( 0719هاي کنترل عددي (ماشین –مهندسی فناوري مکاترونیک 

  0715 تأسیسات حرارتی و برودتی -مهندسی فناوري مکانیک 
  0715 ماشین افزار -مهندسی فناوري مکانیک 
  0715 سازي و راهداريآالت راهماشین –مهندسی فناوري مکانیک 
  0714 مترو -مهندسی فناوري مکانیک 
  0716 مکانیک خودرو -مهندسی فناوري مکانیک 
  0716 هواپیما -مهندسی فناوري مکانیک 
  0811 هاي زیرزمینیمهندسی فناوري منابع آب

  0811 آبخیزداري -مهندسی فناوري منابع طبیعی 
  0522 احیاي مناطق بیابانی -مهندسی فناوري منابع طبیعی 
  0821 جنگلداري تلفیقی -مهندسی فناوري منابع طبیعی 
  0821 هاي جنگلیجنگلداري و پارك -مهندسی فناوري منابع طبیعی 
  0811 حفاظت و حمایت منابع طبیعی -مهندسی فناوري منابع طبیعی 



 
٢٦٥ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
 0532 هاي اطالعات جغرافیاییسامانه –مهندسی فناوري منابع طبیعی 
  0811 داريمرتع –مهندسی فناوري منابع طبیعی 
  0723 مهندسی فناوري نساجی چرم
 0532 مهندسی فناوري هواشناسی

  CPL&IR( 0716مهندسی فناوري هوانوردي خلبانی (
  0714 مخابرات نوري -مهندسی فوتونیک 

  0714 نانوفوتونیک -فوتونیک مهندسی 
  0714 مهندسی کاربردي الکترونیک

 0613 مهندسی کامپیوتر
 0611 الگوریتم و محاسبات -مهندسی کامپیوتر 
 0612 رایانش امن -مهندسی کامپیوتر 
  0714 سخت افزار -مهندسی کامپیوتر 
 0613 هاي نرم افزاريسیستم –مهندسی کامپیوتر 
 0612 هاي کامپیوتريشبکه –مهندسی کامپیوتر 
 0613 فرماندهی و کنترل -مهندسی کامپیوتر 
 IT( 0612فناوري اطالعات ( -مهندسی کامپیوتر 
  0714 هاي کامپیوتريمعماري سیستم -مهندسی کامپیوتر 
  0714 معماري کامپیوتر -مهندسی کامپیوتر 
  0717 مهندسی پزشکی -مهندسی کامپیوتر 
  0714 مهندسی رباتیک -مهندسی کامپیوتر 
 0719 مهندسی مکاترونیک -مهندسی کامپیوتر 
 0613 مهندسی نرم افزار -مهندسی کامپیوتر 
 0614 هوش مصنوعی -مهندسی کامپیوتر 
 0614 هوش مصنوعی و رباتیک -مهندسی کامپیوتر 
 0614 هوش مصنوعی و رباتیکز -مهندسی کامپیوتر 
  0811 مهندسی کشاورزي

  0811 آب -کشاورزي مهندسی 
  0811 آبیاري -مهندسی کشاورزي 
  0811 کشیآبیاري و زه -مهندسی کشاورزي 
  0811 اقتصاد کشاورزي -مهندسی کشاورزي 
  0811 تأسیسات آبیاري -مهندسی کشاورزي 
  0811 توسعه روستایی -مهندسی کشاورزي 



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٢٦٦ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
  0811 توسعه اقتصادي - توسعه روستایی  -مهندسی کشاورزي 
  0811 توسعه کشاورزي - توسعه روستایی  -مهندسی کشاورزي 
  0811 خاك شناسی -مهندسی کشاورزي 
  0811 ریزکرم شناسی ( نماتد شناسی ) -مهندسی کشاورزي 
  0811 زراعت -مهندسی کشاورزي 
  0811 ساختمان توزیع و انتقال آب -مهندسی کشاورزي 
  0811 هاي آبیسازه –مهندسی کشاورزي 
  0811 هاي هرزشناسایی و مبارزه با علف -مهندسی کشاورزي 
  0812 علوم باغبانی -مهندسی کشاورزي 
بیوتکنولوژي و ژنتیک مولکولی محصوالت  -علوم باغبانی  -مهندسی کشاورزي 

 باغبانی
0812  

  0812 تولیدات گلخانه اي -علوم باغبانی  -مهندسی کشاورزي 
  0811 باغبانی ـ سبزیکاريعلوم  -مهندسی کشاورزي 
  0812 علوم باغبانی ـ فیزیولوژي و اصالح گل و گیاهان زینتی -مهندسی کشاورزي 
فیزیولوژي و فناوري پس از برداشت محصوالت  -علوم باغبانی  -مهندسی کشاورزي 

 باغبانی
0812  

  0812 اياي و نوشابهعلوم باغبانی ـ گیاهان دارویی، ادویه -مهندسی کشاورزي 
  0812 گیاهان زینتی -علوم باغبانی  -مهندسی کشاورزي 
  0811 کاريمیوه –علوم باغبانی  -مهندسی کشاورزي 
  0811 کشاورزي اکولوژیک (اگرواکولوژي) -مهندسی کشاورزي 
  0812 گیاه پزشکی -مهندسی کشاورزي 
  0812 آسیب شناسی گیاهی - گیاه پزشکی  -مهندسی کشاورزي 
  0716 هاي کشاورزيماشین –مهندسی کشاورزي 
  0811 مدیریت منابع آب -مهندسی کشاورزي 
  0716 هاي کشاورزيمکانیک ماشین -مهندسی کشاورزي 
  0811 مهندسی منابع آب -مهندسی کشاورزي 

  0716 موتور -مهندسی کشتی 
  0725 مهندسی کیفیت

 0533 مهندسی کیهان شناسی
  0721 صنایع غذاییهاي مهندسی ماشین

  0715 ذوب فلزات - مهندسی متالورژي 



 
٢٦٧ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
 0732 آب و فاضالب -مهندسی محیط زیست 
 0712 آلودگی هوا -مهندسی محیط زیست 
 0712 بازیافت و فرآوري مواد -مهندسی محیط زیست 
 0732 منابع آب -مهندسی محیط زیست 
 0732 مواد زائد جامد -مهندسی محیط زیست 

  ICT( 0714مخابرات (مهندسی 
  0725 مهندسی مدیریت

  0413 مهندسی مدیریت اجرایی
  0811 مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها (آبادانی و توسعه روستاها)

  0724 مهندسی معدن
  0724 استخراج معدن -مهندسی معدن 
  0724 اکتشاف معدن -مهندسی معدن 
  0724 تونل و فضاهاي زیرزمینی -مهندسی معدن 
  0724 فرآوري مواد معدنی -مهندسی معدن 
  0724 معدن و محیط زیست -مهندسی معدن 
  0724 مکانیک سنگ -مهندسی معدن 

 0731 هاي نیروگاهیطراحی مجموعه ها و ساختمان -مهندسی معماري 
  0716 مهندسی معماري کشتی
  0716 سازه کشتی -مهندسی معماري کشتی 
  0716 مهندسی ساخت در صنایع دریایی -مهندسی معماري کشتی 
  0716 هیدرومکانیک کشتی -مهندسی معماري کشتی 

 0719 مهندسی مکاترونیک
 0719 اتوماتیک و کنترل تولید -مهندسی مکاترونیک 
 0719 کامپیوتر -ماشین  -ارتباطات جنبی انسان  -مهندسی مکاترونیک 
 0719 مکاترونیکی هايطراحی رباتها و سیستم -مهندسی مکاترونیک 

  0811 انرژي -مهندسی مکانیزاسیون کشاورزي 
 0712 بازیافت و مدیریت پسماند -مهندسی مکانیزاسیون کشاورزي 
  0811 هامدیریت و تحلیل سامانه -مهندسی مکانیزاسیون کشاورزي 

  0715 مهندسی مکانیک
  0715 اتومکانیک -مهندسی مکانیک 
  0715 حرارتی و برودتیتأسیسات  -مهندسی مکانیک 
  0715 تأسیسات عمومی صنایع -مهندسی مکانیک 



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٢٦٨ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
  0715 تبدیل انرژي -مهندسی مکانیک 
  0715 دینامیک سیاالت -تبدیل انرژي  -مهندسی مکانیک 
  0715 هاي انرژيسیستم –تبدیل انرژي  -مهندسی مکانیک 
  0715 علوم حرارتی -تبدیل انرژي  -مهندسی مکانیک 
  0715 هاي آبیماشین –تبدیل انرژي  -مهندسی مکانیک 
  0715 مدیریت انرژي الکتریکی -تبدیل انرژي  -مهندسی مکانیک 
  0715 جامدات -مهندسی مکانیک 
  0715 حرارت و سیاالت -مهندسی مکانیک 
  0715 ساخت و تولید -مهندسی مکانیک 
  0715 صنعتیهاي تولید سیستم –ساخت و تولید  -مهندسی مکانیک 
  0715 دهی فلزاتشکل –ساخت و تولید  -مهندسی مکانیک 
  0715 فرآیند ساخت و تولید -ساخت و تولید  -مهندسی مکانیک 
  0715 کاري و اتوماسیونماشین –ساخت و تولید  -مهندسی مکانیک 
 0719 مکاترونیک -ساخت و تولید  -مهندسی مکانیک 
  0715 دینامیکی و کنترلهاي سیستم –مهندسی مکانیک 
  0715 طراحی جامدات -مهندسی مکانیک 
  0715 طراحی کاربردي -مهندسی مکانیک 
  0715 بیومکانیک - طراحی کاربردي  -مهندسی مکانیک 
  0715 دینامیک جامدات - طراحی کاربردي  -مهندسی مکانیک 
  0715 دینامیک کنترل و ارتعاشات - طراحی کاربردي  -مهندسی مکانیک 
  0715 دینامیک و کنترل - طراحی کاربردي  -مهندسی مکانیک 
  0715 دینامیک، ارتعاشات و کنترل - طراحی کاربردي  -مهندسی مکانیک 
  0715 شکل دهی - طراحی کاربردي  -مهندسی مکانیک 
  0715 طراحی جامدات - طراحی کاربردي  -مهندسی مکانیک 
  0715 فرآیندهاي ساخت - طراحی کاربردي  -مهندسی مکانیک 
 0719 مکاترونیک - طراحی کاربردي  -مهندسی مکانیک 
  0715 مکانیک جامدات - طراحی کاربردي  -مهندسی مکانیک 
  0715 هاي کامپوزیتمکانیک مواد و سازه - طراحی کاربردي  -مهندسی مکانیک 
  0715 هاي مکانیکیقابلیت اطمینان سامانه -مهندسی مکانیک 
  0715 افزارماشین –مهندسی مکانیک 
  0715 آالتماشین –مهندسی مکانیک 



 
٢٦٩ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
  0715 هاي آبیماشین –مهندسی مکانیک 
 0719 مکاترونیک -مهندسی مکانیک 
  0715 مکانیک حاالت -مهندسی مکانیک 
  0715 مهندسی جوش -مهندسی مکانیک 
  0716 مهندسی خودرو -مهندسی مکانیک 
  0716 سازه بدنه خودرو - مهندسی خودرو  -مهندسی مکانیک 
  0716 هاي تعلیق، ترمز و فرمانطراحی سیستم - مهندسی خودرو  -مهندسی مکانیک 
  0716 هاي دینامیکی خودروطراحی سیستم - مهندسی خودرو  -مهندسی مکانیک 
  0716 قواي محرکه - مهندسی خودرو  -مهندسی مکانیک 
  0716 مهندسی دریا -مهندسی مکانیک 
  0715 مهندسی طراحی و ساخت خودروهاي نظامی -مهندسی مکانیک 
  0715 مهندسی مواد مرکب -مهندسی مکانیک 
  0715 نانو فناوري -مهندسی مکانیک 

  0715 مهندسی مکانیک بیوسیستم
  0715 هاي تجدید پذیرانرژي –مهندسی مکانیک بیوسیستم 
  0715 توان و ماشین -مهندسی مکانیک بیوسیستم 
  0715 هاي کشاورزيطراحی ماشین -مهندسی مکانیک بیوسیستم 
  0715 طراحی و ساخت -مهندسی مکانیک بیوسیستم 
  0715 فناوري پس از برداشت -مهندسی مکانیک بیوسیستم 

  0716 مهندسی مکانیک کشتی
  0811 مهندسی منابع طبیعی
  0811 آبخیزداري -مهندسی منابع طبیعی 

  0522 برداري از مناطق بیابانیاحیا و بهره -طبیعی مهندسی منابع 
  0811 زداییبیابان –مهندسی منابع طبیعی 
  0831 تکثیر و پرورش آبزیان -مهندسی منابع طبیعی 
  0821 جنگلداري و اکولوژي جنگل - جنگلداري  -مهندسی منابع طبیعی 
  0821 هاي جنگلیمدیریت جنگلداري در پارك - جنگلداري  -مهندسی منابع طبیعی 
  0722 حفاظت و اصالح چوب -مهندسی منابع طبیعی 
  0722 صنایع چوب -مهندسی منابع طبیعی 
  0831 صید و بهره برداري آبزیان -مهندسی منابع طبیعی 
  0722 طراحی و مهندسی چوب -مهندسی منابع طبیعی 
  0722 علوم و صنایع چوب و کاغذ -مهندسی منابع طبیعی 



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٢٧٠ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
  0521 ارزیابی و آمایش سرزمین -محیط زیست  -منابع طبیعی مهندسی 

 0712 هاي محیط زیستآلودگی –محیط زیست  -مهندسی منابع طبیعی 
  0521 ها و تنوع زیستیزیستگاه –محیط زیست  -مهندسی منابع طبیعی 
  0522 مدیریت مناطق بیابانی -مهندسی منابع طبیعی 
  0522 آبیاري -مناطق بیابانی مدیریت  -مهندسی منابع طبیعی 
  0522 خاك شناسی -مدیریت مناطق بیابانی  -مهندسی منابع طبیعی 
  0522 مرتع و آبخیزداري -مدیریت مناطق بیابانی  -مهندسی منابع طبیعی 

تولیدات  -مهندسی منابع طبیعی ـ مدیریت مناطق بیابانی و همزیستی با بیابان 
 گیاهی و دامی

0522  

  0522 مدیریت مناطق خشک و بیابانی -منابع طبیعی مهندسی 
  0522 بیابان زدایی -مدیریت مناطق خشک و بیابانی  -مهندسی منابع طبیعی 
  0522 توسعه و عمران مناطق بیابانی -همزیستی با بیابان  -مهندسی منابع طبیعی 

  0811 محیط زیست و منابع طبیعی -مهندسی منابع طبیعی ـ همزیستی با بیابان 
  0715 مهندسی مواد
  0715 استخراج فلزات -مهندسی مواد 
  0715 جوشکاري -مهندسی مواد 
  0715 خوردگی فلزات -مهندسی مواد 
  0715 خوردگی و حفاظت از مواد -مهندسی مواد 
  0715 گريریخته –مهندسی مواد 
  0715 سرامیک -مهندسی مواد 
  0715 الکتروسرامیک - سرامیک  -مهندسی مواد 
  0715 شکل دادن فلزات -مهندسی مواد 
  0715 شناسایی و انتخاب مواد -مهندسی مواد 
  0715 شناسایی و انتخاب مواد و روش ساخت مواد فلزي -مهندسی مواد 
  0715 شناسایی، انتخاب و روش ساخت مواد مهندسی -مهندسی مواد 
  0715 متالورژي استخراجی -مهندسی مواد 
  0715 متالورژي صنعتی -مهندسی مواد 
  0715 مهندسی مواد و متالورژي -مهندسی مواد 
  0715 مواد پیشرفته -مهندسی مواد 
  0715 مواد غیر فلزي -نانو مواد  -مهندسی مواد 
  0715 نانو مواد (نانو فناوري) -مهندسی مواد 



 
٢٧١ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
  0715 پلیمر -مهندسی مواد مرکب 
  0715 کامپوزیت -مهندسی مواد مرکب 

  0715 خواص فیزیکی و مکانیکی مواد -مهندسی مواد و متالورژي 
  0715 خوردگی -مهندسی مواد و متالورژي 
  0715 سرامیک -مهندسی مواد و متالورژي 
  0715 شناسایی و انتخاب مواد فلزي -مهندسی مواد و متالورژي 
  0715 مهندسی مواد -مهندسی مواد و متالورژي 

  0715 مهندسی مواد و متالورژي -متالورژي مهندسی مواد و 
  0718 مهندسی نانوتکنولوژي

  0723 پوشاك -مهندسی نساجی 
  0723 شیمی نساجی -مهندسی نساجی 
  0723 الیاف پلیمري -شیمی نساجی  -مهندسی نساجی 
  0723 شیمی نساجی و علوم الیاف -مهندسی نساجی 
  0723 لیفیمهندسی ساختارهاي نانو  -مهندسی نساجی 
  0723 مهندسی فناوري نساجی -مهندسی نساجی 
  0723 نانو بیومنسوجات -مهندسی نساجی 
  0723 نساجی -مهندسی نساجی 

 0711 مهندسی نفت
  0724 اکتشاف نفت - مهندسی نفت 
 0711 برداري از منابع نفتبهره –مهندسی نفت 
 0711 برداري از منابع نفت و گازبهره –مهندسی نفت 
 0711 تجهیزات نفت - مهندسی نفت 
  0724 حفاري - مهندسی نفت 
  0724 حفاري و استخراج نفت - مهندسی نفت 
  0724 برداري نفتحفاري و بهره - مهندسی نفت 
 0711 صنایع پاالیش - مهندسی نفت 
 0711 صنایع نفت - مهندسی نفت 
 0711 طراحی صنایع پتروشیمی - مهندسی نفت 
 0711 مخازن هیدروکربوري - مهندسی نفت 
 0711 مهندسی مخازن نفت - مهندسی نفت 
 0711 مهندسی مخازن نفت و گاز - مهندسی نفت 

 0711 برداري مخازنمهندسی نفت و بهره



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٢٧٢ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
 0731 برداريمهندسی نقشه
 0731 ژئودزي -برداري مهندسی نقشه

  0716 مهندسی نگهداري بالگرد
 0713 چرخه سوخت -اي مهندسی هسته
 0713 شکافت -اي مهندسی هسته
 0713 کاربرد پرتوها -اي مهندسی هسته
 0713 هاکاربرد پرتوها و رادیوایزوتوپ -اي مهندسی هسته
 0713 ايگداخت هسته -اي مهندسی هسته
 0713 ايمهندسی انرژي هسته -اي مهندسی هسته
 0713 مهندسی پرتوپزشکی -اي مهندسی هسته

 0713 مهندسی رآکتور -اي هستهمهندسی 
 0713 مهندسی فیزیک بهداشت -اي مهندسی هسته
 0713 ايمهندسی هسته -اي مهندسی هسته

  0716 مهندسی هوا فضا
  0716 آیرودینامیک -مهندسی هوا فضا 
  0716 جلوبرندگی زمینه پیشرانش -مهندسی هوا فضا 
  0716 دینامیک پرواز و کنترل -مهندسی هوا فضا 
  0716 هاي هواییسازه –مهندسی هوا فضا 
  0716 هاي پروازيسوانح هوایی و صالحیت -مهندسی هوا فضا 
  0716 صنایع هوایی -مهندسی هوا فضا 
  0716 هاي هوافضاییطراحی سازه -مهندسی هوا فضا 
  0716 مکانیک پرواز و کنترل زمینه ماهواره -مهندسی هوا فضا 
  0716 مهندسی فضایی -مهندسی هوا فضا 
  0716 مهندسی ماهواره -مهندسی هوا فضا 
  0716 موتور موشک -مهندسی هوا فضا 
  0716 هواپیما -مهندسی هوا فضا 

  1041 پهپادها - مهندسی هوانوردي (علوم و فنون هوانوردي) 
  1041 خلبانی - مهندسی هوانوردي (علوم و فنون هوانوردي) 

  1041 خلبانی هلیکوپتر - فنون هوانوردي) مهندسی هوانوردي (علوم و 
  1041 مراقبت پرواز - مهندسی هوانوردي (علوم و فنون هوانوردي) 
  1041 ناوبري هوایی - مهندسی هوانوردي (علوم و فنون هوانوردي) 



 
٢٧٣ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
  0911 مواد دندانی

 0322 داريموزه
 0215 موزیک نظامی (نیروهاي نظامی و انتظامی) 

 0215 موسیقی
 0215 سازيآهنگ –موسیقی 
 0215 آواز جهانی -موسیقی 
 0215 ساز ایرانی -موسیقی 
 0215 ساز جهانی -موسیقی 
 0215 موسیقی نظامی -موسیقی 
 0215 نوازندگی ساز جهانی -موسیقی 

 0215 موسیقی شناسی
  1031 هاي سبک (نزاجا) موشک

 0713 مولد برق (نزاجا) 
  0716 مونتاژ خودرو

  AVR 0714میکروکنترولر 
  0912 شناسیمیکروب

  0841 میکروبیولوژي دامپزشکی
  1031 مین و مواد منفجره (نزاجا) 

  1013 خدمات اقامتی -میهمانداري 
  1013 خدمات پذیرایی -میهمانداري 

  0811 هاي سردسیريمیوه
  0912 نارسایی قلب

  IVF( 0912نازایی (
 0211 ناظر فنی چاپ

  1011 خدمات خانگی - پزى نان و شیرینی 
 0531 نانو پلیمر -نانو شیمی 
 0531 نانو سوپرامولکول -نانو شیمی 
 0531 نانو شیمی نظري -نانو شیمی 
 0531 نانو مواد معدنی -نانو شیمی 

  0912 نانوتکنولوژي پزشکی
  0912 نانوفناوري پزشکی
 0512 نانوفناوري دارویی



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٢٧٤ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
 0613 سیستمنرم افزار 
  0723 ریسندگی -نساجی 

  0723 نساجی عمومی
  0715 نصب و تعمیر آسانسور و پله برقی

 0713 نصب و سرویس آسانسور
  0916 نظارت بر امور دارویی
  1032 نظم و امنیت (ناجا) 

  0716 (نزاجا)  1نفر بر پی ام پی 
  0716 (نزاجا)  2نفر بر پی ام پی 

  0912 نفرولوژي
 0213 ایرانینقاشی 

 0213 نقاشی دیواري
 0213 نقاشی عمومی

 0212 نقشه کشی صنعتی به کمک رایانه
  0715 کشی و طراحی صنعتینقشه –نقشه کشی عمومی 

 0731 بردارينقشه
 0731 برداري عمومینقشه
 0731 برداري مسیرنقشه
  1031 برداري و ضد آتش (نزاجا) نقشه
 0731 کشی ساختماننقشه
 0732 کشی ساختماننقشه
 0731 کشی عمومینقشه
 0731 کشی معمارينقشه
 KP 0731کشی معماري نقشه

 0421 نگارش حقوقی
 0213 نگارگرى 

 0731 برداري قناتنگهداري و بهره
 0215 نمایشنامه نویسی

 0215 نوازندگی ساز ایرانی
 0215 نوازندگی ساز جهانی

  0912 نوزادان



 
٢٧٥ هاي تحصيلي ايرانبندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه

  کد عنوان رشته تحصیلی
  0811 (پرورش کرم ابریشم)نوغانداري 

  0714 نیرو و تاسیسات (مخابرات) 
  1013 هتلدارى 

  0912 هماتولوژي
  0912 هماتولوژي آزمایشگاهی و بانک خون

 0214 هنر اسالمی
 0214 چوب - هنر اسالمی 
 0214 سفال - هنر اسالمی 
 0214 شیشه - هنر اسالمی 
 0214 فلز - هنر اسالمی 
 0214 نگارگري - هنر اسالمی 
 0214 هنر سفالگري

 0214 کارىهنرآینه
 0214 هنرفرش
 0214 کارىهنرمعرق

 0213 پژوهش هنر -هنرهاي پژوهشی 
 0213 هنر اسالمی -پژوهش هنر  -هنرهاي پژوهشی 
 0213 فلسفه هنر -هنرهاي پژوهشی 
 0213 هنرهاي تجسمی
 0213 چاپ دستی - هنرهاي تجسمی 
 0211 گرافیک - هنرهاي تجسمی 
 0211 ارتباط تصویري -هنرهاي تصویري 
 0211 تصویر متحرك (انیمیشن) -هنرهاي تصویري 
 0211 تصویرسازي -هنرهاي تصویري 
 0211 عکاسی -هنرهاي تصویري 
 0213 نقاشی -هنرهاي تصویري 

 0214 هنرهاي چوبی
 0214 هنرهاي سنتی
 0214 هنرهاي صناعی

 0214 آبگینههنرهاي صناعی ـ 
 0214 هنرهاي صناعی ـ سفال
 0214 هنرهاي صناعی ـ فلز



 
انهاي تحصيلي ايربندي سطوح آموزشي و رشتهطبقه                                      

 
٢٧٦ 

  کد عنوان رشته تحصیلی
 0214 هنرهاي صناعی ـ کاشی

 0214  هنرهاي صناعی ـ منبت و معرق
 0214 هنرهاي صناعی ـ نساجی سنتی

 0211 تولید سیما -هنرهاي نمایشی 
 0211 رادیو -هنرهاي نمایشی 
 0215 سینما -هنرهاي نمایشی 

 0215 نمایشی (نمایش)هنرهاي 
 0215 ادبیات نمایشی -هنرهاي نمایشی (نمایش) 
 0215 بازیگري -هنرهاي نمایشی (نمایش) 
 0215 تئاتر -هنرهاي نمایشی (نمایش) 
 0215 صحنه آرایی -هنرهاي نمایشی (نمایش) 
 0215 کارگردانی -هنرهاي نمایشی (نمایش) 
 0215 نمایش عروسکی -هنرهاي نمایشی (نمایش) 

 0532 هواشناسی کشاورزي
  1041 هوانوردي
  1041 ) خلبانیCPL& IR( - هوانوردي 
  0912 هوشبري

 0532 هیدرولوژي
  0715 کارىورق

  0714 وسایل مخابراتی با سیم (نزاجا)
  0912  ویتره ورتین (سگمان خلفی)

 0211  ویراستاري
  0912 ویروس شناسی پزشکی

  0841 شناسی دامپزشکیویروس
 
 
 
 

  


