
                moshaverinekermanتلگرام ما:   moshaverinekerman.irآدرس ما:                                         

 

 

 باشندیم کسانی بیضرا یاراها دآن یروس امتحانکه د ییهامجموعه رشته یشیآزما یهارگروهیز
 
 
 
 
 

 1 زیرگروه شماره

 درمانی، گفتار پرستاری، مامایی، فیزیوتراپی، سنجی، بینایی درمانی، کار دامپزشکی، داندانپزشکی، پزشکی،
 تکنولوژی ،(رادیولوژی) پرتوشناسی تکنولوژی کمکی، وسایل و مصنوعی اعضای تغذیه، شناسی، شنوایی

 بهداشت، فنی معلم ای،حرفه بهداشت محیط، بهداشت دندانپزشکی، پرستاری ،(رادیوتراپی) درمانی پرتو
 دامپزشکی، کاردانی دندانی، پروتزهای تکنسین عمل، اتاق هوشبری، پزشکی، مدارک آزمایشگاهی، علوم

 ،(هاگرایش تمام) شناسیزیست دندان، و دهان کاربهداشت ،(هاگرایش تمام) عمومی بهداشت
 اسالمی جمهوری ارتش و انتظامی نیروی ستاد پزشکی هایرشته بورسیه ،(بالینی گرایش)  روانشناسی

 شناسی،زیست دبیری عمومی، شناسیزیست کودکیاری، -بهداشت فنی معلم غذایی، صنایع و علوم ایران،
 .پزشکی هایفوریت کاردانی بیوتکنولوژی، پیوسته دکتری دریایی، کمیسر و مدیریت

 با) فیزیک ،(4 ضریب با) شناسیزیست ،(2 ضریب با) ریاضی: هاآن ضرایب و اختصاصی امتحان مواد
 (صفر  ضریب با) شناسیزمین و( 3 ضریب با) شیمی ،(2 ضریب

 
 2زیرگروه شماره 

 .شناسیزمین دبیری شناسی،زمین
 با) فیزیک ،(2 ضریب با) شناسیزیست ،(3 ضریب با) ریاضی: هاآن ضرایب و اختصاصی امتحان مواد

 (4 ضریب با) شناسیزمین و( 2ضریب با) شیمی ،(2 ضریب
 

 3زیرگروه شماره 
 .شناسیزمین دبیری شناسی،زمین
 با) فیزیک ،(2 ضریب با) شناسیزیست ،(3 ضریب با) ریاضی: هاآن ضرایب و اختصاصی امتحان مواد

 (4 ضریب با) شناسیزمین و( 2ضریب با) شیمی ،(2 ضریب
 
 
 
 
 

 4زیرگروه شماره 

 فرهنگی مدیریت ،(هاگرایش تمام) مدیریت حسابداری، خلبانی، -هوانوردی هوایی، ناوبری -هوانوردی
 الهیات سیاسی، علوم و اسالمی معارف ،(هاگرایش تمام) اقتصادی علوم دریایی، بازرگانی مدیریت هنری،

 امور مدیریت کارشناسی ،(هاگرایش تمام) مدیریت و اسالمی معارف ،(هاگرایش تمام) اسالمی معارف و
 فلسفه، نظری، اقتصاد حسابداری، امور کاردانی گمرکی، امور کاردانی گمرکی، امور بیمه، مدیریت بانکی،
 معارف ،(هاگرایش تمام) حسابداری کارشناسی صنعتی، اقتصاد -اقتصادی علوم نقل، و حمل اقتصاد
 اسالمی معارف ،(هاگرایش تمام) ارشاد و اسالمی معارف و الهیات ،(هاگرایش تمام) حقوق و اسالمی

 و ریاضی عربی، زبان و ادبیات ،(هاگرایش تمام) حدیث علوم ،(اسالمی فلسفه -اصول و فقه هایگرایش) 
 صنایع کاربردی -علمی کاردانی بازرگانی، مدیریت کاردانی حسابداری، کاردانی بیمه، امور کاردانی فیزیک،
 مهندسی هواپیما، نگهداری مهندسی هلیکوپتری، خلبانی -هوانوردی فنون و علوم نظامی، اطالعات چوب،

 و فقه امامی، حقوق و فقه حنفی، حقوق و فقه کتابداری، مجید، قرآن معلم تربیت -قرآنی علوم سیستم،
 .جهانگردی و مسافرتی خدمات انتظامی، پایه علوم شافعی، حقوق

 با) فیزیک ،(2 ضریب با) شناسیزیست ،(4 ضریب با) ریاضی: هاآن ضرایب و اختصاصی امتحان مواد
 (1 ضریب با) شناسیزمین و( 2 ضریب با) شیمی ،(3 ضریب

 
 
 
 

 5زیرگروه شماره 

 تکنولوژی شیالت، تکنولوژی جنگلداری، تکنولوژی دامی، تولیدات تکنولوژی گیاهی، تولیدات تکنولوژی
 ،(هاگرایش تمام) کشاورزی مهندسی زیست، محیط تکنولوژی آبخیزداری، و مرتع تکنولوژی چوب،

 علوم و بدنی تربیت درمانی، بهداشتی خدمات مدیریت پزشکی، شاخه در کتابداری سبز، فضای مهندسی
 سیاسی علوم اجتماعی، مددکاری سیاسی، علوم سیاسی، روابط ورزشی، علوم و بدنی تربیت دبیری ورزشی،

 کارشناسی ،(سیاسی و ورزشی هایگرایش)  خبرنگاری کارشناسی اسالمی، علوم ،(ملی امنیت گرایش) 
 و تولید کاردانی حقوق، اطالعات، ضد و اطالعات سیما، تولید کارشناسی سیاسی، عقیدتی مربی تربیت

 .عسل زنبور پرورش کاربردی -علمی ناپیوسته کاردانی معطر، و دارویی گیاهان کارشناسی برداری،بهره
 با) فیزیک ،(2 ضریب با) شناسیزیست ،(3 ضریب با) ریاضی: هاآن ضرایب و اختصاصی امتحان مواد

 (1 ضریب با) شناسیزمین و( 2 ضریب با) شیمی ،(2 ضریب
 www.moshaverinekerman.irبرای اطالعات بیشتر به سایت ما سر بزنید:                  

 

های زیرگروه  

 رشته علوم تجربی
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