
 

 

 

زمون آرشته های تحصیلی مجاز   

96سال در موزش و پرورش آاستخدامی   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 آزاد( هی)سهم 96آزمون استخدام آموزش و پرورش سال  ازینمورد  یکد و رشته ها

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 (ثارگرانیا هی)سهم 96آزمون استخدام آموزش و پرورش سال  ازیمورد ن یو رشته ها کد

 (سانسیفوق ل سانس،ی)ل ییآموزش ابتدا ۳۰۰۲۶

 (سانسیفوق ل سانس،ی)ل یدرس زيیبرنامه ر ۳۰۱۵۸

 (سانسیفوق ل سانس،ی)ل شهایگرا هیکل یتیعلوم ترب ۳۰۷۶۰

 (سانسیفوق ل سانس،ی)ل تیو ترب میفلسفه تعل ۳۰۹۲۱

 (سانسیفوق ل سانس،یمشاوره )ل ۳۱۱۰۴

 (سانسیفوق ل سانس،ی)ل ییمشاوره و راهنما ۳۱۱۰۷

 (سانسیفوق ل سانس،ی)ل تیو ترب میو فلسفه تعل خیتار ۳۲۳۶۲

 (سانسیفوق ل سانس،ی)ل شهایگرا هیکل یروانشناس ۳۲۷۴۶

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لییکودکان استثنا شیگرا یتیترب یروانشناس ۳۲۳۷۵

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لییاستثنا شیگرا ینیبال یروانشناس ۳۲۳۷۶

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لییاستثنا شیگرا یتیعلوم ترب ۳۲۳۷۷

 (سانسیفوق ل سانس،ی)ل ییکودکان استثنا ۳۲۷۹۰

 (سانسیفوق ل س،سانی)ل یفارس اتیادب ريیدب ۳۲۲۷۷

 (سانسیفوق ل سانس،ی)ل شهایگرا هیکل یفارس اتیزبان و ادب ۳۲۷۹۴

 (سانسیفوق ل سانس،ی)ل شهایگرا هیکل-یو علوم ورزش یبدن تیترب ۳۰۲۸۰

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لیو علوم ورزش یبدن تیمعلم ترب ۳۱۱۲۹

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لیاضیر ريیدب ۳۲۲۸۰

 (سانسیفوق ل سانس،ی)ل شهایگرا هیکل یاضیر ۳۲۷۹۵

 (سانسیل سانس،فوقی)لشهایگرا هیآمار کل ۳۲۷۹۶

 (سانسیفوقل سانس،ی)ل یسیزبان انگل ريیدب ۳۲۲۷۹



 

 (سانسیفوق ل سانس،ی)ل شهایگرا هیکل یسیزبان انگل ۳۲۷۹۷

 (سانسیفوق ل سانس،ی)ل یآموزش علوم تجرب ۳۰۰۳۶

 (سانسیفوق ل سانس،ی)ل شهایگرا هیکل یشناس ستیز ۳۰۵۹۷

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لولوژيیکروبیم ۳۱۴۰۷

 (سانسیفوق ل سانس،ی)ل یشناس ستیز ريیدب ۳۲۳۶۶

 (سانسیفوق ل سانس،ی)ل شهایگرا هیکل یمیش ۳۰۶۷۱

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لیمیش ريیدب ۳۲۳۷۳

 (سانسیفوق ل سانس،یعرب)ل اتیزبان و ادب ۳۰۵۴۱

 (سانسیحوزوي)ل ۲سطح  ۳۰۶۲۹

 (سانسیحوزوي)فوق ل ۳سطح  ۳۰۶۳۰

 (سانسیفوق ل سانس،یعرب)ل اتیزبان و ادب ريیدب ۳۲۲۷۴

 (سانسیفوقل سانس،ی)لیو عرب ینید ريیدب ۳۲۲۷۵

 (سانسیفوق ل سانس،یعرب)ل اتیادب ۳۲۲۷۸

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لشهایگرا هیکل یشناس ستیز ۳۰۵۹۷

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لشهایگرا هیکل یمیش ۳۰۶۷۱

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لشهایگرا هیکل کیزیف ۳۰۹۶۳

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لیعلوم تجرب ریدب ۳۲۲۸۶

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لیشناس ستیز ريیدب ۳۲۳۶۶

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لکیزیف ريیدب ۳۲۳۷۱

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لیمیش ريیدب ۳۲۳۷۳

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لولوژيیب ۳۲۳۸۰



 

 (سانسیفوق ل سانس،ی)ل شهایگرا هیکل کیزیف ۳۰۹۶۳

 (سانسیفوق ل سانس،ی)ل کیزیف ريیدب ۳۲۳۷۱

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لشهایگرا هیکل – یو معارف اسالم اتیاله ۳۰۰۹۴

 (سانسیحوزوي)ل ۲سطح  ۳۰۶۲۹

 (سانسیحوزوي)فوق ل ۳سطح  ۳۰۶۳۰

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لیو عرب ینید ريیدب ۳۲۲۷۵

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لیو معارف اسالم اتیاله ريیدب ۳۲۳۶۹

 (سانسی,فوق لسانسیحافظ ممتاز قران)ل ۲ یدرجه تخصص ۳۲۸۱۷

 (سانسی,فوق لسانسیحافظ کل قران)ل -۳ یدرجه تخصص ۳۲۸۱۸

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لشهایگرا هیکل – خیتار ۳۰۲۳۸

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لیانقالب اسالم خیتار ۳۰۲۴۰

 (سانسیل سانس،فوقی)لخیتار ريیدب ۳۲۳۵۳

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لشهایگرا هیکل – کیزیژئوف ۳۰۶۱۳

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لایجغراف ريیدب ۳۲۳۷۸

 (سانسیل سانس،فوقی)لشهایگرا هیکل ایجغراف ۳۲۷۹۲

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لشهایگرا هیکل عیصنا یمهندس ۳۱۲۴۳

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لشهایگرا هیعمران کل یمهندس ۳۱۲۷۸

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لشهایگرا هیکل وتریکامپ یمهندس ۳۱۳۵۱

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لشهایگرا هیکل کیمکان یمهندس ۳۱۷۳۷

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لريیارتباط تصو ۳۰۰۵۲

 -(سانسیفوق ل سانس،ی)لرسازيیتصو ۳۰۲۹۳



 

 (سانسیفوق ل سانس،یمعماري)ل ۳۱۱۳۱

 -(سانسیفوق ل سانس،یمعماري منظر)ل ۳۱۱۳۶

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لینقاش ۳۱۴۱۹

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لشهایگرا هیهنر کل ۳۲۷۹۱

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لیاجتماع زيیبرنامه ر ۳۰۱۵۵

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لشهایگرا هیکل – یجامعه شناس ۳۰۳۵۸

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لیمطالعات اجتماع ۳۱۱۰۸

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لشهایگرا هیکل یعلوم اجتماع ۳۱۵۱۹

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لشهایگرا هیکل یعلوم ارتباطات اجتماع ۳۲۱۵۳

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لیمردم شناس ۳۲۲۸۸

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لیعلوم اجتماع ريیدب ۳۲۳۷۴

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لیبهداشت عموم ۳۰۱۷۷

 (سانسیفوق ل سانس،یبهداشت مدارس)ل ۳۰۱۸۱

 (سانسیفوق ل انس،سیپرستاري)ل ۳۰۲۱۸

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لهیتغذ ۳۰۳۰۰

 (سانسیفوقل سانس،ی)لییماما ۳۰۹۸۷

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لشهایگرا هیکل – یو معارف اسالم اتیاله ۳۰۰۹۴

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لشهایگرا هیکل یروان شناس ۳۰۵۰۹

 (سانسیحوزوي)ل ۲سطح  ۳۰۶۲۹

 (سانسیحوزوي)فوق ل ۳سطح  ۳۰۶۳۰

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لشهایگرا هیکل یتیعلوم ترب ۳۰۷۶۰



 

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لیعلوم قرآن ۳۰۸۰۲

 (سانسی,فوق لسانسیحافظ ممتاز قران)ل -۲ یدرجه تخصص ۳۲۸۱۷

 (سانسی,فوق لسانسیحافظ کل قران)ل -۳ یدرجه تخصص ۳۲۸۱۸

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لشهایگرا هیکل یروان شناس ۳۰۵۰۹

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لشهایگرا هیمشاوره کل ۳۲۷۹۳

 (سانسیفوق ل سانس،یقدرت)ل شیبرق گرا یمهندس ۳۰۱۴۸

 (سانسیفوق ل سانس،یکنترل)ل شیبرق گرا یمهندس ۳۰۱۵۱

 (سانسیفوق ل سانس،یقدرت و کنترل)ل شیتکنولوژي برق گرا یمهندس ۳۲۸۰۳

 (سانسیفوق ل سانس،یتکنولوژي کنترل)ل یمهندس ۳۲۸۰۴

 (سانسیفوق ل سانس،یتکنولوژي برق قدرت)ل یمهندس ۳۲۸۰۵

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لشهایگرا هیحسابداري کل ۳۲۳۰۴

 (سانسیفوق ل سانس،یساختمان)ل شیتکنولوژي گرا یمهندس ۳۱۱۹۸

 (سانسیفوق ل سانس،یتکنولوژي ساختمان)ل یمهندس ۳۱۲۰۲

 (سانسیفوق ل سانس،یعمران)ل شیعمران گرا یمهندس ۳۱۲۶۲

 (سانسیفوق ل سانس،یعمران)ل ییاجرا یمهندس ۳۲۴۰۵

 (سانسیفوق ل سانس،یمعماري و شهرسازي)ل یمهندس ۳۲۴۰۶

 (سانسیفوق ل سانس،یعمران)ل شیتکنولوژي عمران گرا یمهندس ۳۲۴۰۷

 (سانسیفوق ل سانس،یساختمان سازي)ل شیفناوري عمران گرا یمهندس ۳۲۸۰۸

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لالتیتکنولوزي ش ۳۰۳۲۸

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لالتیش شیگرا یعیمنابع طب یمهندس ۳۱۳۰۹

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لشهایگرا هیکل التیش ۳۲۷۴۲



 

 (سانسیفوق ل سانس،یچوب)ل عیو صنا یچوب شناس ۳۰۴۰۴

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لیسازههاي چوب ۳۰۶۲۵

 (سانسیفوق ل سانس،یچوب)ل عیصنا ۳۰۶۸۸

 (سانسیفوق ل سانس،یچوب()ل عیصنا شیچوب )گرا عیصنا یمهندس ۳۲۳۵۷

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لیسازههاي چوب یکارشناس ۳۲۳۵۸

 (سانسیفوق ل سانس،یمبلمان)ل عیصنا یمهندس ۳۲۳۵۹

 (سانسیفوق ل سانس،یچوب و کاغذ)ل عیتکنولوژي صنا یمهندس ۳۲۸۱۰

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لیسازههاي چوب یمهندس ۳۲۸۱۱

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لشهایگرا هیکل وتریکامپ یمهندس ۳۱۳۵۱

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لريیارتباط تصو ۳۰۰۵۲

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لکیگراف ۳۰۹۷۸

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لکیو گراف ريیارتباط تصو ۳۲۴۰۲

 (سانسیفوق ل سانس،ی()لکی)آموزش گرافکیگراف- ريیارتباط تصو ۳۲۸۰۹

 (سانسیفوق ل سانس،یخودرو)ل کیمکان ۳۱۳۹۳

 (سانسیفوق ل سانس،یخودرو)ل کیتکنولوژي مکان یمهندس ۳۲۲۹۴

 (سانسیفوق ل سانس،یتکنولوژي خودرو)ل یمهندس ۳۲۲۹۵

 (پلمیپست ، انتقال()فوق د ع،ی)توزشیبرق قدرت گرا یفن یکاردان ۳۲۳۴۱

 (پلمی)فوق دیکیالکتر ساتیتاس شیگرا کیالکتروتکن یفن یکاردان ۳۲۳۸۱

 -(پلمی)فوق دیبرق صنعت شیگرا کیالکتروتکن یفن یکاردان ۳۲۳۸۲

 (پلمیبرق)فوق د شیگرا ساتیبرق و تاس یفن یکاردان ۳۲۳۸۳

 (پلمی)فوقدکیالکتروتکن یکاردان فن ۳۲۷۵۸



 

 (پلمیو دوخت)فوق د یطراح یفن یکاردان ۳۲۳۵۰

 (پلمیپوشاك)فوق د یطراح یفن یکاردان ۳۲۳۵۱

 (پلمی)فوق دیاطیو خلباس  یفن یکاردان ۳۲۳۵۲

 (پلمیپوشاك)فوق د ۳۲۷۴۹

 (پلمی)فوق دوترینرم افزار کامپ یفن یکاردان ۳۲۳۴۷

 (پلمی)فوق دوتریسخت افزار کامپ یفن یکاردان ۳۲۳۴۸

 (پلمیفناوري اطالعا و ارتباطات)فوق د شیگرا وتریکامپ ۳۲۷۴۸

 (پلمی)فوق دکیالکترون ۳۰۰۹۶

 (پلمی)فوق دونیزیو تلو ویراد شیگرا کیالکترون ۳۰۰۹۷

 (پلمی)فوق د قیو ابزار دق کیالکترون –برق  ۳۲۵۳۳

 (پلمی)فوقدیعموم کیالکترون ۳۲۷۵۹

 (پلمی)فوق دیپزشک اهیتکنولوژي گ شیگرا یو باغ یامور زراع ۳۰۱۰۹

 (پلمی)فوق دیباغ داتیتکنولوژي تول ۳۲۳۹۵

 (پلمی)فوق دینتیز اهیکاربردي پرورش گل و گ یعلم ۳۲۳۹۶

 (پلمیآفات)فوق د یقیتلف تیریکاربردي مد یعلم ۳۲۳۹۷

 (پلمی)فوق دیاهیگ داتیتکنولوژي تول شیگرا یو باغ یامور زراع ۳۲۷۶۰

 (پلمی)فوق دیزراع داتیتکنولوژي تول شیگرا یو باغ یامور زراع ۳۲۷۶۱

 (پلمیساختمان)فوق د شیساختمان گرا ۳۲۷۶۲

 (مپلیساختمان)فوق د یکارهاي عموم شیساختمان گرا ۳۲۷۶۳

 (پلمی)فوق دیاجراي ساختمانهاي بتن شیساختمان گرا ۳۲۷۶۴

 (پلمینگهداري و مرمت ساختمان)فوق د شیساختمان گرا ۳۲۷۶۵



 

 (پلمی)فوق دوریپرورش ط ۳۰۲۲۲

 (پلمیتکنولوژي پرورش دام)فوق د ۳۲۷۵۲

 (پلمی)فوق دوریتکنولوژي پرورش ط ۳۲۷۵۳

 (پلمی)فوق دیگاوداري صنعت ۳۲۷۵۴

 (پلمی)فوق دیمرغ داري صنعت ۳۲۷۵۵

 (پلمی)فوق دیدامپزشک اریبهداشت ۳۲۷۵۶

 (پلمی)فوقدیامور دام ۳۲۷۵۷

و  یمطبوع، حرارت هیحرارت مرکزي و تهو د،یو تبر هیتهو ،ی) حرارتشیگرا ساتیتاس یکاردان ۳۲۳۴۳

 (پلمی()فوق دیبرودت

 ونیزاسیکشاورزي مکان ينهایماش کی)مکانشیکشاورزي گرا نهايیماش یفن یکاردان ۳۲۳۴۵

 (پلمیکشاورزي()فوق د

 (پلمیابزار ، قالب سازي()فوق د نیماش شهايی)گرا دیساخت وتول یفن یکاردان ۳۲۳۴۹

 (پلمیخودرو )فوق د کیمکان یفن یکاردان ۳۲۳۴۴

 (سانسیفوق ل سانس،یمخابرات)ل شیبرق گرا یمهندس ۳۱۱۶۸

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لکیکاربردي برق الکترون یعلم یمهندس ۳۲۳۸۶

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لشهایگرا هیکل کیتکنولوژي الکترون یمهندس ۳۲۷۸۶

 (سانسیفوق ل سانس،یمخابرات)ل ک،یالکترون شیتکنولوژي برق گرا یمهندس ۳۲۸۰۲

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لاالتیحرارت س شیگرا کیمکان یمهندس ۳۱۳۲۷

 (سانسیفوق ل سانس،یانرژي)ل لیتبد شیگرا کیمکان یمهندس ۳۱۹۰۶

فوق  سانس،یمطبوع)ل هیحرارت مرکزي و تهو د،یو تبر هیتهو ،یحرارت شیگرا ساتیتاس ۳۲۳۸۹

 (سانسیل

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لیو برودت یحرارت ساتیتکنولوژي تاس یمهندس ۳۲۳۹۰



 

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لیو برودت یحرارت ساتیفناوري تاس یمهندس ۳۲۷۹۹

 (سانسیفوق ل سانس،یقالب سازي)ل یمهندس ۳۰۹۷۶

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لدیتکنولوژي ساخت و تول یمهندس ۳۱۱۹۷

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لدیساخت و تول شیگرا کیمکان یمهندس ۳۱۳۲۹

 (سانسیفوق ل سانس،یابزار)ل نیماش یمهندس ۳۲۴۱۸

 (سانسیفوقل سانس،ی)لدیساخت و تول یمهندس ۳۲۷۸۷

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لیدست عیکاربردي صنا یعلم ۳۲۴۱۳

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لشهیفرش، چوب، فلز، سفال و ش شهايیگرا یدست عیصنا ۳۲۸۰۷

 (سانسیفوق ل سانس،ی)ل ییایمیش عیصنا یمیش یمهندس ۳۲۳۵۴

 (سانسیفوق ل سانس،ی)ل ییایمیش عیتکنولوژي صنا یمهندس ۳۲۳۵۵

 (سانسیفوق ل سانس،یجوشکاري)ل ۳۰۴۰۰

 (سانسیفوق ل سانس،یفلزي)ل عیصنا ۳۰۶۹۴

 (سانسیل سانس،فوقیتکنولوژي جوشکاري)ل یمهندس ۳۱۱۹۶

 (سانسیفوق ل سانس،یجوشکاري)ل شیمواد گرا یمهندس ۳۲۳۹۱

 (سانسیفوق ل سانس،یفناوري جوش)ل یمهندس ۳۲۳۹۲

 (سانسیفوق ل سانس،یجوشکاري)ل کیمکان ۳۱۳۹۰

 (نسسایفوق ل سانس،یدامپروري)ل ۳۰۴۵۷

 (سانسیفوقل سانس،ی)لیدامپزشک ۳۰۴۵۸

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لیدام داتیتول یمهندس ۳۱۱۹۰

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لیعلوم دام یمهندس ۳۲۸۱۳

 (سانسیفوق ل سانس،یکاربردي معماري)ل یعلم ۳۰۷۱۵



 

 (سانسیفوق ل سانس،ی)لیمعماري داخل ۳۱۱۳۳

 (سانسیفوق ل سانس،یمعماري)ل یمهندس ۳۱۳۰۰

 (سانسیفوق ل سانس،یشهرسازي)ل شیمعماري گرا یمهندس ۳۲۸۰۰

 (سانسیفوق ل سانس،یتکنولوژي معماري)ل یمهندس ۳۲۸۰۱


