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هامحل شغل تحصيلي احراز شرايط ديكد و كد -2جدول شماره 

تحصيليكد و عنوان رشته و مقطع  احراز شرايط كد

:حقوق)لیسانس(30417 1 

مار)لیسانس(آ:31590 2 

:بهیاری)دیپلم(30485 3 

:مامایی)لیسانس(30987 4 

:داروسازی)دکتری(30455 5 

:دامپزشكی)دکتری(30458 6 

:پرستاری)لیسانس(30218 7 

:حسابداری)لیسانس(30408 8 

:اتاق عمل)لیسانس(30044 9 

عمومی)دکتری(:پزشك 30227 10 

:دندانپزشكی)دکتری(30483 11 

:هماتولوژی)لیسانس(31429 12 

:هوشبری)فوق دیپلم(31443 13 

)دکتری( پزشك عمومی :30227 14 

:مامایی)فوق لیسانس(30987 15 

:علوم تغذیه)لیسانس(30762 16 

:معماری)فوق لیسانس(31131 17 

:حقوق قضایی)لیسانس(30435 18 

:پرستاری)فوق لیسانس(30218 19 

:بینایی سنجی)لیسانس(30203 20 

:اتاق عمل)فوق دیپلم(30044 21 

:بهداشت محیط)لیسانس(30180 22 

:مدیریت مالی)لیسانس(31074 23 

:مدارک پزشكی)لیسانس(31012 24 

:مدیریت دولتی)لیسانس(31051 25 

:میكروب شناسی)لیسانس(31403 26 

عمومی)لیسانس(:بهداشت 30177 27 

:متخصص بیهوشی)لیسانس(30204 28 

:حسابداری)فوق لیسانس(30408 29 

:بهداشت محیط)فوق دیپلم(30180 30 

:حقوق خصوصی)فوق لیسانس(30431 31 

زمایشگاهی)لیسانس(آ :علوم31651 32 

:مدارک پزشكی)فوق دیپلم(31012 33 

:مددکاری اجتماعی)لیسانس(31013 34 

:فیزیك پزشكی)فوق لیسانس(30965 35 

:فوریت های پزشكی)لیسانس(30954 36 

زمایشگاهی)لیسانس(آ:علوم 30721 37 

(لیسانس:مدیریت دولتی)31051 38 

:مدیریت بازرگانی)لیسانس(31034 39 
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هامحل شغل تحصيلي احراز شرايط ديكد و كد -2جدول شماره ادامه 

كد و عنوان رشته و مقطع تحصيلي احراز شرايط كد

مار )لیسانس، فوق لیسانس(آ :31590 40 

:متخصص چشم)دکترای تخصصی(32336 41 

:متخصص قلب)دکترای تخصصی(32337 42 

:بهداشت عمومی)فوق دیپلم(30177 43 

:باکتری شناسی)فوق لیسانس(30146 44 

:بهداشت حرفه ای)فوق دیپلم(30173 45 

تخصصی(:متخصص داخلی)دکترای 30454 46 

:متخصص عفونی)دکترای تخصصی(30202 47 

:متخصص اطفال)دکترای تخصصی(32283 48 

:پرتو درمانی)دکترای تخصصی(32259 49 

:معماری)لیسانس، فوق لیسانس(31131 50 

:مامایی)لیسانس، فوق لیسانس(30987 51 

:فوریت های پزشكی)فوق دیپلم(30954 52 

دیپلم( زمایشگاهی )فوقآ:علوم 30721 53 

:مهندسی بهداشت محیط)لیسانس(31175 54 

:متخصص بیهوشی)دکترای تخصصی(30204 55 

:بیوشیمی بالینی)فوق لیسانس(30214 56 

:پرستاری)لیسانس، فوق لیسانس(30218 57 

:حسابداری)فوق لیسانس، دکتری(30408 58 

:حسابداری)لیسانس(30408 59 

دکتری(:داروسازی)فوق لیسانس، 30455 60 

:حقوق بشر)فوق لیسانس، دکتری(30422 61 

:برق گرایش قدرت)فوق لیسانس(30148 62 

:حقوق بین الملل عمومی)دکتری(30424 63 

:حسابداری)لیسانس، فوق لیسانس(30408 64 

:متخصص ارتوپدی)دکترای تخصصی(32252 65 

:حقوق بین الملل خصوصی)دکتری(32233 66 

پاتولوژی)دکترای تخصصی(:متخصص 32282 67 

:حقوق عمومی)فوق لیسانس، دکتری(31686 68 

:کاردرمانی)لیسانس، فوق لیسانس(31453 69 

:داروسازی)دکتری، دکترای تخصصی(30455 70 

:حقوق خصوصی)فوق لیسانس، دکتری(30431 71 

:حسابداری و امور مالی)لیسانس(30409 72 

دکتری(مار زیستی)فوق لیسانس، آ :30023 73 

:روان شناسی بالینی)فوق لیسانس(30511 74 

:متخصص روانپزشكی)دکترای تخصصی(30505 75 

:متخصص رادیولوژی)دکترای تخصصی(30493 76 

:تكنولوژی گردش خون)فوق لیسانس(31459 77 

:مهندسی برق گرایش قدرت)لیسانس(31167 78 
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هامحل شغل تحصيلي احراز شرايط ديكد و كد -2جدول شماره ادامه 

كد و عنوان رشته و مقطع تحصيلي احراز شرايط كد

:مهندسی بهداشت حرفه ای)لیسانس(31174 79 

:فیزیوتراپی)لیسانس، فوق لیسانس(30955 80 

:مدارک پزشكی)فوق دیپلم، لیسانس(31012 81 

:میكروب شناسی پزشكی)فوق لیسانس(31404 82 

تخصصی( :فوق تخصص نوزادان)دکترای32334 83 

:متخصص قلب و عروق)دکترای تخصصی(32255 84 

:دندانپزشكی)دکتری، دکترای تخصصی(30483 85 

:بینایی سنجی)لیسانس، فوق لیسانس(30203 86 

:بهداشت محیط)لیسانس، فوق لیسانس(30180 87 

:بهداشت عمومی)لیسانس، فوق لیسانس(30177 88 

لیسانس(:متخصص بیهوشی)لیسانس، فوق 30204 89 

:متخصص مغز و اعصاب)دکترای تخصصی(32257 90 

:متخصص جراحی عمومی)دکترای تخصصی(32263 91 

:گفتار درمانی)لیسانس، فوق لیسانس(30979 92 

:شنوایی شناسی)لیسانس، فوق لیسانس(30656 93 

:مهندسی پزشكی بیوالكتریك)لیسانس(31182 94 

لیسانس(:مدیریت منابع انسانی)فوق 31079 95 

:فناوری اطالعات سالمت)فوق لیسانس(30929 96 

:متخصص اعصاب و روان)دکترای تخصصی(32284 97 

:متخصص زنان وزایمان)دکترای تخصصی(32267 98 

:مهندسی عمران گرایش عمران)لیسانس(31262 99 

:پرستاری)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(30218 100 

لیسانس، دکتری(:حقوق بین الملل)فوق 30423 101 

:داروسازی)فوق لیسانس، دکتری(30455 102 

زمایشگاهی )لیسانس، فوق لیسانس(آ :علوم31651 103 

:مهندسی تاسیسات)لیسانس، فوق لیسانس(31974 104 

:مهندسی برق گرایش قدرت)فوق لیسانس(31167 105 

زمایشگاهی )لیسانس، فوق لیسانس(آ:علوم 30721 106 

:مهندسی مكانیك گرایش سیاالت)لیسانس(31330 107 

:حقوق مالكیت فكری)فوق لیسانس، دکتری(30436 108 

:کامپیوترگرایش نرم افزار)فوق لیسانس(31464 109 

:فقه و حقوق اسالمی)فوق لیسانس، دکتری(30913 110 

:مهندسی عمران گرایش عمران)فوق لیسانس(31262 111 

های داخلی)دکترای تخصصی(:متخصص بیماری 32254 112 

سانس(      30511 سانس، فوق لی سی بالینی)لی شنا سانس، فوق 32244 – :روان  سانس( : علوم اجتماعی گرایش مددکار اجتماعی )لی : مددکار  31013 -لی
لیسانس( اجتماعی )لیسانس، فوق 113

:پژوهش علوم اجتماعی)فوق لیسانس، دکتری(30234 114 

مبارزه با بیماری ها)لیسانس(:بهداشت و 30192 115 

:متخصص جراحی مغز و اعصاب)دکترای تخصصی(32264 116 

:مترجمی زبان انگلیسی)فوق لیسانس، دکتری(30997 117 



28 

 هامحل شغل تحصيلي احراز شرايط ديكد و كد -2جدول شماره ادامه 

 احراز شرايط كد كد و عنوان رشته و مقطع تحصيلي

 118 بهداشت محیط)لیسانس، فوق لیسانس(:مهندسی 31175

 119 :مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی)لیسانس(31047

 120 :بهیاری)دیپلم(30485-:پرستاری)فوق دیپلم(30218

 121 :علوم تغذیه)لیسانس(30762-:تغذیه)لیسانس(30300

 122 :حقوق جزا و جرم شناسی)فوق لیسانس، دکتری(30429

 123 گرایش قدرت)فوق لیسانس، دکتری(:مهندسی برق 31167

 124 موزشی)فوق لیسانس(آ:مدیریت و برنامه ریزی 31083

 125 :علوم ارتباطات اجتماعی)فوق لیسانس، دکتری(30735

 126 مار کاربردی)لیسانس(آ :31839-مار )لیسانس(آ :31590

 127 :مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار)لیسانس(31887

 128 زمایشگاهی )لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(آ:علوم 30721

 129 :مهندسی عمران گرایش راه و ساختمان)لیسانس(30852

 130 :مهندسی بهداشت حرفه ای)لیسانس، فوق لیسانس(31174

 131 :تكنولوژی پرتوشناسی ) رادیولوژِی()لیسانس(30337

 132 :مامایی)لیسانس(30987-:بهداشت عمومی)لیسانس(30177

 133 :مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی)فوق لیسانس(31047

 134 :بهداشت عمومی گرایش بهداشت خانواده)لیسانس(32247

 135 :مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار)فوق لیسانس(31887

 136 :مهندسی عمران گرایش عمران)لیسانس، فوق لیسانس(31262

 137 وق لیسانس(:مهندسی عمران گرایش مهندسی زلزله)ف31271

 138 :تكنولوژی پرتوشناسی ) رادیولوژِی()فوق دیپلم(30337

 139 :مدیریت دولتی)لیسانس(31051-:حسابداری)لیسانس(30408

 140 :مهندسی مكانیك گرایش حرارت سیاالت)فوق لیسانس(31327

 141 :مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی)فوق لیسانس(31861

 142 گرایش بهداشت خانواده)فوق دیپلم( :بهداشت عمومی32247

 143 :تكنولوژی پرتو درمانی گرایش رادیوتراپی)لیسانس(30335

 144 :فوریت های پزشكی)لیسانس(30954-:پرستاری)لیسانس(30218

 145 :حقوق کیفری اطفال و نوجوانان)فوق لیسانس، دکتری(30439

 146 یسانس(:حسابرسی)فوق ل30410-:حسابداری)فوق لیسانس(30408

 147 :فوریت های پزشكی)لیسانس(30954-:اتاق عمل)لیسانس(30044

 148 :بهداشت عمومی)لیسانس(30177-موزش بهداشت)لیسانس(آ:30028

 149 :مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی)فوق لیسانس، دکتری(31047

 150 :مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی)لیسانس، فوق لیسانس(31047

 151 :صنایع شیمیایی)فوق لیسانس(31812-:شیمی)فوق لیسانس(30664

 152 :مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول)فوق لیسانس، دکتری(31930

 153 :پرستاری)فوق دیپلم(30218-:متخصص بیهوشی)فوق دیپلم(30204

 154 فلوشیپ تخصصی انكولوژی)دکترای تخصصی( -:متخصص داخلی 32338

 155 :کاردرمانی گرایش جسمانی و روانی)لیسانس، فوق لیسانس(32250

 156 :مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار)لیسانس، فوق لیسانس(31887
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 هامحل شغل تحصيلي احراز شرايط ديكد و كد -2جدول شماره ادامه 

 احراز شرايط كد كد و عنوان رشته و مقطع تحصيلي

 157 :هوشبری)فوق دیپلم(31443-دیپلم( :فوریت های پزشكی)فوق30954

 158 :مدیریت دولتی)لیسانس(31051-:مدیریت بازرگانی)لیسانس(31034

 159 :فوریت های پزشكی)فوق دیپلم(30954-:پرستاری)فوق دیپلم(30218

 160 :تكنولوژی گردش خون)فوق لیسانس(31459-:پرستاری)لیسانس(30218

 161 :حسابداری و امور مالی)لیسانس(30409-:حسابداری)لیسانس(30408

 162 :حقوق عمومی)فوق لیسانس(31686-:حقوق خصوصی)فوق لیسانس(30431

 163 :تكنولوژی گردش خون)فوق لیسانس(31459-:اتاق عمل)لیسانس(30044

 164 :مهندسی بهداشت محیط)لیسانس(31175-:بهداشت محیط)لیسانس(30180

 165 :مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(31047

 166 :مدارک پزشكی)لیسانس(31012-:فناوری اطالعات سالمت)لیسانس(30929

 167 :علوم اجتماعی گرایش مدد کاری اجتماعی)لیسانس، فوق لیسانس(32244

 168 لیسانس(:مهندسی مكانیك گرایش تاسیسات حرارتی و برودتی)فوق 32078

 169 :مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی)فوق لیسانس، دکتری(32237

 170 موزشی)فوق لیسانس(آ:مدیریت 31020-:علوم تربیتی)فوق لیسانس(30753

 171 :بهداشت عمومی گرایش مبارزه با بیماری ها)فوق دیپلم، لیسانس(32328

 172 افزار)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(:مهندسی کامپیوتر گرایش سخت 31347

 173 :پرستاری مراقبتهای ویژه)فوق لیسانس(32305-:پرستاری)لیسانس(30218

 174 :فوریت های پزشكی)فوق دیپلم(30954-:متخصص بیهوشی)فوق دیپلم(30204

 175 :دامپزشكی)فوق دیپلم(30458-:بهداشت یار دامپزشكی)فوق دیپلم(30194

 176 ولتی گرایش مدیریت منابع انسانی)لیسانس، فوق لیسانس(:مدیریت د31495

 177 فلوشیپ تخصص بیهوشی جراحی قلب)دکترای تخصصی( -:متخصص بیهوشی 32335

 178 :مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری)فوق لیسانس(31916

 179 لیسانس( :مشاوره در مامایی)فوق31106-:مامایی)لیسانس، فوق لیسانس(30987

 180 :علوم تغذیه)لیسانس، فوق لیسانس(30762-:تغذیه)لیسانس، فوق لیسانس(30300

 181 :حسابرسی)لیسانس، فوق لیسانس(30410-:حسابداری)لیسانس، فوق لیسانس(30408

 182 :حقوق عمومی)لیسانس(31686-:حقوق خصوصی)لیسانس(30431-:حقوق)لیسانس(30417

 183 :مدارک پزشكی)فوق لیسانس(31012-سالمت)فوق لیسانس( :فناوری اطالعات30929

 184 موزشی)لیسانس(آ:مدیریت و برنامه ریزی 31083-موزشی)لیسانس(آ:مدیریت 31020

 185 :حقوق عمومی)فوق لیسانس، دکتری(31686-:حقوق خصوصی)فوق لیسانس، دکتری(30431

 186 :مامایی)لیسانس، فوق لیسانس(30987-لیسانس(:بهداشت عمومی)لیسانس، فوق 30177

 187 :بهداشت و مبارزه با بیماری ها)لیسانس(30192-:بهداشت عمومی)لیسانس(30177

 188 :مدیریت مالی)لیسانس(31074-:حسابرسی)لیسانس(30410-:حسابداری)لیسانس(30408

 189 سات)لیسانس(:مهندسی تاسی31974-:مهندسی مكانیك گرایش تأسیسات)لیسانس(31326

 190 :مهندسی کامپیوتر گرایش      معماری سیستم های کامپیوتری)فوق لیسانس(31348

 191 :مهندسی پزشكی بیوالكتریك)لیسانس(31182-:مهندسی پزشكی بالینی)لیسانس(31181

 192 :پرستاری)لیسانس، فوق لیسانس(30218-موزش پرستاری)لیسانس، فوق لیسانس(آ:30029

 193 :تكنولوژی گردش خون)فوق لیسانس(31459-:متخصص بیهوشی)لیسانس، فوق لیسانس(30204

 194 :پرستاری مراقبتهای ویژه)فوق لیسانس(32305-:پرستاری)لیسانس، فوق لیسانس(30218

 195 :روان شناسی    عمومی)فوق لیسانس(31913-:روان شناسی بالینی)فوق لیسانس(30511
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 196 :مشاوره در مامایی)لیسانس، فوق لیسانس(31106-:مامایی)لیسانس، فوق لیسانس(30987

 197 :بهداشت عمومی گرایش بهداشت خانواده)فوق دیپلم(32247-:مامایی)فوق دیپلم(30987

 198 :مهندسی پزشكی بیومكانیك)لیسانس(31185-:مهندسی پزشكی بیوالكتریك)لیسانس(31182

 199 :فوریت های پزشكی)لیسانس(30954-:پرستاری)لیسانس(30218-:اتاق عمل)لیسانس(30044

 200 :مامایی)لیسانس(30987-:بهداشت عمومی)لیسانس(30177-موزش بهداشت)لیسانس(آ :30028

 201 :مهندسی بهداشت محیط)لیسانس، فوق لیسانس(31175-زش بهداشت)فوق لیسانس(موآ :30028

 202 :اقتصاد سالمت)فوق لیسانس، دکتری(30074-:اقتصاد بهداشت)فوق لیسانس، دکتری(30068

 203 :بهداشت عمومی)لیسانس، فوق لیسانس(30177-موزش بهداشت)لیسانس، فوق لیسانس(آ :30028

 204 :مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار)دکتری(31887-کامپیوتری)دکتری(:شبكه های 30653

 205 :مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار)لیسانس(31887-:مهندسی نرم افزار)لیسانس(31340

 206 :مشاوره توان بخشی)لیسانس، فوق لیسانس(31105-:فیزیوتراپی)لیسانس، فوق لیسانس(30955

 207 :مدیریت دولتی)لیسانس(31051-:مدیریت بازرگانی)لیسانس(31034-:اقتصاد)لیسانس(30063

 208 :حسابداری و امور مالی)فوق لیسانس، دکتری(30409-:حسابداری)فوق لیسانس، دکتری(30408

 209 :مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی)فوق لیسانس(31047-:اقتصاد سالمت)فوق لیسانس(30074

 210 :مدیریت دولتی کلیه گرایش ها)لیسانس، فوق لیسانس(31052-:مدیریت دولتی)لیسانس(31051

 211 :بهداشت عمومی گرایش مبارزه با بیماری ها)لیسانس(32328-:بهداشت عمومی)لیسانس(30177

 212 :بهداشت حرفه ای)فوق دیپلم(30173-:ایمنی و بهداشت در واحدهای صنفی)فوق دیپلم(30135

 213 :حسابرسی)لیسانس(30410-:حسابداری و امور مالی)لیسانس(30409-:حسابداری)لیسانس(30408

 214 :مدیریت دولتی)لیسانس(31051-:مدیریت بازرگانی)لیسانس(31034-:حسابداری)لیسانس(30408

 215 :علوم تغذیه)لیسانس(30762-:علوم بهداشتی در تغذیه)لیسانس(30751-:تغذیه)لیسانس(30300

 216 :حقوق عمومی)فوق لیسانس(31686-:حقوق قضایی)فوق لیسانس(30435-:حقوق)فوق لیسانس(30417

 217 :مهندسی بهداشت محیط)لیسانس، فوق لیسانس(31175-:بهداشت محیط)لیسانس، فوق لیسانس(30180

 218 :مدارک پزشكی)فوق دیپلم، لیسانس(31012-:فناوری اطالعات سالمت)فوق دیپلم، لیسانس(30929

 219 حوزوی)دکتری( 4:سطح 30631-حوزوی)فوق لیسانس( 3:سطح 30630-حوزوی)لیسانس( 2:سطح 30629

 220 :مدارک پزشكی)لیسانس، فوق لیسانس(31012-:فناوری اطالعات سالمت)لیسانس، فوق لیسانس(30929

 221 :هوشبری)فوق دیپلم(31443-دیپلم(:فوریت های پزشكی)فوق 30954-:اتاق عمل)فوق دیپلم(30044

 222 :مدیریت مالی)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(31074-:حسابداری)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(30408

 223 :مدیریت صنعتی)لیسانس(31065-:مدیریت دولتی)لیسانس(31051-:مدیریت بازرگانی)لیسانس(31034

 224 گرایش مدیریت منابع انسانی)لیسانس، فوق لیسانس( :مدیریت31861-:مدیریت دولتی)لیسانس(31051

 225 :مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی)لیسانس(31861-:مدیریت منابع انسانی)فوق لیسانس(31079

 226 :مدیریت امداد در سوانح)طبیعی و غیر طبیعی()لیسانس(31845-:فوریت های پزشكی)لیسانس(30954

 227 :روان شناسی عمومی)لیسانس، فوق لیسانس(30517-بالینی)لیسانس، فوق لیسانس(:روان شناسی 30511

 228 :مشاوره توان بخشی)لیسانس(31105-:فیزیوتراپی ورزش)لیسانس(30956-:فیزیوتراپی)لیسانس(30955

 229 :مهندسی مكانیك گرایش تاسیسات حرارتی و برودتی)لیسانس(32078-:مهندسی تاسیسات)لیسانس(31974

 230 :فوریت های پزشكی)فوق دیپلم(30954-:پرستاری)فوق دیپلم(30218-:متخصص بیهوشی)فوق دیپلم(30204

 231 :فوریت های پزشكی)فوق دیپلم(30954-:متخصص بیهوشی)فوق دیپلم(30204-:اتاق عمل)فوق دیپلم(30044

 232 اری)لیسانس، فوق لیسانس(:مهندسی معم31300-:مهندسی عمران گرایش عمران)لیسانس، فوق لیسانس(31262

 233 :مهندسی عمران گرایش   سازه)فوق لیسانس(31257-:مهندسی عمران گرایش   زلزله)فوق لیسانس(31255

 234 :مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی)فوق لیسانس(31495-:مدیریت اجرایی)فوق لیسانس(31021



31

هامحل شغل تحصيلي احراز شرايط ديكد و كد -2جدول شماره ادامه 

كد و عنوان رشته و مقطع تحصيلي احراز شرايط كد

:مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار)فوق لیسانس(31887-:مهندسی فناوری اطالعات)فوق لیسانس(31280 235 

لیسانس(موزش بهداشت و ارتقاء سالمت)لیسانس، فوق آ :31929-:بهداشت عمومی)لیسانس، فوق لیسانس(30177 236 

:بهداشت و مبارزه با بیماری ها)لیسانس، فوق لیسانس(30192-:بهداشت عمومی)لیسانس، فوق لیسانس(30177 237 

:مدارک پزشكی)لیسانس(31012-:فناوری اطالعات سالمت)لیسانس(30929-:انفورماتیك پزشكی)لیسانس(30122 238 

:مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار)لیسانس(31887-:مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار)لیسانس(31347 239 

:مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار)لیسانس، فوق لیسانس(31887-)لیسانس، فوق لیسانس(TI:مهندسی 31564 240 

:مددکاری اجتماعی)فوق دیپلم(31013-:امور تربیتی)فوق دیپلم(30102-:اصالح و تربیت)فوق دیپلم(30062 241 

:مدیریت عملیات امداد و نجات)لیسانس(31069-:فوریت های پزشكی)لیسانس(30954-:پرستاری)لیسانس(30218 242 

:علوم تغذیه)فوق لیسانس(30762-:علوم بهداشتی در تغذیه)فوق لیسانس(30751-:تغذیه)فوق لیسانس(30300 243 

پزشكی بیوالكتریك)لیسانس، فوق لیسانس(:مهندسی 31182-:مهندسی پزشكی بالینی)لیسانس، فوق لیسانس(31181 244 

مار اجتماعی و اقتصادی)فوق لیسانس(آ :31855-مار کاربردی)فوق لیسانس(آ :31839-مار )فوق لیسانس(آ :31590 245 

موزشی)فوق لیسانس(آ:علوم تربیتی گرایش مدیریت 31854-موزشی)فوق لیسانس(آ:مدیریت و برنامه ریزی 31083 246 

:مدیریت خدمات پرستاری)لیسانس(31048-:پرستاری)لیسانس، فوق لیسانس(30218-موزش پرستاری)لیسانس(آ:30029 247 

:بهداشت و مبارزه با بیماری ها)لیسانس(30192-:بهداشت عمومی)لیسانس(30177-موزش بهداشت)لیسانس(آ :30028 248 

یوتر گرایش نرم افزار)لیسانس، فوق لیسانس(:مهندسی کامپ31887-:فناوری اطالعات)لیسانس، فوق لیسانس(30928 249 

:کتابداری در شاخه پزشكی)لیسانس(31468-:مدارک پزشكی)لیسانس(31012-:فناوری اطالعات سالمت)لیسانس(30929 250 

مار و مدارک پزشكی)لیسانس(آ:ضبط 32281-:مدارک پزشكی)لیسانس(31012-:فناوری اطالعات سالمت)لیسانس(30929 251 

:مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار)لیسانس، فوق لیسانس(31887-:مهندسی نرم افزار)لیسانس، فوق لیسانس(31340 252 

:مامایی)فوق دیپلم(30987-:بهیاری)دیپلم(30485-:پرستاری)فوق دیپلم(30218-:بهداشت عمومی)فوق دیپلم(30177 253 

:مهندسی مكانیك گرایش تاسیسات حرارتی و برودتی)لیسانس(32078-:مهندسی مكانیك گرایش تأسیسات)لیسانس(31326 254 

:مهندسی مكانیك گرایش تبدیل انرژی)فوق لیسانس(31906-:مهندسی مكانیك گرایش حرارت سیاالت)فوق لیسانس(31327 255 

فوق لیسانس( :علوم اجتماعی گرایش مدد کاری اجتماعی)لیسانس،32244-:مددکاری اجتماعی)لیسانس، فوق لیسانس(31013 256 

:مدیریت دولتی گرایش مالی)فوق لیسانس(31962-:مدیریت مالی)لیسانس(31074-:حسابداری)لیسانس، فوق لیسانس(30408 257 

:مدیریت مالی)لیسانس، فوق لیسانس(31074-:حسابرسی)لیسانس، فوق لیسانس(30410-:حسابداری)لیسانس، فوق لیسانس(30408 258 

:مدیریت خدمات پرستاری)فوق لیسانس(31048-:پرستاری)لیسانس، فوق لیسانس(30218-پرستاری)فوق لیسانس(موزش آ :30029 259 

:مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار)لیسانس، فوق لیسانس(31887-:مهندسی فناوری اطالعات)لیسانس، فوق لیسانس(31280 260 

مار نیروی انسانی)لیسانس، فوق لیسانس(آ :32285-سانس، فوق لیسانس(مار کاربردی)لیآ :31839-مار )فوق لیسانس(آ :31590 261 

مار ریاضی)لیسانس، فوق لیسانس(آ :31852-مار کاربردی)لیسانس، فوق لیسانس(آ :31839-مار )لیسانس، فوق لیسانس(آ :31590 262 

:مدیریت مالی)لیسانس(31074-لیسانس(:مدیریت دولتی)31051-:مدیریت بازرگانی)لیسانس(31034-:حسابداری)لیسانس(30408 263 

:مالی)فوق لیسانس(32320-:مدیریت مالی)فوق لیسانس(31074-:حسابرسی)فوق لیسانس(30410-:حسابداری)فوق لیسانس(30408 264 

:مدیریت صنعتی)لیسانس(31065-:مدیریت دولتی)لیسانس(31051-:مدیریت بازرگانی)لیسانس(31034-:حسابداری)لیسانس(30408 265 

:حقوق عمومی)فوق لیسانس، دکتری(31686-:حقوق خصوصی)فوق لیسانس، دکتری(30431-:حقوق اقتصادی)فوق لیسانس، دکتری(30421 266 

:مهندسی عمران گرایش سازه)فوق لیسانس، دکتری(31888-:مهندسی عمران گرایش مكانیك خاک و پی)فوق لیسانس، دکتری(31276 267 

:مهندسی کامپیوتر گرایش سیستم های نرم افزاری)فوق لیسانس(31832-اطالعات)لیسانس، فوق لیسانس(:مهندسی فناوری 31280 268 

:مامایی)لیسانس، فوق لیسانس(30987-:بهداشت عمومی)لیسانس، فوق لیسانس(30177-موزش بهداشت)لیسانس، فوق لیسانس(آ :30028 269 

:گرافیك)لیسانس، فوق لیسانس(30978-:دبیری گرافیك)لیسانس، فوق لیسانس(30476-لیسانس(:ارتباط تصویری)لیسانس، فوق 30052 270 

:مدیریت دولتی گرایش مالی)فوق لیسانس(31962-:حسابرسی)لیسانس، فوق لیسانس(30410-:حسابداری)لیسانس، فوق لیسانس(30408 271 

:مدیریت مالی)لیسانس، فوق لیسانس(31074-یسانس، فوق لیسانس(:مدیریت دولتی)ل31051-:حسابداری)لیسانس، فوق لیسانس(30408 272 

:مهندسی مكانیك گرایش تاسیسات حرارتی و برودتی)لیسانس، فوق لیسانس(32078-:مهندسی تاسیسات)لیسانس، فوق لیسانس(31974 273 
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مقطع تحصيليكد و عنوان رشته و  احراز شرايط كد

:بهداشت عمومی گرایش بهداشت خانواده)فوق دیپلم(32247-:مربی بهداشت مدارس)فوق دیپلم(31090-:مامایی)فوق دیپلم(30987 274 

موزشی)لیسانس، فوق لیسانس(آ:علوم تربیتی گرایش مدیریت 31854-موزشی)لیسانس، فوق لیسانس(آ:مدیریت و برنامه ریزی 31083 275 

:مهندسی کامپیوتر گرایش سیستم های نرم افزاری)فوق لیسانس(31832-:مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار)فوق لیسانس(31347 276 

مار نیروی انسانی)لیسانس، فوق لیسانس(آ :32285-مار کاربردی)لیسانس، فوق لیسانس(آ :31839-مار )لیسانس، فوق لیسانس(آ :31590 277 

:مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار)فوق لیسانس(31887-کامپیوتر گرایش سیستم های نرم افزاری)فوق لیسانس( :مهندسی31832 278 

موزشی)فوق لیسانس(آ:مدیریت و برنامه ریزی 31083-موزشی)فوق لیسانس(آ:مدیریت 31020-موزشی)فوق لیسانس(آ:تحقیقات 30265 279 

:مدیریت خدمات پرستاری)فوق لیسانس(31048-:پرستاری)لیسانس، فوق لیسانس(30218-لیسانس(موزش پرستاری)لیسانس، فوق آ :30029 280 

:مدیریت مالی)لیسانس، فوق لیسانس(31074-:مدیریت بازرگانی)لیسانس، فوق لیسانس(31034-:حسابداری)لیسانس، فوق لیسانس(30408 281 

:حسابرسی)لیسانس، فوق لیسانس(30410-و امور مالی)لیسانس، فوق لیسانس(:حسابداری 30409-:حسابداری)لیسانس، فوق لیسانس(30408 282 

:علوم اقتصادی )علوم اقتصادی()فوق لیسانس(30742-:اقتصاد کشاورزی)فوق لیسانس(30084-:اقتصاد بازرگانی)فوق لیسانس(30067 283 

گرایش معماری سیستم های کامپیوتری)فوق لیسانس( :مهندسی کامپیوتر31916-:مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار)لیسانس(31347 284 

:حسابرسی)لیسانس(30410-:حسابداری و امور مالی)لیسانس(30409-:حسابداری)لیسانس(30408-:امور مالی و مالیاتی)لیسانس(30116 285 

:فوریت های پزشكی)فوق دیپلم(30954-دیپلم(:پرستاری)فوق 30218-:متخصص بیهوشی)فوق دیپلم(30204-:اتاق عمل)فوق دیپلم(30044 286 

:مدیریت مالی)فوق لیسانس، دکتری(31074-:حسابداری و امور مالی)فوق لیسانس، دکتری(30409-:حسابداری)فوق لیسانس، دکتری(30408 287 

م تغذیه)لیسانس، فوق لیسانس(:علو30762-:علوم بهداشتی در تغذیه)لیسانس، فوق لیسانس(30751-:تغذیه)لیسانس، فوق لیسانس(30300 288 

:مدیریت اقتصادی)لیسانس، فوق لیسانس(31824-:مدیریت بازرگانی)لیسانس، فوق لیسانس(31034-:حسابداری)لیسانس، فوق لیسانس(30408 289 

عمومی)فوق لیسانس(:حقوق 31686-:حقوق خصوصی)فوق لیسانس(30431-:حقوق جزا و جرم شناسی)فوق لیسانس(30429-:حقوق)لیسانس(30417 290 

موزشی)لیسانس، فوق لیسانس(آ:مدیریت 31020-موزشی)فوق لیسانس(آ:تكنولوژی 30332-موزشی)لیسانس، فوق لیسانس(آ:برنامه ریزی 30154 291 

س، دکتری(:مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی)فوق لیسان32235-:مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول)فوق لیسانس، دکتری(31930 292 

:مهندسی صنایع گرایش     مدیریت سیستم و بهره وری)فوق لیسانس(31240-های اقتصادی و اجتماعی)فوق لیسانس(:مهندسی سیستم31230 293 

لیسانس(مار و مدارک پزشكی)فوق دیپلم، آ:ضبط 32281-:مدارک پزشكی)فوق دیپلم، لیسانس(31012-:فناوری اطالعات سالمت)لیسانس(30929 294 

:مدیریت خدمات پرستاری)لیسانس، فوق لیسانس(31048-:پرستاری)لیسانس، فوق لیسانس(30218-پرستاری)لیسانس، فوق لیسانس( موزشآ :30029 295 

نس(:حشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلین)لیسا30412-:بهداشت و مبارزه با بیماری ها)لیسانس(30192-:بهداشت عمومی)لیسانس(30177 296 

:مدیریت دولتی)لیسانس(31051-:مدیریت بازرگانی)لیسانس(31034-:علوم اقتصادی )علوم اقتصادی()لیسانس(30742-:اقتصاد)لیسانس(30063 297 

دکتری(مار نیروی انسانی)لیسانس، فوق لیسانس، آ :32285-مار کاربردی)فوق لیسانس، دکتری(آ :31839-مار زیستی)فوق لیسانس، دکتری(آ :30023 298 

:مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی)لیسانس، فوق لیسانس(31047-:سیاست گذاری سالمت)فوق لیسانس(30643-:اقتصاد سالمت)فوق لیسانس(30074 299 

لیسانس، دکتری(:مدیریت مالی)لیسانس، فوق 31074-:حسابرسی)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(30410-:حسابداری)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(30408 300 

:مهندسی مكانیك گرایش تاسیسات حرارتی و برودتی)لیسانس، فوق لیسانس(32078-:مهندسی مكانیك گرایش تأسیسات)لیسانس، فوق لیسانس(31326 301 

یسانس، فوق لیسانس(:مدیریت مالی)ل31074-:مدیریت دولتی کلیه گرایش ها)لیسانس، فوق لیسانس(31052-:حسابداری)لیسانس، فوق لیسانس(30408 302 

موزشی)لیسانس، فوق لیسانس(آ:مدیریت و برنامه ریزی 31083-:علوم تربیتی)فوق لیسانس(30753-موزشی)لیسانس، فوق لیسانس(آ:تحقیقات 30265 303 

بهداشت و ارتقاء سالمت)لیسانس، فوق لیسانس( موزشآ :31929-:مامایی)لیسانس، فوق لیسانس(30987-بهداشت)لیسانس، فوق لیسانس( موزشآ :30028 304 

:مدارک پزشكی)لیسانس، فوق لیسانس(31012-:فناوری اطالعات سالمت)لیسانس، فوق لیسانس(30929-:انفورماتیك پزشكی)لیسانس، فوق لیسانس(30122 305 

سیب شناسی اجتماعی)فوق لیسانس(آ :32321-ی)فوق لیسانس(:مددکاری اجتماع31013-:حقوق)فوق لیسانس(30417-:اصالح و تربیت)فوق لیسانس(30062 306 

موزشی)لیسانس، فوق لیسانس(آ:مدیریت و برنامه ریزی 31083-موزشی)لیسانس، فوق لیسانس(آ:مدیریت 31020-موزشی)فوق لیسانس(آ:تكنولوژی 30332 307 

:مدیریت امداد در سوانح)طبیعی و غیر طبیعی()لیسانس(31845-نجات)لیسانس(:مدیریت عملیات امداد و 31069-:فوریت های پزشكی)لیسانس(30954 308 

موزشی)لیسانس(آ:مدیریت و برنامه ریزی 31083-:مدیریت صنعتی)لیسانس(31065-:مدیریت دولتی)لیسانس(31051-:مدیریت بازرگانی)لیسانس(31034 309 

:ناوبری و فرماندهی کشتی)لیسانس، فوق لیسانس(32292-ژی ناوبری)لیسانس، فوق لیسانس(:مهندسی تكنولو32291-:ناوبری)لیسانس، فوق لیسانس(31413 310 

موزشی)لیسانس، فوق لیسانس(آ:مدیریت و برنامه ریزی 31083-موزشی)لیسانس، فوق لیسانس(آ:مدیریت 31020-:علوم تربیتی)لیسانس، فوق لیسانس(30753 311 

موزشی)لیسانس(آ:مدیریت و برنامه ریزی 31083-موزشی)لیسانس(آ:مدیریت 31020-:علوم تربیتی)لیسانس(30753-موزشی)لیسانس(آ:برنامه ریزی 30154 312 
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:کتابداری در شاخه پزشكی)لیسانس(31468-:مدارک پزشكی)لیسانس(31012-:فناوری اطالعات سالمت)لیسانس(30929-پزشكی)لیسانس(:انفورماتیك 30122 313 

:فقه و مبانی حقوق اسالمی)لیسانس(32316-:فقه و حقوق اسالمی)لیسانس(30913-:علوم سیاسی)لیسانس(30797-:الهیات و معارف اسالمی)لیسانس(30093 314 

:علوم تغذیه)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(30762-:علوم بهداشتی در تغذیه)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(30751-:تغذیه)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(30300 315 

:تكنولوژی  31459-:مدیریت خدمات پرســتاری)فوق لیســانس(31048-:پرســتاری)فوق لیســانس(30218-موزش پرســتاری)فوق لیســانس(آ :30029
گردش خون)فوق لیسانس( 316

:مشــاوره در 31106-:مامایی)لیســانس، فوق لیســانس(30987-موزش پزشــكی)فوق لیســانس(آ :30030-موزش بهداشــت)فوق لیســانس(آ :30028
مامایی)لیسانس، فوق لیسانس( 317

یت دولتی گرایش سیاست گذاری بخش    :مدیر32299-:مدیریت سیستم و بهره وری)فوق لیسانس(   31061-:مدیریت سیستم ها)فوق لیسانس(   31059
عمومی)فوق لیسانس( 318

ــانس(  31164 ــانس، فوق لیس ــی برق)لیس ــانس(  31167-:مهندس ــانس، فوق لیس ــی برق گرایش قدرت)لیس ــی برق گرایش  31712-:مهندس :مهندس
الكترونیك)لیسانس، فوق لیسانس( 319

ــانس،  آ :30029 ــانس، فوق لیسـ ــتاری)لیسـ ــانس، دکتری( 30218-دکتری(موزش پرسـ ــانس، فوق لیسـ ــتاری)لیسـ :مدیریت خدمات  31048-:پرسـ
پرستاری)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری( 320

:علوم داروهای پرتوزا)فوق لیسانس(30781-:رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی)فوق لیسانس(30492-:تكنولوژی پرتو درمانی گرایش رادیوتراپی)لیسانس(30335 321 

ــانس(30417 ــانس، فوق لیس ــانس( 30431-:حقوق)لیس ــانس، فوق لیس ــی)لیس ــوص ــانس( 30435-:حقوق خص ــانس، فوق لیس ــایی)لیس -:حقوق قض
:حقوق عمومی)لیسانس، فوق لیسانس(31686 322

سانس(     30408 سانس، فوق لی سابداری)لی سانس(   31034-:ح سانس، فوق لی سانس( :مدیریت 31051-:مدیریت بازرگانی)لی :مدیریت  31074-دولتی)لی
مالی)لیسانس، فوق لیسانس( 323

:مهندســی تكنولوژی مكانیك  32290-:مكانیك موتورهای دریایی)لیســانس، فوق لیســانس(31401-:مكانیك خودرو)لیســانس، فوق لیســانس(31393
کشتی)لیسانس، فوق لیسانس( 324

سانس(     31181 سانس، فوق لی شكی بالینی)لی سی پز سانس(     :31182-:مهند سانس، فوق لی شكی بیوالكتریك)لی سی پز شكی   31184-مهند سی پز :مهند
بیومواد)لیسانس، فوق لیسانس( 325

سانس( 31051 سانس(   31495-:مدیریت دولتی)لی سانی)فوق لی سعه منابع   32235-:مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع ان :مدیریت دولتی گرایش تو
انسانی)فوق لیسانس( 326

-:مدیریت خدمات پرســـتاری)فوق لیســـانس(31048-:پرســـتاری)لیســـانس، فوق لیســـانس(30218-ســـتاری)فوق لیســـانس(موزش پرآ :30029
:تكنولوژی گردش خون)فوق لیسانس(31459 327

سانس(     31181 سانس، فوق لی شكی بالینی)لی سی پز سانس(     31182-:مهند سانس، فوق لی شكی بیوالكتریك)لی سی پز شكی   31185-:مهند سی پز :مهند
بیومكانیك)لیسانس، فوق لیسانس( 328

:مهندسی پزشكی   31185-:مهندسی پزشكی بیومواد)لیسانس، فوق لیسانس(     31184-:مهندسی پزشكی بیوالكتریك)لیسانس، فوق لیسانس(     31182
بیومكانیك)لیسانس، فوق لیسانس( 329

ــانس( 31181 ــكی بالینی)لیس ــی پزش ــانس 31182-:مهندس ــكی بیوالكتریك)لیس ــی پزش ــانس( 31184-(:مهندس ــكی بیومواد)لیس ــی پزش -:مهندس
:مهندسی پزشكی بیومكانیك)لیسانس(31185 330

:مهندسی کامپیوتر  31887-:مهندسی فناوری اطالعات)لیسانس(  31280-:مهندسی صنایع گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها)لیسانس(      31237
گرایش نرم افزار)لیسانس( 331

ــانس(:مدیریت 31051 ــانس( 31495-دولتی)لیس ــانس، فوق لیس ــانی)لیس :مدیریت دولتی گرایش  31909-:مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انس
تشكیالت و روش ها)فوق لیسانس( 332

ــانس(   31021 ــانس، فوق لیسـ ــانس(      31034-:مدیریت اجرایی)لیسـ ــانس، فوق لیسـ ــانس(:مدیریت   31051-:مدیریت بازرگانی)لیسـ -دولتی)لیسـ
:مدیریت صنعتی)لیسانس، فوق لیسانس(31065 333

-:حقوق قضــایی)لیســانس، فوق لیســانس، دکتری(30435-:حقوق خصــوصــی)لیســانس، فوق لیســانس، دکتری( 30431-:حقوق)لیســانس(30417
:حقوق عمومی)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(31686 334

سانس     30511 سانس، فوق لی سی بالینی)لی شنا سانس(  31013-(:روان  سانس، فوق لی :علوم اجتماعی گرایش مدد کاری  32244-:مددکاری اجتماعی)لی
اجتماعی)لیسانس، فوق لیسانس( 335

ــانس(  آ:مدیریت 31020 ــانس، فوق لیس ــی)لیس ــانس( 31021-موزش ــانس، فوق لیس ــانس، فوق 31034-:مدیریت اجرایی)لیس :مدیریت بازرگانی)لیس
نس(:مدیریت دولتی)لیسا31051-لیسانس( 336

ــانس( 30218 ــتاری)لیس ــانس( 30954-:پرس ــكی)لیس ــانس(31069-:فوریت های پزش :مدیریت امداد در 31845-:مدیریت عملیات امداد و نجات)لیس
سوانح)طبیعی و غیر طبیعی()لیسانس( 337
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سانس( 30417 سانس(    30429-:حقوق)فوق لی سی)فوق لی شنا سانس(    30431-:حقوق جزا و جرم  ضایی)فوق   30435-:حقوق خصوصی)فوق لی :حقوق ق
:حقوق عمومی)فوق لیسانس(31686-لیسانس( 338

ــانس(30044 ــانس( 30954-:اتاق عمل)لیس ــكی)لیس ــانس(:مدیریت عملیات امداد و 31069-:فوریت های پزش :مدیریت امداد در 31845-نجات)لیس
سوانح)طبیعی و غیر طبیعی()لیسانس( 339

سانس(   آ:برنامه ریزی 30154 شی)فوق لی سانس(   آ:تكنولوژی 30332-موز شی)فوق لی سانس(   آ:مدیریت 31020-موز شی)فوق لی :مدیریت و 31083-موز
موزشی)فوق لیسانس(آبرنامه ریزی  340

:مدیریت گرایش مدیریت  31861-:مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انســانی)لیســانس، فوق لیســانس(31495-:مدیریت دولتی)لیســانس(31051
منابع انسانی)لیسانس، فوق لیسانس( 341

سانس(      31229 ستم)لی سی سی  سانس(       31237-:مهند ستم ها)لی سی صنایع گرایش برنامه ریزی و تحلیل  سی  صنایع گرایش  31240-:مهند سی  :مهند
م و بهره وری)لیسانس(مدیریت سیست 342

-:مامایی)لیســانس، فوق لیســانس(30987-:بهداشــت عمومی)لیســانس، فوق لیســانس(30177-موزش بهداشــت)لیســانس، فوق لیســانس(آ :30028
:مشاوره در مامایی)لیسانس، فوق لیسانس(31106 343

سانس(    30408 سانس، فوق لی سابداری)لی سانس،    30409-:ح سابداری و امور مالی)لی سانس( :ح سانس(      30410-فوق لی سانس، فوق لی سی)لی سابر -:ح
:مدیریت مالی)لیسانس، فوق لیسانس(31074 344

:حشره شناسی پزشكی و      30412-:بهداشت و مبارزه با بیماری ها)لیسانس، فوق لیسانس(   30192-موزش بهداشت)لیسانس، فوق لیسانس(   آ :30028
مبارزه با ناقلین)لیسانس، فوق لیسانس(

345

سانس، دکتری(    آ:برنامه ریزی 30154 سانس، فوق لی شی)لی سانس، دکتری(    آ:مدیریت 31020-موز سانس، فوق لی شی)لی :مدیریت و برنامه  31083-موز
موزشی)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(آریزی 

346

گرایش مدیریت منابع   :مدیریت دولتی31495-:مدیریت دولتی)لیســانس(31051-:مدیریت بازرگانی)لیســانس(31034-:اقتصــاد)لیســانس( 30063
انسانی)فوق لیسانس(

347

سانس(    30408 سانس، فوق لی سابداری)لی سانس(  31034-:ح سانس، فوق لی سانس( 31051-:مدیریت بازرگانی)لی :مدیریت و 31083-:مدیریت دولتی)لی
موزشی)لیسانس، فوق لیسانس(آبرنامه ریزی  348

-:تكنولوژی گردش خون)فوق لیســانس(31459-:پرســتاری)لیســانس، فوق لیســانس(30218-لیســانس(موزش پرســتاری)لیســانس، فوق آ :30029
:پرستاری مراقبتهای ویژه)لیسانس، فوق لیسانس(32305 349

:مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری)فوق لیسانس(31916-:مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار)لیسانس(31347 350 

ــانس(     31060 ــتم های اطالعاتی)فوق لیسـ ــیسـ ــانس(    31909-:مدیریت دولتی گرایش سـ ــكیالت و روش ها)فوق لیسـ -:مدیریت دولتی گرایش تشـ
:مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول)فوق لیسانس(31930 351

-دیریت صــنعتی)لیســانس(:م31065-:مدیریت دولتی)لیســانس(31051-:مدیریت بازرگانی)لیســانس(31034-موزشــی)لیســانس(آ:مدیریت 31020
:مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی)لیسانس(31861 352

:فناوری  32249-)فوق لیســانس( IRT:فناوری تصــویربرداری پزشــكی گرایش   32248-ی()لیســانس( ژ:تكنولوژی پرتوشــناســی ) رادیولو  30337
تصویربرداری پزشكی گرایش سی تی اسكن)فوق لیسانس( 353

سی عمران گ 31257 سانس(    :مهند سانس، فوق لی سازه)لی سانس(    31262-رایش    سانس، فوق لی سی عمران گرایش عمران)لی سی   31276-:مهند :مهند
عمران گرایش مكانیك خاک و پی)لیسانس، فوق لیسانس( 354

مكانیك   :مهندسی 32078-:مهندسی تاسیسات)لیسانس، فوق لیسانس(      31974-:مهندسی مكانیك گرایش تأسیسات)لیسانس، فوق لیسانس(      31326
گرایش تاسیسات حرارتی و برودتی)لیسانس، فوق لیسانس( 355

ــانس(31060 ــتم های اطالعاتی)فوق لیسـ ــیسـ ــانس(31495-:مدیریت دولتی گرایش سـ ــانی)فوق لیسـ -:مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسـ
:مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول)فوق لیسانس(31930 356

-:مدیریت دولتی گرایش مالی)لیسانس( 31962-:مدیریت صنعتی)لیسانس(  31065-:مدیریت بازرگانی)لیسانس( 31034-:حسابداری)لیسانس(  30408
:مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی)لیسانس(32132 357

)لیسانس،   :مدیریت دولتی کلیه گرایش ها31052-:مدیریت بازرگانی)لیسانس، فوق لیسانس(  31034-:مدیریت اجرایی)لیسانس، فوق لیسانس(  31021
:مدیریت صنعتی)لیسانس، فوق لیسانس(31065-فوق لیسانس( 358

سانس( 30044 سانس(   30218-:اتاق عمل)لی ستاری)لی سانس(   30954-:پر شكی)لی سانس( 31069-:فوریت های پز -:مدیریت عملیات امداد و نجات)لی
:مدیریت امداد در سوانح)طبیعی و غیر طبیعی()لیسانس(31845 359



35

هامحل شغل تحصيلي احراز شرايط ديكد و كد -2جدول شماره ادامه 

كد و عنوان رشته و مقطع تحصيلي احراز شرايط كد

ــانس( آ :30028 ــت)لیس ــانس(30043-موزش بهداش ــانس( 30177-:اپیدمیولوژی)لیس ــت عمومی)لیس ــت و مبارزه با بیماری  30192-:بهداش :بهداش
با ناقلین)لیسانس(:حشره شناسی پزشكی و مبارزه 30412-ها)لیسانس( 360

سانس(    آ :30028 سانس، فوق لی شت)لی سانس(  30043-موزش بهدا سانس، فوق لی سانس(    30177-:اپیدمیولوژی)لی سانس، فوق لی شت عمومی)لی -:بهدا
:حشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلین)لیسانس، فوق لیسانس(30412 361

-:مهندســـی تكنولوژی نرم افزار کامپیوتر)لیســـانس، فوق لیســـانس(31206-لیســـانس(:ریاضـــی کاربردی گرایش کامپیوتر)لیســـانس، فوق 30531
:مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطالعات)لیسانس، فوق لیسانس(32293 362

:مهندســی کشــاورزی گرایش زراعت و اصــالح نباتات)لیســانس، فوق 31357-:مهندســی کشــاورزی گرایش باغبانی)لیســانس، فوق لیســانس(31354
:مهندسی کشاورزی گرایش گیاه پزشكی)لیسانس، فوق لیسانس(31363-نس(لیسا 363

-:حقوق کیفری و جرم شناسی)لیسانس، فوق لیسانس( 30440-:حقوق قضایی)لیسانس، فوق لیسانس(   30435-:حقوق)لیسانس، فوق لیسانس(  30417
:حقوق تجارت)فوق لیسانس(32223-:حقوق عمومی)لیسانس، فوق لیسانس(31686 364

ــانس(30475 ــانس، فوق لیسـ ــانس(30705-:دبیری طراحی و دوخت)لیسـ ــانس، فوق لیسـ :علمی کاربردی طراحی و 30713-:طراحی و دوخت)لیسـ
کاربردی پوشاک)لیسانس، فوق لیسانس( -:علمی 32298-دوخت)لیسانس، فوق لیسانس( 365

 :مترجمی زبان انگلیسی30997-انگلیسی)لیسانس، فوق لیسانس(:زبان و ادبیات 30540-ان انگلیسی)لیسانس، فوق لیسانس(بموزش زآ :30035
:دبیری زبان انگلیسی)لیسانس، فوق لیسانس(32279-فوق لیسانس( )لیسانس، 366

-:مددکاری اجتماعی)لیســانس، فوق لیســانس(31013-:حقوق)لیســانس، فوق لیســانس(30417-:اصــالح و تربیت)لیســانس، فوق لیســانس(30062
:اسیب شناسی اجتماعی)لیسانس، فوق لیسانس(32321-)لیسانس(:مدیریت دولتی31051

367

سانس، دکتری( 31930 سانس، دکتری(     32235-:مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول)فوق لی سانی)فوق لی سعه منابع ان -:مدیریت دولتی گرایش تو
:مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی)فوق لیسانس، دکتری(32236

368

سانس(     آ :30029 سانس، فوق لی ستاری)لی سانس(     30218-موزش پر سانس، فوق لی ستاری)لی سانس( 30958-:پر :مدیریت  31048-:فیزیولوژی)فوق لی
:تكنولوژی گردش خون)فوق لیسانس(31459-خدمات پرستاری)لیسانس، فوق لیسانس(

369

-:مدیریت دولتی)لیســـانس(31051-لیســـانس(:مدیریت بازرگانی)31034-موزشـــی)لیســـانس(آ:مدیریت 31020-:حســـابداری)لیســـانس(30408
:مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی)لیسانس(31861-:مدیریت صنعتی)لیسانس(31065 370

:مدیریت دولتی گرایش طراحی ســـازمان های دولتی)فوق لیســـانس،  32234-:مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول)فوق لیســـانس، دکتری(31930
گرایش توسعه منابع انسانی)فوق لیسانس، دکتری(:مدیریت دولتی 32235-دکتری( 371

سانس(    31280 سانس، فوق لی سی فناوری اطالعات)لی سانس، فوق       31348-:مهند ستم های کامپیوتری)لی سی سی کامپیوتر گرایش      معماری  :مهند
:مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار)لیسانس، فوق لیسانس(31887-لیسانس( 372

-:مهندســی کامپیوتر گرایش نرم افزار)لیســانس(31887-وری اطالعات گرایش مدیریت ســیســتم های اطالعاتی)فوق لیســانس(:مهندســی فنا31873
:مهندسی فن اوری اطالعات گرایش شبكه های کامپیوتری)فوق لیسانس(31910 373

سانس(  30417 سانس، فوق لی سانس، فوق     30429-:حقوق)لی سی)لی شنا سانس( :حقوق جزا و جرم  سانس(    30435-لی سانس، فوق لی ضایی)لی -:حقوق ق
:حقوق عمومی)لیسانس، فوق لیسانس(31686-:علوم قضایی)لیسانس، فوق لیسانس(30804 374

ــانس، دکتری( 31495 ــانی)فوق لیس ــانس،   31909-:مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انس ــكیالت و روش ها)فوق لیس :مدیریت دولتی گرایش تش
دیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی)فوق لیسانس، دکتری(:م32235-دکتری( 375

سانس(    30495 سانس، فوق لی ساختمان)لی سانس(      30852-:راه و  سانس، فوق لی ساختمان)لی سی عمران گرایش راه و  سی عمران   31262-:مهند :مهند
:مهندسی معماری)لیسانس، فوق لیسانس(31300-گرایش عمران)لیسانس، فوق لیسانس( 376

ــانس، دکتری(    30852 ــاختمان)فوق لیسـ ــی عمران گرایش راه و سـ ــانس، دکتری(  31262-:مهندسـ ــی عمران گرایش عمران)فوق لیسـ -:مهندسـ
:مهندسی نقشه برداری)فوق لیسانس، دکتری(31885-:مهندسی معماری)فوق لیسانس، دکتری(31300 377

ــانس(   31021 ــانس( :مدیریت گرایش مدیریت     31494-:مدیریت اجرایی)فوق لیسـ :مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع        31495-رفتاری)فوق لیسـ
:مدیریت دولتی گرایش تشكیالت و روش ها)فوق لیسانس(31909-انسانی)فوق لیسانس( 378

:مدیریت ســیســتم 31059-:مدیریت دولتی)لیســانس(31051-:مدیریت اســتراتژیك)فوق لیســانس(31023-)فوق لیســانس(IBM:مدیریت 31018
:مدیریت منابع انسانی)فوق لیسانس(31079-:مدیریت صنعتی)لیسانس(31065-نس(ها)فوق لیسا 379

سانس(     31181 سانس، فوق لی شكی بالینی)لی سی پز سانس(     31182-:مهند سانس، فوق لی شكی بیوالكتریك)لی سی پز شكی   31185-:مهند سی پز :مهند
فوق لیسانس( :مهندسی پزشكی بیو رباتیك)لیسانس،31186-بیومكانیك)لیسانس، فوق لیسانس( 380

:بهداشت و مبارزه با بیماری ها)لیسانس،    30192-:بهداشت عمومی)لیسانس، فوق لیسانس(   30177-موزش بهداشت)لیسانس، فوق لیسانس(   آ :30028
:حشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلین)لیسانس، فوق لیسانس(30412-فوق لیسانس( 381
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ــانس( آ :30028 ــت)فوق لیس ــانس( آ :30030-موزش بهداش ــكی)فوق لیس ــانس(30043-موزش پزش :فیزیولوژی)فوق  30958-:اپیدمیولوژی)فوق لیس
فوق لیسانس(:مشاوره در مامایی)لیسانس، 31106-:مامایی)لیسانس، فوق لیسانس(30987-لیسانس( 382

سانس(    30177 سانس، فوق لی شت عمومی)لی سانس(    30192-:بهدا سانس، فوق لی شت و مبارزه با بیماری ها)لی سی پزشكی و      30412-:بهدا شنا :حشره 
:علوم بهداشتی در تغذیه)فوق لیسانس(30751-مبارزه با ناقلین)لیسانس، فوق لیسانس( 383

سانس،    30421 صادی)فوق لی سانس، دکتری(    30429-دکتری(:حقوق اقت سی)فوق لی شنا سانس،      30431-:حقوق جزا و جرم  صی)فوق لی صو :حقوق خ
:حقوق دادرسی اداری)فوق لیسانس، دکتری(32309-:حقوق عمومی)فوق لیسانس، دکتری(31686-دکتری( 384

:علوم  30742-ریزی)فوق لیسـانس، دکتری(  :توسـعه اقتصـادی و برنامه  30308-:برنامه ریزی سـیسـتم های اقتصـادی)فوق لیسـانس، دکتری(    30161
:اقتصاد انرژی)فوق لیسانس، دکتری(31735-اقتصادی )علوم اقتصادی()فوق لیسانس، دکتری( 385

:حســابداری و امور مالی)لیســانس، فوق 30409-:حســابداری)لیســانس، فوق لیســانس(30408-:امور مالی و مالیاتی)لیســانس، فوق لیســانس(30116
:مدیریت مالی)لیسانس، فوق لیسانس(31074-سابرسی)لیسانس، فوق لیسانس(:ح30410-لیسانس( 386

سانس(    30664 سانس، فوق لی شیمی)لی سانس(        31231-: سانس، فوق لی صنایع غذایی)لی شیمی گرایش  سی  شیمی گرایش     31232-:مهند سی  :مهند
س، فوق لیسانس(:مهندسی شیمی کلیه گرایش ها)لیسان31235-مخازن هیدروکربوری)لیسانس، فوق لیسانس( 387

:بهداشت عمومی)لیسانس،    30177-:اپیدمیولوژی)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(  30043-موزش بهداشت)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(   آ :30028
:حشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلین)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(30412-فوق لیسانس، دکتری( 388

سالمت)فوق    30074 صاد  سانس( :اقت سانس( 31021-لی سانس(   31025-:مدیریت اجرایی)فوق لی سالمت)فوق لی :مدیریت  31047-:مدیریت اطالعات 
موزش بهداشت اقتصاد بهداشت)فوق لیسانس(آ :32266-خدمات بهداشتی و درمانی)لیسانس، فوق لیسانس(

389

زمایشگاهی   آ:علوم 30721-:ژنتیك انسانی)فوق لیسانس(  30615-:بیوشیمی بالینی)فوق لیسانس(  30214-:انگل شناسی پزشكی)فوق لیسانس(    30124
:ویروس شناسی پزشكی)فوق لیسانس(31445-:هماتولوژی)فوق لیسانس(31429-)لیسانس، فوق لیسانس(

390

مدیریت   31018 :IBM)ــانس ــانس(   31051-)فوق لیسـ مدیریت دولتی)لیسـ ــانس(     31059-: ها)فوق لیسـ ــتم  ــیسـ مدیریت سـ یت    31065-: مدیر :
:مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیك)فوق لیسانس(32318-:مدیریت منابع انسانی)فوق لیسانس(31079-(صنعتی)لیسانس

391

:علوم  31638-:علوم اجتماعی گرایش جمعیت شــناســی)فوق لیســانس( 30730-:علوم اجتماعی گرایش تعاون و رفاه اجتماعی)فوق لیســانس(30728
:علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسی)فوق لیسانس(31894-اجتماعی)فوق لیسانس(اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم  392

:تربیت  30281-:تربیت بدنی و علوم ورزشــی گرایش تربیت بدنی جانبازان و معلولین)لیســانس، فوق لیســانس(30271-:تربیت بدنی)لیســانس(30268
ریزی تربیت بدنی)لیسانس، فوق لیسانس(:مدیریت و برنامه 32325-بدنی وعلوم ورزشی)لیسانس، فوق لیسانس( 393

-:دبیری حسابداری)لیسانس، فوق لیسانس(30473-:حسابداری و امور مالی)لیسانس، فوق لیسانس(30409-:امور مالی)لیسانس، فوق لیسانس(30115
سانس(:حسابداری کلیه گرایش ها)لیسانس، فوق لی32304-:علمی کاربردی حسابداری)لیسانس، فوق لیسانس(30710 394

ــانس، دکتری(IBM:مدیریت 31018 ــانس(31051-)فوق لیس ــانس(  31059-:مدیریت دولتی)لیس ــتم ها)فوق لیس ــیس :مدیریت  31065-:مدیریت س
:مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیك)فوق لیسانس(32318-:مدیریت منابع انسانی)فوق لیسانس(31079-صنعتی)لیسانس( 395

ــكی بالی31181 ــی پزش ــانس(:مهندس ــانس( 31182-نی)لیس ــكی بیوالكتریك)لیس ــی پزش ــانس( 31183-:مهندس ــكی بیوتریال)لیس ــی پزش -:مهندس
:مهندسی پزشكی بیو رباتیك)لیسانس(31186-:مهندسی پزشكی بیومكانیك)لیسانس(31185-:مهندسی پزشكی بیومواد)لیسانس(31184 396

مار کاربردی)لیسانس، فوق لیسانس،    آ :31839-)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(   مارآ :31590-مار زیستی)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(   آ :30023
مار اجتماعی و اقتصادی)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(آ :31855-مار ریاضی)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(آ :31852-دکتری( 397

ــانس(  30408 بداری)لیسـ ــا ــانس(  30742-:حسـ ــادی()لیسـ ــادی )علوم اقتصـ مد 31021-:علوم اقتصـ ــانس(  : مدیریت    31034-یریت اجرایی)لیسـ :
موزشی)لیسانس(آ:مدیریت و برنامه ریزی 31083-:مدیریت صنعتی)لیسانس(31065-:مدیریت دولتی)لیسانس(31051-بازرگانی)لیسانس( 398

ــانس(   30852 ــاختمان)لیسـ ــی عمران گرایش راه و سـ ــانس(    31036-:مهندسـ ــاخت)لیسـ ــی عمران گرایش 31257-:مدیریت پروژه و سـ   :مهندسـ
:مهندسی نقشه برداری)لیسانس(31885-:مهندسی معماری)لیسانس(31300-:مهندسی عمران گرایش عمران)لیسانس(31262-سازه)لیسانس( 399

سانس(    31280 سانس، فوق لی سی فناوری اطالعات)لی سانس، فوق       31348-:مهند ستم های کامپیوتری)لی سی سی کامپیوتر گرایش      معماری  :مهند
:علوم کامپیوتر)لیسانس، فوق لیسانس(32173-هندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار)لیسانس، فوق لیسانس(:م31887-لیسانس( 400

سانس(  31164 سی برق)لی سانس(    31167-:مهند سانس، فوق لی سی برق گرایش قدرت)لی سانس، فوق   31168-:مهند سی برق گرایش مخابرات)لی :مهند
:تكنولوژی برق گرایش قدرت)لیسانس، فوق لیسانس(32123-الكترونیك)لیسانس، فوق لیسانس(:مهندسی برق گرایش 31712-لیسانس( 401

-:مدیریت بیمه)لیســانس، فوق لیســانس(31035-:مدیریت بازرگانی)لیســانس، فوق لیســانس(31034-:حســابداری)لیســانس، فوق لیســانس(30408
:مدیریت مالی)لیسانس، فوق لیسانس(31074-صنعتی)لیسانس، فوق لیسانس(:مدیریت 31065-:مدیریت دولتی)لیسانس، فوق لیسانس(31051 402

سانس(   30268 سانس، فوق لی سانس(     30271-:تربیت بدنی)لی سانس، فوق لی شی گرایش تربیت بدنی جانبازان و معلولین)لی -:تربیت بدنی و علوم ورز
برنامه ریزی تربیت بدنی)لیسانس، فوق لیسانس(:مدیریت و 32325-:تربیت بدنی وعلوم ورزشی)لیسانس، فوق لیسانس(30281 403
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ــانس(آ:مدیریت   31020 ــی)فوق لیسـ ــانس(  31021-موزشـ ــانس(     31034-:مدیریت اجرایی)فوق لیسـ :مدیریت    31065-:مدیریت بازرگانی)فوق لیسـ
:مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی)فوق لیسانس(31861-موزشی)فوق لیسانس(آ:مدیریت و برنامه ریزی 31083-صنعتی)فوق لیسانس( 404

سانس، فوق   آ :30028 شت)لی سانس( موزش بهدا سانس(  30043-لی سانس، فوق لی سانس(    30177-:اپیدمیولوژی)لی سانس، فوق لی شت عمومی)لی -:بهدا
:حشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلین)لیسانس، فوق لیسانس(30412-:بهداشت و مبارزه با بیماری ها)لیسانس، فوق لیسانس(30192 405

:دبیری زبان و ادبیات فارسی)لیسانس،    32276-و ادبیات فارسی)لیسانس، فوق لیسانس(    :زبان30542-:ادبیات فارسی)لیسانس، فوق لیسانس(   30051
موزش زبان و ادبیات فارسی)لیسانس، فوق لیسانس(آ :32302-:دبیری ادبیات فارسی)لیسانس، فوق لیسانس(32277-فوق لیسانس( 406

سانس(       30741 سانس، فوق لی ضوی)لی سالمی ر سانس، فو   30920-:علوم ا سفه)لی سانس( :فل سانس، فوق      30925-ق لی سالمی)لی سفه و حكمت ا :فل
:علوم فلسفی)لیسانس، فوق لیسانس(32289-:کالم)لیسانس، فوق لیسانس(31479-:فلسفه و کالم اسالمی)لیسانس، فوق لیسانس(30927-لیسانس( 407

-یریت اجرایی)لیســانس، فوق لیســانس(:مد31021-موزشــی)لیســانس، فوق لیســانس(آ:مدیریت 31020-:اقتصــاد)لیســانس، فوق لیســانس(30063
موزشی)لیسانس، فوق لیسانس(آ:مدیریت و برنامه ریزی 31083-:مدیریت دولتی)لیسانس(31051-:مدیریت بازرگانی)لیسانس، فوق لیسانس(31034 408

:علوم جزا  30771-ی)لیسانس( :حقوق قضای 30435-:حقوق خصوصی)فوق لیسانس(   30431-:حقوق بین الملل)فوق لیسانس( 30423-:حقوق)لیسانس( 30417
:حقوق عمومی)فوق لیسانس(31686-:فقه و حقوق خصوصی)فوق لیسانس(30916-:علوم قضایی)لیسانس(30804-و جرم شناسی)فوق لیسانس( 409

-لیســـانس(:مهندســـی تكنولوژی نرم افزار کامپیوتر)لیســـانس، فوق 31206-:ریاضـــی کاربردی گرایش کامپیوتر)لیســـانس، فوق لیســـانس(30531
:مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطالعات)لیسانس، فوق لیسانس(32293-:مهندسی کامپیوتر کلیه    گرایش ها)لیسانس، فوق لیسانس(31351 410

سانس(       31181 سانس، فوق لی شكی بالینی)لی سی پز سانس(       31182-:مهند سانس، فوق لی شكی بیوالكتریك)لی سی پز شكی     31183-:مهند سی پز :مهند
:مهندسی پزشكی بیومكانیك)لیسانس، فوق لیسانس(31185-:مهندسی پزشكی بیومواد)لیسانس، فوق لیسانس(31184-ال)لیسانس، فوق لیسانس(بیوتری

411

:مدیریت سیستم و   31061-:مدیریت دولتی)لیسانس( 31051-:مدیریت امور دفتری)لیسانس( 31028-:مدیریت اجرایی)لیسانس، فوق لیسانس(  31021
:مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی)فوق لیسانس(31495-:مدیریت منابع انسانی)فوق لیسانس(31079-لیسانس( بهره وری)فوق

412

:مهندســی عمران گرایش  31257-:مهندســی عمران گرایش   زلزله)فوق لیســانس(31255-:مهندســی عمران گرایش راه و ســاختمان)فوق لیســانس(30852
:مهندسی عمران گرایش مكانیك خاک و پی)فوق لیسانس(31276-هندسی عمران گرایش عمران)فوق لیسانس(:م31262-سازه)فوق لیسانس(

413

:مهندســی کامپیوتر گرایش معماری کامپیوتر)لیســانس، فوق 31138-()لیســانس، فوق لیســانس(TI:تكنولوژی ارتباطات و فن اوری اطالعات )30334
:کامپیوتر گرایش سخت افزار)لیسانس، فوق لیسانس(31463-افزار)لیسانس، فوق لیسانس( :مهندسی کامپیوتر گرایش سخت31347-لیسانس( 414

ــابداری و امور مالی)لیســانس، فوق لیســانس( 30409-:حســابداری)لیســانس، فوق لیســانس( 30408 ــابرســی)لیســانس، فوق لیســانس( 30410-:حس -:حس
:مدیریت دولتی گرایش مالی)لیسانس، فوق لیسانس(31962-لیسانس، فوق لیسانس(:مدیریت مالی)31074-:مدیریت دولتی)لیسانس، فوق لیسانس(31051 415

-:ایمنی و محیط زیســت)فوق لیســانس(30137-:ایمنی و بهداشــت در واحدهای صــنفی)لیســانس، فوق لیســانس(30135-:ارگونومی)فوق لیســانس(30059
ایمنی و بازرسی فنی گرایش ایمنی و حفاظت)لیسانس، فوق لیسانس(:مهندسی 32246-:مهندسی بهداشت حرفه ای)لیسانس، فوق لیسانس(31174 416

-:مدیریت بازرگانی)لیســانس، فوق لیســانس(31034-:مدیریت اجرایی)لیســانس، فوق لیســانس(31021-موزشــی)لیســانس، فوق لیســانس(آ:مدیریت 31020
موزشی)لیسانس، فوق لیسانس(آ:مدیریت و برنامه ریزی 31083-:مدیریت صنعتی)لیسانس، فوق لیسانس(31065-:مدیریت دولتی)لیسانس(31051 417

سانس(     30513 سی تربیتی)فوق لی شنا سانس(        31522-:روان  سازمانی)فوق لی صنعتی و  سی      شنا سانس(     31913-:روان  سی    عمومی)فوق لی شنا -:روان 
ی گرایش روان شناسی شناختی)فوق لیسانس(:روان شناس32313-:روان شناسی سنجش و اندازه گیری گرایش روانسنجی)فوق لیسانس(32164 418

سانس، دکتری(   31280 سی فناوری اطالعات)فوق لی سانس(      31348-:مهند ستم های کامپیوتری)فوق لی سی سی کامپیوتر گرایش      معماری  -:مهند
گرایش نرم افزار)فوق لیسانس، دکتری(:مهندسی کامپیوتر 31887-:مهندسی کامپیوتر گرایش سیستم های نرم افزاری)فوق لیسانس، دکتری(31832 419

ــانس(  30852 ــانس، فوق لیس ــاختمان)لیس ــی عمران گرایش راه و س ــانس(  31257-:مهندس ــانس، فوق لیس ــازه)لیس ــی عمران گرایش   س -:مهندس
ــی عمران گرایش عمران)لیســانس، فوق لیســانس( 31262 ــی معماری)لیســانس، فوق لیســانس( 31300-:مهندس ــی 31885-:مهندس نقشــه  :مهندس

برداری)لیسانس، فوق لیسانس(
420

:مدیریت دولتی گرایش تشـكیالت و  31909-:مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسـانی)فوق لیسـانس(  31495-:مدیریت دولتی)لیسـانس( 31051
تحول اداری)فوق لیسانس(:مدیریت دولتی گرایش 32308-:مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی)فوق لیسانس(32235-روش ها)فوق لیسانس( 421

سانس(   31034 سانس، فوق لی سانس( 31051-:مدیریت بازرگانی)لی سانس،     31495-:مدیریت دولتی)لی سانی)لی :مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع ان
انی)فوق لیسانس(:مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انس32235-:مدیریت دولتی گرایش تشكیالت و روش ها)فوق لیسانس(31909-فوق لیسانس( 422

:مهندســی پزشــكی بیوتریال)فوق  31183-:مهندســی پزشــكی بیوالكتریك)فوق لیســانس(31182-:مهندســی پزشــكی بالینی)فوق لیســانس(31181
:مهندســی پزشــكی بیو 31186-:مهندســی پزشــكی بیومكانیك)فوق لیســانس(31185-:مهندســی پزشــكی بیومواد)فوق لیســانس(31184-لیســانس(

یسانس(رباتیك)فوق ل
423

:برق گرایش کنترل)لیســانس، فوق 30151-:برق گرایش قدرت)لیســانس، فوق لیســانس( 30148-:الكتروتكنیك)لیســانس، فوق لیســانس( 30095
ــانس( ــانس(  30255-لیس ــانس، فوق لیس ــات الكتریكی)لیس ــیس ــانس( 30467-:تاس ــانس، فوق لیس ــی تكنولوژی 31204-:دبیرفنی برق)لیس :مهندس

لیسانس(مخابرات)لیسانس، فوق 
424
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:مهندســی فناوری اطالعات گرایش امنیت اطالعات)لیســانس، فوق 31844-:مهندســی کامپیوتر گرایش ســخت افزار)لیســانس، فوق لیســانس(31347
ــانس( ــانس(   31887-لیسـ ــانس، فوق لیسـ ــی کامپیوتر گرایش نرم افزار)لیسـ ــبكه های      31910-:مهندسـ ــی فن اوری اطالعات گرایش شـ :مهندسـ

کامپیوتری)لیسانس، فوق لیسانس(
425

سانس(      31347 سانس، فوق لی سخت افزار)لی سی کامپیوتر گرایش  ستم های نرم      31832-:مهند سی سی کامپیوتر گرایش  سانس، فوق  :مهند افزاری)لی
ــانس( ــانس(   31887-لیسـ ــانس، فوق لیسـ ــی کامپیوتر گرایش نرم افزار)لیسـ ــبكه های      31910-:مهندسـ ــی فن اوری اطالعات گرایش شـ :مهندسـ

کامپیوتری)لیسانس، فوق لیسانس(
426

:مدیریت دولتی کلیه  31052-ری(:مدیریت بازرگانی)لیســانس، فوق لیســانس، دکت31034-:مدیریت اجرایی)لیســانس، فوق لیســانس، دکتری(31021
ــانس، دکتری( ــانس، فوق لیس ــانس( 31079-گرایش ها)لیس ــانس، فوق لیس ــانی)لیس ــتم 31496-:مدیریت منابع انس ــیس :مدیریت گرایش مدیریت س

ها)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(
427

سانس(   30067 صاد بازرگانی)فوق لی سانس(   30069-:اقت صاد بین الملل)فوق لی ص 30080-:اقت سانس( :اقت ستم های     30161-اد نظری)فوق لی سی :برنامه ریزی 
:علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی)فوق لیسانس(30747-:علوم اقتصادی )علوم اقتصادی()فوق لیسانس(30742-اقتصادی)فوق لیسانس( 428

:بهداشت عمومی)لیسانس،    30177-فوق لیسانس، دکتری(  :اپیدمیولوژی)لیسانس، 30043-موزش بهداشت)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(   آ :30028
ــانس، دکتری( ــانس، دکتری( 30192-فوق لیس ــانس، فوق لیس ــت و مبارزه با بیماری ها)لیس ــكی و مبارزه با    30412-:بهداش ــی پزش ــناس ــره ش :حش

ناقلین)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(
429

سانس، TI:تكنولوژی ارتباطات و فن اوری اطالعات )30334 سانس(  ()لی سانه        30840-فوق لی ستم های چند ر سی سی فناوری اطالعات گرایش  :مهند
ــی کامپیوتر گرایش ســخت افزار)لیســانس، فوق لیســانس( 31347-ای)لیســانس، فوق لیســانس( :کامپیوترگرایش ســخت افزارو نرم  31560-:مهندس
افزار)لیسانس، فوق لیسانس(

430

-:حســابداری و امور مالی)لیســانس، فوق لیســانس(30409-:حســابداری)لیســانس، فوق لیســانس(30408-لیســانس(:اقتصــاد)لیســانس، فوق 30063
-:مدیریت بیمه)لیســانس، فوق لیســانس(31035-:مدیریت بازرگانی)لیســانس، فوق لیســانس(31034-:حســابرســی)لیســانس، فوق لیســانس(30410
:مدیریت مالی)لیسانس، فوق لیسانس(31074

431

سالمی)لیسانس، فوق لیسانس(    :اله30093 :مترجمی زبان عربی)لیسانس،   30998-:زبان و ادبیات عرب)لیسانس، فوق لیسانس(  30541-یات و معارف ا
:ادبیات  32278-:دبیری دینی و عربی)لیســانس، فوق لیســانس(32275-:دبیری زبان و ادبیات عرب)لیســانس، فوق لیســانس(32274-فوق لیســانس(

عرب)لیسانس، فوق لیسانس(
432

:مدیریت دولتی کلیه  31052-:مدیریت بازرگانی)لیســانس، فوق لیســانس، دکتری(31034-:مدیریت اجرایی)لیســانس، فوق لیســانس، دکتری(31021
:مدیریت گرایش مدیریت سیستم   31496-:مدیریت منابع انسانی)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(   31079-گرایش ها)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(  

، فوق لیسانس، دکتری(ها)لیسانس
433

ــانس(   31198 ــانس، فوق لیس ــاختمان)لیس ــی تكنولوژی گرایش س ــانس(   31257-:مهندس ــانس، فوق لیس ــازه)لیس ــی عمران گرایش   س -:مهندس
:مهندسی  32297-:مهندسی اجرایی گرایش ساختمان)لیسانس، فوق لیسانس(   32296-:مهندسی عمران گرایش عمران)لیسانس، فوق لیسانس(   31262

ن گرایش ساختمان)لیسانس، فوق لیسانس(عمرا
434

ــابداری)لیســانس(30408 ــابداری و امور مالی)لیســانس(30409-:حس ــی)لیســانس( 30410-:حس ــابرس ــی)لیســانس(آ:مدیریت 31020-:حس -موزش
سانس( 31035 سانس( 31052-:مدیریت بیمه)لی ستم و بهره    31061-:مدیریت دولتی کلیه گرایش ها)لی سی سانس( :مدیریت  :مدیریت  31065-وری)لی

:مدیریت مالی)لیسانس(31074-صنعتی)لیسانس(
435

سانس( 30300 سانس( 30762-:تغذیه)فوق لی سانس(    30823-:علوم تغذیه)فوق لی شت و کنترل مواد غذایی)فوق لی صنایع غذایی گرایش بهدا -:علوم و 
:مهندسی کشاورزی گرایش  31358-:علوم وصنایع غذایی)فوق لیسانس(30839-:علوم و صنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی)فوق لیسانس(30825
ع غذایی)فوق لیسانس(صنایعلوم و 

436

:مدیریت اســتراتژیك)لیســانس، فوق 31023-:مدیریت اجرایی)لیســانس، فوق لیســانس(31021-موزشــی)لیســانس، فوق لیســانس(آ:مدیریت 31020
گرایش  :مدیریت 31861-موزشی)لیسانس، فوق لیسانس(   آ:مدیریت و برنامه ریزی 31083-:مدیریت دولتی کلیه گرایش ها)لیسانس( 31052-لیسانس( 

مدیریت منابع انسانی)لیسانس، فوق لیسانس(
437

ــانس(31074 ــانس، فوق لیسـ ــانس( 31493-:مدیریت مالی)لیسـ ــانس، فوق لیسـ ــت گذاری بخش عمومی)لیسـ ــیاسـ -:مدیریت گرایش مدیریت سـ
-یســانس، فوق لیســانس(:مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انســانی)ل31495-:مدیریت گرایش مدیریت رفتاری)لیســانس، فوق لیســانس(31494
:مدیریت گرایش مدیریت سیستم ها)لیسانس، فوق لیسانس(31496

438

سانس(    30308 صادی و برنامه ریزی)فوق لی سعه اقت سانس(    30742-:تو صادی()فوق لی صادی )علوم اقت سانس(  31735-:علوم اقت صاد انرژی)فوق لی -:اقت
صاد)فو       31950 صادی اجتماعی گرایش اقت ستم های اقت سی سی  سانس( :مهند صادی اجتماعی گرایش برنامه        31951-ق لی ستم های اقت سی سی  :مهند

ریزی سیستم های اقتصادی)فوق لیسانس(
439

-:مددکاری اجتماعی)لیسانس(31013-:علوم قضایی)لیسانس( 30804-:روان شناسی اصالح و تربیت)لیسانس(    30510-:روان شناسی)لیسانس(   30507
-:مدد کاری قضــایی)لیســانس(32323-:اســیب شــناســی اجتماعی)لیســانس(32321-اجتماعی)لیســانس(:علوم اجتماعی گرایش مدد کاری 32244
:راهنمایی و مشاوره گرایش مشاوره)لیسانس(32324

440
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تاری)لیســــانس، فوق لیســــانس(  موزش آ :30029 ــ ــكی)فوق لیســــانس(آ :30030-پرسـ یدمیولوژی)فوق لیســــانس(  30043-موزش پزشـ -:اپ
سانس، دکتری(     30218 سانس، فوق لی ستاری)لی سانس(     30633-:پر سالمندی)فوق لی سالمت  سانس( 30958-: :مدیریت  31048-:فیزیولوژی)فوق لی

خون)فوق لیسانس( :تكنولوژی گردش31459-خدمات پرستاری)لیسانس، فوق لیسانس(
441

سانس(      30124 شكی)فوق لی سی پز شنا سانس(      30133-:انگل  شكی)فوق لی سی پز شنا سانس(   30214-:ایمنی  شیمی بالینی)فوق لی :علوم  30721-:بیو
ــانس( آ ــانس، فوق لیس ــگاهی )لیس ــانس(  30975-زمایش ــكی)فوق لیس ــی پزش ــناس ــكی)فوق  31404-:قارچ ش ــی پزش ــناس ــانس(:میكروب ش -لیس

:ویروس شناسی پزشكی)فوق لیسانس(31445-:هماتولوژی)فوق لیسانس(31429
442

ــانس( آ :30028 ــت)فوق لیس ــانس( آ :30030-موزش بهداش ــكی)فوق لیس ــانس(30043-موزش پزش :فیزیولوژی)فوق  30958-:اپیدمیولوژی)فوق لیس
سانس، دکتری(  سانس(   30987-لی سانس، فوق لی شاوره در ما 31106-:مامایی)لی سانس(   :م سانس، فوق لی شت باروری)دکتری( 32240-مایی)لی -:بهدا

:ژنتیك پزشكی)دکتری(32242-:بیولوژی تولید مثل)دکتری(32241
443

سانس، دکتری(    30178 سانس، فوق لی شت فراورده های دامی)لی صی(        30179-:بهدا ص سانس، دکتری، دکترای تخ سانس، فوق لی شت)لی شت گو -:بهدا
شت مواد غذایی با  30183 صی(         :بهدا ص سانس، دکتری، دکترای تخ سانس، فوق لی شاء دامی)لی صی(     30458-من ص شكی)دکتری، دکترای تخ -:دامپز
:فراورده های دامی)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری، دکترای تخصصی(30900

444

سانس(     31181 سانس، فوق لی شكی بالینی)لی سی پز سانس(     31182-:مهند سانس، فوق لی شكی بیوالكتریك)لی سی پز شكی   31183-:مهند سی پز :مهند
سانس(    سانس، فوق لی سانس(       31184-بیوتریال)لی سانس، فوق لی شكی بیومواد)لی سی پز سانس، فوق      31185-:مهند شكی بیومكانیك)لی سی پز :مهند

:مهندسی پزشكی بیو رباتیك)لیسانس، فوق لیسانس(31186-لیسانس(
445

:مهندســی فناوری 31873-یش ســیســتم های نرم افزاری)فوق لیســانس(:مهندســی کامپیوتر گرا31832-:مهندســی نرم افزار)فوق لیســانس(31340
:مهندسی فن اوری  31910-:مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار)فوق لیسانس(  31887-اطالعات گرایش مدیریت سیستم های اطالعاتی)فوق لیسانس(   

اطالعات گرایش شبكه های کامپیوتری)فوق لیسانس(
446

:مهندســی  31832-:کامپیوترگرایش نرم افزار)لیسـانس، فوق لیسـانس، دکتری(  31464-افزار)لیسـانس، فوق لیسـانس، دکتری(  :مهندسـی نرم  31340
:مهندســی کامپیوتر گرایش نرم افزار)لیســانس، فوق لیســانس،  31887-کامپیوتر گرایش ســیســتم های نرم افزاری)لیســانس، فوق لیســانس، دکتری(

س، فوق لیسانس، دکتری(:علوم کامپیوتر)لیسان32173-دکتری(
447

سانس، دکتری(    30074 سالمت)فوق لی صاد  شكی)دکتری( 30228-:اقت سانس، دکتری(      30643-:پز سالمت)فوق لی ست گذاری  سیا :مدیریت  31021-:
سانس، دکتری(  سانس، دکتری(   31025-اجرایی)فوق لی سالمت)فوق لی سا   31047-:مدیریت اطالعات  شتی و درمانی)فوق لی نس،  :مدیریت خدمات بهدا

موزش بهداشت اقتصاد بهداشت)فوق لیسانس، دکتری(آ :32266-دکتری(
448

:مهندســی فناوری 31873-:مهندســی کامپیوتر گرایش ســیســتم های نرم افزاری)فوق لیســانس(31832-:مهندســی نرم افزار)فوق لیســانس(31340
:مهندسی   31910-تر گرایش نرم افزار)لیسانس، فوق لیسانس(  :مهندسی کامپیو 31887-اطالعات گرایش مدیریت سیستم های اطالعاتی)فوق لیسانس(   
فن اوری اطالعات گرایش شبكه های کامپیوتری)فوق لیسانس(

449

سانس(   30062 صالح و تربیت)فوق دیپلم، لی سانس(       30510-:امور تربیتی)فوق دیپلم(30102-:ا صالح و تربیت)لی سی ا شنا :مددکاری  31013-:روان 
:مدد کاری  32323-:اســیب شــناســی اجتماعی)لیســانس(32321-م اجتماعی گرایش مدد کاری اجتماعی)لیســانس(:علو32244-اجتماعی)لیســانس(

:راهنمایی و مشاوره گرایش مشاوره)لیسانس(32324-قضایی)لیسانس(
450

سانس(   آ :30028 شت)فوق لی سانس(   آ :30037-موزش بهدا ست)فوق لی ست)فوق    موزش آ:برنامه ریزی مدیریت و 30164-موزش محیط زی محیط زی
:مدیریت  31075-:مدیریت سالمت ایمنی و محیط زیست)فوق لیسانس(   31056-:مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی)فوق لیسانس(  31047-لیسانس( 

:مهندسی بهداشت محیط)لیسانس، فوق لیسانس(31175-محیط زیست)فوق لیسانس(
451

:هنر گرایش  31432-:هنر گرایش تزیینات)فوق لیســانس(31431-:گرافیك)فوق لیســانس(30978-لیســانس(:عكاســی و فیلم برداری)فوق 30894
ــانس( ــنعتی)فوق لیس ــانس(31433-طراحی ص ــالمی)فوق لیس ــانس(31434-:هنر اس ــمی)فوق  31435-:هنر و تزیین داخلی)فوق لیس :هنرهای تجس

وق لیسانس(:هنرهای نمایشی)ف31437-:هنرهای سنتی)فوق لیسانس(31436-لیسانس(
452

ــانس(  آ:مدیریت 31020 ــانس، فوق لیس ــی)لیس ــانس( 31021-موزش ــانس، فوق لیس ــانس، فوق 31034-:مدیریت اجرایی)لیس :مدیریت بازرگانی)لیس
ــانس( ــانس(31052-لیس ــانس(  31065-:مدیریت دولتی کلیه گرایش ها)لیس ــانس، فوق لیس ــنعتی)لیس :مدیریت و برنامه ریزی  31083-:مدیریت ص

:مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی)فوق لیسانس(31861-نس، فوق لیسانس(موزشی)لیساآ
453

سانس(    آ :30028 سانس، فوق لی شت)لی سانس(  30043-موزش بهدا سانس، فوق لی سانس(    30177-:اپیدمیولوژی)لی سانس، فوق لی شت عمومی)لی -:بهدا
سانس(    30192 سانس، فوق لی شت و مبارزه با بیماری ها)لی سانس(   :علوم ب30751-:بهدا شتی در تغذیه)فوق لی شتی   31024-هدا :مدیریت اطالعات بهدا

:مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی)فوق لیسانس(31047-درمانی)فوق لیسانس(
454

سانس(   30062 صالح و تربیت)فوق دیپلم، لی سانس(       30510-:امور تربیتی)فوق دیپلم(30102-:ا صالح و تربیت)لی سی ا شنا :مددکاری  31013-:روان 
:مدد  32323-:اسیب شناسی اجتماعی)لیسانس(    32321-:علوم اجتماعی گرایش مدد کاری اجتماعی)لیسانس( 32244-ی)فوق دیپلم، لیسانس( اجتماع

:راهنمایی و مشاوره گرایش مشاوره)لیسانس(32324-کاری قضایی)لیسانس(
455
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 احراز شرايط كد رشته و مقطع تحصيليكد و عنوان 

سانس(  30045 سانس، فوق لی سانس(  30463-:اتو مكانیك)لی سانس، فوق لی سانس،      31196-:دبیر فنی اتومكانیك)لی شكاری)لی سی تكنولوژی جو :مهند
سانس(  سانس(   31393-فوق لی سانس، فوق لی سانس، فوق    31394-:مكانیك خودرو)لی سیاالت)لی سانس( :مكانیك در حرارت و  سی    32294-لی :مهند

 :مهندسی تكنولوژی خودرو)لیسانس، فوق لیسانس(32295-تكنولوژی مكانیك خودرو)لیسانس، فوق لیسانس(

456 

سانس(     31181 سانس، فوق لی شكی بالینی)لی سی پز سانس(     31182-:مهند سانس، فوق لی شكی بیوالكتریك)لی سی پز شكی   31183-:مهند سی پز :مهند
سانس، فوق   سانس( بیوتریال)لی سانس(       31184-لی سانس، فوق لی شكی بیومواد)لی سی پز سانس، فوق      31185-:مهند شكی بیومكانیك)لی سی پز :مهند

 :مكاترونیك)لیسانس، فوق لیسانس(31383-:مهندسی پزشكی بیو رباتیك)لیسانس، فوق لیسانس(31186-لیسانس(

457 

سانس(    31159 سانس، فوق لی سی اپتیك و لیزر)لی سی پز 31182-:مهند سانس(    :مهند سانس، فوق لی شكی    31183-شكی بیوالكتریك)لی سی پز :مهند
سانس(    سانس، فوق لی سانس(       31184-بیوتریال)لی سانس، فوق لی شكی بیومواد)لی سی پز سانس، فوق      31185-:مهند شكی بیومكانیك)لی سی پز :مهند

 لیسانس( :مكاترونیك)لیسانس، فوق31383-:مهندسی پزشكی بیو رباتیك)لیسانس، فوق لیسانس(31186-لیسانس(

458 

ــانس(   31021 ــانس، فوق لیسـ ــانس(      31034-:مدیریت اجرایی)لیسـ ــانس، فوق لیسـ ــانس(   31051-:مدیریت بازرگانی)لیسـ -:مدیریت دولتی)لیسـ
سانس(    31495 سانس، فوق لی سانی)لی سانس( MTI:مدیریت دولتی گرایش 31696-:مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع ان :مدیریت  31909-)فوق لی

 :مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی)فوق لیسانس(32235-كیالت و روش ها)فوق لیسانس(دولتی گرایش تش

459 

سانس   30067 صاد بازرگانی)فوق لی سانس   30080-(، دکتری:اقت صاد نظری)فوق لی سانس     30742-(، دکتری:اقت صادی()فوق لی صادی )علوم اقت ،  :علوم اقت
-(، دکتری:مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی)فوق لیسانس32310-(، دکتریلی)فوق لیسانس :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت ما31927-(دکتری

 (، دکتری:مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی)فوق لیسانس32312-(، دکتری:مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی)فوق لیسانس32311

460 

سانس( 31074 سانس(  :مدیریت 31495-:مدیریت مالی)فوق لی سانی)فوق لی )فوق  MTI:مدیریت دولتی گرایش 31696-دولتی گرایش مدیریت منابع ان
سانس(  سانس(   31909-لی شكیالت و روش ها)فوق لی سانس( 31962-:مدیریت دولتی گرایش ت :مدیریت  32235-:مدیریت دولتی گرایش مالی)فوق لی

 گرایش تحول اداری)فوق لیسانس(:مدیریت دولتی 32308-دولتی گرایش توسعه منابع انسانی)فوق لیسانس(

461 

ــانس( 31034 ــانس، فوق لیس ــانس(31051-:مدیریت بازرگانی)لیس ــانی)فوق  31495-:مدیریت دولتی)لیس :مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انس
ــانس( ــانس(MTI:مدیریت دولتی گرایش   31696-لیسـ ــانس، فوق        31861-)فوق لیسـ ــانی)لیسـ ــانس(:مدیریت گرایش مدیریت منابع انسـ -لیسـ

 :مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی)فوق لیسانس(32235-:مدیریت دولتی گرایش تشكیالت و روش ها)فوق لیسانس(31909

462 

سانس(     30704 سعه نرم افزار)فوق لی سی فناوری اطالعات گرایش طراحی و تو سانس، فوق      31347-:مهند سخت افزار)لی سی کامپیوتر گرایش  :مهند
سانس(  سانس(       31873-لی سانس، فوق لی ستم های اطالعاتی)لی سی :مهندسی کامپیوتر گرایش نرم   31887-:مهندسی فناوری اطالعات گرایش مدیریت 

 :مهندسی فن اوری اطالعات گرایش شبكه های کامپیوتری)لیسانس، فوق لیسانس(31910-افزار)لیسانس، فوق لیسانس(

463 

:مهندسی کامپیوتر گرایش      معماری   31348-ندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار)لیسانس(   :مه31347-:مهندسی فناوری اطالعات)لیسانس(  31280
:مهندسی فناوری اطالعات   31853-:مهندسی فناوری اطالعات گرایش امنیت اطالعات)فوق لیسانس(  31844-سیستم های کامپیوتری)فوق لیسانس(    

 گرایش شبكه های کامپیوتری)فوق لیسانس( :مهندسی فن اوری اطالعات31910-گرایش مخابرات امن)فوق لیسانس(

464 

:باکتری شناسی)فوق لیسانس،     30146-:ایمنی شناسی)فوق لیسانس، دکتری(   30132-:انگل شناسی)فوق لیسانس، دکتری، دکترای تخصصی(     30123
ــی( ــص ــانس، دکتری( آ:علوم 30723-دکتری، دکترای تخص ــكی)فوق لیس ــگاهی دامپزش ــی)فوق 31403-زمایش ــناس ــانس، دکتری(:میكروب ش -لیس

 :بیوتكنولوژی دامپزشكی)فوق لیسانس، دکتری(31634-:ویروس شناسی)فوق لیسانس، دکتری(31444-:میكروبیولوژی)فوق لیسانس، دکتری(31407

465 

:بهداشت عمومی)لیسانس،    30177-:برنامه ریزی و مدیریت بهداشت عمومی)لیسانس، فوق لیسانس(   30166-بهداشت)لیسانس، فوق لیسانس(    موزشآ :30028
-:مامایی)لیسانس، فوق لیسانس(  30987-:سالمت سالمندی)لیسانس، فوق لیسانس(     30633-:سالمندشناسی)لیسانس، فوق لیسانس(      30626-فوق لیسانس( 

 بهداشت و ارتقاء سالمت)لیسانس، فوق لیسانس( موزشآ :31929-مایی)لیسانس، فوق لیسانس(:مشاوره در ما31106

466 

سانس(   31034 سانس، فوق لی سانس( 31051-:مدیریت بازرگانی)لی سانس،     31495-:مدیریت دولتی)لی سانی)لی :مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع ان
-:مدیریت گرایش مدیریت منابع انســـانی)لیســـانس، فوق لیســـانس(31861-نس()فوق لیســـاMTI:مدیریت دولتی گرایش 31696-فوق لیســـانس(

 :مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی)فوق لیسانس(32235-:مدیریت دولتی گرایش تشكیالت و روش ها)فوق لیسانس(31909

467 

:مهندســی  31347-:مهندســی ســیســتم)لیســانس(31229-:مهندســی تكنولوژی نرم افزار کامپیوتر)لیســانس(31206-:انفورماتیك)لیســانس(30121
:کامپیوترگرایش  31464-نالیزسیستم)لیسانس(آ:کاربرد کامپیوتر و 31447-:کاربرد کامپیوتر)فوق دیپلم(31446-کامپیوتر گرایش سخت افزار)لیسانس(

 دیپلم( :علوم کامپیوتر)فوق32173-:مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار)لیسانس(31887-نرم افزار)فوق دیپلم(

468 

سانس(   IBM:مدیریت 31018 سانس، فوق لی سانس( 31051-)لی سانس(      31061-:مدیریت دولتی)لی سانس، فوق لی ستم و بهره وری)لی سی -:مدیریت 
-:مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی)لیسانس، فوق لیسانس(   31861-:مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی)لیسانس، فوق لیسانس(   31495
 :مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی)فوق لیسانس(32235-:مدیریت دولتی گرایش تشكیالت و روش ها)فوق لیسانس(31909

469 

سیستم های نرم افزاری)لیسانس، فوق     30647-:ریاضی وعلوم کامپیوتر)لیسانس، فوق لیسانس(    30529-:انفورماتیك)لیسانس، فوق لیسانس(  30121 :
سانس(  ستم های  30648-لی سی سانس(     : سانس، فوق لی سبات)لی سانس، فوق     31135-نرم افزاری و الگوریتم و محا ستم های کامپیوتری)لی سی :معماری 
 :مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار)لیسانس، فوق لیسانس(31887-:مهندسی نرم افزار)لیسانس، فوق لیسانس(31340-لیسانس(

470 
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جامعه   موزشآ :30031-پزشكی)فوق لیسانس( موزشآ :30030-پرستاری)لیسانس، فوق لیسانس(  موزشآ :30029-بهداشت)فوق لیسانس(   موزشآ :30028
-:سالمت سالمندی)فوق لیسانس(   30633-:پرستاری)لیسانس، فوق لیسانس(   30218-:اپیدمیولوژی)فوق لیسانس( 30043-نگر در نظام سالمت)فوق لیسانس(  

 :تكنولوژی گردش خون)فوق لیسانس(31459-:مدیریت خدمات پرستاری)لیسانس، فوق لیسانس(31048-:فیزیولوژی)فوق لیسانس(30958

471 

-:روان شناسی اصالح و تربیت)لیسانس(30510-:روان شناسی)لیسانس(30507-:امور تربیتی)فوق دیپلم(30102-:اصالح و تربیت)فوق دیپلم، لیسانس(30062
یب  :اس 32321-:علوم اجتماعی گرایش مدد کاری اجتماعی)لیسانس( 32244-:مددکاری اجتماعی)فوق دیپلم، لیسانس( 31013-:علوم قضایی)لیسانس(  30804

 :راهنمایی و مشاوره گرایش مشاوره)لیسانس(32324-:مدد کاری قضایی)لیسانس(32323-شناسی اجتماعی)لیسانس(

472 

ــانس( 30417 ــانس، فوق لیس ــانس( 30423-:حقوق)لیس ــانس، فوق لیس ــانس( 30424-:حقوق بین الملل)لیس ــانس، فوق لیس -:حقوق بین الملل عمومی)لیس
-:حقوق قضایی)لیسانس، فوق لیسانس(   30435-:حقوق خصوصی)لیسانس، فوق لیسانس(    30431-، فوق لیسانس( :حقوق جزا و جرم شناسی)لیسانس   30429
 :حقوق عمومی)لیسانس، فوق لیسانس(31686-:حقوق کیفری و جرم شناسی)لیسانس، فوق لیسانس(30440-:حقوق مالكیت فكری)فوق لیسانس(30436

473 

سانس(   30063 صاد)فوق لی سانس(        :برنامه ریزی30161-:اقت صادی)فوق لی ستم های اقت سانس(  30408-سی :حسـابداری و امور   30409-:حسـابداری)فوق لی
سانس(  سانس(     30410-مالی)فوق لی سی)فوق لی سابر سانس(   آ:مدیریت 31020-:ح شی)فوق لی سانس( 31021-موز :مدیریت  31034-:مدیریت اجرایی)فوق لی

 :مدیریت مالی)فوق لیسانس(31074-:مدیریت صنعتی)فوق لیسانس(31065-لیسانس(:مدیریت بیمه)فوق 31035-بازرگانی)فوق لیسانس(

474 

شت ایمنی و مواد غذایی)فوق لیسانس، دکتری(  30171 سانس، فوق لیسانس، دکتری(  30300-:بهدا سانس، فوق     30751-:تغذیه)لی شتی در تغذیه)لی :علوم بهدا
ــانس، دکتری( ــانس،    30762-لیسـ ــانس، فوق لیسـ ــانس، دکتری(    30763-دکتری(:علوم تغذیه)لیسـ -:علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه)فوق لیسـ

 :علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی بهداشتی)فوق لیسانس، دکتری(32243-:میكروب شناسی موادغذایی)فوق لیسانس، دکتری(31406

475 

ــانس، دکتری(  31340 ــانس، فوق لیس ــی نرم افزار)لیس ــی ف31535-:مهندس ــانس، فوق :مهندس ناوری اطالعات گرایش طراحی و تولید نرم افزار)لیس
سانس، دکتری(  سانس، دکتری(        31832-لی سانس، فوق لی ستم های نرم افزاری)لی سی سی کامپیوتر گرایش  سی فناوری اطالعات   31873-:مهند :مهند

گرایش الگوریتم و محاســبات)لیســانس، فوق :مهندســی کامپیوتر 32161-گرایش مدیریت ســیســتم های اطالعاتی)لیســانس، فوق لیســانس، دکتری(
 لیسانس، دکتری(

476 

:مهندســی پزشــكی 31182-:مهندســی پزشــكی بالینی)لیســانس، فوق لیســانس(31181-:مهندســی اپتیك و لیزر)لیســانس، فوق لیســانس(31159
سانس(    سانس، فوق لی سانس، فوق      31183-بیوالكتریك)لی شكی بیوتریال)لی سی پز سانس( :مهند سانس، فوق      31184-لی شكی بیومواد)لی سی پز :مهند

ــانس( ــانس(  31185-لیس ــانس، فوق لیس ــكی بیومكانیك)لیس ــی پزش ــانس(  31186-:مهندس ــانس، فوق لیس ــكی بیو رباتیك)لیس ــی پزش -:مهندس
 :مكاترونیك)لیسانس، فوق لیسانس(31383

477 

ــانس، دکتری(  31340 ــانس، فوق لیس ــی نرم افزار)لیس ــ31535-:مهندس ــانس، فوق :مهندس ی فناوری اطالعات گرایش طراحی و تولید نرم افزار)لیس
سانس، دکتری(  سانس، دکتری(        31832-لی سانس، فوق لی ستم های نرم افزاری)لی سی سی کامپیوتر گرایش  سی فناوری اطالعات   31873-:مهند :مهند

تر گرایش نظریه های محاسبات و الگوریتم)لیسانس،    :مهندسی کامپیو 32160-گرایش مدیریت سیستم های اطالعاتی)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(    
 فوق لیسانس، دکتری(

478 

ــانس، دکتری(  31340 ــانس، فوق لیس ــی نرم افزار)لیس ــانس، فوق  31535-:مهندس ــی فناوری اطالعات گرایش طراحی و تولید نرم افزار)لیس :مهندس
سانس، دکتری(  ستم های نرم افزاری)لی     31832-لی سی سی کامپیوتر گرایش  سانس، دکتری(   :مهند سی فناوری اطالعات   31873-سانس، فوق لی :مهند

:مهندســی کامپیوتر گرایش الگوریتم و محاســبات)لیســانس، فوق 32161-گرایش مدیریت ســیســتم های اطالعاتی)لیســانس، فوق لیســانس، دکتری(
 :علوم کامپیوتر)دکتری(32173-لیسانس، دکتری(

479 

ــانس، فو      31072 ناوری اطالعات)لیسـ مدیریت ف ــانس(: ــانس(      31347-ق لیسـ ــانس، فوق لیسـ خت افزار)لیسـ ــ کامپیوتر گرایش سـ ــی  -:مهندسـ
سانس( 31464 سی  31564-:کامپیوترگرایش نرم افزار)فوق لی سانس(  TI:مهند سانس، فوق لی ستم های نرم      31832-)لی سی سی کامپیوتر گرایش  :مهند

:مهندســی فن اوری 31910-طالعات)لیســانس، فوق لیســانس(:مهندســی فناوری اطالعات گرایش امنیت ا31844-افزاری)لیســانس، فوق لیســانس(
 اطالعات گرایش شبكه های کامپیوتری)لیسانس، فوق لیسانس(

480 

ــانس، دکتری( 30058 ــالمت)فوق لیس ــانس، دکتری(  30122-:ارزیابی فناوری س ــانس، فوق لیس ــكی)لیس :فناوری اطالعات  30929-:انفورماتیك پزش
سانس،      سانس، فوق لی سانس، دکتری(    31012-دکتری(سالمت)لی سانس، فوق لی شكی)لی سانس،     31025-:مدارک پز سالمت)فوق لی :مدیریت اطالعات 

سانس، دکتری(   31047-دکتری( شتی و درمانی)فوق لی سانس، دکتری(      31468-:مدیریت خدمات بهدا سانس، فوق لی شكی)لی شاخه پز -:کتابداری در 
 دکتری(:کتابداری و اطالع رسانی پزشكی)فوق لیسانس، 31469

481 

ــانس(  آ:مدیریت 31020 ــانس، فوق لیس ــی)لیس ــانس( 31021-موزش ــانس، فوق لیس ــانس، فوق 31034-:مدیریت اجرایی)لیس :مدیریت بازرگانی)لیس
سانس(  سانس( 31051-لی سانس(  31052-:مدیریت دولتی)لی سانس، فوق لی سانس، فوق   31065-:مدیریت دولتی کلیه گرایش ها)لی صنعتی)لی :مدیریت 
سانس(  سانس(   31495-لی سانی)فوق لی سانس(   31909-:مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع ان شكیالت و روش ها)فوق لی -:مدیریت دولتی گرایش ت

 :مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی)فوق لیسانس(32235

482 

:مدیریت گرایش مدیریت  31494-دولتی)لیســـانس(:مدیریت 31051-:مدیریت بازرگانی)لیســـانس(31034-:مدیریت اجرایی)فوق لیســـانس(31021
:مدیریت گرایش مدیریت ســیســتم ها)فوق   31496-:مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انســانی)فوق لیســانس( 31495-رفتاری)فوق لیســانس(

-روش ها)فوق لیسانس(  :مدیریت دولتی گرایش تشكیالت و 31909-:مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی)لیسانس، فوق لیسانس(   31861-لیسانس( 
 :مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی)فوق لیسانس(32235

483 
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ــانس(30063 ــاد)فوق لیسـ ــانس(:مدیریت اجرایی)فوق   31021-:اقتصـ ــانس(31034-لیسـ ــانس، فوق لیسـ :مدیریت  31051-:مدیریت بازرگانی)لیسـ
سانس(  سانس(   31494-دولتی)لی سانس، فوق لی سانس،     31495-:مدیریت گرایش مدیریت رفتاری)لی سانی)لی :مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع ان
ــانی)لیســانس، فوق لیســانس( 31861-فوق لیســانس( :مدیریت دولتی گرایش تشــكیالت و روش ها)فوق  31909-:مدیریت گرایش مدیریت منابع انس

 :مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی)فوق لیسانس(32235-لیسانس(

484 

سانس(      30124 شكی)فوق لی سی پز شنا سانس(      30133-:انگل  شكی)فوق لی سی پز شنا سانس(    30145-:ایمنی  سی)فوق لی شنا :باکتری  30146-:بافت 
:قارچ شناسی پزشكی)فوق  30975-زمایشگاهی )لیسانس، فوق لیسانس(آ:علوم 30721-:بیوشیمی بالینی)فوق لیسانس(  30214-شناسی)فوق لیسانس(   

سانس(  ش 31404-لی سانس(     :میكروب  شكی)فوق لی سی پز سانس( 31429-نا سانس(       31445-:هماتولوژی)فوق لی شكی)فوق لی سی پز شنا -:ویروس 
 زمایشگاهی و بانك خون با گرایش هماتولوژی)فوق لیسانس(آ:خون شناسی 31659

485 

:بهداشت عمومی)لیسانس،    30177-:اپیدمیولوژی)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(  30043-موزش بهداشت)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(   آ :30028
ــانس، دکتری( ــانس، دکتری( 30192-فوق لیس ــانس، فوق لیس ــت و مبارزه با بیماری ها)لیس ــكی و مبارزه با    30412-:بهداش ــی پزش ــناس ــره ش :حش

)فوق  :مدیریت اطالعات بهداشــتی درمانی31024-:علوم بهداشــتی در تغذیه)فوق لیســانس، دکتری(30751-ناقلین)لیســانس، فوق لیســانس، دکتری(
 :مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی)فوق لیسانس، دکتری(31047-لیسانس، دکتری(

486 

:مهندسی   31182-:مهندسی پزشكی بالینی)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(    31181-:مهندسی اپتیك و لیزر)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(   31159
:مهندسی پزشكی   31184-پزشكی بیوتریال)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(    :مهندسی  31183-پزشكی بیوالكتریك)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(    

:مهندســی پزشــكی بیو 31186-:مهندســی پزشــكی بیومكانیك)لیســانس، فوق لیســانس، دکتری(31185-بیومواد)لیســانس، فوق لیســانس، دکتری(
 :مكاترونیك)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(31383-رباتیك)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(

487 

سانس(     30063 سانس، فوق لی صاد)لی سانس(         30161-:اقت سانس، فوق لی صادی)لی ستم های اقت سی سانس، فوق    30408-:برنامه ریزی  سابداری)لی :ح
موزشی)لیسانس، فوق  آ:مدیریت 31020-:حسابرسی)لیسانس، فوق لیسانس(30410-:حسابداری و امور مالی)لیسانس، فوق لیسانس(   30409-لیسانس( 
سانس(  سانس(   :مدیر31021-لی سانس، فوق لی سانس(   31034-یت اجرایی)لی سانس، فوق لی سانس، فوق  31035-:مدیریت بازرگانی)لی :مدیریت بیمه)لی
 :مدیریت مالی)لیسانس، فوق لیسانس(31074-:مدیریت صنعتی)لیسانس، فوق لیسانس(31065-لیسانس(

488 

سانس، دکتری(   30421 صادی)فوق لی سانس، دکتری(    :حقوق جزا و جرم 30429-:حقوق اقت سی)فوق لی سانس،      30431-شنا صی)فوق لی صو :حقوق خ
:فقه و حقوق  30914-:فقه قضایی)فوق لیسانس، دکتری(  30909-حوزوی)دکتری( 4:سطح  30631-حوزوی)فوق لیسانس(  3:سطح  30630 -دکتری(

سانس، دکتری(  سالمی 31600-جزا)فوق لی سالمی)فوق لی -:الهیات و معارف ا :حقوق عمومی)فوق  31686-سانس، دکتری( گرایش فقه و مبانی حقوق ا
 :حقوق دادرسی اداری)فوق لیسانس، دکتری(32309-لیسانس، دکتری(

489 

سانس(   30063 صاد)فوق لی سانس(     30065-:اقت سالمی)فوق لی صاد ا سانس(   آ:برنامه ریزی 30154-:اقت شی)فوق لی :برنامه ریزی و تحلیل 30165-موز
سانس(     ستم ها)فوق لی سانس(    آگرایش   :علوم تربیتی 30754-سی سانی)فوق لی سازی منابع ان سانس(   آ:مدیریت 31020-موزش و به شی)فوق لی -موز

:مدیریت دولتی)فوق 31051-:مدیریت بیمه)فوق لیســانس(31035-:مدیریت بازرگانی)فوق لیســانس(31034-:مدیریت اجرایی)فوق لیســانس(31021
 موزشی)فوق لیسانس(آامه ریزی :مدیریت و برن31083-:مدیریت صنعتی)فوق لیسانس(31065-لیسانس(

490 

ــانس، دکتری(   30156 ــانس، فوق لیسـ ــانس، دکتری( 30503-:برنامه ریزی امور فرهنگی)لیسـ ــانس، فوق لیسـ :روزنامه    30525-:روابط عمومی)لیسـ
)لیســانس، فوق :علوم ارتباطات اجتماعی30735-:علوم ارتباطات)لیســانس، فوق لیســانس، دکتری(30734-نگاری)لیســانس، فوق لیســانس، دکتری(

-:مدیریت امور فرهنگی)لیســانس، فوق لیســانس، دکتری(31029-:فرهنگ و ارتباطات)لیســانس، فوق لیســانس، دکتری(30904-لیســانس، دکتری(
 :علوم اجتماعی گرایش ارتباطات اجتماعی)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(31905-:مدیریت رسانه)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(31053

491 

ــانس( :31159 ــانس، فوق لیس ــی اپتیك و لیزر)لیس ــانس(  31181-مهندس ــانس، فوق لیس ــكی بالینی)لیس ــی پزش ــكی   31182-:مهندس ــی پزش :مهندس
:مهندســی پزشــكی بیومواد)لیســانس، فوق  31184-:مهندســی پزشــكی بیوتریال)لیســانس، فوق لیســانس(31183-بیوالكتریك)لیســانس، فوق لیســانس(

-:مهندســـی پزشـــكی بیو رباتیك)لیســـانس، فوق لیســـانس(31186-نیك)لیســـانس، فوق لیســـانس(:مهندســـی پزشـــكی بیومكا31185-لیســـانس(
 :مهندسی هسته ای گرایش پرتوپزشكی)فوق لیسانس(31754-:نانوتكنولوژی پزشكی)فوق لیسانس(31412-:مكاترونیك)لیسانس، فوق لیسانس(31383

492 

ــانس، فوق   30404 ــنایع چوب)لیس ــی و ص ــناس ــانس(:چوب ش ــنایع چوب30469-لیس ــانس(  :دبیرفنی ص ــانس، فوق لیس ــازه های 30625-)لیس :س
سانس(    سانس، فوق لی سانس(     30688-چوبی)لی سانس، فوق لی صنایع چوب)لی صنایع چوب و کا 30689-: سانس(   غ: سانس، فوق لی :علمی  30712-ذ)لی

:علوم و صنایع چوب و کاغذ)لیسانس، فوق  30817-لیسانس(:علوم و صنایع چوب)لیسانس، فوق 30816-کاربردی صنایع چوب)لیسانس، فوق لیسانس(  
 :مهندسی تكنولوژی صنایع چوب)لیسانس، فوق لیسانس(31201-:مهندسی تكنولوژی سازه های چوبی)لیسانس، فوق لیسانس(31199-لیسانس(
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 -موزش پزشـــكی)فوق لیســـانس، دکتری(آ :30030-موزش پرســـتاری)لیســـانس، فوق لیســـانس، دکتری( آ :30029-موزش بهداشـــت)فوق لیســـانس( آ :30028
سانس(   آ :30031 سالمت)فوق لی سانس، دکتری( 30043-موزش جامعه نگر در نظام  سانس،    30218-:اخالق پزشكی)دکتری( 30050-:اپیدمیولوژی)فوق لی ستاری)لی :پر

:مدیریت خدمات 31048-ژی)فوق لیسانس، دکتری( :فیزیولو30958-:سالمت سالمندی)فوق لیسانس(   30633-:سالمندشناسی)دکتری(   30626-فوق لیسانس، دکتری( 
 بهداشت و ارتقاء سالمت)دکتری( موزشآ :31929-:تكنولوژی گردش خون)فوق لیسانس(31459-پرستاری)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(

494 

سانس(     30704 سعه نرم افزار)فوق لی سی فناوری اطالعات گرایش طراحی و تو سی کامپیوتر گرایش 31347-:مهند سانس، فوق     :مهند سخت افزار)لی
سانس(  سانس(        31348-لی سانس، فوق لی ستم های کامپیوتری)لی سی سی کامپیوتر گرایش      معماری  سانس، فوق    31441-:مهند صنوعی)لی :هوش م
:مهندســی کامپیوتر گرایش ســیســتم های نرم افزاری)لیســانس، فوق 31832-:هوش مصــنوعی و رباتیك)لیســانس، فوق لیســانس(31442-لیســانس(

ــانس(ل ــانس(   31887-یسـ ــانس، فوق لیسـ ــی کامپیوتر گرایش نرم افزار)لیسـ ــبكه های      31910-:مهندسـ ــی فن اوری اطالعات گرایش شـ :مهندسـ
 کامپیوتری)لیسانس، فوق لیسانس(

495 
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 احراز شرايط كد كد و عنوان رشته و مقطع تحصيلي

:حقوق جزا و جرم  30429-:حقوق بین الملل عمومی)فوق لیســانس(30424-:حقوق بین الملل)فوق لیســانس(30423-:حقوق)فوق لیســانس(30417
سانس(      سی)فوق لی سانس(     30431-شنا صی)فوق لی صو سانس(   30435-:حقوق خ ضایی)فوق لی سی)فوق     30440-:حقوق ق شنا :حقوق کیفری و جرم 

-:فقه و حقوق اسالمی)فوق لیسانس، دکتری(  30913-:علوم قضایی)فوق لیسانس(  30804-اسی)فوق لیسانس(  :علوم جزا و جرم شن 30771-لیسانس( 
سانس( 30914 سانس(   30915-:فقه و حقوق جزا)فوق لی سالمی)فوق لی سانس، دکتری(    30916-:فقه و حقوق جزای ا صی)فوق لی صو -:فقه و حقوق خ
 :حقوق عمومی)فوق لیسانس(31686

496 

ــی  31347 ــانس(   :مهندسـ ــانس، فوق لیسـ ــخت افزار)لیسـ ــتم های      31348-کامپیوتر گرایش سـ ــیسـ ــی کامپیوتر گرایش      معماری سـ :مهندسـ
سانس(    سانس، فوق لی سانس(     31441-کامپیوتری)لی سانس، فوق لی صنوعی)لی سانس(     31442-:هوش م سانس، فوق لی صنوعی و رباتیك)لی -:هوش م

ــتم های نرم افزاری    31832 ــیسـ ــی کامپیوتر گرایش سـ ــانس( :مهندسـ ــانس، فوق لیسـ ــی فناوری اطالعات گرایش امنیت      31844-)لیسـ :مهندسـ
:مهندسی  31887-:مهندسی فناوری اطالعات گرایش مدیریت سیستم های اطالعاتی)لیسانس، فوق لیسانس(31873-اطالعات)لیسانس، فوق لیسانس(  

 کامپیوتر گرایش نرم افزار)لیسانس، فوق لیسانس(
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:مهندســی کامپیوتر گرایش ســیســتم های نرم  31832-عات گرایش طراحی و تولید نرم افزار)لیســانس، فوق لیســانس(:مهندســی فناوری اطال31535
:مهندسی   31887-:مهندسی فناوری اطالعات گرایش مدیریت سیستم های اطالعاتی)لیسانس، فوق لیسانس(      31873-افزاری)لیسانس، فوق لیسانس(  

-:مهندســی فن اوری اطالعات گرایش شــبكه های کامپیوتری)لیســانس، فوق لیســانس( 31910-انس(کامپیوتر گرایش نرم افزار)لیســانس، فوق لیســ
ــانس(          32160 ــانس، فوق لیسـ بات و الگوریتم)لیسـ ــ های محاسـ یه  کامپیوتر گرایش نظر ــی  کامپیوتر گرایش هوش    32172-:مهندسـ ــی  :مهندسـ

 مصنوعی)لیسانس، فوق لیسانس(

498 

:مهندســی کامپیوتر گرایش      معماری ســیســتم های کامپیوتری)فوق  31348-:انفورماتیك)فوق لیســانس(30121-و کامپیوتر)فوق لیســانس( مارآ :30025
:مهندسی  31832-سیستم)فوق لیسانس(  نالیزآ:کاربرد کامپیوتر و 31447-:مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیك)فوق لیسانس(   31350-لیسانس( 

ستم های نرم افزاری    سی سانس( کامپیوتر گرایش  سانس(    32161-)فوق لی سبات)فوق لی سی کامپیوتر گرایش الگوریتم و محا سی کامپیوتر   32172-:مهند :مهند
 )فوق لیسانس(IT:مهندسی فناوری اطالعات 32213-:علوم کامپیوتر)فوق لیسانس(32173-گرایش هوش مصنوعی)فوق لیسانس(
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:مهندسی   31182-:مهندسی پزشكی بالینی)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(    31181-دکتری(:مهندسی اپتیك و لیزر)لیسانس، فوق لیسانس،    31159
:مهندسی پزشكی   31184-:مهندسی پزشكی بیوتریال)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(     31183-پزشكی بیوالكتریك)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(    

:مهندســی پزشــكی بیو 31186-یســانس، فوق لیســانس، دکتری(:مهندســی پزشــكی بیومكانیك)ل31185-بیومواد)لیســانس، فوق لیســانس، دکتری(
ــانس، دکتری(  ــانس، فوق لیس ــانس، دکتری( 31383-رباتیك)لیس ــانس، فوق لیس ــانس( 31412-:مكاترونیك)لیس ــكی)فوق لیس -:نانوتكنولوژی پزش

 :مهندسی هسته ای گرایش پرتوپزشكی)فوق لیسانس(31754
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-:مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی)فوق لیسانس(  31495-تم و بهره وری)فوق لیسانس( :مهندسی صنایع گرایش     مدیریت سیس    31240
-:مهندســـی صـــنایع گرایش ســـیســـتم های مالی)فوق لیســـانس( 32049-:مدیریت دولتی گرایش تشـــكیالت و روش ها)فوق لیســـانس(31909
سانس(    32143 صنایع گرایش مدیریت پروژه)فوق لی سی  سانس( :بودجه و مال32314-:مهند :مدیریت دولتی گرایش طراحی 32315-یه عمومی)فوق لی

ــانس(  ــازمان های دولتی)فوق لیس ــانس( 32318-س ــتراتژیك)فوق لیس گرایش مدیریت   MBA:مدیریت 32319-:مدیریت اجرایی گرایش مدیریت اس
 توسعه سازمانی ومنابع انسانی)فوق لیسانس(

501 

ــتم30650 ــیسـ ــانس، فوق   :سـ ــانس(های نرم افزاری)لیسـ ــانس(   30928-لیسـ ــانس، فوق لیسـ ــی فناوری   31280-:فناوری اطالعات)لیسـ :مهندسـ
-:نرم افزار کامپیوتر)لیســانس، فوق لیســانس( 31415-:مهندســی نرم افزار)لیســانس، فوق لیســانس(  31340-اطالعات)لیســانس، فوق لیســانس( 

-طالعات گرایش طراحی و تولید نرم افزار)لیسانس، فوق لیسانس(:مهندسی فناوری ا31535-:کامپیوترگرایش نرم افزار)لیسانس، فوق لیسانس(31464
:مهندســی کامپیوتر گرایش نرم افزار)لیســانس، فوق 31887-:مهندســی کامپیوتر گرایش ســیســتم های نرم افزاری)لیســانس، فوق لیســانس( 31832

 )فوق لیسانس(TI:مهندسی فناوری اطالعات 32213-لیسانس(
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سانس، فوق   30063 صاد)لی سانس(  :اقت سانس(      30065-لی سانس، فوق لی سالمی)لی صاد ا سانس(     آ:برنامه ریزی 30154-:اقت سانس، فوق لی شی)لی -موز
موزش و بهســازی منابع انســانی)لیســانس، فوق آ:علوم تربیتی گرایش   30754-:برنامه ریزی و تحلیل ســیســتم ها)لیســانس، فوق لیســانس(30165

:مدیریت بازرگانی)لیسانس، فوق  31034-:مدیریت اجرایی)لیسانس، فوق لیسانس(31021-یسانس(موزشی)لیسانس، فوق ل آ:مدیریت 31020-لیسانس( 
-:مدیریت صــنعتی)لیســانس، فوق لیســانس(31065-:مدیریت دولتی)لیســانس(31051-:مدیریت بیمه)لیســانس، فوق لیســانس(31035-لیســانس(

 موزشی)لیسانس، فوق لیسانس(آ:مدیریت و برنامه ریزی 31083
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 13454شغل محل: كد 
:حقوق جزا و جرم شـناسـی)فوق    30429-:حقوق تجارت الكترونیكی)فوق لیسـانس، دکتری( 30426-:حقوق اقتصـادی)فوق لیسـانس، دکتری(  30421

سانس، دکتری(  سانس، دکتری(     30431-لی صی)فوق لی صو سی)دکتری(   30440-:حقوق خ شنا سطح  30630-:حقوق کیفری و جرم  حوزوی)فوق   3:
-:فقه و حقوق جزا)لیســانس، فوق لیســانس( 30914-:فقه قضــایی)فوق لیســانس، دکتری( 30909-حوزوی)دکتری( 4ح :ســط30631-لیســانس(

:حقوق  32309-:حقوق عمومی)فوق لیســانس(31686-گرایش فقه و مبانی حقوق اســالمی)فوق لیســانس، دکتری(-:الهیات و معارف اســالمی31600
 اقتصادی)فوق لیسانس، دکتری( -ی:حقوق مال32317-دادرسی اداری)فوق لیسانس، دکتری(

504 

 13455كد شغل محل: 
اقتصــادی)فوق   -:حقوق مالی32317-:حقوق تجارت الكترونیكی)فوق لیســانس، دکتری( 30426-:حقوق اقتصــادی)فوق لیســانس، دکتری( 30421

 لیسانس، دکتری(

:حسابداری)فوق   30408-:توسعه اقتصادی و برنامه ریزی)فوق لیسانس(   30308-:اقتصاد اسالمی)فوق لیسانس(   30065-:اقتصاد)فوق لیسانس(  30063
سانس(  سانس(  30409-لی سابداری و امور مالی)فوق لی سانس(    30410-:ح سی)فوق لی سابر سانس(    30742-:ح صادی()فوق لی صادی )علوم اقت -:علوم اقت
:مدیریت بیمه)فوق  31035-:مدیریت بازرگانی)فوق لیسانس( 31034-:مدیریت اجرایی)فوق لیسانس( 31021-وزشی)فوق لیسانس(  مآ:مدیریت 31020

-:مدیریت منابع انسانی)فوق لیسانس(  31079-:مدیریت صنعتی)فوق لیسانس(  31065-:مدیریت سیستم و بهره وری)فوق لیسانس(   31061-لیسانس( 
 ی)فوق لیسانس(موزشآ:مدیریت و برنامه ریزی 31083

505 
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كد و عنوان رشته و مقطع تحصيلي احراز شرايط كد

ــانس(30054 ــانس(30234-:ارتباطات اجتماعی)فوق لیس ــانس(  30356-:پژوهش علوم اجتماعی)فوق لیس ــی)فوق لیس ــناس :روان  30507-:جامعه ش
سی)فوق     سانس( شنا سانس(       30510-لی صالح و تربیت)فوق لی سی ا شنا سانس(     30513-:روان  سی تربیتی)فوق لی شنا شاوره)فوق    31104-:روان  :م

-:کارشناس امور تربیتی و مشاوره)فوق لیسانس(31455-:مطالعات خانواده)فوق لیسانس(31111-:مشاوره و راهنمایی)فوق لیسانس(  31107-لیسانس( 
:تحقیق در ارتباطات  32211-:روان شناسی    عمومی)فوق لیسانس(   31913-ت های پرورشی( و مشاوره)فوق لیسانس(   :راهنمای مشاوره )فعالی 31847

:جمعیت شناسی)فوق لیسانس(32287-اجتماعی)فوق لیسانس(

506

ــانس(    30510 ــانس، فوق لیس ــالح و تربیت)لیس ــی اص ــناس ــانس، فوق   30513-:روان ش ــی تربیتی)لیس ــناس ــانس(:روان ش :مددکاری  31013-لیس
:علوم اجتماعی  31636-:مشاوره و راهنمایی)لیسانس، فوق لیسانس(31107-:مشاوره)لیسانس، فوق لیسانس(31104-اجتماعی)لیسانس، فوق لیسانس(

سانس(    سانس، فوق لی سانس(       31847-گرایش خدمات اجتماعی)لی سانس، فوق لی شاوره)لی شی( و م شاوره )فعالیت های پرور :روان  31913-:راهنمای م
سانس(        سانس، فوق لی سی    عمومی)لی سانس(   32244-شنا سانس، فوق لی سی       32321-:علوم اجتماعی گرایش مدد کاری اجتماعی)لی شنا سیب  :ا

:علوم اجتماعی گرایش مطالعات خانواده)لیسانس، فوق لیسانس(32322-اجتماعی)لیسانس، فوق لیسانس(
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:مهندسی کامپیوتر گرایش      معماری سیستم    31348-:انفورماتیك)لیسانس، فوق لیسانس(  30121-سانس( مار و کامپیوتر)لیسانس، فوق لی آ :30025
:کاربرد کامپیوتر 31447-:مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیك)لیسانس، فوق لیسانس(31350-های کامپیوتری)لیسانس، فوق لیسانس(

:مهندسی کامپیوتر 32161-دسی کامپیوتر گرایش سیستم های نرم افزاری)لیسانس، فوق لیسانس(:مهن31832-نالیزسیستم)لیسانس، فوق لیسانس(آو 
:علوم  32173-:مهندســی کامپیوتر گرایش هوش مصــنوعی)لیســانس، فوق لیســانس(32172-گرایش الگوریتم و محاســبات)لیســانس، فوق لیســانس(

)فوق لیسانس(TI:مهندسی فناوری اطالعات 32213-کامپیوتر)لیسانس، فوق لیسانس(
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-:حقوق بین الملل عمومی)لیسانس، فوق لیسانس(  30424-:حقوق بین الملل)لیسانس، فوق لیسانس(  30423-:حقوق)لیسانس، فوق لیسانس(  30417
سانس(     30429 سانس، فوق لی سی)لی شنا سانس(     30431-:حقوق جزا و جرم  سانس، فوق لی صی)لی صو سانس، فوق   30435-:حقوق خ ضایی)لی :حقوق ق
سانس  سانس(      30440-(لی سانس، فوق لی سی)لی شنا سانس(      30771-:حقوق کیفری و جرم  سانس، فوق لی سی)لی شنا :علوم  30804-:علوم جزا و جرم 

:فقه و 30915-:فقه و حقوق جزا)لیسانس، فوق لیسانس(  30914-:فقه و حقوق اسالمی)فوق لیسانس، دکتری(  30913-قضایی)لیسانس، فوق لیسانس(   
:حقوق عمومی)لیسانس، فوق لیسانس(31686-:فقه و حقوق خصوصی)فوق لیسانس، دکتری(30916-فوق لیسانس(حقوق جزای اسالمی)لیسانس، 
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سانس(      30504 ستثنایی)فوق لی سی      کودکان ا شنا سانس(      30510-:روان  صالح و تربیت)فوق لی سی ا شنا سی بالینی)فوق     30511-:روان  شنا :روان 
ــانس( ــی بالینی کودک و 30512-لیس ــناس ــانس(:روان ش ــانس( 30513-نوجوان)فوق لیس ــی تربیتی)فوق لیس ــناس ــی   30515-:روان ش ــناس :روان ش

سانس(     صیت)فوق لی سانس(    30517-شخ سی عمومی)فوق لی شنا سانس(    30519-:روان  سی نظامی)فوق لی شنا سنجش و اندازه گیری  30640-:روان  :
:کاردرمانی گرایش  31454-و راهنمایی)فوق لیســانس(:مشــاوره 31107-:علوم شــناختی)فوق لیســانس(30799-گرایش روان ســنجی)فوق لیســانس(

:روان شناسی   سالمت)فوق لیسانس(31649-موزش پرورش کودکان استثنایی)فوق لیسانس(آ:علوم تربیتی گرایش 31643-روانی)فوق لیسانس(
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سانس، دکتری( آ :30024 سانس،     آ :30028-مار و جمعیت)فوق لی سانس، فوق لی شت)لی سانس،     آ :30030-دکتری(موزش بهدا شكی)فوق لی موزش پز
ــانس، دکتری(30129-دکتری( ــانی)فوق لیسـ ــانس، دکتری(30166-:اکولوژی انسـ ــانس، فوق لیسـ -:برنامه ریزی و مدیریت بهداشـــت عمومی)لیسـ
المندی)لیسانس،  :سالمت س30633-:سالمندشناسی)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(30626-:بهداشت عمومی)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(30177

-:مامایی)لیسـانس، فوق لیسـانس، دکتری(  30987-:علوم اجتماعی گرایش جمعیت شـناسـی)فوق لیسـانس، دکتری(   30730-فوق لیسـانس، دکتری( 
موزش بهداشــت و ارتقاء   آ :31929-:پزشــك عمومی)دکترای تخصــصــی(   30227-:مشــاوره در مامایی)لیســانس، فوق لیســانس، دکتری(   31106

فوق لیسانس، دکتری(سالمت)لیسانس، 
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سانس( 30451 سانس(         30510-:خدمات اجتماعی)لی سانس، فوق لی صالح و تربیت)لی سی ا شنا سانس، فوق      30513-:روان  سی تربیتی)لی شنا :روان 
ــانس( ــانس(30724-لیس ــانس( 31013-:علوم اجتماعی)لیس ــانس، فوق لیس ــانس(  31104-:مددکاری اجتماعی)لیس ــانس، فوق لیس ــاوره)لیس -:مش

ــانس( :م31107 ــانس، فوق لیس ــاوره و راهنمایی)لیس ــانس(31636-ش ــانس، فوق لیس :راهنمای  31847-:علوم اجتماعی گرایش خدمات اجتماعی)لیس
سانس(        سانس، فوق لی شاوره)لی شی( و م شاوره )فعالیت های پرور سانس(      31913-م سانس، فوق لی سی    عمومی)لی شنا :علوم اجتماعی  32244-:روان 

:علوم اجتماعی گرایش مطالعات  32322-:اسیب شناسی اجتماعی)لیسانس، فوق لیسانس(     32321-سانس، فوق لیسانس(  گرایش مدد کاری اجتماعی)لی
خانواده)لیسانس، فوق لیسانس(
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سانس(    31167 سانس، فوق لی سی برق گرایش قدرت)لی سانس(    31168-:مهند سانس، فوق لی سی برق گرایش مخابرات)لی سی برق   31172-:مهند :مهند
:مهندسی مواد گرایش خوردگی  31318-:مهندسی مواد گرایش استخراج فلزات)لیسانس، فوق لیسانس(31317-)لیسانس، فوق لیسانس(گرایش کنترل

سانس(   سانس، فوق لی سانس(     31319-و حفاظت مواد)لی سانس، فوق لی سرامیك)لی سی مواد گرایش  سایی و     31320-:مهند شنا سی مواد گرایش  :مهند
سا   سانس، فوق لی سانس(     31321-نس(انتخاب مواد)لی سانس، فوق لی شكل دادن فلزات)لی سی مواد گرایش  سانس،     31324-:مهند سی مكانیك)لی :مهند

ساخت و تولید)لیسانس، فوق لیسانس(     31329-فوق لیسانس(  :مهندسی   31712-:فیزیك)لیسانس، فوق لیسانس(  31582-:مهندسی مكانیك گرایش 
برق گرایش الكترونیك)لیسانس، فوق لیسانس(
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سانس(   آ :30018 سانس، فوق لی سانس(     آ :30019-مار )لی سانس، فوق لی صادی اجتماعی)لی سانس(     آ :30022-مار اقت سانس، فوق لی ضی)لی -مار ریا
ــانس(  آ :30034 ــانس، فوق لیسـ ــی)لیسـ ــانس(  30526-موزش ریاضـ ــانس، فوق لیسـ ــی)لیسـ ــی کامپیوتر گرایش معماری     31138-:ریاضـ :مهندسـ

:مهندسی   31350-مهندسی کامپیوتر گرایش      معماری سیستم های کامپیوتری)لیسانس، فوق لیسانس(      :31348-کامپیوتر)لیسانس، فوق لیسانس(  
-:مهندســـی کامپیوتر کلیه    گرایش ها)لیســـانس، فوق لیســـانس(31351-کامپیوتر گرایش هوش مصـــنوعی و رباتیك)لیســـانس، فوق لیســـانس(

:ریاضی کاربردی)لیسانس،  32217-:علوم کامپیوتر)لیسانس، فوق لیسانس(32173-س(:مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار)لیسانس، فوق لیسان31887
:دبیری ریاضی)لیسانس، فوق لیسانس(32280-فوق لیسانس(

514



45

هامحل شغل تحصيلي احراز شرايط ديكد و كد -2جدول شماره ادامه 

كد و عنوان رشته و مقطع تحصيلي احراز شرايط كد

سانس(   30063 صاد)فوق لی سانس(      30065-:اقت سانس، فوق لی سالمی)لی صاد ا سانس(      30308-:اقت سانس، فوق لی صادی و برنامه ریزی)لی سعه اقت -:تو
سانس(    30408 سانس، فوق لی سابداری)لی سانس(    30409-:ح سانس، فوق لی سابداری و امور مالی)لی سانس(      30410-:ح سانس، فوق لی سی)لی سابر -:ح
:مدیریت اجرایی)لیسانس،   31021-موزشی)لیسانس، فوق لیسانس(   آ:مدیریت 31020-لوم اقتصادی()لیسانس، فوق لیسانس(   :علوم اقتصادی )ع 30742

سانس(  سانس(   31034-فوق لی سانس، فوق لی سانس(   31035-:مدیریت بازرگانی)لی سانس، فوق لی ستم و بهره     31061-:مدیریت بیمه)لی سی :مدیریت 
-:مدیریت منابع انســانی)لیســانس، فوق لیســانس(  31079-صــنعتی)لیســانس، فوق لیســانس(  :مدیریت 31065-وری)لیســانس، فوق لیســانس( 

موزشی)لیسانس، فوق لیسانس(آ:مدیریت و برنامه ریزی 31083
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سانس(     30063 سانس، فوق لی صاد)لی سانس(       30065-:اقت سانس، فوق لی سالمی)لی صاد ا سانس، فوق      30308-:اقت صادی و برنامه ریزی)لی سعه اقت :تو
سانس(  سانس(     30408-لی سانس، فوق لی سابداری)لی سانس(     30409-:ح سانس، فوق لی سابداری و امور مالی)لی سانس، فوق      30410-:ح سی)لی سابر :ح
:مدیریت  31021-موزشــی)لیســانس، فوق لیســانس(آ:مدیریت 31020-تصــادی )علوم اقتصــادی()لیســانس، فوق لیســانس(:علوم اق30742-لیســانس(

سانس(    سانس، فوق لی سانس(   31034-اجرایی)لی سانس، فوق لی سانس(   31035-:مدیریت بازرگانی)لی سانس، فوق لی :مدیریت  31061-:مدیریت بیمه)لی
-:مدیریت منابع انسانی)لیسانس، فوق لیسانس(  31079-:مدیریت صنعتی)لیسانس، فوق لیسانس(   31065-سیستم و بهره وری)لیسانس، فوق لیسانس(    

موزشی)لیسانس، فوق لیسانس(آ:مدیریت و برنامه ریزی 31083
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  :علوم اسالمی 30741-حوزوی)فوق لیسانس(  3:سطح  30630-حوزوی)لیسانس(  2:سطح  30629-:زبان و ادبیات عرب)لیسانس، فوق لیسانس(  30541
:فقه و 30913-:فرهنگ و معارف اسالمی)لیسانس، فوق لیسانس(   30906-:علوم قرانی)لیسانس، فوق لیسانس(  30802-رضوی)لیسانس، فوق لیسانس(   

-:فلســفه و حكمت اســالمی)لیســانس، فوق لیســانس(30925-:فلســفه)لیســانس، فوق لیســانس(30920-حقوق اســالمی)لیســانس، فوق لیســانس(
ــی الهیات و معا31014 ــانس( :مدرس ــانس، فوق لیس ــالمی)لیس ــانس(  31015-رف اس ــانس، فوق لیس ــالمی)لیس ــی معارف اس :معارف  31118-:مدرس

:دبیری زبان و 32274-:کالم)لیسانس، فوق لیسانس(  31479-:معارف اسالمی و تبلیغ)لیسانس، فوق لیسانس(   31120-اسالمی)لیسانس، فوق لیسانس(   
نی و عربی)لیسانس، فوق لیسانس(:دبیری دی32275-ادبیات عرب)لیسانس، فوق لیسانس(
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سانس(        30504 سانس، فوق لی ستثنایی)لی سی      کودکان ا شنا سانس(        30510-:روان  سانس، فوق لی صالح و تربیت)لی سی ا شنا :روان  30511-:روان 
شناسی تربیتی)لیسانس،      :روان30513-:روان شناسی بالینی کودک و نوجوان)لیسانس، فوق لیسانس(    30512-شناسی بالینی)لیسانس، فوق لیسانس(    

:روان شناسی    30519-:روان شناسی عمومی)لیسانس، فوق لیسانس(    30517-:روان شناسی شخصیت)لیسانس، فوق لیسانس(       30515-فوق لیسانس( 
سانس(    سانس، فوق لی سانس(      30640-نظامی)لی سانس، فوق لی سنجی)لی سنجش و اندازه گیری گرایش روان  سانس، فوق    30799-: شناختی)لی :علوم 

:علوم تربیتی گرایش  31643-:کاردرمانی گرایش روانی)لیسانس، فوق لیسانس(  31454-:مشاوره و راهنمایی)لیسانس، فوق لیسانس(   31107-سانس( لی
:روان شناسی   سالمت)لیسانس، فوق لیسانس(31649-موزش پرورش کودکان استثنایی)لیسانس، فوق لیسانس(آ
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:تاریخ انقالب اسالمی)لیسانس،     30240-کلیه گرایش ها)لیسانس، فوق لیسانس(   -:تاریخ 30238-لیسانس(  :پژوهش علوم اجتماعی)لیسانس، فوق 30234
سانس(  سی    30358-فوق لی شنا سانس(    -:جامعه  سانس، فوق لی سانس(         30359-کلیه گرایش ها)لی سانس، فوق لی سالمی)لی سی انقالب ا شنا -:جامعه 

سانس(       30370 سانس، فوق لی سی)لی سیا سانس(    -جغرافیای طبیعی :30377-:جغرافیای  سانس، فوق لی :جغرافیای طبیعی و  30380-کلیه گرایش ها)لی
سانی   سانس(    -ان سانس، فوق لی سانس(       30548-کلیه گرایش ها)لی سانس، فوق لی سی)لی شنا سانس، فوق    -:ژئوفیزیك 30613-:زمین  کلیه گرایش ها)لی

:علوم سیاسی)لیسانس،      30797-:علوم زمین)لیسانس، فوق لیسانس(  30792-نس(کلیه گرایش ها)لیسانس، فوق لیسا   -:علوم اجتماعی 30733-لیسانس( 
:مردم شناسی)لیسانس، فوق لیسانس(32288-:جمعیت شناسی)لیسانس، فوق لیسانس(32287-فوق لیسانس(
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سانس(     آ:برنامه ریزی 30154 سانس، فوق لی شی)لی سانس(     30158-موز سانس، فوق لی سی)لی سانس، فوق     آات :تحقیق30265-:برنامه ریزی در شی)لی موز
سانس(  سانس(    آ:تكنولوژی 30332-لی سانس، فوق لی شی)لی سانس(  30462-موز سانس، فوق لی سانس،      30511-:دبیر امور تربیتی)لی سی بالینی)لی شنا :روان 

و اندازه گیری   :سنجش30640-:روان شناسی عمومی)لیسانس، فوق لیسانس(30517-:روان شناسی تربیتی)لیسانس، فوق لیسانس(    30513-فوق لیسانس( 
-:فلسـفه تعلیم و تربیت)لیسـانس، فوق لیسـانس(   30921-:علوم تربیتی)لیسـانس، فوق لیسـانس(  30753-گرایش روان سـنجی)لیسـانس، فوق لیسـانس(   

:مشــاوره)لیســانس، فوق  31104-موزشــی)لیســانس، فوق لیســانس(آ:مدیریت و برنامه ریزی 31083-موزشــی)لیســانس، فوق لیســانس(آ:مدیریت 31020
:روان شناسی    شخصیت)لیسانس، فوق لیسانس(31521-:مشاوره و راهنمایی)لیسانس، فوق لیسانس(31107-سانس(لی
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ــانس( 30093 ــانس، فوق لیس ــالمی)لیس ــانس( 30156-:الهیات و معارف اس ــانس، فوق لیس :برنامه ریزی علوم 30162-:برنامه ریزی امور فرهنگی)لیس
ــانس، فوق  ــانس(اجتماعی)لیس ــانس( 30234-لیس ــانس، فوق لیس ــانس، فوق 30264-:پژوهش علوم اجتماعی)لیس :تحقیق در ارتباطات اجتماعی)لیس

:زبان خارجی بین  30535-:خدمات اجتماعی)لیســـانس، فوق لیســـانس(30451-:جامعه شـــناســـی)لیســـانس، فوق لیســـانس(30356-لیســـانس(
ــانس(  ــانس، فوق لیس ــانس( :زبان و ادبیات عرب)ل30541-المللی)لیس ــانس، فوق لیس ــانس( 30542-یس ــانس، فوق لیس ــی)لیس -:زبان و ادبیات فارس

سانس(  30724 سانس، فوق لی سانس(     30798-:علوم اجتماعی)لی سانس، فوق لی سی و روابط بین الملل)لی سیا سانس، فوق  30802-:علوم  :علوم قرانی)لی
ــانس( ــانس(   30814-لیسـ ــانس، فوق لیسـ ــانس( :فرهنگ و ارتباطات   30904-:علوم و حدیث)لیسـ ــانس، فوق لیسـ :فرهنگ و معارف    30906-)لیسـ

:مدیریت امور فرهنگی)لیسانس، فوق لیسانس(31029-اسالمی)لیسانس، فوق لیسانس(
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موزشی)لیسانس، فوق   آ:تحقیقات 30265-:برنامه ریزی درسی)لیسانس، فوق لیسانس(   30158-موزشی)لیسانس، فوق لیسانس(   آ:برنامه ریزی 30154
:روان شناسی بالینی)لیسانس،  30511-:دبیر امور تربیتی)لیسانس، فوق لیسانس(30462-موزشی)لیسانس، فوق لیسانس(آولوژی :تكن30332-لیسانس( 

:سنجش و اندازه   30640-:روان شناسی عمومی)لیسانس، فوق لیسانس(     30517-:روان شناسی تربیتی)لیسانس، فوق لیسانس(     30513-فوق لیسانس( 
:فلســفه تعلیم و تربیت)لیســانس، فوق 30921-:علوم تربیتی)لیســانس، فوق لیســانس(30753-فوق لیســانس(گیری گرایش روان ســنجی)لیســانس، 

یت    31020-لیســـانس( مدیر ــی)لیســـانس، فوق لیســـانس(  آ: مه ریزی       31083-موزشـ نا یت و بر مدیر ــی)لیســـانس، فوق لیســـانس(  آ: -موزشـ
سانس(     31104 سانس، فوق لی شاوره)لی سانس، ف   31107-:م شاوره و راهنمایی)لی سانس( :م سانس، فوق          31521-وق لی صیت)لی شخ سی     شنا :روان 

موزش ابتدایی و روانشناسی کلیه گرایش ها)لیسانس، فوق لیسانس(آ :32303-لیسانس(
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كد و عنوان رشته و مقطع تحصيلي احراز شرايط كد

:مهندســی کامپیوتر گرایش  31347-:مهندســی فناوری اطالعات)لیســانس(31280-:انفورماتیك)لیســانس(30121-اطالعات)لیســانس(:امنیت 30100
ــانس(  ــخت افزار)لیس ــانس(  31348-س ــتم های کامپیوتری)لیس ــیس ــی کامپیوتر گرایش      معماری س ــی 31564-:مهندس ــانس(TI:مهندس -)لیس

-:مهندسـی فناوری اطالعات گرایش شـبكه و امنیت)لیسـانس(   31768-گرایش امنیت)لیسـانس( :مهندسـی فناوری اطالعات گرایش شـبكه و   31700
:مهندســی  31844-:فناوری اطالعات گرایش مخابرات امن)لیسـانس( 31840-:مهندسـی کامپیوتر گرایش سـیسـتم های نرم افزاری)لیسـانس(    31832

:مهندســی فناوری 31873-طالعات گرایش مخابرات امن)لیســانس(:مهندســی فناوری ا31853-فناوری اطالعات گرایش امنیت اطالعات)لیســانس(
:مهندسی فن اوری اطالعات   31910-:مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار)لیسانس(  31887-اطالعات گرایش مدیریت سیستم های اطالعاتی)لیسانس(   

سانس(:مهندسی فناوری اطالعات گرایش امنیت شبكه)لی31967-گرایش شبكه های کامپیوتری)لیسانس(
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هداشــــت)فوق لیســــانس(   موزشآ :30028-:الودگی محیط زیســــت)فوق لیســــانس(30015 -محیط زیســــت)فوق لیســــانس( موزشآ :30037-ب
سانس، دکتری( 30043 سانس(   30129-:اپیدمیولوژی)فوق لی سانی)فوق لی سانس(    موزشآ:برنامه ریزی مدیریت و 30164-:اکولوژی ان ست)فوق لی -محیط زی
ــانس( 30171 ــت ایمنی و مواد غذایی)فوق لیس ــانس( 30172-:بهداش ــت پرتوها)فوق لیس ــانس( 30180-:بهداش ــت محیط)لیس :بیوتكنولوژی  30209-:بهداش

مت ایمنی و  :مدیریت سال 31056-:مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی)فوق لیسانس(  31047-:سیاست گذاری سالمت)دکتری(   30643-محیطی)فوق لیسانس( 
سانس(    ست)فوق لی سانس(   31075-محیط زی ست)فوق لی سانس(   31145-:مدیریت محیط زی ست)فوق لی سی    31175-:منابع طبیعی گرایش محیط زی :مهند

:مهندسی محیط زیست)فوق لیسانس،     31285-:مهندسی عمران گرایش محیط زیست)فوق لیسانس(   31264-بهداشت محیط)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(   
:مهندسی عمران گرایش اب و فاضالب)فوق لیسانس(32129-بهداشت و ارتقاء سالمت)دکتری( موزشآ :31929-دکتری(
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سالمی  30094 سانس(    -:الهیات و معارف ا سانس، فوق لی سانس(   30541-کلیه گرایش ها)لی سانس، فوق لی سطح  30629-:زبان و ادبیات عرب)لی :2 
:علوم اســالمی  30741-:علوم اســالمی کلیه گرایش ها)لیســانس، فوق لیســانس(30740-س(حوزوی)فوق لیســان 3:ســطح 30630-حوزوی)لیســانس(

:فقه و 30913-:فرهنگ و معارف اسالمی)لیسانس، فوق لیسانس(   30906-:علوم قرانی)لیسانس، فوق لیسانس(  30802-رضوی)لیسانس، فوق لیسانس(   
-:فلســفه و حكمت اســالمی)لیســانس، فوق لیســانس(30925-(:فلســفه)لیســانس، فوق لیســانس30920-حقوق اســالمی)لیســانس، فوق لیســانس(

ــانس(  31014 ــانس، فوق لیس ــالمی)لیس ــی الهیات و معارف اس ــانس(  31015-:مدرس ــانس، فوق لیس ــالمی)لیس ــی معارف اس :معارف  31118-:مدرس
:دبیری زبان و 32274-لیسانس( :کالم)لیسانس، فوق  31479-:معارف اسالمی و تبلیغ)لیسانس، فوق لیسانس(   31120-اسالمی)لیسانس، فوق لیسانس(   

:علوم قران و حدیث)لیسانس، فوق لیسانس(32301-:دبیری دینی و عربی)لیسانس، فوق لیسانس(32275-ادبیات عرب)لیسانس، فوق لیسانس(
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مولكولی)لیسانس،   :زیست شناسی گرایش ژنتیك30578-:بیوشیمی)لیسانس، فوق لیسانس(30213-علوم تجربی)لیسانس، فوق لیسانس(  موزشآ :30036
:زیست شناسی گرایش سلولی و مولكولی)لیسانس،        30580-:زیست شناسی گرایش سلولی تكوینی گیاهی)لیسانس، فوق لیسانس(       30579-فوق لیسانس( 
  :زیست شناسی گرایش فیزیولوژی جانوری)لیسانس،     30588-:زیست شناسی گرایش سیستماتیك گیاهی)لیسانس، فوق لیسانس(        30583-فوق لیسانس( 
سانس(  سانس(       30589-فوق لی سانس، فوق لی سی گرایش فیزیولوژی گیاهی)لی شنا ست  سانس، فوق           30590-:زی سی)لی شنا سی گرایش گیاه  شنا ست  :زی

:علوم  30768-:زیست شناسی کلیه گرایش ها)لیسانس، فوق لیسانس(      30597-:زیست شناسی میكروبیولوژی)لیسانس، فوق لیسانس(      30594-لیسانس( 
:علوم زیستی بیولوژیك   30793-:علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری)لیسانس، فوق لیسانس(  30770-ی)لیسانس، فوق لیسانس(  جانوری گرایش تكوین

:زیست شناسی گرایش میكروبیولوژی)لیسانس، فوق لیسانس(31747-علوم دریایی اقیانوسی)لیسانس، فوق لیسانس(
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موزش آ:علوم تربیتی گرایش   30754-نامه ریزی و تحلیل سیستم ها)لیسانس، فوق لیسانس(     :بر30165-موزشی)فوق لیسانس(  آ:برنامه ریزی 30154
:مدیریت  31035-:مدیریت بازرگانی)لیســانس(31034-موزشــی)لیســانس، فوق لیســانس(آ:مدیریت 31020-و بهســازی منابع انســانی)فوق لیســانس(

:مدیریت سیستم و 31061-:مدیریت سیستم ها)فوق لیسانس(31059-سانس( :مدیریت دولتی کلیه گرایش ها)لیسانس، فوق لی 31052-بیمه)لیسانس( 
ــانس( ــانس(   31065-بهره وری)فوق لیسـ ــنعتی)لیسـ ــانس(    31079-:مدیریت صـ ــانی)فوق لیسـ :مدیریت و برنامه ریزی      31083-:مدیریت منابع انسـ

:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول)فوق  31928-لیسانس( :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی)فوق 31927-موزشی)لیسانس، فوق لیسانس(   آ
ــانس( ــانس(32310-لیس ــانس( 32318-:مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی)فوق لیس ــتراتژیك)فوق لیس -:مدیریت اجرایی گرایش مدیریت اس

نی)فوق لیسانس(:مدیریت اجرایی گرایش منابع انسا32330-:مدیریت اجرایی گرایش مدیریت مالی)فوق لیسانس(32329
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سانس،      30410-:حسابداری و امور مالی)لیسانس(  30409-:حسابداری)لیسانس، فوق لیسانس(    30408-:اقتصاد نظری)لیسانس(  30080 :حسابرسی)لی
:علوم اقتصــادی گرایش برنامه ریزی ســیســتم های اقتصــادی)فوق  30746-:علوم اقتصــادی )علوم اقتصــادی()فوق لیســانس(30742-فوق لیســانس(

ــانس(ل ــانس(  30747-یس ــادی و برنامه ریزی)فوق لیس ــعه اقتص ــادی گرایش توس ــانس( آ:مدیریت 31020-:علوم اقتص ــانس، فوق لیس ــی)لیس -موزش
:مدیریت سیستم و بهره    31061-:مدیریت دولتی)لیسانس، فوق لیسانس(  31051-:مدیریت بیمه)لیسانس( 31035-:مدیریت بازرگانی)لیسانس( 31034

ــانس( م 31065-وری)فوق لیسـ ــانس(  : ــنعتی)لیسـ ــانس(     31074-دیریت صـ ــانس، فوق لیسـ مالی)لیسـ مدیریت  مه ریزی       31083-: مدیریت و برنا :
سانس(     آ سانس، فوق لی شی)لی سانس(     31496-موز ستم ها)فوق لی سی :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی)فوق  31927-:مدیریت گرایش مدیریت 

ــانس( ــانس(:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول)فوق ل       31928-لیسـ ــانس(       32310-یسـ -:مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی)فوق لیسـ
:مدیریت اجرایی گرایش مدیریت مالی)فوق لیسانس(32329
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سانس(   30104 سانس، فوق لی سانس(   IBM:مدیریت 31018-:امور دولتی)لی سانس، فوق لی سانس(    آ:مدیریت 31020-)لی سانس، فوق لی شی)لی -موز
سانس(   31021 سانس، فوق لی سانس(     31023-:مدیریت اجرایی)لی سانس، فوق لی ستراتژیك)لی سانس، فوق  31028-:مدیریت ا :مدیریت امور دفتری)لی

-نس(:مدیریت دولتی)لیســا31051-:مدیریت بیمه)لیســانس، فوق لیســانس(31035-:مدیریت بازرگانی)لیســانس، فوق لیســانس(31034-لیســانس(
:مدیریت مالی)لیسانس، فوق  31074-:مدیریت صنعتی)لیسانس، فوق لیسانس(   31065-:مدیریت سیستم و بهره وری)لیسانس، فوق لیسانس(     31061

:مدیریت گرایش مدیریت سیاست گذاری بخش عمومی)لیسانس،      31493-موزشی)لیسانس، فوق لیسانس(   آ:مدیریت و برنامه ریزی 31083-لیسانس( 
سانی)لیسانس، فوق   31495-:مدیریت گرایش مدیریت رفتاری)لیسانس، فوق لیسانس(  31494-فوق لیسانس(  :مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع ان

ــانس( ــانس( 31496-لیس ــانس، فوق لیس ــتم ها)لیس ــیس ــانس، فوق 31861-:مدیریت گرایش مدیریت س ــانی)لیس :مدیریت گرایش مدیریت منابع انس
ول اداری)فوق لیسانس(:مدیریت دولتی گرایش تح32308-لیسانس(
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 احراز شرايط كد كد و عنوان رشته و مقطع تحصيلي

سانس،      30410-:حسابداری و امور مالی)لیسانس(  30409-:حسابداری)لیسانس، فوق لیسانس(    30408-:اقتصاد نظری)لیسانس(  30080 :حسابرسی)لی
:علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادی)فوق  30746-:علوم اقتصادی )علوم اقتصادی()لیسانس، فوق لیسانس(    30742-فوق لیسانس( 

ــانس( ــانس(  30747-لیس ــادی و برنامه ریزی)فوق لیس ــعه اقتص ــادی گرایش توس ــانس( آ:مدیریت 31020-:علوم اقتص ــانس، فوق لیس ــی)لیس -موزش
:مدیریت سیستم و بهره    31061-:مدیریت دولتی)لیسانس، فوق لیسانس(  31051-:مدیریت بیمه)لیسانس( 31035-:مدیریت بازرگانی)لیسانس( 31034

ــانس( ــانس(   31065-وری)فوق لیسـ ــنعتی)لیسـ مدیریت صـ ــانس(     31074-: ــانس، فوق لیسـ مالی)لیسـ مدیریت  مه ریزی       31083-: مدیریت و برنا :
سانس(     آ سانس، فوق لی شی)لی سانس(     31496-موز ستم ها)فوق لی سی :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی)فوق  31927-:مدیریت گرایش مدیریت 

ــانس( ــانس(       31928-لیسـ ــانس(       32310-:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول)فوق لیسـ -:مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی)فوق لیسـ
 ش مدیریت مالی)فوق لیسانس(:مدیریت اجرایی گرای32329
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سانس،      30410-:حسابداری و امور مالی)لیسانس(  30409-:حسابداری)لیسانس، فوق لیسانس(    30408-:اقتصاد نظری)لیسانس(  30080 :حسابرسی)لی
:علوم اقتصــادی گرایش برنامه ریزی ســیســتم های اقتصــادی)فوق  30746-:علوم اقتصــادی )علوم اقتصــادی()فوق لیســانس(30742-فوق لیســانس(

ــانس( ــانس(  :علوم اق30747-لیس ــادی و برنامه ریزی)فوق لیس ــعه اقتص ــادی گرایش توس ــانس( آ:مدیریت 31020-تص ــانس، فوق لیس ــی)لیس -موزش
:مدیریت سیستم و بهره    31061-:مدیریت دولتی)لیسانس، فوق لیسانس(  31051-:مدیریت بیمه)لیسانس( 31035-:مدیریت بازرگانی)لیسانس( 31034

صنعتی)لیسانس،   31065-وری)فوق لیسانس(  :مدیریت و برنامه ریزی  31083-:مدیریت مالی)لیسانس، فوق لیسانس(  31074-فوق لیسانس( :مدیریت 
سانس(     آ سانس، فوق لی شی)لی سانس(     31496-موز ستم ها)فوق لی سی :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی)فوق  31927-:مدیریت گرایش مدیریت 

ــانس( ــانس(       31928-لیسـ ــانس(       32310-:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول)فوق لیسـ -:مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی)فوق لیسـ
 :مدیریت اجرایی گرایش مدیریت مالی)فوق لیسانس(32329
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-:حســابداری و امور مالی)لیســانس، فوق لیســانس(30409-:حســابداری)لیســانس، فوق لیســانس(30408-:اقتصــاد نظری)لیســانس، فوق لیســانس(30080
سانس، فوق ل     30410 سی)لی سابر سانس( :ح سانس(       30742-ی سانس، فوق لی صادی()لی صادی )علوم اقت صادی گرایش برنامه ریزی   30746-:علوم اقت :علوم اقت

موزشی)لیسانس، فوق    آ:مدیریت 31020-:علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی)فوق لیسانس(     30747-سیستم های اقتصادی)فوق لیسانس(     
:مدیریت  31061-:مدیریت دولتی)لیسانس، فوق لیسانس(31051-:مدیریت بیمه)لیسانس، فوق لیسانس(31035-یسانس(:مدیریت بازرگانی)ل31034-لیسانس( 

:مدیریت  31083-:مدیریت مالی)لیسانس، فوق لیسانس(  31074-:مدیریت صنعتی)لیسانس، فوق لیسانس(   31065-سیستم و بهره وری)لیسانس، فوق لیسانس(    
سالمی و مدیریت  31126-لیسانس(  موزشی)لیسانس، فوق  آو برنامه ریزی  سیستم    31496-مالی)لیسانس، فوق لیسانس(   -:معارف ا :مدیریت گرایش مدیریت 

سانس(    سانس، فوق لی سانس(   31686-ها)لی سانس، فوق لی سانس(     31824-:حقوق عمومی)لی سانس، فوق لی صادی)لی :مدیریت بازرگانی  31927-:مدیریت اقت
:مدیریت بازرگانی گرایش  32310-:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول)لیســانس، فوق لیســانس(31928-گرایش مدیریت مالی)لیســانس، فوق لیســانس(

 :مدیریت اجرایی گرایش مدیریت مالی)لیسانس، فوق لیسانس(32329-بازرگانی داخلی)لیسانس، فوق لیسانس(
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ــانس( آ :30036 ــانس، فوق لیس ــانس، فوق 30213-موزش علوم تجربی)لیس ــیمی)لیس ــانس( :بیوش ــی گرایش ژنتیك    30578-لیس ــناس ــت ش :زیس
:زیست شناسی گرایش سلولی  30580-:زیست شناسی گرایش سلولی تكوینی گیاهی)لیسانس، فوق لیسانس(30579-مولكولی)لیسانس، فوق لیسانس(  

سانس(    سانس، فوق لی سانس(           30583-و مولكولی)لی سانس، فوق لی ستماتیك گیاهی)لی سی سی گرایش  شنا ست  ست 30588-:زی سی گرایش      :زی شنا
:زیست شناسی گرایش     30590-:زیست شناسی گرایش فیزیولوژی گیاهی)لیسانس، فوق لیسانس(     30589-فیزیولوژی جانوری)لیسانس، فوق لیسانس(  

سانس(       سانس، فوق لی سی)لی شنا سانس(        30597-گیاه  سانس، فوق لی سی کلیه گرایش ها)لی شنا ست  سانس(     30664-:زی سانس، فوق لی شیمی)لی :-
سانس(  :علوم 30752 سانس، فوق لی سانس(  30768-تجربی)لی سانس، فوق لی :علوم جانوری گرایش فیزیولوژی  30770-:علوم جانوری گرایش تكوینی)لی

:مهندســی برق گرایش  31167-:علوم زیســتی بیولوژیك علوم دریایی اقیانوســی)لیســانس، فوق لیســانس( 30793-جانوری)لیســانس، فوق لیســانس(
سانس(    سانس، فوق لی سانس(    31168-قدرت)لی سانس، فوق لی سی برق گرایش مخابرات)لی سانس، فوق    31172-:مهند سی برق گرایش کنترل)لی :مهند

ستخراج فلزات)لیسانس، فوق لیسانس(     31317-:مهندسی شیمی کلیه گرایش ها)لیسانس، فوق لیسانس(     31235-لیسانس(  -:مهندسی مواد گرایش ا
سان   31318 سی مواد گرایش خوردگی و حفاظت مواد)لی سانس( :مهند سانس(       31319-س، فوق لی سانس، فوق لی سرامیك)لی سی مواد گرایش  -:مهند
:مهندسـی مواد گرایش شـكل دادن فلزات)لیسـانس، فوق    31321-:مهندسـی مواد گرایش شـناسـایی و انتخاب مواد)لیسـانس، فوق لیسـانس(     31320

ــانس( ــانس(     31324-لیسـ ــانس، فوق لیسـ ــی مكانیك)لیسـ ــاخت      31337-:مهندسـ ــی مكانیك سـ ــانس(  :مهندسـ ــانس، فوق لیسـ -و تولید)لیسـ
ــانس( 31582 ــانس، فوق لیس ــانس( 31712-:فیزیك)لیس ــانس، فوق لیس ــی برق گرایش الكترونیك)لیس ــی گرایش   31747-:مهندس ــناس ــت ش :زیس

 :دبیر علوم تجربی)لیسانس، فوق لیسانس(32286-میكروبیولوژی)لیسانس، فوق لیسانس(
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 534 :علوم اجتماعی گرایش مدد کاری اجتماعی)لیسانس(32244-لیسانس(:روان شناسی بالینی)لیسانس,فوق 30511

 535 :علوم اجتماعی گرایش مدد کاری اجتماعی)لیسانس,فوق لیسانس(32244-:روان شناسی بالینی)لیسانس,فوق لیسانس(30511

-:اموزش پزشكی)فوق لیسانس,دکتری(  30030-لیسانس,دکتری( :اموزش بهداشت)لیسانس,فوق   30028-:امار و جمعیت)فوق لیسانس,دکتری( 30024
:بهداشــت  30177-:برنامه ریزی و مدیریت بهداشــت عمومی)لیســانس,فوق لیســانس,دکتری(30166-:اکولوژی انســانی)فوق لیســانس,دکتری(30129

-ق لیســانس,دکتری(:ســالمندشــناســی)لیســانس,فو30626-:پزشــك عمومی)دکترای تخصــصــی(30227-عمومی)لیســانس,فوق لیســانس,دکتری(
ــانس,دکتری(     30633 ــانس,فوق لیسـ ندی)لیسـ ــالم ــالمت سـ ــانس,دکتری(     30730-:سـ ــی)فوق لیسـ ناسـ ــ یت شـ ماعی گرایش جمع -:علوم اجت
:اموزش بهداشـــت و ارتقاء  31929-:مشـــاوره در مامایی)لیســـانس,فوق لیســـانس,دکتری(31106-:مامایی)لیســـانس,فوق لیســـانس,دکتری(30987

 تری(سالمت)لیسانس,فوق لیسانس,دک
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