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 1 زیرگروه شماره

 اتیبزبان و اد یر یبعرب، د اتیبزبان و اد ،یفارس اتیبزبان و اد یر یبد ،یفارس اتیبزبان و اد
و  اتیاله یر یبد ،یو معارف اسالم اتیاله ،یو زبان عرب اتیباد ،یزبان عرب یعرب، مترجم
 تیربت یانکارد ،یاسیو س یتدیعق یمرب تیترب یکارشناس ،ینیعلوم د یر یبد ،یمعارف اسالم

و  یو معارف اسالم اتیو حقوق، اله یمعارف اسالم ،یعلوم قرآن ،یمعلم قرآن، علوم اسالم
فقه و حقوق  ،یفقه و حقوق امام ،یفقه و حقوق حنف ،یو معارف اسالم ینی، علوم دارشاد
معارف  ،یاسیو علوم س یمعارف اسالم ث،یعلوم قرآن و حد ،یفقه و حقوق اسالم ،یشافع
 سیپل ،یو کنسول یامور حقوق یانکارشناس فقه، کارد ،ییحقوق، علوم قضا ات،یهو ال یاسالم
 و فلسفه، فلسفه. یحکمت اسالم ،ییقضا
، زبان و (1 بی)با ضر ، اقتصاد(۲ بی)با ضر یاضیها: رآن بیو ضرا یامتحان اختصاص مواد

، علوم (1 بی)با ضر ایو جغراف خی، تار(۴ بی)با ضر ی، زبان عرب(۴ بی)با ضر یفارس اتیباد
 ( .1 بی)با ضر یروانشناس، (۳ بی، فلسفه و منطق )با ضر(1 بی)با ضر یاجتماع

 
 

 ۲زیرگروه شماره 

 ،یاجتماع یکار دمد ،یعلوم ارتباطات اجتماع ،یعلوم اجتماع یر یبد ،یعلوم اجتماع
 (.یو هنر  یفرهنگ ،یعلوم اجتماع شی)گرایخبرنگار 

، زبان و (۲ بی)با ضر، اقتصاد(۴ بی)با ضر یاضیها: رآن بیو ضرا یامتحان اختصاص مواد
، علوم (1 بی)با ضر ایو جغراف خی، تار(1بی)با ضر ی، زبان عرب(۲ بی)با ضر یفارس اتیباد

 ( .۲ بی)با ضر ی، روانشناس(1 بی، فلسفه و منطق )با ضر(۳ بی)با ضر یاجتماع
 
 
 
 

 ۳زیرگروه شماره 

 ،یخبرنگار  یکارشناس  ،یعلوم اقتصاد ،یامور بانک تیریمد ،یهنر  یفرهنگ تیریمد
امور  یانکارد ،یامور گمرک ،یاتیو مال یامور مال یانکارد مه،یب تیریمد ،یبانک ،اموریار بانکد
 ،یجهانگرد تیریمد ،یولتد تیریمد ت،یریمه،مدیامور ب یانکارد ،یار حسابد یانکارد ،یگمرک

 حمل و نقل، اقتصاد فلسفه، اقتصاد ،یصنعت تیریمد یانکارد ،یو جهانگرد یمسافرت تیریمد
 تیریمد ،یبازرگان تیریمد یانکارد ،یار چاپ، حسابد عیصنا یکاربرد -یعلم یانکارد ،یصنعت

 دیتول یکارشناس ،یفتر امور د یانکارد ،ییایرد سریو کم تیریمد ،یار مات امور اداکو، خد مهیب
 .یار بانکد تیریمد ما،یس

، زبان و (۳ بی)با ضر، اقتصاد (۴ بی)با ضر یاضیها: رآن بیو ضرا یامتحان اختصاص مواد
، علوم (1 بی)با ضر ایو جغراف خی، تار(1بی)با ضر ی، زبان عرب(۲ بی)با ضر یفارس اتیباد

 ( .1 بی)با ضر ی، روانشناس(1 بی، فلسفه و منطق )با ضر(۲ بی)با ضر یاجتماع
 
 

 ۴زیرگروه شماره 

 یاناطالعات، کارد (، اطالعات و ضدیمل تی)امنیاسیعلوم س ،یاسیعلوم س ،یاسیس روابط
 خ،یتار ا،یجغراف ،ینظام ،یاسیس یایجغراف ،یعلوم انتظام ،یاطالعات نظام ،یکشور  اتیعمل

 .یباستان شناس خ،یتار یر یبد ا،یجغراف یر یبد
، زبان و (۲ بی)با ضر اقتصاد ،(۳ بی)با ضر یاضیها: رآن بیو ضرا یامتحان اختصاص مواد

، علوم (۳ بی)با ضر ایو جغراف خی، تار(1 بی)با ضر ی، زبان عرب(۲ بی)با ضر یفارس اتیباد
 ( .۳ بی)با ضر ی، روانشناس(۲ بی، فلسفه و منطق )با ضر(۲ بی)با ضر یاجتماع

 
 
 
 

 5زیرگروه شماره 

 
 ینبد تیترب یر یبد ،یار ه، کتابدو مشاوره، مطالعات خانواد ییراهنما ،یتیعلوم ترب ،یروانشناس

 ،یو علوم ورزش ینبد تیترب یانکارد ،یو علوم ورزش
، زبان و (۲ بی)با ضر، اقتصاد (۳ بی)با ضر یاضیها: رآن بیو ضرا یامتحان اختصاص مواد

، علوم (1 بی)با ضر ایو جغراف خی، تار(1 بی)با ضر ی، زبان عرب(۲ بی)با ضر یفارس اتیباد
 ( .۳ بی)با ضر ی، روانشناس(۲ بی، فلسفه و منطق )با ضر(۳ بی)با ضر یاجتماع

 www.moshaverinekerman.irبرای اطالعات بیشتر به سایت ما سر بزنید:  
 

های زیرگروه  
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