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 کد و عنوان رشته تحصیلي موردنیاز،مقطع تحصیليعناوين شغلي، ـ 2جدول شماره 
 آزمون مواد مدرک و رشته تحصیلي مورد نیاز کد و عنوان شغلي

 (125)کد  کارشناا امور مالی

 فوق لیسانس    لیسانس 

مجموعه دروا )حسابداری 
مالی ت حسابداری بهای تمام 

کالن ت شده ت اقتصاد خرد و 
حسابداری دولتی و بودجه ت 

 حسابداری مالیاتی(

 (3001)کد  مدیریت مالی (3001)کد  مدیریت مالی
مالی ی حسابداری هاگرایشحسابداری )

، (3003)کد ، حسابداری دولتی (3002)کد 
، حسابرسی (3004)کد حسابداری مالیاتی 

 ( (3005)کد 
 (3006)کد حسابداری 

 (3006)کد حسابداری 
 (3007)کد علمی کاربردی حسابداری 

 (123)کد  کارشناا امور اداری

 فوق لیسانس لیسانس

مجموعه دروا )روش تحقیق، 
آمار و کاربرد آن در مدیریت ت 
اصول مدیریت ت مدیریت منابع 

انسانی و رفتار سازمانی ت 
حقوق اداری ت قانون کار، 

 قانون تأمین اجتماعی(

 (3008)کد  مدیریت دولتی
 علوم اقتصادی )گرایش اقتصاد نظری

و برنامه ریزی سیستمهای  (3013)
 ( (3016)کد  اقتصادی

 (3009)کد  مدیریت صنعتی
 (اهگرایشمدیریت بازرگانی )کلیه 

 (3010)کد 
 (3011)کد  مدیریت بازرگانی

کد ) (هاگرایشمدیریت دولتی )کلیه 
3015) 

 (3012)کد  (هاگرایشمدیریت بیمه )کلیه 
 ی اقتصاد نظریهاگرایشعلوم اقتصادی )

  (( 3014)کد  ، اقتصاد بازرگانی(3013)کد 

 (135)کد  کارشناا فناوری اطالعات

 فوق لیسانس لیسانس

های مجموعه دروا )سیستم
ها و عامل ت ساختمان داده

ها ت ها ت پایگاه دادهالگوریتم
 ت A+افزار ت مهندسی نرم

+Security  ت+Network) 

)کد  (هاگرایشمهندسی کامپیوتر)کلیه 
3017) 

 (هاگرایش)کلیه  مهندسی کامپیوتر
 (3017)کد 

 (3018)کد  نرم افزار –مهندسی  (3018)کد  نرم افزار –مهندسی 
)کلیه  اطالعات آوریفنمهندسی 

 (3019)کد  (هاگرایش
)کلیه  آوری اطالعاتمهندسی فن

 (3019)کد  (هاگرایش
مهندسی کامپیوتر گرایش معماری 

 (3020)کد  کامپیوتری های سیستم
 مهندسی کامپیوتر گرایش معماری

 (3020)کد کامپیوتری های سیستم
د )ک کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم 

3021) 
کد )کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم 

3021) 
)کد  (ICTارتباطات)فناوری اطالعات و 

3022) 
 (ICT) فناوری اطالعات و ارتباطات

 (3022)کد 
 (3023)کد   ITامنیت اطالعات  (3023)کد   ITامنیت اطالعات 

 (3024)کد مهندسی سیستم  (3024)کد  مهندسی سیستم 
 (3025)کد انفورماتیك  (3025)کد  انفورماتیك 

 (3026)کد  کامپیوتر آمار و (3026)کد  آمار و کامپیوتر

 (3027)کد  اطالعات  آوریفنارتباطات و 
)کد  اطالعات  آوریفنارتباطات و 

3027) 
 (3028)کد  علوم کامپیوتر (3028)کد  علوم کامپیوتر

 ( اهگرایشاطالعات )کلیه  آوریفنمدیریت 
 (3029)کد 

آوری اطالعات )کلیه مدیریت فن
 ( (3029)کد  هاگرایش

کد ) مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
3030) 

 مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
 (3030)کد 

 (134)کد کارشناا حقوقی
پذیرش مدارک فوق لیسانس مشروط )

مي به داشتن مدرک لیسانس حقوق
  باشد( 

حقوق مدنی مجموعه دروا ) فوق لیسانس لیسانس
ت حقوق تجارت ت حقوق اداری 

جزای اختصاصی ت حقوق 
)جرایم علیه اموال( ت آیین 

دادرسی مدنی ت قانون تأمین 
 (اجتماعی ت قانون کار

 (3031)کد  حقوق
  
  
  

 (3032)کد حقوق خصوصی 
 (3033)کد حقوق عمومی

)کد حقوق جزا و جرم شناسی 
3034) 
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 (124)کد  ایکارشناا امور بیمه

 فوق لیسانس لیسانس

مجموعه دروا )اصول و 
های مدیریت ت رفتار تئوری

سازمانی و منابع انسانی ت حقوق 
-بیمه و قوانین و مقررات بیمه

 های تأمین اجتماعی(

 (3008)کد مدیریت دولتی 
علوم اقتصادی )گرایش اقتصاد نظری 

و برنامه ریزی (3013)کد 
 (3016)کد سیستمهای اقتصادی( 

 (3009)کد مدیریت صنعتی 
 آمار گرایش آمار اجتماعی اقتصادی 

 (3039)کد 
 (3008)کد مدیریت دولتی  (3011)کد مدیریت بازرگانی 

 (3009)کد مدیریت صنعتی  (3001)کد مدیریت مالی 
 (3011)کد مدیریت بازرگانی  (3035)کد مدیریت بیمه 

 (3035)کد مدیریت بیمه  (3036)کد آمار 
 (3001)کد مدیریت مالی  (3037)کد ریاضیات و کاربردها

 (3006)کد حسابداری  (3038)کد آمار و کاربردها 
 مالیی حسابداری هاگرایشحسابداری )

، (3003)کد  ، حسابداری دولتی(3002)کد 
 حسابرسی، (3004)کد  حسابداری مالیاتی

 ( (3005)کد 

 (3032)کد حقوق خصوصی 

 (3033)کد  حقوق عمومی (3031)کد  حقوق
)کد  (هاگرایشمهندسی کامپیوتر)کلیه 

3017) 
)کد حقوق جزا و جرم شناسی 

3034) 

 (3018)کد  نرم افزار –مهندسی 
 (هاگرایشمهندسی کامپیوتر)کلیه 

 (3017)کد 
 (هاگرایشآوری اطالعات)کلیه مهندسی فن

 (3019)کد 
 (3018)کد  نرم افزار –مهندسی 

مهندسی کامپیوتر گرایش معماری 
 (3020)کد کامپیوتری های سیستم

)کلیه  اطالعات آوریفنمهندسی 
 (3019)کد  (هاگرایش

 (3021 )کدکاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم 
مهندسی کامپیوتر گرایش معماری 

 (3020)کد کامپیوتری های سیستم
)کد  (ICTفناوری اطالعات و ارتباطات)

3022) 
کد )کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم 

3021) 

 (3023)کد  ITامنیت اطالعات 
 (ICTفناوری اطالعات و ارتباطات)

 (3022)کد 
 (3023)کد   ITامنیت اطالعات  (3024)کد مهندسی سیستم 

 (3024)کد  مهندسی سیستم  (3025)کد انفورماتیك 
 (3025)کد انفورماتیك  (3026)کد  آمار و کامپیوتر

 (3026)کد  آمار و کامپیوتر (3027)کد اطالعات  آوریفنارتباطات و 

 (3028)کد  علوم کامپیوتر
)کد اطالعات  آوریفنارتباطات و 

3027) 
 ( اهگرایشاطالعات )کلیه  آوریفنمدیریت 

 (3029)کد 
 (3028)کد  علوم کامپیوتر

کد )مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر 
3030) 

  

اطالعات )کلیه  آوریفنمدیریت 
 (3029)کد  ( هاگرایش

 مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
 (3030)کد 

 صرفاً مصاحبه علمی  (3063)کد  متخصص چشم (109)کد پزشك متخص چشم 
 پزشك متخصص گوش و حلق و بینی 

 (148)کد 
 صرفاً مصاحبه علمی  (3064)کد  متخصص گوش و حلق و بینی 

 صرفاً مصاحبه علمی  (3040)کد متخصص داخلی  (110)کد  پزشك متخصص داخلی 
 پزشك متخصص داخلی مغز و اعصاب 

 (149)کد 
 صرفاً مصاحبه علمی  (3041)کد متخصص داخلی مغز و اعصاب 
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 صرفاً مصاحبه علمی  (3042)کد متخصص رادیولوژی  (111)کد  پزشك متخصص رادیولوژی 

 (3043)کد  دکترای علوم آزمایشگاهی (105)کد  دکترای علوم آزمایشگاهی

مجموعه دروا )بیوشیمی 
بالینی، میکروبیولوژی 

)میکروب، انگل، قارچ، ویروا( 
ت هماتولوژی و بانك خون ت 

ی ت ایمونولوژی و سرولوژ
 کنترل کیفی در آزمایشگاه(

 (132)کد  کارشناا تغذیه

مجموعه دروا )تغذیه اساسی ت  لیسانس
-درمانی ت تغذیه در دورانرژیم

های مختلف زندگی ت 
های ناشی از سوءتغذیه ت بیماری

 بررسی وضعیت تغذیه(

 (3044)کد  علوم تغذیه

  (3045)کد علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی و بهداشتی

 (3046)کد لیسانس هوشبری  (139)کد  کارشناا هوشبری

مجموعه دروا )اصول و 
-های بیهوشی ت بیماریروش

شناسی ت فارماکولوژی ت 
 های ویژه(مراقبت

 (151کارشناا شنوایی سنجی ) کد

 
 

 (3068شنوایی سنجی )کد 
 
 

آناتومی و مجموعه دروا )
 –فیزیولوژی شنوایی و تعادل 
 –شنوایی شناسی تشخیصی 
 –شنوایی شناسی توانبخشی 
 (شنوایی شناسی کودکان

 (3047)کد لیسانس مامایی (137)کد  کارشناا مامایی

مجموعه دروا )بارداری و 
های ت بیماری 4تا  1زایمان 

زنان و ناباروری ت بهداشت مادر 
 و کودک ت نوزادان(

 (3048)کد  لیسانس پرستاری (130)کد  کارشناا پرستاری

مجموعه دروا )پرستاری 
ت  4تا  1داخلی و جراحی 

پرستاری های ویژه ت روانمراقبت
ت کودکان ت مدیریت ت بهداشت 

 جامعه ت مادران و نوزادان(

  (3049)کد  لیسانس تکنولوژی اتاق عمل (120)کد  کارشناا اتاق عمل

مجموعه دروا )آشنایی با 
وسایل اتاق عمل ت اصول و فنون 

عملکرد سیار و اسکراب ت 
تکنولوژی جراحی )کلیه دروا 
اعم از گوارش، ارتوپدی، مغز و 

 اعصاب و ...((

 (116)کد کاردان اتاق عمل

مجموعه دروا )تکنیك و  دیپلمفوق
اصول کار در اتاق عمل ت 

تکنولوژی جراحی در موارد 
تخصصی ت تخصصی و فوق

های داخلی و جراحی ت بیماری
 قلبی ریوی بیهوشی و احیای

 (3050)کد فوق دیپلم اتاق عمل 

 (129)کد  کارشناا پرتوشناسی

مجموعه دروا )فیزیك  لیسانس
رادیولوژی تشخیصی ت فیزیك 

پرتوها ت رادیوبیولوژی و حفاظت 
های رادیوگرافی ت مواد ت تکنیك

 حاجب ت ثبت و نمایش تصویر(

 (3051)کد  تکنولوژی پرتوشناسی

 (3052)کد  رادیولوژی

 (3053)کد  لیسانس بینائی سنجی (128)کد  کارشناا بینائی سنجی

مجموعه دروا )اُپتومتری 
های تماسی ت عمومی ت عدسی

اُپتومتری کودکان ت اُپتومتری 
افراد مسن ت اُپتومتری دید 

 دوچشمی ت عینك طبی(
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 (3054)کد  لیسانس فیزیوتراپی (133)کد  کارشناا توانبخشی فیزیکی

دروا )الکتروتراپی ت  مجموعه
درمانی )مباحث عمومی و تمرین

تخصصی( ت بیومکانیك و 
یولوژی ت فیزیوتراپی در نزکی

های ها )ارتوپدی، بیماریبیماری
 داخلی، روماتیسمی و اعصاب((

 (3043)کد لیسانس علوم آزمایشگاهی  (121)کد  کارشناا آزمایشگاه تشخیص طبی

مجموعه دروا )بیوشیمی ت 
قارچ ت ویروا ت انگل ت 

باکتری ت هماتولوژی و بانك 
خون ت ایمونولوژی و 

 سرولوژی(

 کارشناا تعمیرات تجهیزات پزشکی
 (131)کد 

مجموعه دروا )زبان تخصصی  لیسانس
مهندسی پزشکی ت ریاضیات 

)معادالت دیفرانسیل، ریاضیات 
مهندسی، آمار و احتماالت 

 1مهندسی( ت مدارهای الکتریکی 
ت  تجزیه و  2و  1الکترونیك ت  2و 

ای بر ها ت مقدمهتحلیل سیستم
مهندسی پزشکی زیستی ت 

ها ت تجهیزات عمومی بیمارستان
های حفاظت الکتریکی در سیستم

 (بیمارستانی

 -(3056)کد بیومکانیك-(3055)کد ی بیوالکتریكهاگرایشمهندسی پزشکی )
 ( (3058)کد  بیوموادو ( 3057)کدبیومتریال 

 (3059)کد  مهندسی پزشکی بالینی

)کد کاردان آزمایشگاه تشخیص طبی 
119) 

مجموعه دروا  فوق دیپلم
شناسی )ویروا، )میکروب

باکتری، انگل و قارچ شناسی( ت 
بیوشیمی و بیوشیمی بالینی ت 

شناسی ت شناسی و سرمایمنی
 شناسی و انتقال خون(خون

 (3043)کد فوق دیپلم علوم آزمایشگاهی 

)کد  متصدی پذیرش و اطالعات و آمار
140) 

 فوق دیپلم
مجموعه دروا )کدگذاری 

ها ت مدارک پزشکی ت بیماری
آمار بیمارستانی ت اصطالحات 

 پزشکی ت کلیات پزشکی(

 (3060)کد مدارک پزشکی  
 لیسانس

 (3060)کد مدارک پزشکی  
 (3061)کد فناوری اطالعات سالمت 

 (103)کد  بهیار

 دیپلم

 عمومی
 (3062)کد  بهیاری

 فوق دیپلم
 (3047)کد  مامائی

 (3048)کد  پرستاری

 (102)کد بهدار  

 عمومی   دیپلم
)ارائه گواهینامه دوره کمك 
پرستاری یکساله مورد تائید 

معاونت پرستاری وزارت بهداشت 
پس از موفقیت در آزمون به 

 باشد.( می هنگام شروع بکار الزامی

 (3067)کد  علوم انسانی (، 3066)کد  علوم تجربی (، 3065)کد ریاضی فیزیك 

متصدی خدمات اداری )ماشین نویس، 
بایگان و... ( منشی )پزشکی / بخش(  

 (141)کد 

 دیپلم
 عمومی 

 (3067)کد علوم انسانی ، (3066)کد علوم تجربی ، (3065)کد ریاضی فیزیك 

 (142)کد متصدی خدمات داروئی  
 دیپلم

 عمومی 
 (3066)کد علوم تجربی  ، (3065)کد ریاضی فیزیك 

کاربردی، مهندسي تکنولوژی و کارشناسي حرفه ای -کارشناسي حرفه ای، مهندسي فناوری، مهندسي فناوری ارشد، علميرشته ها ومقاطع تحصیلی که عبارات 
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