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 پیش گفتار: 

 

 دیریتم اطالعات سیستم" بزرگ سازمانهاي در بویژه انسانی، منابع مدیریت نظام در مهم ابزارهاي از یکی

 سازمان، نسانیا نیروي با رابطه در داده ازپایگاههاي استفاده با تا است قادر اطالعاتی سیستم این.  است "انسانی منابع

 فراهم سازمان انسانی منابع با دررابطه سازمان ارشد مدیران و میانی مدیران گیري تصمیم براي را موردنیاز اطالعات

 اطالعات یستمدرس سیستم زیر عنوان به تواند می اطالعاتی، سیستم این که گفت توان می سیستمی درنگاهی. سازد

 و نسانیا نیروي با مرتبط هاي داده از دروندادهایی شامل سیستم، یک عنوان به نیز وخود باشد مطرح سازمان مدیریت

وجود  .گیرد می قرار مورداستفاده سازمان مدیریت مختلف سطوح در الزم ریزیهاي برنامه جهت که است بروندادهایی

این نظام در بخش سالمت بعلت اهمیت حضور و در دسترس بودن نیروي کار سالمت در ارائه خدمات بهداشتی و 

ت دوچندان می یابد. متاسفانه در بخش سالمت کشور چنین نظامی وجود ندارد و دفتر مدیریت منابع درمانی اهمی

انسانی سعی دارد که نظام اطالعات و دیده بانی منابع انسانی بخش سالمت کشور را با همکاري کارشناسان و 

نماید. فاز اول این اقدام طراحی و  لوم پزشکی کشور راه اندازي متخصصان اطالعات منابع انسانی دانشگاههاي ع

اهداف راه اندازي  استقرار نظام اطالعات منابع انسانی مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

 این نظام عبارتند از:

o و سازمانهاي تابعه؛ بهداشت وزارت مجموعه در انسانی منابع جامع اطالعات نظام ایجاد 

o مجموعه وزارت بهداشت و سازمانهاي تابعه؛ در انسانی منابع استاندارد يافزار نرم سیستم ایجاد 

o سطح در فرآیندها نای کامل مکانیزاسیون و طبقه ارتقاء تشکیالت، پرسنلی، اطالعاتی سیستمهاي یکپارچگی 

 ي علوم پزشکی کشور و سازمانهاي تابعه؛دانشگاهها توسعه معاونتهاي

o ؛افزاري نرم سیستم شدن استاندارد با پرسنلی قوانین و ضوابط از بسیاري شدن روشن 

o و سازمانهاي تابعه پزشکی علوم دانشگاههاي میان رویه وحدت ایجاد 

o ؛ابهامات رفع و پرسنلی جاري امور کار سهولت 

o مدیریت منابع انسانی و معاونت توسعه  جایگاه و نقش تقویت نهایت در و روز به و دقیق آمارهاي وجود

 در مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ منابعمدیریت و 
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بدیهی است که سنگ زیربناي نظام اطالعاتی کارآمد، وجود اقالم اطالعاتی استاندارد براي آن نظام می 

عرفی هر قلم اطالعاتی را م سازيو راهنماي استاندارداقالم اطالعاتی منابع انسانی استانداردهاي  کتابچه حاضرباشد. 

ا شرح ر اطالعاتی منابع انسانی تهیه شده ه و روش کار با نرم افزاري که به منظور تسهیل در معادل سازي اقالمنمود

خواهد داد. امید است که بتوان با طراحی و استقرار نظام اطالعات منابع انسانی، گام موثري را در راستاي مدیریت 

 . رداشتتخصصی بخش بهداشت و درمان بورمان به نیروي و دسترسی مردم عزیز کشکشور منابع انسانی بخش سالمت 
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 بخش اول:

استانداردهای اقالم 

 اطالعاتی
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 استانداردهاي اقالم اطالعاتی: بخش اول:

 استاندارد قلم اطالعاتی جنسیت: (1

 جنسيت

 زن

 مرد

 

 

 :استاندارد قلم اطالعاتی تاهل (2

 تأهل

 مجرد

 متأهل

 معیل

 متکفل

 توضیحات:

 در معادل سازي وضعیت تاهل به نکات ذیل توجه نمایید :

 الف ( مجرد : کلیه شاغلین  مرد و زن که  ازدواج ننموده و مزایایی دریافت نمی کنند   

آیین نامه اداري استخدامی به  55ماده  5ب(  متاهل : کلیه شاغلین مرد و زن که داراي همسرمی باشند ) باستناد بند   

 متاهلین مرد کمک هزینه عائله مندي و اوالد پرداخت میگردد .(

مسر زن که داراي هج ( معیل :    به شاغلین مرد که داراي همسر نبوده و کمک هزینه اوالد دریافت میکنند و شاغلین 

 نبوده و از کمک هزینه عائله مندي دریافت میکنند 
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آیین نامه اداري استخدامی به کارکنان زن که داراي همسر نبوده ) همسر فوت  55ماده  3د(  متکفل :  باستناد تبصره 

راي  فرزندانی هستند که براساسکرده و یا مطلقه باشد ( و یا همسر آنان معلول و یا ازکار افتاده کلی باشد و داراي 

 مراجع ذي صالح به تنهایی متکفل مخارج ایشان می باشند اطالق میشوند.

 

 استاندارد وضعیت زن سرپرست خانوار: (3

 وضعيت زن سرپرست خانوار

 بلی

 خیر

 

 توضیحات :

قابل برقراري می باشد لذا بایستی در نمونه فیلد تعریف و کد برنامه مربوطه توسط شرکت  55ماده  3باستناد تبصره 

 ارائه دهنده نرم افزار در سیستم منابع انسانی درج گردد. 

    استاندارد قلم اطالعاتی نوع شناسنامه: (5

 نوع شناسنامه

 اصلی

 المثنی
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 :و مذهب استاندارد قلم اطالعاتی دین (5

 دين رديف

 مسلمان 1

 مسیحی 2

 کلیمی 3

 زرتشتی 4

  

 مذهب رديف

 شیعه 1

 سنی 2

 

  : توضیحات

 مشروط به تحقق بند یک مذهب اجباري باشد

 :استاندارد قلم اطالعاتی مدرک تحصیلی (6

 مقطع تحصيلی مدرك تحصيلی رديف

 زیر دیپلم بیسواد 1

 زیر دیپلم خواندن و نوشتن 2

 زیر دیپلم اول دبستان 3

 زیر دیپلم دوم دبستان 4
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 زیر دیپلم سوم دبستان 5

 زیر دیپلم چهارم دبستان 6

 زیر دیپلم پنجم دبستان )پایان ابتدایی( 7

 زیر دیپلم )تسهیالت قدیمه(ششم ابتدایی قدیم 8

 زیر دیپلم اتمام دوره اول نهضت 9

 زیر دیپلم اتمام دوره دوم نهضت 10

 زیر دیپلم اول راهنمایى 11

 زیر دیپلم دوم راهنمایى 12

 زیر دیپلم سوم راهنمایى )سیکل( 13

 زیر دیپلم اول دبیرستان/ متوسطه 14

 زیر دیپلم دوم دبیرستان/ متوسطه 15

 زیر دیپلم سوم دبیرستان/ متوسطه 16

 دیپلم افتخار 17
 زیر دیپلم

 دیپلم

 دیپلم دیپلم 18

 دیپلم دیپلم بهیاري 19

 دیپلم پیش دانشگاهی 20

 کاردانی کاردانی 21

 کارشناسی کارشناسی 22

 کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 24

 ايدکتراي حرفه ايدکتراي حرفه 25

 Ph.Dدکتراي  Ph.Dدکتراي 26
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 متخصص متخصص-دکتراي تخصصی بالینی 28

 فوق تخصص فوق تخصص 29

 دیپلم دیپلم معادل 30

 کاردانی کاردانی معادل 31

 کارشناسی کارشناسی معادل 32

 کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد معادل 33

 ايدکتراي حرفه دکتراي معادل 34

 دیپلم هنري 5درجه  35

 کاردانی هنري 5درجه 36

 کارشناسی هنري 3درجه 37

 کارشناسی ارشد هنري 2درجه  38

 Ph.Dدکتراي  هنري1درجه  39

 کاردانی 1تحصیالت حوزوي سطح  40

 کارشناسی 2تحصیالت حوزوي سطح  41

 کارشناسی ارشد 3تحصیالت حوزوي سطح  42

 Ph.Dدکتراي  5تحصیالت حوزوي سطح  43

 

 توضیحات:

 :نمایید رعایت را زیر موراد فوق قلم سازي استاندارد در

 نهضت پایان==  نهضت اول دوره اتمام  

 نهضت تکمیلی==  نهضت دوم دوره اتمام 

 اند شده مشخص "متوسطه/دبیرستان"  صورت به هنرستان و دبیرستان تحصیلی مدارک  
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 است گردیده تعریف "(سیکل) راهنمایی سوم"  بصورت "سیکل" تحصیلی مدرک 

 است ردیدهگ تعریف "دکتري حرفه اي  "با عبارتو یا دکتراي پزشکی دکتري عمومی  تحصیلی مدرک 

 سازي معادل مسیست در شده تفکیک و دقت با  زیر تحصیلی مدارک است الزامی شده یاد تعاریف به توجه با 

 تخصص فوق. Ph.D. 5دکتري . 3 متخصص – بالینی تخصصی دکتري. 2   اي حرفه دکتري. 1:  شوند

: دقت شود که براي مدارک تحصیلی دیپلم به باال درج رشته تحصیلی الزامی است و می بایست تمامی رشته هاي نکته

در این میان براي تکمیل رشته هاي تحصیلی با مدرک تحصیلی دکتري با توجه به تنوع و تحصیلی تکمیل گردند، 

 حساسیت رشته هاي تحصیلی این گروه نظیر پزشکی عمومی و ... نیاز به توجه بیشتري است.

 

 

 :تحصیلی مقطعاستاندارد قلم اطالعاتی  (7

 

 

 

  

 مقطع تحصيلی رديف

 زیر دیپلم 1

 دیپلم 2

 کاردانی 3

 کارشناسی 4

 کارشناسی ارشد 5

 ايدکتراي حرفه 6

 دکتراي تخصصی 7
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 (: .Ph.Dاستاندارد قلم اطالعاتی شیوه تحصیل )اجباري براي دکتراي  (8

 شيوه تحصيل رديف

 آموزش محور 1

 پژوهش محور 2

 

 :دوره هاي تخصصیاستاندارد قلم اطالعاتی  (9

 رشته دوره تخصصی نوع دوره تخصصی رديف

 اتولوژي و نورواتولوژي فلوشیپ 1

 اختالالت کف لگن فلوشیپ 2

 اربیت و اکولوپالستی فلوشیپ 3

 اروانکولوژي فلوشیپ 4

 کودکانارولوژي  فلوشیپ 5

 ارولوژي ترمیمی فلوشیپ 6

 استرابیسم فلوشیپ 7

 استریوتاکسی فلوشیپ 8

 اکوکاردیوگرافی فلوشیپ 9

 اکولوپالستیک فلوشیپ 10

 الکترومیوگرافی و هدایت عصبی محیطی فلوشیپ 11

 ام اس فلوشیپ 12

 اندواورولوژي فلوشیپ 13

 اورژانس اطفال فلوشیپ 14

 اورولوژي زنان فلوشیپ 15
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 اینترونشنال کاردیولوژي فلوشیپ 16

 اینترونشنال کاردیولوژي کودکان و نوزادان فلوشیپ 17

 آرتروپالستی و تروما فلوشیپ 18

 آرتروسکوپی زانو فلوشیپ 19

 آندیورولوژي فلوشیپ 20

 آنکولوژي زنان فلوشیپ 21

 آي وي اف و الپاراسکوپی فلوشیپ 22

 بیماریهاي سطح چشم فلوشیپ 23

 بیماریهاي مادرزادي قلب در بالغین فلوشیپ 24

 بیهوشی پیوند اعضاي داخلی شکم فلوشیپ 25

 بیهوشی جراحی مغز و اعصاب فلوشیپ 26

 بیهوشی قلب فلوشیپ 27

 پا و مچ پا فلوشیپ 28

 پاتولوژي چشم فلوشیپ 29

 پاتولوژي مولکوالر سیتوژنیک فلوشیپ 30

 ایمپلنت -پروتز فلوشیپ 31

 پریناتولوژي فلوشیپ 32

 پریوایمپلنت فلوشیپ 33

 ايپزشکی هسته فلوشیپ 34

 پیس میکر و الکتروفیزیولوژي فلوشیپ 35

 کبد پیوند فلوشیپ 36

 پیوند کلیه فلوشیپ 37

 تخصصی اعتیاد فلوشیپ 38

 تروما در جراحی عمومی فلوشیپ 39

 تروماي چشم فلوشیپ 40
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 جراحی استخوان و مفاصل اطفال فلوشیپ 41

 جراحی اندوسکوپیک فلوشیپ 42

 جراحی پالستیک چشم فلوشیپ 43

 جراحی پیشرفته ایمپلنت فلوشیپ 44

 جراحی دست فلوشیپ 45

 جراحی زانو فلوشیپ 46

 جراحی ستون فقرات فلوشیپ 47

 جراحی سر و گردن فلوشیپ 48

 جراحی سرطان فلوشیپ 49

 جراحی عروق فلوشیپ 50

 جراحی قاعده جمجمه فلوشیپ 51

 جراحی کانسر فلوشیپ 52

 جراحی کولورکتال فلوشیپ 53

 چشم اطفال فلوشیپ 54

 درد فلوشیپ 55

 درماتوپاتولوژي فلوشیپ 56

 دندانپزشکی بیمارستانی)کودکان( فلوشیپ 57

 رادیولوژي اینترونشنال فلوشیپ 58

 رانیماسون جراحی فلوشیپ 59

 روانپزشکی نظامی فلوشیپ 60

 رینولوژي فلوشیپ 61

 رینولوژي و جراحی اندوسکوپیک سینوس فلوشیپ 62

 زیبایی پوست و لیزر فلوشیپ 63

 فقراتستون  فلوشیپ 64

 -Strokeسکته مغزي فلوشیپ 65

 سوختگی فلوشیپ 66
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 سونوگرافی فلوشیپ 67

 سونوگرافی زنان فلوشیپ 68

 سی تی اسکن و ام آر آي فلوشیپ 69

 سیتوپاتولوژي فلوشیپ 70

 طب تسکینی فلوشیپ 71

 طب روان تنی فلوشیپ 72

 قرنیه و سگمان قدامی فلوشیپ 73

 گلوکوم فلوشیپ 74

 الرنگولوژي فلوشیپ 75

 ICU -مراقبتهاي ویژه پزشکی فلوشیپ 76

 نارسایی قلب فلوشیپ 77

 IVF -نازایی فلوشیپ 78

 نوروفیزیولوژي فلوشیپ 79

 ویتره و رتین )سگمان خلفی( فلوشیپ 80

 بیهوشی در جراحی اعصاب فلوشیپ 81

 سم شناسی بالینی و مسمومیت ها فلوشیپ 82

 

 توضیحات:

 .همواره بروز رسانی میگردداطالعات مربوط به این جدول با توجه به گستردگی موضوع 
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 :گواهینامه هاي تخصصیاستاندارد قلم اطالعاتی  (01

 نوع دوره تخصصی رديف

 گواهینامه بهورزي 1

 کمک بهیاري 2

 بهیاري 3

 بورد تخصصی 5

 بورد فوق تخصصی 5

6 MPH 

7 MBA 

8 DBA 

 نوع دوم تخصصی پژوهشیگواهینامه  

 گواهینامه نوع دوم مهارتی 
 

 استاندارد قلم اطالعاتی نوع استخدام: (11

 نظام پرداخت نوع استخدام رديف

 قانون مدیریت خدمات کشوري رسمی  .1

 قانون مدیریت خدمات کشوري رسمی آزمایشی  .2

 قانون مدیریت خدمات کشوري رسمی حین خدمت طرح  .3

 قانون مدیریت خدمات کشوري رسمی حین خدمت ضریب کا  .4

 هیات علمی رسمی حین خدمت ضریب کا هیات علمی  .5

 قانون مدیریت خدمات کشوري رسمی متعهد خدمت  .6

7.  
رسمی حین خدمت متعهد خدمت هیات 

 علمی

 هیات علمی

 قانون مدیریت خدمات کشوري پیمانی  .8

9.  
 پیمانی حین خدمت طرح

 

 قانون مدیریت خدمات کشوري

 قانون مدیریت خدمات کشوري خدمت ضریب کاپیمانی حین   .11
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 هیات علمی پیمانی حین خدمت ضریب کا هیات علمی  .11

 قانون مدیریت خدمات کشوري پیمانی متعهد خدمت  .12

13.  
پیمانی حین خدمت متعهد خدمت هیات 

 علمی

 هیات علمی

 قانون کار قرارداد بکارگیري ایثارگران بازنشسته  .14

 نظام هماهنگ قرارداد کار معین  .15

 قانون کار قرارداد مشاغل کارگري  .16

17.  
-طرح نظام نوین اداره بیمارستان هاقرارداد 

 پزشک  عمومی

 قانون کار

18.  
 -طرح نظام نوین اداره بیمارستان هاقرارداد 

 پزشک متخصص

 قانون کار

 قانون کار قرارداد مشاوره  .19

 قانون مدیریت خدمات کشوري قرارداد خرید خدمت  .21

21.  
آیین  93ماده -بازنشستگانقرارداد بکارگیري 

 نامه

 قانون کار

 قانون کار قرارداد فصلی  .22

 قانون کار شیفت دوم از سایر سازمانها  .23

 قانون کار مشمول قانون کار  .24

 نظام هماهنگ قرارداد اتباع خارجی  .25

 قانون کار خرید خدمات – قرارداد شرکت پیمانکاري  .26

 کارقانون  تامین نیرو -پیمانکاريقرارداد شرکت   .27

 قانون کار آیین نامه 22ماده  -قرارداد مشارکت مدیریتی   .28

 قانون مدیریت خدمات کشوري کاضریب   .29

 قانون مدیریت خدمات کشوري مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان  .31

 قانون مدیریت خدمات کشوري پیام آوران بهداشت  .31

 نظام هماهنگ طرح پزشک خانواده  .32

 علمیهیات  هیأت علمی رسمی  .33

 هیات علمی هیأت علمی رسمی آزمایشی  .34
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 هیات علمی هیأت علمی پیمانی  .35

 هیات علمی هیأت علمی متعهد خدمت  .36

 هیات علمی هیأت علمی مشمول خدمت نظام وظیفه  .37

 هیأت علمی قراردادي  .38
 هیات علمی

 هیات علمی هیات علمی اتباع خارجی  .39

 هیات علمی هیات علمی ضریب کا  .41

 قانون کار قرارداد ساعتی  .41

  تفاهم نامه پزشکان  .42

43.  
هیات علمی مشمول قانون پزشکان و 

 پیراپزشکان

 

 قانون مدیریت خدمات کشوري متعهد خدمت  .44

 

 توضیحات :

 اختصار در ذیل توضیح داده شده است:ه مستندات قانونی نوع استخدام ب 

 مستند قانونی قلم

ماده       16و  13ماده   استخدام پیمانی  خدام کشتتتوري ،  مه اداري و     33و  31قانون استتتت نا آیین 

 استخدامی  

 1/6/93مورخ  2993جذب نیروي شرکتی دستورالعمل شماره 

 آیین نامه  31ماده  5تبصره  قرارداد کار معین

 هیأت وزیران   15/12/85مورخ  85515بخشنامه تبدیل وضعیت بخشنامه 

 آیین نامه اداري و استخدامی  32اده م قرارداد مشاغل کارگري

 32ماده  1تبصره 
-طرح نظام نوین اداره بیمارستان هاقرارداد 

 *    پزشک  عمومی
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 -طرح نظام نوین اداره بیمارستان هاقرارداد 

 *    پزشک متخصص

قانون تشتتتکیل هیأت امناء توستتتط معاونت درمان  7قانون موضتتتوع بند )و( ماده 

)درراستتتتاي تمرکز زدایی و واگذاري امور  1/19/78مورخ  3251وزارت متبوع 

 واحدهاي ذیربط(اجرایی به 

 قانون کار  36و  39و ماده  37بند الف ماده 

 قراداد ساعتی
 آیین نامه  22تبصره ماده 

 قانون کار 39ماده 

 پیام آوران بهداشت
بهداشت و مابین وزارت  31/5/1393/م/ن مورخ 5/م/1/3/795توافقنامه مشترک 

 ستاد کل نیروهاي مسلح

 رسمی آزمایشی

آیین نامه اجرایی قانون نحوه تعدیل نیروي انسانی دستگاه هاي دولتی )در  6ماده 

 کلیه مشاغل(

 6/19/1391مورخ  25813دستورالعمل اجرایی مصوب هیأت امناء نامه شماره 

 هیأت امناء در مشاغل حاکمیتی

 نامه اداري و استخدامیآیین  93ماده  قرارداد مشاوره

 قرارداد فصلی
 آیین نامه  31ماده  5تبصره 

 آیین نامه 22تبصره ماده 

آیین  93ماده -قرارداد بکارگیري بازنشستگان

 نامه

 آیین نامه اداري و استخدامی  93ماده 

 آیین نامه 95ماده 

 آیین نامه اداري 31ماده  6تبصره  طرح پزشک خانواده

 تفاهم نامه پزشکان

قراردادهاي پرکیسی که فی مابین پزشکان جراح غیر شاغل در مراکز درمانی و 

بیمارستان منعقد میگردد و بر اساس آن درصدي از هزینه جراحی در قبال اعطاي 

 محل و تجهیزات به حساب بیمارستان واریز میگردد 
 

 طرح نظام قرارداد  "و  "پزشک  عمومی-طرح نظام نوین اداره بیمارستان هاقرارداد  "در دو نوع استخدام

توسط  ایستیدو قالب ساعتی و تمام وقت وجود دارند که ب "پزشک متخصص     -نوین اداره بیمارستان ها

 نوع استخدام تلقی نمی گیرند. ءفیلد مجزا گردند و جز

  ،کار می کنند، روزه  279افرادي که در طرحهایی چون ماالریا، سالک و ... در قالب قراردادهاي فصلی

داراي نوع استخدام قرارداد فصلی می باشند. همچنین افرادي که کارمزدي کار می کنند نیز جزء این نوع 

 استخدام تلقی خواهند گردید.
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  تفاهم نامه"می باشد در استانداردسازي براي آنان معادل  "پرکیس"پزشکانی که نوع استخدام آنان 

 استفاده می گردد. "پزشکان

 

 

 استاندارد وضعیت اشتغال هیات علمی: (12

 وضعيت اشتغال هيات علمی

 تمام وقت جغرافیایی

 تمام وقت

 

 پزشک خانواده:همکاري در طرح استاندارد وضعیت  (13

 وضعيت پزشک خانواده

 بلی

 خیر

 

 استاندارد قلم اطالعاتی مرتبه هیات علمی: (15

 رتبه هيأت علمیم رديف

 استاد 1

 استاد پژوهشی 2

 دانشیار 3
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 دانشیار پژوهشی 5

 استادیار 5

 استادیار پژوهشی 6

  مربی 7

 مربی پژوهش 8

 مربی آموزشیار 9

 

 توضیحات:

 در استاندارد سازي قلم مرتبه هیات علمی نکات ذیل قابل توجه می باشند :

 پژوهشیار == استادیار پژوهش                           پژوهشگري == مربی پژوهش 

 استاد پژوهش == استاد پژوهش                       رهبري پژوهش ==  دانشیار پژوهش 

از حقوق و  هک با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد ی کهبه جانبازانکه نکته : مرتبه هیات علمی همتراز استادیار 

 . درج میگردد "مربی"در استاندارد سازي  ، اطالق میشود ار بهرمند میشوندیدمزایاي همتراز با استا

  

 استاندارد قلم اطالعاتی صندوق بازنشستگی: (15

 صندوق بازنشستگی رديف

 بازنشستگی کشوري 1

 سازمان تأمین اجتماعی 2

 شرکت سهامی بیمه ایران 3

 آینده ساز 4

 بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران 5

 شرکت ملی نفت ایران 6

 شهرداري تهران 7
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 ایرانکارکنان صدا و سیماي  8

 کارکنان هواپیمائی جمهوري اسالمی ایران 9

 نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران 10

 شرکت سهامی بیمه مرکزي ایران 11

 سازمان بنادر و کشتیرانی 12

 کارکنان ذوب آهن ایران 13

 کارمندان شرکت ملی صنایع مس ایران 14

 مشترک بانک ها 15

 سایر 16

 

 

 اطالعاتی وضعیت نظام وظیفه:استاندارد قلم  (16

 وضعیت خدمت نظام وظیفه ردیف

 پایان خدمت  1

 معافیت پزشکی 2

 معافیت کفالت 3

 معافیت خاص 4

 در حین  خدمت 5

 

 توضیحات :

معافیت "بغیر از معافیت کفالت و معافیت پزشکی سایر معافیت ها در وضعیت با توجه به تقسیم بندي قلم نظام وظیفه 

 قرار میگیرند. "خاص 
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 استاندارد قلم اطالعاتی وضعیت اشتغال: (01

 شناسه حقوق بگیر شناسه شاغل وضعیت اشتغال ردیف

 1 بله 1 بله شاغل 1

 1 بله 1 بله سال 3خدمت سه چهارم وقت تا  2

 1 بله 1 بله سال 3خدمت سه چهارم وقت بیش از  3

 1 بله 1 بله سال 3خدمت نیمه وقت تا  4

 1 بله 1 بله سال 3وقت بیش از خدمت نیمه  5

 1 بله 1 بله ورودي )داخلی(مأمور  6

 1 بله 1 بله مامور خروجی )داخلی( 7

 1 بله 1 بله ورودي به سازمانمأمور  

 1 بله 1 بله مامور خروجی از سازمان 

 1 بله 1 بله مأموریت آموزشی تمام وقت 8

 1 بله 1 بله مأموریت آموزشی نیمه وقت 9

 1 بله 1 بله جانباز حالت اشتغال 10

 1 بله 1 بله ماه 6آماده به خدمت تا  11

 1 بله 1 بله ماه 6آماده به خدمت بیش از  12

 1 بله 1 بله صعب العالج تا یکسال 13

 1 بله 1 بله صعب العالج بیش از یکسال 14

 1 بله 1 بله فرصت مطالعاتی 15

 1 بله 1 بله مرخصی زایمان 16

 1 بله 1 بله ماه 5بیش از  مستمر  مرخصی استعالجی 17

 2 خیر 1 بله مرخصی بدون حقوق 18

 2 خیر 2 خیر مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمانی 19

 2 خیر 2 بله غیبت  20

 2 خیر 2 بله انفصال موقت 21

 2 خیر 2 خیر فوت  22

 2 خیر 2 خیر از کار افتاده 23

 2 خیر 2 خیر بازنشسته 24

 2 خیر 2 خیر بازخرید خدمت 25

 1 بلی 1 بلی ورودي )داخلی(  انتقال 26

 2 خیر 2 خیر انتقال خروجی )داخلی( 27

  بله  بله ورودي به سازمان  انتقال 

  خیر  خیر انتقال خروجی از سازمان 

 2 خیر 2 خیر اخراج 28

 2 خیر 2 خیر استعفا 29

 2 خیر 2 خیر پایان مأموریت 30



Ver  03  Aban                                                                                                                                                Page   23 
 

 2 خیر 2 خیر فسخ قرارداد 31

 2 خیر 2 خیر تعهد -اتمام طرح  32

 2 خیر 2 خیر تعهد -اتمام قسمتی از طرح 33

 1 بلی 1 بلی تداوم طرح 

 2 خیر 2 خیر طرح ناتمام 

 2 خیر 2 خیر انفصال دائم 34

 2 خیر 2 خیر پایان تعهد 35

 2 خیر 2 خیر برکناري از خدمت آزمایشی 36

 1 بلی 1 بلی فاصله خدمتی 

 

 توضیحات :

 مامور ورودي"دو حالت اشتغال  )میان واحدهاي دانشگاه(در خصوص مامورین ورودي و خروجی درون سازمانی

ورودي به مأمور  "و  "مامور خروجی از سازمانی"و بین سازمانی دو حالت  ")داخلی(  مامور خروجی "و  " )داخلی(

 انتقال"در داخل سازمان و  ")داخلی( انتقال ورودي"و  ")داخلی(  خروجیانتقال "و همچنین حالت اشتغال  "سازمان

 براي بین دستگاهی در نظر گرفته شده است . "انتقال ورودي به سازمان"و  "خروجی از سازمان

 استاندارد قلم اطالعاتی رتبه شغلی: (18

 رتبه شغلی رديف

 مقدماتی 1

 پایه 2

 ارشد 3

 خبره 4

 عالی 5

 

 قلم اطالعاتی وضعیت عضویت در بسیج:استاندارد  (19

 عضويت در بسيج رديف

 فعال 1
 عادي 2
 گردان الزهرا 3
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 گردان عاشورا 4
 

 استاندارد قلم اطالعاتی وضعیت نوع ارتقاء طبقه: (29

 ارتقاء طبقه رديف

 استحقاقی 1
 ارتقاء طبقه فرزندان شهید 2
 ارتقاء طبقه آزادگان 3
 ارتقاء طبقه مدیران 4

 ارزشیابی –ارتقاء طبقه خدمت برجسته  5

بروز لیاقتهاي ویژه  -ارتقاء طبقه خدمت برجسته  6

 کارمند نمونه

دارندگان عناوین اول تا -ارتقاء طبقه خدمت برجسته  7

 سوم مسابقات بین المللی

ضوابط اجرایی  9ماده  -ک -خ-ارتقاء طبقه قانون م 8

 ارتقاء طبقه و رتبه شغلی
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 قلم اطالعاتی انواع مرخصی: استاندارد (21

 ارتقاء طبقه رديف

 استحقاقی 1
 استعالجی 2
 زایمان 3
 حج 4
 اضطراري ازدواج و فوت 5
 82ماده  3اضطراري تبصره  6

 

 :استاندارد قلم اطالعاتی وضعیت ایثارگري (22

 نوع ایثارگري دیف
 شهید 1

 پدر شهید 2

 مادر شهید 3

 همسر شهید 4

 شهیدهمسر و مادر  5

 فرزند شهید 6

 نوه شهید 7

 برادر شهید 8

 خواهر شهید 9

 داماد شهید 10

 عروس شهید 11

 آزاده 12

 آزاده و جانباز 13

 آزاده و جانباز از کار افتاده کلی 14

 آزاده، جانباز از کار افتاده کلی و رزمنده 15
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 آزاده، جانباز و رزمنده 16

 آزاده و رزمنده 17

 جانباز و عضو بسیجآزاده،  18

 آزاده، جانباز، رزمنده و عضو بسیج 19

 آزاده، رزمنده و عضو بسیج 20

 پدر آزاده باالي یکسال 21

 پدر آزاده زیر یکسال 22

 مادر آزاده باالي یکسال 23

 مادر آزاده زیر یکسال 24

 همسر آزاده باالي یکسال 25

 همسر آزاده زیر یکسال 26

 باالي یکسالفرزند آزاده  27

 فرزند آزاده زیر یکسال 28

 نوه آزاده باالي یکسال 29

 نوه آزاده زیر یکسال 30

 برادر آزاده باالي یکسال 31

 برادر آزاده زیر یکسال 32

 خواهر آزاده باالي یکسال 33

 خواهر آزاده زیر یکسال 34

 داماد آزاده باالي یکسال 35

 داماد آزاده زیر یکسال 36

 عروس آزاده باالي یکسال 37

 عروس آزاده زیر یکسال 38

 جانباز 39

 جانباز و رزمنده 40

 جانباز و فرزند شهید 41

 جانباز و برادر شهید 42
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 جانباز، رزمنده و عضو بسیج 43

 جانباز و عضو بسیج 44

 درصد و باالتر 25پدر جانباز  45

 درصد 25پدر جانباز زیر  46

 درصد و باالتر 25مادر جانباز  47

 درصد 25مادر جانباز زیر  48

 درصد و باالتر 25همسر جانباز  49

 درصد 25همسر جانباز زیر  50

 درصد و باالتر 25فرزند جانباز  51

 درصد 25فرزند جانباز زیر  52

 درصد و باالتر 25نوه جانباز  53

 درصد 25نوه جانباز زیر  54

 باالتردرصد و  25برادر جانباز  55

 درصد 25برادر جانباز زیر  56

 درصد و باالتر 25خواهر جانباز  57

 درصد 25خواهر جانباز زیر  58

 درصد و باالتر 25داماد جانباز  59

 درصد 25داماد جانباز زیر  60

 درصد و باالتر 25عروس جانباز  61

 درصد 25عروس جانباز زیر  62

 جانباز از کار افتاده کلی 63

 جانباز از کار افتاده کلی و رزمنده 64

 پدر جانباز از کار افتاده کلی 65

 مادر جانباز از کار افتاده کلی 66

 همسر جانباز از کار افتاده کلی 67

 فرزند جانباز از کار افتاده کلی 68

 نوه جانباز از کار افتاده کلی 69
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 برادر جانباز از کار افتاده کلی 70

 از کار افتاده کلیخواهر جانباز  71

 داماد جانباز از کار افتاده کلی 72

 عروس جانباز از کار افتاده کلی 73

 پدر و مراقب جانباز 74

 مادر و مراقب جانباز 75

 همسر و مراقب جانباز 76

 فرزند و مراقب جانباز 77

 نوه و مراقب جانباز 78

 برادر و مراقب جانباز 79

 خواهر و مراقب جانباز 80

 داماد و مراقب جانباز 81

 عروس و مراقب جانباز 82

 مراقب جانباز 83

 رزمنده 84

 رزمنده و فرزند شهید 85

 رزمنده و برادر شهید 86

 رزمنده و عضو بسیج 87

 ماه حضور و باالتر 6پدر رزمنده  88

 ماه حضور داوطلبانه 6پدر رزمنده زیر  89

 باالترماه حضور و  6مادر رزمنده  90

 ماه حضور داوطلبانه 6مادر رزمنده زیر  91

 ماه حضور و باالتر 6همسر رزمنده  92

 ماه حضور داوطلبانه 6همسر رزمنده زیر  93

 ماه حضور و باالتر 6فرزند رزمنده  94

 ماه حضور داوطلبانه 6فرزند رزمنده زیر  95

 ماه حضور و باالتر 6نوه رزمنده  96
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 ماه حضور داوطلبانه 6زیر نوه رزمنده  97

 ماه حضور و باالتر 6برادر رزمنده  98

 ماه حضور داوطلبانه 6برادر رزمنده زیر  99

 ماه حضور و باالتر 6خواهر رزمنده  100

 ماه حضور داوطلبانه 6خواهر رزمنده زیر  101

 ماه حضور و باالتر 6داماد رزمنده  102

 داوطلبانهماه حضور  6داماد رزمنده زیر  103

 ماه حضور و باالتر 6عروس رزمنده  104

 ماه حضور داوطلبانه 6عروس رزمنده زیر  105

 عضو بسیج  106

 

 

 

 استاندارد اقالم اطالعاتی حقوق و مزایا: (23

 قلم حقوقی كد قلم حقوقی

 حق شغل)م.خ.ک( 0.11

 فوق العاده مدیریت)م.خ.ک( 0.13

 حق شاغل)م.خ.ک( 0.15

 العاده ایثارگري)م.خ.ک(فوق  0.17

 خدمت در مناطق جنگ زده)م.خ.ک( 0.18

 فوق العاده نشان هاي دولتی)م.خ.ک( 0.19

 تفاوت تطبیق)م.خ.ک( 0.21

 فوق العاده شغل)م.خ.ک( 0.23

 فوق العاده ایثارگري قانون جامع)م.خ.ک( 0.24

 فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته)م.خ.ک( 0.25

 العاده بدي آب و هوا)م.خ.ک(فوق  0.27

 مناطق کمتر توسعه یافته و بدي آب و هوا)م.خ.ک( 0.28

 فوق العاده محل خدمت)م.خ.ک( 0.29

 فوق العاده سختی شرایط محیط کار)م.خ.ک( 0.31

 فوق العاده نوبت کاري)م.خ.ک( 0.33

 )م.خ.ک(Xفوق العاده اشعه  0.34
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 کمک هزینه عائله مندي)م.خ.ک( 0.35

 کمک هزینه اوالد)م.خ.ک( 0.37

 تفاوت حداقل حقوق و مزایاي مستمر)م.خ.ک( 0.41

 کمک هزینه رفاهی دورکاري)م.خ.ک( 0.42

 سایر)م.خ.ک( 0.49

 تفاوت حقوق همترازي با مقامات)م.خ.ک( 0.51

 تفاوت تطبیق ناشی از انتقال)م.خ.ک( 0.53

 فوق العاده ویژه نخبگان)م.خ.ک( 0.54

 العاده ویژه)م.خ.ک(فوق  0.55

 حقوق مبنا 1

 حقوق پایه 1.1

 افزایش بسیجی 2

 افزایش تشویقی و ایثارگري 2.1

 افزایش سنواتی 3

 سنوات خدمت 3.1

 فوق العاده مخصوص 4

 فوق العاده ایثارگري قانون جامع 4.1

 فوق العاده شغل 5

 فوق العاده تخصصی 5.1

 فوق العاده سرپرستی 5.2

 تطبیقتفاوت  6

 فوق العاده سختی شرایط محیط کار 7

 99سختی کار کد  7.1

 فوق العاده سختی کار هیئت امنا 7.2

 فوق العاده نوبت کاري 8

 فوق العاده نوبت کاري هیئت امنا 8.1

 فوق العاده بدي آب و هوا 9

 مازاد فوق العاده بدي آب و هوا 9.1

 فوق العاده محرومیت از تسهیالت زندگی 10

 فوق العاده محل خدمت 11

 فوق العاده جذب مناطق محروم 12

 کمک هزینه عائله مندي 13

 کمک هزینه اوالد 14

 فوق العاده جذب 15

 فوق العاده جذب تخلفات 15.1
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 فوق العاده جذب هیات امناء 15.5

 تفاوت حداقل دریافتی 16

 تفاوت ایثارگري و تشویقی 16.1

 فوق العاده تعدیل 16.2

 تفاوت حقوق همترازي 17

 هزینه پذیرایی 18

 فوق العاده ویژه 19

 فوق العاده ویژه نخبگان 19.2

 فوق العاده نوار مرزي 20

 فوق العاده برجستگی 21

 فوق العاده جذب ناشی از برجستگی 22

 فوق العاده مدیریت 23

 Xفوق العاده اشعه  24

 تفاوت همترازي با مقامات 25

 محرومیت روستا 26

 فوق العاده اشتغال خارج از مرکز 27

 حق سرایداري 28

 حق کشیک 29

 محرومیت از مطب 30

 هزینه خواروبار 31

 کمک هزینه مسکن 32

 بن کارگري 33

 حق تمام وقتی 34

 اضافه کار 35

 فوق العاده تعدیل 36

 سایر 37

 مزد سنوات 46

 پایه سنوات 47

 ناشی از ایثارگريافزایش مزد  48

 کمک هزینه خوراک 50

 کمک هزینه پوشاک 51

 افزایش انتقالی از تهران 52

 فوق العاده ویژه هیئت امناء 90
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 توضیحات :

با توجه به استاندارد سازي اقالم حقوقی بر اساس شیوه نامه مذکور شایسته است هر گونه تغییر و یا اضافه نمودن قلم 

 اطالعات و دیده بانی منابع انسانی وزارت متبوع هماهنگی گردد.حقوقی با گروه 

 استاندارد قلم اطالعاتی رسته شغلی: (25

 

 

 

 

 

 

  

 كد عنوان رسته شغلی رديف

 1 آموزشی و فرهنگی 1

 2 اداري و مالی 2

 3 امور اجتماعی 3

 4 بهداشتی و درمانی 4

 5 خدمات 5

 6 وري اطالعاتافن 6

 7 فنی و مهندسی 7

 8 و محیط زیستکشاورزي  8

 9 هنرمندان 9

 10 هیات علمی 11
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 استاندارد قلم اطالعاتی رشته شغلی:

 عنوان رشته شغلی

 باستان شناس

 بررس کتاب

 تاکسیدرمیست

 خطاط

 دیوراماساز

 عکاس و فیلمبردار

 کاردان آثار تاریخی

 کاردان آموزش ضمن خدمت

 کاردان امور آموزشی

 آموزشی و پژوهشیکاردان امور 

 کاردان امور پژوهشی

 کاردان امور دانشجویان

 کاردان امور سینمائی

 کاردان امور فرهنگی

 کاردان امور فوق برنامه

 کاردان امور ورزشی

 کاردان امور هنري

 کاردان برنامه ریزي آموزشی

 کاردان برنامه ریزي امور تربیتی

 کاردان تحقیق و ارزشیابی امتحانات

 کاردان خدمات آموزشی

 کاردان سمعی و بصري

 کاردان سنجش و ارزشیابی تحصیلی

 کاردان همکاریهاي بین المللی دانشگاهی

 کارشناس آثار تاریخی

 کارشناس آموزش ضمن خدمت

 کارشناس امور آموزش عالی

 کارشناس امور آموزشی

 کارشناس امور آموزشی و پژوهشی
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 کارشناس امور پژوهشی

 کارشناس امور دانشجویان

 کارشناس امور سینمائی

 کارشناس امور فرهنگ و آموزش عالی

 کارشناس امور فرهنگی

 کارشناس امور فوق برنامه

 کارشناس امور ورزشی

 کارشناس امور هنري

 کارشناس انتشارات آموزشی

 کارشناس برنامه ریزي آموزشی

 کارشناس برنامه ریزي امور تربیتی

 کارشناس پیگیري و هماهنگی مقررات آموزش و پژوهشی

 کارشناس تحقیق و ارزشیابی امتحانات

 کارشناس تحقیق و برنامه ریزي درسی

 کارشناس تهیه و تالیف کتاب هاي درسی

 کارشناس خدمات آموزشی

 کارشناس سمعی و بصري

 کارشناس سنجش و ارزشیابی تحصیلی

 دانشگاهی کارشناس همکاریهاي بین المللی

 کتابدار

 کمک کارشناس آثار تاریخی

 کمک کارشناس آموزش ضمن خدمت

 کمک کارشناس امور آموزشی و پژوهشی

 کمک کارشناس امور دانشجویان

 کمک کارشناس امور سینمائی

 کمک کارشناس امور فرهنگی

 کمک کارشناس امور فوق برنامه

 کمک کارشناس امور ورزشی

 هنريکمک کارشناس امور 

 کمک کارشناس برنامه ریزي آموزشی

 کمک کارشناس برنامه ریزي امور تربیتی

 کمک کارشناس تحقیق و ارزشیابی امتحانات
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 کمک کارشناس خدمات آموزشی

 کمک کارشناس سمعی و بصري

 کمک کارشناس همکاریهاي بین المللی

 کودکیار

 متصدي امور آموزشی

 متصدي مرمت اسناد

 آموزشی و فرهنگیمدرس امور 

 مدیر امور آموزش عالی

 مدیر امور آموزشی

 مدیر امور تربیت بدنی

 مدیر امور فرهنگی

 مدیر میراث فرهنگی

 مدیر میراث فرهنگی و گردشگري

 مربی امور آموزش معلولین

 مربی امور آموزشی

 مربی امور هنري

 مربی ورزش

 مسئول امور آموزشی

 مسئول امور تربیت بدنی

 مسول امور تربیت بدنی

 مشاور تحصیلی

 مصحح

 موزه دار

 ناظر و پیگیر امور آموزشی

 ناظر و راهنماي امور آموزشی

 ارزیاب

 ارزیاب گمرک

 بازرس

 پژوهشگر

 حسابدار

 حسابرس

 دادستان دیوان محاسبات
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 دادیار دیوان محاسبات

 ذیحساب

 رئیس دفتر

 رییس دفتر

 کاردان امور اداري

 کاردان امور بازنشستگی کشوري

 کاردان امور گمرکی

 کاردان امور مالیاتی

 کاردان انبارهاي تخصصی کاردان تجهیزات و انبار

 کاردان بررسی اسناد و مدارک

 کاردان برنامه ریزي امور اداري و استخدامی کشور

 کاردان برنامه ریزي و آموزش مدیریت دولتی

 بررسی اسناد و مدارک کشورکاردان برنامه ریزي و 

 کاردان برنامه و بودجه

 کارشناس امور اداري

 کارشناس امور بازنشستگی کشوري

 کارشناس امور شرکت هاي دولتی

 کارشناس امور گمرکی

 کارشناس امور مالیاتی

 کارشناس انتظامی مالیاتی

 کارشناس بررسی اسناد و مدارک

 کارشناس بررسی عملیات

 برنامه ریزي امور اداري و استخدامی کشورکارشناس 

 کارشناس برنامه ریزي و آموزش مدیریت دولتی

 کارشناس برنامه ریزي و بررسی اسناد و مدارک کشور

 کارشناس برنامه و بودجه

 کارشناس و مربی آموزشی

 کارگزین

 کمک کارشناس امور اداري

 کمک کارشناس امور بازنشستگی کشوري

 بررسی اسناد و مدارککمک کارشناس 

 کمک کارشناس برنامه و بودجه
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 کمک ممیز حساب

 ماشین نویس

 مامور تشخیص مالیات

 مامور حراست

 مترجم

 متصدي امور دفتري

 متصدي امور مالیاتی

 متصدي تخلیه و بارگیري

 مدرس در امور اداري و مالی

 مدیر اداري و مالی

 مدیر امور گمرکی

 مدیر دارایی

 مسئول ابالغ و اجرا

 مسئول چاپ و انتشارات

 مسئول خدمات اداري

 مسئول خدمات مالی

 مسئول دفتر

 مسئول گزینش

 ممیز حساب

 منشی

 آمارشناس

 بخشدار

 تقریر نویس

 تکنیسین آمار

 تکنیسین اسناد و امالک

 تکنیسین امور تعاونی

 شغل آزمایشی

 فرماندار

 اقتصادي روستاییکاردان  امور اجتماعی و 

 کاردان آمار

 کاردان آمار کشوري

 کاردان ارزیابی خسارات
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 کاردان اشتغال و کاریابی

 کاردان اطالعات و جهانگردي

 کاردان اقدامات تامینی و تربیتی

 کاردان امور اجتماعی و اقتصادي روستایی

 کاردان امور امنیتی

 کاردان امور بهزیستی

 کاردان امور تعاونی

 کاردان امور ثبت احوال

 کاردان امور خبري

 کاردان امور دینی

 کاردان امور کشوري و مدنی

 کاردان اوقاف

 کاردان بازرگانی خارجی

 کاردان بازرگانی داخلی

 کاردان برنامه ریزي بودجه کشوري

 کاردان برنامه ریزي و بودجه کشوري

 کاردان ثبت اسناد و امالک

 کاردان حقوقی

 کاردان روابط بین المللی

 کاردان روابط عمومی

 کاردان روابط کار

 کاردان مدارک و مطبوعات

 کاردان مددکار اجتماعی

 کاردان مطالعات اجتماعی

 کارشناس  آمار موضوعی

 کارشناس آمار کشوري

 کارشناس آمار موضوعی

 کارشناس ارزیابی خسارات

 کارشناس اشتغال و کاریابی

 اطالعات و جهانگرديکارشناس 

 کارشناس اقدامات تامینی و تربیتی

 کارشناس امور اجتماعی و اقتصادي روستایی
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 کارشناس امور امنیتی

 کارشناس امور انتظامی

 کارشناس امور بهزیستی

 کارشناس امور تعاونی

 کارشناس امور ثبت احوال

 تحویلدار

 کارشناس امور خبري

 کارشناس امور دینی

 کارشناس امور کشوري و مدنی

 کارشناس اوقاف

 کارشناس بازرسی و نظارت

 کارشناس بازرگانی خارجی

 کارشناس بازرگانی داخلی

 کارشناس برنامه ریزي

 کارشناس برنامه ریزي بودجه کشوري

 کارشناس برنامه ریزي و بودجه کشوري

 کارشناس ثبت اسناد و امالک

 کارشناس حقوقی

 روابط بین المللیکارشناس 

 کارشناس روابط عمومی

 کارشناس روابط کار

 کارشناس مدارک و مطبوعات

 کارشناس مطالعات اجتماعی

 کارشناس مطالعات اقتصادي

 کمک کارشناس ارزیابی خسارات

 کمک کارشناس اطالعات و جهانگردي

 کمک کارشناس امور اجتماعی و اقتصادي روستایی

 اقتصادي و بازرگانیکمک کارشناس امور 

 کمک کارشناس امور امنیتی

 کمک کارشناس امور بهزیستی

 کمک کارشناس امور دینی

 کمک کارشناس امور کشوري و مدنی
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 کمک کارشناس اوقاف

 کمک کارشناس حقوقی

 کمک کارشناس روابط بین المللی

 کمک کارشناس روابط کار و اشتغال

 کمک کارشناس مطالعات اجتماعی

 کمک مددکار اجتماعی

 متصدي روابط عمومی

 متصدي نجات

 مددکار اجتماعی

 مدرس در امور اجتماعی

 مدیر امور انتظامی

 مدیر امور ثبت احوال

 مدیر امور دینی

 مدیر اوقاف

 مدیر تعاون و امور روستاها

 مدیر ثبت اسناد و امالک

 مدیر دفتر قضایی

 مدیر کار و امور اجتماعی

 امور تامینی و تربیتیمراقب 

 مسئول امور انتظامی

 مسئول امور ثبت احوال

 مسئول امور شرکت هاي تعاونی روستایی و کشاورزي

 مشاور

 معاون استاندار

 بهدار

 بهداشت کار دهان و دندان

 بهورز

 بهیار

 پرستار

 پزشک عمومی

 تکنسین پزشکی قانونی

 تکنسین دامپزشکی
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 تکنیسین آزمایشگاه

 تکنیسین اطاق عمل

 تکنیسین امور توانبخشی

 تکنیسین امور داروئی

 تکنیسین بهداشت خانواده

 تکنیسین بهداشت محیط

 تکنیسین بینایی سنجی

 تکنیسین پزشکی قانونی

 تکنیسین تغذیه و رژیمهاي غذائی

 تکنیسین دیالیز

 تکنیسین رادیولوژي

 تکنیسین شنوایی سنجی

 بیماریهاتکنیسین مبارزه با 

 تکنیسین مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی

 تکنیسین نوارنگاري

 تکنیسین هوشبري

 دامپزشک

 دندانپزشک

 کاردان آزمایشگاه

 کاردان اتاق عمل

 کاردان امور توانبخشی

 کاردان امور داروئی

 کاردان بهداشت حرفه اي

 کاردان بهداشت خانواده

 محیطکاردان بهداشت 

 کاردان بینائی سنجی

 کاردان پزشکی قانونی

 کاردان تغذیه و رژیمهاي غذائی

 کاردان دامپزشکی

 کاردان دندانسازي

 کاردان رادیولوژي

 کاردان شنوایی سنجی
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 کاردان پیشگیري و مبارزه  با بیماریها

 کاردان مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی

 کاردان نوارنگاري

 کاردان هوشبري

 کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس امور اجرایی بیمارستان

 کارشناس امور توانبخشی

 کارشناس امور دارویی

 کارشناس امور روانی

 کارشناس بهداشت حرفه اي

 کارشناس بهداشت خانواده

 کارشناس بهداشت محیط

 کارشناس بینایی سنجی

 کارشناس تغذیه

 مبارزه با ناقلینکارشناس حشره شناسی و 

 کارشناس رادیولوژي

 کارشناس شنوایی سنجی

 کارشناس کالبدشکافی

 کارشناس کالبدشناسی

 کارشناس پیشگیري و مبارزه با بیماریها

 کارشناس مبارزه با بیماریها

 کارشناس مواد خوردنی  آشامیدنی  آرایشی و بهداشتی

 کارشناس هوشبري

 کمک بهیار

 ماما

 تشریح مامور سالن

 محقق

 مددکار بهداشتی و درمانی

 مددیار معلولین

 مربی بهداشت مدارس

 مربی خدمات بهداشتی

 مسئول امور ارتوپدي
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 مسئول امور انتقال خون

 مسئول امور فوریت هاي پزشکی

 مسئول پذیرش و مدارک پزشکی

 آتش نشان

 پیشخدمت

 تلفنچی

 و کشاورزيراننده ماشین هاي راه سازي و ساختمانی 

 راننده مقامات

 راننده موتور آبی

 راننده وسایط نقلیه تندروي سبک

 راننده وسایط نقلیه تندروي سنگین

 سرایدار

 صحاف

 غلط گیر

 کارآموز حرفه و فن

 مامور پست

 مامور گارد و انتظامات

 متصدي چاپ و تکثیر

 مکانیسین هواپیما

 موزن

 نامه رسان

 نگهبان

 اپراتور

 برنامه نویس سیستم

 برنامه نویس کاربردي

 تحلیل گر سیستم

 تکنیسین سخت افزار

 تکنیسین فرابري داده ها

 کاردان امور سخت افزار رایانه

 کاردان شبکه

 کارشناس امور سخت افزار رایانه

 کارشناس امور فرابري داده ها
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 کارشناس بانکهاي اطالعاتی

 کارشناس برنامه نویس سیستم

 کارشناس تحلیلگر سیستم

 کارشناس جمع آوري اطالعات

 کارشناس سخت افزار

 کارشناس شبکه

 کارشناس مستند سازي و متون فنی

 مدیر امور فرابري داده ها

 مدیر امور فناوري اطالعات

 آرشیتکت

 انگشت نگار

 بازرس کار

 تکنیسین آتش نشانی

 خاکتکنیسین آزمایشگاه فیزیک و شیمی و مکانیک 

 تکنیسین ارتباط و مخابرات

 تکنیسین ارتباطات هواپیمائی

 تکنیسین استخراج معدن

 تکنیسین الکترونیک هواپیمائی

 تکنیسین امور استاندارد و تحقیقات صنعتی

 تکنیسین امور طراحی صنایع دستی

 تکنیسین امور عمومی هواپیمائی

 تکنیسین ایمنی زمینی هواپیما

 تکنیسین برق

 تکنیسین تاسیسات

 تکنیسین تاسیسات هواشناسی

 تکنیسین تجهیزات پزشکی

 تکنیسین تولید و بهره وري

 تکنیسین درودگري

 تکنیسین ذوب فلز

 تکنیسین راه و ساختمان

 تکنیسین زمین شناسی

 تکنیسین ژئوفیزیک
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 تکنیسین علوم و فنون هسته اي

 تکنیسین عمران و نوسازي روستاها

 فلز کاريتکنیسین 

 تکنیسین فنی وسائل سمعی و بصري

 تکنیسین کارتوگرافی

 تکنیسین مدلسازي و طراحی وسائل و قطعات فنی

 تکنیسین مراقبت پرواز

 تکنیسین معماري داخلی

 تکنیسین مکانیک

 تکنیسین نقشه بردار

 تکنیسین و متصدي رمز

 تکنیسین هواپیما

 تکنیسین هیدرولوژي

 خلبان

 شناسزمین 

 کارتوگراف

 کاردان آتش نشانی

 کاردان آزمایشگاه فیزیک و شیمی و مکانیک خاک

 کاردان آموزش فنی و حرفه اي

 کاردان ارتباط و مخابرات

 کاردان ارتباطات هواپیمائی

 کاردان الکترونیک هواپیمایی

 کاردان امور استاندارد و تحقیقات صنعتی

 کاردان امور پستی

 حمل و نقلکاردان امور 

 کاردان امور عمومی هواپیمایی

 کاردان امور فنی صنایع

 کاردان امور فنی صنایع دستی

 کاردان امور معادن

 کاردان ایمنی زمینی هواپیما

 کاردان بازرسی و حفاظت کار

 کاردان برق
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 کاردان تاسیسات

 کاردان تجهیزات پزشکی

 کاردان تولید و بهره وري

 مرمتکاردان حفاظت و 

 کاردان حفاظت و مرمت آثار تاریخی

 کاردان حفاظت و مرمت بناهاي تاریخی

 کاردان درودگري

 کاردان ذوب فلز

 کاردان راه و ساختمان

 کاردان زمین شناسی

 کاردان ژئوفیزیک

 کاردان صنایع چرمی

 کاردان علوم و فنون هسته اي

 کاردان عمران و نوسازي روستاها

 هواپیماکاردان فنی 

 کاردان فنی هواشناسی

 کاردان کارتوگراف

 کاردان مدلسازي و طراح وسائل و قطعات فنی

 کاردان مراقبت پرواز

 کاردان معماري داخلی

 کاردان مکانیک

 کاردان نقشه بردار

 کاردان هواشناس

 کاردان هیدروژئولوژي

 کاردان هیدرولوژي

 کارشناس آتش نشانی

 فیزیک و شیمی و مکانیک خاک کارشناس آزمایشگاه

 کارشناس آموزش فنی و حرفه اي

 کارشناس ارتباط و مخابرات

 کارشناس الکترونیک هواپیمایی

 کارشناس امور استاندارد و تحقیقات صنعتی

 کارشناس امور حمل و نقل
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 کارشناس امور عمومی هواپیمایی

 کارشناس امور فنی صنایع

 دستیکارشناس امور فنی صنایع 

 کارشناس امور معادن

 کارشناس ایمنی زمینی هواپیما

 کارشناس تولید و بهره وري

 کارشناس حفاظت کار

 کارشناس حفاظت و مرمت

 کارشناس حفاظت و مرمت آثار تاریخی

 کارشناس حفاظت و مرمت بناهاي تاریخی

 کارشناس درودگري

 کارشناس ژئوفیزیک

 کارشناس شهرسازي

 صنایع چرمیکارشناس 

 کارشناس طراحی وسائل و قطعات فنی

 کارشناس علوم و فنون هسته اي

 کارشناس عمران و نوسازي روستاها

 کارشناس فنی هواپیمایی

 کارشناس فنی هواشناسی

 کارشناس مراقبت پرواز

 کارشناس معماري داخلی

 کارشناس هیدروژئو لوژي

 کارشناس هیدرولوژي

 کارمند امور پستی

 کمک تکنیسین آزمایشگاه فیزیک و شیمی و مکانیک خاک

 کمک کارشناس آموزش فنی و حرفه اي

 کمک هواشناس

 مدرس در امور فنی

 مدیر امور آب و برق

 مدیر امور استاندارد و تحقیقات صنعتی

 مدیر امور پستی

 مدیر امور راه و ساختمان



Ver  03  Aban                                                                                                                                                Page   48 
 

 مدیر امور صنایع کوچک

 مدیر زمین شناسی و معدن

 مدیر صنایع دستی

 مدیر هواپیمایی

 مربی آموزش فنی و حرفه اي

 مهندس برق

 مهندس تاسیسات

 مهندس تجیهزات پزشکی

 مهندس ذوب فلز

 مهندس راه و ساختمان

 مهندس مکانیک

 ناوبر و عکاس هوایی

 نقشه بردار

 نقشه کش

 هواشناس

 باغبان

 تکنیسین آزمایشگاه کشاورزي

 کشاورزيتکنیسین آموزش 

 تکنیسین اصالح نباتات و زراعت

 تکنیسین اقتصاد کشاورزي

 تکنیسین امور باغبانی

 تکنیسین امور پنبه

 تکنیسین امور تشکلهاي تولیدي و کشاورزي

 تکنیسین امور زمین

 تکنیسین بررسی آفات و بیماریهاي گیاهی

 تکنیسین ترویج کشاورزي

 تکنیسین جنگل و مرتع

 نباتاتتکنیسین حفظ 

 تکنیسین خاکشناسی و حاصلخیزي خاک

 تکنیسین دامپروري

 تکنیسین صنایع کشاورزي

 تکنیسین محیط زیست
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 تکنیسین موزة تاریخ طبیعی

 تکنیسین مهندسی زراعی

 کاردان آزمایشگاه کشاورزي

 کاردان آموزش کشاورزي

 کاردان اصالح نباتات و زراعت

 کاردان اقتصاد کشاورزي

 امور باغبانیکاردان 

 کاردان امور پنبه

 کاردان امور تشکل هاي تولیدي و کشاورزي

 کاردان امور زمین

 کاردان بررسی آفات و بیماري هاي گیاهی

 کاردان ترویج کشاورزي

 کاردان جنگل و مرتع

 کاردان حفظ نباتات

 کاردان خاک شناسی و حاصلخیزي خاک

 کاردان دامپروري

 کشاورزيکاردان صنایع 

 کاردان محیط زیست

 کاردان موزه تاریخ طبیعی

 کاردان مهندسی زراعی

 کارشناس آزمایشگاه کشاورزي

 کارشناس آموزش کشاورزي

 کارشناس اصالح نباتات و زراعت

 کارشناس اقتصاد کشاورزي

 کارشناس امور باغبانی

 کارشناس امور پنبه

 کارشناس امور تشکل هاي تولیدي و کشاورزي

 کارشناس امور زمین

 کارشناس بررسی آفات و بیماري هاي گیاهی

 کارشناس برنامه ریزي کشاورزي

 کارشناس ترویج کشاورزي

 کارشناس جنگل و مرتع



Ver  03  Aban                                                                                                                                                Page   50 
 

 کارشناس حفظ نباتات

 کارشناس خاک شناسی و حاصلخیزي خاک

 کارشناس دامپروري

 کارشناس صنایع کشاورزي

 کارشناس محیط زیست

 موزه تاریخ طبیعیکارشناس 

 کارشناس مهندسی زراعی

 کمک تکنیسین آزمایشگاه کشاورزي

 کمک تکنیسین جنگل و مرتع

 کمک تکنیسین حفظ نباتات

 کمک تکنیسین دامپروري

 مامور اجرایی محیط زیست

 مامور خدمات کشاورزي و جنگل و مرتع

 مامور دامداري

 مدرس در امور کشاورزي و محیط زیست

 کشاورزيمدیر 

 کارشناس اتاق عمل

 کارشناس اعضاي مصنوعی

 کارشناس توانبخشی فیزیکی

 کاردان توانبخشی فیزیکی

 کارشناس ارتوپدي

 داروساز

 کارشناس پرتوشناسی

 کاردان پرتوشناسی

 کارشناس پرتودرمانی

 کاردان پرتودرمانی

 کارشناس پزشکی هسته اي

 کاردان پزشکی هسته اي

 آزمایشگاه تشخیص طبیکارشناس 

 کاردان آزمایشگاه تشخیص طبی

 کارشناس آزمایشگاه غذا، دارو و بهداشتی

 کاردان آزمایشگاه غذا، دارو و بهداشتی
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 کارشناس آزمایشگاه واکسن و سرم

 کاردان آزمایشگاه واکسن و سرم

 کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی

 کاردان پذیرش و مدارک پزشکی

 سالمت سالمنديکارشناس 

 پزشک متخصص

 کارشناس فوریتهاي پزشکی

 کاردان فوریت هاي پزشکی

 تکنسین فوریتهاي پزشکی

 کارآزماي پیشگیري از آسیب ها و ارتقاء ایمنی حوزه سل

 کارآزماي اورژانس پزشکی و هدایت عملیات بحران

 115کارآزماي هماهنگی اورژانس 

 کارشناس ارتباطات و عملیات

 115اورژانس  پزشک

 115اپراتور 

 115کاردان 

 کارشناس بهداشت دام  و فرآورده هاي دامی

 کارشناس پیشگیري و مبارزه با بیماریهاي دامی

 کارآزماي مدیریت سالمت

 بازرس سالمت

 کارآزماي امور بین المللی سالمت

 کارشناس تعالی سازمانی سالمت

 پژوهشگر سالمت

 کارشناس سالمت و رسانه

 کارشناس اقتصاد سالمت

 کارشناس بهداشت روانی و اعتیاد

 روانشناس

 کاردان انتقال خون

 کارشناس پروتز دندانی

 کاردان پروتز دندانی

 کاردان بهداشت دهان

 کارشناس تجهیزات پزشکی
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 قدیم–دوزنده 

 قدیم -رختشو و اطوکش

 قدیم -آشپز

 قدیم –کمک تکنسین آزمایشگاه 

 قدیم –کمک تکنسین امور دارویی 

 قدیم –بهداشتیار 

 قدیم –الکتریسین 

 قدیم -کمک تکنسین رادیولوژي

 قدیم –تکنسین پرتو نگاري 

 قدیم -مکانیسین
 

 مستقل: خدمتی ناحیه استاندارد قلم اطالعاتی نوع  (25

 نوع ناحيه خدمتی مستقل

 معاونت ها -ستادی 

 شبکه بهداشت و درمان شهرستان

 مركزآموزشی درمانی/ بيمارستان مستقل 

 مركز بهداشت  استان مستقل 

 دانشکده

 مركز تحقيقات و فناوری -پژوهشکده

 شهری/جاده ای -115اورژانس 

 

 خدمتی: منطقه فعالیت استاندارد قلم اطالعاتی نوع  (26

 موارد شمول عنوان نوع فعاليت منطقه خدمتی

 ستاد وزارت-ستاد دانشگاه  -ستاد شبکه  ستادی

 بیمارستانها اعم از مستقل یا زیر نظر شبکه بنا به ماهیت درمانی

 بیمارستانها اعم از مستقل یا زیر نظر شبکه بنا به ماهیت آموزشی درمانی

 بیمارستانها اعم از مستقل یا زیر نظر شبکه بنا به ماهیت آموزشی، درمانی و پژوهشی

 بیمارستانها اعم از مستقل یا زیر نظر شبکه بنا به ماهیت روانپزشکی و توانبخشی

 بیمارستانها اعم از مستقل یا زیر نظر شبکه بنا به ماهیت سوانح سوختگی

 مراکز بهداشت اعم از مستقل یا زیر نظر شبکه بهداشتی
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 دانشکده ها آموزشی

 پژوهشکده ها ومراکز تحقیقات مستقل پژوهشی

یا جاده اي که   زیر نظر  معاونت درمان یا شبکه ها   115اورژانس  اورژانس -فوريتهای پزشکی 

 هستند

 

 

 

 

 خدمتی: واحد استاندارد قلم اطالعاتی نوع  (27

 عنوان نوع واحد خدمتی

 ساير حوزه های ستاد-ستاد وزارت و ستاد دانشگاه به استثنای معاونتها 

 حراست

 گزينش

 معاونت توسعه

 معاونت درمان

 معاونت بهداشتی

 معاونت آموزشی

 معاونت دانشجويی

 معاونت پژوهشی

 مديريت  غذا دارو -معاونت 

 دواير ستاد شبکه

 ساير حوزه های بيمارستان

 كادر پزشکی

 خدمات پرستاری

 پاراكلينيک

 مركز تحقيقات بيمارستان

 گروههای آموزشی بيمارستان

 بهداشتواحدهای ستاد مركز 

 مركز بهداشتی درمانی شهری

 مركز بهداشتی درمانی شهری شبانه روزی



Ver  03  Aban                                                                                                                                                Page   54 
 

 مركز بهداشتی درمانی شهری با تسهيالت زايمانی

 مركز بهداشتی درمانی روستايی

 مركز بهداشتی درمانی روستايی شبانه روزی

 مركز بهداشتی درمانی شهری/روستايی شبانه روزی

 مركز بهداشتی درمانی شهری/روستايی 

 ساير واحدهای  دانشکده 

 گروههای آموزشی دانشکده 

 بيمارستان دانشکده دندانپزشکی

 ساير واحدهای  مراكز پژوهشی 

 گروههای آموزشی  مراكز پژوهشی 

 شهری - 115اورژانس

 اورژانس جاده ای

 اورژانس هوايی

 اورژانس دريايی

 

 

 خدمتی: زیرواحد نوع اطالعاتی استاندارد قلم (28

 

 عنوان نوع زيرواحد خدمتی

CCU 

ENTگوش و حلق وبينی 

ICU جراحی 

ICU جنرال 

ICU داخلی 

ICU قلب باز 

ICUسوختگی 

NICU 

PICU 

POST CCU و قلب 

POST ICU 
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POST آنژيوگرافی 

 ارتوپدی

 ارولوژی

 اطفال

 انکولوژی)راديوتراپی(

 اورژانس

 اطفالايزوله 

 ايمونولوژی

 بخش نوزادان

 پست پارتوم

 پوست

 پيوند چشم 

 پيوند ريه

 پيوند ساير اعضاء 

 پيوند كبد

 پيوند كليه

 پيوند گوش

 پيوند مغز استخوان

 جراحی زنان و زايمان

 جراحی عمومی

 جراحی مغز و اعصاب

 چشم

 داخلی

 داخلی اعصاب ) نورولوژی (

 روانپزشکی

 سوختگی

 طب هسته ای

 عفونی

 فوق تخحصی جراحی اطفال

 فوق تخصصی  اطفال غدد

 فوق تخصصی ـ جراحی پروكتولوژی
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 فوق تخصصی ـ جراحی ترميمی

 فوق تخصصی ـ جراحی توراكس

 فوق تخصصی ـ جراحی دست

 فوق تخصصی ـ جراحی زانو

 فوق تخصصی ـ جراحی ستون فقرات

 فوق تخصصی ـ جراحی عروق

 ـ جراحی فک و صورت فوق تخصصی

 فوق تخصصی ـ جراحی قلب

 فوق تخصصی ـ داخلی روماتولوژی

 فوق تخصصی ـ داخلی ريه

 فوق تخصصی ـ داخلی غدد 

 فوق تخصصی ـ داخلی كبد و گوارش

 فوق تخصصی ـ داخلی كليه 

 فوق تخصصی ـ داخلی هماتولوژی انکلوژی

 فوق تخصصی اعصاب اطفال

 و آلرژی اطفالفوق تخصصی ايمنولوژی 

 فوق تخصصی روانپزشکی اطفال

 فوق تخصصی عفونی اطفال

 فوق تخصصی غدد اطفال

 فوق تخصصی قلبـ اطفال

 فوق تخصصی كليه اطفال 

 فوق تخصصی گوارش اطفال

 فوق تخصصی نورولوژی اطفال

 فوق تخصصی نوزادان

 فوق تخصصی هماتولوژی انکولوژی اطفال

 مسموميت

 هماتولوژی

 IVFو ناباروری 

POST Partum 

 ژيوگرافیآن

 اتاق عمل
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 اتاق عمل اورژانس

 اورژانس

 اورژانس قلب

 پست پارتوم

 تاالسمی

 تخت زايمان

 تختهای بخش اورژانس

 تختهای تحت نظر اورژانس

 دياليز

 شيمی درمانی

 ليبر)اتاق درد(

 مامايی

MRI 

NST 

PET Scan 

 آزمايشگاه پاتولوژی

 آزمايشگاه طبی

 آندوسکوپی

 آنژيوگرافی

 اسپيرومتری

 اسکلروتراپی

 اكوكارديوگرافی

 الکترميوگرافی

 الکتروآنسفالوگرافی

 تست ورزش

 خدمات تشخيصی طب هسته ای

 داروخانه

 دانسيتومتری

 راديوتراپی نيمه عمقی

 راديولوژی

 ركتوسيگموئيدسکوپی

 درمانگاه  
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 سنگ شکن برون اندامی

 سونوگرافی

 سی تی اسکن

 شتاب دهنده خطی

 كبالت تراپی

 كولونوسکوپی

 گامانايف

 ليزر اگزايمر

 ماموگرافی

 ميکرو اينجکشن

 نوارنگاری

 فيزيوتراپی

 خانه بهداشت

 پايگاه بهداشت

 پايگاه بهداشت ضميمه 

 قرنطينه

 مركز بهداشت-آزمايشگاه شبکه 

 حوزه رياست /مديريت

 امور اداری وكارگزينی 

 امور مالی و حسابداری

 امور بودجه

 حراست و حفاظت فيزيکی

 گزينش  

 امور عمومی

 دفتر فناوری اطالعات

 كتابخانه

 تغذيه

 گروه آموزشی

 شهری - 115اورژانس

 اورژانس جاده ای

 اورژانس هوايی

 اورژانس دريايی
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 روستایی:استاندارد قلم اطالعاتی شهري و  (29

 شهری روستايی رديف

 روستایی 1

 شهري 2

 مرکز آموزش بهورزي 3

 شهري روستایی 4

 

 :کد بودجه اياستاندارد قلم اطالعاتی  (39

 عنوان برنامه شناسه 

 بهداشت و درمان

 خدمات درمانی 30303

 فوریتهاي پزشکی پیش بیمارستانی 30314

 سالمت شهري 30315

 سالمت روستایی 30316

 خدمات درمانی واگذاري به بخش غیر دولتی 30337

 آموزش

 آموزش متوسطه فنی حرفه اي 30105

 کاردانی 30106

 کارشناسی 30107

 کارشناسی  ارشد 30128

 آموزش دکتراي حرفه اي 30121

 ارتقاء کیفیت فعالیت هاي آموزشی و کمک آموزشی 30123

 آموزش دکتري تخصص و فوق تخصص 30109

 مراكز تحقيقاتی

 توسعه علوم مهندسی و فناوري پایه و کاربردي 10525

 توسعه علوم پزشکی  پایه و کاربردي 10526

 توسعه علوم انسانی پایه و کاربردي 10529

 عامل و انتشار علم و فناوري 10533
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 استاندارد قلم اطالعاتی گروههاي آموزشی:

 

 رسته كد رسته گروه آموزشی

 هیئت علمی 10 شناسیآسيب 

 هیئت علمی 10 آسيب شناسی )پاتولوژی (

 هیئت علمی 10 آسيب شناسی دهان

 هیئت علمی 10 آسيب شناسی دهان وفک

 هیئت علمی 10 آلودگی هوا

 هیئت علمی 10 آمار

 هیئت علمی 10 آمار زيستی وبهداشتی

 هیئت علمی 10 آمارحياتی

 هیئت علمی 10 آمارومدارك پزشکی

 هیئت علمی 10 آموزش بهداشت

 هیئت علمی 10 آموزش بهداشت وخدمات بهداشتی

 هیئت علمی 10 آموزشهای فنی وحرفه ای

 هیئت علمی 10 آموزشی بالينی

 هیئت علمی 10 آناتومی

 هیئت علمی 10 آناتومی وجنين شناسی

 هیئت علمی 10 اپيدميولوژی

 هیئت علمی 10 اپيدميولوژی محيط

 هیئت علمی 10 اپيدميولوژی وآمارزيستی وبهداشتی

 هیئت علمی 10 اتاق عمل

 هیئت علمی 10 ارتدنسی واطفال

 هیئت علمی 10 ارتوپدی

 هیئت علمی 10 ارزيابی اثرات توسعه

 هیئت علمی 10 ارگونومی

 هیئت علمی 10 ارولوژی

 هیئت علمی 10 اصول وفنون

 هیئت علمی 10 اصول وفنون پرستاری

 هیئت علمی 10 اطاق عمل وهوشبری ومدارك پزشکی

 هیئت علمی 10 اطفال

 هیئت علمی 10 اطفال وپيشگيری

 هیئت علمی 10 اطفال ونوزادان

 هیئت علمی 10 اعصاب
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 هیئت علمی 10 اعصاب داخلی

 هیئت علمی 10 اعصاب وروان

 هیئت علمی 10 الهيات فقه ومبانی حقوق اسالمی

 هیئت علمی 10 اندامهای مصنوعی

 هیئت علمی 10 اندودنتيکس

 هیئت علمی 10 انگل شناسی

 هیئت علمی 10 انگل شناسی وقارچ شناسی

 هیئت علمی 10 ايمنوپارانيولوژی

 هیئت علمی 10 ايمنولوژی

 هیئت علمی 10 ايمنی شناسی

 هیئت علمی 10 ايمونولوژی وبيولوژی كاربردی

 هیئت علمی 10 بافت شناسی

 هیئت علمی 10 شناسیباكتری 

 هیئت علمی 10 بهداشت

 هیئت علمی 10 بهداشت پرستاری

 هیئت علمی 10 بهداشت تغذيه

 هیئت علمی 10 بهداشت تنظيم خانواده مادروكودك وژنتيک

 هیئت علمی 10 بهداشت حرفه ای

 هیئت علمی 10 بهداشت خانواده

 هیئت علمی 10 بهداشت خانواده،مادر،كودك وژنتيک

 هیئت علمی 10 بهداشت دهان ودندان

 هیئت علمی 10 بهداشت روانی سالمندان

 هیئت علمی 10 بهداشت عمومی

 هیئت علمی 10 بهداشت مادر وكودك

 هیئت علمی 10 بهداشت محيط

 هیئت علمی 10 بهداشت ومديريت

 هیئت علمی 10 بيماريهای اعصاب

 هیئت علمی 10 بيماريهای پوست

 هیئت علمی 10 بيماريهای چشم

 هیئت علمی 10 بيماريهای داخلی

 هیئت علمی 10 بيماريهای دهان وتشخيص

 هیئت علمی 10 بيماريهای دهان ودندان

 هیئت علمی 10 بيماريهای روانی

 هیئت علمی 10 بيماريهای زنان وزايمان

 هیئت علمی 10 بيماريهای عفونی
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 هیئت علمی 10 بيماريهای عفونی پزشکی اجتماعی

 هیئت علمی 10 بيماريهای كودكان

 هیئت علمی 10 بيماريهای گوش،حلق وبينی

 هیئت علمی 10 بيماريهای مغزواعصاب

 هیئت علمی 10 بيماريهای ناشی ازكاروحوادث

 هیئت علمی 10 بينائی سنجی

 هیئت علمی 10 بيوتکنولوژی

 هیئت علمی 10 بيوشيمی

 هیئت علمی 10 بيوشيمی پزشکی

 هیئت علمی 10 وبيوفيزيکبيوشيمی 

 هیئت علمی 10 بيوشيمی وتغذيه

 هیئت علمی 10 بيوشيمی وتغذيه كاربردی

 هیئت علمی 10 بيوشيمی وژنتيک

 هیئت علمی 10 بيوفيزيک

 هیئت علمی 10 بيولوژی

 هیئت علمی 10 بيولوژی كاربردی

 هیئت علمی 10 بيهوشی

 هیئت علمی 10 پاتوبيولوژی

 هیئت علمی 10 پاتولوژی

 هیئت علمی 10 پرستاری

 هیئت علمی 10 پرستاری اطفال ونوزادان

 هیئت علمی 10 پرستاری بهداشت

 هیئت علمی 10 پرستاری داخلی وجراحی

 هیئت علمی 10 پرستاری روانی

 هیئت علمی 10 پرستاری كودكان

 هیئت علمی 10 پرستاری ومامائی

 هیئت علمی 10 پروتز ثابت واكلوژن

 هیئت علمی 10 پروتز كامل وپارسيل

 هیئت علمی 10 پروتز متحرك فک وصورت

 هیئت علمی 10 پروتزهای دندانی

 هیئت علمی 10 پروتزهای متحرك

 هیئت علمی 10 پريس وپروتز

 هیئت علمی 10 پريودنتولوژی

 هیئت علمی 10 پزشکی اجتماعی

 هیئت علمی 10 پزشکی اجتماعی وجمعيت
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 هیئت علمی 10 نگرپزشکی جامعه 

 هیئت علمی 10 پزشکی قانونی

 هیئت علمی 10 پزشکی هسته ای

 هیئت علمی 10 پژوهشی آموزش وتوانبخشی كودكان استثنائی

 هیئت علمی 10 پژوهشی خانواده و پيشگيری از معلوليت

 هیئت علمی 10 پژوهشی مبانی روانی،اختالالت رفتاری ومشکالت يادگيری

 علمیهیئت  10 پوست

 هیئت علمی 10 پوست وآميزشی

 هیئت علمی 10 پيرودنتولوژی

 هیئت علمی 10 پيرودنتولوژی وپيشگيری

 هیئت علمی 10 تاريخ وفلسفه آموزش وپرورش

 هیئت علمی 10 تامين وتربيت نيروی انسانی

 هیئت علمی 10 تحقيقات توانبخشی

 هیئت علمی 10 تربيت بدنی

 علمیهیئت  10 ترميمی دندان

 هیئت علمی 10 تشخيص بيماريهای دهان ودندان

 هیئت علمی 10 تشريح بافت وآناتومی وجنين شناسی

 هیئت علمی 10 تشريح وبافت شناسی

 هیئت علمی 10 تعليم وتربيت

 هیئت علمی 10 تغذيه

 هیئت علمی 10 تغذيه انسانی

 هیئت علمی 10 تغذيه بالينی

 هیئت علمی 10 تغذيه جامعه

 هیئت علمی 10 تغذيه جامعه نگر

 هیئت علمی 10 تغذيه وبيوشيمی

 هیئت علمی 10 تک ياخته شناسی پزشکی

 هیئت علمی 10 تکنولوژی آموزشی

 هیئت علمی 10 تکنولوژی راديولوژی وراديوتراپی

 هیئت علمی 10 توسعه آموزش پرشکی

 هیئت علمی 10 جراحی

 هیئت علمی 10 جراحی استخوان ومفاصل

 هیئت علمی 10 جراحی اطفال

 هیئت علمی 10 جراحی اعصاب

 هیئت علمی 10 جراحی بيماريهای چشم

 هیئت علمی 10 جراحی ترميمی
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 هیئت علمی 10 جراحی ترميمی وپالستيک وسوختگی

 هیئت علمی 10 جراحی داخلی

 هیئت علمی 10 جراحی دهان وفک

 هیئت علمی 10 جراحی عمومی

 هیئت علمی 10 جراحی فک ودهان

 هیئت علمی 10 جراحی قلب وتوراكس

 هیئت علمی 10 جراحی قلب وعروق

 هیئت علمی 10 جراحی مغزواعصاب

 هیئت علمی 10 جراحی ودندان

 هیئت علمی 10 جراحيهای اختصاصی

 هیئت علمی 10 جمعيت وبهداشت وتنظيم خانواده

 هیئت علمی 10 جنگلداری

 هیئت علمی 10 جنين شناسی

 هیئت علمی 10 جوندگان وبندپايان پزشکی

 هیئت علمی 10 چشم

 هیئت علمی 10 حسابداری

 هیئت علمی 10 حشره شناسی پزشکی

 هیئت علمی 10 حشره شناسی پزشکی ومبارزه باناقلين

 هیئت علمی 10 حفاظت دربرابر پرتوها

 هیئت علمی 10 حقوق

 هیئت علمی 10 خدمات بهداشتی

 هیئت علمی 10 خدمات داروئی

 هیئت علمی 10 داخلی

 هیئت علمی 10 داخلی آميزشی وپوست

 هیئت علمی 10 داخلی اطفال

 هیئت علمی 10 داخلی اعصاب

 هیئت علمی 10 داخلی مغزواعصاب

 هیئت علمی 10 داخلی وجراحی

 هیئت علمی 10 داروسازی بالينی )فارماكوتراپی(

 علمیهیئت  10 داروسازی بيمارستانی وبالينی

 هیئت علمی 10 دندانپزشکی

 هیئت علمی 10 دندانپزشکی )جراحی فک ودهان وصورت(

 هیئت علمی 10 دندانپزشکی اطفال

 هیئت علمی 10 دندانپزشکی ترميمی

 هیئت علمی 10 دندانپزشکی عملی ومواد دندانی )ترميمی(
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 هیئت علمی 10 دندانپزشکی عملی ومواددندانی

 هیئت علمی 10 دندانپزشکی كودكان

 هیئت علمی 10 راديوتراپی

 هیئت علمی 10 راديولوژی

 هیئت علمی 10 راديولوژی دهان

 هیئت علمی 10 راديولوژی دهان ودندان

 هیئت علمی 10 راديولوژی وراديوتراپی

 هیئت علمی 10 راديولوژی وسونوگرافی وسی تی اسکن

 هیئت علمی 10 راهنمايی،مشاوره و روانشاسی تربيتی

 هیئت علمی 10 روان پرستاری

 هیئت علمی 10 روانپزشکی

 هیئت علمی 10 روانشناسی

 هیئت علمی 10 روانشناسی پرستاری

 هیئت علمی 10 زبان انگليسی

 هیئت علمی 10 زبانهای خارجی

 هیئت علمی 10 زراعت واصالح نباتات

 هیئت علمی 10 زمين شناسی

 هیئت علمی 10 زيست شناسی

 هیئت علمی 10 ژنتيک

 هیئت علمی 10 ژنتيک انسانی وجمعيت شناسی

 هیئت علمی 10 ژنتيک زادآوری

 هیئت علمی 10 ژنتيک وبيوشيمی

 هیئت علمی 10 ژنتيک وبيولوژی ملکولی

 هیئت علمی 10 ژنتيک وجمعيت شناسی

 هیئت علمی 10 سم شناسی وآبشناسی وموادخوراكی ازنظردارويی

 هیئت علمی 10 كشهاسم شناسی وبيوشيمی آفت 

 هیئت علمی 10 سم شناسی وعوامل شيميائی

 هیئت علمی 10 سيتوژنيتک )ژنتيک سرطان (

 هیئت علمی 10 شنوائی سنجی

 هیئت علمی 10 شيمی

 هیئت علمی 10 شيمی دارويی

 هیئت علمی 10 شيمی دارويی وزهرشناسی

 هیئت علمی 10 شيمی وشيمی داروئی

 علمیهیئت  10 شيمی،بيوشيمی

 هیئت علمی 10 طب اورژانس
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 هیئت علمی 10 طب حوادث

 هیئت علمی 10 طب فيزيکی وتوانبخشی

 هیئت علمی 10 طب هسته ای

 هیئت علمی 10 علوم آزمايشگاهی

 هیئت علمی 10 علوم آزمايشگاهی وبانک خون

 هیئت علمی 10 علوم آزمايشگاهی وراديولوژی

 هیئت علمی 10 علوم اجتماعی

 هیئت علمی 10 انسانیعلوم 

 هیئت علمی 10 علوم انسانی ورفتاری

 هیئت علمی 10 علوم پايه

 هیئت علمی 10 علوم پايه پزشکی وامورعمومی

 هیئت علمی 10 علوم تربيتی

 هیئت علمی 10 علوم تشريحی

 هیئت علمی 10 علوم دامی

 هیئت علمی 10 علوم صنايع غذائی

 هیئت علمی 10 عمومی

 هیئت علمی 10 فيزيکعوامل 

 هیئت علمی 10 غددداخلی ومتابوليسم

 هیئت علمی 10 فارماكوتراپی بيماريهای اورژانس ومراقبتهای ويژه

 هیئت علمی 10 فارماكوتراپی بيماريهای داخلی

 هیئت علمی 10 فارماكوكنوزی

 هیئت علمی 10 فارماكوگنوژی وفارماكولوژی

 هیئت علمی 10 فارماكولوژی

 هیئت علمی 10 فارماكولوژی پزشکی )داروسازی(

 هیئت علمی 10 فارماكولوژی وزهرشناسی

 هیئت علمی 10 فارماكونتيک بالينی واطالع رسانی دارو درمان

 هیئت علمی 10 فن پرستاری

 هیئت علمی 10 فنی ومهندسی

 هیئت علمی 10 فيزيک

 هیئت علمی 10 فيزيک پزشکی

 علمیهیئت  10 فيزيکال تراپی

 هیئت علمی 10 فيزيوتراپی

 هیئت علمی 10 فيزيوتراپی وكاردرمان

 هیئت علمی 10 فيزيولوژی

 هیئت علمی 10 فيزيولوژی وفارماكولوژی
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 هیئت علمی 10 قارچ شناسی پزشکی

 هیئت علمی 10 قارچ وانگل شناسی

 هیئت علمی 10 قلب

 هیئت علمی 10 قلب وعروق

 هیئت علمی 10 كاردرمانی

 هیئت علمی 10 كالبدشناسی

 هیئت علمی 10 كامپيوتر

 هیئت علمی 10 كتابداری پزشکی

 هیئت علمی 10 كتابداری واطالع رسانی

 هیئت علمی 10 كرم شناسی پزشکی

 هیئت علمی 10 كشاورزی و منابع طبيعی

 هیئت علمی 10 كشاورزی وجنگلداری

 هیئت علمی 10 كلينيکال پاتولوژی

 هیئت علمی 10 گفتاردرمانی

 هیئت علمی 10 گوش وحلق وبينی

 هیئت علمی 10 گياه پزشکی

 هیئت علمی 10 ليشمانيوز)سالک(

 هیئت علمی 10 ماالريا

 هیئت علمی 10 مامائی

 هیئت علمی 10 متالوژی

 هیئت علمی 10 محيط زيست

 هیئت علمی 10 مدارك پزشکی

 هیئت علمی 10 مدكاری اجتماعی

 هیئت علمی 10 معارف اسالمی

 هیئت علمی 10 مغزواعصاب

 هیئت علمی 10 مهندسی پزشکی

 هیئت علمی 10 ميکروب شناسی

 هیئت علمی 10 ميکروب شناسی )باكتريولوژی ،پاتوبيولوژی (

 هیئت علمی 10 ميکروب شناسی وايمونولوژی

 هیئت علمی 10 ميکروب شناسی وايمونولوژی وبيولوژی

 هیئت علمی 10 ميکروب وويروس شناسی

 هیئت علمی 10 ميکروب ويروس وايمنی شناسی

 هیئت علمی 10 ميکروبيولوژی

 هیئت علمی 10 نفرولوژی

 هیئت علمی 10 نوزادان
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 هیئت علمی 10 ويروس شناسی

 هیئت علمی 10 هماتولوژی

 هیئت علمی 10 آسيب شناسی

 هیئت علمی 10 آسيب شناسی )پاتولوژی (

 هیئت علمی 10 آسيب شناسی دهان

 هیئت علمی 10 آسيب شناسی دهان وفک

 هیئت علمی 10 آلودگی هوا

 هیئت علمی 10 آمار

 هیئت علمی 10 آمار زيستی وبهداشتی

 هیئت علمی 10 آمارحياتی

 هیئت علمی 10 آمارومدارك پزشکی

 هیئت علمی 10 آموزش بهداشت

 هیئت علمی 10 آموزش بهداشت وخدمات بهداشتی

 هیئت علمی 10 فنی وحرفه ایآموزشهای 

 هیئت علمی 10 آموزشی بالينی

 هیئت علمی 10 آناتومی

 هیئت علمی 10 آناتومی وجنين شناسی

 هیئت علمی 10 اپيدميولوژی

 هیئت علمی 10 اپيدميولوژی محيط

 هیئت علمی 10 اپيدميولوژی وآمارزيستی وبهداشتی

 هیئت علمی 10 اتاق عمل

 هیئت علمی 10 ارتدنسی واطفال

 هیئت علمی 10 ارتوپدی

 هیئت علمی 10 ارزيابی اثرات توسعه

 هیئت علمی 10 ارگونومی

 هیئت علمی 10 ارولوژی

 هیئت علمی 10 اصول وفنون

 هیئت علمی 10 اصول وفنون پرستاری

 هیئت علمی 10 اطاق عمل وهوشبری ومدارك پزشکی

 هیئت علمی 10 اطفال

 علمی هیئت 10 اطفال وپيشگيری

 هیئت علمی 10 اطفال ونوزادان

 هیئت علمی 10 اعصاب

 هیئت علمی 10 اعصاب داخلی

 هیئت علمی 10 اعصاب وروان
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 هیئت علمی 10 الهيات فقه ومبانی حقوق اسالمی

 هیئت علمی 10 اندامهای مصنوعی

 هیئت علمی 10 اندودنتيکس

 هیئت علمی 10 انگل شناسی

 هیئت علمی 10 انگل شناسی وقارچ شناسی

 هیئت علمی 10 ايمنوپارانيولوژی

 هیئت علمی 10 ايمنولوژی

 هیئت علمی 10 ايمنی شناسی

 هیئت علمی 10 ايمونولوژی وبيولوژی كاربردی

 هیئت علمی 10 بافت شناسی

 هیئت علمی 10 باكتری شناسی

 هیئت علمی 10 بهداشت

 هیئت علمی 10 بهداشت پرستاری

 هیئت علمی 10 بهداشت تغذيه

 هیئت علمی 10 بهداشت تنظيم خانواده مادروكودك وژنتيک

 هیئت علمی 10 بهداشت حرفه ای

 هیئت علمی 10 بهداشت خانواده

 هیئت علمی 10 بهداشت خانواده،مادر،كودك وژنتيک

 هیئت علمی 10 بهداشت دهان ودندان

 هیئت علمی 10 بهداشت روانی سالمندان

 علمی هیئت 10 بهداشت عمومی

 هیئت علمی 10 بهداشت مادر وكودك

 هیئت علمی 10 بهداشت محيط

 هیئت علمی 10 بهداشت ومديريت

 هیئت علمی 10 بيماريهای اعصاب

 هیئت علمی 10 بيماريهای پوست

 هیئت علمی 10 بيماريهای چشم

 هیئت علمی 10 بيماريهای داخلی

 هیئت علمی 10 بيماريهای دهان وتشخيص

 هیئت علمی 10 دهان ودندان بيماريهای

 هیئت علمی 10 بيماريهای روانی

 هیئت علمی 10 بيماريهای زنان وزايمان

 هیئت علمی 10 بيماريهای عفونی

 هیئت علمی 10 بيماريهای عفونی پزشکی اجتماعی

 هیئت علمی 10 بيماريهای كودكان
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 هیئت علمی 10 بيماريهای گوش،حلق وبينی

 هیئت علمی 10 بيماريهای مغزواعصاب

 هیئت علمی 10 بيماريهای ناشی ازكاروحوادث

 هیئت علمی 10 بينائی سنجی

 هیئت علمی 10 بيوتکنولوژی

 هیئت علمی 10 بيوشيمی

 هیئت علمی 10 بيوشيمی پزشکی

 هیئت علمی 10 بيوشيمی وبيوفيزيک

 هیئت علمی 10 بيوشيمی وتغذيه

 هیئت علمی 10 بيوشيمی وتغذيه كاربردی

 هیئت علمی 10 بيوشيمی وژنتيک

 هیئت علمی 10 بيوفيزيک

 هیئت علمی 10 بيولوژی

 هیئت علمی 10 بيولوژی كاربردی

 هیئت علمی 10 بيهوشی

 هیئت علمی 10 پاتوبيولوژی

 هیئت علمی 10 پاتولوژی

 هیئت علمی 10 پرستاری

 هیئت علمی 10 پرستاری اطفال ونوزادان

 علمیهیئت  10 پرستاری بهداشت

 هیئت علمی 10 پرستاری داخلی وجراحی

 هیئت علمی 10 پرستاری روانی

 هیئت علمی 10 پرستاری كودكان

 هیئت علمی 10 پرستاری ومامائی

 هیئت علمی 10 پروتز ثابت واكلوژن

 هیئت علمی 10 پروتز كامل وپارسيل

 هیئت علمی 10 پروتز متحرك فک وصورت

 علمیهیئت  10 پروتزهای دندانی

 هیئت علمی 10 پروتزهای متحرك

 هیئت علمی 10 پريس وپروتز

 هیئت علمی 10 پريودنتولوژی

 هیئت علمی 10 پزشکی اجتماعی

 هیئت علمی 10 پزشکی اجتماعی وجمعيت

 هیئت علمی 10 پزشکی جامعه نگر

 هیئت علمی 10 پزشکی قانونی
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 هیئت علمی 10 پزشکی هسته ای

 هیئت علمی 10 وتوانبخشی كودكان استثنائیپژوهشی آموزش 

 هیئت علمی 10 پژوهشی خانواده و پيشگيری از معلوليت

 هیئت علمی 10 پژوهشی مبانی روانی،اختالالت رفتاری ومشکالت يادگيری

 هیئت علمی 10 پوست

 هیئت علمی 10 پوست وآميزشی

 هیئت علمی 10 پيرودنتولوژی

 هیئت علمی 10 پيرودنتولوژی وپيشگيری

 هیئت علمی 10 تاريخ وفلسفه آموزش وپرورش

 هیئت علمی 10 تامين وتربيت نيروی انسانی

 هیئت علمی 10 تحقيقات توانبخشی

 هیئت علمی 10 تربيت بدنی

 هیئت علمی 10 ترميمی دندان

 هیئت علمی 10 تشخيص بيماريهای دهان ودندان

 علمیهیئت  10 تشريح بافت وآناتومی وجنين شناسی

 هیئت علمی 10 تشريح وبافت شناسی

 هیئت علمی 10 تعليم وتربيت

 هیئت علمی 10 تغذيه

 هیئت علمی 10 تغذيه انسانی

 هیئت علمی 10 تغذيه بالينی

 هیئت علمی 10 تغذيه جامعه

 هیئت علمی 10 تغذيه جامعه نگر

 هیئت علمی 10 تغذيه وبيوشيمی

 علمیهیئت  10 تک ياخته شناسی پزشکی

 هیئت علمی 10 تکنولوژی آموزشی

 هیئت علمی 10 تکنولوژی راديولوژی وراديوتراپی

 هیئت علمی 10 توسعه آموزش پرشکی

 هیئت علمی 10 جراحی

 هیئت علمی 10 جراحی استخوان ومفاصل

 هیئت علمی 10 جراحی اطفال

 هیئت علمی 10 جراحی اعصاب

 هیئت علمی 10 جراحی بيماريهای چشم

 هیئت علمی 10 جراحی ترميمی

 هیئت علمی 10 جراحی ترميمی وپالستيک وسوختگی

 هیئت علمی 10 جراحی داخلی
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 هیئت علمی 10 جراحی دهان وفک

 هیئت علمی 10 جراحی عمومی

 هیئت علمی 10 جراحی فک ودهان

 هیئت علمی 10 جراحی قلب وتوراكس

 هیئت علمی 10 جراحی قلب وعروق

 هیئت علمی 10 مغزواعصابجراحی 

 هیئت علمی 10 جراحی ودندان

 هیئت علمی 10 جراحيهای اختصاصی

 هیئت علمی 10 جمعيت وبهداشت وتنظيم خانواده

 هیئت علمی 10 جنگلداری

 هیئت علمی 10 جنين شناسی

 هیئت علمی 10 جوندگان وبندپايان پزشکی

 هیئت علمی 10 چشم

 هیئت علمی 10 حسابداری

 هیئت علمی 10 شناسی پزشکی حشره

 هیئت علمی 10 حشره شناسی پزشکی ومبارزه باناقلين

 هیئت علمی 10 حفاظت دربرابر پرتوها

 هیئت علمی 10 حقوق

 هیئت علمی 10 خدمات بهداشتی

 هیئت علمی 10 خدمات داروئی

 هیئت علمی 10 داخلی

 هیئت علمی 10 داخلی آميزشی وپوست

 علمی هیئت 10 داخلی اطفال

 هیئت علمی 10 داخلی اعصاب

 هیئت علمی 10 داخلی مغزواعصاب

 هیئت علمی 10 داخلی وجراحی

 هیئت علمی 10 داروسازی بالينی )فارماكوتراپی(

 هیئت علمی 10 داروسازی بيمارستانی وبالينی

 هیئت علمی 10 دندانپزشکی

 هیئت علمی 10 دندانپزشکی )جراحی فک ودهان وصورت(

 هیئت علمی 10 دندانپزشکی اطفال

 هیئت علمی 10 دندانپزشکی ترميمی

 هیئت علمی 10 دندانپزشکی عملی ومواد دندانی )ترميمی(

 هیئت علمی 10 دندانپزشکی عملی ومواددندانی

 هیئت علمی 10 دندانپزشکی كودكان
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 هیئت علمی 10 راديوتراپی

 هیئت علمی 10 راديولوژی

 هیئت علمی 10 راديولوژی دهان

 هیئت علمی 10 راديولوژی دهان ودندان

 هیئت علمی 10 راديولوژی وراديوتراپی

 هیئت علمی 10 راديولوژی وسونوگرافی وسی تی اسکن

 هیئت علمی 10 راهنمايی،مشاوره و روانشاسی تربيتی

 هیئت علمی 10 روان پرستاری

 هیئت علمی 10 روانپزشکی

 هیئت علمی 10 روانشناسی

 هیئت علمی 10 روانشناسی پرستاری

 هیئت علمی 10 زبان انگليسی

 هیئت علمی 10 زبانهای خارجی

 هیئت علمی 10 زراعت واصالح نباتات

 هیئت علمی 10 زمين شناسی

 هیئت علمی 10 زيست شناسی

 هیئت علمی 10 ژنتيک

 هیئت علمی 10 ژنتيک انسانی وجمعيت شناسی

 علمیهیئت  10 ژنتيک زادآوری

 هیئت علمی 10 ژنتيک وبيوشيمی

 هیئت علمی 10 ژنتيک وبيولوژی ملکولی

 هیئت علمی 10 ژنتيک وجمعيت شناسی

 هیئت علمی 10 سم شناسی وآبشناسی وموادخوراكی ازنظردارويی

 هیئت علمی 10 سم شناسی وبيوشيمی آفت كشها

 هیئت علمی 10 سم شناسی وعوامل شيميائی

 هیئت علمی 10 سرطان (سيتوژنيتک )ژنتيک 

 هیئت علمی 10 شنوائی سنجی

 هیئت علمی 10 شيمی

 هیئت علمی 10 شيمی دارويی

 هیئت علمی 10 شيمی دارويی وزهرشناسی

 هیئت علمی 10 شيمی وشيمی داروئی

 هیئت علمی 10 شيمی،بيوشيمی

 هیئت علمی 10 طب اورژانس

 هیئت علمی 10 طب حوادث

 هیئت علمی 10 طب فيزيکی وتوانبخشی
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 هیئت علمی 10 طب هسته ای

 هیئت علمی 10 علوم آزمايشگاهی

 هیئت علمی 10 علوم آزمايشگاهی وبانک خون

 هیئت علمی 10 علوم آزمايشگاهی وراديولوژی

 هیئت علمی 10 علوم اجتماعی

 هیئت علمی 10 علوم انسانی

 هیئت علمی 10 علوم انسانی ورفتاری

 علمیهیئت  10 علوم پايه

 هیئت علمی 10 علوم پايه پزشکی وامورعمومی

 هیئت علمی 10 علوم تربيتی

 هیئت علمی 10 علوم تشريحی

 هیئت علمی 10 علوم دامی

 هیئت علمی 10 علوم صنايع غذائی

 هیئت علمی 10 عمومی

 هیئت علمی 10 عوامل فيزيک

 هیئت علمی 10 غددداخلی ومتابوليسم

 هیئت علمی 10 اورژانس ومراقبتهای ويژه فارماكوتراپی بيماريهای

 هیئت علمی 10 فارماكوتراپی بيماريهای داخلی

 هیئت علمی 10 فارماكوكنوزی

 هیئت علمی 10 فارماكوگنوژی وفارماكولوژی

 هیئت علمی 10 فارماكولوژی

 هیئت علمی 10 فارماكولوژی پزشکی )داروسازی(

 هیئت علمی 10 فارماكولوژی وزهرشناسی

 هیئت علمی 10 فارماكونتيک بالينی واطالع رسانی دارو درمان

 هیئت علمی 10 فن پرستاری

 هیئت علمی 10 فنی ومهندسی

 هیئت علمی 10 فيزيک

 هیئت علمی 10 فيزيک پزشکی

 هیئت علمی 10 فيزيکال تراپی

 هیئت علمی 10 فيزيوتراپی

 هیئت علمی 10 فيزيوتراپی وكاردرمان

 هیئت علمی 10 فيزيولوژی

 هیئت علمی 10 فيزيولوژی وفارماكولوژی

 هیئت علمی 10 قارچ شناسی پزشکی

 هیئت علمی 10 قارچ وانگل شناسی
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 هیئت علمی 10 قلب

 هیئت علمی 10 قلب وعروق

 هیئت علمی 10 كاردرمانی

 هیئت علمی 10 كالبدشناسی

 هیئت علمی 10 كامپيوتر

 هیئت علمی 10 كتابداری پزشکی

 هیئت علمی 10 كتابداری واطالع رسانی

 هیئت علمی 10 كرم شناسی پزشکی

 هیئت علمی 10 كشاورزی و منابع طبيعی

 هیئت علمی 10 كشاورزی وجنگلداری

 هیئت علمی 10 كلينيکال پاتولوژی

 هیئت علمی 10 گفتاردرمانی

 هیئت علمی 10 گوش وحلق وبينی

 هیئت علمی 10 گياه پزشکی

 هیئت علمی 10 ليشمانيوز)سالک(

 هیئت علمی 10 ماالريا

 هیئت علمی 10 مامائی

 هیئت علمی 10 متالوژی

 هیئت علمی 10 محيط زيست

 هیئت علمی 10 مدارك پزشکی

 هیئت علمی 10 مدكاری اجتماعی

 هیئت علمی 10 معارف اسالمی

 هیئت علمی 10 مغزواعصاب

 هیئت علمی 10 مهندسی پزشکی

 هیئت علمی 10 ميکروب شناسی

 هیئت علمی 10 ميکروب شناسی )باكتريولوژی ،پاتوبيولوژی (

 هیئت علمی 10 ميکروب شناسی وايمونولوژی

 هیئت علمی 10 ميکروب شناسی وايمونولوژی وبيولوژی

 هیئت علمی 10 ميکروب وويروس شناسی

 هیئت علمی 10 ميکروب ويروس وايمنی شناسی

 هیئت علمی 10 ميکروبيولوژی

 هیئت علمی 10 نفرولوژی

 هیئت علمی 10 نوزادان

 هیئت علمی 10 ويروس شناسی

 هیئت علمی 10 هماتولوژی
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 هیئت علمی 10 اخالق پزشكي

 هیئت علمی 10 ارتدنسي

 هیئت علمی 10 ارولوژي

 هیئت علمی 10 اقتصاد و مديريت دارو

 هیئت علمی 10 اكولوژي انساني

 هیئت علمی 10 )ايمني شناسي(ايمونولوژي 

 هیئت علمی 10 آسيب شناسي دهان

 هیئت علمی 10 آموزش و ارتقاء سالمت

 هیئت علمی 10 آناتومي )كالبد شناسي(

 هیئت علمی 10 بهداشت باروري و بارداري)زايمان ژنيكولوژي پرناتال(

 هیئت علمی 10 بهداشت جامعه

 هیئت علمی 10 بيماريهاي پوست و آميزشي

 هیئت علمی 10 بيماريهاي چشم

 هیئت علمی 10 بيماريهاي داخلي

 هیئت علمی 10 بيماريهاي عفوني و طب گرمسيري

 هیئت علمی 10 بيماريهاي قلب و عروق

 هیئت علمی 10 بيماريهاي مغز و اعصاب

 هیئت علمی 10 بيوتكنولوژي

 هیئت علمی 10 بيوتكنولوژي داروئي

 هیئت علمی 10 بيوفيزيك

 هیئت علمی 10 پاتولوژي

 هیئت علمی 10 پاتولوژي دهان و فك

 هیئت علمی 10 پزشكي قانوني

 هیئت علمی 10 پزشكي مولكولي

 هیئت علمی 10 پزشكي ورزشي

 هیئت علمی 10 پزشكي هسته اي

 هیئت علمی 10 تغذيه باليني

 هیئت علمی 10 تغذيه جامعه

 هیئت علمی 10 مولكولي -تغذيه سلولي 

 هیئت علمی 10 تكنولوژي راديولوژي و راديوتراپي

 هیئت علمی 10 توسعه آموزش علوم بهداشتي

 هیئت علمی 10 جراحي

 هیئت علمی 10 داخلي و جراحي

 هیئت علمی 10 داروسازي سنتي

 هیئت علمی 10 داروسازي هسته اي
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 هیئت علمی 10 راديوتراپي

 هیئت علمی 10 روان پرستاري

 هیئت علمی 10 خارجيزبان هاي 

 هیئت علمی 10 زيست فناوري پزشكي

 هیئت علمی 10 ژنتيك و جمعيت شناسي

 هیئت علمی 10 سالمند شناسي

 هیئت علمی 10 سالمت دهان و دندانپزشكي اجتماعي

 هیئت علمی 10 سم شناسي و داروشناسي

 هیئت علمی 10 شنوائي سنجي

 هیئت علمی 10 طب سالمندي

 هیئت علمی 10 طب سنتي

 هیئت علمی 10 طب كار

 هیئت علمی 10 طب ورزش

 هیئت علمی 10 علوم اعصاب

 هیئت علمی 10 علوم تغذيه

 هیئت علمی 10 علوم مديريت و اقتصاد بهداشت

 هیئت علمی 10 فارماسيوتيكس

 هیئت علمی 10 فيزيوتراپي و فيزيكال تراپي

 هیئت علمی 10 كتابداري و اطالع رساني

 هیئت علمی 10 غذا و دارو كنترل

 هیئت علمی 10 گفتار درماني

 هیئت علمی 10 مدارك پزشكي

 هیئت علمی 10 مديريت اطالعات بهداشتي و درماني

 هیئت علمی 10 مديريت پرستاري

 هیئت علمی 10 مديريت خدمات بهداشتي و درماني

 هیئت علمی 10 مديريت مطالعات و توسعه آموزش پزشكي

 هیئت علمی 10 اسالميمعارف 

 هیئت علمی 10 مواد دنداني

 هیئت علمی 10 مهندسي بافت و سلول درماني

 هیئت علمی 10 مهندسي بهداشت حرفه اي

 هیئت علمی 10 مهندسي بهداشت محيط

 هیئت علمی 10 نانوتكنولوژي پزشكي

 هیئت علمی 10 هماتولوژي و انتقال خون

 هیئت علمی 10 هوشبري

 هیئت علمی 10 الكترونيكي در آموزش پزشكييادگيري 
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 هیئت علمی 10 مديريت آموزشي

 هیئت علمی 10 بيماريهاي گوارش بالغين

 هیئت علمی 10 مديريت آموزشي

 هیئت علمی 10 مكانيك

 هیئت علمی 10 جراحي كليه ومجاري ادرار

 هیئت علمی 10 داروسازي

 

 

 استاندارد قلم اطالعاتی رشته تحصیلی: (31

 رشته تحصيلی

 اتاق عمل 

 بهداشت حرفه ای 

 بهداشت دهان 

 بهداشت عمومی

 بهداشت محيط 

 بهداشت مدارس 

 بهداشتکار دهان و دندان 

 پرستاری 

 پرستاری دندانپزشکی 

 پروتزهای دندانی 

 راديوتراپی -تکنولوژی پرتودرمانی 

 راديولوژی -تکنولوژی پرتوشناسی 

 تکنولوژی پزشکی هسته ای 

 رشته غير علوم پزشکی 

 ايمنی صنعتی –صنايع 

 علوم آزمايشگاهی 

 فوريتهای پزشکی 

 مامايی 

 مدارك پزشکی 

 هوشبری 

 اعضای مصنوعی و وسايل كمکی 

 بينايی سنجی 
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 تکنولوژی پرتودرمانی 

 تکنولوژی پرتوشناسی 

 داروسازی 

 رشد و پرورش كودكان پيش دبستانی 

 روانشناسی بالينی 

  1روانشناسی عمومی

 ساخت پروتز های دندانی 

 شنوايی شناسی 

  علوم اجتماعی

 خدمات اجتماعی  -علوم اجتماعی 

 علوم تغذيه 

 علوم و صنايع غذايی گرايش كنترل كيفی و بهداشتی 

 فيزيوتراپی 

 فناوری اطالعات سالمت 

 كاردرمانی 

 كتابداری در شاخه پزشکی 

 گفتار درمانی 

 مددكاری اجتماعی 

 مديريت خدمات بهداشتی درمانی 

 مشاوره 

 مهندسی بهداشت محيط 

 ای  مهندسی بهداشت حرفه

 مهندسی پزشکی بالينی 

 بيوالکتريک -مهندسی پزشکی 

 ايمنی صنعتی  –مهندسی صنايع 

 ايمنی صنعتی و محيط كار 

 تغذيه 

 حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلين 

 اپيدميولوژی 

 اخالق پزشکی 

  H.T.A-ارزيابی فناوری سالمت 

 ارگونومی 

 اعضاء مصنوعی 
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 اقتصاد بهداشت 

 اكولوژی انسانی 

 انفورماتيک پزشکی 

 انگل شناسی پزشکی 

 ايمنی شناسی پزشکی 

 آمار زيستی 

 آموزش بهداشت 

 آموزش پزشکی 

 آموزش جامعه نگر در نظام سالمت 

 بافت شناسی 

 باكتری شناسی پزشکی 

 ريزی يادگيری الکترونيکی در علوم پزشکی برنامه

 بهداشت پرتوها 

 بهداشت روان 

 بهداشت و ايمنی مواد غذايی 

 بيوتکنولوژی پزشکی 

 بيوشيمی بالينی 

 بيهوشی

 پرستاری اورژانس 

 پرستاری توانبخشی 

 پرستاری داخلی جراحی 

 پرستاری سالمندی 

 پرستاری سالمت جامعه 

 پرستاری كودكان 

 پرستاری مراقبت های ويژه 

 پرستاری مراقبت های ويژه نوزادان 

 پرستاری نظامی 

 پزشکی ورزشی 

 پيشگيری از آسيب های اجتماعی

 تاريخ علوم پزشکی 

 تركيبات طبيعی و دارويی دريايی 

  MRI-برداری تشديد مغناطيسیتکنولوژی تصوير

 تکنولوژی گردش خون 
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 خون شناسی آزمايشگاهی و بانک خون 

 راديوبيولوژی و حفاظت پرتويی 

 رفاه اجتماعی 

 روان پرستاری 

 روانشناسی و آموزش كودكان استثنايی 

 زيست فناوری پزشکی 

 ژنتيک انسانی 

 سالمت سالمندی 

 سالمت و رسانه 

 سم شناسی 

 سم شناسی محيط 

 طب سنتی ايرانی 

 علوم بهداشتی در تغذيه 

 علوم تشريحی 

 و حوادث غيرمترقبه  علوم تغذيه در بحران

 علوم داروهای پرتوزا 

 علوم كتابداری و اطالع رسانی 

  MRI-فناوری تصويربرداری پزشکی 

 سيتی اسکن -فناوری تصويربرداری پزشکی 

 فيزيک پزشکی 

 فيزيوتراپی ورزشی 

 فيزيولوژی 

 قارچ شناسی پزشکی 

 كارآفرينی در نظام سالمت 

 كنترل مواد خوراكی و اشاميدنی 

 مديريت پسماند 

 مديريت توانبخشی 

 مديريت سالمت، ايمنی و محيط زيست 

 مشاوره در مامايی 

 مهندسی ايمنی صنعتی 

 مهندسی بيمارستان 

 زيست مواد -مهندسی پزشکی 

 ميکروبشناسی 
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 ميکروبشناسی مواد غذايی 

 نانوتکنولوژی پزشکی 

 نانوفناوری پزشکی 

 نظارت بر امور دارويی 

 ويروس شناسی پزشکی 

 پزشکی 

 دندانپزشکی 

 بهداشتکار -دندانپزشکی

 آسيب شناسی 

 ارتوپدی 

 بيماريهای پوست 

 بيماريهای داخلی 

 بيماريهای عفونی و گرمسيری 

 بيماريهای قلب و عروق 

 بيماريهای كودكان 

 بيماريهای مغز و اعصاب 

 پرتودرمانی 

 پزشکی اجتماعی 

 پزشکی خانواده 

 پزشکی فيزيکی و توانبخشی 

 پزشکی قانونی 

 پزشکی هسته ای 

 جراحی استخوان و مفاصل 

 جراحی عمومی 

 جراحی كليه و مجاری ادراری تناسلی 

 جراحی مغز و اعصاب 

 چشم پزشکی 

 راديولوژی 

 روانپزشکی 

 زنان و زايمان 

 طب اورژانس 

 طب سالمندی 

 طب فيزيکی و توانبخشی 
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 طب كار 

 طب هوا و فضا و زير سطحی 

 كودكان 

 گوش ، گلو ، بينی و جراحی سر و گردن 

 دستياری -اپيدميولوژی 

 دستياری -بهداشت مادر و كودك 

 ميکروبيولوژی

 كلينيکال فارماسی -داروسازی بالينی 

 اقتصاد سالمت 

 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت 

 بافت شناسی پزشکی 

 بهداشت باروری 

 بيولوژی توليدمثل 

 پروتئوميکس كاربردی 

 پزشکی مولکولی 

 های ميکروبی توكسين

 روانشناسی نظامی 

 بيوتکنولوژی پزشکی -زيست فناوری پزشکی 

 ژنتيک پزشکی 

 سالمند شناسی 

 سالمت در باليا و فوريت ها 

 سالمت و رفاه اجتماعی 

 سياست گذاری سالمت 

 سياستهای غذا و تغذيه 

 علوم اعصاب 

 علوم سلولی كاربردی 

 فارماكولوژی 

 فرآورده های بيولوژيک 

 فيزيولوژی ورزش 

 مديريت اطالعات بهداشتی و درمانی 

 مديريت اطالعات سالمت 

 مديريت تحقيقات و فناوری در نظام سالمت 

 مشاوره توانبخشی 
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 مطالعات اعتياد 

 مهندسی بافت 

 مهندسی پزشکی 

 ميکروب شناسی پزشکی 

 هماتولوژی آزمايشگاهی و بانک خون 

 سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی 

 مواد دندانی 

 فارماكوگنوزی 

 فارماسيوتيکس 

 داروسازی هسته ای 

 شيمی دارويی 

 بيوتکنولوژی دارويی -زيست فناوری دارويی 

 زيست مواد دارويی 

 اقتصاد و  مديريت دارو 

 داروسازی سنتی 

 كنترل دارو 

 شيمی مواد خوراكی و آبشناسی پزشکی

 نانوتکنولوژی دارويی -نانو فناوری دارويی 

 اعصاب كودكان 

 ايمونولوژی و آلرژی كودكان 

 ايمونولوژی و آلرژی بالينی 

 بيماريهای ريه 

 جراحی كودكان 

 جراحی پالستيک، ترميمی و سوختگی 

 جراحی قفسه صدری 

 جراحی قلب و عروق 

 جراحی عروق 

 خون و سرطان كودكان 

 خون و سرطان بالغين 

 روانپزشکی كودكان 

 روانپزشکی كودك و نوجوان 

 روماتولوژی 

 روماتولوژی كودكان 
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 ريه كودكان 

 طب نوزادی و پيرامون تولد 

 عفونی كودكان 

 عفونی بالغين 

 غدد كودكان 

 غدد درون ريز و متابوليسم بالغين 

 غدد درون ريز و متابوليسم كودكان 

 قلب كودكان 

 كليه كودكان 

 گوارش كودكان 

 گوارش بالغين 

 گوارش و كبد بالغين 

 مراقبت های ويژه 

 مغز و اعصاب كودكان 

 نفرولوژی 

 نوزادان 

 اتولوژی و نورواتولوژی 

 اختالالت كف لگن در زنان 

 ارتوپدی كودكان 

 اروانکولوژی 

 ارولوژی كودكان 

 ارولوژی ترميمی 

 ارولوژی زنان 

 استرابيسم 

 استروتاكسی و فانکشنال مغز و اعصاب 

 ای قلب و عروق بزرگسال اقدامات مداخله

 ای قلب و عروق كودكان اقدامات مداخله

 اكو كارديوگرافی 

 اكولو پالستيک 

 الکتروفيزيولوژی بالينی قلب 

 انکولوژی زنان 

 اينترونشنال كارديولوژی 

 اينترونشنال كارديولوژی دركودكان ونوجوانان 
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 آسيب شناسی پوست 

 اندويورولوژی 

 بيماريهای سطح چشم 

 بيماريهای قرنيه و خارج چشمی 

 بيماريهای مادرزادی قلب در بالغين 

 بيماريهای عفونی در بيماران مبتال به نقص ايمنی و پيوند 

 بيهوشی پيوند اعضاء داخلی شکم 

 بيهوشی مغز و اعصاب 

 بيهوشی قلب 

 بيهوشی كودكان 

 پاتولوژی كودكان 

 پاتولوژی چشم 

 وژنتيک آسيب شناسی مولکولی و سيت-پاتولوژی مولکوالر و سيتوژنتيک 

 پريناتولوژی 

 پيس ميکرو اينترونشنال/ الکتروفيزيولوژی 

 های بيمارستانی پيشگيری و كنترل عفونت

 پيوند كبد 

 پيوند كليه 

 تروما در جراحی عمومی 

 جراحی بيماريهای مادرزادی قلب 

 جراحی پستان 

 جراحی پالستيک و ترميمی چشم 

 جراحی تومورهای سيستم اسکلتی/ عضالنی 

 جراحی جمجمه، فک و صورت 

 جراحی درون بين زنان 

 جراحی دست 

 جراحی زانو 

 جراحی ستون فقرات 

 جراحی سر و گردن 

 جراحی سرطان 

 الپاراسکوپی -جراحی عمومی درون بين 

 جراحی كولوركتال 

 جراحی مغز و اعصاب كودكان 
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 چشم پزشکی كودكان و انحراف چشم 

 درد 

 درماتو پاتولوژی 

 راديولوژی زنان 

 راديولوژی مداخله ای 

 روانپزشکی نظامی 

 روان درمانی 

 بينی و سينوس -رينولوژی 

 سرطانهای دستگاه ادراری /تناسلی 

 سوختگی 

 طب تسکينی 

 طب خواب 

 طب روان تنی 

 طب مادر و جنين 

 سگمان قدامی -قرنيه 

 گلوكوم 

 الرينگولوژی 

 مراقبت های ويژه كودكان 

MS  

 نارسايی قلب و پيوند 

  IVF-نازايی 

 نوروفيزيولوژی بالينی كودكان 

 سگمان خلفی -ويتره ورتين 

 ايمپلنت 

 ارتو سر جری 

 انکولوژی دهان و فک و صورت 

 بيولوژی دهان 

 بوی بد دهان 

 پروتز/ايمپلنت 

 پريو/ايمپلنت 

 ماكزيلوفيشيال -پروتزهای فک وصورت 

 پروستوايمپلنت 

 ترومای دندانی 
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 جراحی پيشرفته/ ايمپلنت 

 جراحی ترومای فک وصورت 

 جراحی ترميمی دهان ، فک وصورت 

 جراحی فک وصورت كرانيوفاسيال وكودكان 

 دردهای مزمن دهانی/ صورتی 

 های زيبايی مبتنی بر باندينگ ای ترميمدرمان بين رشته

 عمومی -دندانپزشکی بيمارستانی

 كودكان -دندانپزشکی بيمارستانی

 سم شناسی بالينی و مسموميتها 

 ليزر 

 MBAمديريت 

 دكتری بهداشت عمومی 

 آبخيز داری

 آزمايشگاه صنايع سراميک

 آواز ايرانی

 انتقال و توزيع آب كشاورزی

 اويونيک هواپيما

 ايمنی زمينی فرودگاهی

 ايمنی كار و حفاظت فنی

 تربيت بدنی

 تربيت مربی پيش دبستانی

 تکنولوژی آموزشی

 توليد چغندر قند

 توليد دانه های روغنی

 های خوراكیتوليد قاچ

 توليد كفش

 توليد مبلمان

 توليد مركبات

 توليد نيشکر

 توليد و پرورش گل وگياهان زينتی

 توليد و فرآوری انگور

 توليد و فرآوری چای

 توليد و فرآوری خرما
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 توليد و فرآوری زعفران

 توليد و فرآوری زيتون

 تونلسازی

 حقوق ثبتی

 حمل و نقل دريايی

 خدمات پس از فروش خودرو

 خدمات پستی

 خدمات قضايی

 خدمات مالی  واحدهای صنفی

 خط توليد صنايع سراميک

 راهداری

 راهسازی

 رنگ خودرو

 ريخته گری

 زبان و ادبيات انگليسی

 زهکشی و بهسازی خاك

 سرپرستی تشکل های صنفی

 های تجاریسرپرستی مجتمع

 صنايع پالستيک

 پوستصنايع چرم و 

 صنايع دخانی

 روغن خوراكی -صنايع غذايی 

 صنايع الستيک

 صنعت شيرينی سازی

 صيد و بهره برداری آبزيان

 طراحی صحنه

 طراحی صنعتی

 طراحی لباس

 عکاسی خبری

 علوم قضايی

 عمران آب و فاضالب گرايش شبکه و تصفيه خانه آب

 عمران اراضی كشاورزی

 فرآوری محصوالت شيالتی
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 فيلم سازی

 كاردانی حرفه ای معماری ـ معماری داخلی

 كاردانی فرش دستباف

 گرافيک -كاردانی گرافيک 

 كنترل كيفيت قطعات مکانيکی

 گازرسانی

 ريخته گری -متالورژی 

 انگليسی –مترجمی خبر 

 كابل و فيبر نوری -مخابرات 

 مراكز سوئيچينگ -مخابرات 

 مديريت امور فرهنگی

 تعاون مديريت

 مديريت حفاظت اطالعات

 مديريت عمليات امداد و نجات

 مديريت كسب و كار

 مديريت لجستيک بنادر

 مديريت هتلداری

 مرمت و احياء بناهای تاريخی

 مشاركت های مردمی

 مطالعات بريتانيا

 معارف قران كريم

 مکانيزاسيون كشاورزی

 موزه داری

 مونتاژ خودرو

 مهندسی اب وخاك

 مهندسی تکنولوژی الکترونيک

 نقشه كشی صنعتی

 نگهداری و مرمت ساختمان

 هدايتگران سياسی

 PPLخلبانی  -هوانوردی 

 آشپزی

 آزمون فلزات

 اصالح و تربيت
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 برق صنعتی

 تعميرو نگهداری هواپيما

 آب وهواشناسی

sd 

 آبخيزداری گرايش فرسايش ورسوب

 آبشناسی گرايش آبهای زيرزمينی

 آبشناسی گرايش آبهای سطحی

 زهکشی و بهسازی خاك -آبياری

 انتقال و توزيع آب كشاورزی -آبياری 

 آتش نشانی و خدمات ايمنی گرايش اطفای حريق

 آتش نشانی و خدمات ايمنی گرايش ايمنی و حفاظت ساختمان های بلند

آتش نشانی و خدمات ايمنی گرايش پيشگيری و ايمنی دربرابرحريق و 

 ادثحو

آتش نشانی و خدمات ايمنی گرايش مديريت عمليات در حريق و 

 حوادث

 آتش نشانی و خدمات ايمنی گرايش نجات

 آتش نشانی وخدمات ايمنی گرايش اطفای حريق

 آزمايشگاهی دامپزشکی

 آسانسور و پله برقی

 آسيب شناسی اجتماعی

 پيشگيری از اعتياد -آسيب شناسی اجتماعی

 بالينیآسيب شناسی 

 آسيب شناسی تشريحی

 آشپزی ايرانی -آشپزی

 آفريقا شناسی اجتماعی و فرهنگی

 آفريقا شناسی اقتصادی و بازرگانی

 آفريقا شناسی سياسی

 آلودگی محيط زيست

 آمار

 آمار بيمه

 آمار محض

 آمار و جمعيت

 آمار و سنجش آموزشی
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 آمار و كامپيوتر

 آمار و نيروی انسانی

 سرزمينآمايش 

 آموزش بزرگساالن

 آموزش بهورزی

 آموزش پرستاری

 آموزش زبان انگليسی

 آموزش زبان فارسی

 آموزش محيط زيست

 آموزش هنرهای تجسمی

 آواز جهانی

 آواز گروهی جهانی

 آهنگ سازی

 آينده پژوهی

 اب وهواشناسی

 ابزار دقيق

 اپتيک

 اجرای ساختمانهای بتنی

 ازمناطق بيابانی احيا وبهره برداری

 احياء و بهره برداری بيابان

 اخالق

 ادبيات تطبيقی

 ادبيات داستانی

 اديان ابراهيمی

 اديان ومذاهب

 ارتباط تصويری

 ارتباطات

 ارتباطات داده ها

 ارتباطات و فناوری اطالعات

 ICTارتباطات و فناوری اطالعات   

 ارشاد و معاضدت قضايی

 استخراج معدن

 گرايش استخراج سنگهای ساختمانی -استخراج معدن 
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 گرايش استخراج معادن زغالسنگ -استخراج معدن 

 گرايش استخراج معادن فلزی -استخراج معدن 

 گرايش ايمنی در معادن -استخراج معدن 

 گرايش تجهيزات معدنی -استخراج معدن 

 اشتغال

 اطفاء حريق شهری

 اطالعات سيگنالی نظامی

 اطالعات نظامی گرايش اطالعات سيگنالی

 اطالعات نظامی گرايش تأمين فيزيکی

 اطالعات نظامی گرايش جمع آوری اطالعات

 اطالعات وعمليات صحنه گرايش امنيت پرواز و رهايی گروگان

 اطالعات وعمليات صحنه گرايش عمليات های ضربت و واكنش سريع

 وكنترل اطالعاتیاطالعات وعمليات صحنه گرايش مراقبت 

 اطالعات وعمليات صحنه گرايش مراقبت وكنترل های فنی عمليات

 اقتصاد

 اقتصاد اسالمی

 وریاقتصاد كار و بهره

 اقتصاد و  مديريت

 اقتصاد و معارف اسالمی

 اكتشاف معدن

 اكتشاف معدن

 الکتروتکنيک گرايش برق صنعتی

 الکتروتکنيک گرايش تاسيسات الکتريکی

 الکترونيک

 الکترونيک عمومی -الکترونيک

 مخابرات دريايی -الکترونيک

 الکترونيک آنالوگ

 الکترونيک صداوسيما

 الکترونيک هواپيما

 الهيات و معارف اسالمی

 علوم قرآن و حديث -الهيات و معارف اسالمی 

 فقه شافعی-الهيات و معارف اسالمی 

 اسالمیفقه و حقوق -الهيات و معارف اسالمی 
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 فقه و مبانی حقوق اسالمی-الهيات و معارف اسالمی 

 اديان وعرفان-الهيات ومعارف اسالمی 

 تاريخ فرهنگ وتمدن ملل اسالمی-الهيات ومعارف اسالمی 

 فلسفه وحکمت اسالمی-الهيات ومعارف اسالمی 

 فلسفه وكالم اسالمی-الهيات ومعارف اسالمی 

 اماروكاربردها

 امداد سوانح

 امدادو نجات شهری

 امور اداری

 امور اراضی

 امور امداد

 امور بانکی

 امور بورس

 امور بيمه

 امور پستی

 امور تشريفات

 امور تعاون

 امور حج و زيارت

 امور حفاظت اطالعات

 امور حقوقی زمين

 امور حقوقی شورای حل اختالف

 تکنولوژی پرورش دام -امور دامی 

 تکنولوژی پرورش طيورامور دامی گرايش 

 امور دامی گرايش تکنولوژی دامداری در مراتع

 امور دفتری

 امور دولتی

 امور دهياری و شوراها

 امور زائرين

 امور زائرين

 توليد برنج -امور زراعی

 توليد دانه های روغنی -امور زراعی

 گياهان دارويی و معطر -امور زراعی 

 تکنولوژی توليدات باغیامور زراعی و باغی گرايش 
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 امور زراعی و باغی گرايش تکنولوژی گياه پزشکی

 امور شعب بانک

 امور ضابطين قضايی

 امور فرهنگی

 ويراستاری -امور فرهنگی 

 امور كتابداری و اطالع رسانی

 امور گمركی

 امور موزه

 امور نمايشگاهی

 امورمالی ومالياتی

 انبارداری

 انتقال آب

آب گرايش مهندسی بهره برداری و نگهداری ازشبکه های آبياری انتقال 

 و زهکشی

 انديشه سياسی در اسالم

 انفورماتيک

 انگل شناسی

 انيميشن

 كارگردانی -انيميشن

 اورژانس اجتماعی

 اويونيک

 ايران شناسی

 ايمنی شناسی

 ايمنی مترو

 ايمنی و بهداشت در واحدهای صنفی

 تصرفات ساختمانیايمنی و حفاظت 

 ايمنی و حفاظت مترو

 ايمنی،  بهداشت و محيط زيست

 های گستردهاينترنت و  شبکه

 بازاريابی

 بازرسی جوش

 بازرسی گوشت

 امور گمركی -بازرگانی
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 مشاوره حقوقی اصناف -بازرگانی

 امور نمايشگاهی  -بازرگانی 

 انبارداری -بازرگانی 

 امالكخدمات مشاوره  -بازرگانی 

 بازی سازی رايانه ای

 بازيافت

 بازيگری

 باستان سنجی

 باستانشناسی

 های خوراكیتوليد قاچ -باغبانی

 توليدات باغی -باغبانی

 پرورش توت فرنگی -باغبانی 

 توليد مركبات -باغبانی 

 های مناطق معتدلهتوليد ميوه -باغبانی 

 توليد و پرورش نهال باغی -باغبانی 

 توليد و فرآوری انگور -باغبانی 

 توليد و فرآوری پسته -باغبانی 

 توليد و فرآوری زعفران -باغبانی 

 توليد و فرآوری زيتون -باغبانی 

 ایتوليدات گلخانه -باغبانی 

 گل و گياهان زينتی -باغبانی 

 بافت رودوزيهای ايرانی

 بافت فرش دستباف

 بافت و توليد فرش ماشينی

 باكتری شناسی

 كاریبدل

 الکترونيک وابزار دقيق -برق

 الکتريک نيروگاه -برق

 انتقال -برق

 برق صنعتی -برق

 برق ماشين آالت سنگين -برق

 تاسيسات الکتريکی ساختمان -برق

 تعمير و نگهداری ماشين های الکتريکی -برق
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 توزيع -برق

 مخابرات سيستم -برق

 برق مترو  -برق 

 قدرت گرايش پست و انتقال -برق 

 قدرت گرايش توزيع -برق 

 قدرت گرايش توليد -برق 

 برق خودروهای زرهی

 برق ماشين آالت سنگين

 برق مترو

 برق و تاسيسات

 برق و تاسيسات گرايش برق

 برق و تاسيسات گرايش تاسيسات

 برق و مکانيک ماشين آالت

 برنامه ريزی

 برنامه ريزی آمايش سرزمين

 برنامه ريزی آموزشی

 برنامه ريزی امور فرهنگی

 برنامه ريزی سيستم های اقتصادی

 برنامه ريزی شهری و منطقه ای

 برنامه ريزی علوم اجتماعی

 برنامه ريزی مديريت و آموزش محيط زيست

 برنامه ريزی و تحليل سيستم ها

 برنامه ريزی و كنترل توليد و لجستيک خودرو

 مديريت بهداشت عمومی برنامه ريزی و

 برنامه ريزی، كنترل و پيشگيری و ريشه كنی بيماريها

 برنامه سازی كامپيوتری

 بوم شناسی زراعی

 بهداشت آبزيان

 بهداشت خانواده-بهداشت عمومی 

 مبارزه با بيماری ها-بهداشت عمومی 

 بهداشت فرآورده های دامی

 بهداشت گوشت

 بهداشت محصوالت دامی
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 بهداشت مواد غذائی با منشاء دامی

 بهداشت موادغذايی

 بهداشت و بيماريهای آبزيان

 بهداشت و بيماريهای اسب

 بهداشت و بيماريهای دامهای كوچک

 بهداشت و بيماريهای طيور

 بهداشت و بيماريهای گاو

 بهداشت و مبارزه با بيماريها

 بهداشتيار دامپزشکی

 بهره برداری و گااليش گاز

 بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبياری و زهکشی

 بهره وری در واحدهای صنفی

 بهره وری واحدهای صنفی

 بهورزی

 بهيار

 بهينه سازی مصرف انرژی گرايش ساختمان

 بهينه سازی مصرف انرژی گرايش صنعت

 بيمه

 بيوانفورماتيک

 بيوتکنولوژی محيطی

 بيوتکنولوژی

 كشاورزیبيوتکنولوژی 

 بيوتکنولوژی مولکولی

 بيوشيمی

 بيوفيزيک

 پرورش اسب

 پرورش اسب

 فرنگیپرورش توت

 پرورش صنعتی طيور

 پرورش صنعتی گاو

 پرورش طيور

 پرورش گاو

 پرورش گاو و گاوميش
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 پرورش گوسفند و بز

 اطفال -پزشکی 

 داخلی -پزشکی 

 پژوهش علوم اجتماعی

 پژوهش هنر

 علوم اجتماعیپژوهشگری 

 پست

 پست بانک

 قطعات پالستيک ، الستيک و تزئينی خودرو -پليمر 

 های عمرانیپيمان

 ادبيات نمايشی -تئاتر 

 بازيگری -تئاتر 

 تئاتر كاربردی

 تاريخ

 تاريخ اسالم

 تاريخ انقالب اسالمی

 تاريخ ايران

 تاريخ علم دوران اسالمی

 تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت

 تهويه  مطبوع -تاسيسات 

 تاسيسات الکتريکی ساختمان

 تاسيسات الکتريکی صنعتی

 تاسيسات مکانيکی ساختمان

 تامين فيزيکی اطالعات

 تبليغ و ارتباطات

 تبليغ و ارتباطات فرهنگی

 تبليغات

 تبليغات و بازاريابی

 تجزيه

 تجهيزات آزمايشگاه تشخيص پزشکی -تجهيزات پزشکی 

 تجهيزات اتاق عمل -پزشکی تجهيزات 

 تجهيزات كنترل عفونی و استتريليزاسيون -تجهيزات پزشکی 

 تجهيزات كنترل عفونی و استريليزاسيون
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 تجهيزات و ماشين آالت بنادر

 تحقيق در ارتباطات اجتماعی

 تدوين فيلم

 تراش سنگ های قيمتی

 تراش سنگهای قيمتی و نيمه قيمتی

 ترافيک شهری

 مربيگری پايه آمادگی جسمانی -بدنیتربيت 

 مربيگری پايه فوتبال -تربيت بدنی

 مربيگری ورزش معلولين -تربيت بدنی

 مربيگری پايه پرورش اندام -تربيت بدنی 

 مربيگری پايه تکواندو -تربيت بدنی 

 مربيگری پايه چوگان -تربيت بدنی 

 مربيگری پايه دو و ميدانی -تربيت بدنی 

 مربيگری پايه دوچرخه سواری -بدنی تربيت 

 مربيگری پايه ژيمناستيک -تربيت بدنی 

 مربيگری پايه سواركاری -تربيت بدنی 

 مربيگری پايه شطرنج -تربيت بدنی 

 مربيگری پايه شنا -تربيت بدنی 

 مربيگری پايه فوتسال -تربيت بدنی 

 مربيگری پايه كاراته -تربيت بدنی 

 مربيگری پايه كشتی -تربيت بدنی 

 مربيگری پايه كوه پيمايی و كوهنوردی -تربيت بدنی 

 ایمربيگری پايه ورزش پهلوانی و زورخانه -تربيت بدنی 

 مربيگری غواصی -تربيت بدنی 

 تربيت بدنی و علوم ورزشی

 تربيت مبلّغ قرآن كريم

 به زبان انگليسی-تربيت مبلغ علوم اسالمی 

 كريمتربيت مبلغ قرآن 

 های شهروندیتربيت مربی آموزش

 تربيت مربی تکواندو

 تربيت مربی خانه كودك و نوجوان

 تربيت مربی خانه كودكان و نوجوانان

 تربيت مربی قرآن كريم
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 تربيت مربی كشتی

 تربيت مربی كودكان با نيازهای ويژه

 تربيت مربی كودكان كم توان ذهنی

 دبستانتربيت مربی مراكز پيش از 

 تربيت مربی مهدكودك

 تربيت مروج سياسی

 تربيت معلم قران مجيد

 تسليحات

 تشريفات

 تصوير برداری

 تصويربرداری

 تعمير و نگهداری تجهيزات اتاق عمل

 آزمايشگاه تشخيص پزشکی -تعمير و نگهداری تجهيزات پزشکی 

 اتاق عمل -تعمير و نگهداری تجهيزات پزشکی 

 نگهداری خودروتعمير و 

 برق و الکترونيک -تعمير و نگهداری ماشين آالت سنگين 

 تعمير و نگهداری ماشين های الکتريکی

 تعمير و نگهداری هواپيما

 تعمير ونگهداری درصنعت سيمان

 تعميرات اپتيک و ليزر

 تعميرات سخت افزار كامپيوتر

 تعميرات ماشين آالت صنعتی

 تعميرات مکانيکی

 تفسيرقران مجيد

 تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطالعات

 تکثير و پرورش آبزيان زينتی

 تکثير و پرورش آبزيان گرايش ميگو

 تکثير و پرورش ميگو

 تکثير وپرورش آبزيان

 تکثيرو پرورش آبزيان زينتی

 تکثيرو پرورش ماهيان خاوياری

 تکثيروپرورش ماهيان سردابی

 گرمابیتکثيروپرورش ماهيان 
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 تکثيروپرورش ميگو

 تکنولوژی آرد سازی

 تکنولوژی آموزش های فرهنگی و هنری

 تکنولوژی پرورش گاو

 تکنولوژی توليد برنج

 تکنولوژی توليد چغندر قند

 تکنولوژی توليد گندم و جو

 تکنولوژی توليد نيشکر

 تکنولوژی توليد و فرآوری پسته

 تکنولوژی توليدات زراعی

 جريه راه آهن تکنولوژی

 تکنولوژی شير و فراورده های لبنی

 تکنولوژی صنايع آرد

 تکنولوژی صنايع روغن خوراكی

 تکنولوژی صنايع كمپوت و كنسرو سازی

 تکنولوژی صنايع نوشابه سازی و آبميوه

 تکنولوژی صيد و بهره برداری

 تکنولوژی فرآوری پشم و پوست

 های زراعی و باغیتکنولوژی كاربرد و نگهداری ماشين 

تکنولوژی كاربرد و نگهداری ماشين های فرآوری خوراك دام، طيور و 

 آبزيان

 تکنولوژی كاربرد و نگهداری ماشين های منابع طبيعی

 تکنولوژی كنترل

 تکنولوژی گوشت و فراورده های گوشتی

 تکنولوژی گياه پزشکی

 تکنيک خودروهای نظامی

 تلويزيون و هنرهای ديجيتالی

 توزيع و مصرف آب كشاورزی

 توسعه اقتصادی و برنامه ريزی

 توليد آلومينيوم

 توليد برنج

 توليد در صنعت سيمان

 توليد سبزی و صيفی
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 توليد سيما

 توليد سيمان

 توليد غالت گرايش برنج

 توليد گياهان دارويی و معطر

 توليد نهال

 توليد و بهره برداری از گياهان دارويی و معطر

 توليد و پرورش سبزی و صيفی

 توليد و پرورش نهال باغی

 توليد و تعميرات بدنه خودرو

 توليد و فرآوری پسته

 توليد وفرآوری چای

 توليدات باغی

 توليدات زراعی

 ایتوليدات گلخانه

 تهيه كنندگی

 تهيه و توليد فيلم

 جامعه شناسی

 جامعه شناسی انقالب اسالمی

 شهریجامعه شناسی 

 جراحی دامپزشکی

 جريه

 جغرافيا و برنامه ريزی روستايی

 جغرافيا و برنامه ريزی شهری

 جغرافيای انسانی اقتصادی

 جغرافيای سياسی

 جغرافيای طبيعی

 جلب مشاركت های مردمی

 جلوه های ويژه

 جمع آوری اطالعات نظامی

 جمعيت شناسی

 جنگل

 اگروفارستری-جنگلداری جامع 

 جنگلکاری و پاركهای جنگلی
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 جوشکاری

 چاپ

 صحافی -چاپ 

 طراحی چاپ -چاپ 

 چاپ گرايش پيش از چاپ

 چاپ گرايش چاپ و امور تکميلی

 چاپ و نشر

 چاپ و نشر با گرايش آماده سازی چاپ

 چاپ و نشر گرايش طراحی چاپ

 چاپ و نشر گرايش فرآيند چاپ

 تکميلیچاپ ونشر با گرايش تکنولوژی امور 

 حروف چينی

 حسابداری

 حسابداری واحدهای صنفی -حسابداری

 حسابرسی  -حسابداری 

 حسابداری دولتی -حسابداری 

 حسابداری صنعتی -حسابداری 

 حسابداری مالی -حسابداری 

 حسابداری مالياتی -حسابداری 

 حسابداری  گرايش مالی

 حسابداری بانکی

 حسابداری پروژه ها

 حسابداری توليدی و صنعتی

 حسابداری خدمات و آثار فرهنگی و هنری

 حسابداری خدمات و توليدات صنعتی

 حسابداری خدمات و توليدات كشاورزی

 حسابداری دولتی

 گرايش آب وآب و فاضالب -حسابداری صنعت آب و برق 

 گرايش برق -حسابداری صنعت آب و برق 

 حسابداری گرايش  دولتی

 حسابداری گرايش آب و آب و فاضالب

 حسابداری گرايش برق

 حسابداری گرايش حسابرسی
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 حسابداری گرايش خدمات عمومی

 حسابداری گرايش صنعتی

 حسابداری گرايش مالی

 حسابداری گرايش مالياتی

 حسابداری مالی

 حسابداری مالياتی

 حسابداری و امور مالی

 حسابداریگرايش  -حسابداری و بازرگانی 

 حسابرسی

 حشره شناسی كشاورزی

 حفاری اكتشافی

 حفاری معدن

 حفاظت از ذخاير و منابع آبزيان

 حفاظت اطالعات سياسی ونظامی

 حفاظت و پيشگيری از حريق و حوادث

 حفاظت و حمايت منابع طبيعی

 حقوق

 شورای حل اختالف  -حقوق 

 ارشاد در امور كيفری -حقوق 

 در امور مدنی ارشاد -حقوق 

 ارشاد و معاضدت قضايی -حقوق 

 امور ضابطين قضايی -حقوق 

 حقوق ثبتی -حقوق 

 خدمات قضايی -حقوق 

 دستياری قضايی -حقوق 

 نگارش حقوقی -حقوق 

 حقوق ارتباطات

 حقوق اسالمی

 حقوق بشر

 حقوق بين الملل

 حقوق جزا و جرم شناسی

 حقوق خصوصی

 حقوق عمومی
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 قضايیحقوق 

 حقوق قضايی گرايش علوم ثبتی

 حقوق كنسولی

 حقوق كيفری و جرم شناسی

 حقوق گرايش ارشاد در امور كيفری

 حقوق گرايش ارشاد در امور مدنی

 حقوق گرايش شورای حل اختالف

 بهره برداری-حمل و نقل جاده ای 

 حمل و نقل شهری

 حمل ونقل ترافيک شهری

 خبر نگاری

 اجتماعی و فرهنگی -خبرنگاری

 قرآنی و مذهبی -خبرنگاری

 سياسی و اقتصادی -خبرنگاری 

 ورزشی –خبرنگاری 

 خبرنگاری اقتصادی

 خبرنگاری علوم استراتژيک

 خبرنگاری فرهنگی و هنری

 خبرنگاری گرايش  ورزشی

 خبرنگاری گرايش اجتماعی

 خبرنگاری گرايش اقتصاد

 خبرنگاری گرايش سياسی

 گرايش فرهنگ و هنر خبرنگاری

 خبرنگاری گرايش ورزشی

 خدمات اجتماعی

 خدمات الکترونيکی شهر

 خدمات بندری

 خدمات پرورشی

 خدمات جهانگردی

 خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات  روستائی

 خدمات كتابداری و اطالع رسانی

 خدمات گردشگری

 خدمات گمركی
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 خدمات گمركی

 وجهانگردیخدمات مسافرتی 

 خدمات مشاوره امالك

 خدمات مشاوره حقوقی صنوف

 خدمات مشاوره خريد و فروش خودرو

 خدمات مشاوره معامالت خودرو

 خدمات مشاوره ملکی

 خدمات ميهمانداری اقامتی

 خدمات ميهمانداری پذيرايی

 خط مونتاژ خودرو

 خط و ابنيه

 خط و ابينه مترو

 خلبانی

 ايرانی و تک خوانیخوانندگی آواز 

 خوشنويسی

 پرورش زنبورعسل -دامپروری

 پرورش صنعتی گاو -دامپروری

 پرورش اسب -دامپروری 

 پرورش صنعتی طيور -دامپروری 

 دامپزشکی

 دانشگاه علم و فناوری مازندران

 دبيری جغرافيا

 الکترونيک-دبير فنی برق 

 دبيری ادبيات عرب

 دبيری جغرافيا

 رياضیدبيری 

 دبيری شيمی

 دبيری فيزيک

 ( حفظ قرآن1درجه )

 ( حفظ قرآن2درجه )

 ( حفظ قرآن3درجه )

 دريانوردی

 دستيار قضايی
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 دستياری قضايی

 دستياری كارگردان نمايش

 دوخت و تکنولوژی لباس

 دوره آموزش تطبيقی مهارت های كاردانی بهورزی

 ديپلم بهياری

 ديپلم متوسطه

 دين شناسی

 ذرات بنيادی

 راهنمای آموزشی

 راهنمای آموزشی با گرايش آموزش بزرگساالن

 راهنمای موزه ها و بناهای تاريخی

 ربات

 ارتباطات فنی -رسانه

 رسانه  گرايش ارتباطات فنی

 رسانه  گرايش صدا برداری

 رسانه گرايش رسانه

 رسانه گرايش فناوری اطالعات

 رشته آموزش دينی و عربی

 رشته فلسفه تعليم و تربيت

 رنگ سازی

 روابط بين الملل

 روابط عمومی

 الکترونيک -روابط عمومی

 امور رسانه -روابط عمومی

 رفتار اجتماعی و افکارسنجی -روابط عمومی

 روابط كار

 روان شناسی اصالح و تربيت

 روانشناسی

 روانشناسی بالينی كودك و نوجوان

 روانشناسی تربيتی

 روانشناسی سالمت

 روانشناسی شخصيت

 روانشناسی شناختی
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 روانشناسی صنعتی و سازمانی

 روانشناسی كودكان استثنايی

 روزنامه نگاری

 رياضی فيزيک

 رياضی

 رياضی كاربرد در كامپيوتر

 آناليز -رياضی محض

 رياضی و علوم كامپيوتر

 رياضيات مالی

 رياضيات و كاربردها

 زيور آالتريخته گری 

 ريخته گری گرايش ذوب

 ريخته گری گرايش مدلسازی و قالبگيری

 ريخته گری مداوم

 ريسندگی

 زبان آلمانی

 زبان اسپانيايی

 زبان ايتاليايی

 زبان چينی

 زبان خارجی بين المللی

 زبان روسی

 زبان شناسی

 زبان فرانسه

 زبان و ادبيات اردو

 زبان و ادبيات ارمنی

 ادبيات تركی استانبولی زبان و

 زبان و ادبيات ژاپنی

 زبان و ادبيات عربی

 زبان و ادبيات فارسی

 زراعت

 اكولوژی -زراعت 

 زراعت برنج

 زمين شناسی
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 زمين شناسی كاربردی

 زيست شناسی

 زيست شناسی جانوری

 زيست شناسی دريا

 زيست شناسی سلولی مولکولی

 زيست شناسی گياهی

 ژئوفيزيک

 الکترومغناطيس -ژئوفيزيک 

 ژئومورفولوژی

 ژنتيک مولکولی

 ساخت زيور آالت با دست

 ساخت عروسک های  نمايشی

 قالبسازی -ساخت و توليد 

 ساخت و توليد قالب های پالستيک

 ساخت و توليد قالب های دايکاست

 ساخت و توليد قالب های فلزی

 ساخت و توليد قالب های فورج

 ساختمان

 كارهای عمومی ساختمان -ساختمان 

 ساز ايرانی

 ساز جهانی

 سازه های آبی

 سازه های پيش ساخته

 سازه های زيرزمينی مترو

 سامانه های اطالعاتی

 سخت افزار كامپيوتر

 سرپرستی توزيع كاال و خدمات

 سرپرستی شبکه توزيع كاال و خدمات

 سفال و كاشی سنتی

 سفال وسراميک

 ياریسالمت 

 سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايی

 سنجش و اندازه گيری و روان سنجی
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 سيستم های انرژی

 سينما

 تدوين فيلم -سينما 

 تصوير برداری -سينما 

 تهيه و توليد فيلم -سينما 

 جلوه های ويژه -سينما 

 فيلم سازی -سينما 

 فيلمنامه نويسی -سينما 

 شبکه های كامپيوتری

 شهر سازی

 شهرسازی

 شير و فر آورده های لبنی

 شيشه

 شيعه شناسی

 تکثيرو پرورش آبزيان زينتی -شيالت

 تکثيروپرورش ماهيان سردابی -شيالت

 تکثيروپرورش ماهيان گرمابی -شيالت

 تکثيروپرورش ميگو -شيالت

 تکثيرو پرورش ماهيان خاوياری -شيالت 

 حفاظت از منابع آبزيان -شيالت 

 صيد و بهره برداری آبزيان -شيالت 

 فرآوری محصوالت شيالتی -شيالت 

 شيمی

 پليمر -شيمی 

 شيمی آزمايشگاهی

 غذايی -شيمی آزمايشگاهی

 ها، آرايشی و بهداشتیشوينده -شيمی آزمايشگاهی 

 شيمی آزمايشگاهی گرايش آرايشی بهداشتی

 شيمی آزمايشگاهی گرايش بهداشتی

 آزمايشگاهی گرايش صنعتیشيمی 

 شيمی آزمايشگاهی گرايش غذايی

 شيمی دريا

 ها، مواد آرايشی و بهداشتیشويندهشيمی 
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 شيمی صنايع غذايی

 شيمی صنعتی

 شيمی فيزيک

 شيمی كاربردی

 شيمی محض

 صحافی

 صنايع آرد

 صنايع اوراق فشرده چوبی

 صنايع چرم سازی

 توليد مبلمان -صنايع چوب 

 صنايع خمير و كاغذ

 صنايع دستی

 سفال و كاشی سنتی -صنايع دستی

 صنايع روغن خوراكی

 آزمايشگاه -صنايع سراميک 

 خط توليد -صنايع سراميک 

 كنترل كيفيت -صنايع سيمان

 تعمير و نگهداری -صنايع سيمان 

 فرآيند توليد -صنايع سيمان 

 كنترل -صنايع سيمان 

 های لبنی صنايع شير و فرآورده

 صنايع شيشه گرايش طراحی و ساخت لوازم آزمايشگاهی

 صنايع شيميايی

 رنگ سازی -صنايع شيميايی

 صنايع شيميايی رنگ خودرو

 فرآوری خشکبار -صنايع غذايی

 آرد -صنايع غذايی 

 توليد نان -صنايع غذايی 

 توليد و فرآوری خشکبار -صنايع غذايی 

 فرآورده های لبنیشير و  -صنايع غذايی 

 شيرينی سازی -صنايع غذايی 

 قند -صنايع غذايی 

 كمپوت و كنسرو -صنايع غذايی 
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 گز سازی -صنايع غذايی 

 گوشت و فرآورده های گوشتی -صنايع غذايی 

 نان -صنايع غذايی 

 صنايع غذايی گرايش توليد و فرآوری خشکبار

 صنايع فرآورده های كشاورزی

 اوليه چوبصنايع فرآوری 

 صنايع فرآوری خشکبار

 صنايع قند

 صنايع قند

 صنايع قند سازی گرايش چغندر قند

 صنايع قند سازی گرايش نيشکر

 صنايع كمپوت و كنسرو

 صنايع گوشت و فرآورده های گوشتی

 صنايع نان

 توليد فرش ماشينی -صنايع نساجی 

 چرم و پوست -صنايع نساجی 

 ريسندگی -صنايع نساجی 

 هاصنايع نوشيدنی

 صنعت رنگسازی

 گزسازی -صنعت شيرينی سازی 

 صنعت گز سازی

 صيد و بهره برداری

 ضابطين قضايی

 طراحی پارچه و لباس

 طراحی پوشاك

 طراحی چاپ

 طراحی دوخت

 طراحی دوخت گرايش طراحی دوخت

 طراحی زيورآالت

 طراحی شهری

 طراحی فرش دستباف

 و كفشطراحی كيف 

 طراحی لباس  گرايش لباس بانوان
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 طراحی لباس گرايش اندازه گذاری پوشاك

 طراحی لباس گرايش لباس صحنه

 طراحی لباس گرايش لباس كودك

 طراحی مبلمان

 طراحی محيط زيست

 بافت-طراحی نقش پارچه 

 چاپ-طراحی نقش پارچه 

 طراحی و آماده سازی چاپ

 لباس كودك و نوجوان -طراحی و الگوسازی پوشاك

 لباس اجتماعی و مشاغل –طراحی و الگوسازی پوشاك 

 لباس اقوام –طراحی و الگوسازی پوشاك 

 لباس مجلسی و خانگی –طراحی و الگوسازی پوشاك 

 طراحی و تکنولوژی دوخت

 طراحی و ساخت طال و جواهر

 تراش سنگ های قيمتی -طال و جواهر 

 ريخته گری -طال و جواهر 

 ساخت زيور آالت با دست -طال و جواهر 

 ورقکاری -طال و جواهر 

 طال و جواهر گرايش ريخته گری

 طال و جواهر گرايش زنجيرسازی

 طال و جواهر گرايش ساخت زيورآالت با دست

 طال و جواهر گرايش گوهرنشانی

 طال و جواهر گرايش مليله سازی

 طال و جواهر گرايش ورق كاری

 گوهر نشانی - طالو جواهر

 عرفان اسالمی

 عکاسی

 تبليغات -عکاسی

 عالئم الکتريکی

 كاربردی ارتباط تصويری -علمی 

 كاربردی پرورش طيور -علمی 

 كاربردی تکنولوژی و طراحی و دوخت -علمی 

 كاربردی توليد و پرورش گل و گياهان زينتی -علمی 
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 كاربردی حسابداری -علمی 

 سراميک صنعتیكاربردی  -علمی 

 كاربردی مديريت تلفيقی آفات -علمی 

 كاربردی مهندسی معدن -علمی 

 كاربردی نرم افزار كامپيوتر _علمی 

 علمی كابردی معماری

 علمی كاربردی كامپيوتر

 ارتباطات اجتماعی-علوم اجتماعی 

 تعاون و رفاه اجتماعی-علوم اجتماعی 

 جمعيت شناسی-علوم اجتماعی 

 روابط عمومی-اجتماعی علوم 

 مددكاری اجتماعی-علوم اجتماعی 

 علوم اجتماعی با تمامی گرايش ها

 علوم ارتباطات

 علوم ارتباطات اجتماعی

 روزنامه نگاری-علوم ارتباطات اجتماعی 

 علوم اسالمی

 اقتصاد -علوم اسالمی 

 حقوق اسالمی-علوم اسالمی 

 اسالمیفقه و مباحث حقوق -علوم اسالمی 

 كيفر و جرم شناسی-علوم اسالمی 

 علوم اعصاب شناختی

 علوم اقتصادی

 علوم انسانی

 علوم تجربی

 علوم تربيتی

 آموزش و بهسازی منابع انسانی -علوم تربيتی 

 برنامه ريزی آموزشی -علوم تربيتی 

 آموزش و پرورش كودكان عقب مانده ذهنی-علوم تربيتی 

 شناسیعلوم جزا و جرم 

 علوم حديث

 علوم دارويی دامپزشکی

 علوم دامی
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 علوم سياسی

 علوم سياسی و روابط بين الملل

 علوم شناختی

 علوم قرآن مجيد

 علوم قرآن و حديث

 علوم قرانی

 علوم كامپيوتر

 علوم محاسبات و برنامه ريزی بيمه

 علوم محيط زيست

 علوم مهندسی

 علوم و تکنولوژی پليمر

 و حديث علوم

 علوم و صنايع غذايی

 علوم و فناوری نانو

 علوم و معارف قرآن

 عمران

 تونلسازی -عمران

 راه و ترابری -عمران

 سد و شبکه -عمران

 شبکه و تصفيه خانه فاضالب -عمران

 منابع آب های زير زمينی -عمران

 منابع آب های سطحی -عمران

 برداری مسيرنقشه -عمران

 ساختمان-عمران

 آب و فاضالب گرايش شبکه تصفيه خانه آب -عمران 

 برنامه ريزی حمل و نقل -عمران 

 پيش ساخته ها -عمران 

 ترافيک شهری -عمران 

 حمل و نقل شهری -عمران 

 راهداری -عمران 

 راهسازی -عمران 

 سازه های پيش ساخته -عمران 

 سد و شبکه گرايش سد -عمران 
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 سد و شبکه گرايش شبکه -عمران 

 فتوگرامتری -عمران 

 كارتو گرافی -عمران 

 گرايش سد -عمران 

 گرايش شبکه -عمران 

 نگهداری و مرمت ساختمان -عمران 

 خط و ابنيه مترو –عمران 

 سازه های مترو –عمران 

 عمران آبشناسی گرايش آب های زيرزمينی

 عمران آبشناسی گرايش آب های سطحی

 عمران امور پيمان ها

 های آبی گرايش ژئوتکنيکعمران ساختمان

 های آبی گرايش ساختمانعمران ساختمان

 عمران سد و شبکه گرايش سد

 عمران سد و شبکه گرايش شبکه

 عمل آوری فرآورده های شيالتی

 فرآورده های دامی

 فرآوری خوراك دام

 فرآوری سنگ تزئينی

 فرآوری سنگ تزئينیفرآوری سنگ گرايش 

 فرآوری سنگ گرايش فرآوری سنگ ساختمانی

 فرآوری سنگ های ساختمانی

 فرآوری مواد معدنی

 ارزيابی و بازاريابی -فرش

 طراحی -فرش

 بافت و رفوگری –فرش 

 فرش دستباف

 فرهنگ و ارتباطات

 فرهنگ و زبان های باستانی

 فرهنگ و معارف اسالمی

 اموركارگزاری -و هنریفعاليت های فرهنگی 

 امور آموزشی-فعاليت های فرهنگی و هنری 

 اموراداری-فعاليت های فرهنگی و هنری 
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 امور پژوهشگری-فعاليتهای فرهنگی و هنری 

 اموربرنامه ريزی-فعاليتهای فرهنگی و هنری 

 فقه و حقوق اسالمی

 فقه و حقوق اماميه

 فقه و حقوق حنفی

 فقه و حقوق خصوصی

 و حقوق شافعی فقه

 فلسفه

 فلسفه علم

 فلسفه و كالم اسالمی

 فلسفه وحکمت اسالمی

 فلسفه وعرفان اسالمی

 فلسفه ی هنر

 فن آوری زيستی مواد غذايی

 های گستردهاينترنت و  شبکه -فناوری اطالعات 

 خدمات الکترونيکی شهر -فناوری اطالعات 

 رسانه -فناوری اطالعات 

 و ارتباطات فناوری اطالعات

 ای در شهرداریفناوری اطالعات و ارتباطات گرايش خدمات رايانه

 فناوری اطالعات وارتباطات

 فناوری بنادر و لنگر گاه ها گرايش تجهيزات و ماشين آالت

 فناوری پرورش توت فرنگی

 فنون چاپ غربالی

 فنون صحافی

 فنون قرائت تالوت وكتابت قران مجيد

 فنی حرفه ای

 فوتونيک

 فيزيک

 فيزيک دريا

 فيزيک مهندسی

 فيزيوتراپی ورزشی

 فيزيولوژی ژنتيک

 عکاسی و فيلم برداری -فيلم سازی 
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 نقاشی متحرك -فيلم سازی 

 تدوين-فيلم سازی 

 كمک كارگردانی-فيلم سازی 

 نقاشی متحرك-فيلم سازی 

 فيلم سازی گرايش تدوين فيلم

 صدا -فيلمسازی 

 نويسیفيلمنامه 

 فيلمنامه نويسی

 قارچ شناسی

 قالب سازی گرايش ساخت قالب های پالستيک

 قالب سازی گرايش ساخت قالب های دايکاست

 قالب سازی گرايش ساخت قالب های فلزی

 قالب سازی گرايش ساخت قالب های فورج

 قالب سازی گرايش ساخت قالب های كفش

 خودروقطعات پالستيک ، الستيک و تزئينی 

 قلمزنی

 قنادی

 كار درمانی با گرايش روانی

 كاربرد كامپيوتر و آناليز سيستم

 كاربردی طراحی و مهندسی پتروشيمی

 كاردانش

 جسمانی و روانی-كاردرمانی 

 نرم افزار -كامپيوتر 

 كابل و فيبر نوری

 كارآفرينی

 كاربرد كامپيوتر

 كاردان الکترونيک

 كاردان فنی برق

 كاردان فنی شيمی

 كاردان فنی صنايع

 كاردان فنی عمران

 كاردان فنی معدن

 كاردان فنی مکانيک
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 كاردان فنی مواد

 كاردانی اجرای ساختمانهای بتونی

 برق صنعتی -كاردانی الکتروتکنيک 

 تاسيسات الکتريکی -كاردانی الکتروتکنيک 

 الکترونيک عمومی -كاردانی الکترونيک 

 راديو وتلويزيون -الکترونيک كاردانی 

 ائیالکترونيک ومخابرات دري -كاردانی الکترونيک و مخابرات دريائی 

 كاردانی امار

 پرورش طيور -كاردانی امور دامی 

 تکنولوژی پرورش دام -كاردانی امور دامی 

 تکنولوژی گياه پزشکی  -كاردانی امور زراعی و باغی 

 تکنولوژی توليدات باغی -كاردانی امور زراعی و باغی 

 تکنولوژی توليدات زراعی -كاردانی امور زراعی و باغی 

 كاردانی اموربانکی

 كاردانی اموربيمه

 كاردانی امورتربيتی

 كاردانی اموزش دينی وعربی

 كاردانی اموزش رياضی

 كاردانی اموزش زبان وادبيات فارسی

 كاردانی اموزش وپرورش ابتدائی

 باستانشناسیكاردانی 

 كاردانی بهداشت حرفه ای

 كاردانی بهداشت محيط

 كاردانی پرورش زنبور عسل

 تبريد -كاردانی تاسيسات 

 حرارت مركزی و تهويه مطبوع -كاردانی تاسيسات 

 تربيت بدنی -كاردانی تربيت بدنی 

 كاردانی تعمير و نگهداری ماشينهای الکتريکی

 آب شيرين -آبزيانكاردانی تکثير و پرورش 

 كاردانی تکنولوژی ابياری

 كاردانی تکنولوژی توليدات دامی

 كاردانی تکنولوژی توليدات گياهی

 كاردانی تکنولوژی جنگلداری
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 كاردانی تکنولوژی چوب

 كاردانی تکنولوژی شيالت

 كاردانی تکنولوژی ماشين های كشاورزی

 كاردانی تکنولوژی محيطزيست

 تکنولوژی مرتع وابخيزداریكاردانی 

 كاردانی تکنولوژی موادغذايی

 چاپ -كاردانی چاپ 

 مربيگری پايه هندبال -كاردانی حرفه ای تربيت بدنی

 فرش دستباف -ای صنايع دستی كاردانی حرفه

 كاردانی حسابداری

 حسابداری -كاردانی حسابداری بازرگانی 

 كاردانی حفاظت ومرمت بناهای تاريخی

 كاردانی خدمات مسافرتی وجهانگردی

 كاردانی خرفه ای مربيگری پايه هندبال

 كاردانی دامپزشکی

 قالبسازی -كاردانی ساخت و توليد 

 ماشين ابزار -كاردانی ساخت و توليد 

 كارهای عمومی ساختمان -كاردانی ساختمان 

 سراميک صنعتی -كاردانی سراميک 

 كاردانی شيمی ازمايشگاهی

 سازه های چوبی -كاردانی صنايع چوب و كاغذ 

 صنايع شيميايی -كاردانی صنايع شيميايی 

 كنترل كيفيت مواد غذايی -كاردانی صنايع غذايی

 جوشکاری -كاردانی صنايع فلزی 

 صنايع فلزی -كاردانی صنايع فلزی 

 صنايع نساجی -كاردانی صنايع نساجی 

 كاردانی صنعت جهانگردی

 طراحی و دوخت -طراحی و دوخت كاردانی 

 كاربردی اقتصادكار و بهره وری -كاردانی علمی 

 كاربردی سخت افزاركامپيوتر -كاردانی علمی 

 كاربردی نرم افزاركامپيوتر -كاردانی علمی 

 كاربردی اشتغال-كاردانی علمی 

 كاربردی امورزراعی وباغی-كاردانی علمی 
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 سبكاربردی پرورش ا-كاردانی علمی 

 كاربردی پرورش زنبورعسل-كاردانی علمی 

 كاربردی توليدوبهره برداری گياهان دارو-كاردانی علمی 

 كاربردی روابط كار-كاردانی علمی 

 كاربردی شهرسازی-كاردانی علمی 

 كاربردی فرش دستباف-كاردانی علمی 

 كاربردی مخابرات-كاردانی علمی 

 خودرو-مکانيکكاربردی -كاردانی علمی 

 كاردانی علمی كاربردی ارتباطات وفناوری اطالعات 

 كاردانی علمی كاربردی اموراراضی

 كاردانی علمی كاربردی گرافيک رايانه

 مکانيزاسيون-كاردانی علمی كاربردی ماشينهای كشاورزی 

 امور پيمان ها -كاردانی عمران 

 كاردانی فتی پااليش گاز

 پااليش گاز -شيميايیكاردانی فتی صنايع 

 كاردانی فراوری موادمعدنی

 كاردانی فوريت های پزشکی

 كاردانی قلمزنی

 نرم افزار كامپيوتر -كاردانی كامپيوتر 

 كاردانی كتابداری

 كاردانی كودكان استثنايی

 مربی كودك -كاردانی كودكياری 

 كاردانی گاوداری صنعتی

 كاردانی گرافيک

 گياهان زينتیكاردانی گل و 

 مکانيزاسيون كشاورزی -كاردانی ماشينهای كشاورزی 

 مکانيک ماشينهای كشاورزی -كاردانی ماشينهای كشاورزی 

 ريخته گری -كاردانی متالورژی 

 مدلسازی -كاردانی متالورژی 

 كاردانی متصدی اموراموزشی

 كاردانی مديريت جهانگردی

 خانوادهمديريت  -كاردانی مديريت خانواده 

 كاردانی مديريت صنعتی كاربردی
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 كاردانی مديريت گمركی

 كاردانی مرغداری صنعتی

 استخراج معدن -كاردانی معدن 

 كاردانی معماری

 مکانيک خودرو -كاردانی مکانيک خودرو 

 ماشين آالت صنايع -كاردانی مکانيک صنايع 

 دريائیمکانيک موتورهای  -كاردانی مکانيک موتورهای دريائی 

 ناوبری -كاردانی ناوبری 

 نقشه برداری -كاردانی نقشه برداری 

 نقشه كشی و طراحی صنعتی -كاردانی نقشه كشی عمومی 

 معماری -كاردانی نقشه كشی معماری 

 نقاشی -كاردانی هنرهای تجسمی 

 كاردانی هنرهای سنتی

 كارشناسی بهداشت حرفه ای

 كارشناسی بهداشت عمومی

 كارشناسی بهداشت محيط

 كارشناسی تکنولوژی پرتودرمانی /راديوتراپی 

 كارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی

 كارشناسی تکنولوژی پزشکی هسته ای

 كارشناسی چندرسانه ای

 كارشناسی ساخت پروتزهای دندانی

 كارشناسی شهرسازی

 كارشناسی فرش

 كارگردانی

 كارگردانی هنری بازی های رايانه ای

 سخت افزار -كامپيوتر

 سيستمهای كامپيوتری -كامپيوتر 

 نرم افزار -كامپيوتر 

 كامپيوتر و فناوری اطالعات

 كتابت و نگارگری

 كتابداری

 كتابداری درشاخه پزشکی

 كتابداری واطالع رسانی
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 ای انيميشنكردانی حرفه

 عمران اراضی كشاورزی -كشاورزی 

 كشت و آماده سازی توتون

 كالم اسالمی

 كمک  كارگردانی

 كمک مهندسی پرواز

 كنترل

 كنترل در صنعت سيمان

 كنترل صنعتی

 كنترل كيفی خودرو

 كنترل كيفی قطعات خودرو

 كنترل كيفيت خودرو

 كنترل كيفيت در صنعت سيمان

 كنترل كيفيت صنعت سيمان

 كودكياری

 گرافيک

 چاپ و بسته بندی -گرافيک

 پوستر و نشانه –گرافيک 

 تزئينی و محيطی –گرافيک 

 تصويرسازی –گرافيک 

 گرافيک با گرايش تصوير سازی

 گرافيک رايانه

 گرافيک گرايش تصوير سازی

 گرافيک گرايش طراحی چاپ

 گردشگری

 گريم

 چهره پردازی -گريم

 ماسک -گريم

 آرايش و پيرايش مو –گريم 

 گريم ماسک

 گل و گياه زينتی

 و گياهان زينتیگل 

 گواهينامه رانندگی
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 گواهينامه كمک بهيار

 گوشت و فرآورده های گوشتی

 گوهر نشانی

 گويندگی و دوبله

 گياه پزشکی

 گياهان دارويی و معطر

 لجستيک  گرايش زنجيره تامين

 لجستيک و تامين قطعات خودرو

 لجستيک و زنجيره تامين

 لوازم خانگی

 لوازم خانگی

 ليزينگ

 ماشين آالت منابع طبيعی

 ماشين ابزار

 ماشين افزار

 ماشين های زراعی و باغی

 ماشين های كشاورزی

 ماشين های كشاورزی گرايش مکانيسين ماشين های كشاورزی

 های منابع طبيعیماشين

 آزمون فلزات -متالورژی

 توليد آلومينيوم -متالورژی

 انگليسیمترجمی آثار ديداری شنيداری زبان 

 مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگليسی

 مترجمی اسناد و مدارك

 مترجمی زبان آلمانی

 مترجمی زبان انگليسی

 آثار مکتوب و متون رسمی -مترجمی زبان انگليسی

 آثار ديداری شنيداری -مترجمی زبان انگليسی 

 مترجمی زبان روسی

 مترجمی زبان عربی

 فرانسهمترجمی زبان 

 مترجمی نوار و فيلم

 مترجمی همزمان انگليسی
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 مجری گری

 مجسمه سازی

 ارتباط داده ها -مخابرات 

 ارتباطات داده ها -مخابرات 

 راديو ماكس -مخابرات 

 مخابرات هواپيما

 اورژانس اجتماعی -مددكاری اجتماعی

 كودك -مددكاری اجتماعی

 مددكاری خانواده -مددكاری اجتماعی

 مراقبت سالمندان -مددكاری اجتماعی

 خانواده –مددكاری اجتماعی 

 مددكاری خانواده

 مددكاری قضايی

 مددكاری كودك

 مدرسی معارف اسالمی

 مديحه و مرثيه سرايی

 امور تشريفات -مديريت 

 بهره وری واحدهای صنفی -مديريت 

 سرپرستی تشکل های صنفی -مديريت 

 توزيع كاال و خدماتسرپرستی  -مديريت 

 های تجاریسرپرستی مجتمع -مديريت 

 لجستيک و زنجيره تامين -مديريت 

 مديريت  لجستيک بنادر

 مديريت آموزشی

 مديريت اجرايی

 مديريت اجرايی استراتژيک

 مديريت استراتژيک

 مديريت اسناد و مدارك

 مديريت امداد در سوانح گرايش طبيعی

 درسوانح گرايش سوانح غير طبيعیمديريت امداد 

 مديريت امداد سوانح طبيعی

 مديريت امور اداری

 مديريت امور امداد
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 مديريت امور بانکی

 مديريت امور حج و زيارت

 مديريت امور دفاعی

 مديريت امور دفتری

 ارزيابی فرهنگی -مديريت امور فرهنگی

 ها امور همايش ها و جشنواره -مديريت امور فرهنگی 

 برنامه ريزی فرهنگی -مديريت امور فرهنگی 

 برنامه ريزی فعاليت های قرآنی و مذهبی -مديريت امور فرهنگی 

 ديپلماسی و ارتباطات فرهنگی -مديريت امور فرهنگی 

 مديريت بازاريابی

 مديريت بازاريابی بين المللی

 مديريت بازرگانی

 مديريت بازرگانی

 مديريت بورس

 بيمهمديريت 

 مديريت بيمه اشخاص

 مديريت بيمه اكو

 مديريت بيمه اموال

 مديريت بيمه گرايش اشخاص

 مديريت بيمه گرايش اموال

 مديريت بيمه گرايش مسئوليت

 مديريت بيمه مسئوليت

 مديريت پروژه و ساخت

 مديريت تبليغات تجاری

 مديريت تبليغات فرهنگی

 مديريت تبليغات گرايش تجاری

 مديريت تبليغات گرايش سياسی

 مديريت تبليغات گرايش فرهنگی

 مديريت تکنولوژی

 مديريت تلفيقی آفات

 مديريت جهانگردی

 مديريت خانواده

 مديريت خدمات بندری
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 مديريت خدمات پرستاری

 مديريت خدمات و توسعه فناوری اطالعات

 مديريت در سوانح طبيعی

 مديريت دولتی

 مديريت رسانه

 مديريت رفتاری

 مديريت سامانه های اطالعاتی

 خانواده و مشاور تغذيه مادر و كودك -مديريت سالمت 

 مديريت سوانح طبيعی

 مديريت سياستگذاری بخش عمومی

 مديريت سيستم ها

 مديريت شعب بانک

 مديريت صنعتی

 مديريت صنعتی كاربردی

 مديريت فرهنگی هنری

 مديريت فناوری اطالعات

 مديريت كارآفرينی

 مديريت كسب و كارهای كوچک

 مديريت كشاورزی

 مديريت گردشگری

 مديريت گردشگری

 مديريت گمركی

 مديريت مالی

 مديريت محيط زيست

 مديريت منابع انسانی

 مديريت و آموزش محيط زيست

 مديريت و بازرگانی دريايی

 مديريت و برنامه ريزی آموزشی

 عمليات در حريق و حوادث مديريت و فرماندهی

 مراقبت از ذخاير و منابع آبزيان

 مراقبت پرواز

 مراقبت زيبايی پوست و مو

 مراقبت سالمندان
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 مراكز سوئيچينگ   مخابراتی

 مربی بهداشت مدارس

 مربی پيش دبستانی

 مربی كودك

 مربی كودكان استثنايی

 مربی گری ورزش

 مربی معلولين ذهنی

 كودكمربی مهد 

 مربی هنر كودك

 مربيگری پايه آمادگی جسمانی

 مربيگری پايه تکواندو

 مربيگری پايه تيراندازی

 مربيگری پايه چوگان

 مربيگری پايه سواركاری

 مربيگری پايه شطرنج

 مربيگری پايه فوتبال

 مربيگری پايه كشتی

 ایمربيگری پايه ورزش پهلوانی و زورخانه

 مربيگری تکواندو

 مربيگری سواركاری

 مربيگری فوتبال

 مربيگری ورزش معلولين

 مرتع

 مرتع داری

 مردم شناسی

 پارچه و بافته -مرمت آثار فرهنگی 

 تزئينات وابسته به بنا -مرمت آثار فرهنگی 

 چوب -مرمت آثار فرهنگی 

 سفال ، شيشه و چينی -مرمت آثار فرهنگی 

 سنگ -مرمت آثار فرهنگی 

 فرش، گليم و جاجيم -آثار فرهنگی  مرمت 

 مرمت آثار فرهنگی  گرايش فيلم و عکس

 مرمت آثار فرهنگی گرايش استخوان، عاج، خاتم
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 مرمت آثار فرهنگی گرايش جلد و آثار الكی

 مرمت آثار فرهنگی گرايش چرم و پوست

 مرمت آثار فرهنگی گرايش خشت، آجر و كاشی

 مرمت آثار فرهنگی گرايش فلز

 مرمت آثار فرهنگی گرايش كاغذ

 مصنوعی و طبيعی-مرمت آثار فرهنگی گرايش مواد پليمری 

 مرمت آثار فرهنگی گرايش نقاشی

 جانوری و گياهی-مرمت آثار فرهنگی گرايش نمونه های حياتی 

 مرمت اثارتاريخی

 مرمت و احياء بناها و بافتهای تاريخی

 مروج سياسی

 مشاوره خانواده -مشاوره 

 مشاوره حقوقی اصناف

 مشاوره ژنتيک

 مشاوره و راهنمايی

 مطالعات اجتماعی

 مطالعات امريکای شمالی

 مطالعات امريکای التين

 مطالعات خانواده

 مطالعات عراق

 مطالعات فرانسه

 مطالعات فرهنگی شبه قاره هند

 مطالعات فرهنگی و رسانه

 مطالعات منطقه ای

 معارف اسالمی

 تبليغ و ارتباطات-اسالمی معارف 

 معارف اسالمی و تبليغ علوم اسالمی

 معارف اسالمی و حقوق

 معارف اسالمی و علوم تربيتی

 معارف اسالمی و فرهنگ ارتباطات

 معارف اسالمی و مديريت

 مالی-معارف اسالمی و مديريت 

 معارف و جامعه شناسی
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 اكتشاف -معدن

 استخراج معدن -معدن 

 حفاری -معدن 

 فرآوری سنگ های تزئينی -معدن 

 فرآوری سنگ های ساختمانی -معدن 

 فرآوری مواد معدنی -معدن 

 معلم فنی بهداشت

 معماری

 طراحی محيط بيرونی -معماری

 طراحی محيط داخلی -معماری

 معماری شهری -معماری

 مرمت ابنيه-معماری

 معماری روستا-معماری

 معماری داخلی -معماری 

 معماری داخلی

 معماری شهری

 معماری منظر

 مکاترونيک

 زراعی وباغی-مکانيزاسيون كشاورزی

 ساخت و توليد قالب های پالستيک -مکانيک

 ساخت و توليد قالب های دايکاست -مکانيک

 ساخت و توليد قالب های فلزی -مکانيک

 ساخت و توليد قالب های فورج -مکانيک

 ماشين افزار -مکانيک

 مکانيک ماشين آالت صنعتی -مکانيک

 تاسيسات مکانيکی ساختمان -مکانيک 

 تعميرات ماشين آالت صنعتی -مکانيک 

 های راهسازیماشين -مکانيک 

 مکانيک تاسيسات صنعتی -مکانيک 

 مکانيک شناورهای صيادی -مکانيک 

 مکانيک ماشين های زراعی و باغی -مکانيک 

 های راهسازیماشينمکانيک  -مکانيک 

 مونتاژ سيستم های مکانيکی -مکانيک 
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 ماشينهای راهسازی –مکانيک 

 مکانيک تاسيسات حرارتی نيروگاه ها

 مکانيک تاسيسات حرارتی نيروگاه ها با گرايش بخار

 مکانيک تاسيسات حرارتی نيروگاهها با گرايش گاز

 مکانيک تعميرات نيروگاه

 گرايش نيروگاه آبیمکانيک تعميرات نيروگاه 

 مکانيک تعميرات نيروگاه گرايش نيروگاه بخاری

 مکانيک تعميرات نيروگاه گرايش نيروگاه گازی

 مکانيک خاك و آبياری

 مکانيک خودرو

 مکانيک خودرو -مکانيک خودرو 

 مکانيک خودروهای زرهی

 مکانيک شناورهای صيادی

 مکانيک صنايع گرايش  ماشين آالت صنايع

 مکانيک صنايع گرايش تاسيسات عمومی صنايع

 مکانيک موتورهای دريايی

 ساختمان -مميزی انرژی 

 مميزی انرژی در صنعت

 مرتعداری -منابع طبيعی

 آبخيزداری -منابع طبيعی 

 موسيقی

 موسيقی آيينی -موسيقی

 نوازندگی ساز ايرانی -موسيقی

 آواز ايرانی -موسيقی 

 آهنگ سازی ايرانی –موسيقی 

 رهبری اركستر –موسيقی 

 موسيقی با گرايش آواز ايرانی

 موسيقی با گرايش آواز جهانی

 موسيقی با گرايش ساز ايرانی

 موسيقی با گرايش ساز جهانی

 ایهای رايانهمونتاژ و تعمير سيستم

 مهمانداری هوايی

 علوم و فناوری چاپ -مهندسی پليمر
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 قدرت -برق مهندسی تکنولوژی 

 مهندسی رنگ

 صنايع رنگ -مهندسی رنگ 

 مهندسی علوم و فناوری چاپ

 مهندسی فرايندهای پليمريزاسيون

 مهندسی  تکنولوژی نرم افزار

 ITمهندسی 

 مهندسی آب

 مهندسی ابزار دقيق و اتوماسيون صنايع نفت

 مهندسی اپتيک و ليزر

 مهندسی اتومکانيک

 مهندسی اكتشاف نفت

 مهندسی الکترواپتيک

 مهندسی الکتروتکنيک

 مهندسی ايمنی

 ايمنی و حفاظت-مهندسی ايمنی و بازرسی و فنی 

 مهندسی برق

 قدرت -مهندسی برق

 مهندسی پدافند غيرعامل

 مهندسی پرواز

 بيوتريال-مهندسی پزشکی 

 بيومکانيک-مهندسی پزشکی 

 بيومواد-مهندسی پزشکی 

 رباتيک-مهندسی پزشکی 

 مهندسی پالسما

 مهندسی پليمر

 صنايع پليمر -مهندسی پليمر 

 مهندسی تکنولوژی برق ـ قدرت

 مهندسی تکنولوژی ميکرو ماشين

 مهندسی تکنولوژی  اويونيک

 CPL & IR-مهندسی تکنولوژی  هوانوردی ـ خلبانی 

 بهره برداری از سيستم های مخابراتی ICTمهندسی تکنولوژی 

 ديتا ICTمهندسی تکنولوژی 
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 مخابرات سيار ICTمهندسی تکنولوژی 

 مخابرات مخابرات نوری ICTمهندسی تکنولوژی 

 مهندسی تکنولوژی آب گرايش آب های سطحی

 مهندسی تکنولوژی آب گرايش آبهای زير زمينی

 مهندسی تکنولوژی آسانسور و باالبر ها

 مهندسی تکنولوژی ابادانی روستاها

 گرايش انتقالICTمهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطالعات 

گرايش ترافيک ICTمهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطالعات 

 وسيگناليگ

 گرايش ديتاICTمهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطالعات 

 گرايش سوئيچICTمهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطالعات 

گرايش سيتم های ICTمهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطالعات 

 تحت شبکه

گرايش كاربردهای ICTمهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطالعات 
ICT 

گرايش مخابرات ICTمهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطالعات 

 سيار

مخابرات گرايش ICTمهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطالعات 

 نوری

 ICTگرايش مديريت ICTمهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطالعات 

 گرايش موجICTمهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطالعات 

 مهندسی تکنولوژی استخراج معادن زير زمينی

 كاربردی -علمی -مهندسی تکنولوژی الکترونيک

 مهندسی تکنولوژی اويونيک

 ايمنی صنعتی و محيط كار مهندسی تکنولوژی

 مهندسی تکنولوژی ايمنی وحفاظت راه آهن شهری وبين شهری

 شبکه های انتقال و توزيع -مهندسی تکنولوژی برق

 ردیكارب -علمی -شبکه انتقال و توزيع -مهندسی تکنولوژی برق 

 كاربردی -علمی -قدرت -مهندسی تکنولوژی برق 

 مهندسی تکنولوژی برق مترو

 گرايش كشاورزی-مهندسی تکنولوژی بسته بندی

 مهندسی تکنولوژی بهره برداری از كارخانجات سيمان

 مهندسی تکنولوژی بهره برداری راه آهن

 مهندسی تکنولوژی بهره برداری نيروگاه
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 مهندسی تکنولوژی تاسيسات حرارتی و برودتی

 دیكاربر -علمی -مهندسی تکنولوژی تاسيسات حرارتی و برودتی

 مهندسی تکنولوژی تجهيزات بندری

 مهندسی تکنولوژی تغيير شکل فلزات

 مهندسی تکنولوژی توليد

 مهندسی تکنولوژی توليد شيرينی و شکالت با گرايش آردی

 مهندسی تکنولوژی توليد شيرينی و شکالت با گرايش غير آردی

 مهندسی تکنولوژی توليد كمپوت و كنسرو

 جوشکاری مهندسی تکنولوژی

 مهندسی تکنولوژی حمل و نقل و ترافيک شهری

 مهندسی تکنولوژی خط و ابنيه راه آهن

 مهندسی تکنولوژی راه سازی

 مهندسی تکنولوژی راهداری

 مهندسی تکنولوژی ساخت و  توليد

 ماشين های زراعی و باغی -مهندسی تکنولوژی ساخت و توليد

 ماشين ابزار -مهندسی تکنولوژی ساخت و توليد 

 مهندسی تکنولوژی ساخت و توليد گرايش قالب سازی

 مهندسی تکنولوژی ساختمان

 كاربردی -علمی -مهندسی تکنولوژی ساختمان

 مهندسی تکنولوژی سازه های زيرزمين مترو و راه آهن

 كاشی و چينی–مهندسی تکنولوژی سراميک 

 مهندسی تکنولوژی سراميک گرايش كاشی و چينی

 مهندسی تکنولوژی سيستم های سخت افزار

 مهندسی تکنولوژی شبکه های كامپيوتری

 مهندسی تکنولوژی شبکه های كامپيوتری گرايش طراحی و پياده سازی

 مهندسی تکنولوژی شيرينی و شکالت با گرايش آردی

 مهندسی تکنولوژی شيرينی و شکالت با گرايش غيرآردی

 مهندسی تکنولوژی صنايع آرد

 فقط يک دوره اجرا-مهندسی تکنولوژی صنايع آرد

 مهندسی تکنولوژی صنايع چوب گرايش سازه های چوبی

 -علمی -سازه های چوبی -مهندسی تکنولوژی صنايع چوب و كاغذ 

 كاربردی

 مهندسی تکنولوژی صنايع چوب و كاغذ گرايش صنايع چوب
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 مهندسی تکنولوژی صنايع دخانی

 ع روغن خوراكیمهندسی تکنولوژی صناي

 مهندسی تکنولوژی صنايع شيميايی

 كاربردی -علمی -مهندسی تکنولوژی صنايع شيميايی

 روغن خوراكی –مهندسی تکنولوژی صنايع غذايی 

 مهندسی تکنولوژی صنايع قند سازی

 مهندسی تکنولوژی صنايع الستيک

 مهندسی تکنولوژی صنايع نساجی

 كاربردی -علمی -نساجیمهندسی تکنولوژی صنايع 

 مهندسی تکنولوژی طراحی و  نقشه كشی صنعتی

 ردیكارب -علمی -مهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه كشی صنعتی

 مهندسی تکنولوژی عمران

 ساختمان آبی -مهندسی تکنولوژی عمران 

 سد و شبکه -مهندسی تکنولوژی عمران 

 مهندسی تکنولوژی عمران آب و فاضالب

 تکنولوژی عمران گرايش نگهداری و بهره برداری سد وشبکهمهندسی 

 مهندسی تکنولوژی فرآوری مواد معدنی فلزی

 مهندسی تکنولوژی فناوری اطالعات رسانه

 مهندسی تکنولوژی فناوری اطالعات گرايش امنيت اطالعات

 مهندسی تکنولوژی فناوری اطالعات گرايش برنامه سازی تحت وب

 فناوری اطالعات گرايش تجارت الکترونيکمهندسی تکنولوژی 

مهندسی تکنولوژی فناوری اطالعات گرايش خدمات رايانه ای در 

 شهرداری

 مهندسی تکنولوژی فناوری اطالعات گرايش طراحی صفحات وب

 مهندسی تکنولوژی فناوری اطالعات گرايش فناوری اطالعات

 مهندسی تکنولوژی فنی رسانه

 قالبسازیمهندسی تکنولوژی 

 ابزار دقيق -مهندسی تکنولوژی كنترل 

 ساخت و توليد -مهندسی تکنولوژی كنترل 

 فرايند -مهندسی تکنولوژی كنترل 

 مهندسی تکنولوژی كنترل گرايش ابزار دقيق

 كاربردی -علمی -مهندسی تکنولوژی كنترل گرايش ابزاردقيق

 مهندسی تکنولوژی كنترل گرايش ساخت و توليد
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 كاربردی -علمی -ذوب فلزات -مهندسی تکنولوژی متالورژی 

 مهندسی تکنولوژی متالوژی گرايش ذوب فلزات

 مهندسی تکنولوژی مخابرات

 سويچ -مهندسی تکنولوژی مخابرات 

 مهندسی تکنولوژی مخابرات گرايش انتقال

 مهندسی تکنولوژی مخابرات مترو

 يک نيروگاهمهندسی تکنولوژی مراقبت و نگهداری مکان

 مهندسی تکنولوژی معدن

 مهندسی تکنولوژی معماری

 نيروگاه -مهندسی تکنولوژی مکانيک 

 كاربردی -علمی -مهندسی تکنولوژی مکانيک  خودرو

 مهندسی تکنولوژی مکانيک خودرو

 مهندسی تکنولوژی مکانيک ماشينهای راهسازی و راهداری

 مهندسی تکنولوژی مواد صنعت هسته ای

 مهندسی تکنولوژی نرم افزار كامپيوتر

 كاربردی -علمی -مهندسی تکنولوژی نرم افزار كامپيوتر

 مهندسی تکنولوژی نقشه برداری

 مهندسی تکنولوژی هواپيما

 مهندسی تکنولوژی هواشناسی

 CPL&IR-خلبانی  -مهندسی تکنولوژی هوانوردی 

 مهندسی توليدات دامی

 كاربردی -علمی -مهندسی توليدات دامی

 كاربردی -علمی -مهندسی توليدات گياهی

 مهندسی حمل ونقل ريلی

 مهندسی خطوسازه های ريلی

 مهندسی خودرو

 مهندسی دريا

 مهندسی راه آهن برقی

 مهندسی راه اهن

 مهندسی راه و ساختمان

 مهندسی رباتيک

 مهندسی زراعی و عمران روستايی

 مهندسی سيستمهای انرژی
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 شهرسازیمهندسی 

 مهندسی شيمی

 شيمی تجزيه -مهندسی شيمی 

 مهندسی صنايع

 اتوماسيون -مهندسی صنايع 

 برنامه ريزی و تحليل سيستم ها -مهندسی صنايع 

 مديريت سيستم و بهره وری -مهندسی صنايع 

 مهندسی سيستم -مهندسی صنايع 

 اجتماعی -مهندسی سيستمهای اقتصادی  -مهندسی صنايع 

 مهندسی صنايع غذايی

 مهندسی صنايع و سيستمهای مديريت

 كاربردی برق-مهندسی علمی 

 كاربردی عمران-مهندسی علمی 

 كاربردی مکانيک-مهندسی علمی 

 مهندسی علوم كشاورزی

 مهندسی علوم و تکنولوژی پليمر

 مهندسی عمران

 آب وفاضالب -مهندسی عمران 

 ساختمانهای آبی -مهندسی عمران 

 سد و شبکه -مهندسی عمران 

 محيط زيست -مهندسی عمران 

 نقشه برداری -مهندسی عمران 

 مهندسی عمران روستايی

 مهندسی فرايند های پليمريزاسيون

 مهندسی فضای سبز

 مهندسی فناوری آبخيزداری

 مهندسی فناوری آسانسور و باالبرها

 مهندسی فناوری ارتباطات رسانه ای

 ديتا -ICTمهندسی فناوری ارتباطات و اطالعات 

 مخابرات نوری -ICTمهندسی فناوری ارتباطات و اطالعات 

بهره برداری از سيستم های  – ICTمهندسی فناوری ارتباطات و اطالعات 

 مخابراتی

 مخابرات سيار – ICTمهندسی فناوری ارتباطات و اطالعات
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 زيرزمينیمهندسی فناوری استخراج معادن 

 مهندسی فناوری اطالعات

 امنيت اطالعات -مهندسی فناوری اطالعات 

 برنامه نويسی تحت وب -مهندسی فناوری اطالعات 

 تجارت الکترونيک -مهندسی فناوری اطالعات 

 خدمات رايانه ای در شهرداری -مهندسی فناوری اطالعات 

 سيستم های چند رسانه ای -مهندسی فناوری اطالعات 

 شبکه های كامپيوتری -مهندسی فناوری اطالعات 

 طراحی صفحات وب -مهندسی فناوری اطالعات 

 طراحی و توليد نرم افزار -مهندسی فناوری اطالعات 

 فناوری اطالعات -مهندسی فناوری اطالعات 

 مخابرات امن -مهندسی فناوری اطالعات 

 عاتیمديريت سيستم های اطال -مهندسی فناوری اطالعات 

 معماری سازمانی -مهندسی فناوری اطالعات 

 مهندسی فناوری اطالعات و  ارتباطات

 مهندسی فناوری اطالعات و مديريت

 مهندسی فناوری الکترونيک صنعتی

 مهندسی فناوری اويونيک هواپيما

 مهندسی فناوری بازرسی جوش

 مهندسی فناوری بازيافت پسماند

 صنعتی طيورمهندسی فناوری پرورش 

 مهندسی فناوری پرورش صنعتی گاو

 مهندسی فناوری تاسيسات حرارتی و برودتی

 مهندسی فناوری تجهيزات بنادر

 مهندسی فناوری تکثير و پرورش آبزيان

 مهندسی فناوری توزيع و مصرف آب كشاورزی

 مهندسی فناوری توليد دانه های روغنی

 معتدله مهندسی فناوری توليد ميوه های مناطق

 مهندسی فناوری توليد و فرآوری پسته

 مهندسی فناوری توليد و فرآوری محصوالت زنبور عسل

 مهندسی فناوری توليدات خوراك دام

 مهندسی فناوری توليدات گلخانه ای

 مهندسی فناوری جنگلداری تلفيقی
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 مهندسی فناوری جوش

 مهندسی فناوری حفاظت و حمايت منابع طبيعی

 فناوری حمل و نقل شهریمهندسی 

 مهندسی فناوری ذوب فلزات

 مهندسی فناوری راهسازی

 مهندسی فناوری رنگ سازی

 مهندسی فناوری ساخت و توليد ماشين ها و ادوات زراعی و باغی

 مهندسی فناوری ساختمان سازی

مهندسی فناوری سامانه های اطالعات جغرافيايی در كشاورزی و منابع 

 طبيعی

 فناوری سوئيچ های شبکه ثابت مخابراتی مهندسی

 مهندسی فناوری سيستم های سخت افزاری رايانه

 مهندسی فناوری شبکه های آبياری و زهکشی

 مهندسی فناوری صنايع آرد

 مهندسی فناوری صنايع روغن خوراكی

 مهندسی فناوری صنايع شير و فرآورده های لبنی

 مهندسی فناوری صنايع شيرينی و شکالت

 مهندسی فناوری صنايع شيميايی

 مهندسی فناوری صنايع قندسازی

 مهندسی فناوری صنايع كمپوت و كنسرو

 مهندسی فناوری صنايع الستيک

 مهندسی فناوری صيد و بهره برداری آبزيان

 مهندسی فناوری طراحی و نقشه كشی صنعتی

 مهندسی فناوری قالبسازی

 مهندسی فناوری كاشی و چينی

 مهندسی فناوری كنترل آالينده  های محيط زيست

 مهندسی فناوری كنترل ابزار دقيق

 مهندسی فناوری كنترل فرآيند

 مهندسی فناوری گل و گياهان زينتی

 مهندسی فناوری گياهان دارويی و معطر

 مهندسی فناوری لجستيک و زنجيره تامين خودرو

 مهندسی فناوری ماشين افزار

 CNC-ماشين های كنترل عددی  مهندسی فناوری
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 مهندسی فناوری مديريت تلفيقی آفات

 مهندسی فناوری مرتعداری

 طراحی و نوسازی بافت های فرسوده -مهندسی فناوری معماری 

 مهندسی فناوری مکانيزاسيون زراعی و باغی

 مهندسی فناوری مکانيک خودرو

 راهداریمهندسی فناوری مکانيک ماشين آالت راهسازی و 

 مهندسی فناوری مکانيک هواپيما

 مهندسی فناوری نقشه برداری

 CPl&IR-خلبانی  -مهندسی فناوری هوانوردی 

 مهندسی فوتونيک

 الگوريتم و محاسبات -مهندسی كامپيوتر 

 سخت افزار -مهندسی كامپيوتر 

 سيستم های نرم افزاری -مهندسی كامپيوتر 

 های نرم افزاری و الگوريتم و محاسباتسيستم  -مهندسی كامپيوتر 

 معماری سيستم های كامپيوتری -مهندسی كامپيوتر 

 معماری كامپيوتر -مهندسی كامپيوتر 

 نرم افزار -مهندسی كامپيوتر 

 نظريه های محاسبات و الگوريتم -مهندسی كامپيوتر 

 هوش مصنوعی -مهندسی كامپيوتر 

 رباتيکهوش مصنوعی و  -مهندسی كامپيوتر 

 سخت افزار و نرم افزار-مهندسی كامپيوتر گرايش 

 علوم و صنايع غذايی-مهندسی كشاورزی 

 مهندسی كامپيوتر

 مهندسی كشاورزی

 مهندسی كشتی سازی

 مهندسی ماشين های ريلی

 كاربردی -علمی -مهندسی ماشين های كشاورزی

 مهندسی ماشينهای كشاورزی ومکانيزاسيون

 مهندسی مالی

 مهندسی متالورژی و مواد

 مهندسی محيط زيست

 سواحل  -مهندسی محيط زيست 

 آب و فاضالب -مهندسی محيط زيست 
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 آلودگی هوا -مهندسی محيط زيست 

 منابع آب -مهندسی محيط زيست 

 مواد زائد جامد -مهندسی محيط زيست 

 ICTمهندسی مخابرات 

 مهندسی مخابرات والکترونيک دريايی

 مديريت اجرايی مهندسی

 مهندسی مديريت پروژه

 مهندسی مديريت و آبادانی روستاها

 مهندسی معدن

 مهندسی معماری

 مهندسی مکانيک

 نيروگاه  -مهندسی مکانيک 

 مهندسی مکانيک كشتی

 مهندسی منابع آب

 جنگلداری -مهندسی منابع طبيعی 

 شيالت -مهندسی منابع طبيعی 

 شيالت -مهندسی منابع طبيعی 

 علوم و صنايع چوب و كاغذ -مهندسی منابع طبيعی 

 محيطزيست -مهندسی منابع طبيعی 

 مديريت مناطق خشک و بيابان -مهندسی منابع طبيعی 

 مرتع وابخيزداری -مهندسی منابع طبيعی 

 مهندسی چوب وكاغذ -مهندسی منابع طبيعی 

 مهندسی مواد

 مهندسی مواد مركب

 احی صنايع غذايیمهندسی مواد و طر

 مهندسی نانو فناوری

 مهندسی ناوبری

 مهندسی نرم افزار

 مهندسی نساجی

 مهندسی نفت

 مهندسی هسته ای

 پرتو پزشکی-مهندسی هسته ای 

 مهندسی هوافضا
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 ميوه های سرد سيری

 های مناطق سردسيریميوه

 های مناطق معتدلهميوه

 ميهمانداری پذيرايی

 خدمات اقامتیميهمانداری 

 ميهمانداری هواپيما

 ناظر فنی چاپ

 نانو بيوتکنولوژی

 ناوبری -ناوبری 

 نحج البالغه

 برنامه سازی كامپيوتری -نرم افزار

 نرم افزار سيستم

 نرم افزار كامپيوتر

 نساجی گرايش ريسندگی

 نصب و تعمير آسانسور و پله برقی

 نقاشی

 نقاشی –نقاشی 

 نقاشی ايرانی

 نقاشی ديواری

 نقشه برداری

 نقشه برداری مسير

 نقشه كشی عمومی گرايش نقشه كشی و طراحی صنعتی

 معماری -نقشه كشی معماری

 برداری مسيرنقشه

 كشی صنعتینقشه

 نگارش حقوقی

 نگارگری و زرنگاره

 نگهداری و بهره برداری از قنات

 نگهداری وبهره برداری قنات

 نمايش

 عروسکینمايش 

 نوازندگی ساز ايرانی

 نوازندگی ساز جهانی
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 نوازندگی موسيقی ايرانی

 نوازندگی موسيقی جهانی

 نور پردازی

 نورد فوالد

 نوغان داری

 ورقکاری زيوآالت

 ويراستاری

 ويروس شناسی

 هتلداری

 هدايت لکوموتيو

 هدايت و راهبری لوكوموتيو

 هماتولوژی

 هنر

 هنر سفالگری

 نقاشی -های تجسمی  هنر

 هنر های تجسمی  گرايش چاپ دستی

 هنر های تجسمی گرايش مجسمه سازی

 هنراسالمی

 هنرهای تجسمی

 نقاشی ديواری -هنرهای تجسمی

 نقاشی ايرانی  -هنرهای تجسمی 

 خوشنويسی -هنرهای تجسمی 

 عکاسی -هنرهای تجسمی 

 گرافيک -هنرهای تجسمی 

 هنرهای تجسمی نقاشی

 هنرهای چوبی

 ساز سازی-هنرهای سنتی

 طراحی صحنه -هنرهای نمايشی 

 هنرهای نمايشی سنتی و آيينی

 هواشناسی

 هوانوردی

 آمارشناسی

 اداري ومالي
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 ادبيات و علوم انساني

 ارتودنتيكس

 ارولوژي

 اسناد پزشكي

 اسيب شناسي فك ودهان

 اعصاب وروان

 اقتصاد وتعاون روستايي

 اقتصاداجتماعي

 اقتصاداجتماعي وحقوق کار

 اقتصادبازرگاني

 اقتصادکشاورزي

 اقتصادنظري

 الكترو فيزيولوژي قلب

 الكتروفيزيولوژي

 امور زارعي و باغي

 امور مالي

 اموربيمارستانها

 امورزراعي

 امورسازمانهاي محلي

 اندودانتيكس

 ايمن شناسي وسرم شناسي

 ايمني و آتش نشاني

 ايمونولوژي

 آبياري وآباداني

 آسيب شناسي باليني وتشريحي

 آسيب شناسي دهان

 آسيب شناسي دهان وفك

 حياتي -آمار زيستي

 آمار و رياضي

 آمارحياتي

 آمارشناسي

 آمارومدارک پزشكي

 آموزش ابتدائي



Ver  03  Aban                                                                                                                                                Page   146 
 

 آموزش مامائي

 آناتومي

 بازرگاني

 باکتريولوژي

 بانكداري

 الكترونيكبرق ـ مهندسي 

 مهندسي برق ـ سيستم کنترل

 مهندسي برق ـ مخابرات

 برقكاري صنعتي

 برنامه ريزي برنامه نويسي

 برنامه ريزي درسي

 برنامه ريزي شهرسازي

 بهداشت

 بهداشت صنعتي

 تنظيم خانواده -بهداشت عمومي 

 بهداشت عمومي دهان ودندان

 بهداشت عمومي وتغذيه

 گاز بهره برداري پااليش

 بيماريهاي دهان وتشخيص

 بيماريهاي دهان ودندان

 بيماريهاي قلب اطفال

 بيماريهاي کليه بالغين

 بيماريهاي گوش وحلق وبيني

 بيولوژي سلولي

 بيهوشي واحيا

 پاتوبيولوژي

 پاتولوژي/آسيب شناسي دهان،فك وصورت

 پارچه شناسي

 پتروشيمي ونفت

 پرستاري بهداشت جامعه

 بهداشت مادران ونوزدان پرستاري

 پرستاري ومامائي

 پروتزهاي ثابت
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 پرورش و توليدات زنبور عسل

 پريودنتيكس

 پريودنتولوژي

 پوست

 تاسيسات آبرساني

 تاسيسات حرارتي وبرودتي

 تاسيسات گرمايي ساختمان

 تحقيقات آموزشي

 تراشكاري و فرزکاري

 علوم ورزشي فيزيولوژي ورزشي -تربيت بدني 

 ترميمي دهان ودندان وفك وصورت

 ترميمي وزيبايي دندانپزشكي

 تعمير لوازم خانگي برقي

 تعمير ماشينهاي راه سازي

 تعمير موتور تراکتور

 تعمير موتور خودرو

 تعمير موتور ديزل دريايي

 تعمير موتور و برق خودرو

 تكنولوژي صنعتي

 تكنولوژي ايمني صنعتي و محيط کار

 تغذيهتكنولوژي 

 توانبخشي

 ايتوليد چند رسانه

 توليد نهال و جنگلداري

 توليد و پرورش قارچ

 توليدات دامي

 توليدآهن وفوالد

 توليدصنعتي

 جراح بيماريهاي چشم

 جراحي پالستيك وترميمي

 جراحي پالستيك

 جراحي ترميمي

 جراحي وبيماريهاي زنان وزايمان
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 جغرافيا

 حسابداري بازرگاني

 حشره شناسي

 حفاظت محيط زيست

 خانه داري

 خدمات بازرگاني

 خدمات فني وخانه داري

 خياطي

 داخلي اعصاب وروان

 ايتوليد چند رسانه

 توليد نهال و جنگلداري

 توليد و پرورش قارچ

 توليدات دامي

 توليدآهن وفوالد

 توليدصنعتي

 جراح بيماريهاي چشم

 جراحي پالستيك وترميمي

 جراحي پالستيك

 جراحي ترميمي

 جراحي وبيماريهاي زنان وزايمان

 جغرافيا

 حسابداري بازرگاني

 حشره شناسي

 حفاظت محيط زيست

 خانه داري

 خدمات بازرگاني

 خدمات فني وخانه داري

 خياطي

 داخلي اعصاب وروان

 داخلي مغز و اعصاب

 دامپروري

 دبيري

 دبيري الهيات و معارف اسالمي



Ver  03  Aban                                                                                                                                                Page   149 
 

 دبيري زبان انگليسي

 دبيري زبان وادبيات فارسي

 دبيري زيست شناسي

 درودگري

 دريانوردي صيادي

 دندانپزشكي اطفال

 دندانپزشكي ترميمي

 ذوب فلزات وريخته گري

 راديولوژي دهان فك وصورت

 راديولوژي وپزشكي هسته اي

 مهندسي راه و ساختمان

 روابط عمومي و اموراجتماعي

 عمومي وتبليغاتروابط 

 رياضي کاربردي

 زيست شناسي ژنتيك

 زيست شناسي سلولي ملكولي

 ژنتيك

 ساخت وتوليد

 ساختمان سازي

 سازه

 شنوايي سنجي

 شيمي ـ تجزيه

 شيمي آلي

 صنايع چوب

 صنايع شيشه

 صنايع غذايي

 صنايع فلزي

 ضبط آمارومدارک پزشكي

 طب چيني

 طب سوزني

 سبز طراحي پارک وفضاي

 طي دوره دوساله بهورزي

 برنامه ريزي اجتماعي -علوم اجتماعي 



Ver  03  Aban                                                                                                                                                Page   150 
 

 اقتصادبازرگاني -علوم اقتصادي 

 اقتصادنظري -علوم اقتصادي 

 علوم بانكي

 علوم بهداشتي

 علوم بهسازي

 مديريت و برنامه ريزي آموزشي -علوم تربيتي 

 تكنولوژي آموزشي -علوم تربيتي 

 دبستاني و پيش دبستاني -علوم تربيتي 

 علوم تغذيه وبيوشيمي

 علوم تغذيه وصنايع غذايي

 علوم حوزوي

 علوم دارويي

 علوم زيستي

 علوم طبيعي

 علوم نظامي

 علوم ورزشي

 علوم هنري

 غددداخلي ومتابوليسم

 فراورده هاي کشاورزي

 فرهنگ و تمدن ايران

 فرهنگ وادب

 فلزکاري

 فني پست

 فني تاسيسات

 فيزيولوژي اعصاب

 فيزيولوژي انساني

 قلب وعروق

 کاربردکامپيوتردرامورکارودانش

 plcکاربري 

 کارشناس امور بيمارستانها

 کتابداري واطالع رساني پزشكي

 مهندسي کشاورزي عمومي

 کشت گياهان دارويي
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 کارشناس کاالهاي گمرکات

 کليه بالغين

 گوارش

 گوش وحلق وبيني

 )قارچ شناسي و بيماريهاي قارچي ( گياه شناسي

 ماشين آالت

 ماشين آالت کشاورزي

 ماشينهاي الكتريكي

 ماشينهاي ريسندگي

 آموزش مامائي-مامائي

 مبارزه بابيماريها -بهداشت عمومي 

 مباني نظري اسالمي

 مهندسي محيط زيست

 مدل سازي

 مديريت

 بازريابي -مديريت بازرگاني 

 مديريت اداري

 مديريت اقتصادي

 مالي -مديريت بازرگاني 

 مديريت بازرگاني داخلي

 تحول -مديريت بازرگاني 

 مديريت بهداشت

 مديريت بيمارستاني

 مديريت خدمات اجتماعي

 مديريت روستايي وکشاورزي

 مديريت و برنامه ريزي خانواده

 مشاوره وراهنمايي خانواده

 ايران -مطالعات منطقه اي 

 بازرگاني -اسالمي ومديريت معارف 

 مكانيك ماشينهاي کشاورزي

 مكانيك جوشكاري

 منابع طبيعي

 منشي گري
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 موادغذايي

 الكترونيك -مهندسي برق 

 مهندسي بهداشت حرفه اي

 مهندسي تكنولوژي تغذيه

 کشاورزي -مهندسي صنايع 

 مهندسي مكانيك ـ حرارت سياالت

 ميكروبشناسي دارويي

 اطفالنفرولوژي 

 نقشه کشي ساختمان

 نگهداري مدارک پزشكي

 نورولوژي

 اموراداري ومديريت

 تكنولوژي پزشكي

 تعمير موتور خودرو

 محاسبات علمي-علوم کامپيوتر

 مديريت وبرنامه ريزي امور خانواده

 تكنولوژي راديولوژي

 شيمي غذايي

 ن رشته تحصيليبدو –زيرديپلم 

 

 :توضیحات

 .رددگ انتخاب سازي معادل در " تحصیلی رشته بدون -زیردیپلم " گزینه ندارند، تحصیلی رشته که زیردیپلم افراد براي

 

 ستاندارد اقالم اطالعاتی مربوط به تقسیمات کشوريا (32

این اقالم بر اساس کدینگ تقسیمات کشوري پایگاه اطالعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نرم افزار معادل ساز 

 مشخص گردیده اند.
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 بخش دوم:

راهنمای استفاده از نرم افزار 

معادل ساز اقالم اطالعاتی منابع 

 انسانی
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 ساز اقالم اطالعاتی منابع انسانی:بخش دوم: راهنماي استفاده از نرم افزار معادل 

( را از مسیر فایل نصب شده بر azDataAggregation.client.exe. فایل استاندارد  سازي  اطالعات  دانشگاهها )1

 روي دسکتاپ سرور خود اجرا نمائید.

 

 جهت ورود بایستی رمز عبور خود را از رابط محترم دانشگاه خود دریافت نمایید .      1.1
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را تحت هیچ عنوان  "شناسه واحد "و  "پورت سرور"،  "آدرس سرور"از پنجره باز شده اطالعات مربوط به  1.2

 تغییر ندهید.

 

 را اجرا نمائید.  "گرفتن اطالعات پایه سرور“. گزینه 2

جهت  الزم است در این مرحله کلیه اطالعات پایه مطابق با شیوه نامه مربوطه بر روي نرم افزار فرخوانی میکند . )

 را  بزنید(  "گرفتن اطالعات پایه سرور "بروز رسانی اطالعات پایه در هر بار یکسان سازي کلید 

 پس از اتمام دریافت اطالعات اولیه از سرور مرکزي پیام زیر بمنزله تایید دریافت کلیه اطالعات خواهد بود . 2.1
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.اطالعات پایه ممکن است مدت زمان طوالنی سپري شود نکته : در اولین اتصال به سرور مرکزي جهت گرفتن   

 را زده و وارد "معادل سازي اطالعات ". بعد از دریافت اطالعات پایه از طریق سرور مرکزي وزارت متبوع گزینه 3

 تابلو  مربوط به استانداردسازي اقالم اطالعاتی شوید.

شده تعداد عنوان معادل نشده بصورت قرمز رنگ  . در هر مرحله از فرآیند معادل سازي و ذیل هر صفحه باز5

نمایش داده میشوند و موارد معادل نشده بصورت اتوماتیک به ابتداي ستون انتقال پیدا خواهند کرد .
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 رکورد معادل سازي نشده است . 71مثال :در شکل فوق تعداد 

  زیر نمایش داده میشود. می باشد که مطابق شکل "استان"مرحله اول استاندارد سازي مربوط به قلم 

 

دو ستون سمت راست اطالعات جدول هاي پایه در سیستم پرسنلی دانشگاه مبدا نمایش داده می شود ودو ستون 

 سمت چپ جداول پایه استاندارد در وزارت بهداشت می باشد.باید تک تک رکوردها بررسی وتکمیل گردد. 

 می گردد.تابلوي جستجو فعال   F3در هر سطر با زدن دکمه  

نکته : در طول فرآیند معادل سازي در صورتیکه عنوان معادلی پیدا نشد کد صفر را انتخاب نمائید تا گزینه عدم 

 وجود معادل درج گردد و پس از تکمیل هر مرحله گزینه ادامه انتخاب نمائید
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 : مرحله دوم مربوطه به استاندارد سازي شهرستان می باشد 

 

نمودن اطالعات مربوط به شهرستان و ورود به قسمت مپ بخش هاي شهرستان کلیه فیلدهاي نکته : پس از مپ 

 معادل شده از قسمت شهرستان لحاظ میگردد لذا دقت کافی در انتخاب شهرستان لحاظ گردد .
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 به بخش هاي شهرستان می باشد : مرحله سوم مربوط 

 

ه شهرستان ها دقت نمایید گزینه انتخاب شده در عناوین پایه دقیقا بنکته : با توجه به تقسیمات  کشوري و جدا سازي 

 شهرستان مورد نظر اشاره نماید .

 مثال :         عنوان پرسنلی                                                             عنوان پایه

 مرکزي-ساوجبالغ-البرز    مرکزي                               -ساوجبالغ-تهران            

 در محله بعد بایستی اطالعات مربوط به تاهل یکسان سازي گردد 
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 . مرحله بعدي در خصوص معادل سازي نوع استخدام خواهد بود 

 

 عمل گردد. "نوع استخدام "نکته : با توجه به توضیحات ذکر شده در قلم حوقی 

  سازي وضعیت استخدامی می باشد :استاندارد سازي مربوط به معادل مرحله بعدي 
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 توضیحات:

با عنایت به این موضوع که نوع استخدام و حالت مستخدم در ارایه آمار دقیق و بروز شاغلین در دانشگاه ها و 

ن معادل سازي دقت کافی بعمل آید و می کند . لذا شایسته است در معادل سازي ای سازمان ها نقش بسزایی را بازي

 ابهام و یا تناقض با رابط محترم خود تماس حاصل فرمایید .در صورت وجود 
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 : مرحله معادل سازي مقطع تحصیلی 

 

 

 

 

 

 توضیحات:

براي سه  "خصصیدکتري ت"بیان این نکته مجددا تاکیدمیگردد که در یکسان سازي مقاطع تحصیلی مقطع تحصیلی 

ه است . لذا دفوق تخصص تعریف گردی. 3. دکتري تخصصی بالینی Ph.D 2.دکتري تخصصی 1مدرک تحصیلی 

این تقسیم بندي صرفا در مدرک تحصیلی قایل اعمال بوده و تحت هیچ عنوان نبایستی درمقطع تحصیلی تعریف گردد 

 . 

 مدرک تحصیلی : قلم مرحله معادل سازي 
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 :توضیحات 

ه نامه اهتمام کافی داشتدر معادل سازي مدرک تحصیلی به توضیحات درج شده ذیل بند مردک تحصیلی شیوه 

 باشید.

  : معادل سازي قلم رشته تحصیلی 

 

 توضیحات :

با توجه به تنوع و تعدد رشته هاي تحصیلی در صورت عدم وجود رشته تحصیلی مذکور جهت تعریف در اطالعات 

 پایه با کارشناسان محترم وزارت متبوع هماهنگی بفرمایید .
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 علمی : معادل سازي قلم مرتبه اعضاي هیات 

 
 توضیحات:

 در استاندارد سازي قلم مرتبه هیات علمی نکات ذیل قابل توجه می باشند :

 پژوهشیار == استادیار پژوهش                           پژوهشگري == مربی پژوهش

 استاد پژوهش == استاد پژوهش                       رهبري پژوهش ==  دانشیار پژوهش

نکته : مرتبه هیات علمی همتراز استادیار به جانبازان با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد که از حقوق و مزایاي همتراز 

 محسوب میشوند.  "مربی"با استادیار بهرمند میشوند اطالق میشود و در استاندارد سازي 
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 : معادل سازي قلم وضعیت خدمت نظام وظیفه 

 

 توضیحات :

معافیت "تقسیم بندي قلم نظام وظیفه بغیر از معافیت کفالت و معافیت پزشکی سایر معافیت ها در وضعیت با توجه به 

 قرار میگیرند. "خاص 
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 لیمعادل سازي قلم رتبه شغ

 

 

 : معادل سازي وضعیت ایثارگري 

همکاران محترم در استاندارد سازي این قلم کلیه حاالت مشمول قانون جامع ایثارگران لحاظ گردیده است ، لذا 

 میتوانند نسبت به معادل سازي آن اقدام نمایند.
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 شغلی  معادل سازي قلم رسته : 

 

 توضیحات :

 در معادل سازي قلم رسته کلیه موارد معادل بصورت اتوماتیک معادل خواهند شد.

 

 

 معادل سازي رشته شغلی 
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 هیات علمی: گروه آموزشی معادل سازي 

 
 

 حقوقی : عادل سازي قلمم

 
 

 توضیحات :
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در استاندارد سازي قلم فوق باتوجه به یکسان بودن قلم حقوقی در تمامی دانشگاه ها و سازمان تمامی عناوین 

بصورت اتوماتیک معادل سازي خواهند شد و در صورت وجود مغایرت با کارشناسان گروه اطالعات و 

 دیدبانی وزارت متبوع تماس حاصل فرمایید .
 

 

  سازي واحد سازمانی :معادل 

 
 

 

 زیر الزامی است : ی رعایت نکاتمانمعادل سازي واحد ساز در

شناسه واحد شما در صفحه نخستین فرآیند معادل سازي قید گردیده است که می بایستی شناسه  .1

تایپ و اینتر نمایید .پس از   "شناسه معادل"و در فیلد  مذکور را در باالترین قسمت درختواره خود

 وارد نمودن شناسه کلیه درختواره واحد شما کد گذاري میگردد

 می باشد  9391ناسه واحد در مثال باال ش

 شناسه براي سایر دانشگاه ها و سازمان هاي موجود در درختواره واحد سازمانی خود بایستینکته : 

 . همانند شکل زیر  نمایید وارد   9991 معادل را
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در ادامه معادل سازي بایستی کل درختواره واحد سازمانی را پایش نموده و نوع واحد را بر اساس  .2

 . تقسیم بندي استاندارد شده وارد نمود
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 مثال :

 : در شکل باال با توجه به معادل سازي انجام شده مشاهده میکنید که 

 نوع واحد                                          نام واحد                                            

 دانشکده طب سنتی                                                                            دانشکده

 درمانگاه                                                                                درمانگاه چشم   

 

  تعیین نمایید . "شهري/ روستایی"شهري و یا روستایی بودن واحد مربوطه را بایستی در فیلد 

 

 : براي استاندارد سازي بخش اورژانس بیمارستان، درمانگاه اورژانس را انتخاب نمایید.1 نکته

 انتخاب نمایید.، مراکز قرنطینه را پایگاههاي قرنطینه هوایی و یا زمینی: براي استاندارد سازي 2 نکته

 
 


