
 10/16/89های تحصیلی دارای اولویت در اعزام های نیازمند نیروی امریه به همراه رشتهلیست شهرستان

 

 های نامرتبط در هیچ اعزامی وجود ندارد.باشد و امکان جذب رشتهکار و رفاه اجتماعی به شرح زیر می، های تحصیلی مرتبط با وزارت تعاونکلیه رشته :1نکته 

مدیریت اطالعات و ، مدیریت اجرایی، مدیریت آموزشی، فناوری اطالعات، علوم اقتصادی، علوم اجتماعی، یعصنا، حسابداری، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، مدیریتاقتصاد و ، آمار

مدیریت کسب وکارهای ، مدیریت و آبادانی روستاها، مدیریت مالی، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، ارتباطات

 کامپیوتر، مطالعات خانواده، تماعیمطالعات اج، کوچک

 .ندارد جذب 10/16/89 اعزام برای گیالن وفارس  هایاستان :2نکته 

 باشد.ها به این وزارتخانه مرتبط نمیباشد و جذب در سایر ارگانکار و رفاه اجتماعی در سراسر ایران می، لیست زیر متعلق به ادارات تعاون :3نکته 

با ، در صورت صالحدید و نیاز ضروری، ن مربوطهاداره استا، در صورت نبود متقاضی واجد شرایط با رشته مرتبطاما ، باشدمی 0های تحصیلی درج شده در جدول اولویت جذب با رشته :4نکته 

 .دننمایهای مرتبط با وزارتخانه جذب توانند از متقاضیان با سایر رشتهمی، هماهنگی وزارتخانه

را تایید  "تایید اطالعات"و  "تایید ارسال مدارک"های باشد و تنها در صورتی که گزینهمی https://taavonyar.mcls.gov.irیار به نشانی ثبت نام فقط و فقط از طریق سامانه تعاون :5نکته 

 ها را تایید کنید.آن گردد و باید مجدداتوجه فرمایید با هر تغییری در اطالعات ثبت شده در سامانه این دو گزینه غیرفعال میگیرد. کرده باشید مدارک شما مورد بررسی قرار می

 پذیرد.ثبت نام در سامانه به منزله پذیرش نیست و پذیرش پس از بررسی مدارک و شرایط کلیه متقاضیان در استان و وزارتخانه صورت می :6نکته 

 

 

 

 

https://taavonyar.mcls.gov.ir/


 رشته های دارای اولویت مقطع شهرستان استان محل خدمت ردیف

 کارشناسی شبستر آذربایجان شرقی 0

علوم ، علوم اجتماعی، صنایع، حسابداری، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، امور مالی و مالیاتی، و مدیریت اقتصاد، آمار

 ،مدیریت دولتی، ریت بیمهمدی، مدیریت بازرگانی، مدیریت اطالعات و ارتباطات، مدیریت اجرایی، فناوری اطالعات، اقتصادی

 کامپیوتر، مطالعات خانواده، مطالعات اجتماعی، مدیریت کسب وکارهای کوچک، مدیریت مالی

 کارشناسی جلفا  آذربایجان شرقی 2

علوم ، علوم اجتماعی، صنایع، حسابداری، محیطبهداشت ، بهداشت حرفه ای، امور مالی و مالیاتی، اقتصاد و مدیریت، آمار

 ،مدیریت دولتی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت اطالعات و ارتباطات، مدیریت اجرایی، فناوری اطالعات، اقتصادی

 کامپیوتر، مطالعات خانواده، مطالعات اجتماعی، مدیریت کسب وکارهای کوچک، مدیریت مالی

 کارشناسی ورزقان  آذربایجان شرقی 3

علوم ، علوم اجتماعی، صنایع، حسابداری، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، امور مالی و مالیاتی، اقتصاد و مدیریت، آمار

 ،مدیریت دولتی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت اطالعات و ارتباطات، مدیریت اجرایی، فناوری اطالعات، اقتصادی

 کامپیوتر، مطالعات خانواده، عیمطالعات اجتما، مدیریت کسب وکارهای کوچک، مدیریت مالی

 کارشناسی عجب شیر آذربایجان شرقی 4

علوم ، علوم اجتماعی، صنایع، حسابداری، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، امور مالی و مالیاتی، اقتصاد و مدیریت، آمار

 ،مدیریت دولتی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت اطالعات و ارتباطات، مدیریت اجرایی، فناوری اطالعات، اقتصادی

 کامپیوتر، مطالعات خانواده، مطالعات اجتماعی، مدیریت کسب وکارهای کوچک، مدیریت مالی

 کارشناسی ارومیه غربی آذربایجان 5
ت مدیری، مدیریت بازرگانی، مدیریت اجرایی، مدیریت آموزشی، فناوری اطالعات، علوم اقتصادی، حسابداری، اقتصاد و مدیریت

 کامپیوتر، مدیریت مالی، مدیریت صنعتی، دولتی

 کارشناسی نقده آذربایجان غربی 6

 ،مدیریت اطالعات و ارتباطات، مدیریت اجرایی، مدیریت آموزشی، اطالعاتفناوری ، علوم اقتصادی، حسابداری، اقتصاد و مدیریت

العات مط، مدیریت کسب وکارهای کوچک، مدیریت مالی، مدیریت گمرکی، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی

 کامپیوتر، خانواده

 کارشناسی اردبیل اردبیل 7
مدیریت ، مدیریت آموزشی، فناوری اطالعات، علوم اجتماعی، صنایع، حسابداری، بهداشت حرفه ای، اقتصاد و مدیریت، آمار

 کامپیوتر ، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت اطالعات و ارتباطات، اجرایی

 کارشناسی اردبیل اردبیل 9
مدیریت ، مدیریت آموزشی، فناوری اطالعات، علوم اجتماعی، صنایع، حسابداری، بهداشت حرفه ای، اقتصاد و مدیریت، آمار

 کامپیوتر ، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت اطالعات و ارتباطات، اجرایی



 رشته های دارای اولویت مقطع شهرستان استان محل خدمت ردیف

 کارشناسی اردبیل اردبیل 8
مدیریت ، مدیریت آموزشی، فناوری اطالعات، علوم اجتماعی، صنایع، حسابداری، بهداشت حرفه ای، اقتصاد و مدیریت، آمار

 کامپیوتر ، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت اطالعات و ارتباطات، اجرایی

 اردبیل اردبیل 01
کارشناسی 

 ارشد

مدیریت ، مدیریت آموزشی، فناوری اطالعات، علوم اجتماعی، صنایع، حسابداری، بهداشت حرفه ای، اقتصاد و مدیریت، آمار

 کامپیوتر ، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت اطالعات و ارتباطات، اجرایی

 کارشناسی کوثر اردبیل 00
مدیریت ، مدیریت آموزشی، فناوری اطالعات، علوم اجتماعی، صنایع، حسابداری، بهداشت حرفه ای، اقتصاد و مدیریت، آمار

 کامپیوتر ، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت اطالعات و ارتباطات، اجرایی

 اصفهان  اصفهان  02
کارشناسی 

 ارشد

، صنایع، حسابداری، تکنولوژی تولیدات دامی، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، امور مالی و مالیاتی، اقتصاد و مدیریت، آمار

مدیریت اطالعات و ، مدیریت اجرایی، مدیریت آموزشی، مددکاری اجتماعی، تفناوری اطالعا، علوم اقتصادی، علوم اجتماعی

، الیمدیریت م، مدیریت گمرکی، مدیریت دولتی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، ارتباطات

 کامپیوتر، مطالعات خانواده، مطالعات اجتماعی، مدیریت کسب وکارهای کوچک، آبادانی روستاهامدیریت و 

 دکتری اصفهان  اصفهان  03

، صنایع، حسابداری، تکنولوژی تولیدات دامی، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، امور مالی و مالیاتی، اقتصاد و مدیریت، آمار

مدیریت اطالعات و ، مدیریت اجرایی، مدیریت آموزشی، مددکاری اجتماعی، فناوری اطالعات، علوم اقتصادی، علوم اجتماعی

، الیمدیریت م، مدیریت گمرکی، مدیریت دولتی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، ارتباطات

 کامپیوتر، مطالعات خانواده، مطالعات اجتماعی، مدیریت کسب وکارهای کوچک، مدیریت و آبادانی روستاها

 کارشناسی سمیرم اصفهان  04

، صنایع، حسابداری، تکنولوژی تولیدات دامی، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، امور مالی و مالیاتی، اقتصاد و مدیریت، آمار

مدیریت اطالعات و ، مدیریت اجرایی، مدیریت آموزشی، اجتماعیمددکاری ، فناوری اطالعات، علوم اقتصادی، علوم اجتماعی

، الیمدیریت م، مدیریت گمرکی، مدیریت دولتی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، ارتباطات

 کامپیوتر، مطالعات خانواده، مطالعات اجتماعی، مدیریت کسب وکارهای کوچک، تاهامدیریت و آبادانی روس

 کارشناسی گلپایگان اصفهان  05

، صنایع، حسابداری، تکنولوژی تولیدات دامی، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، امور مالی و مالیاتی، اقتصاد و مدیریت، آمار

مدیریت اطالعات و ، مدیریت اجرایی، مدیریت آموزشی، مددکاری اجتماعی، فناوری اطالعات، علوم اقتصادی، علوم اجتماعی

، الیمدیریت م، مدیریت گمرکی، مدیریت دولتی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، ارتباطات

 کامپیوتر، مطالعات خانواده، مطالعات اجتماعی، مدیریت کسب وکارهای کوچک، مدیریت و آبادانی روستاها



 رشته های دارای اولویت مقطع شهرستان استان محل خدمت ردیف

 کارشناسی مهردشت اصفهان  06

، صنایع، حسابداری، تکنولوژی تولیدات دامی، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، امور مالی و مالیاتی، مدیریتاقتصاد و ، آمار

مدیریت اطالعات و ، مدیریت اجرایی، مدیریت آموزشی، مددکاری اجتماعی، فناوری اطالعات، علوم اقتصادی، علوم اجتماعی

، الیمدیریت م، مدیریت گمرکی، مدیریت دولتی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، ارتباطات

 کامپیوتر، مطالعات خانواده، مطالعات اجتماعی، ریت کسب وکارهای کوچکمدی، مدیریت و آبادانی روستاها

 کارشناسی کوهپایه  اصفهان  07

، صنایع، حسابداری، تکنولوژی تولیدات دامی، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، امور مالی و مالیاتی، اقتصاد و مدیریت، آمار

مدیریت اطالعات و ، مدیریت اجرایی، مدیریت آموزشی، مددکاری اجتماعی، فناوری اطالعات، علوم اقتصادی، علوم اجتماعی

، الیمدیریت م، مدیریت گمرکی، مدیریت دولتی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، ارتباطات

 کامپیوتر، مطالعات خانواده، مطالعات اجتماعی، مدیریت کسب وکارهای کوچک، مدیریت و آبادانی روستاها

 کامپیوتر ، مدیریت دولتی، مدیریت اجرایی، اقتصاد و مدیریت کارشناسی اشتهارد البرز 09

 کارشناسی ایالم  ایالم  08
مدیریت ، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت اجرایی، مدیریت آموزشی، علوم اقتصادی، علوم اجتماعی، حسابداری 

 کامپیوتر، مطالعات خانواده، مطالعات اجتماعی، مدیریت کسب وکارهای کوچک، مدیریت مالی، صنعتی

 کارشناسی سیروان  ایالم  21
مدیریت ، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت اجرایی، مدیریت آموزشی، علوم اقتصادی، علوم اجتماعی، حسابداری 

 کامپیوتر، مطالعات خانواده، مطالعات اجتماعی، مدیریت کسب وکارهای کوچک، مدیریت مالی، صنعتی

 کارشناسی بوشهر بوشهر  20
، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، فناوری اطالعات، علوم اجتماعی، حسابداری، اقتصاد و مدیریت، آمار

 کامپیوتر ، مطالعات اجتماعی، مدیریت مالی

 بوشهر بوشهر  22
کارشناسی 

 ارشد

، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، فناوری اطالعات، علوم اجتماعی، حسابداری، اقتصاد و مدیریت، آمار

 کامپیوتر ، مطالعات اجتماعی، مدیریت مالی

 دکتری بوشهر بوشهر  23
، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، فناوری اطالعات، علوم اجتماعی، حسابداری، اقتصاد و مدیریت، آمار

 کامپیوتر ، مطالعات اجتماعی، مدیریت مالی

 کارشناسی عسلویه بوشهر  24
، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، فناوری اطالعات، علوم اجتماعی، حسابداری، اقتصاد و مدیریت، آمار

 کامپیوتر ، مطالعات خانواده، مدیریت مالی



 رشته های دارای اولویت مقطع شهرستان استان محل خدمت ردیف

 کارشناسی فیروزکوه  تهران 25
مدیریت  ،مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، علوم اقتصادی، حسابداری، امور مالی و مالیاتی، اقتصاد و مدیریت

 مالی 

 مدیریت اجرایی، امور مالی و مالیاتی، اقتصاد و مدیریت کارشناسی پردیس تهران 26

 کارشناسی فارسان چهارمحال و بختیاری 27
 ،مدیریت بازرگانی، فناوری اطالعات، علوم اقتصادی، علوم اجتماعی، صنایع، حسابداری، بهداشت حرفه ای، اقتصاد و مدیریت

 کامپیوتر، مدیریت کسب وکارهای کوچک، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی

 کارشناسی لردگان چهارمحال و بختیاری 29
 ،مدیریت بازرگانی، فناوری اطالعات، علوم اقتصادی، علوم اجتماعی، صنایع، حسابداری، بهداشت حرفه ای، اقتصاد و مدیریت

 کامپیوتر ، مطالعات اجتماعی، مدیریت کسب وکارهای کوچک، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی

 کارشناسی اردل چهارمحال و بختیاری 28
 ،مدیریت بازرگانی، فناوری اطالعات، علوم اقتصادی، علوم اجتماعی، صنایع، حسابداری، بهداشت حرفه ای، اقتصاد و مدیریت

 کامپیوتر ، مطالعات اجتماعی، مدیریت کسب وکارهای کوچک، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی

 کارشناسی بیرجند خراسان جنوبی 31
 ،مدیریت کسب وکارهای کوچک، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، علوم اقتصادی، علوم اجتماعی، حسابداری، اقتصاد و مدیریت

 کامپیوتر، مطالعات اجتماعی

 ر کامپیوت، مدیریت کسب وکارهای کوچک، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، علوم اقتصادی، حسابداری، اقتصاد و مدیریت کارشناسی نهبندان خراسان جنوبی 30

 کارشناسی تایباد  خراسان رضوی 32

علوم ، علوم اجتماعی، صنایع، حسابداری، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، امور مالی و مالیاتی، اقتصاد و مدیریت، آمار

 ،مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت اطالعات و ارتباطات، مدیریت اجرایی، مدیریت آموزشی، فناوری اطالعات، اقتصادی

، یالعات اجتماعمط، مدیریت کسب وکارهای کوچک، مدیریت و آبادانی روستاها، مدیریت مالی، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی

 کامپیوتر، مطالعات خانواده

 کارشناسی قوچان خراسان رضوی 33

، صنایع، حسابداری، تکنولوژی تولیدات دامی، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، امور مالی و مالیاتی، اقتصاد و مدیریت، آمار

مدیریت ، مدیریت اطالعات و ارتباطات، مدیریت اجرایی، مدیریت آموزشی، فناوری اطالعات، علوم اقتصادی، علوم اجتماعی

 مدیریت کسب وکارهای، مدیریت و آبادانی روستاها، مدیریت مالی، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی، مدیریت بیمه، بازرگانی

 کامپیوتر، مطالعات خانواده، مطالعات اجتماعی، کوچک



 رشته های دارای اولویت مقطع شهرستان استان محل خدمت ردیف

 کارشناسی مشهد  خراسان رضوی 34

علوم ، علوم اجتماعی، صنایع، حسابداری، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، امور مالی و مالیاتی، مدیریتاقتصاد و ، آمار

 ،مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت اطالعات و ارتباطات، مدیریت اجرایی، مدیریت آموزشی، فناوری اطالعات، اقتصادی

 وترکامپی، مطالعات خانواده، مطالعات اجتماعی، ب وکارهای کوچکمدیریت کس، مدیریت مالی، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی

 کارشناسی چناران  خراسان رضوی 35

، صنایع، حسابداری، تکنولوژی تولیدات دامی، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، امور مالی و مالیاتی، اقتصاد و مدیریت، آمار

مدیریت ، مدیریت اطالعات و ارتباطات، مدیریت اجرایی، مدیریت آموزشی، اطالعاتفناوری ، علوم اقتصادی، علوم اجتماعی

 مدیریت کسب وکارهای، مدیریت و آبادانی روستاها، مدیریت مالی، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی، مدیریت بیمه، بازرگانی

 کامپیوتر، مطالعات خانواده، مطالعات اجتماعی، کوچک

 کارشناسی سرخس خراسان رضوی 36

، صنایع، حسابداری، تکنولوژی تولیدات دامی، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، امور مالی و مالیاتی، اقتصاد و مدیریت، آمار

مدیریت ، ارتباطات مدیریت اطالعات و، مدیریت اجرایی، مدیریت آموزشی، فناوری اطالعات، علوم اقتصادی، علوم اجتماعی

مدیریت  ،مدیریت و آبادانی روستاها، مدیریت مالی، مدیریت گمرکی، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی، مدیریت بیمه، بازرگانی

 کامپیوتر، مطالعات خانواده، مطالعات اجتماعی، کسب وکارهای کوچک

 کارشناسی خلیل آباد  خراسان رضوی 37

علوم ، علوم اجتماعی، صنایع، حسابداری، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، امور مالی و مالیاتی، و مدیریتاقتصاد ، آمار

، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت اطالعات و ارتباطات، مدیریت اجرایی، مدیریت آموزشی، فناوری اطالعات، اقتصادی

مطالعات ، مطالعات اجتماعی، مدیریت کسب وکارهای کوچک، تاهامدیریت و آبادانی روس، مدیریت مالی، مدیریت صنعتی

 کامپیوتر، خانواده

 کارشناسی رازوجرگالن خراسان شمالی 39
ت مدیری، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، فناوری اطالعات، علوم اجتماعی، حسابداری، اقتصاد و مدیریت

 کامپیوتر ، مالی

 کارشناسی جاجرم خراسان شمالی 38
ت مدیری، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، فناوری اطالعات، علوم اجتماعی، حسابداری، اقتصاد و مدیریت

 کامپیوتر ، مالی

 خراسان شمالی 41
مانه 

 وسملقان 
 کارشناسی

ت مدیری، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، فناوری اطالعات، علوم اجتماعی، حسابداری، اقتصاد و مدیریت

 کامپیوتر ، مالی

 اندیمشک  خوزستان 40
کارشناسی 

 ارشد
 کامپیوتر ، مدیریت مالی، مدیریت دولتی، علوم اقتصادی، علوم اجتماعی، حسابداری



 رشته های دارای اولویت مقطع شهرستان استان محل خدمت ردیف

 کامپیوتر ، مدیریت مالی، مدیریت دولتی، علوم اقتصادی، علوم اجتماعی، حسابداری کارشناسی اهواز خوزستان 42

 کامپیوتر ، مدیریت مالی، مدیریت دولتی، علوم اقتصادی، علوم اجتماعی، سابداریح کارشناسی اهواز خوزستان 43

 اهواز خوزستان 44
کارشناسی 

 ارشد
 کامپیوتر ، مدیریت مالی، مدیریت دولتی، علوم اقتصادی، علوم اجتماعی، حسابداری

 کامپیوتر ، مدیریت مالی، مدیریت دولتی، علوم اقتصادی، علوم اجتماعی، حسابداری دکتری اهواز خوزستان 45

 کامپیوتر ، مدیریت مالی، مدیریت دولتی، علوم اقتصادی، علوم اجتماعی، حسابداری کارشناسی شوش  خوزستان 46

 کامپیوتر ، مدیریت مالی، مدیریت دولتی، علوم اقتصادی، علوم اجتماعی، حسابداری کارشناسی اندیکا خوزستان 47

 کامپیوتر ، مدیریت مالی، مدیریت دولتی، علوم اقتصادی، علوم اجتماعی، حسابداری کارشناسی گتوند  خوزستان 49

 کارشناسی ماه نشان  زنجان 48

، صنایع، حسابداری، تکنولوژی تولیدات دامی، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، امور مالی و مالیاتی، اقتصاد و مدیریت، آمار

مدیریت اطالعات و ، مدیریت اجرایی، مدیریت آموزشی، مددکاری اجتماعی، فناوری اطالعات، علوم اقتصادی، علوم اجتماعی

 مدیریت، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، ارتباطات

، مطالعات خانواده، مطالعات اجتماعی، مدیریت کسب وکارهای کوچک، مدیریت و آبادانی روستاها، مدیریت مالی، گمرکی

 کامپیوتر

 کارشناسی سمنان سمنان 51

علوم ، علوم اجتماعی، صنایع، حسابداری، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، امور مالی و مالیاتی، اقتصاد و مدیریت، آمار

مدیریت ، مدیریت اطالعات و ارتباطات، مدیریت اجرایی، مدیریت آموزشی، تماعیمددکاری اج، فناوری اطالعات، اقتصادی

، الیمدیریت م، مدیریت گمرکی، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مدیریت بیمه، بازرگانی

 کامپیوتر ، مطالعات خانواده، مطالعات اجتماعی، مدیریت کسب وکارهای کوچک، آبادانی روستاها مدیریت و



 رشته های دارای اولویت مقطع شهرستان استان محل خدمت ردیف

 کارشناسی شاهرود سمنان 50

علوم ، علوم اجتماعی، صنایع، حسابداری، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، امور مالی و مالیاتی، اقتصاد و مدیریت، آمار

مدیریت ، مدیریت اطالعات و ارتباطات، مدیریت اجرایی، موزشیمدیریت آ، مددکاری اجتماعی، فناوری اطالعات، اقتصادی

، الیمدیریت م، مدیریت گمرکی، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مدیریت بیمه، بازرگانی

 کامپیوتر ، مطالعات خانواده، مطالعات اجتماعی، مدیریت کسب وکارهای کوچک، امدیریت و آبادانی روستاه

 کارشناسی مهدیشهر  سمنان 52

، علوم اقتصادی، علوم اجتماعی، حسابداری، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، امور مالی و مالیاتی، اقتصاد و مدیریت، آمار

، مدیریت بازرگانی، مدیریت اطالعات و ارتباطات، مدیریت اجرایی، مدیریت آموزشی، مددکاری اجتماعی، فناوری اطالعات

ب مدیریت کس، مدیریت و آبادانی روستاها، مدیریت مالی، مدیریت گمرکی، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی، مدیریت بیمه

 کامپیوتر ، خانوادهمطالعات ، مطالعات اجتماعی، وکارهای کوچک

 کارشناسی ارادان  سمنان 53

علوم ، علوم اجتماعی، صنایع، حسابداری، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، امور مالی و مالیاتی، اقتصاد و مدیریت، آمار

مدیریت ، مدیریت اطالعات و ارتباطات، مدیریت اجرایی، موزشیمدیریت آ، مددکاری اجتماعی، فناوری اطالعات، اقتصادی

، الیمدیریت م، مدیریت گمرکی، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مدیریت بیمه، بازرگانی

 کامپیوتر ، مطالعات خانواده، مطالعات اجتماعی، مدیریت کسب وکارهای کوچک، امدیریت و آبادانی روستاه

 کارشناسی سرخه  سمنان 54

علوم ، علوم اجتماعی، صنایع، حسابداری، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، امور مالی و مالیاتی، اقتصاد و مدیریت، آمار

مدیریت ، مدیریت اطالعات و ارتباطات، مدیریت اجرایی، موزشیمدیریت آ، مددکاری اجتماعی، فناوری اطالعات، اقتصادی

، الیمدیریت م، مدیریت گمرکی، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مدیریت بیمه، بازرگانی

 کامپیوتر ، مطالعات خانواده، مطالعات اجتماعی، مدیریت کسب وکارهای کوچک، امدیریت و آبادانی روستاه

 ایرانشهر  سیستان و بلوچستان 55
کارشناسی 

 ارشد

ت مدیری، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، ، علوم اقتصادی، علوم اجتماعی، حسابداری، اقتصاد و مدیریت

 کامپیوتر ، مالی

 چاه بهار  سیستان و بلوچستان 56
کارشناسی 

 ارشد

 ،مدیریت بازرگانی، علوم اقتصادی، علوم اجتماعی، صنایع، حسابداری، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، اقتصاد و مدیریت

 کامپیوتر ، مدیریت مالی، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی

 کارشناسی دلگان  سیستان و بلوچستان 57
، فناوری اطالعات، علوم اقتصادی، علوم اجتماعی، صنایع، حسابداری، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، اقتصاد و مدیریت

 کامپیوتر، مدیریت مالی، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت اجرایی



 رشته های دارای اولویت مقطع شهرستان استان محل خدمت ردیف

 کارشناسی قصرقند  سیستان و بلوچستان 59
، فناوری اطالعات، علوم اقتصادی، علوم اجتماعی، صنایع، حسابداری، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، اقتصاد و مدیریت

 کامپیوتر ، مدیریت مالی، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی

 کارشناسی زهک سیستان و بلوچستان 58
 ،مدیریت بازرگانی، علوم اقتصادی، علوم اجتماعی، صنایع، حسابداری، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، اقتصاد و مدیریت

 کامپیوتر ، مدیریت مالی، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی

 ، مدیریت دولتی، علوم اقتصادی، علوم اجتماعی، صنایع، حسابداری، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای  کارشناسی قزوین قزوین 61

 کارشناسی البرز قزوین 60
، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، علوم اقتصادی، علوم اجتماعی، صنایع، حسابداری، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای 

 مدیریت کسب وکارهای کوچک، مدیریت صنعتی

 قم قم 62
کارشناسی 

 ارشد
 کامپیوتر، اطالعات فناوری، حسابداری، آمار

 کامپیوتر، اطالعات فناوری، حسابداری، آمار کارشناسی قم قم 63

 کامپیوتر ، مدیریت دولتی، فناوری اطالعات، علوم اجتماعی، حسابداری کارشناسی مریوان کردستان 64

 کامپیوتر ، مدیریت صنعتی، حسابداری کارشناسی زرند کرمان 65

 کامپیوتر ، مدیریت صنعتی، حسابداری کارشناسی کرمان کرمان 66

 کارشناسی جوانرود کرمانشاه 67
ریت مدی، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، علوم اقتصادی، علوم اجتماعی، حسابداری، بهداشت حرفه ای، اقتصاد و مدیریت، آمار

 کسب وکارهای کوچک 

 کارشناسی داالهو کرمانشاه 69
ریت مدی، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، علوم اقتصادی، علوم اجتماعی، حسابداری، بهداشت حرفه ای، اقتصاد و مدیریت، آمار

 کسب وکارهای کوچک 

 کارشناسی کهگیلویه کهگیلویه و بویراحمد 68
مدیریت اطالعات و ، مدیریت اجرایی، مدیریت آموزشی، فناوری اطالعات، علوم اقتصادی، صنایع، حسابداری، ، اقتصاد و مدیریت

 کامپیوتر، مطالعات اجتماعی، مدیریت مالی، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، ارتباطات



 رشته های دارای اولویت مقطع شهرستان استان محل خدمت ردیف

 گچساران کهگیلویه و بویراحمد 71
کارشناسی 

 ارشد

مدیریت اطالعات و ، مدیریت اجرایی، مدیریت آموزشی، فناوری اطالعات، علوم اقتصادی، صنایع، حسابداری، ، اقتصاد و مدیریت

 کامپیوتر، مطالعات اجتماعی، مدیریت مالی، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، ارتباطات

 کارشناسی بهمئی کهگیلویه و بویراحمد 70

 ،مدیریت آموزشی، مددکاری اجتماعی، فناوری اطالعات، علوم اقتصادی، علوم اجتماعی، صنایع، حسابداری، ، اقتصاد و مدیریت

و  مدیریت، الیمدیریت م، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت اطالعات و ارتباطات، مدیریت اجرایی

 کامپیوتر، مطالعات اجتماعی، آبادانی روستاها

 کارشناسی کردکوی  گلستان 72
مدیریت ، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت اجرایی، مدیریت آموزشی، فناوری اطالعات، علوم اجتماعی، حسابداری 

 کامپیوتر، مدیریت مالی، صنعتی

 دکتری گنبدکاوس  گلستان 73
مدیریت ، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت اجرایی، مدیریت آموزشی، فناوری اطالعات، علوم اجتماعی، حسابداری 

 کامپیوتر، مدیریت مالی، صنعتی

 کارشناسی مینو دشت  گلستان 74
مدیریت ، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت اجرایی، مدیریت آموزشی، فناوری اطالعات، علوم اجتماعی، حسابداری 

 کامپیوتر، مدیریت مالی، صنعتی

 کارشناسی ازادشهر گلستان 75
مدیریت ، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، مدیریت اجرایی، مدیریت آموزشی، فناوری اطالعات، علوم اجتماعی، حسابداری 

 کامپیوتر، مدیریت مالی، صنعتی

 کارشناسی دورود لرستان 76
ات مطالع، مدیریت مالی، مدیریت دولتی، مدیریت آموزشی، مددکاری اجتماعی، علوم اقتصادی، علوم اجتماعی، اقتصاد و مدیریت

 کامپیوتر ، اجتماعی

 کارشناسی دوره لرستان 77
مدیریت ، مدیریت اجرایی، مدیریت آموزشی، فناوری اطالعات، علوم اقتصادی، علوم اجتماعی، حسابداری، اقتصاد و مدیریت

 مطالعات خانواده، مطالعات اجتماعی، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، اطالعات و ارتباطات

 کارشناسی بابل مازندران 79

علوم ، علوم اجتماعی، صنایع، حسابداری، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، امور مالی و مالیاتی، اقتصاد و مدیریت، آمار

 ،مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت اطالعات و ارتباطات، مدیریت اجرایی، مدیریت آموزشی، فناوری اطالعات، اقتصادی

 وترکامپی، نوادهمطالعات خا، مطالعات اجتماعی، مدیریت کسب وکارهای کوچک، مدیریت مالی، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی
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 کارشناسی سوادکوه  مازندران 78

علوم ، علوم اجتماعی، صنایع، حسابداری، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، امور مالی و مالیاتی، اقتصاد و مدیریت، آمار

 ،مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، اطالعات و ارتباطاتمدیریت ، مدیریت اجرایی، مدیریت آموزشی، فناوری اطالعات، اقتصادی

 وترکامپی، مطالعات خانواده، مطالعات اجتماعی، مدیریت کسب وکارهای کوچک، مدیریت مالی، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی

 کارشناسی گلوگاه مازندران 91

علوم ، علوم اجتماعی، صنایع، حسابداری، بهداشت محیط، ای بهداشت حرفه، امور مالی و مالیاتی، اقتصاد و مدیریت، آمار

 ،مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت اطالعات و ارتباطات، مدیریت اجرایی، مدیریت آموزشی، فناوری اطالعات، اقتصادی

 وترکامپی، مطالعات خانواده، مطالعات اجتماعی، مدیریت کسب وکارهای کوچک، مدیریت مالی، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی

 کارشناسی عباس آباد  مازندران 90

علوم ، علوم اجتماعی، صنایع، حسابداری، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، امور مالی و مالیاتی، اقتصاد و مدیریت، آمار

 ،مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت اطالعات و ارتباطات، مدیریت اجرایی، آموزشیمدیریت ، فناوری اطالعات، اقتصادی

 وترکامپی، مطالعات خانواده، مطالعات اجتماعی، مدیریت کسب وکارهای کوچک، مدیریت مالی، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی

 مدیریت مالی ، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، حسابداری، اقتصاد و مدیریت کارشناسی کمیجان  مرکزی 92

 کارشناسی قشم هرمزگان 93

مدیریت اطالعات و ، مدیریت اجرایی، مددکاری اجتماعی، فناوری اطالعات، علوم اقتصادی، حسابداری، امور مالی و مالیاتی، آمار

 ،مدیریت کسب وکارهای کوچک، مدیریت و آبادانی روستاها، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، ارتباطات

 پیوتر کام، مطالعات اجتماعی

 کارشناسی خمیر  هرمزگان 94

مدیریت اطالعات و ، مدیریت اجرایی، مددکاری اجتماعی، فناوری اطالعات، علوم اقتصادی، حسابداری، امور مالی و مالیاتی، آمار

 ،مدیریت کسب وکارهای کوچک، مدیریت و آبادانی روستاها، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، ارتباطات

 پیوتر کام، مطالعات اجتماعی

 کارشناسی بشاگرد هرمزگان 95

مدیریت اطالعات و ، مدیریت اجرایی، مددکاری اجتماعی، فناوری اطالعات، علوم اقتصادی، حسابداری، امور مالی و مالیاتی، آمار

 ،مدیریت کسب وکارهای کوچک، مدیریت و آبادانی روستاها، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی، ارتباطات

 پیوتر کام، مطالعات اجتماعی



 رشته های دارای اولویت مقطع شهرستان استان محل خدمت ردیف

 کارشناسی همدان همدان 96

، صنایع، حسابداری، تکنولوژی تولیدات دامی، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، امور مالی و مالیاتی، اقتصاد و مدیریت، آمار

مدیریت اطالعات و ، مدیریت اجرایی، مدیریت آموزشی، مددکاری اجتماعی، فناوری اطالعات، اقتصادیعلوم ، علوم اجتماعی

 مدیریت، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، ارتباطات

، مطالعات خانواده، مطالعات اجتماعی، مدیریت کسب وکارهای کوچک، مدیریت و آبادانی روستاها، مدیریت مالی، گمرکی

 کامپیوتر

 کارشناسی همدان همدان 97

، صنایع، حسابداری، تکنولوژی تولیدات دامی، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، امور مالی و مالیاتی، اقتصاد و مدیریت، آمار

مدیریت اطالعات و ، مدیریت اجرایی، مدیریت آموزشی، مددکاری اجتماعی، فناوری اطالعات، علوم اقتصادی، علوم اجتماعی

 مدیریت، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، ارتباطات

، مطالعات خانواده، مطالعات اجتماعی، مدیریت کسب وکارهای کوچک، مدیریت و آبادانی روستاها، مدیریت مالی، گمرکی

 کامپیوتر

 همدان همدان 99
کارشناسی 

 ارشد

، صنایع، حسابداری، تکنولوژی تولیدات دامی، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، امور مالی و مالیاتی، اقتصاد و مدیریت، آمار

مدیریت اطالعات و ، مدیریت اجرایی، مدیریت آموزشی، مددکاری اجتماعی، فناوری اطالعات، علوم اقتصادی، اجتماعیعلوم 

 مدیریت، نعتیمدیریت ص، مدیریت دولتی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، ارتباطات

، مطالعات خانواده، مطالعات اجتماعی، مدیریت کسب وکارهای کوچک، مدیریت و آبادانی روستاها، مدیریت مالی، گمرکی

 کامپیوتر

 کارشناسی فامنین همدان 98

، صنایع، حسابداری، تکنولوژی تولیدات دامی، بهداشت محیط، ایبهداشت حرفه ، امور مالی و مالیاتی، اقتصاد و مدیریت، آمار

مدیریت اطالعات و ، مدیریت اجرایی، مدیریت آموزشی، مددکاری اجتماعی، فناوری اطالعات، علوم اقتصادی، علوم اجتماعی

 مدیریت، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، تارتباطا

، طالعات خانوادهم، مطالعات اجتماعی، مدیریت کسب وکارهای کوچک، مدیریت و آبادانی روستاها، مدیریت مالی، گمرکی

 کامپیوتر
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، صنایع، حسابداری، تکنولوژی تولیدات دامی، بهداشت محیط، بهداشت حرفه ای، امور مالی و مالیاتی، اقتصاد و مدیریت، آمار

مدیریت اطالعات و ، مدیریت اجرایی، مدیریت آموزشی، مددکاری اجتماعی، فناوری اطالعات، علوم اقتصادی، علوم اجتماعی

 مدیریت، مدیریت صنعتی، تیمدیریت دول، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، ارتباطات

، مطالعات خانواده، مطالعات اجتماعی، مدیریت کسب وکارهای کوچک، مدیریت و آبادانی روستاها، مدیریت مالی، گمرکی

 کامپیوتر

 مدیریت صنعتی ، مدیریت دولتی، علوم اقتصادی، علوم اجتماعی، حسابداری، آمار کارشناسی اردکان یزد 80

 کارشناسی بافق یزد 82
 ،مدیریت اطالعات و ارتباطات، مدیریت اجرایی، فناوری اطالعات، علوم اقتصادی، علوم اجتماعی، حسابداری، اقتصاد و مدیریت

 مپیوتر کا، مطالعات اجتماعی، مدیریت کسب وکارهای کوچک، مدیریت مالی، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی

 کارشناسی تفت یزد 83
 ،مدیریت اطالعات و ارتباطات، مدیریت اجرایی، فناوری اطالعات، علوم اقتصادی، علوم اجتماعی، حسابداری، اقتصاد و مدیریت

 مپیوتر کا، مطالعات اجتماعی، مدیریت کسب وکارهای کوچک، مدیریت مالی، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی

 یزد یزد 84
کارشناسی 

 ارشد

 ،مدیریت اطالعات و ارتباطات، مدیریت اجرایی، فناوری اطالعات، علوم اقتصادی، علوم اجتماعی، حسابداری، اقتصاد و مدیریت

 ر مپیوتکا، مطالعات اجتماعی، مدیریت کسب وکارهای کوچک، مدیریت مالی، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی

 کارشناسی  صدوق یزد 85
 ،مدیریت اطالعات و ارتباطات، مدیریت اجرایی، فناوری اطالعات، علوم اقتصادی، علوم اجتماعی، حسابداری، اقتصاد و مدیریت

 مپیوتر کا، مطالعات اجتماعی، مدیریت کسب وکارهای کوچک، مدیریت مالی، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی

 کارشناسی بهاباد  یزد 86
 ،مدیریت اطالعات و ارتباطات، مدیریت اجرایی، فناوری اطالعات، علوم اقتصادی، علوم اجتماعی، حسابداری، اقتصاد و مدیریت

 مپیوتر کا، مطالعات اجتماعی، مدیریت کسب وکارهای کوچک، مدیریت مالی، مدیریت صنعتی، مدیریت دولتی، مدیریت بازرگانی

 


