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 1 زیرگروه شماره

(، هاشیعمران)تمام گرا یفن ریب(، دهاشیعمران)تمام گرا یس(، مهندهاشی)تمام گراعیصنا یسمهند
 یس(، مهندهاشیبرق)تمام گرا یفن ریب(،دهاشیبرق)تمام گرا یس(،مهندهاشی)تمام گراوتریکامپ یسمهند

(، هاشی)تمام گراکیمکان یس، مهند(IT)عاتاطال یفناور  یسمهند ک،یربات یس(، مهندهاشی)تمام گراایرد
(، هاشی)تمام گراینساج یس(، مهندشهای) تمام گرامواد یس(،مهندهاشی)تمام گراکیمکان یفن ریبد

 یس(، مراقبت پرواز، مهندهاشی)تمام گرایهوانورد ما،یهواپ یار نگهد یسهوا و فضا، مهند یسمهند
 یر یبد ک،یزیف ،یاضیر یر یب(، دهاشی)تمام گرایاضیر ،یسنت یمعمار  یانکارد ،یار معم یانکارد ،یمعمار 

سخت افزار  یکاربرد -یعلم یانکارد وتر،ینرم افزار کامپ یکاربرد -یعلم یانآمار، کارد یانآمار، کارد ک،یزیف
 اقتصاد شی)گرایافزار(، علوم اقتصاد )سخت وتریکامپ یان)نرم افزار(، کارد وتریکامپ یانکارد وتر،یکامپ
)تمام یکشاورز  یسمهند ،یکشاورز  یهانیماش ی(، تکنولوژ یار پول و بانکد اقتصاد -یصنعت اقتصاد -ینظر 
 یانکارد ما،یا و سصد کیالکترون یان فنکارد ،ییایرد یسمهند ،ییعمران روستا یس(، مهندهاشیگرا
و برق و عمران)تمام  کیمکان یکاربرد -یعلم یس(، مهندهاشی)تمام گراکیمکان یفن معلم ،ینوردایرد

 کیمکان یان فنکارد ،یحفار  یان فنکارد ،یکشت یان فنکارد ما،یهواپ یار و نگهد ری(، تعمهاشیگرا
 یسمهند ،یر معما ی(، معلم فنهاشی)تمام گراینساج یان فنکارد ،یار یآب ی(، تکنولوژ سات ی)تأس
 یهانیماش یس،مهندیلیر یهاخط و سازه یمهنس ،یلیحمل و نقل ر یس(، مهندهاشی)تمام گرایپزشک

 سریو کم تیری(، مدهاشی)تمام گرایار حسابد ی(، کارشناسهاشی)تمام گراتیریمد یکارشناس ،یلیر
 وتر،یعلوم کامپ ،ینظام یروهاخود کیتکن یاناردک حات،یتسل ینکارد ،ییایرد یو بازرگان تیریمد ،ییایرد

و حقوق)تمام  ی، معارف اسالمو اقتصاد ی(، معارف اسالمهاشی)تمام گراو ارشاد یو معارف اسالم اتیاله
و زبان  اتیب(، ادهاشی)تمام گراتیریو مد یمعارف اسالم ،یاسیو علوم س ی(، معارف اسالمهاشیگرا
و علوم  ینبد تیترب یر یبد ،یفلسفه و کالم(، شهرساز  -فقه و اصول شی)گرااتیو اله یممعارف اسال ،یعرب

 هی(، علوم پایکیو علوم استراتژ یاقتصاد شی)گرایخبرنگار  یکارشناس ،یو علوم ورزش ینبد تیترب ،یورزش
و معارف  اتیاله ،(یفلسفه و حکمت اسالم ،یفقه و حقوق اسالم شی)گرایو معارف اسالم اتیاله ،ینظام
 ،یو هنر  یفرهنگ تیریمد مه،یب تیریمد ،یامور بانک تیریمد یکارشناس ث،یعلوم قرآن و حد -یاسالم

 تیریمد یانکارد مه،یامور ب یان(، کاردهاشی)تمام گرایار حسابد یانکارد ،یامور گمرک یانکارد ،یامور گمرک
علوم  ،یاجتماع یکار دمد ،یامور بانک یانفلسفه، کارد ،یاسیعلوم س ،یاسیروابط س ،یبازرگان

علوم  ،ییایربرق مخابرات د یان فنکارد ،ییایرد کیبرق الکترون یان فن(، کاردیمل تیامن شی)گرایاسیس
 یکارشناس ،یاسیو س یتدیعق یمرب تیترب ،یفتر امور د ،یصنعت حمل و نقل، اقتصاد اقتصاد ،یاسالم

و کنترل  یهفرماند یس(، حقوق، مهندهاشی)تمام گراثیاطالعات، علوم حد اطالعات و ضد ما،یس دیتول
مخابرات)تمام  یسمهند یکاربرد -یعمران، علم یفن ریبد تیبرق، ترب ی(، معلم فنهاشی)تمام گراییهوا
 ،یاضیر وستهیپ یکتراد ،یاهسته یتکنولوژ  یان(، کاردییهوا ی)ناوبر یهوانورد یس(، مهندهاشیگرا
 ،یکوپتر یهل یخلبان ،یعلوم و فنون هوانورد ،یوتکنولوژ یب وستهیپ یکتراد ک،یزیف وستهیپ یکتراد

و توسعه روستاها،  یانآباد ،ییایرو مخابرات د کیالکترون یسمهند ستم،یس یسمهند ،یار نگهد یسمهند
 ،دیمعلم قرآن مج تیترب -یعلوم قرآن ،ییایرد یار تفنگد ،یاطالعات نظام ،یکشت یهو فرماند یناوبر 
 ،یفقه و حقوق شافع ،یفقه و حقوق امام ،یفقه و حقوق حنف ،یار پست، کتابد یو کاربرد یعلم یانکارد

 یانکارد ،یخبرنگار  یکارشناس ،یو جهانگرد یمات مسافرت(، خدیو سازمان یصنعت شی)گرایروانشناس
 ها: آن بیو ضرا یامتحان اختصاص . موادمایهواپ کیونیاو
 ( .2 بی)با ضر یمی( و ش3 بی)با ضرکیزی(، ف4 بی)با ضریاضیر
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(، هاشین)تمام گرامعد یس(، مهندهاشی)تمام گرایمیش یس(، مهندهاشی)تمام گرامریپل یسمهند
و  اتیعمل یسو مهند یکاربرد ،یمیپتروش یسو مهند یطراح ی(، کاربردهاشی)تمام گرامواد یان فنکارد
 یسمهند یو حفاظت، کاربرد یمنیا یسمهند یکاربرد مر،یپل یسو مهند یطراح یکاربرد ،یمیپتروش عیصنا

(. هاشی)تمام گرایمیاکتشاف نفت، ش یس(، مهندهاشینفت)تمام گرا یسمهند ،یفن یو بازرس یمنیا
 ها: آن بیو ضرا یامتحان اختصاص مواد

 ( .3 بی)با ضر یمی( و ش3 بی)با ضرکیزی(، ف4 بی)با ضریاضیر
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ان کارد ،ییایمیش عیصنا ی(، معلم فنهاشی)تمام گرایمیش یان فن(، کاردهاشیبرق)تمام گرا یان فنکارد
(، هاشیعمران)تمام گرا یان فنچوب، کارد عیصنا یمعلم فن ،یصنعت یمنیا یانکارد ،ییغذا عیصنا یفن

 شیبه جز گرا هاشی)تمام گرا کیمکان یان فنن ذغال سنگ(، کاردن)استخراج معادمعد یان فنکارد
 عیان صنا(، کاردهاشی)تمام گرامواد یمعلم فن ،ییمایمخابرات هواپ ،ییمایهواپ کی(، الکترونسات یتاس

 اتیعمل یان فنذغال سنگ، کارد رین غاستخراج معاد یانچوب، کارد عیصنا یکاربرد -یعلم یانچوب، کارد
پر  مواد یمیش یانچاپ، کارد عیصنا یکاربرد -یعلم یان(، کاردهاشی)تمام گرانعمرا یمعلم فن ،یمیپتروش

 ها: آن بیو ضرا یامتحان اختصاص مواد ،یانرژ 
 ( .3 بی)با ضر یمی( و ش2 بی)با ضرکیزی(، ف3 بی)با ضریاضیر
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