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و فرآورده هاي ساختماني-1: عنوان رشته تخصصي و مصالح  مهندسي ساختمان
 متقاضيرشته تحصيلي گرايش رشته تخصصي

، بلـوك-1 ، موزائيـك  بتن ،قطعات بتني، سنگدانه هـا
و لوله هاي الياف و سقفي، ورق ها هاي سيماني ديواري

 سيماني
، مهند ، زمين شناسي) سراميك(سي موادعمران ، مهندسي معدن ، معماري ، فيزيك

و بلوك هاي انواع آجرهاي رسي، پنل-2 هاي رسي
 سقفي رسي

،)شيميائي معدني(، مهندسي شيمي) سراميك(عمران، مهندسي مواد
و محض(شيمي ، زمين شناسي)كاربردي ، مهندسي معدن ، فيزيك

3-،  آهك انواع سيمان، گچ
و(، شيمي) شيميائي معدني(، مهندسي شيمي)سراميك(مواد مهندسي كاربردي

، زمين شناسي-)محض  مهندسي معدن

، خرپاي تيرچه، پانلهـاي سـاندويچي-4  انواع تيرچه
 سبك سه بعدي

، مهندسي مواد ، معماري)سراميك(عمران ، فيزيك

و آسفالت-5  قير
، مهندسي موا دعمران

، پليمر(، مهندسي شيمي) سراميك( ) شيميائي معدني، نفت

 انواع عايق هاي رطوبتي-6
، شيميائي معدني(، مهندسي شيمي)سراميك( مهندسي مواد ، پليمر  ،شيمي)نفت

و محض( )كاربردي

پشم هاي معدني،: انواع عايق هاي حرارتي شامل-7

و پل و صفحات پلي استايرن ي اورتانبلوك ها
، شيميائي معدني(، مهندسي شيمي)سراميك(عمران، مهندسي مواد ، پليمر ،)نفت

و محض( شيمي ، زمين شناسي)كاربردي ، فيزيك، مهندسي معدن

و گروت-8 -مواد افزودني شيميايي بتن، چسب كاشي

،ها

، نفت(، مهندسي شيمي) سراميك( مهندسي مواد ، پليمر ،(، شيمي)معدني محض
)كاربردي

 مواد معدني-2: عنوان رشته تخصصي

 اضيقرشته تحصيلي مت گرايش رشته تخصصي

، چيني آالت-1 ، انواع شيشه  انواع كاشي
و محض(، شيمي)شيميائي معدني(، مهندسي شيمي)سراميك( مهندسي مواد ،) كاربردي

، زمين شناسي  مهندسي معدن

)زها نسو( ديرگدازها-2
،)ومحض كاربردي(، شيمي)شيميائي معدني(، مهندسي شيمي)سراميك(مهندسي مواد

، زمين شناسي  مهندسي معدن

 سنگ هاي معدني تزييني-3
و(، شيمي) شيميائي معدني(، معدن، مهندسي شيمي)سراميك(مهندسي مواد كاربردي

 زمين شناسي،)محض
 انواع: كانه هاي معدني غير فلزي شامل-4

 سنگ ها معدني غير فلزي، زغال سنگ ها
و محض(، شيمي) شيميائي معدني( معدن، مهندسي شيمي  زمين شناسي،) كاربردي



3

و فرآورده هاي كشاورزي-3: عنوان رشته تخصصي  خوراك

 متقاضيرشته تحصيلي گرايش رشته تخصصي

و كنسروكم-1  پوت
، مهندسي شيمي ، تغذيه شيمي، علوم مواد غذايي و صنايع غذايي ،) صنايع غذايي(علوم

و صنايع غذايي(كشاورزي ) علوم

و فرآورده هاي قنادي-2 ، قند  شكر
، مهندسي ، علوم مواد غذايي ، شيمي و صنايع غذايي، تغذيه ،) صنايع غذايي( شيمي علوم

و(كشاورزي )صنايع غذايي علوم
ــذايي-3 ــاي غ ــي ه و( افزودن ــي طبيع

)مصنوعي
، مهندسي شيمي ، شيمي، علوم مواد غذايي ، تغذيه و صنايع غذايي ،) صنايع غذايي(علوم

و صنايع غذايي( كشاورزي )علوم

، آب ميوه-4 ، آب آشاميدني  آب معدني
و ساير نوشيدني ها

، ، شيمي ، تغذيه و صنايع غذايي ، مهندسي شيمي علوم ،) صنايع غذايي( علوم مواد غذايي
و صنايع غذايي( كشاورزي ) علوم

آن-5 و فرآورده هاي ، حبوبات  غالت
، مهندسي شيمي ، شيمي، علوم مواد غذايي ، تغذيه و صنايع غذايي ،) صنايع غذايي(علوم

و صنايع غذايي( كشاورزي ) علوم

و چربي هاي خورا-6 كي روغن ها
، مهندسي شيمي ، شيمي، علوم مواد غذايي و صنايع غذايي، تغذيه ،) صنايع غذايي(علوم

و صنايع غذايي( كشاورزي )علوم

و سـبزي هـاي( خشكبار-7 ميـوه هـا
) خشك

، مهندسي شيمي ، علوم مواد غذايي ، شيمي و صنايع غذايي، تغذيه ،) صنايع غذايي(علوم
ص( كشاورزي و )نايع غذاييعلوم

و فرآورده هـاي-8 ،  چاي، قهوه، كاكائو
 آن

، مهندسي شيمي ، شيمي، علوم مواد غذايي و صنايع غذايي، تغذيه ،) صنايع غذايي(علوم
و صنايع غذايي( كشاورزي )علوم

، نيمه آماده بـسته-9  مواد غذايي آماده
و يخ زده) غير كنسروي(بندي شده

و صنايع غذ ، علوم مواد غذايي،مهندسي شيمي علوم ، شيمي ،) صنايع غذايي(ايي، تغذيه
و صنايع غذايي( كشاورزي )علوم

آن-10 و فرآورده هاي  شير
، مهندسي شيمي ، شيمي، علوم مواد غذايي و صنايع غذايي، تغذيه ، كشاورزي) صنايع غذايي(علوم

، مهندس- ، دامپروري و صنايع غذايي ، دكتراي–ي كشاورزي علوم ، كارشناسي دامپزشكي  علوم دامي
 دامپزشكي

آن-11 و فرآورده هاي  گوشت
، شيمي، علوم مواد غذايي،مهندسي شيمي و صنايع غذايي، تغذيه ، مهندسي) صنايع غذايي(علوم

، منابع طبيعي- كشاورزي و صنايع غذايي ، مهندسي كشاورزي– علوم ، دامپروري  علوم– شيالت
، دكتراي دامپزشكي ، كارشناسي دامپزشكي  دامي

و آبزيان-12 ، طيور  خوراك دام
، مهندسي شيمي ، شيمي، علوم مواد غذايي ، تغذيه و صنايع غذايي -، كشاورزي) صنايع غذايي(علوم

، مهندسي كشاورزي و صنايع غذايي ، دامپرور- علوم دامي، منابع طبيعي- علوم ، كارشناسي شيالت ي
، زيست شناسي ، دكتراي دامپزشكي ) غير از گرايش گياهي( دامپزشكي

، فلــزات-13  آالينــده هــاي شــيميايي
و انسان و دارويي در خوراك دام سنگين

، مهندسي شيمي ، علوم مواد غذايي ، شيمي و صنايع غذايي، تغذيه -، كشاورزي) صنايع غذايي(علوم
و صنايع غذاي يعلوم

و سـموم-14  آالينده هـاي بيولـوژيكي
و انسان  قارچي در خوراك دام

، علوم مواد غذايي،مهندسي شيمي ، شيمي و صنايع غذايي، تغذيه ، مهندسي) صنايع غذايي(علوم
و صنايع غذايي(كشاورزي )علوم

 محصوالت ارگانيك- 15
، شيمي ، تغذيه و صنايع غذائي (، كشاورزي) صنايع غذائي(، مهندسي شيمي، علوم مواد غذائي علوم

و اصالح نباتات(،مهندسي كشاورزي) علوم وصنايع غذائي ،،، مهندسي كشاورزي) زراعت  باغباني
، زيست شناسي  توليدات گياهي



4

 محصوالت تراريخته-16
، مهندسي كشاورزي و اصالح بذر( مهندسي ژنتيك ، زراعت ، ژنتيك) مهندسي ژنتيك  مولكولي

، ) بيوتكنولوژي( صنايع غذائي بيوتكنولوژي

و سبزي هاي تازه-17  ميوه ها
، مهندسي شيمي ، شيمي، علوم مواد غذايي و صنايع غذايي، تغذيه ،) صنايع غذايي(علوم

و صنايع غذايي( كشاورزي و اصالح نباتات(، مهندسي كشاورزي) علوم ،) زراعت
، توليدات گياهي) باغباني( مهندسي كشاورزي

و بيولوژي-4: عنوان رشته تخصصي  ميكروبيولوژي

 متقاضيرشته تحصيلي گرايش رشته تخصصي

 مواد غذايي-1

و صنايع غذايي، علوم مواد غذايي  علوم
،- كشاورزي ، بهداشت وكنترل مواد غذايي ، بهداشت عمومي و صنايع غذايي  علوم

، ميكروبيولوزي ، علوم آزمايشگاهي، كارشناسي دامپزشكي ، بيولوژي ،زيست شناسي
، باكتري شناسي دكتراي دامپزشكي ، قارچ شناسي، انگل شناسي

و بهداشتي-2 و محصوالت آرايشي  مواد
، ، داروسازي ، علوم آزمايشگاهي، بهداشت عمومي ، بيولوژي قارچ شناسي، ميكروبيولوزي

، باكتري  شناسيانگل شناسي

 وسايل سترون پزشكي-3
، بهداشت ، علوم آزمايشگاهي ، بيولوژي قارچ، مهندسي پزشكي)عمومي(ميكروبيولوزي

، داروسازي ، باكتري شناسي  شناسي، انگل شناسي

و الياف-5: نوان رشته تخصصيع و فرآورده هاي نساجي  پوشاك

 متقاضيرشته تحصيلي گرايش رشته تخصصي

و-1 و) غيـر دامـي( الياف طبيعي نخ
و الياف مصنوعي  نخ

و الياف دامي-2  نخ
كا-3 و الهــاي ســاخته منــسوجات

 شده نساجي
و كفپوش نساجي-4  فرش
يك-5  انواع فرآورده هاي بهداشتي

 بار مصرف
و-6 و مواد تكميلـي نـساجي  رنگ

 چرم

و تكنولوژي نساجي( مهندسي نساجي ،) گرايش هاي شيمي ، طراحي دوخت ، مديريت نساجي
، طر ، صنايع دستي ، فرش ، مهندسي شيمي احي پارچه ، شيميائي سلولزي( هنرهاي دستي ) پليمر

، شيمي
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و پايپوش-6: عنوان رشته تخصصي و پوست  چرم

 متقاضيرشته تحصيلي گرايش رشته تخصصي

 انواع پايپوش-1

، مصنوعات-2  انواع توپ هاي ورزشي
، پارچه هاي روكش شده چرم( چرمي

) مصنوعي

، مهندسي شيمي ، شيمينساجي ، فيزيك

و چرم-3  انواع پوست
، بيولوژي، كارشناسي) شيميائي سلولزي( مهندسي شيمي ، شيمي، زيست شناسي

، مهندسي كشاورزي  علوم دامي-دامپزشكي، دكتراي دامپزشكي

و-7: ته تخصصي عنوان رش و كاغذچوب ، سلولزي  فرآورده هاي چوبي

 متقاضيرشته تحصيلي گرايش رشته تخصصي

و-1 و انواع كاغذ  بسته بندي هاي سلولزي
 مقوا

و صنايع چوب( منابع طبيعي ، مهندسي) جنگلداري(منابع طبيعي، مهندسي)علوم
، شيميائي سلولزي( شيمي م)پليمر ،  هندسي كشاورزي، شيمي

خميركاغذ، لينترو انواع دستمال كاغذي-2
) تيشو(

، شيمي، منابع طبيعي) شيميائي سلولزي( ميكروبيولوژي، داروسازي، مهندسي شيمي
، منابع طبيعي– و صنايع چوب ، مهندسي كشاورزي) جنگلداري( علوم

 منسوج نبافته-3
، ميكروبيولوژي، داروساز ، مهندسي–ي، منابع طبيعي نساجي و صنايع چوب  علوم

، منابع طبيعي) شيميائي سلولزي(شيمي ، مهندسي كشاورزي) جنگلداري(، شيمي

، روكـش-4 و اوراق فـشرده چـوبي  چوب
و ، چـوب ، كفپوش چوبي ، تخته اليه چوبي

 مصنوعات چوبي

و صنايع چوب( منابع طبيعي ، علوم ،) شيميائي سلولزي( سي شيميمهند) جنگلداري
، مهندسي كشاورزي  شيمي

 بسته بندي-8: عنوان رشته تخصصي

 متقاضيرشته تحصيلي گرايش رشته تخصصي

و ظروف بسته بندي پالسـتيكي-1  فيلم ها
) با اليه هاي مختلف( يك يا چند اليه

و) پليمر( مهندسي شيمي ، علوم ، مهندسي مواد ، پليمر، شيمي  صنايع غذايي

و پوشـش هـاي-2  بسته بندي هاي فلـزي
 مورد مصرف در آن

، شيميائي معدني( مهندسي شيمي، مهندسي مواد و صنايع، شيمي،) پليمر  علوم
، پليمر  غذايي

اي-3 ، شيمي) شيميائي معدني(مهندسي مواد، مهندسي شيمي بسته بندي هاي شيشه
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و پليم-9: تخصصي عنوان رشته رصنايع شيميايي

 متقاضيرشته تحصيلي گرايش رشته تخصصي

و بهداشتي-1 ، آرايشي ، شيمي) به غير از گرايش صنايع غذائي( مهندسي شيمي فرآورده هاي شوينده

، پالسـتيك( هاي پليمري فرآورده-2 الستيك
)و كامپوزيت

، شيمي كاربردي) يش صنايع غذائي به غير از گرا( پليمر، مهندسي شيمي ، شيمي محض ، شيمي
، مهندسي شيمي ، شيمي پليمر ، مهندسي مواد ، مكانيك ، فيزيك ، مهندسي صنايع

و رزين-3 ، چسب و صنعتي ، شيمي) به غير از گرايش صنايع غذائي( پليمر، مهندسي شيمي رنگهاي ساختماني

، شيمي، مهندسي مواد) به غير از گرايش صنايع غذائي( هندسي شيميمو آناليز فلزات آبكاري-4
و معدني، مايعات خنك كننده موتور-5  موادآلي

و مايعات ترمز
، شيمي) به غير از گرايش صنايع غذائي( مهندسي شيمي

 لوازم التحرير-6
، مهندسي شيمي–منابع طبيعي ، شيمي و صنايع چوب گر( علوم ايش ها غير از صنايع كليه

) شيميائي سلولزيو غذائي

 خودرو نيرو محركه-10: عنوان رشته تخصصي

 متقاضيرشته تحصيلي گرايش رشته تخصصي

، ماشين آالت-1 ، موتور سيكلت  انواع قطعات مكانيكي خودرو
و مجموعه هاي گاز سوز ، دريائي ، كشاورزي، ريلي راهسازي

 خودرو

، ، مهندسي راه آهن،مكانيك ، مهندسي دريا  خودرو
به(، مهندسي مواد) ماشين هاي كشاورزي( مهندسي كشاورزي كليه گرايش ها

)غيرازسراميك

، موتور سيكلت ،ماشين آالت-2  انواع قطعات برقي خودرو
و دريائي ، ريلي ، كشاورزي  راهسازي

 فيزيك- برق

و فلزشناسيمكانيك-11: عنوان رشته تخصصي
 متقاضيرشته تحصيلي گرايش رشته تخصصي

و مرتبط-1 و نيمه تمام فلزي  انواع محصوالت تمام
، فرآيندهاي متالور يژبا فلزكاري

، مكانيك) تمامي گرايش ها غير از سراميك( مهندسي مواد

و آلياژها-2 م) تمامي گرايش ها غير از سراميك( مهندسي مواد خوردگي  هندسي خوردگي،
و جوشكاري-3 ، مهندسي جوش) تمامي گرايش ها غير از سراميك( مهندسي مواد جوش

و باالبر-4 و توليد(مكانيك انواع آسانسور ، ،طراحي جامدات، ساخت و سياالت ، برق)حرارت

و پخت نان-5  ماشين آالت صنعتي
و سياالت،،طراحي جامدات، ساخت(مكانيك،)كليه گرايشها به غير از سراميك(مهندسي مواد حرارت

، برق) تكنولوژي صنعتي(، صنايع)و توليد

و برودتي-6  صنايع حرارتي
و توليد(مكانيك و سياالت،،طراحي جامدات، ساخت ،)تكنولوژي صنعتي(، صنايع)حرارت ، فيزيك

، برق) كليه گرايش ها به غير از صنايع غذايي(مهندسي شيمي

و نقره-7  مصنوعات طال
از(، مهندسي مواد)كليه گرايش ها به غير از صنايع غذايي(مهندسي شيمي كليه گرايش ها به غير

، فيزيك) سراميك

 ظروف تحت فشار-8
و توليد(مكانيك و سياالت، ،طراحي جامدات، ساخت كليه گرايش ها به غير(، مهندسي مواد)حرارت

، فيزيك)نولوژي صنعتيتك(، صنايع)از سراميك
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و كمك آموزشي كودكان-12: عنوان رشته تخصصي  ايمني وسايل سرگرمي
 متقاضيرشته تحصيلي گرايش رشته تخصصي

 اسباب بازي-1
و توليد(مكانيك و سياالت، ،طراحي جامدات، ساخت ، مهندسي مواد)حرارت كليه(، فيزيك

،)گرايش ها به غير از سراميك ، شيمي، برق  مهندسي شيمي

 زمين بازي-2
و توليد(مكانيك و سياالت،،طراحي جامدات، ساخت ، مهندسي مواد)حرارت كليه(، فيزيك

)گرايش ها به غير از سراميك

 شهربازي-3
و توليد(مكانيك و سياالت، ،طراحي جامدات، ساخت ، مهندسي مواد)حرارت كليه(، فيزيك

.، برق)ميكگرايش ها به غير از سرا

 خدمات-13: وان رشته تخصصي عن

 متقاضيرشته تحصيلي گرايش رشته تخصصي

 سردخانه هاي مواد غذايي-1
، ،مهندسي شيمي ، كارشناسي دامپزشكي، دكتراي دامپزشكي و صنايع غذايي صنايع( علوم

، تغذيه) غذايي

 ايستگاه شارژ سيلندر گاز مايع-2

س(مكانيك و و توليدحرارت ، ،طراحي جامدات، ساخت ها(، مهندسي مواد)ياالت كليه گرايش
، مهندسي شيمي)تكنولوژي صنعتي(، صنايع)به غيرازسراميك كليه گرايشها به غير(، فيزيك

)ازصنايع غذايي

 بازرسي، مراكز خدمات پس از فروش خودرو-3
، بازرسي ادواري CNGادواري مخازن  خودروها

 سوزCNGخودرو هاي
، خودرو ،مهندسي كشاورزي  ماشين هاي كشاورزي–مكانيك

، متالورژي مهد كودك-4 ، برق ، مكانيك ، فيزيك ، روانشناسي  علوم تربيتي

و الكترونيك-14: عنوان رشته تخصصي  برق
 متقاضيرشته تحصيلي گرايش رشته تخصصي

و المپ-1 ، فيزيك تجهيزات روشنايي  برق
و كابل-2 ، شيمي انواع سيم ، فيزيك  برق
و وصل-3 ، فيزيك انواع وسايل قطع  برق
4-، ــوازم صــوتي و ل ــستم هــا ــواع سي  ان

و لوازم برقي خانگي ، فيزيك تصويري  برق

و-5 و تجهيـزات توليـد  انواع سيستم هـا
) قدرت(برق انتقال انرژي الكتريكي

د-6  برق وار انواع ماشين هاي الكتريكي

 مخابرات-15: عنوان رشته تخصصي
 متقاضيرشته تحصيلي گرايش رشته تخصصي

و مخابرات( برق تجهيزات مخابراتي-1 ) الكترونيك



8

ها-16: عنوان رشته تخصصي و فرآوري داده  رايانه

 متقاضيرشته تحصيلي گرايش رشته تخصصي
و تجهيزات ذخيره سازي-1 و انتقال انواع رايانه

و مخابرات( برق داده ، كامپيوتر، صنايع) الكترونيك

 مهندسي پزشكي-17: نوان رشته تخصصيع

 متقاضيرشته تحصيلي گرايش رشته تخصصي

و تجهيزات امدادي-1 ، برق آمبوالنس )گرايش الكترونيك(مهندسي پزشكي

 بيومتريال-2
، فيزيك ، مهندسي مواد ، مهندسي پزشكي ، مهندسي شيمي ، شيمي ، بيوتكنولوژي

 فيزيك پزشكي
، فيزيك بيومكانيك-3 ، مكانيك  مهندسي پزشكي
، فيزيك پزشكي راديولوژي-4 ، فيزيك ، راديولوژي  مهندسي پزشكي
، چشم پزشكي، فيزيك پزشكي اپتيك-5 ، بينايي سنجي ، فيزيك  مهندسي پزشكي
و مواد يكبار-6 ، مواد لوازم مصرف پزشكي

و مواد دندانپزشكي ، فيزيك پزشكي توانبخشي ، مهندسي شيمي ، شيمي ، مهندسي مواد  مهندسي پزشكي

 تجهيـــزات توانبخـــشي، تجهيـــزات-7
، تجهيزات بيمارستاني  دندانپزشكي

، برق ، مكانيك) گرايش الكترونيك(مهندسي پزشكي
)طراحي جامدات(

، فيزيك هاي گاز طبي انواع سيلندر-8 ، مكانيك  مهندسي پزشكي

ها-9 ، مكانيك، فيزيك جراحيي كاشتني  مهندسي پزشكي

ها-18: عنوان رشته تخصصي و مقياس ، اوزان  اندازه شناسي

 متقاضيرشته تحصيلي گرايش رشته تخصصي

 سنگينو توزين سبك-1
و مكانيكي كميت هاي-2 ،مايعات(فيزيكي

و ابعاد،فشار ، جرم ) نيرو
و رطوبت-3  كميت هاي دما

 كميت هاي الكتريكي-4

، مهندسي پزشك ، مهندسي صنايع ، مكانيك ، برق ، هوافضا ، مهندسي مواد ي
، آمار ، رياضي ، شيمي ، مهندسي شيمي  فيزيك
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 ديريت كيفيتم-19: عنوان رشته تخصصي

 متقاضييلي رشته تحص گرايش رشته تخصصي

 ارزيابي تائيد صالحيت آزمايشگاهها-1

 ارزيابي تائيد صالحيت شركتهاي بازرسي فني-2

 ارزيابي تائيد صالحيت شركتهاي بازرسي جوش-3

ك-4  ننده ارزيابي تائيد صالحيت شركتهاي گواهي

 ارزيابي تائيد صالحيت شركتهاي مشاوره دهنده-5
و زيست محيطي  سيستمهاي مديريت كيفيت

، ، آمار ، مهندسي مواد ، صنايع ، فيزيك ، مهندسي شيمي ، شيمي ، مكانيك عمران
، ، مهندسي دريا ، پليمر ، مهندسي پزشكي ، برق ، رياضي ، مديريت كامپيوتر

، فناوري ، هوافضا ، نفت ، نساجي ، معماري ، معدن ، مهندسي راه آهن  اطالعات
، علوم و صنايع غذائي، منابع طبيعي ، علوم ، مهندسي كشاورزي زيست شناسي

، دامپزشكي ، داروسازي ، پزشكي  آزمايشگاهي

 فرآورده هاي نفتي-20: عنوان رشته تخصصي

 متقاضيرشته تحصيلي گرايش رشته تخصصي

سوخت هاي فسيلي(هاي نفتي فرآورده-1
)ها وروان كننده

، پتروشيمي) صنايع غذائي به غير از گرايش( مهندسي شيمي ، شيمي

 انرژي-21: عنوان رشته تخصصي

 متقاضيرشته تحصيلي گرايش رشته تخصصي

تعيين معيار مـصرف انـرژي الكتريكـي-1
) فرآيندها-تجهيزات(

، ، صنايع ، مهندسي شيمي ، مهندسي پليمر ، مهندسي برق ، فيزيك ، رياضي شيمي
، كامپيوتر ، عمران ، مهندسي كشاورزي ، مكانيك ، نفت ، نساجي ، مهندسي مواد

 مهندسي انرژي

جهيزات( تعيين معيار مصرف انرژي حرارتي-2
) فرآيندها–

، صنايع ، مهندسي برق ، مهندسي شيمي ، مهندسي پليمر ، فيزيك ، رياضي ، شيمي مهندسي مكانيك
، مه ، نفت ، نساجي ، مهندسي مواد ، مهندسي انرژي، كامپيوتر  ندسي كشاورزي

و سموم-22: عنوان رشته تخصصي  كودها

 متقاضيرشته تحصيلي گرايش رشته تخصصي

 شيميايي كودهاي-1

 سموم شيميايي-2

، مهندسي شيمي ، مهندسي) به غير از گرايش صنايع غذائي( شيمي  محيط زيست
. علوم خاك–كشاورزي
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 رشته تحصيلي متقاضي رشته تخصصي رديف

1
ومهندسي  مصالح ساختمان

 هاي ساختماني فرآوردهو

، كاربردي( شيمي طراحي، شيميايي معدني، پليمر(مهندسي شيمي، فيزيك،) محض
،)سراميك(مهندسي مواد، مهندسي معماري، مهندسي عمران،)فرايندهاي صنايع نفت

، زمين شنا ، شهرسازي سيمهندسي معدن

 مواد معدني2
مهندسي شيمي، مهندسي زمين شناسي،)كاربردي، محض(شيمي، زمين شناسي

، مهندسي عمران)سراميك(مهندسي مواد، مهندسي معدن،)شيميايي معدني(

3
و فرآورده هاي خوراك

 كشاورزي

زيست، پزشكيدكتري حرفه اي دام،)بهداشت مواد غذايي(دامپزشكي، دامپروري، تغذيه
، سلولي ملكولي، ژنتيك، زيست دريا، دبيري، بيولوژي سلولي، عمومي( شناسي 

، بيوشيمي(شيمي،) ميكروبيولوژي، علوم گياهي، علوم جانوري، سيستماتيك گياهي
و صنايع غذايي، علوم مواد غذايي،)كاربردي، محض، شيمي فيزيك، دبيري ، علوم

، كليه گرايش مهندسي منابع طبيعي، كليه گرايش هاي)صنايع غذايي(مهندسي شيمي
، بيوتكنولوژيمهندسي كشاورزيهاي

و بيولوژي4  ميكروبيولوژي

و كنترل مواد غذايي،)عمومي(بهداشت  بيولوژي، بهداشت

، دبير، بيولوژي سلولي، عمومي( زيست شناسي،)انگل شناسي(پاتولوژي ، زيست درياي
، علوم گياهي، علوم جانوري، سيستماتيك گياهي، سلولي ملكولي، نتيكژ

و صنايع غذايي، علوم مواد غذايي، علوم آزمايشگاهي،) ميكروبيولوژي مهندسي، علوم
و صنايع غذايي( مهندسي كشاورزي، پزشكي و صنايع غذايي،) علوم ، مهندسي علوم

بهدكتري داروسازي، ميكروبيولوژي و علوم دامي، ، بهداشت محيط  داشت حرفه اي

5
و فرآورده هاي پوشاك

و الياف  نساجي

،)كاربردي، محض(شيمي،)شيمي فيزيك(شيمي،)دبيري(شيمي،) بيوشيمي(شيمي
، فيزيك مهندسي نساجي،)شيميايي سلولزي(مهندسي شيمي،)پليمر(مهندسي شيمي

د ، صنايع ، هنرهاي، مديريت صنايع نساجي ، طراحي پارچه ، فرش ، طراحي دوخت ستي
 دستي

و پايپوش6 و پوست  چرم

سلولي، ژنتيك، زيست دريا، دبيري، بيولوژي سلولي، عمومي( زيست شناسي، بيولوژي
شيمي،) ميكروبيولوژي، علوم گياهي، علوم جانوري، سيستماتيك گياهي، ملكولي

،يشيمي فيز، دبيري، بيوشيمي( مهندسي شيمي،مهندسي پليمر،) كاربردي، محضك
 علوم دامي- مهندسي كشاورزي، مهندسي نساجي،)شيميايي سلولزي، پليمر، بيوشيمي(

 كارشناسي دامپزشكي،)دامپروري(

7
و ، چوب فرآورده هاي چوبي

و كاغذ  سلولزي

و اكولوژي جنگل، جنگل شناسي و اصالح چوب، جنگلداري (شيمي، داروسازي، حفاظت
شيميايي، پليمر(مهندسي شيمي،) كاربردي، محض، شيمي فيزيك، دبيري، بيوشيمي
و صنايع چوب، جنگلداري(مهندسي منابع طبيعي،) سلولزي و كاغذ(علوم مرتع،)چوب

، علوم اليافمهندسي نساجي،)و آبخيزداري ، صنايع سلولزي

 بسته بندي8
و صنايع غذايي،)كاربردي، محض، شيمي فيزيك، دبيري، بيوشيمي(شيمي ، علوم

، ريخته گري(مهندسي مواد،)يشيميايي معدن، پليمر(مهندسي شيمي، مهندسي پليمر
، متالوژي استخراج، سراميك ، صنايع سلولزي)متالوژي صنعتيي ، مهندسي مكانيك
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و پليمر9  صنايع شيميايي

،) كاربردي،محض، شيمي فيزيك دبيري، بيوشيمي(شيمي
، پاالي، بيوشيمي(مهندسي شيمي، مهندسي پليمر، مهندسي پتروشيمي ، پتروشيميش

،) گاز، طراحي فرايندهاي صنايع نفت، شيميايي معدني، شيميايي سلولزي، پليمر
و صنايع چوب-مهندسي منابع طبيعي و كاغذ( علوم م)چوب مهندسي،) زيستحيط،

 علوم خاك-مهندسي كشاورزي،) متالوژي استخراجي، سراميك، ريخته گري(مواد 
و خاك- مهندسي كشاورزي( ، محيط زيست)آب ، علوم آزمايشگاهي ، دكتراي داروسازي

 خودرو نيرو محركه 10

و مخابرات دريايي(مهندسي برق، فيزيك ، قدرت، برقدبير فني، الكترونيك، الكترونيك
مهندسي مواد، مهندسي راه آهن، مهندسي دريا، مهندسي خودرو،) كنترل، مخابرات

، اتومكانيك(مهندسي مكانيك،)متالوژي صنعتي، متالوژي استخراجي، ريخته گري(
و برودتي و سياال، تأسيسات حرارتي ، حرارت ، طراحي جامدات، دبير فني مكانيكت

سمهندسي دريا، مهندسي خودرو و توليد،  ماشين هاي-مهندسي كشاورزي،) اخت
، مخابرات)مكانيزاسيون كشاورزي(كشاورزي ، الكترونيك هواپيما ، مهندسي هوافضا

 هواپيما

و فلزشناسي 11  مكانيك

، سراميك، ريخته گري(مهندسي مواد،)تكنولوژي صنعتي(مهندسي صنايع، فيزيك
تأسيسات حرارتي، اتومكانيك(مهندسي مكانيك،)متالوژي صنعتي،يمتالوژي استخراج

و سياالت،و برودتي ، مهندسي خودرو، طراحي جامدات، دبير فني مكانيك، حرارت
و توليد، مهندسي دريا ،) گرايش ماشين هاي كشاورزي(، مهندسي كشاورزي) ساخت ،

 اتومكانيك

12 
و ايمني وسايل سرگرمي

زشي كودكانكمك آمو  

ها(مهندسي برق، فيزيك ي پتروشيم، پااليش، بيوشيمي(مهندسي شيمي،) كليه گرايش
پ متالوژي، ريخته گري(مهندسي مواد،)ي شيميايي معدن، شيميايي سلولزي، ليمر،

و سياالت(مهندسي مكانيك،)متالوژي صنعتي، استخراجي ، راحي جامدات،طحرارت
و توليد ، حفاظت فني( مهندسي ايمني،)ساخت )بازرسي فني

 خدمات 13

و صنايع غذايي، علوم تغذيه، علوم تربيتي، روانشناسي ، مهندسي خودرو، فيزيك، علوم
 پليمر، پتروشيمي، پااليش، بيوشيمي(مهندسي شيمي، مهندسي راه آهن، مهندسي دريا

، شيميايي سلولز، )گاز، طراحي فرايندهاي صنايع نفت،يصنايع غذاي، شيميايي معدنيي
، متالوژي استخراجي، ريخته گري(مهندسي مواد،)تكنولوژي صنعتي(مهندسي صنايع،

تااتومكانيك(مهندسي مكانيك،) متالوژي صنعتي و برودت، ، سيسات حرارتي وي حرارت
د، مهندسي خودرو، طراحي جامدات، دبير فني مكانيك،سياالت و، ريامهندسي ساخت

، گردشگري)مكانيزاسيون كشاورزي( ماشين هاي كشاورزي-مهندسي كشاورزي،)توليد
، فن آوري ، كليه گرايش هاي مرتبط با پزشكي ، پرستاري ، جامعه شناسي و ايرانشناسي

، نقشه ، گرافيك ، مديريت ، بيمه ، حسابداري ، بانكداري ، مجموعه علوم اقتصادي اطالعات
، ، مجسمه كشي ، طراحي ، فيلم برداري ، هنر ، موسيقي ، تئاتر ، نقاشي ، عكاسي  جغرافي

، علوم ، گرايش هاي مديريت و اطالع رساني ، علوم كتابداري ، علوم آزمايشگاهي سازي
 ارتباطات

و الكترونيك 14 ها(مهندسي برق برق و فيزيك) كليه گرايش

 ICT،)مخابرات، الكترونيك(مهندسي برق مخابرات 15

و فرآوري داده ها 16  رايانه
ها(مهندسي برق ، هوشICT ،IT، مهندسي كامپيوتر،)كليه گرايش ، مهندسي رباتيك

، رياضي  مصنوعي
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 مهندسي پزشكي 17

مهندسي برق، فيزيك، راديولوژي، چشم پزشكي، بيوتكنولوژي،بينايي سنجي
پ،)، قدرت الكترونيك( متالوژي، سراميك، ريخته گري(مهندسي مواد، زشكيمهندسي

م)متالوژي صنعتي، استخراجي و برودتي، اتومكانيك(هندسي مكانيك،  تأسيسات حرارتي
ح و سياالت، ، مهندسي دري، مهندسي خودرو، طراحي جامدات، دبير فني مكانيك، رارت ا

و توليد ،)ساخت و علوم ورزشي و ليزر، مجموعه تربيت بدني  مهندسي اپتيك

18 
و ، اوزان اندازه شناسي

 مقياس ها

و( مهندسي برق،كفيزي،)كاربردي، محض شيمي فيزيك، بيوشيمري(شيمي الكترونيك
،) كنترل، مخابرات، قدرت، دبير فني برق،جنگ الكترونيك، لكترونيكا، مخابرات دريايي

و ،برايمني صنعتي(سي صنايع مهند،)گاز، طراحي فرايندهاي صنايع نفت نامه ريزي
مهندسي مواد، تكنولوژي صنعتي، تكنولوژي توليد، توليد صنعتي، تحليل سيستمها

مهندسي مكانيك،)متالوژي صنعتي، متالوژي استخراجي،سراميك، ريته گري(
و برودتي(، اتومكانيك( حرتأسيسات حرارتي و سياالت، طراحي، دبير فني مكانيك، ارت

م) مهندسي خودرو، جامدات و توليد، هندسي دريا،  مهندسي هوافضا،) ساخت

19 
وواسناد  تجهيزات اداري

 كليه رشته هاي دانشگاهي آموزشي

 فناوري نانو 20
ها( فيزيك ها(، مهندسي برق) كليه گرايش ، شيمي) كليه گرايش ،(، بيوشيمي محض

و نانو  ،، مهن) كاربردي ، نانو شيمي ، مهندسي شيمي ، مهندسي پزشكي دسي مواد
، شيمي  ، پليمر( مهندسي پليمر ، تجزيه ، آلي ، مهندسي مواد) معدني

 فرآورده هاي نفتي 21
، كاربردي( شيمي ، مهندسي شيمي) محض ، مهندسي پليمر ( مهندسي پتروشيمي

، طراحي فرآيندهاي صنا ، پليمر ، پتروشيمي و گاز پااليش (، مهندسي نفت) يع نفت
، مخازن نفت ، بهره برداري از منابع نفت ، اكتشاف نفت )استخراج نفت

 انرژي 22
، مهندسي برق ها( فيزيك ها(، مهندسي مكانيك) كليه گرايش ، مهندسي) كليه گرايش

 انرژي

و سموم 23  كودها
، كاربردي( شيمي ، محض ، شيمي فيزيك ، مهندسي،) بيوشيمي  مهندسي منابع طبيعي

و خاك( كشاورزي ، آب ، محيط زيست) علوم خاك
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 مديريت كيفيت 24

اي، آمار  رياضي، دكتري حرفه اي دامپزشكي، پزشكي حرفه

، سلولي ملكولي، ژنتيك، زيست دريا، دبيري، بيولوژي سلولي، عمومي( زيست شناسي
، بيوشيمي(شيمي،)ميكروبيولوژي،لوم گياهيع، علوم جانوري، سيستماتيك گياهي

و صنايع، علوم دامي، علوم آزمايشگاهي،)كاربردي، محض، شيمي فيزيك،دبيري علوم
و مخابرات دريايي(مهندسي برق، مديريت، فيزيك، غذايي دبير، الكترونيك، الكترونيك

ممهندسي پزشكي،)كنترل، مخابرات، قدرت، فني برق ، مهندسي دريا، هندسي پليمر،
شيميايي، پليمر، پتروشيمي، پااليش، بيوشيمي(مهندسي شيمي، مهندسي راه آهن

مهندسي،)گاز، طراحي فرايندهاي صنايع نفت، صنايع غذايي، شيميايي معدني، سلولزي
و تحليل سيستمها، ايمني صنعتي(صنايع  ، توليدتكنولوژي، توليد صنعتي، برنامه ريزي

، مهندسي معدن، مهندسي فناوري اطالعات، مهندسي عمران،)كنولوژي صنعتيت
و صنايع چوب، شيالت، جنگلداري(مهندسي منابع طبيعي، مهندسي معماري  علوم

و كاغذ( و بياباني، محيط زيست،)چوب و،)بيابان زدائي(مديريت مناطق خشك  مرتع
متالوژي، متالوژي استخراجي، سراميك، ريخته گري(د مهندسي موا،) آبخيزداري

و برودتي، اتومكانيك(مهندسي مكانيك،)صنعتي و سياالت، تأسيسات حرارتي ، حرارت
مطراحي جامدات، دبير فني مكانيك و توليد، مهندسي دريا،هندسي خودرو، ،) ساخت

مهندسي، مهندسي كامپيوتر، مهندسي هوافضا، مهندسي نفت، مهندسي نساجي،
و آموزش كشاورزي- اقتصاد كشاورزي، آبياري(كشاورزي ،)آموزش كشاورزي( ترويج

و اصالح نباتات و اصالح نباتات،)حفاظت گياهان(زراعت و مبارزه با علف(زراعت شناسايي
و اصالح نباتات،)هاي هرز و اصالح نباتات،)علوم زراعي(زراعت ،)سي زراعيمهند(زراعت

و خاك، علوم خاك ،)مهندسي توليدات دامي(علوم دامي،)دامپروري(علوم دامي، آب
و صنايع غذايي و صنايع غذايي،)تبديل مواد غذايي(علوم و صنايع(علوم مهندسي علوم

مكانيزاسيون، ماشين هاي كشاورزي،)حشره شناسي كشاورزي( گياه پزشكي،)غذايي
،) توليدات گياهي، باغباني،)كشاورزي ، دكتري داروسازي، ، كليه گرايش هاي مديريت

 اقتصاد
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 رشته تحصيلي متقاضي رشته تخصصي رديف

1
ومهندسي  ساختمان
و هاي فرآوردهمصالح

 ساختماني

، كاربردي( شيمي طراحي، شيميايي معدني، پليمر(مهندسي شيمي، فيزيك،) محض
،)سراميك(مهندسي مواد، مهندسي معماري، مهندسي عمران،)فرايندهاي صنايع نفت

، زمين شناسي ، شهرسازي  مهندسي معدن

 مواد معدني2
مهندسي شيمي، مهندسي زمين شناسي،)كاربردي، محض(شيمي، زمين شناسي

مه)سراميك(مهندسي مواد، مهندسي معدن،)شيميايي معدني(  ندسي عمران،

3
و فرآورده هاي خوراك

 كشاورزي

زيست، دكتري حرفه اي دامپزشكي،)بهداشت مواد غذايي(دامپزشكي، دامپروري، تغذيه
، سلولي ملكولي، ژنتيك، زيست دريا، دبيري، بيولوژي سلولي، عمومي( شناسي 

، بيوشيمي(شيمي،) ميكروبيولوژي، علوم گياهي، علوم جانوري، سيستماتيك گياهي
و صنايع غذايي، علوم مواد غذايي،)كاربردي، محض، شيمي فيزيك، دبيري ، علوم

، كليه گرايش هاي مهندسي منابع طبيعي، كليه گرايش هاي)صنايع غذايي(مهندسي شيمي
، بيوتكنولوژيمهندسي كشاورزي

4
و ميكروبيولوژي

 بيولوژي

و كنترل مواد غذاييبهداش،)عمومي(بهداشت  بيولوژي،ت

، دبير، بيولوژي سلولي، عمومي( زيست شناسي،)انگل شناسي(پاتولوژي ، زيست درياي
،) ميكروبيولوژي، علوم گياهي، علوم جانوري، سيستماتيك گياهي، سلولي ملكولي، ژنتيك

و صنايع غذايي، علوم مواد غذايي، علوم آزمايشگاهي مهندسي، دسي پزشكيمهن، علوم
و صنايع غذايي( كشاورزي و صنايع غذايي،) علوم دكتري، ميكروبيولوژي، مهندسي علوم

و علوم داميداروسازي ، بهداشت محيط ، بهداشت حرفه اي

5
و فرآورده هاي پوشاك

و الياف  نساجي

،)ربرديكا، محض(شيمي،)شيمي فيزيك(شيمي،)دبيري(شيمي،) بيوشيمي(شيمي
، مهندسي نساجي،)شيميايي سلولزي(مهندسي شيمي،)پليمر(مهندسي شيمي ، فيزيك

، هنرهاي دستي ، طراحي پارچه ، فرش ، طراحي دوخت ، صنايع دستي مديريت صنايع نساجي

6
و و پوست چرم

 پايپوش

سلولي، تيكژن، زيست دريا، دبيري، بيولوژي سلولي، عمومي( زيست شناسي، بيولوژي
شيمي،) ميكروبيولوژي، علوم گياهي، علوم جانوري، سيستماتيك گياهي، ملكولي

، شيمي فيزي، دبيري، بيوشيمي( مهندسي شيمي،مهندسي پليمر،) كاربردي، محضك
 علوم دامي- مهندسي كشاورزي، مهندسي نساجي،)شيميايي سلولزي، پليمر، بيوشيمي(

شناسي دامپزشكيكار،)دامپروري(  

7
و فرآورده هاي چوب

و كاغذ ، سلولزي چوبي

و اكولوژي جنگل، جنگل شناسي و اصالح چوب، جنگلداري (شيمي، داروسازي، حفاظت
شيميايي، پليمر(مهندسي شيمي،) كاربردي، محض، شيمي فيزيك، دبيري، بيوشيمي

و صنايع چوبع، جنگلداري(مهندسي منابع طبيعي،) سلولزي و كاغذ(لوم و،)چوب مرتع
، علوم اليافمهندسي نساجي،) آبخيزداري ، صنايع سلولزي

 بسته بندي8
و صنايع غذايي،)كاربردي، محض، شيمي فيزيك، دبيري، بيوشيمي(شيمي ، علوم

، ريخته گري(مهندسي مواد،)يشيميايي معدن، پليمر(مهندسي شيمي، مهندسي پليمر
، متالوژي استخراج، سراميك ، صنايع سلولزي)متالوژي صنعتيي ، مهندسي مكانيك
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9
و صنايع شيميايي

 پليمر

،) كاربردي، محض، شيمي فيزيك، دبيري، بيوشيمي(شيمي
، پاالي، بيوشيمي(مهندسي شيمي، مهندسي پليمر، مهندسي پتروشيمي ، پتروشيميش

مهندسي،) گاز، طراحي فرايندهاي صنايع نفت، شيميايي معدني، شيميايي سلولزي، پليمر
و صنايع چوب-منابع طبيعي و كاغذ( علوم م)چوب ريخته(مهندسي مواد،) حيط زيست،

 مهندسي كشاورزي( علوم خاك-مهندسي كشاورزي،) متالوژي استخراجي، سراميك، گري
و خاك- ، علوم آزم)آب ، محيط زيست، دكتراي داروسازي  ايشگاهي

 خودرو نيرو محركه 10

و مخابرات دريايي(مهندسي برق، فيزيك ، قدرت، دبير فني برق، الكترونيك، الكترونيك
مهندسي مواد، مهندسي راه آهن، مهندسي دريا، مهندسي خودرو،) كنترل، مخابرات

، اتومكانيك(سي مكانيك مهند،)متالوژي صنعتي، متالوژي استخراجي، ريخته گري(
و برودتي و سياال، تأسيسات حرارتي ، حرارت ، طراحي جامدات، دبير فني مكانيكت

سمهندسي دريا، مهندسي خودرو و توليد،  ماشين هاي-مهندسي كشاورزي،) اخت
، مخابرات هواپيما)مكانيزاسيون كشاورزي(كشاورزي ، الكترونيك هواپيما ، مهندسي هوافضا

و فلزشناسي 11  مكانيك

، سراميك، ريخته گري(مهندسي مواد،)تكنولوژي صنعتي(مهندسي صنايع، فيزيك
، متالوژي استخراج و، اتومكانيك(مهندسي مكانيك،)متالوژي صنعتيي تأسيسات حرارتي

و سياالت، برودتي مهندسي، مهندسي خودرو، طراحي جامدات، دبير فني مكانيك، حرارت
و توليد، رياد ، اتومكانيك) گرايش ماشين هاي كشاورزي(، مهندسي كشاورزي) ساخت ،

12 
ايمني وسايل سرگرمي

و كمك آموزشي 
 كودكان

ها(مهندسي برق، فيزيك ، پتروشيم، پااليش، بيوشيمي(مهندسي شيمي،) كليه گرايش ي
متالوژي، ريخته گري(مهندسي مواد،)ي شيميايي معدن، شيميايي سلولزي، ليمرپ

و سياالت(مهندسي مكانيك،)متالوژي صنعتي، استخراجي ساخت، راحي جامدات،طحرارت
، حفاظت فني(، مهندسي ايمني)و توليد )بازرسي فني

 خدمات 13

و صنايع غذايي، علوم تغذيه، علوم تربيتي، روانشناسي ، مهندسي خودرو، فيزيك، علوم
، پليمر، پتروشيمي، پااليش، بيوشيمي(مهندسي شيمي، مهندسي راه آهن، مهندسي دريا

، شيميايي سلولز ،)گاز، طراحي فرايندهاي صنايع نفت، صنايع غذايي، شيميايي معدنيي
، متالوژي استخراجي، ريخته گري(مهندسي مواد،)تكنولوژي صنعتي(مهندسي صنايع
تااتومكانيك(ك مهندسي مكاني،) متالوژي صنعتي و برودت، ، سيسات حرارتي وي حرارت

و، مهندسي دريا، مهندسي خودرو، طراحي جامدات، دبير فني مكانيك،سياالت ساخت
و)مكانيزاسيون كشاورزي( ماشين هاي كشاورزي-مهندسي كشاورزي،)توليد ، گردشگري

، كليه گرايش هاي مرت ، پرستاري ، جامعه شناسي ، فن آوري ايرانشناسي بط با پزشكي
، نقشه  ، گرافيك ، مديريت ، بيمه ، حسابداري ، بانكداري ، مجموعه علوم اقتصادي اطالعات
، مجسمه  ، طراحي ، فيلم برداري ، هنر ، موسيقي ، تئاتر ، نقاشي ، عكاسي ، جغرافي كشي

، گرايش هاي مدي و اطالع رساني ، علوم كتابداري ، علوم آزمايشگاهي ، علوم سازي ريت
 ارتباطات

و الكترونيك 14 ها(مهندسي برق برق و فيزيك) كليه گرايش

 ICT،)مخابرات، الكترونيك(مهندسي برق مخابرات 15

و فرآوري داده ها 16 رايانه
ها(مهندسي برق ، هوشICT ،IT، مهندسي كامپيوتر،)كليه گرايش ، مهندسي رباتيك

، رياضي  مصنوعي
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سي پزشكيمهند17  

 فيزيك، راديولوژي، چشم پزشكي، بيوتكنولوژي،بينايي سنجي
 سراميك، ريخته گري(مهندسي مواد، مهندسي پزشكي،)، قدرت الكترونيك(مهندسي برق

م)متالوژي صنعتي، متالوژي استخراجي، و، اتومكانيك(هندسي مكانيك، تأسيسات حرارتي
حبرودتي و سياالت، مهندسي، مهندسي خودرو، طراحي جامدات، ير فني مكانيكدب، رارت
، دري و توليدا و ليزر)ساخت ، مهندسي اپتيك و علوم ورزشي ، مجموعه تربيت بدني

18 
و اندازه شناس، اوزان

 مقياس ها

و(مهندسي برق،فيزي،)كاربردي، محض شيمي فيزيك، بيوشيمري(شيمي الكترونيك
،) كنترل، مخابرات، قدرت، دبير فني برق،جنگ الكترونيك، رونيكلكت، مخابرات دريايي

و تحليل ،برايمني صنعتي(مهندسي صنايع،)گاز، طراحي فرايندهاي صنايع نفت نامه ريزي
، ريته گري(مهندسي مواد،) تكنولوژي صنعتي، تكنولوژي توليد، توليد صنعتي، سيستمها

تأسيسات(، اتومكانيك(مهندسي مكانيك،)متالوژي صنعتي، متالوژي استخراجي،سراميك
و برودتي حرحرارتي و سياالت، ) مهندسي خودرو، طراحي جامدات، دبير فني مكانيك، ارت

م و توليد، هندسي دريا،  مهندسي هوافضا،) ساخت

 مديريت كيفيت 19

اي، آمار  رياضي، دكتري حرفه اي دامپزشكي، پزشكي حرفه

، سلولي ملكولي، ژنتيك، زيست دريا، دبيري، بيولوژي سلولي، عمومي( يست شناسيز
 دبيري، بيوشيمي(شيمي،)ميكروبيولوژي،علوم گياهي، علوم جانوري، سيستماتيك گياهي

و صنايع غذايي، علوم دامي، علوم آزمايشگاهي،)كاربردي، محض، شيمي فيزيك، ، علوم
و مخابرات دريايي(مهندسي برق،مديريت، فيزيك ، دبير فني برق، الكترونيك، الكترونيك

ممهندسي پزشكي،)كنترل، مخابرات، قدرت مهندسي راه، مهندسي دريا، هندسي پليمر،
شيميايي، شيميايي سلولزي، پليمر، پتروشيمي، پااليش، بيوشيمي(مهندسي شيمي، آهن

 ايمني صنعتي(مهندسي صنايع،)گاز، فرايندهاي صنايع نفتطراحي، صنايع غذايي، معدني
و تحليل سيستمها، تتكنولوژي توليد، توليد صنعتي، برنامه ريزي ،)كنولوژي صنعتي،

مهندسي، مهندسي معماري، مهندسي معدن، مهندسي فناوري اطالعات، مهندسي عمران
صن، شيالت، جنگلداري(منابع طبيعي و و كاغذ(ايع چوب علوم ، محيط زيست،)چوب

و بياباني و آبخيزداري،)بيابان زدائي(مديريت مناطق خشك ريخته(مهندسي مواد،) مرتع
، اتومكانيك(مهندسي مكانيك،)متالوژي صنعتي، متالوژي استخراجي، سراميك، گري

و برودتي و سياالت، تأسيسات حرارتي ، طراحي جامدات، نيكدبير فني مكا، حرارت
و توليد، مهندسي دريا،هندسي خودروم ،) ساخت ، مهندسي نفت، مهندسي نساجي،

 ترويج- اقتصاد كشاورزي، آبياري(مهندسي كشاورزي، مهندسي كامپيوتر، مهندسي هوافضا
و اصالح نباتات،)آموزش كشاورزي(و آموزش كشاورزي و زراعت،)حفاظت گياهان( زراعت

و مبارزه با علف هاي هرز(اصالح نباتات و اصالح نباتات،)شناسايي ،)علوم زراعي(زراعت
و اصالح نباتات و خاك، علوم خاك،)مهندسي زراعي(زراعت ،)دامپروري(علوم دامي، آب

و صنايع غذايي،)مهندسي توليدات دامي(علوم دامي و،)تبديل مواد غذايي(علوم علوم
و صنايع غذايي(ايي صنايع غذ )حشره شناسي كشاورزي( گياه پزشكي،)مهندسي علوم

،) توليدات گياهي، باغباني،)مكانيزاسيون كشاورزي، ماشين هاي كشاورزي، دكتري،
، اقتصادداروسازي ، كليه گرايش هاي مديريت

20 
، تجهيزات اداري اسناد

 كليه رشته هاي دانشگاهيو آموزشي

 نانوفناوري 21
ها( فيزيك ها(، مهندسي برق) كليه گرايش ، شيمي) كليه گرايش ،(، بيوشيمي محض

و نانو  ، مهندسي) كاربردي ، نانو شيمي ، مهندسي شيمي ، مهندسي پزشكي ، مهندسي مواد
، شيمي ، پليمر( پليمر ، تجزيه ، آلي ، مهندسي مواد) معدني
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 فرآورده هاي نفتي 22
، كاربرديمح( شيمي ، مهندسي شيمي)ض ، مهندسي پليمر ،( مهندسي پتروشيمي پااليش

و گاز  ، طراحي فرآيندهاي صنايع نفت ، پليمر ،(، مهندسي نفت) پتروشيمي استخراج نفت
، مخازن نفت  ، بهره برداري از منابع نفت )اكتشاف نفت

 انرژي 23
، مهندسي برق ها( فيزيك ها( دسي مكانيك، مهن) كليه گرايش ، مهندسي) كليه گرايش

 انرژي

 محيط زيست 24

، كاربردي( شيمي ، محض ، شيمي فيزيك ، شيمي) بيوشيمي ،(، شيمي دريا ، آلي معدني
،(، مهندسي منابع طبيعي) بيوشيمي(، مهندسي شيمي) تجزيه  ، مرتع محيط زيست

، مهندسي چوب و صنايع چوب ، علوم ، مديريت مناطق آبخيزداري ، جنگل داري و كاغذ
و بياباني آب(، مهندسي كشاورزي) خشك ، ، مهندسي محيط زيست و خاك ، آب علوم خاك

،(، زيست شناسي) بيوتكنولوژي(، زيست فناوري  ، علوم گياهي ، علوم جانوري زيست دريا
، دبيري  ، دريا(، زيست فناوري) عمومي و، محيط زيس) ميكروبي ، علوم دريايي ت دريا

، مهندسي شيمي ، اقيانوس شناسي و محيط زيست( اقيانوس شناسي ، ايمني ،) بهداشت
، زمين شناسي ، هواشناسي كشاورزي  مهندسي طراحي محيط زيست

و اطالعات مكاني 25  نقشه
،، مهندس) گرايش كليه گرايش ها به غير از برنامه ريزي توريسم( علوم جغرافيايي ي عمران

ها( نقشه برداري )كليه گرايش

و سموم 26  كودها
، كاربردي( شيمي ، محض ، شيمي فيزيك ، مهندسي) بيوشيمي ، مهندسي منابع طبيعي

و خاك( كشاورزي ، آب ، محيط زيست) علوم خاك

 گردشگري 27
، مجموع ، مديريت ، مديريت هتل داري ، مديريت جهانگردي ، زبان هاي خارجي ه ايرانشناسي

)گرايش برنامه ريزي توريسم( جغرافيا

و نقل 28  حمل

و مخابرات دريايي(مهندسي برق، فيزيك ، قدرت، دبير فني برق، الكترونيك، الكترونيك
مهندسي مواد، مهندسي راه آهن، مهندسي دريا، مهندسي خودرو،) كنترل، مخابرات

، اتومكانيك(مهندسي مكانيك،)متالوژي صنعتي، متالوژي استخراجي، ريخته گري(
و برودتي و سياال، تأسيسات حرارتي ، حرارت ، طراحي جامدات، دبير فني مكانيكت

سمهندسي خودرو و توليد،  ماشين هاي كشاورزي- مهندسي كشاورزي،) اخت
، مخابر)مكانيزاسيون كشاورزي( ، الكترونيك هواپيما ، مهندسي، مهندسي هوافضا ات هواپيما

و فرماندهي  ، ناوبري و سازه هاي ريلي ، مهندسي خط ، مهندسي دريا و نقل دريايي حمل
، مهندسي كشتي سازي  كشتي


