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مقدمه

اکنــون کــه پــس از طــی راه طوالنــی و پرپیــچ و خــم یــک ســاله، بــه انتهــای مســیر و بــه زمــان 
»مهم تریــن انتخــاب زندگــی خــود« رســیده اید، تصمیــم داریــم کنــار شــما باشــیم و تجربیــات 
ــان  ــد را در اختیارت ــه بودن ــن مرحل ــه در ای ــی ک ــراد مختلف ــا اف ــورد ب ــاوره و برخ ــال ها مش س

بگذاریــم.
انتخــاب رشــته آخریــن قــدم در راه رســیدن بــه آرزوی دیرینــه ورود بــه دانشــگاه اســت، نتیجــه 
ــه  ــدن و تــالش شــما ب ــه تنهــا یــک ســال گذشــته، بلکــه چندیــن ســال درس خوان زحمــات ن
ــی  ــده شــغلی و اجتماع ــه ســازنده آین ــی بســتگی دارد ک ــح و منطق ــک انتخــاب رشــته صحی ی

شــما خواهــد بــود.
بــر ایــن باوریــم کــه بــرای یــک انتخــاب رشــته درســت و اصولــی در کنــار شــناخت ویژگی هــای 
ــه  ــد. ب ــی شــناخته و درک کنی ــه خوب ــز ب ــط اطــراف را نی ــر محی ــم ب ــد شــرایط حاک خــود، بای
همیــن جهــت ســعی کرده ایــم در ایــن کتــاب بــا زبانــی ســاده و بــه اختصــار، مطالــب کلیــدی 
و مــورد نیــاز شــما را گــردآوری کنیــم تــا بتوانیــد انتخــاب رشــته  صحیح تــری را انجــام دهیــد. 
»کتــاب انتخــاب رشــته گاج« حاصــل دو دهــه مطالعــات، تحقیقــات و تجربیــات شــخصی اینجانب 
اســت کــه از ســال ها پیــش در رســانه های مختلــف هم چــون صــدا و ســیما و همچنیــن 
مؤسســات آموزشــی بــه عنــوان مشــاور تحصیلــی بــه آمــوزش شــیوه های صحیــح انتخــاب رشــته 

پرداختــه ام.
بــرای این کــه خودتــان بتوانیــد بــه راحتــی یــک انتخــاب رشــته دقیــق و منطقــی انجــام دهیــد، 
الزم اســت ۷ گام اساســی را رعایــت کنیــد. بــه همیــن منظــور »کتــاب انتخــاب رشــته گاج  « 
در ۷ فصــل تهیــه شــده کــه در هــر یــک از ایــن فصــول یکــی از گام هــای انتخــاب رشــته بــرای 

شــما شــرح داده می شــود. 
ــان  ــر آن برایت ــر ب ــای مؤث ــته و پارامتره ــاب رش ــت انتخ ــاب از اهمی ــن کت ــل ای ــن فص در اولی
صحبــت می کنیــم. فرامــوش نکنیــد اولیــن گام در انتخــاب رشــته درک اهمیــت آن و شناســایی 
ــر انتخــاب شــما تأثیرگــذار باشــد. در پایــان ایــن فصــل متوجــه  ــد ب عواملــی اســت کــه می توان

خواهیــد شــد کــه بــرای انتخــاب رشــته بایــد چــه نکاتــی را رعایــت کنیــد. 
پــس از آشــنایی بــا اهمیــت انتخــاب رشــته، در فصــل دوم بــه موضــوع تیپ شناســی شــخصیت 
ــدت  ــس از م ــوند، پ ــگاه وارد می ش ــه دانش ــه ب ــانی ک ــیاری از کس ــاله بس ــه س ــم. هم می پردازی
کوتاهــی از انتخــاب خــود پشــیمان شــده و متوجــه می شــوند کــه رشــته ای کــه انتخــاب کرده انــد 
متناســب بــا روحیــات و شــخصیت آن هــا نیســت. شــما پــس از مطالعــه ایــن فصــل از توانایی هــای  

ــا توانایی هایتــان آگاه خواهیــد شــد. خویــش و رشــته های متناســب ب
در گام ســوم الزم اســت درک درســتی از توضیحــات مربــوط بــه کارنامــه کنکــور سراســری خــود 
ــه  ــه صــورت دقیــق و ریزبینان ــه شــما کمــک می کنــد ب ــاب ب ــن فصــل از کت ــد. ای کســب نمایی
اطالعــات موجــود در کارنامــه خــود را تحلیــل کــرده و دیــد درســتی نســبت بــه آن پیــدا کنیــد. 
شــاید بتــوان گفــت توضیحــات مربــوط بــه دفترچــه انتخــاب رشــته کنکــور سراســری )دفترچــه 

به نام خدا



شــماره 2( مهم تریــن منبــع شــما در راه کســب اطالعاتــی کامــل و جامــع بــرای انتخــاب رشــته 
هســتند. در فصــل چهــارم، اطالعــات ایــن دفترچــه بــه صــورت خالصــه و کاربــردی در اختیــار 
شــما قــرار می گیــرد. البتــه فرامــوش نکنیــد کــه پیــش از انتخــاب رشــته بایــد ایــن دفترچــه را 

بــه صــورت کامــل و بــا دقــت مطالعــه نماییــد.
ــته های  ــا رش ــنایی ب ــته، آش ــاب رش ــا در انتخ ــن گام ه ــی از مهم تری ــاید یک ــم و ش گام پنج
ــگاهی  ــته های دانش ــورد رش ــی در م ــات دقیق ــوزان اطالع ــر دانش آم ــت. بیش ت ــگاهی اس دانش
ــار  ــگاهی در اختی ــف دانش ــته های مختل ــردی از رش ــی کارب ــم اطالعات ــل پنج ــد. در فص ندارن
ــده  ــن رشــته ها و آین ــر ای ــه شــما در راه شــناخت هرچــه بهت ــا ب ــت ت ــد گرف ــرار خواه شــما ق

ــد. ــک نمای ــان کم پیش رویت
ــی از  ــم اطالعات ــعی کرده ای ــته س ــاب رش ــم انتخ ــان گام شش ــا هم ــاب ی ــم کت ــل شش در فص
رتبه هــای پذیرفتــه شــده در ســال گذشــته را برایتــان گــردآوری کنیــم. داوطلبــان کنکــور همــه 
ســاله پــس از اعــالم رتبه هــای کنکــور بــه دنبــال ایــن هســتند کــه بداننــد در ســال گذشــته بــا 
رتبــه آن هــا در چــه رشــته  و دانشــگاه هایی قبولــی صــورت پذیرفتــه اســت. پــس از مطالعــه ایــن 
فصــل از کتــاب می توانیــد دریابیــد کــه در ســال گذشــته بــا رتبــه مشــابه شــما، داوطلبــان در 

ــده اند. ــه ش ــته هایی پذیرفت ــد رش ــه ک چ
و در نهایــت آخریــن گام از انتخــاب رشــته، یادگیــری نحــوه انتخــاب رشــته درســت و اصولــی 
اســت. بــر ایــن باوریــم کــه بهتریــن فــرد بــرای انتخــاب رشــته، خــود شــما هســتید. پــس الزم 
اســت روش صحیــح انتخــاب کــد رشــته های دانشــگاهی را بــا توجــه بــه تــراز خــود یــاد بگیریــد. 
ــود را  ــاب« خ ــن انتخ ــت ترین و بهتری ــا »درس ــتیم ت ــان هس ــاب کنارت ــل از کت ــن فص در آخری

انجــام دهیــد. 
بــه شــما اطمینــان می دهیــم کــه بــا مطالعــه ایــن کتــاب، کارتــان در انتخــاب رشــته تمــام شــده 
و بهتریــن انتخــاب ممکــن را متناســب بــا خواســته ها و روحیــات خــود خواهیــد داشــت. پــس 

قــدم بــه قــدم و مرحلــه بــه مرحلــه بــا مــا قــدم برداریــد تــا لــذت نتیجــه  مطلــوب را بچشــید.
بــرای ایــن کــه ایــن کتــاب بــه موقــع در اختیــار شــما داوطلبــان عزیــز قــرار بگیــرد و بتوانیــد 
نهایــت اســتفاده را از آن ببریــد، تالشــی شــبانه روزی صــورت گرفتــه کــه در همین جــا واجــب 
می دانــم از شــاگردان قدیمــی ام خانم هــا و آقایــان: محمــد حســین پور صالــح بگــی، امیرحســین 
اخویــن، صبــا ابراهیــم زاده، فاطمــه حســین خانی و ســپیده قاســمی کــه در نــگارش و آمــاده ســازی 

ایــن کتــاب بنــده را همراهــی کرده انــد، کمــال تشــکر را داشــته باشــم.

                                                                                              بهترین باشید!
  دکتر حسن همت یار

تذکــر: بســیاری از مجموعه هــای آموزشــی هــر ســاله کتــاب انتخــاب رشــته گاج 
را کپــی کــرده و بــه نــام خــود منتشــر می کننــد. هــر گونــه کپــی بــدون ذکــر 

منبــع پیگــرد قانونــی دارد.



 اهمیت انتخاب رشته و 
پارامترهای مؤثر بر آن

فـصـــــل اول



براســاس آمــار موجــود در مجمــوع تنهــا ۱4 / ۱3 درصــد از ظرفیــت رشــته های دانشــگاهی توســط افــرادی پر شــده اســت کــه 
ــاب  ــه در انتخ ــه عالق ــه ب ــرورت توج ــد ض ــر می توان ــوس زی ــی و ملم ــای واقع ــه مثال ه ــه ب ــد. توج ــه دارن ــته ها عالق ــه آن رش ب

ــد: ــن کن ــر روش ــته را بیش ت رش

ــه  ــا ب ــود. بن ــران ب ــالن رشــته مهندســی عم ــون سراســری کارشناســی ارشــد در رشــته فلســفه، از فارغ التحصی شــاگرد اول آزم
ــد  ــه رشــته هایی همانن ــای کارشناســی ارشــد ب ــرای دوره ه ــه ب ــد ک ــادی از مهندســان وجــود دارن ــداد زی گزارشــات موجــود تع
فلســفه، منطــق و علــوم سیاســی روی می آورنــد. ایــن مطلــب نشــان دهنده ایــن اســت کــه اگــر انتخــاب صحیحــی توســط آنــان 
صــورت می گرفــت، ایــن افــراد دیگــر مجبــور نبودنــد تــا 4 ســال از بهتریــن ایــام زندگــی خــود را صــرف رشــته ای کننــد بــدون 

آن کــه بــه آن عالقــه داشــته باشــند. 

دانشــجوی مســتعد و تیزهوشــی کــه در رشــته مهندســی عمــران در یکــی از بهتریــن دانشــگاه های تهــران پذیرفتــه شــده بــود، 
پــس از 6 تــرم مشــروطی اخــراج شــد. او بــه جــای شــرکت در کالس هــای درســی خــود در دانشــکده فنــی، در کالس هــای فــوق 
لیســانس ادبیــات شــرکت می کــرد. وی اگــر در هنــگام انتخــاب رشــته، »ادبیــات« را انتخــاب کــرده بــود، یقینــاً در ایــن رشــته 

ــن ســطح طــی کنــد.  ــا آخری ــی را ت موفــق می شــد و می توانســت مــدارج عال

شــخصی پــس از چنــد تــرم تحصیــل در رشــته پزشــکی بــا افــت شــدید علمــی مواجــه شــد. در بررســی بــه عمــل آمــده نتایــج 
نشــان داد کــه او در کالس هــای درســی خــود شــرکت نمی کنــد. بلکــه بــه حــدی بــه ادبیــات و زبــان انگلیســی عالقه منــد اســت 
ــان شــرکت می کنــد. او پــس از 5 ســال تحصیــل در رشــته پزشــکی فقــط  کــه در حــد تخصصــی در آموزشــگاه های مختلــف زب
توانســت بــه انــدازه 2 ســال درس بخوانــد و حــدود 6 تــرم از دوســتان هــم ورودی خــود عقــب افتــاد. آیــا اگــر ایــن فــرد از همــان 

ابتــدا زبــان انگلیســی را در دانشــگاه انتخــاب کــرده بــود اکنــون در مــدارج بــاالی علمــی زبــان انگلیســی بــه ســر نمی بــرد؟

براســاس نتایــج یــک تحقیــق حــدود 20 درصــد از دانشــجویان ســال آخــر رشــته پزشــکی تمایــل بــه فعالیــت در حرفه هایــی غیــر 
ــت و فعالیــت در  ــه جــای طباب ــری ب ــا داشــتن مــدرک دکت ــوم پزشــکی ب از پزشــکی داشــته اند. بســیاری از فارغ التحصیــالن عل
امــور درمانــی بــه تدریــس خصوصــی در دروس زیست شناســی، شــیمی و ... مشــغولند. ایــن در حالــی اســت کــه هنــوز بعضــی از 
مناطــق محــروم کشــور نیــاز وافــر بــه پزشــک دارد. بــه راســتی اگــر آن هــا از ابتــدا بــه تحصیــل ایــن رشــته ها روی می آوردنــد 

ــف می شــد؟ ــن لحظــات زندگی شــان در پزشــکی تل ــاز هــم ۷ ســال از بهتری ــا ب ــد آی ــری را انتخــاب می کردن و رشــته های دبی

هــر انســانی بــه طــور متوســط در روز 8 ســاعت می خوابــد و ۱6 ســاعت بیــدار اســت. از ۱6 ســاعت بیــداری، تقریبــا 8 ســاعت کار 
می کنــد. ایــن عــدد نشــان می دهــد کــه مــا نیمــی از زمــان بیــداری خــود )یــا بــه تعبیــری نیمــی از زمــان مفیــد زندگــی خــود( 

را مشــغول کار کــردن هســتیم. ایــن عــدد بســیار قابــل توجــه اســت. 

ــی خــوب،  ــگاه اجتماع ــی جای ــی هســتند؛ یعن ــه انســان های موفق ــد عمــوم جامع ــه از دی ــم ک ــرادی را می بینی ــات اف بعضــی اوق
ــد،  ــذای خــوب می خورن ــد، غ ــدارس درس می خوانن ــن م ــان در بهتری ــد، فرزندان ش ــی دارن ــاه عال ــت رف ــد مناســب و وضعی درآم
ــا  ــه آن ه ــوید ک ــه می ش ــد متوج ــت می کنی ــراد صحب ــن اف ــا ای ــه ب ــی ک ــا زمان ــد و ... ، ام ــی می رون ــا کیفیت ــاد و ب ــفرهای زی س
احســاس »خوشــبختی« نمی کننــد. درســت اســت کــه انســان های موفقــی هســتند، امــا احســاس درونــی مثبتــی نســبت بــه کاری 

7 انـــتـــخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب رشـتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه



کــه انجــام  می دهنــد ندارنــد. ایــن نکتــه را فرامــوش نکنیــد؛ لزومــا انســان های موفــق، انســان های خوشــبختی نیســتند؛ چــرا کــه 
خوشــبختی درونــی اســت و در درون فــرد بایــد حــس رضایــت قلبــی وجــود داشــته باشــد. 

رمز طالیی برای لذت بردن از زندگی این است که »خوشبخت باشید!« 

برای شروع این فصل و کار خود در این کتاب این جمله مهم را به یاد داشته باشید:

»تــاش کنیــم درس خواندن مــان را بــه کارمــان گــره بزنیــم و صندلــی آن جوانــی را اشــغال نکنیــم کــه می رفــت 
درس بخوانــد تــا درآمــد کســب کنــد و جایــش مــا رفتیــم تــا خــاک بــه خــورد کتاب هایمــان دهیــم. «

بعــد از اعــالم نتایــج اولیــن ســؤالی کــه بــه ذهــن شــما می رســد ایــن اســت کــه ســال بعــد درس بخوانیــد یــا همیــن امســال 
انتخــاب رشــته کنیــد؟

واقعیــت ایــن اســت کــه دســتورالعمل کلــی وجــود نــدارد چــرا کــه فــردی ممکــن اســت ســال بعــد رتبــه اش بهتــر شــود و فــرد 
دیگــری بــه نتیجــه دلخــواه نرســد. 

3 شــرط بــرای این کــه تصمیــم بگیریــد انتخــاب رشــته کــرده یــا در کنکــور ســال بعــد شــرکت کنیــد، وجــود دارد. ایــن 3 شــرط 
الزم و ملــزوم یک دیگرنــد؛ یعنــی هــر 3 بایــد بــا هــم در نظــر گرفتــه شــوند. 

ــا تمــام تــوان  ۱ ـ  بدانیــد کــه امســال کــم کاری کرده ایــد. اگــر در ســال تحصیلــی زمــان کافــی بــرای مطالعــه صــرف کــرده و ب
ســاعات مطالعــه خــود را پرکرده ایــد بایــد انتخــاب رشــته کنیــد و شــرکت در کنکــور ســال بعــد را فرامــوش کنیــد. 

2 ـ  بایــد انگیــزه درس خوانــدن بــرای یــک ســال دیگــر را داشــته باشــید؛ چــون رونــدی کــه در ســال آتــی طــی خواهیــد کــرد 
بــه شــدت نســبت بــه ســال قبــل فرسایشــی تر خواهــد بــود. 

3 ـ  ریسک این که ممکن است در سال بعد هر اتفاقی بیفتد و موفق نشوید را بپذیرید. 

اگــر هــر 3 شــرط را می پذیریــد می توانیــد در کنکــور ســال بعــد شــرکت کنیــد، در غیــر ایــن صــورت حتــی اگــر یکــی از شــروط 
را هــم نداریــد بایــد امســال انتخــاب رشــته خــود را انجــام داده و وارد دانشــگاه شــوید. 

بــه افــرادی کــه ایــن شــرایط را دارنــد و تــا کنــون 2 یــا 3 بــار کنکــور داده اند،توصیــه نمی کنیــم کــه در کنکــور ســال بعــد شــرکت 
ــال های  ــی را در س ــج عال ــته اند نتای ــه توانس ــود دارد ک ــه وج ــن زمین ــی در ای ــض فراوان ــای نق ــه مثال ه ــد همیش ــد. هرچن کنن

بعــدی کســب نماینــد. 

در حالــت کلــی هــم  نظــر بــر ایــن اســت کــه در بهتریــن حالتــی کــه می توانیــد، انتخــاب رشــته خــود را انجــام دهیــد. چــرا کــه 
محدودیــت بــرای ســال بعــد فقــط در رشــته های روزانــه وجــود دارد و بــرای مابقــی دوره هــا در صــورت قبولــی هــم، می توانیــد 
ســال بعــد دوبــاره در کنکــور سراســری شــرکت کنیــد. پــس بــرای انتخــاب رشــته های روزانــه دقــت فراوانــی بــه خــرج دهیــد. 

انـــتـــخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب رشـتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه8



زمان آن رسیده که بحث »انتخاب رشته صحیح« را شروع کنیم. 

آبراهــام مازلــو، روان شــناس مطــرح آمریکایــی، هرمــی از نیازهــای انســان ترســیم کــرده اســت کــه بــه »هــرم نیازهــای مازلــو« 
معــروف شــده اســت. در ایــن هــرم نیازهــای اساســی انســان معرفــی شــده اســت. 

اما این هرم به چه معناست؟

در این نظریه، نیازهای آدمی در 5 طبقه قرار داده شده اند که به ترتیب عبارتند از:

ــر رفتــار فــرد دارد. نیازهــای زیســتی نیازهــای آدمــی  نیازهــای فیزیولوژیــک )زیســتی(: نیازهــای زیســتی بیش تریــن تأثیــر را ب
بــرای حیــات خــود شــامل خــوراک، پوشــاک، مســکن و ... هســتند. 

نیازهای امنیتی: نیاز به رهایی از وحشت، تأمین جانی و عدم محرومیت از نیازهای اساسی است. 

ــط  ــرای رواب ــرد، آدمــی ب نیازهــای اجتماعــی: انســان موجــودی اجتماعــی اســت و هنگامــی کــه نیازهــای اجتماعــی اوج می گی
ــد.  ــخت می کوش ــران، س ــا دیگ ــی دار ب معن

احتــرام: احســاس اعتمــاد بــه نفــس، موفقیــت و احتــرام متقابــل از جملــه نیازهــای اساســی انســان اســت کــه بایــد در درون او 
نهادینــه شــود. 

خودشــکوفایی: شــکوفا کــردن تمامــی اســتعدادهای پنهــان آدمــی، در واقــع همان طــور کــه مازلــو بیــان مــی دارد: »آن چــه انســان 
می توانــد باشــد، بایــد بشــود. «
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ــدودی از آن  ــا ح ــان ت ــر آینده م ــی همس ــغل و حت ــون ش ــد؛ چ ــان باش ــاب زندگی م ــن انتخ ــاید مهم تری ــته، ش ــاب رش انتخ
ــان و  ــه خودم ــه ب ــر این ک ــم؟ مهم ت ــه می خواهی ــی چ ــه از زندگ ــم ک ــد بدانی ــدا بای ــور ابت ــن منظ ــه همی ــد. ب ــر می پذیرن تأثی
اطرافیان مــان دروغ نگوییــم. هــر انســانی بــرای خــودش زندگــی می کنــد پــس دلیلــی نــدارد وقتــی بــه رشــته ای عالقــه داریــد 
عمــر عزیزتــان را بــه خاطــر خوشــایند دیگــران و حــرف مــردم، صــرف رشــته دیگــری کنیــد یــا از طــرف دیگــر تنهــا عالقــه خــود 
را در نظــر بگیریــد و بــه  صــرف عالقــه، رشــته ای را انتخــاب کنیــد کــه بعــد از ســال ها درس خوانــدن و گرفتــن مــدرک، نیازمنــد 
یــک جفــت کفــش آهنیــن باشــید تــا بــرای پیــدا کــردن یــک کار آبرومنــد، بــاال و پاییــن شــهر را زیــر و رو کنیــد. دقــت کنیــد، 
درآمــد و پیــدا کــردن شــغل مناســب در آینــده، یکــی از فاکتورهــای مهــم بــرای انتخــاب رشــته اســت. بایــد بتوانیــد بــا مــدرک 
دانشــگاهی خــود کارکــرده و یــک زندگــی را بچرخانیــد. اعتبــار مــدرک و دانشــگاه هــم مهــم اســت، قــرار نیســت بــرای یــک رشــته 

معمولــی آواره کــوه و بیابــان شــوید. 

ــا توجــه بــه نظریــات روان شناســی و نکاتــی کــه ذکــر شــد، در انتخــاب رشــته، معیــار اصلــی ترجیــح می باشــد. در  در نتیجــه ب
ایــن ترجیــح بایــد بــه عوامــل زیــر توجــه کــرد:

۱ ـ  عالقه همراه با شناخت استعدادها، توانایی ها و ارزش ها

2 ـ  استعداد

3 ـ  بازار کار )اشتغال(

4 ـ  امکان ادامه تحصیل

5 ـ  شهر؛ شهر خود یا شهرهای نزدیک

6 ـ  اعتبار دانشگاه

۷ ـ  موقعیت اجتماعی

تأکید می کنیم در انتخاب رشته یک اصل اساسی وجود دارد و آن این است:

انتخاب رشته مورد عاقه باید بر پایه منطق و به دور از هیجانات و باورهای غلط جامعه باشد. 

سؤالی که بیش تر داوطلبان می پرسند این است که برای انتخاب یک رشته صحیح چه باید کرد؟

اجازه دهید مرحله به مرحله توضیح دهیم: 

برای انتخاب یک رشته صحیح چه باید کرد؟ به  طور کلی انتخاب رشته صحیح در چند مرحله صورت می گیرد:

   اولیــن و مهم تریــن فراینــدی کــه الزم اســت طــی کنیــد شــناخت دقیــق و اصولــی خودتــان اســت. بیش تــر مــا نــگاه درســتی 
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بــه توانایــی هایمــان نداریــم. نمی دانیــم کــه چــه کاری را دوســت داریــم و از چــه کاری بیزاریــم. نمی دانیــم کــه کــدام ویژگــی 
در مــا قــوی و کــدام ویژگــی ضعیــف اســت. خیلــی اوقــات رشــته ای را انتخــاب می کنیــم کــه بــا ارزش هــای ذهنــی مــان ســازگار 
نیســت. بــرای این کــه بتوانیــد انتخــاب درســتی داشــته باشــید گام اول آن اســت کــه بــه شــناخت دقیــق و اصولــی از خودتــان 

برســید. در واقــع می شــود گفــت کــه شــناخت صحیــح خــود، مقدمــه انتخــاب رشــته دقیــق اســت. 

 بهتریــن و ســریع ترین راه بــرای شــناخت دقیــق ویژگی هــای خــود، اســتفاده از تســت های روان شــناختی اســت. در ایــن کتــاب 
مجموعــه تســت MBTI )کــه معتبرتریــن تســت شخصیت شناســی اســت( برایتــان آورده شــده اســت کــه در فصــل بعــد بــه طــور 

مفصــل در مــورد آن صحبــت می کنیــم. 

ــم ایــن اســت کــه اساســا نمی توانیــم کارنامــه کنکــور سراســری را درســت و دقیــق  ــر مــا داری    یکــی از مشــکالتی کــه بیش ت
ــه  ــه ب ــی ک ــد اســت. یکــی از کارهای ــه دقیقشــان چن ــی نمی دانســتند رتب ــه حت ــی داشــته ایم ک ــا مراجعین ــم. باره ــی کنی ارزیاب
شــدت در انتخــاب رشــته بــه شــما کمــک می کنــد، خوانــدن دقیــق و اصولــی کارنامــه کنکــور اســت. نکتــه حائــز اهمیــت در مــورد 
کارنامــه کنکــور ایــن اســت کــه هیــچ اطالعــات اضافــه ای در آن وجــود نــدارد. بنابرایــن بایــد بتوانیــد بــا دقــت و حوصلــه کافــی 

تمــام اطالعــات را از آن اســتخراج کنیــد و انتخــاب رشــته خــود را بــر پایــه آن اطالعــات انجــام دهیــد. 

   مرحلــه بعــدی بــرای انتخــاب رشــته دقیــق و اصولــی، خوانــدن دقیــق و جــزء بــه جــزء »دفترچــه شــماره 2 کنکــور سراســری« 
ــه نحــوه گزینــش، ســهمیه ها، رشــته های دانشــگاهی، دانشــگاه های کشــور،  ــوط ب اســت. در ایــن دفترچــه تمامــی اطالعــات مرب
انــواع دوره هــا و ... آمــده اســت. بــا توجــه بــه این کــه هــر ســاله دفترچــه کنکــور سراســری تغییــر می کنــد، الزم اســت کــه حتمــا 
ــل  ــرای دریافــت اطاعــات کام ــه صــورت کامــل مطالعــه کنیــد. توجــه کنیــد کــه تنهــا مرجــع رســمی ب دفترچــه را ب
پیرامــون انتخــاب رشــته کنکــور سراســری، دفترچــه شــماره ۲ ســازمان ســنجش اســت. در فصــل 4 ایــن کتــاب 

توضیحاتــی پیرامــون اطالعــات منــدرج در دفترچــه برایتــان آورده شــده اســت. 

ــه رشــته اگــر براســاس شــناخت نباشــد فایــده ای نخواهــد داشــت.     معمــوال مــا اطالعــات کمــی از رشــته ها داریــم و عالقــه ب
ــچ شــناختی نســبت  ــرد هی ــی ف ــن یعن ــی IT را دوســت دارم. ای ــرم ول ــر متنف ــن از کامپیوت ــد: م ــب می گوی ــال داوطل ــرای مث ب
ــیمی  ــث ش ــون در آن مباح ــت دارم چ ــیمی را دوس ــی ش ــن مهندس ــد:  م ــی می گوی ــاًل داوطلب ــا مث ــدارد. ی ــته ها ن ــن رش ــه ای ب
زیــاد وجــود دارد. در حالی کــه اســاس ایــن رشــته فیزیــک و ریاضــی اســت و تنهــا ۱2 واحــد آن شــیمی اســت. بنابرایــن کســی 
کــه مهندســی شــیمی را دوســت دارد قطعــا بایــد مهندســی مکانیــک ســیاالت را هــم دوســت داشــته باشــد. توجــه بــه ایــن امــر 
ــا دانشــجویان، اســاتید و فارغ التحصیــان آن رشــته  ضــروی اســت کــه اگــر از رشــته ای خوشــتان آمــد، حتمــا ب
صحبــت کنیــد تــا ببینیــد کــه بــه درک درســتی از آن رشــته رســیده اید یــا نــه. در فصــل 5، توضیحــات مفصلــی در 

ــا دقــت آن هــا را بخوانیــد.  مــورد رشــته های دانشــگاهی آمــده اســت کــه حتمــا ب

ــه ای در هــر  ــا هــر رتب ــد ب ــن اســت کــه فکــر می کننــد می توانن ــد ای ــان کنکــور دارن    یکــی از تصــورات اشــتباهی کــه داوطلب
دانشــگاه و رشــته ای قبــول شــوند. بیش ترشــان هــم ایــن حــرف را می زننــد کــه مثــال یکــی از دوســت های نزدیک مــان پارســال 
ــد  ــه ندانی ــی ک ــا زمان ــه ت ــه ضــروری اســت ک ــن نکت ــر ای ــول شــد. ذک ــرق قب ــه 500، در دانشــگاه شــریف رشــته ب ــا رتب ب
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دیگــران بــا رتبــه شــما در ســال گذشــته در چــه رشــته و چــه دانشــگاهی قبــول شــدند، نمی توانیــد انتخــاب 
رشــته هوشــمندانه ای داشــته باشــید. در فصــل 6 کتــاب توضیحاتــی در مــورد نحــوه رتبــه بنــدی بــه شــما داده می شــود 

ــد.  کــه توصیــه می کنیــم حتمــا آن هــا را مطالعــه کنی

   امــا گام آخــر و مهــم ایــن اســت کــه شــما بتوانیــد دقیــق و منطقــی رشــته ها و شــهرهایی را کــه دوســت داریــد انتخــاب کنیــد. 
ایــن نکتــه کلیــدی را فرامــوش نکنیــد کــه در انتخــاب رشــته، نــه رشــته مهــم اســت و نــه دانشــگاه. بلکــه هــم رشــته 
مهــم اســت و هــم دانشــگاه. مــا در فصــل ۷ کتــاب کــه آخریــن گام از انتخــاب رشــته شماســت منتظرتــان هســتیم تــا بتوانیــم 

بــا هــم بــه نتیجــه مطلوب تــان برســیم. 

بار دیگر با هم مرور می کنیم که برای انتخاب یک رشته صحیح باید:

ــل - 1 ــن فص ــه در ای ــت ک ــی اس ــن مطالب ــور همی ــم. )منظ ــته را بدانی ــاب رش ــر انتخ ــر ب ــای مؤث پارامتره
ــد. ( خواندی

شخصیت خود را به صورت کامل بشناسیم. - ۲

کارنامه سراسری خود را به دقت مطالعه و داده های آن را تحلیل کنیم. - 3

دفترچه شماره ۲ کنکور سراسری را مطالعه کرده و مطالب مهم آن را مشخص کنیم. - 4

با مطالعه و تحقیق در مورد رشته های دانشگاهی، به رشته مطلوب خود دست پیدا کنیم. - 5

مشخص کنیم دیگران با رتبه ما در سال گذشته در چه رشته و چه دانشگاهی قبول شده اند. - 6

لیســت 15۰ تایــی رشــته های خــود را براســاس منطقــی کــه در فصــل 7 ایــن کتــاب آمــده اســت، پــس - 7
از بازبینــی ارســال کنیــم. 
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تیپ شناسی شخصیتـی

فـصـــــل دوم



ــه  ــا در زمین ــن آزمون ه ــی از مطرح تری ــود، یک ــناخته می ش ــار MBTI ش ــه اختص ــا و ب ــه عموم ــز ک ــرز ـ  بریگ ــاخص مای ش
شناســایی تیــپ شــخصیتی اســت. ابــزار شخصیت شناســی Myers ـ  Briggs الگوهــای رفتــاری شــما را شناســایی کــرده و آن هــا 
ــرای  ــی ب ــد چارچــوب جامع ــن کار شــما می توانی ــا ای ــد. ب ــرد نســبت می ده ــه ف ــپ شــخصیتی منحصــر ب ــه یکــی از ۱6 تی را ب

ــد و از تفاوت هــای شــخصیتی دیگــران اســتقبال کنیــد.  ــه دســت آوری شــناخت بهتــر خــود و دیگــران ب
ــی  ــت ذات ــی از طبیع ــی جزئ ــی و ... همگ ــبک های ارتباط ــری، س ــیوه های تصمیم گی ــم اندازها، ش ــا، چش ــوت، گرایش ه ــاط ق نق

شماســت و ایــن مشــخص می کنــد کــه شــما چــه کســی هســتید؟
ــا  ــد. ب ــد دی ــان خواهی ــان و زندگی ت ــغل تان، روابط ت ــی را در ش ــای فراوان ــناختید، گزینه ه ــود را ش ــا خ ــما حقیقت ــه ش ــی ک زمان
ــه  ــران ب ــری از دیگ ــه شــناخت بهت ــر می شناســید، بلک ــا خــود را بهت ــه تنه ــد ن ــه دســت می آوری ــه ازMBTI ب چشــم اندازی ک

دســت آورده و از تفاوت هــای موجــود در شــخصیت آن هــا اســتفاده مناســب خواهیــد کــرد. 
ایــن پرسشــنامه توســط کاتریــن بریگــز و ایزابــل بریگــز ســاخته شــده اســت و در جهــت شــناخت چگونگــی رضایــت شــغلی و 
شــخصیت تــالش می کنــد تــا برخــی از انــواع مشــاغل مناســب را معرفــی کنــد، بــه نحــوی کــه چگونگــی نــگاه فــرد بــه محیــط و 
چگونگــی تصمیم گیــری او را نشــان  دهــد. درک او از اولویت هــا و ترجیحــات خــود و دیگــران، او را در شناســایی توانمندی هایــش 
ــت و  ــق اس ــرد و در آن موف ــذت می ب ــه از آن ل ــوع کاری ک ــه ن ــبت ب ــی نس ــرد بینش ــه ف ــم، ب ــن درک و فه ــد. ای ــاری می کن ی

ــا دیگــران کــه ترجیحــات متفاوتــی دارنــد، می دهــد.  چگونگــی ارتبــاط او ب
برای انجام این پرسشنامه به پیوست مراجعه کنید. 

نکاتی که پس از تحلیل آن حاصل می شود، به شرح زیر است:

شاخصه های اصلی این پرسشنامه عبارتند از:
(I) در مقابل درون گرایی (E) ۱ ـ  برون گرایی

 (N) در مقابل شهودی (S) 2 ـ  حسی
 (F) در مقابل احساسی (T) 3 ـ  تفکری
 (J) در مقابل قضاوت گر (P) 4 ـ  ادراکی
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)E  ـ  I( برون گرایی در برابر درون گرایی

این محور عواملی را که در جهت یادگیری به فرد انرژی و انگیزه می دهد، بررسی می کند. 
برون گرایان

 براساس انرژی گرفتن از افراد و اشیای دیگر عمل می کنند. 	
 بیش تر از طریق صحبت کردن و مهارت های کالمی با دیگران رابطه برقرار می کنند. 	
 اصوال عمل گرا هستند. 	
 عالقه مند به کارهای گروهی هستند. 	
 دوست دارند کانون توجه باشند. 	
 اول عمل و بعد فکر می کنند. 	
 با صدای بلند فکر می کنند. 	
 شناختن آن ها ساده تر است. 	
 صفت های اخالقی: پرشور ـ  پرحرف ـ  معاشرتی ـ  گاهی حواس پرت	

 درون گرایان

 از ایده ها و مفاهیم خود انرژی می گیرند. 	
 از این که با خود تنها باشند انرژی می گیرند. 	
 بیش تر عالقه مند به نوشتن و شنیدن هستند تا حرف زدن. 	
 اول فکر و بعد عمل می کنند. 	
 دوست ندارند کانون توجه باشند. 	
 موضوعات را در ذهن خود ارزیابی می کنند. 	
 خصوصی تر عمل می کنند و اطالعات شخصی خود را کم تر بروز می دهند. 	
 کم تر عمل گرا بوده و از طریق تجارب و تأمل کردن یاد می گیرند. 	
 صفت های اخالقی: آرام ـ  کم حرف ـ  متمرکز ـ  محتاط	

 )S ـ N( ـ  شهودی حسی 
این محور به راه های ترجیحی ادراک اطالعات مربوط می شود. 

افراد حسی

 بیش تر روی جزئیات متمرکز بوده و بر اطالعات حاصل شده از 5 حس اصلی تکیه می کنند. 	
 اطالعات سرراست و مستقیم را در ارتباط با پدیده ها ترجیح می دهند. 	
 عالقه مند به واقعیت گرایی هستند. 	
 به ادراک اطالعات از طریق سخنرانی های سازمان یافته و روش های آموزشی گام به گام عالقه مند هستند. 	
 صفت های اخالقی: ریزبین ـ  عمل گرا ـ  دارای صراحت کالم ـ  آینده نگر	
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افراد شهودی

 برای تخیل و نوآوری بهای فراوان قائل اند. 	
 ایده های جدید را به خاطر خود آن ها دوست دارند. 	
 بر کلیات و معانی و مفهوم درونی وقایع و پدیده ها تأیید دارند. 	
 در ربط دادن عناصر پراکنده و رسیدن به یک استنتاج جدید توانا هستند. 	
 در یادگیــری بــه محتــوای درونــی مســائل توجــه می کننــد و امــکان یادگیــری از طریــق روش هــای غیرمســتقیم را 	

دارنــد. 
 صفت های اخالقی: خالق ـ  کل نگر ـ  آینده نگر ـ  دارای پیچیدگی های کالمی	

)T  ـ  F( ـ  احساسی تفکری 
این محور به نحوه تصمیم گیری مرتبط می شود:

افراد احساسی

 تأثیر تصمیم گیری خود را روی اشخاص در نظر می گیرند. 	
 مسائل را شخصی می کنند و زیاد درگیر آن ها می شوند. 	
 به استثناء بر قاعده ها معتقدند. 	
 از مشاجره و اختالف پرهیز دارند. 	

افراد فکری

 اهل انتقاد کردن هستند. 	
 معموالً قاطع هستند. 	
 ممکن است بی احساس جلوه کنند و منطقی هستند. 	
 معتقدند احساسات تنها زمانی معتبر است که منطقی باشد. 	
 مستقیما به اصل مطالب می پردازند. 	
 برای همه یک استاندارد را رعایت می کنند. 	

 )J ـ P( قضاوتی در مقابل ادراکی
این محور به تفسیر اطالعات مربوط است. 

ادراکی

 به تکیه بر اطالعات محیطی متمایل هستند. 	
 به دانستن و توسعه دانش و معلومات عالقه دارند. 	
 توانایی انجام هم زمان کارهای متفاوت را دارند؛ اما به سختی و به ندرت آن ها را به پایان می رسانند. 	
 در سازمان دهی امور دچار مشکل هستند. 	
 ــات 	 ــن اطالع ــرای یافت ــالش ب ــی ت ــل نیســتند ول ــا تنب ــه لزوم ــد، در حالی ک ــق می اندازن ــه تعوی ــا را ب ــوال کاره معم
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ــرد.  ــا را می گی ــت آن ه وق
 زمان را منبعی تمام نشدنی می دانند. 	
 وقتی موضوع را باز بگذارند، خوشحال می شوند. 	
 صفت های اخالقی: شوخ طبع ـ  سازگار ـ  قاطعیت پایین ـ  صبور ـ  منعطف ـ  کم نظم	

قضاوتی

 به تفسیر حتی فراتر از اطالعات عالقه دارند. 	
 خودانگیخته هستند. 	
 برای انجام تکلیف، زیاد به دانش خود تکیه می کنند. 	
 برای انجام اعمال طراحی می کنند و به سرعت براساس آن عمل می کنند. 	
 ضرب العجل ها را جدی می گیرند. 	
 وقتی تصمیم خود را بگیرند، خوشحال می شوند. 	
 ترجیح می دهند بدانند که چه می کنند. 	
 صفت های اخالقی: رسمی ـ  قاطع ـ  قانونمند ـ  عجول ـ  منظم ـ  کنترل گرا	

پــس از پر کــردن پرسشــنامه و بــه دســت آوردن تیــپ شــخصیتی خــود از میــان شــانزده تیــپ شــخصیتی موجــود، می توانیــد 
بــا مراجعــه بــه جــدول زیــر رشــته هایی کــه بــرای هریــک از ایــن تیپ هــای شــخصیتی مطلــوب هســتند را مشــاهده کنیــد. 

رشته های مطلوب کلمه 4 حرفی ویژگی

وکیل - نجار - مهندس کامپیوتر - مهندس 
مکانیک - مکانیک - ورزش کار حرفه ای - واسطه 

ملک و امالک - مهندس برق - مهندس نقشه کشی  
مهندس ایمنی - بازیگر - موسیقیدان - عکاس - 

پرتوشناس

ESTP برون گرای حسی متفکر ادراکی
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مشاور - روان شناس - معلم - روحانی-  
جامعه شناس - مدیر آموزشی - متخصص علوم 

تغذیه - گفتاردرمانگر - مدیر رستوران یا هتل-  
سیاستمدار / دیپلمات - نویسنده

ESFJ برون گرای حسی احساسی قضاوتی

مدیر مدرسه - وکیل - مهندس کامپیوتر - 
دندان پزشک - برقکار - مهندس - مدیر مالی - 

مدیر - مهندسی مکانیک - پزشک - دندان پزشک 
دامپزشک

ESTJ برون گرای حسی متفکر قضاوتی

دامپزشک - پزشک - دندان پزشک - متخصص 
تغذیه - موسیقی دان - پرستار - بازیگر - فیزیوتراپ 

بینایی سنج - شنوایی سنج - بازاریاب - مددکار 
اجتماعی - آموزگار

ESFP برون گرای حسی احساسی ادراکی

بازیگر - مدیر بخش تبلیغات - هنرمند - روحانی - 
برنامه ریز همایش - مشاور - طراح داخلی - روزنامه 
نگار - بازاریاب - متخصص رسانه ای - روان شناس  

نقاش - کارگردان - معلم - مسئول فروش - 
نویسنده

ENFP برون گرای بینشی احساسی ادراکی
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بازیگر - مدیر تبلیغات - وکیل - مشاور - مهندسی 
هر رشته ای - کارفرما - مدیریت مالی- بازاریاب  

پزشک - دندان پزشک - روان شناس - کارمند 
روابط عمومی - استاد دانشگاه - نویسنده

ENTP برون گرای بینشی متفکر ادراکی

مدیر یا مؤسس شرکت - مدیر عامل - وکیل - 
قاضی - مدیر یا رئیس تجاری - استاد دانشگاه

ENTJ برون گرایی بینشی متفکر قضاوتی

مشاور - روان شناس - معلم - روحانی - 
جامعه شناس - مدیر آموزشی - متخصص علوم 
تغذیه - گفتاردرمانگر - مدیر رستوران یا هتل - 

سیاستمدار  -دیپلمات - نویسنده

ENFJ برون گرایی بینشی احساسی قضاوتی

حسابدار - مدیر مدرسه - بازرس - تمام رشته های 
مهندسی - دندان پزشک - حقوق دان - مهندس 

مکانیک - بینایی سنج - داروساز - پزشک

ISTJ    درون گرای حسی متفکر قضاوتی
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مهندس کامپیوتر - پزشک - اقتصادان - بیش تر 
رشته های مهندسی - دندان پزشک - زیست شناس 

مکانیک - وکیل - پزشک

ISTP درون گرای حسی احساسی ادراکی

هنرمند - زیست شناس - کارمند - مشاور - 
دندان پزشک - پزشک - طراح - متخصص 

تغذیه  جغرافی دان - مهندس مکانیک - پرستار - 
فیزیوتراپ - افسر پلیس - دامپزشک

ISFP درون گرای حسی احساسی قضاوتی

دفتردار - مشاور - متخصص علوم تغذیه - 
پرستار - مدیر دفتر - پزشک - وکیل - داروساز  

فیزیوتراپ مددکار اجتماعی - گفتاردرمانگر - 
آموزگار - دامپزشک 

ISFJ درون گرای حسی قضاوتی

بازیگر - معمار - هنرمند - آهنگ ساز - مشاور  
سردبیر - پزشک - مترجم - روزنامه نگار - 

کتابخانه دار - موسیقی دان - عکاس - روان درمانگر 
نویسنده - پژوهشگر - دانشمند - گفتاردرمانگر

INFP درون گرای بینشی احساسی ادراکی
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معمار - هنرمند - روحانی - مشاور - طراح - 
متخصص تغذیه - کارشناس بهداشت - پزشک 

دندان پزشک - موسیقی دان، آهنگ ساز - فیلسوف 
روان شناس - جامعه شناس - نویسنده

INFJ درون گرای بینشی احساسی قضاوتی

مدیر - باستان شناس - مهندس معمار - مهندس 
عمران - وکیل مهندس کامپیوتر - مشاور - طراح  
اقتصاد دان - مهندس برق - مهندس مکانیک  
ریاضی دان - عکاس - پزشک - دندان پزشک - 

روان شناس - دانشمند - استاد دانشگاه - نویسنده

INTJ درون گرای بینشی متفکر قضاوتی

جغرافی دان - معمار - هنرمند - وکیل - 
زیست شناس - شیمی دان - مهندس کامپیوتر

طراح گرافیک - تاریخ دان - ریاضی دان  
موسیقی دان  فیلسوف - عکاس - پزشک - 

دندان پزشک - روان شناس

INTP درون گرای بینشی متفکر ادراکی
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توضیحـات کارنـامــــه 
کنکـور ســـراســـری

فـصـــــل سوم



کارنامه کنکور سراسری حاوی اطالعات ریز و مشخصی است که در ادامه به صورت کاربردی به بررسی آن می پردازیم:

در ایــن قســمت اطالعــات کلــی داوطلــب ثبــت شــده و تمــام اطالعاتــی کــه در ایــن قســمت آمــده، مهــم اســت؛ چــرا کــه پذیــرش 
شــما طبــق همیــن داده هــا انجــام می شــود. بــا هــم ایــن کارنامــه را تحلیــل می کنیــم:

ــرای تمــام  ــم ب ــد ســال ۱3۷5، مســلمان و داوطلــب رشــته ریاضــی ـ  فیزیــک اســت. کــد دیپل ــوق، دختــری متول دانش آمــوز ف
ــت.  ــی اش 42/ ۱۹ اس ــدل کتب ــدارد و مع ــز ن ــی نی ــه معلولیت ــچ گون ــن وی هی ــت. هم چنی ــی ۱0 اس ــوزان ریاض دانش آم

نکتــه 1: از آن جایــی کــه پذیــرش در برخــی از کــد ـ رشــته های کنکــور سراســری براســاس جنســیت اســت، حتمــا دقــت کنیــد 
کــه جنســیت شــما بــه درســتی درج شــده باشــد. هم چنیــن برخــی از رشــته های کنکــور سراســری )مخصوصــا رشــته های علــوم 
قرآنــی( فقــط گزینــش داوطلبــان مســلمان را دارنــد، پــس حتمــا بــه دیــن هــم توجــه کنیــد. اهمیــت درج درســت عنــوان دیپلــم 
ــراد  ــرای اف ــل ذکــر اســت کــه بعضــی از رشــته های کنکــور سراســری محدودیتــی ب هــم کــه واضــح اســت. ایــن نکتــه نیــز قاب

معلــول دارنــد، پــس ایــن مــورد را نیــز در نظــر داشــته باشــید. 

ــه ۲: از آن جایــی کــه برخــی از رشــته های کنکــور سراســری براســاس ســوابق تحصیلــی گزینــش می شــوند، دقــت کنیــد  نکت
کــه حتمــا معــدل شــما درســت درج شــده باشــد. 

ایــن دانش آمــوز از ســهمیه منطقــه 3 اســتفاده می کنــد و ســاکن اســتان خراســان رضــوی اســت کــه محــل تولــد او در اســتان 
خراســان جنوبــی شــهر بیرجنــد بــوده و مــدرک ماقبــل دیپلــم، دیپلــم و پیش دانشــگاهی اش را در شــهر مــه والت اســتان خراســان 

رضــوی اخــذ کــرده. او جــزء اســتان بومــی خراســان رضــوی و ناحیــه بومــی 8 و قطــب بومــی 2 اســت. 

نکتــه 3: از آن جایــی کــه عــالوه بــر گزینــش کشــوری در کنکــور سراســری، گزینــش بومــی و منطقــه ای نیــز انجــام می شــود، 
ــر  ــال آخ ــر 3 س ــی، ه ــرای بومی گزین ــالک ب ــه م ــد ک ــه کنی ــتند. توج ــوردار هس ــاده ای برخ ــت فوق الع ــات از اهمی ــن اطالع ای

تحصیــل اســت. پــس بــا دقــت زیــاد ایــن اطالعــات را چــک کنیــد. 

خراسان جنوبی
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توجــه ویــژه: اگــر هــر کــدام از مــواردی کــه ذکــر شــد، بــا واقعیــت تطابــق ندارنــد یــا دارای اشــکال هســتند، 
حتمــا اســرع وقــت مراتــب را بــه اطــاع ســازمان ســنجش برســانید تــا در انتخــاب رشــته دچار مشــکل نشــوید. 

قسمت دوم کارنامه کنکور سراسری به موارد مهم دیگری می پردازد. 
شــما در صورتــی می توانیــد در هــر کــدام از دوره هــای مختلــف انتخــاب رشــته کنیــد کــه در آن مجــاز شــده باشــید. بــرای مثــال 
ــد از دفترچــه  ــس می توان ــه انتخــاب رشــته شــده، پ ــان مجــاز ب ــژه فرهنگی ــر از دوره وی ــه غی ــا ب ــب در همــه دوره ه ــن داوطل ای

انتخــاب رشــته ایــن دوره هــا را انتخــاب کنــد. 
ــان مجــاز نشــده باشــید و هــم  ــژه فرهنگی ــا وی ــور و غیرانتفاعــی ی ــام ن ــف مثــل پی ــه 4: در صورتی کــه در دوره هــای مختل نکت
چنیــن اگــر قصــد داشــته باشــید در رشــته دیگــری مثــل هنــر یــا زبــان کــه در آزمــون آن شــرکت نکرده ایــد، براســاس پذیــرش بــا 
ســوابق تحصیلــی انتخــاب رشــته کنیــد، امــکان ایــن کار بــا خریــدکارت عالقه منــدی از طریــق ســایت ســازمان ســنجش وجــود 

دارد.
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در قســمت ســوم کارنامــه کنکــور سراســری، نتیجــه عملکــرد داوطلــب مشــخص شــده اســت. بــرای مثــال ایــن داوطلــب کــه در 
کنکــور رشــته تجربــی شــرکت کــرده، رتبــه 38486 را از میــان452۱36 شــرکت کننده کســب کــرده اســت. 

باید بدانید اعداد درج شده در جدول اول هر کدام بیانگر نکته ای هستند:

در ردیــف اول همان طــور کــه می بینیــد میــزان تأثیــر ســوابق تحصیلــی داوطلــب )معــدل دیپلــم و پیش دانشــگاهی ( 25 درصــد 
درنظــر گرفتــه شــده اســت. بــرای تمــام داوطلبانــی کــه بعــد از ســال ۱384 دیپلــم گرفته انــد، ایــن تأثیــر بــه همیــن انــدازه اســت 

امــا بــرای داوطلبانــی کــه قبــل از ایــن تاریــخ مــدرک خــود را گرفته انــد، ســوابق تحصیلــی بی تأثیــر اســت. 

در ردیــف دوم، رتبــه داوطلــب در ســهمیه و در زیرگروه هــای مختلــف درج شــده اســت )همــان طــور کــه قبــال هــم گفتیــم ســهمیه 
شــما در بــاالی کارنامــه درج شــده اســت(. تفــاوت رتبــه شــما در زیرگروه هــای مختلــف بــه دلیــل میــزان تأثیــر دروس در هــر 
زیرگــروه اســت. بــه طــور مثــال در رشــته تجربــی درس زمین شناســی در زیرگــروه ۱ ضریــب 0 و در زیرگــروه 2 ضریــب ۱ دارد، 
امــا در زیرگــروه 3 ایــن درس ضریــب 4 دارد. پــس دانش آمــوزی کــه در ایــن درس درصــد خوبــی کســب کــرده، قطعــا نتیجــه 
بهتــری در زیرگــروه 3 نســبت بــه دو زیرگــروه دیگــر خواهــد داشــت. ذکــر ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت کــه گزینــش در هــر 

رشــته براســاس زیرگروهــی اســت کــه آن رشــته در آن قــرار دارد. پــس توجــه بــه رتبــه خــود در زیرگروه هــا، مهــم اســت. 

در ردیــف ســوم، رتبــه داوطلــب در کل کشــور درج شــده اســت. از آن جایــی کــه بعضــی از کــد رشــته ـ محل هــا براســاس گزینــش 
کشــوری هســتند، ایــن ردیــف حائــز اهمیــت اســت. مــالک رتبــه در هــر زیرگــروه در ایــن ردیــف نیــز ماننــد ردیــف 2 اســت. 

امــا در ردیــف چهــارم نمــره کل داوطلــب در هــر زیرگــروه درج شــده اســت. ایــن ردیــف از اهمیــت کم تــری نســبت بــه 2 ردیــف 
قبلــی برخــوردار اســت و در صورتــی تأثیــر دارد کــه شــما از ســهمیه ای غیــر از ســهمیه مناطــق اســتفاده  کنیــد. )مثــل ســهمیه 

هیــأت علمــی کــه بایــد تــا درصــد مشــخصی از نمــره آخریــن نفــر قبولــی در دانشــگاه موردنظــر را کســب کــرده باشــید. (

ــازمان  ــه س ــادر اســت ک ــد و ن ــده اســت. بســیار بعی ــب آم ــده توســط داوطل ــای کسب ش ــن قســمت، درصده در جــدول دوم ای
ــار هــر کــدام از ایــن پاســخ نامه ها تصحیــح می شــوند. امــا  ســنجش در تصحیــح پاســخنامه ها اشــتباه کنــد، چــرا کــه چندیــن ب
ــد،  ــد کســب می کرده ای ــری بای ــما نیســت و نتیجــه بهت ــای ش ــا، درصده ــن درصده ــد ای ــان می آی ــه نظرت ــم ب ــاز ه ــه ب چنان چ

ــه اطــالع ســازمان ســنجش برســانید.  ــه صــورت مجــازی و حضــوری مراتــب را ب می توانیــد ب
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در جدول سوم 4 قسمت وجود دارد:
• رتبه کلی داوطلب در کشور به صورت مجموع و با توجه به درصدهایی که کسب کرده است. 	
• رتبــه آخریــن فــردی کــه در آن ســهمیه، مجــاز بــه انتخــاب رشــته در دوره هــای روزانــه یــا شــبانه شــده اســت 	

)ایــن عــدد بــرای مقایســه بــا رتبــه خــود داوطلــب قــرار داده شــده اســت(. 
• رتبه داوطلب در سهمیه، که در واقع مهم ترین رتبه است. 	
• ماکزیمــم نمــره در کل زیرگروه هــا کــه در واقــع بیش تریــن نمــره ای اســت کــه داوطلــب در بیــن زیرگروه هــای 	

خــود کســب کرده اســت. 

چنان چــه شــما در رشــته هنــر یــا زبــان هــم شــرکت کــرده باشــید، در ادامــه کارنامــه خــود، کارنامــه دیگــری بــه شــکل 
زیــر نیــز داریــد:

این اطالعات دقیقا مانند اطالعاتی است که در قسمت اول کارنامه هم بود و تفاوت ماهوی ندارند. 
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توضیحــــات دفترچـــه 
کنکـور ســــراســــری

فـصـــــل چهارم



»دفترچــه شــماره 2 کنکــور سراســری« حــاوی اطالعــات فشــرده و مهمــی اســت. تأکیــد می کنیــم کــه حتمــا حتمــا حتمــا 
ــورد  ــه صــورت مختصــر در م ــم ب ــن فصــل ســعی داری ــد. « در ای ــه کنی ــری را مطالع ــور سراس ــماره ۲ کنک ــه ش دفترچ

اطالعــات منــدرج در ایــن دفترچــه توضیــح دهیــم. 

در ســازمان ســنجش، برگه هــای انتخــاب رشــته افــراد، بــه ترتیــب از نفــر اول کنکــور تــا نفــر آخــر، لیســت شــده و بــه ترتیــب 
انتخــاب رشــته آن هــا چــک می شــود پــس بدیهــی اســت نفــر اول کنکــور سراســری در انتخــاب اول خــود قبــول خواهــد شــد. 
پــس از آن کــه انتخــاب رشــته نفــر اول تمــام شــد، سیســتم بــه ســراغ نفــر دوم و بعــد نفــر ســوم مــی رود و همیــن طــور ایــن 

ــد.  ــدا می کن ــه پی ــر آخــر ادام ــا نف ــد ت رون
ــا  ــی آن ه ــر پیــش از او را انتخــاب رشــته کــرده و قبول ــه 2000 آورده اســت. سیســتم تمــام ۱۹۹۹ نف ــردی رتب ــد ف ــرض کنی ف
مشــخص شــده اســت. وقتــی ســراغ ایــن فــرد می آیــد اگــر انتخــاب اول او هنــوز ظرفیــت داشــته باشــد، او در همــان انتخــاب اول 
قبــول می شــود، امــا اگــر ظرفیــت نداشــته باشــد بــه ســراغ انتخــاب دوم او مــی رود. اگــر ظرفیــت باشــد، قبــول می شــود و اگــر 
نباشــد ســراغ انتخــاب ســوم او مــی رود و ایــن رونــد تــا جایــی ادامــه پیــدا می کنــد کــه فــرد در یکــی از انتخاب هــای خــود قبــول 

شــود. اگــر همــه ۱50 انتخــاب او پر شــده باشــند، او در هیــچ رشــته ای قبــول نمی شــود. 
ــم  ــیار مه ــان بس ــه ت ــت و عاق ــب مطلوبی ــه ترتی ــته ها ب ــان رش ــوه چیدم ــته نح ــاب رش ــس در انتخ پ

اســت. 
در کنکور سراسری گزینش به 2 صورت کلی انجام می پذیرد:

گزینــش متمرکــز: یعنــی همــان چیــزی کــه در ذهــن همــه اســت. امتحــان می دهیــد، انتخــاب رشــته می کنیــد، اگــر ظرفیــت 
خالــی بــود، قبــول می شــوید وگرنــه قبــول نمی شــوید، در واقــع در ایــن نــوع گزینــش تنهــا رتبــه اکتســابی در آزمــون 

سراســری مــاک اســت. 

ــش،  ــه، گزین ــل مصاحب ــم مطــرح اســت. مث ــری ه ــل دیگ ــور، عوام ــره کنک ــور نم ــز فاکت ــی به ج ــز: یعن ــش نیمه متمرک گزین
آزمــون عملــی و ... در واقــع »در ایــن نــوع گزینــش، عــاوه بــر آزمــون سراســری بایــد در یــک مصاحبــه، معاینــه، 

آزمــون عملــی یاعلمــی و ... هــم شــرکت کنیــد. «

رشــته هــای نیمه متمرکــز بایــد در اولویــت مشــخصی قــرار داده شــود، البتــه توصیــه اکیــد می کنیــم حتمــا ضوابــط و مقــررات 
دفترچــه کنکــور امســال را نیــز بخوانیــد. در برخــی از رشــته هــا نتایــج نیمه متمرکــز بعــد از شــروع تــرم جدیــد دانشــگاه ها در 
مهرمــاه اعــالم می شــود، پذیــرش دانشــجو و آغــاز تحصیــل بــرای ایــن رشــته های تحصیلــی نیمه متمرکــز از نیمســال دوم )بهمن مــاه( 
ــود. توجــه داشــته باشــید کــه در گــروه آزمایشــی هنــر طــی دو ســال گذشــته شــروع تــرم تحصیلــی رشــته هــای نیمــه  خواهــد ب

ــاه می باشــد. ــز از مهــر م متمرکــز نی

گزینش:
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ــد، چنان چــه داوطلبــی  ــه مصاحبــه، معاینــه، آزمــون عملــی و ... دارن هم چنیــن از آن جایــی کــه رشــته های نیمه متمرکــز نیــاز ب
ــرای شــرکت در آزمــون عملــی، یــک رشــته متمرکــز هــم قبــول می شــود.  ــر اعــالم فراخــوان ب در آن هــا قبــول شــود، عــالوه ب
ــد.  ــرار دهن ــن رشــته ها را جــزء اولویت هــای خــود ق ــان حتمــا انتخــاب ای ــل داوطلب ــه می کنیــم در صــورت تمای ــن توصی بنابرای

برخی از رشته های نیمه متمرکز کنکور سراسری:

گروه علوم انسانی گروه علوم تجربی گروه علوم ریاضی و فیزیک

علوم ورزشی / علوم قضایی / 
مدیریت اطالعات و ارتباطات / 

مددکاری اجتماعی

علوم ورزشی / مدیریت اطالعات و 
ارتباطات / علوم اجتماعی / دکترای 
پیوسته بیوتکنولوژی / رشته های 

پیراپزشکی

دکترای پیوسته بیوتکنولوژی / 
دکترای پیوسته ریاضی / مدیریت 

اطالعات و ارتباطات

نکته بسیار مهم1:
توجــه داشــته باشــید کــه پذیــرش در بعضــی دانشــگاه ها )مثــل دانشــگاه شــاهد( دارای مصاحبــه اســت، امــا 
ــگاه  ــاص دانش ــرایط خ ــرای ش ــا ب ــا صرف ــه آن ه ــد و مصاحب ــاب نمی آی ــه حس ــز ب ــته های نیمه متمرک ــزء رش ج
ــاب  ــرم انتخ ــال ف ــس از ارس ــه پ ــید، بافاصل ــه باش ــرکت در مصاحب ــز ش ــه حائ ــن چنان چ ــد. هم چنی می باش
رشــته در ســایت ســنجش، بــه شــما اعــام خواهــد شــد. پــس در صــورت قبولــی در اعــام نتیجــه نهایــی صرفــا 

ــود.  رشــته دانشــگاه شــاهد شــما اعــام می شــود و ورودی مهرمــاه خواهیــد ب

نکته بسیار مهم۲:
ــز  ــته نیمه متمرک ــر در ۲ رش ــما حداکث ــا از ش ــدارد، ام ــود ن ــز وج ــته نیمه متمرک ــاب رش ــی در انتخ محدودیت
ــز  ــه ج ــوالً )ب ــز معم ــته های نیمه متمرک ــه رش ــه مصاحب ــی ک ــد. از آن جای ــد ش ــوت خواه ــه دع ــرای مصاحب ب
ــه دلخــواه خــود در مصاحبــه شــرکت کنیــد  گــروه هنــر( بعــد از مهرمــاه صــورت می گیــرد، شــما می توانیــد ب
ــا  ــد حتم ــوید بای ــول ش ــرده و قب ــرکت ک ــه ش ــه در مصاحب ــا چنان چ ــد. ام ــر کنی ــرکت در آن صرف نظ ــا از ش ی
ــرای مثــال داوطلبــی کــه هــم در یــک رشــته متمرکــز و هــم یــک رشــته  ــام کنیــد. ب در ایــن رشــته ثبــت ن
ــه تحصیــل می شــود.  ــد. او از مهرمــاه در رشــته متمرکــز مشــغول ب نیمه متمرکــز قبــول شــده را در نظــر بگیری
ــز  ــته متمرک ــت از رش ــف اس ــود، موظ ــول ش ــد و قب ــرکت کن ــز ش ــته نیمه متمرک ــه رش ــه در مصاحب چنان چ
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انصــراف داده و از بهمــن مــاه دانشــجوی رشــته نیمه متمرکــز شــود. امــا چنان چــه در مصاحبــه شــرکت نکنــد، 
ــد.  ــه ده ــود را ادام ــز خ ــته متمرک ــان رش ــد هم ــد و می توان ــش نمی آی ــکلی پی مش

انواع سهمیه ها در کنکور سراسری:
ــه اخــذ مــدرک خــود در 3 ســال آخــر تحصیــل، بیــن  ــان کنکــور سراســری براســاس منطق ــق: تمــام داوطلب ــهمیه مناط  س

ــر از: ــه غی ــوند ب ــهمیه بندی می ش ــق ۱، 2 و 3 س مناط

داوطلبــی کــه بخــش محــل اخــذ مــدرک تحصیلــی او متفــاوت باشــد )حتــی یــک ســال از 3 ســال(، ســهمیه داوطلــب براســاس 
ــود.  ــن می ش ــر تعیی ــر و باالت ــه مرفه ت منطق

داوطلبانی که 2سال آخر تحصیل خود را در خارج از کشور گذرانده اند، جزء منطقه 3 محسوب می شوند. 

کلیــه داوطلبــان )نابینــا، ناشــنوا، نیمه بینــا، نیمه شــنوا و معلولیــن جســمی ـ حرکتــی کــه معلولیــت آن هــا در کارنامــه ثبــت شــده 
اســت، جــزء ســهمیه منطقــه 3 محســوب می شــوند. 

ــا  ــازان ب ــدان جانب ــازان، همســر و فرزن ــدان شــهدا، آزادگان و همســر و فرزندان شــان، جانب ــران: همســر و فرزن ــهمیه ایثارگ س
جانبــازی 25 درصــد بــه بــاال، جــزء ســهمیه ایثارگــران محســوب می شــوند. ایــن داوطلبــان بــرای قبولــی در کــد رشــته ـ محــل 
ــوم  ــگاه عل ــته های دانش ــی در رش ــرای قبول ــران را ب ــط دیگ ــده توس ــره کسب ش ــد نم ــل 80 درص ــد حداق ــود، بای ــر خ موردنظ

ــی رشــته ها داشــته باشــند.  ــی در باق ــرای قبول ــران را ب ــره کسب شــده توســط دیگ ــل ۷0 درصــد نم پزشــکی و حداق

ــن  ــوند. ای ــوب می ش ــدگان محس ــهمیه رزمن ــزء س ــه، ج ــور در جبه ــاه حض ــل 6 م ــا حداق ــدگان ب ــدگان: رزمن ــهمیه رزمن س
ــد حداقــل ۷5 درصــد نمــره کسب شــده توســط دیگــران را  ــی در کــد رشــته ـ محــل موردنظــر خــود، بای ــرای قبول داوطلبــان ب

کســب کــرده باشــند. 

ســهمیه خانــواده شــهدا: پــدر، مــادر، خواهــر و بــرادر شــهید جــزء ســهمیه خانــواده شــهدا محســوب می شــوند و تابــع ضوابــط 
مربــوط بــه ایــن ســهمیه هســتند. 

ــی دانشــگاه های کشــور  ــأت علم ــای رســمی هی ــزء نیروه ــا ج ــادر آن ه ــا م ــدر ی ــه پ ــی ک ــی: داوطلبان ــأت علم ــهمیه هی س
ــه  ــد ب ــن ســهمیه بای ــرای اطــالع از نحــوه دقیــق ای ــد. ب ــن ســهمیه اســتفاده کنن )تمامــی دانشــگاه ها( هســتند، می تواننــد از ای

ــا مــادر خــود مراجعــه کنیــد.  دانشــگاه محــل کار پــدر ی

ــدون کنکــور وارد دانشــگاه  ــد ب ــد می توانن ــاد دارن ــدال طــالی المپی ــی کــه م ــادی: دانش آموزان ــوزان المپی ــهمیه دانش آم س
ــگاه  ــط باش ــه توس ــتند ک ــوردار هس ــهیالتی برخ ــز از تس ــد نی ــز دارن ــره و برن ــدال نق ــه م ــی ک ــن دانش آموزان ــوند. هم چنی ش

ــد.  ــد ش ــالم خواه ــوان اع ــان ج دانش پژوه
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ــاران، آمــوزگاران، کارمنــدان  ــم و ... (، بهی ــه؛ مناطــق محــروم، شهرســتان های خــاص )ب ســهمیه های متفرق
و ... : داوطلبانــی کــه واجــد ایــن ســهمیه ها هســتند، اطالعــات مربــوط بــه آن را از دفترچــه مطالعــه کننــد. 

ــده  ــاپ ش ــری چ ــور سراس ــماره ۲ کنک ــه ش ــش از دفترچ ــاب پی ــن کت ــه ای ــی ک ــم: از آن جای ــیار مه ــه بس نکت
ــر از درصد هــای ســهمیه ها و ... دفترچــه شــماره ۲ ســال13۹7 را حتمــا  ــرای اطــاع دقیق ت اســت، الزم اســت ب

مطالعــه کنیــد. 

انواع دوره ها در کنکور سراسری:

ـ  دوره روزانه  1
تحصیــل در ایــن دوره رایــگان اســت و دانشــجویان بایــد در کالس هــای آن شــرکت کننــد. توجــه داشــته باشــید کــه رشــته ها و 
شــهرهایی را از دوره روزانــه انتخــاب کنیــد کــه مطمئــن هســتید در صــورت قبولــی در آن رشــته و دانشــگاه تحصیــل خواهیــد 
کــرد. چــرا کــه در صــورت قبولــی و عــدم ثبــت نــام، یــک ســال از کنکــور محــروم خواهیــد شــد. هم چنیــن داوطلبــان ســهمیه 
ــی خــود و  ــزان ســال تحصیل ــه می ــه، ب ــی در رشــته های روزان ــده در صــورت قبول ــران و رزمن ــواده شــهدا، ایثارگ ــه ۱، خان منطق

داوطلبــان ســهمیه مناطــق 2 و 3 در صــورت قبولــی، دو برابــر مــدت تحصیــل تعهــد خدمــت خواهنــد داشــت. 
ـ  دوره نوبت دوم )شبانه(  ۲

ایــن دوره ماننــد دوره روزانــه اســت و دانشــجویان بایــد در کالس هــای آن شــرکت کننــد. تفــاوت اصلــی دوره شــبانه بــا روزانــه 
در ایــن اســت کــه ایــن دوره رایــگان نبــوده و داوطلبــان بایــد هــر تــرم شــهریه پرداخــت کننــد. )بــرای آگاهــی از میــزان شــهریه 
بــه دفترچــه انتخــاب رشــته مراجعــه کنیــد. ( معمــوال در ایــن دوره بــه دانشــجویان خوابــگاه تعلــق نمی گیــرد. در صورتی کــه در 
ایــن دوره قبــول شــوید می توانیــد ثبــت نــام نکــرده و ســال بعــد نیــز در کنکــور سراســری شــرکت کنیــد. فرامــوش نکنیــد امــکان 
ــه از دوره شــبانه وجــود نــدارد. ذکــر ایــن نکتــه نیــز ضــروری اســت کــه بــر خــالف گذشــته، در بیش تــر  انتقــال بــه دوره روزان
دانشــگاه ها داوطلبــان دوره شــبانه بــا داوطلبــان دوره روزانــه در یــک کالس حاضــر می شــوند و اســاتید و برنامــه درســی یکســانی 

دارنــد. تفــاوت اصلــی در پرداخــت شــهریه )انــدک( و امکانــات رفاهــی از قبیــل خوابــگاه و ... اســت. 
ـ  دوره غیرانتفاعی  3

در ایــن دوره نیــز ماننــد دوره هــای روزانــه و شــبانه دانشــجویان بایــد در کالس هــای آن شــرکت کننــد. دوره غیرانتفاعــی ماننــد 
ــه دفترچــه  ــرای آگاهــی از میــزان شــهریه ب ــر از دوره شــبانه اســت. )ب ــرم آن بیش ت ــگان نبــوده و هزینــه هــر ت ــه رای دوره روزان
انتخــاب رشــته مراجعــه کنیــد. ( بــه دانشــجویان ایــن دوره نیــز خوابــگاه تعلــق نمی گیــرد. در صورتی کــه در ایــن دوره پذیرفتــه 

شــوید می توانیــد در کنکــور ســال بعــد نیــز شــرکت کنیــد و محرومیتــی بــرای شــما ایجــاد نخواهــد کــرد. 
ـ  دوره نیمه حضوری  4

ــت  ــهریه پرداخ ــت ش ــز می بایس ــن دوره نی ــت.در ای ــی نیس ــای عمل ــز در کالس ه ــجو ج ــور دانش ــه حض ــازی ب ــن دوره نی در ای
کــرد )بــرای آگاهــی از میــزان شــهریه بــه دفترچــه انتخــاب رشــته مراجعــه کنیــد. ( بــه دانشــجویان ایــن دوره خوابــگاه تعلــق 
ــد.  ــور دهی ــد کنک ــال بع ــردن در آن، س ــام نک ــت ن ــا ثب ــد ب ــوید می توانی ــه ش ــن دوره پذیرفت ــه در ای ــرد. در صورتی ک نمی گی
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ـ  دوره پیام نور  5
در ایــن دوره نیــازی بــه حضــور دانشــجو جــز در کالس هــای عملــی نیســت. ایــن دوره نیــز شــهریه دارد. )بــرای آگاهــی از میــزان 
ــه در  ــرد. در صورتی ک ــق نمی گی ــگاه تعل ــن دوره خواب ــه دانشــجویان ای ــد. ( ب ــه کنی ــه دفترچــه انتخــاب رشــته مراجع شــهریه ب
ایــن دوره پذیرفتــه شــوید می توانیــد بــا ثبــت نــام نکــردن در آن، ســال بعــد کنکــور دهیــد. هم چنیــن توجــه داشــته باشــید کــه 
ــا محــل  ــد ی ــا محــل تول ــق ب ــور انتخــاب کنیــد کــه مطاب ــا کــد رشــته ـ محل هایــی را می توانیــد از دانشــگاه پیــام ن شــما صرف
اخــذ مــدرک یــا محــل ســکونت شــما باشــد. )در انتهــای دفترچــه و در فصــل ســوم پیوســت ها، جــدول نــام مراکــز و واحدهــای 

آموزشــی دانشــگاه پیــام نــور و شهرســتان های تحــت پوشــش هــر مرکــز یــا واحــد آمــده اســت. (
ـ  دوره مجازی  6

ــرای  ــهریه دارد. )ب ــز ش ــن دوره نی ــود. ای ــزار می ش ــی برگ ــا اینترنت ــت و کالس ه ــجو نیس ــور دانش ــه حض ــازی ب ــن دوره نی در ای
آگاهــی از میــزان شــهریه بــه دفترچــه انتخــاب رشــته مراجعــه کنیــد. ( بــه دانشــجویان ایــن دوره خوابــگاه تعلــق نمی گیــرد. در 

ــد.  ــد کنکــور دهی ــام نکــردن در آن، ســال بع ــت ن ــا ثب ــد ب ــه شــوید می توانی ــن دوره پذیرفت ــه در ای صورتی ک
ـ  دوره پردیس خودگردان  7

در ایــن دوره نیــز ماننــد دوره هــای روزانــه و شــبانه دانشــجویان بایــد در کالس شــرکت کننــد. هزینــه هــر تــرم آن نســبت بــه 
دوره هــای دیگــر بیش تــر اســت. )بــرای آگاهــی از میــزان شــهریه بــه دفترچــه انتخــاب رشــته مراجعــه کنیــد. ( دانشــجویان در 
ــر دانشــگاه ها دانشــجو  ــن در بیش ت ــد. هم چنی ــه ســر کالس می رون ــا دانشــجویان دوره روزان ــی از دانشــگاه ها و رشــته ها ب بعض

بایــد در ایــن دوره مــدرک زبــان بگیــرد. 

ــه  ــل ب ــورت تمای ــته، در ص ــراف از رش ــورت انص ــی در ص ــه حت ــای روزان ــدگان دوره ه ــم: پذیرفته ش ــر مه تذک
ــه بــوده و فقــط در  ــه انتخــاب رشــته دوره هــای غیــر روزان شــرکت مجــدد در کنکــور سراســری تنهــا مجــاز ب
ــه  ــته های ن ــوص رش ــه خص ــه ب ــته های روزان ــاب رش ــن رو در انتخ ــد. از ای ــد ش ــش خواهن ــا گزین ــن دوره ه ای
چنــدان دلچســب و مقاطــع کاردانــی دقــت بیش تــری کنیــد؛ زیــرا در صــورت قبولــی و عــدم ثبــت نــام در آن 

ــه محــروم خواهیــد شــد. دوره در کنکــور ســال آینــده از انتخــاب دوره هــای روزان

تذکر: اگر در دوره شبانه، غیرانتفاعی، مجازی، پیام نور و ... قبول شوید و ثبت نام نکنید مشکلی ایجاد نخواهد شد. 
پس با خیال راحت این دوره ها را انتخاب کنید.
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چنان چه قصد انتقال در دوره های مختلف را دارید باید بدانید که این انتقال طبق جدول زیر انجام می شود:

نیمه حضوری پیام نور مجازی غیرانتفاعی خودگردان شبانه روزانه
مقصد
مبدأ

P P P P P P P روزانه

P P P P P P û شبانه

û û û û P û û خودگردان

û û û P û û û غیرانتفاعی

P P P û û û û مجازی

P P P û û û û پیام نور

P P P û û û û نیمه حضوری

طبــق جــدول بــاال امــکان انتقــال از دوره روزانــه بــه تمامــی دوره هــا وجــود دارد. همینطــور از دوره شــبانه نیــز می تــوان بــه تمــام 
دوره هــا بــه جــز دوره روزانــه انتقالــی گرفــت. 
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براســاس جــدول زیــر ناحیــه و اســتان های تابعــه هــر داوطلــب براســاس بــوم زندگــی خــود، مشــخص شــده اســت. بــرای مثــال 
داوطلــب مقیــم اســتان یــزد، جــزء ناحیــه 3 محســوب می شــود. 

استان های تابعه نواحی بومی

البرز ـ  تهران ـ  زنجان ـ  سمنان ـ  قزوین ـ  قم ـ  مرکزی ۱ ناحیه ۱

آذربایجان شرقی ـ  آذربایجان غربی ـ  اردبیل 2 ناحیه 2

اصفهان ـ  چهارمحال و بختیاری ـ  یزد 3 ناحیه 3

سیستان و بلوچستان ـ  کرمان 4 ناحیه 4

بوشهر ـ  فارس ـ  کهکیلویه و بویراحمد ـ  هرمزگان 5 ناحیه 5

کردستان ـ  کرمانشاه ـ  همدان 6 ناحیه 6

ایالم ـ  خوزستان ـ  لرستان ۷ ناحیه ۷

خراسان رضوی ـ  خراسان شمالی ـ  خراسان جنوبی 8 ناحیه 8

گلستان ـ  گیالن ـ  مازندران ۹ ناحیه ۹

نحوه پذیرش در کنکور سراسری براساس بوم:

به رشته هایی اطالق می شود که در اکثر استان ها گسترش داشته یا از نظر کاربردی به متخصصان بومی 
نیاز دارند.

)ریاضی کاربردی- مامایی - دبیری - زبان و ادبیات فارسی(
رشته های استانی

به رشته هایی اطالق می شود که در اکثر قطب های بومی وجود نداشته و تنها در تعدادی از دانشگاه ها و 
موسسات آموزش عالی ارائه می شود.

)مهندسی پلیمر - بینایی سنجی - باستان شناسی(
رشته های کشوری

به رشته هایی اطالق می شود که در اکثر نواحی وجود نداشته ولی در چند ناحیه بومی مجاور که به عنوان 
قطب بومی تلقی می شود موجود است.

)مهندسی شهرسازی - فیزیوتراپی - مدیریت دولتی(
رشته های قطبی

به رشته هایی اطالق می شود که در اکثر استان ها وجود نداشته ولی در چند استان مجاور که به عنوان 
یک ناحیه بومی تلقی می شود موجود است.

)مهندسی صنایع - پزشکی - حقوق(

رشته های
 ناحیه ای

تقسیم بندی ناحیه ای:
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تقسیم بندی قطبی
قسیم بندی قطبی:

در جــدول زیــر نیــز قطــب هــر داوطلــب براســاس بــوم او مشــخص شــده اســت. بــرای مثــال داوطلــب اســتان لرســتان، جــزء قطــب 
4 محســوب می شــود. 

استان های تابعه قطب های بومی

البرز ـ  تهران ـ  زنجان ـ  سمنان ـ  قزوین ـ  قم ـ  گلستان ـ  گیالن ـ  
مازندران ـ  مرکزی

۱ قطب ۱

خراسان رضوی ـ  خراسان شمالی ـ  خراسان جنوبی ـ  
سیستان و بلوچستان ـ  کرمان

2 قطب 2

آذربایجان شرقی ـ  آذربایجان غربی ـ  اردبیل
 ـ  کردستان ـ  کرمانشاه ـ  همدان

3 قطب 3

اصفهان ـ  ایالم ـ  چهارمحال و بختیاری ـ  خوزستان ـ  لرستان ـ  یزد 4 قطب 4

بوشهر ـ  فارس ـ  کهکیلویه و بویراحمد ـ  هرمزگان 5 قطب 5

ــداد شــرکت کنندگان  ــه نســبت تع ــد رشــته ـ محــل ب ــر ک ــا کشــوری اســت ظرفیــت ه ــوع گزینــش آن ه ــه ن در رشــته هایی ک
هریــک از ســهمیه های مناطــق ۱، 2، 3 و خانــواده شــهدا بــه تعــداد کل شــرکت کنندگان هــر گــروه آزمایشــی تعییــن می شــود. 
ــه  ــوده حــدود 20 درصــد ظرفیــت ب ــه ای، اســتانی( ب ــوع گزینــش آن هــا بومــی )قطبــی، ناحی ــی کــه ن ــی در رشــته محل های ول
داوطلبــان آزاد و مابقــی آن بــه نســبت تعــداد شــرکت کنندگان هریــک از ســهمیه های مناطــق ۱، 2، 3 و خانــواده شــهدا در بــوم 

ــد.  ــوم در هــر گــروه آزمایشــی اختصــاص می یاب ــه تعــداد کل شــرکت کنندگان آن ب مربوطــه )قطــب، ناحیــه، اســتان( ب
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جدول نحوه پذیرش براساس دوره های مختلف

نوع گزینش نام دوره

بومی استانی نوبت دوم )شبانه(

بومی ناحیه ای غیردولتی و غیرانتفاعی

بومی استانی مجازی

گزینش به صورت کشوری است و بومی انجام نمی شود.  پردیس خودگردان

حدود ۷0% از ظرفیت رشته های مراکز با واحدهای آموزشی دانشگاه پیام نور در هر 
شهرستان، به داوطلبان بومی آن شهرستان و حدود 30% ظرفیت به داوطلبان بومی 

شهرستان های تحت پوشش مرکز با واحد پذیرنده تخصیص می یابد. 
دانشگاه پیام نور

جدول گزینش رشته های پر متقاضی

درصد پذیرشعناوین رشته هاگروه آزمایشی

علوم ریاضی و فنی
مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی کامیپوتر، مهندسی عمران، 

مهندسی معماری و مهندسی صنایع
60% بومی
40% آزاد پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی و دامپزشکیعلوم تجربی

حقوق، روان شناسی و حسابداریعلوم انسانی

نکته بسیار مهم
ــان  ــه بی ــم ب ــر بخواهی ــن اگ ــود. بنابرای ــان می ش ــردرگمی داوطلب ــبب س ــی س ــات بومی گزین ــوالً توضیح معم
ــا را  ــی م ــانس قبول ــف ش ــهرهای مختل ــاب ش ــر در انتخ ــم، ۲ پارامت ــح دهی ــی را توضی ــاده تر بومی گزین س

افزایــش می دهــد:

ـ  ســعی کنیــم شــهرهای اطــراف و نزدیــک خــود را انتخــاب کنیــم. )شــهرهایی کــه در اســتان و ناحیــه و قطــب   1
مــا قــرار دارنــد. (

ــن  ــرای ای ــم ب ــای ک ــل تقاض ــه دلی ــت. )ب ــر اس ــز بیش ت ــات نی ــم امکان ــهرهای ک ــا در ش ــی م ــانس قبول ـ  ش  ۲
ــهرها. ( ش
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اگرچــه ایــن نکتــه بــرای رشــته های مختلــف متفــاوت اســت، ولــی ایــن عبــارات ســاده و کاربــردی هســتند و بــا توجــه بــه ۱50 
انتخــاب، بایــد مســیر درســت انتخــاب رشــته را طــی کنیــم، نــه این کــه آن قــدر خــود را درگیــر جزئیــات کنیــم کــه از فراینــد 

صحیــح فاصلــه بگیریــم. 

ــی،  ــرش )بوم ــوه پذی ــه نح ــوان ب ــچ  عن ــه هی ــته ب ــاب رش ــم: در انتخ ــیار مه ــیار بس ــه بس نکت
ــا براســاس میــزان مطلوبیــت کــد رشــته ـ  اســتانی، کشــوری و ... ( توجــه نکنیــد، بلکــه صرف

ــد.  ــود را انجــام دهی محــل انتخــاب خ

گزینش »صرفا براساس سوابق تحصیلی«:
بعضــی رشــته ها در دفترچــه کنکــور سراســری، بــا عنــوان صرفــا براســاس ســوابق تحصیلــی هســتند. ایــن رشــته ها نیــز هماننــد 
بقیــه رشــته ها انتخــاب می شــوند. تنهــا تفــاوت آن در ایــن اســت کــه قبولــی در ایــن رشــته ها فــارغ از رتبــه شــما بــوده و صرفــا 
براســاس معــدل دیپلــم و ســال چهــارم شــما گزینــش خواهــد شــد. پــس در واقــع براســاس میــزان مطلوبیــت خــود می توانیــد 

جــای ایــن نــوع کــد رشــته ـ محل هــا را در لیســت ۱50 تایــی خــود مشــخص کنیــد. 

نگاهی به جداول انتخاب رشته در دفترچه کنکور سراسری:

همــان طــور کــه مشــاهده می کنیــد در هــر کــدام از ایــن جــداول، ابتــدا نــام دانشــگاه درج شــده اســت و ســپس در ســتون اول 
نحــوه پذیــرش کــه 2 حالــت کلــی دارد، آمــده اســت. ایــن 2 حالــت عبارتنــد از: ۱ ـ  بــا آزمــون )کــه براســاس رتبــه کسب شــده 
توســط شــما در کنکــور سراســری اســت. ( 2 ـ  صرفــا بــا ســوابق تحصیلــی ) کــه براســاس معــدل دیپلــم و ســال چهــارم شماســت 

و بــه رتبــه کنکورتــان ربطــی نــدارد. (
در ســتون دوم، نیــز دوره تحصیلــی آمــده چنان چــه پیــش از ایــن دوره هــای تحصیلــی را بــه طــور مفصــل بررســی کردیــم و در 

انـــتـــخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب رشـتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه38



ایــن ســتون همــان  دوره هــا بــرای هــر رشــته  مشــخص شــده اســت. 
در ســتون ســوم کــد رشــته ـ محــل درج شــده اســت. توجــه داشــته باشــید کــه شــما بــرای انتخــاب رشــته بایــد ایــن کــد را در 
ســایت وارد کنیــد. بــه ایــن کار بســیار دقــت کنیــد، چــرا کــه اشــتباه در یــک کــد ممکــن اســت قبولــی شــما را عــوض کنــد. 
ــرده و از  ــد آن را چــک ک ــه می توانی ــد ک ــته و دانشــگاه می آی ــم رش ــوی آن اس ــد جل ــایت وارد می کنی ــد را در س ــن ک ــی ای وقت

انتخــاب خــود مطمئــن شــوید. 
در ســتون های بعــد عنــوان رشــته / گرایــش، میــزان ظرفیــت هــر رشــته و توضیحــات خاصــی کــه ممکــن اســت آن رشــته داشــته 

باشــد درج می شــود. 

نکتــه بســیار مهــم مخصــوص داوطلبانــی کــه عــاوه بــر گــروه اصلــی خــود، در گــروه هنــر و زبــان نیــز شــرکت 
کــرده انــد:

ــرای مثــال اگــر شــما  انتخــاب رشــته ایــن دو گــروه را نیــز بایــد در همــان لیســت 15۰ تایــی انجــام دهیــد. ب
داوطلــب رشــته انســانی هســتید و کنکــور هنــر نیــز داده ایــد، در بیــن انتخــاب رشــته 15۰ تایــی خــود بایــد 
ــد،  ــاب کرده ای ــانی انتخ ــته انس ــما 67 رش ــر ش ــرض اگ ــور ف ــه ط ــد. ب ــام دهی ــم انج ــر را ه ــته هن ــاب رش انتخ
ــن  ــد. بنابرای ــه دهی ــاز رشــته های انســانی را ادام ــد از آن ب ــد و بع ــر انتخــاب کنی ــد رشــته 6۸ ام را هن می توانی
دقــت کنیــد مطلوبیــت شــما بــرای آن کــه رشــته گــروه هنــر بــه چــه میــزان اســت و آن را در جایــگاه دلخــواه 
خــود قــرار دهیــد بــه گونــه ای کــه ایــن رشــته بــرای شــما نســبت بــه انتخــاب هــای قبلــی اولویــت کمتــر و از 

انتخــاب هــای بعــدی آن اولویــت بیشــتری را دارد.

توجه: این کتاب صرفاً جنبه ی مشاوره دارد و معیار انتخاب رشته
 دفترچه شماره ۲ سازمان سنجش می باشد.
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معـرفی رشته های دانشگاهـی

فـصـــــل پنجـم



بیش تــر داوطلبــان کنکــور سراســری شــناخت درســتی از رشــته های دانشــگاهی ندارنــد و پــس از خوانــدن یــک تــرم در دانشــگاه 
متوجــه می شــوند کــه چقــدر از ایــن رشــته دور هســتند. در ایــن جــا ســعی داریــم کــه بــه طــور مختصــر رشــته های دانشــگاهی 
مختلــف را بــرای شــما توضیــح دهیــم. توجــه داشــته باشــید کــه ایــن توضیحــات صرفــا بــرای آشــنایی اولیــه شــما خواهــد بــود. 
پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه از بیــن رشــته ها، بــا توجــه بــه عالیق تــان و نتیجــه تســت شخصیت شناســی خــود، تعــدادی رشــته 
را انتخــاب کــرده، ســپس بــه طــور جامــع در مــورد آن هــا تحقیــق کنیــد. بــرای ایــن منظــور می توانیــد بــا دانشــجویان و شــاغالن 

آن رشــته صحبــت کنیــد. ایــن کار بــه شــناخت شــما از آن رشــته کمــک بســیار زیــادی خواهــد کــرد. 
ــم داد، ســپس ســراغ رشــته های  ــان را خواهی ــر و زب ــی، انســانی، هن ــدا توضیحــات رشــته های ریاضــی، تجرب ــن بخــش ابت در ای
ــای  ــه صــورت مشــترک از برخــی گروه ه ــه ب ــته هایی هســتند ک ــته های مشــترک، رش ــور از رش ــت. منظ ــم رف مشــترک خواهی

آموزشــی )ریاضــی، تجربــی و انســانی( امــکان انتخــاب شــدن دارنــد. 

 معرفی رشته های گروه ریاضی و فیزیک

 مهندسی عمران
ــای  ــه معن ــا یــک منطقــه در گــرو فعالیت   هــای مهندســان عمــران اســت. ســازندگی تنهــا ب ســازندگی یــک کشــور ی
ــا توجــه بــه الگو   هــای  ســاختن ســاختمان   های بلنــد نیســت، بلکــه ســازندگی شــامل ایجــاد زیرســاخت   های مناســب ب
ــای  ــر بناه ــور دقیق ت ــه ط ــوزه آب و ب ــت در ح ــازه   ها، فعالی ــازی، س ــازی، پل س ــای راه س ــرای پروژه   ه ــا، اج ــد دنی جدی
آبــی و جمــع آوری و دفــع فاضــالب اســت. ایــن رشــته شــامل بخش هــای مختلــف از جملــه اجــرا، طراحــی و نظــارت 
ــن گزینه   هــا را انتخــاب می کننــد. مهندســی  ــق و توانایی   هــای خــود یکــی از ای ــه عالی ــا توجــه ب اســت. دانشــجویان ب

ــدار محســوب می شــود.  ــت، از رشــته   های پرطرف ــرای فعالی ــراوان ب ــای ف ــودن حوزه   ه ــل دارا ب ــه دلی ــران ب عم

برخی از دروس مهم این رشته عبارتند از: 

این رشته دارای ۱42 واحد درسی از جمله دروس پایه مشترک علوم مهندسی است. 

دروس مهم این رشته با توجه به گرایش موردنظر، متفاوت است. 

گرایش های کارشناسی

عمران ـ  عمران: این گرایش مربوط به حوزه   های سازندگی است. 

عمــران ـ  نقشــه: الزمــه شــروع و ادامــه خــوب یــک فعالیــت عمرانــی، وجــود اطالعــات دقیــق اســت. غالبــا ایــن داده   هــا 
بــه صــورت نقشــه هســتند. 
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عمران ـ  آب: شامل طراحی و نظارت در حوزه آب نظیر ایجاد زیرساخت   های مناسب، بهسازی منابع آب و ... . 

آینده شغلی

از جملــه زمینه   هــای کاری ایــن رشــته می تــوان بــه وزارتخانه   هــای مختلــف )جهــاد کشــاورزی، نیــرو و ... (، شــرکت های 
ساختمان   ســازی، ســازمان آب یــا شــرکت های خصوصــی اشــاره کــرد. 

امکان ادامه تحصیل
امکان ادامه تحصیل در این رشته در مقاطع باالتر در داخل و خارج کشور وجود دارد. 

مهندسی عمران در مقطع کارشناسی ارشد شامل گرایش   های زیر است:
ســازه، ســازه   های هیدرولیکــی   ، مهندســی زلزلــه، راه و ترابــری، مکانیــک خــاک و پــی، مهندســی زلزلــه، راه و ترابــری، ســازه   های 

دریایــی، مهندســی مدیریــت ســاخت، مهندســی محیــط زیســت و مهندســی نقشــه برداری. 
مهندسی برق

ــت  ــا ماهی ــد. ام ــه سیم   کشــی ســاختمان و ... را انجــام ده ــه می شــود ک ــردی گفت ــه ف ــرق ب ــدس ب ــردم، مهن ــوم م ــاور عم در ب
ــرژی،  ــد ان ــع تولی ــوان منب ــه عن ــرق ب ــاالی ب ــت ب ــل اهمی ــه دلی ــرق بیــش از این   هاســت. در بســیاری از کشــور   ها ب مهندســی ب
صنعــت بــرق را بــه عنــوان صنعــت مــادر در نظــر می   گیرنــد. لــذا شــاهد تدریــس رشــته مهندســی بــرق در بســیاری از دانشــگاه ها 
هســتیم. در کشــور مــا نیــز رشــته مهندســی بــرق از جملــه رشــته   های پر طرفــدار اســت و بســیاری از افــراد بــا رتبه   هــای خــوب 
کنکــور، مهندســی بــرق را انتخــاب می کننــد. حیطــه کاری مهندســی بــرق بســیار وســیع تر و جالب تــر از چیــزی اســت کــه مــا 

ــم.  ــف آن می   پردازی ــای مختل ــاخه   ها و گرایش   ه ــی ش ــه معرف ــه ب ــم. در ادام ــر می کنی فک
برخی از دروس مهم این رشته عبارتند از: 

 دروس پایه شامل ریاضی، فیزیک، شیمی و ... که با سایر مهندسی ها مشترک است. 
الکترونیک

ماشین های الکتریکی
مدار   های منطقی

سیستم های کنترل خطی
الکترومغناطیس

گرایش های کارشناسی

مخابــرات: کلیــت ایــن گرایــش ارســال و انتقــال اطالعــات از نقطــه   ای بــه نقطــه دیگــر اســت کــه در صنایــع نظامــی و غیرنظامــی 
کاربــرد دارد. 

قدرت: تولید برق در نیروگاه ها و توزیع مناسب آن
الکترونیک: شامل دو شاخه میکروالکترونیک، مدار و سیستم 

ــا کنتــرل  ــل توجــه ایــن گرایــش، شــباهت آن ب ــا اســتفاده از داده   هــای ورودی. نکتــه قاب کنتــرل: کنتــرل داده   هــای خروجــی ب
فراینــد مهندســی شــیمی اســت. برخــی از طرح هــای پژوهشــی ایــن رشــته را دانشــجویان مهندســی بــرق بــا همــکاری دانشــجویان 
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مهندســی شــیمی انجــام می   دهنــد. 
مهندسی پزشکی: حوزه ساخت و بهبود تجهیزات پزشکی

آینده شغلی
آینــده شــغلی ایــن رشــته بــا توجــه بــه شــرایط دنیــای امــروز خــوب اســت و حوزه   هــای فراوانــی از جملــه شــرکت های مختلــف 
بــرای فعالیــت وجــود دارد. کارآفرینــان رشــته بــرق، خوشــبختانه در کشــور مــا کــم نیســتند، بنابرایــن همیشــه بــه فکــر ایجــاد 

شــرکت خــود بــا توجــه بــه نیاز   هــای کشــور و جامعــه باشــید. 
امکان ادامه تحصیل

امکان ادامه تحصیل در این رشته در مقاطع باالتر در داخل و خارج کشور وجود دارد. 
در این رشته در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری بیش تر دروس به صورت پژوهشی و تحقیق است. 

توانایی های الزم
دانشجوی رشته مهندسی برق باید در فیزیک و ریاضی قوی باشد. 

ــن  ــای ای ــه ویژگی   ه ــی از جمل ــان انگلیس ــه زب ــلط ب ــن تس ــی و هم چنی ــه کار عمل ــه ب ــل و عالق ــه و تحلی ــاالی تجزی ــدرت ب ق
ــت.  ــجویان اس دانش

مهندسی کامپیوتر
"این سیستم ما باال نمی   آید، لطفا یک نگاهی به آن بینداز" "می توانی این ویندوز جدید را برایم نصب کنی؟" و ... 

این ها سؤاالت و درخواست   هایی است که یک مهندس کامپیوتر بسیار آن ها را می   شنود. 
بله! یک مهندس کامپیوتر قطعا این توانایی ها را دارد ولی تخصص او فراتر از این   هاست. 

ایــن رشــته بــه دو شــاخه اصلــی ســخت افــزار و نرم افــزار تقســیم می   شــود. مهندســی ســخت افــزار مطالعــه، طراحــی و راه انــدازی 
ــامل  ــز ش ــزار نی ــی نرم اف ــده دارد. مهندس ــه عه ــر را ب ــس کامپیوت ــل لم ــز قاب ــوال هرج ــا و اص ــری، مداره ــتم های کامپیوت سیس
ــا  ــزار ب ــه آن فرمــان می   دهنــد. مهندســان نرم اف ــد و ب ــر را دارن ــی اســت کــه عمــال حکــم مغــز و روح کامپیوت برنامه   هــا و کدهای
ــازار عرضــه می کننــد. ممکــن اســت یــک  ــه ب ــا پیچیــده ای را طراحــی و ب آموختــن زبان   هــای برنامه نویــس، برنامه   هــای ســاده ی

برنامــه کامپیوتــری بنویســید و یــک شــبه، ره صــد ســاله را برویــد!
برخی از دروس مهم این رشته عبارتند از: 

 دروس پایه شامل ریاضی، فیزیک، شیمی و ... که با سایر مهندسی ها مشترک است. 
برنامه سازی پیشرفته

طراحی الگوریتم
مدارهای منطقی و الکترونیکی

آمار و احتماالت مهندسی
آینده شغلی

آینــده شــغلی ایــن رشــته بــا توجــه بــه شــرایط دنیــای امــروز خــوب اســت و حوزه   هــای فراوانــی از جملــه شــرکت های مختلــف 
ــته در دوران  ــن رش ــجویان ای ــی از دانش ــی بعض ــت دارد. از طرف ــرای فعالی ــی، ب ــرکت های مهندس ــی ش ــا تمام ــی ی برنامه   نویس
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ــد.  ــد کنن ــد و کســب درآم ــی انجــام دهن ــد پروژه   هــای مختلف ــا همــکاری هــم می توانن دانشــجویی ب
امکان ادامه تحصیل

امکان ادامه تحصیل در این رشته در مقاطع باالتر در داخل و خارج کشور وجود دارد. 
این رشته در مقطع کارشناسی ارشد شامل گرایش   های زیر است:

مهندسی نرم افزار
هوش مصنوعی و رباتیک

معماری سیستم های کامپیوتری
مهندسی الگوریتم   ها و محاسبات

توانایی های الزم
دانشــجوی رشــته مهندســی کامپیوتــر بایــد در زمینــه فیزیــک و بــه ویــژه ریاضــی قــوی باشــد. از طرفــی چــون رشــته کامپیوتــر 
ــا تکنولوژی   هایــی اســت کــه در حــال پیشــرفتند، یــک دانشــجوی کامپیوتــر بایــد همیشــه اطالعــات بــه روز داشــته و  مرتبــط ب

ــه دنبــال یادگیــری باشــد.  هم چنیــن پیوســته ب
مهندسی پزشکی

ــا مطالعــه روی  ــال، بیوالکتریــک و بیومکانیــک دارد. یــک مهنــدس پزشــکی، ب ــه نام هــای بیومتری مهندســی پزشــکی 3 شــاخه ب
آناتومــی بــدن انســان و سیســتم های زنــده و بــا اســتفاده از دانــش مهندســی خــود، ایــن مطالعــات را در راســتای هــدف معینــی 
نظیــر درمــان یــا تشــخیص برخــی بیماری   هــا، تولیــد تجهیــزات پزشــکی و ... مدل ســازی می کنــد. بیش تــر حــوزه فعالیــت ایــن 
ــا ایــن رشــته هماهنــگ  ــا ســالمت انســان اســت، امــا چــون فعالیت   هــای پزشــکی ب ــا مراکــز مرتبــط ب افــراد در بیمارســتان   ها ی
نیســت مشــکالتی در ایــن مســیر وجــود دارد. مهندســی پزشــکی دارای زمینه هــای تحقیــق و پژوهــش و حتــی تولیــد بســیار زیــاد 
ــای مصنوعــی، تولیــد )تعمیــر و نگهــداری(  ــوان تولیــد پ ــه فعالیت   هایــی کــه تاکنــون انجــام شــده می ت و جالبــی اســت. از جمل

دســتگاه فشارســنج و تنفــس مصنوعــی، ســاختن پالتیــن در انــدازه بهینــه و ... را نــام بــرد. 
برخی از دروس مهم این رشته عبارتند از: 

 دروس پایه شامل ریاضی، فیزیک، شیمی و ... که با سایر مهندسی ها مشترک است. 
مدارهای الکتریکی

بیوفیزیک و بیوشیمی
آناتومی و آزمایشگاه 

مدارهای منطقی
تجهیزات عمومی و پزشکی بیمارستان   ها

آینده شغلی
ایــن رشــته در ایــران جــزء رشــته   های جدیــد اســت و بســتر   های مناســب جهــت اشــتغال، بــه خوبــی فراهــم نیســت. امــا وضعیــت 
کلــی مهندســی پزشــکی در دنیــا، خــوب اســت. از طرفــی بــا پیشــرفت روز بــه روز تکنولــوژی و هم چنیــن گــران بــودن تجهیــزات 
ــد. از جملــه مراکــزی کــه ایــن افــراد می تواننــد  ــر تربیــت نیــروی زبردســت در ایــن حــوزه را دارن پزشــکی، دانشــگاه ها ســعی ب
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ــرد.  ــام ب ــع پزشــکی را ن ــوان بیمارســتان   ها، شــرکت ها و کارخانه   هــای تولیــد صنای ــه کار شــوند می ت مشــغول ب
امکان ادامه تحصیل

امکان ادامه تحصیل در این رشته در مقاطع باالتر در داخل و خارج کشور وجود دارد. 
مهندسی پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد شامل گرایش   های زیر است:

بیوالکتریمپک
بیومکانیک
بیومتریال

توانایی های الزم
دانشجوی رشته مهندسی پزشکی باید در زمینه فیزیک و ریاضی قوی باشد. 

داشتن ذهن خالق و عالقه به یادگیری  
مهندسی مکانیک

قصه مهندسی مکانیک از کجا شروع شد؟
ــا هــم تحــت عنــوان الکترومکانیــک  در ســال   های ابتدایــی آمــوزش مهندســی در ایــران، مهندســی مکانیــک و مهندســی بــرق ب
ارائــه می   شــدند. حــال بعــد از چندیــن بــازه مختلــف، رشــته مکانیــک عمومــی بــا گرایش   هــای مختلــف در حــال تدریــس اســت. 
ــم  ــه مفاهی ــا این ک ــن نقــش را دارد. ب ــک بیش تری ــش فیزی ــم، دان ــه مه ــک پای ــوان ی ــه عن ــر ریاضــی ب ــالوه ب ــن رشــته، ع در ای
فیزیــک بســیار کاربــرد دارنــد، امــا یــک مهنــدس مکانیــک بایــد در دوران تحصیــل علــوم مختلفــی را فــرا گیــرد و مهارت   هــای 
گوناگــون بــه دســت آورد. بــه همیــن جهــت، فعالیت   هــای آن هــا عــالوه بــر ســختی و پیچیدگــی، تنــوع زیــادی دارد. مهندســی 

ــا رشــته   های مهندســی شــیمی و هــوا فضــا اشــتراک دارد.  مکانیــک در برخــی دروس ب
برخی از دروس مهم این رشته عبارتند از: 

 دروس پایه شامل ریاضی، فیزیک، شیمی و ... که با سایر مهندسی ها  مشترک است. 
  استاتیک
دینامیک

کنترل اتوماتیک
ترمودینامیک

مکانیک سیاالت
گرایش های کارشناسی

طراحی جامدات: مطالعه  روی دستگاه ها و ماشین ها بر مبنای مفاهیم فیزیکی
حرارت و سیاالت: بررسی خواص سیاالت و کنترل و طراحی به وسیله آن   ها

ساخت و تولید مهندسی: روش ساخت یک قطعه با کیفیت و بهره وری مناسب
آینده شغلی

ــرای  ــیعی ب ــای کاری وس ــک حوزه   ه ــان مکانی ــف مهندس ــای مختل ــوژی و توانایی   ه ــه روز تکنول ــرفت روز ب ــه پیش ــه ب ــا توج ب
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فعالیــت ایــن دانشــجویان وجــود دارد. پــس بــا کمــی همــت و تــالش می توانیــد موقعیــت مناســبی کســب کنیــد. از جملــه مراکــز 
ــزار  ــاخت اب ــی، س ــوازم خانگ ــد ل ــازی، تولی ــل ماشین   س ــف مث ــای مختل ــه کارخانه ه ــوان ب ــک می ت ــان مکانی ــت مهندس فعالی

مکانیکــی مختلــف اشــاره کــرد. 
امکان ادامه تحصیل

امکان ادامه تحصیل در این رشته در مقاطع باالتر در داخل و خارج کشور وجود دارد. 
این رشته در مقطع کارشناسی ارشد شامل گرایش   های زیر است:

ساخت و تولید
طراحی کاربردی

تبدیل انرژی
مهندسی سیستم محرکه خودرو

بیومکانیک
مهندسی سالح

توانایی های الزم
دانشجوی رشته مهندسی مکانیک باید در زمینه ریاضی و به ویژه فیزیک قوی باشد. 

داشتن پشتکار و هوش باال
ناگفته نماند در برخی گرایش   ها به دلیل شرایط کاری، فقط دانشجوی مرد پذیرفته می   شود. 

مهندسی هوا فضا
حتمــا کســانی را دیده ایــم کــه رؤیــای منجــم شــدن یــا خلبانــی را در ســر می   پروراننــد و می خواهنــد در آینــده رشــته مهندســی 
ــا مطالعــه اصــول  ــا رویــای ایــن افــراد اســت. در واقــع مهنــدس هــوا فضــا، ب هــوا فضــا بخواننــد. امــا واقعیــت کمــی متفــاوت ب
ــود. از  ــا می   ش ــک هواپیم ــاخت ی ــاده طراحــی و س ــا و ... آم ــرواز و جلوبرنده ه ــک پ ــی، مکانی ــازه هوای ــک، س ــه   ای آیرودینامی پای
طرفــی نیــز بودجه   هــای عظیمــی بــه پروژه   هــای هــوا فضایــی تعلــق می گیــرد. ایــن بودجه   هــا می تواننــد نظامــی یــا غیرنظامــی 
ــامل  ــازند ش ــا می   س ــوا فض ــان ه ــه مهندس ــازه   هایی ک ــت. س ــیار باالس ــته بس ــن رش ــیت ای ــل حساس ــن دلی ــه همی ــند، ب باش
ــت.  ــا اس ــا در کارخانه ه ــوا فض ــان ه ــت مهندس ــر فعالی ــت. بیش ت ــک   ها و ماهواره   هاس ــا، موش ــا، گالیدر   ه ــا، چرخ بال   ه هواپیماه

برخی از دروس مهم این رشته عبارتند از: 
 دروس پایه شامل ریاضی، فیزیک، شیمی و ... که با سایر مهندسی ها  مشترک است. 

  مکانیک سیاالت
انتقال حرارت

استاتیک و مقاومت مصالح
تحلیل سازه و ارتعاشات

آینده شغلی
ایــن رشــته در ایــران یــک رشــته نســبتا نوپــا اســت، بــه همیــن دلیــل بســترهای مناســب کاری آن هنــوز فراهــم نشــده اســت، امــا 
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بــه طــور عمومــی مهندســان هوافضــا، وضعیــت شــغلی خوبــی دارنــد. از جملــه مراکــزی کــه یــک مهنــدس هــوا فضــا می توانــد 
ــده می   ســازند،  ــه نوعــی وســایل پرن ــه تمــام شــرکت های دولتــی و غیردولتــی کــه ب ــوان ب ــه کار شــود می ت در آن جــا مشــغول ب
اشــاره کــرد. بــه دلیــل اشــتراک دروس مهندســی هــوا فضــا و مهندســی مکانیــک، برخــی از موقعیت   هــای شــغلی ایــن دو رشــته 

ــد.  ــانی دارن هم   پوش
امکان ادامه تحصیل

این رشته در مقطع کارشناسی ارشد در داخل کشور ارائه می   شود. 
توانایی های الزم

داشتن پایه قوی ریاضی و فیزیک و هم چنین شیمی
تسلط به زبان انگلیسی به دلیل وجود مراجع انگلیسی

پشتکار و تالش زیاد
مدیریت و برنامه   ریزی
مهندسی شیمی

قصــه مهندســی شــیمی از آنجــا شــروع شــد کــه صنعتگــران بــه یــک مشــکل برخوردنــد. و آن این کــه نیــاز بــه یــک مهنــدس 
ــن  ــد و در عی ــازی کن ــی و مدل س ــع را پیش بین ــاز صنای ــورد نی ــیمیایی م ــای ش ــد فراینده ــد و بتوان ــیمی بدان ــه ش ــی ک مکانیک
حــال یــک مهنــدس بــا تمــام مشــتقاتش باشــد. پــس احتمــاال هــر جــا کــه حــرف از رخ دادن یــک یــا چنــد فراینــد اســت، بــه 
یــک مهنــدس شــیمی نیــاز اســت. حــال شــما از صنایــع و فرایندهــای وابســته بــه گاز و نفــت و پتروشــیمی بگیریــد تــا برســید 

بــه صنایــع دارویــی، غذایــی، زیســت محیطــی، بیوتکنولــوژی و ... . 
ــه  ــی ب ــا از تجهیزات ــد و چــون رخ دادن فراینده ــد چن ــا بتوان ــاز اســت ت ــک مهنــدس شــیمی نی ــع وجــود ی ــن صنای در تمــام ای

ــد.  ــن نحــو محاســبه و طراحــی کن ــه بهتری ــا، ب ــواد حاضــر در واکنش ه ــه خــواص م ــا توجــه ب ــر را ب ــزات دیگ تجهی
نتیجــه ایــن طراحــی در اختیــار مهندســان مکانیــک و متالــوژی قــرار می گیــرد تــا بــا عملیاتــی کــردن مشــخصات استخراج شــده 
ــاخت  ــای س ــن قدم   ه ــن و مهم تری ــه اولی ــود ک ــور می ش ــود. اینط ــاخته ش ــاز س ــورد نی ــزات م ــیمی، تجهی ــان ش ــط مهندس توس
ــروزه  ــت ام ــوان گف ــت می ت ــود. در نهای ــته می   ش ــیمی )Basic Engineering( برداش ــی ش ــت مهندس ــه هم ــه ب ــک کارخان ی
ــا این جــای  ــه فعالیــت کنــد. خــب فکــر می   کنــم ت ــدون مهنــدس شــیمی شــروع ب ــد ب ــه تولیــدی مــوادی نمی توان هیــچ کارخان
ــا رشــته شــیمی محــض مشــخص شــد! شــاید حــاال کــه شــما این   هــا را می دانیــد تعجــب کنیــد کــه  کار تفــاوت ایــن رشــته ب

ــد.  ــان را نمی   دانن ــد و تفاوت   ش ــتباه می   گیرن ــم اش ــا ه ــته را ب ــن دو رش ــا ای ــب آدم ه اغل
برخی از دروس مهم این رشته عبارتند از: 

حــدود ۱۹ واحــد از ۱42 واحــدی کــه بایــد در ایــن رشــته گذرانــده شــود مربــوط بــه قســمت های مختلــف شــیمی اعــم از شــیمی 
ــن رشــته، از  ــا ای ــر دانشــجو ب ــد جدی ت ــه می   شــود. پیون ــه ارائ ــوان دروس پای ــه عن ــه ب ــا و ... اســت ک ــی، ســینتیک واکنش   ه آل

تــرم 3 بــه بعــد و بــا گذرانــدن دروس بســیار مهــم ایــن رشــته رخ می دهــد. 
 ایــن دروس شــامل ترمودینامیــک، موازنــه مــواد و انــرژی در فرایندهــا، اصــول انتقــال حــرارت، عملیــات واحــد )کــه بــه اصــول 

ــت.  ــی اس ــرح مهندس ــاد و ط ــردازد( و اقتص ــی می   پ ــم صنعت ــازی   های مه جداس
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گرایش   های کارشناسی 
صنایع پاالیش

صنایع پتروشیمی
صنایع گاز 

صنایع پلیمر
فرایند

بیوتکنولوژی
صنایع غذایی

* شــما می توانیــد پــس از قبولــی در رشــته کارشناســی مهندســی شــیمی، بــا انتخــاب دروس مربــوط گرایــش مــورد عالقه تــان 
انتخــاب کنیــد. قوانیــن مربــوط بــه ایــن امــر بســته بــه دانشــگاه، متفــاوت اســت. 

آینده شغلی
همان طــور کــه در مقدمــه ایــن بخــش گفتــه شــد، نیــاز بــه ایــن رشــته در بســیاری از صنایــع حــس می شــود. بــه گفتــه اســاتید 
ایــن رشــته، اگــر عالقه منــد بــه حضــور فعاالنــه در صنعــت و تولیــد باشــید، می توانیــد بــا همــان لیســانس خــود البتــه بــا داشــتن 
تــالش و تمریــن و هم چنیــن رزومــه دانشــگاهی مناســب وارد آینــده شــغلی شــوید. امــا بــه  طــور خــاص می تــوان دربــاره بســتر 
دســت نخــورده گرایــش صنایــع گاز ایــن رشــته صحبــت کــرد. کشــور مــا ایــران، دارای منابــع عظیــم گازی اســت. امــا متأســفانه 
هم چنــان قســمت اعظمــی از آن هنــوز بکــر مانــده و مــا را بــا وجــود داشــتن رتبه هــای نخســتین از نظــر منابــع گازی در جهــان، 
ــن رشــته  ــران، ای ــرار داده اســت. ضمــن آن کــه در خــارج از ای ــت بخــش تولیــد گاز در جهــان ق ــه چنــدان رضای در رتبه هــای ن

دارای جایــگاه درآمدزایــی باالیــی اســت. اغلــب آینــده شــغلی ایــن گرایــش وابســته بــه دولــت اســت. 
عــالوه بــر ایــن گرایــش، ســایر گرایش هــای ایــن مهندســی در بســیاری از صنایــع، کاربــرد داشــته اســت. در برخــی دیگــر از ایــن 
ــن  ــرد. در ای ــدا ک ــت پی ــکار و خالقی ــازی ابت ــت یکه ت ــورده   ای جه ــت نخ ــر و دس ــای بک ــوان زمینه ه ــان می ت ــا هم چن گرایش ه

راســتا می توانیــد در شــرکت های دیگــران یــا شــرکت تأســیس شــده توســط خودتــان بــه فعالیــت بپردازیــد. 
امکان ادامه تحصیل

ــذب  ــرای ج ــه ب ــور عالق ــارج از کش ــه در خ ــل و چ ــه در داخ ــد، چ ــر داری ــدن در س ــی ش ــأت علم ــتاد و هی ــودای اس ــر س اگ
ــت.  ــود اس ــری موج ــد و دکت ــی ارش ــتاق کارشناس ــال و مش ــجویان فع دانش

مهندسی نفت
بــا توجــه بــه ذخایــر نفتــی کشــور و وجــود بســتر   های مناســب شــغلی بــا شــرایط و مزایــای خــوب، افــراد زیــادی بــه ایــن رشــته 

تمایــل دارنــد. 
ــا  ــوان ب ــا بت ــت ت ــص اس ــرو   ی کار متخص ــت نی ــر تربی ــعی ب ــی، س ــع نفت ــدن مناب ــم ش ــوژی و ک ــرفت تکنول ــا پیش ــی ب از طرف

ــم.  ــرداری کنی ــره ب ــورمان به ــی کش ــع نفت ــر، از مناب ــر و پربازده   ت ــای بهت روش ه
رشــته مهندســی نفــت شــباهت بســیار زیــادی بــه رشــته مهندســی شــیمی دارد، بــه طوری کــه در برخــی دانشــگاه ها، بعضــی از 
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کالس   هــای ایــن دو رشــته بــا هــم برگــزار می شــوند. در اصطــالح فعالیت   هــای مهندســان نفــت، صنایــع باالدســتی و فعالیت   هــای 
مهندســان شــیمی، صنایــع پاییــن دســتی را شــامل می شــوند. 

برخی از دروس مهم این رشته عبارتند از: 
دروس پایه شامل ریاضی، فیزیک، شیمی و ... که با سایر مهندسی ها  مشترک است. 

  برخی دروس مشترک با مهندسی شیمی مانند موازنه انرژی و مواد، ترمودینامیک، شیمی آلی و ... 
مبانی فرایندهای منابع نفت

کاربرد ریاضیات
گرایش های کارشناسی

مهندسی اکتشاف
مهندسی استخراج

مهندسی مخازن نفت
بهره برداری از منابع نفتی

طراحی فرایند نفت 
ــوان گرایــش   ــه عن ــوط آن را ب ــا انتخــاب دروس مرب ــی در رشــته کارشناســی مهندســی نفــت، ب * شــما می توانیــد پــس از قبول

ــه دانشــگاه متفــاوت اســت.  ــه ایــن امــر بســته ب ــان انتخــاب کنیــد. قوانیــن مربــوط ب موردنظرت
آینده شغلی

ــت در  ــان نف ــغلی مهندس ــای ش ــی از موقعیت   ه ــت. برخ ــت اس ــان نف ــرای مهندس ــه کاری ب ــن گزین ــی بهتری ــرکت های نفت ش
ــرد.  ــرد می   پذی ــجوی م ــط دانش ــگاه ها فق ــی از دانش ــخت کاری، بعض ــرایط س ــل ش ــه دلی ــت، ب ــق دور اس مناط

امکان ادامه تحصیل
امکان ادامه تحصیل در این رشته در مقاطع باالتر در داخل و خارج کشور وجود دارد. 

توانایی های الزم
داشتن پایه قوی در ریاضی و فیزیک و هم چنین تسلط به زبان انگلیسی. 

مهندسی پلیمر
حتمــا یادتــان هســت کــه در درس شــیمی راجــع بــه پلیمــر خواندیــد. در واقــع کاربــرد ایــن مولکول هــای عظیــم الجثــه آنقــدری 
ــد و چشــمی  ــاب برداری ــن کت ــر ســرتان را از روی ای ــن حــاال اگ ــد شــده. همی ــک رشــته دانشــگاهی تولی ــش ی ــه برای هســت ک
بگردانیــد خواهیــد دیــد کــه اطــراف مــا بــا محصــوالت پلیمــری از پالســتیک و الســتیک تــا االســتومر و رزیــن احاطــه شــده اســت. 
مهندســان ایــن رشــته خــواص فیزیکــی و مکانیکــی 3 دســته مهــم از مــواد یعنــی الســتیک، پالســتیک و کامپوزیــت را بــه طــور 
دقیــق بررســی می کننــد تــا بتواننــد مــواد مــورد نیــاز صنایــع را بــا ویژگی هایــی کــه مــد نظــر اســت بــه مرحلــه تولیــد درآورنــد. 
عالقه منــدان بــه ایــن رشــته بایــد دوســتدار علــم شــیمی و ســاختار و ترکیــب مــواد باشــند. امــا اگــر در دبیرســتان ارتبــاط خوبــی 
بــا کتــاب شــیمی نداشــتید، بایــد گفــت برخــورد شــما بــا ایــن درس در دبیرســتان یــک درس حفظــی اســت. وقتــی وارد دانشــگاه 
می   شــوید برخوردتــان بــه عنــوان یــک دانشــجو، جوینــده دانــش خواهــد بــود. درنتیجــه بــه احتمــال زیــاد از کشــف ارتبــاط بیــن 
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مســائلی کــه در دبیرســتان جهــت آوردن رتبــه خــوب در کنکــور صرفــا حفــظ می   کردیــد، شــگفت   زده خواهیــد شــد. 
برخی از دروس مهم این رشته عبارتند از: 

دروس پایه شامل ریاضی، فیزیک، شیمی و ... که با سایر مهندسی ها  مشترک است. 
  رئولوژی پلیمرها: بررسی نحوه رفتار سیاالت پلیمری که دارای خواص غیر نیوتونی هستند. 

ــس از  ــد و پ ــدا می کنن ــکل پی ــر ش ــد تغیی ــار می دهی ــوارد را فش ــی م ــه برخ ــد هنگامی ک ــا دیده ای ــتومر: حتم ــی االس مهندس
برداشــتن فشــار دســت، بــه حالــت اولیــه خــود برمی گردنــد. ایــن مــواد یــا همــان الســتیک ها، کاربــرد گســترده   ای در زندگــی مــا 

ــا نحــوه ســاخت ایــن مــواد و خــواص آن هــا آشــنا می شــوند.  دارنــد. داوطلبــان ایــن رشــته بــا گذرانــدن ایــن درس ب
مهندسی پالستیک

تکنولوژی کامپوزیت   ها: بررسی افزودن مواد دیگر به پلیمرها و بهبود خواص آن ها در راستای نیاز صنعت 
بســیاری از دروس ایــن رشــته بــا رشــته مهندســی شــیمی مشــترک اســت. ماننــد انتقــال حــرارت، موازنــه انــرژی و مــواد، عملیــات 

واحــد، ترمودینامیــک و ... 
گرایش های کارشناسی

صنایع پلیمر
صنایع پتروشیمی

صنایع گاز
صنایع پاالیش

فرایند
بیوتکنولوژی
صنایع غذایی
آینده شغلی

ــی  ــان، طراح ــد ساخت   ش ــی فراین ــوه طراح ــی و نح ــی و خانگ ــای صنعت ــب   ها، درزگیره ــا، چس ــیون رنگ   ه ــی فرموالس طراح
ــه رزین   هــا )مثــل بشــقاب های مالمیــن(، پوشــش کابل   هــا و ســیم   ها، ســاخت  نحــوه ســاخت تایرهــای ماشــین، شــکل دهــی ب
ــدان مصنوعــی، لنزهــای چشــمی( و ... همگــی در حیطــه مهندســی پلیمــر اســت. ضمنــا  ابزارهــای مــورد نیــاز در پزشــکی )دن
نظــارت بــر تولیــد تمــام ایــن مــواد و کنتــرل کیفــی آن هــا نیــز در حــوزه کاری مهندســان پلیمــر قــرار می گیــرد. پــس همان طــور 
کــه می بینیــد در صــورت داشــتن عالقــه و پشــتکار بــه گســتره   ی شــیر مــرغ تــا جــان آدمیــزاد بــرای ایــن رشــته بســتر کاری 
ــر خالقیــت خــود راه را  ــا اتــکا ب ــه عنــوان یــک پژوهشــگر در آزمایشــگاه ها، ب وجــود دارد. هم چنیــن می توانیــد در ایــن رشــته ب

ــرای تولیــد اقتصادی تــر مــواد قابــل توجــه در صنعــت هموارتــر کنیــد.  ب
امکان ادامه تحصیل

با وجود سن کم این رشته نسبت به سایر مهندسی   ها، موقعیت تحصیل در مقطع دکتری وجود دارد. 
مهندسی مواد

ــا دانســتن خــواص و ویژگــی  ــد. آن هــا ب ــا فقــط مهندســان مــواد هســتند کــه در زمینــه تمــام مــواد احاطــه نســبی دارن تقریب
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ــس  ــد. پ ــر باش ــم هزینه ت ــم ک ــرتر و ه ــم دردس ــم ک ــا ه ــد ت ــه می   دهن ــد ارائ ــرای تولی ــن راه را ب ــواد بهتری ــای م و فراینده
تعجبــی نــدارد کــه اغلــب رشــته   های مهندســی ســاخت )مثــل بــرق، مکانیــک، عمــران( از نتایــج کارهــای مهندســان مــواد بــرای 
ــرای ایــن منظــور دانشــجویان ایــن رشــته کارگاه   هــای زیــادی را  هرچــه بهینــه برگــزار کــردن کارهایشــان اســتفاده می کننــد. ب

ــد.  ــار می   رون ــد کلنج ــی و جدی ــف قدیم ــیوه   های مختل ــه ش ــف ب ــواد مختل ــا م ــکل ب ــه ش ــه هم ــا ب ــد و در آن ج می   گذرانن
کشــور مــا دارای منابــع و معــادن فراوانــی اســت کــه مهندســی مــواد می توانــد در راســتای هرچــه بیش تــر کــردن بهــره بــرداری 

از ایــن ذخایــر خــدادادی و قابــل رقابــت نمــودن صنایــع بــا نمونه   هــای جهانــی آن، نقــش ایفــا کنــد. 
برخی از دروس مهم این رشته عبارتند از: 

دروس پایه شامل ریاضی، فیزیک، شیمی و ... که با سایر مهندسی ها مشترک است. 
خوردگی و حفاظت مواد

بلورشناسی
مکانیک مواد

روش های شناسایی مواد
فیزیک حالت جامد مواد )حتما در اواخر فیزیک سال آخر دبیرستان چیزهایی درباره آن خوانده   اید. (

گرایش   های کارشناسی
ــه ســایر  ــا ورود ایــن مــاده ب ســرامیک، برخــالف تصــور مــا صرفــا شــامل ظــروف ســفالی و کاشــی   های حمــام نمی شــود بلکــه ب
ــرای  ــجو را ب ــش دانش ــن گرای ــت. ای ــه اس ــورت گرفت ــا ص ــی در آن ه ــول عظیم ــکی و ... تح ــک، پزش ــه الکترونی ــع از جمل صنای

ــد.  ــت می کن ــد تربی ــرد جدی ــف کارب ــا تعری ــون ی ــای گوناگ ــرای کاربرده ــاده ب ــن م ــازی ای آماده س
متالــورژی اســتخراجی: نحــوه اســتخراج از معــادن در حــوزه کاری ایــن رشــته نیســت و کار ایــن متخصصــان زمانــی آغــاز می شــود 
کــه اســتخراج ســنگ معــدن صــورت گرفتــه باشــد: ایــن در حالــی اســت کــه بایــد مــواد و فلــزات بــا ارزش را از ســنگ معــدن 

اســتخراج کــرد. 
متالورژی صنعتی )تولید آلیاژهای صنعتی(

آینده شغلی
بــرای ایــن افــراد قابلیــت اشــتغال در مراکــز مربــوط بــه فرایند   هــای اســتخراج و تولیــد مــواد اولیــه فلــزی وجــود دارد. هم چنیــن 
ــر و ... پذیــرای فارغ التحصیــالن مشــتاق ایــن رشــته    اســت. هم چنیــن  ــه خــودرو، یخچــال، کول ــوط ب صنایــع تولیــد قطعــات مرب
می توانیــد بــه عنــوان پژوهشــگر خــالق در آزمایشــگاه ها خــواص جدیــدی را بــرای مــواد بــه وجــود آوریــد کــه نیــاز صنایــع اســت. 

امکان ادامه تحصیل
ــع جــزء  ــا و صنای ــا بســیاری از کاربرده ــادش ب ــاط زی ــل ارتب ــه دلی ــورژی در مقطــع کارشناســی ارشــد ب ــواد و متال مهندســی م

ــت: ــش اس ــته دارای 8 گرای ــن رش ــی ای ــور کل ــه ط ــود. ب ــیم بندی می   ش ــاال تقس ــای ب ــا گرایش ه ــته های ب رش
جوشکاری

2 ـ  خوردگی و حفاظت از مواد
3 ـ  شناسایی و انتخاب مواد مهندسی
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4 ـ  ریخته گری
5 ـ  نانو مواد

6 ـ  مهندسی پزشکی
۷ ـ  سرامیک

8 ـ  متالورژی استخراجی
مهندسی معماری

ایــن رشــته هــم جنبــه هنــری دارد و هــم جنبــه فنــی. امــا جنبــه فنــی آن در راســتای جنبــه هنــری بــه خدمــت گرفتــه می   شــود. 
ــن مســأله  ــی عمده   تری ــه نظــر برســد، ول ــن رشــته مشــکل ب ــای محاســباتی و ریاضــی ای اگرچــه ممکــن اســت برخــی درس   ه
ــی، طراحی هــا و ســاخت ماکت هاســت. مهندســان معمــاری در طراحی   هــای  ــاد کارهــای عمل ــن رشــته حجــم زی دانشــجویان ای
خــود عــالوه بــر اصــول فنــی بیش تــر بــه جنبه   هــای زیبایــی شــناختی ســازه ماننــد نورپــردازی می پردازنــد. امــروزه پرداختــن بــه 
جنبــه زیبایــی در پروژه   هــای کوچــک و بــزرگ اهمیــت فراوانــی دارد و نمی تــوان پــروژه ارزنــده ای را بــدون مهندســان معمــاری 

بــه پایــان بــرد. 
برخی از دروس مهم این رشته عبارتند از: 

دروس بــرای ایجــاد توانمنــدی در طراحــی و داشــتن ذهــن خــالق )بعــد هنــری رشــته(: بیــان معمــاری، درک و بیــان محیــط، 
مقدمــات طراحــی و ... . 

ــا،  ــات و آماره ــر، ریاضی ــه مناظ ــردی، هندس ــه کارب ــته(: هندس ــی رش ــد فن ــاری )بع ــک معم ــن و تکنی ــوزش ف ــرای آم دروس ب
ــی و ...  ــی و الکتریک ــات مکانیک ــح، تأسیس ــت مصال ــزی، مقاوم ــی و فل ــازه های بتن ــتایی، س ایس

گرایش   های معماری
معماری

معماری منظر
مدیریت پروژه و ساخت

طراحی شهری
برنامه ریزی شهری
تکنولوژی معماری

انرژی معماری
مرمت ابنیه سنتی

معماری اسالمی
معماری ایران
آینده شغلی

ــر  ــت دفات ــرح و سرپرس ــرای ط ــر اج ــاختمان ها، ناظ ــی س ــی فن ــد طراح ــی می توانن ــدرک کارشناس ــار دارای م ــان معم مهندس
مشــاوره شــوند. مهندســان معمــاری کــه مــدارک عالــی در مقطــع تحصیــالت تکمیلــی دارنــد بــه دلیــل گذارنــدن بیش تــر دروس 
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هنــری معمــاری عــالوه بــر طراحــی بناهــا، می تواننــد بــه طراحــی و ســاخت ماکــت و طراحــی داخلــی بپردازنــد یــا بــه عنــوان 
ناظــر ســاخت فعالیــت کننــد. 

امکان ادامه تحصیل
امــکان ادامــه تحصیــل در ایــن رشــته در مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکتــری وجــود دارد. همچنیــن داشــتن یــک رزومــه قــوی 

ــد. ــه گرفتــن بورســیه تحصیلــی در ایــن رشــته در دانشــگاه های معتبــر کمــک نمای ــد ب می توان
شهرسازی

آیا تا به    حال به ساختار شهری که در آن زندگی می   کنید فکر کرده اید؟ 
ــا  ــوم را ب ــن عل ــام ای ــه تم ــر باشــد ک ــک نف ــد ی ــه بای ــک متخصــص نیســت، بلک ــی کار ی ــه تنهای ــک شــهر خــوب ب ســاختن ی
ــا اســتفاده از  ــدس شهرســازی، ب ــد. مهن ــه توســعه شــهری کمــک کن ــردی ب ــه راهب ــک برنام ــه ی ــا ارائ ــد و ب ــت کن ــم مدیری ه
آموخته   هــای خــود در دانشــگاه و انجــام دادن فعالیت هایــی کــه در برنامــه درســی   اش اســت، ایــن توانایــی را خواهــد داشــت کــه 
ــل توجــه ایــن اســت کــه ایــن رشــته در تمــام  ــا گروه   هــای مختلــف در تهیــه طرح هــای شــهری فعالیــت کنــد. امــا نکتــه قاب ب
دنیــا بــا عناویــن برنامه ریــزی شــهری و طراحــی شــهری شــناخته شــده اســت کــه خــود شــامل محورهــای اصلــی برنامه   ریــزی 
ــه شــامل آب و  ــای شــبکه های زیرســاختی )ک ــی، برنامه ه ــزی اقتصــادی و اجتماع ــل، برنامه   ری ــزی حمــل و نق شــهری، برنامه   ری

ــت طراحــی شــهری اســت.  ــط زیســت و در نهای ــزی محی ــرق و ... هســتند(، برنامه   ری گاز و ب
ــل از  ــای حاص ــل داده ه ــدرت تحلی ــوب و ق ــی خ ــات عموم ــتن اطالع ــازی، داش ــجوی شهرس ــم دانش ــای مه ــه توانایی   ه از جمل

ــت.  ــود اس ــات خ ــی و مطالع ــت   های میدان برداش
برخی از دروس مهم این رشته عبارتند از: 

دروس پایــه ایــن مهندســی بــا ســایر رشــته های مهندســی متفــاوت اســت و شــامل مبانــی شهرســازی، مبانــی اقتصــاد، کاربــرد 
هندســه و ریاضیــات در شهرســازی و ... اســت. 

حقوق و قوانین شهری
مبانی مهندسی شبکه حمل نقل و تأسیسات شهری

کارگاه مختلف شامل طراحی شهری، طرح های اجرایی و ... 
مدیریت و سازمان اجرایی شهری

آینده شغلی
بــرای ایــن افــراد قابلیــت اشــتغال در نهاد   هــای مختلــف شهرســازی کشــور از جملــه دفاتــر فنــی شــهرداری و وزارت کشــور، ادارات 
کل مســکن و شهرســازی، دفاتــر خصوصــی یــا دولتــی شهرســازی، وجــود دارد. هم چنیــن می توانیــد بــه عنــوان یــک کارشــناس 

در نهاد   هــای مختلــف مثــل دادگســتری و ســازمان پیشــگیری از مدیریــت بحــران فعالیــت کنیــد. 
امکان ادامه تحصیل

مهندسی شهرسازی، با توجه به قدمت خود، در تمامی مقاطع تحصیلی دانشجو می   پذیرد. 
در مقطــع کارشناســی، ایــن رشــته فقــط تحــت عنــوان مهندســی شهرســازی ارائــه می شــود و در مقطــع کارشناســی ارشــد شــامل 

گرایش   هــای زیــر اســت:
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۱ ـ  مجموعه برنامه   ریزی شهری و منطقه   ای و مدیریت شهری
2 ـ طراحی شهری

مهندسی معدن
بــرای تولیــد هرمــاده   ای نیــاز بــه مــواد اولیــه داریم. ایــن مواد اولیــه نهایتــا باید از یــک معدن اســتخراج و برای اســتفاده آماده شــود. 
بــه نظــر شــما برایمــان به صرفه   تر اســت تا ایــن مواد را از معادن خودمان اســتخراج کنیم یــا آن ها را از طریــق واردات تأمین کنیم؟ یا 
 اصــال وقتــی خودمــان معــدن داریم چطور اســت آن ها را به فرصتــی برای ایجاد اشــتغال و درآمدزایی از طریق صــادرات تبدیل کنیم؟ 
ــی  ــتفاده از مبان ــت. اس ــه اس ــرار گرفت ــاده   ای ق ــه م ــدن چ ــاک مع ــن خ ــه   ای از ای ــه نقط ــه در چ ــم ک ــور بفهمی ــتی چط راس
زمین شناســی و شــناخت ســنگ   ها در ایــن مــورد امــری ضــروری بــه    نظــر می   رســد. آیــا اســتخراج از معدنــی خــاص بــه صرفــه 
اســت؟ بایــد میــزان ذخایــر آن ارزیابــی شــود و هم چنیــن روش هــای اســتخراج بهینــه بــرای آن بــه کار رود. بــرای دســتیابی بــه 

ــه اســت.  ــن پرســش   هایی رشــته مهندســی معــدن شــکل گرفت پاســخ چنی
برخی از دروس مهم این رشته عبارتند از: 

 دروس پایه شامل ریاضی، فیزیک، شیمی و ... که با سایر مهندسی ها  مشترک است. 
  طراحی معادن روباز

کنترل زمین و نگهداری
نقشه برداری معدنی

گرایش های کارشناسی
استخراج: حفاری و نگهداری معدن، طراحی معدن، فرآورده   های مواد معدنی

اکتشاف: مطالعه مکانیک سنگ و زمین شناسی، اکتشاف زمین از طریق فیزیک )ژئوفیزیک( 
آینده شغلی

غالبــا کار در ایــن رشــته شــرایط ســختی دارد. تمــام وقــت ایــن مهندســان در معــادن ســپری نمی شــود، بلکــه رفتــن بــه جاهایــی 
کــه کم تــر آدمــی در آن   جــا بــرای کشــف پــا گذاشــته یــا توســعه معــادن و بازدیــد، جــزء تجربیــات ثابــت ایــن مهندســان اســت. 
هم چنیــن می تــوان بــه شــکل محــدود در آزمایشــگاه ها و مراکــز طراحــی معــدن فعالیــت کــرد. نکتــه جالــب دربــاره ایــن رشــته 
ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه ایــن افــراد در زمینــه زمین شناســی اطالعــات باالیــی دارنــد، می تواننــد در پروژه   هــای ســاخت ســد 

یــا تونل   هــای متــرو و ... هرگونــه فعالیــت مرتبــط بــا مبحــث زمین شناســی داشــته باشــند. 
امکان ادامه تحصیل

ادامه تحصیل در این رشته در مقطع کارشناسی ارشد به گرایش   های زیر ختم می   شود. 
 فراوری مواد معدنی

 اکتشاف معدن
استخراج معدن
 مکانیک سنگ
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مهندسی صنایع
ــادی  ــود اقتص ــث س ــش داد و باع ــوان افزای ــه می ت ــین   آالت را چگون ــازده ماش ــرد؟ ب ــر ک ــد را بهت ــک فراین ــوان ی ــه می ت چگون

بیش تــری شــد؟ 
چه کسانی قرار است به این سؤاالت پاسخ دهند؟

در یــک کالم وظیفــه مهنــدس صنایــع، بهبــود سیســتم ها و پربــازده کــردن صنایــع مختلــف بــا توجــه بــه دانــش خــود اســت . 
یعنــی نــه تنهــا روش هــای گذشــته و ســنتی بــرای مدیریــت صنایــع و مؤسســات مختلــف پاســخگو نیســت، بلکــه در دنیــای امــروز 
ــه روش هــای علمــی و فنــی نویــن جهــت مدیریــت باشــد، احســاس می   شــود. ایــن فــرد همــان  ــه فــردی کــه مســلط ب نیــاز ب
مهنــدس صنایــع اســت. تفکــر یــک مهنــدس صنایــع در یــک سیســتم همیشــه در جهــت بهتــر کــردن اســت، یعنــی بــا توجــه بــه 

علومــی کــه در دانشــگاه فــرا می گیــرد،    خــود بــه خــود افــکارش در ایــن مســیر بــه بــار می   نشــیند. 
 از طرفــی وجــود او در یــک شــرکت ماننــد پلــی اســت میــان قســمت فنــی و مدیــران؛ زیــرا ادبیات هــر دو طــرف را متوجه می   شــود. 
ــه هــدف خــود  ــم ب ــت تی ــد و در نهای ــم را لذت   بخــش    کن ــک تی ــه مســیر حرکــت ی ــو و خالقان ــا دادن ایده   هــای ن ــد ب او می توان
ــتن  ــاال و داش ــل ب ــدرت تحلی ــک، ق ــی و فیزی ــوی ریاض ــه ق ــتن پای ــع، داش ــدس صنای ــک مهن ــای ی ــه توانایی   ه ــد. از جمل برس

ــوآوری اســت.  خالقیــت و ن
 برخی از دروس مهم این رشته عبارتند از: 

دروس پایه شامل ریاضی و فیزیک که تقریبا بین تمام رشته   های مهندسی  مشترک است. 
  اقتصاد عمومی

علم مواد
اصول حسابداری و هزینه   یابی

آمار مهندسی
کنترل پروژه

گرایش   های کارشناسی 
تولید صنعتی

تکنولوژی صنعتی
برنامه   ریزی و تحلیل سیستم ها

ایمنی صنعتی
* شــما می توانیــد پــس از قبولــی در رشــته کارشناســی مهندســی صنایــع، بــا انتخــاب دروس مربــوط، آن را بــه عنــوان گرایــش  

مــورد عالقه تــان انتخــاب کنیــد. قوانیــن مربــوط بــه ایــن امــر بســته بــه دانشــگاه متفــاوت اســت. 
آینده شغلی

همان طــور کــه گفتــه شــد، نیــاز بــه وجــود ایــن مهندســی در صنایــع مختلــف احســاس می شــود پــس اگــر کمــی همــت کنیــد 
قطعــا می توانیــد موقعیت هــای شــغلی مناســبی حتــی بــا مــدرک لیســانس بــه دســت آوریــد. 

اگــر شــرکت یــا مؤسســه   ای بــه یــک فــرد جهــت برنامه   ریــزی و مدیریــت نیــاز داشــته باشــد، مهنــدس صنایــع میــان مهندســی   های 
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دیگــر، بهتریــن گزینه اســت. 
امکان ادامه تحصیل

ایــن رشــته در داخــل کشــور در تمامــی مقاطــع تدریــس می شــود و هم چنیــن ادامــه تحصیــل در خــارج از کشــور نیــز میســر 
اســت. بعضــی از دانشــجویان ایــن رشــته در مقطــع کارشناســی ارشــد رشــته اقتصــاد را انتخــاب می کننــد. 

مهندسی نساجی
بشــر ابتــدا بــرای تأمیــن پوشــاک خــود صنعــت نســاجی را پدیــد آورد. امــروزه عــالوه بــر پوشــاک منســوجات کاربــرد گســترده تری 
ــه  ــش و تخصــص مخصــوص ب ــد دان ــه اداره آن نیازمن ــرده ک ــدا ک ــان گســتردگی پی ــن صنعــت چن ــد. درحــال حاضــر ای یافته ان
ــن  ــف ای ــای مختل ــد. از بخش ه ــرار می ده ــدان ق ــار عالقه من ــاجی در اختی ــی نس ــته مهندس ــص را رش ــن تخص ــت. ای ــود اس خ
ــن   ــت  و هم چنی ــینی  و موک ــرش  ماش ــد ف ــه (، تولی ــواع  پارچ ــد ان ــی  )تولی ــف ، بافندگ ــای  مختل ــد نخ ه ــه تولی ــوان ب ــت می ت صنع

ــرد.  ــاره  ک ــن  اش ــون  و پلی پروپیل ــل  نایل ــی  مث ــاف  مصنوع ــد الی ــای  تولی ــاپ  و کارخانه ه ــرزی ، چ ــای  رنگ کارخانه ه
این رشته دارای 3 گرایش تکنولوژی  نساجی ، شیمی  نساجی  و علوم  الیاف  و پوشاک است . 

برخی از دروس مهم این رشته عبارتند از: 
دروس پایه شامل ریاضی و فیزیک که تقریبا بین تمام رشته   های مهندسی  مشترک است. 

  دروس  تخصصی  گرایش  تکنولوژی  نساجی :
کارگاه  جوشــکاری ، اصــول  ســاختمانی  مــواد پلیمــری ، اســتاتیک ، نقشه کشــی  صنعتــی ، ترمودینامیــک  عمومــی ، کارگاه  ماشــین ابزار، 

علــوم  الیــاف ، مقاومــت  مصالــح ، دینامیــک  عمومــی ، کارگاه  ریخته گــری  و ... 
دروس  تخصصی  گرایش  نساجی  و علوم  الیاف :

نقشه کشــی  صنعتــی ، ترمودینامیــک  کاربــردی ، اســتاتیک  و مقاومــت  مصالــح ، شــیمی  پلیمــر، کارگاه  جوشــکاری ، شــیمی  تجزیــه ، 
ــائی   ــیاالت ، آزمایشــگاه  شناس ــک  س ــین ابزار، اصــول  مهندســی  شــیمی ، مکانی ــرق ، کارگاه  ماش ــی  مهندســی  ب ــاف ، مبان ــوم  الی عل

الیــاف  و مــواد نســاجی ، کاربــرد ریاضیــات  در مهندســی  شــیمی ، تکمیــل  کاالی  نســاجی و ... 
دروس اصلی و تخصصی گرایش پوشاک:

شــیمی آلــی، نقشه کشــی صنعتــی، ریاضیــات مهندســی، انــواع پارچــه، مبانــی مهندســی بــرق، فیزیــک الیــاف، تکنولــوژی نســاجی، 
تکنیــک و تجزیــه فنــی بافــت، مکاترونیــک، تکمیــل کاالی نســاجی، فرایندهــای رنگــرزی و چــاپ، کنتــرل کیفیــت آمــاری، کنتــرل 
کیفیــت پوشــاک، کاربــرد کامپیوتــر در پوشــاک، اصــول حســابداری و هزینه یابــی، کنتــرل رنــگ در پوشــاک، صنعــت پوشــاک در 

جهــان و ... 

گرایش های کارشناسی
تکنولوژی  نساجی

 شیمی  نساجی  و علوم  الیاف
 پوشاک
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آینده شغلی
فعالیــت بــه  عنــوان  مدیــر عامــل ، رئیــس  کارخانــه ، مدیــر تولیــد، مدیــر بازرگانــی  )مســئول  بازاریابــی ، مســئول  فــروش  و مســئول  
تــدارکات (، مدیــر مهندســی  صنعتــی  و مشــاور کارخانــه  )مشــاور در امــور مختلــف  ماننــد خریــد خــط  تولیــد، طراحــی  خــط  تولیــد، 
تولیــد جنــس  جدیــد، رفــع  اشــکاالت  پیــش  آمــده  در خــط  تولیــد، خریــد ماشــین آالت  و بررســی  افزایــش  انعطاف پذیــری  آن هــا( 
امــکان همــکاری بــا بخــش  نســاجی  مؤسســه  اســتاندارد، اداره  نســاجی  و پوشــاک  وزارت  صنایــع ، بخــش  نســاجی  وزارت  کار )بــرای  
بررســی  مســائل  کارگــری ، کــم  کــردن  ضایعــات  و افزایــش  تولیــد و بهــره وری (، بخــش  نســاجی  وزارت  دادگســتری  )بــرای  تعییــن  
ــرآورد کــردن  قیمــت  کاالهــای  نســاجی (، ســازمان  پژوهش هــای  علمــی  و صنعتــی  و مراکــز  قیمــت  کارخانه هــای  ورشکســته  و ب

تحقیقاتــی  ماننــد مرکــز تحقیقــات  جهــاد کشــاورزی  
امکان ادامه تحصیل

امکان ادامه تحصیل در این رشته در مقاطع باالتر وجود دارد. 
توانایی های الزم
پایه خوب ریاضی

از آن جایــی کــه بیش تــر فارغ التحصیــالن ایــن رشــته  مســئولیت  بخشــی  از کارخانه هــای  نســاجی  یــا پوشــاک مثــل  ســالن  تولیــد 
یــا بخــش  کنتــرل  کیفیــت  را بــر عهــده  دارنــد بایــد بــه کارهــای مدیریتــی عالقــه داشــته باشــند. 

در گرایــش  تکنولــوژی  نســاجی  بحــث  شــناخت  قطعــات  ماشــین  و روش  ســاخت  آن هــا مطــرح  اســت . بــه  همیــن  دلیــل  دانشــجوی  
ایــن  رشــته  بایــد در دروس  فیزیــک  و مکانیــک  قــوی  باشــد. دانشــجوی  گرایــش  شــیمی  نســاجی  نیــز بایــد در درس  شــیمی  قــوی  
باشــد. دانشــجوی مهندســی نســاجی گرایــش پوشــاک نســبت بــه ســایر گرایش هــای ایــن رشــته بایــد از دانــش مهندســی صنایــع 

و دانــش مدیریــت بهتــر و بیش تــری برخــوردار باشــد. 
مهندسی انرژی

کلیــه تبــادالت انــرژی درجهــان نیازمنــد پیــش گرفتــن رویکــردی تــازه اســت تــا هم چنــان بتــوان عرضــه و تقاضــای انــرژی را 
در تعــادل نگــه داشــت. بایــد همان طــور کــه جمعیــت رو بــه افزایــش اســت، بــه طــور جدی تــر طراحــی و توســعه سیســتم های 

انــرژی بــه صــورت بهینه تــر مدنظــر قــرار گیــرد. 
برخی از دروس مهم این رشته عبارتند از: 

مهندسی فرایند، تحلیل سیستم های انرژی، مدل سازی انرژی، طراحی سیستم های حرارتی
گرایش های کارشناسی

سیستم های انرژی
فناوری   های انرژی

انرژی و محیط زیست
آینده شغلی

ــران،  ــو ای ــای ن ــازمان انرژی ه ــوخت، س ــرف س ــازی مص ــرکت بهینه س ــران، ش ــت ای ــی نف ــرکت مل ــرو، ش ــت، وزارت نی وزارت نف
ســازمان بهــره وری انــرژی، ســازمان حفاظــت محیــط زیســت، ســازمان انــرژی اتمــی ایــران، مؤسســه مطالعــات بین المللــی انــرژی، 
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وزارت صنعــت معــدن و تجــارت، توانیــر و شــرکت های بــرق منطقــه ای، وزارت راه و شهر ســازی و ســایر نهادهــای تصمیم گیــری 
در بخــش انــرژی کشــور. 

امکان ادامه تحصیل
در مقطع کارشناسی ارائه شده در دانشگاه های صنعتی امیرکبیر، صنعتی قم، مرکز آموزش عالی المرد و ... 

امکان ادامه تحصیل این رشته در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری نیز وجود دارد. 

مهندسی اپتیک و لیزر
ــن  ــرد ای ــی، کارب ــزات نظام ــا تجهی ــی ت ــع دفاع ــت. از صنای ــیده نیس ــی پوش ــر کس ــف ب ــع مختل ــزر در صنای ــرد لی ــروزه کارب ام
تکنولــوژی احســاس می   شــود. زاییــده ایــن احســاس نیــاز بــه یــک مهنــدس لیــزر و اپتیــک اســت کــه بــه  طــور تخصصی تــر روی 

ــوژی تمرکــز دارد.  ایــن تکنول
برخی دروس مهم این رشته در گرایش   های مختلف

آزمایشــگاه اپتیــک موجــی، آزمایشــگاه اپتیــک هندســی، آمــار و احتمــال در اپتیــک، اسپکتروســکوپی لیــزری، آزمایشــگاه منابــع 
تغذیــه لیــزر و ... 

*این رشته دارای آزمایشگاه های زیادی است. 
آینده شغلی

ــن رشــته  ــن رشــته، پیش بینــی می شــود آینــده شــغلی مناســبی در انتظــار فارغ التحصیــالن ای ــاز کشــور در ای ــه نی ــا توجــه ب ب
باشــد. 

امکان ادامه تحصیل
 ایــن رشــته در دوره کارشناســی ارشــد بــا عنــوان مهندســی الکترواپتیــک دارای 3 گرایــش اپتوالکترونیــک، اپتیــک و لیــزر اســت. 

مهندسی ماشین های ریلی
تمرکــز اصلــی ایــن رشــته طراحــی بهینــه، بهبــود سیســتم های نگهــداری و تعمیــر، بازســازی و ســاخت وســایل نقلیــه ریلــی و 
ــدن دروس علمــی و  ــری( از طریــق گذران ــه طــور کلــی اجــزای متحــرک راه آهــن )لوکوموتیوهــا، واگن   هــای مســافربری و بارب ب
ــا بهره   گیــری از دانــش و فنــاوری روز دنیــا اســت. متقاضیــان ایــن رشــته در واقــع متخصصــان مکانیکــی هســتند کــه  تجربــی ب

در راه آهــن تخصــص ویــژه دارنــد. 
 برخی از دروس مهم این رشته عبارتند از: 

این رشته همانند تمام رشته   های مهندسی دارای دروس پایه فیزیک و ریاضی است. 
کارگاه ماشــین و ابزارســازی، مقــررات عمومــی حرکــت، طراحــی اجــزا، طراحــی ســازه واگــن و لوکوموتیــو، کنتــرل اتوماتیــک، 
تکنولــوژی ســاخت و تعمیــر وســایل نقلیــه ریلــی، علــم مــواد و شــناخت فلــزات در راه آهــن، انتقــال حــرارت و دینامیــک حرکــت 

قطارهــا. 
آینده شغلی

ــر  ــرو(، شــرکت ها و مؤسســات تعمی ــع آن، راه آهــن شــهری )مت موقعیــت کار در راه آهــن جمهــوری اســالمی و شــرکت های تاب
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ــد  ــای تولی ــک، کار در کارخانه ه ــان مکانی ــابه مهندس ــی مش ــای صنعت ــی زمینه   ه ــی، کار در برخ ــین های ریل ــداری ماش و نگه
لوکوموتیــو و واگــن. 

امکان ادامه تحصیل
تنهــا دانشــگاه کشــور کــه در ایــن رشــته دانشــجو می   پذیــرد، دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران اســت کــه در شــهر تهــران واقــع 

شــده اســت. 
مهندسی خط و سازه   های ریلی

کار اساســی ایــن رشــته طراحــی، اجــرا و نگهــداری خطــوط ریلــی و ســازه   های راه آهــن از طریــق گذرانــدن دروس علمــی و تجربــی 
بــا بهره   گیــری از دانــش و فنــاوری ریلــی روز دنیــا اســت. ایــن رشــته کــه بــه مهندســی عمــران شــبیه اســت در حــوزه راه آهــن 

و خطــوط ریلــی تمرکــز دارد و نیروهــای فنــی و متعهــدی را تولیــد می کنــد. 
متقاضی این رشته الزم ا   ست بداند که ممکن است محیط کار این رشته در بیابان   های بی آب و علف باشد. 

برخی از دروس مهم این رشته عبارتند از: 
ــه فیزیــک و ریاضــی اســت و  ــن رشــته دارای ۱42 واحــد درســی اســت کــه هماننــد تمــام رشــته   های فنــی دارای دروس پای ای

تعــدادی از واحدهــای مهندســی عمــران را در خــود جــای داده اســت. 
ــک حرکــت قطــار و ... از  ــی دینامی ــن، مبان ــای راه آه ــات، پل   ه ــی، نقشــه برداری مســیر و عملی ــداری خطــوط ریل ــر و نگه تعمی

دیگــر درس هــای ایــن رشــته اســت. 
آینده شغلی

موقعیــت کار در راه آهــن جمهــوری اســالمی، راه آهــن شــهری )متــرو(، راه آهــن شــرقی بنیــاد وجــود دارد. هم چنیــن می تــوان 
ــن، طراحــی ایســتگاه های کوچــک و  ــا احــداث راه آه ــای بهســازی ی ــدس کارگاه در پروژه   ه ــا مهن ــدس ناظــر ی ــوان مهن ــه عن ب

بــزرگ شــهری و بیــن شــهری کار بــه عنــوان مهنــدس مشــاور در زمینه   هــای فــوق بــه فعالیــت پرداخــت. 
امکان ادامه تحصیل

امــکان ادامــه تحصیــل در ایــن رشــته در داخــل کشــور بــرای مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکتــری در گرایش   هــای مربــوط وجــود 
ــته  ــن رش ــور دارای ای ــام ن ــی کرمانشــاه و پی ــان، صنعت ــی اصفه ــت، صنعت ــم و صنع ــز دانشــگاه های عل ــال حاضــر نی دارد. در ح

هســتند. 
مهندسی حمل و نقل ریلی

ــه حــدی  ــادر باشــد ب ــد ن ــوع حــوادث هرچن ــن ن ــد. ای ــاد داری ــه ی ــخ برخــورد دو قطــار در مســیر مشــهد را ب ــه تل ــا حادث حتم
ــوع  ــه ن ــد چ ــد، بای ــادر باش ــوادث ن ــن ح ــه ای ــرای این ک ــود. ب ــرار ش ــاره تک ــم دوب ــت نداری ــز دوس ــه هرگ ــت ک ــراش اس دل خ
ــه  ــته   هایی ک ــام رش ــن تم ــاید بی ــد؟ ش ــام ده ــد انج ــی بای ــه کس ــا را چ ــن برنامه ریزی ه ــت؟ ای ــر گرف ــی در نظ برنامه ریزی های
ــی خواجوی   هــا اســت.  ــار ریزعل ــا رشــته   ای وجــود دارد کــه از تب ــن رشــته را نشــنیده باشــید. ام ــام ای از نظــر شــما ســرآمدند ن
ــر  ــن مســئولیت خطی ــا برنامه ریزی   هــای سیســتماتیک و مدل ســازی   های ریاضــی، عهــده   دار ای ــی ب مهندســان حمــل و نقــل ریل
ــد. دو حــوزه عمــده کاری ایــن  ــه عبارتــی بخــش نرم افــزاری راه آهــن دارن ــا ب ــر مدیریــت صنایــع راه آهــن ی هســتند و ســعی ب
مهندســان، یکــی قبــل از احــداث ریــل راه آهــن اســت و دیگــری بعــد آن. قبــل از احــداث ریــل آن هــا بــا تخمیــن حجــم مســافران 
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و کاالیــی کــه در ایــن خــط جابه جــا خواهــد شــد اقتصــادی بــودن تأســیس خــط را بررســی می کننــد. بعــد از احــداث ریــل نیــز 
ــد.  ــه عهــده دارن ــه حداقــل رســاندن تأخیرهــا و هزینه   هــای راه آهــن را ب آن هــا وظیفــه برنامه   ریــزی دقیــق حرکــت قطارهــا و ب
ایــن رشــته از جهاتــی شــباهت فــراوان بــه یکــی از گرایش هــای مهندســی عمــران و نیــز گرایــش برنامه ریــزی و تحلیــل سیســتم 
رشــته مهندســی صنایــع دارد. شــاید بتــوان گفــت کاربــرد ایــن رشــته در مهندســی صنایــع در راه آهــن اســت. ایــن رشــته بــرای 
کســانی مناســب اســت کــه خیلــی حوصلــه گرفتاری هــای رشــته   های پر جزئیــات ماننــد صنایــع را ندارنــد امــا عاشــق آن هســتند 

ــد.  ــا می کنن ــای تخصصــی اکتف ــد زمینه   ه ــود در ح ــای خ ــه آموخته ه ــد. در نتیجــه ب ــان برآی ــم از دست ش ــای مه ــه کاره ک
برخی از دروس مهم این رشته عبارتند از: 

دروس پایه شامل ریاضی، فیزیک، شیمی و ... که با سایر مهندسی ها  مشترک است. 
ــم ،  ــی  ارتباطــات  و عالئ ــح ، مبان   مقــررات  عمومــی  حرکــت ، نقشه کشــی  صنعتــی ، کارگاه  ماشــین ابزار و ابزارســازی ، مقاومــت  مصال
ــت  قطــار،  ــی  ســیر و حرک ــک ، کارگاه  جوشــکاری  و ورق کاری ، مبان ــک ، ترمودینامی ــک ، دینامی ــرق  و الکترونی ــی  مهندســی  ب مبان
مبانــی  زیرســازی  و روســازی  راه آهــن ، مبانــی  ماشــین های  الکتریکــی ، مکانیــک  ســیاالت ، طراحــی  اجــزاء، علــم  مــواد و شــناخت  

فلــزات  در راه آهــن  و ... 
آینده شغلی

ــت ســاخت  ــه راه آهــن اســت. معاون ــاز آن در شــرکت های وابســته ب همان طــور کــه از جنــس رشــته پیداســت، محــل مــورد نی
ــز  ــه  وزارت راه( اســت نی ــل کشــور )زیرمجموع ــای حمــل و نق ــه جــزء شــرکت ســاخت و توســعه زیربناه و توســعه راه آهــن ک

ــد.  ــته باش ــن رش ــر ای ــتاق و پیگی ــالن مش ــت فارغ التحصی ــل فعالی ــد مح می توان
امکان ادامه تحصیل

درحــال حاضــر دانشــگاه های علــم و صنعــت، دانشــگاه صنعتــی اصفهــان و کرمانشــاه، پیــام نــور و غیرانتفاعی هــا پاســخگوی نیــاز 
افــرادی اســت کــه عالقــه بــه فعالیــت در صنعــت راه آهــن را دارنــد. 

 توانایی های الزم
دروس ریاضــی و فیزیــک در رشــته مهندســی ماشــین های ریلــی ماننــد ســایر رشــته های  مهندســی  از اهمیــت  بســیاری  برخــوردار 

اســت . دانشــجوی  ایــن رشــته  بایــد توانایــی  مدیریــت  داشــته  و از روابــط  اجتماعــی  خوبــی  برخــوردار باشــد. 
مهندسی خودرو 

ــی  ــای زمین ــر خودروه ــازی و تعمی ــاخت و بهینه س ــی، س ــرای طراح ــرد و ب ــرار می گی ــی ق ــوزه عمل ــر در ح ــته بیش ت ــن رش ای
ــته  ــن رش ــی ای ــای حیات ــه فعالیت   ه ــاک و غیرفســیلی از جمل ــا ســوخت   های پ ــی ب ــد خودروهای ــد. تولی ــت می کن دانشــجو تربی

ــه وجــود خواهــد آورد.  اســت کــه در صــورت صنعتــی شــدن، انقــالب بزرگــی را در صنعــت خودروســازی ب
برخی دروس مهم این رشته در گرایش   های مختلف

دروس پایه شامل ریاضی، فیزیک، شیمی و ... که با سایر مهندسی ها  مشترک است. 
ــی در خــودرو،  ــت صنعت ــی دینامیــک خــودرو، مدیری ــی مهندســی خــودرو، مبان ــال حــرارت، مبان   ســیاالت، ترمودینامیــک، انتق

ــه و ... .  ــی و بدن ــتم های شاس ــودرو، سیس ــک خ آیرودینامی
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گرایش های کارشناسی
قوای محرکه

سیستم تعلیق )تمرکز روی راحتی و ایمنی خودرو(
سازه و بدنه خودرو

آینده شغلی
ــودرو  ــد خ ــع تولی ــای صنای ــمت های کارخانه ه ــواع قس ــد در ان ــالن می توانن ــی دارد و فارغ التحصی ــتردگی باالی ــته گس ــن رش ای

ــا مراکــز تحقیقاتــی صنعــت خــودرو نیــز وجــود دارد.  ــه کار شــوند. هم چنیــن امــکان همــکاری ب مشــغول ب
امکان ادامه تحصیل

امکان ادامه تحصیل در این رشته در مقطع کارشناسی ارشد وجود دارد. 
مهندسی تعمیر و نگهداری

ــم  ــای مه ــری پارامتره ــک س ــردن ی ــک ک ــغول چ ــه مش ــتند ک ــرادی هس ــد اف ــوید دیده ای ــا می   ش ــوار هواپیم ــی س ــا وقت حتم
ــزی منظمــی هســتند  ــات هواپیمــا دارای برنامه ری ــد. قطع ــم بزنن ــن و شــما رق ــرای م ــا ســفری ایمــن و بی خطــر را ب هســتند ت
ــه خطــر نیفتــد.  ــه تعمیــر داشــت ایمنــی مســافران و خدمــه ب ــا اگــر قطعــه ای نیــاز ب ــد طبــق آن چــک شــوند ت کــه نیــاز دارن
داشــتن ایــن تخصص هــا در رشــته   ای بــه نــام مهندســی تعمیــر و نگهــداری بــه دســت خواهــد آمــد. همــواره بایــد صالحیــت پــرواز 
هواپیمــا توســط مهنــدس تعمیــر و نگهــداری تأییــد شــود. بــا توجــه بــه آن کــه مــا هنــوز وارد صنعــت تولیــد هواپیمــا نشــده ایم، 
ایــن رشــته اهمیتــی دوچنــدان در کشــور مــا خواهــد داشــت. ایــن رشــته بســیار فنــی اســت و بــرای افــرادی بــا ایــن میــزان عالقــه 
توصیــه شــده اســت. ضمــن آن کــه بــا توجــه بــه میــزان حساســیت موضــوع، نیــاز بــه چنیــن افــراد زبــده   ای در شــرکت های هوایــی 

ــود.  بســیار احســاس می ش
برخی از دروس مهم این رشته عبارتند از: 

فیزیــک، مکانیــک، ترمودینامیــک، آیرودینامیــک، موتــور جــت، موتــور پیســتوله، کارگاه تعمیــر بــال و بدنــه، کارگاه سیســتم های 
هواپیمــا و ... 

بیش تر دروس این رشته کارگاهی و آزمایشگاهی است. 
آینده شغلی

داوطلبــان ایــن رشــته پــس از فارغ التحصیلــی در مقطــع کارشناســی بــه ســازمان های هوایــی معرفــی می شــوند تــا ضمــن دادن 
آزمــون مربوطــه صالحیــت اســتخدام آن هــا در بخــش موردنظــر مــورد تأییــد واقــع شــود. ایــن افــراد در شــرکت های حمــل و نقــل 
ــی  ــن توانای ــد، هم چنی ــتخدام دارن ــت اس ــازی قابلی ــای خودروس ــی کارخانه ه ــه و حت ــور و بدن ــر موت ــای تعمی ــی، کارخانه ه هوای
آن هــا در حــدی اســت کــه در صــورت وجــود بســترهای کافــی نیــز می تواننــد وارد کارخانه هــای تولیــد قطعــات هواپیمــا شــوند. 

امکان ادامه تحصیل
نه تنها در ایران بلکه در سطح جهان روی تخصص این افراد حساب ویژه   ای باز می شود. 

دانشگاه های پذیرنده: مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور

61 انـــتـــخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب رشـتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه



مهندسی تکنولوژی و آبادانی روستا
بخــش عمــده ای از جمعیــت کشــور در روســتاهای بــزرگ و کوچــک زندگــی می کننــد. روســتاها و تمرکــز یکنواخــت مــردم در 
ــی در زمینه هــای  ــرای انجــام پروژه هــای عمران ــد. ب ــه رو می کن ــا دشــواری روب ــات رســانی را ب ــکان خدم ــا ام ــن بخش هــا طبع ای
ــرایط  ــا ش ــب ب ــوب و متناس ــاری مطل ــای معم ــه طرح ه ــتایی و ارائ ــع روس ــای جام ــام طرح ه ــازی، انج ــه راه س ــف از جمل مختل
اقلیمــی نقــاط مختلــف کشــور، ســاخت ســاختمان های مقــاوم، جمــع آوری و انتقــال و توزیــع آب و ... نیــاز بــه افــراد متخصــص در 
رشــته های مختلــف اســت. امــا امــکان تأمیــن ایــن تعــداد از متخصصــان بــرای روســتاها امکان پذیــر نیســت. از فارغ التحصیــالن 
ایــن رشــته انتظــار مــی رود در حــد نیــاز بــا روســتاها آشــنایی داشــته باشــند و بــر مســائل ذکرشــده تبحــر پیــدا کننــد. مــدت 

متوســط بــرای تحصیــل در ایــن رشــته 3 ســال اســت. 
 برخی دروس مهم این رشته عبارتند از: 

دروس پایه شامل ریاضی عمومی، آمار و احتماالت، فیزیک، جامعه شناسی روستایی، اکولوژی روستا و ... 
ــتایی  ــاری روس ــی معم ــات، گونه شناس ــه برداری و عملی ــاختمان ها، نقش ــرای س ــی، اج ــامل نقشه کش ــی ش ــی تخصص دروس اصل

ــح بومــی و روش هــای ساختمان ســازی ســنتی و ...  ــران، مصال ای
آینده شغلی

فارغ التحصیالن این دوره می توانند در بخش های دولتی و خصوصی مانند مراکز و سازمان های زیر خدمت کنند. 
شورای عالی روستاها

وزارت جهاد کشاورزی
محیط زیست 

خدمات روستایی
امکان ادامه تحصیل

امکان ادامه تحصیل در این رشته در مقاطع باالتر وجود ندارد. 
علوم و مهندسی آب

چنــد ســالی اســت کــه بحــث آب شــیرین، کمبــود آن و آثــاری کــه برجــای می   گــذارد در کشــور مــا مــورد توجــه قــرار گرفتــه 
اســت. هرچنــد کــه ایــن مــورد توجــه بــودن ناشــی از بحرانــی شــدن موضــوع اســت، امــا بــه هــر حــال از هرکجــا جلــوی ضــرر را 
بگیــری منفعــت اســت! ایــن رشــته از ســال ۱3۹3 شــروع بــه پذیــرش داوطلــب از بیــن گــروه ریاضــی فیزیــک نمــود. متخصصــان 
ــه نمــودن سیســتم  ــرای اتخــاذ رویکــردی مناســب جهــت بهین ــی ب ــات میدان ــم از تحقیق ــا فعالیت هــای خــود اع ــن رشــته ب ای

آبرســانی در کشــاورزی، صنایــع کشــور را بــه لحــاظ زه کشــی و منابــع آب بــه خودکفایــی می رســانند. 
برخی از دروس مهم این رشته عبارتند از: 

دروس پایه شامل ریاضی، فیزیک، شیمی و ... که با سایر مهندسی ها مشترک است. 
ــای  ــوژی آب ه ــی، هیدرول ــاد مهندس ــی، اقتص ــاحت و نقشه کش ــطحی، مس ــاری س ــتم های آبی ــی سیس ــی، طراح ــول زه کش اص

ــاک و ...  ــت آب و خ ــی، حفاظ ــازه   های آب ــی س ــی، طراح ــای زیرزمین ــاک، آب ه ــت آب و خ ــطحی، حفاظ س
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آینده شغلی
ــده    مباحثــی از رشــته   های علــوم انســانی، جغرافیــا، عمــران و کشــاورزی اســت، دارای  ــه آن کــه ایــن رشــته دربردارن ــا توجــه ب ب

اهمیــت و محــدوده کاری نســبتا مناســبی اســت. ایــن رشــته نیــز پلــی بیــن رشــته های ذکــر شــده اســت. 
ــن  ــدها، هم چنی ــه س ــوط ب ــائل مرب ــی و مس ــاری و زه کش ــبکه های آبی ــی ش ــد در طراح ــته می توانن ــن رش ــالن ای فارغ التحصی

ــد.  ــی فعالیــت کنن ــر زمین ــای زی ــا آب   ه ــط ب ــا و مســائل مرتب ــر اجــرای پروژه ه نظــارت ب
امکان ادامه تحصیل

دانشگاه های دارای این رشته عبارتند از:
تهران )محل تحصیل کرج یا پاکدشت(

فردوسی مشهد
تبریز 

صنعتی اصفهان
شهرکرد 

شیراز 
اردکان

بوعلی سینا و ... 
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فیزیک مهندسی
امــروزه بــا پیشــرفت تکنولــوژی نیــاز بــه متخصصانــی احســاس می شــود کــه عــالوه بــر دانســتن مبانــی نظــری و پایــه   ای فیزیــک 
در ســطوح بــاال بتواننــد بــا کاربــردی کــردن ایــن مبانــی و گســترش تکنولــوژی راه را بــرای صنعــت و زندگــی روزمــره ســاده تر 

کننــد. فارغ التحصیــالن رشــته فیزیــک مهندســی ایــن خــأ را پر خواهنــد کــرد. 
ــه  ــک ب ــاخه   ای از فیزی ــدام در ش ــر ک ــه ه ــک دارد ک ــزر و اپتی ــما و لی ــد، پالس ــت جام ــای حال ــه نام ه ــش ب ــته 3 گرای ــن رش ای

ــد.  ــوژی می پردازن ــترش تکنول گس
برخی دروس مهم این رشته در گرایش   های مختلف

نیمه هادی ها، پالسماها، سیستم های تولید پالسما، فیزیک حالت جامد، فیزیک مدرن، فیزیک آماری و ... 
آینده شغلی

صنایع تولید قطعات الکترونیک، اپتیک و لیزر، پزشکی، آهنرباهای موجود در سیستم های الکتریکی و ... 
امکان ادامه تحصیل

امــکان ادامــه تحصیــل در مقطــع کارشناســی ارشــد در رشــته های زیــر بــرای دانشــجویان وجــود دارد از جملــه: فیزیــک پزشــکی، 
فیزیــک کاربــردی، مجموعــه مهندســی بــرق، مهندســی پزشــکی، مهندســی مــواد و ... 

مهندسی ایمنی
در هــر نــوع صنعــت، مــا بــا تعــداد زیــادی ابــزار و ماشــین آالت ســروکار داریــم کــه ممکــن اســت ســالمت کارکنــان و تجهیــزات را 
در صــورت رعایــت نکــردن ایمنــی مناســب بــه خطــر بینــدازد. رشــته مهندســی ایمنــی جهــت بــه حداقــل رســانیدن ایــن آســیب   ها 
ــه تمامــی اســتانداردهای ایمنــی دســتگاه ها و  ــه وجــود آمــد. ایــن مهندســان پــس از فارغ التحصیلــی ب در ســال ۱3۷0 در ایــران ب
تجهیــزات بــه خصــوص در صنایــع نفــت و گاز و پتروشــیمی تســلط دارنــد و شــرایط ایمنــی را در ســاخت واحدهــای صنعتــی ایجــاد 

ــد.  ــازی می کنن ــا پیاده   س ــد و آن را در آنج ــط کار را می   دانن ــتی در محی ــط زیس ــتانداردهای محی ــن اس ــد. هم چنی می کنن
این رشته در مقطع کارشناسی دارای دو گرایش مهندسی شیمی ـ  بازرسی فنی و مهندسی شیمی ـ  ایمنی و حفاظت است. 

برخی از دروس مهم این رشته عبارتند از: 
ــی  ــق، ایمن ــای حری ــالم و اطف ــانی، اع ــراق، گازرس ــک ســیاالت، مهندســی احت ــی، مکانی ــای صنعت ــع فاضالب ه ــع آوری و دف جم

ــال حــرارت و ...  ــرق، ترمودینامیــک و انتق ب
آینده شغلی

همان طور که از توضیحات موجود در معرفی قابل برداشت است که هر نوع صنعتی نیاز به یک مهندس ایمنی دارد. 
امکان ادامه تحصیل

دانشگاه های دارای این رشته عبارتند از:
صنعت نفت آبادان 

مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین
مجتمع آموزش عالی المرد
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مهندسی دریا
بخــش زیــادی از تبــادالت بیــن المللــی تجــاری از طریــق راه آبــی صــورت می گیــرد. بــرای انجــام ایــن کار هــا بــه شــیوه   ای ایمــن 
و حرفــه   ای، نیازمنــد متخصصانــی در ایــن زمینــه هســتیم. مهندســی دریــا تأمیــن کننــده نیــاز کشــور در ایــن زمینــه خواهــد بــود 
کــه دارای گرایش   هــای مختلفــی اســت. از جملــه آن هــا گرایــش دریانــوردی و کشــتی اســت. مدیــر و کاپیتــان کشــتی کــه بــه 
مباحــث فنــی کشــتی تســلط دارد، دارای تحصیــالت مهندســی دریــا بــا گرایــش کشــتی اســت. مهندســان ایــن رشــته واحدهــای 
تئــوری را در داخــل ایــران، و واحدهــای کارآمــوزی را در خــارج از مرزهــای آبــی می   گذراننــد. ایــن مهندســان در داخــل کشــتی 
ــر مدیریــت  ــوردی بیش ت ــا گرایــش دریان ــا ب ــه 5 رتبــه تقســیم بندی می شــوند. مهندســان دری ــه مهــارت و ســابقه، ب ــا توجــه ب ب
قســمت های دیگــر کشــتی را برعهــده دارنــد. آن هــا بیش تــر دروس مربــوط بــه تعییــن مســیر و آب و هــوا را مطالعــه می کننــد. 

در واقــع بیش تــر آن هــا دریانــورد هســتند تــا مهنــدس. 
ــواده امــکان انتخــاب ایــن کــد رشــته  ــه و خان ــودن از خان ــه شــرایط کاری نســبتا ســخت ایــن رشــته و ما   ه هــا دور ب ــا توجــه ب ب

بــرای دختــران وجــود نــدارد. 
برخی از دروس مهم این رشته عبارتند از: 

ــک  ــک، مکانی ــح، ترمودینامی ــت مصال ــی، مقاوم ــوردی و ملوان ــه، دریان ــای اولی ــتی، کمک ه ــیتکت کش ــتی، آرش ــناخت کش ش
ــتاتیک و ...  ــیاالت، اس س

آینده شغلی
اشتغال این افراد پس از اتمام تحصیل در دوره کارشناسی در برخی ارگان های داخلی تضمین می شود و این افراد بورسیه کار 

هستند. اغلب شرکت های کشتیرانی مانند نکا در شمال، صدرا در بوشهر و ... 
امکان ادامه تحصیل

برخی دانشگاه های دارای این رشته عبارتند از:
صنعتی شریف

امیرکبیر
مالک اشتر 

علوم و فنون دریایی خرمشهر و ... 
مهندسی کشتی سازی

ــی ایــران، کشــور  ــه گســتردگی مــرز آب ــا توجــه ب ــه متخصصــان متمرکــز در ایــن حــوزه داریــم. ب ــرای ســاخت کشــتی نیــاز ب ب
نیــاز بــه کشــتی و تعمیــر و نگهــداری آن دارد کــه تــا بــه امــروز اغلــب ایــن نیازهــا را شــرکت های خارجــی تأمیــن    کرده انــد. بــا 
گســترش مهندســی کشتی ســازی امیــد اســت تــا در ایــن عرصــه بــه خودکفایــی برســیم و ایجــاد شــغل و درآمــد داشــته باشــیم. 
ــه آن هــا آمــوزش می دهــد. در یــک  متخصصــان ایــن رشــته، کارخانه هــای کشتی ســازی و قطعــات آن هــا را تأمیــن می کنــد و ب

جملــه مهنــدس کشــتی ســاز، دریانــوردی نمی   کنــد بلکــه کشــتی مــورد نیــاز دریانــوردان را می   ســازد. 
برخی از دروس مهم این رشته عبارتند از:

موتورهای دیزل دریایی و آزمایشگاه، توربین گاز دریایی، خوردگی در تجهیزات دریایی و ... 
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آینده شغلی
اشتغال در ارگان هایی که به ساخت سکوها یا اسکله ها می پردازند. 

اشتغال در کارخانه های خصوصی و دولتی سازنده کشتی های کوچک و قایق های موتوری
 اشتغال در شرکت های فعال در تعمیر کشتی

امکان ادامه تحصیل
درحــال حاضــر امــکان ادامــه تحصیــل در مقطــع کارشناســی ارشــد ایــن رشــته در دو گرایــش ســازه کشــتی و معمــاری کشــتی 

در داخــل کشــور موجــود اســت. 
دانشگاه های دارای این رشته عبارتند از: 

صنعتی شریف
امیرکبیر

صنعت نفت
مالک اشتر 

خلیج فارس بوشهر 
علوم و فنون دریایی خرمشهر
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مهندسی ماشین های صنایع غذایی
شــاید از نــام ایــن رشــته بتوانیــد حــدس بزنیــد کــه متخصصــان ایــن رشــته در طراحــی، ســاخت و تعمیــر و ســرویس ماشــین آالت 
ــود  ــد ب ــا خواه ــمگیر هزینه   ه ــش چش ــب کاه ــه   ای موج ــن زمین ــور در چنی ــی کش ــتند. خودکفای ــه   ای هس ــی حرف ــع غذای صنای
ــی  ــل آورده، صنعت ــه عم ــاورزی را ب ــوالت کش ــین آالت محص ــن ماش ــت. ای ــد داش ــی خواه ــز در پ ــتغال زایی را نی ــن اش هم چنی

ــانند.  ــه مصــرف می   رس ــه مرحل ــوده و ب نم
برخی دروس مهم این رشته عبارتند از:

دروس پایه شامل ریاضی، فیزیک، شیمی و ... که با سایر مهندسی ها  مشترک است. 
ــرق،  ــی ب ــی مهندس ــرم، مبان ــال ج ــح، انتق ــت مصال ــیاالت، مقاوم ــک س ــتاتیک، مکانی ــی، اس ــواد غذای ــیمی م ــیمی و ش   بیوش

ماشــین های صنایــع غذایــی، اصــول طراحــی کارخانه هــای صنایــع غذایــی و ... . 
آینده شغلی

ــا توجــه بــه جــوان بــودن ایــن رشــته، هنــوز ماهیــت آن در صنعــت شــناخته شــده نیســت امــا نیــاز بــه تخصصــی شــدن در  ب
ــذارد.  ــته می   گ ــن رش ــالن ای ــار فارغ التحصی ــبی را در اختی ــغل مناس ــده ش ــی آین ــواد غذای ــداری م ــته بندی و نگه ــع بس صنای

امکان ادامه تحصیل
امــکان تحصیــل ایــن رشــته در مقطــع کارشناســی در یــک گرایــش و در مقطــع دکتــری دارای گرایش هایــی چــون ماشــین های 

ــر و فناوری   هــای پــس از برداشــت    اســت.  کشــاورزی، انرژی هــای تجدیدپذی
دانشگاه های ارائه دهنده: 

دانشــگاه تهــران، دانشــگاه تبریــز، دانشــگاه شــهرکرد، دانشــگاه علــوم کشــاورزی و منابــع طبیعــی ســاری، دانشــگاه علــوم کشــاورزی 
و منابــع طبیعــی گــرگان و ... 

مهندسی مدیریت اجرایی
ایــن رشــته تخصصــی میــان رشــته   ای بیــن مهندســی مکانیــک، صنایــع، بــرق، کامپیوتــر و عمــران اســت. دانشــجویان ایــن رشــته 
در دوره کارشناســی مبانــی پایــه مهندســی در تخصص هــای مختلــف را فــرا می   گیرنــد. ایــن رشــته اغلــب بــا mba کــه در مقطــع 
کارشناســی ارشــد تدریــس می شــود اشــتباه گرفتــه می شــود امــا بایــد گفــت ایــن رشــته از دل مهندســی برمی خیــزد درحالیکــه 
mba از دل مدیریــت برخواســته اســت. ایــن مهندســان مبانــی کاربــردی چنــد مهندســی را بــدون عمیــق شــدن در آن هــا فــرا 

ــا تعدیــل نیــرو از هزینه   هــا کــم کننــد.  ــه چنــدان پیچیــده ب ــد و بدیــن ترتیــب می تواننــد در کار   هــا و پروژه هــای ن می   گیرن
برخی دروس مهم این رشته عبارتند از: 

دروس پایه شامل ریاضی، فیزیک، شیمی و ... که با سایر مهندسی ها  مشترک است. 
  مدیریــت مهندســی، آمــار و احتمــال مهندســی، طراحــی و ســاخت بــه کمــک کامپیوتــر، ماشــین های ابــزار، فرایندهــای تولیــد، 

مهندســی اینترنــت و شــبکه، ترمودینامیــک و انتقــال حــرارت، نقشه کشــی تخصصــی و ... 
آینده شغلی

 فعالیت در واحدهای صنعتی کوچک و متوسط شهرستان ها و مناطق بومی 
جذب در واحدهای خدماتی و اداری به واسطه توانایی آن ها در کامپیوتر، برق و صنایع 
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راه اندازی شبکه های کوچک رایانه ای و مهندسی رایانه های شخصی در ادارات، سازمان ها و واحدهای صنعتی
کنترل کیفیت و بهره وری و کنترل پروژه 

ضمنا این افراد می توانند پس از گذراندن پودمان تخصصی، وارد موقعیت   های شغلی بهتر شوند. 
امکان ادامه تحصیل

ــران  ــک و عم ــع، مکانی ــی صنای ــته های مهندس ــه رش ــد وارد کلی ــی ارش ــع کارشناس ــد در مقط ــته می توانن ــن رش ــجویان ای دانش
بشــوند. 

مهندسی مدیریت پروژه
ایــن رشــته تلفیقــی از مدیریــت و مهندســی بــرای نظــارت و طراحــی پروژه هــا بــه خصــوص پروژه هــای عمرانــی اســت. می تــوان 
گفــت ایــن رشــته    تلفیــق مهندســی صنایــع، عمــران و مدیریــت اســت و از ویژگی هایــش کاربــردی بــودن آن اســت. متخصصــان 
ایــن رشــته دارای دانــش حقوقــی پــروژه هســتند و می تواننــد پســت مهندســی اجــرا را بــه خوبــی ایفــا کننــد. نقشــی کــه تــا بــه 
ــررات  ــا و مق ــا آیین نامه ه ــد. آن ه ــاس می   ش ــر احس ــرادی متخصص ت ــأ اف ــتند و خ ــده داش ــران آن را برعه ــان عم ــال مهندس ح
ــد. ایــن رشــته در مقطــع کارشناســی شــامل  ــاال می   برن ــا اعمــال صحیــح آن هــا کیفیــت ســاخت را ب ــی می   داننــد و ب ــه خوب را ب

۱40 واحــد درســی اســت. 
برخی از دروس مهم این رشته عبارتند از: 

دروس این رشته 3 بخش دارد: پودمان مدیریتی، پودمان اجرایی، پودمان طراحی
مدیریــت مهندســی، آمــار و احتمــاالت مهندســی، فرایندهــای تولیــد، اســتانداردهای مدیریــت پــروژه، مکانیــک ســیاالت، قوانیــن 

حاکــم بــر پــروژه، برنامه ریــزی و کنتــرل پــروژه، طراحــی اجرایــی، مهندســی ارزش و ... 
آینده شغلی

در تمامــی ایــن پروژه هــا بــه 3 پودمانــی کــه اشــاره شــد نیــاز اســت و ایــن رشــته تنهــا رشــته ای اســت کــه بــه شــکل جامــع 
تمامــی ایــن پودمان هــا را پوشــش می دهــد. در صــورت شــناخته شــدن بیش تــر ایــن رشــته در کشــور، جهــت آغــاز و ســرانجام 

باکیفیــت پروژه هــا نیــاز بــه یــک مهنــدس مدیریــت پــروژه اســت. 
امکان ادامه تحصیل

ــر،  ــی امیرکبی ــگاه های صنعت ــد در دانش ــی ارش ــع کارشناس ــور و در مقط ــام ن ــگاه پی ــع کارشناســی در دانش ــته در مقط ــن رش ای
ــود.  ــس می ش ــران تدری ــی عم ــان مهندس ــت و دپارتم ــم و صنع ــران، عل ته

از جمله دانشگاه های معتبر جهان که این رشته در 3 مقطع در آن ها تدریس می شود، عبارتند از:
دانشگاه برکلی

دانشگاه استنفورد
دانشگاه تورنتو و ... 

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
امــروزه کشــاورزی بــه شــیوه ســنتی بــرای تأمیــن غــذای ایــن تعــداد از جمعیــت کافــی نیســت و مــا نیازمنــد روش هــای جدیــد و 
مکانیــزه جهــت اســتفاده بهینــه از منابــع هســتیم. اســتفاده از روش هــای مــدرن در کشــاورزی از آثــار توســعه و پیشــرفت کشــور 
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ــه  ــا اســتفاده از ماشــین آالت و تکنولــوژی روز، بــه کمــک کشــاورزان ب محســوب می شــود. مهندســان مکانیزاســیون کشــاورزی ب
ــین آالت  ــاورزی، ماش ــوالت کش ــای محص ــی از ویژگی   ه ــا آگاه ــا ب ــد. آن ه ــد آم ــر خواهن ــت بیش ت ــود و کش ــاد س ــور ایج منظ
متناســب بــا آن هــا را طراحــی می کننــد. در مقطــع کارشناســی ایــن رشــته دارای گرایش   هــای تحلیــل ســامانه   ها و انــرژی اســت. 

برخی دروس مهم این رشته عبارتند از: 
ــاک،  ــت آب و خ ــوژی حفاظ ــاورزی، تکنول ــات کش ــت ضایع ــاژ، مدیری ــتگاه های پمپ ــا و ایس ــه   برداری، پمپ ه ــاحی و نقش  مس

سیســتم های خاکــورزی و ... 
آینده شغلی

بــا توجــه بــه نیــاز کشــور بــه مکانیــزه شــدن هرچــه ســریع تر کشــاورزی جهــت مصــرف بهینــه آب و بــرق، پیش بینــی می شــود 
آینــده شــغلی مناســبی در انتظــار فارغ التحصیــالن ایــن رشــته باشــد. 

امکان ادامه تحصیل
امــکان ادامــه تحصیــل در ایــن رشــته در مقطــع کارشناســی ارشــد در رشــته مهندســی کشــاورزی ـ  مکانیزاســیون کشــاورزی و در 

مقطــع دکتــری در رشــته   های کشــاورزی دقیــق، برداشــت محصــوالت کشــاورزی و مهندســی پــس از برداشــت اســت. 
 مهندسی هوانوردی

ــات  ــن رشــته طراحــی، توســعه، تحلیــل، ســاخت و عملی ــرواز اســت. متخصصــان ای ــم پ ــری عل ــک کالم یادگی ــن رشــته در ی ای
ــد.  ــه می کنن ــرواز را مطالع ــی پ ایمن

برخی دروس مهم این رشته در گرایش   های مختلف عبارتند از:
ــی،  ــوژی هوای ــی رادار، فیزیول ــوزش عمل ــی، آم ــرارت عموم ــال ح ــی، انتق ــات عموم ــتاتیک، ارتعاش ــرق، اس ــی ب ــی مهندس مبان

سیســتم های الکتریکــی و الکترونیکــی هواپیمــا، طراحــی دســتورالعمل   های پــرواز و ... 
آینده شغلی

اشتغال در حوزه خدمات فرودگاهی
 امکان تأسیس آژانس   های هواپیمایی پس از اخذ مجوزهای الزم

امــکان گرفتــن بورســیه از تــرم دو بــه بعــد دانشــگاه بــا توجــه بــه نیــاز شــرکت های هواپیمایــی بــه جــذب دانشــجویان گرایــش 
خلبانــی بــه  طــور مســتقیم از دانشــگاه 

امکان ادامه تحصیل
این رشته دارای 3 گرایش در مقطع کارشناسی ارشد با عناوین زیر است:

خلبانی: هلی کوپتر، نظامی و غیرنظامی
مراقبت پرواز: دانشجویان برای انجام امور برج مراقبت آماده می شوند. 

ناوبری هوایی: خلبان دوم / دارای مسئولیت طراحی مسیر
ریاضیات و کاربردها

همــه مــا در زندگــی روزمــره خــود بــه میــزان زیــادی از دانــش ریاضــی اســتفاده می کنیــم، از ســوی دیگــر ریاضیــات، پایــه علــوم 
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و مهندســی اســت و امــروزه همــه رشــته هایی کــه پایــه علمــی دارنــد، از الگوهــای ریاضــی اســتفاده می کننــد. رشــته ریاضیــات و 
کاربردهــا رشــته جدیــدی اســت کــه جایگزیــن رشــته های ریاضــی محــض و کاربــردی شــده اســت. علــت ایــن امــر هــم شــباهت 
زیــاد دروس ارائــه شــده در ایــن دو رشــته اســت. تحصیــل در رشــته ریاضیــات و کاربردهــا مســتلزم عالقــه فــراوان و تســلط کافــی 

در دروس کمــی بــه خصــوص ریاضــی اســت. 
برخی دروس مهم این رشته عبارتند از: 

ــی  ــر خط ــی، جب ــازی خط ــر، بهینه س ــی جب ــات، مبان ــی ترکیبی ــی، مبان ــز ریاض ــه آنالی ــوان ب ــته می ت ــن رش ــم ای  از دروس مه
ــی  ــی، مبان ــا مشــتقات جزئ ــادالت دیفرانســیل ب ــادی، مع ــادالت دیفرانســیل ع ــه مع ــاری، نظری ــای آم ــال، روش ه ــددی، احتم ع

ــرد.  ــاره ک ــا و ... اش ــه مجموعه ه ــق و نظری ــی منط ــه، مبان ــی هندس ــی، مبان ــوژی عموم ــی، توپول ــتم های دینامیک سیس
آینده شغلی

فارغ التحصیــالن رشــته  ریاضیــات و کاربردهــا دارای زمینــه کاری مختلــف در جامعــه هســتند، بــه خصــوص اگــر مــدارج عالــی ایــن 
رشــته را نیــز گذرانــده باشــند. تحصیــل در  ایــن رشــته بــرای افــرادی کــه می خواهنــد در آینــده ریاضیــدان بشــوند یــا افــرادی 
کــه قــرار اســت بــه عنــوان دانش آموختــه ریاضــی، نیــاز صنایــع و  مؤسســات گوناگــون بــه ریاضیــات کاربــردی را رفــع کننــد یــا 
افــرادی کــه قــرار اســت تعلیمــات عمومــی در ریاضیــات ببیننــد و بــه خدمــت فرهنگــی  و تدریــس در مــدارس اشــتغال ورزنــد، 
مناســب اســت. فارغ التحصیــالن کارشناســی ایــن رشــته می تواننــد بــه عنــوان دبیــر ریاضــی مشــغول بــه کار شــوند و در صــورت 
تحصیــل در مقاطــع باالتــر ســمت  اســتادی یــا پژوهشــگر ریاضــی را کســب کننــد. از طــرف دیگــر دانش آموختــگان ایــن رشــته 
ــی  ــزی و مال ــی، کشــاورزی، برنامه ری ــد مؤسســات فن ــد مانن ــاج دارن ــردی  احتی ــات کارب ــه ریاضی ــه ب ــد در مؤسســاتی ک می توانن

مشــغول بــه خدمــت شــوند. 
امکان ادامه تحصیل

در مقطــع کارشناســی ارشــد امــکان ادامــه تحصیــل در گرایش هــای ریاضــی محــض، ریاضــی کاربــردی، آمــوزش ریاضــی، ریاضــی 
مالــی و محاســبات نــرم ـ ســاختارهای جبــر منطقــی وجــود دارد. هم چنیــن ایــن رشــته در مقطــع دکتــری نیــز بــا دو گرایــش 

ریاضــی محــض و ریاضــی کاربــردی ارائــه می شــود. 
توانایی های الزم

عالقــه فــراوان و تســلط کافــی در دروس کمــی بــه خصــوص ریاضــی، داشــتن قــدرت تجزیــه و تحلیــل کمــی در ســطح مناســب، 
صبــر و حوصلــه و  پشــتکار فــراوان از جملــه مهارت هــای الزم بــرای موفقیــت در ایــن رشــته اســت. 

 فیزیک
فیزیــک علــم زندگــی و علــم حیــات اســت. فیزیــک علــم مشــخص کــردن قوانیــن ریاضــی حاکــم بــر اجــزای طبیعــت بــر پایــه 
مشــاهدات تجربــی اســت. یکــی از کارهــای اصلــی ایــن علــم اندازه گیــری کمیت هــای مختلــف و پیــدا کــردن روابــط بیــن ایــن 
ــی  ــیاری را بررس ــامانه های بس ــا س ــروزه فیزیکدان ه ــد. ام ــری خوانده ان ــم اندازه گی ــک را عل ــن فیزی ــرای همی ــت و ب اندازه هاس
ــادی،  ــتم های اقتص ــی سیس ــز و حت ــت ری ــا ذرات بی نهای ــه ت ــان ها گرفت ــد کهکش ــزرگ مانن ــیار ب ــاختارهای بس ــد؛ از س می  کنن

زیســتی و ... 
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ــک  ــر فیزی ــی  و اخت ــد، هواشناس ــت  جام ــته ای ، حال ــی ، هس ــی  ـ مولکول ــش  اتم ــی  دارای  5 گرای ــته  در دوره  کارشناس ــن  رش ای
اســت  کــه  تعــداد واحدهــای  تخصصــی  هریــک  از ایــن  گرایش هــا در دوره  کارشناســی  بســیار محــدود اســت  و بــه  همیــن  دلیــل  

ــد.  ــر ندارن ــا یک دیگ ــی  ب ــاوت  محسوس ــن  دوره  تف ــوق  در ای ــای  ف گرایش ه
برخی دروس مهم این رشته عبارتند از: 

دروس  مشترک  بین  گرایش های  مختلف  فیزیک :
ریاضــی  عمومــی ، معــادالت  دیفرانســیل ، فیزیــک  پایــه ، شــیمی  عمومــی ، مبانــی  کامپیوتــر و برنامه ســازی ، فیزیــک  جدیــد، مکانیــک  

تحلیلــی ، ترمودینامیــک  و مکانیــک  آمــاری ، ریاضــی  فیزیــک ، الکترومغناطیــس ، مکانیــک  کوانتومی ، اپتیــک  و ... 
آینده شغلی

در ایــران اگــر فــردی فقــط بــه امیــد آینــده شــغلی مناســب، بــدون در نظــر گرفتــن عالقــه بــه دنبــال علــوم پایــه بــرود دچــار 
ــرادی  ــورد اف ــن در م ــه ای ــد، البت ــادی ندارن ــادی زی ــران ارزش م ــه در ای ــوم پای ــرا رشــته های عل اشــتباه بزرگــی شــده اســت زی
ــه  ــدون عالقــه و صــرف قبولــی در دانشــگاه وارد ایــن رشــته می شــوند. در صورتی کــه اگــر کســی واقعــاً ب صــدق می کنــد کــه ب
فیزیــک عالقه منــد باشــد، بی شــک رشــته فیزیــک آینــده شــغلی او را نیــز تضمیــن خواهــد کــرد. فارغ التحصیــالن ایــن رشــته 
ــد قطعــات غیرهــادی و  ــرات و ارتباطــات، نیروگاه هــای هســته ای، مراکــز تولی ــد در صنعــت مخاب در مقطــع کارشناســی می توانن
ســلول های خورشــیدی، صنایــع تولیــد و نگهــداری لیــزر در صنعــت، پزشــکی و نظامــی و ســازمان انــرژی اتمــی فعالیــت کننــد. 

امکان ادامه تحصیل
امکان ادامه تحصیل در مقاطع باالتر در این رشته وجود دارد.

توانایی های الزم
عالقــه شــرط اول بــرای ورود بــه ایــن رشــته اســت؛ زیــرا یکــی از دشــوارترین رشــته های دانشــگاهی اســت و بــا آن چــه کــه در 
دبیرســتان بــه عنــوان فیزیــک تدریــس می شــود متفــاوت اســت. هرگــز فرامــوش نکنیــد کــه یــک فیزیکــدان خــوب حتمــا قبــل 
از آن، یــک ریاضیــدان خــوب اســت و ریاضیــات زبــان فیزیــک اســت. پــس شــرط بعــدی بــرای ورود بــه ایــن رشــته عالقــه بــه 

ریاضیــات اســت. 
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دکترای پیوسته فیزیک
ــگاهی  ــته های دانش ــن رش ــک از قدیمی تری ــود. فیزی ــه می ش ــت مطالع ــاده و طبیع ــار م ــه در آن رفت ــت ک ــی اس ــک علم فیزی
اســت کــه از هــزاران ســال قبــل یکــی از موضوعــات جــدی بــرای محافــل علمــی بــوده اســت. حــدود ۱00 ســال پیــش تحولــی 
در فیزیــک کالســیک رخ داد و کوانتــوم مطــرح شــد و فیزیــک مــدرن شــکل گرفــت. کســانی کــه در مقاطــع باالتــر ایــن درس را 
می خواننــد در حــوزه فیزیــک مــدرن فعالیــت می کننــد. ایــن افــراد معمــوال در علــوم محــض بــه دنبــال کاربــرد نیســتند بلکــه 
ــای  ــد؟ مکانیزم ه ــک رخ می ده ــده فوتوالکتری ــرا پدی ــال چ ــرای مث ــد. ب ــده می گردن ــک پدی ــداد ی ــل رخ ــی و تحلی ــال چرای دنب
ــور چیســت؟ تأثیــر دمــا در نیمــه رســاناها چــه توجیهــی دارد؟ فیزیــک هســته ای  ــر چــه اســاس اند؟ ماهیــت ن ــرژی ب تبــادل ان
ــان می تواننــد در  ــه ای از ســؤاالتی اســت کــه در فیزیــک مــدرن مطــرح شــده اســت. فیزیک دان ــه اســت؟ همــه اینهــا نمون چگون
حوزه هــای هســته ای، مغناطیســی، الکترونیــک، ســیاالت، اپتیــک، کیهان شناســی و ... ورود کننــد و کار پژوهشــی انجــام دهنــد. 

ــرای قبولــی در آن، در مصاحبــه علمــی شــرکت کنیــد.  پذیــرش ایــن رشــته نیمه متمرکــز اســت و الزم اســت ب
توانایی های الزم

مهم تریــن ویژگــی در ایــن رشــته عالقه منــد بــودن بــه علــم فیزیــک اســت و دانشــجو بایــد بتوانــد بــا ایــن علــم در ایــن رشــته 
ــی داشــته باشــد، چــرا کــه  ــه ریاضــی خوب ــر قــوه تحلیــل قــوی پای ــد عــالوه ب ــرار کنــد. یــک فیزیکــدان خــوب بای ارتبــاط برق

ــدارد.  ــا ن ــی معن ــدون ریاض ــک ب ــرد و فیزی ــورت می گی ــی ص ــان ریاض ــا زب ــازی ها ب مدل س
آینده شغلی

ــد  ــعی دارن ــد و س ــی می کنن ــا کار علم ــر آن ه ــت. بیش ت ــی اس ــای فیزیک ــل پدیده ه ــش و تحلی ــان پژوه ــس کار فیزیک دان جن
ــت.  ــگاه اس ــا در آزمایش ــمتی از کار آن ه ــد. قس ــه کارن ــغول ب ــگاه ها مش ــگاه ها و پژوهش ــد و در دانش ــو ببرن ــم را جل ــای عل مرزه
معلمــی و اســتاد دانشــگاه شــدن جــزء آینــده  کاری محتمــل ایــن رشــته اســت. هم چنیــن فارغ التحصیــالن ایــن رشــته می تواننــد 
در ســازمان های مختلــف کشــور از قبیــل مرکــز تحقیقــات فیزیــک نظــری و ریاضیــات، ســازمان انــرژی اتمــی، پژوهشــگاه مــواد 

و انــرژی، صنایــع تولیــد فیزیــک نــوری، وزارتخانه هــای مختلــف و ... فعالیــت کننــد. 
شیمی کاربردی

شــیمی کاربــردی نگرشــی کاربــردی بــه علــم شــیمی دارد و می خواهــد از آموخته هــای شــیمی در صنعــت اســتفاده کنــد و بــه 
همیــن دلیــل  فارغ التحصیــالن ایــن گرایــش بــا مفاهیمــی کــه در صنایــع شــیمی مطــرح اســت، آشــنایی بیش تــری دارنــد و بهتــر 
جــذب بــازار کار می شــوند. در گرایــش محــض مبنــای کار علــم شــیمی اســت و دانشــجو دربــاره 4 گرایــش اصلــی علــم شــیمی 

شــامل شــیمی آلــی، معدنــی، تجزیــه و شــیمی فیزیــک دروســی را مطالعــه می کنــد. 
برخی دروس مهم این رشته عبارتند از: 

ــه آب و  ــول تصفی ــی، اص ــیمی صنعت ــک، ش ــیمی فیزی ــا، ش ــیمی پلیمره ــه، ش ــیمی تجزی ــی، ش ــیمی معدن ــی، ش ــیمی آل  ش
پســاب های صنعتــی، خوردگــی فلــزات و ... 

آینده شغلی
ــه کار  ــع داروســازی و ... مشــغول ب ــگ، پلیمــر، صنای ــد چــرم، رن ــف شــیمیایی مانن ــع مختل ــد در صنای فارغ التحصیــالن می توانن

شــوند. 
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امکان ادامه تحصیل
فارغ التحصیــالن ایــن رشــته می تواننــد در مقطــع کارشناســی  ارشــد گرایش هــای شــیمی فیزیــک، شــیمی گرایــش شــیمی آلــی، 
شــیمی گرایــش  شــیمی و فنــاوری اســانس، شــیمی گرایــش شــیمی معدنــی، شــیمی گرایــش شــیمی تجزیــه، شــیمی کاربــردی، 
فیتوشــیمی، نانوشــیمی، آمــوزش  شــیمی، پیشــرانه ها، شــیمی گرایــش شــیمی پلیمــر، علــوم و تکنولــوژی پلیمــر، شــیمی گرایــش 

شــیمی دریــا و شــیمی دارویــی را انتخــاب کننــد. 
توانایی های الزم

حافظه ی قوی، خالقیت و تسلط به دروس شیمی و ریاضی از جمله عوامل موفقیت در این رشته هستند. 
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اتاق عمل
ــار در طــول زندگــی صحنــه ای ایــن چنینــی در اتــاق عمــل دیده ایــم و شــاید  پنســت... قیچــی... بیســتوری... . همــه مــا حداقــل یک ب
خیلی هایمــان کــه رشــته تجربــی می خواندیــم، یــک روزی خودمــان را در گوشــه ای از آن اتــاق تصــور کرده ایــم. رشــته اتــاق عمــل، همــان 
طــور کــه از اســمش هــم پیداســت، شــما را بــه شــغلی رهنمــون می ســازد کــه محــل کار هــر روزتــان، همیــن اتاق هــای عمــل اســت. 

متأســفانه بــاور رایــج و اشــتباهی کــه میــان مــردم وجــود دارد، ایــن اســت کــه فکــر می کننــد کمــک جــراح یــا همــان کارشــناس 
اتــاق عمــل، تنهــا کاری کــه انجــام می دهــد، دادن وســایل بــه دســت جــراح و در بهتریــن حالــت خشــک کــردن عــرق اوســت!

ــتگاه ها و در  ــوازم و دس ــازی ل ــود، آماده س ــه خ ــوص ب ــل مخص ــرای عم ــازی او ب ــار، آماده س ــن بیم ــل گرفت ــه تحوی ــی ک در حال
نهایــت بخیــه زدن و تحویــل دادن نهایــی بیمــار بــه عهــده دســتیار اتــاق عمــل اســت. 

پــس اگــر ســودای پوشــیدن لباس هــای ســبز و حضــور در فضــای جــذاب و هیجــان انگیــز اتاق هــای عمــل بــه عنــوان یکــی از 
اعضــای اصلــی تیــم جراحــی را داریــد، و بــه هــر علتــی بــه رشــته پزشــکی عالقــه نداریــد، رشــته اتــاق عمــل مخصــوص شماســت. 
ــوید و  ــنا می ش ــل آش ــاق عم ــت در ات ــا اصــول کار و فعالی ــما ب ــه طــی آن ش ــوم پزشــکی اســت ک ــاخه ای از عل ــته، ش ــن رش ای
تبحــری پیــدا می کنیــد کــه بتوانیــد از ابــزار و تکنولــوژی پیشــرفته پزشــکی بــه نحــو شایســته ای اســتفاده کنیــد و بدانیــد کــه 

بــه عنــوان عضــوی از تیــم جراحــی، نقــش تعییــن کننــده ای در بهبــود و ســالمتی بیمــار داریــد. 
ایــن رشــته در مقطــع کارشناســی طــی 4 ســال ارائــه می شــود و عــالوه بــر دروس عمومــی، پایــه و اختصاصــی 24 واحــد هــم بــه 

کارآمــوزی عملــی تعلــق می گیــرد کــه در قالــب تخصص هــای مختلــف رشــته جراحــی تقســیم بندی و ارائــه می شــود. 
نحوه ادامه تحصیل 

مقطــع کارشناســی ارشــد ایــن رشــته از ســال ۱3۹4، در تعــدادی دانشــگاه محــدود در ســطح کشــور ارائــه می شــود. هم چنیــن، 
فارغ التحصیــالن ایــن رشــته می تواننــد در هــر یــک از رشــته های زیــر در مقطــع کارشناســی ارشــد ادامــه تحصیــل دهنــد:

مهندسی پزشکی	 
اپیدمیولوژی	 
اقتصاد بهداشت	 
آمار زیستی	 
آموزش بهداشت	 
پرستاری مراقبت های ویژه	 
پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان 	 

موقعیت شغلی 
دانش آموختــگان ایــن رشــته می تواننــد در بیمارســتان های دولتــی و خصوصــی، مراکــز جراحــی ســرپایی، اورژانس هــا، مطب هــا 
و هــر جایــی کــه نیــاز بــه اتــاق عمــل و بــا مهارت هــای فنــی اتــاق عمــل داشــته باشــد، اســتخدام شــوند. بــه همیــن دلیــل بــرای 

فارغ التحصیــالن ایــن رشــته، موقعیت هــای شــغلی زیــادی در ســطح شــهر های بــزرگ و هــم چنیــن شهرســتان ها وجــود دارد. 

معرفی رشته های گروه علوم تجربی
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اعضای مصنوعی
پســر بچــه ای را تصــور کنیــد کــه از روی ویلچــر دوســتانش را می بینیــد کــه در حــال فوتبــال بــازی کــردن هســتند هم چنیــن 
ــار، روی پاهــای  ــرای اولیــن ب خــود را در حــال دویــدن و گل کــردن یکــی از توپ هــای حســاس تصــور می کنــد. حــاال او دارد ب
خــود بــدون نیــاز بــه ویلچــر در کوچــه مــی دود. حتــی درک همیــن یــک لحظــه و ســهیم بــودن در آن می توانــد بــرای انتخــاب 
ــواع  ــا ان ــه در آن، پذیرفته شــدگان ب ــوم توانبخشــی اســت ک ــم عل ــن رشــته یکــی از رشــته های مه ــی باشــد. ای ــن رشــته کاف ای
ــا شــناخت بخــش آســیب دیده  ــا ب ــدام مصنوعــی( آشــنا شــده ت ــز« )ان ــده( و »پروت ــده و ترمیم کنن ــز« )وســایل تصحیح کنن »اُرت
ــای  ــه علت ه ــه ب ــرادی ک ــه اف ــان ها را ب ــی انس ــد باق ــی مانن ــی طبیع ــد و زندگ ــز کنن ــب را تجوی ــز مناس ــا پروت ــز ی ــد ارت بتوانن

مختلــف بــه صــورت مــادرزاد یــا در اثــر بیماری هــا و تصادفــات اعضــای خــود را از دســت داده انــد، هدیــه کننــد. 
ــوم مهندســی و حتــی  ــه عل ــوم پزشــکی، ب ــه حــوزه عل ــه ب ــر عالق ــد عــالوه ب ــرادی کــه در ایــن رشــته تحصیــل می کننــد بای اف

ــند.  ــد باش ــز عالقه من ــر نی ــی و هن طراح
ــا رشــته، 24  ــر دروس عمومــی و تخصصــی مرتبــط ب ــه می شــود و عــالوه ب ایــن رشــته در مقطــع کارشناســی طــی 4 ســال ارائ

واحــد کارآمــوزی در ســال آخــر نیــز دارد. 
نحوه ادامه تحصیل

در ایــن رشــته امــکان ادامــه تحصیــل تــا کارشناســی ارشــد از طریــق آزمــون ورودی وزارت بهداشــت وجــود دارد کــه بــه صــورت 
ــزار می شــود.  ســاالنه برگ

موقعیت های شغلی 
بــرای دانش آموختــگان ایــن رشــته مراکــزی هــم چــون مراکــز دولتــی مثــل مراکــز وابســته بــه وزارت بهداشــت، هــالل احمــر، 
بنیــاد جانبــازان و آمــوزش و پــرورش بــرای مــدارس اســتثنایی بــه عنــوان آینــده شــغلی مطــرح اســت، هم چنیــن آن هــا می تواننــد 

پــس از کســب تجربــه الزم، مراکــز ارتوپــدی فنــی خصوصــی ایجــاد کننــد. 
ــه حــوزه زیبایــی و طراحــی پروتز هــا می تواننــد در زمینــه ســاخت پروتز هــای زیبایــی  دانش آموختــگان نیــز در صــورت عالقــه ب

نظیــر ســاخت چشــم و گــوش و ... کــه نیــروی متخصــص کم تــری دارنــد، فعالیــت داشــته باشــند.  
اقیانوس شناسی

ــوز و کشــف  ــای مرم ــواره مکان ه ــروز هم ــه ام ــا ب ــی ت ــا دوران دزدان دریای ــان ب ــته های دور هم زم ــا از گذش ــا و دریا ه اقیانوس ه
نشــده ای بــرای بشــر بــوده  اســت. بــه علــت وســعت زیــاد و هم چنیــن کاربرد هــای وســیعی کــه بــرای بشــر داشــته  اســت، اهمیــت 

مطالعــه و شــناخت آن هــا روز بــه روز افزایــش یافتــه اســت. 
رشــته اقیانوس شناســی در مقطــع کارشناســی دارای 4 گرایــش بــا عنــوان فیزیــک دریــا، زیســت دریــا، شــیمی دریا و زمین شناســی 
ــا اســت. بنابرایــن دانشــجوی ایــن رشــته بایــد در دروس فیزیــک، شــیمی، زیست شناســی و زمین شناســی توانمنــد باشــد و  دری

بــه طبیعــت گــردی، فعالیــت در نواحــی ســاحلی و کشــف پدیده هــای طبیعــی عالقــه داشــته باشــد. 
نحوه ادامه تحصیل 

در حال حاضر امکان ادامه تحصیل در هر یک از گرایش های این رشته تا مقطع دکتری در ایران وجود دارد. 
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موقعیت شغلی 
ــت  ــه فعالی ــی ب ــز پژوهش ــد در مراک ــد، می توانن ــاب کرده ان ــه انتخ ــی ک ــه گرایش ــته ب ــی بس ــالن اقیانوس   شناس فارغ   التحصی
بپردازنــد یــا در ســازمان های مختلفــی نظیــر مرکــز ملــی اقیانوس شناســی، اداره ســواحل و بنــادر، ســازمان محیــط زیســت، اداره 
کشــتی رانــی، ســازمان شــیالت، وزارت راه و ترابــری، وزارت جهــاد کشــاورزی، وزارت دفــاع، ســازمان هواشناســی و شــرکت های 
خدمــات مهندســان مشــاور فعالیــت کننــد. بــا توجــه بــه اهمیــت روزافــزون تخصــص و دانــش کارشناســی در مشــاغل حساســی 
ماننــد هواشناســی و اداره ســواحل و بنــادر، پیش بینــی می شــود اســتفاده از دانــش آموختــگان رشــته های تخصصــی مرتبــط بــا 

ــرد.  ــری گی ــق بیش ت ــه روز رون ــرکت ها روز ب ــازمان ها و ش ــن س ای
بهداشت حرفه ای 

بــا گســترش روزافــزون صنایــع و کارگاه هــای صنعتــی از یــک طــرف، و اهمیــت ســالمت و پیشــگیری از بیماری هــای شــغلی از 
طــرف دیگــر، رشــته ای پــا بــه عرصــه گذاشــت کــه طراحــی شــده بــود تــا انســان را از مخاطراتــی کــه بــه واســطه شــغل بــا آن هــا 
ــا شــغل،  مواجــه اســت حفــظ کنــد و بــه کم تــر کــردن خطــرات در محیط هــای حرفــه ای بپــردازد. آمــار بیماری هــای مرتبــط ب
ــه افزایــش اســت و همیــن مســأله اهمیــت پیشــگیری و آمــوزش  ــه روز رو ب مخصوصــاً بیماری هــای تنفســی و ســرطان ها روز ب

ــد.  ــر می کن ــه ای را پررنگ ت ــت حرف بهداش
بهداشــت حرفــه ای عملــی اســت کــه بــا پیش بینــی و شناســایی و ارزیابــی و کنتــرل عوامــل آســیب زای شــغلی از ســویی ایمنــی 
و ســالمت کارکنــان را در محیــط کار فراهــم می کنــد و از ســویی دیگــر موجبــات ســالمت روحــی و جســمی و روانــی جامعــه را 

ــد.  ــز فراهــم می کن نی
ــه می شــود و هــر کــدام ســر فصل هــا و اهــداف  ــی، کارشناســی، کارشناســی ارشــد و دکتــری ارائ ایــن رشــته در مقاطــع کاردان
ــی آن هــا و  ــی، شــناخت عوامــل خطــرزای محیطــی، در مقطــع کارشناســی ارزیاب ــه خــود را دارد. در مقطــع کاردان مخصــوص ب
ــه  ــز ب ــری نی ــل مقطــع دکت ــوزش داده می شــود. فارغ التحصی ــن خطــرات آم ــرل ای در مقطــع کارشناســی ارشــد روش هــای کنت

ــردازد.  ــه ای می پ ــه بهداشــت حرف ــس و پژوهــش در زمین تدری
نحوه ادامه تحصیل

همان طور که اشاره شد، امکان ادامه تحصیل تا مقطع دکتری در این رشته برای داوطلبان فراهم شده است. 
آینده شغلی

دانش آموختگان این رشته در مراکز زیر می توانند مشغول به کار شوند:
وزارتخانه های کار، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، نیرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی	 
ــودرو، 	  ــران خ ــوری، ای ــی کش ــت، هواپیمای ــرکت نف ــد ش ــزرگ مانن ــای ب ــرکت ها و کارخانه ه ــازمان ها، ش س

ذوب آهــن و پلــی اکریــل
مراکز بهداشتی ـ درمانی که دفاتر مختص بهداشت حرفه ای و بهداشت محیط دارند. 	 

بهداشت عمومی
ــه جــرأت گفــت  ــوان ب ــر بســیاری از بیماری هــا، اولیــن مســأله، مســأله درمــان اســت، امــا می ت ــا وجــود این کــه هنــوز در براب ب
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کــه عصــر حاضــر، عصــر پیشــگیری اســت؛ چراکــه ســهم پیشــگیری در ارتقــا ســالمت و صرفــه جویــی در منابــع مالــی، بــه مراتــب 
از درمــان بیش تــر اســت و هــر جــا ســخن از پیشــگیری باشــد، بهداشــت، اولیــن و مهم تریــن علمــی اســت کــه مطــرح می شــود. 
ــان  ــد درم ــا رون ــه مســتقیما ب ــل رشــته هایی همچــون پزشــکی ک ــه رشــته بهداشــت را در مقاب ــس برخــالف تصــور عمــوم ک پ
بیمــاران ســر و کار دارنــد، کــم اهمیــت می پندارنــد، دانــش بهداشــت عمومــی می توانــد بــه کم تــر کــردن بــار هزینــه ای سیســتم 

ــه مراتــب بیش تــر از رشــته های درمانــی کمــک برســاند.  بهداشــت و درمــان و تأمیــن ســالمت همگانــی ب
رشــته بهداشــت عمومــی 2 گرایــش مهــم بــه نام هــای مبــارزه بــا بیماری هــا و بهداشــت خانــواده دارد، البتــه بهداشــت مقولــه ای 
اســت کــه از ابتــدای شــکل گیری جوامــع بشــری همــواره مــورد توجــه بــوده اســت؛ بــه طــوری کــه ایــن موضــوع امــروزه یکــی از 
شــاخص های تمــدن بشــری اســت و از جملــه فاکتورهایــی کــه میــزان ســالمت جســمی و روحــی افــراد یــک جامعــه را مشــخص 
می کنــد میــزان رعایــت بهداشــت فــردی و عمومــی اســت و جالــب این کــه بــا رعایــت همیــن قوانیــن بهداشــت و تغذیــه اســت 
کــه برخــی کشــورها نظیــر ژاپــن اعــالم کرده انــد طــی دو دهــه توانســته اند متوســط قــد افــراد جامعــه خویــش را ۱0 ســانتی متر 

افزایــش دهنــد. 
نحوه ادامه تحصیل

برای داوطلبان این رشته امکان ادامه تحصیل تا مقطع دکتری فراهم شده است. 

موقعیت های شغلی
برای دانش آموختگان این رشته در ایران بازار کار خوبی وجود دارد که در زیر به آن اشاره می کنیم:

شرکت در برنامه های واکسیناسیون کشوری و برنامه های مربوط به عفونت زدایی و سم پاشی	 
شرکت در مصاحبه های پژوهشی و گردآوری داده های پژوهشی کاربردی 	 
فعالیت در مراکز بهداشت 	 
مشاوره های تنظیم خانواده و آموزش های دوران پیش از بارداری، حین بارداری و پس از آن	 
کارشناس بهداشت در مدارس	 

بهداشت محیط
ــا وســعت گرفتــن صنایــع  مســأله اصلــی کــه موجــب شــکل گیری رشــته بهداشــت محیــط شــد، از آن جایــی شــروع شــد کــه ب
بشــری و زندگــی شــهری وضعیــت آلودگی هــای محیــط بــه حــدی رســید کــه حیــات را بــرای بشــر مختــل کــرد. حیاتــی کــه 
اساســا صنایــع و پیشــرفت های بشــری، بــرای کیفیــت بخشــیدن و طوالنــی کــردن آن ایجــاد شــده بــود. از آن جایــی کــه حفــظ 
محیــط زیســت و بالطبــع موجوداتــی کــه در آن زیســت می کننــد یــک اصــل پذیرفته شــده در جامعــه جهانــی اســت و از ســویی 
ــی  ــان رشــته های تحصیل ــژه ای در می ــگاه وی ــه دارد، رشــته بهداشــت محیــط از جای ــا ریشــه ای دیرین ــادات م در فرهنــگ و اعتق

برخــوردار اســت. 
ــی، مســائل ســاده تر زیســت محیطــی بررســی  ــه می شــود. در مقطــع کاردان ــی و کارشناســی ارائ ایــن رشــته در 2 مقطــع کاردان
ــه نحــوی کــه افــراد می تواننــد پــس از فارغ التحصیلــی در اجتماعــات کوچک تــر ماننــد روســتاها مشــغول کار شــوند  می شــود، ب
و بــر مســائل اولیــه ای هــم چــون گندزدایــی آب هــا، مبــارزه بــا آفت هــا، تصفیــه فاضــالب و بهداشــت اماکــن عمومــی بپردازنــد. 
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ــر از قبیــل شــهرها، برنامه ریزی هــای بهداشــتی صــورت  ــات بزرگت ــرای اجتماع ــر شــده و ب در مقطــع کارشناســی، کار تخصصی ت
می گیــرد. طراحــی فاضــالب شــهری، طراحــی تصفیــه خانــه آب، شــناخت آالینده هــای هــوا، نحــوه توزیــع و انتقــال آب و مــواردی 

از ایــن قبیــل در حیطــه فعالیــت کارشناســان ایــن رشــته قــرار می گیــرد. 
هم در دوره کاردانی و هم در دوره کارشناسی، چند واحد کارآموزی برای دانشجویان در نظر گرفته شده است. 

نحوه ادامه تحصیل 
در حال حاضر امکان ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری این رشته برای داوطلبان فراهم شده است. 

موقعیت های شغلی 
هــر واحــد تولیــدی و صنعتــی فعــال، نیــاز بــه نظــارت کارشــناس بهداشــت محیط بــرای تأییــد وضعیــت بهداشــتی دارد. پس آینده شــغلی 

وســیعی بــرای دانــش آموختــگان این رشــته متصور اســت. 
کارشناســان ایــن رشــته می تواننــد در مراکــز تهیــه و توزیــع مــواد خوراکــی و هم چنیــن در چرخــه احصــاء و بــه عمــل آوری آب آشــامیدنی 

شــامل تصفیــه، گندزدایــی، کلرزنــی، پســاب و ... حضــور داشــته و وظیفــه نظارتــی و هدایتــی خــود را اعمــال کنند. 
هم چنیــن در بهســازی محیــط زیســت، نظــارت بــر جمــع آوری پســماندهای شــهری و روســتایی و نحــوه حمــل و نقــل و نابــود کــردن 
زبالــه و بررســی مشــکالت بهداشــتی محیــط روســتا و شــهر را مــورد بررســی قــرار دهنــد. مراکــز درمانــی، شــهرداری ها، ســازمان های آب و 
فاضــالب، کارگاه هــای کوچــک و بــزرگ، کارخانه هــای، شــرکت های تصفیــه آب و ... از دیگــر مکان هایــی هســتند کــه ایــن افــراد می تواننــد 

از تخصــص و تجربیــات خــود بــه نحــو مناســب اســتفاده کنند. 
بهداشت مواد غذایی

غــذا، اصلی تریــن منبــع تأمیــن انــرژی بــرای انســان اســت و هــر کــدام از مــا بــه طــور متوســط روزانــه حداقــل 3 وعــده، مــواد غذایــی 
مصــرف می کنیــم. حــال اگــر حتــی یک بــار از تمامــی ایــن دفعــات، غــذای مــا آلــوده بــه هــر یــک از عوامــل میکروبــی یــا ســموم مضــر 
باشــد، می توانــد باعــث مســمومیت و بیمــاری شــده و هزینــه زیــادی بــرای سیســتم بهداشــت و درمــان داشــته باشــد یــا حتــی موجــب 

مــرگ عــده زیــادی از جمعیــت یــک کشــور شــود. 
رشــته بهداشــت مــواد غذایــی، بــه کنتــرل کیفیــت مــواد غذایــی از نظــر درگیــری بــا عوامــل بیمــاری زا هــم چــون میکروب هــا، 

ــده غذایــی می پــردازد.  ســموم و آفــات شــیمیایی مضــر، رنگ هــا و مــواد نگــه دارن
نحوه ادامه تحصیل

برای داوطلبان این رشته امکان ادامه تحصیل تا مقطع دکتری وجود دارد.  
موقعیت های شغلی

ــم  ــرای انســان فراه ــی ب ــاده غذای ــه م ــدی ک ــام خطــوط تولی ــن رشــته مســئولیت نظــارت و بازرســی در تم ــگان ای دانش آموخت
ــرد: ــر اشــاره ک ــوارد زی ــه م ــوان ب ــه می ت ــد. از آن جمل ــی آورد، دارن م

کنترل کیفیت و وضعیت بهداشت اقالم غذایی وارداتی	 
ــت و 	  ــی، گوش ــای لبن ــیر و فرآورده ه ــد ش ــای تولی ــت در کارخانه ه ــناس بهداش ــوان کارش ــه عن ــت ب فعالی

فرآورده هــای گوشــتی، آبزیــان و فرآورده هــای شــیالتی، تخــم مــرغ و عســل، ســردخانه ها و ... 
کارشناس آزمایشگاه کنترل کیفی و بهداشت مواد غذایی دامی	 
کنترل کیفیت و بهداشت فرآورده های صادراتی براساس مقررات حاکم بر تجارت بین الملل	 
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بهداشت و بازرسی گوشت
امــروزه بــه علــت پیشــرفت هایی کــه در رونــد تشــخیص و درمــان بیماری هــا صــورت گرفتــه اســت، جمعیــت جهــان روز بــه روز 
رو بــه افزایــش اســت. بــه همیــن دلیــل هــر روز شــاهد افزایــش نیــاز ایــن جمعیــت بــه غــذا و مخصوصــا مــواد غذایــی پروتئینــی 
ــرای انســان  ــا دانســتن ایــن نکتــه کــه ایــن مــواد غذایــی می تواننــد منشــأ بســیاری از بیماری هــا ب ــا منشــأ دامــی هســتیم. ب ب
باشــند، نیــاز شــدید جامعــه امــروز بــه رشــته بازرســی و بهداشــت گوشــت بیــش از پیــش احســاس می شــود. بهداشــت و بازرســی 
گوشــت یکــی از رشــته های گــروه آزمایشــی علــوم پزشــکی اســت و تــالش می کنــد بــا کنتــرل کیفیــت و ســالمت فرآورده هــای 
پروتئینــی دامــی، بــه حفــظ بهداشــت و ســالمت عمومــی کمــک کنــد و بیماری هایــی کــه ممکــن اســت از ایــن گونــه مــواد بــه 

مــردم منتقــل شــود را کنتــرل  کنــد. 
نحوه ادامه تحصیل

متأســفانه از آن جایــی کــه ایــن رشــته در کشــور مــا هنــوز نوپاســت، امــکان ادامــه تحصیــل در مقاطــع باالتــر ایــن رشــته فراهــم 
نیســت، امــا داوطلبــان می تواننــد در رشــته های مرتبــط دیگــر، هماننــد شــاخه بهداشــت ادامــه تحصیــل دهنــد. 

موقعیت های شغلی
طبیعتــا یکــی از اصلی تریــن مراکــز کاری ایــن کارشناســان، کشــتارگاه هاســت؛ چراکــه کنتــرل کیفیــت و ســالمت بایــد از همــان 

ابتــدای راه تولیــد فرآورده هــای پروتئینــی دامــی آغــاز شــود. 
ــای  ــه مکان ه ــتی از جمل ــای گوش ــته بندی فرآورده ه ــرکت های بس ــن ش ــتی و هم چنی ــای گوش ــد فرآورده ه ــای تولی کارخانه ه
دیگــری اســت کــه متخصصــان ایــن رشــته می تواننــد از طریــق آزمایش هــای مختلــف، تشــخیص و کنتــرل کیفــی فرآورده هــای 

گوشــتی را در بخش هــای دولتــی و خصوصــی انجــام دهنــد. 
هم چنیــن، انجــام طرح هــای تحقیقاتــی در مراکــز آموزشــی و پژوهشــی مرتبــط نیــز از مــوارد بــازار کار در ایــن رشــته محســوب 

می  شــود. 
بینایی سنجی )اپتومتری(

حــس بینایــی شــاید یکــی از خــارق العاده تریــن ویژگی هــای بشــر باشــد. می تــوان گفــت اصلی تریــن درک مــا از جهــان اطــراف 
ــژه ای  ــت وی ــروز از اهمی ــای ام ــری در دنی ــان اپتومت ــا هم ــنجی ی ــود. بینایی س ــاز می ش ــم ب ــه می بینی ــی ک ــه روی چیزهای ب

برخــوردار اســت؛ بــه طــوری کــه در حــال حاضــر جــزء ۱0 رشــته برتــر حرفــه ای ـ علمــی شــناخته شــده اســت. 
ــن کار  ــان ای ــا و داوطلب ــر خانواده ه ــه بیش ت ــت ک ــن اس ــود دارد ای ــته وج ــن رش ــه ای ــع ب ــا راج ــه عموم ــتی ک ــور نادرس تص
بینایی ســنجی را محــدود بــه تعییــن نمــره عینــک می داننــد. حــال آن کــه در سیســتم درمــان، بینایی ســنج ها خــط اول مراجعــه 
در صــورت ابتــال بــه هرگونــه اختــالل دیــد و بینایــی اســت. در صــورت نیــاز مرحلــه بعــد، بیمــار توســط اپتومتریســت بــه چشــم 

ــود.  ــاع داده می ش ــک ارج پزش
تجویز وسایل کمک بینایی مانند لنز و عینک نیز در حیطه کار بینایی سنج ها قرار می گیرد. 

این رشته در مقطع کارشناسی طی 4 سال ارائه می شود. 
ــوزی در 6  ــدی و کارآم ــه 2 واح ــه پایان نام ــت ارائ ــی و در نهای ــی و اختصاص ــد از دروس عموم ــته عبارتن ــن رش ــی ای دروس اصل

واحــد. 
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ادامه تحصیل
عالقه منــدان بــه ادامــه تحصیــل می تواننــد ایــن رشــته را در مقطــع کارشناســی ارشــد و دکتــری تخصصــی بینایی ســنجی ادامــه 
دهنــد. هم چنیــن عــالوه بــر رشــته بینایی ســنجی می تواننــد در هــر یــک از رشــته های زیــر در صــورت تمایــل تحصیــالت خــود 

را ادامــه دهنــد:
رشته مهندسی پزشکی. ۱
رشته اپیدمیولوژی. 2
رشته ارزیابی فناوری سالمت. 3

موقعیت های شغلی
ــت  ــن جه ــت و از ای ــوردار اس ــی برخ ــی خوب ــأن اجتماع ــن ش ــغلی و هم چنی ــای ش ــران از موقعیت ه ــنجی در ای ــته بینایی س رش
ــا  ــد آن ه ــه حــوزه دی ــه ای ک ــا و مشــاغل حرف ــزون فعالیت ه ــش روزاف ــوم پزشــکی دارد. افزای ــه رشــته های عل شــباهت نســبی ب
ــه و… هــم مزیــد  غالبــا کم تــر از یــک متــر اســت، و اســتفاده بی رویــه از وســایل الکترونیکــی ماننــد تلویزیــون و موبایــل و رایان
بــر علــت شــده و باعــث شــده مــردم روز بــه روز بیش تــر بــه چشم پزشــک و بینایی ســنج مراجعــه کننــد. پــس ایــن امــر موجــب 

بهبــود وضعیــت آینــده شــغلی ایــن رشــته می شــود. 
کارشناس بینایی سنجی می تواند در موارد زیر به فعالیت  های حرفه ای بپردازد:

فعالیت های درمانی: استخدام در مراکز درمانی دولتی و خصوصی یا تأسیس کلینیک خصوصی . ۱
فعالیت های مشاوره ای: در محیط های آموزشی، خدماتی و صنعتی. 2
فعالیت های علمی ـ پژوهشی. 3

پرستاری
پرســتاری در تصــور همــگان یکــی از مشــاغل بســیار قابــل احتــرام و در عیــن حــال بســیار ســخت اســت. ایــن تصــور تــا حــدی 
صحیــح اســت، امــا نگاه هــای غلطــی نیــز دربــاره ایــن رشــته در بیــن مــردم رواج دارد. بــرای مثــال تصــور بیش تــر داوطلبــان از 
پرســتار ایــن اســت کــه فکــر می کننــد آن هــا تمــام وقــت در حــال تمیــز کــردن ادرار و مدفــوع بیمــاران هســتند، درحالــی کــه 
ــوم پزشــکی  ــی رشــته های عل ــه تمام ــد دانســت ک ــه بای ــرد. البت ــار صــورت می گی ــه کمــک بهی ــه در بیمارســتان ها ب ــن وظیف ای
و پیــرا پزشــکی، بــه علــت ارتبــاط بــا بیمــاران و وضعیــت خــاص آن هــا، باالخــره بــا چنیــن مســائلی روبــه رو هســتند و داوطلبــان 

بایــد آمادگــی قبلــی بــرای ایــن کار داشــته باشــند. 
ــکین آالم  ــر را در تس ــن تأثی ــه بیش تری ــتند ک ــری هس ــکالت، قش ــختی ها و مش ــام س ــود تم ــا وج ــتاران ب ــت پرس ــوان گف می ت
ــان  ــاران و همراهان ش ــا بیم ــری را ب ــاعت های بیش ت ــان، س ــی کادر درم ــکان و باق ــه پزش ــبت ب ــه نس ــرا ک ــد. چ ــاران دارن بیم

ــد.  ــرار دارن ــار ق ــر بیم ــائل ه ــز مس ــان ری ــد و در جری می گذرانن
رشــته پرســتاری، در مقطــع کارشناســی طــی 4 ســال ارائــه می شــود. نکتــه قابــل توجــه دربــاره ایــن رشــته ایــن اســت کــه بعــد 
ــرای دانشــجویان آغــاز و وارد بیمارســتان های آموزشــی دانشــگاه خــود  از گذرانــدن ســال اول، دوره هــای کارآمــوزی و کارورزی ب

می شــوند. 
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نحوه ادامه تحصیل 
دانش آموختگان این رشته می توانند در مقطع کارشناسی ارشد، در یکی از رشته های زیر ادامه تحصیل دهند:

رشته پرستاری داخلی ـ جراحی	 
رشته پرستاری سالمت جامعه	 
رشته پرستاری کودکان	 
رشته روان پرستاری 	 

موقعیت های شغلی 
موقعیت های شغلی فارغ التحصیالن رشته پرستاری بسیار وسیع است که شامل موارد زیر می شود: 

فعالیــت در بیمارســتان های خصوصــی و دولتــی بــه عنــوان سرپرســتار، ســوپروایزر بالینــی، ســوپروایزر کنتــرل . ۱
عفونــت، ســوپروایزر آموزشــی و ریاســت پرســتاری بیمارســتان

مراقبت از سالمت و بهداشت کارکنان صنایع مختلف. 2
ــی و . 3 ــز ورزش ــی و مراک ــت بدن ــازمان تربی ــکی در س ــت پزش ــم مراقب ــی تی ــای اصل ــی از اعض ــوان یک ــه عن ب

ــرورش ــوزش و پ آم
فعالیت به عنوان پرستار خصوصی در منازل. 4

تکنولوژی پزشکی هسته ای
رشــته پزشــکی هســته ای از مجموعــه علــوم بیــن رشــته ای محســوب می شــود کــه عــالوه بــر شــناخت بــدن انســان و ویژگی هــای 
آن شــامل بخــش زیــادی فیزیــک، شــیمی و آشــنایی بــا خــواص مــواد رادیواکتیــو اســت. در دنیــای امــروز بــا توجــه بــه توســعه 
روزافــزون دســتگاه و ابزار هــای پزشــکی هســته ای، اســتفاده از ایــن علــم در رونــد تشــخیص و درمــان بیماری هــا روز بــه روز رو 
بــه افزایــش اســت. دســتگاه های دوربیــن گامــا و SPECT و PET از جملــه دســتگاه هایی اســت کــه در تشــخیص نــوع بیمــاری  
بــه یــاری پزشــکان آمــده تــا آن هــا بــه کمــک مــواد رادیواکتیــو یــا همــان رادیــو داروهــا عضــو بیمــار را بــه راحتــی تشــخیص 

می دهنــد. 
این رشته در مقطع کارشناسی طی 4 سال در دانشگاه های معدودی در سطح کشور ارائه می شود.  

پــس از گذرانــدن دروس عمومــی و تخصصــی در رشــته پزشــکی هســته ای، تــرم آخــر ۱2 واحــد کارآمــوزی در عرصــه بیمارســتانی 
بــه دانشــجویان ارائــه مــی شــود کــه دانشــجو ملــزم بــه گذرانــدن آن اســت. 

ادامه تحصیل
ــش  ــا دان ــدارد، ام ــان وجــود ن ــرای داوطلب ــن رشــته ب ــل در مقطــع کارشناســی ارشــد در ای ــه تحصی ــکان ادام در حــال حاضــر ام
آموختگانــی کــه قصــد ادامــه تحصیــل دارنــد می تواننــد بــه گروهــی از رشــته های زیــر در مقطــع کارشناســی ارشــد تغییــر رشــته 

ــد از: ــته ها عبارتن ــن رش ــد. ای دهن
رشته مهندسی پزشکی 	 
رشته اپیدمیولوژی	 
رشته ارزیابی فناوری سالمت	 
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رشته اقتصاد بهداشت	 
رشته انفورماتیک پزشکی	 
رشته رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی	 
رشته آمار زیستی	 
رشته فیزیک پزشکی و ... 	 

موقعیت های شغلی 
در ایــران مراکــز متعــدد دولتــی و خصوصــی پزشــکی هســته ای وجــود دارد کــه فارغ التحصیــالن ایــن رشــته می تواننــد در ایــن 
ــان  ــص هم ــته ای مخت ــکی هس ــی پزش ــز اختصاص ــز مرک ــور نی ــع کش ــتان های مرج ــر بیمارس ــوند. در بیش ت ــذب ش ــز ج مراک

ــن رشــته محســوب می شــود. ــگان ای ــش آموخت ــرای دان ــده شــغلی مناســبی ب بیمارســتان وجــود دارد کــه آین
پزشکی

آرزوی دیریــن هــر پــدر و مــادر بــرای فرزنــد نوپایشــان، دکتــر شــدن در آینــده اســت. بــه طــوری کــه از همــان عنفــوان کودکــی، 
ــب  ــی دارد در قال ــش را برم ــدم های ــن ق ــه اولی ــی ک ــی زمان ــودک، حت ــرای ک ــف ب ــای مختل ــظ در موقعیت ه ــن لف اســتفاده از ای

"خانــم یــا آقــای دکتــر آینــده مــن!" رواج دارد. 

ــی  ــکی اطالعات ــه پزش ــوم ب ــته موس ــق رش ــای دقی ــاره ویژگی ه ــا، درب ــدر و مادر ه ــن پ ــر ای ــا بیش ت ــه تقریب ــل از این ک ــا غاف ام
ــوان و  ــوان درس خ ــودک و نوج ــر ک ــه ه ــت ک ــگاه اس ــن ن ــأ ای ــا، منش ــا ایرانی ه ــودن م ــک ب ــوه پزش ــن بالق ــاید ای ــد ش ندارن

ــد.  ــن کن ــه ت ــکی ب ــفید پزش ــوش س ــد روپ ــرم بای ــد، الج عالقه من
هــدف کلــی از ایجــاد رشــته پزشــکی، تعلیــم و تربیــت متخصصانــی اســت کــه بــه مــدد توانایی هــای علمــی و تــوکل بــه خــدای 
ــه تأمیــن ســالمت و بهداشــت آحــاد جامعــه کمــک کــرده هم چنیــن ضمــن ارائــه خدمــات بهداشــتی و درمــان افــراد  متعــال ب

بیمــار، بــرای ادامــه معالجــه برخــی مراجعــان را بــه ســطوح باالتــر درمانــی کشــور ارجــاع کننــد. 
مدت زمان تحصیل در این رشته ۷ سال است که شامل 4 خوان زیر می شود:

ــول  ــم ط ــال و نی ــه دو س ــی را ک ــه و اصل ــی، دروس پای ــجویان دروس عموم ــن دوره، دانش ــه(: در ای ــوم پای ــوان اول )عل خ
می کشــد می گذراننــد. دوره علــوم پایــه در مجمــوع 5 تــرم تحصیلــی بــه طــول می انجامــد. در انتهــای ایــن دوره، آزمــون جامــع 
علــوم پایــه کــه یــک آزمــون تســتی کشــوری شــامل تمامــی مباحــث تدریــس شــده در 5 تــرم گذشــته اســت، برگــزار می شــود. 

قبولــی در ایــن آزمــون، شــرط ادامــه ماراتــن اســت. 
ــی آن،  ــت و ط ــرم اس ــگاه ها، ۱ ت ــی دانش ــال و در برخ ــدت آن ۱ س ــوژی(: م ــی و پاتوفیزیول ــوان دوم )نشانه شناس خ
دانشــجویان بــا مکانیــزم بیماری هــا و عوامــل مؤثــر در بــروز بیماری هــا آشــنا می شــوند و بــرای ورود بــه بیمارســتان آمادگی هــای 

ــد.  ــب می کنن الزم را کس
خــوان ســوم )کارآمــوزی بالینــی(: در ایــن مرحلــه، دانشــجویان بــا نحــوه ارتباط گیــری بــا بیمــاران، فضــا و قوانیــن حاکــم بــر 
بیمارســتان، نحــوه شــرح حــال گیــری از بیمــار و رونــد تشــخیص بیمــاری بــه صــورت علمــی و بالینــی و آزمایشــگاهی آشــنا شــده 
ــا بــه کارگیــری آموخته هــای نظــری، کم کــم در تشــخیص بیماری هــا اســتقالل می یابنــد. مــدت زمــان گذرانــدن کارآمــوزی  و ب
ــد. در  ــی می کنن ــی ط ــتان های آموزش ــوال در بیمارس ــی را معم ــوزی بالین ــجویان، کارآم ــت. دانش ــی اس ــرم تحصیل ــی 4 ت بالین
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ــه صــورت تســتی برگــزار می شــود کــه شــامل تمامــی مباحــث  ــام "پیــش کارورزی" ب ــه ن انتهــای ایــن دوره آزمــون جامعــی ب
آموختــه شــده در ایــن دوره اســت. شــرط ورود بــه مرحلــه کارورزی، قبولــی در ایــن آزمــون اســت. 

ــدرت تصمیم گیــری و افزایــش اعتمــاد  ــت ق ــه، کســب مهــارت و تقوی ــن مرحل ــی(: هــدف ای ــارم )کارورزی بالین ــوان چه خ
بــه نفــس دانشــجویان اســت و حــدود 3 تــرم بــه طــول می انجامــد. دانشــجویان، یــک دوره کامــل از دوره هــای داخلــی، جراحــی، 
کــودکان، زنــان و زایمــان، بهداشــت، گــوش و حلــق و بینــی، چشــم، روان پزشــکی و ... را می گذراننــد. ایــن دوره، آخریــن مرحلــه 
آمــوزش پزشــکی اســت کــه آن را »دوره انترنــی« می نامنــد. در پایــان ایــن دوره، آزمــون جامعــی بــه نــام صالحیــت بالینــی بــه 
ــه  ــرای طبابــت ب ــا اطمینــان حاصــل شــود کــه داوطلــب تمامــی مهارت هــای الزم ب صــورت عملــی و تئــوری برگــزار می شــود ت
ــات کافــی را کســب کــرده  اســت. از ایــن پــس عنــوان خطیــر  ــدون امکان صــورت مســتقل و تنهــا در یــک مرکــز دورافتــاده و ب

پزشــک، بــه طــور رســمی مزیــن کننــده نــام شــما خواهــد بــود. 
نحوه ادامه تحصیل:

بعــد از فارغ التحصیلــی در رشــته پزشــکی، شــما بایــد ابتــدا 2 ســال بــه طــرح مقــدس خدمــت در مناطــق محــروم مشــغول باشــید 
کــه بــا خدمــت ســربازی متفــاوت اســت. بعــد از اتمــام طــرح خدمــت در مناطــق محــروم و تبدیــل شــدن بــه یــک پزشــک آبدیــده 
و گــرم و ســرد چشــیده، 2 راه پیــش روی شماســت. اول این کــه می توانیــد در ســاحت پزشــک عمومــی وارد محیــط کار شــوید 

و دیگــر این کــه بــه ادامــه تحصیــل در مقاطــع باالتــر کــه در زیــر بــه آن اشــاره شــده، فکــر کنیــد:
رشته های تخصصی بالینی پزشکی - ۱
2 - )Ph. D( رشته های دکتری
کارشناسی ارشد ناپیوسته در برخی رشته های خاص- 3

ــق و  ــه دقی ــد مطالع ــا، بای ــاب آن ه ــش از انتخ ــه پی ــی دارد ک ــل متفاوت ــول تحصی ــا و ط ــیر ها، ویژگی ه ــن مس ــدام از ای ــر ک ه
ــا وجــود داشــته باشــد.  ــه آن ه شــناختی کامــل نســبت ب

نکته مهم:
برخــالف تصــور اشــتباه بســیاری از داوطلبــان کــه بــر ایــن کــه باورنــد بعــد از گذشــتن از غــول کنکــور و قبولــی در رشــته پزشــکی، 
۷ ســال پــا روی پــا می اندازنــد و شــیرموز میــل می فرماینــد، بایــد ذکــر کنیــم ســختی های رشــته پزشــکی دقیقــا از زمــان ورود 
پرغــرور و پر افتخارشــان از ســردر دانشــکده آغــاز می شــود. ماراتنــی کــه فقــط عشــق و عالقــه شــدید بــه رشــته و شــغل پزشــکی 

و هم چنیــن همــت و تــالش بیــش از انــدازه می توانــد یــاور شــما در بــه خــط پایــان رســاندنش باشــد. 
موقعیت های شغلی

ــرای آینــده شــغلی  ــه عنــوان یکــی از رشــته هایی شــناخته می شــد کــه تضمیــن قطعــی ب رشــته پزشــکی از گذشــته های دور ب
و درآمــد آینــده بــرای فارغ التحصیالنــش وجــود داشــت. هم چنیــن بــه دوش کشــیدن واژه "دکتــر" و پوشــیدن روپــوش ســفید 
بــرای داشــتن شــأن مناســب اجتماعــی کافــی بــود. ایــن ماجــرا هنــوز هــم برقــرار اســت، امــا تغییراتــی در آن بــه وجــود آمــده 

اســت. 
ــه تعــداد فارغ التحصیــالن دوره پزشــکی عمومــی،  ــن رشــته و افزایــش بی روی ــه ای ــان کنکــور ب ــت هجمــه شــدید داوطلب ــه عل ب
ایــن مقطــع از پزشــکی در شــهر های مــادر، نزدیــک بــه مــرز اشــباع شــدن اســت. بــه همیــن دلیــل در شــهر های مــادر، ادامــه 
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تحصیــل در ایــن رشــته تقریبــا از رمــوز اولیــه موفقیــت در بــازار کســب و کار محســوب می شــود. ناگفتــه نمانــد کــه در شــهرها و 
شهرســتان های کوچــک و مناطــق محــروم، هنــوز نیــاز بســیار شــدیدی بــه پزشــکان عمومــی وجــود دارد کــه اگــر پزشــکی همــت 

کنــد و در ایــن مناطــق مشــغول بــه کار شــود، هــم خیــر دنیــا و هــم خیــر آخــرت نصیبــش خواهــد شــد. 
ــت های اداری و  ــا پس ــخصی ی ــب ش ــی، مط ــی و دولت ــتان های خصوص ــد در بیمارس ــما می توانی ــک، ش ــک پزش ــوان ی ــه عن ب

ــه کار شــوید.  ــا ســالمت مشــغول ب ــط ب ــی مرتب مدیریت
ــا دانشــجو ها هــم  ــه حــوزه آمــوزش و مقاله نویســی و ســر و کلــه زدن ب ــت ب ــر طباب ــی کــه عــالوه ب ــرای آن دســته از داوطلبان ب
عالقــه دارنــد، مســیر "هیــأت علمــی" شــدن نیــز پیــش رویشــان قــرار دارد کــه پــس از اخــذ مــدرک دکتــری تخصصــی یــا فــوق 
ــگاه ها و  ــتاد در دانش ــوان اس ــه عن ــخص، ب ــای مش ــف و آزمون ه ــل مختل ــدن مراح ــا گذران ــد ب ــا Ph. D می توانن ــی ی تخصص

ــوند.  ــه کار ش ــغول ب ــتان ها مش بیمارس
داروسازی

رشــته داروســازی یکــی از 3 رشــته محبــوب میــان داوطلبــان کنکــور تجربی اســت. متأســفانه بعضــی از داوطلبــان بــا رد گزینه های 
ــن  ــغلی ای ــده ش ــا و آین ــی از ویژگی ه ــناخت کاف ــه ش ــدون این ک ــد، ب ــته می رون ــن رش ــمت ای ــه س ــکی، ب ــکی و دندانپزش پزش

رشــته داشــته باشــند. 
اول از همــه بایــد گفــت کــه اگــر تصــور شــما از رشــته داروســازی، پوشــیدن روپــوش ســفید آزمایشــگاه، زدن عینــک ایمنــی و 
مخلــوط کــردن چندیــن مــاده رنگــی موجــود در چنــد ارلــن زیــر هــود آزمایشــگاه اســت، ســریعا ابــر فکــر بــاالی ســرتان را پــاک 
ــه کار ســاخت دارو خواهیــد  ــر ب ــداز ایــن رشــته شــما کم ت کنیــد و بدانیــد کــه در رشــته داروســازی، برخــالف عنــوان غلــط ان
ــط  ــا توس ــینا، داروه ــی س ــم ابوعل ــان حکی ــالف زم ــر خ ــم، ب ــی می کنی ــه در آن زندگ ــی ک ــر مدرن ــه در عص ــرا ک ــت. چ پرداخ
داروســازان و حکیمــان ســاخته نمی شــود! بلکــه طــی فرایند هــای پیچیــده در کارخانه هــای داروســازی تولیــد می شــوند. رشــته 
داروســازی بیش تــر بــه ارائــه خدمــات دارویــی در داروخانه هــا، بیمارســتان ها، کلینیک هــا، مرکــز اطالعــات داروهــا و ســموم و ... 
می پــردازد. البتــه در ایــن رشــته می تــوان بــه ســراغ ســاخت و طراحــی دارو هــا هــم رفــت کــه در حــوزه کارهــای پژوهشــی ایــن 

ــن رشــته را شــامل می شــود.  ــان ای ــری از داوطلب ــا دســته کم ت ــرد و طبع ــرار می گی رشــته ق
ــایر  ــد س ــه اول همانن ــن دوره در مرحل ــود. ای ــه می ش ــه ارائ ــی 2 مرحل ــه ط ــت ک ــال اس ــدود 6 س ــازی ح ــول دوره داروس ط
ــه طــول می انجامــد و در  ــرای ایــن رشــته 4 تــرم ب رشــته های علــوم پزشــکی شــامل دروس عمومــی و علــوم پایــه اســت کــه ب

ــود.  ــه می ش ــه پایان نام ــوزی و ارائ ــی و کارآم ــامل دروس اختصاص ــم ش ــه دوم ه مرحل
شــرط ورود بــه مرحلــه دوم، گــذر از مرحلــه اول و قبولــی در آزمــون جامــع علــوم پایــه اســت کــه بــه صــورت تســتی و هماهنــگ 

کشــوری برگــزار می  شــود.
ــن  ــد، هم چنی ــری  می باش ــی و نظ ــش عمل ــته دارای 2 بخ ــن رش ــی ای ــه و تخصص ــر دروس پای ــه بیش ت ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
ــا عنــوان کارآمــوزی طــی کننــد کــه ایــن واحدهــا  دانش آموختــگان رشــته داروســازی بایــد در طــول ایــن دوره واحد هایــی را ب

ــود.  ــده می ش ــی گذران ــز صنعت ــتان ها و مراک ــهری و بیمارس ــای ش در داروخانه ه
دروس عملــی ایــن رشــته غالبــا در آزمایشــگاه ها ارائــه شــده و تســلط بــه فعالیت هــای آزمایشــگاهی و کاربــرد وســایل دســت ورزی 
ــه  ــما را ب ــا قســمتی ش ــی ت ــد کم ــه می توان ــی اســت ک ــان جای ــا، هم ــت. این ج ــر اس ــک ضــرورت انکارناپذی ــجو، ی ــرای دانش ب
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رؤیاهــای کودکی تــان کــه بــا مخلــوط کــردن چنــد مــاده رنگــی در ارلن هــا و بشــرهای مختلــف، در یــک آزمایشــگاه زیــر زمینــی 
در حــال فتــح مرزهــای علــم و دانــش بودیــد، نزدیــک کنــد. 

نحوه ادامه تحصیل
افرادی که موفق به کسب عنوان دکترای داروسازی می شوند، چندین مسیر را پیش رو دارند:

تأسیس داروخانه یا کار و فعالیت در داروخانه ها . ۱
کار در آزمایشگاه های مراکز علمی و صنعتی. 2
ــوم . 3 ــا )Ph. D( در رشــته های عل ــا خــارج از کشــور و اخــذ دکتــری تخصصــی ی ادامــه تحصیــل در داخــل ی

ــک و ...  ــوژی، میکروب شناســی، ژنتی ــا فارماکول ــل بیوشــیمی ی ــه مث پای
ورود به حوزه کارهای پژوهشی. 4
ادامه مسیر به عنوان هیأت علمی در دانشگاه ها . 5

موقعیت های شغلی
ــا  ــالن آن نرســیده اســت. ب ــت اشــباع فارغ التحصی ــه سرنوشــت رشــته پزشــکی و وضعی ــوز ب رشــته داروســازی خوشــبختانه هن
ــه  ــادرت ب ــا شــخصا مب ــازار کار می شــوند ی ــا جــذب ب ــن رشــته ی ــاق فارغ التحصیــالن ای ــه اتف ــب ب ــاز جامعــه، قری ــه نی توجــه ب
ــای  ــا کارخانه ه ــت ی ــی وزارت بهداش ــای اجرای ــا کاره ــتان ها ی ــه بیمارس ــه در داروخان ــا این ک ــد ی ــه می کنن ــیس داروخان تأس

ــوند.  ــه کار می ش ــغول ب ــی مش ــز تحقیق ــتی و مراک ــی و بهداش آرایش
ــاز هــم مشــکل اخــذ مجــوز  ــا، ب ــر محله ه ــران، در بیش ت ــل ته ــادر مث ــه در شــهرهای م ــن اســت ک ــل ای ــل تأم ــه قاب ــا نکت تنه
داروخانــه بــه علــت ازدیــاد تعــداد داروخانه هــا وجــود دارد. امــا در شهرســتان ها و مناطــق محــروم هنــوز هــم نیــاز شــدیدی بــه 

ــود.  ــاس می ش ــردم احس ــی م ــای درمان ــع نیاز ه ــرای رف ــا ب ــازان و داروخانه ه داروس
ــا جــان  ــه علــت ســر و کار داشــتن ب ــوم پزشــکی اســت و ب ــد، داروســازی از رشــته های ســخت حــوزه عل ــان ناگفتــه نمان در پای
ــا و آالم  ــان انســان ها و کاهــش درده ــرای نجــات ج ــان ب ــب ت ــر قل ــس اگ ــد پ ــاال می خواه ــزه جــدی و همــت ب انســان ها، انگی
ــاز منتظــر شماســت.  ــا آغــوش ب ــد، رشــته داروســازی ب ــر می دانی ــن رشــته خــود را منطبق ت ــا ویژگی هــای ای ــد و ب شــان می تپ

دامپزشکی
ــات اســت و مســئولیت های یــک دامپزشــک بــه حــوزه درمــان  شــاید در تصــور عمــوم مــردم، دامپزشــکی همــان پزشــک حیوان
حیوانــات بیمــار محــدود می  شــود. در ایــن صــورت شــاید از نظــر بیش تــر افــراد جامعــه، بــه جــز قشــری کــه بــه حیوانــات عالقــه 
دارنــد رشــته کــم اهمیتــی بــه نظــر برســد، امــا واقعیــت اینجاســت کــه در تعریــف رشــته دامپزشــکی در نشــریه ســازمان بهداشــت 
جهانــی آمــده اســت: "هــدف نهایــی دامپزشــک، درمــان حیوانــات نیســت، بلکــه دقیقــا تأمیــن مــواد غذایــی و بهداشــت انســان 
ــه اســت کــه اهمیــت ایــن رشــته بیــش از پیــش آشــکار می شــود؛ چراکــه بخــش عمــده ای از غــذای انســان را  اســت". این گون

ــه عهــده دامپزشــک اســت.  ــات و فرآورده هــای حیوانــی تشــکیل می دهــد و تأمیــن ســالمت آن هــا ب حیوان
از طرفــی، درمــان حیوانــات دیگــر کــه تحــت عنــوان حیــوان خانگــی قــرار می گیــرد هــم امــروزه بخــش مهمــی از کار دامپزشــکان 
را تشــکیل می دهــد. چراکــه نگــه داری از حیوانــات خانگــی روز بــه روز رواج بیش تــری در بیــن مردمــان دنیــای مــدرن پیــدا می کنــد. 
ــدر  ــرس نداشــته باشــید و آنق ــات ت ــا حیوان ــد از دســت زدن و ســر و کار داشــتن ب ــه رشــته دامپزشــکی بای ــرای ورود ب ــس ب پ
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صبــور باشــید تــا بتوانیــد بــا حیواناتــی تــا نمی تواننــد درد خــود را توضیــح دهنــد یــا محلــش را نشــان دهنــد ســر و کلــه زده و 
ــد.  ــف کنی ــان را کش مشکالت ش

امکان ادامه تحصیل
ــی  ــس از فارغ التحصیل ــت و پ ــال اس ــی 2 س ــود. دوره کاردان ــه می ش ــه ای ارائ ــری حرف ــی و دکت ــع کاردان ــته در 2 مقط ــن رش ای
ــه کار شــوید. دوره دکتــری حرفــه ای  ــا کلینیــک مشــغول ب ــر نظــر دکتــر دامپزشــک در مراکــز تحقیقاتــی ی شــما می توانیــد زی

ایــن رشــته تقریبــا 6 ســال اســت. 
 Ph.( ــورت ــه ص ــل ب ــه تحصی ــی ادام ــت. یک ــش روی شماس ــیر پی ــه ای 2 مس ــری حرف ــد از دوره دکت ــل بع ــه تحصی ــرای ادام ب
ــای  ــر تخصص ه ــالوه ب ــه ع ــکی. البت ــی دامپزش ــته های تخصص ــورت رش ــه ص ــری ب ــاص و دیگ ــته های خ ــی رش D( در برخ
ــت از  ــر وزارت بهداش ــای دیگ ــد در تخصص ه ــته می توانن ــن رش ــه ای از ای ــرای حرف ــع دکت ــالن مقط ــکی، فارغ التحصی دامپزش
ــد.  ــل دهن ــه تحصی ــکی و ... ادام ــی پزش ــی و جنین شناس ــکی، آناتوم ــی پزش ــکی، انگل شناس ــک پزش ــی، ژنتی ــه سم شناس جمل

موقعیت های شغلی
دانش آموختگان این رشته می توانند در هر یک از مراکز زیر شروع به فعالیت کنند:

سازمان دامپزشکی و مؤسسات تحقیقاتی و تولید واکسن رازی به عنوان پژوهشگر	 
شرکت های تولید دارو و فرآورده های دامی 	 
شرکت های تولید مواد غذایی با فرآورده های دامی	 
واحد های دامپروری دولتی و خصوصی	 
آزمایشگاه های تشخیص بیماری های دامی	 
تأسیس کلینیک شخصی برای معالجه حیوانات اهلی	 

دندان پزشکی
ــن  ــوش درآمد تری ــی از خ ــوان یک ــه عن ــت و ب ــی اس ــوم تجرب ــان عل ــوب داوطلب ــته محب ــی از 3 رش ــکی یک ــته دندان پزش رش
ــه. ــا ن ــت ی ــد اس ــوش درآم ــا خ ــته واقع ــن رش ــا ای ــه آی ــد ک ــد ش ــخص خواه ــه مش ــود. در ادام ــوب می ش ــز محس ــته ها نی رش

دوره دکتری دندان پزشکی عمومی طی 6  سال به دانشجویان ارائه می شود. 
دروس عمومــی و پایــه در یــک دوره 2 ســاله و دروس اختصاصــی نیــز در مــدت 4 ســال بــه صــورت واحد هــای نظــری ـ  عملــی در 
کالس و آزمایشــگاه و کلینیک هــای دندان پزشــکی ارائــه می شــوند. دوره هــای کلینیکــی جنبــه کارورزی داشــته و دندان پزشــکان 
جــوان آموخته هــای علمــی خــود را در بوتــه آزمایــش و عمــل بــه کار می گیرنــد و بــه صــورت جــدی، بــه درمــان مراجعیــن در 

ــد. ــگاهی می پردازن ــای دانش کلینیک ه
البتــه پــس از طــی دو ســال اولیــه، شــرط ورود بــه مرحلــه دوم آموزش هــا قبولــی در آزمــون جامــع علــوم پایــه اســت کــه یــک 
ــری دندان پزشــکی  ــدرک دکت ــذ م ــی و اخ ــود. شــرط فارغ التحصیل ــزار می ش ــگ برگ ــه صــورت هماهن ــون تســتی اســت و ب آزم

هــم گذرانــدن کلیــه واحدهــای درســی و دفــاع از رســاله دکتــری در پایــان مرحلــه دوم اســت.  
امکان ادامه تحصیل

 دندان پزشــکان بعــد از اتمــام دوره دندان پزشــکی عمومــی کــه 6 ســال طــول می کشــد، پس از شــرکت در یــک آزمون طــی یک دوره 
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ــام »بــورد  ــه ن 4 ســاله تخصصــی، می تواننــد دوره تخصصــی دندان پزشــکی را بگذراننــد و پــس از گذرانــدن یــک آزمــون ویــژه ب
ــد.  ــر تخصــص بگیرن تخصصــی«، اســتاد دانشــگاه شــوند. امــروزه دندان پزشــکان می تواننــد در یکــی از ۱2 رشــته زی

تشــخیص بیماری هــای دهــان و دنــدان 2 ـ  رادیولــوژی 3 ـ  جراحــی فــک و صــورت 4 ـ  پروتزهــای دندانــی 5 ـ  - ۱
ترمیمــی 6 ـ  پاتولــوژی دهــان و دنــدان ۷ ـ  بیمــاری لثــه )پریــو( 8 ـ  پاتولــوژی دهــان و دنــدان ۹ ـ  دندان پزشــک 
جامعه نگــر ۱0 ـ  ارتودنســی یــا همــان ردیــف کــردن دندان هــا ۱۱ ـ  دندان پزشــکی اطفــال ۱2 ـ  مــواد دندانــی. 

موقعیت های شغلی
رشــته دندان پزشــکی در تصــور عمــوم مــردم یــک رشــته راحــت و پــول ســاز اســت. حــال آن کــه ایــن رشــته بــه هیــچ عنــوان 

راحــت نیســت و پول ســاز بودنــش هــم بــه عوامــل زیــادی از جملــه همــت و تخصــص خــود شــما بســتگی دارد. 
بایــد اعتــراف کــرد کــه آینــده شــغلی رشــته دنــدان پزشــکی، روز بــه روز بــه ســمت اشــباع شــدن پیــش مــی رود امــا هنــوز در 
ســطح قابــل قبولــی قــرار دارد. شــما پــس از فارغ التحصیلــی در ایــن رشــته می توانیــد مطــب اختصاصــی خــود را دایــر کنیــد یــا 

ــه کار شــوید.  ــدان پزشــکی مشــغول ب در بیمارســتان ها و کلینیک هــای تخصصــی دن
ــد. ســاعت های  ــق یاب ــا ســختی کار تعل ــه آن ه ــد ب ــه بای ــواردی اســت ک ــاره شــغل دندان پزشــکی م ــر درب ــل ذک ــه آخــر قاب نکت
ــن و  ــرس مراجعی ــاک، تحمــل درد و ت ــک پوزیشــن ســخت و دردن ــر در ی ــردن و کم ــردن گ ــی ســرپا ایســتادن و خــم ک طوالن
پذیرفتــن ایــن نکتــه کــه همــواره یکــی از عناصــری خواهیــد بــود کــه بــا نشــان دادن شــما بــه عنــوان عمــو یا خالــه دندان پزشــک، 
ــه  ــا خال ــی رســمی آرام ســر جایشــان بنشــینند کــه عمــو ی ــه هــوا را مجبــور می کننــد در یــک مهمان بچه هــای شــلوغ و ســر ب

ــد.  ــول می زن ــا بهشــان آمپ دندانشــان را میکشــد ی
تکنولوژی پرتو درمانی )رادیوتراپی(

ــا اســتفاده از پرتو هــای یونیــزان می توانــد رونــد درمــان بعضــی بیماری هــای خــاص از  بعــد از ایــن کــه بشــر کشــف کــرد کــه ب
جملــه جدی تریــن و کشــنده ترین ســرطان ها را ســرعت بخشــد و حتــی بــرای بعضــی از آن هــا کــه اساســا درمانــی نداشــتند، راه 
درمــان پیــدا کنــد، نــگاه جامعــه بــه ایــن دســته بیماری هــا تغییــر کــرد و از دســته بیماری هــای صددرصــد کشــنده، بــه گروهــی 

تبدیــل شــد کــه در صــورت درمــان ســریع و درســت، بــه طــور کامــل از بــدن فــرد خــارج شــود. 
اهمیــت رشــته پرتودرمانــی از همیــن تغییــر نشــأت می گیــرد. در واقــع کارشناســان تکنولــوژی پرتودرمانــی، بــا اجــرای نقشــه ای 

کــه توســط پزشــک متخصــص طراحــی شــده اســت، در رونــد درمــان بیمــار نقــش مهمــی را ایفــا می کننــد.
دانشــجویان ایــن رشــته بایــد در مجمــوع ۱30 واحــد شــامل دروس عمومــی، پایــه و اختصاصــی را بگذراننــد کــه عــالوه بــر مبانــی 
آناتومــی، بافت شناســی، پاتولــوژی و ... شــامل بخش هایــی از رشــته فیزیــک بــه صــورت فیزیــک تشعشــع و هم چنیــن ریاضیــات 

و کامپیوتــر اســت. 
عالوه بر آن 24 واحد به صورت کارآموزی از سوی دانشجویان این رشته باید گذرانده شود. 

این رشته در مقطع کارشناسی طی 4 سال ارائه می شود. 
نحوه ادامه تحصیل

ــرای ایــن رشــته وجــود نــدارد و دانشــجو در صــورت تمایــل می توانــد در  امــکان ادامــه تحصیــل در مقطــع کارشناســی ارشــد ب
رشــته دیگــری بــه ادامــه تحصیــل بپــردازد. 
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موقعیت های شغلی 
بــه علــت افزایــش روزافــزون اســتفاده از تکنولــوژی پرتودرمانــی در درمــان بیمــاران ســرطانی، و هم چنیــن افزایــش آمــار افــراد 
مبتــال بــه ســرطان، چشــم امیــد هــزاران نفــر در جامعــه بــه متخصصــان ایــن رشــته اســت؛ بــه همیــن دلیــل متخصصــان ایــن 
ــز  ــد در مراک ــته می توانن ــن رش ــگان ای ــش آموخت ــتند. دان ــوردار هس ــبی برخ ــی مناس ــت اجتماع ــد و موقعی ــز از درآم ــته نی رش

ــه کار شــوند.  ــز خصوصــی مشــغول ب ــی در بیمارســتان ها و مراک مخصــوص پرتودرمان
ــکات ایمنــی در کار را  ــا اشــعه های مضــر یونیــزان اســت کــه اهمیــت رعایــت ن نکتــه قابــل توجــه: خطــر مواجهــه ایــن افــراد ب

ــرد. ــاال می ب ــن رشــته ب بیــش از پیــش در ای

تکنولوژی پرتوشناسی )رادیولوژی(
امــروزه، فراینــد تشــخیص قطعــی بیماری هــا و ناتوانی هــا بــه یــک اتفــاق پیچیــده تبدیــل شــده اســت. در گذشــته تنهــا بــا دقــت 
در عالئــم ظاهــری فــرد، تشــخیص قطعــی بــرای بیمــاری او داده می شــد کــه البتــه آنقدر هــا هــم قطعــی نبــود، امــا در دنیــای 
مــردن و پیشــرفته امــروز، تکنولــوژی و تجهیــزات بــه کمــک بشــر آمــده تــا بتوانــد هــر چــه دقیق تــر و راحت تــر بــه تشــخیص 
ــاوری  ــن فناوری هــا، فن ــه ای ــان بیمــار اســت. از جمل ــدم اول در درم درســت بیماری هــا برســد. بدیهــی اســت کــه تشــخیص، ق
عکس بــرداری یــا رادیولــوژی اســت. تقریبــا امــروزه کم تــر بیمــاری را ســراغ داریــم کــه در بیمارســتان بســتری شــده باشــد امــا 
ــم،  ــه آن صحبــت کنی ــم راجــع ب یکــی از تصویربرداری هــای موجــود روی او انجــام نشــده باشــد. پــس رشــته ای کــه می خواهی

جایــگاه ویــژه ای در رونــد تشــخیص و درمــان بیمــاران در عصــر حاضــر دارد. 
اگــر بپرســید کــه یــک رادیولوژیســت دقیقــا چــه کار می کنــد، بایــد بگوییــم کــه کار رادیولوژیســت تقریبــا شــبیه عــکاس اســت! 
ــه  ــرداری صحیــح را ب ــوازم و تجهیــزات جانبــی اش آگاهــی داشــته باشــد، روش عکس ب ــد دوربینــش را بشناســد، از ل عــکاس بای

صــورت علمــی فراگرفتــه باشــد و در نهایــت بــا یــک فشــار روی دکمــه، یــک اثــر هنــری خلــق کنــد. 
دانشــجویان ایــن رشــته در مجمــوع بایــد ۱30 واحــد دانشــگاهی شــامل دروس عمومــی، پایــه و اختصاصــی را بگذراننــد. دروس 

پایــه ایــن رشــته عــالوه بــر آناتومــی و فیزیولــوژی بــدن، مباحثــی از فیزیــک اشــعه و شــیمی را نیــز دربــر دارد. 
این رشته در مقطع کارشناسی طی 4 سال ارائه می شود. 

نحوه ادامه تحصیل 
متأســفانه مقطــع کارشناســی ارشــد بــرای رشــته رادیولــوژی تعریــف نشــده اســت، امــا فارغ التحصیــالن ایــن رشــته می تواننــد در 

یکــی از رشــته های فیزیــک پزشــکی، رادیوبیولــوژی، نانوتکنولــوژی یــا آناتومــی تــا مقطــع دکتــری ادامــه تحصیــل دهنــد. 
موقعیت های شغلی 

از آن جایــی کــه هــر بیمارســتان و مرکــز درمانــی، چــه خصوصــی و چــه دولتــی بــرای انجــام کارهــای اورژانســی حتمــا بخــش 
ــازار کار خــوب و درآمــد مکفــی برخــوردار هســتند؛ هم چنیــن تأســیس  ــن رشــته از ب ــش آموختــگان ای ــرداری دارد، دان تصویرب
مراکــز تخصصــی تصویربــرداری کــه امــروزه رواج بیش تــری در شــهر های بــزرگ پیــدا کــرده، موجــب بهتــر شــدن آینــده شــغلی 
ایــن رشــته می شــود. نکتــه قابــل توجــه در رابطــه بــا فضــای شــغلی رشــته رادیولــوژی ایــن اســت کــه بــه علــت ســر و کار داشــتن 

بــا اشــعه، افــراد بایــد در رعایــت نــکات ایمنــی و ایمن ســازی محیــط کار دقــت کافــی را داشــته باشــند. 
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زمین شناسی
گرمــای ســوزان آفتــاب، کویــر بــزرگ، یــک کوله پشــتی و یــک انســان ماجراجــوی عاشــق زمیــن، اجــزای ســازنده یکــی از تکــرار 

ــت.  ــناس اس ــک زمین ش ــی ی ــا در زندگ ــونده ترین صحنه ه ش
ــا و  ــخت ترین گردنه ه ــته اند و س ــت بس ــر هم ــن، کم ــناختن زمی ــرای ش ــه ب ــتند ک ــی هس ــردان کوچک ــان جهانگ زمین شناس
ــت  ــی وضعی ــا، بررس ــنگ ها و کانی ه ــه س ــد. مطالع ــر می گذارن ــت س ــدف پش ــن ه ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــا را ب ــن کویر ه داغ تری
ــان  ــه در می ــوز و نهفت ــخ مرم ــف تاری ــه، کش ــل های زلزل ــن و گس ــش زمی ــت ران ــت وجوی وضعی ــا، جس ــان ها و ماگماه آتشفش
ــرد.  ــرار می گی ــا ق ــوط شــود در حــوزه کاری آن ه ــن مرب ــه زمی ــه نحــوی ب ــه ب ــزی ک ــه و هــر چی فســیل ها و ســنگواره ها و عالق

نحوه ادامه تحصیل 
امکان ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در ایران برای گرایش های زیر وجود دارد:

ــی  ــت، سنگ شناس ــی نف ــی، زمین شناس ــی مهندس ــادی، زمین شناس ــی اقتص ــک، زمین شناس ــوژی، تکتونی ــی، پترول آب شناس
ــک( ــته فیزی ــترک، رش ــک )مش ــی و ژئوفیزی ــی و چینه شناس ــی، فسیل شناس ــوبی و رسوب شناس رس

هم چنین می توانید در برخی از این گرایش ها تا مقطع دکتری نیز در داخل یا خارج از کشور ادامه تحصیل دهید. 
موقعیت شغلی 

فرصت هــای شــغلی بــرای فارغ التحصیــالن ایــن رشــته بســیار وســیع اســت و هــر کــس بنــا بــه عالقــه اش می توانــد وارد یکــی از 
ــی،  ــرداری از آب هــای زیرزمینــی و آب یاب ــا گروه هــای اکتشــاف معــادن، بهره ب ــرای مثــال همــکاری ب ــرای کار شــود. ب حوزه هــا ب
ــای  ــک، کار در وزارت خانه ه ــک و ژئوتکنی ــان ژئوفیزی ــا مهندس ــکاری ب ــانی و ... در هم ــز، آتشفش ــق زلزله خی ــایی مناط شناس
مختلــف ماننــد وزارت صنعــت و معــدن، کشــاورزی، آمــوزش و پــرورش و علــوم یــا شــرکت و مؤسســاتی ماننــد ذوب آهــن، ســازمان 
زمین شناســی کشــور و شــرکت های سدســازی، حفــر تونــل و آب یابــی قــرار می گیــرد. خالصــه هــر گونــه فعالیتــی کــه نیــاز بــه 

ــرد.  ــرار می گی ــای آن داشــته باشــد در حــوزه کاری زمین شناســان ق ــن و ویژگی ه شــناخت زمی
زیست شناسی سلولی و مولکولی

زیست شناســی ســلولی و مولکولــی دارای 5 گرایــش میکروبیولــوژی، علــوم ســلولی و مولکولــی، ژنتیــک، بیوشــیمی و بیوفیزیــک 
ــه نشــده اســت؛ در ضمــن  ــچ دانشــگاهی در ســطح لیســانس ارائ ــون در هی ــک تاکن ــش بیوفیزی ــه گرای ــی اســت ک اســت. گفتن

ــدارد.  ــن رشــته در مقطــع کارشناســی وجــود ن ــف ای ــاوت محسوســی بیــن گرایش هــای مختل تف
گرایش ژنتیک

ــا  ژنتیــک تقریبــا جــزء علــوم نویــن در کشــور محســوب می شــود و از آن جایــی کــه در کتــاب زیست شناســی دوره دبیرســتان ت
حــد خوبــی بــا کــم و کیــف ایــن علــم آشــنا شــده اید، بــه همیــن توضیــح بســنده می کنیــم کــه علــم ژنتیــک، تلفیقــی از نــگاه 
علمــی، حــس کنجــکاوی و خالقیــت اســت. علمــی کــه بــه کشــف روابــط پنهــان بیــن مولکول هــای ریــز ســازنده و موجــودات 
زنــده می پــردازد و بــا دســتکاری های خالقانــه، ســعی در بهبــود کیفیــت و کمیــت حیــات دارد. در حقیقــت می تــوان گفــت کــه 

در حــال حاضــر ژنتیــک، علــم عصــر پیــش روســت. 
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موقعیت های شغلی 
بــه علــت نوپــا بــودن ایــن رشــته در ایــران، مراکــز و ســازمان های مختلفــی روز بــه روز در ایــن حــوزه شــروع بــه کار می کننــد 
ــه مراکــز مختلــف وزارت جهــاد کشــاورزی، مراکــز پژوهشــی  ــوان ب ــد کــه می ت ــی ژنتیکــی می پردازن ــه فعالیت هــای تحقیقات و ب

وزارت علــوم، انســتیتو پاســتور، مرکــز ملــی تحقیقــات مهندســی ژنتیــک و تکنولــوژی زیســتی اشــاره کــرد. 
گرایش علوم سلولی و مولکولی

در این گرایش، دو مولکول اصلی سازنده حیات )DNA و RNA(، بررسی و مطالعه می شود. 
ــی دارد؛  ــلولی و مولکول ــوم س ــوی عل ــمت و س ــد س ــا ۹0 درص ــش از 80 ت ــرفته بی ــور های پیش ــی در کش ــروزه زیست شناس ام
ــک،  ــق در رشــته های پزشــکی، بیوشــیمی، ژنتی ــرای تحقی ــروی انســانی الزم را ب ــی نی ــوم ســلولی و مولکول ــه رشــته عل چــرا ک

ــد.  ــت می کن ــیالت و دام تربی ــات، ش ــالح نبات ــک، اص ــی ژنتی ــوژی، مهندس بیوتکنول
موقعیت های شغلی 

ــده  ــران، آین ــی در کشــور ای ــلولی و مولکول ــوم س ــته عل ــاده در رش ــناس س ــک کارش ــه، ی ــوم پای ــای عل ــی گرایش ه ــد باق همانن
شــغلی و درآمــد مناســبی نــدارد و تقریبــا گزینــه ای جــز تدریــس در مــدارس خصوصــی و دولتــی، پیــش رویــش نیســت. امــا بــه 
شــرط عالقه منــدی، پشــتکار، تــالش و ادامــه تحصیــل در مقاطــع باالتــر، تعــدادی از مراکــز تحقیقاتــی ماننــد انســتیتو پاســتور، 
ــالن  ــرای فارغ التحصی ــگاهی پذی ــی دانش ــز تحقیقات ــک و مراک ــیمی و بیوفیزی ــات بیوش ــز تحقیق ــک، مرک ــات ژنتی ــز تحقیق مرک
علــوم ســلولی و مولکولــی هســتند. عــالوه بــر مراکــز تحقیقاتــی موجــود، فارغ التحصیــالن ایــن رشــته می تواننــد بــا ایجــاد شــرکت 
خصوصــی ســازنده مــواد اولیــه آزمایشــگاه های علــوم ســلولی و مولکولــی یــا آزمایشــگاهی کــه تســت های آن در ســطح مولکولــی 
اســت، هــم بــه جامعــه علمــی خدمــت کننــد و هــم وضعیــت مالــی نســبتا خوبــی داشــته باشــند، البتــه در حــال حاضــر نیــز در 
ــا از  ــن دســته فعالیت ه ــت از ای ــه همــان نســبت، حمای ــا ب ــی در ســطح محــدودی انجــام می شــود، ام ــن فعالیت های ــران چنی ای

ــه روز در حــال افزایــش اســت.  طــرف دولــت و ســرمایه گذاران خصوصــی، روز ب
گرایش میکروبیولوژی

ــا  ــه بررســی و مطالعــه میکروارگانیســم ها ی ــوژی گرایــش میکروســکوپ اســت؛ گرایشــی از زیست شناســی کــه ب ــم میکروبیول عل
ــز ذره بینــی ماننــد باکتری هــا، ویروس هــا، قارچ هــای میکروســکوپی و پرتوزوئرهــا می پــردازد. در ایــن علــم  همــان موجــودات ری
ــات و گیاهــان بررســی می شــود.  ــا موجــوات عالی تــر ماننــد انســان، حیوان ــا خودشــان و هم چنیــن ب ارتبــاط میکروارگانیســم ها ب
علــم میکروبیولــوژی گرایش هــای مختلفــی دارد کــه عبارتنــد از: میکروبیولــوژی پزشــکی، میکروبیولــوژی غذایــی و میکروبیولــوژی 

 . صنعتی
ــا کمــک همیــن  شــاید در نــگاه اول باورناپذیــر باشــد امــا بخــش زیــادی از لوازمــی کــه بــه طــور روزمــره اســتفاده می کنیــم، ب
موجــودات ریــز میکروســکوپی تولیــد می شــود. از دارو هــا و عطر هــا گرفتــه تــا کودهــای مــورد اســتفاده در کشــاورزی، ماســت ها 
ــم ســر  ــروه تالشــگر و ک ــن گ ــات ای ــی همگــی حاصــل زحم ــی کشــتار جمع ــی ســالح های میکروب ــی و حت ــای خوراک و پنیره
ــت.  ــکی اس ــک و پزش ــوژی، ژنتی ــیمی، بیوتکنول ــل بیوش ــوم از قبی ــیاری از عل ــاس بس ــه و اس ــوژی پای ــت. میکروبیول ــدا اس و ص
ــرای  ــز ب ــادن نی ــع و مع ــی اســت، در صنای ــوژی در آزمایشــگاه های تشــخیص طب ــش میکروبیول ــای دیگــر گرای یکــی از کاربرد ه
اســتخراج فلــزات ســنگین و در تصفیــه نفــت در گوگردزایــی از نفــت اســتفاده می شــود، در محافظــت از محیــط زیســت، تصفیــه 
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فاضالب هــا و مبــارزه بیولوژیکــی بــا عفونت هــا و آلودگی هــای فاضالبــی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه و آب ســالم و بــدون آلودگــی 
ــت نســاجی از  ــی در صنع ــه تازگ ــده اســت و ب ــاری بشــر آم ــه ی ــم ب ــن عل ــز ای ــت نســاجی نی ــی در صنع ــد؛ حت ــل می ده تحوی

ــود.  ــتفاده می ش ــه اس ــار دادن پارچ ــته و آه ــت نشاس ــرای تثبی ــم ها ب میکروارگانیس
موقعیت های شغلی

تمامــی صنایعــی کــه در بــاال نــام بــرده شــد، بــه کارشناســان ایــن رشــته در مراحــل تحقیقاتــی و تولیــدی نیازمنــد هســتند. پــس 
ــد ســالیق مختلــف را تحــت پوشــش  می تــوان گفــت کــه آینــده شــغلی نســبتا وســیعی در ایــن رشــته وجــود دارد کــه می توان

قــرار دهــد. 
زیست شناسی

روپــوش ســفیدهای مقیــم آزمایشــگاه های زیســت مدرســه، بــه گــوش باشــید! اگــر در طــول دوران تحصیــل در مدرســه، آزمایشــگاه 
ــوی  ــز و ســفید در قفــس و ب ــای ری ــو، موش ه ــای بدب ــر، کشــت باکتری ه ــه بیچــاره از همــه جــا بی خب زیســت، تشــریح قورباغ

ــن جاســت.  ــوده  اســت، جــای شــما همی ــان ب ــای تفریح ت ــی زنگ ه ــای درســی و حت ــای زنگ ه ــن، جذاب ترین ه فرمالی
ــاب  ــم ن ــه درد کســانی می خــورد کــه می خواهنــد قطــره قطــره عل ــه محســوب می شــود و ب رشــته زیست شناســی، از دروس پای

را بــه صــورت خالــص، در پرســه های بیــن کتاب هــای قطــور درســی یــا در البــه الی میزهــای آزمایشــگاه ســر بکشــند. 
ــت.  ــی اس ــی عموم ــا و زیست شناس ــی دری ــوری، زیست شناس ــوم جان ــی، عل ــوم گیاه ــش عل ــی دارای 4 گرای ــته زیست شناس رش
ایــن گرایش هــا تنهــا در ۱۷ واحــد تخصصــی بــا یک دیگــر تفــاوت دارد و بعــد از ورود بــه دانشــگاه و گذارنــدن دروس مشــترک، 

اقــدام بــه انتخــاب گرایــش خواهیــد کــرد. 
گرایش علوم گیاهی

اگــر دقیــق بنگریــم، گیاهــان خــود از عجایــب خلقت انــد؛ بــه حــدی کــه تنفــس مــا کــه اصلی تریــن عنصــر حیــات ماســت بــه 
ایــن موجــودات ســبز ظاهــرا پیــش پــا افتــاده وابســته اســت. عــالوه بــر آن، تأمیــن بخشــی از مــواد غذایــی بشــر و چرخــه طبیعــت، 
شــرکت در پروســه اغنــای خــاک، مصــارف دارویــی و پزشــکی، همــه و همــه گوشــه هایی از هــزاران فایــده ای  اســت کــه همیــن 

سبزپوشــان همیشــه بــا طــراوت طبیعــت بــرای جهــان دارنــد. 
ایــن رشــته یکــی از شــاخه های زیست شناســی اســت کــه بــه صــورت اختصاصــی بــه گیاهــان اعــم از گیاهــان اولیــه تــا گیاهــان 
ــی در گیاهــان، بیوشــیمی، جلبک شناســی و  ــی و اندام زای ــوژی گیاهــی، ریخت زای ــردازد. مثــل گیاه شناســی، فیزیول ــروزی می پ ام
... . علــوم گیاهــی دارای 2 بخــش عمــده بــه نام هــای »فیزیولــوژی« و »سیســتماتیک« اســت کــه بخــش فیزیولــوژی بــه شــناخت 
ــاره اســامی و طبقه بنــدی گیاهــان  زندگــی گیاهــان و اندام هــای مختلــف یــک گیــاه می پــردازد و بخــش سیســتماتیک نیــز درب

 . ست ا
موقعیت های شغلی 

ــر دانــش  ــدارد. بیش ت بایــد اعتــراف کنیــم کــه دروس پایــه، در مقطــع کارشناســی، آینــده شــغلی چنــدان مناســبی در ایــران ن
آموختــگان مقطــع کارشناســی در ایــن رشــته ها جــذب آمــوزش و پــرورش، مــدارس دولتــی و خصوصــی می گردنــد و در حقیقــت 
ــدارک  ــه م ــته، ب ــن رش ــوص ای ــوزه کاری مخص ــه ح ــرای ورود ب ــد. ب ــت می پردازن ــه فعالی ــی ب ــر زیست شناس ــوت دبی در کس

ــت.  ــاز اس ــر نی ــای بیش ت ــب تخصص ه ــت کس ــر و در حقیق ــی باالت تحصیل
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ــد کــه نیروهــای مــورد نیــاز خــود را از میــان فارغ التحصیــالن کارشناســی  مؤسســات و مراکــز تحقیقاتــی و اجرایــی تمایــل دارن
ــای کشــاورزی ـ   ــد در بخش ه ــوزه می توانن ــن ح ــر متخصصــان ای ــد. از ســوی دیگ ــته انتخــاب کنن ــن رش ــری ای ــا دکت ــد ی ارش

ــوژی فعالیــت داشــته باشــند.  زیســتی، ژنتیــک و بیوتکنول
گرایش علوم جانوری

ایــن گرایــش بــه مطالعــه علــوم مربــوط بــه جانــوران اختصــاص دارد و دارای 3 بخــش اصلــی جانورشناســی یــا بیوسیســتماتیک، 
ــت.  ــی اس ــی و جنین شناس ــی و بافت شناس ــانی و حیوان ــم از انس ــوری اع ــوژی جان فیزیول

ــش  ــال در گرای ــرای مث ــتند. ب ــته هس ــش وابس ــن گرای ــه ای ــر ب ــز بیش ت ــی نی ــر زیست شناس ــای دیگ ــه گرایش ه ــت ک ــد گف بای
ژنتیــک، ابتــدا نیــاز اســت کــه شــما بــا ســاختار آناتومیــک و فیزیولوژیــک بــدن جانــور آشــنایی داشــته باشــید و ســپس بــه مطالعــه 

ــادر محســوب می شــود.   ــای مهــم و م ــه گرایش ه ــس از جمل ــد. پ ــف آن بپردازی ــای مختل ژنتیکــی روی گونه ه
ــوان  ــرای مثــال امــروزه می ت ــرای مــا مفیــد باشــد. ب ــد ب ــوری در مســائل اقتصــادی و کنتــرل اکوسیســتم نیــز می توان ــوم جان عل
بــه جــای اســتفاده از حشــره کش ها بــرای دفــع آفــات کــه هــم بــرای محیــط زیســت و هــم بــرای انســان بســیار مضــر می باشــد، 
از گونه هــای حشــرات شــکارچی اســتفاده کــرد و بســیاری از آفــات مثــل حشــرات مضــر را از بیــن بــرد. در ایــن میــان می تــوان 
ــا مگس هــای مفیــد کــه از  ــد ی ــکا دارن ــرد بســیاری در اقتصــاد کشــاورزی آمری ــه کفش دوزک هــا اشــاره کــرد کــه امــروزه کارب ب

ــد.  ــه می کنن ــته ها تغذی ش
از طــرف دیگــر، بــه علــت وجــود بیماری هــای مشــترک بیــن حیوان هــا و انســان ها و بیماری هایــی کــه اساســا از طریــق حیوانــات 
منتقــل شــود، ایــن رشــته می توانــد بــا شناســایی ایــن گونه هــا بــه کمــک علــم پزشــکی بیایــد. هم چنیــن بــرای عالقه منــدان بــه 
ــردن  ــا فسیل شناســی اشــاره کــرد کــه از فوایــد ایــن بخــش، پــی ب ــه بخــش دیرین شناســی ی ــوان ب تاریــخ و زمین شناســی می ت

بــه منابــع عظیــم اقتصــادی مثــل نفــت اســت کــه از طریــق مطالعــه محــل فســیل ها یــا رســوبات فســیل  ها بــه دســت می آیــد. 
موقعیت های شغلی 

هماننــد مســأله ای کــه در رابطــه بــا زیســت گیاهــی مطــرح شــد، در مقطــع کارشناســی جــذب چندانــی بــرای فارغ التحصیــالن 
ــرای  ــا داشــتن پشــتکار و رزومــه دانشــجویی قــوی، دانشــجویان می تواننــد گاه ب ــدارد. امــا در صــورت ادامــه تحصیــل ی وجــود ن
ــط زیســت و ســازمان های  ــا در ســازمان حفاظــت از محی ــا اداره آزمایشــگاه ها جــذب دانشــگاه ها شــوند ی ــی ی ــای تحقیقات کاره

ــد.  ــت کنن ــای خون شناســی و انگل شناســی فعالی ــای پزشــکی شــده و در زمینه ه ــا وارد دنی ــد و ی ــت بپردازن ــه فعالی ــوط ب مرب
گرایش زیست دریا

ــر  ــالوه ب ــن، ع ــود. هم چنی ــت می ش ــا یاف ــه در آب ه ــت ک ــده ای اس ــود زن ــر موج ــه ه ــک کالم، مطالع ــت دریا در ی ــش زیس گرای
بررســی فیزیولــوژی آبزیــان بــه مطالعــه اکولــوژی دریــا؛ یعنــی بررســی آلودگــی آب دریــا و تأثیــر آن بــر محیــط دریــا می پــردازد. 

موقعیت های شغلی 
ــان  ــای آبزی ــظ بعضــی گونه ه ــی، کار در شــیالت، حف ــی دریای ــواد غذای ــق روی ارزش م ــز تحقی ــا و مراک ــرورش ماهی ه ــز پ مراک
کــه در حــال انقــراض هســتند مثــل ماهــی ازون بــرون یــا ماهــی ســفید و مهم تــر از همــه این کــه تهیــه یــک اطلــس دقیــق در 
مــورد گونه هــای آبــزی موجــود در آب هــای کشــورمان همــه و همــه از مــواردی هســتند کــه کارشناســان ایــن حــوزه می تواننــد 

ایــن مراکــز را بــه عنــوان محــل کار آینــده خــود برگزیننــد. 
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گرایش زیست شناسی عمومی
اگــر از آن دســته داوطلبانــی هســتید کــه از شــدت عالقــه بــه درس زیست شناســی، نمی توانیــد یکــی از 3 گرایــش بــاال را انتخــاب کنیــد 

و می خواهیــد همــه آن هــا را در حــد اجمالــی مــورد مطالعــه قــرار دهیــد، ایــن گرایــش بــرای شــما طراحی شــده اســت. 
در گرایش عمومی، همه گرایش های رشته زیست شناسی اعم از گیاهی، جانوری و زیست دریا مورد مطالعه قرار می گیرد. 

شنوایی شناسی
ــی در  ــان حت ــن دریافت هایم ــت. اولی ــراف اس ــط اط ــه محی ــبت ب ــا نس ــده درک م ــکیل دهن ــر تش ــن عناص ــدا، از اصلی تری ص
ــر، از نعمــت  ــا از مدتــی بعدت ــه صــدا برمی گــردد. حــاال تصــور کنیــد افــرادی از ابتــدا ی شــکم مــادر طبــق  گفتــه دانشــمندان ب
بــزرگ شــنیدن صــدای بــازی کــودکان، گــوش دادن بــه یــک قطعــه ی زیبــای موســیقی ســنتی یــا شــنیدن صــدای عزیزتریــن 
کسان شــان محــروم هســتند. شنوایی ســنج ها کســانی هســتند کــه شــاهد اولیــن لحظــات لمــس حــس "شــنیدن" توســط افــراد 

ــتند.  ــان هس ــخت درمانی ش ــی دوره س ــد از ط ــنوا بع ــا ناش ــنوا ی کم ش
ــه حداقــل  ــع، اختــالالت دســتگاه شــنوایی را ب ــه موق ــا تشــخیص ب ــوم توان بخشــی اســت کــه ب شنوایی شناســی شــاخه ای از عل

ــد. ــا می  ده ــه ارتق ــی را در جامع ــردی و اجتماع ــت ف ــطح بهداش ــاند و س می رس
متأســفانه در تصــور عمــوم خانواده هــا و داوطلبــان، ایــن رشــته در جامعــه کارایــی نــدارد و آینــده شــغلی آن راکــد اســت. بایــد 

گفــت کــه ایــن تصــور بــه کلــی اشــتباه اســت؛ ایــن موضــوع در قســمت مربــوط بــه آینــده شــغلی توضیــح داده خواهــد شــد. 
این رشته در مقطع کارشناسی طی 4 تا 6 سال ارائه می شود. 

رشته شنوایی سنجی شامل دروس عمومی، پایه، تخصصی و هم چنین دوره کارآموزی است که شامل قسمت های زیر می باشد: 
کارآمــوزی ارزیابــی شــنوایی بزرگســاالن 2 ـ  کارآمــوزی در درمانــگاه 3 ـ  تجویــز و تنظیــم وســایل کمک شــنوایی - ۱

4 ـ  ارزیابــی شــنوایی در کــودکان 5 ـ  کارآمــوزی غربالگــری شــنوایی نــوزادان و کــودکان. 
ادامه تحصیل

ــد در  ــن می توانن ــد. هم چنی ــه دهن ــد ادام ــی ارش ــع کارشناس ــته را در مقط ــن رش ــد همی ــته می توانن ــن رش ــالن ای فارغ التحصی
ــوم تشــریح و ... در مقطــع کارشناســی ارشــد ادامــه تحصیــل دهنــد.   رشــته های دیگــر ماننــد مهندســی پزشــکی، عل

موقعیت های شغلی
ــزون ســطح بهداشــت و توجــه  ــه افزایــش روزاف ــا توجــه ب ــه تنهــا راکــد و محــدود نیســت، بلکــه ب ــن رشــته ن آینــده شــغلی ای
بــه ســالمت جســم و روح، جایــگاه ســالمت شــنوایی بــه عنــوان یکــی از حــواس پنجگانــه پراهمیت تــر شــده اســت. متخصصــان 
ــن  ــی و هم چنی ــق و بین ــوش و حل ــکان گ ــب پزش ــه مط ــتان ها از جمل ــی و بیمارس ــز دولت ــد در مراک ــی می توانن شنوایی شناس
ــزان  ــی می ــی بررس ــان شنوایی شناس ــی متخصص ــز اصل ــوند. تمرک ــه کار ش ــغول ب ــت مش ــای بهداش ــت و خانه ه ــز بهداش مراک

ــد.  ــک می باش ــه پزش ــاع ب ــپس ارج ــود و س ــای موج ــخیص ناهنجاری ه ــنوایی و تش ش
ســازمان بهزیســتی، هــالل احمــر و آمــوزش و پــرورش نیــز از جملــه مراکــزی هســتند کــه متخصصــان شنوایی ســنجی می تواننــد 
ــه  ــه ذکــر اســت کــه تمامــی مراکــز صنعتــی و کارخانجــات ضمــن اجــرای برنام ــر باشــند. الزم ب در آن جــا منشــأ خدمــات خی
حفاظــت شــنوایی بایــد از متخصصــان شنوایی ســنجی بــه منظــور بررســی میــدان شــنوایی و دقــت شــنوایی کارگــران اســتفاده 

کننــد. 
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علوم آزمایشگاهی
ــا ادرار و مدفــوع و  تصــور اشــتباه بیش تــر داوطلبــان از رشــته علــوم آزمایشــگاهی، ســر و کار داشــتن تمــام وقــت ایــن رشــته ب
ــر بســیار کــم  خــون بیمــاران اســت. ایــن تصــور ۱00 درصــد هــم اشــتباه نیســت، چــرا کــه نمونه هــای آزمایشــگاهی در مقادی
مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد؛ بــه همیــن دلیــل بــا تصــور عمومــی شــما نســبت بــه نمونه هــا تفــاوت دارنــد. تصــور دیگــر افــراد 
از علــوم آزمایشــگاهی یــک دانشــمند بــا روپــوش ســفید و عینــک تــه اســتکانی در یــک اتاقــک آزمایشــگاهی و در حــال نجــات 

ــتگی دارد. ــش بس ــای او و جواب های ــتی آزمایش ه ــه درس ــان ب ــان بیماری ش ــخیص و درم ــه تش ــت ک ــان هایی اس ــان انس ج
امــروزه علــوم آزمایشــگاهی یکــی از رشــته های مهــم گــروه علــوم پزشــکی اســت کــه ارتبــاط بســیار نزدیکــی بــا ســایر رشــته های 
ــی و  ــای درمان ــش هزینه ه ــث کاه ــن باع ــت. هم چنی ــرده اس ــر ک ــان تر و دقیق ت ــا را آس ــخیص بیماری ه ــکی دارد و تش پزش

توســعه بهداشــت عمومــی و جامعــه می شــود. 
در دنیــای پزشــکی مــدرن، پاراکلینیــک و انجــام آزمایشــات تشــخیصی تــا حــدی اهمیــت پیــدا کــرده کــه عمــال هیــچ یــک از 
ــان  ــد درم ــه رون ــه  طوری ک ــل تشــخیص نیســت ب ــای آزمایشــگاهی، قاب ــدون کمــک یافته ه ــا، ب تشــخیص های قطعــی بیماری ه

ــاز نمی شــود.  ــرای بیمــار آغ قطعــی ب
رشــته علــوم آزمایشــگاهی در مقطــع کارشناســی طــی 4 ســال ارائــه می شــود. دروس اصلــی ایــن رشــته شــامل دروس عمومــی، 
دروس پایــه و دروس تخصصــی اســت. بدیهــی اســت بخــش زیــادی از واحد هــای ایــن رشــته بــه صــورت عملــی در آزمایشــگاه 

ــود.  ــزار می ش برگ
نحوه ادامه تحصیل

دانش آموختــگان ایــن رشــته می تواننــد در مقطــع کارشناســی ارشــد در گرایش هــای بیوشــیمی، خون شناســی، میکروب شناســی، 
ــا  ــا مقطــع دکتــری تخصصــی )Ph.D( در ایــران ی ــد و ت ــه تحصیــل بپردازن ــوژی و ... ب ــوژی و نانوتکنول ژنتیک پزشــکی، بیوتکنول

خــارج از کشــور ادامــه تحصیــل دهنــد. 
موقعیت های شغلی 

علوم آزمایشگاهی در ایران آینده شغلی نسبتا وسیعی دارد که عبارتند از: 
آزمایشگاه های بالینی بیمارستان های دولتی یا مراکز بهداشتی- ۱
مراکز تشخیص طبی خصوصی- 2
انستیتوها و مراکز تحقیقاتی و آموزشی- 3
کارخانه های ساخت وسایل و مواد آرایشگاهی- 4
آزمایشگاه های پزشکی قانونی- 5
آزمایشگاه های سازمان انتقال خون- 6
تأسیس آزمایشگاه شخصی در صورت اخذ مدرک دکتری تخصصی علوم آزمایشگاهی- ۷
تدریس در مراکز دانشگاهی به عنوان هیأت علمی- 8

انـــتـــخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب رشـتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه94



فوریت های پزشکی
عالقه منــدان بــه شــغل های پرهیجــان بــه گــوش باشــند! ایــن رشــته دقیقــا مناســب شماســت. در رشــته فوریت هــای پزشــکی، 
شــما بایــد بتوانیــد بــا تصمیم گیــری در لحظــه و کنتــرل وضــع موجــود، اقدامــات اولیــه بــرای احیــا و پایدار ســازی عالئــم حیاتــی 
ــه پزشــک متخصــص در دســترس  ــی ک ــن در مناطق ــد. هم چنی ــه پزشــک متخصــص انجــام دهی ــان رســاندن ب ــا زم ــار را ت بیم
ــای طبیعــی، ایــن کارشناســان رشــته فوریت هــای پزشــکی هســتند کــه  ــه و وقــوع بالی ــا در زمان هایــی هم چــون زلزل نیســت ی

در خــط اول امــداد رســانی بــه آســیب دیــدگان در کنــار پزشــکان و باقــی کادر امــداد رســان فعالیــت می کننــد. 
ــات  ــه شــود، اطاع ــد مطالع ــن رشــته بای ــه می شــود. دروســی کــه در ای ــا 3 ســال ارائ ــی طــی 2 ت ــن رشــته در مقطــع کاردان ای
ــرل  ــرای کنت ــانه ب ــای روان شناس ــران و آموزش ه ــت بح ــوه مدیری ــس و نح ــان اورژان ــته پزشــکی در زم ــه از رش ــی و اولی مقدمات

ــت.  ــی اس ــای بحران ــف در زمان ه ــات و عواط احساس
ــی  ــون علم ــی در آزم ــس از قبول ــان پ ــرد و داوطلب ــورت می پذی ــز ص ــورت نیمه متمرک ــه ص ــته ب ــن رش ــجو در ای ــرش دانش پذی
ــی جســمانی و روحــی، از  ــراد در صــورت برخــورداری از توانای ــن اف ــد. ای ــز شــرکت کنن ــن رشــته نی ــی ای ــون عمل ــد در آزم بای
قبیــل اعتمــاد بــه نفــس، ســالمت کامــل جســمی، روحیــه ایثارگــری، فــداکاری، دارا بــودن قــد و وزن مناســب و ... در ایــن رشــته 

ــوند.  ــه می ش پذیرفت
این رشته در کل 68 واحد دارد که ۱2 واحد آن کارآموزی در عرصه است. 

نحوه ادامه تحصیل 
دانش آموختــگان ایــن رشــته می تواننــد در مقطــع کارشناســی ناپیوســته در رشــته های »مدیریــت امــداد در ســوانح« و »مدیریــت 
ــه  ــردی هــالل احمــر ایــران و دانشــکده آتش نشــانی و ... ب عملیــات امــداد و نجــات« در مؤسســات آمــوزش عالــی علمــی ـ  کارب

ادامــه تحصیــل بپردازنــد. 
موقعیت های شغلی

بــا توجــه بــه این کــه ایــن رشــته در ایــران تــازه وارد شــده اســت و در مجمــوع فارغ التحصیــالن زیــادی نــدارد، افــراد بــه راحتــی 
وارد بــازارکار می شــوند و می تواننــد در مراکــزی ماننــد بیمارســتان ها، مراکــز اورژانــس، مهدکودک هــا و مــدارس، اماکــن 

ــه کار شــوند.  ــا و اماکــن نظامــی و انتظامــی مشــغول ب ورزشــی، راهدارخانه ه
فیزیوتراپی

اگــر خدایــی نکــرده در طــول عمرتــان، حتــی یــک بــار تجربــه شکســتگی دســت یــا پــا یــا هــر گونــه ناتوانــی ایــن چنینــی را 
داشــته اید و گذرتــان بــه فیزیوتراپــی افتــاده باشــد، اهمیــت ایــن رشــته را فهمیده ایــد. فــردی کــه نمی توانــد بــدون واکــر حتــی 
ــا کمــر  ــا کســی کــه همــواره از درد دســت ی ــدم برمــی دارد، ی ــه راحتــی ق ــدون کمــک گرفتــن ب ــرود، حــاال ب ــدم راه ب یــک ق
شــکایت داشــته، می توانــد بــدون بســتن مــچ بنــد و کمربنــد طبــی، بــه کا و فعالیــت روزانــه خــود بپــردازد. این هــا همــه و همــه، 

هنرهــای دســت یــک فیزیوتراپیســت اســت. 
رشــته فیزیوتراپــی، می کوشــد بــا حــرکات و ابزار هــا، پروســه ترمیــم بخشــی بــه اندام هــا را ســرعت بخشــد. پــس ایــن رشــته از 

ــوان بخشــی محســوب می شــود.  دســته رشــته های ت
یکــی از تصــورات رایــج امــا اشــتباه دربــاره فیزیوتراپــی، ایــن اســت کــه عمــوم مــردم، آن هــا را متخصــص ماســاژ دادن و قولنــج 
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شــکاندن می داننــد. درحالــی کــه ممکــن اســت کــه ماســاژ بخشــی از خدمــات درمانــی باشــد کــه توســط ایشــان ارائــه می شــود، 
امــا آن هــم روش علمــی و اصولــی خــاص خــود را دارد و بــا ماســاژ معمولــی کــه فرزنــد کوچــک خانــواده بعــد از یــک روز ســخت 

کاری بــا ضربــات مشــت روی کمــر و شــانه پــدر اعمــال می کنــد، بســیار تفــاوت دارد. 
ــوزی در بیمارســتان  ــه صــورت کار آم ــل ب ــه می شــود و ســال آخــر تحصی ــن رشــته در مقطــع کارشناســی طــی 4 ســال ارائ ای

ــود.  ــزار می ش برگ
نحوه ادامه تحصیل

داوطلبان می توانند در هر یک از رشته های زیر در مقطع کارشناسی ارشد ادامه تحصیل دهند:
رشته مهندسی پزشکی )بیوالکتریک( 	 
رشته مهندسی پزشکی )زیست مواد(	 
رشته ارگونومی	 

موقعیت های شغلی در ایران
آینــده شــغلی فعلــی ایــن رشــته بــرای دانــش آموختــگان حتــی در مقطــع کارشناســی بســیار مناســب اســت. آن هــا می تواننــد 
ــز  ــد در مراک ــن می توانن ــد. هم چنی ــود کنن ــخصی خ ــی ش ــک فیزیوتراپ ــیس کلینی ــه تأس ــدام ب ــای الزم، اق ــت مجوز ه ــا دریاف ب

ــد.  ــه کار بپردازن ــی و خصوصــی ب ــی و خصوصــی و در بیمارســتان های دولت ــی دولت فیزیوتراپ
مراکــزی ماننــد آسایشــگاه ها، مراکــز بازتوانــی و اقامتگاه هــا هــم از جملــه مراکــزی هســتند کــه بــه حضــور یــک فیزیوتراپیســت نیــاز 

ــی دارند.  قطع
هم چنیــن در صــورت تمایــل و عالقــه شــخصی، می تــوان پــس از فارغ التحصیلــی وارد حــوزه کار آموزشــی یــا تحقیقاتــی در دانشــگاه ها 

 . شد
کاردرمانی

کاردرمانــی تنهــا رشــته علــوم توانبخشــی در مقطــع کارشناســی اســت کــه بــه درمــان اختــالالت جســمانی و روانــی می پــردازد. 
ــگاه  ــروز جای ــای ام ــه در دنی ــی ک ــن باشــد. از آن جای ــی همی ــا رشــته فیزیوتراپ ــن رشــته ب ــی ای ــاوت اصل ــت شــاید تف در حقیق
ــن  ــود در بی ــی خ ــگاه حقیق ــه جای ــز ب ــی نی ــته کاردرمان ــه رش ــت ک ــد اس ــت، امی ــا اس ــال ارتق ــه روز در ح ــی روز ب توان بخش

ــود.  ــک ش ــی نزدی ــوم تجرب ــته های عل رش
این رشته در مقطع کارشناسی و طی 4 سال ارائه می شود. 

ــی و جســمانی  ــه، تخصصــی و در نهایــت 24 واحــد کارآمــوزی در حوزه هــای روان دروس ایــن رشــته شــامل دروس عمومــی، پای
ــه محیــط کاری آینــده آمــاده می کنــد.  ــرای ورود ب اســت کــه دانشــجو را ب

ادامه تحصیل
ــا مقطــع کارشناســی ارشــد ادامــه تحصیــل  ــی در آزمــون سراســری می تواننــد ت ــه شــرط قبول دانــش آموختــگان ایــن رشــته ب

دهنــد. 
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موقعیت های شغلی
کشــور مــا بــه شــدت بــا کمبــود متخصــص در رشــته کاردرمانــی روبه روســت و هــر ســاله توســط مراکــز مختلــف بــرای جــذب 

ــن رشــته فراخــوان داده می شــود.  متخصصــان ای
دانــش آموختــگان ایــن رشــته می تواننــد عــالوه بــر تأســیس کلینیــک خصوصــی، در مراکــز درمانــی دولتــی و خصوصــی ماننــد 
ــا  ــد ب ــا می توانن ــن آن ه ســازمان هــالل احمــر و کلینیک هــای توان بخشــی ســازمان بهزیســتی کشــور اســتخدام شــوند. هم چنی
ــه  ــی و چــه خصوصــی ب ــه صــورت دولت ــی، چــه ب ــا نهادهــای درمان انجــام فعالیت هــای مشــاوره ای و پژوهشــی در ســازمان ها ی

ــد.  ــوان کارشــناس توان بخشــی فعالیــت کنن عن
کتابداری در پزشکی

رشــته کتابــداری در پزشــکی، از آن دســته رشــته هایی اســت کــه علی رغــم اهمیــت باالیــش از دیــد داوطلبــان جــا مانــده اســت. 
اهمیــت ایــن رشــته را بایــد از یــک پزشــک متخصــص پرســید، وقتــی کــه میــان کتــب و مقــاالت انبــوه بــه دنبــال روش تــازه 

درمــان ســردرگم اســت، تنهــا یــک متخصــص کتابــداری پزشــکی می توانــد او را از ایــن اوضــاع بحرانــی نجــات دهــد.
یــک کارشــناس کتابــداری بایــد عــالوه بــر شــناخت دقیــق از منابــع اطالعاتــی موجــود در رشــته پزشــکی، نحــوه جســت وجو و 
دسترســی بــه آن منابــع را نیــز بشناســد. هم چنیــن، اســتفاده از روش هــای روز، دسترســی بــه منابــع اطالعاتــی ماننــد ســایت ها 

و بانک هــای اطالعاتــی مجــازی، از دیگــر حوزه هایــی اســت کــه بایــد در آن هــا تســلط داشــته باشــد. 
امــروزه بحــث پزشــکی مبتنــی بــر شــواهد )Evidence Base Medicine( بــه عنــوان جدید تریــن و پذیرفته شــده ترین مــدل 

پزشــکی در جهــان مطــرح اســت و متخصصــان رشــته کتابــداری در پزشــکی، از ارکان اصلــی ایــن مــدل هســتند. 
نحوه ادامه تحصیل

ــون سراســری دانشــجو جــذب  ــق آزم ــز از طری ــته( نی ــته در مقطــع کارشناســی ارشــد )پیوس ــن رش ــر کارشناســی، ای ــالوه ب ع
می کنــد. 

ــاد در  ــال زی ــه احتم ــا ب ــم، ام ــکی نداری ــانی پزش ــالع رس ــداری و اط ــی کتاب ــری تخصص ــع دکت ــران مقط ــر در ای ــال حاض در ح
ــدگان مــدرک کارشناســی ارشــد ایــن رشــته  ــدازی ایــن مقطــع محقــق خواهــد شــد. در هــر حــال، دارن آینــده ای نزدیــک راه ان
می تواننــد بــه شــرط موفقیــت در آزمــون وزارت بهداشــت، در رشــته مدیریــت اطالعــات بهداشــتی تــا مقطــع دکتــری تخصصــی 

ادامــه تحصیــل دهنــد. 
موقعیت های شغلی

ــن امــر  ــرای کارشناســان ای ــودن دانــش آموختــگان ایــن رشــته، آینــده شــغلی مناســبی ب ــه علــت محــدود ب در حــال حاضــر ب
فراهــم اســت. 

شما بعد از فارغ التحصیلی می توانید در مراکز تخصصی بهداشتی و درمانی و در کتابخانه های مراکز آموزش پزشکی فعالیت کنید. 
هم چنیــن می توانیــد بــه عنــوان مشــاور متخصــص در پژوهش هــای حــوزه علــوم پزشــکی در کنــار پژوهشــگران فعالیــت داشــته 
ــه اســت. پــس اگــر از ابتــدای  باشــید. امــا دانســتن ایــن نکتــه ســودمند اســت کــه در نهایــت محیــط کار اصلــی شــما کتابخان
نوجوانــی بــه گذرانــدن ســاعات طوالنــی در کتابخانــه و ســر و کلــه زدن بــا کتاب هــای قطــور و بی پایــان عالقه منــد بودیــد، ایــن 

رشــته دقیقــا مناســب شماســت. 
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گفتار درمانی
گفتــار درمانــی جــزء مجموعــه رشــته های توان بخشــی اســت کــه بــه افزایــش ســطح کیفیــت زندگــی انســان ها می پــردازد. بــاور 
عمومــی در گذشــته های دور شــاید متمرکــز بــر حــق حیــات انســان ها بــود و کیفیــت زندگــی آن هــا اهمیــت چندانــی نداشــت؛ 
بــه همیــن علــت هــم راه حلــی بــرای بیماری هــا و مســائل ناتــوان کننــده در انســان وجــود نداشــت. امــا در عصــری کــه در آن 
زندگــی می کنیــم، ارزش کیفیــت زندگــی انســان ها حتــی بــه انــدازه کمیــت آن بــاال آمــده اســت و بعضــا فــردی ممکــن اســت 

زندگــی نکــردن را بــه زندگــی همــراه بــا ناتوانــی ترجیــح دهــد. 
موارد زیر از اهداف کارشناسان گفتار درمانی است که به آن ها اشاره می کنیم:

 افــرادی کــه اختــالالت گفتــاری دارنــد و برخــی از حــروف و کلمــات را خــوب ادا نمی کننــد، بــه  طــور مثــال . ۱
حــرف »ش« را »س« یــا حــرف »ر« را »ل« تلفــظ می کننــد.

بیمارانــی کــه بــر اثــر ســانحه یــا اتفاقــی دیگــر در تلفــظ دچــار مشــکل شــده اند یــا دچــار آســیب های مغــزی . 2
شــده و قــدرت ســخن گفتــن ندارنــد یــا افــرادی کــه غیــرارادی و بی ربــط صحبــت می کننــد.

عقب ماندگان ذهنی که برای ارتباط کالمی دچار مشکل هستند.. 3
ــا آن قــدر عجــول هســتند کــه دیگــران متوجــه منظــور . 4 ــی کــه بســیار ســنگین صحبــت می کننــد ی کودکان

ــوند. ــا نمی ش آن ه
حتــی گوینــدگان حرفــه ای، دوبلورهــای تلویزیــون و رادیــو، خواننــدگان، مداحــان و قاریــان کــه بــرای تلفــظ . 5

ــد. ــه مشــاوره دارن ــاز ب ــر حــروف و کلمــات نی ــر و صحیح ت ــر، کامل ت بهت
طول مدت تحصیل این رشته در مقطع کارشناسی 4 سال است. 

رشــته گفتــار درمانــی عــالوه بــر دروس عمومــی و اختصاصــی، شــامل دروس کارآمــوزی نیــز اســت کــه داوطلبــان را دقیق تــر و 
بــه صــورت عملــی بــا محیــط کار آینــده خــود آشــنا می کنــد. 

ادامه تحصیل
ــن رشــته  ــا ای ــط ب ــز وجــود دارد. رشــته های مرتب ــری نی ــا مقطــع کارشناســی ارشــد و دکت ــل ت ــه تحصی ــکان ادام ــران ام در ای
ــوزش کــودکان  ــت  توان بخشــی، آم ــی، مدیری ــد از: زبان شناســی، روان شناســی بالین ــری عبارتن در دوره کارشناســی ارشــد و دکت

اســتثنایی و ... .
موقعیت های شغلی 

دانــش آموختــگان ایــن رشــته می تواننــد در بیمارســتان ها، مراکــز توان بخشــی )خصوصــی و دولتــی(، مراکــز بهزیســتی، مــدارس 
ابتدایــی، بــه ویــژه مــدارس ســازمان کــودکان اســتثنایی، کلینیک هــای تخصصــی، آزمایشــگاه های بالینــی و تحقیقاتــی گفتــار و 

زبــان، مراکــز آموزشــی کــودکان مبتــال بــه ناتوانی هــای رشــدی و ... مشــغول بــه کار شــوند. 
نیــاز بــه متخصصــان رشــته گفتــار درمانــی بــه علــت افزایــش ریســک تولــد نــوزادان مشــکل دار در تکلــم بــه دلیــل افزایــش ســن 
ــر،  ــش اســت. از ســوی دیگ ــه روز در حــال افزای ــوزادان روز ب ــا ن ــن ب ــی والدی ــم کاف ــل و تکل ــدم تعام ــن ع ازدواج و ... و هم چنی
ــه  ــته مراجع ــن رش ــان ای ــه متخصص ــراد ب ــه اف ــود ک ــی می ش ــا پیش بین ــیت خانواده ه ــی و حساس ــد فرهنگ ــه رش ــه ب ــا توج ب

ــند.  ــته باش ــری داش بیش ت
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مامایی
تولــد، از مقدس تریــن و زیباتریــن لحظــات زندگانــی، یــک انســان اســت. لحظــه ای کــه بــا همــه پیچیدگی هــا و ســختی ها پــا بــه 
دنیــای جدیــد می گــذارد و می توانــد همــان انســان ســازنده آینــده بشــریت باشــد. ماماهــا، اولیــن شــاهدان ایــن لحظــات هســتند. 
ــد  ــن می توان ــا محقــق می شــود و همی ــا کمــک دســت های آن ه ــره خاکــی، ب ــن ک ــک بشــر روی ای ــات ی ــه قدم هــای اول حی ک
اصلی تریــن و مهم تریــن جذابیــت ایــن رشــته محســوب شــود. البتــه ایــن خصوصیــت راه را بــرای تصــورات اشــتباهی کــه راجــع 
بــه ایــن رشــته می شــود بــاز کــرده اســت. این کــه رشــته و شــغل مامایــی محــدود بــه رونــد زایمــان اســت؛ در حالی کــه حیطــه 
بســیار گســترده تری از جملــه مشــاورات قبــل از ازدواج و پیــش از بــارداری، مراقبــت  در طــول بــارداری، تشــخیص بیماری هــای 

ــواده را شــامل می شــود.  ــوزاد و مــادر، مراقبت هــای پــس از زایمــان و هم چنیــن مشــاوره تنظیــم خان ن
رشــته مامایــی، در مقطــع کارشناســی طــی 4 ســال برگــزار می شــود. دروس اصلــی ایــن رشــته شــامل دروس عمومــی، دروس 

ــژه ســال آخــر تحصیــل اســت.  ــی و دروس تخصصــی و واحد هــای کارآمــوزی دروس تخصصــی وی ــه، دروس اصل پای
 نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه دوره کارآمــوزی از اهمیــت فراوانی برخوردار اســت و دانشــجو ضمن حضــور فیزیکی کــه به صورت 
3 شــیفت پیوســته در هــر شــبانه روز )صبــح و عصــر و شــب( ارائــه می شــود بایــد تحــت نظــر مربــی یــا اســتاد مربوطــه مســئولیت 
مســتقیم معاینــه، تشــخیص، پذیــرش، اداره و ثبــت معاینــات در پرونــده و آمــوزش و مشــاوره های الزم بــرای هــر مریــض را بــه 
عهــده گیــرد. در حقیقــت در ایــن دوره، شــما می آموزیــد کــه بعــد از فارغ التحصیلــی، چگونــه بــه صــورت عملــی و مســتقل بــه 

ارائــه خدمــات مامایــی بــه مراجعیــن بپردازیــد. 
نکته مهمی که درباره این رشته وجود دارد این است که این رشته مختص داوطلبان دختر است.

نحوه ادامه تحصیل 
ــن،  ــد. هم چنی ــل دهن ــه تحصی ــد، ادام ــی ارش ــع کارشناس ــی، در مقط ــد از قبول ــد بع ــته می توانن ــن رش ــگان ای ــش آموخت دان
ــه  ــته هایی ک ــه رش ــت. از جمل ــده اس ــه ش ــر گرفت ــد در نظ ــی ارش ــع کارشناس ــالن مقط ــرای فارغ التحصی ــز ب ــری نی دوره دکت
ــته های  ــه رش ــوان ب ــد می ت ــرکت کنن ــری در آن ش ــد و دکت ــی ارش ــع کارشناس ــد در مقاط ــی می توانن ــگان مامای دانش آموخت
ــرد.  ــا درســی، ژنتیــک و اقتصــاد بهداشــت اشــاره ک ــزی آموزشــی ی ــوژی، برنامه ری ــوزش پزشــکی، فیزیول ــوزش بهداشــت، آم آم

موقعیت های شغلی 
موقعیت های شغلی فارغ التحصیالن رشته مامایی بسیار وسیع است و شامل موارد زیر می شود:  

فعالیت در بخش زایمان و بعد از زایمان بیمارستان های دولتی و خصوصی . ۱
ــای . 2 ــه مراقبت ه ــات در زمین ــه خدم ــرای ارائ ــی ب ــتی و درمان ــز بهداش ــواده در مراک ــناس بهداشــت خان کارش

ــاردار ــادران ب ــارداری و م دوران ب
کارشناس امور بهداشتی در سطوح ستادی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی . 3
مامایی خصوصی و تأسیس دفتر کار )مطب( . 4
بــر عهــده گرفتــن ســمت ســوپروایزر )ناظــر( در بیمارســتان ها یــا متــرون )مدیــر مراقبت هــای بیمارســتانی( . 5

در زایشــگاه ها
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مددکاری اجتماعی
ــه  ــی ک ــدازد. محیط های ــگاه ها می ان ــاد و پرورش ــرک اعتی ــز ت ــا، مراک ــه زندان ه ــی از جمل ــاد مکان های ــه ی ــا را ب ــددکار م واژه م
بســیاری از مــا در نــگاه اول، عالقــه ای بــه کار کــردن در آن جــا نداریــم. امــا بایــد دانســت کــه حرفــه مــددکاری بــه فعالیــت در 
ــا داســتان زندگــی  ــوق محــدود نمی شــود، بلکــه مــددکاری اجتماعــی، یکــی از رشــته هایی اســت کــه مســتقیما ب مکان هــای ف
ــی  ــا و تکنیک های ــتفاده از روش ه ــا اس ــد ب ــد بتوان ــناس بای ــک روان ش ــون ی ــی همچ ــددکار اجتماع ــر و کار دارد. م ــان ها س انس
کــه آمــوزش دیــده اســت، وارد زندگــی انســان هایی شــود کــه بــه هــر دلیــل اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی و خانوادگــی دچــار 
مشــکل اند و نمی تواننــد مشــکل خــود را بــه تنهایــی حــل کننــد مشکل شــان یــا منشــأ مشکل شــان را تشــخیص دهنــد. گاهــی 

ــد.  ــر باش ــد از نجــات جســمی او حیاتی ت ــی، می توان ــالالت اجتماع ــیب ها و اخت ــک انســان از آس ــات روحــی ی ــات نج اوق
رشته مددکاری اجتماعی در مقطع کارشناسی طی 4 سال ارائه می شود. 

این رشته نیز واحد های عملی کارآموزی دارد که شامل مددکاری اجتماعی فردی و گروهی می شود.
ادامه تحصیل

ــع  ــا مقط ــد و ت ــرکت کنن ــر ش ــع باالت ــون مقاط ــد در آزم ــی می توانن ــع کارشناس ــی در مقط ــس از فارغ التحصیل ــجویان پ دانش
ــد.  ــل دهن ــه تحصی ــته ادام ــن رش ــری )Ph. D( در ای ــد و دکت ــی ارش کارشناس

موقعیت های شغلی
ــد  ــن رشــته می توانن ــی برخــوردار اســت و فارغ التحصیــالن ای ــازار کار خوب ــران از موقعیــت و ب رشــته مــددکاری اجتماعــی در ای

ــرای آینــده شــغلی خــود انتخــاب کننــد: یکــی از گزینه هــای زیــر را ب
مراکز و مؤسسات مددکاری و مشاوره خانواده )دولتی و خصوصی( . ۱
مدیر مؤسسات و مراکز مددکاری و مشاوره ای . 2
ــر بیمارســتان ها و . 3 ــی نظی ــای اجتماع ــز آموزشــی و محیط ه ــدی  و تخصــص خــود در مراک اســتفاده از توانمن

زندان هــا و پادگان هــا 
هوشبری

ــوده و  ــرای شــما جــذاب ب ــد ب ــی کــه در آن می افت ــاق عمــل و اتفاقات ــرادی هســتید کــه همــواره فضــای ات اگــر از آن دســته اف
هم چنیــن عالقــه ای بــه تحصیــل در رشــته پزشــکی یــا اتــاق عمــل را نداریــد، بــا انتخــاب رشــته هوشــبری می توانیــد بــه عنــوان 
تکنســین و زیــر نظــر متخصــص بیهوشــی، یکــی از اعضــای تیــم اتــاق عمــل باشــید. در طــی ایــن رشــته بــا روش هــای هوشــبری 
آشــنا شــده و تجهیــزات و دســتگاه های آن را می شناســید و یــاد می گیریــد کــه چگونــه بــا بیمــاری کــه نیــاز بــه بیهوشــی )چــه 
عمومــی و چــه موضعــی( دارد قبــل، حیــن و بعــد از عمــل برخــورد کنیــد. آموخته هــای ایــن رشــته بــه صــورت نظــری، عملــی و 

ــوزش داده می شــود.  ــوزی آم کارآم
رشته هوشبری در مقطع کارشناسی طی 4 سال ارائه می شود. 

ــر نظــر اســاتید برگــزار می  شــود. ایــن دوره هــا عبارتنــد  دوره هــای کارآمــوزی در بیمارســتان های آموزشــی دانشــگاه مربوطــه زی
از: بیهوشــی، ICU ،pacu، اورژانــس و ســرویس درد. 

ادامه تحصیل
متأســفانه در حــال حاضــر ایــن رشــته در ایــران مقاطــع باالتــر از کارشناســی نــدارد، امــا بــه نظــر می رســد کــه مقاطــع باالتــر آن 
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بــه زودی تصویــب، تأســیس و ارائــه شــود. 
موقعیت های شغلی

تکنســین هوشــبری می توانــد در اتــاق عمــل و خــارج از اتــاق عمــل )ریــکاوری( بــه فعالیــت بپــردازد، پــس در هــر مرکــزی کــه اتاق 
ــتان های  ــی و بیمارس ــی جراح ــای تخصص ــه کلینیک ه ــوان ب ــال می ت ــرای مث ــود. ب ــتخدام ش ــد اس ــد می توان ــته باش ــل داش عم

خصوصــی و دولتــی اشــاره کــرد. 
بیوتکنولوژی )زیست فناوری(

ــا و  ــی فیلم ه ــوع اصل ــت موض ــده، مدت هاس ــلول های زن ــاختار س ــی در س ــتکاری ژنتیک ــودات و دس ــردن موج ــون ک ــای کل روی
کتاب هــای علمــی ـ تخیلــی اســت. امــا چنــد ســالی اســت کــه ایــن اتفاق هــا جنبــه تخیلــی خــود را از دســت داد، و بخشــی از 
ــی در ســاختار  ــا اســتفاده از تغییرات ــی خــاص ب ــواد غذای ــا م ــد داروهــا، هورمون هــا ی واقعیــت علمــی موجــودات گشــته اند. تولی
ژنتیکــی باکتری هــا، کلــون کــردن حیوانــات هــم چــون گوســفند مشــهور "دالــی" کــه آغــازی اســت بــر مســیر کلــون کــردن، 
اعضــای بــدن انســان کــه در آینــده بتوانــد خیــل عظیــم بیمــاران پیونــدی را از ایســتادن های طوالنــی مــدت در صف هــای پیونــد 
ــی از  ــود، بخش ــتفاده می ش ــی اس ــص آنزیم ــای نق ــان بیماری ه ــه در درم ــانی ک ــاص انس ــای خ ــد آنزیم ه ــا تولی ــد، ی ــات ده نج

ــه می دهــد.  ــه بشــریت ارائ ــوژی ب خدماتــی اســت کــه رشــته بیوتکنول
ــرای  ــبی ب ــه مناس ــد گزین ــان اســت و می توان ــران و جه ــازه تأســیس در ای ــیار ت ــته های بس ــته از رش ــن رش ــه ای ــت ک ــد گف بای

ــناخته هســتند.  ــد و ناش ــای جدی ــه کشــف دنیاه ــد ب ــه عالقه من ــد ک کســانی باش
ادامه تحصیل

در حــال حاضــر امــکان ادامــه تحصیــل در مقطــع کارشناســی ارشــد در 3 رشــته بیوتکنولــوژی میکروبــی، بیوتکنولــوژی پزشــکی 
ــون  ــم چ ــته هایی ه ــد در رش ــری می توانن ــع دکت ــن در مقط ــود دارد. هم چنی ــجویان وج ــرای دانش ــاورزی ب ــوژی کش و بیوتکنول

بیوتکنولــوژی پزشــکی و بیوتکنولــوژی دارویــی بــه ادامــه تحصیــل بپردازنــد. 
موقعیت های شغلی

ــه  ــا توجــه ب ــرای فارغ التحصیــالن ایــن رشــته فراهــم اســت، زمینــه تحقیقاتــی و پژوهشــی اســت. ب زمینــه شــغلی اصلــی کــه ب
ــن  ــده شــغلی ای ــد، آین ــوژی فعالیــت می کنن ــان کــه در زمینه هــای بیوتکنول ــش بنی ــزون شــرکت های خصوصــی دان رشــد روزاف

رشــته نیــز رو بــه بهبــودی مــی رود. 
دانــش آموختــگان می تواننــد در مراکــز تحقیقاتــی دولتــی و خصوصــی و هم چنیــن کارخانه هایــی کــه بــا اســتفاده از 

میکروارگانیســم ها بــه تولیــد واکســن، دارو یــا مــواد غذایــی می پردازنــد، مشــغول بــه کار شــوند. 
ــه پشــتکار دانشــجو و ســوابق پژوهشــی او  گفتنــی اســت کــه فرصت هــای شــغلی در رشــته هایی کــه ماهیــت پژوهشــی دارد، ب
در دوران دانشــجویی تــا حــد زیــادی وابســته اســت؛ از ایــن رو، بــرای داشــتن فرصت هــای بیش تــر و همــکاری بــا مراکــز معتبــر 

تــر، بایــد از ابتــدای دوران دانشــجویی خــود بــه تــالش بــرای جمــع آوری رزومــه بپردازیــد. 
مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

مدیریــت از علــوم روز دنیاســت کــه بــا گذشــت زمــان اهمیــت خــود را بیــش از پیــش نشــان می دهــد. حــوزه بهداشــت و درمــان 
نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت. وظایــف یــک مدیــر شــامل هدایــت تشــکیالت انســانی و  اخــذ تصمیمــات مطلــوب و اســتفاده 
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ــداف  مؤسســه  ــه اه ــتیابی ب ــرای دس ــت و نظــارت ب ــازماندهی، هدای ــزی، س ــق برنامه ری ــادی و انســانی، از طری ــع م ــر از مناب مؤث
براســاس نظــام ارزشــی مــورد قبــول جامعــه اســت. مدیریتــی کــه بتوانــد بــا تکیــه بــر  دانــش و تجربــه الزم از امکانــات موجــود، 
بهتریــن بهــره وری را داشــته باشــد و رضایــت کارکنــان و بیمــاران را تأمیــن کــرده و بهتریــن خدمــات را در  کم تریــن زمــان ارائــه 
دهــد. متأســفانه در حــال حاضــر بــه علــت نبــود نیــروی متخصــص، از پزشــکان بــه عنــوان مدیــران در حــوزه ســالمت اســتفاده 
ــه مدیریــت لطمــه وارد می کنــد. رشــته  مدیریــت  خدمــات  بهداشــتی  ـ  می شــود کــه ایــن امــر هــم بــه حرفــه پزشــکی و هــم ب
ــا دروس  بهداشــتی. نحــوه  اداره  امــور شــاخه ها یــا زیرمجموعه هــای  مختلــف   ــا بررســی  دروس   مدیریــت  و تطبیــق  آن  ب درمانــی  ب
ــای   ــان  از خانه ه ــت  و درم ــام  بهداش ــف  نظ ــبکه های  مختل ــوه  اداره  ش ــی  نح ــد؛  یعن ــن  می کن ــان  را تعیی ــت  و درم ــام  بهداش نظ
ــز  ــه  مرک ــی  و تخصصــی  وابســته  ب ــی  روســتایی  و شــهری ،  بیمارســتان های  عموم ــز بهداشــتی  ـ درمان ــا مراک ــه  ت بهداشــت  گرفت
ــه  آن هــا  بهداشــتی  ـ درمانــی  شــهری ، درمانگاه هــا، دانشــگاه های  علوم پزشــکی  و بیمارســتان های   تخصصــی  و آموزشــی  وابســته  ب

ــوزش  داده  می شــود.  ــن  رشــته  آم ــگان  ای ــه  دانش آموخت ــوزش  پزشــکی ، ب ــان  و آم ــی  وزارت  بهداشــت ، درم و حت
 دانشجوی  این  رشته  باید به  دروس  رشته علوم تجربی  مثل  فیزیک ، شیمی ،  ریاضی ، زیست شناسی  و هم چنین  زبان  انگلیسی  مسلط  باشد. 

   
                     ادامه تحصیل

ــر در مقطــع کارشناســی ارشــد  ــی می تواننــد در رشــته های زی فارغ التحصیــالن کارشناســی مدیریــت خدمــات بهداشــتی ـ درمان
ادامــه تحصیــل دهنــد: آمــوزش  بهداشــت، آمــار زیســتی، اپیدمیولــوژی، اقتصــاد بهداشــت، انفورماتیــک پزشــکی، ارزیابــی فنــاوری 
ــداری و اطالع رســانی پزشــکی، فنــاوری اطالعــات  ســالمت، رفــاه اجتماعــی، زیســت فنــاوری پزشــکی،  ســالمت ســالمندی، کتاب
ســالمت، مدیریــت خدمــات بهداشــتی درمانــی، مهندســی بهداشــت  محیط، مدیریــت توانبخشــی، مهندســی پزشــکی )بیوالکتریک(، 
مهندســی پزشــکی )زیســت فنــاوری(، نانوتکنولــوژی پزشــکی، تاریــخ علــوم پزشــکی،  آمــوزش پزشــکی و برنامه ریــزی یادگیــری 

الکترونیکــی در علــوم پزشــکی         
موقعیت های شغلی

امــروزه  اهمیــت  رشــته  مدیریــت  خدمــات  بهداشــتی  ـ درمانــی  و نیــاز جامعــه  بــه  فارغ التحصیــالن  آن   بــر برنامه ریــزان 
حــوزه آمــوزش نظــام ســالمت آشــکار شــده اســت و بــه  همیــن  دلیــل  بــه  رغــم  آن کــه در تعــدادی  از رشــته های  
روبــه رو  نیــاز  مــازاد  توجهــی   فارغ التحصیــل   قابــل   تعــداد  بــا  مامایــی   و  پرســتاری   پزشــکی ،  ماننــد  پزشــکی   علــوم 
دانشــگاه های   تــا  گرفتــه   وزارتخانــه   از  کشــور،  درمــان   و  بهداشــت   نظــام   مدیریتــی   ســاختار  کل   در  ولــی  هســتیم ؛ 
هــر  در  رشــته   ایــن   فارغ التحصیــالن   بــه   بیمارســتان ها  و  درمانــی   ـ  بهداشــتی   شــبکه های     علوم پزشــکی ، 
 3 مقطــع  لیســانس ، فــوق  لیســانس  و دکتــری  نیــاز دارد . هم چنیــن  فارغ التحصیــل  ایــن  رشــته  می توانــد در هــالل  احمــر، ســازمان  

 تأمین  اجتماعی  و سازمان  بیمه  خدمات  درمانی  فعالیت  کند. 
مدیــر امــور اداری، کارشــناس، مدیــر منابــع انســانی، کارشــناس بهداشــت محیــط، کارشــناس تعالــی ســازمانی ســالمت، کارشــناس 
امــور اجرایــی بیمارســتان، کارشــناس بهداشــت  حرفــه ای، کارشــناس پذیــرش و مــدارک پزشــکی و کارشــناس حشره شناســی و 

مبــارزه بــا ناقلیــن از جملــه  مشــاغلی اســت کــه بــرای فارغ التحصیــالن ایــن رشــته موجــود اســت.
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ـ  جنگل داری مهندسی منابع طبیعی 
ــگل داری  ــای جن ــرای طرح ه ــی و اج ــه طراح ــبت ب ــد نس ــه بتوانن ــت ک ــی اس ــای متخصص ــت نیروه ــته تربی ــن رش ــدف از ای ه
ــرداری،  ــرداری، بهره ب ــری و آمارب ــازی، اندازه گی ــای جاده س ــکل از طرح ه ــران متش ــی ای ــه  رویش ــج گان ــق پن ــه مناط در کلی
ــتم های  ــوان اکوسیس ــه عن ــا ب ــد. جنگل ه ــت کنن ــگل فعالی ــی جن ــادی  اجتماع ــائل اقتص ــگل کاری و مس ــی و جن جنگل شناس
ــگل  ــاده ای برخــوردار اســت. جن ــوده و  از اهمیــت فوق الع ــن ب ــای فعالیت هــای گوناگــون موجــودات روی زمی طبیعــی ضامــن بق
بــه عنــوان منبــع طبیعــی تجدیــد شــونده، عــالوه بــر تأمیــن چــوب مــورد نیــاز انســان، در پاالیــش  آلودگی هــای هــوا، افزایــش 
ذخایــر آبــی منطقــه، جلوگیــری از فرســایش، تولیــد اکســیژن و ایجــاد محیطــی بــه عنــوان قطــب تفریحــی و گردشــگری  مؤثــر 
ــرای ســایر فعالیت هــای اقتصــادی و اجتماعــی فراهــم  ــر دیگــر، محیــط زیســت ســالمی ب ــه همــراه ده هــا اث اســت. هم چنیــن ب
ــوان بســتر ســرمایه گذاری های  ــن رشــته می ت ــح و مناســب توســط متخصصــان ای ــت صحی ــد. در ســایه  حفاظــت و مدیری می کن

ــه توســعه پایــدار دســت یافــت.                          کالن اقتصــادی و ملــی را فراهــم نمــود و  ب
ــه  ــه ب ــا توج ــد، ب ــوی باش ــوژی ق ــای زیست شناســی، ریاضــی، زمین شناســی و اکول ــد در زمینه ه ــگل داری بای ــب دوره جن داوطل
کمیــت و کیفیــت  درس هایــی کــه در ایــن رشــته تدریــس می شــود، دانشــجو بایــد از تــوان و دانــش باالیــی در زمینه هــای علــوم 
طبیعــی و ریاضــی برخــوردار بــوده، قــدرت  تجزیــه و تحلیــل مســائل طبیعــی و بوم شناســی )اکولوژیکــی( را داشــته باشــد و دارای 

دقت کافی در مسائل جنگل باشد.   
ادامه تحصیل

ــگل داری شــهری،  ــگل داری، جن ــی جن ــش انتخاب ــارغ از گرای ــگل داری، ف ــی ـ  جن ــع طبیع ــالن رشــته مهندســی مناب فارغ التحصی
ــگل داری  ــک و جن ــق خش ــگل داری مناط ــی، جن ــای جنگل ــگل داری در پارک ه ــت جن ــگل، مدیری ــوژی جن ــگل داری و  اکول جن

ــد:                                ــل دهن ــه تحصی ــر ادام ــته های زی ــد در رش ــی می توانن عموم
جنگل شناسی و اکولوژی جنگل، جنگل داری، مهندسی جنگل   

موقعیت های شغلی
فارغ التحصیــالن توانمنــد ایــن رشــته چــون هــم از اطالعــات فنــی ـ مهندســی و هــم از علــوم طبیعــی و اقتصــادی و اجتماعــی 
ــه کارشــناس  ــوان ب ــه می ت ــد کــه از آن جمل ــه مناطــق  جنگلــی برخــوردار هســتند، فرصت هــای شــغلی مناســبی دارن ــوط ب مرب
ــا در  ــعه جنگل ه ــت و توس ــه حفاظ ــوط ب ــای مرب ــایر طرح ه ــگل داری و س ــگل کاری  و جن ــای جن ــه طرح ه ــص در تهی متخص
ســازمان جنگل هــا و مراتــع کشــور، وزارت جهــاد کشــاورزی،  شــهرداری ها، ســازمان پارک هــا و فضــای ســبز و ســازمان محیــط 

زیســت  اشــاره کــرد.       
ــبه  ــی و محاس ــه برداری، طراح ــه نقش ــازی در زمین ــای راه س ــری طرح ه ــات مج ــرکت ها و مؤسس ــا ش ــکاری ب ــن هم هم چنی
ــای  ــکاری در طرح ه ــورت هم ــه ص ــی ب ــع طبیع ــاوره مناب ــرکت های مش ــت در ش ــی، فعالی ــای جنگل ــا و  جاده ه ــرای راه ه و اج
ــی  ــالن مهندس ــه فارغ التحصی ــت ک ــی اس ــه فعالیت های ــا از جمل ــرداری از جنگل ه ــرکت های  بهره ب ــی و ش ــگل داری خصوص جن

ــند.           ــته باش ــا  حضــور داش ــد در آن ه ــگل داری می توانن ــش جن ــی گرای ــع طبیع مناب
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ـ  شیات مهندسی منابع طبیعی 
فعالیت هــای شــیالتی در کشــور، صرف نظــر از تأمیــن بخشــی از مــواد پروتئینــی، مقــاالت علمــی و صنعتــی، معرفــی رشــته های 
تحصیلــی مناســب  بــرای اشــتغال و تأمیــن ارز، اهرمــی بــرای توســعه و عمــران مناطــق ســاحلی اســت. در واقــع، در برنامه هــای 
ــگاه مهمــی دارد. شــکی نیســت کــه اجــرای طرح هــای شــیالتی  توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی  کشــور، شــیالت جای
کشــور، بــه نیروهــای کارامــد و متخصــص نیازمنــد اســت، افــرادی  کــه بــا اســتفاده از منابــع آبــی بــرای تأمیــن پروتئیــن مــورد 
نیــاز مــردم فعالیــت کننــد. هــدف رشــته مهندســی منابــع طبیعــی گرایــش شــیالت، پــرورش  و آمــوزش کارشناســان و متخصصــان 
ــه  ــی ب ــوژی  دریای ــوری، گیاهــی و اکول ــوژی جان ــف بیول ــوم مختل ــا عل ــش، دانشــجویان ب ــن گرای ــه اســت. در ای ــن زمین در همی
ــان، صیــد  ــرورش آبزی ــی، نحــوه تکثیــر و پ ــان آب هــای داخلــی و دریای ــاره آبزی عنــوان زیربنــای شــیالت آشــنا می شــوند و درب
ــه  ــود ک ــکارتر می ش ــی آش ــته زمان ــن رش ــت ای ــد. اهمی ــه می کنن ــی مطالع ــای دریای ــل آوری فراورده ه ــوه عم ــادی  و نح و صی
بدانیــم بهره بــرداری صحیــح و پایــدار از  منابــع دریایــی، حفاظــت از منابــع و بازســازی ذخایــر، تنــوع بخشــی در تولیــد و افزایــش 
ــه مصــرف، اســتفاده از فناوری هــای جدیــد مهندســی ژنتیــک  تولیــد، بهبــود و ارتقــای کیفیــت محصــوالت شــیالتی از  تولیــد ب
در شــیالت، تولیــد فرآورده هــای بیولوژیــک، اشــتغال و درآمــد ارزی، بــدون  نگــرش علمــی و متکــی بــر یافته هــای تحقیقاتــی در 

ــت.                 ــر نیس ــیالت، امکان پذی ش
ــرورش و  ــن رشــته، پ ــرا موضــوع محــوری ای ــد باشــد؛ زی ــان عالقه من ــه آبزی ــا و در کل ب ــه ماهی ه ــد ب ــن رشــته بای ــب ای داوطل
ــن رشــته  ــت در ای ــز، در کســب موفقی ــوری و شــیمی نی ــا مباحــث دروس زیست شناســی جان ــان اســت. آشــنایی  ب ــر آبزی تکثی

بســیار مؤثــر اســت.  
ادامه تحصیل

ــی  ــته های مهندس ــد در رش ــی ارش ــع کارشناس ــد در مقط ــیالت می توانن ــی ـ  ش ــع طبیع ــی مناب ــته  مهندس ــالن رش فارغ التحصی
منابــع طبیعــی ـ تکثیــر و پــرورش آبزیــان، مهندســی منابــع طبیعــی ـ فــراوری محصــوالت شــیالتی، مهندســی منابــع طبیعــی ـ 

ــان ادامــه تحصیــل دهنــد.           ــرداری آبزی ــع طبیعــی ـ صیــد و بهره ب ــان شــیالتی، مهندســی مناب  بوم شناســی آبزی
موقعیت های شغلی

فارغ التحصیالن با دارا شدن درجه مهندسی منابع طبیعی در رشته شیالت می توانند در امور زیر  مفید واقع شوند:    
افزایــش اطالعــات و آگاهی هــای افــراد نســبت بــه شــیالت و وســایل آن، پــرورش قــدرت درک مفاهیــم اساســی شــیالت و آبزیــان 
ــرای حــل مســائل و مشــکالت شــیالت کشــور، کســب  ــرد مناســب ترین روش ب ــی، توســعه شایســته در کارب و زیســتگاه های  آب

مهــارت در تهیــه، اجــرا و نظــارت  طرح هــای پژوهشــی کاربــردی مربــوط بــه شــیالت و آبزیــان.    
ــده   ــی و پرورش دهن ــع طبیع ــوان کارشــناس شــیالت، کارشــناس مناب ــه عن ــد ب ــن رشــته می توانن ــالن ای ــن فارغ التحصی هم چنی

ماهــی در  مؤسســات آموزشــی و پژوهشــی و در ســازمان شــیالت کشــور و واحدهــای تابعــه نیــز خدمــت کننــد.       
ـ  مهندسی چوب و کاغذ مهندسی منابع طبیعی 

کارشناســی علــوم و صنایــع چــوب و کاغــذ مجموعــه علــوم و فنونــی اســت کــه بــا فراگیــری آن هــا دانشــجویان در زمینــه نحــوه 
رویــش و تولیــد چــوب  و عوامــل مؤثــر بــر آن، اختصاصــات ســاختمانی و طبقه بنــدی و درجه بنــدی چوب هــا و کاغذهــا، خــواص 
فیزیکــی، مکانیکــی، شــیمیایی و کاربــردی  چــوب و کاغــذ، تبدیــل شــیمیایی و مکانیکــی و نیــز بازرگانــی و داد و ســتد چــوب و 
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کاغــذ و تولیــدات آن هــا آگاهــی الزم را کســب می کننــد. ایــن  رشــته در مقطــع کارشناســی دارای 3 گرایــش حفاظــت و اصــالح 
چــوب، صنایــع خمیــر و کاغــذ و صنایــع فراورده هــای مرکــب چــوب اســت.      

ادامه تحصیل
این رشته در مقطع کارشناسی  ارشد دارای 5 گرایش است:   

صنایع چوب، فراورده های چند سازه چوب، حفاظت و اصالح چوب، بیولوژی و آناتومی چوب، صنایع خمیر و کاغذ
موقعیت های شغلی

فارغ التحصیــل علــوم و صنایــع چــوب و کاغــذ می توانــد بــه عنــوان مدیــر فنــی در بخش هــای دولتــی یــا خصوصــی مجتمع هــای 
چــوب و کاغــذ و  کارخانه هــای تولیــد چــوب فعالیــت کنــد یــا بــه عنــوان کارشــناس در دفاتــر فنــی ســازمان جنگل هــا و مراتــع 

مشــغول بــه کار شــود.   
ـ  محیط زیست مهندسی منابع طبیعی 

محیــط  زیســت یــک رشــته چنــد بخشــی یــا بیــن  رشــته ای اســت و آمیختــه ای از علــوم بیولــوژی، اکولــوژی، فیزیــک، شــیمی، 
ــا بیــن محیــط انســان یــا محیــط شــهری  ریاضــی، آمــار، اکولــوژی  کاربــردی و جغرافیــا اســت. ایــن گرایــش تــالش می کنــد ت
و محیــط فراشــهری مثــل مرتــع، جنــگل و ... پــل  بزنــد تــا بشــر بــا اســتفاده از دانــش روزافــزون خــود بــه نحــوی عمــل کنــد 
ــا نیازهــا و امیدهایــش هماهنگــی بیش تــری داشــته باشــد و در نهایــت  زندگــی بهتــری را بــرای خــود و آینــدگان فراهــم  کــه ب
ــا،  ــوژی دریاه ــش، اکول ــات  وح ــوژی حی ــاره اکول ــای الزم درب ــش و آگاهی ه ــه دان ــا ارائ ــا ب ــد ت ــالش می کن ــن ت ــازد. هم چنی س
نحــوه آلودگــی محیــط  زیســت، نحــوه طراحــی پارک هــای ملــی و جنگلــی و ... بــه حمایــت و حفاظــت از محیــط زیســت و حــل 

 مشــکالت زیســت  محیطــی بپــردازد.      
ــه کار در محیط هــای  ــه ب ــی )زیســت، شــیمی، ریاضــی، فیزیــک، زمین شناســی و ...(، عالق ــوم تجرب ــه دروس عل تســلط خــوب ب

طبیعــی، تــوان جســمی  بــاال و مهــارت ارتباطــی از جملــه عوامــل موفقیــت در ایــن رشــته محســوب می شــود.
ادامه تحصیل

این رشته در مقطع کارشناسی  ارشد با 2 گرایش ارائه می شود: 
مهندسی منابع طبیعی ـ محیط زیست )با 3 گرایش( و آمایش سرزمین

موقعیت های شغلی
کلیــه فارغ التحصیــالن ایــن رشــته در تمامــی مقاطــع می تواننــد در ســازمان حفاظــت محیــط  زیســت، شــهرداری ها، مهندســان 

مشــاور، وزارت  کشــور، وزارت نیــرو، ســازمان توســعه و برنامه ریــزی ، وزارت صنایــع و وزارت نفــت فعالیــت داشــته باشــند.
ـ  مرتع و آبخیزداری مهندسی منابع طبیعی 

ــی و  ــی، زمین شناس ــی، اقلیم ــی، خاک ــات آب ــه امکان ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــجویان می آموزن ــزداری دانش ــع و آبخی ــش مرت در گرای
ــرای مثــال  ــرد. ب ــع موجــود، بیش تریــن بهــره را ب ــژه از مرات ــه وی ــع طبیعــی، ب ــوان از عرصــه مناب ــه  می ت پوشــش گیاهــی چگون
بــا توجــه بــه پوشــش گیاهــی یــک منطقــه، چــه مقــدار  می تــوان دام وارد منطقــه کــرد و چــه مقــدار عرصــه کشــاورزی داشــت؟ 
ــوان از مســائلی مثــل ســیالب و  خشکســالی کــه ضررهــای هنگفــت اقتصــادی،  ــاری مدیریــت آبخیــزداری می ت ــه ی هم چنیــن ب
ــت  ــا تقوی ــزداری ب ــع و  آبخی ــته مرت ــناس رش ــر، کارش ــارت دیگ ــه عب ــرد. ب ــری ک ــی دارد، جلوگی ــی و فرهنگ ــی، سیاس اجتماع
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ــد  پوشــش گیاهــی، اصــالح آبراهه هــا و بانکــت  زدن )ایجــاد خطــوط افقــی روی دامنــه کوه هــا و تپه هــا و کاشــت نهــال( می توان
 از فرســایش خــاک و ایجــاد ســیالب جلوگیــری کنــد.    

تســلط بــه دروس علــوم تجربــی )زیســت، شــیمی، ریاضــی، فیزیــک، زمین شناســی و ... . (، عالقــه بــه کار در محیط هــای طبیعــی، 
تــوان جســمی بــاال و  مهــارت ارتباطــی از جملــه عوامــل موفقیــت در ایــن رشــته اســت.    

ادامه تحصیل
این رشته در مقطع کارشناسی  ارشد با 2 گرایش ارائه می شود: 

آبخیزداری و مرتعداری
موقعیت های شغلی

ــا و  ــرای آن ه ــن اج ــر حس ــارت ب ــح و نظ ــای صحی ــا برنامه ریزی ه ــد ب ــزداری می توانن ــع و آبخی ــش مرت ــالن گرای فارغ التحصی
آمــوزش بــه منظــور اصــالح و  توســعه مراتــع، جلوگیــری از فرســایش آب و خــاک و پر شــدن مخــازن ســدها و تثبیــت شــن های 
ــی  ــه طــور کل ــع، آب و خــاک داشــته باشــند. ب ــل مرت ــی از قبی ــع طبیع ــظ و گســترش  مناب ــش بســیار مهمــی در حف روان، نق
ــط  ــی مرتب ــی و نیمه خصوص ــی، خصوص ــرکت های  دولت ــبی در ش ــغلی مناس ــای ش ــته، فرصت ه ــن رش ــد ای ــل توانمن فارغ التحصی
ــزداری، ســازمان  ــع، مؤسســه تحقیقــات خــاک و  حفاظــت آبخی ــرو، وزارت جهــاد کشــاورزی، مؤسســه تحقیقــات مرت ــا وزارت نی ب

ــی دارد.    ــع طبیع ــاوره مناب ــرکت های مش ــا و ش جنگل ه
ـ  گیاه پزشکی مهندسی کشاورزی 

ــه مطالعــه  ــات« شــناخته می شــد، شــاخه ای از علــم کشــاورزی اســت کــه ب ــام "حفــظ نبات ــا ن گیــاه  پزشــکی کــه در گذشــته ب
و بررســی عوامــل آســیب  رســاننده بــه گیاهــان و نحــوه جلوگیــری یــا کنتــرل خســارت آن هــا می پــردازد. هــدف از ایجــاد ایــن 
رشــته، تربیــت کارشناســانی اســت کــه عــالوه بــر  داشــتن معلومــات علمــی و فنــی کشــاورزی عمومــی، در زمینــه گیــاه پزشــکی، 
علــوم مربــوط بــه شــناخت آفــات و عوامــل بیمــاری زای گیاهــی را در  حــد کارشناســی بــه صــورت نظــری و عملــی بیاموزنــد و بــا 
ــه صــورت  ــا آفــات و  بیماری هــای گیاهــی نیــز ب فنــون و روش هــای مختلــف حفــظ محصــوالت کشــاورزی، هم چنیــن مبــارزه ب
علمــی و کاربــردی آشــنایی کافــی پیــدا کننــد.   دانــش بــاال در زمینه هــای علــوم پایــه مثــل شــیمی، فیزیــک، زیســت گیاهــی و 

ریاضیــات بــرای موفقیــت در ایــن رشــته ضــروری اســت. 
این رشته در مقطع کارشناسی به صورت 4 ساله ارائه می گردد. 

ادامه تحصیل
ایــن رشــته در مقطــع کارشناســی  ارشــد دارای 3 گرایــش حشره شناســی کشــاورزی، بیماری شناســی گیاهــی و ریــز کرم شناســی 

. ست ا
موقعیت های شغلی

فارغ التحصیــالن ایــن دوره می تواننــد بــه عنــوان کارشــناس اجرایــی یــا تحقیقاتــی در مؤسســه های مختلــف دولتــی و خصوصــی 
ــکان  ــری( ام ــر )کارشناســی  ارشــد و دکت ــل در مقاطــع باالت ــت شــوند و در صــورت تحصی ــه فعالی بخــش کشــاورزی  مشــغول ب

همــکاری در دانشــگاه ها و ســایر مراکــز علمــی  و پژوهشــی بــه عنــوان عضــو هیــأت علمــی برایشــان فراهــم خواهــد شــد.
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ـ  علوم دامی مهندسی کشاورزی 
علــوم دامــی، شــاخه ای از مهندســی کشــاورزی اســت کــه بــا پــرورش و اصــالح نــژاد دام، تغذیــه دام و مدیریــت آن ســروکار دارد. 
ایــن رشــته کــه در  گذشــته دامپــروری خوانــده می شــد، دربــاره پــرورش دام و طیــور، ماهــی و زنبــور عســل اطالعــات مناســبی 
می دهــد. عــالوه بــر آن،  موضوعــات دیگــری نظیــر مطالعــه و بررســی زمینه هــای فیزیولــوژی، تغذیــه و اصــالح نــژاد دام در ایــن 

رشــته مــورد توجــه قــرار می گیــرد.    
ــا رعایــت جنبه هــای اصــول بهداشــت و مدیریــت در پــرورش دام و نگهــداری  ــاال بــردن تولیــد اقتصــادی ب هــدف ایــن رشــته، ب
محصــوالت مربوطــه، نیــل  بــه خودکفایــی در تهیــه پروتئیــن حیوانــی مــورد نیــاز کشــور، تولیــد الیــاف دامــی، تولیــد پوســت بــرای 

انــواع چــرم، تولیــد انــرژی بــرای کارهــای  کشــاورزی و حمــل و نقــل و اســتفاده های تفریحــی ماننــد اســب ســواری اســت.  
این رشته در مقطع کارشناسی دارای 2 گرایش دام و طیور است.

ــدرت جســمی الزم و  ــات و گیاهــان، برخــورداری از ق ــار حیوان ــه کار در محیط هــای کشــاورزی و روســتایی در کن داشــتن روحی
ــن رشــته محســوب  ــرای موفقیــت در ای ــه مهارت هــای الزم ب ــه مخصوصــاً زیست شناســی از جمل ــوم پای تبحــر در  درس هــای عل

می شــود.        
ادامه تحصیل

این رشته در مقطع کارشناسی  ارشد در 2 گرایش ارائه می شود: 
مهندسی کشاورزی ـ علوم دامی)با ۷ گرایش( و مهندسی کشاورزی ـ پرورش و تولید طیور

موقعیت های شغلی
ــی و  ــی، تعاون ــدی دولت ــای تولی ــت واحده ــل مدیری ــی از قبی ــد در زمینه های ــته می توانن ــن رش ــی ای ــگان کارشناس دانش آموخت
ــون وزارت  ــازمان هایی چ ــی در س ــوم دام ــف عل ــای مختل ــزی در زمینه ه ــص برنامه ری ــناس متخص ــروری،  کارش ــی دامپ خصوص
ــز  ــی در مراک ــور آموزشــی و تحقیقات ــتان های کشــاورزی و کارشناســی ام ــس در هنرس ــازندگی و ... ،  تدری ــاد س کشــاورزی، جه

ــی، تحقیقاتــی و مشــاوره ای حضــور داشــته  باشــند.            آمــوزش عال
ـ  زراعت و اصاح نباتات مهندسی کشاورزی 

ــد.  ــمار می آی ــه ش ــاورزی ب ــی کش ــه مهندس ــی در مجموع ــم و اساس ــای مه ــی از گرایش ه ــات یک ــالح نبات ــت و اص ــته زراع رش
ــح  ــت صحی ــان و برداش ــن گیاه ــب ای ــام مناس ــاب ارق ــی و انتخ ــان زراع ــرورش گیاه ــت و پ ــه کاش ــی در  زمین ــه و بررس مطالع
ــات شــناخته می شــود.  ــا عنــوان زراعــت و اصــالح نبات ــرار می گیــرد کــه ب ــوم  دانشــگاهی ق محصــوالت آن هــا در رشــته ای از عل
توســعه کشــاورزی نیازمنــد نیــروی انســانی ماهــر اســت کــه بتوانــد  عملیــات کشــاورزی مربــوط بــه محصــوالت زراعــی و باغــی را 
براســاس یافته هــای جدیــد علمــی انجــام دهــد و بیش تریــن بازدهــی و محصــول را در  بهره گیــری از منابــع بــه دســت آورد. بدیــن 
منظــور الزم اســت متخصصانــی تربیــت شــوند کــه بتواننــد بــا اســتفاده از دانــش و تجربیــات خــود، تولیــد  اقتصــادی محصــوالت 
زراعــی را بــه طــور علمــی امکان پذیــر ســازند. ایــن رشــته در مقطــع کارشناســی دارای 2 گرایــش زراعــت و اصــالح نباتــات  اســت. 

تفــاوت گرایــش زراعــت و گرایــش اصــالح نباتــات بــه برخــی واحدهــای الزامــی و تخصصــی ایــن 2 گرایــش برمی گــردد.                  
داشــتن روحیــه کار در محیط هــای کشــاورزی و روســتایی، برخــورداری از قــدرت جســمی الزم و تبحــر در درس هــای علــوم پایــه 

ــرای موفقیــت در ایــن رشــته محســوب می شــود. مخصوصــاً  زیست شناســی از مهارت هــای الزم ب
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ادامه تحصیل
این رشته در مقطع کارشناسی  ارشد در 3 گرایش اصالح نباتات، زراعت و علوم و تکنولوژی بذر ارائه می شود.  

موقعیت های شغلی
ــف تولیــدی، در برنامه ریزی هــای  ــوان کارشــناس در زمینه هــای مختل ــه عن ــد ب ــن رشــته می توانن فارغ التحصیــالن کارشناســی ای
منطقــه ای و  مطالعاتــی و هم چنیــن بــه صــورت مربــی آموزشــی در دبیرســتان ها و هنرســتان های کشــاورزی و بــه عنــوان مجــری 
امــور تحقیقــات کشــاورزی یــا  بــه عنــوان مدیــر و مجــری واحدهــای تولیــدی دولتــی و خصوصــی بخــش کشــاورزی منشــأ خدمــت 

باشــند.       
ـ  علوم باغبانی مهندسی کشاورزی 

مهندســی باغبانــی یکــی از رشــته های اصلــی مجموعــه کشــاورزی اســت کــه در ســطح کارشناســی در بســیاری از دانشــکده های 
کشــاورزی  دانشــگاه های معتبــر کشــور ارائــه می شــود. بــا توجــه بــه افزایــش روزافــزون جمعیــت و احتیــاج غذایــی آن هــا، رشــته 
ــاز بشــر دارد. تخصصــی شــدن  ــورد نی ــی م ــواد غذای ــن م ــی، نقــش مهمــی در تأمی ــواد غذای ــد حــدود 40%  م ــا تولی ــی ب باغبان
ــات و هم چنیــن اســتعدادهای جــوان دارد. هــدف از  ــزار و امکان ــه اســتفاده بهینــه از  اب پــرورش گیاهــان و درختــان میــوه نیــاز ب
ایــن دوره تعلیــم و تربیــت کارشناســانی اســت کــه بتواننــد بــا تکیــه بــر معلومــات و  تجربیــات نظــری و علمــی خــود، در مقــام 
مجــری و برنامه ریــز نســبت بــه نشــر و توســعه علــوم کشــاورزی در ســطوح مختلــف اقــدام نماینــد. در واقــع  کارشــناس باغبانــی 

کارش تلفیقــی از علــوم، تکنولــوژی و هنــر اســت.        
ادامه تحصیل

این رشته در مقطع کارشناسی ارشد با عنوان مهندسی کشاورزی ـ علوم باغبانی در ۱0 گرایش ارائه می شود:
میــوه کاری، ســبزی کاری، گیاهــان زینتــی، گیاهــان دارویــی، ادویــه ای و نوشــابه ای، فیزیولــوژی و اصــالح درختــان میــوه، فیزیولوژی 
و اصــالح  ســبزی ها، فیزیولــوژی و اصــالح گل و گیــاه زینتــی، فیزیولــوژی و اصــالح گیاهــان دارویــی، ادویــه ای و عطــری، فیزیولوژی 

و فنــاوری پــس از  برداشــت محصــوالت باغبانــی، بیوتکنولــوژی و ژنتیــک مولکولــی محصــوالت باغبانی      
موقعیت های شغلی

ــت  ــر فعالی ــالوه ب ــد ع ــت و می توانن ــد داش ــی خواهن ــته باغبان ــاورزی در رش ــدس کش ــوان مهن ــته عن ــن رش ــالن ای فارغ التحصی
ــی در  ــزی باغبان ــوزش و برنامه ری ــات، آم ــز تحقیق ــی و نی ــی و دولت ــی، تعاون ــای خصوص ــدی،  در بخش ه ــای تولی در زمینه ه
ــا  ــت و صنعت ه ــهرداری ها و کش ــازان، ش ــاد جانب ــاورزی، بنی ــکده های کش ــازندگی،  دانش ــاد س ــاورزی و جه ــای کش وزارتخانه ه

ــد.      همــکاری کنن
علوم و مهندسی صنایع غذایی

رشــته مهندســی علــوم و صنایــع غذایــی رشــته ای اســت کــه عمدتــا بــه نحــوه تبدیــل مــواد غذایــی از مزرعــه تــا بــازار مصــرف 
ــی  ــرل کیف ــراوری، بســته بندی، کنت ــداری، ف ــای نگه ــامل روش ه ــته ش ــن رش ــورد بحــث در ای ــات م ــده  موضوع ــردازد. عم می پ
ــه طراحــی و  ــد، ســبزیجات و میوه جــات و کمــک ب ــات، غــالت، گوشــت، روغــن، قن ــر  لبنی ــف نظی ــی مختل ــع غذای و ... در صنای
ــی،  ــی فرایندهای ــه ط ــه چگون ــوزد ک ــجو می آم ــاده تر، دانش ــان  س ــه بی ــت. ب ــور اس ــع مذک ــد در صنای ــوط تولی ــازی خط بهینه س
ضمــن حفــظ کیفیــت و ارزش مــواد غذایــی، عمــر مــواد غذایــی را نیــز طوالنی تــر کنــد.  ارزش ایــن تخصــص بــه آن اســت کــه 
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ــع  ــوم  و صنای ــا دیگــر رشــته های حــوزه عل ــن رشــته ب ــاوت ای ــورد تف ــن می شــود. در م ــی تضمی ــواد غذای ــت م ســالمت و کیفی
غذایــی بایــد گفــت کــه رشــته ای بــا نــام علــوم و صنایــع غذایــی در زیــر گــروه علــوم پزشــکی نیــز وجــود دارد کــه عمدتــاً بــه 

ــردازد.                    ــی می پ ــواد غذای ــی و  بهداشــت م ــرل کیف کنت
ادامه تحصیل

ــت  ــی، زیس ــع غذای ــی صنای ــش مهندس ــد دارای 4 گرای ــی ارش ــع کارشناس ــی در مقط ــع غذای ــوم و صنای ــی عل ــته  کارشناس رش
ــی اســت. ــواد غذای ــاوری م ــی و فن ــواد  غذای ــوم م ــی، عل ــواد غذای ــاوری م فن

موقعیت های شغلی
ــتی و  ــذا، دارو و بهداش ــناس آزمایشــگاه غ ــی، کارش ــع غذای ــص صنای ــوان متخص ــه عن ــد ب ــته می توانن ــن رش ــالن ای فارغ التحصی

ــه آینــده شــغلی راه یابنــد.     کارشــناس مــواد خوراکــی، آشــامیدنی، آرایشــی و بهداشــتی ب

ـ  اقتصاد کشاورزی مهندسی کشاورزی 
اقتصــاد کشــاورزی بــه مجموعــه ای از علــوم و روش هــا اطــالق می شــود کــه عوامــل اقتصــادی مؤثــر در امــور کشــاورزی، روابــط 
ــورد بحــث و  ــد و توســعه کشــاورزی م ــرد اصــول اقتصــادی را در تولی ــد کشــاورزی و کارب ــل تولی ــن  عوام اقتصــادی موجــود بی
ــی در  ــای اقتصــاد عموم ــرد اصــول و نظریه ه ــارت اســت از کارب ــر اقتصــاد  کشــاورزی عب ــان دیگ ــه بی ــد. ب ــرار می ده بررســی ق
فراینــد تولیــد، مبادلــه، توزیــع و مصــرف مــواد غذایــی و مــواد خــام اولیــه مــورد  نیــاز ســایر بخش هــا. بــر ایــن اســاس می تــوان 
نتیجــه گرفــت کــه اقتصــاد کشــاورزی، روش هــای چگونگــی اســتفاده مطلــوب و بهینــه از منابــع  طبیعــی در بخــش کشــاورزی را 

ــد.       ــرار می ده ــه ق ــورد مطالع ــد خــود م ــزار کارام ــق شــیوه ها و اب از طری
توانمنــدی نســبتاً بــاال در زمینــه ریاضــی، قــوه ادراک بســیار بــاال و قــدرت تجزیــه و تحلیــل و تصمیم گیــری صحیــح و  اصولــی از 

عوامــل تعیین کننــده در میــزان موفقیــت ایــن رشــته هســتند.      
ادامه تحصیل

رشــته اقتصــاد کشــاورزی در مقطــع کارشناســی  ارشــد دارای 4 گرایــش سیاســت و توســعه کشــاورزی، اقتصــاد تولیــد و مدیریــت 
واحدهــای  کشــاورزی، اقتصــاد منابــع طبیعــی و محیــط زیســت و بازاریابــی محصــوالت کشــاورزی اســت.  

موقعیت های شغلی
فارغ التحصیــالن ایــن رشــته در صــورت  توانمنــدی  می تواننــد در شــرکت های  خصوصــی،  طرح هــای  اقتصــادی  و کشــاورزی  ارائــه  
ــزارع ،  ــل  م ــرای  واحدهــای  کشــاورزی  مث ــدت  ب ــدت  و بلند م ــدت ، میان م ــزی  کوتاه  م ــه  برنامه ری ــاد  کشــاورزی  ب ــا در جه ــد ی دهن
مرغداری هــا و کارخانه هــای  صنایــع  غذایــی   بپردازنــد. هم چنیــن می تواننــد در مــورد علــل  موفقیــت  و عــدم  موفقیــت  واحدهــای  

مختلــف  کشــاورزی  و نحــوه  ســرمایه گذاری  در زمینــه  محصــوالت  کشــاورزی  تحقیــق   کننــد.       
ـ  مدیریت مناطق خشک و بیابانی مهندسی منابع طبیعی 

بــا توجــه بــه این کــه ۷0 درصــد ســطح کشــور مــا را مناطــق خشــک و نیمه خشــک تشــکیل می دهــد، نیــاز اســت کــه افــرادی 
بــه صــورت آکادمیــک و تخصصــی در امــور مربــوط بــه بیابان زدایــی، بهــره بــرداری اصولــی از منابــع موجــود در شــرایط خشــک 
و بیابانــی، جلوگیــری از فرســایش خــاک، تخریــب ســرزمین، بیابان زایــی و مهاجــرت بی رویــه ســاکنان مناطــق خشــک و نیمــه 
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خشــک تریبــت شــوند. ایــن افــراد بایــد بتواننــد کــه بــا اســتفاده از دانــش و تجربیــات خــود از امکانــات خــاص ایــن مناطــق بــه 
ــه، از رشــد شــرایط  ــاء پوشــش گیاهــی مناســب در منطق ــرای ایجــاد و احی ــزی ب ــا برنامه ری ــد و ب ــن شــکل اســتفاده کنن بهتری
نامناســب اکولوژیکــی جلوگیــری کننــد و قــادر باشــند زمینــه ایجــاد کار و تولیــد را در مناطــق خشــک فراهــم ســازند. ایــن رشــته 

در مقطــع کارشناســی هنــوز رشــته ای نســبتا نوپــا و تــازه تأســیس محســوب می شــود.
ادامه تحصیل

امکان ادامه تحصیل در این رشته در مقطع کارشناسی ارشد در برخی دانشگاه های کشور فراهم شده است. 
موقعیت های شغلی

دانــش آموختــگان ایــن رشــته بــا کســب آموزش هــای الزم و هم چنیــن داشــتن تجربــه قــادر خواهنــد بــود تــا در ادارات منابــع 
ــاور و  ــان مش ــرکت های مهندس ــزداری، ش ــع و آبخی ــا، مرات ــازمان جنگل ه ــاورزی، س ــاد کش ــتان ها، وزارت جه ــی شهرس طبیع

ــه کار شــوند.  ــر UNDP و UNEP مشــغول ب ــی نظی ــن الملل ســازمان های بی
ـ  ترویج و آموزش کشاورزی مهندسی کشاورزی 

در کشــاورزی ســر و کار مــا بــا افــرادی اســت کــه از لحــاظ ســطح علمــی و فرهنگــی در رده هــای مختلــف قــرار دارنــد. ایــن افــراد همگی 
نیــاز بــه دانــش نویــن کشــاورزی دارنــد کــه بازدهــی کارشــان را هــر چــه بهتــر افزایــش دهــد، امــا تمامــی ایــن افــراد امــکان مراجعــه 
بــه کتــب کشــاورزی و بــه دســت آوردن ایــن دانش هــا را ندارنــد؛ بنابرایــن، بایــد متخصصانــی باشــند کــه یافته هــای جدیــد علمــی 
را متناســب بــا ســطح دانــش و تــوان علمــی افــراد در اختیارشــان قــرار دهنــد. ایــن  متخصصــان  همــان  مهندســان  ترویــج  و آمــوزش  
کشــاورزی  هســتند. بدیهــی اســت کــه اگــر آموخته هــای علمــی و دانشــگاهی یــک رشــته نتوانــد توســط جامعــه و مــردم عــادی مــورد 
ــه  بخــش   ــود. البت ــا می ش ــرای کتابخانه ه ــی ب ــه ویترین ــل ب ــد و تبدی ــود را از دســت می ده ــی خ ــال کارای ــرد، عم ــرار گی ــتفاده ق اس
آمــوزش  ایــن  گرایــش  شــامل  آموزش هــای  رســمی  نیــز می شــود؛ یعنــی  دانشــجویان  مهندســی  ترویــج  و آمــوزش  کشــاورزی  در ایــن  

ــت  هنرســتان ها و دبیرســتان های  کشــاورزی  آشــنا می شــوند.  ــس  و مدیری ــزی  آموزشــی ، تدری ــا نحــوه  برنامه ری بخــش  ب
ادامه تحصیل

امکان ادامه تحصیل در این رشته در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه های کشور فراهم شده است. 
موقعیت های شغلی

چــون در بخــش کشــاورزی، نیــاز بــه آمــوزش هــم بــرای زنــان و هــم بــرای مــردان روســتایی وجــود دارد، فرصــت شــغلی مناســب 
بــرای دانــش آموختــگان زن و مــرد در ایــن رشــته فراهــم شــده اســت. 

مهندسان  ترویج  و آموزش  کشاورزی  در چندین حوزه می توانند مشغول به کار شوند که در زیر به آن ها اشاره می کنیم:
هنرستان ها و دبیرستان های  کشاورزی  به  عنوان  مدیر، آموزشگر، برنامه ریز آموزشی  یا تکنولوژیست  آموزشی  . 1
ــاورزی  . 2 ــازمان  کش ــس  س ــوان  رئی ــه  عن ــزی  ب ــت  و برنامه ری ــازمان  مدیری ــه  و س ــدوق  بیم ــاون ، صن وزارت  تع

ــوزش   ــج  و آم ــناس  تروی ــی  و کارش ــی  ـ  ترویج ــای  تحقیقات ــری  طرح ه ــتان ، مج اس
آماده ســازی گروهــی از مروجیــن بــرای انتقــال یافته هــای جدیــد بــه روســتاییان و کشــاورزان و نظــارت بــر . 3

کار آن هــا بــه عنــوان کارشــناس 
سردبیر روزنامه ها و نشریات  کشاورزی . 4
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فناوری اطاعات سامت
در گذشــته کــه بــرای ذخیــره اطالعــات تنهــا از کاغــذ اســتفاده می شــد، تنهــا چندیــن اتــاق بــرای نگــه داری اطالعــات بیمــاران و 
داده هــای بیمارســتانی نیــاز بــود. هم چنیــن بــرای پیــدا کــردن داده ای خــاص از میــان آن حجــم از اطالعــات، زمــان بســیار زیــادی 
تلــف می شــد. امــا امــروزه اســتفاده از فنــاوری اطالعــات در حوزه هــای مختلــف موجــب افزایــش دقــت و ســرعت انجــام کارهــا 
در طــول دهه هــای اخیــر شــده اســت. هــدف از رشــته فنــاوری اطالعــات ســالمت، تربیــت افــرادی کارامــد اســت کــه توانایــی 
جمــع آوری و پــردازش داده هــا و ذخیره ســازی و بازیابــی آن هــا را داشــته باشــند. هم چنیــن تأمیــن اطالعــات مــورد نیــاز جهــت 
دفــاع از حقــوق بیمــار، مراجعــه کننــده، مؤسســات و کارکنــان بهداشــتی درمانــی از طریــق حفــظ مســتندات اطالعــات مراقبــت 
بهداشــتی نیــز بــر عهــده ایــن افــراد اســت. در کنــار دو مــورد قبلــی، تأمیــن اطالعــات مــورد نیــاز بــه منظــور بهــره برداری هــای 
آموزشــی، پژوهشــی، خدماتــی و آمــاری مرتبــط بــه رشــته های مختلــف پزشــکی از دیگــر حوزه هــای کاری ایــن رشــته تحصیلــی 

 . ست ا
ایــن رشــته نزدیــک بــه رشــته آمــار اســت؛ بنابرایــن عالقه منــدان بــه ادامــه تحصیــل در رشــته فنــاوری اطالعــات ســالمت بایــد 

ایــن نکتــه را مــد نظــر داشــته باشــند. 
ادامه تحصیل

داوطلبان می توانند این رشته را در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ادامه دهند.
موقعیت های شغلی

ــه مؤسســات  ــات ســالمت را در کلی ــاوری اطالع ــت بخــش فن ــود تصــدی و مدیری ــد ب ــادر خواهن ــن مقطــع ق فارغ التحصیــالن ای
ــا اســتفاده از  ــد و در زمینــه ایجــاد و اداره سیســتم های اطالعــات ســالمت ب ــه عهــده گیرن ــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی ب ارائ

فنــاوری اطالعــات، ایفــای نقــش کننــد. 
هم چنین می توانند وارد حوزه کارهای پژوهشی شده و با مؤسسات پژوهشی در حوزه سالمت همکاری داشته باشند. 

مهندسی صنایع مبلمان
ــوان گفــت  ــن می ت ــرده اســت؛ بنابرای ــی و آســایش خــود از وســایلی جهــت نشســتن اســتفاده می ک ــرای راحت ــاز ب بشــر از دیرب
کــه صنایــع مبلمــان، قدیمی تریــن بخــش صنایــع چــوب جهــان بــه حســاب می آیــد. در ایــران امــا ایــن صنعــت قدمــت زیــادی 
نــدارد؛ چــرا کــه در فرهنــگ مــا اســتفاده از قالــی و فرش هــای ایرانــی و هم چنیــن اســتفاده از پشــتی در خانه هــا بــرای نشســتن 
ــه ای  ــوص پارچ ــای مخص ــناس مبل ه ــراد سرش ــدودی از اف ــازل مع ــط در من ــار فق ــر دوره قاج ــا اواخ ــت و ت ــوده اس ــوم ب مرس
ــا  ــد ب ــای بع ــا در دوره ه ــده اســت، ام ــارج کشــور وارد می ش ــب از خ ــم اغل ــه آن  ه ــته ک ــود داش ــار فرانســه وج ــه ســبک درب ب
ــه ترقــی گذاشــته اســت و اکنــون برخــی از اســتادکارهای ایرانــی قادرنــد  تغییــر شــیوه زندگــی مــردم، صنعــت مبل ســازی رو ب

شــاهکارهایی در ایــن زمینــه خلــق کننــد. 
صنعــت مبل ســازی در حقیقــت تلفیــق هنــر، علــم و صنعــت اســت بــه ایــن صــورت کــه بــا بــه کار بــردن ماشــین آالت و تجهیــزات 

و خالقیــت و هنــر، محصولــی ســاخته می شــود کــه زینــت بخــش منــازل و دفاتــر اســت. 
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امــروزه بــا پیشــرفت روزافــزون ایــن صنعــت و هم چنیــن شــدت گرفتــن بــازار رقابتــی میــان مبلمــان ایرانــی و نمونه هــای مشــابه 
تــرک یــا اروپایــی، نیــاز بــه متخصصانــی احســاس می شــود کــه ضمــن آشــنایی علمــی بــا مــواد اولیــه و اصــول تولیــد و طراحــی 
ایــن صنعــت، محصولــی بــا کیفیــت، زیبــا و مقــرون بــه صرفــه تولیــد کننــد کــه هــم پاســخگوی نیــاز داخلــی باشــد و هــم تــوان 

رقابــت بــا محصــوالت خارجــی و صــادرات را هــم داشــته باشــد. 
ادامه تحصیل

ــود، از  ــع طبیعــی ـ  مهندســی چــوب ب ــا ســال ۹4 یکــی از گرایش هــای مهندســی مناب ــع مبلمــان کــه ت رشــته مهندســی صنای
ــرد.  ــک رشــته مجــزا در مقطــع کارشناســی دانشــجو می پذی ــوان ی ــه عن ــی، ب ــوزش عال ــز آم همــان ســال در دانشــگاه ها و مراک
امــکان ادامــه تحصیــل در مقطــع کارشناســی ارشــد در گرایش هــای رشــته مدیریــت منابــع طبیعــی ـ صنایــع چــوب و کاغــذ بــرای 

دانــش آموختــگان ایــن رشــته وجــود دارد. 
موقعیت های شغلی

ــه عنــوان  ــواع مبلمــان منــازل و اداری ب ــع مبلمــان می تواننــد در واحدهــای تولیــد و ســاخت ان فارغ التحصیــالن مهندســی صنای
ــد در بخــش طراحــی و  ــن می توانن ــد. هم چنی ــت کنن ــت فعالی ــرل کیفی ــد و سرپرســت کنت ــر تولی ــد، مدی سرپرســت خــط تولی

نصــب مبلمــان، بــه عنــوان مدیــر بخــش طراحــی یــا مدیــر پــروژه حضــور داشــته باشــند. 
ـ  علوم خاک مهندسی کشاورزی 

ــرای  ــن می شــود و بســتری ب ــذای بشــر توســط خــاک تأمی ــادی از غ ــن ســرمایه های ماســت. بخــش زی خــاک یکــی از مهم تری
ــی  ــازیم و حت ــا می س ــن خاک ه ــان را روی همی ــد. خانه هایم ــن می کنن ــا را تأمی ــی م ــوای تنفس ــه ه ــت ک ــی اس ــد گیاهان رش
در نهایــت بــه همیــن خــاک بــاز می گردیــم؛ بــه همیــن دلیــل تولیــد مــواد غذایــی گیاهــی و حیوانــی، تولیــد چــوب و پوشــاک 

مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــه شــناخت خــاک جهــت اســتفاده بهینــه از آن وابســته اســت. 
علــوم خــاک یــک رشــته کاربــردی اســت کــه مــورد اســتفاده کلیــه بخش هــای کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســت. محیــط فعالیــت 

متخصصــان ایــن رشــته بیش تــر آزمایشــگاه های متفــاوت تجزیــه خــاک و آنالیــز گیــاه اســت. 
ــر تســلط در دانــش  ــرای موفقیــت در ایــن رشــته عــالوه ب ایــن رشــته یکــی از شــاخه های رشــته مهندســی کشــاورزی اســت. ب
شــیمی )شــیمی عمومــی، شــیمی آلــی، زیست شــیمی، شــیمی تجزیــه و خصوصــاً شــیمی خــاک(، فــرد بایــد دانــش فنــی کافــی 

ــر ماهــواره ای داشــته باشــد.  ــر هوایــی و تصاوی در زمینــه نقشــه برداری و بررســی تصاوی
در ایــن رشــته ترکیبــات اصلــی هــر خــاک کــه مــواد غذایــی آن محســوب می شــود، توســط کارشــناس بررســی می شــود و راه 
حل هــای ترکیبــی بــرای افزایــش مــواد مــورد نیــاز و کاهــش آثــار ســوء مــوادی کــه میــزان شــان از حــد طبیعــی بیش تــر اســت، 

ــود.  ــه می ش ارائ
ادامه تحصیل

امکان ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری این رشته در داخل و خارج کشور فراهم است. 
موقعیت های شغلی

ــرای مثــال در بخش هــای دولتــی  ــا دولتــی فعالیــت کننــد. ب ــه صــورت خصوصــی ی ــن رشــته می تواننــد ب دانــش آموختــگان ای
ــوند: ــه کار ش ــغول ب ــر مش ــمت های زی ــی از س ــد در یک می توانن

 ـ  سازمان حفاظت از محیط زیست 
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 ـ  مؤسســه تحقیقــات آب و خــاک کشــور و واحدهــای تابعــه در شــهرهای مختلــف در زمینه هــای حاصلخیــزی خــاک،  تهیــه نقشــه 
خــاک،  نیــاز آبــی گیاهــان،  فیزیــک خــاک و ... 

 ـ  مؤسسات آموزش عالی و هنرستان های کشاورزی
 ـ  کارشناس آزمایشگاه ها

 ـ  آزمایشگاه کارخانه های صنعتی در ارتباط با آلودگی خاک و آب
 ـ  شهرداری ها و خدمات مشاوره ای فضای سبز

ایــن افــراد در بخــش خصوصــی نیــز می تواننــد در آزمایشــگاه های خصوصــی بررســی خــاک و هم چنیــن در پروژه هــای عمرانــی 
بــه عنــوان مشــاور ایفــای نقــش نماینــد. 

ـ  بیوتکنولوژی مهندسی کشاورزی 
واژه بیوتکنولــوژی کــه همــان زیســت فنــاوری اســت تکنیکــی اســت کــه بــه بهبــود و عرضــه فــراورده از جانــداران، بــه ویــژه از 

ــردازد.  ــی می پ ــا در ســطح مولکول ــق دســتکاری آن ه طری
بیوتکنولــوژی از جملــه رشــته و فنــاوری  جدیــدی اســت کــه از فنــون مهندســی ژنتیــک در تولیــد محصــوالت کشــاورزی، صنعتــی، 

درمانــی و تشــخیصی کــه کیفیــت بــاال، قیمــت ارزان و محصــول بیش تــر و کــم خطــری دارنــد، اســتفاده می کنــد. 
ــا  ــف کش ه ــل عل ــه و در مقاب ــش یافت ــی افزای ــای گیاه ــزان فراورده ه ــی، می ــردن ژن های ــا وارد ک ــوژی کشــاورزی ب در بیوتکنول

ــود.  ــد می ش ــان تولی ــی خاصــی در گیاه ــه محصــول ژن ــا این ک ــاوم گشــته ی مق
 امــروزه بــا توجــه بــه افزایــش جمعیــت و نیــاز بــه تأمیــن مــواد غذایــی آن هــا، بیوتکنولــوژی کشــاورزی مــورد توجــه ویــژه  ای اســت 

و محصــوالت تراریختــه گوناگــون و مقــاوم کشــاورزی بــا اســتفاده از آن تولیــد می شــود. 
ادامه تحصیل

امکان ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری این رشته در دانشگاه های کشور وجود دارد.  
موقعیت های شغلی

فارغ التحصیالن این رشته می توانند در مراکز زیر به فعالیت بپردازند:
 ۱. پژوهشــکده بیوتکنولــوژی کشــاورزی ایــران یــا مرکــز ملــی تحقیقــات مهندســی ژنتیــک و مؤسســات تحقیقاتــی دیگــر از جملــه 

ــتیتو پاستور  انس
2. تدریس دروس مربوط به بیوتکنولوژی و علوم وابسته در آموزشکده ها و دانشکده های کشاورزی 

3. جمــع آوری، شناســایی و نگهــداری میکروارگانیســم های مرتبــط بــا بخــش کشــاورزی کــه بــرای انجــام تحقیقــات و طرح هــای 
پژوهشــی بــرای تولیــد فراورده هــای بیوتکنولــوژی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.

فارغ التحصیــالن ایــن رشــته در شــهرهای بــزرگ کــه ایــن مؤسســات و امکانــات در آن هــا موجــود باشــد، آینــده شــغلی بهتــری 
خواهنــد داشــت. 

مهندسی فضای سبز
ــه  ــاز ب ــن نی ــد. هم چنی ــزون ش ــی روزاف ــای گیاه ــی و فراورده   ه ــواد چوب ــوب، م ــه چ ــر ب ــاز بش ــری، نی ــدن بش ــرفت تم ــا پیش ب
ــا لــزوم آزادســازی زمین   هــا بــرای شهرســازی و ایجــاد مســکن،  افزایــش زمین   هــای زیــر کشــت محصــوالت کشــاورزی همــراه ب

113 انـــتـــخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب رشـتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه



کارخانــه و جــاده موجــب شــد تــا پوشــش گیاهــی طبیعــی کــره زمیــن تخریــب شــود و انســان بــه ویــژه در شــهرها از فضــای ســبز 
فاصلــه گیــرد و بــا آلودگــی روزافــزون هــوا و آلودگــی صوتــی روبــه رو شــود؛ امــری کــه باعــث خســتگی و افســردگی شــهروندان و 

ــان می شــود.  در نهایــت صدمــه    فکــری و روحــی آن
ــا ایجــاد و حفــظ مناظــر طبیعــی در اطــراف منــازل و در ســطوح وســیع تر یعنــی شــهر و اطــراف آن،  مهندســی فضــای ســبز ب
کیفیــت زندگــی را در شــهرها بــاال می بــرد؛ زیــرا فضــای ســبز شــهر در واقــع دســتگاه تنفــس شــهر اســت. از ســوی دیگــر ایجــاد 
فضــای ســبز بــه ســالمت جســم و روان ســاکنین شــهرها کمــک می کنــد تــا مردمــی کــه امــکان اســتفاده روزمــره از طبیعــت را 

ندارنــد در خــود شــهر ایــن امــکان بــرای آن هــا بــه وجــود آیــد. 
رشــته مهندســی فضــای ســبز بــرای کارشناســانی در نظــر گرفتــه شــده تــا بتواننــد در جهــت بهبــود محیــط زیســت بــه  ویــژه 
ــر  ــا مؤث ــا، و کوهپایه ه ــه زاره ــا، بیش ــد رودخانه ه ــی مانن ــع طبیع ــت از مناب ــح و درس ــتفاده صحی ــزی در اس ــهرها و برنامه ری ش

ــی محیــط را افزایــش دهنــد.  ــا محیطــش را بهبــود بخشــند و زیبای ــه طوری کــه رابطــه انســان ب باشــند؛ ب
هــدف از ایجــاد دوره کارشناســی در رشــته مهندســی فضــای ســبز، برنامه ریــزی منطقــه ای و مطالعاتــی، تربیــت مربــی 
دبیرســتان های کشــاورزی و حرفــه ای، مجــری امــور تحقیقــات مربوطــه و باالخــره بــه عنــوان مدیــر و مجــری و ناظــر فضــای ســبز 
ــه منشــاء  ــا خصوصــی ک ــی ی ــه بخــش دولت ــوط ب ــای گیاه شناســی مرب ــی و باغ ه ــه و مل ــای منطق در مناطــق شــهری و پارک ه

خدمــت باشــد، اســت. 
نحوه    ادامه تحصیل

برای عالقه   مندان به این رشته، امکان ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد وجود دارد. 
موقعیت   های شغلی

فارغ التحصیالن دوره کارشناسی مهندسی فضای سبز در موارد زیر می توانند نقش و توانایی خود را ایفا کنند.
 بــه عنــوان طــراح، مدیــر و ناظــر و مجــری فضــای ســبز در شــهرداری ها و مؤسســات دولتــی و خصوصــی و - ۱

ــکونی.  ــای اداری و مس محوطه ه
ــر وزارت - 2 ــی نظی ــای اجرائ ــف در واحده ــای مختل ــز در زمینه ه ــص و برنامه ری ــناس متخص ــوان کارش ــه عن  ب

ــاد کشــاورزی، وزارت مســکن و شهرســازی.  کشــور، وزارت جه
 بــه عنــوان مربــی در دبیرســتان های کشــاورزی و حرفــه ای و مجــری امــور تحقیقــات در واحدهــای تحقیقاتــی - 3

مربوطه. 
ـ  کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی معطر کاردانی علمی 

ــا  ــاط ب ــع بســیار گســترده ای در ارتب ــه اســتفاده از داروهــای گیاهــی ســبب شــده اســت صنای ــر بشــر ب رویکــرد ســال های اخی
تبدیــل فراورده هــای گیاهــی بــه داروهــای گیاهــی در کشــورهای توســعه یافتــه و در حــال توســعه بــه وجــود آیــد. محــل تأمیــن 
مــواد اولیــه ایــن صنایــع عمدتــاً توســط کشــورهایی انجــام می شــود کــه منابــع مناســبی دارنــد. آمــار جهانــی نشــان می دهــد کــه 
مــواد مؤثــر بیــش از 50 درصــد از داروهــای تولیــد شــده طبیعــی بــوده و عمدتــاً منشــأ گیاهــی دارنــد. در حــال حاضــر نیــز بیــش 
از 80 درصــد از مــردم کشــورهای در حــال توســعه بــه داروهــای گیاهــی وابســته هســتند و کشــورهای تولیــد کننــده مــواد دارویــی 
مثــل آلمــان، انگلســتان، ســوئیس و ژاپــن اســتفاده از گیاهــان دارویــی را در ســطح وســیعی در برنامــه تولیــد خــود قــرار داده انــد. 

انـــتـــخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب رشـتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه114



کشــور پهنــاور اســالمی ایــران بــا آب و هــوای گوناگــون و شــرایط اقلیمــی مختلــف و فلــور غنــی )حــدود 8 هــزار گونــه گیاهــی( 
بــدون شــک می توانــد در ردیــف اول کشــورهای تولیــد کننــده گیاهــان دارویــی و فراورده هــای آن قــرار گیــرد. وجــود اختــالف 
درجــه حــرارت 50 درجــه ســانتی گراد، وجــود اراضــی ســاحلی، حــدود 6 میلیــون هکتــار عرصــه بهــره بــرداری در منابــع طبیعــی 
کشــور در ایــن ارتبــاط و اراضــی مناســب کشــت گیاهــان دارویــی و معطــر، کویــری، کوهســتانی و برخــورداری از حــدود 300 روز 
آفتابــی و تنــوع گونه هــای زیســتی و اختصــاص بســیاری از گیاهــان دارویــی بــه ســرزمین ایــران، همگــی ویژگی هایــی هســتند کــه 
در مقایســه بــا ســایر تولیدکننــدگان، اســتعداد بالقــوه ای را بــرای تولیــد انــواع گیاهــان دارویــی در ســطح وســیع و گســترده فراهــم 
آورده اســت. بنابرایــن تربیــت نیــروی انســانی کاردان جهــت اســتفاده از ایــن پتانســیل بالقــوه، می توانــد بخشــی از نیــاز کشــور 
را بــرای نیــل بــه اهــداف یــاد شــده تأمیــن کنــد. فارغ التحصیــالن ایــن دوره می تواننــد بــه عنــوان کمــک کارشــناس تحقیقاتــی 
گیاهــان دارویــی، کاردان کشــت و پــرورش گیاهــان دارویــی و معطــر، کاردان بهره بــردار گیاهــان دارویــی و معطــر و کمــک ناظــر 
در واحدهــای تولیــد فعالیــت کننــد. دوره هــای آموزشــی علمــی ـ  کاربــردی بــا هــدف تربیــت نیــروی انســانی کاردان در زمینــه 
تکنولــوژی تولیــد و بهره بــرداری از گیاهــان دارویــی و معطــر برگــزار می شــود و فارغ التحصیــالن ایــن رشــته بــا فراگیــری دانــش 
ــع و  ــی و معطــر از مرات ــی کــردن و هم چنیــن جمــع آوری گیاهــان داروی ــرورش، اهل ــه کشــت و پ فنــی و مهارت هــای علمــی، ب

ــد پرداخــت.  ــا خواهن جنگل ه
نحوه ادامه تحصیل

از آنجــا کــه قبــاًل چنیــن آموزشــی در هیچ کــدام از مؤسســات آموزشــی و دانشــگاهی کشــور بــه صــورت رســمی صــورت نگرفتــه 
اســت، نیــاز اســت کــه دوره کارشناســی در ایــن ارتبــاط بــا توجــه بــه مبنایــی کــه در دوره کاردانــی علمــی ـ کاربــردی تولیــد و 

بهــره بــرداری از گیاهــان دارویــی و معطــر گذاشــته شــده اســت، بــه اجــرا در ایــد. 
موقعیت های شغلی

دانش آموختگان می توانند در هریک از جایگاه های زیر مشغول به کار شوند:
کمک کارشناس تحقیقاتی گیاهان دارویی و معطر	 
کاردان کشت و پرورش گیاهان دارویی و معطر	 
کاردان بهره برداری از گیاهان دارویی	 
کمک ناظر در واحدهای تولیدی گیاهان دارویی و معطر	 

شیمی کاربردی
ایــن رشــته نگرشــی کاربــردی بــه علــم شــیمی دارد و می خواهــد از آموخته هــای شــیمی در صنعــت اســتفاده کنــد؛ بــه همیــن 
دلیــل  فارغ التحصیــالن ایــن گرایــش بــا مفاهیمــی کــه در صنایــع شــیمی مطــرح اســت آشــنایی بیش تــر داشــته و بهتــر جــذب 
ــری از دروس  ــجو یکس ــود و دانش ــه می ش ــر مطالع ــیمی کم ت ــه ش ــردی، دروس  پای ــیمی کارب ــته ش ــوند. در رش ــازار کار می ش ب

ــد.  مربــوط بــه مهندســی شــیمی مثــل اصــول صنایــع شــیمیایی و تصفیــه آب و  فاضــالب و ... را می گذران

نحوه ادامه تحصیل

ــش  ــیمی گرای ــک، ش ــیمی فیزی ــای ش ــد گرایش ه ــی  ارش ــع کارشناس ــد در مقط ــته می توانن ــن رش ــالن ای فارغ التحصی
ــی، شــیمی گرایــش  شــیمی و فنــاوری اســانس، شــیمی گرایــش شــیمی معدنــی، شــیمی گرایــش شــیمی  شــیمی آل
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تجزیــه، شــیمی کاربــردی، فیتوشــیمی، نانوشــیمی، آمــوزش  شــیمی، پیشــرانه ها، شــیمی گرایــش شــیمی پلیمــر، علــوم 
و تکنولــوژی پلیمــر، شــیمی گرایــش شــیمی دریــا و شــیمی دارویــی را انتخــاب کننــد. 

موقعیت های شغلی
ــه کار  ــع داروســازی و ... مشــغول ب ــگ، پلیمــر، صنای ــد چــرم، رن ــف شــیمیایی مانن ــع مختل ــد در صنای فارغ التحصیــالن می توانن

شــوند. 
ــی،  ــع داروی ــی، صنای ــع غذای ــاف، صنای ــن، الی ــگ و رزی ــتیک، رن ــتیک، الس ــیمی، پالس ــای پتروش ــات در کارخانه ه ــه خدم ارائ

بهداشــتی و شــوینده ها. 
ــادی از  ــداد زی ــی ، تع ــن توانای ــاری همی ــه ی ــد و ب ــواد خــام را دارن ــل روی م ــر و تبدی ــی تغیی ــن رشــته توانای ــالن ای فارغ التحصی
ــق  ــز موف ــود نی ــرده و در کار خ ــر ک ــزرگ دای ــا ب ــیمیایی کوچــک ی ــای ش ــا کارخانه ه ــا ی ــته کارگاه ه ــن رش ــالن ای فارغ التحصی
ــا  ــا، رزین ه ــی،  رنگ ه ــی، داروی ــواد آل ــه م ــای تهی ــا و کارخانه ه ــد در کارگاه ه ــل شــیمی می توان هســتند. در ضمــن فارغ التحصی

و تهیــه و ترخیــص مــواد معدنــی بــه فعالیــت و کار بپــردازد.  
شیمی محض

ــه  ــه علــم شــیمی دارد و می خواهــد از آموخته هــای شــیمی در صنعــت اســتفاده کنــد؛ ب ــردی ب ــردی نگرشــی کارب شــیمی کارب
همیــن دلیــل  فارغ التحصیــالن ایــن گرایــش بــا مفاهیمــی کــه در صنایــع شــیمی مطــرح اســت آشــنایی بیش تــر داشــته و بهتــر 
ــم  ــی عل ــش اصل ــاره 4 گرای ــم شــیمی اســت و دانشــجو درب ــای کار عل ــش محــض مبن ــا در گرای ــازار کار می شــوند. ام جــذب ب

شــیمی اعــم از شــیمی آلــی، معدنــی، تجزیــه و شــیمی فیزیــک دروســی را مطالعــه می کنــد. 
نحوه ادامه تحصیل

ــیمی و  ــی، ش ــیمی آل ــک، ش ــیمی فیزی ــای ش ــد گرایش ه ــی  ارش ــع کارشناس ــد در مقط ــته می توانن ــن رش ــالن ای فارغ التحصی
ــرانه ها،  ــیمی، پیش ــوزش ش ــیمی، آم ــیمی، نانوش ــردی، فیتوش ــیمی کارب ــه، ش ــیمی تجزی ــی، ش ــیمی  معدن ــانس، ش ــاوری اس فن

ــد.  ــی را انتخــاب کنن ــا و شــیمی داروی ــوژی پلیمــر، شــیمی  دری ــوم و تکنول شــیمی پلیمــر، عل
موقعیت های شغلی

مســئولیت و ارائــه خدمــات در آزمایشــگاه های کنتــرل کیفــی، پیگیــری و ارائــه معیارهــای اســتاندارد بــه منظــور افزایــش کمیــت 
و کیفیــت محصــوالت تولیــدی و هم چنیــن مــواد مصرفــی کارخانه هــا و صنایــع. 

ارائه خدمات آموزشی در سطح دانشگاه ها، دبیرستان ها و مؤسسات آموزشی. 
ــردی و علمــی محــض در  ــف کارب ــزرگ شــیمیایی در ســطوح مختل ــی کوچــک و ب ــای تحقیقات طــرح، نظــارت و اجــرای طرح ه

ــه ــاز جامع ــورد نی ــی محصــوالت م ــای کمــی و کیف ــه منظــور ارتق ــی، ب ــز تحقیقات ــای و مراک دانشــگاه ها، کارخانه ه
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معرفی رشته های گروه علوم انسانی

کارشناسی ارشد معارف اسامی و حقوق
می تــوان گفــت رشــته حقــوق بــه دنبــال شــناخت و بیــان حقــوق افــراد در رابطه هــای بیــن فــردی اســت. در واقــع رشــته حقــوق 
بــه نوعــی بررســی کننــده قوانیــن هــر کشــور اســت، امــا این کــه ایــن قوانیــن در هــر کشــوری متأثــر از چــه چیزهایــی  اســت، 
خــود نکتــه ای مهــم اســت. در کشــور مــا بــا توجــه بــه این کــه بســیاری از قوانیــن ریشــه های اســالمی دارنــد و اصلی تریــن منبــع 
ــرای طراحــی و وضــع قوانیــن منابــع دینــی و فقهــی محســوب می شــوند، رشــته معــارف اســالمی و حقــوق پایه گــذاری شــده  ب
اســت. ایــن رشــته از نظــر محتــوا بســیار شــبیه بــه رشــته حقــوق اســت و از ایــن جهــت طرفــداران خــودش را دارد؛ بــا ایــن تفــاوت 
ــا  ــه م ــد در جامع ــأله می توان ــن مس ــود و ای ــه می ش ــذاری توج ــوق و قانون گ ــی حق ــی دین ــه مبان ــر ب ــته بیش ت ــن رش ــه در ای ک
منجــر بــه تولیــد قوانینــی شــود کــه پاســخگوی نیازهــای چنیــن جامعــه ای باشــد؛ جامعــه ای کــه از ســویی در روابــط بین الملــل 
نیازمنــد قوانیــن جهانــی اســت و از ســوی دیگــر براســاس اعتقــادات دینــی اداره می شــود و الزم اســت قوانیــن بــا حقــوق موجــود 

ــی داشــته باشــد.  در اســالم هم خوان
ــه رشــته حقــوق دارد.  ایــن رشــته همان طــور کــه اشــاره شــد ترکیبــی از معــارف اســالمی و حقــوق اســت و شــباهت زیــادی ب
بســیاری از دروس ایــن رشــته بــا رشــته حقــوق یکســان اســت، امــا در ایــن رشــته بیش تــر از رشــته حقــوق بــه دروســی ماننــد 
ــته  ــت. در رش ــته اس ــن رش ــه در ای ــای فق ــر از واحده ــوق کم ت ــته حق ــه در رش ــای فق ــداد واحده ــود و تع ــه می ش ــه توج فق
معــارف اســالمی و حقــوق بــه جنبه هــای مختلــف حقــوق ماننــد حقــوق جــزا، حقــوق بین الملــل، پزشــکی قانونــی و ... پرداختــه 
می شــود. ایــن رشــته دارای 2 گرایــش اصلــی حقــوق خصوصــی و حقــوق جــزا اســت. نکتــه مهــم در ایــن رشــته پیوســته بــودن 
کارشناســی ارشــد آن اســت؛ بــه ایــن معنــی کــه فــرد پــس از ورود بــه ایــن رشــته بــه شــکل پیوســته و بــدون نیــاز بــه کنکــور 

مجــدد، تــا پایــان دوره کارشناســی ارشــد تحصیــل خواهــد کــرد. 
امکان ادامه تحصیل

دانشــجویان ایــن رشــته بــه شــکل پیوســته تــا مقطــع کارشناســی ارشــد تحصیــل خواهنــد کــرد و پــس از آن می تواننــد در همیــن 
رشــته یــا ســایر رشــته های حقــوق در مقطــع دکتــری ادامــه تحصیــل دهنــد. 

آینده شغلی
ــر برخــورداری از فرصت هــای فارغ التحصیــالن رشــته حقــوق ماننــد وکالــت، ســردفترداری  فارغ التحصیــالن ایــن رشــته عــالوه ب
ــرای مثــال در ســال های اخیــر  ــر کاری شــوند. ب ــا مباحــث فقهــی وارد حوزه هــای بیش ت ــه آشــنایی ب ــا توجــه ب و ... می تواننــد ب
ــم  ــه عل ــد ب ــدف نیازمن ــن ه ــه ای ــوق اســالمی هســتند ک ــن نظــام حق ــال تدوی ــه دنب ــادی ب ــی زی ــای پژوهشــی و اجرای گروه ه

ــته اســت.  ــن رش ــالن ای فارغ التحصی
حقوق

بســیاری از مــا زمانــی کــه وارد رشــته انســانی شــدیم خودمــان را در آینــده این گونــه تصــور کردیــم کــه روزی پشــت میــز قضــاوت 
نشســته ایم یــا بــه عنــوان وکیــل در حــال دفــاع از حــق موکل مــان هســتیم. بســیاری از مــا از همــان روز اول تصمیــم گرفتیــم 
حقــوق بخوانیــم تــا قاضــی یــا وکیــل شــویم. حــال بایــد بدانیــم کــه ایــن رشــته محبــوب چیســت و آیــا هــر کــس کــه در ایــن 
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رشــته تحصیــل کنــد قاضــی یــا وکیــل می شــود؟
هــر جنبــه ای از روابــط انســانی و اجتماعــی کــه دارای آثــار حقوقــی باشــد موضــوع علــم حقــوق اســت. منظــور از آثــار حقوقــی ایــن 
اســت کــه در آن کســی بتوانــد مدعــی حقــی باشــد. مســائلی ماننــد این کــه چگونــه جــرم ثابــت می شــود، چــه کســی حــق دارد، 
ــه اجــرا نمایــد و ... از مســائل مــورد مطالعــه  حــق افــراد از کجــا می آیــد، چگونــه می شــود قانونــی نوشــت کــه افــزاد را ملــزم ب
رشــته حقــوق هســتند. از ایــن جهــت رشــته حقــوق رشــته ای مهــم و گســترده اســت کــه در جامعــه می توانــد بســیار تأثیرگــذار 
ــن  ــه اصلی تری ــود ک ــیم می ش ــری تقس ــای کوچک ت ــه بخش ه ــترده اســت ب ــیار گس ــه بس ــت ک ــوق از آن جه ــته حق ــد. رش باش
آن تقســیم بــه 2 بخــش حقــوق خصوصــی و حقــوق عمومــی اســت. منظــور از حقــوق عمومــی بخش هایــی اســت کــه بــه روابــط 
بیــن دولــت و مــردم می پــردازد و منظــور از حقــوق خصوصــی بخشــی اســت کــه روابــط بیــن افــراد را بررســی می کنــد. البتــه 
تقســیم بندی های دیگــری چــون حقــوق بین الملــل، حقــوق جــزا و ... نیــز در مباحــث حقوقــی رایــج اســت. اگــر شــما بــه ایــن 
مباحــث عالقــه  داریــد و دوســت داریــد ذهن تــان آمــاده تشــخیص حقــوق افــراد مختلــف و تــالش بــرای احقــاق آن باشــد، رشــته 

ــه درد شــما می خــورد.  حقــوق ب
ــا زبــان عربــی آشــنا باشــند؛ بــه همیــن دلیــل ایــن زبــان از دروس مهــم ایــن  دانشــجویان ایــن رشــته، الزم اســت تــا حــدی ب
ــر دروس ایــن  ــه ایــن رشــته کمــک می کنــد، بیش ت رشــته محســوب می شــود. جــدا از چنــد عنــوان درســی غیرحقوقــی کــه ب

ــد.  ــوق می پردازن ــف حق ــای مختل ــه جنبه ه ــد و ب ــوق در ارتباط ان ــا حق ــه شــکل مســتقیم ب ــته ب رش
امکان ادامه تحصیل

ــته  ــد. رش ــم می کن ــل فراه ــه تحصی ــرای ادام ــادی را ب ــای زی ــات و گزینه ه ــه امکان ــت ک ــت رشته هاس ــوق از آن دس ــته حق رش
ــع  ــه در مقط ــی دارد ک ــیار متنوع ــای بس ــن گرایش ه ــود و هم چنی ــس می ش ــران تدری ــگاه های ای ــیاری از دانش ــوق در بس حق
ــن رشــته در بســیاری از دانشــگاه های  ــن ای ــل انتخــاب هســتند. هم چنی ــه شــکل تخصصــی قاب ــری ب کارشناســی ارشــد و دکت

ــود.  ــس می ش ــف تدری ــع مختل ــا در مقاط ــر دنی سراس
آینده شغلی

ــده  ــن رشــته شــده اند و از آن فارغ التحصیــل شــده اند، آین ــر وارد ای ــراد کــه در ســال های اخی ــادی از اف ــداد زی ــه تع ــا توجــه ب ب
ــا مــدرک کارشناســی  ــن رشــته خصوصــا ب ــا حــدی اشــباع شــده اســت و یافتــن شــغل های روتیــن در ای ــن رشــته ت شــغلی ای
ــا کمــی خالقیــت و  نســبتا غیرممکــن اســت. یعنــی شــغل مناســب در ایــن رشــته بــه ایــن ســادگی پیــدا نمی شــود. هرچنــد ب
ــته  ــن رش ــالن ای ــی فارغ التحصی ــور کل ــه ط ــا ب ــرد، ام ــاد ک ــردی ای ایج ــد و کارب ــای جدی ــوان فعالیت ه ــتکار می ت ــکار و پش ابت

ــر اســناد رســمی باشــند.  ــف و ســردفتر دفات ــای مختل ــی نهاد ه ــل، مشــاور حقوق ــد وکی می توانن
حقوق قضایی و ثبتی

ــر آشــنایی  ــوان شــاخه ای خــاص از حقــوق دانســت. در ایــن رشــته دانشــجویان عــالوه ب رشــته حقــوق قضایــی و ثبتــی را می ت
ــز آشــنا و  ــی کشــور نی ــای ثبت ــا فرایند ه ــرد، ب ــرار می گی ــورد بررســی ق ــوق م ــه در رشــته حق ــی و آن چــه ک ــا مســائل حقوق ب
ــا  ــی لزوم ــه فارغ التحصیــالن رشــته حقــوق قضای ــه فعالیت هــای اســنادی و ثبتــی می شــوند. البت ــاده ورود ب ــژه آم ــه شــکل وی ب
ــه  ــوق پرداخت ــف حق ــه جنبه هــای مختل ــوق ب ــد رشــته حق ــن رشــته هــم مانن ــرا در ای ــی نمی شــوند؛ زی ــن فعالیت های وارد چنی
ــوق  ــه رشــته حق ــن رشــته، بســیار شــبیه ب ــع ای ــد. در واق ــا فعالیــت کنن ــن حوزه ه ــد در ای می شــود و فارغ التحصیــالن می توانن
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ــوق شــوند.  ــای رشــته حق ــادی وارد حــوزه فعالیت ه ــا حــد زی ــد ت اســت و دانشــجویان می توانن
امکان ادامه تحصیل

نکتــه مهــم دربــاره ایــن رشــته ایــن اســت کــه کارشناســی ناپیوســته دارد و در واقــع افــرادی کــه وارد ایــن رشــته می شــوند ابتــدا 
ــان  ــه پای ــن رشــته در مقطــع کارشناســی ب ــه کار ای ــت و ســپس وارد مقطــع کارشناســی می شــوند. البت ــد گرف ــی خواهن کاردان
ــن  ــف همی ــای مختل ــا گرایش ه ــر ی ــی دیگ ــته های حقوق ــد در رش ــی می توانن ــع کارشناس ــالن مقط ــد و فارغ التحصی نمی رس
رشــته ماننــد حقــوق عمومــی، حقــوق مالکیــت فکــری، حقــوق جــزا و جرم شناســی، حقــوق بین الملــل، حقــوق محیــط زیســت 

و ... ادامــه تحصیــل دهنــد. 
آینده شغلی

ــد  ــد و می توانن ــد برخوردارن ــرادی کــه در رشــته حقــوق تحصیــل کرده ان ــن رشــته از موقعیت هــای شــغلی اف فارغ التحصیــالن ای
ــر فارغ التحصیــالن  ــه شــکل خاص ت ــا ب ــا ســطح و تخصــص تحصیلی شــان وارد شــوند. ام ــی مرتبــط ب در تمــام حوزه هــای حقوق
رشــته حقــوق قضایــی و ثبتــی ایــن آمادگــی را یافته انــد تــا وارد فعالیت هــای ثبتــی و اســنادی کشــور شــوند؛ بــه همیــن دلیــل 
ــور  ــه ام ــا ب ــد؛ وارد شــده ی ــاز دارن ــن متخصصــان نی ــه ای ــه ب ــت اســناد و ... ک ــز ثب ــد مرک ــزی مانن ــد وارد مراک ــا می توانن عموم

حقوقــی یــا ســردفتری در دفاتــر اســناد بپردازنــد. 
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علوم سیاسی
ــون توجه هــا قــرار می گیریــم  ــه عنــوان یــک سیاســتمدار در کان ــرا ب ــرای بســیاری از مــا جــذاب اســت؛ زی سیاســتمدار شــدن ب
ــه  ــر ک ــز دیگ ــذاب و هیجان انگی ــای ج ــیاری جنبه ه ــد و بس ــر ده ــردم را تغیی ــیاری از م ــت بس ــد سرنوش ــا می توان ــم  م و تصمی
ارمغــان سیاســتمدار شــدن اســت. ایــن جذابیت هــا ممکــن اســت مــا را بــه ســمت رشــته علــوم سیاســی بکشــاند. امــا یــک اشــکال 
کوچــک وجــود دارد و آن این کــه بــا خوانــدن رشــته علــوم سیاســی کســی سیاســت مدار نمی شــود، بلکــه رشــته علــوم سیاســی 
ــل  ــرای تبدی ــا را ب ــد توانایی هــای م ــن رشــته می توان ــد از انصــاف هــم دور باشــیم، ای ــه نبای ــد. البت ــا را سیاست شــناس می کن م

ــا را سیاســت مدار نمی کنــد.  ــا م ــا لزوم ــه یــک سیاســت مدار موفــق افزایــش دهــد، ام شــدن ب
رشــته علــوم سیاســی بــه مطالعــه نظریــات، اندیشــه ها و تئوری هــای سیاســی می پــردازد. هم چنیــن تــالش دارد بــا فهــم قواعــد 
ــن  ــع محصلی ــد. در واق ــتفاده کن ــل اس ــط بین الم ــزی ســطح کشــور و رواب ــت و برنامه ری ــرای مدیری ــات ب ــن نظری سیاســت از ای
ــور  ــن در ام ــل و هم چنی ــی را تحلی ــای سیاس ــناخت رفتاره ــن ش ــاس ای ــد براس ــند و می توانن ــت را می شناس ــته سیاس ــن رش ای

ــد.  ــزی کنن سیاســی، مشــاوره و برنامه ری
بیش تــر دروس ایــن رشــته بــه شــکل مســتقیم بــا سیاســت مرتبــط اســت. در واقــع ایــن رشــته سیاســت و نظریــات سیاســی را 
ــرار می دهــد. دروســی ماننــد سیاســت  ــف مــورد بررســی ق ــخ و چــه در موضوعــات مختل از جهــات مختلــف چــه در طــول تاری
بین الملــل، اندیشــه سیاســی در ایــران، اندیشــه سیاســی در غــرب، تحــوالت سیاســی در دوره هــای مختلــف و ... همــه بــه دنبــال 

کمــک بــه ایــن هــدف هســتند. 
امکان ادامه تحصیل

ایــن رشــته از آن دســته رشــته هایی اســت کــه داوطلبــان بــرای بــه دســت  آوردن موقعیــت مناســب در آن نیازمنــد ادامــه تحصیــل 
در مقاطــع باالتــر هســتند. یعنــی معمــوال بــا داشــتن مــدرک کارشناســی در ایــن رشــته امــکان ورود بــه آینــده شــغلی کم تــر در 
جایــگاه مناســبی وجــود نــدارد. خوشــبختانه ایــن رشــته در دانشــگاه های زیــادی در داخــل کشــور و تــا مقاطــع کارشناســی ارشــد 
و دکتــری وجــود دارد و عالقه منــدان می تواننــد در همیــن رشــته ادامــه تحصیــل دهنــد. رشــته علــوم سیاســی در دانشــگاه های 

خــارج از کشــور نیــز رشــته ای پرطرفــدار اســت و دانشــجویان می تواننــد بــرای ادامــه تحصیــل وارد ایــن دانشــگاه ها شــوند. 
آینده شغلی

ــاور وارد  ــوان مش ــه عن ــا ب ــراد ی ــن اف ــوند، ای ــغول می ش ــی مش ــت کل ــته فعالی ــه 2 دس ــا ب ــته عموم ــن رش ــالن ای فارغ التحصی
ــت  ــه فعالی ــغول ب ــی مش ــز علم ــا مراک ــات ی ــا در مطبوع ــوند ی ــا می ش ــازمان ها و وزارتخانه ه ــی س ــی و حقوق ــای سیاس بخش ه
و پژوهــش هســتند. البتــه فعالیــت در ایــن رشــته خصوصــا زمانــی کــه فــرد در مقاطــع باالتــر از کارشناســی بــه تحصیــل ادامــه 
ــه رو نخواهــد شــد.  ــا مشــکلی روب ــه و توانایــی الزم را داشــته باشــد ب ــرد عالق ندهــد، کمــی ســخت اســت، امــا در صورتی کــه ف

علوم اجتماعی
ــور اســت و  ــا این ط ــه م ــه جامع ــن اســت ک ــت از ای ــوس صحب ــا تاکســی و اتوب ــه ت ــان گرفت ــا از کوچــه و خیاب ــروزه در هرج ام
آن طــور نیســت. موبایــل را کــه از جیبــت در مــی آوری راننــده محتــرم تاکســی همین طــور کــه دنــده را 2 بــه 3 عــوض می کنــد 
ــا یــک دســت گوجه هــا را در کیســه  ــز ب ــروش عزی ــا در میوه فروشــی، میوه ف ــده!" ی ــد: "خــودش اومــده، فرهنگــش نیوم می گوی
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ــروزی  ــد: "بچه هــای ام ــدازد و می گوی ــازه رد می شــود می ان ــوی مغ ــه از جل ــی ک ــاس جوان ــه لب ــزد و نگاهــی زیرچشــمی ب می ری
خیلــی عــوض شــدن! همــه اش تقصیــر ایــن تکنولوژی هــای جدیــده!" 

ــا  ــی وقت ه ــتش خیل ــد. راس ــی می دانن ــوم  اجتماع ــند و عل ــه جامعه شناس ــگار هم ــا ان ــن بعضی ه ــه در ذه ــود ک ــور می ش این ط
موضوعاتــی کــه در رشــته  علــوم اجتماعــی بــا آن مواجــه می شــوید همین هــا خواهــد بــود. علــوم اجتماعــی از رشــته های نســبتا 
ــن  ــودن ای ــد ب ــل جدی ــد. یکــی از دالی ــه حســاب می آی ــد ب ــی جدی ــز از رشــته های خیل ــران نی ــان اســت و در ای ــد در جه جدی
رشــته ایــن اســت کــه نســبت بــه بیش تــر رشــته های دیگــر ســروکله اش دیرتــر پیــدا شــده ولــی شــاید دلیــل مهم تــر آن ایــن 
اســت کــه موضــوع مــورد مطالعــه در ایــن رشــته اساســا موضوعــی جدیــد اســت. دانشــجویان علــوم اجتماعــی بــه مســائلی ماننــد 
فرهنــگ، تأثیــر جامعــه در بخش هــای مختلــف زندگــی، آســیب های اجتماعــی، تغییــرات مــردم و جامعــه، روابــط بیــن آمــوزش و 
ــردم  ــا و م ــای تاکســی و میوه فروش ه ــر و درســت تر از راننده ه ــی اصولی ت ــا خیل ــد. ام ــه و ... می پردازن ــدرت و جامع سیاســت و ق

ــی.  منتظــر در صف هــای شــلوغ نانوای
نکتــه بســیار مهمــی کــه دربــاره ایــن رشــته مهــم اســت و نبایــد فرامــوش شــود ایــن اســت کــه بســیاری از افــراد فکــر می کننــد 
رشــته  علــوم اجتماعــی یــک رشــته کامــال نظــری اســت و افــراد موفــق در آن را همــواره می شــود در کتابخانه هــا یــا پشــت میزهــای 
مطالعه شــان پیــدا کــرد. امــا بایــد بدانیــم کــه ماجــرا کامــال برعکــس اســت. علــوم اجتماعــی یــک رشــته نظــری ـ  عملــی اســت؛ 
یعنــی شــما در آن عــالوه بــر این کــه بــا تئوری هــای مختلــف آشــنا می شــوید و در بســیاری از مواقــع بایــد بــا فکــر و نظــر و تئــوری 
ســر و کلــه بزنیــد بایــد آمــاده کار میدانــی و تحقیــق در دل جامعــه هــم باشــید. البتــه این کــه کــدام ســمت ایــن تــرازو بــرای شــما 

ســنگینی کنــد بســتگی بــه عالقــه خودتــان و تــا حــدودی هــم اســاتیدی کــه بــا آن هــا مواجــه می شــوید خواهــد داشــت. 
امکان ادامه تحصیل

ــران هــم تدریــس می شــود،  ــادی از آن هــا در دانشــگاه های ای ــوم اجتماعــی گرایش هــای متنوعــی دارد کــه بخــش زی رشــته عل
ــی،  ــاه اجتماع ــاون و رف ــی، تع ــزی اجتماع ــی، برنامه ری ــگری اجتماع ــی(، پژوهش ــی )انسان شناس ــد  مردم شناس ــی مانن گرایش های
ــاه اجتماعــی و مــددکاری اجتماعــی کــه شــما می توانیــد در مقطــع کارشناســی وارد هــر کــدام از آن هــا بشــوید.  خدمــات و رف
ــا  ــاس آن ه ــل و اس ــا اص ــود ام ــه رو می ش ــر روب ــا تغیی ــا ب ــن گرایش ه ــام ای ــا و ن ــی ظرفیت ه ــف گاه ــال های مختل ــه در س البت
ثابــت اســت. ایــن اســاس ثابــت در بیــن گرایش هــای مختلــف نیــز وجــود دارد؛ یعنــی بخــش قابــل توجهــی از واحدهــای درســی 
ــی،  ــات جامعه شناس ــی، نظری ــی جامعه شناس ــار، مبان ــه، آم ــات پای ــد ریاضی ــی مانن ــت، واحدهای ــترک اس ــا مش ــن گرایش ه ای
ــال در  ــه خــودش را دارد. مث ــن واحــد مختــص ب ــر گرایشــی هــم چندی ــه ه ــی روان شناســی و ... البت ــم اقتصــاد، مبان اصــول عل
مردم شناســی عــالوه بــر واحدهــای متنــوع دربــاره فرهنــگ واحدهایــی نظیــر زیست شناســی انســانی وجــود دارد. در پژوهشــگری 
ــن  ــد هم چنی ــرورش داری ــوزش  و پ ــات و سیاســی و آم ــد جامعه شناســی ادبی ــی مانن ــات و حوزه های ــری روی نظری ــز بیش ت تمرک
ــه  ــوط ب ــای مرب ــف و واحده ــای مختل ــی در حوزه ه ــزی اجتماع ــزی در برنامه ری ــای برنامه ری ــداد واحده ــاری، تع ــای آم واحده

ــود.  ــد ب ــر خواه توســعه بســیار بیش ت
ــر و  معمــوال طــول دوره کارشناســی در ایــن رشــته 4 ســال اســت. ایــن گرایش هــا در مقطــع کارشناســی ارشــد بســیار متنوع ت
ــن  ــد. ای ــل دهن ــه تحصی ــد ادام ــه دارن ــه آن عالق ــه ب ــی ک ــه موضوع ــا توجــه ب ــد ب ــدان می توانن ــر می شــود و عالقه من تخصصی ت
نکتــه هــم خالــی از اهمیــت نیســت کــه بــرای ادامــه تحصیــل ایــن رشــته در خــارج از کشــور فرصت هــای فــراوان و متنوعــی در 

ــی وجــود دارد.  ــی و آمریکای ــامل کشــور های اروپای ــان ش ــر جه دانشــگاه های برت

121 انـــتـــخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب رشـتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه



آینده شغلی
آینــده شــغلی رشــته علــوم اجتماعــی ماننــد بیش تــر رشــته های علــوم انســانی چنــدان مســتقیم نیســت کــه پــس از 
فارغ التحصیلــی دســت شــما را بگیــرد و ببــرد پشــت یــک میــز یــا وســط یــک میــدان و بگویــد بفرماییــد کار کنیــد! هرچنــد در 
ــد، گســترده و  ــن رشــته بیــش از پیــش توجــه می شــود و آرام آرام بازارهــای کار جدی ــه اهمیــت ای ــران ب ــر در ای ســال های اخی
ــوید  ــته تان ش ــا رش ــط ب ــد وارد کاری مرتب ــه بتوانی ــرای این ک ــد ب ــه بدانی ــم اســت ک ــا مه ــود. ام ــاد می ش ــش ایج ــی برای متنوع
ــا دکتــری تحصیــل کنیــد. هــر چنــد توانایی هایــی فــردی و خالقیــت شــما  ــا مقطــع کارشناســی ارشــد ی معمــوال الزم اســت ت
بســیار تأثیرگــذار خواهــد بــود و راه هــای جدیــد موفقیــت را برایتــان بــاز خواهــد کــرد، امــا بــه شــکل معمــول فارغ التحصیــالن 
ــی  ــائل اجتماع ــا مس ــط ب ــای مرتب ــه پژوهش ه ــدام ب ــوند و اق ــی می ش ــی و پژوهش ــای آموزش ــا وارد حوزه ه ــته ها ی ــن رش ای
ــا توانایی هــا و  ــرادی ب ــه اف ــاز ب ــا مشــاور وارد مراکــز و مؤسســاتی می شــوند کــه نی ــر ی ــه عنــوان کارشــناس، مدی ــا ب می کننــد ی

ــد.  ــی دارن ــوم اجتماع ــوزه عل ــای ح آموخته ه

علوم ارتباطات اجتماعی
ــت در بســترهای  ــه اینترن ــی ا ســت ک ــد و مدت ــون داده ان ــو و تلویزی ــا، رادی ــه روزنامه ه ــا جایشــان را ب ــه جارچی ه سال هاســت ک
جدیــد بــه ســرعت در حــال جایگزینــی اســت. امــا داســتان همــان داســتان اســت! داســتان ارتبــاط بیــن آدم هــا و این کــه چگونــه 
ــوم ارتباطــات اجتماعــی جــای یادگیــری و گســترش همیــن ارتباطــات مــدرن اســت  ــق باشــیم. رشــته عل ــن ارتبــاط موف در ای
ــن  ــدن ای ــر ش ــواره ای و همه گی ــی و ماه ــبکه های اینترنت ــد ش ــی مانن ــای ارتباط ــه روز تکنولوژی ه ــترش روز ب ــا گس ــون ب و اکن
ارتباطــات بیش تــر از قبــل جــای توجــه و گســترش دارد. زندگــی در عصــر ارتباطــات بــه دانشــمندانی در حــوزه علــوم ارتباطــات 

هــم نیــاز دارد. 
ــا کمک گیــری از رشــته های دیگــر ماننــد جامعه شناســی و روان شناســی و حتــی مهندســی  تــالش  ــوم ارتباطــات اجتماعــی ب عل
ــد. ایــن رشــته بیش تــر  ــر ارتباطــات را کشــف کــرده و براســاس آن بــه تحلیــل و ارائــه راهــکار دســت بزن دارد منطــق مســلط ب
بــه مباحــث فرهنگــی و رســانه ای در ارتباطــات می پــردازد و از ایــن جهــت بســیار بــه رشــته های علــوم اجتماعــی نزدیــک اســت، 
ــت  ــال تربی ــه دنب ــی ب ــوم ارتباطــات اجتماع ــت رشــته عل ــوان گف ــی می ت ــه نوع ــانه و ارتباطــات. ب ــر رس ــا چاشــنی بیش ت ــا ب ام
افــرادی اســت کــه بتواننــد بــا شــناخت منطــق مســلط بــر رســانه ها و ابعــاد متفــاوت و متنــوع آن هــا در حــوزه رســانه  افــرادی 

موفــق باشــند. 
دانشــجویان ایــن رشــته در طــول 4 ســال تحصیــل در مقطــع کارشناســی بــا واحدهایــی ماننــد مبانــی و نظریــات جامعه شناســی، 
اصــول علــم سیاســت، مبانــی روان شناســی، روش هــای تحقیــق، مطالعــات رادیویــی، تلویزیونــی، ســینمایی، مطبوعــات، ارتباطــات 

و فرهنــگ و ... مواجــه خواهنــد شــد. 
امکان ادامه تحصیل

ایــن رشــته در ایــران در دانشــگاه های محــدودی تدریــس می شــود و طبیعتــا بــرای ادامــه تحصیــل در ایــن رشــته تــالش زیــادی 
ــل محــدود،  ــه تحصی ــکان ادام ــرش و ام ــی پذی ــن یعن ــد و ای ــای محــدود دارن ــرا دانشــگاه های محــدود ظرفیت ه الزم اســت؛ زی
پــس اگــر قصــد ادامــه تحصیــل در ایــن رشــته را داریــد بایــد از همیــن االن پشــتکار و تالش تــان را بــاال ببریــد بــه گونــه ای کــه از 
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ویژگی هــای شــما باشــد. البتــه در دانشــگاه های خــارج از ایــران ایــن رشــته بــه شــکل گســترده تری وجــود دارد و ایــن امــکان را 
فراهــم می کنــد کــه عالقه منــدان بــرای ادامــه تحصیــل در مقاطــع باالتــر بــه دانشــگاه های خــارج از ایــران ســفر کننــد. 

آینده شغلی
بــا توجــه بــه این کــه دانشــجویان در رشــته علــوم ارتباطــات اجتماعــی بــا بیش تــر رســانه ها و ابعــاد آن مواجــه می شــوند، معمــوال 
ــانه ها  ــات و رس ــا در مطبوع ــته عموم ــن رش ــالن ای ــرد. فارغ التحصی ــد ک ــت خواهن ــا فعالی ــن حوزه ه ــز در همی ــتغال نی ــرای اش ب
ــت  ــانه ای فعالی ــت گذار رس ــا سیاس ــاور ی ــوان مش ــه عن ــر ب ــل باالت ــا در مراح ــد ی ــانه ای می کنن ــوای رس ــد محت ــه تولی ــدام ب اق
ــای  ــد فرصت ه ــل کرده ان ــوزه تحصی ــن ح ــه در ای ــرادی ک ــرای اف ــانه ها ب ــد گســترش رس ــا رون ــی اســت ب ــرد. طبیع ــد ک خواهن

مناســبی بــه وجــود خواهــد آمــد. 
روزنامه نگاری

ــر  ــایل ارتباطــی و تغیی ــه گســترش وس ــا توجــه ب ــگاری می شــود ب ــه و روزنامه ن ــت روزنام ــت از اهمی ــی صحب ــروز وقت ــاید ام ش
شــکل آن هــا بــرای برخــی عجیــب بــه نظــر برســد. امــا بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه هنــوز هــم روزنامــه بــه عنــوان 
ــکل  ــر ش ــا تغیی ــانه ها ب ــد رس ــر هرچن ــوی دیگ ــت و از س ــوردار اس ــی برخ ــگاه مهم ــی از جای ــوب ارتباط ــانه مکت ــن رس مهم تری
ــا  ــد در یــک ســایت خبــری ی ــگار موفــق می توان ــگاری هنــوز همــان اســت. یــک روزنامه ن مواجــه شــده اند ولــی منطــق روزنامه ن

ــق باشــد.  ــز موف ــواع دیگــر رســانه ها نی ان
ــویی  ــرد. از س ــأت می گی ــمه نش ــع از دو سرچش ــه در واق ــن رودخان ــم، ای ــه بدانی ــک رودخان ــگاری را ی ــته روزنامه ن ــر رش اگ
ــی چــون جامعه شناســی و اقتصــاد و سیاســت و پزشــکی و مهندســی و ...  ــای مختلف ــوم و تخصص ه ــا عل ــد ب ــگاران بای روزنامه ن
ــا فرم هــای  آشــنایی داشــته باشــند تــا بتواننــد در آن حوزه هــا تولیــد محتــوای مناســب داشــته باشــند و از ســوی دیگــر بایــد ب
روزنامه نــگاری نیــز آشــنا شــوند تــا بتواننــد محتــوا را در فــرم مناســب منتقــل کننــد. پــس می تــوان گفــت رشــته روزنامه نــگاری 

ــی تشــکیل می شــود.  ــی و فرم ــی محتوای از 2 بخــش اصل
ــی  ــد مبان ــی مانن ــت. دروس ــش دانس ــن 2 بخ ــامل همی ــوان ش ــز می ت ــته را نی ــن رش ــی ای ــای درس ــاس واحده ــن اس ــر همی ب
جامعه شناســی، اقتصــاد، سیاســت، روان شناســی و ... بخــش محتوایــی ایــن رشــته را تشــکیل می دهــد و مباحثــی ماننــد مبانــی 
ــگارش خبــری، ویراســتاری و ... بخــش فرمــی و تکنیکــی ایــن رشــته را تکمیــل می کنــد.  ارتباطــات، عکاســی خبــری، شــیوه ن

امکان ادامه تحصیل
بــرای رشــته روزنامه نــگاری هــم در ایــران و هــم در خــارج از ایــران امــکان ادامــه تحصیــل در مقاطــع باالتــر وجــود دارد. هرچنــد 
ممکــن اســت نســبت بــه برخــی از رشــته ها ظرفیــت کم تــر باشــد، امــا ایــن امــکان بــرای افــرادی کــه در ایــن حــوزه در ســطح 
باالیــی باشــند فراهــم خواهــد بــود. در کشــور های دیگــر نیــز امکانــات و گســتردگی زیــادی بــرای ادامــه تحصیــل در ایــن رشــته 
وجــود دارد کــه بــا توجــه بــه عالقــه، حــوزه کاری و توانایی هایتــان می توانیــد بــرای ادامــه تحصیــل آن هــا را نیــز انتخــاب کنیــد. 

آینده شغلی
ــه از  ــات ک ــوم ارتباط ــته عل ــن رش ــته و هم چنی ــن رش ــالن ای ــی از فارغ التحصی ــش کم ــه بخ ــد ک ــان می ده ــام نش ــار و ارق آم
جهاتــی آینــده شــغلی مشــابهی بــا ایــن رشــته دارد، بــه شــکل مســتقیم وارد فعالیــت مطبوعاتــی شــده اند و بخــش عمــده آن هــا 
ــا توجــه بــه گســترش رســانه ها و شــکل گیری انــواع جدیــد رســانه نیــاز  مشــغول فعالیت هــای نســبتا غیرمرتبــط هســتند. امــا ب

123 انـــتـــخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب رشـتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه



ــوان  ــه آینــده شــغلی مرتبــط را می ت ــاد اســت. علــت اصلــی ایــن عــدم ورود ب ــه رشــته ها نســبتا زی ــه دانش آموختــگان این گون ب
در ایــن نکتــه دانســت کــه بخــش زیــادی از افــراد ناچــار وارد ایــن رشــته شــده اند و بــه همیــن دلیــل توانایــی یــا عالقــه ورود 

ــط را نداشــته اند.  ــه شــغل مرتب ب
پــس اگــر بــا عالقــه  وارد ایــن رشــته شــوید و در طــول تحصیــل توانایی هــای الزم بــرای فعالیت هــای مرتبــط بــا رشــته را کســب 

کنیــد حتمــا پــس از فارغ التحصیلــی آینــده شــغلی مناســب و مرتبطــی منتظرتــان خواهــد بــود. 
روابط عمومی

ــخ  ــؤاالت پاس ــه س ــن ب ــا تلف ــواره ب ــه هم ــخصی ک ــراد، ش ــیاری از اف ــن بس ــود در ذه ــی می ش ــط عموم ــت از رواب ــی صحب وقت
می دهــد، می آیــد. چیــزی شــبیه بــه منشــی یــک شــرکت یــا حتــی مســئول باجــه اطالعــات بیمارســتان ها و مؤسســات اداری. 
در ذهــن برخــی دیگــر ممکــن اســت فــردی نقــش ببنــدد کــه اخبــار و اطالعــات مرتبــط بــا یــک مجموعــه را منتقــل می کنــد 
و در واقــع مســئول انتشــار اخبــار اســت. هیچ کــدام از ایــن تصورهــا نســبت بــه رشــته روابــط عمومــی درســت نیســت. هرچنــد 
ممکــن اســت گاهــی برخــی از ایــن کارهــا نیــز در حیطــه مســئولیت های روابــط عمومــی تعریــف شــود، امــا قطعــا حــوزه وظایــف 

ــت.  ــترده تر از این هاس ــی گس ــط عموم ــئولیت های رواب و مس
ــه فعالیــت  ــی مشــغول ب ــط عمومــی در جای ــوان مســئول رواب ــه عن ــد و ب ــط عمومــی تحصیــل می کن کســی کــه در رشــته رواب
می شــود در مرحلــه اول مشــاور و برنامه ریــز آن مجموعــه در حــوزه ارتبــاط بــا ســایرین خواهــد بــود. در واقــع کارشــناس روابــط 
عمومــی از ســویی مســئولیت انتشــار اطالعــات و اخبــار را دارد و از ســوی دیگــر بایــد نظرهــا و طــرز فکــر مــردم یــا مخاطبــان را 
شناســایی و تجزیــه و تحلیــل کنــد و براســاس آن اقــدام، تصمیم گیــری و مشــاوره کنــد. آن چــه شــما در ایــن رشــته دانشــگاهی 
ــی  ــد مبان ــی  مانن ــای درس ــد. واحده ــن کار الزم داری ــرای ای ــه ب ــت ک ــی ا س ــان چیزهای ــع هم ــوید در واق ــه می ش ــا آن مواج ب
ــکار  ــی، اف ــط عموم ــول رواب ــی، اص ــاط جمع ــی ارتب ــازمان ها، مبان ــط و س ــول رواب ــی، اص ــی اجتماع ــی و روان شناس جامعه شناس

ــرای یــک کارشــناس روابــط عمومــی شــدن آمــاده می کنــد.  ســنجی و ... کــه شــما را ب
امکان ادامه تحصیل

رشــته روابــط عمومــی بــه دلیــل گســتردگی و اهمیــت باالیــی کــه دارد ایــن زمینــه را بــرای شــما فراهــم می کنــد کــه در مقاطــع 
باالتــر نیــز در ایــن رشــته ادامــه تحصیــل دهیــد. البتــه در حــال حاضــر ایــن رشــته در ایــران فقــط تــا مقطــع کارشناســی ارشــد 
ــه  ــه این ک ــه ب ــا توج ــه داده و ب ــور ها ادام ــایر کش ــته را در س ــن رش ــل ای ــد تحصی ــما می توانی ــن ش ــود. هم چنی ــس می ش تدری
اصــول روابــط عمومــی در بســیاری از مــوارد مشــترک و مشــابه اســت، بــا تحصیــل در خــارج از کشــور هــم می توانیــد بــه عنــوان 

متخصــص روابــط عمومــی در ایــران موفــق باشــید. 

آینده شغلی
ــن  ــت، ای ــده اس ــخص ش ــی مش ــط عموم ــت رواب ــات اهمی ــرکت ها و مؤسس ــر ش ــرای بیش ت ــروزه ب ــه ام ــه این ک ــه ب ــا توج ب
مراکــز ترجیــح می دهنــد از افــرادی کــه در ایــن حــوزه تخصــص دارنــد بــرای کار اســتفاده کننــد. بــه همیــن علــت کارشناســان 
ــا رشــته خــود شــوند.  ــن ظرفیــت اســتفاده کــرده و وارد آینــده شــغلی مرتبــط ب ــن رشــته می تواننــد از ای و فارغ التحصیــالن ای

ــد.  ــان می ده ــان نش ــه متقاضی ــری را ب ــت بیش ت ــدن دارد و فعالی ــترده تر ش ــای گس ــه روز ج ــه روز ب ــغلی ک ــده ش آین
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کارتوگرافی
کارتوگرافــی در واقــع دانــش تهیــه نقشــه اســت. نقشــه هایی کــه در حوزه هــای مختلــف از روابــط بیــن الملــل و جغرافیــا گرفتــه 
ــو اســت.  ــوان گفــت وظیفــه کارتوگرافــی شــبیه دســتگاه رادی ــا اقتصــاد و سیاســت و تعلیــم و تربیــت اســتفاده می شــود. می ت ت
رادیــو امواجــی را کــه بــرای مــا قابــل شــنیدن نیســتند می گیــرد و تبدیــل بــه امــواج صوتــی قابــل شــنیدن می کنــد. کارتوگــراف 
نیــز اطالعاتــی کــه نقشــه بــرداران بــه دســت آورده انــد و بــرای همــه قابــل فهــم نیســت را تبدیــل بــه نقشــه هایی می کنــد کــه 

دیگــران در حوزه هــای مختلــف بتواننــد از آن اســتفاده کننــد. 
در واقــع کارتوگــراف بــا ترکیــب اطالعــات و اســتفاده از نقشــه ها و عالئــم و هماهنگــی اطالعــات موجــود در نقشــه و انتخــاب نــوع نقشــه 
و مراحــل چــاپ و مجموعــه دیگــری از اقدامــات، اطالعــات خــام را بــرای دیگــران قابــل فهــم می کنــد. بــا توجــه بــه ایــن نکتــه و این کــه 
نقشــه ها در حوزه هــای مختلــف دارای اهمیــت هســتند می تــوان بــه اهمیــت کارتوگرافــی پــی بــرد. در ایــن رشــته واحدهــای متناســب 

بــا موضــوع رشــته ماننــد نقشــه برداری، جغرافیــای طبیعــی، جغرافیــای اقتصــادی، تفســیر عکــس و ... تدریــس می شــود. 
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در حــال حاضــر رشــته کارتوگرافــی در ایــران فقــط در مقطــع کارشناســی تدریــس می شــود و بــرای ادامــه تحصیــل در ایــن رشــته 
بــرای مقاطــع باالتــر در دانشــگاه های خــارج از کشــور اقــدام کنیــد. 

آینده شغلی
ــی،  ــازی، جنگل بان ــز راه س ــادن، مراک ــع و مع ــد وزارت کشــور، وزارت صنای ــاز دارد مانن ــه نقشــه نی ــی ب ــه نوع ــه ب ــی ک ــر مکان ه
ــه  ــن رشــته باشــد. همان طــور ک ــالن ای ــد محــل کار فارغ التحصی ــط زیســت، ســازمان های شهرســازی و ... می توان ســازمان محی

ــتند.  ــا هس ــان کارتوگراف ه ــی خواه ــز دولت ــر مراک ــد بیش ت ــه می کنی مالحظ
جغرافیای سیاسی

ــا  دیگــر وقتــش رســیده کــه روی تصــور ســاده مان از جغرافیــا خــط بکشــیم. جغرافیــا، حفــظ کــردن اســم پایتخــت کشــور ها ی
ــم  ــه ه ــای سرزمین هاســت. از ب ــدن و اســتفاده از ویژگی ه ــم فهمی ــه عل ــا نیســت؛ بلک ــن رودخانه ه ــا و بزرگتری ــن کوه ه بلندتری
پیوســتن جغرافیــا و سیاســت، قــدرت جغرافیــای سیاســی پدیــدار می شــود. جغرافیــای سیاســی بــه نوعــی محــل پیونــد و ارتبــاط 
میــان سیاســت و جغرافیاســت. در ایــن رشــته آن چــه کــه در سیاســت از جغرافیــا تأثیــر می پذیــرد مــورد مطالعــه قــرار می گیــرد. 
مفاهیمــی ماننــد بررســی مســائل قومــی، تحلیــل قــدرت سیاســی مناطــق جغرافیایــی، تقســیمات کشــوری، دولت هــای محلــی، 
روابــط بیــن کشــورهای منطقــه و ... در جغرافیــای سیاســی مــورد بررســی قــرار می گیــرد. ایــن مســائل محــدود بــه یــک کشــور 
نمی شــود بلکــه مســائل در ســطح جهانــی و منطقــه ای نیــز حــوزه مطالعــه ایــن رشــته اســت. از ســوی دیگــر توجــه بــه مناســبات 
قــدرت و راه هــای دســتیابی بــه قــدرت منطقــه ای و جهانــی از دیگــر حوزه هــای مــورد بررســی ایــن رشــته اســت کــه بــا توجــه 

ــه شــرایط کنونــی بین المللــی و اهمیــت قــدرت در روابــط بین الملــل و جهانــی، نشــان دهنده اهمیــت ایــن رشــته اســت.  ب
ــادی،  ــهری، اقتص ــای ش ــی جغرافی ــی، مبان ــی زمین شناس ــد مبان ــی مانن ــر دروس جغرافیای ــالوه ب ــته ع ــن رش ــجویان در ای دانش
گردشــگری، فرهنگــی و مبانــی محیــط زیســت دروســی در حــوزه سیاســت نیــز دارنــد. دروســی ماننــد سیاســت و فضــا، مدیریــت 
سیاســی فضــای ملــی، مبانــی قــدرت و ... . هم چنیــن از جهــت کاربــردی بــودن در ایــران، دروســی نیــز مرتبــط بــا فضــای منطقــه ای 

ایــران در ایــن رشــته وجــود دارد. 
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ــر از  ــه در ســطوح باالت ــت آن، الزم اســت ک ــن اهمی ــات و هم چنی ــه گســتردگی موضوع ــا توجــه ب ــای سیاســی ب رشــته جغرافی
ــکان  ــران و هــم در دانشــگاه های خــارج از کشــور ام ــه همیــن دلیــل هــم در دانشــگاه های ای ــز تدریــس شــود، ب کارشناســی نی

ــود دارد.  ــاص آن وج ــای خ ــر در گرایش ه ــکل تخصصی ت ــه ش ــته و ب ــن رش ــل در ای ــه تحصی ادام
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بــا توجــه بــه موضــوع مــورد مطالعــه ایــن رشــته و اهمیتــی کــه در ایــن دوران بــرای ایــن مســائل وجــود دارد، فارغ التحصیــالن 
ــیمات  ــوری، تقس ــیمات کش ــه تقس ــور در زمین ــد وزارت کش ــی مانن ــز و وزارت خانه های ــد در مراک ــی می توانن ــای سیاس جغرافی
ــه متخصصــان  ــه ب ــات و ... ک ــاع، اطالع ــور خارجــه، وزارت دف ــا وزارت ام ــای سیاســی و ... ی ــل پدیده ه ــات، تحلی سیاســی انتخاب
ایــن رشــته نیــاز دارنــد، مشــغول شــوند و از ایــن جهــت می تــوان گفــت آینــده شــغلی نســبتا مناســبی بــرای کارشناســان ایــن 

رشــته وجــود دارد. 
ژئومورفولوژی

ژئومورفولــوژی علــم شــناخت و تحلیــل چهــره زمیــن اســت. ایــن رشــته از پایه هــای اساســی علــوم جغرافیایــی و از شــاخه های 
جغرافیــای طبیعــی بــه حســاب می آیــد. ایــن رشــته عــالوه بــر توصیــف دقیــق و صحیــح چهــره زمیــن یعنــی انــواع ناهمواری هــا، 
ــده  ــی آین ــل و پیش بین ــس از آن تحلی ــا و پ ــن ناهمواری ه ــکل گیری ای ــذار در ش ــل تأثیرگ ــایی عوام ــف و شناس ــال کش ــه دنب ب
ــا  ــت ت ــاد آن هاس ــل ایج ــا و عل ــی ناهمواری ه ــح و اصول ــایی صحی ــه شناس ــک ب ــم کم ــن عل ــدف از ای ــد. ه ــز می باش ــا نی آن ه
ــا  ــوژی ب ــت ژئومورفول ــوان گف ــر می ت ــان دیگ ــه بی ــرد. ب ــزی ک ــری و برنامه ری ــا تصمیم گی ــا آن ه ــط ب ــائل مرتب ــوان در مس بت
شناســایی اجــزای متفــاوت عــوارض زمیــن، چگونگــی روابــط بیــن  آن هــا و طبقه بنــدی ایــن عــوارض اطالعاتــی کاربــردی  را بــرای 

ــد.  ــم می کن ــرزمین ها فراه ــت س ــری و مدیری تصمیم گی
شــاید الزم باشــد کــه بــه تفــاوت میــان ایــن رشــته و رشــته زمین شناســی اشــاره کنیــم. اصلی تریــن تفــاوت ایــن دو رشــته در 
ــای  ــر الیه ه ــی بیش ت ــردازد و زمین شناس ــن می پ ــطح زمی ــای س ــی پدیده ه ــه بررس ــر ب ــوژی بیش ت ــه ژئومورفول ــت ک ــن اس ای

ــرار می دهــد.  داخلــی و اعمــاق زمیــن را مــورد مطالعــه ق
در ایــن رشــته ماننــد عمــوم رشــته های جغرافیایــی عــالوه بــر دروس پایــه ماننــد مبانــی جغرافیــای فرهنگــی، سیاســی و شــهری، 
مبانــی زمین شناســی، فنــاوری اطالعــات، مبانــی محیــط زیســت و ... دروس تخصصــی و ناحیــه ای نیــز وجــود دارد کــه بیش تــر 

ایــران را موضــوع مطالعــه قــرار می دهنــد. 
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ایــن رشــته در تعــداد زیــادی از دانشــگاه های ایــران تدریــس می شــود و  امــکان ادامــه تحصیــل در ایــن رشــته در مقاطــع باالتــر 
وجــود دارد. دانشــگاه های ســایر کشــور ها نیــز ایــن رشــته را در مقاطــع کارشناســی و باالتــر ارائــه می کننــد. بنابرایــن اگــر فــردی 

عالقــه داشــته باشــد می توانــد ایــن رشــته را در دانشــگاه های داخــل یــا خــارج از کشــور ادامــه دهــد. 
آینده شغلی

ــن  ــد. هم چنی ــوزه را حــس کرده ان ــن ح ــه متخصصــان ای ــاز ب ــا نی ــر دولت ه ــه و بیش ت ــت یافت ــته بســیار اهمی ــن رش ــروزه ای ام
ژئومورفولــوژی جنبــه ای بین المللــی پیــدا کــرده اســت. فارغ التحصیــالن و کارشناســان ایــن رشــته می تواننــد بــا ورود بــه مراکــز 

انـــتـــخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب رشـتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه126



مرتبــط در مســائلی ماننــد انتخــاب مــکان مناســب بــرای شــکل گیری شــهرها، تأسیســات عظیــم راه هــا و جاده هــا و روش هــای 
پیشــگیری و مقابلــه بــا بالیــای طبیعــی نقــش مؤثــری داشــته باشــند. هم چنیــن در برنامه ریــزی ایــن حوزه هــا بــه عنــوان مدیــر 

یــا مشــاور فعالیــت نماینــد. 

جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی
ــق  ــور ها و مناط ــات کش ــردن اطالع ــظ ک ــا حف ــم. جغرافی ــالح کنی ــا را اص ــان از جغرافی ــه تصورم ــرای همیش ــار ب ــد یک ب بیایی
نیســت، جغرافیــا علــم مطالعــه مــکان اســت؛ مطالعــه مــکان تــا جایــی کــه بــه زندگــی انســان مربــوط می شــود و البتــه انســان 
ــورد بررســی  ــا م ــکان از جهــت تمــام ویژگی ه ــا م ــوط اســت! در جغرافی ــه زندگــی اش مرب ــز ب ــد همــه چی ــروزی فکــر می کن ام

ــرد.  ــرار می گی ق
ــهر و  ــر ش ــود در ه ــی موج ــانی و طبیع ــل انس ــی عوام ــا بررس ــه ب ــت ک ــن اس ــر ای ــالش ب ــهری ت ــزی ش ــا و برنامه ری در جغرافی
روســتا بــرای مســائل آن تصمیم گیــری و برنامه ریــزی شــود. مســائلی ماننــد جمعیــت، اقتصــاد، محیــط زیســت، نوســازی، عوامــل 

مهاجــرت، توســعه و ... 
ــم و  ــته های مه ــوان از رش ــته را می ت ــن رش ــتاها ای ــهرها و روس ــرای ش ــزی ب ــه برنامه ری ــورها ب ــام کش ــاز تم ــه نی ــه ب ــا توج ب
تأثیر گــذار دانســت. عــالوه بــر آن بــا توجــه بــه جمعیــت زیــادی از مــردم کشــور مــا کــه در روســتاها ســاکن هســتند می تــوان 
گفــت ایــن رشــته در ایــران نقــش واقعــا مهمــی دارد و موجــب توســعه و پیشــرفت روســتاها و بــه تبــع آن کشــور خواهــد شــد. 
دانشــجویان ایــن رشــته ها عــالوه بــر دروس مرتبــط بــا فضــای جغرافیایــی، بــرای کســب شــناخت الزم در ایــن حوزه هــا مجموعــه 

ــد.  ــزی شــهری و روســتایی کمــک می کن ــت و برنامه ری ــه آن هــا در راســتای مدیری ــد کــه ب دروســی دارن
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ــل  ــه تحصی ــکان پیشــرفت و ادام ــارج از کشــور، ام ــته ها چــه در دانشــگاه های داخــل و چــه در دانشــگاه های خ ــن رش ــرای ای ب
ــود  ــز وج ــگری نی ــزی گردش ــا و برنامه ری ــد جغرافی ــتایی مانن ــبیه و هم راس ــای ش ــته ها و گرایش ه ــن رش ــود دارد. هم چنی وج
دارنــد کــه می تــوان بــرای ادامــه تحصیــل وارد آن هــا شــد. طبیعــی اســت کــه ایــن رشــته ها هــم ماننــد بســیاری از رشــته های 
ــا توجــه بــه حــوزه  ــا گرایش هــای متفاوتــری وجــود دارنــد کــه می توانیــد ب دیگــر، در مقطــع کارشناســی ارشــد تخصصی تــر و ب

ــا شــوید.  ــان وارد آن ه ــت و عالقه ت فعالی
آینده شغلی

بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن رشــته، متخصصــان می تواننــد بــا ورود بــه مراکــزی ماننــد ســازمان برنامــه و بودجــه، وزرات کشــور، 
ســازمان محیــط زیســت، وزارتخانه هــای مســکن و شهرســازی، کشــاورزی، دفــاع و ســایر مراکــزی کــه در کشــور در ایــن حــوزه 
ــر  ــه در ســال های اخی ــا رشــته تحصیلی شــان وارد شــوند. خصوصــا ک ــده شــغلی متناســب ب ــه آین ــت هســتند، ب مشــغول فعالی
گرایــش بــه کارشناســان ایــن حــوزه بــا هــدف بهبــود و افزایــش تخصــص در مدیریــت و برنامه ریــزی شــهری افزایــش یافتــه اســت. 

آب و هوا شناسی
ــا  ــت، ام ــیار اس ــی بس ــای مدیریت ــزی  و تصمیم ه ــی در برنامه ری ــی و اقلیم ــرایط جغرافیای ــناخت ش ــت ش ــه اهمی ــم ک می دانی
ــای  ــیاری از محدودیت ه ــاید بس ــه ش ــت ک ــن اس ــری دارد و ای ــت بیش ت ــت اهمی ــک جه ــی از ی ــن آب و هواشناس ــن بی در ای
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جغرافیایــی ماننــد شــکل ناهمواری هــا تــا حــدی قابــل کنتــرل و حــل کــردن باشــند، امــا شــرایط آب و هوایــی و تغییــرات آن، 
ــن  ــت انســان ها هســتند. بنابرای ــادی خــارج از کنتــرل و مدیری ــا حــد زی ــارش و ... ت ــزان ب ــی، خشکســالی ها و می ــرات دمای تغیی
آب و هواشناســی می توانــد مــا را در شــناخت و برنامه ریــزی بهتــر یــاری کنــد. ایــن رشــته عــالوه بــر شــناخت ایــن شــرایط، بــه 

ــز هســت.  ــود آن نی ــرای بهب ــال پاســخ هایی ب دنب
دانشــجویان آب و هواشناســی عمومــا بــا واحدهایــی از حــوزه جغرافیــا روبــه رو هســتند و بیش تــر واحدهــای مشــترک رشــته های 
ــر این هــا تمرکــز  ــا عــالوه ب ــد ام ــی زمین شناســی و ... را می گذرانن ــای سیاســی و فرهنگــی، مبان ــی جغرافی ــد مبان ــا مانن جغرافی

ــرای یــک آب و هواشــناس خبــره شــدن اســت.  ــد کــه اصلی تریــن دروس ب ــری روی دروس اقلیم شناســی دارن بیش ت
امکان ادامه تحصیل

ــان وارد  ــه عالقه ت ــه ب ــا توج ــد ب ــما می توانی ــر را دارد و ش ــع باالت ــل در مقاط ــکان تحصی ــته در دانشــگاه های کشــور ام ــن رش ای
ــه  ــکان ادام ــز ام ــور نی ــارج از کش ــگاه های خ ــن در دانش ــوید. هم چنی ــد ش ــی ارش ــع کارشناس ــته در مقط ــن رش ــای ای گرایش ه

تحصیــل در ایــن رشــته وجــود دارد. 
آینده شغلی

فارغ التحصیــالن ایــن رشــته عمومــا بــا پیشــبرد طرح هــای تــازه و توســعه ای می تواننــد فعالیت هــای مفیــد و درآمدزایــی داشــته 
باشــند، امــا مراکــزی ماننــد ســازمان هواشناســی، وزارت نیــرو، وزارت کشــاورزی و ... نیــز بــه متخصصــان ایــن رشــته  بــرای انجــام 

امــور پژوهشــی و پــروژه ای نیــاز دارد و کارشناســان ایــن رشــته می تواننــد در ایــن مراکــز مشــغول بــه فعالیــت شــوند. 
سنجش از دور و سیستم اطاعات جغرافیایی

ســنجش از دور همان طــور کــه از اســمش مشــخص اســت علــم و فنــاوری تعییــن، اندازه گیــری و تجزیــه و تحلیــل اطالعــات از 
راه دور و بــدون تمــاس مســتقیم اســت. ایــن فنــاوری در رشــته های مختلفــی کاربــرد دارد کــه یکــی از آن هــا رشــته های حــوزه 
جغرافیــا اســت. بــه وســیله ســنجش از دور می تــوان تغییــرات دوره ای پدیده هــای ســطح زمیــن یــا درون زمیــن را تعییــن کــرد 
و نشــان داد. مــواردی ماننــد تغییــر مســیر رودخانه هــا، تغییــر شــکل ناهمواری هــا، اکتشــاف معــادن، پیش بینــی وضــع هــوا یــا 
ــه  ــواع خاک هــا و ... موقعیت هایــی هســتند کــه ایــن فنــاوری ب ــه در یــک منطقــه، شناســایی ان خســارات ناشــی از ســیل و زلزل

ــر ســرعت عمــل، دقــت را افزایــش و هزینه هــا را بســیار کاهــش می دهــد.  کمــک کارشناســان می آیــد. ایــن فنــاوری عــالوه ب
سیســتم اطالعــات جغرافیایــی (GIS) یــک سیســتم کامپیوتــری اســت کــه اطالعــات جغرافیایــی را ذخیــره و آن هــا را تجزیــه 
و تحلیــل می کنــد. در بســیاری از مــوارد حجــم اطالعــات جغرافیایــی بســیار گســترده اســت و هم چنیــن الزم اســت بــه شــکل 
ــری  ــک سیســتم کامپیوت ــود ی ــدون وج ــن کار ب ــوند، ای ــری لحــاظ ش ــل و نتیجه گی ــف در تحلی ــل مختل ــن عام ــان چندی هم زم
امکان پذیــر نبــوده یــا بســیار پرهزینــه و زمان بــر خواهــد بــود؛ بــه همیــن دلیــل بــرای تجزیــه و تحلیــل اطالعــات جغرافیایــی از 

ــد.  ــتفاده می کنن ــی اس ــات جغرافیای ــتم های اطالع سیس
در ایــن رشــته عــالوه بــر مبانــی دروس جغرافیایــی ماننــد جغرافیــای سیاســی و فرهنگــی، نقشــه برداری، مبانــی آب و هواشناســی 

و ... دروس مرتبــط بــا سیســتم اطالعــات جغرافیایــی و ســنجش از دور نیــز تدریــس می شــود. 
امکان ادامه تحصیل

ــس  ــز تدری ــی نی ــر از کارشناس ــع باالت ــران در مقاط ــارج از ای ــگاه های خ ــن دانش ــران و هم چنی ــگاه های ای ــته در دانش ــن رش ای
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ــن رشــته  ــا ای می شــود و می توانیــد در همیــن رشــته ادامــه تحصیــل دهیــد. هم چنیــن ســایر رشــته ها و گرایش هــای مرتبــط ب
نیــز در مقطــع کارشناســی ارشــد وجــود دارد کــه در صــورت تمایــل می توانیــد وارد آن هــا شــوید. 

آینده شغلی
فارغ التحصیــالن ایــن رشــته می تواننــد در مراکــزی ماننــد ســازمان نقشــه برداری، وزارت جهــاد کشــاورزی، وزارت دفــاع، ســازمان 

هواشناســی، ســازمان مراتــع و جنگل هــا، مرکــز ســنجش از دور و ... فعالیت هــای مرتبــط بــا رشــته خــود را داشــته باشــند. 
ایران شناسی

ایــران کشــور ماســت و بیش ترمــان اطالعــات نســبتا زیــادی از کشــور خــود داریــم. بــه همیــن دلیــل شــاید عالقــه داشــته باشــیم 
در رشــته ای مرتبــط بــا کشــورمان تحصیــل کنیــم. رشــته ایران شناســی دقیقــا همــان رشــته ای اســت کــه می توانــد جــواب مــا را 
در ایــن مــورد بدهــد. امــا نکتــه ای کــه شــاید در مــورد ایــن رشــته ندانیــم فضــای اصلــی رشــته ایران شناســی اســت. یعنــی ممکــن 
اســت ندانیــم کــه ایــن رشــته دقیقــا کــدام حــوزه را مــورد مطالعــه قــرار می دهــد. آیــا منظــور شــناخت ویژگی هــای جغرافیایــی 
ایــران اســت یــا مثــال شــناخت ســاختار دولــت در ایــران یــا ... در جــواب بــه ایــن نکتــه بایــد گفــت رشــته ایران شناســی بیش تــر 
بــه مطالعــه دانــش فرهنگــی ایــران از زمــان باســتان تــا بــه امــروز می پــردازد. ایــن فرهنــگ شــامل تاریــخ، هنــر، ادبیــات و فرهنــگ 
ــه در  ــد ک ــم باش ــب و مه ــد جال ــز می توان ــه نی ــن نکت ــود. ای ــی می ش ــای  ایران ــه زبان ه ــد و مطالع ــتان و جدی ــران در دوره باس ای
ــی  ــز بررس ــی نی ــدوده جغرافیای ــه، مح ــرار گرفت ــه ق ــورد مطالع ــتان م ــران از دوران باس ــه ای ــه این ک ــه ب ــا توج ــی ب ایران شناس
می شــود و امــروزه بــه آن هــا کشــورهای فارســی زبــان می گوینــد. منطقــه ای شــامل ایــران، افغانســتان، ازبکســتان و تاجیکســتان 

امــروزی. 
دانشــجویان در ایــن رشــته دروســی ماننــد اسطوره شناســی، جامعه شناســی تاریخــی ایــران، مبانــی تاریــخ تمــدن، قرائــت متــون 
تاریخــی یــا ادبــی، ادیــان ایــران باســتان، باستان شناســی، اقتصــاد ایــران، تاریــخ سیاســی و اجتماعــی و فرهنگــی ایــران، شــناخت 

خطــوط و زبان هــای ایــران باســتان و ... را خواهنــد گذرانــد. 
امکان ادامه تحصیل

عالقه منــدان بــه ایــن رشــته پــس از مقطــع کارشناســی امــکان ادامــه تحصیــل در مقاطــع باالتــر را نیــز دارنــد. البتــه ایــن رشــته 
ــازد.  ــوار می س ــه شــدن در آن را دش ــا حــدی امکان پذیرفت ــن مســأله ت ــس می شــود و ای در دانشــگاه های محــدودی تدری

آینده شغلی
کارشناســان ایــن حــوزه عمومــا می تواننــد در پروژه هــای پژوهشــی فعالیــت کننــد کــه در ســال های اخیــر بــا اســتقبال خوبــی در 
ایــران و خــارج از کشــور روبــه رو شــده  اســت. هم چنیــن فارغ التحصیــالن ایــن رشــته می تواننــد در مؤسســات و وزارت خانه هــای 
ــراث فرهنگــی و ...  ــور خارجــه، ســازمان موزه هــا و می ــوم، وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، وزارت ام ــد وزارت عل مختلفــی مانن

بــه فعالیــت بپردازنــد. 
مطالعات خانواده

خانــواده یکــی از مهم تریــن واحدهــای تشــکیل دهنده هــر جامعــه ای اســت. بــه طوری کــه چــه در اندیشــه های دینــی و اســالمی 
و چــه در علــوم مــدرن ماننــد روان شناســی و جامعه شناســی دارای اهمیــت باالیــی اســت. بــه همیــن دلیــل مطالعــه همــه جانبــه 
آن نیــز مهــم اســت و می توانــد در رشــد و تعالــی جامعــه نقــش مؤثــری داشــته باشــد. رشــته مطالعــات خانــواده بــه دنبــال مطالعــه 
و بررســی خانــواده از جوانــب مختلــف ماننــد فرهنگــی، دینــی، اجتماعــی، روانــی، تربیتــی و حقوقــی اســت. نکتــه مهــم در انتخــاب 
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ایــن رشــته بــرای کســانی کــه بــه ایــن حــوزه مطالعــه عالقــه دارنــد ایــن اســت کــه ایــن رشــته بخــش مهــم و عمــده ای از مبانــی 
و محتــوای آموزشــی خــود را از متــون اســالمی گرفتــه اســت. در واقــع نــگاه ایــن رشــته بــه خانــواده بــرای مطالعــه خانــواده بســیار 
متاثــر از نــگاه دینــی و اســالمی اســت. هم چنیــن می تــوان گفــت هــدف ایــن رشــته مطالعــه خانــواده بــر مبنــای تفکــر اســالمی 

و در ابعــاد فرهنــگ اســالمی اســت. 
ــد.  ــر فضــای اســالمی دارن ــرد. بخشــی از دروس بیش ت ــه 2 بخــش تقســیم ک ــی ب ــه شــکل کل ــوان ب ــن رشــته را می ت دروس ای
ماننــد مبانــی فقــه، تفســیر قــرآن و دروس مرتبــط بــا زبــان عربــی. شــاید خــوب باشــد بدانیــم کــه در ایــن رشــته زبــان عربــی بــه 
شــکل گســترده ای مــورد اســتفاده اســت و بــه همیــن دلیــل از یادگیــری زبــان عربــی از ملزومــات ایــن رشــته اســت. بخــش دوم 
دروس موجــود در ایــن رشــته، مرتبــط بــا فضــای جامعه شناســی، روان شناســی و علــوم تربیتــی اســت کــه از جنبه هــای مختلــف 

ــردازد.  ــواده می پ ــه مســأله خان ب
امکان ادامه تحصیل

ــد  ــراد عالقه من ــا اف ــود دارد. ام ــی وج ــع کارشناس ــا در مقط ــواده" صرف ــات خان ــوان "مطالع ــا عن ــر ب ــال حاض ــته در ح ــن رش ای
ــا  ــط ب ــای مرتب ــا گرایش ه ــان" ی ــات زن ــد "مطالع ــط مانن ــای مرتب ــته ها و گرایش ه ــل در رش ــه تحصی ــرای ادام ــد ب می توانن
ــر در دانشــگاه های خــارج  ــن رشــته ها و گرایش هــا در مقاطــع باالت ــدام کننــد. ای ــوم اجتماعــی اق ــواده در رشــته  عل مطالعــه خان

ــه آن کشــورها ســفر کــرد.  ــل ب ــه تحصی ــرای ادام ــوان ب ــز وجــود دارد کــه می ت ــران نی از ای
آینده شغلی

فارغ التحصیــالن ایــن رشــته عمومــا می تواننــد در مراکــز مشــاوره فعالیــت کننــد. حــال ممکــن اســت خودشــان ایــن مراکــز را 
ــرورش و ســازمان  ــوزش و پ ــن مراکــزی چــون وزارت آم ــز و مؤسســات موجــود وارد شــوند. هم چنی ــا در مراک ــد ی تأســیس کنن

بهزیســتی بــه متخصصــان ایــن رشــته  بــرای امــر مشــاوره نیازمنــد اســت. 
مطالعات ارتباطی و فناوری اطاعات

مــا چــه بخواهیــم و چــه نخواهیــم زمانــی بــه دنیــا پــا گذاشــتیم کــه آن را عصــر ارتباطــات و اطالعــات می داننــد. در ایــن دوره 
بــا توجــه بــه گســتردگی اطالعــات و ابزارهــای ارتباطــی کــه هــر روز نیــز بــر آن افــزوده می شــود نیــاز بــه شــناخت و یادگیــری 
ــد  ــه شــدت حــس می شــود. صاحبــان رســانه ها و ابزارهــای ارتباطــی فهمیده ان ــن ابزارهــا ب راه صحیــح مواجهــه و اســتفاده از ای
کــه بــدون داشــتن اطالعــات و علــم دقیــق و مرتبــط بــا ایــن حــوزه نمی تــوان وارد ایــن میــدان پرتالطــم و پراهمیــت شــد. رشــته 
مطالعــات ارتباطــی و فنــاوری اطالعــات بــه دنبــال بررســی همیــن روش صحیــح و مفیــد اســتفاده و مدیریــت اطالعــات و ارتباطات 
ــوم  ــوم انســانی مختلــف ماننــد جامعه شناســی، روان شناســی، عل ــدی بیــن عل ــا ایجــاد پیون اســت. ایــن رشــته تــالش می کنــد ب
ــا و  ــی اســتفاده از فناوری ه ــن توانای ــد. هم چنی ــت کن ــت در حــوزه ارتباطــات تربی ــرای فعالی ــرادی را ب ــات و ... اف سیاســی، ادبی

رســانه های جدیدتــر را نیــز در ایــن میــان بــه ایــن افــراد آمــوزش دهــد. 
ــا  ــا هــدف آشــنایی ب ــوم انســانی ب ــی عل ــر مبان ــر دروس مبتنــی ب ــه شــد عــالوه ب ــن رشــته همان طــور کــه گفت دانشــجویان ای
نظریــات مختلــف و توانایــی اســتفاده از آن هــا تمرکــز بیش تــری روی حــوزه ارتباطــات و فنــاوری ارتباطــات دارنــد. درس هایــی 
ــته  ــن رش ــن منظــور در ای ــه همی ــناخت مخاطــب و ... ب ــوژی ارتباطــی، ش ــات سیاســی، تکنول ــات، ارتباط ــی ارتباط ــد مبان مانن

ــود.  ــس می ش تدری
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امکان ادامه تحصیل
در حــال حاضــر ایــن رشــته هــم در مقطــع کارشناســی و هــم در مقاطــع باالتــر فقــط در دانشــگاه عالمــه طباطبائــی تهــران وجــود 
دارد و بــه همیــن دلیــل ورود و ادامــه تحصیــل در ایــن رشــته کمــی بــا محدودیــت و ســختی همــراه اســت. امــا افــراد عالقه منــد 

می تواننــد در رشــته های مرتبــط در ایــران یــا در دانشــگاه های خــارج از کشــور ادامــه تحصیــل بدهنــد. 
آینده شغلی

ــا توجــه بــه اهمیــت بحــث ارتباطــات، امــروزه امــکان ورود بــه آینــده شــغلی بــرای متخصصــان ایــن حــوزه بــه شــکل نســبتا  ب
گســترده ای وجــود دارد. فارغ التحصیــالن ایــن رشــته بــا توجــه بــه گســتردگی و جنــس موضوعاتــی کــه در طــول مــدت تحصیــل 
آموخته انــد امــکان فعالیــت موفــق در بخش هــای ارتباطــی و رســانه ای، خصوصــا رســانه های الکترونیکــی و نویــن را دارا هســتند. 

باستان شناسی
باستان شناســان ها نــه عتیقــه فروش انــد نــه لزومــا افــرادی کــه بــا یــک قلمــو دائمــا خــاک از ســر و صــورت اســکلت ها بتکاننــد 
و ظــرف ســفالی از زیــر خــاک در بیاورنــد. ایــن نــگاه هرچنــد بویــی از واقعیــت بــرده اســت امــا بــا واقعیــت تفــاوت دارد. بخشــی 
ــه  ــر ک ــش دیگ ــت. و بخ ــی اس ــتانی و تاریخ ــای باس ــی در مکان ه ــی و عمل ــه میدان ــی و مطالع ــناس ها بررس از کار باستان ش
بســیار مهــم اســت امــا عمومــا از آن غافــل می شــویم مطالعــات و نتایــج تحقیقاتــی اســت کــه روی ایــن آثــار و مکان هــا انجــام 
ــی  ــط اســت اطالعات ــی گذشــته انســان ها مرتب ــه زندگ ــه ب ــزی ک ــه هرچی ــا مطالع ــد ب ــالش می کنن می شــود. باستان شناســان ت
دربــاره گذشته شــان و طریقــه زندگــی  انســان ها پیــدا کننــد. در واقــع می تــوان گفــت باستان شناســان بــه دنبــال روشــن کــردن 

گذشــته فرهنگــی، اقتصــادی، اجتماعــی و مذهبــی هــر جامعــه ای هســتند. 
ــا بتواننــد هــم از لحــاظ فنــی و عملیاتــی آمادگــی الزم را کســب کننــد و  ــه دانشــجویان کمــک می کنــد ت دروس ایــن رشــته ب
هــم در ارتبــاط بــا دوره هــای مختلــف تاریخــی اطالعاتــی کــه الزمــه شــناخت موضوعــات مــورد مطالعــه باستان شناســی اســت، 

بــه دســت بیاورنــد.  
امکان ادامه تحصیل

ــرای فارغ التحصیــالن امــکان ادامــه تحصیــل در  ــی و کارشناســی تدریــس می شــود و پــس از آن ب ــن رشــته در مقطــع کاردان ای
ــران و خــارج از کشــور وجــود دارد.  ــخ در دانشــگاه های ای ــواع گرایشــات تاری ــن رشــته و رشــته های مرتبــط ماننــد ان ای

آینده شغلی
آینــده شــغلی ایــن رشــته در یــک دو قطبــی عجیــب قــرار دارد. از ســویی ایــران بــا توجــه بــه پیشــینه تاریخــی و فرهنگــی خاصــی 
کــه دارد فرصت هــای فراوانــی را بــرای کارشناســان و محققــان ایــن رشــته فراهــم می کنــد و از ســوی دیگــر متأســفانه در ایــران 
چنــدان توجهــی بــه ایــن مســأله نمی شــود. در نتیجــه اگــر فــردی بــا عالقــه بــه تاریــخ و فرهنــگ ایــران وارد ایــن رشــته شــود، 
ــاز  ــرای خــود و دیگــران ب ــا پشــتکار و عالقــه ای کــه دارد زمینه هــای گســترده فعالیــت در ایــن حــوزه را ب ــد ب در آینــده می توان

کنــد. امــا بایــد بدانیــم کــه ایــن فرصت هــا از پیــش آمــاده شــده و راحــت نخواهنــد بــود. 
تاریخ

شــاید هنــوز تصــور شــما از تاریــخ همــان چیــزی باشــد کــه در کتاب هــای درســی مدرســه آمــده بــود. یــک مجموعــه اطالعــات 
داســتان گونه کــه بیش تــر شــبیه متنــی بــرای افزایــش اطالعــات عمومــی اســت تــا آموختــن چیــزی کــه بتــوان برایــش رشــته ای 
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دانشــگاهی تعریــف کــرد و بــه آن علــم گفــت. ایــن یــک تصــور اشــتباه اســت کــه فکــر کنیــم هــدف تاریــخ تنهــا بیــان آن  چیزهایی 
اســت کــه در گذشــته اتفــاق افتــاده یــا نهایتــا مشــخص کنیــم کــه کــدام روایــت تاریخــی معتبرتــر و کــدام نامعتبــر اســت. ایــن 
تعریــف فقــط بــه بخــش کوچکــی از رشــته تاریــخ اشــاره دارد کــه می تــوان آن را مــاده خــام ایــن رشــته دانســت. رشــته تاریــخ 
در پــی ایــن اســت کــه عــالوه بــر جمــع آوری و مطالعــه اتفاقــات گذشــته بــه یــک روش علمــی بــرای تشــخیص اطالعــات تاریخــی 
درســت و غلــط برســد. از آن مهم تــر این کــه در مرحلــه بعــد بتوانــد ایــن اطالعــات خــام را تحلیــل و بــه نحــوی وقایــع تاریخــی 

را مدل ســازی کنــد و ســپس آن هــا را بــه اطالعاتــی تبدیــل کنــد کــه بــرای تصمیم گیــری در زندگــی امروزمــان مفیــد باشــد. 
ــن رشــته و  ــه ای ــه ب ــر عالق ــه رشــته های دیگ ــل هم ــخ مث ــک دانشــجوی رشــته تاری ــای ی ــن ویژگی ه ــد یکــی از مهم تری هرچن
مســائل تاریخــی اســت، امــا قطعــا ایــن تصویــر جدیــد و واقعی تــر از رشــته تاریــخ کــه تــالش کردیــم بــه شــکل خالصــه بیانــش 

ــد.  ــد کن ــن رشــته عالقه من ــه ای ــا آگاهــی، نســبت ب ــراد را ب ــری از اف ــداد بیش ت ــد تع ــم می توان کنی
حــوزه موضوعــی دروس ایــن رشــته بــه عنــوان یــک رشــته اصلــی در علــوم انســانی نســبتا مشــخص اســت و بیش تــر در حــوزه 
تاریــخ و حواشــی آن اســت، هرچنــد در ایــن بیــن دروس دیگــری ماننــد مبانــی جامعه شناســی یــا علــوم سیاســی کــه می تواننــد 

بــه فهــم بهتــر وقایــع کمــک کننــد نیــز وجــود دارد. 
ــران تدریــس می شــود رشــته تاریــخ اســالم اســت کــه در واقــع موضــوع مــورد  ــا تاریــخ کــه در ای یکــی از رشــته های مرتبــط ب

مطالعــه  آن تاریــخ دوره اســالم اســت، امــا از نظــر اصــول و مبانــی آموزشــی و روشــی شــبیه بــه رشــته تاریــخ اســت. 
امکان ادامه تحصیل

رشــته تاریــخ بــا توجــه بــه اهمیــت و گســتردگی  تــا مقطــع دکتــری و بــا گرایش هــای متنــوع و تخصصــی در دانشــگاه های برتــر 
ایــران تدریــس می شــود. هم چنیــن در دانشــگاه های سراســر دنیــا نیــز ایــن رشــته بــا تنــوع و گســتردگی خــود امــکان انتخــاب 
باالیــی دارد. و افــرادی کــه بــه ایــن رشــته عالقه مندنــد می تواننــد براســاس عالقــه و تخصصــی کــه دارنــد در هــر کــدام از ایــن 

رشــته ها یــا گرایشــات اقــدام بــه ادامــه تحصیــل کننــد. 
آینده شغلی

فارغ التحصیــالن ایــن رشــته عمومــا بایــد در بخش هــای تحقیقاتــی بــا موضوعــات تاریخــی فعــال شــوند. ایــن فعالیت هــای تحقیقاتی 
 می توانــد شــخصی باشــد یــا در اختیــار و فرمــان مراکــزی ماننــد وزارت خانه هــای مختلــف، ســازمان موزه هــا، مرکــز اســناد ملــی، 

صدا و سیما و هر مرکز دیگری که در حوزه تاریخ فعالیت و تحقیق می کنند. 
راهنمایی و مشاوره

ــا مراقبــت از ســالمت جســمی مان  ــا نظافــت محیــط اطــراف ی ــی کــه صحبــت از بهداشــت می شــود صرف شــاید هنــوز هــم زمان
ــی از  ــت و یک ــترده تری اس ــاد گس ــت دارای ابع ــوم بهداش ــروزه مفه ــا ام ــد. ام ــان می رس ــه ذهن م ــه ب ــد ک ــزی باش ــن چی اولی
مهم تریــن ایــن ابعــاد، بهداشــت روانــی اســت. اگــر بخواهیــم بــه خالصه تریــن شــکل ممکــن دربــاره رشــته راهنمایــی و مشــاوره 
ــا  صحبــت کنیــم می توانیــم بگوییــم ایــن رشــته بــه دنبــال ارتقــای بهداشــت روانــی بــرای همــه افــراد اســت و ایــن هــدف را ب
ــی و  ــع کارشناســان عرصــه راهنمای ــد. در واق ــال می کن ــی دنب ــراد از فشــارها و مشــکالت روان ــه  داشــتن اف ــرای دور نگ ــالش ب ت
مشــاوره در تالشــند بــا کمــک بــه رشــد ابعــاد مختلــف شــخصیت انســانی و پیشــگیری از مشــکالت و اختــالالت و بــا هــدف ایجــاد 

روابــط ســالم بیــن فــردی و داشــتن زندگــی پرثمــر بــه افــراد کمــک کننــد. 
ــه ایــن رشــته در ذهــن افــراد وجــود دارد ایــن اســت کــه تفــاوت رشــته مشــاوره و  یکــی از مهم تریــن ســؤال هایی کــه راجــع ب
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روان شناســی چیســت؟ بایــد گفــت اصلی تریــن چیــزی کــه ایــن دو رشــته را از هــم جــدا می کنــد ایــن اســت کــه روان شناســان 
ــال  ــه دنب ــاوران ب ــا مش ــده اند. ام ــی ش ــأله روان ــا مس ــکل ی ــک مش ــر ی ــه درگی ــتند ک ــانی هس ــرای کس ــالش ب ــر در ت بیش ت
جلوگیــری از بــروز فشــارهای روانــی و مشــکالت هســتند. در واقــع می تــوان گفــت روان شناســی درمــان می کنــد و راهنمایــی و 
مشــاوره پیشــگیری. بــه همیــن دلیــل تعــداد افــرادی کــه مخاطــب رشــته مشــاوره هســتند بســیار بیش تــر از افــرادی اســت کــه 

روان شناســان بــه عنــوان مخاطــب دارنــد. 
دانشــجویان در ایــن رشــته ترکیبــی از دروس 3 حــوزه جامعه شناســی، روان شناســی و مشــاوره را می گذراننــد و ایــن بــه داشــتن 
نگاهــی جامــع کــه از مهم تریــن ویژگی هــای مــورد نیــاز در ایــن رشــته اســت، کمــک می کنــد. رشــته راهنمایــی و مشــاوره دارای 
2 گرایــش مشــاوره و فعالیت هــای پرورشــی اســت کــه تعــداد زیــادی از دروس آن هــا مشــترک اســت، امــا در گرایــش مشــاوره 
ــه دروســی  ــن دروس ب ــش فعالیت هــای پرورشــی تمرکــز از ای ــر روی مباحــث و دروس مشــاوره ای اســت. در گرای تمرکــز بیش ت
ــان می کنــد.  منتقــل می شــود کــه دانشــجو را آمــاده فعالیت هــای پرورشــی فــردی و گروهــی و عمومــا در ســطح ســنی نوجوان

امکان ادامه تحصیل
ایــن رشــته بــا توجــه بــه گســتردگی و اهمیــت باالیــی کــه دارد در دانشــگاه های مختلــف و در ســطوح پــس از کارشناســی نیــز 

ارائــه می شــود و دانشــجویان ایــن رشــته می تواننــد در داخــل یــا خــارج از ایــران در ایــن رشــته ادامــه تحصیــل دهنــد. 
آینده شغلی

در ســال های اخیــر اهمیــت مســأله مشــاوره بــرای عمــوم مــردم روشــن شــده اســت، از ایــن رو افــرادی کــه در ایــن حــوزه دارای 
ــان  ــه رو هســتند. کارشناس ــت روب ــغلی و فعالی ــده ش ــه آین ــرای ورود ب ــای بســیاری ب ــا موقعیت ه ــی و تخصــص هســتند ب توانای
مشــاوره بــا توجــه بــه حــوزه ای کــه در آن تحصیــل کرده انــد می تواننــد در مســائل مختلــف از انتخــاب رشــته گرفتــه تــا ازدواج 
و نحــوه ارتبــاط بیــن فــرد و ... بــه کســانی کــه نیــاز دارنــد مشــاوره و راهنمایــی دهنــد. هم چنیــن در نظــام آمــوزش و پــرورش 
ــا ایــن تخصــص نیــاز دارنــد.  کشــور جایــگاه مشــاور در مــدارس جایگاهــی تعریــف شــده اســت و بیش تــر مــدارس بــه فــردی ب
ــز  ــراها، مراک ــدارس، دانش س ــه م ــا ورود ب ــد ب ــد می توانن ــل کرده ان ــی تحصی ــای پرورش ــش فعالیت ه ــه در گرای ــم ک ــرادی ه اف

تربیــت معلــم و ســایر مراکــز ایــن چنینــی وارد آینــده شــغلی شــوند و در حــوزه تحصیلــی خــود فعالیــت کننــد. 
رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی

بخــش مهمــی از شــخصیت انســان ها در ســنین خردســالی و پیــش از ورود بــه مــدارس شــکل می گیــرد. ســال هایی کــه گاهــی 
ــدی  ــا فرزن ــد ت ــن ســال ها عمــل کنن ــد در ای ــه بای ــد کــه چگون ــا نمی دانن ــد ی ــه اهمیــت آن توجــه ندارن ــا ب بعضــی از خانواده ه
ــا شــخصیت ســالم و موفــق داشــته باشــند. از طــرف دیگــر بســیاری از والدیــن بــه دالیــل مختلــف ماننــد درگیری هــای کاری  ب
ــن مســائل اســت کــه مراکــز پیش دبســتانی در سراســر  ــه ای ــا توجــه ب ــد. ب ــرای کودکان شــان بگذارن ــان الزم را ب ــد زم نمی توانن
ــه درصــد  ــی کــه وارد مراکــز پیش دبســتانی می شــوند نســبت ب ــران درصــد کودکان ــوز در ای ــد هن ــد. هرچن ــا شــکل گرفته ان دنی
جهانــی بســیار پایین تــر اســت، امــا بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن دوره از رشــد کــودکان تعــداد ایــن مراکــز رو بــه افزایــش اســت. 
ــه در حــوزه رشــد و  ــی هســتند ک ــد کارشناســان و متخصصان ــه هــدف اصلی شــان نیازمن ــرای رســیدن ب ــز ب ــن مراک ــا ای طبیعت
پــرورش کــودکان اطالعــات و توانایی هــای الزم، دقیــق و علمــی داشــته باشــند. تربیــت مربیانــی مجــرب و توانــا در ایــن حــوزه، 

ــودکان پیش دبســتانی شــده اســت.  ــرورش ک ــد و پ ــته رش ســبب شــکل گیری رش
در ایــن رشــته کــه از جهاتــی بــه رشــته علــوم تربیتــی شــباهت دارد، تــالش می شــود تمــام آن چیزهایــی کــه بــرای یــک مربــی 

133 انـــتـــخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب رشـتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه



توانمنــد در ایــن حــوزه الزم اســت چــه از لحــاظ نظــری و چــه از لحــاظ توانایی هــای کاربــردی بــه دانشــجویان آمــوزش داده شــود 
تــا پــس از فارغ التحصیلــی بتواننــد بــا آمادگــی و توانایی هــای الزم وارد فعالیــت در ایــن حــوزه شــوند. 

رشــته رشــد و پــرورش کــودکان پیش دبســتانی 2 گرایــش اصلــی بــه نام هــای کــودکان عــادی و کــودکان بــا نیازهــای ویــژه دارد 
کــه از نظــر محتــوای درســی یــک بخــش مشــترک کــه همــان اصــول و اســاس ایــن رشــته اســت را دارنــد و یــک بخــش دروس 

متفــاوت کــه بــا توجــه بــه نیازهــای هــر کــدام از گرایش هــا در نظــر گرفتــه شــده اند. 
امکان ادامه تحصیل

افــرادی کــه در ایــن حــوزه تحصیــل می کننــد و بــه آن عالقــه دارنــد بــرای ادامــه تحصیــل قــدرت انتخــاب نســبتا خوبــی دارنــد. 
ــا  ــی ی ــوم تربیت ــف عل ــای مختل ــان وارد گرایش ه ــه عالقه ش ــه ب ــا توج ــد ب ــی ارش ــع کارشناس ــد در مقط ــراد می توانن ــن اف ای

ــد.  ــل دهن ــه تحصی ــا ادام ــوند و در آن ه ــابه ش ــته های مش رش
آینده شغلی

همان طــور کــه گفتیــم مراکــز پیش دبســتانی در ایــران در حــال گســترش اســت و ایــن مراکــز بــه مربیانــی مجــرب و توانمنــد و 
دارای تخصــص در ایــن حــوزه نیــاز دارد. در واقــع اصلی تریــن آینــده شــغلی فارغ التحصیــالن ایــن رشــته همیــن مراکــز هســتند. 
البتــه در همیــن حــوزه بــا کمــی عالقــه و خالقیــت کارهــای بســیار زیــادی وجــود دارد کــه هنــوز کســی اقدامــی بــرای آن هــا 

نکــرده اســت. شــاید شــما همــان  کســی باشــید کــه ایــن در هــای جدیــد را بــاز خواهــد کــرد. 
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روان شناسی
روان شناســی از آن رشــته های خوش نــام و پرطرفــدار علــوم انســانی اســت و جالــب اســت بدانیــد روان شناســی را بایــد در حــوزه 
علــوم زیســتی تعریــف کــرد. شــاید تــا چنــد ســال پیــش روان شناســی در ذهــن مــردم چیــزی شــبیه بــه فالگیــری و غیب گویــی 
ــن  باعــث می شــد بســیاری از  ــودن می خــورد و ای ــه ب ــه روان شــناس مراجعــه می کــرد برچســب دیوان ــا هــر کســی کــه ب ــود ی ب
افــراد از مراجعــه بــه روان شــناس اجتنــاب کننــد. امــا امــروزه روان شناســی بــه عنــوان رشــته ای کامــال علمــی پذیرفتــه شــده اســت 
کــه تــالش می کنــد بــا شــناخت داده هــای رفتــاری و زیست شــناختی بــه افــراد بــرای حــل مشــکالت و فشــارهای روانــی کمــک 
ــل  ــراد را مطالعــه می کنــد و هــم فرآیندهــای ذهنــی را کــه مســتقیما قاب کنــد. در واقــع روان شناســی هــم رفتارهــای عینــی اف

مشــاهده نیســتند، مــورد بررســی و تحلیــل قــرار می دهــد. 
روان شناســی مانند بســیاری از رشــته های علوم انســانی دارای گرایش ها و حوزه های مطالعاتی گســترده ای اســت که بعضی از مقطع 
 کارشناســی قابل پیگیری هســتند و بعضی در مقاطع باالتر وجود دارند. اما در حال حاضر رشــته روان شناســی در مقطع کارشناســی 
ــا عنــوان روان شناســی شــناخته می شــود  3 گرایــش دارد کــه بایــد در انتخــاب آن هــا دقــت کنیــد؛ زیــرا هرچنــد تمــام آن هــا ب
ــد و  ــدام می آموزی ــر ک ــه در ه ــه ک ــه آن چ ــد و در نتیج ــری می کن ــی را پیگی ــاوت در روان شناس ــال متف ــی کام ــی حوزه های ول
براســاس آن در آینــده فعالیــت خواهیــد کــرد، متفــاوت خواهــد بــود. بــرای همیــن اگــر در انتخــاب خــود اشــتباه کنیــد ممکــن 
ــه 3 گرایــش  ــادی نداشــته باشــد. روان شناســی در کارشناســی ب ــان شــباهت زی ــا تصورت ــه رو شــوید کــه ب ــا چیــزی روب اســت ب

ــود.  ــی تقســیم می ش ــتثنایی و روان شناســی بالین ــودکان اس ــوزش ک ــی، روان شناســی آم روان شناســی عموم
ــا  ــا کــودکان ب ــن کــوکان می شــود. کــودکان تیزهــوش ی ــه ای ــوط ب روان شناســی کــودکان اســتثنایی شــامل تمــام مســائل مرب
ــوزه  ــه در ح ــند، هم ــته باش ــی و ... داش ــکالت بینای ــا مش ــنوایی ی ــنوایی، ناش ــد کم ش ــه می توانن ــمی ک ــی و جس ــت ذهن معلولی
ــگیری و  ــالش در پیش ــا و ت ــائل آن ه ــف مس ــه تعری ــتثنایی ب ــودکان اس ــی ک ــود و روان شناس ــف می ش ــتثنایی تعری ــودکان اس ک
ــردازد و  ــه مطالعــه کلیــات روان شناســی می پ ــردازد. روان شناســی عمومــی ب ــه ایــن کــودکان می پ ــوط ب شــناخت و آمــوزش مرب
تــا حــد زیــادی یــک رشــته نظــری بــه حســاب می آیــد تــا رشــته ای کاربــردی. روان شناســی بالینــی خدمــات تشــخیص و درمــان 

افــرادی کــه دچــار اختــالالت و مســائلی ماننــد افســردگی، اضطــراب و ... هســتند را برعهــده دارد. 
امکان ادامه تحصیل

رشــته روان شناســی در بســیاری از دانشــگاه ها و مراکــز آموزشــی کشــور تدریــس می شــود، هم چنیــن دارای گســتردگی 
ــه همیــن دلیــل در مقطــع کارشناســی ارشــد و دکتــری گرایش هــا و  ــادی از نظــر حوزه هــای مــورد بررســی اســت؛ ب بســیار زی
ــن  ــا ای ــر دنی ــن در بســیاری از دانشــگاه های معتب ــن رشــته وجــود دارد. هم چنی ــرای ای ــی ب ــاد و متنوع ــای بســیار زی تخصص ه
ــرای ادامــه تحصیــل در داخــل و خــارج  ــادی ب ــه ایــن رشــته فرصت هــای زی رشــته تدریــس می شــود. در نتیجــه عالقه منــدان ب

از کشــور دارنــد. 
آینده شغلی

حــوزه فعالیت هــای روان شناســان در ایــران و جهــان بســیار گســترده اســت. البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــیم کــه 
ایــن حــوزه گســترده زمانــی روی خــوش بــه مــا نشــان می دهــد کــه در مقاطــع باالتــر از کارشناســی ادامــه تحصیــل داده باشــیم 
و بــه کارشناســی ایــن رشــته بســنده نکنیــم و هم چنیــن بــا عالقــه و توانایــی بــاال وارد ایــن حــوزه کاری شــویم. امــا بــه هــر حــال 
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روان شناســان بــا توجــه بــه گرایــش و حــوزه تخصصــی  کــه در آن تحصیــل کرده انــد می تواننــد در مراکــز مختلفــی مشــغول بــه 
فعالیــت شــوند. مراکــزی ماننــد آمــوزش و پــرورش کــه بیش تــر مؤسســات بــه فارغ التحصیــالن ایــن رشــته نیــاز دارد. هم چنیــن 

ایــن افــراد می تواننــد در مراکــز مشــاوره اقــدام بــه فعالیــت کننــد. 
علوم تربیتی

رشــته علــوم تربیتــی رشــته ای بســیار گســترده اســت و از مقطــع کارشناســی دارای گرایش هــای متفاوتــی اســت کــه هرکــدام 
حــوزه خاصــی را بررســی می کنــد و اهــداف نســبتا متفاوتــی دارد. امــا وجــه مشــترک بیــن تمــام ایــن گرایش هــا حــوزه کلــی 
مطالعاتــی ایــن رشــته اســت کــه متمرکــز بــر مســائل آموزشــی و تربیتــی اســت. در واقــع هــر کــدام از گرایش هــای ایــن رشــته 
ــود. رشــته علــوم تربیتــی در  بخشــی از نظــام آمــوزش را مــورد مطالعــه قــرار می دهــد و مجمــوع آن هــا مکمــل هــم خواهنــد ب
ــودکان  ــرورش ک ــوزش و پ ــی، آم ــزی آموزش ــت و برنامه ری ــی، مدیری ــوژی آموزش ــای تکنول ــی دارای گرایش ه ــع کارشناس مقط
پیش دبســتانی و دبســتان، آمــوزش و پــرورش کــودکان اســتثنایی، مشــاوره و راهنمایــی و آمــوزش و پــرورش کــودکان عقب مانــده 

ذهنــی اســت. 
ــورد  ــائلی م ــه مس ــا چ ــه در آن ه ــد ک ــناخت و فهمی ــان ش ــدودی از روی عناوین ش ــا ح ــوان ت ــا را می ت ــن گرایش ه ــر ای بیش ت
ــزی  ــت و برنامه ری ــوژی آموزشــی و مدیری ــش تکنول ــن اســت 2 گرای ــا ممک ــن گرایش ه ــن ای ــا در بی ــرد، ام ــرار می گی بررســی ق
آموزشــی بــرای شــما کمــی ناشــناخته تر باشــد. بــرای همیــن بــه شــکل مختصــر بــه موضــوع ایــن 2 گرایــش اشــاره می کنیــم. 
تکنولــوژی آموزشــی برخــالف تصــوری کــه در ابتــدا ممکــن اســت از عنوانــش شــکل بگیــرد صرفــا بــه بررســی وســایل و تجهیــزات 
ــه معنــای شــناخت پدیده هــا و روش هــای نویــن و دقیــق آموزشــی اســت و  ــوژی آموزشــی ب آموزشــی خالصــه نمی شــود. تکنول
ــه  ــا هــدف رســیدن ب ــرد و مدیریــت فرایندهــای آموزشــی ب شــامل تئوری هــا و نظریــات و اجــرای مراحــل طراحــی، رشــد، کارب
روش آموزشــی دقیــق، نویــن و هم راســتا بــا اهــداف آموزشــی اســت. گرایــش مدیریــت و برنامه ریــزی آموزشــی را می تــوان یــک 
گرایــش از علــوم تربیتــی دانســت کــه از رشــته های مختلفــی ماننــد روان شناســی، جامعه شناســی، فلســفه، مدیریــت، مشــاوره و 
... تشــکیل شــده اســت. بــه شــکل خالصــه می تــوان گفــت هــدف ایــن گرایــش، مدیریــت بــر فعالیت هــای یاددهــی و یادگیــری 
ــرای سیســتم  ــد ب ــع می توانن ــن رشــته در واق ــوب در سیســتم  آموزشــی اســت. کارشناســان ای ــرات مطل ــه منظــور ایجــاد تغیی ب

ــد.  ــت کنن ــزی و آن را مدیری آموزشــی برنامه ری
امکان ادامه تحصیل

ــدان  ــد. عالقه من ــم می کن ــف را فراه ــای مختل ــل در گرایش ه ــه تحصی ــکان ادام ــدان ام ــرای عالقه من ــی ب ــوم تربیت ــته عل رش
ــه  ــه ادام ــدام ب ــابه اق ــته های مش ــی در رش ــگاه های خارج ــا در دانش ــته ی ــن رش ــی در همی ــگاه های داخل ــد در دانش می توانن

ــد.  ــل کنن تحصی
آینده شغلی

ــه  ــا مجموع ــن رشــته ب ــرورش، فارغ التحصیــالن ای ــوزش و پ ــش اهمیــت آم ــری آمــوزش در کشــور و افزای ــه همه گی ــا توجــه ب ب
ــش و  ــه گرای ــه ب ــا توج ــد ب ــراد می توانن ــن اف ــتند. ای ــه رو هس ــت روب ــرای فعالی ــغلی ب ــب ش ــای مناس ــترده ای از موقعیت ه گس
ــزی  ــت و برنامه ری ــش مدیری ــا گرای ــان )ب ــا خودش ــوند ی ــور ش ــی کش ــام آموزش ــی از نظ ــای مختلف ــان وارد بخش ه تخصص ش
آموزشــی( اقــدام بــه تأســیس مؤسســات آموزشــی کننــد. آمــوزش و پــرورش، مراکــز پیش دبســتانی، مراکــز مشــاوره و بســیاری از 
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ــد.  ــذب می کن ــت ج ــف فعالی ــای مختل ــرای حوزه ه ــته را ب ــن رش ــالن ای ــر فارغ التحصی ــز دیگ مراک
علوم ورزشی

رشــته علــوم ورزشــی بــه دنبــال ارتقــای رشــد و شــکوفایی اســتعدادهای انســانی و نیــل بــه ســالمت و بهبــود عملکــرد بــدن انســان 
اســت. در واقــع ایــن رشــته 2 بخــش عمــده دارد از یــک ســو بــا جســم انســان ســروکار دارد و بــه همیــن دلیــل شــامل مباحــث 
پایــه پزشــکی می شــود تــا فارغ التحصیــالن در حــد یــک پزشــکیار بــا عملکــرد بــدن انســان آشــنا باشــند و از ســوی دیگــر شــامل 
مباحــث علــوم تربیتــی می شــود تــا ایــن افــراد بتواننــد در مقــام مربــی بــا ورزشــکاران رابطــه ای صحیــح و هم چنیــن اطالعاتــی 
دربــاره روان انســان داشــته باشــند؛ زیــرا ایــن بخــش در ســالمت و رشــد اســتعدادهای انســانی بســیار مؤثــر و مهــم اســت. از ســوی 
ــد.  ــارت کســب می کنن ــا مه ــنا می شــوند و در آن ه ــف آش ــوم ورزشــی و رشــته های مختل ــا عل ــن رشــته ب ــر دانشــجویان ای دیگ
ــه نام هــای علــوم زیســتی ورزش و  ــودن، ایــن رشــته در مقطــع کارشناســی شــامل 2 بخــش اصلــی ب ــه دلیــل چنــد وجهــی ب ب
ــد  ــا حــوزه جســم انســان و اندام هــا ســروکار دارن ــر ب علــوم انســانی ورزش می شــود. در علــوم زیســتی ورزش دانشــجویان بیش ت
ــی و هــوش و  ــای رشــد روان ــد فراینده ــای روان شناســی و جامعه شناســی در ورزش مانن ــه حوزه ه ــر ب ــوم انســانی بیش ت و در عل

ــد.  ــه می پردازن حافظ
امکان ادامه تحصیل

ایــن رشــته در مقاطــع کاردانــی و کارشناســی ارائــه می شــود و بــرای ادامــه تحصیــل در مقاطــع باالتــر می تــوان رشــته تربیــت 
ــه  ــود دارد ک ــته وج ــن رش ــل در ای ــه تحصی ــرای ادام ــی ب ــای مختلف ــه گرایش ه ــرد. البت ــاب ک ــی را انتخ ــوم ورزش ــی و عل بدن

ــوید.  ــا ش ــدام از آن ه ــد وارد هرک ــه می توانی ــا دانشــگاه و عالق متناســب ب
آینده شغلی

ــای  ــرا توانایی ه ــت؛ زی ــر اس ــبتا براب ــانی نس ــتی و انس ــش زیس ــر 2 بخ ــته در ه ــن رش ــالن ای ــرای فارغ التحصی ــغلی ب ــده ش آین
ــی  ــوان مرب ــه عن ــد ب ــته می توانن ــن رش ــالن ای ــر فارغ التحصی ــکل خاص ت ــه ش ــا ب ــود دارد، ام ــا وج ــن آن ه ــادی بی ــترک زی مش
ــه  ــازی و ... ب ــه، بدنس ــد تغذی ــی مانن ــان در حوزه های ــب تخصص ش ــه تناس ــد و ب ــت کنن ــی فعالی ــای ورزش ــاور در تیم ه ــا مش ی

ــند.  ــته باش ــت داش ــی فعالی ــای ورزش ــر برنامه ه ــوان مدی ــه عن ــا ب ــد ی ــاوره دهن ــی مش ــای ورزش تیم ه
زبان و ادبیات فارسی

اگــر بــه رشــته های نظــری عالقــه داریــد و دوســت داریــد در دشــت وســیع فرهنــگ و عرفــان و معرفــت قــدم بزنیــد بایــد بگوییــم 
ــان و  ــا زب ــه شــکل تخصصــی ب ــان و ادبیــات فارســی رشــته ای اســت کــه شــما را ب مســیر ورودی ایــن دشــت همین جاســت. زب
ــا ایــن ابــزار وارد دنیــای اندیشــه شــوید  ادبیــات فارســی آشــنا می کنــد و شــما ایــن توانایــی و آمادگــی را پیــدا می کنیــد کــه ب

و از آن اســتفاده کنیــد. 
هرچنــد ایــن رشــته را می تــوان در حوزه هــای مختلفــی تقســیم و مطالعــه کــرد، امــا بــه طــور کلــی ایــن رشــته شــامل 2 بخــش 
ــگارش و ...  ــان، اصــول ن ــان فارســی حــوزه زبان شناســی، دســتور زب ــان فارســی و ادبیــات فارســی اســت. در بخــش زب اصلــی زب
بررســی می شــود و در بخــش ادبیــات مباحثــی ماننــد سبک شناســی، نقــد ادبــی، تاریــخ ادبیــات، صنایــع ادبــی، متــون ادبــی و 
ــد.  ــان فارســی ســروکار داری ــی در زب ــی و عرفان ــا متــون ادب ... مــورد مطالعــه قــرار می گیــرد. در مجمــوع شــما در ایــن رشــته ب
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ــا مباحثــی آشــنا می شــوید کــه در ایــن مســیر شــما را کمــک خواهنــد کــرد.  ــردی نیــز ب هم چنیــن از لحــاظ نظــری و کارب
امکان ادامه تحصیل

ــی از  ــت. در برخ ــده اس ــم ش ــری فراه ــع دکت ــا مقط ــور ت ــف کش ــگاه های مختل ــته در دانش ــن رش ــل در ای ــه تحصی ــکان ادام ام
ــرای تحصیــل در ایــن رشــته از  ــه نظــر نمی رســد ب دانشــگاه های خــارج از کشــور نیــز ایــن رشــته وجــود دارد البتــه منطقــی ب

ایــران بــه عنــوان یــک کشــور فارســی زبــان، بــه خــارج از کشــور ســفر کنیــم. 
آینده شغلی

ــات،  ــد. مطبوع ــت کنن ــر فعالی ــف دیگ ــترهای مختل ــد در بس ــوزش می توانن ــوزه آم ــر ح ــالوه ب ــته ع ــن رش ــالن ای فارغ التحصی
برنامه هــای مختلــف رادیویــی و تلویزیونــی، حوزه هــای فرهنگــی وزارتخانه هــا و مراکــز مختلــف نیازمنــد متخصصــان ایــن رشــته 
هســتند. هم چنیــن ایــن افــراد بــا خالقیــت و عالقــه می تواننــد نویســنده  یــا منتقدیــن ادبــی موفقــی باشــند یــا در جایــگاه ناظــر 
ــد جــذاب  ــن رشــته می توان ــالن ای ــت فارغ التحصی ــرای فعالی ــه ب ــد. حــوزه دیگــری ک ــه دیگــران کمــک کنن ــی ب ــا مشــاور ادب ی

ــی اســت.  ــی و پژوهشــی ادب باشــد حوزه هــای مطالعات
آموزش زبان و ادبیات فارسی

زبــان و ادبیــات فارســی بــه عنــوان زبــان رســمی کشــور و بــا توجــه بــه پیشــینه طوالنــی  کــه دارد بــرای مــا از اهمیــت باالیــی 
ــوزش  ــرای آم ــیم و ب ــته باش ــری داش ــه بیش ت ــز توج ــوزش آن نی ــه آم ــه ب ــود ک ــب می ش ــت موج ــن اهمی ــت. ای ــوردار اس برخ
صحیــح و اصولــی آن همــت کنیــم. رشــته آمــوزش زبــان و ادبیــات فارســی بــا همیــن هــدف شــکل گرفتــه اســت. ایــن رشــته را 
می تــوان بــه نوعــی رشــته دبیــری زبــان و ادبیــات فارســی یــا بــه نوعــی ترکیبــی از دو رشــته زبــان و ادبیــات فارســی و علــوم 
ــد کــه چطــور آن  ــات فارســی، می آموزن ــان و ادبی ــر آموختــن زب ــن رشــته دانشــجویان عــالوه ب ــع در ای تربیتــی دانســت. در واق
ــرای  ــد. در نتیجــه فارغ التحصیــالن ایــن رشــته افــرادی مناســب و توانمنــد ب ــه دیگــران )عمومــا در ســطح مــدارس( بیاموزن را ب
آمــوزش زبــان و ادبیــات فارســی خواهنــد بــود؛ زیــرا از ســویی بــا ایــن رشــته آشــنا هســتند و از ســوی دیگــر اصــول و روش هــای 
ارتبــاط صحیــح آموزشــی و تربیتــی را آموخته انــد. بــه طــور کلــی می تــوان گفــت هــدف ایــن رشــته، پــرورش دبیرانــی توانمنــد 
ــان و  ــوزان را در حــوزه زب ــا و ســطح آشــنایی دانش آم ــد مهارت ه ــا بتوانن ــات فارســی اســت ت ــان و ادبی ــا زب ــد و آشــنا ب و کارام

ادبیــات فارســی افزایــش دهنــد. 
امکان ادامه تحصیل

ایــن رشــته صرفــا در دانشــگاه فرهنگیــان ارائــه می شــود و ایــن دانشــگاه بــا شــرایط خــاص دانشــجو می پذیــرد و از ایــن جهــت 
پذیرفتــه شــدن در آن ممکــن اســت کمــی دشــوار باشــد. بــرای ادامــه تحصیــل نیــز افــراد می تواننــد وارد رشــته هایی ماننــد زبــان 

و ادبیــات فارســی شــوند و در مقاطــع باالتــر ادامــه تحصیــل دهنــد. 
آینده شغلی

ــه  ــا توج ــت و ب ــی اس ــات فارس ــان و ادبی ــری زب ــته دبی ــن رش ــالن ای ــرای فارغ التحصی ــت ب ــتر فعالی ــن بس ــخصا اصلی تری مش
ــوده  ــه آس ــن عرص ــه ای ــوان از ورود ب ــی می ت ــه نوع ــود ب ــس می ش ــان تدری ــگاه فرهنگی ــا در دانش ــته صرف ــن رش ــه ای ــه این ک ب
ــد  ــوند می توانن ــنا می ش ــی آش ــات فارس ــان و ادبی ــا زب ــته ب ــن رش ــالن ای ــه فارغ التحصی ــه این ک ــه ب ــا توج ــه ب ــود. البت ــر ب خاط

ــند.  ــته باش ــی داش ــات فارس ــان و ادبی ــالن زب ــا فارغ التحصی ــترکی ب ــغلی مش ــای ش موقعیت ه
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زبان و ادبیات عربی
زبــان عربــی یکــی از زبان هایــی اســت کــه کشــور های زیــادی بــه ایــن زبــان صحبــت  می کننــد، امــا عــالوه بــر ایــن، اهمیــت ایــن 
زبــان بــرای مــا از 2 جهــت اســت؛ یکــی آن کــه بخــش عمــده ادبیــات و محتــوای دینــی مــا بــه ایــن زبــان اســت و دیگــر این کــه 
زبــان عربــی و زبــان فارســی در طــول ســال ها چنــان بــا هــم عجیــن شــده اند کــه گاهــی بــدون آن کــه بدانیــم در صحبت هــای 
ــان تأثیــرات زیــادی روی یک دیگــر گذاشــته اند؛ از همیــن  روزانه مــان از کلمــات عربــی اســتفاده می کنیــم. هم چنیــن ایــن دو زب

رو مطالعــه زبــان و ادبیــات عربــی از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. 
رشــته زبــان و ادبیــات عربــی در دانشــگاه بــا آن چــه در مــدارس وجــود دارد بســیار متفــاوت اســت. در واقــع گســتردگی ایــن رشــته 
در دانشــگاه چندیــن برابــر آن چیــزی اســت کــه در مــدارس تدریــس می شــود. در مــدارس غالبــا فقــط بــه دســتور زبــان و صــرف 
و نحــو پرداختــه می شــود امــا رشــته زبــان و ادبیــات عربــی در دانشــگاه شــامل تاریــخ ادبیــات عربــی، متــون نثــر و نظــم عربــی و 
... نیــز می شــود. در واقــع هــر آن چــه در رشــته زبــان و ادبیــات فارســی مطالعــه می شــود در ایــن رشــته بــرای زبــان عربــی مــورد 

ــی و مطالعــه متــون و ... . ــا بخش هــای ادب ــه ت ــرد. از بخش هــای زبان شــناختی گرفت ــرار می گی بررســی ق
امکان ادامه تحصیل

ــر از کارشناســی ایــن رشــته را نیــز فراهــم می کننــد و عالقه منــدان  ــران امــکان ادامــه تحصیــل در مقاطــع باالت دانشــگاه های ای
می تواننــد در ایــن دانشــگاه ها ادامــه تحصیــل دهنــد، هم چنیــن می تواننــد در برخــی دانشــگاه های خــارج از کشــور کــه عمومــا 

در کشــورهای عــرب زبــان هســتند نیــز تحصیــل خــود را ادامــه دهنــد. 
آینده شغلی

فارغ التحصیــالن ایــن رشــته عــالوه بــر ورود بــه عرصــه آمــوزش زبــان و ادبیــات عربــی کــه اصلی تریــن حــوزه فعالیــت آن هاســت، 
می تواننــد در عرصه هایــی ماننــد ترجمــه متــون و کتاب هــای عربــی وارد شــوند. تعــداد بســیار محــدودی نیــز بــا گرفتــن مجــوز 

از قــوه قضائیــه می تواننــد دارالترجمــه رســمی تأســیس کننــد. 
زبان و ادبیات کردی

ــان  ــه زب ــبیه ب ــای ش ــی از زبان ه ــان یک ــن زب ــو ای ــت؛ از یک س ــت اس ــت دارای اهمی ــردی از 2 جه ــات ک ــان و ادبی ــته زب رش
ــان  ــه ایــن زب ــر هــم گذاشــته اند. از ســوی دیگــر بخشــی از ایرانیــان ب ــادی ب ــل زی ــان تأثیــرات متقاب فارســی اســت و ایــن 2 زب
ــان  ــی زب ــناختی و ادب ــه زبان ش ــدف مطالع ــا ه ــته ب ــن رش ــد. ای ــردی می افزای ــان ک ــت زب ــر اهمی ــن ب ــد و ای ــت می کنن صحب
کــردی هم چنیــن آشــنایی بــا جنبه هــای ادبــی، زیبایی شــناختی و پیشــینه تاریخــی ایــن زبــان و بررســی تأثیــر ادبیــات کــردی 
ــان و ادبیــات کــردی بــه مباحثــی ماننــد تاریــخ ادبیــات و متــون ادبــی  و فارســی روی یک دیگــر تدویــن شــده اســت. رشــته زب

ــردازد.  ــی می پ ــان فارســی و عرب ــا زب ــان ب ــن زب ــاط ای کــردی و ارتب
امکان ادامه تحصیل

ایــن رشــته در مقطــع کارشناســی صرفــا در دانشــگاه کردســتان تدریــس می شــود، بــه تازگــی مقطــع کارشناســی ارشــد آن نیــز 
در همــان دانشــگاه تأســیس شــده و امــکان ادامــه تحصیــل در ایــن رشــته نیــز بــه وجــود آمــده اســت. 

آینده شغلی
فعالیت در این رشته معموال در بستر آموزشی و کارهای تحقیقی و پژوهشی درباره زبان کردی است. 
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مترجمی زبان عربی
هــدف ایــن رشــته تربیــت افــرادی توانمنــد در ترجمــه متــون مختلــف زبــان عربــی هم چنیــن ترجمــه هم زمــان و شــفاهی ایــن 
ــن رشــته  ــالن ای ــوند. فارغ التحصی ــنا می ش ــز آش ــه نی ــم نظــری ترجم ــا مفاهی ــته ب ــن رش ــن دانشــجویان ای ــان اســت. بنابرای زب
پــس از آشــنایی بــا زبــان عربــی بــه شــکل تخصصــی بــا تکنیک هــای ترجمــه ایــن زبــان آشــنا شــده و توانمنــدی زیــادی کســب 

می کننــد. 
امکان ادامه تحصیل

این رشته امکان ادامه تحصیل در مقاطع باالتر را نیز دارد. 
آینده شغلی

هرچنــد داشــتن مــدرک دانشــگاهی در رشــته ترجمــه بــرای مترجــم شــدن کافــی نیســت ولــی ایــن رشــته کمــک می کنــد کــه 
بــا اصــول کار ترجمــه آشــنا شــوید و بــا تــالش و پشــتکار بتوانیــد در جایــگاه یــک مترجــم خــوب قــرار بگیریــد. مترجمــی زبــان 
عربــی جــدای از ترجمــه کتــب و متــون، ایــن امــکان را فراهــم می کنــد تــا بتوانیــد در مراکــزی ماننــد صداوســیما یــا وزارت امــور 

خارجــه مشــغول بــه فعالیــت شــوید. 
زبان شناسی

ــد.  ــن رفته ان ــون از بی ــه اکن ــته اند ک ــود داش ــن وج ــش از ای ــز پی ــان نی ــزاران زب ــود دارد و ه ــا وج ــان در دنی ــش از 6000 زب بی
ــن  ــا و رابطــه بی ــه زبان ه ــم مطالع ــاوت هســتند. زبان شناســی عل ــی دارای تف ــبیه و از جهات ــم ش ــه ه ــی ب ــا از جهات ــن زبان ه ای
ــد،  ــن می رون ــه از بی ــوند، چگون ــه می ش ــه آموخت ــد، چگون ــکل گرفته ان ــه ش ــا چگون ــه زبان ه ــد این ک ــائلی مانن ــت. مس آن هاس
ــه در زبان شناســی  ــد و ... مســائلی هســتند ک ــی چگونه ان ــاخت های زبان ــد، س ــاط کمــک می کن ــراری ارتب ــه برق ــه ب ــان چگون زب
ــا،  ــاخت زبان ه ــخ و س ــناخت تاری ــال ش ــه دنب ــی ب ــت زبان شناس ــوان گف ــی می ت ــکل کل ــه ش ــد. ب ــرار می گیرن ــه ق ــورد مطالع م
معانــی نهفتــه پشــت کاربــرد زبــان، ارتبــاط زبان هــای دنیــا، کاربــرد زبــان در رســانه ها، بررســی فراینــد ذهنــی زبــان و ... اســت. 
دروس ایــن رشــته از ســویی بــه شــناخت پایه هــای زبــان پرداختــه و از ســویی روی زبــان فارســی در جنبه هــای مختلــف تمرکــز 

ــند.  ــد باش ــا عالقه من ــه آن ه ــا و مطالع ــری زبان ه ــه یادگی ــت ب ــوند الزم اس ــته می ش ــن رش ــه وارد ای ــرادی ک ــد. اف می کن
امکان ادامه تحصیل

ــن  ــد در ای ــدان می توانن ــز در دانشــگاه های کشــور وجــود دارد و عالقه من ــس از کارشناســی نی ــته زبان شناســی در مقاطــع پ رش
رشــته بــه ادامــه تحصیــل بپردازنــد. 

آینده شغلی
فارغ التحصیــالن ایــن رشــته می تواننــد بــا ورود بــه آمــوزش و پــرورش روی کتاب هــای درســی، بــا هــدف بهبــود آن هــا فعالیــت 

کننــد هم چنیــن در حوزه هــای مطالعاتــی، پژوهشــی و تحقیقاتــی، بســتر مناســبی بــرای اشــتغال دارنــد.  
ادبیات داستانی

ــده  ــتان های پیچی ــد. داس ــه بوده ان ــک جامع ــف ی ــه ها و عواط ــا، اندیش ــات، فرهنگ ه ــال تجربی ــیر انتق ــته مس ــتان ها از گذش داس
ــه نســل بعــد هســتند. بــه همیــن دلیــل یکــی از راه هــای  و ســاده هــر کــدام منتقل کننــده بخشــی از ایــن فرهنــگ از نســلی ب
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شــناخت فرهنــگ، اندیشــه، آداب و رســوم و تاریــخ اجتماعــی هــر جامعــه ای آشــنایی بــا متــون داســتانی و شــناخت ســنت های 
ــوان ســیر  ــا کمــک آن بت ــا ب ــا همیــن هــدف ایجــاد شــده اســت ت داستان نویســی آن جامعــه اســت. رشــته ادبیــات داســتانی ب
فرهنــگ، اندیشــه و عواطــف را مطالعــه کــرد، رابطــه بیــن ادبیــات داســتانی معاصــر و متــون کهــن را شــناخت و زمینــه پــرورش 

اســتعدادهای نســل جــوان را فراهــم کــرد. 
در ایــن رشــته عــالوه بــر مســائل نظــری ماننــد مطالعــه جریان هــای فکــری در داســتان های فارســی، سبک شناســی، مکتب هــای 

ادبــی و ... بــه متــون داســتانی زبــان فارســی پرداختــه و روش هــای نقــد ادبــی و نــگارش بررســی می شــود. 
امکان ادامه تحصیل

ــران تأســیس شــده  اســت.  مقطــع کارشناســی ارشــد رشــته ادبیــات داســتانی در ســال های اخیــر، در برخــی از دانشــگاه های ای
ایــن رشــته در دانشــگاه های خــارج از کشــور نیــز وجــود دارد و می توانیــد بــرای ادامــه تحصیــل در آن هــا اقــدام کنیــد. البتــه در 
دانشــگاه های خــارج از کشــور ادبیــات داســتانی یــا مربــوط بــه زبان هــای غیــر فارســی اســت یــا کلیــات ادبیــات داســتانی مــورد 

ــرد.  ــرار می گی بررســی ق
آینده شغلی

ــت  ــد داســتان فعالی ــای نق ــوزش مباحــث نظــری داستان نویســی و روش ه ــد در عرصــه آم ــن رشــته می توانن ــالن ای فارغ التحصی
ــندگان و  ــا نویس ــتانی ب ــات داس ــناس ادبی ــش کارش ــوده، در نق ــی ب ــدان موفق ــندگان و منتق ــد نویس ــن می توانن ــد، هم چنی کنن

ــد.  ــه همــکاری کنن ــا در نوشــتن نمایشــنامه و فیلم نام ــدان ی منتق
دبیری الهیات و معارف اسامی

ــا  ــا توجــه بــه پیشــینه دینــی موجــود در کشــور مــا و ایــن مســأله کــه معــارف اســالمی ب اهمیــت الهیــات و معــارف اســالمی ب
بخش هــای مختلــف زندگــی مــا پیونــد خــورده اســت، قابــل انــکار نیســت. در واقــع مطالعــه در حــوزه الهیــات و معــارف اســالمی 
عــالوه بــر این کــه می توانــد بــرای عالقه منــدان بــه آن جــذاب باشــد، بــه افــرادی کــه در ایــن رشــته تحصیــل می کننــد کمــک 
می کنــد تــا نســبت بــه بســیاری از مســائل زندگــی کــه بــا ایــن مفاهیــم پیونــد خــورده اســت، اطالعــات نســبتا خوبــی داشــته 

باشــند و بتواننــد مســائل مرتبــط بــا ایــن حــوزه را تجزیــه و تحلیــل نماینــد. 
رشــته دبیــری الهیــات و معــارف اســالمی یکــی از رشــته های دانشــگاه فرهنگیــان اســت کــه بــا هــدف تربیــت دبیرانــی توانمنــد، 
متخصــص و آشــنا بــا رشــته الهیــات و معــارف اســالمی تأســیس شــده اســت. در واقــع ایــن رشــته را بایــد شــامل 2 بخــش دانســت؛ 
ــن  ــا ای ــا هــدف آشــنایی فارغ التحصیــالن ب ــارف اســالمی اســت کــه ب ــات و مع ــا رشــته الهی ــوای مرتبــط ب بخشــی شــامل محت
رشــته و کســب اطالعــات و علــم الزم جهــت آمــوزش ایــن رشــته تدویــن شــده، بــه همیــن دلیــل مجموعــه ای از دروس مرتبــط 
بــا الهیــات و معــارف اســالمی در ایــن رشــته وجــود دارد. بخــش دیگــر ایــن رشــته شــامل چیزهایــی  اســت کــه می تــوان بــا علــوم 
تربیتــی مرتبــط دانســت. در واقــع ایــن بخــش بــه فارغ التحصیــالن ایــن رشــته کمــک می کنــد تــا توانمنــدی الزم جهــت ارتبــاط 
ــه نوعــی  ــردی آمــاده دبیــری می کنــد. ب ــا دانش آمــوزان و تدریــس را داشــته باشــند و آن هــا را از نظــر تئــوری و کارب صحیــح ب

می تــوان گفــت ایــن رشــته ترکیبــی از دو رشــته الهیــات و معــارف اســالمی و علــوم تربیتــی اســت. 
امکان ادامه تحصیل

ایــن رشــته صرفــا در دانشــگاه فرهنگیــان و بــا شــرایط خــاص ایــن دانشــگاه، دانشــجو می پذیــرد و از ایــن جهــت ممکــن اســت 
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پذیرفتــه شــدن در آن کمــی دشــوار باشــد. بــرای ادامــه تحصیــل نیــز افــراد می تواننــد وارد رشــته هایی ماننــد الهیــات و معــارف 
اســالمی شــوند و در مقاطــع باالتــر ادامــه تحصیــل دهنــد. 

آینده شغلی
ــا توجــه  ــارف اســالمی اســت و ب ــات و مع ــری الهی ــن رشــته، دبی ــالن ای ــرای فارغ التحصی ــت ب ــن بســتر فعالی مشــخصا اصلی تری
ــوده  ــن عرصــه آس ــه ای ــوان از ورود ب ــی می ت ــه نوع ــود، ب ــس می ش ــان تدری ــا در دانشــگاه فرهنگی ــته صرف ــن رش ــه ای ــه این ک ب
ــا الهیــات و معــارف اســالمی آشــنا می شــوند، می تواننــد  ــه این کــه فارغ التحصیــالن ایــن رشــته ب ــا توجــه ب ــود. البتــه ب خاطــر ب

ــز داشــته باشــند.  ــارف اســالمی نی ــات و مع ــا فارغ التحصیــالن رشــته الهی موقعیت هــای شــغلی مشــترکی ب
دبیری تاریخ

رشــته تاریــخ در پــی ایــن اســت کــه عــالوه بــر جمــع آوری و مطالعــه اتفاقــات گذشــته، بــه یــک روش علمــی بــرای تشــخیص 
ــه نحــوی،  ــد ایــن اطالعــات خــام را تحلیــل و ب ــه بعــد بتوان ــر و در مرحل اطالعــات تاریخــی درســت و غلــط برســد. از آن مهم ت
وقایــع تاریخــی را مدل ســازی کــرده و آن هــا را تبدیــل بــه اطالعاتــی کنــد کــه بــرای تصمیم گیــری در زندگــی امروزمــان مفیــد 
باشــد. از ایــن رو نبایــد تاریــخ را رشــته ای کــم اهمیــت کــه صرفــا بــرای کســب اطالعــات و رفــع حــس کنجــکاوی دربــاره گذشــته 

اســت، دانســت. 
رشــته دبیــری تاریــخ یکــی از رشــته های دانشــگاه فرهنگیــان اســت کــه بــا هــدف تربیــت دبیرانــی توانمنــد، متخصــص و آشــنا 
بــا رشــته تاریــخ تأســیس شــده اســت. در واقــع ایــن رشــته را بایــد شــامل 2 بخــش دانســت؛ بخشــی شــامل محتــوای مرتبــط بــا 
رشــته تاریــخ اســت کــه بــا هــدف آشــنایی فارغ التحصیــالن بــا ایــن رشــته و کســب اطالعــات و علــم الزم جهــت آمــوزش ایــن 
رشــته تدویــن شــده، بــه همیــن دلیــل مجموعــه ای از دروس مرتبــط بــا تاریــخ در ایــن رشــته وجــود دارد. بخــش دیگــر ایــن رشــته 
ــه فارغ التحصیــالن ایــن رشــته  ــا علــوم تربیتــی مرتبــط دانســت. در واقــع ایــن بخــش ب شــامل چیزهایــی  اســت کــه می تــوان ب
کمــک می کنــد تــا توانمنــدی الزم جهــت ارتبــاط صحیــح بــا دانش آمــوزان و تدریــس را داشــته باشــند و آن هــا را از نظــر تئــوری 

و کاربــردی آمــاده دبیــری می کنــد. بــه نوعــی می تــوان گفــت ایــن رشــته ترکیبــی از دو رشــته تاریــخ و علــوم تربیتــی اســت. 
امکان ادامه تحصیل

ایــن رشــته صرفــا در دانشــگاه فرهنگیــان و بــا شــرایط خــاص ایــن دانشــگاه، دانشــجو می پذیــرد و از ایــن جهــت ممکــن اســت 
ــا  ــرای ادامــه تحصیــل نیــز افــراد می تواننــد وارد رشــته ها و گرایش هــای مرتبــط ب پذیرفتــه شــدن در آن کمــی دشــوار باشــد. ب

تاریــخ شــوند و در مقاطــع باالتــر ادامــه تحصیــل دهنــد. 
آینده شغلی

ــن  ــه ای ــه این ک ــه ب ــا توج ــت و ب ــخ اس ــری تاری ــته، دبی ــن رش ــالن ای ــرای فارغ التحصی ــت ب ــتر فعالی ــن بس ــخصا اصلی تری مش
ــود. البتــه  ــه ایــن عرصــه آســوده خاطــر ب ــوان از ورود ب ــه نوعــی می ت ــا در دانشــگاه فرهنگیــان تدریــس می شــود، ب رشــته صرف
ــا  ــترکی ب ــغلی مش ــای ش ــد موقعیت ه ــوند، می توانن ــنا می ش ــخ آش ــا تاری ــته ب ــن رش ــالن ای ــه فارغ التحصی ــه این ک ــه ب ــا توج ب

ــند.  ــته باش ــز داش ــخ نی ــته تاری ــالن رش فارغ التحصی
دبیری جغرافیا

بیاییــد یک بــار بــرای همیشــه تصورمــان از جغرافیــا را اصــالح کنیــم. جغرافیــا حفــظ کــردن اطالعــات کشــور ها و مناطــق نیســت، 
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جغرافیــا علــم مطالعــه مــکان اســت. مطالعــه مــکان تــا جایــی کــه بــه زندگــی انســان مربــوط می شــود البتــه انســان امــروزی فکــر 
می کنــد همــه چیــز بــه زندگــی اش مربــوط اســت! در جغرافیــا مــکان را از جهــت تمــام ویژگی هــا مــورد بررســی قــرار می دهنــد. 
ــح و  ــن صحی ــده باشــد، یادگرفت ــای کالن کشــوری بســیار کمک کنن ــد در برنامه ریزی ه ــم می توان ــن عل ــه ای ــه این ک ــا توجــه ب ب

دقیــق آن و آمــوزش آن از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. 
رشــته دبیــری جغرافیــا یکــی از رشــته های دانشــگاه فرهنگیــان اســت کــه بــا هــدف تربیــت دبیرانــی توانمنــد، متخصــص و آشــنا 
بــا رشــته جغرافیــا تأســیس شــده اســت. در واقــع ایــن رشــته را بایــد شــامل 2 بخــش دانســت؛ بخشــی شــامل محتــوای مرتبــط 
بــا رشــته جغرافیــا اســت کــه بــا هــدف آشــنایی فارغ التحصیــالن بــا ایــن رشــته و کســب اطالعــات و علــم الزم جهــت آمــوزش 
ایــن رشــته تدویــن شــده، بــه همیــن دلیــل مجموعــه ای از دروس مرتبــط بــا جغرافیــا در ایــن رشــته وجــود دارد. بخــش دیگــر 
ایــن رشــته شــامل چیزهایــی  اســت کــه می تــوان  بــا علــوم تربیتــی مرتبــط دانســت. در واقــع ایــن بخــش بــه فارغ التحصیــالن 
ــا دانش آمــوزان و تدریــس را داشــته باشــند و آن هــا را  ــا توانمنــدی الزم جهــت ارتبــاط صحیــح ب ایــن رشــته کمــک می کنــد ت
از نظــر تئــوری و کاربــردی آمــاده دبیــری می کنــد. بــه نوعــی می تــوان گفــت ایــن رشــته ترکیبــی از دو رشــته جغرافیــا و علــوم 

تربیتــی اســت. 
امکان ادامه تحصیل

ایــن رشــته صرفــا در دانشــگاه فرهنگیــان و بــا شــرایط خــاص ایــن دانشــگاه، دانشــجو می پذیــرد و از ایــن جهــت ممکــن اســت 
ــا  ــرای ادامــه تحصیــل نیــز افــراد می تواننــد وارد رشــته ها و گرایش هــای مرتبــط ب پذیرفتــه شــدن در آن کمــی دشــوار باشــد. ب

جغرافیــا شــوند و در مقاطــع باالتــر ادامــه تحصیــل دهنــد. 
آینده شغلی

ــن  ــه ای ــه این ک ــه ب ــا توج ــت و ب ــا اس ــری جغرافی ــته، دبی ــن رش ــالن ای ــرای فارغ التحصی ــت ب ــتر فعالی ــن بس ــخصا اصلی تری مش
ــود. البتــه  ــه ایــن عرصــه آســوده خاطــر ب ــوان از ورود ب ــه نوعــی می ت ــا در دانشــگاه فرهنگیــان تدریــس می شــود، ب رشــته صرف
ــا  ــای شــغلی مشــترکی ب ــد موقعیت ه ــنا می شــوند، می توانن ــا آش ــا جغرافی ــن رشــته ب ــالن ای ــه فارغ التحصی ــه این ک ــا توجــه ب ب

ــز داشــته باشــند.  ــا نی ــالن رشــته جغرافی فارغ التحصی
دبیری زبان و ادبیات عربی

زبــان عربــی یکــی از زبان هایــی اســت کــه کشــور های زیــادی بــا آن صحبــت  می کننــد امــا عــالوه بــر ایــن، اهمیــت ایــن زبــان 
بــرای مــا از 2 جهــت اســت؛ یکــی آن کــه بخــش عمــده ادبیــات و محتــوای دینــی مــا بــه ایــن زبــان اســت، دیگــر این کــه زبــان 
ــای  ــم در صحبت ه ــه بدانی ــدون آن ک ــی ب ــه گاه ــده اند ک ــن ش ــم عجی ــا ه ــان ب ــال ها چن ــول س ــی در ط ــان فارس ــی و زب عرب
ــن رو  ــادی روی یک دیگــر گذاشــته اند. از همی ــرات زی ــان تأثی ــن 2 زب ــم و ای ــی اســتفاده می کنی ــان عرب ــان از کلمــات زب روزانه م
مطالعــه زبــان و ادبیــات عربــی از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. از ســویی نیــز آمــوزش ایــن زبــان بــا توجــه بــه ظرافت هــای 
ــش رشــته  ــن موضــوع ســبب پیدای ــی اســت. همی ــدی باالی ــد تخصــص و توانمن ــه دارد کار ســاده ای نیســت و نیازمن ــادی ک زی

دبیــری زبــان و ادبیــات عربــی شــده اســت. 
ــد،  ــی توانمن ــا هــدف تربیــت دبیران ــه ب ــان اســت ک ــی یکــی از رشــته های دانشــگاه فرهنگی ــات عرب ــان و ادبی ــری زب رشــته دبی
متخصــص و آشــنا بــا رشــته زبــان و ادبیــات عربــی تأســیس شــده اســت. در واقــع ایــن رشــته را بایــد شــامل 2 بخــش دانســت؛ 
بخشــی شــامل محتــوای مرتبــط بــا رشــته زبــان و ادبیــات عربــی اســت کــه بــا هــدف آشــنایی فارغ التحصیــالن بــا ایــن رشــته و 
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کســب اطالعــات و علــم الزم جهــت آمــوزش ایــن رشــته تدویــن شــده، بــه همیــن دلیــل مجموعــه ای از دروس مرتبــط بــا زبــان 
ــا علــوم تربیتــی  ــوان ب ــی در ایــن رشــته وجــود دارد. بخــش دیگــر ایــن رشــته شــامل چیزهایــی  اســت کــه می ت و ادبیــات عرب
مرتبــط دانســت. در واقــع ایــن بخــش بــه فارغ التحصیــالن ایــن رشــته کمــک می کنــد تــا توانمنــدی الزم جهــت ارتبــاط صحیــح 
بــا دانش آمــوزان و تدریــس را داشــته باشــند و آن هــا را از نظــر تئــوری و کاربــردی آمــاده دبیــری می کنــد. بــه نوعــی می تــوان 

گفــت ایــن رشــته ترکیبــی از دو رشــته زبــان و ادبیــات عربــی و علــوم تربیتــی اســت. 
امکان ادامه تحصیل

ایــن رشــته صرفــا در دانشــگاه فرهنگیــان و بــا شــرایط خــاص ایــن دانشــگاه، دانشــجو می پذیــرد و از ایــن جهــت ممکــن اســت 
ــا  ــرای ادامــه تحصیــل نیــز افــراد می تواننــد وارد رشــته ها و گرایش هــای مرتبــط ب پذیرفتــه شــدن در آن کمــی دشــوار باشــد. ب

زبــان و ادبیــات عربــی شــوند و در مقاطــع باالتــر ادامــه تحصیــل دهنــد. 
آینده شغلی

ــه  ــا توجــه ب ــی اســت و ب ــات عرب ــان و ادبی ــری زب ــن رشــته، دبی ــالن ای ــرای فارغ التحصی ــت ب ــن بســتر فعالی مشــخصا اصلی تری
ــوده  ــه آس ــن عرص ــه ای ــوان از ورود ب ــی می ت ــه نوع ــود، ب ــس می ش ــان تدری ــگاه فرهنگی ــا در دانش ــته صرف ــن رش ــه ای این ک
ــد  ــوند، می توانن ــنا می ش ــی آش ــات عرب ــان و ادبی ــا زب ــته ب ــن رش ــالن ای ــه فارغ التحصی ــه این ک ــه ب ــا توج ــه ب ــود. البت ــر ب خاط

ــند.  ــته باش ــز داش ــی نی ــات عرب ــان و ادبی ــته زب ــالن رش ــا فارغ التحصی ــترکی ب ــغلی مش ــای ش موقعیت ه
دبیری علوم اجتماعی

امــروزه بــا گســترش روابــط اجتماعــی و تأثیــر جامعــه بــر تمــام بخش هــای زندگــی مــا، می تــوان گفــت علــوم اجتماعــی یکــی 
از الزم تریــن علــوم در ایــن دوران اســت. بــه همیــن دلیــل الزم اســت افــراد حداقــل بــا مبانــی ابتدایــی و کلیــات ایــن رشــته آشــنا 
باشــند و وجــود افــرادی کــه بتواننــد ایــن رشــته را بــه شــکل مناســب و صحیــح تدریــس نماینــد، از اهمیــت باالیــی برخــوردار 

اســت. 
رشــته دبیــری علــوم اجتماعــی یکــی از رشــته های دانشــگاه فرهنگیــان اســت کــه بــا هــدف تربیــت دبیرانــی توانمنــد، متخصــص 
و آشــنا بــا رشــته علــوم اجتماعــی تأســیس شــده اســت. در واقــع ایــن رشــته را بایــد شــامل 2 بخــش دانســت، بخشــی شــامل 
محتــوای مرتبــط بــا رشــته علــوم اجتماعــی اســت کــه بــا هــدف آشــنایی فارغ التحصیــالن بــا ایــن رشــته و کســب اطالعــات و 
علــم الزم جهــت آمــوزش ایــن رشــته تدویــن شــده، بــه همیــن دلیــل مجموعــه ای از دروس مرتبــط بــا علــوم اجتماعــی در ایــن 
رشــته وجــود دارد. بخــش دیگــر ایــن رشــته شــامل چیزهایــی  اســت کــه می تــوان بــا علــوم تربیتــی دانســت. در واقــع ایــن بخــش 
بــه فارغ التحصیــالن ایــن رشــته کمــک می کنــد تــا توانمنــدی الزم جهــت ارتبــاط صحیــح بــا دانش آمــوزان و تدریــس را داشــته 
باشــند و آن هــا را از نظــر تئــوری و کاربــردی آمــاده دبیــری می کنــد. بــه نوعــی می تــوان گفــت ایــن رشــته ترکیبــی از دو رشــته 

علــوم اجتماعــی و علــوم تربیتــی اســت. 
امکان ادامه تحصیل

ایــن رشــته صرفــا در دانشــگاه فرهنگیــان و بــا شــرایط خــاص ایــن دانشــگاه، دانشــجو می پذیــرد و از ایــن جهــت ممکــن اســت 
ــا  ــرای ادامــه تحصیــل نیــز افــراد می تواننــد وارد رشــته ها و گرایش هــای مرتبــط ب پذیرفتــه شــدن در آن کمــی دشــوار باشــد. ب

علــوم اجتماعــی شــوند و در مقاطــع باالتــر ادامــه تحصیــل دهنــد. 
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آینده شغلی
ــه این کــه  ــا توجــه ب ــوم اجتماعــی اســت و ب ــرای فارغ التحصیــالن ایــن رشــته، دبیــری عل مشــخصا اصلی تریــن بســتر فعالیــت ب
ــود.  ــن عرصــه آســوده خاطــر ب ــه ای ــوان از ورود ب ــه نوعــی می ت ــس می شــود، ب ــان تدری ــا در دانشــگاه فرهنگی ــن رشــته صرف ای
ــای شــغلی  ــد موقعیت ه ــی آشــنا می شــوند، می توانن ــوم اجتماع ــا عل ــن رشــته ب ــالن ای ــه فارغ التحصی ــه این ک ــا توجــه ب ــه ب البت

ــا فارغ التحصیــالن رشــته علــوم اجتماعــی نیــز داشــته باشــند.  مشــترکی ب
آموزش تربیت بدنی

تربیــت بدنــی رشــته ای اســت کــه برخــالف ظاهــر ســاده  و همگانــی اش کــه بســیاری ممکــن اســت فکــر کننــد چنــدان نیازمنــد 
ــرای  تخصــص نیســت، پیچیدگی هــا و جزئیــات تخصصــی بســیاری دارد. آمــوزش تربیــت بدنــی نیــز همین طــور اســت؛ یعنــی ب
آمــوزش تربیــت بدنــی عــالوه بــر این کــه بایــد ریزه کاری هــا و جزئیــات رشــته تربیــت  بدنــی را بشناســیم الزم اســت از توانایی هــا 

و تخصص هــای الزم جهــت آمــوزش آن نیــز برخــوردار باشــیم. 
رشــته آمــوزش تربیــت بدنــی رشــته ای اســت کــه بــا هــدف تربیــت افــرادی توانمنــد، متخصــص و آشــنا بــا رشــته تربیــت بدنــی 
تأســیس شــده اســت. در واقــع ایــن رشــته را بایــد شــامل 2 بخــش دانســت؛ بخشــی شــامل محتــوای مرتبــط بــا رشــته تربیــت 
بدنــی اســت کــه بــا هــدف آشــنایی فارغ التحصیــالن بــا ایــن رشــته و کســب اطالعــات و علــم الزم جهــت آمــوزش ایــن رشــته 
ــا تربیــت بدنــی در ایــن رشــته وجــود دارد. بخــش دیگــر ایــن  تدویــن شــده، بــه همیــن دلیــل مجموعــه ای از دروس مرتبــط ب
ــه فارغ التحصیــالن ایــن  ــا علــوم تربیتــی مرتبــط دانســت. در واقــع ایــن بخــش ب رشــته شــامل چیزهایــی  اســت کــه می تــوان ب
رشــته کمــک می کنــد تــا توانمنــدی الزم جهــت ارتبــاط صحیــح بــا افــراد مــورد آمــوزش و تدریــس را داشــته باشــند و آن هــا را 
ــه نوعــی می تــوان گفــت ایــن رشــته ترکیبــی از دو رشــته تربیــت بدنــی  از نظــر تئــوری و کاربــردی آمــاده آمــوزش می کنــد. ب

و علــوم تربیتــی اســت. 
امکان ادامه تحصیل

ــر  ــی شــوند و در مقاطــع باالت ــا رشــته تربیــت بدن ــراد می تواننــد وارد رشــته ها و گرایش هــای مرتبــط ب ــرای ادامــه تحصیــل اف ب
ادامــه تحصیــل دهنــد. 

آینده شغلی
مشــخصا اصلی تریــن بســتر فعالیــت بــرای فارغ التحصیــالن ایــن رشــته، آمــوزش در رشــته تربیــت بدنــی اســت. البتــه بــا توجــه 
ــا  ــترکی ب ــغلی مش ــای ش ــد موقعیت ه ــوند، می توانن ــنا می ش ــی آش ــت بدن ــا تربی ــته ب ــن رش ــالن ای ــه فارغ التحصی ــه این ک ب

ــز داشــته باشــند.  ــی نی ــت بدن ــالن رشــته تربی فارغ التحصی
تربیت مربی عقیدتی سیاسی

رشــته تربیــت مربــی عقیدتــی سیاســی بــا هــدف تربیــت کارشناســانی متعهــد کــه توانایــی و تخصــص آمــوزش و تعلیــم مســائل 
ــروی  ــه نی ــم ب ــوزش و تعلی ــن رشــته آم ــی ای ــی و سیاســی را داشــته باشــند، تأســیس شــده اســت. هــدف اصل ــی، تربیت عقیدت
رزمنــده و نظامــی اســت؛ در واقــع ایــن رشــته جهــت آمــوزش مربیانــی تأســیس شــده کــه بتواننــد بــا ورود بــه مراکــز نظامــی در 
جایگاه هــای عقیدتــی و سیاســی قــرار بگیرنــد و در راســتای آمــوزش ایــن مفاهیــم بــه ســایر نیروهــای نظامــی، مشــغول بــه کار 

شــوند. ایــن دوره در مقطــع کارشناســی ارائــه می شــود و طــول آن بــه شــکل معمــول 4 ســال اســت. 
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امکان ادامه تحصیل
ایــن رشــته صرفــا در دانشــگاه های افســری و بــا شــرایط خــاص دانشــجو می پذیــرد و امــکان ادامــه تحصیــل در همــان دانشــگاه، 

بــا شــرایطی خــاص و متأثــر از فضــای نظامــی امکان پذیــر اســت. 
آینده شغلی

ــوال  ــوند و معم ــه کار می ش ــغول ب ــی مش ــی و سیاس ــای عقیدت ــی و در جایگاه ه ــز نظام ــته در مراک ــن رش ــالن ای فارغ التحصی
می تواننــد بــه عنــوان مربــی در ایــن مراکــز فعالیــت داشــته باشــد، البتــه ممکــن اســت بــا گذشــت زمــان، کســب تجربــه و درجــه  

ــد.  ــر در جایگاه هایــی ماننــد معاونــت عقیدتــی ـ سیاســی ایــن مراکــز نیــز قــرار بگیرن باالت
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معرفی رشته های گروه هنر

رشته ارتباط تصویری )گرافیک(
ــروزه بســیار پیشــرفت  ــاط ام ــن ارتب ــوده اســت. ای ــای او ب ــزو اولویت ه ــش بشــر ج ــال های نخســتین پیدای ــاط از س ــاد ارتب ایج
کــرده و بــه شــکل های مختلــف وجــود دارد. یکــی از ایــن روش هــا ایجــاد ارتبــاط از طریــق تصاویــر اســت. اگــر بخواهیــم مفهومــی 
را بــا زبــان بــه افــراد مختلــف در سرتاســر دنیــا انتقــال دهیــم، مجبوریــم بــا هــر شــخص بــا ادبیــات و دســتور زبــان کشــورش 
صحبــت کنیــم. امــا زمانــی کــه یــک تصویــر کــه پیامــی را بیــان می کنــد را بــه ایــن افــراد نشــان می دهیــم، مســتقل از زبــان، 
همــه آن هــا پیــام تصویــر را درک کــرده و بــا آن ارتبــاط برقــرار می کننــد. ارتبــاط تصویــری یــک روش ارتباطــی بــا ذهــن انســان 
ــم راهنمایــی و رانندگــی در بیــن همــه مــردم  ــرای مثــال عالئ ــان و ادبیــات اشــخاص مطــرح می شــود. ب ــر از زب اســت کــه فرات
دنیــا معنایــی مشــترک دارنــد. رشــته ارتبــاط تصویــری بــا کمــک ابــزار و امکانــات مختلــف، پیــام را از طریــق تصویــر بــه مخاطــب 
ــل انتشــار هســتند، طــرح گرافیکــی می باشــند،  ــه وســیله چــاپ قاب ــه ب ــی ک ــه طرح های ــر کلی ــان دیگ ــه بی ــد. ب ــال می ده انتق

یعنــی یــک طــرح گرافیکــی آمادگــی انتشــار وســیع بــه منظــور انتقــال پیــام خویــش را دارد. 
هــدف از ایــن رشــته تربیــت کارشناســانی اســت کــه بتواننــد بــا تکیــه بــر اصــول روان شناســی تصاویــر گرافیکــی را طراحــی کننــد 
ــد  ــد بتوان ــک کاالی تجــاری اســتفاده می شــود بای ــغ ی ــال پوســتری کــه در تبلی ــرای مث ــد. ب ــال دهن ــا مفهــوم دلخــواه را انتق ت
ــا در طراحــی عکــس  ــن رشــته صرف ــه فعالیــت کارشناســان ای ــه نفــع اوســت. البت ــن کاال ب ــد ای ــد کــه خری ــع کن ــده را قان بینن
ــاط  ــک ارتب ــت ی ــرار اس ــه ق ــر آن چ ــا و ه ــازی ها، صحنه آرایی ه ــا، فضاس ــو کلیپ ه ــی ویدئ ــه در طراح ــت، بلک ــتر نیس و پوس

ــد، صاحــب نظــر می شــوند.  ــرار کن ــا مخاطــب برق ــری ب تصوی
ــات   ــا می دهــد. تبلیغ ــا تجــاری  را ارتق ــات  فرهنگــی  ی ــور تبلیغ ــری توانایی هــای  دانشــجویان  در ام ــاط تصوی ــع رشــته ارتب در واق
ــرای  نشــریات ، صفحه آرایــی  و آگهی هــای  مطبوعاتــی  می شــود  فرهنگــی شــامل  تصویرســازی  کتــب ، ســاخت  پوســتر، تبلیغــات  ب
ــرای  کاالهــای   ــا تبلیغــات  ب ــی  ماننــد غرفه ســازی  و غرفه آرایــی  ی و تبلیغــات  تجــاری  نیــز شــامل  تبلیغــات  نمایشــگاه های  بازرگان
مختلــف  اســت . در ضمــن  ارتبــاط  تصویــری  دارای  شــاخه های  دیگــری  ماننــد آرم ســازی ، انیمیشــن  و طراحــی  راهنمــای  محیطــی  

می باشــد. 
الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن رشــته در مقطــع کاردانــی نیــز بــا دو عنــوان: کاردانــی علمــی کاربــردی گرافیــک و کاردانــی علمــی 

کاربــردی گرافیــک رایانــه ارائــه می شــود. 
توانایی های الزم

دانشــجوی  ارتبــاط  تصویــری  بایــد عــالوه  بــر خالقیــت ، عاشــق  ایــن  کار بــوده  و طراحــی  قــوی  و زبردســت  باشــد. چــون  طراحــی  
اســاس  کار او می باشــد. یــک گرافیســت بایــد بــا علومــی مثــل جامعه شناســی، روان شناســی، بازاریابــی و ادبیــات آشــنایی داشــته 
و از درک روان شــناختی قــوی، برخــوردار باشــد چــرا کــه بایــد مفهــوم را بــا زبــان تصویــر بــه ذهــن و روان مخاطــب انتقــال دهــد. 
یــک  پیــام  تبلیغاتــی  بایــد بــا توجــه  بــه  مخاطــب  آن  ســاخته  شــود؛ یعنــی  بایــد توجــه  داشــت  کــه  مخاطــب  ایــن  پیــام  از نظــر 
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ــری   ــف  هن ــاخه های  مختل ــا ش ــد ب ــد بای ــن  هنرمن ــت . هم چنی ــطحی  اس ــه  س ــق  در چ ــته ها و عالی ــادی  و خواس ــی ، اقتص فرهنگ
آشــنایی  کامــل  داشــته  باشــد. یــک  طــراح  الزم اســت از تکنیک هــای  عکاســی ، چــاپ ، خوشنویســی ، نقاشــی ، طراحــی  صنعتــی ، 
اصــول  و مبانــی  صنایــع  دســتی  و ... در کارش  اســتفاده  کنــد  و پیــام  موردنظــرش  را بــه  مخاطــب برســاند. در ایــن رشــته نیــاز اســت 
ــت  ــاز اس ــن نی ــذارد. هم چنی ــت بگ ــرح وق ــک ط ــرای ی ــاعت ها ب ــد س ــد و بتوان ــنا باش ــی آش ــای طراح ــا نرم افزاره ــراح ب ــه ط ک
همیشــه خــود را بــه روز کنــد و از آخریــن متد هــا و روش هــای طراحــی و ایده هــای جدیــد بــا خبــر باشــد و از آن هــا در پیشــرفت 
کار خــود اســتفاده کنــد. گفتنــی  اســت  کــه  دانشــجویان  ایــن  رشــته  بــه  صــورت  نیمه متمرکــز گزینــش  می شــوند؛ یعنــی  عــالوه  

بــر آزمــون  علمــی ، اســتعداد و خالقیــت  دانشــجویان  در یــک  آزمــون  عملــی  نیــز ســنجیده  می شــود. 
واحدهای درسی

ــمی ، کارگاه   ــای  تجس ــی  هنره ــه ، مبان ــی  پای ــه طراح ــوان ب ــوده و از دروس آن می ت ــی ب ــد درس ــته دارای ۱35 واح ــن رش ای
حجم ســازی ، آشــنایی  بــا هنــر در تاریــخ ، تاریخچــه  کتابــت ، خوشنویســی ، عکاســی  پایــه ، ارتبــاط  تصویــری ، چــاپ  دســتی ، هنــر و 
تمــدن  اســالمی ، تصویرســازی ، کارگاه  عکــس  رنگــی )انســان ، طبیعــت و طراحــی (، تجزیــه  و تحلیــل  هنرهــای  تجســمی ، آشــنایی  بــا 
هنرهــای  معاصــر، تجزیــه  و تحلیــل  آثــار ارتبــاط  تصویــری ، چــاپ  ماشــینی ، تصویــر متحــرک ، طــرح  عملــی  جامــع  و ... اشــاره کــرد. 

امکان ادامه تحصیل
ــا شــرکت در مجموعــه هنرهــای تصویــری و طراحــی، در  فارغ التحصیــالن ایــن رشــته می تواننــد در مقطــع کارشناســی ارشــد ب

یکــی از گرایش هــای ارتبــاط تصویــری، تصویــر متحــرک )انیمیشــن( و تصویرســازی ادامــه تحصیــل دهنــد. 
آینده شغلی 

ــات   ــی  از کار او تبلیغ ــا بخش ــون  تنه ــود دارد چ ــادی  وج ــغلی  زی ــای  ش ــری  فرصت ه ــاط  تصوی ــل  ارتب ــک  فارغ التحصی ــرای  ی ب
می باشــد و ایــن  در حالــی  اســت  کــه  تبلیغــات  محــدوده  خاصــی  نــدارد. فارغ التحصیــالن ایــن رشــته می تواننــد بــه عنــوان طــراح 
و مشــاور طراحــی در نشــریات، مطبوعــات، طرح هــای تبلیغاتــی، کارهــای فرهنگــی و هنــری و اجتماعــی مشــغول بــه کار شــوند. 
ــای کاری  ــر حوزه ه ــری از دیگ ــی و هن ــای فرهنگ ــنواره ها و مکان ه ــازی جش ــا، فضا س ــه برنامه ه ــای صحن ــن طراحی ه هم چنی

آنهاســت. 
از ســوی  دیگــر تصویرســازی  و طراحــی  روی  جلــد کتــب ، صفحه آرایــی  مجــالت  و روزنامه هــا و تهیــه  آرم  و نشــانه  نیــز در حیطــه  

کار یــک  متخصــص  ارتبــاط  تصویــری  قــرار دارد. 
باستان شناسی

علــم باستان شناســی، شــناخت حقایــق فرهنگ هــای گذشــته اســت کــه در تاریــخ نامــی از آنــان و شــیوه زندگیشــان بــرده نشــده 
یــا بــه نــدرت بــرده شــده اســت. مطالعــات باستان شناســی مــا را بــه دنیــای زندگــی گذشــتگان می بــرد وســخن کســانی را کــه 
امــروز خاموشــند بــاز می شــنویم. در کاوش هــای باستان شناســی عــالوه بــر آشــنایی بــا فرهنگ هــای مــادی ماننــد مذهــب، آداب 
ــرای  ــان ب ــرد. باستان شناس ــرار می گی ــه ق ــی و مطالع ــورد بررس ــز م ــی نی ــای فرهنگ ــنت ها ورفتاره ــات، س ــان وادبی ــوم، زب ورس
ــی شــبیه  ــن رشــته از جهات ــد. ای ــرار می دهن ــه ق ــورد مطالع ــار و بقایایــش م ــق آث ــق فرهنگــی انســان او را ازطری شــناخت حقای
ــا در  ــم ام ــا را مطالعــه می کنی ــی آن ه ــا و ســیر زمان ــا سرگذشــت تمدن ه ــخ م ــاوت کــه در تاری ــن تف ــا ای ــخ اســت ب رشــته تاری
باستان شناســی مــا بــه دنبــال کشــف تاریــخ هســتیم. یــک باستان شــناس مدت هــا بــه دنبــال کشــف آثــار بــه جــا مانــده از تاریــخ 

انـــتـــخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب رشـتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه148



ــوده را تفســیر کنــد. رشــته باستان شناســی زیــر نظــر گــروه علــوم انســانی تعریــف  ــه وســیله آن بتــوان آن چــه ب ــا ب می گــردد ت
می شــود کــه از گــروه آزمایشــی هنــر نیــز می تــوان بــه آن ورود پیــدا کــرد. ایــن رشــته در دو مقطــع کاردانــی و کارشناســی ارائــه 
می شــود. هــدف دوره کاردانــی باستان شناســی، تربیــت افــرادی اســت کــه دانــش و تجربــه الزم را بــرای مشــارکت در مطالعــات، 

ــه عنــوان کمــک کارشناســان و عضــو هیــأت اجرایــی داشــته باشــند.  پژوهش هــا و کاوش هــای باستان شناســی ب
توانایی های الزم

ــا داشــته و اهــل صبــر و تــالش و پشــت کار باشــد. ممکــن اســت  ــه تاریــخ و جغرافی ــی ب ــد تســلط خوب یــک باستان شــناس بای
یــک باستان شــناس ماه هــا در یــک منطقــه آب و هوایــی بــه کنــده کاری و حفــاری بــرای رســیدن بــه آثــار باقــی مانــده از تاریــخ 

بپــردازد کــه ایــن نیــاز بــه داشــتن شــرایط بدنــی و روحــی مناســب دارد. 
واحدهای درسی

ایــن رشــته در مقطــع کارشناســی دارای ۱4۱ واحــد می باشــد. از دروس ایــن رشــته در مقطــع کارشناســی و کاردانــی می تــوان بــه 
تاریخچــه علــم باستان شناســی، آشــنایی بــا باستان شناســی و آثــار تاریخــی پیــش از اســالم ایــران، ســفال دوره پیــش از اســالم 
ــران، ســفال دوره  ــا بافت هــا و محوطه هــای دوره اســالمی ای ــران، آشــنایی ب ــر و تمــدن اســالمی، خطــوط باســتانی ای ــران، هن ای

اســالمی ایــران، خطــوط و خوانــدن کتیبه هــای اســالمی و ... اشــاره نمــود. 
امکان ادامه تحصیل

ــی و  ــته های باستان شناس ــد در رش ــی ارش ــع کارشناس ــانی در مقط ــوم انس ــروه عل ــد از گ ــته می توانن ــن رش ــالن ای فارغ التحصی
تاریــخ ادامــه تحصیــل دهنــد. 

آینده شغلی
آینــده شــغلی ایــن رشــته در یــک دوقطبــی عجیــب قــرار دارد. از ســویی بــا توجــه بــه پیشــینه تاریخــی و فرهنگــی خاصــی کــه 
ــفانه در  ــر متأس ــوی دیگ ــد و از س ــم می کن ــته فراه ــن رش ــان ای ــان و محقق ــرای کارشناس ــی را ب ــای فراوان ــران دارد، فرصت ه ای
ایــران چنــدان توجهــی بــه ایــن مســأله نمی شــود. در نتیجــه اگــر فــردی بــا عالقــه بــه تاریــخ و فرهنــگ ایــران وارد ایــن رشــته 
شــود، در آینــده می توانــد بــا پشــتکار و عالقــه ای کــه دارد زمینه هــای گســترده فعالیــت در ایــن حــوزه را بــرای خــودش و دیگــران 
بــاز کنــد. امــا بایــد بدانیــم کــه ایــن فرصت هــا از پیــش آمــاده شــده و راحــت نخواهنــد بــود. فارغ التحصیــالن ایــن رشــته عمومــا 

جــذب ســازمان میــراث فرهنگــی و مراکــز دولتــی خواهنــد شــد. 
 تلویزیون و هنرهای دیجیتالی

ــده ای از  ــش عم ــراد بخ ــیاری از اف ــز بس ــران نی ــت. در ای ــان اس ــر در جه ــانه های مؤث ــن رس ــن و اصلی تری ــون از مهم تری تلویزی
اوقــات فراغــت خــود را بــا تلویزیــون ســپری می کننــد. هنگامــی کــه ســخن از تلویزیــون بــه میــان می ایــد دیدگاه هــای متفــاوت 
ــد از  ــن رســانه می توان ــه ای درســت هســتند. ای ــک از جنب ــی کــه هــر ی ــه آن مطــرح می شــود؛ دیدگاه های و متناقضــی نســبت ب
یــک ســو اعتیــادی مخــرب و از ســوی دیگــر شــیوه ای نویــن و فراگیــر بــرای آمــوزش و اطالع رســانی باشــد. لــذا توجــه بــه نــوع 
برنامه هــای تولیــدی و اســتفاده از آخریــن تکنولــوژی در آن هــا یکــی از اولویت هــای اصلــی مســئوالن ســیما محســوب می شــود. 
ــادی دارد. هــر ســاله دانشــکده   ــه همیــن جهــت تربیــت و آمــوزش برنامه ســازان و متخصصــان ایــن رســانه اهمیــت بســیار زی ب
صــدا و ســیمای جمهــوری اســالمی ایــران از طریــق آزمــون سراســری عــده ای از داوطلبــان عالقه منــد را بــرای تحصیــل در ایــن 
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ــک  ــد ی ــد در تولی ــن رشــته تربیــت دانشــجویان و کارشناســانی اســت کــه بتوانن ــه ای ــد. هــدف از ارائ دانشــکده گزینــش می کن
برنامــه تلویزیونــی مثــل فیلــم، ســریال، کارتــون، اجــرا و ... همــکاری کننــد. 

توانایی های الزم
رشــته تلویزیــون و هنرهــای دیجیتالــی یکــی از رشــته های نیمه متمرکــز آزمــون سراســری اســت. بنابرایــن شــما پــس از شــرکت 
در آزمــون سراســری بایــد در آزمــون تخصصــی دانشــکده صــدا و ســیما نیــز شــرکت کنیــد. دانشــجویان ایــن رشــته بایــد ذوق 
هنــری خوبــی داشــته باشــند، مخاطــب خــود یعنــی قشــرهای مختلــف مــردم ایــران را بشناســند، بــا فرهنــگ آن هــا آشــنا باشــند 
و ذائقــه آن هــا را درک کننــد. بعضــا تولیــد یــک مجموعــه تلویزیونــی نیــاز بــه صــرف زمــان و هزینــه باالیــی دارد و ســاعت ها کار 

اجرایــی می طلبــد کــه افــراد شــاغل در ایــن زمینــه بایــد بتواننــد بــا ایــن فضــا کنــار بیاینــد. 
واحدهای درسی

ایــن رشــته دارای ۱40 واحــد در مقطــع کارشناســی می باشــد. از دروس ایــن رشــته می تــوان بــه مبانــی ارتباطــات، مردم شناســی 
و رســانه های تصویــری، ارتباطــات بصــری، مخاطب شناســی تلویزیــون، فلســفه هنــر، تاریــخ انیمیشــن، ســیر تحــوالت گرافیــک، 

نرم افزارهــای گرافیــک، تدویــن دیجیتــال و ... اشــاره نمــود. 
امکان ادامه تحصیل

ــا شــرکت در مجموعــه هنرهــای تصویــری و طراحــی، در  فارغ التحصیــالن ایــن رشــته می تواننــد در مقطــع کارشناســی ارشــد ب
یکــی از گرایش هــای ارتبــاط تصویــری، تصویــر متحــرک )انیمیشــن( و تصویرســازی ادامــه تحصیــل دهنــد. 

آینده شغلی
ــه  ــری ب ــف هن ــای مختل ــد در گروه ه ــود و می توانن ــد ب ــن رشــته در صــدا و ســیما خواه ــالن ای ــی کاری فارغ التحصی حــوزه اصل
تولیــد برنامــه بــرای تلویزیــون بپردازنــد. تنــوع کار در ایــن رشــته باالســت چــرا کــه یــک برنامــه تلویزیونــی بــرای ســاخت نیــاز 

بــه انــواع فنــون، متخصصــان و کارشناســان دارد. 
چاپ 

صنعــت چــاپ دارای قدمتــی طوالنــی در زندگــی بشــر اســت. انتقــال هــر نــوع حــرف، نقــش و تصویــر روی یــک مــاده خــاص، در 
تیــراژ باالتــر از یــک عــدد بطوریکــه شــکل و فــرم انتقــال یافتــه تغییــری نکنــد را چــاپ می گوینــد. چــاپ نشــان دهنده تمــدن، 
ــم، فرهنــگ و ادب همــان مجموعــه  پیشــرفت، شــکوفایی و خالقیــت یــک مجموعــه اســت و یکــی از کارایی هــای آن حفــظ عل
نیــز می باشــد. امــروزه دیگــر نمی تــوان بــه روش ســنتی در صنعــت چــاپ آمــوزش دیــد و وارد ایــن حــوزه شــد. علــت ایــن امــر 
پیشــرفت روزافــزون تکنولــوژی در ایــن صنعــت اســت. بنابرایــن مســائل مربــوط بــه حــوزه صنعــت چــاپ بایــد بــه صــورت حرفــه ای 

و آکادمیــک بــه افــراد انتقــال داده شــود. 
ــا 3 مرحلــه پیــش از چــاپ، چــاپ و پــس از چــاپ آشــنا می شــوند و در نهایــت می تواننــد یــک  در رشــته چــاپ، دانشــجویان ب

محتــوای گرافیکــی یــا بصــری را روی یــک محصــول فیزیکــی پیــاده ســازند. 
توانایی های الزم

یکــی از نیاز هــای مهــم پیشــرفت در ایــن رشــته آشــنایی دقیــق بــا طراحــی و گرافیــک اســت، یعنــی هنگامــی کــه یــک طــرح 
بــه شــما ارائــه شــد، بایــد بتوانیــد آن را درک کــرده و بــا آن ارتبــاط برقــرار کنیــد. هم چنیــن فارغ التحصیــل ایــن رشــته بایــد بــا 
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فارغ التحصیــالن ســایر رشــته های هنــری زبــان مشــترک داشــته باشــد، امــا ایــن بــه معنــای آن نیســت کــه چــاپ، یــک رشــته 
ــه  هنــری اســت. چــاپ مجموعــه ای از هنــر و صنعــت اســت و دانشــجویان هــر پنــج گــروه آزمایشــی در صــورت عالقه منــدی ب

فراینــد چــاپ و داشــتن یــک پایــه هنــری می تواننــد در ایــن رشــته موفــق شــوند. 
واحدهای درسی

ــی  ــی، طراح ــیمی عموم ــار، ش ــات و آم ــه ریاضی ــوان ب ــه از دروس آن می ت ــد ک ــی می باش ــد درس ــته دارای ۱35 واح ــن رش ای
پایــه، فیزیــک، مبانــی کامپیوتــر و اینترنــت، مبانــی هنرهــای تجســمی، رســم فنــی عمومــی و پرســپکتیو، کارگاه عکاســی رنگــی، 
ــاپ،  ــت چ ــاپ، استاندارد شناســی صنع ــاوری چ ــخ فن ــواد، تاری ــی، آزمایشــگاه م ــر، صفحه آرای ــک کامپیوت ــک، گرافی کارگاه گرافی
مــروری بــر روش هــای چــاپ، تکنولــوژی بســته بندی، تکنولــوژی صحافــی، لیتوگرافــی، شــناخت کاغــذ و مرکــب، اقتصــاد چــاپ 

و بازاریابــی چــاپ، قوانیــن و مقــررات چــاپ، کارگاه چــاپ دیجیتــال و ... اشــاره نمــود. 
امکان ادامه تحصیل

کارشناسی ارشد این رشته هنوز در کشور ما وجود ندارد. 
آینده شغلی 

ــا همــه فرآوری  هــای صنعتــی و محصــوالت کشــاورزی و  ــه نحــوی ب ــان رشــته ای، ب ــوان یــک صنعــت می ــه عن صنعــت چــاپ ب
ــته  ــن رش ــالن ای ــر و کار دارد. فارغ التحصی ــی س ــعه اجتماع ــای توس ــام جنبه ه ــن تم ــی هم چنی ــی و خارج ــی داخل ــز بازاریاب نی
ــر  ــوان ناظ ــه عن ــد ب ــن می توانن ــند. هم چنی ــته باش ــی داش ــور فعال ــی حض ــی و فرهنگ ــف صنعت ــای مختل ــد در زمینه ه می توانن
چــاپ، مدیــر چاپخانــه و کارشناســان متخصــص چــاپ فعالیــت نمــوده و در مرحلــه پــس از چــاپ نیــز بــه مجموعــه فعالیت هــای 

ــند.  ــته باش ــارت داش ــت و نظ ــی و ... مدیری ــازی، طالکوب ــرش، قالب س ــکات، ب ــی، دای ــی، سلفون کش ــه ورنی زن ــی از جمل متنوع
سینما

ــن  ــا ورود اولی ــز ب ــران نی ــر در ای ــن هن ــت. ای ــکل گرف ــازی ش ــینما و فیلم س ــر س ــرداری، هن ــن فیلمب ــن دوربی ــراع اولی ــا اخت ب
ســینماتوگراف در دوره مظفــر الدیــن شــاه، کم کــم راه خــود را آغــاز کــرد. ســینما هنــری اســت کــه بــه ضبــط و آرشــیو حــوادث 
تــوام بــا صــدا و مفاهیــم گوناگــون کــه بــه صــورت ویــژه ای در عرصــه هنــر تجلــی پیــدا کــرده اســت، می پــردازد. ســینما دارای دو 
بعــد محتوایــی و تکنیکــی اســت. در بعــد محتوایــی بــر زمینه هــای چــون علــوم انســانی، علــوم ارتباطــات، ادبیــات و رشــته های 
مختلــف هنــری تکیــه داشــته و از نظــر تکنیکــی از مباحــث فیزیــک صــوت، شــیمی، مکانیــک و الکترونیــک اســتفاده می کنــد. 
ــه  ــرداری در دفترچ ــن و فیلمب ــی، تدوی ــی، فیلم نامه نویس ــامل کارگردان ــش ش ــته در 4 گرای ــن رش ــال ۱3۹5 ای ــش از س ــا پی ت
انتخــاب رشــته ارائــه می شــد، امــا از ســال ۱3۹5 گرایش هــای ایــن رشــته برداشــته شــده و تمامــی داوطلبــان بــا عنــوان رشــته 
ــد.  ــد در دانشــگاه خــود گرایــش موردنظــر را انتخــاب نماین ــه می توانن ــدن دروس پای ــرش می شــوند و پــس از گذران ســینما پذی

توانایی های الزم
دارا بــودن شــّم هنــری، اســتعداد، عالقــه و تجربیــات هنــری جــزو عوامــل بی بدیــل ایجــاد موفقیــت در ایــن رشــته هســتند. مــورد 
دیگــری کــه قابــل اهمیــت اســت، دارا بــودن اطالعــات عمومــی هنــر، آشــنایی بــا عکاســی، داشــتن قــدرت بیــان خــوب، روحیــه 
اجتماعــی قــوی، خالقیــت ذهنــی بــاال و هم چنیــن تســلط بــر زبــان و ادبیــات فارســی بــه خصــوص در گرایــش فیلم نامه نویســی 

اســت کــه از عوامــل مهــم در انتخــاب ایــن رشــته بــه حســاب می آینــد. 

151 انـــتـــخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب رشـتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه



واحدهای درسی 
از دروس مشــترک ایــن رشــته می تــوان بــه فرهنــگ عامــه، آشــنایی بــا هنــر در تاریــخ، آشــنایی بــا ادبیــات کهــن ایــران و جهــان، 
ــخ فلســفه، جامعه شناســی، موســیقی، اصــول  ــا هنرهــای تجســمی، تاری ــران و جهــان، آشــنایی ب ــات معاصــر ای ــا ادبی آشــنایی ب
ــای نمایشــی،  ــی هنره ــخ ســینما، عکاســی، گزارش نویســی، مبان ــا، تاری ــم  در هنره ــی، ریت ــی ارتباطــات، طراحــی مقدمات و مبان
اصــول فیلمنامه نویســی، اصــول فیلمبــرداری، مبانــی تدویــن، اصــول کارگردانــی و ... اشــاره نمــود. بــرای هریــک از گرایش هــای 

چهارگانــه نــام بــرده شــده نیــز دروس تخصصــی بــه شــرح زیــر وجــود دارنــد: 
ــا  ــا نقاشــی متحــرک، مستندســازی، تولیــد برنامه هــای تلویزیونــی، آشــنایی ب ــوار فیلــم، آشــنایی ب گرایــش تدویــن: صــدا، البرات

ــن و ...  ــای تدوی ــیقی، تئوری ه ــن، موس ــم، تدوی ــیقی فیل ــینمایی، موس ــبک های س س
گرایش فیلمنامه نویسی:

ــی،  ــات نمایش ــخ ادبی ــی، تاری ــان، شخصیت شناس ــی جه ــبک های ادب ــم، س ــل فیل ــم، تحلی ــی فیل ــون نمایش ــا مت ــنایی ب آش
داستان نویســی، فیلمنامه نویســی، آشــنایی بــا شــعر در ایــران و جهــان و ... 

گرایش کارگردانی:
صــدا، البراتــوار فیلــم، آشــنایی بــا نقاشــی متحــرک، آشــنایی بــا متــون نمایشــی، مستندســازی، تحلیــل فیلــم، تولیــد برنامه هــای 

تلویزیونــی،  آشــنایی  بــا ســبک های ســینمایی، موســیقی فیلــم و ... 
گرایش فیلمبرداری:

ــرداری در  ــرداری، فیلمب ــزار فیلمب ــور و عدســی، شــناخت اب ــک ن ــای خــاص، فیزی ــم، جلوه ه ــل فیل ــم، تحلی ــوار فیل صــدا، البرات
ــر و ...  ــدی تصوی ــردازی، ترکیب بن ــور، نورپ ــگ و ن ــپکتیو رن ــرداری، پرس ــرک، فیلمب ــی متح نقاش

امکان ادامه تحصیل
ــای نمایشــی و ســینما، در  ــه هنره ــا شــرکت در مجموع ــد در مقطــع کارشناســی ارشــد ب ــن رشــته می توانن ــالن ای فارغ التحصی
ــد ســیما  ــات نمایشــی و تولی ــش(، ســینما، ادبی ــا 2 گرای ــو )ب ــه کنندگــی، رادی ــی، بازیگــری، تهی یکــی از گرایش هــای کارگردان

ادامــه تحصیــل دهنــد. 
آینده شغلی

ــن  ــد. ای ــده ای دارن ــش عم ــی نق ــری و اجتماع ــی، هن ــم فرهنگ ــده مفاهی ــال دهن ــوان انتق ــه عن ــته ب ــن رش ــالن ای فارغ التحصی
ــی و  ــن، طراح ــرداری، تدوی ــی، فیلمب ــی، فیلم نامه نویس ــم از کارگردان ــر اع ــاخه هایی از هن ــد در ش ــز می توانن ــالن نی فارغ التحصی

ــوند.  ــی ش ــری و آموزش ــز هن ــذب مراک ــده و ج ــغول کار ش ــژه مش ــای وی ــی و جلوه ه ــه، فیلمنامه نویس ــی صحن نقاش
 صنایع دستی

صنایــع دســتی از صنایعــی اســت کــه بــر پایــه خالقیــت، هنــر و ذوق انســان بنــا شــده اســت. صنایــع دســتی هــر منطقــه، شــهر 
یــا کشــور بــه خوبــی بیــان کننــده فرهنــگ، اعتقــادات، آداب و رســوم و ســنن آن هــا می باشــد. رشــته صنایــع دســتی رشــته ای 
اســت کــه در آن هنــر و کاربــرد در کنــار هــم قــرار می گیرنــد؛ بدیــن معنــا کــه برخــالف هنــر محــض مثــل هنــر نقاشــی کــه 
کاربــرد روزمــره نــدارد در ایــن رشــته ســاخت وســایل هنــری کــه کاربــرد روزمــره نیــز داشــته باشــند، مــورد توجــه اســت، بــرای 
مثــال می تــوان بــه ســاخت یــک کاســه زیبــا یــا کیــف زیبــا اشــاره نمــود. رشــته صنایــع دســتی بــا هــدف تربیــت هنرمنــدان و 

انـــتـــخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب رشـتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه152



متخصصانــی شــکل گرفتــه اســت کــه بتواننــد بــا تکیــه بــر دانــش، هنــر و خالقیــت خــود بــه بهتریــن شــکل، فرهنــگ غنــی کشــور 
را بــه افــراد و ســایر کشــورها انتقــال دهنــد. 

توانایی های الزم
ــرای طراحــی و دقــت و ریــز بینــی در اجــرا می باشــد.  مهم تریــن عامــل و الزمــه ایــن رشــته؛ عالقــه، خالقیــت و ذهــن فعــال ب
هم چنیــن  یــک  دانشــجوی  صنایــع  دســتی  الزم  اســت  بــا فرهنــگ  و ســنت  قدیــم  کشــور و ماشــین ها و ابــزار جدیــد آشــنا شــود 
ــاز  ــه ب ــوآوری  هنــری  داشــته  باشــد. یکــی از عواملــی کــه ب ــه  دهــد کــه  هــم  اصالــت  بومــی  و هــم  ن و در نتیجــه  طرح هایــی  ارائ
شــدن ذهــن طــراح صنایــع دســتی کمــک می کنــد، مشــاهده آثــار مختلــف، قدیمــی و گوناگــون اســت. گفتنــی  اســت  دانشــجویان  

صنایــع  دســتی  بایــد از آمادگــی  جســمانی  الزم نیــز برخــوردار باشــند. 
واحدهای درسی 

ــمی ، کارگاه   ــای  تجس ــی  هنره ــه ، مبان ــی  پای ــه طراح ــوان ب ــد. از دروس آن می ت ــی می باش ــد درس ــته دارای ۱44 واح ــن رش ای
ــع   ــخ ، تحــول  در صنای ــر در تاری ــا هن ــت ، آشــنایی  ب ــا هنرهــای  ســنتی ، تاریخچــه  کتاب حجم ســازی ، هندســه  نقــوش ، آشــنایی  ب
دســتی  دنیــا، تحقیــق  در صنایــع  دســتی  ایــران ، طراحــی  اشــیا در تمــدن  اســالمی ، کارگاه هــای صنایــع دســتی و ... اشــاره نمــود. 

امکان ادامه تحصیل
فارغ التحصیالن این رشته می توانند در مقطع کارشناسی ارشد با همین عنوان رشته ادامه تحصیل دهند. 

آینده شغلی 
ــران ، اداره   ــع  دســتی  ای ــراث  فرهنگــی ، ســازمان  صنای ــد در ســازمان هایی  مثــل  ســازمان  می ــن رشــته می توانن فارغ التحصیــالن ای
ــع  دســتی  در وزارت جهــاد کشــاورزی ، ســازمان  ایرانگــردی  و جهانگــردی ، اداره  کل  موزه هــا و وزارت  فرهنــگ  و ارشــاد  کل  صنای
ــه ،  ــا دایــر کــردن  کارگاهــی  در خان ــد. هم چنیــن  می تواننــد ب ــا کارشناســی  بپردازن ــه  کارهــای  پژوهشــی ، تحقیقاتــی  ی اســالمی  ب

هــم  درآمــد بهتــری  داشــته  باشــند و هــم  آن چــه دوســت  دارنــد، بســازند. 
طراحی صنعتی

ــا  ــه تغییــرات ســریعی کــه در روش هــا و ســبک های زندگــی انســان ها رخ می دهــد، نــوع کاالهــای مــورد اســتفاده ی ــا توجــه ب ب
روش و نــوع کاربــرد آن هــا نیــز تغییــر می کنــد. طراحــی صنعتــی حــوزه ای اســت کــه ســعی دارد همــگام بــا ایــن تغییــرات، کاالهــا 
و روش هــای جدیــدی ارائــه دهــد. بــه عنــوان مثــال یــک کارخانــه تولیــد کننــده اتومبیــل را در نظــر بگیریــد. گــروه طراحــی آن 
براســاس اســتانداردهای طراحــی و قوانیــن ســعی بــر طراحــی مدلــی می کننــد کــه مشــتریان بــازار آن را بپســندند. آن هــا روی 
ــد از  ــا بع ــن ایده ه ــه ای ــه می رســند ک ــای اولی ــه ایده ه ــا ب ــد و نهایت ــر می کنن ــی و ... فک ــدازه، سیســتم، طراحــی داخل ــگ، ان رن
ارزیابــی، نهایــی شــده و محصــول بــا توجــه بــه طــرح نهایــی طراحــی و روانــه بــازار می شــود. طراحــی صنعتــی ترکیبــی از هنــر 

طراحــی و آشــنایی بــا صنعــت اســت. 
ــه طــور خالصــه  ــا آن ب ــوم مرتبــط ب ــروژه خــاص، عل ــه هنــری و زیبایی شناســی، الزم اســت کــه در هــر پ ــه جــز مباحــث پای ب
ــل رشــته  ــن دلی ــه همی ــر ممکــن اســت. ب ــر آن غی ــل تأثیرگــذار ب ــن عوام ــدون در نظــر گرفت ــرا طراحــی ب ــه شــود. زی فراگرفت
ــک  ــالن آن در ی ــدام از فارغ التحصی ــر ک ــه ه ــد ک ــر می رس ــه نظ ــترده ب ــیار گس ــته بس ــک رش ــگاه اول ی ــی در ن طراحــی صنعت
ــر  ــری تبح ــه دیگ ــت در زمین ــن اس ــان، ممک ــته های آن ــم رش ــی ها و ه ــایر همکالس ــد و س ــی دارن ــاص توانایی های ــه خ زمین
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داشــته باشــند. الزم بــه ذکــر اســت کــه پذیــرش در ایــن رشــته بــه صــورت نیمه متمرکــز بــوده و داوطلبــان بایــد پــس از کنکــور 
سراســری در آزمــون عملــی نیــز شــرکت نماینــد. هم چنیــن ایــن رشــته هــم در مقطــع کارشناســی و هــم در مقطــع کاردانــی 

ــود.  ــه می ش ــردی ارائ ــی ـ کارب علم
توانایی های الزم

ــر خــالق  را  ــوآوری  و تفک ــی  ن ــد توانای ــن  رشــته  بای ــد و دانشــجوی  ای ــت  حــرف  اول  را می زن ــی ، خالقی در رشــته  طراحــی  صنعت
داشــته  باشــد؛ یعنــی  هــم  هنــر و صنعــت  را درک  کــرده  و هــم  قــدرت  مدیریــت  داشــته  باشــد. در کنــار این هــا بایــد اطالعــات 
ــن جامعه شناســی، روان شناســی و اقتصــاد کســب  ــر، پزشــکی و هم چنی ــرق و کامپیوت ــواد، ب ــک، م ــای مکانی ــی در حوزه ه جامع
کنــد تــا بتوانــد در کار خــود موفــق باشــد. نکتــه مهــم ایــن اســت کــه دانشــجویان رشــته طراحــی صنعتــی بــرای موفــق شــدن 
نبایــد تنهــا بــه دروس دانشــگاهی خــود تکیــه کننــد بلکــه هم زمــان بــا تحصیــل بایــد بــه دنبــال انجــام کارهــای عملــی و کســب 
تجربــه در ایــن حــوزه باشــند. هم چنیــن بایــد توجــه کــرد کــه طــراح بایــد توانایــی ســاعت ها کار روی یــک طــرح را داشــته باشــد 

ــد.  ــی کن ــود را طراح ــای خ ــی ایده ه ــای طراح ــا نرم افزار ه و ب
واحدهای درسی

ایــن رشــته دارای ۱35 واحــد درســی بــوده و از دروس آن می تــوان بــه آشــنایی  بــا هنــر در تاریــخ ، مــواد و روش هــای  ســاخت ، 
ــی   ــخ  طراح ــک ، تاری ــه ، فیزی ــی ، هندس ــی  صنعت ــردی ، نقشه کش ــی  کارب ــمی ، ریاض ــای  تجس ــی  هنره ــه ، مبان ــی  پای کارگاه  طراح
ــه   ــرم  و فضــا، مدل ســازی ، هنــر و تمــدن  اســالمی ، طراحــی  فنــی ، طراحــی  ب صنعتــی ، حجم ســازی ، کارگاه  طراحــی  صنعتــی ، ف

کمــک  کامپیوتــر، ارزیابــی  تولیــدات  صنعتــی ، اقتصــاد و مدیریــت  تولیــدات  صنعتــی  و ... اشــاره نمــود. 
امکان ادامه تحصیل

عالقه منــدان بــه ایــن رشــته می تواننــد تــا مقطــع کارشناســی ارشــد در رشــته طراحــی صنعتــی در داخــل کشــور و بــرای مقطــع 
دکتــری در خــارج از کشــور ادامــه تحصیــل دهنــد. 

آینده شغلی 
ــی،  ــی محیط ــیون، طراح ــی دکوراس ــول، طراح ــی محص ــای طراح ــک از زمینه ه ــد در هری ــته می توانن ــن رش ــالن ای فارغ التحصی
ــه منظــور  ــک محصــول ب ــا فرمــی ی ــات عملکــردی ی طراحــی خــودرو، طراحــی بســته بندی، طراحــی اصالحی)اصــالح خصوصی
ــه کار شــوند.  ــرای مجموعه هــای صنعتــی( مشــغول ب ــد( ب بهبــود کارایــی آن( و طراحــی هویــت )طراحــی هویــت ســازمانی )برن

عکاسی
عکاســی بــه فراینــد ثبــت تصاویــر به وســیله دریافــت و ثبــت نــور روی یــک ســطح حســاس بــه نــور، ماننــد نگاتیــو )فیلــم( یــا 
ــده و  ــه ش ــته مواج ــه گذش ــیاری نســبت ب ــای بس ــا تفاوت ه ــر ب ــود. عکاســی در عصــر حاض ــه می ش ــی، گفت سنســور الکترونیک
دلیــل آن بــه روز شــدن تجهیــزات اســت کــه عاملــی بســیار مهــم تلقــی می شــود. عکاســی حرفــه ای کــه بــه آن هنــر عکاســی 

ــود.  ــوزش داده می ش ــی آم ــورت تخصص ــه ص ــگاه ها ب ــه در دانش ــت ک ــزی اس ــان چی ــت، هم ــوان گف ــز می ت نی
در رشــته عکاســی دانشــجویان بــا علــوم و روش هــای مختلــف حــوزه عکاســی آشــنا شــده و رشــته های مختلــف عکاســی شــامل 

صنعتــی، تبلیغاتــی، علمــی، خبــری، طبیعــت و پرتــره را یــاد می گیرنــد. 
مبحثــی کــه در ایــن رشــته بســیار مهــم اســت اهمیــت آمــوزش عملــی واجرایــی آن اســت تــا یادگیــری آن بــه صــورت تئــوری. 
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بعضــی افــراد بــدون مطالعــه ایــن رشــته آثــار زیبایــی را ثبــت می کننــد و ایــن حرفــه را بــه صــورت نســل در نســل یــاد گرفته انــد 
و ایــن موضــوع نشــان دهنده آن اســت کــه تمریــن بهتریــن روش پیشــرفت فــرد در ایــن رشــته اســت. 

ــه می شــود.  ــا عنــوان عکاســی خبــری ارائ ــردی نیــز رشــته ای ب در کنــار کارشناســی عکاســی، در مقطــع کاردانــی علمــی ـ  کارب
دوره کاردانــی حرفــه ای عکاســی خبــری، یکــی از دوره هــای آمــوزش عالــی اســت کــه هــدف آن پــرورش تکنســین های متخصــص 
ــه  ــری، ب ــی و هن ــه خــاص فن ــا در زمین ــل در رشــته عکاســی اســت ت ــط تحصی ــه شــرایط و ضواب ــه عکاســی و آشــنا ب در زمین
ــوان  ــری می ت ــی خب ــه ای عکاس ــالن حرف ــای فارغ التحصی ــا و مهارت ه ــد. از قابلیت ه ــخگو باش ــه پاس ــزون جامع ــای روزاف نیاز ه
ــد فعــال خبــری و  ــه توانایــی تحلیــل عکس هــای خبــری، تشــخیص و انتخــاب ســوژه های مناســب، ایجــاد روحیــه خــالق، دی ب

توانایی هــای الزم تکنیکــی و فنــی در زمینــه عکاســی خبــری اشــاره کــرد. 
توانایی های الزم

ــوده  و  ــد در محیــط  جامعــه  ب ــرای انتخــاب ســوژه عکــس خــود دارد. او  بای ــه ذوق هنــری و ذهــن خــالق ب ــاز ب یــک عــکاس نی
پرجنــب  و جــوش  باشــد. عکاســی  شــکار لحظه هــا اســت  پــس  بایــد در ســاعات  مختلــف  شــبانه روز در مکان هــای  متفــاوت  حضــور 
داشــت  تــا بتــوان  لحظــه  موردنظــر را شــکار کــرد. هم چنیــن بایــد قــدرت تمرکــز کافــی را بــرای گرفتــن یــک عکــس بــا کیفیــت 
داشــته باشــد. بعضــا گاهــی انتخــاب ســوژه و زاویــه عکاســی کاری بســیار پر دردســر و ســخت می باشــد کــه عــکاس بایــد تحمــل 

ایــن مشــقت را داشــته باشــد. 
واحدهای درسی

ایــن رشــته دارای ۱2۱ واحــد می باشــد. از جملــه دروس ایــن رشــته می تــوان بــه مبانــی  هنرهــای  تجســمی ، کارگاه  طراحــی  پایــه ، 
کارگاه  عکاســی  پایــه ، هنــر و تمــدن  اســالمی ، شــیمی  عکاســی ، فیزیــک  و ابزارشناســی ، تاریخچــه  عکاســی ، آشــنایی  با فیلمبــرداری ، 

نورپــردازی ، فنــون  عرضــه  و نمایــش  عکــس ، تجزیــه  و تحلیــل  و نقــد عکــس ، کارگاه  تخصصــی  عکاســی  و ... اشــاره کــرد. 
امکان ادامه تحصیل 

عالقه مندان به این رشته می توانند در مقطع کارشناسی ارشد نیز این رشته را ادامه داده و تخصصی تر به آن بپردازند. 
آینده شغلی

آینــده شــغلی یــک عــکاس می توانــد متنــوع باشــد و بــه عنــوان خبرنــگار، مســتند ســاز، عــکاس آتلیــه، حفــظ آثــار و ... فعالیــت 
 . کند

ــه   ــا ب ــاز آن ه ــات  و نی ــترش  مطبوع ــم گس ــت آن ه ــوند. عل ــات  می ش ــذب  مطبوع ــی  ج ــته  عکاس ــالن  رش ــر فارغ التحصی بیش ت
ــان  ــن می ــه در ای ــوند البت ــی  می ش ــی  تبلیغات ــذب  عکاس ــز  ج ــالن نی ــی از فارغ التحصی ــت. برخ ــص اس ــده و متخص ــانی  زب عکاس
ــه  عکاســی  از مراســم  و میهمانی هــا  ــا افتتــاح آن هــا، ب ــا فعالیــت در اســتودیوهای خصوصــی ی نیــز تعــدادی  از فارغ التحصیــالن  ب
می پردازنــد. در حالــی  کــه  بــرای  کار در یــک  آتلیــه  عکاســی  نیــاز نیســت  کــه  دانشــجو 4 ســال  در دانشــگاه  تحصیــل  کنــد بلکــه  

ــاز کــرد.  ــه  عکاســی  ب ــرا گرفــت  و یــک  آتلی ــن  عکاســی  را ف ــاه  به راحتــی  ف ــوان طــی  چنــد م می ت
فرش 

ــای  ــوان فرهنگ ه ــود آن می ت ــار و پ ــه در ت ــری ک ــود. هن ــوب می ش ــی محس ــای ایران ــن هنره ــن و مهم تری ــرش از قدیمی تری ف
مختلــف ایرانــی را مشــاهده کــرد. در دنیــای امــروز بــرای موفــق بــودن در صنعــت فــرش، نیــاز بــه متخصصــان و کارشناســانی آشــنا 
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بــه مبانــی نظــری و عملــی فــرش اســت کــه رشــته دانشــگاهی فــرش بــه خوبــی ایــن افــراد را بــرای کشــور تربیــت می کنــد. ایــن 
رشــته در 2 مقطــع کاردانــی و کارشناســی ارائــه می شــود. 

ــه نمــاد  ــره ) ک ــواع گ ــرش، ان ــت، دارکشــی ف ــواع باف ــگ، رنگــرزی شــیمیایی و ســنتی، ان ــاف، رن ــا الی ــن رشــته ب دانشــجوی ای
فــرش اســت(، نحــوه حفــظ کیفیــت، ابعــاد فــرش و مرمــت فــرش آشــنا می شــود و در گرایــش  طراحــی، دانشــجو دربــاره انــواع 
ــا حــدودی  ــی و ت ــی آورد و در خصــوص طراحــی قال ــه دســت م ــات گســترده تری ب ــی اطالع ــای ایران ــای قالی ه ــف نقش ه مختل
گلیــم آمــوزش می بینــد. در گرایــش رنگــرزی دانشــجو بــا نحــوه رنگــرزی شــیمیایی و ســنتی آشــنا می شــود و در زمینــه شــیمی 
ــه طــور  ــه دســت مــی آورد. در گرایــش بافــت نیــز دانشــجو ب ــوژی مــواد رنگــرزی اطالعاتــی ب ــوژی رنــگ و تکنول ــه، تکنول تجزی
ــز  ــا نی ــایر زیراندازه ــش س ــد. در گرای ــوزش می بین ــی را آم ــت  قال ــا و باف ــواع گره ه ــردازد و ان ــی می پ ــت قال ــه باف ــر ب تخصصی ت
دانشــجو بافــت گلیــم، ســوماک، زیلــو، گبــه و ســایر زیرانداز هــا را آمــوزش می بینــد و بــا نحــوه مرمــت گلیــم، جغرافیــا، نقــوش 

و نمادهــای گلیــم و ســایر زیراندازهــای ســنتی ایــران آشــنا می شــود. 
از اهــداف اصلــی ایجــاد رشــته دانشــگاهی فــرش می تــوان بــه حفــظ و تقویــت فرهنــگ بومــی و ملــی بــا توجــه بــه اصالت هــای 
ــت  ــه منظــور تربی ــی ب ــوم نظــری و عمل ــوزش عل ــرش، آم ــت ف ــد و باف ــت تولی ــردن کیفی ــاال ب ــرش، ب ــت ف ــگ و باف نقــش و رن
نیــروی متخصــص و ... اشــاره کــرد. ایــن رشــته پیــش از ســال ۹5 دارای 4 گرایــش طراحــی، مرمــت و تکمیــل، رنگــرزی و ســایر 
ــن  ــد ای ــان می توانن ــا از دفترچــه انتخــاب رشــته حــذف شــده و داوطلب ــن گرایش ه ــه از ســال ۹5 ای ــوده اســت ک ــا ب زیراندازه
رشــته را بــا عنــوان کارشناســی و کاردانــی فــرش انتخــاب نماینــد. بــرای تمرکــز بــر گرایشــی مشــخص دانشــجویان ایــن رشــته 
پــس از گذرانــدن دروس پایــه می تواننــد گرایــش موردنظــر خــود را انتخــاب نماینــد. هم چنیــن در کنــار دوره کارشناســی ایــن 
رشــته، در مقطــع کاردانــی علمــی ـ کاربــردی نیــز رشــته ای بــا عنــوان فــرش دســتباف ارائــه می شــود کــه مشــابه رشــته فــرش 

ــر فــرش دســتباف می باشــد.  ــوده و تمرکــز آن ب ب
توانایی های الزم

ــدون هــدف  ــه هنــر و صنعــت فــرش باشــد. دانشــجویی کــه ب ــوآور و عالقه منــد ب دانشــجوی ایــن رشــته بایــد فــردی خــالق، ن
رشــته فــرش را انتخــاب کــرده باشــد، پــس از فارغ التحصیلــی جـایـــگاهی در صـــنعت فـــرش نـخواهـــد داشــت، زیــرا مهم تریــن 
ــد  ــراد عالقه من ــد. اف ــد ش ــته خواه ــی از کار خس ــس از مدت ــرد پ ــورت ف ــر اینص ــد در غی ــه می باش ــا عالق ــه کاره ــن در هم رک
ــد.  ــن زمینــه برمیدارن ــری نیــز در ای ــه دنبــال آمــوزش و بهبــود کیفیــت هنــر فــرش هســتند و قدم هــای مؤث ــن رشــته ب ــه ای ب
هم چنیــن کارشــناس فــرش بایــد از تاریــخ هنرهــای دســتی و بومــی، بــه خصــوص هنــر فرش بافــی آگاهــی داشــته باشــد و بــه 

ــوآوری برخــوردار باشــند.  ــت بومــی و هــم از ن ــه دهــد کــه هــم از اصال ــی ارائ ــاری ذوق هنــری، طرح های ی
واحدهای درسی

دروس مشترک در گرایش های مختلف فرش:
ــرش،  ــی ف ــرش، جامعه شناس ــخ ف ــالمی، تاری ــدن اس ــر در تم ــران، هن ــنتی ای ــای س ــوش در هنره ــه نق ــی، هندس ــیمی عموم ش
آشــنایی بــا هنرهــای ســنتی ایــران، کارگاه بافــت قالــی، شــناخت و ارزیابــی فــرش دســت بافت، اصــول رنگــرزی، جغرافیــای فــرش، 
ســیر تحــول و تطــور نقــوش و نمادهــا در هنرهــای ســنتی، علــوم الیــاف، ریســندگی، زیبایی شناســی فــرش ایــران، اقتصــاد فــرش 
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ایــران و ... 
دروس تخصصی گرایش طراحی:

کارگاه طراحــی گلیــم و ســایر زیراندازهــا، بررســی طرح هــا و نقــوش قالــی ایــران، کارگاه طراحــی قالــی، کارگاه نگارگــری، کارگاه 
رنــگ و نقطــه، شــناخت انــواع مختلــف نقــوش قالی هــای ایرانــی

دروس تخصصی گرایش مرمت و تکمیل:
آشــنایی بــا اصــول غبارگیــری و شستشــوی فــرش، بررســی طرح هــا و نقــوش قالــی ایــران، کارگاه بافــت گلیــم، کارگاه بافــت قالــی، 

مرمــت و نگهــداری گلیــم و ســایر زیراندازهــا، مرمــت قالــی، شــناخت مــواد ویــژه مرمــت قالــی و ... 
دروس تخصصی گرایش رنگرزی:

کارگاه رنگــرزی ســنتی، کارگاه رنگــرزی شــیمیایی، شــیمی تجزیــه و آزمایشــگاه، شــیمی و تکنولــوژی مــواد رنگــرزی و آزمایشــگاه 
تکنولــوژی رنــگ، فیزیــک الیــاف و آزمایشــگاه و ... 

دروس تخصصی گرایش سایر زیراندازها:
ــایر  ــه  و س ــت گب ــک رو، کارگاه باف ــای ی ــت گلیم ه ــو، کارگاه باف ــت زیل ــوماک، کارگاه باف ــت س ــم،  کارگاه باف ــت گلی کارگاه باف
ــای  ــایر زیراندازه ــم و س ــا در گلی ــوش ونماده ــی نق ــا، بررس ــایر زیراندازه ــم و س ــی گلی ــت طراح ــی، کارگاه باف ــای ایلیات قالی ه

ــران و ...  ــنتی ای س
امکان ادامه تحصیل

ــا 3 گرایــش طراحــی فــرش، مدیریــت فــرش، مــواد اولیــه و رنگــرزی امــکان ادامــه  ایــن رشــته در مقطــع کارشناســی ارشــد ب
ــد.  ــم می کن ــدان را فراه ــرای عالقه من ــل ب تحصی

آینده شغلی
ــی  ــن رشــته ســود خوب ــل کار در ای ــن دلی ــه همی ــرش نیســت و ب ــزوده مشــابه ف ــی از نظــر ارزش اف ــچ کاالی ــا، هی در کشــور م
ــته  ــن رش ــالن ای ــذب فارغ التحصی ــال ج ــه دنب ــه ب ــتند ک ــی هس ــی و دولت ــز خصوص ــیاری از مراک ــر، بس ــال حاض دارد. در ح
هســتند. عــده ای از فارغ التحصیــالن ایــن رشــته بــه عنــوان مشــاور بازرگانــان فــرش و عــده ای نیــز در زمینــه تولیــد یــا صــادرات 
ــز کار و  ــر را در مراک ــن هن ــز ای ــالن نی ــی از فارغ التحصی ــل توجه ــداد قاب ــد. تع ــت می کنن ــرده و فعالی ــرمایه گذاری ک ــرش س ف

دانش آمــوزش می دهنــد. 
کارگردانی تلویزیون

ــات  ــادی از اوق ــاعات زی ــد و س ــمار می ای ــه ش ــردم ب ــی م ــای تفریح ــن ابزاره ــن و اصلی تری ــی از مهم تری ــون یک ــروزه تلویزی ام
ــود دارد.  ــب خ ــی روی مخاط ــیار باالی ــذاری بس ــه تأثیرگ ــت ک ــانه هایی اس ــه رس ــون از جمل ــد. تلویزی ــا را پر می کن ــت آن ه فراغ
کارگردانــی تلویزیونــی یــک رشــته کاربــردی اســت و هــدف آن تربیــت نیــروی متخصــص، متعهــد و خــالق برنامه ســاز در جهــت 
سیاســت های ســازمان صــدا و ســیما اســت. کارگــردان تلویزیــون انــواع مختلفــی از برنامه هــا از جملــه فیلم هــا و ســریال ها، تلــه 
ــان دیگــر کارگــردان  ــه بی ــد. ب تئاترهــا، مســتندها و ... را در راســتای سیاســت ها و اهــداف ســازمان صــدا و ســیما تولیــد می کن
تلویزیــون کســی اســت کــه ذهنیــت خــود را بــا اســتفاده از آموزش هایــی کــه در خصــوص برنامه ســازی تلویزیــون در طــول دوران 

ــردازد.  ــی می پ ــد برنامه هــای تلویزیون ــه تولی ــوآوری ب ــا خالقیــت و ن ــر می کشــد و ب ــه تصوی تحصیــل کســب کــرده اســت، ب
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ــورت  ــه ص ــیما ب ــدا و س ــکده ص ــتند در دانش ــش و مس ــش نمای ــا 2 گرای ــال ۹5 ب ــش از س ــا پی ــون ت ــی تلویزی ــته کارگردان رش
نیمه متمرکــز ارائــه می شــد امــا از ســال ۹5 ایــن رشــته در دفترچــه کنکــور سراســری بــدون گرایــش عنــوان شــده اســت. البتــه 

ــرد.  ــل ذکــر اســت کــه ایــن رشــته تنهــا از بیــن داوطلبــان مــرد دانشــجو می پذی قاب

توانایی های الزم
دانشــجوی کارگردانــی تلویزیــون بایــد اطالعــات هنــری گســترده ای در همــه زمینه هــا داشــته باشــد. یــک کارگــردان بایــد بتوانــد 
بــا بازیگــر یــا فیلمبــردارش بــه خوبــی ارتبــاط برقــرار کــرده و تعامــل کنــد. بنابرایــن داوطلبانــی کــه قصــد انتخــاب ایــن رشــته 
ــه همیــن دلیــل افــراد  ــه خوبــی اداره کننــد. ب ــد بایــد روابــط اجتماعــی خوبــی داشــته باشــند و بتواننــد یــک گــروه را ب را دارن
گوشــه گیر، مناســب ایــن رشــته نخواهنــد بــود. در ایــن رشــته تســلط بــه زبــان انگلیســی نیــز بســیار مهــم اســت؛ چــون بیش تــر 

منابــع معتبــر رشــته کارگردانــی تلویزیــون بــه زبــان انگلیســی هســتند. 
واحدهای درسی

دروس مشترک در هر 2 گرایش:
ــاوری  ــون و فن ــخ تلویزی ــخ، تاری ــر در تاری ــا هن ــنایی ب ــی، آش ــری، عکاس ــانه های تصوی ــی و رس ــات، مردم شناس ــی ارتباط مبان
رســانه های جدیــد، حکمــت هنــر اســالمی، ارتباطــات بصــری، آشــنایی بــا فلســفه، پژوهــش و نــگارش در تلویزیون، مخاطب شناســی 
ــی،  ــازی تلویزیون ــی برنامه س ــم، مبان ــی فیل ــش، گونه شناس ــل نمای ــناخت عوام ــد، ش ــی تولی ــر، ابزارشناس ــفه هن ــون، فلس تلویزی

ــه و ...  ــک دوربین ــی برنامه ســازی ت ــن، مبان ــی تدوی ــور، مبان ــر و ن کارگاه تصوی
دروس تخصصی گرایش نمایش:

بازیگردانــی و کارگردانــی، برنامه ســازی اســتودیویی، تصویرنامه نویســی، ســمینار برنامه ســازان تلویزیونــی، واحــد ســیار، 
برنامه ســازی تــک دوربینــه، کارگاه نمایــش تلویزیونــی

دروس تخصصی گرایش مستند:
فــرم و محتــوا، نویســندگی بــرای مســتند، مستندســازی، تاریــخ و نقــد فیلــم مســتند، ژورنالیســم تلویزیونــی، ســمینار بررســی، 

مستندســازان، مجلــه تلویزیونــی
امکان ادامه تحصیل

فارغ التحصیــالن ایــن رشــته می تواننــد بــا شــرکت در مجموعــه هنرهــای نمایشــی و ســینما در یکــی از گرایش هــای کارگردانــی، 
بازیگــری، تهیــه کنندگــی، رادیــو )بــا 2 گرایــش(، ســینما، ادبیــات نمایشــی و تولیــد ســیما ادامــه تحصیــل دهنــد. 

آینده شغلی 
ــی می تواننــد  ــه می شــود، دانشــجویان آن پــس از فارغ التحصیل ــن رشــته توســط دانشــکده صــدا و ســیما ارائ ــی کــه ای از آن جای
ــدود  ــیما مح ــدا و س ــازمان ص ــه س ــا ب ــالن، تنه ــغلی فارغ التحصی ــای ش ــا فرصت ه ــوند. ام ــیما ش ــدا و س ــازمان ص ــذب س ج
ــی  ــای دولت ــی، نهاده ــازی تبلیغات ــز برنامه س ــه و مراک ــد برنام ــت اندرکار تولی ــازمان های دس ــد در س ــا می توانن ــود و آن ه نمی ش
از قبیــل کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان، وزارت آمــوزش و پــرورش، ســازمان تبلیغــات اســالمی و وزارت فرهنــگ و 

انـــتـــخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب رشـتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه158



ارشــاد اســالمی نیــز فعالیــت کننــد. 
کتابت و نگارگری

از دیربــازان خطاطــی، کتابــت و نگارگــری جــزء فرهنــگ ایرانیــان بــوده اســت و یکــی از برجســته ترین هنر هــا در تاریــخ کشــور 
بــه حســاب می ایــد. کتابــت بــه معنــای خوشنویســی و نگارگــری بــه معنــای هنــر تذهیــب خیال انــگاری و نقاشــی ســنتی اســت. 
هــر طــرح کتابــت یــا نگارگــری بیانگــر مفاهیــم اصیــل ایرانــی یــا وقایــع مشــهور تاریخــی اســت کــه در زنــده نگــه داشــتن و نشــان 
دادن فرهنــگ و هنــر ایــران تأثیــر به ســزایی دارد. رشــته کتابــت و نگارگــری شــامل هنرهــای خوشنویســی، تذهیــب، نگارگــری، 
ــی اســالمی، مفاهیــم و ارزش هــا و حفــظ  ــه منظــور اشــاعه فرهنــگ و هنــر ایران جــدول کشــی و صحافــی اســت. ایــن رشــته ب

ــود.  ــه می ش ــدان ارائ ــرای عالقه من ــراث تاریخــی ب می
از اهــداف اصلــی رشــته کتابــت و نگارگــری می تــوان بــه حفــظ و تقویــت فرهنــگ بومــی و ملــی بــا توجــه بــه اصالت هــا، احیــاء، 
حفــظ و ترویــج هنــر کتابــت و نگارگــری بــه منظــور اشــاعه فرهنــگ و هنــر اصیــل اســالمی ایرانــی، اشــاعه فرهنــگ معنــوی و 
انتقــال مفاهیــم هنــری، دینــی و ملــی از طریــق گســترش هنــر کتابــت و نگارگــری، شــناخت هنــر کتابــت و نگارگــری بــه عنــوان 

یکــی از میراث هــای معنــوی کشــور و شــناخت ســیر تحــوالت آن و ... اشــاره کــرد. 
این رشته به صورت نیمه متمرکز ارائه می شود و دارای آزمون عملی است. 

توانایی های الزم
الزم اســت تــا ایــن رشــته بــا عالقــه انتخــاب شــود. شــاید بتــوان گفــت هنرجویــان ایــن رشــته بــه خاطــر عالقــه بــه دنبــال رشــته 

خــود میرونــد و کســب در آمــد در اولویــت بعــدی آنــان اســت. 
واحدهای درسی

ــی  ــنتی، مبان ــای س ــق در هنره ــه روش تحقی ــوان ب ــه دروس آن می ت ــوده و از جمل ــی ب ــد درس ــته دارای ۱35 واح ــن رش ای
ــی  ــا خیال ــنایی ب ــی، آش ــی زیبایی شناس ــری، مبان ــه نگارگ ــت، تاریخچ ــه کتاب ــازی، تاریخچ ــمی، کارگاه حجم س ــای تجس هنره

ــرد.  ــاره ک ــب و ... اش ــا تذهی ــنایی ب ــگاری، آش ن
امکان ادامه تحصیل

ــه ادامــه تحصیــل می تواننــد در  در حــال حاضــر مقطــع کارشناســی ارشــد ایــن رشــته در کشــور وجــود نــدارد و عالقه منــدان ب
ســایر مجموعه هــای مرتبــط ادامــه تحصیــل دهنــد. 

آینده شغلی
فارغ التحصیــالن ایــن رشــته می تواننــد بــه عنــوان طــراح و خوش نویــس بــه خلــق آثــار هنــری بپردازنــد و بــه شــکل خصوصــی 
ــان معرفــی شــود،  ــه عنــوان شــغل آینــده آن ــد ب ــا برگــزاری نمایشــگاه های هنــری کســب درآمــد کننــد. معلمــی هنــر می توان ب

ــد.  ــر بیاین ــع دیگ ــک صنای ــه کم ــا ب ــازی و طراحی ه ــری، زیباس ــای هن ــد در طرح ه ــن می توانن هم چنی
نکتــه قابــل توجــه: دانشــگاه های ارائه دهنــده ایــن رشــته محــدود هســتند و نیــاز اســت قبــل از انتخــاب رشــته بــه ایــن موضــوع 

دقــت کنیــد. 
نوازندگی موسیقی ایرانی

ــد  ــا اختــراع دســتگاه های متنــوع و آمــدن ســبک های جدی موســیقی از رشــته های اصلــی هنــر اســت. امــروزه هنــر موســیقی ب
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و علمــی شــدن نوازندگــی بســیار گســترش یافتــه اســت. کم تــر برنامــه ای وجــود دارد کــه در آن از موســیقی اســتفاده نشــود. 
ــدگان موســیقی اصیــل  ــا هــدف تربیــت نوازن رشــته نوازندگــی ســاز ایرانــی یکــی از ایــن رشــته های دانشــگا هی می باشــد کــه ب
و ســنتی ایرانــی راه انــدازی شــده اســت. در ایــن رشــته بــر مبانــی نظــری و ردیــف نــوازی موســیقی ایرانــی تأکیــد می شــود. در 
حــوزه نظــری دانشــجویان ایــن رشــته بــا فلســفه موســیقی، تاریــخ موســیقی، صداهــا و ... آشــنا می شــوند. در بخــش عملــی نیــز 
در ســاز مــورد عالقــه خــود )ســازهای ایرانــی شــامل تــار، 3 تــاری، قانــون، نــی، کمانچــه، قیچــک، بربــط )عــود(، ســنتور و ربــاب( 

ــد.  تخصــص و مهــارت الزم را کســب می کنن
توانایی های الزم

ــا  ــه موســیقی داشــته باشــد امــا ب در ایــن رشــته دانشــجو بایــد عالقــه و اســتعداد داشــته باشــد. ممکــن اســت کســی عالقــه ب
موســیقی ایرانــی ارتبــاط خوبــی برقــرار نکنــد لــذا نیــاز اســت تــا فــردی کــه میخواهــد در ایــن رشــته تحصیــل کنــد بــا موســیقی 
ایرانــی عجیــن باشــد. بــه ایــن نکتــه بایــد توجــه کنیــد کــه در آینــده عــالوه بــر این کــه بایــد بتوانیــد در بحــث مهــارت خــوب 
باشــید، نیــاز اســت کــه برنامــه ای بــرای کســب درآمــد خــود طراحــی کنیــد. چــرا کــه علــم بازاریابــی اســت کــه کمــک می کنــد 
تــا شــما بــا موســیقی، کســب در آمــد کنیــد لــذا صرفــا داشــتن مهــارت موســیقی خــوب شــاید بــرای کســب درآمــد کافــی نباشــد. 
اغلــب موســیقی های خــوب و معــروف از یــک گــروه خبــره بیــرون می آینــد پــس اگــر قصــد موفقیــت در ایــن رشــته را داریــد 

نیــاز اســت کــه یــک گــروه خــوب موســیقی را جمــع کنیــد. 
هم چنیــن نیــاز جــدی داشــتن مهــارت، ذوق هنــری و توانایــی شــنیداری خــوب و آشــنایی بــا فرهنــگ و هنــر ایرانــی اســالمی 

اســت تــا بتوانیــد اثــر ارزشــمندی را ارائــه دهیــد. 
واحدهای درسی

تعــداد کل واحدهــای ایــن رشــته ۱35 واحــد می باشــد کــه از جملــه آن هــا می تــوان بــه تحلیــل مبانــی نظــری موســیقی، مبانــی 
ــی، گــروه  ــران و جهــان، شناســایی ســازهای ایران ــوی عمومــی، تاریــخ موســیقی ای صدا شناســی، تربیــت شــنوایی، ســرایش، پیان

نــوازی، ارکســتر ایرانــی و ... اشــاره کــرد. 
امکان ادامه تحصیل

عالقه مندان به این رشته می توانند در مقطع کارشناسی ارشد نیز در همین عنوان رشته به تحصیل بپردازند. 
آینده شغلی

نوازندگــی آینــده شــغلی ایــن رشــته اســت. فارغ التحصیــالن ایــن رشــته در تولیــد یــک اثــر هنــری موســیقی همــکاری می کننــد. 
هــر کــدام متخصــص ســازهایی می شــوند و می تواننــد بــه عنــوان آهنگ ســاز و طــراح یــک آهنــگ کار کننــد. آمــوزش موســیقی 
ــق،  ــناس، محق ــوان کارش ــه عن ــته ب ــن رش ــالن ای ــرود فارغ التحصی ــع می ــت و توق ــته اس ــن رش ــغلی ای ــای ش ــر حیطه ه از دیگ

پژوهشــگر و صاحــب نظــر در حــوزه موســیقی ایرانــی اســالمی فعالیــت کننــد. 
ــن  ــه ای ــته ب ــاب رش ــل از انتخ ــت قب ــاز اس ــتند و نی ــدود هس ــته ها مح ــن رش ــده ای ــگاه های ارائه دهن ــه: دانش ــل توج ــه قاب نکت

ــد.  موضــوع دقــت کنی
مجسمه سازی 

ــد  ــودن آن اســت. مجســمه ها می توانن ــدی ب ــای تجســمی، 3 بع ــار هنره ــا ســایر آث وجــه شــاخص مجسمه ســازی در مقایســه ب
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ــا تکه هــای فلــز و اجــزای دور ریختنــی ماشــین، موتورســیکلت،  ــز گرفتــه ت از هــر جنســی باشــند؛ از ســنگ، عــاج، چــوب و برن
دوچرخــه و ... 

بنابرایــن دانشــجویان ایــن رشــته بایــد عــالوه بــر عالقــه درونــی، از قــدرت تجســم خــوب و تــوان و مهــارت کار بــا دســت برخــوردار 
 . شند با

ــا مجســمه  می گوینــد  ــه  آن  حجــم  ی ــوان گفــت هــر شــیئی  کــه  قســمتی  از فضــا را اشــغال  می کنــد ب در تعریــف مجســمه می ت
ــه  دانشــجویان  آمــوزش  می دهــد. دانشــجویان   ــه  صــورت  آکادمیــک  ایــن  هنــر را ب و رشــته  مجسمه ســازی  رشــته ای  اســت  کــه  ب
ایــن  رشــته  پــس  از مطالعــه  مبانــی  عمومــی  شــامل  نقاشــی ، عکاســی ، آشــنایی  بــا طراحــی  و چــاپ  و رنــگ ، دروس  تخصصــی  را 
ــا موزه هــا و کارگاه هــای  حجــم  می شــود.  مطالعــه  می کننــد کــه  ایــن  دروس  شــامل  طراحــی  در هنــر مجسمه ســازی ، آشــنایی  ب

توانایی های الزم
ــه   ــد، ب ــورد می کن ــازی  برخ ــواد مجسمه س ــا م ــی  ب ــال  وقت ــرای  مث ــد ب ــر باش ــن  هن ــق  ای ــد عاش ــازی  بای ــجوی  مجسمه س دانش
ــه   ــاز الزم  اســت  ک ــک مجســمه س ــردد. ی ــد، شــیفته وار جــذب  آن  گ ــک  مجســمه  برخــورد می کن ــا ی ــر ب ــا اگ ــد ی هیجــان  بیای
ــداوم   ــن  و کار م ــه  تمری ــادی  را ب ــت  زی ــد وق ــازی  بای ــجوی  مجسمه س ــن  دانش ــد. هم چنی ــه  باش ــی  آموخت ــه  خوب ــی  را ب طراح

ــد.  ــرار کن ــاط  برق ــده شــغلی اش ارتب ــا آین ــد ب ــا بتوان ــی  برخــوردار باشــد ت ــی  خوب ــط  اجتماع ــد و از رواب اختصــاص  ده

واحدهای درسی
ــه ،  ــه ، هندس ــی  پای ــمی ، طراح ــای  تجس ــی  هنره ــه مبان ــوان ب ــه می ت ــوده و از آن جمل ــی ب ــد درس ــته دارای ۱46 واح ــن رش ای
کارگاه  چاپ هــای  دســتی ، کارگاه  نقاشــی  عمومــی ، کارگاه  مــواد و روش هــای  ســاخت ، تجزیــه  و تحلیــل  و نقــد آثــار هنــری ، نقــش  
ــی ،  ــازی  عموم ــط ، کارگاه  مجسمه س ــا محی ــازی  ب ــه  مجسمه س ــا، رابط ــرم  و فض ــی ، ف ــازی  تخصص ــته ، کارگاه  مجسمه س برجس

ــزی  و ... اشــاره کــرد.  ــا فنــون  قالبگیــری ، کارگاه  طراحــی  تخصصــی ، کارگاه  برنزری آشــنایی  ب
امکان ادامه تحصیل

ــایر  ــد در س ــل می توانن ــه تحصی ــه ادام ــدان ب ــرد و عالقه من ــجو نمی پذی ــر دانش ــع باالت ــته در مقاط ــن رش ــر ای ــال حاض در ح
ــد.  ــل دهن ــه تحصی ــد ادام ــی ارش ــع کارشناس ــر در مقط ــی هن ــروه آزمایش ــای گ مجموعه ه

آینده شغلی 
عــده ای از افــراد در ایــن رشــته مشــغول طراحــی ظاهــری مجســمه و عــده ای مشــغول نقــش آفریــدن روی مجســمه می شــوند. 
فارغ التحصیــالن ایــن  رشــته  می تواننــد بــا تــالش و پشــتکار آثــار خــود را در نمایشــگاه ها و آتلیه هــا ارائــه  دهنــد تــا هــم کســب 
درآمــد کــرده و مشــکل  مالــی  نداشــته باشــند و هــم امــکان آشــنایی بــا آثارشــان ایجــاد گــردد. از ســوی  دیگــر فارغ التحصیــل  ایــن  
رشــته  می توانــد در ســایر رشــته های  هنــری  نیــز فعالیــت  کنــد. مثــاًل وارد معمــاری  داخلــی  شــود و نقــش  برجســته های  عظیــم  

درســت  کنــد یــا در هنــر گرافیــک  فعالیــت  نمایــد. 
مرمت و احیای بناهای تاریخی / مرمت بناهای تاریخی

بناهــای تاریخــی از اجــزای فرهنــگ و هنــر هــر کشــور هســتند کــه نیــاز اســت بــرای حفــظ آن هــا هزینــه پرداخــت شــود. هــدف از 
ارائــه ایــن رشــته تربیــت کارشناســانی دغدغــه منــد بــرای حفــظ قســمتی از تاریــخ کشــور اســت. افــرادی کــه می خواهنــد در ایــن 
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رشــته فعالیــت کننــد بایــد تاریــخ را خــوب بشناســند، قــادر باشــند آثــار تاریخــی را تجزیــه و تحلیــل کــرده، مفاهیــم و ارزش هــای 
آن را اســتخراج نماینــد، آن هــا را هوشــیارانه بــه کار گیرنــد و بــا بیانــی امــروزی بــه جامعــه معرفــی نماینــد. 

دانشجویان این رشته باید 3 مرحله آموزشی را طی کنند:
۱ ـ  شناخت مبانی و بیان معماری امروز و کارآموزی آن

2 ـ  شناخت مبانی و بیان معماری گذشته و کارآموزی آن
3 ـ  شناخت چگونگی حفاظت و عرضه ارزش های معماری گذشته در متن زندگی امروز و کارآموزی آن

در دوره کارشناســی مرمــت و احیــای بناهــای تاریخــی بایــد بــه ایــن نکتــه مهــم اشــاره کــرد کــه وجــود هــزاران بنــا و مجموعــه و 
بافــت تاریخــی مهــم و ارزشــمند در کشــور، توجــه روزافــزون جامعــه بــه اهمیــت ایــن شــواهد ارزنــده در عرصــه زندگــی امــروز و 
نقــش مؤثــری کــه دولــت بــرای ایــن میــراث عظیــم در برنامه هــای رشــد و توســعه فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی کشــور قائــل 
ــار را امــری ضــروری  ــه شــیوه های پیشــرفته مطالعــه و مرمــت احیــای ایــن آث اســت، حضــور کارشناســان و متخصصــان آشــنا ب
می ســازد. بنابرایــن تربیــت نیروهــای متعهــد و متخصــص جــز از طریــق آمــوزش ســطوح عالــی، مســتمر و فرهنــگ ســاز میســر 

نخواهــد بــود. 
الزم بــه ذکــر اســت کــه از ســال ۹5 در دفترچــه انتخــاب رشــته کنکــور سراســری، مرمــت و احیــای بناهــای تاریخــی و مرمــت 
بناهــای تاریخــی در 2 کــد رشــته جداگانــه ارائــه شــده اند. بــه طــور کلــی ایــن 2 رشــته بــه یک دیگــر شــبیه بــوده و تنهــا تفــاوت 

آن هــا در بحــث احیــا می باشــد. 
نیازمندی ها 

عالقــه بــه حفــظ بناهــای تاریخــی اولویــت اول و نیــاز ورود بــه ایــن رشــته اســت و بــرای انجــام همیــن کار بایــد اطالعــات کافــی 
از خــود اثــر و شــرایط مراقبــت از آن داشــته باشــید. 

واحدهای درسی
ایــن رشــته دارای ۱34 واحــد درســی بــوده کــه می تــوان از آن جملــه بــه شــناخت مــواد و مصالــح، عناصــر و جزئیــات ســاختمان، 
ــا  ــران، آشــنایی ب ــای دوره اســالمی ای ــا و محوطه ه ــا بافت ه ــر و تمــدن اســالمی، آشــنایی ب ــا هن ــاری، آشــنایی ب طراحــی معم
معمــاری جهــان، تنظیــم شــرایط محیطــی، آشــنایی بــا مرمــت تزئینــات وابســته بــه معمــاری، مبانــی نظــری مرمــت و احیــای 
ابنیــه و بافت هــا، مطالعــه و شــناخت بناهــای تاریخــی ایــران پیــش از اســالم، مطالعــه و شــناخت بناهــای تاریخــی ایــران اســالمی، 
قوانیــن و تشــکیالت مرمــت، شــناخت  ســازه های ســنتی بناهــای تاریخــی، طــرح مرمــت و احیــای بنــا، طــرح مرمــت و احیــای 

ــرد.  ــخ و ... اشــاره ک ــای تاری بافت ه
امکان ادامه تحصیل

عالقه منــدان بــه ادامــه تحصیــل در ایــن رشــته می تواننــد در 2 گرایــش حفاظــت و مرمــت میــراث معمــاری و حفاظــت و مرمــت 
میــراث شــهری در دوره کارشناســی ارشــد ادامــه تحصیــل دهنــد. 

آینده شغلی 
فارغ التحصیــالن ایــن رشــته بــا اطالعــات، دانــش عمومــی و تحقیقــات ســعی بــر احیــای هــزاران بنــای تاریخــی می کننــد کــه در اختیــار 
واحد هــای دولتــی همچــون ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور و ســایر وزارتخانه هــا و ارگان هــای دولتــی و بخــش خصوصــی قــرار دارد. 
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رشته مرمت آثار تاریخی
بــرای مطالعــه تاریخــی و باستان شناســی و نیــز بــرای بــه کار بســتن روش هــای مناســب حفاظــت ومرمــت ونگهــداری علمــی و 
ــای باستان شناســی  ــاری کــه حاصــل کاوش ه ــدد تاریخــی و فرهنگــی موجــود در موزه هــای کشــور ـ آث ــارو اشــیاء متع ــی آث فن
اســت و نیــز آثــاری کــه بــه صــورت هنرهــای وابســته بــه معمــاری در بناهــای تاریخــی وجــود دارد و مــواد و مصالحــی کــه در 

ــه پژوهش هــای آزمایشــگاهی متکــی شــد.  ــه بناهــا از آن هــا اســتفاده گردیــده اســت ـ بایــد ب ســاخت و ســاز ایــن گون
دوره کارشناســی مرمــت آثــار تاریخــی، یکــی از دوره هــای آمــوزش عالــی اســت کــه هــدف آن، مجهــز نمــودن افــراد متعهــد بــه 
دانــش، تجربــه و کارایــی عملــی جهــت مرمــت آثــار و اشــیا فرهنگــی و تاریخــی اســت بــه طــوری کــه بــا کمــک احیــا و مرمــت و 

نگهــداری علمــی ایــن آثــار در جهــت اســتقالل و رشــد فرهنگــی و اقتصــادی کشــور گام مؤثــری بردارنــد. 
ضــرورت پژوهــش، حفــظ و احیــای ایــن گونــه آثــار و اشــیاء بــه صــورت علمــی و فنــی از یــک ســو و لــزوم بــاال بــردن کیفیــت 
کار مطالعــات از ســوی دیگــر، ایجــاد دوره هــای آمــوزش عالــی در ســطوح گوناگــون از جملــه کارشناســی مرمــت آثــار تاریخــی و 
کاردانــی حفاظــت و مرمــت آثــار تاریخــی را ایجــاب می کنــد. هــدف ایــن رشــته تربیــت افــراد متخصــص دارای کارایــی علمــی در 

امــر حفاظــت و مرمــت آثــار تاریخــی اســت. 
توانایی های الزم

عالقــه بــه حفــظ آثــار هنــری و نیــاکان اولویــت اول و نیــاز ورود بــه ایــن رشــته اســت و بــرای انجــام همیــن کار بایــد اطالعــات 
کافــی از خــود اثــر و شــرایط مراقبــت از آن داشــته باشــید. 

واحدهای درسی
ــار، آشــنایی  ــه هنــر و تمــدن اســالمی، تاریــخ و فن شناســی آث ــوده و از جملــه آن هــا می تــوان ب ایــن رشــته دارای ۱46 واحــد ب
ــران،  ــش از اســالم ای ــاری پی ــر و معم ــا هن ــران، آشــنایی ب ــای ســنتی ای ــا هنره ــای آن، آشــنایی ب ــا باستان شناســی و روش ه ب

ــرد.  ــاره ک ــت و ... اش ــت و مرم ــگاه حفاظ ــی، آزمایش ــل کاوش باستان شناس ــت در مح ــت و مرم ــار، حفاظ ــی آث آسیب شناس
امکان ادامه تحصیل

ــی  ــای تاریخ ــه و بافت ه ــای ابنی ــت و احی ــته مرم ــد در رش ــی ارش ــع کارشناس ــد در مقط ــته می توانن ــن رش ــه ای ــدان ب عالقه من
ادامــه تحصیــل دهنــد. 

آینده کاری
فارغ التحصیالن این رشته عموما جذب سازمان میراث فرهنگی و سایر سازمان های دولتی مرتبط می شوند. 

موزه 
جمــع آوری و نگهــداری آثــار و اشــیا در مجموعه هــا و موزه هــا ســابقه دیرینــه دارد. امــا نگــرش امــروزی بــه مــوزه جایــگاه آن را از 
محــل نگهــداری و تماشــای اشــیا بــه محلــی بــا مشــخصات یــک مرکــز فرهنگــی بــرای گــذران مطلــوب اوقــات فراغــت بــا دســت 

آوردهــای علمــی و تربیتــی تغییــر داده اســت. 
 دوره کارشناســی مــوزه داری در جهــت تعمیــم نگــرش صحیــح بــه مــوزه و تربیــت نیروهــای متخصــص مــورد نیــاز اســت. الزم بــه 

ذکــر اســت کــه ایــن رشــته در مقطــع کاردانــی نیــز دانشــجو می پذیــرد. 
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توانایی های الزم
مــوزه بــه عنــوان یــک مؤسســه علمــی ـ فرهنگــی، نیازمنــد کارشناســان عالقه منــدی اســت کــه بــا کســب دانــش وآگاهی هــای 
علمــی و نگــرش صحیــح نســبت بــه مــوزه و جایــگاه اجتماعــی و آموزشــی آن، بتواننــد موزه هــا را در راه توســعه و رشــد فرهنگــی، 
تربیتــی و علمــی کشــور هدایــت نماینــد. مــورد دیگــری کــه در ایــن رشــته اهمیــت باالیــی دارد داشــتن اطالعــات بــاال در مــورد 

ــار می باشــد.  اشــیا و آث
واحدهای درسی

ایــن رشــته دارای ۱45 واحــد درســی بــوده و از آن جملــه می تــوان بــه مــوزه داری، آشــنایی بــا هنــر و معمــاری پیــش از اســالم 
ــالمی  ــای دوره اس ــا و محوطه ه ــا بافت ه ــنایی ب ــالمی، آش ــدن اس ــر وتم ــی، هن ــار، آسیب شناس ــی آث ــخ و فن شناس ــران، تاری ای
ایــران، خطــوط و خوانــدن کتیبه هــای اســالمی، تاریخچــه کتابــت، طــرح اشــیاء در تمــدن اســالمی، آشــنایی بــا موزه هــای ایــران 
و جهــان، خطــوط باستان شناســی ایــران، کارگاه همانندســازی اشــیای مــوزه ای، تهیــه و تدویــن راهنمــای مــوزه و محوطه هــای 
ــه مــوزه  تاریخــی، کارآمــوزی در موزه هــا، کارآمــوزی در کارگاه مرمــت امــوال فرهنگــی، تبدیــل محوطه هــا و بناهــای تاریخــی ب

و ... اشــاره کــرد. 
امکان ادامه تحصیل

عالقه مندان به این رشته می توانند در رشته مطالعات موزه در مقطع کارشناسی ارشد ادامه تحصیل دهند. 
آینده شغلی 

ــا امــور اداری و  ــا کســب دانــش و مهارت هــای نظــری و عملــی و آشــنایی ب فارغ التحصیــالن دوره کارشناســی مــوزه می تواننــد ب
فنــی مــوزه داری، در موزه هــای گوناگــون عهــده دار مطالعــه و حفاظــت فنــی از آثــار و اشــیای مــوزه ای باشــند و امــور مربــوط بــه 
مــوزه داری را از ثبــت  و ضبــط آثــار در دفاتــر، تهیــه اســناد و مــدارک الزم تــا مطالعــه مســتقیم روی آثــار و اشــیا انجــام دهنــد. 
ــور  ــای کش ــایر موزه ه ــا س ــود ی ــل کار خ ــای مح ــی موزه ه ــی و کیف ــعه کم ــرای توس ــزی ب ــد در برنامه ری ــن می توانن هم چنی

مشــارکت داشــته باشــند. 
نوازندگی موسیقی جهانی

نوازندگــی موســیقی جهانــی یکــی از رشــته هایی اســت کــه هــدف آن تربیــت نوازندگانــی اســت کــه بــا کســب دانــش نظــری و 
عملــی موســیقی جهانــی بتواننــد در ارکســترهای موســیقی ایرانــی و کالســیک عضویــت یابنــد. 

هــدف از رشــته نوازندگــی موســیقی جهانــی تربیــت نوازنــده نیســت بلکــه پــرورش موســیقی دان اســت. بنابرایــن فارغ التحصیــل 
ایــن رشــته بایــد در بعــد پژوهشــی و علمــی در ایــن حــوزه صاحب نظــر شــود و بدیهــی اســت یــک موســیقی دان خــوب بایــد یــک 

نوازنــده خــوب هــم باشــد. 
پذیــرش ایــن رشــته در دانشــگاه های کشــور بــه صــورت نیمه متمرکــز بــوده و داوطلبــان بایــد پــس از قبولــی در آزمــون کنکــور 

سراســری، در مصاحبــه و آزمــون عملــی شــرکت کننــد. 
توانایی های الزم

ذوق هنــری، عالقــه بــه موســیقی، تســلط بــر نوازندگــی و هم چنیــن داشــتن ســالمت شــنوایی از عوامــل مهــم موفقیت دانشــجویان 
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ــه  ــمفونیک )ب ــترهای س ــود در ارکس ــازهای موج ــی از س ــر یک ــلط ب ــن تس ــت. هم چنی ــی اس ــیقی جهان ــی موس ــته نوازندگ رش
ــن رشــته  ــه ای ــی از شــروط ورود ب ــی موســیقی جهان ــی نظــری و عمل ــر مبان ــی ( و هم چنیــن تســلط ب اســتثنای ســازهای ضرب

می باشــد. 
واحدهای درسی

ــخ  ــی، تاری ــی صداشناس ــیقی، مبان ــری موس ــی نظ ــل مبان ــون تحلی ــی چ ــوده و دروس ــی ب ــد درس ــته داراری ۱35 واح ــن رش ای
موســیقی جهــان، فــرم موســیقی، ســاز جهانــی، ارکســتر جهانــی، سازشناســی موســیقی جهانــی، همنــوازی و ... در دوره چهارســاله 

ــوند.  ــس می ش ــته تدری ــن رش ای
امکان ادامه تحصیل

عالقه مندان به این رشته می توانند در مقطع کارشناسی ارشد در رشته نوازندگی موسیقی جهانی ادامه تحصیل دهند. 
آینده شغلی

نوازندگــی آینــده شــغلی ایــن رشــته اســت. فارغ التحصیــالن ایــن رشــته در تولیــد یــک اثــر هنــری موســیقی همــکاری می کننــد. 
هــر کــدام متخصــص ســازهایی می شــوند، هم چنیــن می تواننــد بــه عنــوان آهنگ ســاز و طــراح یــک آهنــگ کار کننــد. آمــوزش 
موســیقی از دیگــر حیطــه شــغلی ایــن رشــته اســت. هم چنیــن توقــع میــرود فارغ التحصیــالن ایــن رشــته بــه عنــوان کارشــناس، 

محقــق، پژوهشــگر و صاحــب نظــر در حــوزه موســیقی جهانــی فعالیــت کننــد. 
نکتــه قابــل توجــه: دانشــگاه های ارائــه دهنــده ایــن رشــته محــدود هســتند و نیــاز اســت قبــل از انتخــاب رشــته بــه ایــن موضــوع 

دقــت شــود. 
نقاشی

نقاشــی از مهم تریــن هنرهــای تجســمی و هنرهــای زیبــا اســت کــه از دیربــاز مــورد توجــه هنرمنــدان کشــورهای مختلــف بــوده 
ــرای  ــته و ب ــی داش ــای مختلف ــته کاربرد ه ــری در گذش ــه تصویرگ ــد ک ــان می ده ــده نش ــت آم ــه دس ــی ب ــر تاریخ ــت. تصاوی اس

ــخ و ... اســتفاده میشــد.  ــت تاری ــر از پادشــاهان، ثب زیبا ســازی، کشــیدن تصوی
ــد.  ــه و مفهــوم و پیامــی خــاص را منتقــل می کن ــگ اســت ک ــا اســتفاده از رن ــری ب ــر هن ــای ایجــاد نقــش و اث ــه معن نقاشــی ب
امــروزه نقاشــی در ســبک های مختلــف رئالیســم، هنــر خــام، مدرنیســم و. . آمــوزش داده می شــود. هنــر نقاشــی می توانــد یکــی 

ــب باشــد.  ــر کشــورها و مکات ــخ و هن ــف و تاری ــای مختل ــای اشــاعه فرهنگ ه ــن ابزار ه از بهتری
رشــته نقاشــی در ایــران از ســال ۱328 بــه صــورت آکادمیــک تدریــس شــد. ایــن رشــته از اولیــن رشــته های هنــر بــود کــه در 
ایــران تأســیس شــد. ایــن رشــته  بــه  آمــوزش  ســبک های  برجســته  نقاشــی  معاصــر ایــران  و جهــان  می پــردازد. دانشــجویان رشــته 
نقاشــی ســبک های مختلــف نقاشــی اعــم از رئالیســم، کوبیســم و ... را آموختــه و ضمــن شــناخت تاریخچــه نقاشــی در ایــران و 
جهــان بــا فلســفه هنــر، روان شناســی رنــگ، فیزیــک نــور، عکاســی، طراحــی و چــاپ نیــز آشــنا می شــوند. یــک  دانشــجوی  رشــته  
نقاشــی  در طــی  تحصیــل  در دانشــگاه  می آمــوزد کــه  خــوب  ببینــد، تحلیــل  کنــد، دانــش  خــود را وســعت  ببخشــد و از آن چــه کــه  

یــاد گرفتــه  اســت  در ســطوح  مختلــف  اســتفاده نمایــد. 
پذیــرش ایــن رشــته در دانشــگاه ها بــه صــورت نیمه متمرکــز بــوده و الزم اســت داوطلبــان پــس از کنکــور سراســری در آزمــون 

عملــی نیــز شــرکت کننــد. 
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توانایی های الزم
مهم تریــن نیــاز ایــن رشــته عالقــه دانشــجو بــه نقاشــی اســت. رشــته های هنــر را بهتــر اســت بــه جــای یــک فــن بــرای کســب و 
کار بــا نــگاه عالقــه ای بــرای زندگــی مشــاهده کــرد. بــرای همیــن بســیار مهــم اســت دانشــجو عالقــه داشــته باشــد کــه ســاعت ها 
در محیطــی آرام و بــدون تنــش روی بــوم نقاشــی وقــت بگــذارد. داشــتن ذوق هنــری و فکــر خــالق نیــاز جــدی ایــن رشــته اســت 

هم چنیــن صبــر و پشــتکار الزمــه موفقیــت یــک نقــاش اســت. 
واحدهای درسی

ایــن رشــته دارای ۱60 واحــد می باشــد. از واحدهــای درســی ایــن رشــته می تــوان بــه مبانــی  هنرهــای  تجســمی ، کارگاه  طراحــی  
پایــه ، کارگاه  عکاســی  پایــه، هندســه  مناظــر و مرایــا، کارگاه  چاپ هــای  دســتی ، کارگاه  حجم ســازی ، تجزیــه  و تحلیــل  و نقــد آثــار 
هنرهــای  تجســمی ، هنــر و تمــدن  اســالمی ، نقاشــی  دیــواری ، کارگاه  نقاشــی  دیــواری ، تاریــخ  عمومــی  نقاشــی ، تجزیــه  و تحلیــل  و 

نقــد آثــار نقاشــی  و ... اشــاره کــرد. 
امکان ادامه تحصیل

ــا شــرکت در مجموعــه هنرهــای تصویــری و طراحــی در  ــه ایــن رشــته می تواننــد در مقطــع کارشناســی ارشــد ب عالقه منــدان ب
رشــته نقاشــی ادامــه تحصیــل دهنــد. 

آینده شغلی
ــای  ــن در گروه ه ــد هم چنی ــگاه ها بپردازن ــزاری نمایش ــه برگ ــد ب ــری می توانن ــار هن ــق آث ــا خل ــته ب ــن رش ــالن ای فارغ التحصی
طراحــی و زیبا ســازی فعالیــت کننــد. بــه عنــوان مشــاور در طراحــی محصــوالت صنعتــی، بازی هــای کامپیوتــری و ... کار کننــد. 
ــد  ــاال می توانن ــدارج علمــی ب ــه م ــز از دیگــر حیطه هــای شــغلی آن هاســت. هم چنیــن در صــورت رســیدن ب آمــوزش نقاشــی نی
ــدی را  ــده کاری پر درآم ــوان آین ــته نمی ت ــن رش ــرای ای ــه ب ــوند. البت ــر ش ــرده و صاحــب نظ ــت ک ــای پژوهشــی فعالی در حوزه ه
انتظــار داشــت و بهتــر اســت یــک نقــاش، عــالوه بــر نقاشــی کســب و کار دیگــری نیــز داشــته باشــد. راه انــدازی کارگاه هــای نقاشــی 
خصوصــی، همــکاری بــا مؤسســات هنــری و فرهنگــی و آموزشــی، شــهرداری ها، مطبوعــات و انتشــارات، تصویر ســازی بــرای کتــب 

ــه انجــام آن می باشــند.  و مجــالت و ... ، از جملــه کارهایــی اســت کــه فارغ التحصیــالن ایــن رشــته قــادر ب
ادبیات نمایشی

هنــر نمایــش یکــی از هنرهــای اصلــی فرهنــگ ایرانــی اســالمی بــوده اســت. از نمونه هــای تاریخــی آن می تــوان بــه ســرود های 
ــای  ــاهنامه و تعزیه ه ــهای ش ــرج، نمایش ــن ای ــید، کی ــن جمش ــون، آیی ــه سیاوش ــروف ب ــیاوش مع ــن س ــنامه کی ــا، نمایش مغ ه

عــزاداری اشــاره کــرد. 
ــون و  ــول و فن ــه اص ــان، ب ــران و جه ــی در ای ــات نمایش ــخ ادبی ــنت ها و تاری ــه س ــن ب ــن پرداخت ــی ضم ــات نمایش ــته ادبی رش
ــی  ــه توانای ــی اســت ک ــت متخصصان ــات نمایشــی تربی ــردازد. هــدف رشــته ادبی ــون دراماتیــک هــم می پ ــگارش مت شــیوه های ن
نــگارش انــواع متــون نمایشــی در حــوزه فرهنــگ پارســی را داشــته و در حــوزه نقــد و بررســی و پژوهــش نیــز توانمنــد باشــند. 
ــات  ــود. ادبی ــناخته می ش ــی ش ــای نمایش ــی هنره ــای اصل ــی از بخش ه ــوان یک ــه عن ــه ب ــت ک ــته ای اس ــی رش ــات نمایش ادبی
نمایشــی متنــی را ایجــاد می کنــد کــه بــرای اجــرا در نمایش هــا، تئاتــر و تعزیــه بــه کار گرفتــه می شــود. فیلمنامــه و نمایشــنامه 

ــوند.  ــته می ش ــات نمایشــی نوش ــول ادبی ــاس اص براس
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هــدف از ارائــه رشــته ادبیــات نمایشــی فارغ التحصیالنــی اســت کــه بتواننــد بــا تکیــه بــر ادبیــات و تاریــخ و فرهنــگ غنــی ایــران 
ــد نشــان دهنده هویــت آن کشــورها باشــند.  اســالمی و هم چنیــن دیگــر کشــورها نمایشــنامه هایی بنویســند کــه بتوان

بــا توجــه بــه فرهنــگ و تاریــخ غنــی کشــور ادبیــات نمایشــی می توانــد از بهتریــن ابزار هــا بــرای اشــاعه فرهنــگ ایــران اســالمی 
باشــد لــذا از رشــته هایی اســت کــه نیــاز اســت هزینــه زیــادی بــرای پیشــرفت آن گذاشــته شــود. الزم بــه ذکــر اســت کــه رشــته 

ــرد.  ــه صــورت نیمه متمرکــز دانشــجو می پذی ادبیــات نمایشــی ب
توانایی های الزم

ــران و دیگــر کشــورها تســلط نســبی  ــر ای ــخ و فرهنــگ و هن ــات، تاری ــر ادبی ــن رشــته در درجــه اول می بایســت ب دانشــجوی ای
داشــته باشــد. هم چنیــن نیــاز اســت بــرای داشــتن توانایــی نویســندگی و نــگارش نمایشــنامه، ذهنــی خــالق و ایده پــرداز و ذوق 
هنــری داشــته باشــد. داوطلبــان رشــته ادبیــات نمایشــی بایــد بــه ادبیــات فارســی تســلط و ذهنــی پویــا، مبتکــر و خــالق داشــته 

باشــند. 
واحدهای درسی

ــا تاریــخ  تعــداد واحدهــای ایــن رشــته ۱40 واحــد اســت کــه می تــوان از دروســی چــون  اصــول و مبانــی ارتباطــات، آشــنایی ب
ــی  ــی، مبان ــی کارگردان ــر، مبان ــی هن ــیقی، جامعه شناس ــناخت موس ــی، ش ــی عموم ــران، جامعه شناس ــر ای ــن و معاص ــات که ادبی
ــان،  ــش در جه ــخ نمای ــران، تاری ــش در ای ــخ نمای ــکی، تاری ــش عروس ــی نمای ــی، مبان ــات نمایش ــی ادبی ــه، مبان ــی صحن طراح

ــرد.  ــام ب ــی و ... ن ــا، داستان نویس ــیک در اروپ ــی کالس ــات نمایش ــی، ادبی ــای ادب مکتب ه
امکان ادامه تحصیل

عالقه مندان به این رشته می توانند در مقطع کارشناسی ارشد در رشته ادبیات نمایشی ادامه تحصیل دهند. 
آینده شغلی

ــد.  ــری کار کنن ــای هن ــرای گروه ه ــس ب ــنامه نویس و فیلم نامه نوی ــوان نمایش ــه عن ــد ب ــته می توانن ــن رش ــالن ای فارغ التحصی
هم چنیــن در صــورت رســیدن بــه درجــات علمــی می تواننــد بــه عنــوان محقــق و پژوهشــگر روی ادبیــات نمایشــی ایــران و دیگــر 
ــا  کشــور ها تمرکــز کننــد و در ایــن حــوزه صاحــب نظــر شــوند. در صــورت داشــتن تبحــر الزم و گــروه قــوی، می تــوان گفــت ب

ــه حجــم مناســبت های مذهبــی و ملــی، افــراد ایــن رشــته می تواننــد از نظــر کاری تأمیــن باشــند.  توجــه ب
هنر اسامی

هنــر اســالمی یــا هنرهــای مســلمانان بــه بخشــی از هنــر اطــالق می شــود کــه در جامعــه مســلمانان و نــه لزومــاً توســط مســلمانان 
رواج داشــته اســت. اســالم یکــی از هنری تریــن دین هاســت کــه دارای فرهنگــی غنــی می باشــد. نتیجــه ایــن فرهنــگ و هنــر را 

می تــوان در آثــاری مثــل آیــات موســیقیایی قــرآن، معماری هــای اســالمی و بناهــای تاریخــی آن دیــد. 
ایــن رشــته امــروزه در دانشــگاه های ایــران بــا هــدف تربیــت کارشناســان و متخصصانــی کــه بتواننــد بــا شــناخت اصــول تمــدن 
ــد، تدریــس می شــود.  ــزار هنــر در راســتای اعتــالی فرهنــگ و هنــر اســالمی گام بردارن ــر آن و اســتفاده از اب اســالمی و تکیــه ب
فارغ التحصیــالن رشــته هنــر اســالمی ضمــن شــناخت مبانــی نظــری و عملــی ســعی در احیــاء، تقویــت و تحکیــم هنــر اســالمی 
ــا فرهنــگ و تفکــر اســالمی توانایی هــای الزم  ــد و در بررســی، تحلیــل، شــناخت طرح هــا و نقــوش اصیــل و نســبت آن هــا ب دارن
را بــه دســت می آورنــد. برنامــه درســی کارشناســی هنــر اســالمی مبتنــی بــر هنرهایــی اســت کــه ریشــه در اعمــاق دیــن اســالم 
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دارد. ایــن رشــته دارای 5 گرایــش شیشــه، ســفال، هنــر و صنایــع چــوب، نگارگــری، هنــر و صنایــع فلــز می باشــد. دانشــجویان 
پــس از گذرانــدن دروس پایــه اصلــی و تخصصــی مشــترک، بــا انتخــاب یکــی از گرایش هــا واحدهــای تخصصــی مربوطــه را کــه 

ــکات فنــی اختصــاص یافتــه می گذراننــد.  ــه آمــوزش ن ب
توانایی های الزم

دانشــجویان ایــن رشــته در درجــه اول بایــد عالقــه بــه هنــر و در درجــه دوم دغدغــه آشــنایی بــا هنــر اســالمی و مفاهیــم آن را 
داشــته باشــند. یــک هنرمنــد در ایــن زمینــه نیــاز اســت بــرای خلــق اثــری ارزشــمند، اســالم و اصــول آنــرا یــاد بگیــرد. هم چنیــن 
ذوق هنــری و فکــر خــالق و ایده پــرداز از نیازهــای اصلــی ایــن رشــته می باشــد. صبــر و حوصلــه جــزء جدایــی ناپذیــر کار هنــری 
اســت. بعضــا بــرای خلــق یــک اثــر هنــری نیــاز اســت تــا ماه هــا تــالش وکار صــورت گیــرد و دانشــجو بایــد پشــتکار الزم بــرای 

ایــن امــر را داشــته باشــد. 
واحدهای درسی

ایــن رشــته دارای ۱35 واحــد درســی می باشــد. از جملــه ایــن واحدهــا می تــوان بــه آشــنایی بــا هنــر در تاریــخ، هنــر در تمــدن 
اســالمی، بررســی هنرهــای اســالمی در دوره معاصــر، آشــنایی بــا فرهنــگ و ادبیــات ایــران، تحقیــق در هنرهــای اســالمی، شــناخت 
و ارزیابــی کاربــردی هنرهــای اســالمی ایــران، حکمــت هنرهــای اســالمی، مبانــی زیبایی شناســی هنــر اســالمی و ... اشــاره کــرد. 

امکان ادامه تحصیل
فارغ التحصیــالن رشــته هنــر اســالمی می تواننــد در صــورت عالقــه در رشــته های هنــر اســالمی و تاریــخ هنــر جهــان اســالم در 

مقطــع کارشناســی ارشــد ادامــه تحصیــل دهنــد. 
آینده شغلی 

ــه  ــروع ب ــری، ش ــای هن ــکیل گروه ه ــود و تش ــر خ ــی هن ــوزه تخصص ــه ح ــه ب ــا توج ــد ب ــته می توانن ــن رش ــالن ای فارغ التحصی
ــد.  ــالمی کنن ــوای اس ــه و محت ــا زمین ــیقی و ... ب ــی، موس ــری، فیلم نامه نویس ــی، نگارگ ــای نقاش ــاری در حوزه ه ــاخت آث س

ــص و  ــروه متخص ــوان گ ــه عن ــی ب ــش خصوص ــاد و بخ ــیما، وزارت ارش ــدا و س ــری، ص ــای هن ــد در حوزه ه ــراد می توانن ــن اف ای
کارشــناس فعالیــت کننــد. هم چنیــن در صــورت کســب درجــات علمــی بــاال می تواننــد بــه عنــوان پژوهشــگر و محقــق بــه خلــق 

آثــار بپردازنــد و صاحــب نظــر شــوند. 
هنرهای تجسمی

ــن  ــد. ای ــرار می کنن ــاط برق ــی ارتب ــه از راه حــس بینای ــوند ک ــناخته می ش ــداری ش ــای دی ــوان هنره ــه عن ــای تجســمی ب هنره
رشــته شــامل هنرهایــی چــون نقاشــی، خوشنویســی، مجسمه ســازی، طراحــی، عکاســی، گرافیــک، طراحــی صنعتــی، معمــاری 
ــر  ــک تصوی ــا ی ــاری اســت چــرا کــه ب ــان گفت ــر از زب ــان ارتباطــی فرات ــک زب ــی می شــود. هنر هــای تجســمی ی و طراحــی داخل
می تــوان پیامــی را بــه هــر شــخصی در سرتاســر دنیــا رســاند بــرای همیــن از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت. پــس مهــم اســت 
ــا همــه صحبــت کنــد و پیــام  ــا بتوانــد ب ــان آدم هــای جهــان باشــد ت هنرمنــد بتوانــد آثــاری خلــق کنــد کــه فــرا فرهنــگ و زب
اثــر را برســاند. هــدف از ایــن رشــته تربیــت افــرادی اســت کــه ضمــن آشــنایی بــا اصــول مقدماتــی و پایــه هنرهــای یــاد شــده، 
بتواننــد اســتعداد جوانــان کشــور را در هنرهــای تجســمی تشــخیص داده و پــرورش دهنــد. ایــن رشــته در دو مقطــع کاردانــی بــا 

ــه می شــود.  ــش ارائ ــدون گرای ــن در مقطــع کارشناســی ب ــک و نقاشــی و هم چنی ــش گرافی دو گرای
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توانایی های الزم
دانشــجویان ایــن رشــته در درجــه اول بایــد عالقــه بــه هنــر داشــته باشــند و در درجــه دوم درکــی از مبانــی و اصــول روان شــناختی 
پیــدا کننــد تــا بتواننــد بــا زبــان تصویــر بــا دیگــران صحبــت کننــد. هم چنیــن دانشــجو بایــد از ذوق و خالقیــت باالیــی جهــت 

خلــق آثــاری ارزشــمند برخــوردار باشــد. 
واحدهای درسی

ــه،  ــی پای ــمی، کارگاه طراح ــای تجس ــی هنره ــا، مبان ــر و مرای ــه مناظ ــه هندس ــوان ب ــته می ت ــن رش ــی ای ــای درس از واحده
خوشنویســی، هنــر در تمــدن اســالمی، ســیر هنــر در تاریــخ، مبانــی و اصــول رســانه و تحقیــق، آمــوزش هنــر در مــدارس، کارگاه 
نقاشــی ایرانــی، آشــنایی بــا اصــول مقدماتــی حجــم، کارگاه نقاشــی، کارگاه عکاســی، خوشنویســی و طراحــی حــروف و ... اشــاره 

کــرد. 
امکان ادامه تحصیل

فارغ التحصیــالن ایــن رشــته در صــورت عالقــه می تواننــد در ســایر مجموعه هــای گــروه هنــر در مقطــع کارشناســی ارشــد ماننــد 
مجموعــه هنرهــای تصویــری و طراحــی شــرکت کــرده و ادامــه تحصیــل دهنــد. 

آینده شغلی
ــه  ــروع ب ــری ش ــای هن ــکیل گروه ه ــود و تش ــر خ ــی هن ــوزه تخصص ــه ح ــه ب ــا توج ــد ب ــته می توانن ــن رش ــگان ای دانش آموخت
ســاخت آثــاری در حوزه هــای نقاشــی، نگارگــری، خوشنویســی، عکاســی و ... کننــد. ایــن افــراد می تواننــد در حوزه هــای هنــری، 
ــوان گــروه متخصــص و کارشــناس فعالیــت کننــد و در صــورت کســب  ــه عن صــدا و ســیما، وزارت ارشــاد و بخــش خصوصــی ب

ــد و صاحــب نظــر شــوند.  ــار بپردازن ــه خلــق آث ــه عنــوان پژوهشــگر و محقــق ب ــاال می تواننــد ب درجــات علمــی ب
موسیقی نظامی

امــروزه موســیقی هنــری فراتــر از ایــن اســت کــه صرفــا بــرای لــذت نواختــه و گــوش داده شــود. موســیقی امــروز بــرای مدیریــت 
ــه  ــتی و روحی ــس میهن دوس ــن ح ــرای برانگیخت ــیقی ب ــتفاده از موس ــا اس ــن کاربرده ــی از ای ــود. یک ــتفاده می ش ــا اس هیجان ه
ــرای حفــظ  ــوان موســیقی نظامــی شــناخته می شــود. موســیقی نظامــی یکــی از ابزارهــای مهــم ب ــه عن ــگاوری اســت کــه ب جن
روحیــه ســربازان یــک کشــور اســت و نتیجــه مســتقیم روی نتیجــه جنــگ دارد. معمــوال ایــن موســیقی بــا ریتــم حماســی نواختــه 
می شــود و براســاس مضامیــن فرهنــگ کشــور اســت. متأســفانه در ایــران آن طــور کــه بایــد بــه ایــن موســیقی بهــا داده نمی شــود 
و بــرای پیشــرفت نیــاز اســت موانــع آن بــر طــرف شــود کــه از جملــه ایــن موانــع می تــوان مــواردی از ایــن دســت اشــاره کــرد: 
۱ ـ  عــدم شــناخت و درک صحیــح از وظیفــه موســیقی نظامــی 2 ـ  عــدم مقایســه درســت آن بــا دیگــر ســبک های موســیقی 3 ـ  
نــگاه غیرعلمــی بــه ایــن نــوع از موســیقی بــا دیــدگاه تحلیلــی از نظــر اکثریــت 4 ـ  ضعــف فرهنگــی موســیقی نظامــی در کشــور

بنابرایــن ضــرورت وجــود ایــن رشــته کامــال احســاس می شــود. فارغ التحصیــالن دوره کارشناســی موســیقی نظامــی قــادر خواهنــد 
ــای  ــیقی واحده ــته جات موس ــته ها و دس ــی، در رش ــیقی نظام ــیقی و موس ــاره موس ــری درب ــی و نظ ــش عموم ــذ دان ــا اخ ــود ب ب
گوناگــون نیروهــای مســلح نظامــی و انتظامــی کشــور، در ســطح عضویــت در ارکســترهای نظامــی تــا آفرینــش ســرودها و آهنگ هــا 

و مارش هــای نظامــی یــا رهبــری ارکســترهای نظامــی، انجــام وظیفــه نماینــد. 
توانایی های الزم

169 انـــتـــخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب رشـتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه



دانشــجوی ایــن رشــته در درجــه اول می بایســت عالقــه و دغدغــه موســیقی نظامــی را داشــته باشــد و بــا ذوق هنــری موســیقی 
خــود بتوانــد آهنگــی بــا شــور، حماســی و تأثیر گــذار بســازد و آن را بنــوازد. 

واحدهای درسی
ــای  ــادی بانده ــاز ب ــی نظــری موســیقی، س ــه مبان ــوان ب ــه از دروس آن می ت ــته دارای ۱38 واحــد درســی می باشــد ک ــن رش ای
ــیقی  ــتگاه های موس ــا دس ــنایی ب ــوازی، آش ــروه ن ــنوایی، گ ــت ش ــمفونیک، تربی ــیون س ــازی، ارکستراس ــول آهنگ س ــی، اص نظام

ــرد.  ــاره ک ــازی و ... اش ــول آهنگ س ــران، اص ای
امکان ادامه تحصیل

کارشناســی ارشــد ایــن رشــته در حــال حاضــر در کشــور وجــود نــدارد. فارغ التحصیــالن ایــن رشــته در صــورت عالقــه می تواننــد 
در ســایر گرایش هــای موســیقی در مقطــع کارشناســی ارشــد ادامــه تحصیــل دهنــد. 

آینده شغلی
فارغ التحصیــالن ایــن رشــته در گروه هــای موســیقی نظامــی فعالیــت خواهنــد کــرد و می تواننــد هــم بــه عنــوان نوازنــده و هــم 

بــه عنــوان آهنگ ســاز فعالیــت نماینــد. کــه البتــه آینــده شــغلی آن هــا آن چنــان گســترده نیســت. 
کاردانی هنرهای سنتی

هنرهــای ســنتی بــه عنــوان هویــت فرهنگــی و تاریخــی ایــران شــناخته می شــود و بیــان کننــده فرهنــگ و هنــر اســالمی ایرانــی 
ــه منظــور بازیابــی هویــت هنــری کشــور انجــام می پذیــرد. هنرهــای  و ســیر تاریخــی آن می باشــد. پژوهش هــا در ایــن زمینــه ب
ــرای حرکــت  ــا و از زمینه هــای مطمئــن و مناســب ب ــا و ارزش ه ســنتی از میراث هــای عمــده فرهنگــی کشــور و محــل اصالت ه
آینــده هنــری اســت. یکــی از راه هــای توجــه و تقویــت هنرهــای ســنتی، ایجــاد دوره هــای آمــوزش عالــی درســطوح گوناگــون اســت 
تــا ضمــن مطالعــه و پژوهــش مســتمرو نتیجــه بخــش، بــه ســوی آینــده ای غنی تــر از هنــر و فرهنــگ ایرانــی گام برداریــم. نکتــه 

قابــل توجــه ایــن اســت کــه ایــن رشــته دروس مشــترک قابــل توجهــی بــا رشــته کارشناســی صنایــع دســتی دارد. 
توانایی های الزم

ایــن افــراد بایــد بــا مبانــی هنــر اســالمی ایرانــی و تاریــخ آن ارتبــاط برقــرار کننــد و هنــر و فرهنگ هــای مختلــف پیشــینیان را 
بشناســند و بــا ســیر تاریخــی آن آشــنا باشــند. 

واحدهای درسی
ــای  ــر فرهنگ ه ــا هن ــنایی ب ــالمی، آش ــدن اس ــر وتم ــه، هن ــی پای ــه کارگاه طراح ــوان ب ــته می ت ــن رش ــی ای ــای درس از واحده
هم جــوار، آشــنایی بــا مردم شناســی و روش هــای ایــران، آشــنایی بــا هنرهــای ســنتی آن، آشــنایی بــا باستان شناســی و روش هــای 
ــران، طــرح اشــیاء در تمــدن  ــدن کتیبه هــای اســالمی، هندســه نقــوش درهنرهــای ســنتی ای آن، ترســیم فنــی، خطــوط و خوان

اســالمی، حفــظ و احیــاء هنرهــای ســنتی، موســیقی از نظــر اســالم، کارگاه هنرهــای ســنتی و ... اشــاره کــرد. 
امکان ادامه تحصیل

فارغ التحصیالن این رشته می توانند با شرکت در آزمون سراسری در مقطع کارشناسی ادامه تحصیل دهند. 
آینده کاری

فارغ التحصیــالن ایــن رشــته بــا آموزش هــای نظــری و کارگاهــی خــود و آشــنایی و کار عملــی در زمینــه هنرهــای ســنتی قــادر 
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خواهنــد بــود، در انجــام پژوهش هــای هنر هــای ســنتی و نیــز حفــظ و احیــای ایــن هنرهــا، درکنــار کارشناســان فعالیــت داشــته 
باشــند و بــه عنــوان پژوهشــگر و کارشــناس در اختیــار بخــش دولتــی و خصوصــی و ســازمان های فرهنگــی قــرار گیرنــد. 

رشته هنرهای صناعی
هنرهــای صناعــی از هنرهــای ســنتی محســوب می شــود کــه محصــوالت آن از رده صنایــع دســتی بــه حســاب می ایــد. امــروزه 
پیشــرفت های صنعــت بــه کمــک تولیــد ایــن محصــوالت آمــده و کیفیــت وکمیــت تولیــد را چنــد برابــر کــرده اســت بــرای مثــال 
کاشــی های صنعتــی امــروزی در مقایســه بــا کاشــی های چنــد دهــه پیــش بســیار بــا ارزش بیش تــری ســاخته می شــوند. کســب 
توانایــی الزم در اجــرای مراحــل مختلــف تولیــد آثــار هنــری و شــناخت ابــزار و وســایل مرتبــط بــا ایــن رشــته، ارزیابــی، ارزشــیابی 
ــا فرهنــگ از توانایی هــای  ــار هنرهــای صناعــی و تحلیــل و شــناخت طرح هــا و نقــوش اصیــل و نســبت آن هــا ب و کارشناســی آث
فارغ التحصیــالن ایــن رشــته می باشــد. از گرایش هــای ایــن رشــته می تــوان آبگینــه، خاتــم و گــره چینــی، منبــت و معــرق، فلــز، 
ســفال، کاشــی و نســاجی ســنتی را نــام بــرد کــه هرکــدام دارای صنعــت و مزیــت اقتصــادی ادوار گذشــته تاریخــی بوده انــد. البتــه 
از ســال ۹5 گرایش هــا در عنــوان دفترچــه انتخــاب رشــته حــذف شــده و دانشــجویان پــس از گذرانــدن دروس پایــه و اصلــی در 

دانشــگاه بــا توجــه بــه عالقــه خــود گرایــش موردنظرشــان را بــرای ادامــه تحصیــل انتخــاب می کننــد. 
توانایی های الزم

ــود  ــالق خ ــن خ ــری و ذه ــا ذوق هن ــد و ب ــته باش ــه داش ــری عالق ــوالت هن ــاخت محص ــون س ــری فن ــه یادگی ــد ب ــجو بای دانش
ــد.  ــد کن ــی را تولی ــا ارزش ــوالت ب محص

واحدهای درسی
ایــن رشــته دارای ۱35 واحــد درســی اســت کــه از دروس پایــه و اصلــی آن می تــوان بــه مبانــی هنرهــای تجســمی، آشــنایی بــا 
هنرهــای ســنتی ایــران، مبانــی هنرهــای تجســمی، روش تحقیــق در هنرهــای ســنتی، کارگاه پایــه طراحــی، هندســه نقــوش در 
هنرهــای ســنتی ایــران، آشــنایی بــا نســاجی ســنتی، آشــنایی بــا هنرهــای مرتبــط بــا چــوب، کارگاه طراحــی ســنتی، آشــنایی بــا 

هنــر فلــزکاری و ... اشــاره کــرد. 
امکان ادامه تحصیل

ــع  ــتی در مقط ــع دس ــی و صنای ــای پژوهش ــه هنره ــی در مجموع ــرکت و قبول ــا ش ــد ب ــته می توانن ــن رش ــالن ای فارغ التحصی
ــد.  ــل دهن ــه تحصی ــط ادام ــته های مرتب ــایر رش ــد س ــی ارش کارشناس

آینده کاری
ــه و  ــا خــود واحــدی راه انداخت ــه کار می شــوند ی ــع دســتی مشــغول ب ــن رشــته در واحد هــای تولیــدی صنای فارغ التحصیــالن ای

ــد.  ــد می کنن کســب درآم
طراحی پارچه

صنعــت نســاجی یکــی از مهم تریــن صنایــع هــر کشــور اســت و تــا همیــن چنــد ســال پیــش جــزء مهم تریــن صنایــع ایــران نیــز 
بــود. متأســفانه ایــن صنعــت در ایــران تــا مــرز ورشکســتگی پیــش رفــت ولــی اخیــرا توانســته اســت دوبــاره خــود را زنــده کنــد 
و وارد عرصــه بــازار رقابــت بــا نســاجی دیگــر کشــور ها شــود. در طراحــی پارچــه خصوصیــات اقلیمــی، آداب و رســوم و باورهــای 

ــف تأثیر گــذار اســت.  ــا و طــرح و اشــکال مختل ــردم در رنگ ه م
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رشــته طراحــی پارچــه روی محصــوالت صنعــت نســاجی و این کــه ایــن محصــوالت چگونــه طراحــی و ارائــه شــوند تــا بیش تریــن 
ســهم در بــازار را از آن خــود کــرده و نظــر مشــتریان را جلــب کننــد، متمرکــز می شــود.  

امــروزه تنــوع پارچه هــا بســیار بــه چشــم می خــورد. تنــوع محصوالتــی کــه از پارچــه ســاخته می شــوند مثــل لبــاس، روکش هــا، 
پرده هــا و ... نشــانگر اهمیــت و گســتردگی بــازار طراحــی پارچــه اســت. هــدف از دوره کارشناســی طراحــی پارچــه تربیــت افــرادی 
اســت کــه بتواننــد بــه عنــوان کارشــناس طراحــی پارچــه مشــغول بــه کار شــوند و بــا توجــه بــه اندوختــه علمــی و عملــی خــود 

در بخــش آینــده شــغلی، صنعــت و ســازمان های وابســته مؤثــر واقــع شــوند. 
توانایی های الزم

ــا را  ــد آن ه ــد تولی ــا و فراین ــا و ویژگی ه ــا کــه پارچه ه ــن معن ــه ای ــد در درجــه اول نســاجی را بفهمــد، ب ــک طــراح پارچــه بای ی
بشناســد. در درجــه دوم نیــاز اســت درک صحیــح از بــازار مشــتریان داشــته باشــد، ذائقــه مــردم را بشناســد و بتوانــد تقاضــای بــازار 
آینــده را تشــخیص دهــد و در درجــه ســوم بایــد ذوق هنــری داشــته باشــد تــا بتوانــد طرحــی مــورد پســند را ارائــه کنــد. رشــته ی 
ــوده و دانشــجویانی کــه ایــن رشــته را انتخــاب می کننــد، بایــد اهــل حوصلــه و آشــنا  طراحــی پارچــه کامــال ذوقــی و هنــری ب
بــه شــرایط اجتماعــی و روحیــات و ارزش هــای اعتقــادی مــردم خــود باشــند. دانشــجوی ایــن رشــته بایــد بدانــد کــه کار طراحــی 
کاری صبورانــه اســت و نیــاز دارد تــا طــراح بــا فکــر و حوصلــه پشــت میــز بنشــیند و طراحــی کنــد تــا بــه طــرح مطلــوب برســد. 

واحدهای درسی
ــر و  ــخ، هن ــر در تاری ــا هن ــه آشــنایی ب ــوان ب ــه از دروس آن می ت ــن رشــته در مقطــع کارشناســی دارای ۱34 واحــد اســت ک ای
تمــدن اســالمی، مبانــی هنرهــای تجســمی، آشــنایی بــا هنرهــای ســنتی و معاصــر، تاریــخ پارچــه و نســاجی، رنگــرزی بــا مــواد 
طبیعــی، طراحــی پارچــه بــا کامپیوتــر، شــناخت الیــاف و پارچــه، آشــنایی بــا پارچــه و لباس هــای ســنتی، کارگاه چــاپ ســنتی 

و ... اشــاره کــرد. 
امکان ادامه تحصیل

عالقه منــدان بــه ایــن رشــته می تواننــد بــا شــرکت و قبولــی در مجموعــه طراحــی پارچــه و لبــاس در مقطــع کارشناســی ارشــد 
بــه تحصیــالت خــود ادامــه دهنــد. 

آینده شغلی
ــه صــورت  ــد ب ــد. حتــی می توانن ــدی بیاین ــه کمــک واحدهــای تولی ــوان طــراح ب ــه عن ــد ب ــن رشــته می توانن فارغ التحصیــالن ای
ــا انجــام پرژه هــای طراحــی کســب درآمــد کننــد. هم چنیــن مشــاوره، تأســیس واحد هــای تولیــدی  شــخصی فعالیــت کننــد و ب

ــته اســت.  ــن رش ــای کار ای ــر بازار ه و آموزشــگاه های طراحــی از دیگ
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طراحی لباس
ــردم آن  ــاس م ــوع لب ــه پوشــاک و ن ــک جامع ــی ی ــات فرهنگ ــای حی ــن نمونه ه ــال زنده تری ــن ح ــن و در عی ــی از دیداری تری یک

جامعــه اســت. 
بــا توجــه بــه لــزوم ارتقــای ســطح کیفــی و کمــی طراحــی و تولیــد لبــاس در کشــور، تربیــت نیــروی انســانی کارشــناس و کارآمــد 

مــورد نیــاز کارخانه هــای و واحدهــای تولیــدی پوشــاک امــری بســیار ضــروری اســت. 
رشــته طراحــی لبــاس یــک رشــته کاربــردی بــا هــدف تربیــت افــرادی اســت کــه بــا در نظــر گرفتــن نیازهــای طراحــی و بهــره 
گیــری از ماشــین آالت موجــود بتواننــد نیازهــای مراحــل مختلــف طراحــی و تولیــد لبــاس را برطــرف ســازند. ایــن رشــته روی 
محصــوالت صنعــت نســاجی و خیاطــی و این کــه ایــن محصــوالت چگونــه طراحــی و ارائــه شــوند تــا بیش تریــن ســهم در بــازار را 
از آن خــود کنــد و نظــر مشــتریان را جلــب کننــد، تمرکــز می کنــد. عــالوه بــر کارشناســی طراحــی لبــاس، در مقطــع کارشناســی 

نیــز ایــن رشــته بــا عنــوان کاردانــی علمــی ـ  کاربــردی طراحــی پوشــاک ارائــه می شــود. 
توانایی های الزم

طــراح یــک لبــاس نیــاز دارد تــا درک صحیــح از بــازار مشــتریان داشــته باشــد، ذائقــه مــردم را بشناســد و بتوانــد تقاضــای بــازار 
آینــده را تشــخیص دهــد و در نهایــت بایــد ذوق هنــری داشــته باشــد تــا بتوانــد طرحــی مــورد پســند را ارائــه کنــد. 

دانشــجوی ایــن رشــته بایــد بدانــد کــه کار طراحــی کاری صبورانــه اســت و نیــاز دارد تــا طــراح بــا فکــر و حوصلــه پشــت میــز 
بنشــیند و طراحــی کنــد تــا بــه طــرح مطلــوب برســد. 

واحدهای درسی
ایــن رشــته دارای ۱34 واحــد درســی می باشــد کــه از دروس آن می تــوان بــه آشــنایی بــا هنــر در تاریــخ، هنــر و تمــدن اســالمی، 
مبانــی هنرهــای تجســمی، آشــنایی بــا هنرهــای ســنتی و معاصــر، تاریــخ پارچــه و نســاجی، بررســی آثــار طراحــان لبــاس، بافــت 

پارچــه، طراحــی لبــاس مقدماتــی، الگوســازی روی مانکــن، کاربــرد رایانــه در طراحــی لبــاس و ... اشــاره کــرد. 
امکان ادامه تحصیل

عالقه منــدان بــه ایــن رشــته می تواننــد بــا شــرکت و قبولــی در مجموعــه طراحــی پارچــه و لبــاس در مقطــع کارشناســی ارشــد 
بــه تحصیــالت خــود ادامــه دهنــد. 

آینده شغلی
ــه صــورت  ــد ب ــد. حتــی می توانن ــدی بیاین ــه کمــک واحدهــای تولی ــوان طــراح ب ــه عن ــد ب ــن رشــته می توانن فارغ التحصیــالن ای
ــا انجــام پرژه هــای طراحــی کســب درآمــد کننــد. هم چنیــن مشــاوره، تأســیس واحد هــای تولیــدی  شــخصی فعالیــت کننــد و ب

ــته اســت.  ــن رش ــای کار ای ــر بازار ه و آموزشــگاه های طراحــی از دیگ
آهنگ سازی

موســیقی، هنــری اســت کــه در تمامــی مراســم و آیین هــای گوناگــون جوامــع بشــری اعــم از مذهبــی، جشــن و شــادمانی و جنــگ 
ــوده اســت. هــدف از رشــته آهنگ ســازی رشــد خالقیت هــای  ــر ب و ســتیز همــواره در انتقــال اندیشــه و احساســات انســانی مؤث
ــرار  ــک آهنگ ســاز ق ــی و اســالمی اســت. ی ــا فرهنــگ ایران ــی متناســب ب ــم موســیقی جهان ــری از عل ــا بهــره گی آهنگ ســازی ب
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اســت بــا شــناخت ســازها و متدهــای نوازندگــی و ترکیــب آن هــا بــه تولیــد یــک اثــر ارزشــمند موســیقی بپــردازد. 
توانایی های الزم

دانشــجو بایــد عالقــه و اســتعداد ایــن رشــته را داشــته باشــد. اگــر قــرار اســت بــه عنــوان آهنگ ســاز فعالیــت داشــته باشــید بایــد 
بــا انــواع ســازها آشــنا بــوده و نت هــا را بلــد باشــید تــا بتوانیــد اثــری ارزشــمند ارائــه دهیــد. 

نیــاز جــدی دیگــر داشــتن مهــارت، ذوق هنــری و توانایــی شــنیداری خــوب و آشــنایی بــا فرهنــگ و هنــر ایرانــی اســالمی اســت 
تــا بتوانــد اثــر ارزشــمندی را تحویــل بدهــد. 

واحدهای درسی
ــرایش،  ــی، س ــیقی، هارمون ــری موس ــی نظ ــل مبان ــه تحلی ــوان ب ــه از دروس آن می ت ــد ک ــد می باش ــته دارای ۱25 واح ــن رش ای
ــی،  ــان، سازشناس ــران و جه ــیقی ای ــا موس ــنایی ب ــی، آش ــی صــوت، آواز جمع ــی فیزیک ــی، مبان ــوی عموم ــنوایی، پیان ــت ش تربی

ــرد.  ــاره ک ــیقی و ... اش ــرم موس ــازی، ف ــیون، آهنگ س ارکستراس
امکان ادامه تحصیل

ــیقی  ــی موس ــی، نوازندگ ــیقی ایران ــی موس ــازی، نوازندگ ــته های آهنگ س ــک از رش ــد در هری ــته می توانن ــن رش ــدان ای عالقه من
ــد.  ــل دهن ــه تحصی ــد ادام ــی ارش ــع کارشناس ــی در مقط ــی و موسیقی شناس جهان

آینده شغلی
ــار  ــن آث ــیقی مت ــاخت موس ــد س ــی مانن ــای خصوص ــه فعالیت ه ــر در عرص ــور مؤث ــر حض ــالوه ب ــته ع ــن رش ــالن ای فارغ التحصی

ــد.  ــت کنن ــز فعالی ــیقی نی ــوزش موس ــه آم ــد در زمین ــودکان و ... می توانن ــرای ک ــیقی ب ــاخت موس ــر، س ــینمایی و تئات س
بازیگری

هنــر بازیگــری و کارگردانــی بــه عنــوان ارکان هنــر نمایــش، دارای پیشــینه قــوی در ایــران هســتند و نقشــی اساســی را در اعتــالی 
فرهنــگ ایــران بــازی کرده انــد. فارغ التحصیــالن ایــن رشــته بــه عنــوان بازیگــر فیلم هــا، ســریال های تلویزیونــی، ســینما و تئاتــر 
نقــش ایفــا می کننــد. اگرچــه بازیگــری بیش تــر بــه مهــارت شــخصی وابســته اســت امــا امــروزه بــا بــاال رفتــن کیفیــت فیلم هــا 
ــن رو  ــوه پیــدا می کنــد، از ای ــه علمــی شــدن رشــته بازیگــری، جل ــاز ب و گســترده شــدن و مفهومــی شــدن صنعــت ســینما، نی
رشــته بازیگــری بــه تربیــت متخصصانــی می کوشــد کــه بتواننــد بــا یادگیــری اصــول، نقــش موردنظــر را بــه بهتریــن شــکل ایفــا 
کننــد. هــدف از ایجــاد رشــته بازیگــری تربیــت متخصصــان و هنرمندانــی اســت کــه بتواننــد از طریــق اســتفاده از هنــر خــود در 
رســانه های مختلــف ماننــد تئاتــر و تلویزیــون، در راه گســترش و اعتــالی فرهنــگ کشــور گام بردارنــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه 
ایــن رشــته بــه صــورت نیمه متمرکــز بــوده و بــرای قبولــی نهایــی الزم اســت در آزمــون عملــی و مصاحبــه نیــز شــرکت کنیــد. 

توانایی های الزم
ایــن رشــته بیش تــر از هرچیــزی نیــاز بــه مهــارت فــرد بازیگــر دارد. او بایــد بتوانــد نقــش، متــن و زمینــه را بشناســد و خــود را در 
قالــب آن نقــش و زمینــه قــرار دهــد. بازیگــر بــرای ایفــای هــر چــه بهتــر نقــش بایــد قــدرت مدیریــت هیجانــات، ذهــن خــالق و 

ایده پــرداز و کارگروهــی قــوی بــرای ارتبــاط بــا دیگــر عناصــر ســازنده فیلــم داشــته باشــد. 
واحدهای درسی

ــفه  ــر، فلس ــی هن ــات، جامعه شناس ــی ارتباط ــول و مبان ــه اص ــوان ب ــه از دروس آن می ت ــت ک ــد اس ــته دارای ۱40 واح ــن رش ای
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مقدماتــی غــرب و شــرق، مبانــی بازیگــری، تاریــخ نمایــش در ایــران، کارگاه بازیگــری، دیــدن و تحلیــل نمایــش، نــور و صــدا در 
نمایــش و ... اشــاره کــرد. 

امکان ادامه تحصیل
ــای نمایشــی و ســینما در مقطــع کارشناســی ارشــد، در  ــه هنره ــا شــرکت در مجموع ــد ب ــن رشــته می توانن ــالن ای فارغ التحصی
ــد ســیما  ــات نمایشــی و تولی ــش(، ســینما، ادبی ــا 2 گرای ــو )ب ــه کنندگــی، رادی ــی، بازیگــری، تهی ــک از رشــته های کارگردان هری

ادامــه تحصیــل دهنــد. 
آینده شغلی 

ــد از  ــن بع ــد، هم چنی ــر کار کنن ــون و تئات ــینما، تلویزی ــوزه س ــر در ح ــوان بازیگ ــه عن ــد ب ــته می توانن ــن رش ــگان ای دانش آموخت
پیشــرفت در حــوزه کاری بــه عنــوان مــدرس ایــن حــوزه فعــال باشــند. 

طراحی صحنه
ــه  ــن برنام ــدن مت ــس از خوان ــه پ ــر کار نمایشــی محســوب می شــود. معمــوال طــراح صحن ــه بخــش مهمــی از ه طراحــی صحن
ــه  ــی ب ــه صــورت طــرح ابتدای ــوده و ب ــه نم ــه آن را تهی ــوط ب ــایل مرب ــه و وس ــردان، طــرح صحن ــا کارگ ــه ب ــای اولی و صحبت ه

ــد.  ــه می کن ــردان ارائ کارگ
یــک برنامــه تلویزیونــی کــودک را در نظــر بگیریــد. بــه دل نشســتن برنامــه بــرای کــودک عــالوه بــر محتــوای برنامــه و اجــرای 
مجــری بــه صحنــه و دکــور اجــرا نیــز ربــط دارد. هــدف از ارائــه رشــته طراحــی صحنــه، تربیــت کارشناســانی اســت کــه بتواننــد بــا 
شــناخت و تکیــه بــر اصــول روان شــناختی شــروع بــه طراحــی صحنه هایــی بکننــد کــه بتوانــد بهتــر مفاهیــم موردنظــر را انتقــال 
ــر  ــته های دیگ ــا رش ــته ب ــن رش ــد. ای ــاب می ای ــه حس ــی ب ــای نمایش ــته های هنر ه ــن رش ــه از فنی تری ــی صحن ــد. طراح بده
ماننــد معمــاری، نقاشــی و هنرهــای تجســمی ارتبــاط نزدیــک دارد. الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن رشــته بــه صــورت نیمه متمرکــز 

دانشــجو می پذیــرد و پــس از کنکــور سراســری الزم اســت تــا در آزمــون عملــی و مصاحبــه شــرکت کنیــد. 
توانایی های الزم

یــک طــراح صحنــه بایــد بــا اصــول روان شــناختی آشــنا باشــد تــا بتوانــد کاری اثر گــذار تحویــل دهــد. هم چنیــن ذوق و خالقیــت 
ــر اســت و  ــر و وقت گی ــری انجــام دهــد. کار طراحــی کاری هزینه ب ــردازی بهت ــد ایده پ ــا در طراحــی بتوان ــری داشــته باشــد ت هن

طــراح بایــد بتوانــد خــود را بــا ایــن شــرایط تطبیــق بدهــد. 
واحدهای درسی

ــه بنیــاد نمایــش در غــرب و شــرق، مبانــی طراحــی  ایــن رشــته دارای ۱40 واحــد می باشــد کــه از جملــه دروس آن می تــوان ب
صحنــه، مبانــی بازیگــری، مبانــی کارگردانــی، ســبک های طراحــی صحنــه، طراحــی صحنــه نمایــش عروســکی، معمــاری داخلــی، 

آرایــش صحنــه، نورپــردازی در تئاتــر و ... اشــاره کــرد. 
امکان ادامه تحصیل

ــدارد. امــا فارغ التحصیــالن ایــن رشــته می تواننــد در  هنــوز ایــن عنــوان رشــته در مقطــع کارشناســی ارشــد در کشــور وجــود ن
رشــته های مرتبــط ماننــد رشــته های مجموعــه هنرهــای نمایشــی و ســیما در کنکــور کارشناســی ارشــد شــرکت کــرده و ادامــه 

تحصیــل دهنــد. 
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آینده کاری
ــری  ــای هن ــور برنامه ه ــه و دک ــاخت صحن ــی و س ــه طراح ــروع ب ــی ش ــای طراح ــب گروه ه ــته در قال ــن رش ــالن ای فارغ التحصی
می کننــد. مســلما اگــر در ایــن زمینــه حرفــه ای باشــید می توانیــد آینــده کاری خوبــی را داشــته باشــید چــرا کــه بــا گســترش و 

ــردد.  ــس می گ ــر ح ــذاری بیش ت ــا اثرگ ــا ب ــی صحنه ه ــه طراح ــاز ب ــا نی ــدن برنامه ه ــوع ش متن
نمایش عروسکی

هنــر نمایــش عروســکی هنــر ارتبــاط و انتقــال پیــام از طریــق عروســک ها اســت. نمایــش عروســکی نمایشــی اســت کــه بــه جــای 
ــود. در  ــوب می ش ــی محس ــای نمایش ــن هنر ه ــد و از قدیمی تری ــازی می کنن ــش ب ــا نق ــک گردان ه ــک ها و عروس ــر عروس بازیگ
ــه و ...  ــی، نمایشنامه نویســی، طراحــی صحن ــای طراحــی عروســک، عروســک گردانی، کارگردان ــا تکنیک ه ــن رشــته دانشــجو ب ای

ــرد.  ــه صــورت نیمه متمرکــز دانشــجو می پذی آشــنا می شــود. توجــه داشــته باشــید کــه ایــن رشــته ب
توانایی های الزم

دانشــجویان ایــن رشــته در درجــه اول بایــد بــه نمایــش عروســکی عالقــه داشــته باشــند. بایــد مخاطــب خــود را بشناســند و بــرای 
آن نمایشــنامه بنویســند. ایــن رشــته نیازمنــد صبــر و تــالش اســت و بــرای تولیــد یــک نمایــش ارزشــمند نیــاز اســت ســاعت ها 

وقــت گذاشــته شــود. 
واحدهای درسی

ــران و جهــان،  ــی ادبیــات نمایشــی، تاریــخ نمایــش در ای ــه مبان ــوان ب ایــن رشــته ۱40 واحــد دارد کــه از جملــه دروس آن می ت
نمایشنامه نویســی عروســکی، ماســک و گریــم، شــناخت مــواد، خیمــه شــب بــازی، روان شناســی شــخصیت، کارگاه چــوب و فلــز، 
طراحــی چهــره و بــدن انســان، موســیقی در نمایــش، طراحــی و دوخــت لبــاس، طراحــی چهــره و بــدن حیــوان، عروسک ســازی 

و ... اشــاره کــرد. 
امکان ادامه تحصیل

ایــن عنــوان رشــته در مقطــع کارشناســی ارشــد وجــود نــدارد. فارغ التحصیــالن ایــن رشــته می تواننــد در صــورت عالقــه در ســایر 
مجموعه هــای مرتبــط در کنکــور شــرکت کــرده و ادامــه تحصیــل دهنــد. 

آینده شغلی 
بــه طراحــی عروســک، عروســک گردانی، کارگردانــی،  فارغ التحصیلــی می تواننــد  از  پــس  ایــن رشــته  دانش آموختــگان 

نمایشنامه نویســی و طراحــی صحنــه نمایــش عروســکی مشــغول شــوند. 
کاردانی علمی ـ کاربردی هنر سفالگری

رشــته کاردانــی حرفــه ای صنایــع دســتی و ســفال، کاشــی ســنتی یکــی از رشــته های گــروه فرهنــگ و هنــر اســالمی دانشــگاه 
علمــی و کاربــردی اســت. امــروزه بــه دلیــل گســترش دانــش علمــی، هنــری و مهارتــی ســفالگری و وابســتگی مســتقیم ایــن دانــش 
بــا توجــه بــه شــکوفایی ایــن هنــر و تأثیــر آن در ارتقــای کیفــی و هنــری ســفالگری ســنتی کشــورمان، ضــرورت طــرح برنامــه 
آمــوزش عالــی در ســفالگری و کاشــی امــری حیاتــی اســت. ســفالگری ســاختن ظــروف بــا گل اســت و بــه ظــرف ســاخته شــده 
ــا تاریخچــه  از ایــن طریــق ســفال می گوینــد. ســاخت ســفال درایــران دارای ســابقه طوالنــی ودرخشــان اســت. در ایــن رشــته ب

ســفال، روش هــای ســاخت ســفال و کاشــی آشــنا می شــوید. 
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توانایی های الزم
عالقــه بــه کار ســفالگری مهم تریــن نیــاز ایــن رشــته اســت. ســفالگری صنعتــی ارزان اســت و افــراد در ایــن رشــته می تواننــد بــا 
ــی و اقتصــادی اداره  ــای مدیریت ــه از توانایی ه ــه شــرط این ک ــد ب ــدی روی بیاورن ــای تولی ــدازی کارگاه ه ــه راه ان ــدک ب ســرمایه ان

کارگاه برخــوردار باشــند. 
واحدهای درسی

ــی  ــنتی، مبان ــوش س ــی نق ــمی، طراح ــای تجس ــی هنره ــه مبان ــوان ب ــود می ت ــس می ش ــن دوره تدری ــه در ای ــی ک از واحدهای
ــفال،  ــفالگری، س ــول س ــزات، اص ــواد و تجهی ــا م ــنایی ب ــی، آش ــر تراش ــازی و پیک ــازی، مجسمه س ــی، حجم س ــم فن ــی، رس نقاش

ــرد.  ــاره ک ــت و ... اش ــا دس ــفالگری ب ــری، س ــی، قالب گی ــاری داخل ــی و معم کاش
امکان ادامه تحصیل

فارغ التحصیالن این رشته می توانند در مقطع کارشناسی در رشته های مرتبط ادامه تحصیل دهند. 
آینده کاری

فارغ التحصیــالن ایــن رشــته توانایــی تولیــد محصــوالت ســفالی را خواهنــد داشــت و می تواننــد بــا راه انــدازی واحدهــای تولیــدی 
ــت  ــز فعالی ــفال نی ــی س ــی تاریخ ــای پژوهش ــد در حوزه ه ــالن می توانن ــد. فارغ التحصی ــفالی کنن ــع س ــاخت صنای ــه س ــروع ب ش

کننــد. 
ـ  کاربردی انیمیشن کاردانی علمی 

چنــد ســالی اســت کــه بــا ظهــور انیمیشــن دنیــای جدیــدی در صنعــت هنــر ســینما پدیــد آمــده اســت. هــدف از ارائــه ایــن رشــته 
ــا ســاخت کلیپ هــا و فیلم هــای  ــزار انیمیشــن اســت. دانشــجویان ایــن رشــته ب ــا اب آزاد ســازی اســتعدادها و ظرفیت هــای هنــر ب
ــری،  ــرورش اســتعدادهای هن ــن رشــته انیمیشــن پ ــت تدوی ــد کشــید. ضــرورت و اهمی ــه رخ خواهن ــر خــود را ب انیمیشــنی هن
ایجــاد توانایــی، بــروز خالقیت هــا و ابداعــات در حــوزه انیمیشــن می باشــد تــا فارغ التحصیــالن آن پاســخگوی نیازهــای فرهنگــی 
ــی  ــی و بین الملل ــطح مل ــن در س ــوزه انیمیش ــه ح ــای خالقان ــه فعالیت ه ــند و در عرص ــوب باش ــطح مطل ــه در س ــری جامع و هن

حضــوری مؤثــر و مفیــد داشــته باشــند. 
توانایی های الزم

دانشــجوی ایــن رشــته بایــد بتوانــد بــه خوبــی بــا نرم افزار هــای کامپیوتــری کار کنــد و بــا اســتفاده از ذهــن خــالق و ایده پــرداز 
خــود انیمیشــن تولیــد کنــد، هم چنیــن صبــر و حوصلــه داشــته باشــد چــرا کــه بایــد بتوانــد ســاعت ها پشــت سیســتم کامپیوتــر 

بنشــیند و طراحــی کنــد. 
واحدهای درسی

از دروس ایــن رشــته می تــوان بــه عکاســی، مبانــی هنرهــای تجســمی، پرســپکتیو، تاریخچــه و سبک شناســی انیمیشــن، طراحــی 
فیگــور انســان و حیــوان، طراحــی کاریکاتــور، فیزیــک حرکــت، انیمیشــن 2 بعــدی و کالســیک، انیمیشــن 2 بعــدی و 3 بعــدی 

دیجیتــال، ســاخت عروســک تــک فریــم، انیمیشــن عروســکی، کارگردانــی انیمیشــن مقدماتــی و ... اشــاره کــرد. 
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امکان ادامه تحصیل
ــه تحصیــل در ســایر رشــته های مرتبــط در مقطــع کارشناســی و در رشــته انیمیشــن در مقطــع کارشناســی ارشــد  ــکان ادام ام

وجــود دارد. 
آینده کاری

ــد.  ــد ش ــه کار خواهن ــغول ب ــینمایی مش ــری و س ــای هن ــور در گروه ه ــوان انیمات ــه عن ــده ب ــته در آین ــن رش ــالن ای فارغ التحصی
ســاخت کلیپ هــای تبلیغاتــی، فیلم هــای انیمیشــنی و ســریال ها و کارتون هــا از محصــوالت ایــن گروه هــا خواهــد بــود. بــا توجــه 
ــرای فارغ التحصیــالن  ــه گســترده و تکنیکــی بــودن کار انیمیشــن در صــورت داشــتن تبحــر کافــی می تــوان آینــده خوبــی را ب ب

ایــن رشــته تصــور کــرد. 
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معرفی رشته های گروه زبان

تربیت دبیر زبان انگلیسی
دانشــجویان رشــته تربیــت دبیــر زبــان انگلیســی، به طــور ویژه بــرای اســتخدام در آموزش و پــرورش تربیت می شــوند. این رشــته در 
دانشــگاه های تربیــت معلــم و فرهنگیــان وجــود دارد کــه دانشــجویان پــس از فارغ التحصیلــی می تواننــد اســتخدام آمــوزش و پرورش 
شــوند. ایــن رشــته عــالوه بــر دروس اصلــی رشــته زبان انگلیســی، دروســی هم در راســتای نحوه آمــوزش زبان بــه دانش آمــوزان دارد 
 کــه مشــترک بــا رشــته های تربیتــی می باشــد. برنامه درســی این رشــته مشــابه بیش تــر رشــته های کارشناســی، یک دوره چهارســاله 

)8 نیمسال( می باشد. 
عناوین دروس)عمومی و تخصصی(

ــه  ــرفته، ترجم ــگارش پیش ــان، ن ــری زب ــگاه، درک یادگی ــنود و آزمایش ــت و ش ــگارش، گف ــتور و ن ــم، دس ــدن و درک مفاهی خوان
متــون ســاده، اصــول و روش ترجمــه، کاربردهــای اصطالحــات و تعبیــرات در ترجمــه، آواشناســی انگلیســی، درآمــدی بــر ادبیــات 
ــی،  ــی، مقاله نویس ــگاری انگلیس ــتان، نامه ن ــفاهی داس ــان ش ــاده، بی ــر س ــای نث ــی، نمونه ه ــون مطبوعات ــدن مت ــی، خوان انگلیس

ــس و ...  ــان، روش تدری ــازی زب ــق، آزمون س ــده اســالمی، اصــول و روش تحقی ــه ش ــار ترجم بررســی آث
آینده شغلی

ــا مؤسســات  ــرورش ی ــوزش و پ ــدرس در آم ــا م ــم ی ــوان معل ــه عن ــد ب ــان انگلیســی می توانن ــری زب ــته دبی ــالن رش فارغ التحصی
ــه کار شــوند.  خصوصــی مشــغول ب

 زبان و ادبیات اسپانیایی
ــا هــدف  ــه ب ــن رشــته ک ــرد. ای ــا در مقطــع کارشناســی دانشــجو می پذی ــا اســت و تنه ــک رشــته نوپ ــان اســپانیایی ی رشــته زب
ــات  ــوزه مطالع ــه ح ــدان ب ــرای عالقه من ــت، ب ــده اس ــذاری ش ــه گ ــده، پای ــاد ش ــان ی ــگران زب ــان و پژوهش ــان شناس ــت زب تربی
آمریــکای التیــن بســیار جــذاب می باشــد. زبــان اســپانیایی همچــون زبــان انگلیســی، زبانــی بیــن المللــی و محبــوب بــه شــمار 
ــه  ــورد توج ــر م ــن رو بیش ت ــرده شــده اســت. از ای ــام ب ــل ن ــازمان مل ــی در س ــان بین الملل ــن زب ــوان دومی ــی رود و از آن به عن م
ــر رشــته های کارشناســی،  ــن رشــته مشــابه بیش ت ــوده و از زمینــه شــغلی نســبتا مناســبی برخــوردار اســت. برنامــه درســی ای ب

ــد.  ــال( می باش ــاله )8 نیمس ــک دوره چهارس ی
عناوین دروس)عمومی و تخصصی(

خوانــدن و درک مفاهیــم، دســتور و انشــا، نــگارش ســاده، نــگارش پیشــرفته، گفــت و شــنود، خوانــدن متــون مطبوعاتــی، ترجمــه 
متــون مطبوعاتــی، نامه هــای اداری و بازرگانــی، درآمــدی بــر ادبیــات، اصــول و روش ترجمــه، اصطالحــات زبــان، مکالمــه موضوعــی، 
ــی، ترجمــه  ــون ادب ــه و تحلیــل مت ــر و شــعر، مقاله نویســی، تجزی ســخنرانی، ترجمــه شــفاهی، ترجمــه پیشــرفته، نمونه هــای نث

نــوار و فیلــم، فنــون ترجمــه، تاریــخ زبــان اســپانیایی، خالصه نویســی، انگلیســی تخصصــی، ترجمــه کتــاب
امکان ادامه تحصیل

ــته  ــن رش ــالن ای ــدارد و فارغ التحصی ــود ن ــری وج ــد و دکت ــی ارش ــع کارشناس ــل در مقط ــه تحصی ــکان ادام ــر ام ــال حاض در ح
ــد.  ــل دهن ــه تحصی ــان ادام ــات جه ــته های مطالع ــر رش ــن و دیگ ــکای التی ــات آمری ــون مطالع ــته هایی چ ــد در رش می توانن

179 انـــتـــخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب رشـتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه



آینده شغلی
حضــور در شــرکت های گردشــگری، آژانس هــای مســافرتی، ادامــه تحصیــل در رشــته های مطالعــات جهــان، آمــوزش و تدریــس 

ــن رشــته می باشــد.  ــد ای ــالن توانمن ــرای فارغ التحصی ــم ب ــای شــغلی مه در مؤسســات و دانشــگاه ها و ... از موقعیت ه
 زبان و ادبیات ایتالیایی

ــوی،  ــپانیایی، فرانس ــن) اس ــان التی ــه زب ــای زیرمجموع ــن زبان ه ــت و در بی ــن اس ــان التی ــاخه های زب ــی از زیرش ــان ایتالیای زب
ــان رســمی کشــور تاریخــی ایتالیاســت،  ــی زب ــان ایتالیای ــن دارد. زب ــا التی ــتراکات را ب ــن اش ــی و ... ( بیش تری ــی، رومانیای پرتغال
هم چنیــن از زبان هــای رســمی کشــورهایی همچــون ســن مارینــو، ســوئیس، ســومالی، اســلوونی و ... محســوب می شــود و از ایــن 

ــا می باشــد.  ــل توجهــی در ســطح دنی ــن قاب ــث دارای متکلمی حی
ــس و  ــی و بالعک ــه فارس ــی ب ــه ایتالیای ــرای ترجم ــی ب ــجویان ایران ــات دانش ــرورش ذوق و ادبی ــت پ ــی جه ــان ایتالیای ــته زب رش
هم چنیــن پژوهــش در متــون ادبــی ایتالیایــی ایجــاد شــده اســت کــه مهم تریــن پیامــد آن مبادلــه فرهنــگ، دانــش و تمــدن بیــن 
دو کشــور تاریخــی ایــران و ایتالیاســت. برنامــه درســی ایــن رشــته مشــابه بیش تــر رشــته های کارشناســی، یــک دوره چهارســاله 

ــد.  ــال( می باش )8 نیمس
عناوین دروس )عمومی و تخصصی(

ــا،  ــات ایتالی ــخ ادبی ــان شــفاهی داســتان، تاری شــامل 2۱ واحــد دروس عمومــی می باشــد. درس هــای اختصاصــی هــم شــامل بی
ــا، جمله نویســی  ــاط واژه ه ــا ارتب ــون، جمله نویســی ب ــوم انســانی، تلخیــص مت ــون عل ــون ســاده، ترجمــه مت ــق، ترجمــه مت تحقی
ــدی  ــاده، درآم ــای س ــه و ترکیب ه ــدن کلم ــش، خوان ــدن و پرس ــی، خوان ــه ایتالیای ــالم ب ــون اس ــدن مت ــاط، خوان ــق ارتب از طری
بــر ادبیــات ایتالیــا، درآمــدی بــر تاریــخ هنــر ایتالیــا، دســتور زبــان ایتالیایــی، دســتور زبــان پیشــرفته، دســتور زبــان و تجزیــه و 
ترکیــب، زبــان ایتالیایــی عمومــی، زبــان دوم، زبــان دوم ایتالیایــی، زبان شناســی همگانــی، ســاخت زبــان فارســی، شــناخت شــعر 

ــگارش و ... می باشــند.  ــی، ن ــون ادب ــادی مت ــی، نق ــای ادب ــت و شــنود، مکتب ه ــا، گف ــات ایتالی ــده ادبی ــر، گزی و نث
امکان ادامه تحصیل

امکان ادامه تحصیل در این رشته در مقاطع باالتر در دانشگاه های داخل کشور وجود ندارد. 
آینده شغلی

ــالت و  ــی، مج ــز دولت ــازمان ها و مراک ــه در س ــر ترجم ــالوه ب ــد ع ــی می توانن ــات ایتالیای ــان و ادبی ــته زب ــگان رش دانش آموخت
روزنامه هــا، کارخانه هــا و مراکــز دولتــی و خصوصــی، بــه تدریــس ایــن زبــان نیــز بپردازنــد. هم چنیــن می تواننــد بــه عنــوان یــک 
محقــق در زمینــه غرب شناســی نیــز فعالیــت کننــد و در امــور فرهنگــی، سیاســی و اقتصــادی مشــاوری توانــا باشــند. شــرکت های 

ــن رشــته هســتند.  ــوب فارغ التحصیــالن ای ــز از موقعیت هــای مطل ایرانگــردی و جهانگــردی نی
زبان و ادبیات ترکی استانبولی

کشــور ترکیــه یکــی از کشــورهای همســایه ایــران و از مهم تریــن مقصد هــای گردشــگری ایرانیــان می باشــد. نزدیکــی زبــان ترکــی 
ــان  ــر اهمیــت یادگیــری زب ــان ترکــی آذری کــه در بخــش قابــل توجهــی از کشــور ایــران اســتفاده می شــود ب ــه زب اســتانبولی ب
ترکــی اســتانبولی افــزوده اســت. روابــط گســترده سیاســی، اقتصــادی، بازرگانــی و فرهنگــی بیــن دو همســایه دیریــن باعــث شــده 
اســت کــه آشــنایی بــا زبــان و فرهنــگ ترکیــه اهمیتــی بیــش از پیــش پیــدا کنــد. برنامــه درســی ایــن رشــته مشــابه بیش تــر 
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ــد.  ــاله )8 نیمســال( می باش ــک دوره چهارس ــته های کارشناســی، ی رش
عناوین دروس )عمومی و تخصصی(

ــان ترکــی پیشــرفته،  ــی، زب ــان ترکــی مقدمات شــامل ۱۹ واحــد دروس عمومــی می باشــد. درس هــای اختصاصــی هــم شــامل زب
آشــنایی بــا فرهنــگ ترکیــه، خوانــدن متــون ســاده، انشــا، ترجمــه متــون ســاده، نامــه نــگاری، ترجمــه اســناد، ترجمــه پیشــرفته 

و ... می باشــد. 
امکان ادامه تحصیل

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات ترکی استانبولی تنها در دانشگاه عالمه طباطبایی وجود دارد. 
آینده شغلی

حضــور در شــرکت های گردشــگری، آژانس هــای مســافرتی، ارتبــاط شــرکت های تجــاری ایرانــی بــا شــرکت های ترکیــه، آمــوزش 
و تدریــس در مؤسســات و دانشــگاه ها و ... از موقعیت هــای شــغلی مهــم بــرای فارغ التحصیــالن توانمنــد ایــن رشــته می باشــد. 

زبان چینی
ــد  ــیا مانن ــای شــرق آس ــر زبان ه ــادر بیش ت ــان م ــی زب ــان اســت. از طرف ــده در ســطح جه ــن گوین ــی دارای بیش تری ــان چین زب
ــت  ــگ و حکم ــا فرهن ــن ب ــی هم چنی ــان چین ــته زب ــجویان رش ــد. دانش ــی و ... می باش ــک کنگ ــی، هن ــی، تایوان ــای ژاپن زبان ه
غنــی و تاریخــی کشــور چیــن آشــنا می شــوند. از آن جایــی کــه کشــور چیــن بــه علــت رشــد بی نظیــر صنعتــی بــه یــک شــریک 
ــه  ــان چینــی در بیــن ایرانیــان روز ب ــه دانســتن زب ــرای دولــت و شــرکت های ایرانــی تبدیــل شــده اســت نیــاز ب تجــاری مهــم ب
ــال(  ــاله)8 نیمس ــک دوره چهارس ــی، ی ــته های کارشناس ــر رش ــابه بیش ت ــته مش ــن رش ــی ای ــه درس ــد. برنام ــش می یاب روز افزای

می باشــد. 
عناوین دروس)عمومی و تخصصی(

ــان  ــم نوشــتاری و دســتور زب ــی، عالئ ــان چین ــه فرهنگــی زب ــه زمین ــه ک ــی می باشــد؛ دروس پای شــامل 2۱ واحــد دروس عموم
چینــی هســتند و دروس اختصاصــی و اصلــی ماننــد زبــان چینــی کالســیک، زبــان چینــی میانــه، زبــان جدیــد چینــی، درآمــدی 
بــر ادبیــات چینــی، عالئــم نوشــتاری چینــی، زبــان چینــی پیشــرفته، بحــث و مکالمــه بــه زبــان چینــی، دســتور زبــان کالســیک 
ــون  ــاده، فن ــون س ــم مت ــت و فه ــاده، قرائ ــه س ــگاه، ترجم ــنود در آزمایش ــت و ش ــی، گف ــات چین ــان و ادبی ــاختار زب ــی، س چین
یادگیــری زبــان، زبــان دوم، جمالتــی از متفکریــن قدیــم چیــن، ســیری در ادبیــات جدیــد چینــی، عناوینــی در ادبیــات چینــی، 

عالئــم نوشــتاری چینــی عالــی، رمــان کالســیک چینــی، خوانــدن متــون مطبوعاتــی و بررســی آثــار ترجمــه شــده اســالمی. 
امکان ادامه تحصیل 

امکان ادامه تحصیل در مقاطع باالتر این رشته در دانشگاه های داخل کشور وجود ندارد. 
آینده شغلی

در رشــته زبــان چینــی دانشــجویان بعــد از فراگرفتــن خوانــدن، نوشــتن، درک مطلــب و مکالمــه زبــان چینــی، بــا فرهنــگ غنــی 
ــی  ــل قبول ــب تدریــس شــده تســلط قاب ــر مطال ــه شــرط این کــه ب ــی، ب ایــن کشــور آشــنا می شــوند. آن هــا بعــد از فارغ التحصیل
ــا  ــد ب ــن می توانن ــد. هم چنی ــت کنن ــان فعالی ــن زب ــس ای ــا تدری ــه ی ــگارش، ترجم ــه ن ــد در زمین ــند می توانن ــرده باش ــدا ک پی
تحقیــق در کتــب و مقــاالت آنــان، جامعــه را از آخریــن پیشــرفت های علمــی و صنعتــی کشــور چیــن باخبــر کننــد. شــرکت های 
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ــرای دانشــجوی  ــد و همیــن امــر یــک فرصــت شــغلی مناســب ب ــا شــریک های چینــی در حــال تبادل ان بســیاری هســتند کــه ب
ــور  ــارت، ام ــدن و تج ــت، مع ــد صنع ــی مانن ــگری و وزارتخانه های ــر گردش ــد. دفات ــی می باش ــگ چین ــان و فرهن ــر زب ــلط ب مس

ــند.  ــته باش ــن رش ــالن ای ــتغال فارغ التحصی ــرای اش ــبی ب ــای مناس ــد گزینه ه ــز می توانن ــرو نی ــت و نی ــه، نف خارج
زبان و ادبیات ژاپنی

ــا درک واقعیــت بســیار تلــخ دوران  ژاپــن بــه عنــوان یــک جامعــه پیشــرفته، ســابقه فرهنگــی 2 هــزار ســاله دارد. ایــن کشــور ب
ــه  ــه خــود معطــوف داشــته و ب ــان را ب ــان شــتابی مراحــل توســعه را طــی کــرده کــه توجــه جهانی ــا چن ــی دوم، ب جنــگ جهان
کشــوری کامــال پیشــرفته مبــدل شــده اســت. داشــتن اقتصــاد قــوی، فرهنــگ خــاص آســیایی و تجربیــات و دســتاوردهای علمــی 
ــرای اولیــن  ــن ترتیــب، ب ــد. بدی ــن کشــور را بیــش از پیــش می نمای ــان ای ــد، اهمیــت یادگیــری زب در عرصــه فناوری هــای جدی
بــار زبــان ژاپنــی در ســال ۱366 شمســی بــه صــورت زبــان دوم در دانشــکده زبان هــا و ادبیــات خارجــی دانشــگاه تهــران تدریــس 
شــد. پــس از گذشــت چنــد ســال بــرای اولیــن بــار در ســال ۱3۷3 شمســی ایــن دانشــکده رســما اقــدام بــه پذیــرش دانشــجو در 
ــان ژاپنــی  مقطــع کارشناســی کــرد و در مهرمــاه ســال ۱38۷ اولیــن دوره دانشــجویان کارشناســی ارشــد در زمینــه آمــوزش زب
ــا مجموعــه اندیشــه ها و باورهــای ژاپنی هــا و  ــان و ادبیــات ژاپنــی ضمــن آشــنایی ب وارد دانشــگاه شــدند. دانشــجویان رشــته زب
هم چنیــن فرهنــگ و تمــدن جامعــه ژاپــن، نحــوه نوشــتن خــاص ایــن زبــان و مکالمــه و دســتور زبــان ژاپنــی را یــاد می گیرنــد. 
ــدار و  ــار نویســندگان نام ــن آشــنا شــده و آث ــات معاصــر ژاپ ــم و ادبی ــات قدی ــخ ادبی ــا تاری ــن رشــته ب ــن دانشــجویان ای هم چنی
ــته های  ــر رش ــابه بیش ت ــته مش ــن رش ــی ای ــه درس ــد. برنام ــی می گذرانن ــای درس ــورت واحد ه ــه ص ــن را ب ــزرگ ژاپ ــاعران ب ش

ــاله )8 نیمســال( می باشــد.  ــک دوره چهارس کارشناســی، ی
عناوین دروس)عمومی و تخصصی(

ــی،  ــی مقدمات ــان ژاپن ــی، زب ــم شــامل زبان شناســی عموم ــای اختصاصــی ه ــی می باشــد. درس ه شــامل ۱۹ واحــد دروس عموم
ــون  ــدن مت ــان ژاپنــی پیشــرفته، گفــت و شــنود پیشــرفته، خوان ــا فرهنــگ ژاپنــی، زب ــی، آشــنایی ب گفــت و شــنودهای مقدمات
ســاده، انشــای ســاده، خوانــدن متــون پیشــرفته، ســاختمان دســتوری زبــان ژاپنــی، ترجمــه متــون ســاده، نامه نــگاری، خوانــدن 
متــون مطبوعاتــی، ادبیــات معاصــر، آشــنایی و تحقیــق در متــون ادبــی قدیــم، آشــنایی بــا مقــاالت انتقــادی، نمایشــنامه، انــواع 
شــعر ژاپنــی، ســیری در ادبیــات ژاپــن، ادبیــات تطبیقــی ایــران و ژاپــن، ســخنرانی و یادداشــت برداری، ترجمــه متــون پیشــرفته، 

ــد.  ــی می باش ــان انگلیس ــن و زب ــاطیر ژاپ ــی، اس ــی، مقاله نویس ــی ژاپن زبان شناس
نحوه ادامه تحصیل

این رشته با عنوان آموزش زبان ژاپنی در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد. 
آینده شغلی

حضــور در شــرکت های گردشــگری، آژانس هــای مســافرتی، ارتبــاط شــرکت های تجــاری ایرانــی بــا شــرکت های مشــهور ژاپنــی، 
ــته  ــن رش ــد ای ــالن توانمن ــرای فارغ التحصی ــم ب ــغلی مه ــای ش ــگاه ها و ... از موقعیت ه ــات و دانش ــس در مؤسس ــوزش و تدری آم

می باشــد. 
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زبان و ادبیات فرانسه
کشــور فرانســه یکــی از کشــورهای مهــم از نظــر ادبیــات و فرهنــگ و صنعــت می باشــد. از همیــن رو وجــود مترجمیــن توانــا بــرای 
انتقــال فرهنــگ و علــم از زبــان فرانســوی بــه فارســی و هم چنیــن حضــور در شــرکت های تجــاری بــرای ترجمــه و تبدیــل اســناد 
ــته های  ــر رش ــابه بیش ت ــته مش ــن رش ــی ای ــه درس ــت. برنام ــر الزم اس ــه یک دیگ ــی ب ــوی و فارس ــای فرانس ــدارک از زبان ه و م

کارشناســی، یــک دوره چهارســاله )8 نیمســال( می باشــد. 
عناوین دروس)عمومی و تخصصی(

ــاده،  ــوم س ــدن و درک مفه ــه، خوان ــاده، مکالم ــون س ــدن مت ــه، خوان ــی فرانس ــان اختصاص ــه، زب ــان فرانس ــی زب دوره مقدمات
زبان شناســی، ترجمــه ســاده، گرامــر، انشــا، واژه شناســی، آواشناســی، ترجمــه متــون اســالمی، وقایــع نــگاری، امثــال و تعبیــرات 
فرانســه، ترجمــه متــون گوناگــون، نقــد ادبــی، ترجمــه متــون نظــم، درآمــدی بــر ادبیــات فرانســه، مکتب هــای ادبــی، تاریخچــه 
ترجمــه، خوانــدن و درک متــون گوناگــون، اصــول فــن ترجمــه، مقالــه و بررســی آثــار ترجمــه شــده، تفســیر متــون ادبــی، ترجمــه 
متــون مطبوعاتــی، ترجمــه گروهــی، ترجمــه شــفاهی، ترجمــه متــون علمــی، ترجمــه متــون اقتصــادی، خوانــدن و درک متــون 

علــوم انســانی، ترجمــه انفــرادی و ... 
امکان ادامه تحصیل

ــان و ادبیــات فرانســه و مترجمــی  ــان فرانســه، زب در مقطــع کارشناســی ارشــد امــکان ادامــه تحصیــل در رشــته های آمــوزش زب
ــان فرانســه موجــود اســت.  ــان فرانســه و زب ــان فرانســه وجــود دارد. در مقطــع دکتــری نیــز رشــته های آمــوزش زب زب

آینده شغلی
فارغ التحصیــل رشــته مترجمــی زبــان فرانســه اگــر بــه خوبــی در دوره کارشناســی مطالعــه کــرده باشــد می توانــد در آموزشــگاه ها 
تدریــس کنــد، در مطبوعــات و صنعــت توریســم کــه نیــاز بــه مترجــم یــا منشــی زبــان فرانســوی دارنــد، مشــغول بــه کار شــود 
یــا ایــن کــه در شــرکت های صنعتــی کــه مرتبــط بــا صنایــع کشــور فرانســه هســتند بــه عنــوان مترجــم فعالیــت کنــد. ضمنــا 

توانایــی ترجمــه کتــاب از زبــان فرانســوی بــه فارســی و بالعکــس نیــز بــرای دانشــجو فراهــم خواهــد شــد. 
زبان و ادبیات اردو

تاریخچه
زبــان اردو، زبــان کشــور همســایه ایــران، یعنــی کشــور پاکســتان اســت. هم چنیــن ایــن زبــان یکــی از زبان هــای رســمی کشــور 
وســیع و پرجمعیــت هندوســتان نیــز هســت. زبــان اردو از خانــواده زبان هــای هنــد وآریایــی می باشــد کــه همیــن امــر آن را بــه 
زبــان فارســی نزدیــک می کنــد. در حــال حاضــر هــزاران جلــد کتــاب علــوم انســانی و هنــر بــه زبــان اردو وجــود دارد کــه ایرانیــان 
می تواننــد بــا ترجمــه آن هــا بــه زبــان فارســی بهــره کافــی را ببرنــد. از ســوی دیگــر کشــور ایــران چــون ارتباطــات تنگاتنگــی بــا 
کشــور دوســت و هــم کیــش و همســایه خــود پاکســتان دارد، نیازمنــد افــرادی متبحــر و متخصــص در زبــان و ادبیــات اردو و هــم 
چنیــن آشــنا بــا فرهنــگ کشــور پاکســتان اســت. برنامــه درســی ایــن رشــته مشــابه بیش تــر رشــته های کارشناســی، یــک دوره 

چهارســاله )8 نیمســال( می باشــد. 
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عناوین دروس)عمومی و تخصصی(
ــی،  ــان اردو مقدمات ــی، زب ــی عموم ــامل زبان شناس ــم ش ــی ه ــای اختصاص ــد. درس ه ــی می باش ــد دروس عموم ــامل 2۱ واح ش
گفــت و شــنودهای مقدماتــی، آشــنایی بــا فرهنــگ اردو، زبــان اردو پیشــرفته، گفــت و شــنود پیشــرفته، خوانــدن متــون ســاده، 
ــون  ــدن مت ــگاری، خوان ــاده، نامه ن ــون س ــه مت ــان اردو، ترجم ــون پیشــرفته، ســاختمان دســتوری زب ــدن مت انشــای ســاده، خوان
مطبوعاتــی، ادبیــات معاصــر، آشــنایی و تحقیــق در متــون ادبــی قدیــم، آشــنایی بــا مقــاالت انتقــادی، نمایشــنامه، انــواع شــعر اردو، 
ســیری در ادبیــات اردو، ادبیــات تطبیقــی ایــران و اردو، ســخنرانی و یادداشــت برداری، ترجمــه متــون پیشــرفته، زبانشناســی اردو، 

ــان انگلیســی اســت. مقاله نویســی، اســاطیر اردو و زب
امکان ادامه تحصیل

عالقه مندان به این رشته می توانند در مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات اردو ادامه تحصیل دهند. 
ــل در مقاطــع کارشناســی ارشــد و  ــه تحصی ــرای ادام ــروه در مقطــع کارشناســی ب ــاز گ ــن همــه ســاله دانشــجویان ممت هم چنی

ــوند.  ــی می ش ــتان معرف ــور پاکس ــوم کش ــه وزارت عل ــری ب دکت
آینده شغلی

ــی در حــوزه  ــای تحقیقات ــز انجــام کاره ــی و تخصصــی اردو و نی ــون عموم ــه مت ــی ترجم ــد توانای ــن رشــته بای ــل ای فارغ التحصی
فرهنــگ، اقتصــاد و سیاســت را داشــته باشــد. فارغ التحصیــالن می تواننــد پــس از کســب توانایی هــای الزم، در مؤسســات آمــوزش 
زبــان، شــرکت های بازرگانــی، مجــالت و روزنامه هــا و ســایت های خبــری، صداوســیما، ایرانگــردی و جهانگــردی، وزارت خانه هــای 

امورخارجــه و فرهنــگ و دیگــر ســازمان های تبلیغاتــی فرهنگــی مشــغول بــه کار شــوند. 
زبان و ادبیات ارمنی

کشــور ایــران دارای یــک اقلیــت فعــال ارمنــی می باشــد کــه از قرن هــا پیــش در ایــران زندگــی کرده انــد. هم چنیــن همســایگی 
بــا کشــور ارمنســتان کــه دارای روابــط دیریــن تجــاری و گردشــگری بــا ایــران اســت ضــرورت وجــود ایــن رشــته دانشــگاهی را 
ــان  ــرای تدریــس زب ــد معلــم و مــدرس ب مشــخص تر می کنــد. البتــه هــدف عمــده ایــن رشــته دانشــگاهی ایــن اســت کــه بتوان
و ادبیــات ارمنــی در مــدارس و مؤسســات خــاص ویــژه ارامنــه تربیــت کنــد. از همیــن رو در ســرفصل های ایــن رشــته، دروســی 
بــرای تربیــت دبیــر نیــز پیش بینــی شــده اســت. بــه همیــن دلیــل ویــژه، بیش تــر دانشــجویان ایــن رشــته از خــود ارامنــه هســتند 
و احتمــال پذیرفتــه شــدن داوطلبــان دیگــر در ایــن رشــته ضعیــف اســت. برنامــه درســی ایــن رشــته مشــابه بیش تــر رشــته های 

کارشناســی، یــک دوره چهارســاله )8 نیمســال( می باشــد. 
عناوین دروس)عمومی و تخصصی(

زبــان ارمنــی مقدماتــی )خوانــدن و درک مفاهیــم(، صــرف زبــان ارمنــی، نحــو زبــان ارمنــی، امال نویســی زبــان ارمنــی، مقدمــات 
ارمنــی قدیم )گرابــار(، مقدمــه ای بــر ادبیــات ارمنــی، فنــون، صناعــات و انــواع ادبــی، تاریــخ ارمنســتان، خوانــدن و درک مفاهیــم 
پیشــرفته، اصــول و مقدمــات ترجمــه، ترجمــه مقدماتــی، آییــن  نــگارش زبــان ارمنــی، مکتب هــای ادبــی، ادبیــات قدیــم ارمنــی 
)نظــم و نثــر(، دســتور زبــان ارمنــی قدیــم، قرائــت زبــان ارمنــی قدیــم )متــون کتــاب مقــدس و ســایر متــون تاریخــی و مذهبــی(، 
ترجمــه پیشــرفته )ترجمــه متــون اســالم و ســایر متــون مذهبــی(، آواشناســی ارمنــی )واج شناســی(، دســتور پیشــرفته زبــان ارمنی، 
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جمله ســازی پیشــرفته زبــان ارمنــی، تاریــخ زبــان ارمنــی،  تاریــخ فرهنــگ ارمنــی، ادبیــات میانــه ارمنــی )نظــم و نثــر(، ادبیــات 
جدیــد ارمنــی )نظــم و نثــر(، ادبیــات عامیانــه ارمنــی )ادبیــات شــفاهی(، انشــای ادبــی، تاریــخ ارامنــه در ایــران، تفســیر متــون 
ادبــی نثــر، تفســیر متــون ادبــی نظــم، منابــع تاریخــی ارمنــی دربــاره ایــران، لغت شناســی ارمنــی، تاریــخ فرهنــگ ارمنــی، ادبیــات 

معاصــر ارمنــی )نظــم و نثــر(، اصــول و روش تحقیــق همــراه بــا تحقیــق عملــی
امکان ادامه تحصیل

امکان ادامه این رشته در مقطع کارشناسی ارشد وجود ندارد. 
آینده شغلی

ــا دنیــای خــارج،  ــر زبان هــای دیگــر هــم از جهــت آینــده شــغلی، هــم از جهــت ارتبــاط ب ــان ارمنــی در براب شــاید آموختــن زب
ــود  ــا وج ــی ب ــد، حت ــت می کنن ــان صحب ــن زب ــه ای ــان ب ــه در جه ــانی ک ــداد کس ــد. تع ــته باش ــری داش ــای بیش ت محدودیت ه
کشــوری بــه نــام ارمنســتان کــه در همســایگی مــا واقــع شــده اســت، بســیار انــدک اســت. مــا فکــر می کنیــم، جهــت گیــری شــما 
بــرای انتخــاب ایــن رشــته، بایــد یــک جهــت گیــری خــاص باشــد، ماننــد ترجمــه کتــاب، تدریــس در مــدارس و مؤسســات، کار 
در وزارت خارجــه یــا تجــارت. البتــه زندگــی در ارمنســتان نیــز می توانــد دلیــل خوبــی باشــد. کشــور بــه وجــود افــراد عالقه منــد 

بــه ایــن رشــته نیازمنــد اســت.
مترجمی زبان آلمانی

کشــور آلمــان یکــی از شــرکای تجــاری مهــم ایــران اســت و نیــز کشــوری غنــی از لحــاظ علــم، ادبیــات و فلســفه می باشــد. زبــان 
ــان آلمانــی در مــدت زمــان چهارســال  آلمانــی در کشــور های آلمــان، ســوئیس و اتریــش تکلــم می شــود. دانشــجوی گرایــش زب
ــد نامه هــای  ــا بتوان ــی مســلط می شــود ت ــان آلمان ــر، لغــات و مکالمــه زب ــر گرام ــی ب ــه ای و اصول ــه صــورت پای تحصیــل خــود، ب
ــی  ــه فارس ــی را ب ــی آلمان ــل ادب ــر کام ــک اث ــد ی ــد بتوان ــه بع ــد و در مرحل ــه کن ــی را ترجم ــون مطبوعات ــی و مت اداری، بازرگان

برگردانــد یــا ایــن کــه کتابــی فارســی را بــه آلمانــی ترجمــه کنــد. 
عناوین دروس)عمومی و تخصصی(

شــامل 2۱ واحــد دروس عمومــی می باشــد. درس هــای اختصاصــی هــم شــامل دســتور زبــان آلمانــی، درک مفهــوم و تمریــن بیــان، 
گفــت و شــنود، تجزیــه و تحلیــل دســتوری متــن، تمریــن واژگان و اصطالحــات، دســتور پیشــرفته، اصــول تحقیــق، زبان شناســی 
همگانــی، جمله نویســی و مقدمــات انشــا، ترجمــه ســاده از آلمانــی، زبــان دوم)یــک زبــان اروپایــی(، اصــول ترجمــه، مبانــی نــگارش 
فارســی، انشــا، ترجمــه پیشــرفته از فارســی، درآمــدی بــر ادبیــات، تلخیــص متــون، ترجمــه نامه هــای اداری و بازرگانــی، بررســی 
ــان  ترجمــه متــون اســالمی، ترجمــه متــون علــوم انســانی، ترجمــه متــون مطبوعاتــی و بررســی تطبیقــی ســاختمان دســتور زب

فارســی و آلمانــی اســت. 
امکان ادامه تحصیل

ــی  ــان آلمان ــی زب ــی و مترجم ــات آلمان ــان و ادبی ــی، زب ــان آلمان ــوزش زب ــته های آم ــی دارای رش ــان آلمان ــد زب ــی ارش کارشناس
می باشــد. 

در رشته دکتری نیز امکان ادامه تحصیل در رشته آموزش زبان آلمانی وجود دارد. 
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آینده شغلی
فارغ التحصیــل رشــته زبــان آلمانــی اگــر بــه خوبــی در دوره کارشناســی مطالعــه کــرده باشــد می توانــد در آموزشــگاه ها تدریــس 
کنــد، در مطبوعــات و صنعــت توریســم کــه نیــاز بــه مترجــم یــا منشــی زبــان آلمانــی دارنــد، مشــغول بــه کار شــود یــا ایــن کــه 
در شــرکت های صنعتــی کــه مرتبــط بــا صنایــع کشــور آلمــان هســتند بــه عنــوان مترجــم فعالیــت کنــد. ضمنــا توانایــی ترجمــه 

کتــاب از زبــان آلمانــی بــه فارســی و بالعکــس نیــز بــرای دانشــجو فراهــم خواهــد شــد. 
مترجمی زبان انگلیسی

ــه 3 بخــش دروس عمومــی، تخصصــی پایــه و تخصصــی اصلــی تقســیم می شــود کــه  ــان انگلیســی ب دروس رشــته مترجمــی زب
دروس عمومــی و تخصصــی پایــه بیــن دو رشــته زبــان و ادبیــات انگلیســی و مترجمــی زبــان انگلیســی مشــترک اســت و دروس 
ــه  ــل ترجم ــه مث ــواع دروس ترجم ــش، ان ــن بخ ــی در ای ــته مترجم ــجویان رش ــی دانش ــد. یعن ــزا می باش ــی مج ــی اصل تخصص
انفــرادی، ترجمــه پیشــرفته، ترجمــه متــون ادبــی و اصــول و روش ترجمــه را می گذراننــد و دانشــجویان زبــان و ادبیــات انگلیســی 

ــد.  ــات انگلیســی را مطالعــه می کنن ــخ ادبی ــان و تاری ــات نمایشــی، رم شــعر، ادبی
ــر  ــد. ه ــته باش ــی داش ــی خوب ــات عموم ــجو اطالع ــد دانش ــه بای ــود بلک ــم نمی ش ــان مترج ــان، انس ــتن 2 زب ــرف دانس ــه ص البت
دانشــجویی کــه اطالعــات عمومــی خوبــی داشــته باشــد، در ایــن رشــته موفق تــر اســت. چــون دانشــجوی ایــن رشــته گاه مجبــور 
ــا علــوم مختلــف آشــنا باشــد.  می شــود متن هــای پیچیــده و ســنگینی را در زمینه هــای مختلــف ترجمــه کنــد، بنابرایــن بایــد ب

عناوین دروس )عمومی و تخصصی(
ــه  ــرفته، ترجم ــگارش پیش ــان، ن ــری زب ــگاه، درک یادگی ــنود و آزمایش ــت و ش ــگارش، گف ــتور و ن ــم، دس ــدن و درک مفاهی خوان
متــون ســاده، اصــول و روش ترجمــه، کاربردهــای اصطالحــات و تعبیــرات در ترجمــه، آواشناســی انگلیســی، درآمــدی بــر ادبیــات 
ــی،  ــی، مقاله نویس ــگاری انگلیس ــتان، نامه ن ــفاهی داس ــان ش ــاده، بی ــر س ــای نث ــی، نمونه ه ــون مطبوعات ــدن مت ــی، خوان انگلیس
بررســی آثــار ترجمــه شــده اســالمی، اصــول و روش تحقیــق، آزمون ســازی زبــان، روش تدریــس، ســاخت زبــان فارســی، آشــنایی 
بــا ادبیــات معاصــر ایــران، نــگارش فارســی، واژه شناســی، ترجمــه پیشــرفته، ترجمــه متــون اقتصــادی، ترجمــه متــون علوم انســانی، 
ترجمــه متــون سیاســی، ترجمــه کاتبــات و اســناد زبــان دوم، ترجمــه مطبوعاتــی زبــان دوم، ترجمــه شــفاهی، ترجمــه نــوار و فیلــم، 

بررســی مقابلــه ای ســاخت جملــه، اصــول و مبانــی نظــری، ترجمــه متــون ادبــی و ... 
امکان ادامه تحصیل

در مقطــع کارشناســی ارشــد امــکان ادامــه تحصیــل در رشــته های آمــوزش زبــان انگلیســی، زبــان و ادبیــات انگلیســی و مترجمــی 
زبــان انگلیســی وجــود دارد. 

در مقطع دکتری نیز رشته های آموزش زبان انگلیسی و زبان انگلیسی و ترجمه موجود است. 
آینده شغلی

فارغ التحصیــل رشــته مترجمــی زبــان انگلیســی اگــر بــه خوبــی در دوره کارشناســی مطالعــه کــرده باشــد می توانــد در آموزشــگاه ها 
تدریــس کنــد، در مطبوعــات و صنعــت توریســم کــه نیــاز بــه مترجــم یــا منشــی زبــان انگلیســی دارنــد مشــغول بــه کار شــود 
یــا این کــه در شــرکت های صنعتــی کــه مرتبــط بــا صنایــع کشــور انگلســتان هســتند بــه عنــوان مترجــم فعالیــت کنــد. ضمنــا 

توانایــی ترجمــه کتــاب از زبــان انگلیســی بــه فارســی و بالعکــس نیــز بــرای دانشــجو فراهــم خواهــد شــد. 
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مترجمی خبر زبان انگلیسی
ــه  ــن رشــته ب ــی تشــکیل شــده اســت. دانشــجو در ای ــت کار مطبوعات ــا محوری ــان انگلیســی ب ــر زب دروس رشــته مترجمــی خب
صــورت تخصصــی و متمرکــز بــه ترجمــه در یــک حــوزه خــاص می پــردازد تــا بــا افزایــش ســرعت و دقــت خــود در ایــن زمینــه 
بتوانــد بــه تخصــص الزم برســد. البتــه دانشــجوی ایــن رشــته بــه طــور کلــی فارغ التحصیــل رشــته زبــان انگلیســی می باشــد و از 
ــر  ــن رشــته مشــابه بیش ت ــان انگلیســی برخــوردار اســت. برنامــه درســی ای ــف زب مهارت هــای مشــترک بیــن گرایش هــای مختل

ــد.  ــال( می باش ــاله )8 نیمس ــک دوره چهارس ــی، ی ــته های کارشناس رش
عناوین دروس)عمومی و تخصصی(

ــه  ــرفته، ترجم ــگارش پیش ــان، ن ــری زب ــگاه، درک یادگی ــنود و آزمایش ــت و ش ــگارش، گف ــتور و ن ــم، دس ــدن و درک مفاهی خوان
متــون ســاده، اصــول و روش ترجمــه، کاربردهــای اصطالحــات و تعبیــرات در ترجمــه، آواشناســی انگلیســی، درآمــدی بــر ادبیــات 
ــی،  ــی، مقاله نویس ــگاری انگلیس ــه ن ــتان، نام ــفاهی داس ــان ش ــاده، بی ــر س ــای نث ــی، نمونه ه ــون مطبوعات ــدن مت ــی، خوان انگلیس

ــس و ...  ــان، روش تدری ــازی زب ــق، آزمون س ــه شــده اســالمی، اصــول و روش تحقی ــار ترجم بررســی آث
امکان ادامه تحصیل

در مقطــع کارشناســی ارشــد امــکان ادامــه تحصیــل در رشــته های آمــوزش زبــان انگلیســی، زبــان و ادبیــات انگلیســی و مترجمــی 
زبــان انگلیســی وجــود دارد. 

در مقطع دکتری نیز رشته های آموزش زبان انگلیسی و زبان انگلیسی و ترجمه موجود است. 
آینده شغلی

فارغ التحصیــل رشــته مترجمــی خبــر زبــان انگلیســی می توانــد متــون مطبوعاتــی و خبــری را از انگلیســی بــه فارســی و بالعکــس 
ــد.  ــس کن ــگاه ها تدری ــد در آموزش ــد، می توان ــرده باش ــه ک ــی مطالع ــی در دوره کارشناس ــه خوب ــر ب ــن اگ ــد. هم چنی ــه کن ترجم
ــه کار شــود.  ــا صــدا و ســیما مشــغول ب ــی ی ــی در شــرکت های مطبوعات ــن توانای ــا ای ــد ب ــان انگلیســی می توان ــر زب مترجــم خب

ــد.  ــت کن ــز فعالی ــی نی ــی و رادیوی ــبکه های تلویزیون ــوان مجــری ش ــه عن ــد ب ــن می توان هم چنی
زبان روسی

کشــور روســیه یکــی از همســایگان مهــم و اســتراتژیک ایــران اســت کــه ایــن امــر موجــب ایجــاد روابــط گســترده 
بیش تریــن  دارای  روســی  زبــان  هم چنیــن  اســت.  شــده  کشــور  دو  بیــن  فرهنگــی  و  نظامــی  اقتصــادی،  سیاســی، 
جمعیــت متکلــم در قــاره اروپاســت. بــه جــز خــود کشــور روســیه، در کشــورهای بــالروس، قرقیزســتان، قزاقســتان 
تــوان  دارای  دانشــگاه های کشــور روســیه  تکلــم می شــود.  بــه طــور گســترده  و جمهــوری خودمختــار کریمــه هــم 
بــاالی علمــی بــه خصــوص در رشــته های فنــی و انســانی می باشــند کــه می تواننــد بــرای ادامــه تحصیــل دانشــجوی 
دوره چهارســاله  یــک  کارشناســی،  رشــته های  بیش تــر  مشــابه  رشــته  ایــن  درســی  برنامــه  باشــند.  مطلــوب   ایرانــی 

)8 نیمسال( می باشد. 
عناوین دروس )عمومی و تخصصی(

ــان  ــتور زب ــامل دس ــه ش ــوده ک ــد ب ــا ۱02 واح ــم مجموع ــای اختصاصــی ه ــد. درس ه ــی می باش ــامل 2۱ واحــد دروس عموم ش
ــا،  ــات انش ــی و مقدم ــی، جمله نویس ــان روس ــو زب ــر نح ــه ای ب ــن، مقدم ــوم مت ــدن و درک مفه ــتور، خوان ــات دس ــی، تمرین روس
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گفــت و شــنود و آزمایشــگاه، اصــول و روش ترجمــه، واژه ســازی زبــان روســی، آشــنایی بــا زبــان رســانه ای روســی، اصالحــات و 
ــا  ــا ضــرب المثل هــای روســی، آشــنایی ب ترکیبــات روســی، درآمــدی بــر ادبیــات، ترجمــه متــون مطبوعاتــی روســی، آشــنایی ب
تاریــخ و فرهنــگ روســیه، مکتب هــای ادبــی، ترجمــه متــون مطبوعاتــی فارســی بــه روســی، ترجمــه متــون علــوم انســانی، ترجمــه 
پیشــرفته، آشــنایی بــا آثــار ادبــی روســی، ســخنرانی و مناظــره، نامــه نــگاری روســی، نــگارش، ترجمــه اســناد، تلخیــص متــون، 

ــد.  ــی می باش ــی همگان ــق و زبان شناس ــول و روش تحقی ــی، اص ــه ادب ترجم
هم چنیــن ۱2 واحــد اختیــاری بــرای ایــن رشــته وجــود دارد کــه بایــد از بیــن دروس خوانــدن و تفســیر متــون ســاده / پیشــرفته، 

بیــان شــفاهی داســتان، نمایشــنامه و زبــان دوم انتخــاب شــوند. 
امکان ادامه تحصیل

مقطع کارشناسی ارشد زبان روسی دارای رشته های آموزش زبان روسی و زبان و ادبیات روسی می باشد. 
در مقطع دکتری نیز امکان ادامه تحصیل در رشته آموزش زبان روسی وجود دارد. 

آینده شغلی
ــوده اســت. هم چنیــن  ــان روســی و فرهنــگ و ادبیــات روســیه از اهــداف بنیــادی ایجــاد ایــن رشــته ب تربیــت متخصصــان در زب
فارغ التحصیــل ایــن رشــته بایــد توانایــی ترجمــه متــون عمومــی و تخصصــی روســی و نیــز انجــام کارهــای تحقیقاتــی در حــوزه 
فرهنــگ، اقتصــاد و سیاســت را داشــته باشــد. فارغ التحصیــالن می تواننــد پــس از کســب توانایی هــای الزم، در مؤسســات 
ــردی،  ــردی و جهانگ ــیما، ایرانگ ــدا و س ــری، ص ــایت های خب ــا و س ــالت و روزنامه ه ــی، مج ــرکت های بازرگان ــان، ش ــوزش زب آم

ــوند.  ــه کار ش ــی مشــغول ب ــرژی اتم ــازمان ان ــن س ــوم و هم چنی ــرو و عل ــه، نی ــور خارج ــای ام وزارت خانه ه
زبان آلمانی

کشــور آلمــان یکــی از شــرکای تجــاری مهــم ایــران و کشــوری غنــی از لحــاظ علــم، ادبیــات و فلســفه اســت. زبــان آلمانــی در 
ــل  ــان چهارســال تحصی ــدت زم ــی در م ــان آلمان ــش زب ــم می شــود. دانشــجوی گرای ــش تکل ــان، ســوئیس و اتری کشــور های آلم
ــان  ــد زب ــه طــوری کــه بتوان ــی مســلط می شــود ب ــان آلمان ــر، لغــات و مکالمــه زب ــر گرام ــی ب ــه ای و اصول ــه صــورت پای خــود، ب
آلمانــی را کامــل بفهمــد و آن را صحبــت کنــد. هم چنیــن بــا تاریــخ آلمــان، نمایشــنامه، شــعر و ادبیــات آلمانــی آشــنا می شــود. 
تحصیــل ســاختار لغــوی و تجزیــه و ترکیــب زمــان آلمانــی و مطابقــت آن بــا زبــان فارســی از دیگــر اهــداف ایــن رشــته اســت. 

ــد.  ــال( می باش ــاله )8 نیمس ــک دوره چهارس ــی، ی ــته های کارشناس ــر رش ــابه بیش ت ــته مش ــن رش ــی ای ــه درس برنام
عناوین دروس)عمومی و تخصصی(

شــامل 2۱ واحــد دروس عمومــی می باشــد. درس هــای اختصاصــی هــم شــامل دســتور زبــان آلمانــی، درک مفهــوم و تمریــن بیــان، 
گفــت و شــنود، تجزیــه و تحلیــل دســتوری متــن، تمریــن واژگان و اصطالحــات، دســتور پیشــرفته، اصــول تحقیــق، زبان شناســی 
همگانــی، جمله نویســی و مقدمــات انشــا، ترجمــه ســاده، خوانــدن متــون ســاده، خوانــدن متــون پیشــرفته، انشــا، ترجمــه پیشــرفته، 
خوانــدن بــا تفســیر، درآمــدی بــر ادبیــات، تلخیــص متــون، بررســی چنــد نمایشــنامه، گزیــده ای از ادبیــات مردمــی جهــان، بررســی 
آثــار منثــور، اصــول نامــه نــگاری، ترجمــه متــون اســالمی، بررســی و نقــد شــعر، ســخنرانی و بحــث و بررســی آثــار ترجمــه شــده 

از آلمانــی بــه فارســی می باشــد. 
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ادامه تحصیل
مقطــع کارشناســی ارشــد زبــان آلمانــی دارای رشــته های آمــوزش زبــان آلمانــی، زبــان و ادبیــات آلمانــی و مترجمــی زبــان آلمانــی 

ــد.  می باش
در مقطع دکتری نیز امکان ادامه تحصیل در رشته آموزش زبان آلمانی وجود دارد. 

آینده شغلی
فارغ التحصیــل رشــته زبــان آلمانــی اگــر بــه خوبــی در دوره کارشناســی مطالعــه کــرده باشــد می توانــد در آموزشــگاه ها تدریــس 
کنــد، در مطبوعــات و صنعــت توریســم کــه نیــاز بــه مترجــم یــا منشــی زبــان آلمانــی دارنــد مشــغول بــه کار شــود یــا این کــه در 
شــرکت های صنعتــی کــه مرتبــط بــا صنایــع کشــور آلمــان هســتند بــه عنــوان مترجــم و فــرد آشــنا بــا فرهنــگ آلمانــی فعالیــت 

 . کند
زبان و ادبیات انگلیسی

رشــته زبــان و ادبیــات انگلیســی، بــه معرفــی ادبیــات انگلیســی در دوره هــای مختلــف ادبیــات، متــون ادبــی، اشــعار و نقــد ادبــی، 
ــل  ــت، درک و تحلی ــر، خالقی ــدرت تفک ــرورش ق ــد. پ ــی می کن ــته معرف ــن رش ــجویان ای ــه دانش ــی را ب ــون نمایش ــش و مت نمای
ــی جهــان آشــنا  ــار ادب ــا آث ــر ب ــن رشــته دانشــجویان بیش ت ــردی می باشــد. در ای ــا و کارب ــن رشــته زیب ــی از اهــداف ای ــار ادب آث
می شــوند. فارغ التحصیــالن ایــن رشــته توانایــی دارنــد کــه بــر فرهنــگ و ادبیــات انگلیســی مســلط شــوند و بــا تحقیــق در منابــع 
علمــی انگلیســی آن هــا را بــه فارســی زبانــان معرفــی کننــد. هم چنیــن قــادر خواهنــد بــود کــه ادب و فرهنــگ ایرانــی را در حــد 

تــوان بــه جوامــع خارجــی و بیــن المللــی معرفــی کننــد. 
برنامه درسی این رشته مشابه بیش تر رشته های کارشناسی، یک دوره چهارساله )8 نیمسال( می باشد. 

عناوین دروس)عمومی و تخصصی(
ــه  ــرفته، ترجم ــگارش پیش ــان، ن ــری زب ــگاه، درک یادگی ــنود و آزمایش ــت و ش ــگارش، گف ــتور و ن ــم، دس ــدن و درک مفاهی خوان
متــون ســاده، اصــول و روش ترجمــه، کاربردهــای اصطالحــات و تعبیــرات در ترجمــه، آواشناســی انگلیســی، درآمــدی بــر ادبیــات 
ــی،  ــه  نویس ــی، مقال ــگاری انگلیس ــتان، نامه ن ــفاهی داس ــان ش ــاده، بی ــر س ــای نث ــی، نمونه ه ــون مطبوعات ــدن مت ــی، خوان انگلیس
ــان  ــات زبان شناســی، زب ــس، کلی ــان، روش تدری ــازی زب ــق، آزمون س ــده اســالمی، اصــول و روش تحقی ــه ش ــار ترجم بررســی آث
ــی،  ــی، ترجمــه متــون ادب ــخ ادبیــات انگلیســی، فنــون و صناعــات ادب ــاه، ســیری در تاری ــی(، داســتان کوت ــا آلمان دوم)فرانســه ی
ــی و ...  ــر ادب ــده نث ــون برگزی ــی، مت ــان، مکتب هــای ادب ــا رم ــی، آشــنایی ب نمایشــگاه، شــعر انگلیســی، اصــول و روش نقــد ادب

امکان ادامه تحصیل
در مقطــع کارشناســی ارشــد امــکان ادامــه تحصیــل در رشــته های آمــوزش زبــان انگلیســی، زبــان و ادبیــات انگلیســی و مترجمــی 

زبــان انگلیســی وجــود دارد. 
در مقطع دکتری نیز رشته های آموزش زبان انگلیسی و زبان انگلیسی و ترجمه موجود است. 

آینده شغلی
ــد در حــوزه  ــرده باشــد می توان ــه ک ــی در دوره کارشناســی مطالع ــه خوب ــر ب ــات انگلیســی اگ ــان و ادبی ــل رشــته زب فارغ التحصی
کاری خــود بــه ترجمــه بپــردازد، یعنــی متــون ادبــی از جملــه داســتان یــا شــعر را ترجمــه کنــد. البتــه چــون دانشــجوی ادبیــات 
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انگلیســی بــه انــدازه کافــی دروس ترجمــه را نمی گذرانــد، بایــد عــالوه بــر درســهای خــود بــه صــورت آزاد از کالس هــای ترجمــه 
ــل در  ــه تحصی ــا ادام ــد ب ــن رشــته می توانن ــالن ای ــن فارغ التحصی ــد. هم چنی ــز اســتفاده کن ــان انگلیســی نی رشــته مترجمــی زب

مقاطــع باالتــر بــه عنــوان اســتاد دانشــگاه نیــز بــه تدریــس بپردازنــد. 
زبان و ادبیات فرانسه

شــناخت عمیــق ادبیــات و زبــان فرانســه، تربیــت مترجمیــن توانمنــد، تقویــت دانــش زبان شــناختی فرانســه و فارســی دانشــجویان، 
پــرورش روحیــه تحلیــل، نقــد و اســتنباط فــردی جهــت ارائــه نظریــات علمــی و پژوهش هــای عملــی در زمینــه ترجمه شناســی، 
ــان و  ــداف شــاخص رشــته زب ــی، از اه ــات تطبیق ــژه در حــوزه ادبی ــه وی ــات ب ــن و پژوهشــگران ادبی ــت مدرســین، مترجمی تربی

ــات فرانســه می باشــد.  ادبی
عناوین دروس)عمومی و تخصصی(

ــاده،  ــوم س ــدن و درک مفه ــه، خوان ــاده، مکالم ــون س ــدن مت ــه، خوان ــی فرانس ــان اختصاص ــه، زب ــان فرانس ــی زب دوره مقدمات
زبان شناســی، ترجمــه ســاده، گرامــر، انشــا، واژه شناســی، آواشناســی، ترجمــه متــون اســالمی، وقایــع نــگاری، امثــال و تعبیــرات 
فرانســه، ترجمــه متــون گوناگــون، نقــد ادبــی، ترجمــه متــون نظــم، درآمــدی بــر ادبیــات فرانســه، مکتب هــای ادبــی، تاریخچــه 
ترجمــه، خوانــدن و درک متــون گوناگــون، اصــول فــن ترجمــه، مقالــه و بررســی آثــار ترجمــه شــده، تفســیر متــون ادبــی، ترجمــه 
متــون مطبوعاتــی، ترجمــه گروهــی، ترجمــه شــفاهی، ترجمــه متــون علمــی، ترجمــه متــون اقتصــادی، خوانــدن و درک متــون 

علــوم انســانی، ترجمــه انفــرادی و ... 
امکان ادامه تحصیل

ــان و ادبیــات فرانســه و مترجمــی  ــان فرانســه، زب در مقطــع کارشناســی ارشــد امــکان ادامــه تحصیــل در رشــته های آمــوزش زب
زبــان فرانســه وجــود دارد. 

در مقطع دکتری نیز رشته های آموزش زبان فرانسه و زبان فرانسه موجود است. 
آینده شغلی

ــا،  ــل دارالترجمه ه ــزی از قبی ــی و مراک ــی و پژوهش ــف آموزش ــای مختل ــد در بخش ه ــته می توانن ــن رش ــگان ای ــش آموخت دان
برنامه هــای بــرون مــرزی صــدا و ســیما، مراکــز خبــری، نشــریات علمــی و ... مشــغول بــه کار شــوند. عــالوه بــر ایــن، فارغ التحصیالن 
مقطــع دکتــری توانایــی تدریــس و تحقیــق در مؤسســات آمــوزش عالــی، ارائــه نقدهــای جدیــد از آثــار ادبــی فارســی و فرانســه 
ــران و شناســاندن ارزش و  ــوم انســانی، اعتــالی فرهنــگ نقــد در ای ــن روش شناســی و نظریه هــای عل براســاس دســتاوردهای نوی

اهمیــت آثــار ادبــی فارســی بــه پژوهشــگران خارجــی، خصوصــا فرانســوی زبــان را خواهنــد داشــت. 
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معرفی رشته های مشترک

دکترای پیوسته بیوتکنولوژی
ــر از  ــوژی بیش ت ــت. بیوتکنول ــرد نیس ــک کارب ــی ی ــد مهندس ــم و مانن ــک عل ــک ی ــی و ژنتی ــد زیست شناس ــوژی مانن بیوتکنول
ــه  ــت ک ــوزه ای اس ــد. ح ــت کنن ــد در آن فعالی ــف می توانن ــته های مختل ــه رش ــت ک ــوزه کاری اس ــک ح ــد ی ــته باش ــه رش این ک
ــای  ــه معن ــوژی ب ــد. بیوتکنول ــر و ... ورود می کنن ــازی، کامپیوت ــی، داروس ــیمی، جانور شناس ــک، بیوش ــی، ژنتی در آن زیست شناس
کاربــرد دانــش زیســتی و اثــر متقابــل آن در فناوری هــای بشــری اســت. بــرای مثــال فــرض کنیــد مــا بــه ســراغ اصــالح ژن هــای 
گیاهــی بــرای رســیدن بــه باردهــی بیش تــر هســتیم، یــا هــدف مــا اصــالح نــژاد یــک گونــه جانــوری اســت، یــا بــه دنبــال یــک 
جایگزیــن بــرای ســلول های از بیــن رفتــه بــدن انســان هســتیم، یــا دنبــال ســاخت یــک محصــول متناســب بــا ســالمت انســان 
هســتیم، یــا میخواهیــم در تصفیــه فاضالب هــای صنعتــی و جلوگیــری از ورود ذرات ســمی اقدامــی بکنیــم. همــه اینهــا در حــوزه 
ــر کارهــای آن در حــوزه  ــوژی یــک رشــته هایتــک محســوب می شــود و بیش ت ــوژی بررســی می شــوند. رشــته بیوتکنول بیوتکنول
ــان  ــوده و داوطلب ــی ب ــه علم ــا مصاحب ــز و ب ــورت نیمه متمرک ــه ص ــته ب ــن رش ــرش در ای ــود. پذی ــناخته می ش ــان ش ــش بنی دان
گروه هــای آموزشــی ریاضــی ـ فیزیــک و علــوم تجربــی امــکان انتخــاب ایــن رشــته و ادامــه تحصیــل در آن را دارنــد. ایــن دوره 
ــه 3 مرحلــه کارشناســی، کارشناســی ارشــد و دکتــرای تخصصــی تقســیم می شــود و دانشــجویان می تواننــد در یکــی از شــش  ب
گرایــش: بیوتکنولــوژی فــراورش زیســتی، بیوتکنولــوژی میکروبــی، بیوتکنولــوژی مولکولــی، بیوتکنولــوژی پزشــکی، بیوتکنولــوژی 
کشــاورزی و بیوتکنولــوژی محیطــی ادامــه تحصیــل دهنــد. ایــن رشــته در مرحلــه اول دارای ۱2۷ واحــد، در مرحلــه دوم 25 واحــد 
و در مرحلــه ســوم 32 واحــد می باشــد. از جملــه دروس ایــن رشــته در 3 مرحلــه پیــش رو می تــوان بــه ریاضــی عمومــی، شــیمی 
عمومــی، اصــول مهندســی ژنتیــک، میکروبیولــوژی، بیوشــیمی، متابولیســم، فیزیــک عمومــی، مکانیــک ســیاالت، زیست شناســی 
ــت  ــوژی، زیس ــازی، نانوبیوتکنول ــای جداس ــرفته، فراینده ــی پیش ــات مهندس ــیمیایی، ریاضی ــای ش ــی واکنش ه ــی، مهندس عموم

ــا توجــه بــه گرایش هــای مختلــف اشــاره کــرد.  فنــاوری نفــت و ... ب
توانایی های الزم

دانشــجویان ایــن رشــته بایــد توانایــی پژوهــش و کار علمــی در حــد بــاال را داشــته باشــند. شــاید قســمت زیــادی از کار آن هــا در 
محیط هــای آزمایشــگاهی باشــد و نــه محیط هــای صنعتــی. هم چنیــن بایــد بــا درســهایی مثــل زیســت و شــیمی ارتبــاط خوبــی 
برقــرار کننــد و حداقــل دانــش ایــن دروس را داشــته باشــند. هم چنیــن زبــان انگلیســی در ایــن رشــته بســیار مهــم اســت. بایــد 
دقــت کــرد کــه در دوره دکتــرای پیوســته بیوتکنولــوژی دروس بــه صــورت فشــرده تنظیــم شــده اند لــذا بایــد دانشــجو توانایــی 
ــه ایــن  چنــد ســال کار علمــی در ایــن زمینــه را داشــته باشــد. بنابرایــن پیشــنهاد می شــود تــا زمانــی کــه مطمئــن نشــده اید ب

رشــته عالقــه داریــد، از انتخــاب گزینــه دکتــرای مســتقیم پرهیــز کنیــد. 
آینده شغلی

ــه روز  ــادی دارد و روز ب ــای گســترده و زی ــه فعالیت ه ــروز محســوب می شــود ک ــای ام ــد در دنی ــه جدی ــک زمین ــوژی ی بیوتکنول
ــن رشــته فعالیت هــای  ــر دانشــجویان ای ــن یــک زمینــه پژوهشــی اســت و بیش ت ــزوده می شــود. ای ــر حــوزه فعالیت هــای آن اف ب
ــه عنــوان  ــی هنــوز ب ــوژی شــکل گرفتــه ول ــران نیــز در حوزه هــای مختلفــی فعالیت هــای بیوتکنول علمــی انجــام میدهنــد. در ای
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رشــته جدیــد شــناخته می شــود و جــای کار زیــاد دارد، البتــه ایــن کار از جنــس پژوهــش و کار علمــی و نــه صنعتــی اســت. 
حسابداری

فــرض کنیــد شــما صاحــب یــک بنــگاه اقتصــادی هســتید. تصمیــم میگیریــد حقــوق کارکنــان خــود را معیــن کنیــد. تصمیــم 
میگیریــد بــا اداره مالیــات دربــاره مالیــات ســاالنه مذاکــره کنیــد و بــرای ســرمایه گــذاری در یــک طــرح اقتصــادی آمــاده شــوید. 
ــا و  ــتاندارد از دارایی ه ــل و اس ــزارش کام ــک گ ــما ی ــه ش ــود ک ــام ش ــی انج ــه خوب ــد ب ــی می توان ــا وقت ــن تصمیم ه ــام ای تم
ــرای شــما انجــام می دهــد. در حقیقــت شــخص  ــام حســابداری ب ــن کار را علمــی بن ــی خــود داشــته باشــید. ای صورت هــای مال
ــار دهنــدگان و ســازمانهای  ــان ســرمایه، اعتب ــران، صاحب ــار مدی ــاز واحدهــای اقتصــادی را در اختی حســابدار اطالعــات مــورد نی

ــد.  ــرار می ده ــت ق ــادی و دول اقتص
توانایی های الزم

ــه  ــم ارائ ــل فه ــق و قاب ــکل گزارشــی دقی ــه ش ــل و ب ــا را تحلی ــد، آن ه ــوب بفهم ــی را خ ــام مال ــد ارق ــوب بای ــابدار خ ــک حس ی
ــا اصــول اقتصــادی آشــنا باشــد و توانایــی  ــوده و ب ــژه آمــار قــوی برخــوردار ب ــه وی ــم ریاضــی ب ــد از عل ــرای ایــن کار بای کنــد. ب
گزارش نویســی را در خــود فراهــم کنــد. آن چــه باعــث می شــود ســطح حســابداری شــما باالتــر بــرود، قــدرت تحلیــل شماســت، 
هرچــه بهتــر و دقیق تــر بتوانیــد اعــداد را تحلیــل کنیــد، گــزارش و مشــاوره شــما مؤثر تــر خواهــد بــود. می تــوان گفــت در ایــن 
رشــته فــن مهم تــر از علــم اســت از ایــن رو بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک حســابدار موفــق نیــاز نیســت حتمــا مــدرک دکتــری 

ــد.  ــا کنی ــه مــدرک کارشناســی اکتف ــد ب داشــته باشــید و می توانی
اگــر میخواهیــد ایــن رشــته را بخوانیــد بایــد بدانیــد کــه در حســابداری بایــد پشــت میــز و کامپیوتــر بنشــینید و بــا ارقــام و اعــداد 

بــازی کنیــد. 
آینده شغلی

ــک حســابدار  ــل ی ــه حداق ــا ســازمان ب ــگاه ی ــر بن ــه ه ــن رشــته های دانشــگاهی اســت چــرا ک حســابداری یکــی از پرکاربرد تری
نیازمنــد اســت و در بیــن رشــته ها حســابداری کم تریــن آمــار بیــکاری را دارد. در دنیــای امــروز بــا پیچیده تــر شــدن رقابت هــای 

اقتصــادی وظیفــه حســابداران مهم تــر شــده و حســابداران زبــده و خبــره می تواننــد حــرف اول را در دنیــای تجــارت بزننــد. 
روان شناسی

ــان ها  ــژه انس ــه وی ــده، ب ــودات زن ــاری موج ــی و رفت ــای ذهن ــش فراینده ــه و پژوه ــه مطالع ــه ب ــت ک ــی اس ــی علم روان شناس
میپــردازد. یعنــی بــا مشــاهده مســتقیم حــرکات، اعمــال و مشــاهده غیــر مســتقیم تفکــر، احساســات ادراک و هــوش و هیجانــات 
ســعی بــر پیــدا کــردن الگــوی رفتــاری موجــود زنــده دارد. بــه دلیــل تنــوع رفتــار انســانی، روان شناســی علمــی بســیار گســترده 
ــی،  ــوم تجرب ــیاری از عل ــا بس ــه ب ــت ک ــی اس ــی از زمینه های ــود. روان شناس ــه می ش ــای آن اضاف ــه زمینه ه ــه روز ب ــت و روز ب اس
ــر از  ــده بســیار پیچیده ت ــار یــک موجــود زن ــاط اســت چــرا کــه مطالعــه رفت زیست شناســی، جامعه شناســی، فلســفه و ... در ارتب

مطالعــه یــک موجــود غیــر زنــده اســت. 
روان شناسی در مقطع کارشناسی 4 گرایش اصلی دارد:

ــن  ــالالت ممک ــن اخت ــت. ای ــاری اس ــالالت رفت ــا و اخت ــان نابهنجاری ه ــش درم ــن گرای ــدف در ای ــی: ه ــی بالین ۱ ـ  روان شناس
ــال شــخصی را در  ــرای مث ــی باشــد. ب ــاد و مشــکالت اجتماع ــی، اعتی ــی چــون طــالق، شکســت های زندگ اســت نتیجــه اتفاقات
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نظــر بگیریــد کــه بــر اثــر از دســت دادن خانــواده خــود دچــار افســردگی شــده اســت. روان شــناس بعــد از مشــاهده و تشــخیص 
ــد.  ــت دارن ــن بخــش فعالی ــب روان شناســان در ای ــد. اغل ــی طراحــی می کن ــه درمان ــرای آن برنام نابهنجــاری، ب

ــل  ــرای مث ــرد. ب ــودکان صــورت می گی ــه روی قشــرهای خــاص ک ــش مطالع ــن گرای ــودکان اســتثنائی: در ای 2 ـ  روان شناســی ک
کــودکان تیزهــوش چــه الگوهــای رفتــاری ای دارنــد، آشــفتگی های کــودکان معلــول، مشــکالت کــودکان بیــش فعــال و ... رفتــار 

مناســب بــا هــر قشــر چگونــه بایــد باشــد؟
3 ـ  روان شناســی صنعتــی و ســازمانی: در ایــن زمینــه، هــدف بــاال بــردن کیفیــت کار و افزایــش بهــره وری در یــک ســازمان اســت. 
روان شناســی بــه کمــک کســب و کار می ایــد و طرح هــای افزایــش بهــره وری ارائــه می کنــد. بــرای مثــال این کــه چــه برنامــه ای 
را اجــرا کنیــم تــا احســاس رضایــت کارمنــدان مــا بــاال بــرود؟ محیــط کار چگونــه طراحــی شــود تــا کارمنــدان بــا روحیــه بهتــری 

کار کننــد؟ اثــرات جانبــی و نحــوه فعالیت هــای کارمنــدان چگونــه اســت؟ چگونــه مشــتریان خــود را راضــی نگــه داریــم؟
4 ـ  روان شناسی عمومی: در این بخش کلیات علم روان شناسی مطالعه می شود. 

توانایی های الزم
رشــته روان شناســی بــه خاطــر ویژگــی پیچیــده بــودن آن نیازمنــد کار علمــی و پژوهشــی قــوی اســت و دانشــجوی ایــن رشــته 
ــان انگلیســی هســتند و  ــه زب ــته ب ــن رش ــع ای ــد. بســیاری از مناب ــش کن ــه و پژوه ــود را صــرف مطالع ــت خ ــاعت ها وق ــد س بای
ــرای موفقیــت بایــد بتوانــد از پــس متــون انگلیســی بربیایــد. یــک روان شــناس خــوب بایــد قــدرت تحلیــل و درک  دانشــجوی ب
بــاال نســبت بــه پدیده هــای روان شــناختی داشــته باشــد و بتوانــد مســائل را بــه خوبــی تجزیــه و تحلیــل کنــد پــس بایــد ارتبــاط 

ــد.  ــرار کن ــا برق ــن پدیده ه ــا ای ــی ب خوب
آینده شغلی

ــورد  ــد م ــه می توان ــد می شــود ک ــن پیچیدگــی باعــث رخ دادن مســائل جدی ــر شــده و ای ــه روز زندگــی انســان ها پیچیده ت روز ب
ــک  ــرای ی ــد ب ــال می توانن ــد، مث ــف ورود کرده ان ــای مختل ــان در زمینه ه ــروزه روان شناس ــرد. ام ــرار گی ــان ق ــه روان شناس مطالع
محصــول تجــاری نظــر بدهــد، بــرای طراحــی یــک بــازی کامپیوتــری ایــده بدهنــد. روان شــناس می توانــد از هــر چــه بــا ذهــن 
ــوزه  ــت ح ــوان گف ــس می ت ــب. پ ــگاه مناس ــم و جای ــت آوردن عل ــه دس ــرط ب ــه ش ــا ب ــد ام ــور کن ــود عب ــط می ش ــان مرتب انس
ــران بســیاری از ظرفیت هــای ورود علــم  ــد توجــه کــرد کــه در ای ــد بســیار گســترده باشــد. البتــه بای کاری روان شناســان می توان

ــرد.  ــد را مشــاهده ک ــده پر امی ــد و آین ــه رش ــد رو ب ــوان رون ــی می ت روان شناســی آزاد نشــده ول
نکتــه قابــل توجــه: روان شناســی و روان پزشــکی 2 رشــته جــدا هســتند کــه هــر 2 در زمینــی روان و رفتــار انســانی کار می کننــد 
ــوزه  ــا ح ــردازد ام ــای اعصــاب و روان میپ ــان بیماری ه ــه درم ــد و در مطــب ب ــد ش ــک پزشــک خواه ــا ی ــا روان پزشــک نهایت ام

فعالیــت روان شناســی علــوم انســانی اســت. 
مدیریت

ــا  ــن نقــش در پیشــرفت آن را دارد. امــروزه ب ــرای اداره یــک ســازمان اطــالق می شــود و مهم تری ــی اســت کــه ب ــت مهارت مدیری
پیچیــده شــدن ســازمان ها و نهاد هــا، دیگــر روش هــای ســنتی مدیریــت پاســخگو نیــاز نیســتند لــذا چنــد ســالی اســت کــه ایــن 
مهــارت علمــی و آکادمــی شــده بــه طــوری کــه روش هــا و متدهــای علمــی مدیریــت، آمــوزش داده می شــوند تــا بهــره وری آن 
ــی،  ــف صنعت ــای مختل ــرد و در حوزه ه ــطح کالن و خ ــد در س ــود و می توان ــف می ش ــترده تعری ــیار گس ــت بس ــاال رود. مدیری ب
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اقتصــادی، فرهنگــی، آمــوزش و پــرورش، دولتــی و ... آن را تعریــف کــرد. یــک مدیــر در ســازمانی کــه زیــر نظــرش کار می کننــد 
بایــد مســائلی از جملــه بــاال بــردن بهــره وری، افزایــش ترازهــای مالــی، بــاال بــردن کیفیــت کاری کارمنــدان، گســترش ســهم بــازار 
آن ســازمان و ... را حــل کنــد کــه هرکــدام پیچیدگی هــای خــاص خــود را دارنــد لــذا هــر مدیــر، در حوزه هــای مختلــف مشــاورانی 
در اختیــار دارد. علــم مدیریــت بــه انــواع گرایش هــا ریــز می شــود ولــی رشــته مدیریــت یــک ســطح عمومــی از ایــن گرایش هــا 
را مــورد مطالعــه قــرار داده و اصــول اولیــه مدیریــت را آمــوزش می دهــد لــذا نیــاز اســت دانشــجو بعــد از مشــخص شــدن حــوزه 

تأثیــر گــذاری اش بــه مدیریــت تخصصــی و آمــوزش آن بپــردازد. 
توانایی های الزم

یــک مدیــر بــرای این کــه بتوانــد وظیفــه خــود را انجــام بدهــد عــالوه بــر ایــن کــه بایــد دروس علمــی، مکانیزم هــا و روش هــای 
مدیریــت را خــوب بشناســد بایــد بتوانــد آن هــا را اجــرا نیــز بکنــد کــه اجــرای آن ملــزم بــه دارا بــودن مهارت هــای رهبــری، روابــط 

اجتماعــی، خالقیــت، پشــتکار، آینــده نگــری و برنامه ریــزی اســت. 
ــذا نیــاز  ــرای موفــق بــودن در دروس ایــن رشــته بایــد از نظــر تجزیــه و تحلیــل مســائل اجتماعــی و اقتصــادی قــوی باشــید ل ب
اســت مبانــی اقتصــاد، صنعــت و نظــام علــم و نــوآوری کشــور را بشناســید. بســیاری از دروس بــه زبــان انگلیســی هســتند و بــرای 

پیشــرفت حتمــا نیــاز اســت ایــن زبــان را بــه خوبــی یــاد بگیریــد. 
آینده شغلی

ــه  ــاوت شــده و ب ــا گذشــته متف ــی ب ــس مســائل مدیریت ــازمان ها، جن ــت س ــط انســانی و تجــاری و رقاب ــده شــدن رواب ــا پیچی ب
مدیــران قــوی چــه از نظــر علمــی و چــه از نظــر فنــی نیــاز اســت، حــرف اول را کســی میزنــد کــه بتوانــد مدیریــت بهتــری داشــته 
باشــد چــرا کــه مســائل جدیــد دنیــای امــروز را یــک مدیــر خبــره می توانــد حــل کنــد پــس می تــوان گفــت اگــر شــما از نظــر 
ــر  ــاال منتظ ــطح ب ــد و س ــا درآم ــک کار ب ــم ی ــور حت ــه ط ــد ب ــت آوری ــه دس ــت را ب ــای الزم مدیری ــی توانایی ه ــی و مهارت علم
شماســت. ایــن رشــته چنــد ســالی اســت در ایــران مطــرح شــده و رقابــت شــدیدی در آن شــکل گرفتــه اســت البتــه از نظــر کیفــی 
ســطح ایــن رشــته در ایــران بــا ســطح دنیــا بســیار فاصلــه دارد ولــی ایــن دانــش روز بــه روز در حــال پیشــرفت اســت. شــما در 
ایــن رشــته می توانیــد در ســطوح بســیاری فعالیــت کنیــد؛ از مدیریــت یــک بنــگاه کوچــک تــا یــک بنــگاه بــزرگ، مدیریــت یــک 
ســازمان دولتــی در تمــام ســطوح آن، در عرصه هــای هنــر و رســانه، فرهنــگ، آمــوزش و پــرورش، ورزش، اقتصــاد، نظــام بانکــی، 

نظــام بیمــه و ... همــه جــزو حوزه هایــی هســتند کــه مدیریــت در آن هــا بســیار مهــم اســت و جــای کار دارد. 
نکتــه قابــل توجــه: مدیریــت یــک مهــارت اســت کــه امــروز علمــی شــده اســت پــس لزومــا کســی کــه رشــته مدیریــت را بخوانــد 
ــط  ــا از جنــس رواب ــن مهارت ه ــز داشــته باشــد. بســیاری از ای ــد مهارت هــای آن را نی ــه بای ــر موفقــی نخواهــد شــد چــرا ک مدی
اجتماعــی هســتند، کســی کــه در ایــن زمینــه دچــار مشــکل اســت نمی توانــد مدیــر خوبــی باشــد و بایــد اینهــا را در خــود ایجــاد 

کنــد. 
بــه ایــن موضــوع هــم بایــد دقــت کــرد کــه بســیاری از مدیــران موفــق درس مدیریــت نخوانده انــد و بــه صــورت تجربــی مدیریــت 
را یــاد گرفته انــد امــا بــه هــر حــال تلفیــق تجربــه، مهــارت و علــم باعــث می شــود تــا اثــر گــذاری مــا بهتــر باشــد مخصوصــا در 

دنیــای امــروز کــه مســائل بســیار پیچیــده هســتند و رقابــت شــدیدی بیــن ســازمان ها و بنگاه هــا وجــود دارد. 
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مدیریت بازاریابی
هــدف از بازاریابــی گســترش ســهم ســازمان در بــازار و افزایــش مشــتریان و میــزان فــروش محصــول اســت. این کــه بــازار هــدف 
مــا کجــا باشــد، مشــتری چگونــه محصــول مــا را بشناســد، تبلیغــات مــا چگونــه باشــد، چگونــه ارزش برنــد مــا باال تــر بــرود، ارتبــاط 
مــا بــا مشــتریان چگونــه باشــد و شــبکه مشــتریان را چگونــه راضــی نگــه داریــم و آن را بزرگ تــر کنیــم، همــه ســؤاالتی اســت 
ــازار آینــده  ــازار امــروز را بشناســد و ب کــه مدیــر بازاریابــی بایــد بــرای آن هــا طــرح و برنامــه ارائــه کنــد. مدیــر بازاریــاب بایــد ب
را پیش بینــی کنــد، بــرای حفــظ بــازار امــروز و رســیدن بــه بــازار آینــده و داشــتن حداکثــر ســهم در آن تــالش کنــد و راهــکار 
ــازی فروشــی بایــد ذائقــه کــودکان نســل بعــدی را پیش بینــی کنــد و  ــه اســباب ب ــرای مثــال بازاریــاب یــک کارخان بیندیشــد. ب

طــرح بدهــد کــه بــرای رســیدن بــه بــازار اســباب بــازی نســل بعــد چــه برنامــه ای بایــد اجــرا شــود. 
توانایی های الزم

ــر ایــن کــه بایــد دروس علمــی، مکانیزم هــا و روش هــای  یــک مدیــر بــرای این کــه بتوانــد وظیفــه خــود را انجــام دهــد عــالوه ب
مدیریــت را خــوب بشناســد بایــد بتوانــد آن هــا را اجــرا نیــز بکنــد کــه اجــرای آن ملــزم بــه دارا بــودن مهارت هــای رهبــری، روابــط 

اجتماعــی، خالقیــت پشــتکار و آینــده نگــری و برنامه ریــزی اســت. 
ــذا نیــاز  ــرای موفــق بــودن در دروس ایــن رشــته بایــد از نظــر تجزیــه و تحلیــل مســائل اجتماعــی و اقتصــادی قــوی باشــید ل ب
اســت مبانــی اقتصــاد، صنعــت و نظــام علــم و نــوآوری کشــور را بشناســید. بســیاری از دروس بــه زبــان انگلیســی هســتند و بــرای 

پیشــرفت حتمــا نیــاز اســت ایــن زبــان را بــه خوبــی یــاد بگیریــد. 
آینده شغلی

بــا پیچیــده شــدن روابــط انســانی و تجــاری و رقابــت ســازمان ها، جنــس مســائل مدیریتــی بــا گذشــته متفــاوت شــده، بــه مدیــران 
قــوی چــه از نظــر علمــی و چــه از نظــر فنــی نیــاز اســت و حــرف اول را کســی میزنــد کــه بتوانــد مدیریــت بهتــری داشــته باشــد 
چــرا کــه مســائل جدیــد دنیــای امــروز را یــک مدیــر خبــره می توانــد حــل کنــد پــس می تــوان گفــت اگــر شــما از نظــر علمــی 
و مهارتــی توانایی هــای الزم مدیریــت را بــه دســت آوریــد بــه طــور حتــم یــک کار بــا درآمــد و ســطح بــاال منتظــر شماســت. ایــن 
رشــته چنــد ســالی اســت در ایــران مطــرح شــده و رقابــت شــدیدی در آن شــکل گرفتــه اســت البتــه از نظــر کیفــی ســطح ایــن 
رشــته در ایــران بــا ســطح دنیــا بســیار فاصلــه دارد ولــی ایــن دانــش روز بــه روز در حــال پیشــرفت اســت. شــما در ایــن رشــته 
می توانیــد در ســطوح بســیاری فعالیــت کنیــد؛ از مدیریــت یــک بنــگاه کوچــک تــا یــک بنــگاه بــزرگ، مدیریــت یــک ســازمان 
دولتــی در تمــام ســطوح آن، مدیریــت در عرصه هــای هنــر و رســانه، فرهنــگ، آمــوزش و پــرورش، ورزش، اقتصــاد، نظــام بانکــی، 

نظــام بیمــه و ... همــه جــزو حوزه هایــی هســتند کــه مدیریــت در آن هــا بســیار مهــم اســت و جــای کار دارد. 
مدیریت فرهنگی هنری

ــای  ــد ناهنجاری ه ــد بتوان ــی بای ــر فرهنگ ــت. مدی ــری اس ــی و هن ــای فرهنگ ــازی ظرفیت ه ــی آزاد س ــر فرهنگ ــک مدی ــه ی وظیف
ــی  ــاخص های فرهنگ ــه ش ــه را ب ــد جامع ــد و بتوان ــزی کن ــا برنامه ری ــع آن ه ــتای رف ــه ای در راس ــایی و برنام ــی را شناس فرهنگ
ــیما از  ــدا و س ــا و ص ــالت و روزنامه ه ــگاه ها، مج ــدارس و دانش ــگ، م ــری، وزارت فرهن ــای هن ــد. حوزه ه ــت نمای ــوب هدای مطل

ــد.  ــد ورود کنن ــته در آن می توانن ــن رش ــراد ای ــه اف ــت ک ــی اس ــه مکان های جمل
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توانایی های الزم
دانشــجویان ایــن رشــته در درجــه اول بایــد بــه مباحــث فرهنگــی و هنــری عالقه منــد باشــند، دغدغــه کار در ایــن فضــا را داشــته 

باشــند و مقوله هــای فرهنگــی و هنــری و اصــول آن را بشناســند. 
اگــر از کســانی هســتید کــه بــه ایــن زمینــه عالقــه نداریــد، پیشــنهاد می شــود ســراغ ایــن رشــته نرویــد. از دیگــر توانایی هــای 
ــده نگــر،  ــی داشــته باشــید، ذهــن خــالق و آین ــط اجتماعــی خوب ــد رواب ــی مدیریتــی شــخص اســت؛ بای ــن رشــته توانای الزم ای

ــد ــته می باش ــن رش ــای الزم ای ــر توانایی ه ــز از دیگ ــری نی ــدرت رهب ــزی و ق ــی برنامه ری توانای
آینده شغلی

ــل  ــزی مث ــد در مراک ــالن می توانن ــی گســترده نیســت و فارغ التحصی ــه حــوزه تخصصــی آن خیل ــا توجــه ب ــن رشــته ب ــده ای آین
فرهنگســرا ها، حوزه هــای هنــری، وزارت فرهنــگ، مــدارس و دانشــگاه ها، مجــالت و روزنامه هــا و صــدا و ســیما کار کننــد. شــاید 

ــرای ایــن رشــته یافــت می شــود.  بتــوان گفــت در بخــش خصوصــی شــغل کم تــری ب
ــذا مهــم اســت کــه قبــل از انتخــاب  ــد غیرانتفاعــی هســتند ل نکتــه قابــل توجــه: بیش تــر دانشــگاه هایی کــه ایــن رشــته را دارن

ــد.  ــت کنی ــز دق ــن رشــته نی ــده ای ــه دانشــگاه های ارائه دهن رشــته ب
مدیریت بازرگانی

یکــی از شــاخه های اصلــی علــم مدیریــت، مدیریــت بازرگانــی اســت. مدیــر بازرگانــی یــک ســازمان روی هرچــه بهتــر انجــام شــدن 
ــازار و وضعیــت اقتصــادی آن هم چنیــن ظرفیت هــا و  ــا درک و تحلیــل ب تجــارت بیــن ســازمان و مشــتریانش تمرکــز دارد. وی ب
ــاال بــردن ارزش دارایی هــای شــرکت  ــازار را دارد و هــدف اصلــی آن ب دارایی هــای شــرکت ســعی در افزایــش ســهم شــرکت در ب

بــا ایجــاد پیونــد تجــاری قــوی بــا مشــتریان اســت. 
توانایی های الزم

دانشــجوی ایــن رشــته بایــد بــه مســائل تجــاری، اقتصــادی و محیــط بــازار عالقه منــد بــوده و در دروس ریاضــی، زبــان انگلیســی 
و فارســی هــم قــوی باشــد. بایــد خــالق و نــوآور باشــد تــا نتیجــه تصمیــم امــروزش را در آینــده ارزیابــی کنــد. قــدرت رهبــری و 

اعتمــاد بــه نفــس و تســلط بــه آمــار و اقتصــاد هــم بســیار مهــم اســت. 
آینده شغلی

می تــوان گفــت بــه شــرط ایــن کــه دانشــجوی ایــن رشــته بتوانــد موفقیــت علمــی و تحصیلــی کســب کنــد هم چنیــن مهارت هــای 
ــمت های  ــی، قس ــرکت های خصوص ــه ش ــد در زمین ــراد می توانن ــن اف ــت. ای ــار اوس ــانی در انتظ ــده درخش ــد، آین الزم را دارا باش
تجــاری شــرکت های دولتــی، اســتارت آپ هــا و فعالیت هــای کارآفرینــی نقــش ویــژه ای بــازی کننــد. یــک مدیــر بازرگانــی از درک 
مالــی خوبــی برخــوردار اســت، بــازار را خــوب می شناســد، مکانیزم هــای بازاریابــی را بلــد اســت و ایــن دقیقــا چیزیســت کــه هــر 
ســازمان تجــاری بــرای پیشــرفت کار خــود بــه آن نیــاز دارد. در ایــران مشــکالت تجــاری زیــادی وجــود دارد و از طرفــی بازارهــای 

بکــر هــم کــم نیســت بنابرایــن می تــوان گفــت بــه شــرط خبــره بــودن دانشــجو بــازار ایــن رشــته در ایــران بســیار اســت. 
نکتــه قابــل توجــه: دانشــجوی ایــن رشــته بایــد قــدرت تحلیــل و درک خوبــی از مســائل اقتصــادی داشــته باشــد، بتوانــد بــازار را بــه 
خوبــی بشناســد، آینده نگــر بــوده و وضعیــت اقتصــادی در آینــده را پیش بینــی کنــد. بایــد قوانیــن را مخصوصــا در مســأله تجــارت 
خــوب بلــد باشــد و راه و چاه هــای تجــارت را بشناســد. دانشــجوی ایــن رشــته بایــد بتوانــد بــه خوبــی بــا مشــتریان مختلــف رابطــه 
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برقــرار کنــد پــس بایــد روابــط اجتماعــی خوبــی داشــته و از مهارت هــای مدیریتــی مثــل خالقیــت، قــدرت رهبــری، برنامه ریــزی 
و ... برخــوردار باشــد. از دیگــر توانایی هــای الزم ایــن رشــته، آشــنایی بــا زبــان انگلیســی اســت، چــرا کــه بیش تــر متــون بــه زبــان 
انگلیســی هســتند. عــالوه بــر ایــن اگــر ســازمان بیــن المللــی باشــد بــرای ارتبــاط بــا مشــتریان نیــاز اســت طــرف مقابــل را بــه 

خوبــی بشناســد و بــا فرهنــگ و زبــان آن هــا آشــنا باشــد. 
مدیریت و بازرگانی دریایی

در مدیریــت و بازرگانــی یــک ســازمان روی هرچــه بهتــر انجــام شــدن تجــارت بیــن ســازمان و مشــتریانش تمرکــز می شــود. مدیــر 
بازرگانــی دریایــی بــا درک و تحلیــل بــازار تجــارت، واردات و صــادرات دریایــی ســعی بــر ایجــاد ارتبــاط تجــاری بیــن ســازمان و 
ــی اســت کــه بتواننــد در ارگان هــای دولتــی و خصوصــی  ــن رشــته تربیــت مدیران مشــتریان کشــورهای دیگــر دارد. هــدف از ای
دریایــی و گمرکــی کار کننــد و بــا شــناخت قوانیــن تجــارت دریایــی و گمرکــی ســعی در بــاال بــردن ارزش معامــالت تجــاری بیــن 
ــتای پیشــرفت مناطــق آزاد تجــاری و  ــد در راس ــد بتوانن ــا بای ــن گروه ه ــند. ای ــته باش ــی داش کشــور های صاحــب تجــارت دریای
گمرکــی تــالش کننــد و بــرای جــذب ســرمایه گــذاری داخلــی و خارجــی در راســتای بهبــود تجــارت دریایــی بکوشــند. در ایــن 

رشــته می تــوان در 3 گرایــش گمرکــی، بنــدر و کشــتیرانی و مناطــق آزاد ادامــه تحصیــل داد. 
توانایی های الزم

ــه  ــه آن هــا عالق ــد و ب ــی بدان ــه خوب ــن مســائل را ب ــد ای ــی و تجــاری روبه روســت و بای ــا مســائل حقوق ــن رشــته ب دانشــجوی ای
ــجوی  ــد. دانش ــل کن ــه و تحلی ــی را تجزی ــادی و سیاس ــات اقتص ــوده و اتفاق ــل ب ــدرت تحلی ــن دارای ق ــد. هم چنی ــته باش داش
ــا مشــتریان مختلــف رابطــه برقــرار کنــد پــس بایــد روابــط اجتماعــی خوبــی داشــته و از  ــه خوبــی ب ــد ب ایــن رشــته بایــد بتوان
مهارت هــای مدیریتــی مثــل خالقیــت، قــدرت رهبــری، برنامه ریــزی و ... برخــوردار باشــد. از دیگــر توانایی هــای الزم ایــن رشــته، 
آشــنایی بــا زبــان انگلیســی اســت، چــرا کــه بیش تــر متــون بــه زبــان انگلیســی هســتند. عــالوه بــر ایــن اگــر ســازمان بین المللــی 

باشــد بــرای ارتبــاط بــا مشــتریان نیــاز اســت طــرف مقابــل را بــه خوبــی بشناســد و بــا فرهنــگ و زبــان آن هــا آشــنا باشــد. 
آینده شغلی

یکــی از مزیت هــای تجــاری ایــران، دارا بــودن قــدرت تجــارت دریایــی اســت کــه بســیاری از تعامــالت از طریــق تجــارت دریایــی 
ــه  ــد کســی اســت ک ــی نیازمن ــده بین الملل ــن پیچی ــود قوانی ــا وج ــی ب ــرد. از طرف ــارس صــورت می گی ــج ف ــزر و خلی ــای خ دری
قوانیــن را بشناســد، بتوانــد بــا کشــور مشــتری مذاکــره کنــد و ســرمایه گذار را جــذب و در نهایــت تبــادل کاال کننــد. بــازار ایــن 
ــوان گفــت یکــی از  ــه اولویت هــای اقتصــادی کشــور می ت ــا توجــه ب ــا ب ــودن آن محــدود اســت ام ــه خاطــر تخصصــی ب رشــته ب

ــاز اســت.  ــورد نی رشــته های م
مدیریت امور بانکی

ــای اقتصــاد محســوب می شــوند  ــا قلب ه ــر کشــور اســت. بانک ه ــن اجــزای نظــام اقتصــادی ه ــروزه نظــام بانکــی از اصلی تری ام
ــی میخواهــد کــه بتواننــد در درجــه اول مشــکالت  ــک مدیران ــر اقتصــاد کشــور دارد. هــر بان و عملکــرد آن هــا تأثیــر مســتقیم ب
ــد.  ــو ببرن ــه خــود را براســاس نقشــه طراحــی شــده، جل ــوط ب نظــام ســرمایه و پــول را حــل بکننــد و در درجــه دوم بخــش مرب
ــت.  ــی اس ــور بانک ــت ام ــما مدیری ــرای ش ــته ب ــن رش ــتید بهتری ــی هس ــام بانک ــک و نظ ــردن در بان ــه کار ک ــد ب ــر عالقه من اگ
ــطوح  ــت در س ــن اس ــوند و ممک ــرمایه گذاری می ش ــرکت های س ــا و ش ــتخدام بانک ه ــذب و اس ــته ج ــن رش ــالن ای فارغ التحصی

ــه کار گرفتــه شــوند.  کالن یــا خــرد ب
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توانایی های الزم
یــک مدیــر امــور بانکــی بایــد بــا اقتصــاد، جریــان گــردش پــول و قوانیــن بانکــی آشــنا باشــد. اگــر در ســطح کالن قــرار اســت کار 
کنــد، نیــاز اســت بتوانــد بازارهــای ســرمایه را تجزیــه و تحلیــل کنــد و مزیت هــا، نقــاط قــوت و ضعــف اقتصــاد کشــور را بدانــد. از 

نظــر علمــی بایــد پایــه ریاضــی خوبــی داشــته باشــد تــا دروس آمــار و حســابداری را بــه خوبــی یــاد بگیــرد. 

آینده شغلی
ــا  ــه ت ــاد اســت؛ از کارمنــد ســاده گرفت ــک بســیار زی ــوان در بانک هــا جســتجو کــرد. تنــوع کار در بان ــن رشــته را می ت آینــده ای
مدیــر یــک شــعبه و مدیــر یــک بخــش کالن. این کــه در کــدام ســطح مشــغول بــه کار شــوید بــه عوامــل مختلفــی مثــل ســطح 
علمــی، ســابقه کاری و ... بســتگی دارد و امــا می تــوان گفــت بــا توجــه بــه نظــام بانکــی کشــور شــغل بــرای فارغ التحصیــالن ایــن 

رشــته تــا حــد خوبــی موجــود اســت. 
مدیریت بیمه

ــرده  ــدا ک ــی ورود پی ــای متنوع ــه در حوزه ه ــات بیم ــروزه خدم ــد. ام ــا اســتفاده نکن ــات بیمه ه ــه از خدم ــر کســی اســت ک کم ت
اســت؛ حــوزه تجــارت، حمــل و نقــل، ایمنــی، کار و رفــاه اجتماعــی و ... . بیمــه از بزرگ تریــن تجارت هــای خدماتــی جدایی ناپذیــر 
از سیســتم اقتصــاد کشــور اســت. بیمــه رشــته ای بســیار متنــوع اســت چــون بــا ســازمان ها و صنایــع مختلــف ارتبــاط دارد. تربیــت 
کادر متخصــص و کارشــناس بیمــه بــا هــدف توســعه صنعــت بیمــه در ایــران، جلوگیــری از خــروج از کشــور در کنــار گــردآوری 
اطالعــات و پژوهــش در زمینه هــای نویــن بیمــه ای در جهــان از جملــه اهدافــی اســت کــه رشــته کارشناســی مدیریــت بیمــه مــد 
نظــر دارد. دانشــجویان رشــته مدیریــت بیمــه پــس از کســب مهارت هــای علمــی و عملــی الزم قــادر هســتند مناصــب مدیریتــی 
مختلــف در زمینــه بیمــه در داخــل یــا دفاتــر خــارج از کشــور را بــر عهــده بگیرنــد. از ســوی دیگــر دانــش آموختــگان ایــن رشــته 
در صــورت دارا بــودن زیــر ســاخت علمــی مناســب، قــادر بــه انجــام تحقیقــات و مطالعــات مــورد نیــاز کشــور در صنعــت بیمــه 

نیــز خواهنــد بــود. 
توانایی های الزم

یــک مدیــر بیمــه بایــد بــا قوانیــن آشــنا باشــد، بتوانــد مســائل اقتصــادی را تحلیــل کنــد، مدیریــت یــک ســازمان را بــر عهــده 
ــا مشــتریان بیمــه ارتبــاط داشــته باشــد پــس روابــط اجتماعــی خــوب از نیازهــای ایــن رشــته اســت.  بگیــرد و ب

آینده شغلی
آینــده ایــن رشــته را می تــوان در بیمه هــا ونمایندگی هــای آن هــا جســتجو کــرد. البتــه بایــد دقــت داشــت کــه بیمــه در ایــران 
بســیار بــا ســطح جهانــی آن فاصلــه دارد امــا بــاز می تــوان گفــت بــازار خوبــی بیــن رشــته های مدیریتــی دارد البتــه بــه جــز در 
ســطوح کالن، درآمــد آن در حــد یــک کارمنــد اســت و آن چنــان بــاال نیســت. یــک مدیــر بیمــه می توانــد درســطح مدیریــت یکــی 

ــا مدیریت هــای کالن ســازمان های بیمــه فعالیــت کنــد.  از شــعبات ت
نکته قابل توجه: تعداد دانشگاه های ارائه دهنده این رشته کم است و داوطلب باید این نکته را مد نظر قرار دهد. 
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مدیریت بیمه اکو
ــرده  ــدا ک ــی ورود پی ــای متنوع ــه در حوزه ه ــات بیم ــروزه خدم ــد. ام ــا اســتفاده نکن ــات بیمه ه ــه از خدم ــر کســی اســت ک کم ت
اســت؛ حــوزه تجــارت، حمــل و نقــل، ایمنــی، کار و رفــاه اجتماعــی و ... . بیمــه از بزرگ تریــن تجارت هــای خدماتــی جدایی ناپذیــر 
از سیســتم اقتصــاد کشــور اســت. بیمــه رشــته ای بســیار متنــوع اســت چــون بــا ســازمان ها و صنایــع مختلــف ارتبــاط دارد. تربیــت 
کادر متخصــص و کارشــناس بیمــه بــا هــدف توســعه صنعــت بیمــه در ایــران، جلوگیــری از خــروج از کشــور در کنــار گــردآوری 
اطالعــات و پژوهــش در زمینه هــای نویــن بیمــه ای در جهــان از جملــه اهدافــی اســت کــه رشــته کارشناســی مدیریــت بیمــه مــد 
نظــر دارد. دانشــجویان رشــته مدیریــت بیمــه پــس از کســب مهارت هــای علمــی و عملــی الزم قــادر هســتند مناصــب مدیریتــی 
مختلــف در زمینــه بیمــه در داخــل یــا دفاتــر خــارج از کشــور را بــر عهــده بگیرنــد. از ســوی دیگــر دانــش آموختــگان ایــن رشــته 
در صــورت دارا بــودن زیــر ســاخت علمــی مناســب، قــادر بــه انجــام تحقیقــات و مطالعــات مــورد نیــاز کشــور در صنعــت بیمــه 

نیــز خواهنــد بــود. 
در رشــته مدیریــت بیمــه اکــو موضوعــات  مختلــف  مدیریتــی ، اقتصــادی ، حقوقــی ، حســابداری  و تجــاری  آمــوزش  داده  می شــود و 
دانشــجویان  دربــاره  نقــش  بیمــه  در ایجــاد امنیــت  ســرمایه گذاری ، امنیــت  اقتصــادی  و رفاهــی  جامعــه  مطالعــه  می کننــد. تفــاوت  

ایــن  رشــته بــا مدیریــت  بیمــه  در آن  اســت  کــه  تمامــی  دروس  مدیریــت  بیمــه  اکــو بــه  زبــان  انگلیســی  هســتند. 
توانایی های الزم

یــک مدیــر بیمــه بایــد بــا قوانیــن آشــنا باشــد، قــدرت تحلیــل مســائل اقتصــادی را داشــته باشــد، بتوانــد مدیریــت یــک ســازمان 
را بــر عهــده بگیــرد و بــا مشــتریان بیمــه ارتبــاط داشــته باشــد لــذا روابــط اجتماعــی خــوب از نیازهــای ایــن رشــته اســت. 

آینده شغلی
آینــده ایــن رشــته را می تــوان در بیمه هــا و نمایندگی هــای آن هــا جســتجو کــرد. البتــه بایــد دقــت داشــت کــه بیمــه در ایــران 
بســیار بــا ســطح جهانــی آن فاصلــه دارد امــا بــاز می تــوان گفــت بــازار خوبــی بیــن رشــته های مدیریتــی دارد البتــه بــه جــز در 
ــد در ســطح مدیریــت  ــر بیمــه می توان ــاال نیســت. یــک مدی ســطوح کالن، درآمــد آن در حــد یــک کارمنــد اســت و آن چنــان ب

ــد.  ــا مدیریت هــای کالن ســازمان های بیمــه فعالیــت کن یکــی از شــعبات ت
نکتــه قابــل توجــه: تعــداد دانشــگاه های ارائه دهنــده ایــن رشــته کــم اســت و دانشــجو بایــد ایــن را مــد نظــر قــرار دهــد. عــالوه 
بــر تدریــس اســاتید، برگــزاری آزمون هــای کتبــی و ســؤال و جواب هــای کالس نیــز همگــی بــه زبــان انگلیســی اســت. بنابرایــن 

اگــر بــه زبــان انگلیســی تســلط نداریــد بهتــر اســت در انتخــاب ایــن رشــته محتاط تــر باشــید. 
مدیریت جهانگردی

امــروزه یکــی از ســودده ترین صنایــع، صنعــت گردشــگردی و جهانگــردی اســت بــه طــوری کــه بســیاری از کشــور ها 
قســمت عظیمــی از اقتصــاد خــود را بــر ایــن بخــش بنــا نهاده انــد. ایــران بــا توجــه بــه تنــوع آب و هوایــی و قدمــت 
ــه  ــوری ک ــه ط ــت ب ــگری اس ــت گردش ــی در صنع ــیار خوب ــت بس ــه دارد دارای ظرفی ــی ای ک ــدن غن ــگ و تم ــی و فرهن تاریخ
ــد  ــه بای ــور ک ــت آن ط ــن ظرفی ــفانه از ای ــا متأس ــد. ام ــران میدانن ــی ای ــای اصل ــی از مزیت ه ــوان یک ــه عن ــان آن را ب کارشناس
ــه  ــگری ب ــاری گردش ــدن ارزش تج ــد آم ــرای پدی ــی را ب ــا، فرصت ــناخت مزیت ه ــا ش ــی ب ــت کس ــاز اس ــود و نی ــتفاده نمی ش اس
ــا  ــن دارایی ه ــردن ای ــع ک ــی و جم ــی و فرهنگ ــادی، تاریخ ــای اقتص ــر دارایی ه ــی ب ــا نگاه ــردی ب ــت جهانگ ــود آورد. مدیری وج
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ــور  ــرای کش ــادی ب ــود اقتص ــن کار س ــد و از دل ای ــنا کن ــان آش ــردم جه ــا م ــد آن را ب ــا بتوان ــد ت ــی می کن ــدی را طراح فراین
ــل  ــی مث ــرده و ابزار های ــایی ک ــی را شناس ــی و تفریح ــای تاریخ ــتانی، مکان ه ــار باس ــت آث ــد هوی ــد بتوان ــت آورد. او بای ــه دس  ب
حمــل و نقــل، هتلــداری و تبلیغــات را فراهــم کنــد تــا یــک گردشــگر بتوانــد از اینهــا اســتفاده کنــد. ایــن رشــته یــک رشــته بیــن 

رشــته ای محســوب می شــود. 
توانایی های الزم

یــک مدیــر گردشــگری بایــد بــا ظرفیت هــای گردشــگری آشــنا بــود. بــه ایــن حــوزه عالقــه داشــته باشــد، ذوق هنــری اش خــوب 
باشــد و بتوانــد مســائل اقتصــادی را تحلیــل کنــد، هم چنیــن نیــاز اســت از مهارت هــای مدیریتــی مثــل روابــط اجتماعــی خوبــی 

برخــوردار باشــد. 
آینده شغلی

ــوز اشــباع نشــده اســت و  ــده شــغلی هن ــذا از نظــر آین ــی نیســت ل ــد خیل ــل کرده ان ــن رشــته تحصی ــه در ای ــداد کســانی ک تع
ــن رشــته  ــالن ای ــرد. فارغ التحصی ــی ک ــی را پیش بین ــده نســبتا خوب ــوان آین ــن صنعــت می ت ــران در ای ــت ای ــه ظرفی ــا توجــه ب ب
ــات  ــل و خدم ــل و نق ــا، حم ــای گردشــگری، هتل ه ــازمان گردشــگری، توره ــا کارشناســی س ــی ی ــد در ســطوح مدیریت می توانن

اشــتغال داشــته باشــند. 
مدیریت دولتی

دولــت مهم تریــن و بزرگتریــن عامــل اجرایــی یــک کشــور اســت و خــوب اجــرا شــدن سیاســت ها بســته بــه مدیرانــی اســت کــه در 
بدنــه دولــت کار می کننــد. مدیریــت دولتــی یکــی از شــاخه های اصلــی علــم مدیریــت اســت. هــدف رشــته مدیریــت دولتــی ایــن 
اســت کــه مدیرانــی تربیــت شــوند تــا بتواننــد پســت های مدیریــت ســازمان های دولتــی را عهــده دارد باشــند. سیاســت گذاری و 
قانون گــذاری کــرده و نقشــه راه مشــخص شــده را اجــرا کننــد. مدیریــت در بخــش دولتــی متفــاوت از بخــش خصوصــی اســت و 
ویژگی هــای خــودش را دارد بــرای مثــال در محیــط خصوصــی، رقابــت اســت کــه بخــش را واردار بــه کار می کنــد امــا در بخــش 
دولتــی مکانیزم هــای رقابتــی متفــاوت اســت. ایــن رشــته در مقطــع کارشناســی ارشــد بــه شــاخه های مدیریــت منابــع انســانی، 
ــردد. در  ــیم بندی می گ ــول تقس ــت تح ــا و مدیری ــکیالت، روش ه ــی، تش ــی دولت ــت مال ــی، مدیری ــتم های اطالعات ــت سیس مدیری
ــع انســانی، مدیریــت رفتــاری، سیاســت گــذاری و مدیریــت اســتراتژیک را شــامل می شــود. ایــن  دکتــری نیــز گرایش هــای مناب
رشــته در ۷ گرایــش توســعه منابــع انســانی، طراحــی ســازمانهای دولتــی، بودجــه و مالــی عمومــی، خــط مشــی گــذاری عمومــی، 

مدیریــت پیشــرفت و توســعه شــهری و روســتایی، مدیریــت تحــول و مدیریــت رفتــار ســازمانی تدریــس می شــود. 
توانایی های الزم

در درجــه اول فــرد بایــد بتوانــد بــا کار کــردن در محیــط دولتــی و اســتخدام شــدن در دولــت کنــار بیایــد. در درجــه دوم شــخص 
ــای  ــی و مهارت ه ــر آن توانای ــالوه ب ــد و ع ــت کن ــی را دریاف ــن ســطوح علم ــد بهتری ــد بتوان ــر بای ــغل بهت ــه ش ــیدن ب ــرای رس ب

مدیریتــی را دارا باشــد. 
آینده شغلی

ــی می شــود.  ــره دولت ــران خب ــد مدی ــر نیازمن ــری داشــته باشــد، بیش ت ــوده و مســئولیت های پیچیده ت ــر ب ــت بزرگ ت هرچــه دول
ــه پیچیدگــی مســائل  ــا توجــه ب ــا ب ــر بخش هــا، شــغل ها اشــباع شــده اند ام ــه در بیش ت ــم کــه البت ــت بزرگــی داری ــران دول درای
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ــی  ــت های مدیریت ــد در پس ــالن می توانن ــرد. فارغ التحصی ــی ک ــوان پیش بین ــی را می ت ــی کار خوب ــق دولت ــر موف ــک مدی ــرای ی ب
کالن، میانــه و خــرد یــا بــه عنــوان کارمنــد و پرســنل بخش هــای مختلــف وارد دولــت شــوند. 

مدیریت صنعتی
در مدیریــت صنعتــی هــدف ایــن اســت کــه بهــره وری واحــد صنعتــی شــما افزایــش پیــدا کنــد. ایــن کار بایــد بــا افزایــش کیفیــت 
ــش  ــد افزای ــی بخواه ــر صنعت ــر مدی ــال اگ ــرد. مث ــورت بگی ــی و ... ص ــح مال ــت صحی ــات، مدیری ــش تلف ــان، کاه ــرد کارکن عملک
ــای  ــی و کاهــش تنش ه ــش ســطح علمــی و فن ــزه، افزای ــرای ایجــاد انگی ــه ای ب ــد برنام ــرد، بای ــدف بگی ــان را ه ــرد کارکن عملک
کاری طراحــی کنــد. شــاید ایــن رشــته شــبیه بــه رشــته مهندســی صنایــع اســت امــا تفــاوت ایــن دو رشــته در ایــن اســت کــه در 

ــود.  ــز می ش ــی تمرک ــت مباحــث مال ــر روی مدیری ــی بیش ت ــت صنعت مدیری
توانایی های الزم

ــد  ــد بتوان ــی بای ــر صنعت ــت می باشــد. مدی ــت صنع ــزم چرخــش و حرک ــوی از مکانی ــاز اســت، درک ق ــن رشــته نی آن چــه در ای
ــی رهبــری، ذهــن خــالق و  ــد توانای ــر نظــر خــود را بهبــود ببخشــد. بای ــا نیــروی انســانی زی رفتار هــای اجتماعــی را بشناســد ت
برنامه ریــز و آینــده بیــن داشــته باشــد. از دیگــر نیازمندی هــا ایــن اســت کــه مدیــر صنعتــی بایــد بتوانــد مباحــث مالــی رو خــوب 
بفهمــد، آمار هــای حســابداری و اعــداد و ارقــام را درک کــرده و بــا آن هــا کار کنــد بنابرایــن پایــه درس آمــار خوبــی می خواهــد. 

آینده شغلی
امــروزه بیــش از هــر چیــزی ضعــف مدیریــت و نبــود مدیریــت علمــی در صنایــع ایــران دیــده می شــود کــه باعــث شــده واحدهــای 
ــه داشــتن حداقــل یــک مدیــر صنعتــی در بخش هــای مختلــف  صنعتــی پیشــرفت آنچنانــی را نداشــته باشــند. نیــاز هــر کارخان
اســت چــرا کــه دیگــر مدیریــت ســنتی پاســخگوی نیازهــا نیســت لــذا می تــوان گفــت اگــر شــما از نظــر علمــی بــه درجــات خوبــی 
برســید و از نظــر فنــی و مهارت هــای مدیریتــی توانایی هــای الزم را داشــته باشــید، بــرای شــما آینــده شــغلی خوبــی وجــود دارد. 

مدیریت هتلداری
ــه طــوری کــه بســیاری از کشــور ها قســمت عظیمــی  ــع شــناخته می شــود ب ــن صنای ــروزه صنعــت گردشــگری از پر درآمد تری ام
از اقتصــاد خــود را بــر ایــن زمینــه بنــا نهاده انــد. رشــد ســریع ایــن صنعــت باعــث شــد مباحــث یــک علــم آکادمیــک شــناخته 
ــای  ــفانه ظرفیت ه ــد. متأس ــگری بکنن ــف گردش ــای مختل ــص در بخش ه ــروی متخص ــرورش نی ــعی در پ ــگاه ها س ــود و دانش ش
ــران و تحصیــل دانشــجویان در  ــا توســعه علمــی گردشــگری در دانشــگاه های ای ــران آزاد نشــده اند امــا ب ــاالی گردشــگری در ای ب
ــی  ــای اصل ــی از بخش ه ــداری یک ــگری برداشــت. هتل ــت گردش ــعه صنع ــی در توس ــای مثبت ــوان قدم    ه ــط می ت ــته    های مرتب رش
صنعــت جهانگــردی اســت. در رشــته مدیریــت هتلــداری دانشــجو در طــول دوره تحصیلــی بــا مفاهیــم مختلفــی کــه بــرای اداره 
ــف، نحــوه  ــل مختل ــای مل ــا غذاه ــا آشــنایی ب ــف ت ــای مختل ــخ و فرهنــگ ملت ه ــل الزم اســت، آشــنا می شــود؛ از تاری ــک هت ی
برخــورد بــا جهانگــرد و دروســی نظیــر جهانگــردی، مردم شناســی، صنایــع دســتی، نقشــه خوانی، جغرافیــای جهانگــردی، روابــط 
عمومــی. امــروزه صنعــت هتلــداری بســیار پیچیده تــر از قبــل شــده و دنیــای تجــارت هتلــداری مدیرانــی خــالق و توانــا را میطلبــد. 

توانایی های الزم
شــناخت مشــتری بیش تریــن نیازیســت کــه یــک هتلــدار بایــد داشــته باشــد. بایــد بدانــد مســافر از کــدام کشــور اســت، بــرای 
ــا فرهنــگ و مــردم  ــا هتلــدار ب ــرای ایــن کار نیــاز اســت ت ــه می تــوان او را راضــی نگــه داشــت. ب ــه این جــا آمــاده و چگون چــه ب
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کشــورها و شــهرهای مختلــف آشــنا باشــد، بتوانــد ارتبــاط اجتماعــی خوبــی برقــرار کنــد و توانایــی مدیریــت فنــی هتــل و بهبــود 
ســطح کیفــی و کمــی آن را داشــته باشــد. 

آینده شغلی
ــه آن نمی شــود. در صــورت آزاد شــدن ظرفیت هــای  ــازار بکــری اســت کــه متأســفانه توجــه الزم ب ــران ب ــازار گردشــگری در ای ب

گردشــگری در ایــران حجــم زیــادی از فرصت هــای شــغلی در ایــن زمینــه وجــود دارد. 
ــردن  ــاال ب ــا ب ــدف آن ه ــد و ه ــل کار کنن ــف هت ــای مختل ــت بخش ه ــطوح مدیری ــد در س ــته می توانن ــن رش ــالن ای فارغ التحصی

ــت مشــتریان اســت. ــی و افزایــش تعــداد و رضای ــه اســتاندارد های جهان ــا توجــه ب ســطح کیفــی هتــل ب
 مدیریت مالی

ــرای هــر واحــد تقســیم  ــه حقــوق کارمنــدان اختصــاص بدهــم و چقــدر از آن هــا را ب این کــه مــن چقــدر از بودجــه خــودم را ب
بکنــم، این کــه در بــازار ســرمایه چگونــه بــه حداکثــر ارزش ســهام برســم، این کــه چگونــه جریــان درآمــد و ســود و زیــان ســازمان 
ــن  ــت. از مهم تری ــازمان اس ــر س ــار مدی ــره در کن ــی خب ــر مال ــک مدی ــود ی ــه وج ــاز ب ــا نی ــه این ه ــم، هم ــت کن ــود را مدیری خ
ــروزه  ــر می شــود. ام ــاز جدی ت ــن نی ــر باشــد، ای ــی اســت و هرچــه ســازمان بزرگ ت ــک مدیرمال نیاز هــای هــر ســازمان داشــتن ی
بازارهــای بانکــی و ســرمایه و نظام هــای پولــی بســیار پیچیــده شــده اند و مســائل مالــی بــا گذشــته بســیار تفــاوت دارد. بــا ایــن 
شــرایط مدیــر مالــی بایــد کســی باشــد کــه بتوانــد نظــام اقتصــاد، بــازار، گــردش پــول و ســرمایه را بــه خوبــی درک کنــد و بــرای 
آن برنامــه بریــزد. نظام هــای بانکــی و قوانیــن را بشناســد تــا بــرای چرخــش صحیــح امــور مالــی ســازمان، برنامــه طراحــی کنــد. 

توانایی های الزم
ــان  ــد. زب ــته باش ــول داش ــردش پ ــان گ ــی و جری ــام بانک ــرمایه، نظ ــای س ــی از بازار ه ــی خوب ــد درک خیل ــی بای ــر مال ــک مدی ی
حســابداری را بفهمــد، قــدرت تقســیم صحیــح پــول را داشــته باشــد، بتوانــد بــازار آینــده و وضعیــت اقتصــادی آن را پیش بینــی 
کنــد و بــرای رســیدن بــه باال تریــن ســطح برنامه ریــزی کنــد. بــر ایــن اســاس یــک مدیــر مالــی بایــد زمینــه علــم ریاضــی و آمــار 
ــا اقتصــاد رابطــه خوبــی برقــرار کنــد، گــردش پــول را درک کــرده و توانایی هــای مدیریتــی مثــل ذهــن  خوبــی داشــته باشــد، ب

ــد.  ــته باش ــزی داش ــری و برنامه ری ــالق، آینده نگ خ
آینده شغلی

ایــن رشــته یکــی از شــاخه های اصلــی علــم مدیریــت اســت. هــر ســازمان تجــاری نیــاز دارد بــرای پروژه هایــش تأمیــن مالــی و 
جــذب ســرمایه صــورت بگیــرد و ایــن ســرمایه بــا حداکثــر بهــره وری مدیریــت شــود. در صورتی کــه شــما از نظــر علمــی بــه ســطح 

باالیــی برســید و توانایی هــای مدیریتــی داشــته باشــید، آینــده کار بســیار خوبــی در انتظــار شماســت. 
مدیریت کسب و کارهای کوچک

کســب و کارهــای کوچــک را براســاس ســن کســب وکار، تعــداد کارکنــان، گــردش مالــی ســاالنه، ســرمایه گذاری اولیــه و تعــداد 
ــرای کســب و  ــت ب ــای مدیری ــه برخــی تئوری ه ــن اســت ک ــن رشــته ای ــت تخصصــی شــدن ای ــد. عل ــف می کنن مشــتریان تعری
کار هــای بــزرگ اســت و در کســب و کارهــای کوچــک پاســخگو نیســت لــذا نیــاز اســت اصــول مختــص بــه ایــن نــوع کســب و 
کارهــا ایجــاد شــود، بــه همیــن منظــور رشــته مدیریــت کســب و کارهــای کوچــک تعریــف می شــود کــه در آن بــه مکانیزم هــای 
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ــود.  ــه می ش ــتریان پرداخت ــترش مش ــره وری و گس ــود به ــد، بهب ــطح در آم ــش س ــرمایه، افزای ــذب س ــای ج ــی، راهکاره مدیریت
ــه راه انــدازی یــک کســب و کار جدیــد، یــک  ــه تنهایــی یــا در قالــب گروه هــای کاری ب فارغ التحصیــالن ایــن رشــته می تواننــد ب
اســتارت آپ متناســب بــا امکانــات خــود و شــرایط محلــی و منطقــه ای خویــش بپردازنــد یــا بــا حضــور در بخش هــای مختلفــی 
چــون بازاریابــی و فــروش، اداره امــور مالــی، مدیریــت منابــع انســانی و نظایــر آن بــه حرکــت ســازمان در مســیر کارآفرینــی و تعالــی 
آن یــاری رســانند. بــه بیــان دیگــر یکــی از مهم تریــن اهــداف ایــن دوره تأمیــن نیــروی انســانی متخصــص مــورد نیــاز مدیریــت 

ــی اســت.  ــی( و غیردولت ــی )دولت ــی در بخش هــای خصوصــی، عموم ــای کارآفرین کســب و کارهــای کوچــک و فعالیت ه
دانــش آموختــگان ایــن رشــته بــا توجــه بــه آشــنایی بــا بخش هــای مختلــف یــک کســب و کار کوچــک از جملــه مســائل مالــی، 
بازاریابــی، زنجیــره تأمیــن، مدیریــت بنــگاه و ... از پتانســیل مناســبی بــرای تأســیس شــرکت یــا در اختیــار گرفتــن مدیریــت آن 

برخوردارنــد. 
توانایی های الزم

یــک مدیــر کســب و کار بایــد بســیار فعــال، خــالق و بــا پشــتکار باشــد. بایــد ایده پــردازی قــوی و قــدرت تحلیــل بــازار باالیــی 
داشــته باشــد. توانایــی ریســک را در خــود ببینــد و تحمــل شکســت را داشــته باشــد. نیــاز اســت بتوانــد آینده نگــری کنــد و بــرای 
ــد  ــا بتوان ــی رهبــری اســت ت ــه و توانای ــزی داشــته باشــد. از دیگــر نیازمندی هــای مهــم، داشــتن روحی ــه آن برنامه ری رســیدن ب
کســب و کار را مدیریــت کنــد. هم چنیــن بایــد روابــط اجتماعــی قــوی داشــته باشــد تــا بــا همــکاران و مشــتریان رابطــه خوبــی 

برقــرار کنــد. 
آینده شغلی

اگــر فارغ التحصیــل بخواهــد بــه عنــوان یــک کارآفریــن کســب و کاری را شــروع کنــد زمینــه بســیار زیــاد اســت چــرا کــه آینــده 
ــه کمــک  ــد ب ــد. امــا می توان شــغل آفرینــی در ایــران اخیــرا داغ شــده اســت و بســیاری از بازارهــا هنــوز بکــر و دســت نخورده ان
کســب و کارهــای دیگــر نیــز بــرود و در توســعه کیفــی و کمــی آنــان نقــش ایفــا کنــد. بســته بــه کســب و کار، محیــط و شــرایط 

کاری ایــن رشــته بســیار متنــوع اســت و می تــوان گفــت آینــده شــغلی خوبــی در انتظــار دانشــجوی ایــن رشــته اســت. 
نکتــه قابــل توجــه: جــزو جدانشــدنی زندگــی کارآفرینانــه شکســت اســت و شــخص بایــد بتوانــد آن را تحمــل کنــد و برنامــه شــروع 
دوبــاره بچینــد؛ لــذا بایــد روحیــه قــوی و پشــتکار بــاال داشــته باشــد. نکتــه دیگــر تعــداد محــدود دانشــگاه های ارائه دهنــده ایــن 

رشــته اســت کــه بایــد بــه آن توجــه کــرد. 
کارشناسی چند رسانه ای

ــا اســتفاده از  ــه معنــای ارتبــاط و انتقــال موضوع هــا و مفاهیــم ب ــه معنــای چنــد رســانه ای اســت کــه ب ــا در لغــت ب مالتــی مدی
ــر و ... اســت.  ــا کارب ــط ب ــم، راب ــار، موســیقی، عکــس، متــن، انیمیشــن، فیل رســانه های متفــاوت همچــون گفت

ــر  ــای آن بیش ت ــه روز ابزاره ــت. روز ب ــده اس ــل ش ــد تبدی ــت پر درآم ــک صنع ــه ی ــترده و ب ــیار گس ــانه بس ــای رس ــروزه دنی ام
می شــوند و تنــوع در ارائــه کارهــا زیادتــر از گذشــته اســت. در ایــن عرصــه حضــور کارشناســان کار بلــد چنــد رســانه ای خیلــی 
ــت و مهندســی  ــته ای اس ــرا رش ــوزه ف ــک ح ــانه ای ی ــند. چندرس ــته باش ــت داش ــت فعالی ــن صنع ــد در ای ــا بتوانن ــت ت ــم اس مه

ــد.  ــت دارن ــوزه فعالی ــن ح ــه در ای ــدان هم ــت ها و هنرمن ــان، گرافیس ــه نویس ــرق، برنام ــر، ب کامپیوت
کارشناســی چند رســانه ای یــک حــوزه بیــن رشــته ای مبتنــی بــر فعالیتهــای عملــی می باشــد کــه مهارت هــا و نیازهــای طراحــی 
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ــرادی  ــه اف ــن برنام ــگان ای ــش آموخت ــد. دان ــرار می ده ــجویان ق ــار دانش ــانه ای را در اختی ــری چند رس ــوالت هن ــد محص و تولی
ــد  ــه تولی ــروع ب ــود ش ــری خ ــت هن ــتفاده از ذوق و خالقی ــا اس ــد و ب ــت می آورن ــه دس ــه ب ــدد ک ــای متع ــا مهارت ه ــتند ب هس

ــد.  ــری می کنن ــوالت هن محص
توانایی های الزم

ــه،  ــا رایان دانشــجوی ایــن رشــته بایــد ذهــن خــالق هنــری داشــته باشــد تــا بتوانــد محصــول خوبــی طراحــی کنــد. بایــد کار ب
ــر  ــن رشــته بیش ت ــه ای ــد. درســت اســت ک ــه روز کن ــم خــود را ب ــد باشــد و عل ــانه ای را بل ــف رس ــای مختل ــا و ابزار ه نرم افزاره
جنبــه فنــی و مهارتــی دارد امــا بــا توجــه بــه پیشــرفت ســریع رســانه در دنیــا شــخص بایــد در ایــن زمینه هــا بــه روز باشــد. در 
آینــده دانشــجو می توانــد در مراکــز دولتــی مثــل صــدا و ســیما یــا مراکــز خصوصــی هنــری و رســانه ای مشــغول بــه کار شــود. 

آینده شغلی
ــای  ــی دارد و در زمینه ه ــوع بســیار باالی ــاد و تن ــه ابع ــع، صنعــت رســانه اســت ک ــن صنای ــروز یکــی از پر درآمد تری ــای ام در دنی
مختلــف ورود کــرده اســت. امــا ســطح رســانه در ایــران بــا ســطح جهانــی بســیار فاصلــه دارد البتــه در ایــران رونــد کاری رســانه 

ــوده و بســیاری از ظرفیت هــا هنــوز آزاد نشــده اســت.  ــه رشــد ب رو ب
می تــوان گفــت بــرای فارغ التحصیــل ایــن رشــته در حوزه هــای بســیار متنوعــی کار وجــود دارد البتــه روی میــزان ســطح درآمــد 

آن نمی تــوان نظــر داد چراکــه کامــال وابســته بــه ســطح علمــی توانایــی و حــوزه کاری شــخص اســت. 
فناوری اطاعات و ارتباطات

امــروزه یکــی از ابزار هــای قــدرت در هــر زمینــه داشــتن اطالعــات، دســته بندی و اســتفاده از آن اســت. در حقیقــت مــا دنبــال 
جمــع آوری و اســتفاده بهینــه از اطالعــات بــرای کاربردهــای مختلــف هســتیم. 

ــات و  ــال اطالع ــه انتق ــه در زمین ــد ک ــی می گوین ــه فناوری های ــاوا« ب ــف »ف ــور مخف ــه ط ــا ب ــات ی ــات و ارتباط ــاوری اطالع فن
داده هــا کار می کننــد. شــبکه های مخابراتــی، اینترنــت و شــبکه، تجــارت الکترونیــک و شــبکه های اجتماعــی همــه در حــوزه فــاوا 
فعالیــت دارنــد. ایــن رشــته یــک حــوزه بیــن رشــته ای کامپیوتــر، مخابــرات و ریاضــی اســت و بــرای آن حــدود ۱0 گرایــش تعریــف 
می شــود. از گرایش هــای اصلــی آن می تــوان بــه دیتــا، سیســتم های تحــت شــبکه، مدیریــت ICT، مخابــرات ماهــواره ای و نــوری 

ــرد.  ــی اشــاره ک و سیســتم های مخابرات
توانایی های الزم

دانشــجوی ایــن رشــته بایــد در علــم ریاضــی بــه ویــژه ترکیبیــات قــوی باشــد، کار بــا رایانــه و برنامه نویســی او در ســطح عالــی 
باشــد و هم چنیــن از مباحــث مخابراتــی اطالعــات الزم را داشــته باشــد. شــاید الزم باشــد دانشــجو ســاعت هایی پشــت کامپیوتــر 

بنشــیند و نقشــه انتقــال اطالعــات طراحــی کنــد. 
آینده شغلی

ــن  ــرد. ای ــت و شــبکه صــورت می گی ــای الکترونیــک اســت و کارهــا در فضــای اینترن ــه دنی ــز وابســته ب ــروزه دیگــر همــه چی ام
ــال  ــرای مث ــی می شــوند. ب ــات و ارتباطــات رونمای ــال اطالع ــد انتق ــای جدی ــد و ابزار ه ــدا می کن ــه روز گســترش پی تحــول روز ب
ــه  ــن هســتند ک ــی و ... همــه نشــانگر ای ــی، فروشــگاه های اینترنت ــی، شــبکه های اجتماع ــک، بانکــداری الکترون تجــارت الکترونی
امــروزه دنیــای الکترونیــک بــه تمــام ابعــاد زندگــی بشــری ورود کــرده اســت. از طرفــی یــک پــای الکترونیــک در مــرز علــم اســت 
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لــذا اگــر دانشــجویی بتوانــد درجــات علمــی خوبــی دریافــت کنــد می تــوان بــرای او آینــده شــغلی بســیار خوبــی متصــور شــد. 
هم چنیــن دانشــجو می توانــد از زمــان شــروع تحصیــل خــود در ایــن زمینــه کار کنــد چــرا کــه بســیاری کارهــا در ایــن زمینــه 

نیــاز بــه ســرمایه اولیــه و امکانــات آنچنانــی نیــاز ندارنــد. 
علوم فنی امنیت

ایــن رشــته توســط دانشــگاه امــام باقــر)ع( وابســته بــه وزارت اطالعــات جمهــوری اســالمی ایــران ارائــه می شــود کــه پذیــرش آن 
ــا  ــارزه ب ــی و مب ــای امنیت ــتگاه ها و ابزار ه ــی، دس ــای امنیت ــته مکانیزم ه ــن رش ــرد. در ای ــورت می گی ــی ص ــط خاص ــق ضواب طب

نفــوذ دشــمن بررســی شــده و بــرای آن راهــکار ارائــه می گــردد. 
توانایی های الزم

دانشــجوی ایــن رشــته در درجــه اول بایــد عالقــه و اســتعداد کار اطالعاتــی داشــته باشــد و در درجــه دوم بتوانــد بــا ویژگی هــای 
شــغلی ایــن رشــته کنــار بیایــد؛ خطــرات، محدودیت هــا و هیجانــات آن را بپذیــرد. 

آینده شغلی
ــف آن مشــغول  ــد و در ســطوح مختل ــوری اســالمی در می آین ــات جمه ــه اســتخدام وزارت اطالع ــن رشــته ب ــالن ای فارغ التحصی
بــه کار می شــوند. هم چنیــن می تواننــد در نهادهایــی مثــل ســپاه، وزارت دفــاع، ارتــش، ناجــا و شــورای امنیــت ملــی کار کننــد. 
نکتــه قابــل توجــه: ایــن رشــته در دانشــگاه وابســته بــه وزارت اطالعــات ارائــه می شــود کــه شــرایط پذیــرش خــاص دارد و الزم 

اســت متقاضــی حتمــا از آن هــا اطــالع کامــل داشــته باشــد. 
پژوهشگری امنیت

ایــن رشــته توســط دانشــگاه امــام باقــر)ع( وابســته بــه وزارت اطالعــات جمهــوری اســالمی ایــران ارائــه می شــود کــه پذیــرش آن 
طبــق ضوابــط خاصــی صــورت می گیــرد. در ایــن رشــته روی آثــار امنیــت بــر جامعــه، مکانیزم هــای ایجــاد امنیــت و مبــارزه بــا 

دشــمن پژوهــش انجــام می شــود کــه حاصــل ایــن پژوهش هــا بــه اقدامــات عملــی در ایــن زمینــه منجــر می شــود. 
توانایی های الزم

دانشــجوی ایــن رشــته در درجــه اول بایــد عالقــه و اســتعداد کار اطالعاتــی داشــته باشــد و در درجــه دوم بتوانــد بــا ویژگی هــای 
شــغلی ایــن رشــته کنــار بیایــد؛ خطــرات، محدودیت هــا و هیجانــات آن را بپذیــرد. 

آینده شغلی
ــف آن مشــغول  ــد و در ســطوح مختل ــوری اســالمی در می آین ــات جمه ــه اســتخدام وزارت اطالع ــن رشــته ب ــالن ای فارغ التحصی
بــه کار می شــوند. هم چنیــن می تواننــد در نهادهایــی مثــل ســپاه، وزارت دفــاع، ارتــش، ناجــا و شــورای امنیــت ملــی کار کننــد. 
نکتــه قابــل توجــه: ایــن رشــته در دانشــگاه وابســته بــه وزارت اطالعــات ارائــه می شــود کــه شــرایط پذیــرش خــاص دارد و الزم 

اســت متقاضــی حتمــا از آن هــا اطــالع کامــل داشــته باشــد. 
حفاظت اطاعات

ایــن رشــته توســط دانشــگاه امــام باقــر)ع( وابســته بــه وزارت اطالعــات جمهــوری اســالمی ایــران ارائــه می شــود کــه پذیــرش آن 
طبــق ضوابــط خاصــی صــورت می گیــرد. امنیــت اطالعــات، بــه فراینــد حفاظــت اطالعــات در برابــر انــواع کارهــای غیرمجــاز شــامل 
ــا تخریــب گفتــه می شــود. در ایــن رشــته راهکار هــای  دسترســی، اســتفاده، افشــا، اختــالل، تغییــر، مطالعــه، بازرســی، ضبــط ی
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مبــارزه بــا نفوذ هــای اطالعاتــی، دســتگیری مجرمــان و راهکارهــای دفاعــی و حفاظتــی مــورد بررســی قــرار می گیــرد. 
توانایی های الزم

دانشــجوی ایــن رشــته در درجــه اول بایــد عالقــه و اســتعداد کار اطالعاتــی داشــته باشــد و در درجــه دوم بتوانــد بــا ویژگی هــای 
شــغلی ایــن رشــته کنــار بیایــد؛ خطــرات، محدودیت هــا و هیجانــات آن را بپذیــرد. 

آینده شغلی
ــف آن مشــغول  ــد و در ســطوح مختل ــوری اســالمی در می آین ــات جمه ــه اســتخدام وزارت اطالع ــن رشــته ب ــالن ای فارغ التحصی
بــه کار می شــوند. هم چنیــن می تواننــد در نهادهایــی مثــل ســپاه، وزارت دفــاع، ارتــش، ناجــا و شــورای امنیــت ملــی کار کننــد. 
نکتــه قابــل توجــه: ایــن رشــته در دانشــگاه وابســته بــه وزارت اطالعــات ارائــه می شــود کــه شــرایط پذیــرش خــاص دارد و الزم 

اســت متقاضــی حتمــا از آن هــا اطــالع کامــل داشــته باشــد. 
امنیت اطاعات

ایــن رشــته توســط دانشــگاه امــام باقــر)ع( وابســته بــه وزارت اطالعــات جمهــوری اســالمی ایــران ارائــه می شــود کــه پذیــرش آن 
طبــق ضوابــط خاصــی صــورت می گیــرد. از زمانــی کــه نوشــتن و تبــادل اطالعــات آغــاز شــد، همــه انســان ها مخصوصــا ســران 
حکومتهــا و فرماندهــان نظامــی در پــی راهــکاری بــرای محافظــت از محرمانــه بــودن مکاتبــات و تشــخیص دســتکاری آن هــا بودنــد. 
ژولیــوس ســزار 50 ســال قبــل از میــالد یــک سیســتم رمزنــگاری مکاتبــات ابــداع کــرد تــا از خوانــده شــدن پیام هــای ســری 
خــود توســط دشــمن جلوگیــری کنــد، حتــی اگــر پیــام بــه دســت دشــمن بیفتــد. جنــگ جهانــی دوم باعــث پیشــرفت چشــمگیری 
در زمینــه امنیــت اطالعــات گردیــد و ایــن آغــاز کارهــای حرفــه ای در حــوزه امنیــت اطالعــات شــد. پایــان قــرن بیســتم و ســالهای 
اولیــه قــرن بیســت و یکــم شــاهد پیشــرفتهای ســریع در ارتباطــات راه دور، ســخت افزار، نرم افــزار و رمزگــذاری داده هــا بــود. در 
ــردازش الکترونیکــی داده هــا باعــث شــد کــه شــرکت های  ــر پ ــر و ارزان ت ــودن تجهیــزات محاســباتی کوچکتــر، قوی ت دســترس ب
ــبکه های  ــق ش ــرعت از طری ــه س ــزات ب ــن تجهی ــند. ای ــته باش ــا داش ــه آن ه ــری ب ــی دسترســی بیش ت ــران خانگ کوچــک و کارب

کامپیوتــر مثــل اینترنــت بــه هــم متصــل شــدند. 
ــراه  ــت، هم ــق اینترن ــک از طری ــب و کار الکترونی ــا و کس ــی داده ه ــردازش الکترونیک ــترده از پ ــتفاده گس ــریع و اس ــد س ــا رش ب
ــوس  ــا ملم ــات آن ه ــا و اطالع ــت از رایانه ه ــر حفاظ ــای بهت ــه روش ه ــاز ب ــی، نی ــای بین الملل ــیاری از خرابکاری ه ــور بس ــا ظه ب
ــازمان های  ــا س ــراه ب ــن هم ــات مطمئ ــات و اطالع ــت اطالع ــری، امنی ــت کامپیوت ــل امنی ــگاهی از قبی ــته های دانش ــد. رش گردی
ــد. هــدف مشــترک ایــن فعالیت هــا و ســازمان ها، حصــول اطمینــان از امنیــت و قابلیــت اطمینــان  ــد آمدن متعــدد حرفــه ای پدی

ــت.  ــی اس ــتم های اطالعات از سیس
 امنیــت اطالعــات، بــه فراینــد حفاظــت اطالعــات در برابــر انــواع کارهــای غیرمجــاز شــامل دسترســی، اســتفاده، افشــا، اختــالل، 
ــی،  ــای اطالعات ــا نفوذ ه ــارزه ب ــای مب ــته راهکار ه ــن رش ــود. در ای ــه می ش ــب گفت ــا تخری ــط ی ــی، ضب ــه، بازرس ــر، مطالع تغیی

ــرد.  ــرار می گی ــورد بررســی ق ــی م ــی و حفاظت ــای دفاع ــان و راهکاره ــتگیری مجرم دس
توانایی های الزم

دانشــجوی ایــن رشــته در درجــه اول بایــد عالقــه و اســتعداد کار اطالعاتــی داشــته باشــد، در درجــه دوم بتوانــد بــا ویژگی هــای 
شــغلی ایــن رشــته کنــار بیایــد و خطــرات، محدودیت هــا و هیجانــات آن را بپذیــرد. 
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آینده شغلی
ــف آن مشــغول  ــد و در ســطوح مختل ــوری اســالمی در می آین ــات جمه ــه اســتخدام وزارت اطالع ــن رشــته ب ــالن ای فارغ التحصی
بــه کار می شــوند. هم چنیــن می تواننــد در نهادهایــی مثــل ســپاه، وزارت دفــاع، ارتــش، ناجــا و شــورای امنیــت ملــی کار کننــد. 
نکتــه قابــل توجــه: ایــن رشــته در دانشــگاه وابســته بــه وزارت اطالعــات ارائــه می شــود کــه شــرایط پذیــرش خــاص دارد و الزم 

اســت متقاضــی حتمــا از آن هــا اطــالع کامــل داشــته باشــد. 
امنیت اقتصادی

ــه می شــود کــه پذیــرش  ــران ارائ ــه وزارت اطالعــات جمهــوری اســالمی ای ایــن رشــته توســط دانشــگاه امــام باقــر)ع( وابســته ب
آن طبــق ضوابــط خاصــی صــورت می گیــرد. در ایــن رشــته راهکارهــای جلوگیــری از نفــوذ اقتصــادی دشــمن مطــرح می شــود 

ــرد.  ــرار می گی ــی ق ــورد بررس ــادی م ــای اقتص ــا و ارزش ه ــت از دارایی ه ــا، حفاظ ــرای دور زدن تحریم ه ــی ب ــن راه های هم چنی
توانایی های الزم

دانشــجوی ایــن رشــته در درجــه اول بایــد عالقــه و اســتعداد کار اطالعاتــی داشــته باشــد و در درجــه دوم بتوانــد بــا ویژگی هــای 
شــغلی ایــن رشــته کنــار بیایــد و محدودیت هــا و هیجانــات آن را بپذیــرد. 

آینده شغلی
فارغ التحصیــالن ایــن رشــته بــه اســتخدام وزارت اطالعــات جمهــوری اســالمی در می آینــد و در ســطوح مختلــف آن مشــغول بــه 

کار می شــوند. هم چنیــن می تواننــد در نهاد هــای دیگــر مثــل ســپاه، شــورای امنیــت ملــی و ... کار کننــد. 
نکتــه قابــل توجــه: ایــن رشــته در دانشــگاه وابســته بــه وزارت اطالعــات ارائــه می شــود و شــرایط پذیــرش خــاص دارد کــه الزم 

اســت متقاضــی حتمــا از آن هــا اطــالع کامــل داشــته باشــد. 
امنیت بین الملل

ــه می شــود کــه پذیــرش  ــران ارائ ــه وزارت اطالعــات جمهــوری اســالمی ای ایــن رشــته توســط دانشــگاه امــام باقــر)ع( وابســته ب
ــازمان های  ــا و س ــات دولت ه ــر و اقدام ــه ای از تدابی ــل مجموع ــت بین المل ــرد. امنی ــورت می گی ــی ص ــط خاص ــق ضواب آن طب
بین المللــی، همچــون ســازمان ملــل متحــد اســت کــه بــرای اطمینــان از بقــا و امنیــت متقابــل صــورت می گیــرد. ایــن اقدامــات 
ــی  ــی و بین الملل ــت مل ــند. امنی ــا می باش ــدات و قرارداده ــد معاه ــک همانن ــای دیپلماتی ــت نامه ه ــی و موافق ــدام نظام ــامل اق ش
ــوب  ــی محس ــه جهان ــت در عرص ــت دول ــا امنی ــی ی ــت مل ــل، امنی ــت بین المل ــتند؛ امنی ــاط هس ــر در ارتب ــا یک دیگ ــواره ب هم

ــود.  ــی می ش ــی بررس ــات بین الملل ــیم و جنای ــی، ترورس ــاق بین الملل ــا قاچ ــارزه ب ــای مب ــته راهکاره ــن رش ــود. در ای می ش
توانایی های الزم

دانشــجوی ایــن رشــته در درجــه اول بایــد عالقــه و اســتعداد کار اطالعاتــی داشــته باشــد، در درجــه دوم بتوانــد بــا ویژگی هــای 
شــغلی ایــن رشــته کنــار بیایــد و محدودیت هــا و هیجانــات آن را بپذیــرد. 

آینده شغلی
فارغ التحصیــالن ایــن رشــته بــه اســتخدام وزارت اطالعــات جمهــوری اســالمی در می آینــد و در ســطوح مختلــف آن مشــغول بــه 

کار می شــوند. هم چنیــن می تواننــد در نهاد هــای دیگــر مثــل ســپاه، شــورای امنیــت ملــی و ... کار کننــد. 
نکتــه قابــل توجــه: ایــن رشــته در دانشــگاه وابســته بــه وزارت اطالعــات ارائــه می شــود و شــرایط پذیــرش خــاص دارد کــه الزم 
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اســت متقاضــی حتمــا از آن هــا اطــالع کامــل داشــته باشــد. 
امنیت نرم

ــه می شــود کــه پذیــرش  ــران ارائ ــه وزارت اطالعــات جمهــوری اســالمی ای ایــن رشــته توســط دانشــگاه امــام باقــر)ع( وابســته ب
آن طبــق ضوابــط خاصــی صــورت می گیــرد. امنیــت نــرم بــه معنــای جلوگیــری از نفــوذ فرهنگــی دشــمن و حفاظــت از مبانــی 
و ارزش هاســت، چــرا کــه دیگــر دوران جنــگ ســرد تــا حــدودی بــه پایــان رســیده و دشــمن ســعی دارد بــا تغییــر تفکــر، کشــور 

مقابــل را از پــای در آورد. 
در این رشته درباره راهکار های تقویت دفاع دربرابر هجوم فرهنگی دشمن بحث می شود. 

توانایی های الزم
دانشــجوی ایــن رشــته در درجــه اول بایــد عالقــه و اســتعداد کار اطالعاتــی داشــته باشــد، در درجــه دوم بتوانــد بــا ویژگی هــای 

شــغلی ایــن رشــته کنــار بیایــد و محدودیت هــا و هیجانــات آن را بپذیــرد. 
آینده شغلی

فارغ التحصیــالن ایــن رشــته بــه اســتخدام وزارت اطالعــات جمهــوری اســالمی در می آینــد و در ســطوح مختلــف آن مشــغول بــه 
کار می شــوند. هم چنیــن می تواننــد در نهاد هــای دیگــر مثــل، ســپاه، شــورای امنیــت ملــی و ... کار کننــد. 

نکتــه قابــل توجــه: ایــن رشــته در دانشــگاه وابســته بــه وزارت اطالعــات ارائــه می شــود و شــرایط پذیــرش خــاص دارد کــه الزم 
اســت متقاضــی حتمــا از آن هــا اطــالع کامــل داشــته باشــد. 

ضد تروریسم
ــه می شــود کــه پذیــرش  ــران ارائ ــه وزارت اطالعــات جمهــوری اســالمی ای ایــن رشــته توســط دانشــگاه امــام باقــر)ع( وابســته ب
ــا،  ــه دولت ه ــک، تکنیــک و اســتراتژی اســت ک ــن، تاکتی ــن رشــته شــامل تمری ــرد. ای ــط خاصــی صــورت می گی ــق ضواب آن طب
ــد،  ــه اعمــال تروریســتی انجــام می دهن ــی ک ــراد و گروه های ــه اف ــه ب ــرای حمل ــای پلیــس و برخــی ســازمان ها ب ــا، نیروه ارتش ه

اســت.
توانایی های الزم

دانشــجوی ایــن رشــته در درجــه اول بایــد عالقــه و اســتعداد کار اطالعاتــی داشــته باشــد، در درجــه دوم بتوانــد بــا ویژگی هــای 
شــغلی ایــن رشــته کنــار بیایــد و محدودیت هــا و هیجانــات آن را بپذیــرد. 

آینده شغلی
فارغ التحصیــالن ایــن رشــته بــه اســتخدام وزارت اطالعــات جمهــوری اســالمی در می آینــد و در ســطوح مختلــف آن مشــغول بــه 

کار می شــوند. هم چنیــن می تواننــد در نهاد هــای دیگــر مثــل ســپاه، شــورای امنیــت ملــی و ... کار کننــد. 
نکتــه قابــل توجــه: ایــن رشــته در دانشــگاه وابســته بــه وزارت اطالعــات ارائــه می شــود و شــرایط پذیــرش خــاص دارد کــه الزم 

اســت متقاضــی حتمــا از آن هــا اطــالع کامــل داشــته باشــد. 
آمار و سنجش آموزشی

ــد  ــد فراین ــد. مانن ــش دارن ــد گزین ــزاری فراین ــه برگ ــاز ب ــود نی ــان خ ــذب مخاطب ــرای ج ــه ب ــتند ک ــازمان ها هس ــیاری از س بس
اســتخدامی نهاد هــا و ســازمانها یــا قبولــی در دانشــگاه کــه بــا گزینشــی بنــام کنکــور توســط ســازمان ســنجش انجــام می شــود. 
رشــته آمــار و ســنجش آموزشــی یــک رشــته ترکیبــی اســت کــه علــم آمــار را بــه خدمــت ســنجش آموزشــی گرفتــه اســت. در 
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ایــن رشــته فرایندهــای ســنجش طراحــی می شــوند. یــک فراینــد ســنجش تــا آن جــا کــه ممکــن اســت بایــد ســاده و کــم هزینــه 
و در عیــن حــال نزدیــک بــه واقعیــت و بــا کم تریــن اشــکال باشــد. هم چنیــن تفســیر نتایــج ایــن ســنجش خــود زمینــه ایســت 
کــه دانشــجویان ایــن رشــته در آن تمرکــز می کننــد. هم چنیــن ایــن رشــته در ارزیابــی عملکــرد آموزشــی ورود میکنــد، این کــه 

بدانیــم چقــدر آمــوزش مــا مؤثــر بــوده، توســط روش هــای آمــاری ایــن رشــته ســنجیده می شــود. 
رشــته آمــار و ســنجش آموزشــی گرایش هایــی دارد کــه 4 گرایــش اصلــی آن آمــار ســنجش و اندازه گیــری، ارزشــیابی آموزشــی، 

آمــار در روان شناســی و علــوم تربیتــی و تحقیقــات آموزشــی هســتند. 
توانایی های الزم

دانشــجویان ایــن رشــته بایــد در زمینــه ریاضــی بــه خصــوص آمــار قــوی بــوده، حوصلــه و عالقــه انجــام کارهــای آمــاری را داشــته 
و از قــدرت تجزیــه و تحلیــل نتایــج آمــاری برخــوردار باشــند. 

آینده شغلی
فارغ التحصیالن این رشته می توانند برای سازمان هایی مثل سازمان سنجش، نهادهای استخدامی و ... کار کنند. 

آموزش تربیت بدنی
ــرای  ــوب اســت. ب ــی رشــته ای اســت کــه هدفــش تربیــت یــک انســان از نظــر جســمی در حــد اســتاندارد های مطل تربیــت بدن
ــرار  ــر ایــن شــخصی کــه ق ــوژی، پزشــکی و روان شناســی اســتفاده می شــود. عــالوه ب همیــن دانشــی اســت کــه در آن از فیزیول

اســت آمــوزش تربیــت بدنــی را برعهــده بگیــرد بایــد از نظــر فنــی در رشــته موردنظــر صاحــب علــم باشــد. 
ــوزش  ــری و آم ــه دارد. مربی گ ــن زمین ــه کار علمــی در ای ــاز ب ــه نی ــده و جــدی اســت ک ــه ای پیچی ــی، مقول ــت بدن ــروزه تربی ام
تربیــت بدنــی یــک کار تخصصــی اســت و شــخصی کــه می خواهــد ایــن کار را انجــام بدهــد بایــد در زمینه هــای مختلــف تخصــص 

داشــته باشــد. 
توانایی های الزم

ــوزش برخــوردار  ــری و آم ــا از اســتعداد مربی گ ــه داشــته باشــند، دوم ــی عالق ــت بدن ــه تربی ــد اوال ب ــن رشــته بای دانشــجویان ای
باشــند کــه نیــاز اســت روابــط اجتماعــی خوبــی داشــته باشــند. 

آینده شغلی
فارغ التحصیالن این رشته می توانند در مدارس، باشگاه ها و تیم های ورزشی فعالیت کنند. 

مربی گری ورزشی 
ــرای  ــوب اســت. ب ــی رشــته ای اســت کــه هدفــش تربیــت یــک انســان از نظــر جســمی در حــد اســتاندارد های مطل تربیــت بدن
ــرار  ــر ایــن شــخصی کــه ق ــوژی، پزشــکی و روان شناســی اســتفاده می شــود. عــالوه ب همیــن دانشــی اســت کــه در آن از فیزیول

اســت آمــوزش تربیــت بدنــی را برعهــده بگیــرد بایــد از نظــر فنــی در رشــته موردنظــر صاحــب علــم باشــد. 
ــوزش  ــری و آم ــه دارد. مربی گ ــن زمین ــه کار علمــی در ای ــاز ب ــه نی ــده و جــدی اســت ک ــه ای پیچی ــی، مقول ــت بدن ــروزه تربی ام
تربیــت بدنــی یــک کار تخصصــی اســت و شــخصی کــه می خواهــد ایــن کار را انجــام بدهــد بایــد در زمینه هــای مختلــف تخصــص 

داشــته باشــد. 
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توانایی های الزم
ــوزش برخــوردار  ــری و آم ــا از اســتعداد مربی گ ــه داشــته باشــند، دوم ــی عالق ــت بدن ــه تربی ــد اوال ب ــن رشــته بای دانشــجویان ای
باشــند کــه نیــاز اســت روابــط اجتماعــی خوبــی داشــته باشــند. زندگــی یــک مربــی پــر از چالش هاســت کــه بایــد توانایــی ایــن 

ســبک زندگــی را داشــته باشــد. 
آینده شغلی

فارغ التحصیالن این رشته می توانند در مدارس، باشگاه ها و تیم های ورزشی فعالیت کنند. 
علوم تربیتی

تربیــت مهم تریــن وظیفــه یــک جامعــه اســت. این کــه یــک جامعــه پیشــرفت می کنــد یــا خیــر، این کــه جامعــه چــه ویژگی هایــی 
دارد، ایــن کــه مشــکالت جامعــه بــه چــه شــکل اســت، ایــن کــه فرهنــگ حاکــم بــر جامعــه چگونــه اســت همــه بــه تربیتــی ربــط 

دارد کــه بــر مــردم جامعــه جریــان دارد. 
هــدف رشــته علــوم تربیتــی پیــدا کــردن شــاخصه های صحیــح تربیــت بــرای رشــد، تعالــی و برنامه ریــزی در رســیدن بــه آن اســت. 
اصــول تربیــت، مکانیزم هــای تربیــت و آمــوزش، برنامــه بلنــد مــدت تربیــت بــرای کشــور، چگونگــی آمــوزش و پــروش، محتواهــای 

آموزشــی و نقشــه راه تربیــت کشــور همــه مباحثی انــد کــه علــوم تربیتــی بــه صــورت ویــژه بــه آن هــا میپــردازد. 
ــوژی  ــرورش، تکنول ــوزش و پ ــوزش، فلســفه آم ــت آم ــزی درســی، مدیری ــی شــامل رشــته های برنامه ری ــوم تربیت ــای عل گرایش ه

آموزشــی، آمــوزش و پــرورش پیــش دبســتانی و دبســتان، آمــوزش و پــرورش کــودکان اســتثنایی و ... اســت. 
توانایی های الزم

ــد. قســمت  ــرورش فکــر کن ــد در فضــای آمــوزش و پ ــد بتوان ــد دغدغــه تربیــت را داشــته باشــند. بای ــن رشــته بای دانشــجوی ای
زیــادی از ایــن رشــته کار علمــی و پژوهشــی اســت و دانشــجو بایــد توانایــی ســاعتها مطالعــه، تحقیــق و پژوهــش را داشــته باشــد 

ــه تربیــت صاحــب نظــر باشــد.  ــد در مقول ــا بتوان ــاالی رفتــار انســانی برخــوردار باشــد ت هم چنیــن از قــدرت ادراک ب
آینده شغلی

حــوزه کاری ایــن رشــته در زمینــه آمــوزش و پــروش تعریــف می شــود و بســته بــه گرایــش می توانــد اجرایــی یــا پژوهشــی باشــد. 
هم چنیــن درســطح ُخــرد کار در مدرســه تــا ســطوح کارهــای پژوهشــی و مدیریتــی در ســطح میانــی و کالن آمــوزش و پــرورش 
می تــوان شــغل تعریــف کــرد. بخــش خصوصــی در ایــن رشــته ضعیــف اســت و اکثــرا بــه ســمت بخــش دولتــی کشــیده خواهنــد 
شــد. بــا توجــه بــه نیــاز کشــور بــرای ایــن رشــته می تــوان حجــم اشــتغال بــه نســبت خوبــی متصــور شــد امــا زمینــه و ســطح 

کاری بســته بــه تخصــص شــخص دارد. هم چنیــن می تــوان گفــت ســطح درآمــد در ایــن رشــته آن چنــان بــاال نیســت. 
علوم ورزشی

ــرای  ــوب اســت. ب ــی رشــته ای اســت کــه هدفــش تربیــت یــک انســان از نظــر جســمی در حــد اســتاندارد های مطل تربیــت بدن
ــرار  ــر ایــن شــخصی کــه ق ــوژی، پزشــکی و روان شناســی اســتفاده می شــود. عــالوه ب همیــن دانشــی اســت کــه در آن از فیزیول

اســت آمــوزش تربیــت بدنــی را برعهــده بگیــرد بایــد از نظــر فنــی در رشــته موردنظــر صاحــب علــم باشــد. 
امــروزه تربیــت بدنــی خــود مقولــه ای پیچیــده و جــدی می باشــد کــه نیــاز بــه کار علمــی در ایــن زمینــه دارد. علــم ورزش خــود 
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ــوب  ــارت محس ــوان تج ــه عن ــروزه ورزش ب ــد. ام ــری می کنن ــف در آن همفک ــته های مختل ــه از رش ــت ک ــده اس ــی پیچی دنیای
ــرار دهیــم.  ــت، علمــی کــردن ورزش را در دســتور کار ق ــدن در دنیــای رقاب ــرای مان ــاز اســت ب می شــود کــه نی

توانایی های الزم
ــوزش برخــوردار  ــری و آم ــا از اســتعداد مربی گ ــه داشــته باشــند، دوم ــی عالق ــت بدن ــه تربی ــد اوال ب ــن رشــته بای دانشــجویان ای
باشــند کــه نیــاز اســت روابــط اجتماعــی خوبــی داشــته باشــند. زندگــی یــک مربــی پــر  از چالش هاســت کــه بایــد توانایــی ایــن 

ســبک زندگــی را داشــته باشــد. 
آینده شغلی

ــده  ــوزش دهن ــی، آم ــوان مشــاور، مرب ــه عن ــدارس، باشــگاه ها و تیم هــای ورزشــی ب ــد در م ــن رشــته می توانن فارغ التحصیــالن ای
و بازیکــن فعالیــت کننــد. 

علوم اجتماعی
علــوم اجتماعــی ارتباطــات انســانی در جامعــه را مــورد مطالعــه قــرار می دهــد و ســعی در رســیدن بــه الگویــی از ایــن روابــط دارد. 
بــرای مثــال این کــه در زمینــه اقتصــادی دو نفــر در جامعــه چگونــه بــا هــم ارتبــاط برقــرار می کننــد، هنجارهــا چگونــه در جامعــه 
شــکل می گیرنــد، ارتباطــات صحیــح چگونــه شــکل می گیــرد، آثــار اعتیــاد، بیــکاری و مشــکالت بــر برهــم زدن روابــط اجتماعــی 
چگونــه اســت و ... همــه این هــا موضوعاتــی اســت کــه علــوم اجتماعــی روی آن تحقیــق و پژوهــش می کنــد و صاحــب نظــر اســت. 
در علــوم اجتماعــی مــا دنبــال آدمــی هســتیم کــه بتوانــد جامعــه را مطالعــه کنــد و بــه درکــی صحیــح از رفتــار انســان در جامعــه 
و ارتباطــات انســانی برســد. مراکــز مختلــف از نتایــج پژوهش هــای علــوم اجتماعــی اســتفاده می کننــد تــا بتواننــد بــا شــکل دادن 

صحیــح روابــط، جامعــه را بــه تعالــی برســانند. 
در علوم اجتماعی دانشجو در 3 شاخه آموزش داده می شود:

ــری درس داده  ــای فک ــی و مدل ه ــات جامعه شناس ــش نظری ــن بخ ــت و در ای ــی اس ــول جامعه شناس ــی و اص ــاخه اول مبان ش
می شــود. 

در شاخه دوم روش های پژوهش و عملیات تحقیق یاد داده می شود.
و در شاخه سوم مبانی جمعیت شناسی کار می شود. 

کار در ایــن رشــته از جنــس فکــر اســت و مطالعــه جــزء جداناپذیــر ایــن رشــته اســت. دانشــجوی ایــن رشــته بایــد بــه کار، پژوهــش 
ــا انجــام  ــی را بفهمــد و ب ــای اجتماع ــب فکــری را بشناســد، نظریه ه ــد مکات ــد باشــد، بتوان ــه عالقه من ــه در حــوزه جامع و مطالع
ــی در شــناخت  ــل باالی ــدرت تحلی ــوی و ق ــاز اســت درک ق ــن نی ــردازد. هم چنی ــه بپ ــه جامع ــه مطالع ــی ب ــای اجتماع پژوهش ه

روابــط انســانی دارا باشــد. 
امــروزه پژوهش هــای اجتماعــی بســیار مهــم شــناخته می شــوند چــرا کــه نتایــح حاصــل از آن هــا بــه مــا می گویــد چــه اقدامــی 
را بایــد بــرای جامعــه انجــام دهیــم و آثــار هــر برنامــه چگونــه بــر مــردم اثــر میگــذارد. از طرفــی در جامعه شناســی بایــد حــرف 
دقیــق و علمــی زد لــذا نیــاز اســت جامعــه شــناس تــا ســطوح بــاالی علمــی تحصیــل، پژوهــش و مطالعــه داشــته باشــد. می تــوان 

گفــت بــرای یــک جامعه شــناس خبــره بــه هیــچ وجــه مشــکل کاری وجــود نخواهــد داشــت.
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علوم سیاسی
ــا  ــای آن ه ــد و مدل ه ــا، قواع ــردم، حکومت ه ــت، م ــن حاکمی ــط بی ــه رواب ــت ک ــی اس ــوم اجتماع ــی از عل ــی بخش ــوم سیاس عل
ــت و  ــه، حکوم ــا در عرصــه جامع ــرد آن ه ــای سیاســی و کارک ــه نظریه ه ــه مطالع ــوم سیاســی ب ــع عل ــد. در واق را بررســی می کن
ــزار و راهــکار اســت کــه براســاس آن هــا  ــه، اب ــه یک ســری نظری ــوم سیاســی ارائ ــردازد. رشــته عل ــام قــدرت می پ ــه ن ــه ای ب مقول
ــد.  ــوب می کن ــدل مطل ــه ســمت م ــت آن ب ــرد و ســعی در هدای ــرار می گی ــه ق ــورد مطالع ــردم م ــت و م ــای نظــام حاکمی مدل ه

ــگ دارد.  ــاط تنگاتن ــخ، فلســفه و ... ارتب ــوق، اقتصــاد، جامعه شناســی، تاری ــل حق ــته هایی مث ــا رش ــته ب ــن رش ای
این رشته گرایش های مختلفی دارد که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

فلســفه سیاســت، سیاســت تطبیقــی، جامعه شناســی سیاســی، سیاســت گذاری عمومــی، مطالعــات منطقــه ای، روابــط بین الملــل، 
تاریــخ تحــوالت سیاســی

توانایی های الزم
ــند.  ــه باش ــل مطالع ــوده و اه ــد ب ــت عالقه من ــوزه حکوم ــق در ح ــه و تحقی ــش، مطالع ــه پژوه ــد ب ــته بای ــن رش ــجویان ای دانش

ــد.   ــف را درک کنن ــورهای مختل ــت و کش ــردم و حاکمی ــن م ــط بی ــت رواب ــاز اس ــن نی هم چنی
آینده شغلی

ــف  ــای مختل ــت مدار در نهاد ه ــت گذار و سیاس ــناس، سیاس ــگر، کارش ــوان پژوهش ــه عن ــد ب ــته می توانن ــن رش ــالن ای فارغ التحصی
ــه عنــوان کارشــناس و نماینــده کشــورها فعالیــت  ــه کار شــوند. هم چنیــن می تواننــد در مجامــع بین المللــی ب دولتــی مشــغول ب
کننــد. البتــه در کشــور ایــران جایــگاه ایــن رشــته بــه طــور دقیــق مشــخص نیســت، بــه همیــن جهــت ممکــن اســت دانشــجوی 

ایــن رشــته بــرای پیــدا کــردن شــغل موانعــی داشــته باشــد کــه بایــد آن هــا را حــل کنــد. 
علوم قضایی

ــه برپایــی عــدل  ــی اســالم و حقــوق اشــخاص، نســبت ب ــا شــناخت مبان هــدف از ایــن رشــته تربیــت کارشناســانی اســت کــه ب
قضــاوت کننــد. در ایــن رشــته دانشــجو بــا مطالعــه مبانــی فقــه شــیعه و شــناخت اصــول عدالــت ســعی بــر رســیدن احــکام قضایــی 
می کنــد و بــا تطبیــق مســأله حکــم قضایــی آن را صــادر می کنــد. ایــن رشــته بــه رشــته حقــوق نزدیــک اســت بــه طــوری کــه 

بســیاری از دروس آن هــا مشــترک اســت. 
توانایی های الزم

ــدرت  ــر آن ق ــد و عــالوه ب ــی اســالم بگذارن ــدن و یادگیــری احــکام قضای ــادی را در خوان ــد وقــت زی ــن رشــته بای دانشــجویان ای
ــا  تطبیــق حکــم و مســأله را داشــته باشــند. فضــای کاری ایــن افــراد در دادگســتری ها، دادســرا ها و محاکــم اســت پــس بایــد ب

ــد.  ــق بدهن ــا آشــنا باشــند و خــود را آن تطبی ــن مکان ه فضــای ای
آینده شغلی

ــن  ــوند. هم چنی ــتری ش ــی دادگس ــد و قاض ــده بگیرن ــه عه ــا را ب ــا در دادگاه ه ــر قض ــد ام ــته می توانن ــن رش ــالن ای فارغ التحصی
ــوق  ــته حق ــه رش ــودن ب ــک ب ــر نزدی ــه خاط ــن ب ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــی کار کنن ــاوران حقوق ــا مش ــل ی ــوان وکی ــه عن ــد ب می توانن

می تواننــد موقعیت هــای شــغلی فارغ التحصیــالن حقــوق را نیــز داشــته باشــند. 
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علوم انتظامی
ــی سیاســت های  ــه خوب ــد ب ــا بتوانن ــی اســت ت ــد دســتگاه انتظام ــت کادر و پرســنل کاربل ــی تربی ــوم انتظام هــدف در رشــته عل

ــد.  ــرا کنن ــی اج ــای اجتماع ــع هنجار ه ــاد نظــم و رف ــتای ایج ــی را در راس ــی و نظام ــی، اجتماع فرهنگ
ــی را  ــوم نظام ــی و عل ــی، روان شناس ــی، مردم شناس ــوق، جامعه شناس ــخ، حق ــه تاری ــوط ب ــته دروس مرب ــن رش ــجوهای ای دانش

ــد.  ــام می دهن ــش انج ــا پژوه ــن زمینه ه ــد و در ای ــه می کنن مطالع
ــی و پاســگاه ها  ــز آگاه ــرای اداره مراک ــن کارد و پرســنل ب ــش انتظامی)تأمی ــه شــامل گرای ــی دارد ک ــش اصل ــن رشــته 6 گرای ای
ــم(، گرایــش مهندســی،  و فرماندهی هــا(، گرایــش اطالعــات )تأمیــن کادر در زمینــه حفاظــت و امنیــت اطالعــات و کشــف جرائ

گرایــش اداری و مالــی، گرایــش خدمــات پشــتیبانی و گرایــش ارتباطــات انتظامــی اســت. 
توانایی های الزم

ــه  ــه در زمین ــی و چ ــه پژوهش ــه در زمین ــی چ ــای انتظام ــتعداد کاره ــه و اس ــد عالق ــه اول بای ــته در درج ــن رش ــجوی ای دانش
ــات  ــار آمــده و محدودیت هــا و هیجان ــن رشــته کن ــا ویژگی هــای شــغلی ای ــد ب مأموریتــی را داشــته باشــد و در درجــه دوم بتوان

ــرد.  آن را بپذی
آینده شغلی

ــد.  ــران در می آین ــالمی ای ــوری اس ــی جمه ــروی انتظام ــال نی ــی مث ــای نظام ــتخدام نهاده ــه اس ــته ب ــن رش ــالن ای فارغ التحصی
کارشناســان ایــن رشــته بیش تــر بــه ســمت کار هــای پژوهشــی، برنامه ریــزی و تئوری ســازی مشــغول می شــوند و البتــه ممکــن 

اســت در زمینــه اجرایــی یــا عملیاتــی هــم دخیــل باشــند. 
نکته قابل توجه: این رشته در دانشگاه علوم انتظامی ارائه می شود که شرایط و ضوابط خاصی برای جذب نیرو دارد. 

تربیت مربی عقیدتی سیاسی 
هــدف از ایــن رشــته تربیــت کارشناســانی اســت کــه مبانــی عقیدتــی و سیاســی اســالم را یــاد بگیرنــد و بتواننــد در جهــت تبلیــغ و 
آمــوزش آن فعالیــت کننــد. دانشــجوهای ایــن رشــته عــالوه بــر آشــنایی بــا مبانــی، پژوهــش را نیــز یــاد میگیرنــد و در حوزه هــای 
ــا  ــد ت ــاد بگیرن ــد ی ــز بای ــر آن مهارت هــای مربی گــری و آموزشــی را نی ــه تحقیــق می کننــد عــالوه ب ــی سیاســی شــروع ب عقیدت

بتواننــد بــرای نشــر معــارف اســالم بــه خوبــی عمــل کننــد. 
توانایی های الزم

ــای  ــر آن توانایی ه ــالوه ب ــد و ع ــالم بگذارن ــی اس ــری مبان ــدن و یادگی ــرای خوان ــادی ب ــت زی ــد وق ــته بای ــن رش ــجویان ای دانش
ــی  ــناخت مبان ــان و ش ــار انس ــی در درک رفت ــدرت خوب ــد از ق ــال بای ــند. مث ــته باش ــی را داش ــی و معلم ــری و آموزش مربی گ
روان شــناختی برخــوردار بــوده هم چنیــن روابــط اجتماعــی خوبــی داشــته باشــند. از دیگــر توانایی هــای الزم پشــتکار و خســتگی 

ــن مبلغیــن اســت.  ــری ای ناپذی
آینده شغلی

معمــوال دانشــجویان ایــن رشــته بــه اســتخدام نهاد هایــی مثــل ســپاه و بســیج در می آینــد و در فعالیت هــای آمــوزش مربی هــای 
تربیتــی فعالیــت می کننــد. 
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تربیت مددکاری اجتماعی 
یــک مــددکار اجتماعــی بــا اســتفاده از علــم روان شناســی، مهارت هــای ارتباطــی، تدبیــر و هنــر ســعی می کنــد بــه مددجــو کمــک 
کنــد تــا خــود را بشناســد و در جهــت حــل مشــکالت خــود تــالش کنــد. امــروزه بــا افزایــش و پیچیــده شــدن مشــکالت اجتماعــی 

حضــور مددجویــان کاربلــد بــه شــدت حــس می شــود. 
دانشجویان رشته مددکاری اجتماعی می توانند در 3 زمینه زیر فعالیت نمایند:

ــط اجتماعــی ســالم تر و مؤثرتــری را دارا شــده  ــا رواب ــراد و خانواده هــا اســت ت ــه اف ــه خدمــات حرفــه ای ب مــددکاری فــردی: ارائ
ــا بهره گیــری از اســتعدادها، توانمندی هــا، امکانــات درونــی و بیرونــی خــود و جامعــه بــه حداکثــر رشــد مــادی،  و قــادر شــوند ب
ــی  ــه زندگ ــر ب ــی بیش ت ــا کارای ــا و ب ــه صــورت مســتقل، خودکف ــه و ب ــدی حاصــل از آن دســت یافت ــوی و رضایتمن ــی معن تعال

خویــش ادامــه دهنــد. 
مــددکاری جامعــه ای: توســعه و تعمیــم خدمــات مــددکاری اجتماعــی در جوامــع مختلــف بــه منظــور تأمیــن نیازهــای اجتماعــی، 
ــود  ــای موج ــتعدادها و نیروه ــری از اس ــی و بهره گی ــارکت های عموم ــب مش ــا و جل ــیج نیروه ــق بس ــی از طری ــی و رفاه فرهنگ

ــد.  ــه، می باش جامع
ــا  ــا ب ــا و قابلیت ه ــتعدادها، ظرفیت ه ــد اس ــور رش ــه منظ ــراد ب ــه اف ــی ب ــددکاری گروه ــات م ــه خدم ــی: ارائ ــددکاری گروه م
ــه  ــق آمــده و ب ــر مســائل و مشــکالت خــود فائ ــادر شــوند ب ــا اعضــا ق ــط و فعــل و انفعــاالت گروهــی اســت ت بهره گیــری از رواب

ــد.  ــی برآین ــردی و اجتماع ــئولیت های ف ــف و مس ــده وظای ــری از عه ــکل مطلوب ت ش
توانایی های الزم

دانشــجویان ایــن رشــته بایــد از علــم روان شناســی بــه خوبــی اطــالع داشــته باشــند، مهــارت ارتبــاط بــا یــک مددجــو را بداننــد و 
مشــکالت او را درک کننــد. هم چنیــن صبــور باشــند چــرا کــه گاهــی مشــکالت مددجــو کار درمــان را طوالنــی و ســخت می کنــد 

امــا مهم تــر از همــه ایــن اســت کــه بــه کار مددجویــی عالقــه داشــته باشــند. 
آینده شغلی

ــا، دادگســتری  ــددکاری در قســمت مشــاوره و روان شناســی بیمارســتان ها، کلینیک ه ــالن رشــته م در حــال حاضــر فارغ التحصی
ــن رشــته  ــد. ای ــز توان بخشــی و ... فعالیــت دارن ــن اجتماعــی، بهزیســتی های کشــور، مراک ــاه و بیمــه تأمی ــم، ســازمان رف جرای

می توانــد بــه ویــژه بــرای زنانــی کــه روحیــه مــددکاری دارنــد، مناســب باشــد. 
علم اطاعات و دانش شناسی 

ــات و  ــم اطالع ــه عل ــام آن ب ــال ۱3۹۱ ن ــود و در س ــده ب ــناخته ش ــانی ش ــاب داری و اطالع رس ــام کت ــا ن ــال ب ــته قب ــن رش ای
دانش شناســی تغییــر کــرد. بــا متحــول شــدن کتــاب داری و اطالع رســانی در دنیــا و خــارج شــدن از ســبک ســنتی، کارکرد هــای 

ــن رشــته شــد.  ــرای ای ــده شــغلی ب ــا و آین ــام، افزایــش گرایش ه ــر ن ــف شــد کــه نتیجــه آن تغیی ــدی تعری جدی
امروزه مدیریت محتوا و دانش و نشر آن یک نیاز و مسأله جدی است که این رشته بر آن تمرکز دارد. 

توانایی های الزم
دانشــجویان ایــن رشــته بایــد عالقــه بــه کار در فضاهایــی مثــل کتابخانــه، انتشــارات و ... را داشــته و توانایــی شــناخت اطالعــات، 

مدیریــت آن هــا و برنامــه بــرای نشــر آن هــا را در خــود ببیننــد. 
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آینده شغلی
ــا هــدف مدیریــت و ســازماندهی اطالعــات  ــه تنهــا کتابخانه هــای ســنتی بلکــه ســازمان ها، مؤسســات و شــرکت های مختلــف ب ن
ــات  ــردآوری اطالع ــازمانی؛ مشــاوره و گ ــای س ــوای پرتال  ه ــت محت ــش و مدیری ــت دان ــای مدیری ــت در تیم ه ــری و عضوی و راهب
ــی و  ــارات علم ــه انتش ــوط ب ــات مرب ــی اطالع ــدف ارزیاب ــا ه ــگاه ها ب ــی دانش ــت پژوهش ــات و معاون ــل اطالع ــی و تحلی پژوهش
پژوهشــی هم چنیــن پــردازش داده هــای مربــوط بــه تولیــد علــم و نیــز اخــذ مشــاوره در خصــوص نظامــات رتبه بنــدی علمــی و 

ــود.  ــد ب ــن رشــته خواهن ــال جــذب فارغ التحصیــالن ای ــه دنب دانشــگاهی ب
کارشناسی ارشد علوم قضایی

ــه برپایــی عــدل  ــی اســالم و حقــوق اشــخاص، نســبت ب ــا شــناخت مبان هــدف از ایــن رشــته تربیــت کارشناســانی اســت کــه ب
قضــاوت کننــد. در ایــن رشــته دانشــجو بــا مطالعــه مبانــی فقــه شــیعه و شــناخت اصــول عدالــت ســعی بــر رســیدن احــکام قضایــی 
ــه طوری کــه  ــه رشــته حقــوق نزدیــک اســت ب ــا تطبیــق مســأله حکــم قضایــی آن را صــادر می کنــد. ایــن رشــته ب می کنــد و ب

بســیاری از دروس آن هــا مشــترک اســت. 
توانایی های الزم

ــدرت  ــر آن ق ــد و عــالوه ب ــی اســالم بگذارن ــدن و یادگیــری احــکام قضای ــادی را در خوان ــد وقــت زی ــن رشــته بای دانشــجویان ای
ــا  تطبیــق حکــم و مســأله را داشــته باشــند. فضــای کاری ایــن افــراد در دادگســتری ها، دادســرا ها و محاکــم اســت پــس بایــد ب

ــد.  ــا آن تطبیــق بدهن ــن مکان هــا آشــنا باشــند و خــود را ب فضــای ای
آینده شغلی

ــن  ــوند. هم چنی ــتری ش ــی دادگس ــد و قاض ــده بگیرن ــه عه ــا را ب ــا در دادگاه ه ــر قض ــد ام ــته می توانن ــن رش ــالن ای فارغ التحصی
ــوق  ــته حق ــه رش ــودن ب ــک ب ــر نزدی ــه خاط ــن ب ــر ای ــالوه ب ــد. ع ــی کار کنن ــاوران حقوق ــا مش ــل ی ــوان وکی ــه عن ــد ب می توانن

می تواننــد موقعیت هــای شــغلی فارغ التحصیــالن حقــوق را نیــز داشــته باشــند. 
ــه آن  ــد ب ــل توجــه: ایــن رشــته گرایــش کارشناســی و کارشناســی ارشــد پیوســته دارد کــه موقــع انتخــاب رشــته بای نکتــه قاب

توجــه کــرد. 
علوم و معارف قرآن

قــرآن کریــم مهم تریــن منبــع شــناخت معــارف اســالمی اســت و دانشــمندان علــوم قرآنــی بــا بررســی ایــن کتــاب الهــی ســعی 
ــا ایــن روش هــای تحقیــق در آیــات،  ــد. مطالعــه قــرآن روش هایــی دارد کــه در ایــن رشــته آشــنایی ب ــر شــناخت معــارف دارن ب

مــورد بررســی قــرار میگیرنــد. 
توانایی های الزم

ــد  ــران مجی ــارف الهــی را از ق ــد مع ــا بتوانن ــد ت ــه و پژوهــش بگذارن ــرای مطالع ــادی را ب ــت زی ــد وق ــن رشــته بای دانشــجویان ای
ــوزه اســت.  ــن ح ــت در ای ــای فعالی ــی از الزمه ه ــان عرب ــه زب ــه داشــت تســلط ب ــد توج ــد. بای اســتخراج کنن

آینده شغلی
فارغ التحصیــالن ایــن رشــته بــه عنــوان پژوهشــگر و محقــق در امــور قرآنــی فعالیــت می کننــد و بــه تولیــد آثــاری چــون کتــاب 
ــه  ــاز جامع ــد. نی ــت کنن ــارف فعالی ــور مع ــاور در ام ــم و مش ــدرس، معل ــوان م ــه عن ــد ب ــن می توانن ــد. هم چنی ــه می پردازن و مقال
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ــرای  ــی ب ــه صــورت راهکارهای ــارف الهــی درس هــای زندگــی را اســتخراج کــرده و ب ــور مع ــروز کارشناســانی اســت کــه در ام ام
زندگــی ارائــه کننــد. 

شیعه شناسی
شیعه شناســی رشــته ای اســت کــه دربــاره مجموعــه مســائل جامعــه شــیعی صحبــت می کنــد و آن را از نظــر تاریخــی، آیین هــا، 
اعتقــادات، اصــول، وضعیــت فعلــی و ... بررســی می کنــد. روش هــای ایــن رشــته ترکیبــی از روش هــای معمــول در علــم الهیــات و 

علــوم اجتماعــی اســت و بــه اقتضــا از روش هــای تاریخــی، تحلیلــی، نقلــی و ... نیــز اســتفاده می کنــد. 
ایــن رشــته موضــوع خــود یعنــی شــیعه را بــه صــورت یــک مجموعــه در نظــر گرفتــه و هویــت و رفتــار آن را مــورد بررســی قــرار 

می دهــد. 
توانایی های الزم

نیــاز اســت دانشــجویان ایــن رشــته ســاعت ها بــه مطالعــه و تحقیــق در زمینه هــای مختلــف بپردازنــد پــس بایــد توانایــی و عالقــه 
ایــن کار را داشــته باشــند. 

آینده شغلی
ــه  ــا ب ــد ی ــاب بپردازن ــه و کت ــتن مقال ــش و نوش ــه پژوه ــالمی ب ــی اس ــز پژوهش ــد در مراک ــته می توانن ــن رش ــالن ای فارغ التحصی

ــد.  ــه ترویــج حقیقــت و حقانیــت شــیعه بپردازن ــغ ب عنــوان مبل
فقه و حقوق مذاهب اسامی حنفی

فقــه و حقــوق هــر دیــن و مذهــب مشــخص کننــده نــوع رابطــه انســان بــا خــدا، بــا مخلوقــات و بــا خــود اســت و چگونگــی و بایــد 
ــود و  ــف می ش ــب تعری ــل آن مکت ــادات و اص ــاس اعتق ــب براس ــر مذه ــه ه ــد. فق ــخص می کن ــا را مش ــن رابطه ه ــای ای و نباید ه

ــروز اختالفــت در فقه هــای مذاهــب می شــود.  ــن اعتقــادات باعــث ب اختــالف ای
در حقــوق اســالمی مذاهــب متعــددی وجــود دارنــد کــه از جملــه آنــان می تــوان بــه فقــه و حقــوق امامیــه، فقــه و حقــوق حنفیــه، 

فقــه و حقــوق شــافعیه، فقــه و حقــوق مالکیــه، فقــه و حقــوق زیدیــه و فقــه و حقــوق اشــاره کــرد. 
رشــته فقــه و حقــوق مــذاب اســالمی گرایــش حنفــی بــا تکیــه بــر منابــع دینــی ســعی بــر کشــف روش هــای فقاهــت و احــکام 

دینــی مذهــب حنفــی دارد. 
توانایی های الزم

ــا اصــول دینــی را داشــته باشــد. ایــن کار  دانشــجوی ایــن رشــته بایــد قــدرت تجزیــه و تحلیــل و تطبیــق در امــور اجتماعــی ب
نیــاز بــه ســال ها مطالعــه، تحقیــق و پژوهــش در امــور مختلــف دارد و از ایــن نظــر جــزو رشــته های عمیــق محســوب می شــود. 

آینده شغلی
ــا فقــه و فقاهــت آشــنایی داشــته  ــه افــرادی نیــاز دارد کــه ب جامعــه در جایگاه هــای مختلــف حکومــت داری و سیاســت گذاری ب
ــالن  ــوند. فارغ التحصی ــه کار می ش ــغول ب ــی مش ــی و تحقیق ــای پژوهش ــته در حوزه ه ــن رش ــالن ای ــا فارغ التحصی ــند. عموم باش
ایــن رشــته می تواننــد در دســتگاه های قضــا بــه عنــوان قاضــی، وکیــل و کارشــناس مشــغول بــه کار شــوند، هم چنیــن بــه عنــوان 

مشــاور در امــور مختلــف همــکاری داشــته باشــند. 
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فقه و حقوق مذاهب اسامی شافعی
فقــه و حقــوق هــر دیــن و مذهــب مشــخص کننده نــوع رابطــه انســان بــا خــدا، بــا مخلوقــات و بــا خــود اســت و چگونگــی و بایــد 
ــود و  ــف می ش ــب تعری ــل آن مکت ــادات و اص ــاس اعتق ــب براس ــر مذه ــه ه ــد. فق ــخص می کن ــا را مش ــن رابطه ه ــای ای و نباید ه

ــت در فقه هــای مذاهــب می شــود.  ــروز اختالف ــادات باعــث ب ــن اعتق اختــالف ای
در حقــوق اســالمی مذاهــب متعــددی وجــود دارنــد کــه از جملــه آنــان می تــوان بــه فقــه و حقــوق امامیــه، فقــه و حقــوق حنفیــه، 

فقــه و حقــوق شــافعیه، فقــه و حقــوق مالکیــه، فقــه و حقــوق زیدیــه و فقــه وحقــوق اشــاره کــرد. 
رشــته فقــه و حقــوق مــذاب اســالمی گرایــش شــافعی بــا تکیــه بــر منابــع دینــی ســعی بــر کشــف روش هــای فقاهــت و احــکام 

دینــی مذهــب شــافعی اســت. 
توانایی های الزم

ــا اصــول دینــی را داشــته باشــد. ایــن کار  دانشــجوی ایــن رشــته بایــد قــدرت تجزیــه و تحلیــل و تطبیــق در امــور اجتماعــی ب
نیــاز بــه ســال ها مطالعــه، تحقیــق و پژوهــش در امــور مختلــف دارد و از ایــن نظــر جــزو رشــته های عمیــق محســوب می شــود. 

آینده شغلی
جامعــه در جایگاه هــای مختلــف حکومــت داری و سیاســت گــذاری بــه افــرادی نیــاز دارد کــه بــا فقــه و فقاهــت آشــنایی داشــته 
ــالن  ــوند. فارغ التحصی ــه کار می ش ــغول ب ــی مش ــی و تحقیق ــای پژوهش ــته در حوزه ه ــن رش ــالن ای ــا فارغ التحصی ــند. عموم باش
ایــن رشــته می تواننــد در دســتگاه های قضــا بــه عنــوان قاضــی، وکیــل و کارشــناس مشــغول بــه کار شــوند، هم چنیــن بــه عنــوان 

مشــاور در امــور مختلــف همــکاری داشــته باشــند. 
فقه و حقوق مذاهب اسامی 

رشــته فلســفه و عرفــان اســالمی همــان گونــه کــه از نامــش پیداســت، رشــته ای اســت کــه در آن اندیشــه های فلســفی و عرفانــی 
ــا  ــه در آن ه ــتند ک ــی هس ــه دانش های ــان از جمل ــفه و عرف ــرد. فلس ــرار می گی ــی ق ــه و بررس ــورد توج ــلمان م ــمندان مس دانش
واقعیــت عالــم هســتی مــورد بحــث واقــع می شــود. دانشــجویان ایــن رشــته بــا مطالعــه منابــع اســالمی ســعی بــر شــناخت جهــان 

و خلقــت و آفرینــش دارنــد. 
توانایی های الزم

ــت  ــاز اس ــد. نی ــائل هســتی باش ــاره مس ــر درب ــه تفک ــد ب ــد عالقه من ــته بای ــن رش ــجوی ای ــر اســت و دانش ــس فک فلســفه از جن
ــد.  ــته باش ــن کار را داش ــه ای ــی و عالق ــد توانای ــس بای ــردازد پ ــق بپ ــه و تحقی ــه مطالع ــاعت ها ب س

آینده شغلی
فارغ التحصیــالن ایــن رشــته می تواننــد در مراکــز پژوهــش اســالمی بــه پژوهــش و نوشــتن مقالــه و کتــاب بپردازنــد یــا بــه عنــوان 

مبلــغ بــه انجــام آمــوزش فلســفه و عرفــان اســالمی بپردازنــد. 
علوم قرآنی

قــرآن کریــم بــه عنــوان کامل تریــن کتــاب الهــی مهم تریــن منبــع شــناخت و اســتخراج معــارف اســالمی شــناخته می شــود کــه 
محققــان حــوزه علــوم قرآنــی بــا تفکــر در آیــات آن تــالش می کننــد تــا اســرار آفرینــش الهــی و خلقــت را بشناســند. ایــن رشــته 

گرایش هــای مختلفــی دارد کــه در ادامــه بــه آن هــا می پردازیــم:
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رشته تفسیر قرآن مجید
در رشــته تفســیر قــرآن، روش هــای تفســیر و اصــول آن مــورد بررســی و آمــوزش قــرار میگیرنــد. بــرای مثــال تفســیر مقدماتــی، 
تفســیر موضوعــی، مبانــی و روش هــای تفســیر، مفــردات قــرآن، اعــراب قــرآن و ادبیــات قــرآن از موضوعــات مطرح شــده در ایــن 

رشــته هســتند. 
رشته فنون قرائت، تاوت و کتابت قرآن مجید

در رشــته فنــون قرائــت، تــالوت و کتابــت قــرآن مجیــد، اصــول، مبانــی و فنــون تــالوت و کتابــت قــرآن مجیــد مطالعــه و بررســی 
ــت و  ــول قرائ ــده و اص ــنا ش ــرآن آش ــگارش ق ــت و ن ــتار و کتاب ــبک های نوش ــا س ــجویان ب ــه دانش ــا ک ــن معن ــه  ای ــود. ب می ش

ــد.  ــاد می گیرن ــالوت را ی ــبک های ت س
رشته تربیت معلم قرآن مجید

ــای  ــه معن ــه ب ــرا ک ــود چ ــوب می ش ــالمی محس ــع اس ــدی جوام ــای ج ــد و از نیاز ه ــی را می طلب ــد تخصص ــرآن مجی ــم ق تعلی
ــالن  ــود. فارغ التحصی ــی می ش ــته بررس ــن رش ــول آن در ای ــوزش و اص ــای آم ــت و روش ه ــی اس ــاب اله ــن کت ــوزش کامل تری آم
ایــن رشــته بایــد بتواننــد مــردم را بــا معــارف قــرآن آشــنا کننــد و اصــول قرائــت و تــالوت را بــا روش هایــی مؤثــر و نویــن آمــوزش 

دهنــد. 
توانایی های الزم

نیــاز اســت دانشــجویان ایــن رشــته بیش تریــن وقــت را در حــوزه تخصصــی خــود بگذارنــد و بــه مطالعــه و پژوهــش بپردازنــد چــرا 
کــه اهمیــت کار در حــوزه دیــن و قــرآن مجیــد مســئولیت زیــادی را بــر عهــده فعالیــن ایــن حــوزه می گــذارد. 

بایــد ذکــر کــرد کــه تســلط بــر زبــان و متــون عربــی از الزمه هــای کار در ایــن عرصــه اســت چــرا کــه متــون اصلــی کال بــه زبــان 
عربــی هســتند. 

آینده شغلی
ــی  ــرد. بخش ــاره ک ــه اش ــات مربوط ــی در مؤسس ــای پژوهش ــی و فعالیت ه ــای فرهنگ ــه عرصه ه ــگاه ها، ورود ب ــس در دانش تدری
ــکان اخــذ مجــوز  ــری، ام ــس، دبی ــی و فرهنگــی می شــوند. تدری ــای اجرای ــز جــذب فعالیت ه ــن رشــته نی ــگان ای از دانش آموخت
ــی،  ــز پژوهش ــتخدام در مراک ــی و ... ، اس ــی و دین ــات فرهنگ ــتانی و مؤسس ــد، پیش دبس ــه، مه ــد مدرس ــی مانن ــز آموزش مراک
ــی،  ــز دولت ــف و پژوهشــگر، اســتخدام در مراک ــوان مؤل ــت به عن ــوان پژوهشــگر، فعالی ــا عن ــر پژوهشــی ب ــز غی اســتخدام در مراک
ــگان  ــه دانش آموخت ــرد ک ــام ب ــای شــغلی ن ــوان از فرصت ه ــغ و ... را می ت ــه ســخنرانی، تبلی ــت در زمین ــی، فعالی فرهنگــی و دین

ــد.  ایــن رشــته امــکان فعالیــت  در آن هــا را دارن
معارف قرآن مجید

قــرآن کریــم مهم تریــن منبــع شــناخت معــارف اســالمی اســت و دانشــمندان علــوم قرآنــی بــا بررســی ایــن کتــاب الهــی ســعی 
ــا ایــن روش هــای تحقیــق در آیــات،  ــد. مطالعــه قــرآن روش هایــی دارد کــه در ایــن رشــته آشــنایی ب ــر شــناخت معــارف دارن ب

ــد.  ــرار می گیرن ــی ق ــورد بررس م
توانایی های الزم

ــد  ــران مجی ــارف الهــی را از ق ــد مع ــا بتوانن ــد ت ــه و پژوهــش بگذارن ــرای مطالع ــادی را ب ــت زی ــد وق ــن رشــته بای دانشــجویان ای
ــوزه اســت.  ــن ح ــت در ای ــای فعالی ــی از الزمه ه ــان عرب ــه زب ــه داشــت تســلط ب ــد توج ــد. بای اســتخراج کنن
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آینده شغلی
فارغ التحصیــالن ایــن رشــته بــه عنــوان پژوهشــگر و محقــق در امــور قرآنــی فعالیــت می کننــد و بــه تولیــد آثــاری چــون کتــاب 
ــه  ــاز جامع ــد. نی ــت کنن ــارف فعالی ــور مع ــاور در ام ــم و مش ــدرس، معل ــوان م ــه عن ــد ب ــن می توانن ــد. هم چنی ــه می پردازن و مقال
ــرای  ــی ب ــه صــورت راهکارهای ــارف الهــی درس هــای زندگــی را اســتخراج کــرده و ب ــور مع ــروز کارشناســانی اســت کــه در ام ام

زندگــی ارائــه کننــد. 
علوم حدیث

قــرآن کریــم مهم تریــن منبــع شــناخت معــارف اســالمی اســت و دانشــمندان علــوم قرآنــی بــا بررســی ایــن کتــاب الهــی ســعی 
ــا ایــن روش هــای تحقیــق در آیــات،  ــد. مطالعــه قــرآن روش هایــی دارد کــه در ایــن رشــته آشــنایی ب ــر شــناخت معــارف دارن ب
مــورد بررســی قــرار می گیرنــد. منبــع دیگــر کســب معــارف، علــم حدیــث اســت، ایــن رشــته از 3 منظــر بــه  حدیــث  می پــردازد:

 ۱ ـ  تاریــخ  و مصطلحــات  بــه معنــای تاریــخ و ســیر حدیــث 2ـ علم الرجــال بــه معنــای بررســی راویــان حدیــث  3 ـ فقه الحدیــث  
بــه معنــای فهــم محتــوای حدیــث

توانایی های الزم
منابــع اصلــی رشــته علــوم قــرآن و حدیــث، بــه زبــان عربــی هســتند؛ بنابرایــن دانشــجویان بایــد بــه ایــن زبــان مســلط باشــند. 

ــن رشــته اســت.  ــق از نیاز هــای دیگــر ای ــه و تحقی ــر مطالع ــذاری در ام ــت گ ــن وق هم چنی
آینده شغلی

ــدارس  ــس در دانشــگاه ها و م ــه تدری ــوان ب ــته می ت ــن رش ــگان ای ــر توســط دانش آموخت ــی امکان پذی ــای علم ــه فعالیت ه از جمل
اشــاره کــرد. هم چنیــن می تواننــد بــه عنــوان پژوهشــگر، محقــق و در حوزه هــای فرهنگــی و تبلیغــی ایــن عرصــه فعالیــت کننــد. 

الهیات 
ــی  ــه شــما معرف ــژه معــارف اســالمی اســت کــه 6 گرایــش دارد و 2 گرایــش آن را ب ــه وی ــا معــارف ب ــات، رشــته آشــنایی ب الهی

می کنیــم؛
گرایش  فقه  و مبانی  حقوق  اسالمی  و گرایش فلسفه و حکمت اسالمی.

گرایش  فقه  و مبانی  حقوق  اسامی 
فقــه بــه معنــای فهــم و کشــف احــکام و شــرعیات دیــن اســت کــه مشــخص کننــده قواعــد ارتبــاط انســان بــا خداونــد، دیگــر 
مخلوقــات و خــود اســت. فقــه هــر دیــن براســاس اصــول آن مشــخص می شــود. هــدف از ایــن رشــته تربیــت کارشناســانی اســت 

کــه بتواننــد بــه تکیــه و شــناخت اصــول دیــن اســالم و روش هــای فقاهــت، احــکام دیــن را اســتخراج و اجــرا نماینــد. 
گرایش  فلسفه  و حکمت  اسامی  

ــه  ــردازد. فلســفه کــه ب ــه درک حقیقــت آفرینــش و شــناخت آن میپ ــوم انســانی اســت کــه ب فلســفه اســالمی از شــاخه های عل
ــردازد.  ــت می پ ــط خلق ــش، وجــود و رواب ــدأ آفرین ــاره وجــود خــدا، مب ــاد می شــود درب ــر از آن ی ــه اکب ــوان فق عن

توانایی های الزم
ــی خــود کوشــا باشــند و  ــان عرب ــت زب ــد در تقوی ــن دانشــجویان بای ــی هســتند؛ بنابرای ــان عرب ــه زب ــن رشــته ب ــی ای ــع اصل مناب
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بتواننــد متن هــای عربــی را بــه راحتــی مطالعــه کننــد. عالقــه بــه تحقیــق و مطالعــه مســتمر پیرامــون مســائل اســالمی و قرآنــی 
ــن رشــته اســت.  ــان و حافظــه خــوب از عوامــل موفقیــت در ای و هم چنیــن داشــتن قــدرت بی

آینده شغلی
ــه تدریــس  ــوط ب ــن آینــده شــغلی مرب ــی اســت. بیش تری ــه عرصه هــای پژوهشــی و تحقیقات ــراد، ورودی ب ــن اف آینــده شــغلی ای
ــای  ــه حوزه ه ــز ب ــن رشــته نی ــالن ای ــده ای از فارغ التحصی ــدارس اســت. ع ــوم انســانی چــه در دانشــگاه، چــه در م در حــوزه عل

فرهنگــی ورود و در ایــن عرصــه خدمــت خواهنــد کــرد. 
ادیان و مذاهب

در ایــن رشــته ادیــان مختلــف از نظــر تاریخــی، هویــت، آیین هــا و رفتــار بررســی می شــوند. ســیر تاریــخ دیــن در زندگــی بشــریت 
و نــوع نــگاه ادیــان بــه مقولــه آفرینــش و زندگــی از مســائلی اســت کــه در ایــن رشــته مطالعــه می شــود. 

توانایی های الزم
 عالقــه بــه تحقیــق و مطالعــه مســتمر پیرامــون مســائل اســالمی و قرآنــی و هم چنیــن داشــتن قــدرت بیــان و حافظــه خــوب از 

عوامــل موفقیــت در ایــن رشــته اســت. 
آینده شغلی

فارغ التحصیــالن ایــن رشــته می تواننــد در مراکــز آموزشــی و پرورشــی بــه عنــوان دبیــر تعلیمــات دینــی، عربــی، دروس اســالمی 
و مربــی امــور تربیتــی فعالیــت کننــد. ســازمان تبلیغــات اســالمی و دیگــر مراکــز فرهنگــی و تحقیقاتــی اســالمی نیــز بــه جــذب 

ــد.  ــادرت می  ورزن ــا مب آن ه
تاریخ اسام

تاریــخ، دیــن و مذهــب هــر کشــور مشــخص کننــده هویــت آن اســت. شــناخت تاریــخ بــه معنــای شــناخت ایــن هویــت می باشــد 
و از طرفــی بــا توجــه بــه دســتور اســالم، خوانــدن تاریــخ و شــناخت آن بــرای درک روابــط علــت و معلولــی و ســنت های الهــی 
ــا  ــرای آینــده نیــز پ ضــروری اســت. مطالعــه تاریــخ از ضرورت هــای پیش بینــی آینــده اســت چــرا کــه همــان اصــول گذشــته ب

برجاســت. 
مطالعــه صحیــح تاریــخ از الزمه هــای شــناخت حقیقــت و حقانیــت اســت. هــدف از ایــن رشــته تربیــت کارشناســان و محققانــی 
اســت کــه بــا تحقیــق و پژوهــش در کتــب و آثــار تاریخــی بــه آن چــه اتفــاق افتــاده، پــی ببرنــد و درس هــای گرفته شــده از تاریــخ 

را بــه جامعــه ارائــه دهنــد. 
توانایی های الزم

 عالقــه بــه مطالعــه تاریــخ مهم تریــن نیازمنــدی ایــن رشــته اســت. دانشــجو بایــد زبــان عربــی را یــاد بگیــرد چــرا کــه بســیاری از 
متــون بــه زبــان عربــی هســتند. هم چنیــن توانایــی ســاعت ها مطالعــه، پژوهــش و تحقیــق را داشــته باشــد. 

آینده شغلی
فارغ التحصیــالن ایــن رشــته در حوزه هــای پژوهشــی شــروع بــه تولیــد مقالــه و کتــاب می کننــد. هم چنیــن می تواننــد 
ــری از دیگــر حیطه هــای شــغلی  ــات اســالمی و ... شــوند. دبی ــل وزارت فرهنــگ، ســازمان تبلیغ ــی مث جــذب ســازمان های دولت

ــت.  ــته اس ــن رش ــالن ای فارغ التحصی
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ادبیات و زبان عرب
آشــنایی بــا زبــان عربــی بــرای کشــورهای اســالمی یــک نیــاز شــناخته می شــود و نیــاز اســت بــرای پژوهــش در امــور دینــی و 

ارتبــاط ایــن کشــورها بــا هــم، زبــان و ادبیــات عــرب جــدی گرفتــه شــود. 
توانایی های الزم

 عالقه و استعداد یادگیری زبان عربی مهم ترین نیاز این رشته است. 
آینده شغلی

فارغ التحصیــالن ایــن رشــته می تواننــد در مراکــز آموزشــی بــه تدریــس زبــان عربــی بپردازنــد و در امــر پژوهــش درکتــب عربــی 
کار کننــد، حتــی می تواننــد در تعامــل بــا کشــورهای عربــی نیــز همــکاری داشــته باشــند.
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رتبـه هـای کنـکور سـراسـری

فـصـــــل شـشـم



تــا زمانــی کــه ندانیــد بــا رتبــه ی شــما در ســال پیــش چــه رشــته  - دانشــگاهی قبــول شــده اند، نمی توانیــد انتخــاب رشــته ی 
ــه  ــای پذیرفت ــی از رتبه ه ــم برخ ــعی کرده ای ــته ی گاج س ــاب رش ــاب انتخ ــل از کت ــن فص ــید. در ای ــته باش ــمندانه ای داش هوش
شــده در کنکــور سراســری ســال ۹6 را برایتــان گــردآوری کنیــم تــا بدانیــد در ســال گذشــته بــا رتبــه ی مشــابه ی شــما چــه کــد 
رشــته هایی پذیرفتــه گردیده انــد.  همانطــور کــه بارهــا در ایــن کتــاب اشــاره شــد، ایــن کتــاب صرفــاً جنبــه ی مشــاوره دارد و 

معیــار انتخــاب رشــته دفترچــه ی شــماره ی 2 ســازمان ســنجش  می باشــد.
ــی از  ــال بعض ــیت، اعم ــا، جنس ــت ظرفیت ه ــودن، شکس ــی ب ــه بوم ــه ب ــا توج ــاب ب ــل از کت ــن فص ــا در ای ــی از رتبه ه بعض
ســهمیه ها بعــد از اعــالم رتبــه  در ســهمیه ی مناطــق، تفــاوت رتبــه در بیــن زیرگروه هــا و ....  کمــی متفــاوت بــا کــد رشــته  های 

ــد. ــرار ندهی ــری خــود ق ــار تصمیم گی ــداد را معی ــن اع ــاً ای ــذا صرف مشــابه می باشــد. ل
ــذا  ــد، ل ــته می باش ــال گذش ــای س ــه رتبه ه ــه ب ــا توج ــان ب ــته ی داوطلب ــه انتخــاب رش ــه آن ک ــه ب ــا توج ــر اســت ب ــایان ذک ش
ــای  ــت رتبه ه ــن عل ــه همی ــرد. ب ــورت می پذی ــل ص ــال قب ــه س ــبت ب ــده نس ــه ش ــای پذیرفت ــی در رتبه ه ــاله تفاوت های هرس

ــد. ــوزان می باش ــی دانش آم ــگاه تقریب ــردن جای ــخص ک ــرای مش ــاً ب ــل صرف ــن فص ــود در ای موج

تذکــر: بســیاری از مجموعه هــای آموزشــی هــر ســاله کتــاب انتخــاب رشــته گاج 
را کپــی کــرده و بــه نــام خــود منتشــر می کننــد. هــر گونــه کپــی بــدون ذکــر 

منبــع پیگــرد قانونــی دارد.
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الف( جداول گروه ریاضی و فیزیک:

این کتاب  صرفاً جنبه ی مشاوره دارد و معیار انتخاب رشته دفترچه ی شماره ی 2 سازمان سنجش  می باشد.

ــودن، شکســت ظرفیت هــا، جنســیت، اعمــال بعضــی از  ــه بومــی ب ــا توجــه ب بعضــی از رتبه هــا در ایــن فصــل از کتــاب ب

ــا کــد  ســهمیه ها بعــد از اعــالم رتبــه  در ســهمیه ی مناطــق، تفــاوت رتبــه در بیــن زیــر گروه هــا و ....  کمــی متفــاوت ب

ــد. ــرار ندهی ــری خــود ق ــار تصمیم گی ــداد را معی ــن اع ــاً ای ــذا صرف رشــته  های مشــابه می باشــد. ل

آخرین رتبه های رشته مهندسی برق

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

14987۳6روزانهدانشگاه صنعتی شریف - تهران

۳60۲۳4108روزانهدانشگاه تهران

۳۳68۲1۳7660روزانهدانشگاه فردوسی - مشهد

45۲۳۳7۳61951شبانهدانشگاه فردوسی - مشهد

67۳۳۳7۲0۲روزانهدانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران

۲4804۳۳۲71۳روزانهدانشگاه صنعتی اصفهان

1155587۲81روزانهدانشگاه علم و صنعت ایران - تهران

450۳۳0۳79۳۲روزانهدانشگاه تبریز

8۲۳۳9799۳184شبانهدانشگاه تبریز

۳59878۲044۳6پردیسدانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران - پردیس خودگردان

۲47۲869457روزانهدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران

11۳4۳1049۲۳600روزانهدانشگاه سمنان

-1587۲۲410۲شبانهدانشگاه سمنان

۲15511767۲5روزانهدانشگاه شهید بهشتی )شهیدعباسپور(

۳97۳1507-روزانهدانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی_تهران

-۲7441584روزانهدانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

-4599۳1۲6شبانهدانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

7۲894869۲47۳روزانهدانشگاه یزد

8۳948۲4۲1646روزانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

8481۳114-شبانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

۳۲۳41۲4۲971روزانهدانشگاه الزهرا)س( - تهران

66457570۲0۳۳روزانهدانشگاه اراک

-۳6۲41771روزانهدانشگاه شاهد - تهران

47761719-روزانهدانشگاه بوعلی سینا - همدان

۳840۲۳90976روزانهدانشگاه اصفهان

6۳5944191014روزانهدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
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9455947661۲4شبانهدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

4805۲6۳۳1997روزانهدانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( - قزوین

1۲۲0416۲18۳9۲4روزانهدانشگاه زنجان

4568--شبانهدانشگاه زنجان

6058۳967109۲روزانهدانشگاه صنعت نفت )محل تحصیل اهواز(

77۳649811478روزانهدانشگاه صنعتی قم

4818۳0701175روزانهدانشگاه صنعتی شیراز

17۲551۳41459۲6روزانهدانشگاه صنعتی ارومیه

600۲۳5051485روزانهدانشگاه كاشان

-104۳۲786۲شبانهدانشگاه كاشان

805۲546۳1549روزانهدانشگاه گیالن - رشت

1051178۳7۳766شبانهدانشگاه گیالن - رشت

1۳1775416-روزانهدانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول

14017109۳5۳61۳روزانهدانشگاه صنعتی اراك

89۳657۲4196۲روزانهدانشگاه صنعتی سهند - تبریز

-1190۳1۲859شبانهدانشگاه صنعتی سهند - تبریز

1۲8179799۳80۳روزانهدانشگاه صنعتی همدان

110166۳88-شبانهدانشگاه صنعتی همدان

509۲57771719روزانهدانشگاه شهید چمران اهواز

-6089-شبانهدانشگاه شهید چمران اهواز

196۳19۲۲5-روزانهدانشگاه ارومیه )محل تحصیل خوی(

6765۳996-غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران

97۳18۳48۲۳77روزانهدانشگاه قم

1۲098۲۳887550۳روزانهدانشگاه خلیج فارس - بوشهر

1158589۳4۳49۳روزانهدانشگاه صنعتی شاهرود

548718۲5-روزانهدانشگاه مازندران - بابلسر

-1047۳-شبانهدانشگاه مازندران - بابلسر

۳۲۳848596-روزانهدانشگاه كردستان - سنندج

4۳664۲1۳6۲871۳غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی صدرالمتالهین - تهران )ویژه برادران(

1۳58911۳90۳470روزانهدانشگاه ارومیه

-140041086۲روزانهدانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز

1094۳۳9۳4-روزانهدانشگاه رازی كرمانشاه

86617718۳544روزانهدانشگاه شهرکرد

--15۳00روزانهدانشگاه فسا

--۲5۲97شبانهدانشگاه فسا

168911۳857587۲روزانهدانشکده فنی و مهندسی گلپایگان

15۲091۲5664907روزانهدانشگاه هرمزگان - بندرعباس

16۲1810119-شبانهدانشگاه هرمزگان - بندرعباس
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۳۳۳۳04007۳۲55۲8شبانهدانشگاه بیرجند

۲۲715195۳4649۲روزانهدانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار

۳117116917-شبانهدانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار

۳50۲-1۲817روزانهمرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا

1۲89710947-شبانهمرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا

۲16۳896۲8-روزانهدانشگاه صنعتی سیرجان

۲749۲1671۲-شبانهدانشگاه صنعتی سیرجان

110741۳54150۳۳روزانهدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل

۳18۲1۳0۲4۳18648روزانهدانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان

۳70۲9۳۳79۲۲۲5۳۳شبانهدانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان

1۲۲۲۳47۲0-روزانهدانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل

-16411-شبانهدانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل

1858580۳۳-روزانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان

1415۳81814559روزانهدانشگاه یاسوج

4701-1764۳شبانهدانشگاه یاسوج

1۲1۳۲4665-روزانهدانشگاه گلستان - گرگان

-1۲۳78-روزانهدانشگاه اردکان

-168۳۲-شبانهدانشگاه اردکان

-1۲849-روزانهدانشگاه ولی عصر)عج( - رفسنجان

۳05۲4149۲1-روزانهدانشگاه تربت حیدریه

-۳5181-شبانهدانشگاه تربت حیدریه

656۳-18۳15روزانهدانشگاه تفرش

-۲088۲-شبانهدانشگاه تفرش

164۳5۲170999۲0غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی آل طه - تهران )ویژه خواهران(

۲64871۳۲71-روزانهدانشگاه آیت اهلل بروجردی - بروجرد

17۲04166۲86684روزانهدانشگاه علم وفناوری مازندران-بهشهر

1904776۳5-شبانهدانشگاه علم وفناوری مازندران-بهشهر

157۳6۲49941199۲روزانهدانشگاه بجنورد

۳46۲۲۳۲889۲0۳11شبانهدانشگاه بجنورد

-1814511478روزانهمرکز آموزش عالی شهید مدرس - شهرضا

۲1710167757۳16روزانهدانشگاه سلمان فارسی - کازرون

۲0606180۲981۲1روزانهدانشگاه صنعتی كرمانشاه

18۳۳1۳۳86016675غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی ابرار - تهران )ویژه خواهران(

۲7089۲6۳441۲455روزانهمرکز آموزش عالی الر

169۳۳6604-روزانهدانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء - بهبهان

-18106-شبانهدانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء - بهبهان

۲۲۲۲919۲789۳۳۳روزانهدانشگاه لرستان - خرم آباد

۲014۲1686577۲9روزانهدانشگاه دامغان
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۲۲۳71۳۳4۲79798شبانهدانشگاه دامغان

۲4۲4۳۲1۳8۲1057۲روزانهدانشگاه بناب

8۳۲6--روزانهدانشگاه ایالم

199۲78041-روزانهدانشگاه مالیر

-۲445۲-شبانهدانشگاه مالیر

178۲1--روزانهدانشگاه والیت - ایرانشهر

1990۲۲0۲4۳86۲4روزانهدانشگاه جهرم

۲15401769۲8919روزانهدانشگاه نیشابور

--۲۳454شبانهدانشگاه نیشابور

۳814144۲95195۲1غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی البرز - قزوین

-19009-روزانهدانشگاه گنبد

۳14۳64479۲۲57۲5غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان

۲64۲۲۲547511751روزانهدانشگاه صنعتی هویزه - سوسنگرد

11۲61--روزانهدانشگاه زابل

-45441-شبانهدانشگاه زابل

404۲0۲۳۲97-غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی - خوزستان

۲۳7۲91191۲-روزانهدانشگاه گلستان - گرگان )محل تحصیل علی آباد كتول(

۳۲41716040-شبانهدانشگاه گلستان - گرگان )محل تحصیل علی آباد كتول(

4558754687۲7478مجازیدانشگاه شیراز

-۳1۲۲۳۳766۳غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی

۳۲16۳۳5746۲۲406غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان

1786۲1۲۲75-روزانهدانشگاه جیرفت

۲907819۲۳6-شبانهدانشگاه جیرفت

۲46۳010418-روزانهمرکز آموزش عالی اقلید

۲0005--روزانهمجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

۲7478--شبانهمجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

۲۳۳5۳۲۲۳18994۲روزانهمرکز اموزش عالی فیروزاباد

--۲71۳7شبانهمرکز اموزش عالی فیروزاباد

۲۳۲76۲۳9۳6148۳8روزانهدانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

-۳9579-شبانهدانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

۳616۲181۲0-روزانهمجتمع آموزش عالی گناباد

۲۳061-۳5۲48روزانهمجتمع آموزش عالی سراوان

۲64۳۳--شبانهمجتمع آموزش عالی سراوان

آخرین رتبه های رشته مهندسی مکانیک

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

1901۳88۳روزانهدانشگاه صنعتی شریف - تهران

458۲54144روزانهدانشگاه تهران

656۳87۲45روزانهدانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
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۲۳851۳۲1855روزانهدانشگاه صنعتی اصفهان

1197710۳10روزانهدانشگاه علم و صنعت ایران - تهران

۲7۲0861۲۲9۲1روزانهدانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی_تهران

۲6۳417۲861۲روزانهدانشگاه شیراز

۲۳1۲16۳6407روزانهدانشگاه فردوسی - مشهد

44۳5۳6۳41587شبانهدانشگاه فردوسی - مشهد

4076۲۳86865روزانهدانشگاه تبریز

115148104۲90۳شبانهدانشگاه تبریز

1690965515روزانهدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران

107۳49501۲997روزانهدانشگاه ارومیه

۲15۳1۲07707روزانهدانشگاه شهید بهشتی )شهیدعباسپور(

9۲6۲1687-روزانهدانشگاه صنعت نفت )محل تحصیل آبادان(

5۲49۳۳1199۲روزانهدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

9۲11700114۲۲شبانهدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

-۲5441۳9۲روزانهدانشگاه خوارزمی - تهران )محل تحصیل كرج(

-۳۲714009روزانهدانشگاه اصفهان

-۳۲96۲001روزانهدانشگاه الزهرا)س( - تهران

61۳6۳۳11۲168روزانهدانشگاه كاشان

9۳696771۲9۲1شبانهدانشگاه كاشان

647440851۳69روزانهدانشگاه گیالن - رشت

7۲16۲445-شبانهدانشگاه گیالن - رشت

54۳841۳11415روزانهدانشگاه بوعلی سینا - همدان

4۲4۲۲۲4610۲5روزانهدانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( - قزوین

-۲7666967پردیسدانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران - پردیس خودگردان

889459۳4۲07۳روزانهدانشگاه شهید چمران اهواز

68۲7۲154-شبانهدانشگاه شهید چمران اهواز

6۲056741۳۲۳۲روزانهدانشگاه تهران )محل تحصیل رضوانشهر گیالن(

5405455۲1800روزانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

116۳69969۲519شبانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

1۲۳5۳49901765غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران

-87۳955۲0روزانهدانشگاه قم

99۲68041۲819روزانهدانشگاه زنجان

11877۲7۲8-روزانهدانشگاه رازی كرمانشاه

109868147۲9۳5روزانهدانشگاه سمنان

94666706۲۲۳4روزانهدانشگاه خلیج فارس - بوشهر

81۲۲48۲11619روزانهدانشگاه صنعتی سهند - تبریز

1165۳107۳6۲58۳شبانهدانشگاه صنعتی سهند - تبریز

6417۳9471779روزانهدانشگاه صنعتی قم
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88488460۳475روزانهدانشگاه شهرکرد

1165۳7650۳794روزانهدانشگاه صنعتی شاهرود

-141۳8۲۲8۳9شبانهدانشگاه صنعتی شاهرود

5105۲۳99-روزانهدانشگاه مازندران - بابلسر

1۲7089۲974068شبانهدانشگاه مازندران - بابلسر

1۲7161050۲4008روزانهدانشگاه صنعتی اراك

146849۳5611740روزانهدانشگاه یاسوج

-15159-شبانهدانشگاه یاسوج

-1010759۳4روزانهمرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا

157941۲7008۳96شبانهمرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا

1۲65711۳484۲49روزانهدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل

148111۲۳886546روزانهدانشکده فنی و مهندسی گلپایگان

9۳776۲57۳550روزانهدانشگاه اراک

1۳15914679۳054روزانهدانشگاه اردکان

7180--شبانهدانشگاه اردکان

-190841868۳روزانهدانشگاه تبریز )محل تحصیل میانه(

۲5105۲۳1881۲8۳6شبانهدانشگاه تبریز )محل تحصیل میانه(

16490۲18۳610۲4۲روزانهدانشگاه صنعتی سیرجان

1۳08۳--شبانهدانشگاه صنعتی سیرجان

16۳5۲۲00797100روزانهدانشگاه كردستان - سنندج

86186659-روزانهدانشگاه گلستان - گرگان

-15۲44-شبانهدانشگاه گلستان - گرگان

167881۳50548۲0روزانهدانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار

۲114011078-شبانهدانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار

7755--روزانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان

۲1658186۳۲-شبانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان

91۳44979180۳۳غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد

-16۳۳11۲419روزانهمرکز آموزش عالی شهید مدرس - شهرضا

1۳۲806779-روزانهدانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء - بهبهان

1788777۲9-شبانهدانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء - بهبهان

11۲8۳4977-روزانهدانشگاه ولی عصر)عج( - رفسنجان

1۲984115504110روزانهدانشگاه هرمزگان - بندرعباس

1589۳7700-شبانهدانشگاه هرمزگان - بندرعباس

دانشگاه صنعتی شریف - تهران )محل تحصیل كیش( - پردیس 
خودگردان

-969414۳۲1پردیس

1۳5055566-روزانهدانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول

1۲66۳9664۳590روزانهدانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز

۲۲7569۳5۳-روزانهدانشگاه بجنورد
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-۳478۳-شبانهدانشگاه بجنورد

16۲66155484881روزانهدانشگاه صنعتی ارومیه

-1587۲9567روزانهدانشگاه فسا

-۲1556148۳۲شبانهدانشگاه فسا

1504۳1۲4664494روزانهدانشگاه تفرش

1507۲6۳97-روزانهدانشگاه صنعتی كرمانشاه

۲1689187948859روزانهدانشگاه مراغه

164508۳60-روزانهدانشگاه مالیر

۲45۳81۲581-شبانهدانشگاه مالیر

18404150514554روزانهدانشگاه جهرم

۲1۳499460-روزانهدانشگاه ارومیه )محل تحصیل خوی(

1406۳-۲96۲۳روزانهدانشگاه صنعتی بیرجند

۳67۳4۲866۲۲۲459شبانهدانشگاه صنعتی بیرجند

۲۳874۲۳5۲49901روزانهدانشگاه بناب

۳1۳441541۲-روزانهدانشگاه تربت حیدریه

۲058۳19۲6184۲۲روزانهدانشگاه بیرجند

-۳5714۳99۲5شبانهدانشگاه بیرجند

149706۳۳6-روزانهدانشگاه لرستان - خرم آباد

۳0155۳486۳14546روزانهدانشگاه آیت اهلل بروجردی - بروجرد

۳1۲6748787۲66۲8غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی

۲5477۲۳59۲10046روزانهمرکز آموزش عالی الر

۳۲۲98۳074۳15567روزانهدانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان

-۲07۲819464روزانهدانشگاه ایالم

-۲5۲00-شبانهدانشگاه ایالم

۳1155۲10۲68۲68روزانهمرکز اموزش عالی فیروزاباد

۲۳۲۳7۲06۲010894روزانهمرکز اموزش عالی محالت

-۳766۳-شبانهمرکز اموزش عالی محالت

۲۳411۲۳55710۲04روزانهدانشگاه دامغان

-40464-شبانهدانشگاه دامغان

۲70401۳۲50-روزانهدانشگاه صنعتی هویزه - سوسنگرد

۲5۲88119۲0-روزانهدانشگاه جیرفت

-۳478۳-شبانهدانشگاه جیرفت

۳1۲7۳17۳10-روزانهدانشکده كشاورزی و دامپروری تربت جام

۳855414408-روزانهدانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

10158-۲6۲40غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد

۲۳89914518-روزانهمجتمع آموزش عالی بم

4018819696-شبانهمجتمع آموزش عالی بم

۲9849۲۲5۲۳-روزانهمجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین
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--۳8044شبانهمجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

181۳1--روزانهدانشگاه والیت - ایرانشهر

۳681116507-روزانهدانشگاه زابل

18165-۲7655روزانهمجتمع آموزش عالی گناباد

--۳7775شبانهمجتمع آموزش عالی گناباد

۳۳818۳5151۲0۳75روزانهدانشگاه بزرگمهر قاینات

-41470-شبانهدانشگاه بزرگمهر قاینات

آخرین رتبه های رشته مهندسی عمران

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

-417۲10روزانهدانشگاه صنعتی شریف - تهران

8۲95۲7۳00روزانهدانشگاه تهران

857749901549شبانهدانشگاه تبریز

1017۲101855۲روزانهدانشگاه فردوسی - مشهد

197811۳0-شبانهدانشگاه فردوسی - مشهد

1160680408روزانهدانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران

15۲۳898479روزانهدانشگاه علم و صنعت ایران - تهران

6۳1۲1۲90-روزانهدانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی_تهران

-4185۲411روزانهدانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( - قزوین

1917104۲608روزانهدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران

۲۲10116758۳روزانهدانشگاه شهید بهشتی )شهیدعباسپور(

44۳5۲9481180روزانهدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

5668۲6۲1-شبانهدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

-۳1061889روزانهدانشگاه شیراز

-۳0۲51۲۲1روزانهدانشگاه الزهرا)س( - تهران

۳541۲09۲-روزانهدانشگاه كاشان

-78845105شبانهدانشگاه كاشان

688848۲5۲557روزانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

77۲94861-شبانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

697۲450895۳روزانهدانشگاه یزد

--۳0۳8روزانهدانشگاه شاهد - تهران

۳74۳56۲5۲897غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران

-6505-پردیسدانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران - پردیس خودگردان

647940۲814۳6روزانهدانشگاه گیالن - رشت

806578745۲55شبانهدانشگاه گیالن - رشت

67564678۲675روزانهدانشگاه بوعلی سینا - همدان

۳846۲۳151081روزانهدانشگاه اصفهان

11۳0۲8۳۲0۳176روزانهدانشکده فنی ومهندسی گرمسار

-1407۲14915شبانهدانشکده فنی ومهندسی گرمسار
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--605۲روزانهدانشگاه صنعتی قم

1068878۲5۲858روزانهدانشگاه شهید چمران اهواز

-8۲4۲-شبانهدانشگاه شهید چمران اهواز

9۳۳17۲7۳۲954روزانهدانشگاه قم

1۲9744۲08-روزانهدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل

9۲651510515989غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد

890074۲1517۲روزانهدانشگاه سمنان

1419۲۲۳19711061شبانهدانشگاه سمنان

-697۲1۳8۳۳غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی معماری وهنرپارس-تهران

1817698571667روزانهدانشگاه صنعتی سهند - تبریز

96۲911۳۲8۲5۳4روزانهدانشگاه زنجان

-1۳797-شبانهدانشگاه زنجان

75864948968روزانهدانشگاه مازندران - بابلسر

-8۲14-شبانهدانشگاه مازندران - بابلسر

1۳70410518۳569روزانهدانشگاه رازی كرمانشاه

18945754۳-روزانهدانشگاه بجنورد

-۲4550۲8555شبانهدانشگاه بجنورد

-969419۲89غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی صدرالمتالهین - تهران )ویژه برادران(

1111881474157روزانهدانشگاه صنعتی شاهرود

-15400۲1۳۳۲شبانهدانشگاه صنعتی شاهرود

-85۲9-روزانهدانشگاه شهرکرد

1۲9۲۳۳105-روزانهدانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار

-87155۳89روزانهدانشگاه فسا

--۲1۲76شبانهدانشگاه فسا

1۳9071005۲5068روزانهدانشگاه هرمزگان - بندرعباس

-16456-شبانهدانشگاه هرمزگان - بندرعباس

1۳4084697-روزانهدانشگاه كردستان - سنندج

-10۳5۳9۲50روزانهدانشگاه اردکان

-99667868روزانهدانشگاه صنعتی اراك

170۳9195۲67585روزانهدانشگاه بیرجند

1۲968965۲۲600روزانهمرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا

-۲5784-روزانهمرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا

-148۳91۲174روزانهدانشگاه تفرش

16609497۲-شبانهدانشگاه تفرش

104۲9۲484-روزانهدانشگاه گلستان - گرگان

14۳106410-شبانهدانشگاه گلستان - گرگان

1494۳1۳9976۳68روزانهدانشگاه خلیج فارس - بوشهر

14176564۲-روزانهدانشگاه ولی عصر)عج( - رفسنجان
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۲۲457171851۳999غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی البرز - قزوین

-117559874روزانهدانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز

-111448409روزانهدانشگاه اراک

-9078-شبانهدانشگاه اراک

دانشگاه صنعتی شریف - تهران )محل تحصیل كیش( - پردیس 
خودگردان

۲16491151911101پردیس

15۲661۲4194749روزانهدانشگاه ارومیه

۲689۳14408-روزانهدانشگاه تربت حیدریه

15755148۳911740روزانهدانشگاه یاسوج

--197۲۳شبانهدانشگاه یاسوج

149061۲0۲05610روزانهدانشگاه علم وفناوری مازندران-بهشهر

1415۳7571-شبانهدانشگاه علم وفناوری مازندران-بهشهر

971۳۳50۲-روزانهدانشگاه گیالن - رشت )محل تحصیل رودسر(

146155۳78-روزانهدانشگاه صنعتی ارومیه

-۳0۲69-شبانهدانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان

۲0611-۲۳759غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی

169181658866۳5روزانهدانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول

18۲1595۲0-روزانهدانشگاه صنعتی سیرجان

-۲۳۳۲9-شبانهدانشگاه صنعتی سیرجان

-۲۲۲۲019۳4۳روزانهدانشگاه بناب

160001۲5۲465۳8روزانهدانشگاه دامغان

-۲9168-شبانهدانشگاه دامغان

667۲-1۳667غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی آل طه - تهران )ویژه خواهران(

19۳1۳1۳7977۲57روزانهدانشگاه تبریز )محل تحصیل مرند(

۲10۳117716119۲7شبانهدانشگاه تبریز )محل تحصیل مرند(

1519۳6514-روزانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان

-۲۲619-شبانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان

16791571۲-روزانهدانشگاه مالیر

۲075۳7706-شبانهدانشگاه مالیر

158177۲61-روزانهدانشگاه لرستان - خرم آباد

۲۲97۳1050۳-شبانهدانشگاه لرستان - خرم آباد

-۳۲۲11-غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

14۳06۲181510567روزانهدانشگاه بوعلی سینا - همدان)محل تحصیل كبودر آهنگ(

۳19۲۳1۳960-غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل

-1709۲-روزانهدانشگاه گلستان - گرگان )محل تحصیل علی آباد كتول(

1۲895--شبانهدانشگاه گلستان - گرگان )محل تحصیل علی آباد كتول(

1851110147-روزانهدانشگاه آیت اهلل بروجردی - بروجرد

-۳۲970-شبانهدانشگاه آیت اهلل بروجردی - بروجرد
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185041557۲5866روزانهدانشگاه صنعتی كرمانشاه

199178750-روزانهدانشگاه مراغه

-۲۳145-شبانهدانشگاه مراغه

۲۲45811۳9۲-روزانهدانشگاه صنعتی بیرجند

۳۲۲۳914160-شبانهدانشگاه صنعتی بیرجند

-۲۲647۲0465روزانهمرکز اموزش عالی محالت )ویژه برادران(

--۲665۲شبانهمرکز اموزش عالی محالت )ویژه برادران(

۲66۲8۲51178791روزانهمرکز آموزش عالی استهبان

۲68۳1۲۳755-روزانهمجتمع آموزش عالی گناباد

8660-175۲0روزانهدانشگاه ایالم

17۳67-18849شبانهدانشگاه ایالم

-۲1766۲1688روزانهدانشگاه ارومیه )محل تحصیل خوی(

۳67۲7۲۲066-غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل

۲7061۳104568۲0غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان

1966۳8490-روزانهدانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء - بهبهان

16۳5۲1۳۳45-روزانهدانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

-۳۳810-شبانهدانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

۲۳0417791-روزانهدانشگاه جیرفت

-۲957۳-شبانهدانشگاه جیرفت

۳9985۲۲95۳-غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی - خوزستان

۲057۲۲47409004روزانهدانشگاه رازی كرمانشاه )محل تحصیل اسالم آبادغرب(

۳۳69647771۲5991غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی عالمه دهخدا - قزوین

--۳۳۳15غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی خاوران - مشهد

۳5861۳۲۳661۲066روزانهدانشگاه بزرگمهر قاینات

-44756-شبانهدانشگاه بزرگمهر قاینات

۳۳9۲5۳0۳9511۲66غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید كاشانی - آبیک

۳1۲09۳۳18619816روزانهمجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

5051۲۲8110-شبانهمجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

4۳061۲1814-روزانهمجتمع آموزش عالی سراوان

-4555۲-شبانهمجتمع آموزش عالی سراوان

۳1708۳476416780روزانهمجتمع آموزش عالی بم

۲44۳6--شبانهمجتمع آموزش عالی بم

-۳17۳441866غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی اوج - آبیك

--۳159۳غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین

4057950۳۳0141۳5غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی موالنا - آبیک

-۳5440۳۲۳84غیرانتفاعیغیر انتفاعی علوم و توسعه پایدار آریا - ایوانکی

1608۲-۳۳۳00روزانهدانشگاه والیت - ایرانشهر

-4۳699۳7989شبانهدانشگاه والیت - ایرانشهر
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17015--روزانهدانشکده كشاورزی و دامپروری تربت جام

-51۲01-شبانهدانشکده كشاورزی و دامپروری تربت جام

5056619795-غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد

-۳7459-شبانهدانشگاه زابل

--45۲7۲غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی اقبال الهوری - مشهد

آخرین رتبه های رشته مهندسی معماری

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

9۳5497۳15روزانهدانشگاه تهران 

-11۳۳7۲5روزانهدانشگاه شهید بهشتی - تهران

86781405-روزانهدانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی_تهران

1۳55800578روزانهدانشگاه علم و صنعت ایران - تهران

-۳۲85۲01۳روزانهدانشگاه هنر اصفهان

7۲975150۳۳۲7روزانهدانشگاه بوعلی سینا - همدان

-195111۳۲روزانهدانشگاه هنر تهران

۳۲8۳۳17-روزانهدانشگاه یزد

۳۳۲81۳08600روزانهدانشگاه خوارزمی تهران

۳۲90۲107668روزانهدانشگاه فردوسی - مشهد

۳1۳۲۲0551400روزانهدانشگاه شیراز

651144641496روزانهدانشگاه گیالن - رشت

789۳58۳1-شبانهدانشگاه گیالن - رشت

-1018۳719۲روزانهدانشگاه زنجان

-۳0764498روزانهدانشگاه مازندران - بابلسر

-6589-شبانهدانشگاه مازندران - بابلسر

-5۲154085روزانهدانشگاه تبریز

--1۲801شبانهدانشگاه تبریز

۳9۲۲۲151-روزانهدانشگاه سمنان

118611۳7484690شبانهدانشگاه سمنان

-۳۲7۳-روزانهدانشگاه كاشان

-78۳54616شبانهدانشگاه كاشان

۳6۲4۲4071۳07روزانهدانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( - قزوین

۳76۳57۳9166۳غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران

-۳656-روزانهدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

-6۳41-شبانهدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

75۲05166۲945روزانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

9۳115050-شبانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

4656۲۳۲۳-روزانهدانشگاه قم

روزانه/نیم دانشگاه هنر اسالمی تبریز
سال اول

1۳40۲9558۲1۳1
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روزانه /نیم دانشگاه هنر اسالمی تبریز
سال دوم

80۳54۳۲۳1877

-1650810۲0۲غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی معماری وهنرپارس-تهران

8590111087145روزانهدانشگاه رازی كرمانشاه

1۳51994۲۳5014روزانهدانشگاه خلیج فارس - بوشهر

105۳165۲1۲76۳روزانهدانشگاه شهید چمران اهواز

-9160-شبانهدانشگاه شهید چمران اهواز

۲181-10۳15روزانهدانشگاه صنعتی شاهرود

--1۲809شبانهدانشگاه صنعتی شاهرود

100۳5۲155-روزانهدانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار

-1۲171654۳روزانهمرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا

۲0۳7۳9985-شبانهمرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا

1۳96۲5877-روزانهدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل

-1۳۳71107۲8پردیسدانشگاه تهران )محل تحصیل كیش( - پردیس خودگردان

1۲8179680۳46۳روزانهدانشکده فنی ومهندسی گرمسار

18119195575668شبانهدانشکده فنی ومهندسی گرمسار

15۳966۲96-روزانهدانشگاه كردستان - سنندج

187585۳58-روزانهدانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول

--1۳۳81پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - تهران شرق

1916597۳9-روزانهدانشگاه بجنورد

14415115504919روزانهدانشگاه ارومیه

144166164-روزانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان

106191715954۳۲غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند )محل تحصیل تهران(

114۳99116۲885روزانهدانشگاه گلستان - گرگان

-1۳806-شبانهدانشگاه گلستان - گرگان

17۳778114-روزانهدانشگاه مالیر

۲۲188۲151998۲۳روزانهدانشگاه بناب

۲06۲1-18176غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند )محل تحصیل دماوند(

۲67۲۳40769۲7789غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان

۲7856۲970017978غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی البرز - قزوین

-۲0878۳6908غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان

1۲7805189718048غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد

-۲1859174۳0غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد

1۳941۲06441۲16۳غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی رسام - کرج

14۳0۲1۲101-روزانهدانشگاه ایالم

-۲۳9۲۲-شبانهدانشگاه ایالم

-۲454۲۳1700غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی

۲0659۲117۲9447روزانهدانشگاه آیت اهلل بروجردی - بروجرد
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-۲۳446-شبانهدانشگاه آیت اهلل بروجردی - بروجرد

15969۳977۲۲4647غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل

۲910۲4۳۲۳۳19849پیام نوردانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز تبریز

-۳05۳۲۲7۳79روزانهدانشگاه زابل

۲8547--پردیسدانشگاه زابل - پردیس خودگردان

آخرین رتبه های رشته مهندسی کامپیوتر

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

64۳۳57روزانهدانشگاه صنعتی شریف - تهران

۲۳69476روزانهدانشگاه تهران

16۳4۲0517۳7روزانهدانشگاه صنعتی اصفهان

4۲8۲06111روزانهدانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران

694۳۳7۲0۳روزانهدانشگاه علم و صنعت ایران - تهران

1016488419روزانهدانشگاه شهید بهشتی - تهران

11886۲۳40۲روزانهدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران

۲8۳9۲01785۲روزانهدانشگاه شیراز

-۲5771500روزانهدانشگاه فردوسی - مشهد

۳9۲6۲۲801۲90شبانهدانشگاه فردوسی - مشهد

۳17۲۳615785روزانهدانشگاه تبریز

66۲746161848شبانهدانشگاه تبریز

16۳4554810۲6روزانهدانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی_تهران

۲655۲1۲8-روزانهدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

5467۳818-شبانهدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

-۲1161۲44روزانهدانشگاه خوارزمی - تهران )محل تحصیل كرج(

۲56۳18۲۳844روزانهدانشگاه الزهرا)س( - تهران

۲6991540-روزانهدانشگاه كاشان

-5949-شبانهدانشگاه كاشان

6479۳7۲11457روزانهدانشگاه یزد

۳464۲4451114روزانهدانشگاه اصفهان

5756۲4511604روزانهدانشگاه صنعتی قم

488541781641روزانهدانشگاه بوعلی سینا - همدان

47847010۲۲65روزانهدانشگاه تهران )محل تحصیل فومن گیالن(

۳۳88۳0081۲80روزانهدانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( - قزوین

511546781517روزانهدانشگاه قم

-۲8874۳50پردیسدانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران - پردیس خودگردان

--۲9۲1روزانهدانشگاه شاهد - تهران

6564۲9۳۳-روزانهدانشگاه اراک

-7909-شبانهدانشگاه اراک

10۳18۲6841947روزانهدانشگاه صنعتی شیراز
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۳5۳74401۲۳05روزانهدانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران

46476490167۳روزانهدانشگاه گیالن - رشت

8644۳906-شبانهدانشگاه گیالن - رشت

14۲945۳۲7-روزانهدانشگاه كردستان - سنندج

9005611۳1685روزانهدانشگاه سمنان

100۳515514۳45۲شبانهدانشگاه سمنان

871560۳6۲777روزانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

14۲91109۳57۳81شبانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

76۲۳54451647روزانهدانشگاه زنجان

99017۳0۳۲91۲روزانهدانشگاه صنعتی شاهرود

1۲9841495۳91۲1شبانهدانشگاه صنعتی شاهرود

-964115809غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی آل طه - تهران )ویژه خواهران(

906۲69۳9۲975روزانهدانشگاه شهید چمران اهواز

7884۲68۲-روزانهمرکز تحصیالت تکمیلی در علوم پایه زنجان

11518۲1987۳۲41روزانهدانشگاه ارومیه

945۳۳974-روزانهدانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار

--۲0851شبانهدانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار

۲۲80110079-روزانهدانشگاه صنعتی بیرجند

-۲8585۲8188شبانهدانشگاه صنعتی بیرجند

8۳01158۲9۳860روزانهدانشگاه شهرکرد

-11۳90-شبانهدانشگاه شهرکرد

1757486۲-روزانهدانشگاه ایالم

1۲77410۲96۳818روزانهدانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز

4504۲807-روزانهدانشگاه مازندران - بابلسر

984684۳۲490۲شبانهدانشگاه مازندران - بابلسر

19519۳۳۲0۳۳0۲9۳روزانهدانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد

17169169006440روزانهدانشگاه لرستان - خرم آباد

-1۳91۲۲4۲4۳روزانهدانشگاه غیرانتفاعی ابرار - تهران )ویژه خواهران(

۲09۲7174166761روزانهدانشگاه بیرجند

۲610611۲1۳-شبانهدانشگاه بیرجند

160141۳8875560روزانهدانشگاه صنعتی ارومیه

10۲4۳1959965۳8روزانهدانشگاه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند )محل تحصیل تهران(

91۲67698447۲روزانهدانشگاه صنعتی همدان

96165167-شبانهدانشگاه صنعتی همدان

-۳0155۲8۳44روزانهدانشگاه تربت حیدریه

-۳444۳-شبانهدانشگاه تربت حیدریه

دانشگاه صنعتی شریف - تهران )محل تحصیل كیش( - پردیس 
خودگردان

-6989۲۲۲60پردیس
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14۲۳910۳۳74940روزانهدانشگاه رازی كرمانشاه

11۲1785۲9۲۲6۳روزانهدانشگاه خلیج فارس - بوشهر

1585۳1۲8974919روزانهدانشگاه آیت اله حایری - میبد

۲9۳۳44549۲148۲0روزانهدانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان

-16۳051۳658روزانهدانشگاه فسا

--۲441۲شبانهدانشگاه فسا

10۳0۳۲04۲81۳۲65غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی صدرالمتالهین - تهران )ویژه برادران(

981۳9408۳197روزانهمرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا

156691۳96۲50۲6شبانهمرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا

114088970۳۳68روزانهدانشگاه گلستان - گرگان

1160۲74۲1-شبانهدانشگاه گلستان - گرگان

115771۲67948۳5روزانهدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل

1۳۲۳۳1۳8616۳97روزانهدانشگاه علم وفناوری مازندران-بهشهر

-1955515105شبانهدانشگاه علم وفناوری مازندران-بهشهر

9۳۳8177881۳4۲6روزانهدانشگاه ولی عصر)عج( - رفسنجان

17688148978۳5۲شبانهدانشگاه یزد - مهریز

۲۳4۲81754۳9579روزانهدانشگاه جهرم

10۳۲4۳95۲-روزانهدانشگاه اردکان

4919--شبانهدانشگاه اردکان

1486۲5۲05-روزانهدانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول

17۲0۳7440-روزانهدانشگاه بجنورد

144۳۳149775754روزانهدانشگاه دامغان

-18۲49۲8۳59شبانهدانشگاه دامغان

-1۲61910۲18روزانهدانشگاه گیالن - رشت )محل تحصیل رودسر(

1610515۳645۳44روزانهدانشگاه هرمزگان - بندرعباس

--16967غیرانتفاعیدانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران ویژه خواهران

-116149۳75روزانهدانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل

-1459۳1۳971شبانهدانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل

--14۳49غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند )محل تحصیل دماوند(

-۲46۲1۲117۲روزانهدانشگاه بوعلی سینا - همدان )محل تحصیل تویسرکان(

۲4۲01۳0687۲8۲4روزانهدانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان

۲747940060187۲6شبانهدانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان

14567-۲610۲روزانهدانشگاه صنعتی سیرجان

۳118919589-شبانهدانشگاه صنعتی سیرجان

190۳619074769۳روزانهدانشگاه تبریز )محل تحصیل میانه(

۲4605۲40751۲107شبانهدانشگاه تبریز )محل تحصیل میانه(

-1609۲۲65۳6روزانهمرکز آموزش عالی شهید مدرس - شهرضا

-16775-روزانهدانشگاه مالیر
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۲۲500589۳-شبانهدانشگاه مالیر

19796۲08619985روزانهدانشگاه بناب

-۲84۲84000۳روزانهدانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان

148۳9۲18۳611458روزانهدانشگاه آیت اهلل بروجردی - بروجرد

-۳۲77۲-شبانهدانشگاه آیت اهلل بروجردی - بروجرد

۲5580117601046۳روزانهدانشگاه خلیج فارس - بوشهر )محل تحصیل جم(

16۳۳97۲91-روزانهدانشگاه صنعتی كرمانشاه

-16۳17۲۲5۳5روزانهمرکز اموزش عالی محالت )ویژه برادران(

-۲4۲65۳948۳شبانهمرکز اموزش عالی محالت )ویژه برادران(

۳4565۲۲۳6۳-روزانهمجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

۲16۳89645-روزانهدانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء - بهبهان

۲۲9691989711507روزانهدانشگاه سلمان فارسی - کازرون

۲17۳611056-روزانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان

۲۲766۲17651۲11۳روزانهدانشگاه فرزانگان سمنان)ویژه خواهران(

--4۳10۲شبانهدانشگاه فرزانگان سمنان)ویژه خواهران(

-16498-روزانهدانشگاه گلستان - گرگان )محل تحصیل علی آباد كتول(

-19۲61-شبانهدانشگاه گلستان - گرگان )محل تحصیل علی آباد كتول(

۲7487۲5۲40168۲5غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی البرز - قزوین

۲۲7569۲۳9-روزانهدانشگاه گنبد )محل تحصیل مینودشت(

۲8۳68149۲1-روزانهدانشگاه هرمزگان - بندرعباس )محل تحصیل میناب(

-۳0096-شبانهدانشگاه هرمزگان - بندرعباس )محل تحصیل میناب(

۳5۳19۳5746۲۳150روزانهمرکزآموزش عالی كاشمر

۲86۳1449617986غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی

۳076019۲5۲16795غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی رجا - قزوین

۲517۳8۳۳9-روزانهدانشگاه رازی كرمانشاه )محل تحصیل اسالم آبادغرب(

۳40۳6۲17۳0-روزانهمجتمع آموزش عالی گناباد

۳06764080511745مجازیدانشگاه شیراز

۳۳۳0619867-روزانهدانشگاه بزرگمهر قاینات

-4977۲-شبانهدانشگاه بزرگمهر قاینات

-۲10871۲696پردیسدانشگاه تهران )محل تحصیل كیش( - پردیس خودگردان

-۲89۲0۲۲489روزانهدانشگاه فناوریهای نوین سبزوار - حضرت زینب )س( )ویژه خواهران(

-5۲6۲5-شبانهدانشگاه فناوریهای نوین سبزوار - حضرت زینب )س( )ویژه خواهران(

۳4۳9۲۲7799-روزانهدانشگاه لرستان - خرم آباد )محل تحصیل الشتر(

۳0584۲795015919روزانهمرکز آموزش عالی الر

۳774418865-روزانهمجتمع آموزش عالی بم

45641۲7۳09-شبانهمجتمع آموزش عالی بم

-۲90۳7-روزانهدانشگاه زابل

۲1769--شبانهدانشگاه زابل
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18165--روزانهدانشگاه والیت - ایرانشهر

۲0۲11--روزانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان )محل تحصیل خاش(

۲1۲75--روزانهدانشگاه لرستان - خرم آباد )محل تحصیل پلدختر(

-47996-شبانهدانشگاه لرستان - خرم آباد )محل تحصیل پلدختر(

۲55۲8--روزانهمجتمع آموزش عالی سراوان

آخرین رتبه های رشته مهندسی صنایع

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

-55۲۲90روزانهدانشگاه صنعتی شریف - تهران

9۲0747۲۳۳روزانهدانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران

7۲۲44۳1۳۳روزانهدانشگاه تهران

16781171۲۳6روزانهدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران

-۲075-شبانهدانشگاه فردوسی - مشهد

1۳4787۲۳9۲روزانهدانشگاه علم و صنعت ایران - تهران

دانشگاه صنعتی شریف - تهران )محل تحصیل كیش( - پردیس 
خودگردان

-۲9۳9۲-پردیس

64911695958روزانهدانشگاه صنعتی اصفهان

65۲95989۲۲81روزانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

۲40645519-شبانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

4844۲687۲۳97روزانهدانشگاه كاشان

-۳97۳-شبانهدانشگاه كاشان

۳569190710۳7روزانهدانشگاه الزهرا)س( - تهران

-۲6051۲458روزانهدانشگاه خوارزمی - تهران )محل تحصیل كرج(

-4517۳۳۳4روزانهدانشگاه تبریز

8474575۳40۳6شبانهدانشگاه تبریز

6۲16469۲1916روزانهدانشگاه صنعتی قم

7086۳7581804روزانهدانشگاه بوعلی سینا - همدان

-۳۲08-روزانهدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

-7411566۳شبانهدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۳4011585-روزانهدانشگاه یزد

-864057۳9روزانهدانشگاه قم

877668081754روزانهدانشگاه سمنان

-1۲080-شبانهدانشگاه سمنان

8558۲7۳6۲6۳5غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران

550۳۳۳۲01۲۲5روزانهدانشگاه تهران )محل تحصیل فومن گیالن(

4090-1۳717روزانهدانشگاه ارومیه

154001۳159571۲روزانهدانشگاه صنعتی ارومیه

-100786854روزانهدانشگاه زنجان

-106047684روزانهدانشکده فنی ومهندسی گرمسار
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-1545417۲0۳شبانهدانشکده فنی ومهندسی گرمسار

-1۳1۳11816۳غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی ابرار - تهران )ویژه خواهران(

-8۲5719۳۲7غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی صدرالمتالهین - تهران )ویژه برادران(

90۳66741۲571روزانهدانشگاه اراک

857718017440۲غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی آل طه - تهران )ویژه خواهران(

95098۲۳۳۳188روزانهدانشگاه اردکان

-1180۳-شبانهدانشگاه اردکان

-5454-پردیسدانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران - پردیس خودگردان

-95671۳0۳6غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند )محل تحصیل تهران(

65061۲۲۲88464غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی معماری وهنرپارس-تهران

6881۲۲040۲۳59روزانهدانشگاه صنعتی شاهرود

1661-11749روزانهمرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا

۲1۳1۳4504-شبانهمرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا

-14۳141۲165روزانهدانشگاه تفرش

5618--شبانهدانشگاه تفرش

175۲6۲040۲9587روزانهدانشگاه صنعتی بیرجند

۳545۲15146-شبانهدانشگاه صنعتی بیرجند

10۳0۳89۲51959روزانهدانشگاه گیالن - رشت )محل تحصیل رودسر(

1۲60۲9۳044574روزانهدانشکده فنی و مهندسی گلپایگان

11794517۲-روزانهدانشگاه هرمزگان - بندرعباس

14۲۲۲۲94861۲۳۳۲غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند )محل تحصیل دماوند(

۲6456۳۳14۲1۳۲0۲روزانهدانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان

1۳8۳۳7۳59-روزانهدانشگاه بجنورد

1۳840۳9۳6۲1۲066غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد

-144۳8-روزانهدانشگاه صنعتی كرمانشاه

1۳675114785۲05روزانهدانشگاه آیت اله حایری - میبد

1407۲1۳17754۲4روزانهدانشگاه علم وفناوری مازندران-بهشهر

16۲4۳79۳8-شبانهدانشگاه علم وفناوری مازندران-بهشهر

1876868۲0-روزانهدانشگاه كردستان - سنندج

1010۳۲85۲-روزانهدانشگاه گلستان - گرگان

160401۳77۳5614روزانهدانشگاه دامغان

199۳8188047585شبانهدانشگاه دامغان

17717۲6۳8615054روزانهدانشگاه تربت حیدریه

-۳4۲8۲-شبانهدانشگاه تربت حیدریه

۲0۳۳718۳819960روزانهدانشگاه بوعلی سینا - همدان )محل تحصیل تویسرکان(

۲4615۳00061۳114روزانهدانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان

-۳۳774۳5۳71شبانهدانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان

-1549118055روزانهمرکز اموزش عالی محالت
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۲9۲76۲80551۲8۲8شبانهمرکز اموزش عالی محالت

-۲4184۲88۳0غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی رجا - قزوین

۲684614619-روزانهدانشگاه غیرانتفاعی البرز - قزوین

9440--روزانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان

-۳0845-شبانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان

1895۲18۲6889۲9روزانهدانشگاه خلیج فارس - بوشهر )محل تحصیل جم(

۲410۳۲45174889روزانهدانشگاه رازی كرمانشاه )محل تحصیل اسالم آبادغرب(

۲64۳0۳9008۲6۳05غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان

۲4۳68۳879۳18956غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی

--۲۳089غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد

-۳4668۲7۳۲8غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید كاشانی - آبیک

۲۲۳1۲1487074۲1روزانهمرکز اموزش عالی فیروزاباد

۲15519745-روزانهدانشگاه هرمزگان - بندرعباس )محل تحصیل میناب(

-۲۲0۲5-شبانهدانشگاه هرمزگان - بندرعباس )محل تحصیل میناب(

۳4۲87۳1171۲۲617روزانهدانشگاه غیرانتفاعی اوج - آبیك

۲6۲85۳7۳16۲۲459غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل

۳۲9۲1۳490۲17995روزانهمجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

۳۲۳99148۲6-روزانهمجتمع آموزش عالی بم

41649۲۲۳77-شبانهمجتمع آموزش عالی بم

۳9۳545۲906۲81۳۳روزانهدانشگاه كوثر بجنورد )ویژه خواهران(

-۳44۲9-روزانهمجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند )وی ژه خواهران(

-45010-شبانهمجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند )وی ژه خواهران(

18597--روزانهدانشگاه والیت - ایرانشهر

-45997-شبانهدانشگاه والیت - ایرانشهر

-۲56574۳756روزانهدانشگاه فناوریهای نوین سبزوار - حضرت زینب )س( )ویژه خواهران(

۲60561۲7۳0-روزانهمرکز آموزش عالی الر

۳919016644-روزانهمجتمع آموزش عالی گناباد

۲1۲94--روزانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان )محل تحصیل خاش(

آخرین رتبه های رشته مهندسی شیمی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

5494741۳9روزانهدانشگاه صنعتی شریف - تهران

850649۲۳۳روزانهدانشگاه تهران

۲۳459۳11۲71روزانهدانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران

164۲10۲۳466روزانهدانشگاه علم و صنعت ایران - تهران

۳9۲6۲9141018روزانهدانشگاه فردوسی - مشهد

5176169۳-شبانهدانشگاه فردوسی - مشهد

5۳۲8۳4۳۳996روزانهدانشگاه تبریز

-84098۲58شبانهدانشگاه تبریز
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586۲4۳6715۲8روزانهدانشگاه صنعت نفت )محل تحصیل اهواز(

1184۲9986۳۳86روزانهدانشگاه زنجان

-16۳91-شبانهدانشگاه زنجان

-4۳04۲7۲8روزانهدانشگاه شیراز

۳90۲۲5451۲78روزانهدانشگاه اصفهان

8۲495۲89۲۲87روزانهدانشگاه یزد

87477۲۲1۲801روزانهدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

1۳941111855645شبانهدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

-44019۳85پردیسدانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران - پردیس خودگردان

-605۲۳609روزانهدانشگاه كاشان

-71۳0-شبانهدانشگاه كاشان

118974174-روزانهدانشگاه رازی كرمانشاه

765545۲01596روزانهدانشگاه تهران )محل تحصیل فومن گیالن(

109۳77414۲60۲روزانهدانشگاه صنعتی سهند - تبریز

-1۲۲6914۳8۲شبانهدانشگاه صنعتی سهند - تبریز

10۳4678۳0۳۳01روزانهدانشگاه اراک

-141۲711007شبانهدانشگاه اراک

9۲977951۳188روزانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

1910۳160118114شبانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

-147۲۲9۲90روزانهدانشگاه صنعت نفت )محل تحصیل آبادان(

74848۲14۲174روزانهدانشگاه گیالن - رشت

1۳۳1495۲64808شبانهدانشگاه گیالن - رشت

9۲16675۳1966روزانهدانشگاه تهران )محل تحصیل رضوانشهر گیالن(

1۳9۲05840-روزانهدانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول

-104747۲۳۳روزانهدانشگاه قم

-1۳5198667روزانهدانشگاه سمنان

۲8586115۲1-شبانهدانشگاه سمنان

1176710۳704۲76روزانهدانشگاه صنعتی همدان

167445768-شبانهدانشگاه صنعتی همدان

1۲859106۲74766روزانهدانشگاه صنعتی شاهرود

-19984-شبانهدانشگاه صنعتی شاهرود

1419۲104۳54476روزانهدانشگاه خلیج فارس - بوشهر

--1۲118روزانهمرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا

11699-16045شبانهمرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا

1۲۲1۲1704889۲9روزانهدانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار

۳۲8001551۳-شبانهدانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار

10096--روزانهدانشگاه كردستان - سنندج

17۲45۲84541576۲روزانهدانشگاه بجنورد
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۳89۳9۲414۳-شبانهدانشگاه بجنورد

85۲9۳556-روزانهدانشگاه مازندران - بابلسر

1۳۳046485-شبانهدانشگاه مازندران - بابلسر

14۳0111۳99۲819روزانهدانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز

17۳777158-روزانهدانشگاه علم وفناوری مازندران-بهشهر

۲155195۲0-شبانهدانشگاه علم وفناوری مازندران-بهشهر

1814۲7485-روزانهدانشگاه صنعتی ارومیه

166811۳91458۲8روزانهدانشگاه ارومیه

1799715۲۲617۲14روزانهدانشگاه یاسوج

--۲1940شبانهدانشگاه یاسوج

1۳65۲1164۲5581روزانهدانشگاه اردکان

۲71601۳7۳7-روزانهدانشگاه صنعتی سیرجان

۳۲۳6618۳55-شبانهدانشگاه صنعتی سیرجان

۲0749۲087۲10606روزانهدانشگاه گلستان - گرگان )محل تحصیل علی آباد كتول(

17610--شبانهدانشگاه گلستان - گرگان )محل تحصیل علی آباد كتول(

14۲5۲5۳70-روزانهدانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل

197671841۲5968شبانهدانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل

9758--روزانهدانشگاه ایالم

15۳75--شبانهدانشگاه ایالم

111547۳99-روزانهدانشگاه صنعتی كرمانشاه

-169۲0-روزانهدانشگاه تفرش

-17۲70-شبانهدانشگاه تفرش

181۳46514-روزانهدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل

19047686۲-روزانهدانشگاه ولی عصر)عج( - رفسنجان

۲667۲11۳48-روزانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان

۲5910--شبانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان

۲881516014-روزانهدانشگاه صنعتی بیرجند

-۳918447587شبانهدانشگاه صنعتی بیرجند

۲۲۲9790۲0-روزانهدانشگاه مراغه

188461۳8۲1-روزانهمرکز آموزش عالی المرد

11119-۲4497روزانهدانشگاه بناب

۲۲8141۲615-روزانهمرکز آموزش عالی الر

۳۳۲40۲۳۲78-روزانهمجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

۳671019971-روزانهمجتمع آموزش عالی گناباد

۳786417195-روزانهدانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان

4884۳۲55۲8-شبانهدانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان

آخرین رتبه های رشته مهندسی پزشکی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش
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8۳4410۲44روزانهدانشگاه تهران

1۲0۳7654۳8روزانهدانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران

۳594۲۲8۳10۲9روزانهدانشگاه اصفهان

4۳51۲705104۲روزانهدانشگاه تبریز

6۲11457۳1۲9۲شبانهدانشگاه تبریز

-۳5461584روزانهدانشگاه شاهد - تهران

90456495۲675روزانهمرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا

1۳55119۲۲۲8840شبانهمرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا

65554۳۲۳1۳71روزانهدانشگاه صنعتی سهند - تبریز

99۳۲57۲9766۲شبانهدانشگاه صنعتی سهند - تبریز

5۲6۲11954۲۳0۳روزانهدانشگاه صنعتی همدان

-۲464۳18۲۳1غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی ابرار - تهران )ویژه خواهران(

1004۳8۳4۲۲914روزانهدانشگاه آیت اله حایری - میبد

1850-5675روزانهدانشگاه صنعتی شاهرود

۲868-747۳شبانهدانشگاه صنعتی شاهرود

15۳90-۲400۲غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی

--۲1949غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد

10954-1154۲غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی صدرالمتالهین - تهران )ویژه برادران(

44۲۲047601۲6۳65مجازیدانشگاه صنعتی سهند _تبریز

۲466۲419۲71۳۳9۲غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان

۳4491۲66591۳047غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی البرز - قزوین

۳5906۳۲889۲06۳0غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی اكباتان - قزوین

-۳۲45۲۳50۲۳غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی عالمه دهخدا - قزوین

--44561غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد

آخرین رتبه های رشته مهندسی شهرسازی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

۲09610917۳8روزانهدانشگاه تهران

۲1808۳۲-روزانهدانشگاه خوارزمی تهران

41۲4۲9۲01۳55روزانهدانشگاه فردوسی - مشهد

-516767۲۲روزانهدانشگاه هنر اصفهان

-۲۳75-روزانهدانشگاه هنر تهران

-49۲0۳041روزانهدانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( - قزوین

5549۳8۲8۳۲00روزانهدانشگاه شیراز

9846789۳1481روزانهدانشگاه مازندران - بابلسر

-11988-شبانهدانشگاه مازندران - بابلسر

7974۲014۳۳8۳1روزانهدانشگاه یزد

--11498روزانهدانشگاه گیالن - رشت

87681۳۳۳۳9686روزانهدانشگاه غیرانتفاعی معماری وهنرپارس-تهران
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نیم سال دانشگاه هنر اسالمی تبریز
اول /روزانه

18104167847۲61

نیم سال دانشگاه هنر اسالمی تبریز
دوم/ روزانه

117091157556۲۳

--1155۳روزانهدانشگاه سمنان

1690089۲9-شبانهدانشگاه سمنان

۲10799۲56-روزانهدانشگاه كردستان - سنندج

-144991164۲روزانهمرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا

۲879414۲57-شبانهمرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا

۲۳058۲49671۲9۲8روزانهدانشگاه بجنورد

17447158707971روزانهدانشگاه خلیج فارس - بوشهر

--۲64۳0غیرانتفاعیدانشگاه لرستان - خرم آباد

۲1۲1۳187477015غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد

15787657۲-روزانهدانشگاه سلمان فارسی - کازرون

۲0۳4010177-روزانهدانشگاه ارومیه

19796۲۳14516۳71روزانهدانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول

19796۲۳14516۳71غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی رسام - کرج

--۲9956غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد

18849-۲5۲87پیام نوردانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز تبریز

16061--روزانهدانشگاه بوعلی سینا - همدان)محل تحصیل كبودر آهنگ(

1۳645--روزانهمرکز آموزش عالی الر

۲789۳۲4۲۳۳16998پیام نوردانشگاه پیام نور البرز - مرکز كرج

18۳06--روزانهدانشگاه زابل

آخرین رتبه های رشته دکترای پیوسته فیزیک

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

710--روزانهمرکز تحصیالت تکمیلی در علوم پایه زنجان 

آخرین رتبه های رشته دکترای پیوسته بیوتکنولوژی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

-1۲0-روزانهدانشگاه تهران

آخرین رتبه های رشته مهندسی نفت

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

9575۲۳188روزانهدانشگاه صنعتی شریف - تهران

597۳18710۳4روزانهدانشگاه فردوسی - مشهد

-۳918-شبانهدانشگاه فردوسی - مشهد

۲67-118۲روزانهدانشگاه تهران

1۳78885۳16روزانهدانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران

۳589۳6781114روزانهدانشگاه صنعت نفت )محل تحصیل اهواز(

۲۲46۳8۲8844روزانهدانشگاه شیراز

881-۳۲4۲روزانهدانشگاه صنعتی اصفهان
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4678۲55078۳روزانهدانشگاه صنعت نفت )محل تحصیل آبادان(

6894455۲1119روزانهدانشگاه صنعتی سهند - تبریز

-5949-شبانهدانشگاه صنعتی سهند - تبریز

746۲59۲۳14۳۲روزانهدانشگاه تهران )محل تحصیل فومن گیالن(

110۳08۲4۲۲885روزانهدانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار

-15080-شبانهدانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار

101077۳184991روزانهدانشگاه خلیج فارس - بوشهر

1۳۲4۳117604549روزانهدانشکده فنی ومهندسی گرمسار

۲1051۲5۳0۲101۳5شبانهدانشکده فنی ومهندسی گرمسار

۳017--پردیسدانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران - پردیس خودگردان

19416171956415روزانهمرکز آموزش عالی المرد

آخرین رتبه های رشته معماری داخلی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

۲096508-روزانهدانشگاه هنر تهران

-48779۲۲7غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران

5978576۳۲76۳روزانهدانشگاه هنرشیراز

-80۳01۳869غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی معماری وهنرپارس-تهران

-17984۲506۳غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی رسام - کرج

آخرین رتبه های رشته مهندسی نقشه برداری

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

-۲6۲۲۲۳07روزانهدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران

54۳۲۳889۲950روزانهدانشگاه اصفهان

89488015۳۳۲9روزانهدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

1۲۲1577۲9-شبانهدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

9۲1174۳1۲7۳1روزانهدانشگاه تبریز

1۲88986596644شبانهدانشگاه تبریز

-1۳19۲-روزانهدانشگاه صنعتی اراك

118675095-روزانهدانشگاه زنجان

-17505-شبانهدانشگاه زنجان

۲779615466-روزانهدانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان

-۲84۲8-شبانهدانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان

۲۳61718۳7010۲11روزانهدانشگاه تفرش

۲11505994-روزانهدانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول

105۳1-۲1014روزانهدانشگاه تبریز )محل تحصیل مرند(

-۲6868۲4۳14شبانهدانشگاه تبریز )محل تحصیل مرند(

۲98۳115911-روزانهدانشگاه صنعتی سیرجان

-۳4455-شبانهدانشگاه صنعتی سیرجان

۳0674114۲8-روزانهدانشگاه بجنورد
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آخرین رتبه های رشته مهندسی پلیمر

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

15۲۳1۲1۳5۳6روزانهدانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران

1۳57910۳8۲روزانهدانشگاه تهران

۲4۳8۲9741159روزانهدانشگاه فردوسی - مشهد

۳850۲۳۲61۲۲8روزانهدانشگاه صنعتی اصفهان

۳869789۳4650پردیسدانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران - پردیس خودگردان

۳8۳0۲۳1۲-روزانهدانشگاه تهران )محل تحصیل رضوانشهر گیالن(

-648550۲9روزانهدانشگاه صنعتی قم

10۳5۳1۲79۳۲458روزانهدانشگاه صنعتی سهند - تبریز

-1۲79۳9857شبانهدانشگاه صنعتی سهند - تبریز

۲015716498600۲روزانهدانشگاه ارومیه

16۳17114085087روزانهمرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا

11950-1954۲شبانهمرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا

1۲408609۳-روزانهدانشگاه گلستان - گرگان

۲075۳8665-روزانهدانشگاه لرستان - خرم آباد

۲5۳۳1۲70401۲494روزانهدانشگاه بناب

۲۳۳5۳17۳41-روزانهدانشگاه یاسوج )محل تحصیل گچساران(

1۳19۲--شبانهدانشگاه یاسوج )محل تحصیل گچساران(

آخرین رتبه های رشته مهندسی مواد و متالوژی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

15۳81۲۲7599روزانهدانشگاه صنعتی شریف - تهران

18۲11477750روزانهدانشگاه تهران

۲10۳15648۳5روزانهدانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران

411۲۲0۲187۳روزانهدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران

40۲۲۳7۳6۲۲0۲روزانهدانشگاه صنعتی اصفهان

606۳4854۳511روزانهدانشگاه شیراز

6۳754096۲5۲9روزانهدانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( - قزوین

117۲95916548۲شبانهدانشگاه تبریز

5554400641۳4روزانهدانشگاه فردوسی - مشهد

10544405۲-روزانهدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

-15584148۲6شبانهدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

-989087۳7روزانهدانشگاه بوعلی سینا - همدان

-116858۲49شبانهدانشگاه كاشان

190841559785۳8روزانهدانشکده فنی و مهندسی گلپایگان

10994814747۲7روزانهدانشگاه یزد

11۳۲7154457746روزانهدانشگاه شهرکرد

1۳۲001۳0۲۳56۳1روزانهدانشگاه صنعتی سهند - تبریز
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7771-1494۳شبانهدانشگاه صنعتی سهند - تبریز

101704057-روزانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

167۳۳7500-شبانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

11۲6۲۳970-روزانهدانشگاه شهید چمران اهواز

15۲5۳1154۲5080روزانهدانشگاه زنجان

-184۳7۲0680شبانهدانشگاه زنجان

157511954794۳4روزانهدانشگاه ارومیه

154۲4175748995روزانهدانشگاه صنعتی همدان

1977614۳87-شبانهدانشگاه صنعتی همدان

15۳781۲77۳416۲روزانهدانشگاه اراک

1499۳1466۲6۲75روزانهدانشگاه صنعتی شاهرود

۲0895۳06۲67700شبانهدانشگاه صنعتی شاهرود

1859۲115196789روزانهدانشگاه سمنان

۳648617764-شبانهدانشگاه سمنان

175056046-روزانهدانشگاه آیت اله حایری - میبد

170۳۳141947۳41روزانهدانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز

-16۳981۲66۲روزانهمرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا

19۳44۲65۲716948شبانهمرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا

۲1۳۳1۲۲5981۳981روزانهدانشگاه یاسوج

19۲6۳-۲۳994شبانهدانشگاه یاسوج

190568694-روزانهدانشگاه رازی كرمانشاه

-۲۳184۲5548روزانهدانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار

-۲8649-شبانهدانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار

۲694514890-روزانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان

41470۲6576-شبانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان

۲668011466-روزانهدانشگاه مالیر

۲76411775۳-شبانهدانشگاه مالیر

۲۲904۲۲0009468روزانهدانشگاه صنعتی ارومیه

۲011018177-روزانهدانشگاه صنعتی بیرجند

-4۲794-شبانهدانشگاه صنعتی بیرجند

۲585510978-روزانهدانشگاه بناب

۲7۳19۲64۳۲1۳8۳5روزانهدانشگاه مراغه

4۳410۲۳800-روزانهمجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

دانشگاه صنعتی شریف - تهران )محل تحصیل كیش( - پردیس 
خودگردان

-۳61۲4-پردیس

-4۳۳۲۳-مجازیدانشگاه صنعتی سهند _تبریز

۲4697--روزانهمجتمع آموزش عالی گناباد

آخرین رتبه های رشته مهندسی هوافضا
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رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

7914۳6۲15روزانهدانشگاه صنعتی شریف - تهران

15198۲5۳8۲روزانهدانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران

۲۲851۳۲16۳6روزانهدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران

۳۳06189۲11۲6روزانهدانشگاه فردوسی - مشهد

--4674شبانهدانشگاه فردوسی - مشهد

1191۳7۳6۳۳151روزانهدانشگاه صنعتی ارومیه

دانشگاه صنعتی شریف - تهران )محل تحصیل كیش( - پردیس 
خودگردان

--8401پردیس

-105۲۳-پردیسدانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران - پردیس خودگردان

1۲۳4۲8054۳440روزانهمرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا

-14457-شبانهمرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا

آخرین رتبه های رشته مهندسی نساجی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

۳74۳4۳71۲06۳روزانهدانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران

14۲70۲۳11411119روزانهدانشگاه گیالن - رشت

۲55951۲۳58-شبانهدانشگاه گیالن - رشت

108۳58589679۳روزانهدانشگاه صنعتی اصفهان

۲06۲6۲0۳518۲89روزانهدانشگاه یزد

۲098811699-روزانهدانشگاه رازی كرمانشاه

۲919۲۲7856-روزانهدانشگاه صنعتی ارومیه

۲7856۳4۳9۲187۲6روزانهدانشگاه بناب

آخرین رتبه های رشته مهندسی معدن

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

۲5۳۳۳871۲019روزانهدانشگاه تهران

۳81۳4471۲104روزانهدانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران

111۳595۲1۳6۳9روزانهدانشگاه صنعتی اصفهان

11716111856496روزانهدانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( - قزوین

1909۳۲09168817روزانهدانشگاه یزد

1۳8171۲70010۳04روزانهدانشگاه كاشان

-14۲10-شبانهدانشگاه كاشان

۲471۲۲68611۲958روزانهدانشگاه صنعتی همدان

۲0۳۳09515-روزانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

-۲4417-شبانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

180۲91974۳587۲روزانهدانشگاه صنعتی سهند - تبریز

1050۳-۲1704شبانهدانشگاه صنعتی سهند - تبریز

19861۲۳59۲1۲۲60روزانهدانشگاه زنجان

15778۲1۳499960روزانهدانشگاه صنعتی اراك

۲64۳۲14175-روزانهدانشگاه صنعتی شاهرود

251 انـــتـــخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب رشـتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه



--۳1۲84شبانهدانشگاه صنعتی شاهرود

۳108416748-روزانهدانشگاه ولی عصر)عج( - رفسنجان

۲7015۲۳7911۳487روزانهدانشگاه صنعتی ارومیه

۲6469۲7۲661۳۳16روزانهدانشگاه ارومیه

4008915567-روزانهدانشگاه صنعتی بیرجند

۲544۳۲77۳615861روزانهدانشگاه مالیر

-۳۲471۳۳79۲شبانهدانشگاه مالیر

۲808016758-روزانهدانشگاه كردستان - سنندج

۳۲58۳18607-روزانهدانشگاه لرستان - خرم آباد

۲999۲۳511۲18۳64روزانهدانشگاه ارومیه )محل تحصیل میاندواب(

۳5166۲1499-روزانهمجتمع اموزش عالی زرند

-50614-شبانهمجتمع اموزش عالی زرند

--۳4۲5۳روزانهدانشگاه بیرجند

45060۲۳۳6۳-شبانهدانشگاه بیرجند

۳۳556۲۲۳77-روزانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان

48488۲19۳7-روزانهمجتمع آموزش عالی گناباد

۲54۳7--روزانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان )محل تحصیل خاش(

آخرین رتبه های رشته علوم کامپیوتر

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

۲91184149روزانهدانشگاه صنعتی شریف - تهران

614515157روزانهدانشگاه تهران

994708۳68روزانهدانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران

1۳16۲0086۳4روزانهدانشگاه شهید بهشتی - تهران

۲906۲4691005روزانهدانشگاه خوارزمی - تهران )محل تحصیل كرج(

۳4۲8۲8661845روزانهدانشگاه الزهرا)س( - تهران

--۳959روزانهدانشگاه شاهد - تهران

--56۲6روزانهدانشگاه اصفهان

4498۲4۲۲-روزانهدانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران - پردیس خودگردان

164691۳00۲6197روزانهدانشگاه كاشان

-9۳95-روزانهدانشگاه قم

-1۳0۲۳14106شبانهدانشگاه قم

-908۳74۳1روزانهدانشگاه تبریز

141۲099547565شبانهدانشگاه تبریز

1765۲1408087۳0روزانهدانشگاه مازندران - بابلسر

۲10۲۲۲160۲11417شبانهدانشگاه مازندران - بابلسر

1۳770774۳4804روزانهدانشگاه گیالن - رشت

151599۳11-شبانهدانشگاه گیالن - رشت

15574156895741روزانهدانشگاه سمنان
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-۲1854-شبانهدانشگاه سمنان

۲018518۲688۲80روزانهدانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز

18۲6417۳77117۲6روزانهدانشگاه شهرکرد

۳۲15۲۲807016۳۳8روزانهدانشگاه فسا

۲56۲8--شبانهدانشگاه فسا

۲۲61910079-روزانهدانشگاه شهید چمران اهواز

۲07418086-روزانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

۲51۳61567۳-شبانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

۲6۲8۲11558-روزانهدانشگاه گلستان - گرگان

۳149018777-شبانهدانشگاه گلستان - گرگان

-۲۳147۲4794روزانهدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل

1945۲۲4۲61۲4794روزانهدانشگاه علم وفناوری مازندران-بهشهر

-۲6945-شبانهدانشگاه علم وفناوری مازندران-بهشهر

-۲7146-روزانهدانشکده ریاضی و كامپیوتر خوانسار

-۳407041160شبانهدانشکده ریاضی و كامپیوتر خوانسار

۲7877۲97۳91۳87۳روزانهدانشگاه دامغان

-۳749945997شبانهدانشگاه دامغان

-۳1796-روزانهدانشگاه بجنورد

45060۲016۲-روزانهدانشگاه كردستان - سنندج

۳۲8۲01407۲-روزانهدانشگاه صنعتی كرمانشاه

۲45861۲19۲-روزانهدانشگاه لرستان - خرم آباد

۲56971۳161-روزانهدانشگاه رازی كرمانشاه

-۳1۳1548907روزانهدانشگاه صنعتی بیرجند

۲89۲618151-روزانهدانشگاه ولی عصر)عج( - رفسنجان

-۲5954-روزانهدانشگاه صنعتی سیرجان

۲6905--شبانهدانشگاه صنعتی سیرجان

-۲7917۳6177روزانهدانشگاه سلمان فارسی - کازرون

14740--شبانهدانشگاه سلمان فارسی - کازرون

-۳600۲۳4115روزانهمرکز اموزش عالی محالت

5۳514۲18۲8-روزانهدانشگاه كردستان - سنندج )محل تحصیل بیجار(

-۳879۳-روزانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان

4۳7۲6۲568۳-شبانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان

-۲510۲-روزانهدانشگاه والیت - ایرانشهر

-48697-روزانهمجتمع آموزش عالی بم

آخرین رتبه های رشته مهندسی اپتیک و لیزر

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

191۳8۳0985۲۳۲۲۳روزانهدانشگاه كوثر بجنورد )ویژه خواهران(

8955۳408-روزانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان
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1۲۳7۳51۲6-شبانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

15609161۲4۳114روزانهدانشگاه صنعتی ارومیه

۲۲418۲۳18810599روزانهدانشگاه بناب

آخرین رتبه های رشته مهندسی ایمنی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

90975817181۲روزانهدانشگاه صنعت نفت )محل تحصیل آبادان(

-۲۲59814۳60غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران

۲4979۲0141-روزانهمرکز آموزش عالی المرد

198۲6۲71۳7-روزانهمجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

آخرین رتبه های رشته مهندسی راه آهن

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

۳۳48۲6401505روزانهدانشگاه علم و صنعت ایران - تهران

56۲154۲656۲1روزانهدانشگاه اصفهان

آخرین رتبه های رشته مهندسی بهره برداری راه آهن

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

مهندسی بهره 
برداری راه آهن

۲077451۳7-روزانهدانشگاه صنعتی كرمانشاه

آخرین رتبه های رشته مهندسی دریا

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

1970105۲6۲7روزانهدانشگاه صنعتی شریف - تهران

۲98۳۳15۲1696روزانهدانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران

995449۲4-روزانهدانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

-۲۳454۲08۳6شبانهدانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

۲1745۲175۳70۲6روزانهدانشگاه خلیج فارس - بوشهر

15044-۲5۳97روزانهدانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

-15689-پردیسدانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران - پردیس خودگردان

آخرین رتبه های رشته مهندسی ماشین آالت دریایی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

-4904-روزانهدانشگاه صنعت نفت )محل تحصیل مازندران(

96۲۳109۲۲-روزانهدانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

1466۲91۲9-روزانهدانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

آخرین رتبه های رشته علوم مهندسی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

1۳۳81۲7۳-روزانهدانشگاه تهران

۲7۳76۲80۳915۳66روزانهدانشگاه گیالن - رشت )محل تحصیل رودسر(

169۲8۲9۳8010147روزانهمرکز آموزش عالی شهید مدرس - شهرضا

-۲0۳۳719۲0۳روزانهمرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا

-۲۳5۳6-شبانهمرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا

۳9۳96۳۳157۲۳۳19روزانهدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل )محل تحصیل نمین(

۳4570۳51۳7۲01۳1روزانهدانشگاه سلمان فارسی - کازرون
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-۳400۲-روزانهدانشگاه صنعتی كرمانشاه

-48۲۲4-شبانهدانشگاه صنعتی بیرجند

-51144-روزانهمجتمع آموزش عالی بم

آخرین رتبه های رشته مهندسی انرژی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

15۲۳117459۳روزانهدانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران

8۳9479401۲۲0روزانهدانشگاه صنعتی قم

-1097۳-پردیسدانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران - پردیس خودگردان

-180۲1۳7146روزانهدانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان

-41709-شبانهدانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان

17644-۲۲5۳0روزانهمرکز آموزش عالی المرد

آخرین رتبه های رشته مهندسی ساخت وتولید

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

1849881۳۲9روزانهدانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران

7۳۳7۳۳7716۲1روزانهدانشگاه تبریز

-1017۲6۳۲1شبانهدانشگاه تبریز

115۲7104595۳58روزانهدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

-16544-شبانهدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

-1۳151-روزانهدانشگاه اراک

1۳8۳۳658۳-روزانهدانشگاه صنعتی اراك

160771۲941707۳روزانهدانشگاه سمنان

-19177-شبانهدانشگاه سمنان

آخرین رتبه های رشته علوم ومهندسی آب

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

-5۳1059۲۳روزانهدانشگاه تهران )محل تحصیل كرج(

--8۲67روزانهدانشگاه تهران )محل تحصیل پاكدشت(

11۳6۲9۲۲74650روزانهدانشگاه شیراز

-8655646۳روزانهدانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( - قزوین

69619۳17۳176روزانهدانشگاه فردوسی - مشهد

-90۳68584روزانهدانشگاه صنعتی اصفهان

91۲6۲7۲۲۲14567روزانهدانشگاه بیرجند

150۳۳1۳64۳7884روزانهدانشگاه گیالن - رشت

1585۳9۲098498روزانهدانشگاه تبریز

--۲5606شبانهدانشگاه تبریز

198۲11991795۲7روزانهدانشگاه شهرکرد

۲۳1975018-روزانهدانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی ساری

-۲8155-شبانهدانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی ساری

1۳458۲۲8018۲46روزانهدانشگاه بوعلی سینا - همدان
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-1164۲-روزانهدانشگاه اراک

1867۲479۳-روزانهدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل

۲001410818-روزانهدانشگاه ارومیه

۲1796155۲۲-روزانهدانشگاه صنعتی شاهرود

-41۳۳5-شبانهدانشگاه صنعتی شاهرود

-1485۲-روزانهدانشگاه زنجان

۲۳06811818-روزانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

-۲7۲66-شبانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

-19887-روزانهدانشگاه شهید چمران اهواز

۲6967۲670114611شبانهدانشگاه شهید چمران اهواز

-۲0608-روزانهدانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان

۳985۲1۲۲75-شبانهدانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان

۲971۲185۳۳-روزانهدانشگاه ولی عصر)عج( - رفسنجان

44018۲501۳-شبانهدانشگاه ولی عصر)عج( - رفسنجان

-18888-روزانهمرکزآموزش عالی كاشمر

--۲۲407روزانهدانشگاه رازی كرمانشاه

۲۳۲41115۳0-روزانهدانشگاه كردستان - سنندج

-۳۲15۳-شبانهدانشگاه كردستان - سنندج

۲۲۳9۳1806۳-روزانهدانشگاه لرستان - خرم آباد

۳6811197۳0-شبانهدانشگاه لرستان - خرم آباد

14015-۲707۳روزانهدانشگاه اردکان

۳1975188۲9-شبانهدانشگاه اردکان

-۲4889-شبانهدانشگاه فسا

-۲51۲5-روزانهدانشگاه هرمزگان - بندرعباس )محل تحصیل میناب(

۲48۲8--شبانهدانشگاه هرمزگان - بندرعباس )محل تحصیل میناب(

۳11161576۲-روزانهدانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی رامین - مالثانی اهواز

۳۲194۲94861۳595روزانهدانشگاه جهرم

۳۳804۲99181۳۲65روزانهدانشگاه گنبد

۲0۳88-۳14۳6روزانهدانشگاه جیرفت

آخرین رتبه های رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

154۳5956۲-روزانهدانشگاه گیالن - رشت

۲471415۳75-شبانهدانشگاه گیالن - رشت

۲۳65۳1۳040-روزانهدانشگاه شهرکرد

۲978۲15497-روزانهدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل

-۳5680-روزانهدانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی رامین - مالثانی اهواز

آخرین رتبه های رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم )کشاورزی(

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش
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-419۲-روزانهدانشگاه تهران )محل تحصیل كرج(

۳478-7۲97روزانهدانشگاه فردوسی - مشهد

--980۲شبانهدانشگاه فردوسی - مشهد

-85459880روزانهدانشگاه تهران )محل تحصیل پاكدشت(

--1۲5۳4روزانهدانشگاه شیراز

686084۲۳1650روزانهدانشگاه صنعتی اصفهان

-7968۳4۳1۳روزانهدانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان

۳9614۲۲016-شبانهدانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان

-1459۳-روزانهدانشگاه شهید چمران اهواز

۲76۲710989-روزانهدانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی ساری

-۲9078-شبانهدانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی ساری

5۲۳6-18۳75روزانهدانشگاه تبریز

1۲869-۲1441شبانهدانشگاه تبریز

18514158۲916۲18روزانهدانشگاه شهرکرد

-۲5۲88-روزانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

-۳09۲5-شبانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

۲119811615-روزانهدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل

-۲۳۲76۲۳475روزانهدانشگاه اراک

-۲۳8۲6۲5504روزانهدانشگاه بوعلی سینا - همدان

-۲78۲1-روزانهدانشگاه رازی كرمانشاه

۲9447۲۳۲6715584روزانهدانشگاه مراغه

-۲6۳17-شبانهدانشگاه مراغه

۳574611798-روزانهدانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی رامین - مالثانی اهواز

-۲4868-روزانهدانشگاه ارومیه

۲7۲۳0170۳9-روزانهدانشگاه كردستان - سنندج

-48907-شبانهدانشگاه كردستان - سنندج

۲0۳۲0--روزانهدانشگاه رازی كرمانشاه )محل تحصیل سنقر(

--۳17۳4روزانهدانشگاه صنعتی شاهرود

-44۲95-شبانهدانشگاه صنعتی شاهرود

-۳8۳81-روزانهدانشگاه ایالم

--۳1۲۳4شبانهدانشگاه ایالم

--۳1416روزانهدانشگاه جهرم

۲4۳70--روزانهدانشگاه جیرفت

آخرین رتبه های رشته مهندسی اقتصاد کشاورزی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

-4000-روزانهدانشگاه تهران )محل تحصیل كرج(

--11۲90روزانهدانشگاه فردوسی - مشهد

174۲۲1۲788-روزانهدانشگاه گیالن - رشت
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197۲۳--شبانهدانشگاه گیالن - رشت

-۳۳۳65-روزانهدانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی ساری

-۳91۲6-شبانهدانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی ساری

--۲4175پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - تهران شرق

-۳6۳1۲-روزانهدانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی رامین - مالثانی اهواز

-۲8118-روزانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

۲0115-۲76۲۳روزانهدانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان

-45697-شبانهدانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان

-۲9446-روزانهدانشگاه اردکان

-45789-شبانهدانشگاه اردکان

۳4746۲4۲۲8-روزانهدانشگاه كردستان - سنندج

--4۳۲18روزانهدانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان

آخرین رتبه های رشته مهندسی ماشین های صنایع غذایی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

5۲555۳58۲975روزانهدانشگاه تهران )محل تحصیل كرج(

1576۲170۳97166روزانهدانشگاه تبریز

11656--شبانهدانشگاه تبریز

-8060-روزانهدانشگاه تهران )محل تحصیل پاكدشت(

15۲46161087944روزانهدانشگاه بوعلی سینا - همدان

-۲۲۲48-روزانهدانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان

-۳7787480۲1شبانهدانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان

-۲۲۳75-روزانهدانشگاه شهید چمران اهواز

۲41561۳95۳-روزانهدانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی ساری

-۲7۲15-شبانهدانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی ساری

۲۲۳681014۲-روزانهدانشگاه شهرکرد

۲0۲811۳907-روزانهدانشگاه رازی كرمانشاه )محل تحصیل سنقر(

-505۳9-شبانهدانشگاه رازی كرمانشاه )محل تحصیل سنقر(

-۲۲۳07-روزانهدانشگاه ارومیه

۲897617955-روزانهدانشگاه كردستان - سنندج

49411۲164۳-شبانهدانشگاه كردستان - سنندج

۲0۳71900951روزانهدانشگاه تهران

آخرین رتبه های رشته فیزیک مهندسی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

14۳9۲919۲5806روزانهدانشگاه صنعتی قم

9۳6۳6۲8۳4078روزانهدانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( - قزوین

-10147۲۲996روزانهدانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

-۲78۳8۳4176روزانهدانشگاه سمنان

509191579۲-شبانهدانشگاه سمنان
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۲78۳8۳417615159روزانهدانشگاه كاشان

509191579۲-شبانهدانشگاه كاشان

1499۳156195۳8۲روزانهدانشگاه تبریز

۲1041۲51۳67815شبانهدانشگاه تبریز

۲019719۲5۲8۳09روزانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

-۲6908-شبانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

-16668۲۳757روزانهدانشگاه اراک

--۲58۳6شبانهدانشگاه اراک

۳۲498۲170919476روزانهدانشگاه صنعتی شاهرود

۲1154177۳67764روزانهمرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا

۲5۲87۲41111157۲روزانهدانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز

-۳1۲۲9-روزانهدانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول

-۳1۲7۳-روزانهدانشگاه صنعتی كرمانشاه

۳۳597۳605519741روزانهدانشگاه ولی عصر)عج( - رفسنجان

-506۲9-شبانهدانشگاه ولی عصر)عج( - رفسنجان

--45۲۳۲روزانهدانشگاه دامغان

آخرین رتبه های رشته فیزیک 

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

9۲۲1595841روزانهدانشگاه صنعتی شریف - تهران

66۳4488۲1749روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید چمران - تهران

1۳06157680۳روزانهدانشگاه تهران

۳101--روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس فاطمه الزهرا )س( - اصفهان

1861۲4071155روزانهدانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران

۲96965۲11۳۳0روزانهدانشگاه شهید بهشتی - تهران

57471751-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس نسیبه - تهران

۳064۳۳16۳46روزانهدانشگاه علم و صنعت ایران - تهران

778۲۲۳۳۳-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید باهنر - اصفهان

۳75۲۳7۳615۲6روزانهدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران

-6۳546946روزانهدانشگاه صنعتی اصفهان

1۲75-6719روزانهدانشگاه فردوسی - مشهد

-8۲771۲۳50شبانهدانشگاه فردوسی - مشهد

6185458-روزانهدانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی_تهران

۳564۳604-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید رجایی - شیراز

-46744540روزانهدانشگاه خوارزمی - تهران )محل تحصیل كرج(

-450651۲0روزانهدانشگاه الزهرا)س( - تهران

-1179۳10848روزانهدانشگاه شیراز

-94814151روزانهدانشگاه شاهد - تهران

7۳4۲778۲1۲04روزانهدانشگاه اصفهان
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۲8891۲915515077روزانهدانشگاه گیالن - رشت

-1754۲17666روزانهدانشگاه كاشان

-۳۲58۳-شبانهدانشگاه كاشان

-11۲7981۳7روزانهدانشگاه تبریز

۲147۲۲۳۳۲01۳114شبانهدانشگاه تبریز

-1150610۳5۳روزانهدانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( - قزوین

۳1۳08۲4095-روزانهدانشگاه كردستان - سنندج

181۳8۳0۳101۳546روزانهدانشگاه مازندران - بابلسر

-4۳7۳۲50756شبانهدانشگاه مازندران - بابلسر

165۳1۲8۲8۳14567روزانهدانشگاه یزد

۲684614015-روزانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

-۳۳810-شبانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

۲6094۲86۲۲1۳۳9۲روزانهدانشگاه قم

-۳۳477۳1745روزانهدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل

۲9۳70۲67۳۳166۲6روزانهدانشگاه بوعلی سینا - همدان

۲6978۲65091۲650روزانهدانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز

۲51871۲18۲-روزانهدانشگاه هرمزگان - بندرعباس

-۳9579-شبانهدانشگاه هرمزگان - بندرعباس

4۲8۳7۳۳9۲۲1659۳روزانهدانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار

-506۲9-شبانهدانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار

16816۲1469567۳روزانهدانشگاه شهید چمران اهواز

-۲4517-شبانهدانشگاه شهید چمران اهواز

۲4۲886۲45-روزانهدانشگاه زنجان

-۳1477-شبانهدانشگاه زنجان

-4458۲-روزانهدانشگاه جهرم

۳171۲9۲۳9-روزانهدانشگاه اراک

۳8508۳5058۲6۲11روزانهدانشگاه یاسوج

۲۲116۳478۳1۲4۳9روزانهدانشگاه خلیج فارس - بوشهر

-۲67۳۳-روزانهدانشگاه شهرکرد

-19599-روزانهدانشگاه بجنورد

4۲55018710-روزانهدانشگاه صنعتی سیرجان

-47616-شبانهدانشگاه صنعتی سیرجان

۳1۲9۲۳۲00۲1645۲روزانهدانشگاه ارومیه

16۳81-۳0117روزانهدانشگاه سمنان

-45۳40-شبانهدانشگاه سمنان

-۲۳9۳6-روزانهدانشگاه لرستان - خرم آباد

-4519۳-شبانهدانشگاه لرستان - خرم آباد

۳5۲81۳7814۲0566روزانهدانشگاه گلستان - گرگان
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۳95۳1۲۳۲14-شبانهدانشگاه آیت اهلل بروجردی - بروجرد

۲۳۲14--روزانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان

۳4946450۲6۲۳675روزانهدانشگاه سلمان فارسی - کازرون

-۳1910-روزانهدانشگاه ایالم

-4۲80۳۳6000روزانهمرکز آموزش عالی استهبان

18156--روزانهدانشگاه ولی عصر)عج( - رفسنجان

--۳۳15۲روزانهدانشگاه رازی كرمانشاه

--۳8۳۲9روزانهدانشگاه دامغان

۳7487۲5۳88-روزانهدانشگاه مالیر

--۳604۳روزانهدانشگاه فسا

-47۲9۲-روزانهدانشگاه تفرش

-497۲4-روزانهدانشگاه گنبد

۲9050--روزانهدانشگاه زابل

آخرین رتبه های رشته ریاضیات وکاربردها

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

-988110۲روزانهدانشگاه صنعتی شریف - تهران

۲1۲0-100۳5روزانهدانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی_تهران

۲۳85۳00816۲1روزانهدانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران

--۳514روزانهدانشگاه شهید بهشتی - تهران

4۲۳44596۲۳67روزانهدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران

1081810۳۲486۳۲روزانهدانشگاه صنعتی اصفهان

-49994806روزانهدانشگاه الزهرا)س( - تهران

65475719۳1۳1روزانهدانشگاه خوارزمی - تهران )محل تحصیل كرج(

۲1۲4۲1۳11669۲۲روزانهدانشگاه فردوسی - مشهد

-۲088718480روزانهدانشگاه تبریز

15194-۲4۳۳0شبانهدانشگاه تبریز

-87765۲5۲روزانهدانشگاه شاهد - تهران

-1۲4۳61۳۲۳۲روزانهدانشگاه اصفهان

-1۲۲5۲1۲6۲6روزانهدانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( - قزوین

1951994401999۳روزانهدانشگاه شیراز

-۲۳874۲4595روزانهدانشگاه قم

۳01۳415۲۲8-روزانهدانشگاه بوعلی سینا - همدان

۲4880۲1186۳۲987روزانهدانشگاه كاشان

-۲1994۳۲71۲روزانهدانشگاه یزد

۲۳0101۳104-روزانهدانشگاه گیالن - رشت

۳۲۳841645۲-شبانهدانشگاه گیالن - رشت

--۲۳454روزانهدانشگاه صنعتی سهند - تبریز

149۲۳17909-روزانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان
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۲8۳44۲99۳۳-شبانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

15819۳449614۳15روزانهدانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول

--17660روزانهدانشگاه دامغان

4000۳64۲1-روزانهدانشگاه گلستان - گرگان

-4017۲448۲7شبانهدانشگاه گلستان - گرگان

۲۳66511511-روزانهدانشگاه شهید چمران اهواز

416۳1۲7648-روزانهدانشگاه صنعتی سیرجان

۲740448۲7714456روزانهدانشکده ریاضی و كامپیوتر خوانسار

-۲8164۲788۳روزانهمرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا

۲197۲49۳۳۳11818روزانهدانشگاه شهرکرد

--۳6571شبانهدانشگاه شهرکرد

۳۳۳56۳970017۲69روزانهدانشگاه ارومیه

1۳۳۲6-۲9197روزانهدانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز

۲9۳۳015544-روزانهدانشگاه هرمزگان - بندرعباس

-۳9158-شبانهدانشگاه هرمزگان - بندرعباس

446۲8۲۳1۳8-روزانهدانشگاه رازی كرمانشاه

-40670-روزانهدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل

-5۲۳76-روزانهدانشگاه مالیر

1199۲--شبانهدانشگاه مالیر

-۳۳79۲-روزانهدانشگاه مازندران - بابلسر

-50556-شبانهدانشگاه مازندران - بابلسر

47667۲۳608-روزانهدانشگاه لرستان - خرم آباد

-48879-شبانهدانشگاه لرستان - خرم آباد

۲14۲۲-۲90۲5روزانهدانشگاه صنعتی شاهرود

1569۲--روزانهدانشگاه زنجان

-۳9190-شبانهدانشگاه زنجان

۳409519145-روزانهدانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء - بهبهان

-۳6470-شبانهدانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء - بهبهان

40۳۳۲۲6984-روزانهدانشگاه خلیج فارس - بوشهر

--۳5861روزانهمرکز آموزش عالی شهید مدرس - شهرضا

-۳07604۳5۲1روزانهدانشگاه اراک

16706--روزانهدانشگاه نیشابور

--۳1484روزانهدانشگاه مراغه

-44۳۳8-روزانهدانشگاه آیت اهلل بروجردی - بروجرد

-۳۳719-روزانهدانشگاه مهندسی فناوری های نوین - قوچان

۲7۲94--روزانهدانشگاه جهرم

49848۲۲007-روزانهدانشگاه بناب

-۳6055-روزانهدانشگاه تفرش
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۲۲041--روزانهدانشگاه سمنان

--۳۳7۳4شبانهدانشگاه سمنان

48750۲7011-روزانهدانشگاه سلمان فارسی - کازرون

4۳756۲6۲78-روزانهدانشگاه علم وفناوری مازندران-بهشهر

--۳4441روزانهدانشگاه ایالم

-49180-روزانهدانشگاه كردستان - سنندج

۲۳1۳8--روزانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان

۲6898--روزانهدانشگاه یاسوج

-44۳۳8-شبانهدانشگاه تبریز )محل تحصیل مرند(

-48455-شبانهدانشگاه زابل

-501۲7-شبانهدانشگاه ولی عصر)عج( - رفسنجان

آخرین رتبه های رشته آموزش ریاضی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

1718۲744-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس امام خمینی - گرگان

5619۳114-روزانهدانشگاه فرهنگیان -پردیس خواجه نصیرالدین طوسی - کرمان

۲995451-روزانهدانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید باهنر - کرمان

71061764۳776روزانهدانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا )س( - اهواز

78۲515۲۲-روزانهدانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید چمران - تهران

۲47۲6۲751988روزانهدانشگاه فرهنگیان -پردیس عالمه امینی - تبریز

۲110۳۲46۲771روزانهدانشگاه فرهنگیان -پردیس آیت اهلل خامنه ای - گرگان

۲۳۳4۳477۳7۲6روزانهدانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید رجایی - شیراز

-۳485-روزانهدانشگاه فرهنگیان -پردیس نسیبه - تهران

8۳481557-روزانهدانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید رجایی - سمنان

6495۲875-روزانهدانشگاه فرهنگیان -پردیس حضرت رسول اكرم - اهواز

605860۲11۲67روزانهدانشگاه فرهنگیان -پردیس فاطمه الزهرا )س( - تبریز

۲175۳941-روزانهدانشگاه فرهنگیان -پردیس شهید مطهری - زاهدان

آخرین رتبه های رشته شیمی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

-۲1611414روزانهدانشگاه شهید بهشتی - تهرانشیمی كاربردی

--۲9۳4روزانهدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهرانشیمی كاربردی

-4500۲744روزانهدانشگاه خوارزمی - تهران )محل تحصیل كرج(شیمی كاربردی

۲101-۳749شبانهدانشگاه الزهرا)س( - تهرانشیمی كاربردی

--46۳0روزانهدانشگاه صنعتی اصفهانشیمی كاربردی

--5748روزانهدانشگاه اصفهانشیمی كاربردی

--6007روزانهدانشگاه فردوسی - مشهدشیمی كاربردی

-5668-روزانهدانشگاه كاشانشیمی كاربردی

-956711۳4۳شبانهدانشگاه كاشانشیمی كاربردی

1977--روزانهدانشگاه تبریزشیمی كاربردی
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--1۳۲۳9شبانهدانشگاه تبریزشیمی كاربردی

-104۳5-روزانهدانشگاه یزدشیمی كاربردی

84956644-روزانهدانشگاه شهید چمران اهوازشیمی كاربردی

-10807-روزانهدانشگاه بوعلی سینا - همدانشیمی كاربردی

-10994-روزانهدانشگاه سمنانشیمی كاربردی

-۲1۲10-شبانهدانشگاه سمنانشیمی كاربردی

5۲40--روزانهدانشگاه شهید باهنر - کرمانشیمی كاربردی

19795--شبانهدانشگاه شهید باهنر - کرمانشیمی كاربردی

-1۲871-روزانهدانشگاه زنجانشیمی كاربردی

-1۲8۲9-روزانهدانشگاه قمشیمی كاربردی

179587858-روزانهدانشگاه رازی كرمانشاهشیمی كاربردی

14580711۲-روزانهدانشگاه اراکشیمی كاربردی

--17144روزانهدانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریزشیمی كاربردی

-1485۲-روزانهدانشگاه كوثر بجنورد )ویژه خواهران(شیمی كاربردی

65۲۲--روزانهدانشگاه مازندران - بابلسرشیمی كاربردی

--۲0۲04شبانهدانشگاه مازندران - بابلسرشیمی كاربردی

-15718-روزانهدانشگاه گلستان - گرگانشیمی كاربردی

-19۳6۳۲0045پیام نوردانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز اصفهانشیمی كاربردی

-18846-روزانهدانشگاه ارومیهشیمی كاربردی

-18598-روزانهدانشگاه مالیرشیمی كاربردی

8940--روزانهدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیلشیمی كاربردی

1۲۳09--روزانهدانشگاه كردستان - سنندجشیمی كاربردی

-۲7014-شبانهدانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء - بهبهانشیمی كاربردی

-۲7069-روزانهدانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدانشیمی كاربردی

145۲8--روزانهدانشگاه ولی عصر)عج( - رفسنجانشیمی كاربردی

1551۳--روزانهدانشگاه دامغانشیمی كاربردی

15481--روزانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانشیمی كاربردی

16۲۲6--روزانهدانشگاه جیرفتشیمی كاربردی

-۳5575-پیام نوردانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز اهوازشیمی كاربردی

--۳55۲7غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهانشیمی كاربردی

آخرین رتبه های رشته آمار

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

-۳869۲507روزانهدانشگاه تهران

44165۲7۲۲۲1۳روزانهدانشگاه شهید بهشتی - تهران

455۲658۳۲6۳8روزانهدانشگاه عالمه طباطبایی - تهران

4155-686۳شبانهدانشگاه عالمه طباطبایی - تهران

-1۳۲801۲558روزانهدانشگاه صنعتی اصفهان

64957۳۲6۳456روزانهدانشگاه الزهرا)س( - تهران
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-196051۳۲80روزانهدانشگاه شیراز

-15۲0016۲56روزانهدانشگاه تبریز

--۲4۲1۳شبانهدانشگاه تبریز

1۲۳90۲177811۲56غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران

17۳961۳7855946روزانهدانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( - قزوین

-14۲70150۳0روزانهدانشگاه اصفهان

--718۲شبانهدانشگاه اصفهان

۲7708۳601۳1۳۲19روزانهدانشگاه خلیج فارس - بوشهر

--11981روزانهدانشگاه فردوسی - مشهد

--14569شبانهدانشگاه فردوسی - مشهد

-17۳۲71005۲روزانهدانشگاه كاشان

-۲1۳0۳-شبانهدانشگاه كاشان

۲۳4۲8۲667۲10889روزانهدانشگاه قم

-15491۳۲87۳روزانهدانشگاه بوعلی سینا - همدان

۳4۳7417195-روزانهدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل

--16816روزانهدانشگاه زابل

-۲۳069۳0897روزانهدانشگاه مازندران - بابلسر

41147۲۳775-شبانهدانشگاه مازندران - بابلسر

-4۳۳57-روزانهدانشگاه نیشابور

۲594۲1۲958-روزانهدانشگاه گیالن - رشت

-۲5۲77۲9944شبانهدانشگاه گیالن - رشت

7۳68--روزانهدانشگاه گلستان - گرگان

-4866۲-شبانهدانشگاه گلستان - گرگان

۲74608909-روزانهدانشگاه زنجان

-۲746۳۲4956روزانهدانشگاه یزد

۳40951084۲-روزانهدانشگاه كردستان - سنندج

41667۲04۳6-روزانهدانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء - بهبهان

۳۳8۲814۲4۲-روزانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

-40۲76-شبانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

-۲8517-روزانهدانشگاه شهید چمران اهواز

۲761149۳91۲۲64۲روزانهدانشگاه سمنان

-۲9918-روزانهدانشگاه رازی كرمانشاه

۳۲5111617۲-روزانهدانشگاه هرمزگان - بندرعباس

۳50۲۳۲0459-شبانهدانشگاه هرمزگان - بندرعباس

-۳0696۳5۳54روزانهدانشگاه فسا

۲656۲-۳14۳6روزانهدانشکده ریاضی و كامپیوتر خوانسار

--۳17۳4روزانهدانشگاه یاسوج

-444۳0-روزانهدانشگاه صنعتی شاهرود
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44597۲478۲-روزانهدانشگاه لرستان - خرم آباد

-50۲90-شبانهدانشگاه لرستان - خرم آباد

۲6۳۲8--روزانهدانشگاه ولی عصر)عج( - رفسنجان

-45675-روزانهدانشگاه بزرگمهر قاینات

-51085-روزانهدانشگاه مالیر

۲767۳--روزانهدانشگاه بجنورد

آخرین رتبه های رشته ایمنی صنعتی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران )محل تحصیل دانشکده 
سالمت، ایمنی و محیط زیست(

نیم سال 
اول / روزانه

۳797۳6901408

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران )محل تحصیل دانشکده 
سالمت، ایمنی و محیط زیست(

نیم سال 
دوم / روزانه

485944801864

آخرین رتبه های رشته علم اطالعات و دانش شناسی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

--6186روزانهدانشگاه عالمه طباطبایی - تهران

--114۳1روزانهدانشگاه فردوسی - مشهد

-۲۲4۲7188۲1روزانهدانشگاه قم

-11748-روزانهدانشگاه شیراز

--187۲۲روزانهدانشگاه زابل

--۲۲۲۲9شبانهدانشگاه شهید چمران اهواز

1۳149--روزانهدانشگاه خلیج فارس - بوشهر

-۳1745-شبانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

-4149۲-روزانهدانشگاه بیرجند

آخرین رتبه های رشته کارشناسی چندرسانه ای

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

نیم سال دانشگاه هنر اسالمی تبریز
اول / روزانه

۲۲56۲۲8۳16-

نیم سال دانشگاه هنر اسالمی تبریز
دوم / روزانه

16490188045050

آخرین رتبه های رشته روان شناسی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

--۲480روزانهدانشگاه عالمه طباطبایی - تهران

-۲544۲46۳روزانهدانشگاه اصفهان

--۳109روزانهدانشگاه خوارزمی - تهران )محل تحصیل كرج(

-17۲4-روزانهدانشگاه تهران

1۲1۲-5049روزانهدانشگاه شیراز

-۳0۲7-روزانهدانشگاه الزهرا)س( - تهران

-4645-روزانهدانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار

186۲-1184۲روزانهدانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز

--10474شبانهدانشگاه مازندران - بابلسر
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-7749-روزانهدانشگاه بوعلی سینا - همدان

6847-1۲۲۲۲غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد

۳5۳0--روزانهدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل

-9574-روزانهدانشگاه بجنورد

--1۳6۲8پیام نوردانشگاه پیام نور خراسان رضوی - مرکز مشهد

108۲55۳99-روزانهدانشگاه ارومیه

-111۳7-روزانهدانشگاه رازی كرمانشاه

-1۲059-روزانهدانشگاه یاسوج

-۳4019-پیام نوردانشگاه پیام نور همدان - مرکز همدان

۳5545591۳-روزانهدانشگاه هرمزگان - بندرعباس

5954--روزانهدانشگاه مالیر

۲850514۳87-شبانهدانشگاه مالیر

۳۲0176857-روزانهدانشگاه لرستان - خرم آباد )محل تحصیل نورآباددلفان(

--19۲۳9روزانهدانشگاه سلمان فارسی - کازرون

-۲10۳4-شبانهدانشگاه سلمان فارسی - کازرون

16619809۳-روزانهمرکز آموزش عالی الر

-166۳8-شبانهدانشگاه مراغه

-17471-پیام نوردانشگاه پیام نور قزوین - مرکز قزوین

-17676-غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان

--۲06۲6پیام نوردانشگاه پیام نور البرز - مرکز كرج

-18694-غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی راه دانش - بابل

--۲1۳6۲پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - واحد شهر جدید پردیس

-۳6797-غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان

--۲1944پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - واحد اسالم شهر

9۲1۳--پیام نوردانشگاه پیام نور هرمزگان - مرکز بندرعباس

9860--پیام نوردانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز تبریز

۲5009۲14۲01۳95۳پیام نوردانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز نجف آباد

--۲4160پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - مرکز پاكدشت

--۲465۳پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - واحد لواسانات

-۲۳676-روزانهدانشگاه خلیج فارس - بوشهر

-۲5018-پیام نوردانشگاه پیام نور گیالن - مرکز رودسر

--۲7917غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی عالمه محدث نوری - نور

-۲9118-غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل

45۳701۳۳۲6-پیام نوردانشگاه پیام نور چهارمحال و بختیاری - مرکز شهرکرد

-۲7766-پیام نوردانشگاه پیام نور كرمانشاه - مرکز كرمانشاه

۲8495۲۳499-پیام نوردانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز اهواز

15۳81--غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی سراج - تبریز

۳81۳418۳7۳-پیام نوردانشگاه پیام نور البرز - واحد ماهدشت
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--۳0656پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - واحد مالرد

-۳۲664-غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی رجا - قزوین

17714--پیام نوردانشگاه پیام نور كرمان - مرکز سیرجان

-۳5058-غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین

--۳۳15۲غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی كاویان - مشهد

4055۳1897۳-پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - مرکز دماوند

-۳64۲۳-پیام نوردانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراك

--۳5766پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - واحد پیشوا

-5170۲-غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی امین - فوالدشهر )اصفهان(

-40۳۳۲-غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت

-40718-پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - مرکز حسن آباد

-4106۲-غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی - خوزستان

۲۲44۲--غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی میزان - تبریز

-4۳651-پیام نوردانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز دزفول

-44۲95-غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری

-45۳70-غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی هشت بهشت اصفهان پویا- اصفهان

۲7۲50--غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی بهار - مشهد

۲7۳00--پیام نوردانشگاه پیام نور مازندران - مرکز آمل

آخرین رتبه های رشته آموزش ابتدایی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

75881159-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس امام سجاد - بیرجند

708۲۳685-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید رجایی - ارومیه

-۳074-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس بنت الهدی صدر - سنندج

540۲۲۲40-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید باهنر - همدان

140۳--روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس امام جعفر صادق - بجنورد

-1457-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید هاشمی نژاد - مشهد

-8۳05-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس فاطمه الزهرا )س( - سمنان

-50۲9-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس فاطمه الزهرا )س( - اصفهان

-۲9004۳99روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید باهنر - اصفهان

-1769-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید باهنر - شهرکرد

۲۳001490-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس فاطمه الزهرا )س( - یزد

۳۳611058-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس فاطمه الزهرا)س( ساری

-۲۳49-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس حضرت معصومه - قم

799۲۲096-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس عالمه طباطبایی - ارومیه

4818۳7951۲69روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید رجایی - شیراز

۳577۳64۲-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید بهشتی - مشهد

67۲۲۲۳81-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید مقصودی - همدان

-61۲۲-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس آیت اله طالقانی - قم
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551715۲9-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید مدرس - سنندج

78۲84۳10759روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس فاطمه الزهرا )س( - تبریز

1075--روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس امام جعفر صادق - ایالم

4841۲519-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس زینبیه - پیشوا )ورامین(

550810۲9-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس دکتر شریعتی - ساری

۲9۲6۲661-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس بنت الهدی صدر-قزوین

۳114--روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید باهنر - بیرجند

--5۲70روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس نسیبه - تهران

7۲4۲۲1۳8-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس بنت الهدی صدر - رشت

4906۳190-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس عالمه امینی - تبریز

-4064-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید پاک نژاد - یزد

66641451-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید رجایی - کرمانشاه

-4981-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس بنت الهدی صدر - اردبیل

-51۲0-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس زینب كبری )س( - اراك

500۲۳956-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید باهنر - کرمان

8806۲4۲4-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس خواجه نصیرالدین طوسی - کرمان

-8864-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس امیر كبیر - کرج

۳148--روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید رجایی - قزوین

5188۳748-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس بحرالعلوم - شهرکرد

1441--روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس حضرت رسول اكرم - اهواز

566117۲۳-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید صدوقی - کرمانشاه

9460۳۲56-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس امام محمد باقر - بجنورد

46451951-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید باهنر - شیراز

500۲۳16۲-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید مفتح - شهرری

76591598-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس آیت اله كمال وند - خرم آباد

9574۳40۳-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس آیت اهلل خامنه ای - گرگان

8709۳770-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس عالمه طباطبایی - اردبیل

--1۲640روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید چمران - تهران

7650۲787-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید بهشتی - زنجان

۳0۲8--روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس امام خمینی - گرگان

8090۲۲۲8-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید باهنر - اراك

-7611-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی - کرج

۳96۳--روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید بهشتی - بندرعباس

۳000--روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس بنت الهدی صدر - بوشهر

۲56۳--روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس كوثر - یاسوج

۳610--روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید ایزد پناه - یاسوج

۳۲۲۳--روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس عالمه طباطبایی - خرم آباد

-8481-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس فاطمه الزهرا )س( - زنجان
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8695۳586-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس امام علی - رشت

۳655--روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید مدرس - ایالم

۳7۲6--روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید مطهری - زاهدان

آخرین رتبه های رشته آموزش کودکان استثنایی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

۲198--روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس فاطمه الزهرا )س( - اصفهان

-91۲9-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید چمران - تهران

آخرین رتبه های رشته مدیریت

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

--۲551روزانهدانشگاه عالمه طباطبایی - تهرانمدیریت صنعتی

--۲77۳روزانهدانشگاه عالمه طباطبایی - تهرانمدیریت دولتی

-1045-روزانهدانشگاه عالمه طباطبایی - تهرانمدیریت بازرگانی

-109۲-روزانهدانشگاه شهید بهشتی - تهرانمدیریت صنعتی

-1059-روزانهدانشگاه شهید بهشتی - تهرانمدیریت مالی

۲75--روزانهدانشگاه خوارزمی تهرانمدیریت مالی

دانشگاه عالمه طباطبایی - تهران )محل تحصیل مؤسسه آموزش عالی مدیریت بیمه 
بیمه اكو(

-16۳8-روزانه

--۳169روزانهدانشگاه شاهد - تهرانمدیریت بازرگانی

--۳۳۲۳روزانهدانشگاه شیرازمدیریت بازرگانی

--56۳۲روزانهدانشگاه شیرازمدیریت صنعتی

--4088روزانهدانشگاه فردوسی - مشهدمدیریت صنعتی

--4457شبانهدانشگاه اصفهانمدیریت بازرگانی

--5۲94روزانهدانشگاه اصفهانمدیریت دولتی

--4467روزانهدانشگاه تهران )محل تحصیل قم(مدیریت دولتی

-48057۳50غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهرانمدیریت صنعتی

-87845554روزانهدانشگاه قممدیریت صنعتی

--6161روزانهدانشگاه قممدیریت بازرگانی

-5867-روزانهدانشگاه یزدمدیریت صنعتی

-۳880-روزانهدانشگاه یزدمدیریت مالی

-5096-روزانهدانشگاه شهید باهنر - کرمانمدیریت بازرگانی

-11۳67-شبانهدانشگاه شهید باهنر - کرمانمدیریت بازرگانی

-5445-روزانهدانشگاه مازندران - بابلسرمدیریت صنعتی

-885۲-شبانهدانشگاه مازندران - بابلسرمدیریت صنعتی

-6005-روزانهدانشگاه مازندران - بابلسرمدیریت بازرگانی

-19۲78-غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند )محل تحصیل تهران(مدیریت صنعتی

--10885غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند )محل تحصیل تهران(مدیریت مالی

--8844غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند )محل تحصیل تهران(مدیریت بازرگانی

--1۲0۳8پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - تهران غربمدیریت صنعتی

--9045پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - تهران غربمدیریت بازرگانی
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--1057۲پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - تهران غربمدیریت دولتی

-1۲715-روزانهدانشگاه خلیج فارس - بوشهرمدیریت صنعتی

--9178روزانهدانشگاه خلیج فارس - بوشهرمدیریت بازرگانی

-7479-روزانهدانشگاه هرمزگان - بندرعباسمدیریت بازرگانی

-9969-شبانهدانشگاه هرمزگان - بندرعباسمدیریت بازرگانی

-1۳4۲۳-روزانهدانشگاه هرمزگان - بندرعباسمدیریت صنعتی

-1۲151-روزانهدانشگاه آیت اله حایری - میبدمدیریت صنعتی

-88۳8-روزانهدانشگاه آیت اله حایری - میبدمدیریت مالی

-691۳-شبانهدانشگاه كاشانمدیریت بازرگانی

-8165-شبانهدانشکده علوم انسانی حضرت معصومه_قم)ویژه خواهران(مدیریت بازرگانی

-845۲-روزانهدانشگاه بوعلی سینا - همدان)محل تحصیل رزن(مدیریت بازرگانی

-۲06۲6-روزانهدانشگاه بوعلی سینا - همدان)محل تحصیل رزن(مدیریت صنعتی

-1455۲-روزانهدانشگاه بوعلی سینا - همدان)محل تحصیل رزن(مدیریت دولتی

--1۲0۲1غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند )محل تحصیل دماوند(مدیریت بازرگانی

--14561غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند )محل تحصیل دماوند(مدیریت صنعتی

-90۲۳-روزانهدانشگاه زنجانمدیریت صنعتی

48۳5--روزانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانمدیریت دولتی

۳517--روزانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانمدیریت مالی

--1۲716روزانهدانشگاه صنعتی شاهرودمدیریت صنعتی

-14516-شبانهدانشگاه صنعتی شاهرودمدیریت صنعتی

-10446-شبانهدانشگاه گیالن - رشتمدیریت بازرگانی

-۲8710۲18۳6غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهانمدیریت صنعتی

-1819717684غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهانمدیریت بازرگانی

-10۳70-روزانهدانشگاه رازی كرمانشاه )محل تحصیل جوانرود(مدیریت مالی

-10910-شبانهدانشگاه شهید چمران اهوازمدیریت بازرگانی

4۲11--روزانهدانشگاه گلستان - گرگانمدیریت بازرگانی

-14988-شبانهدانشگاه گلستان - گرگانمدیریت بازرگانی

-111۳7-روزانهدانشگاه اردکانمدیریت دولتی

--14658غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهدمدیریت بازرگانی

--179۳4پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - واحد ریمدیریت دولتی

--1619۲پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - واحد ریمدیریت بازرگانی

-11897-شبانهدانشگاه یزد - مهریزمدیریت بازرگانی

47۲7--روزانهدانشگاه كردستان - سنندجمدیریت بازرگانی

-۲۳509-پیام نوردانشگاه پیام نور فارس - مرکز شیرازمدیریت بازرگانی

--15890غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی ایوانکیمدیریت بازرگانی

--۲015۳غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی ایوانکیمدیریت صنعتی

--41850غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی ایوانکیمدیریت بیمه

-1591614۲64شبانهدانشگاه سمنانمدیریت دولتی

271 انـــتـــخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب رشـتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه



--16۲84پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - واحد لواساناتمدیریت بازرگانی

-195471710۳پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - واحد لواساناتمدیریت دولتی

--17678غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی پرندک - پرندمدیریت صنعتی

-1۳857-روزانهدانشگاه ولی عصر)عج( - رفسنجانمدیریت صنعتی

-۲6۲۳۳14115غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی رجا - قزوینمدیریت مالی

-۳18۳۲40880غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی رجا - قزوینمدیریت صنعتی

-14508-روزانهدانشگاه لرستان - خرم آبادمدیریت بازرگانی

-1841۲16۲90پیام نوردانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز اصفهانمدیریت صنعتی

-1877۲۲۲56۳روزانهدانشگاه گنبد )محل تحصیل آزادشهر(مدیریت بیمه 

--16506روزانهدانشگاه ایالممدیریت بازرگانی

۲115917661-پیام نوردانشگاه غیرانتفاعی البرز - قزوینمدیریت مالی

--۳0۲44پیام نوردانشگاه غیرانتفاعی البرز - قزوینمدیریت صنعتی

--۲0974روزانهمجتمع آموزش عالی گنابادمدیریت بازرگانی

دانشگاه پیام نور قم - مرکز قم )محل تحصیل خواهران »پردیسان« و مدیریت بازرگانی
برادران »ساختمان شماره ۲«(

--۲1617پیام نور

-۲06۳۳-پیام نوردانشگاه پیام نور البرز - مرکز كرجمدیریت دولتی

--۲۲777غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهانمدیریت بازرگانی

-۲8199-پیام نوردانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز ارومیهمدیریت بازرگانی

-۲۳089۲1059غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی بصیر - آبیكمدیریت بازرگانی

10۲17--غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی ابرار - تهران )ویژه خواهران(مدیریت صنعتی

10580--پیام نوردانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز اهوازمدیریت صنعتی

-۳1189-پیام نوردانشگاه پیام نور همدان - مرکز همدانمدیریت دولتی

1۲00۲--پیام نوردانشگاه پیام نور همدان - مرکز همدانمدیریت صنعتی

-۲4669-پیام نوردانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراكمدیریت بازرگانی

--۲6670روزانهدانشگاه والیت - ایرانشهرمدیریت بازرگانی

-۲6۲18-پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - مرکز ورامینمدیریت بازرگانی

-۳10۳0-پیام نوردانشگاه پیام نور زنجان - مرکز زنجانمدیریت بازرگانی

1۳0۲1--غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی رسام - کرجمدیریت مالی

--۲8۳۳4غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی غزالی - قزوینمدیریت بیمه 

-۳041۳-پیام نوردانشگاه پیام نور اردبیل - مرکز اردبیلمدیریت بازرگانی

-۳5198-پیام نوردانشگاه پیام نور اردبیل - مرکز اردبیلمدیریت صنعتی

-۲9۳09-پیام نوردانشگاه پیام نور اردبیل - مرکز اردبیلمدیریت دولتی

14908--پیام نوردانشگاه پیام نور گیالن - مرکز رشتمدیریت بازرگانی

--۲9847پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - واحد مالردمدیریت صنعتی

-۳119146199غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهدمدیریت بازرگانی

--۳۲578غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی زند - شیرازمدیریت بازرگانی

-۳61۲4-پیام نوردانشگاه پیام نور كرمان - مرکز كرمانمدیریت بازرگانی

19995--پیام نوردانشگاه پیام نور قزوین - مرکز قزوینمدیریت دولتی
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۳48474060640606غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی عالمه رفیعی - قزوینمدیریت بازرگانی

--۳5064غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی كار )محل تحصیل قزوین(مدیریت بازرگانی

--۳5079پیام نوردانشگاه پیام نور البرز - واحد گرمدرهمدیریت دولتی

--4۲094غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی عالمه قزوینی - قزوینمدیریت بازرگانی

۳0۲98-۳9۳65غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی كاسپین - البرز قزوینمدیریت بازرگانی

--40149غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی موالنا - آبیکمدیریت بازرگانی

-444755۲954غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی سهروردی - قزوینمدیریت صنعتی

مدیریت فرهنگی 
هنری 

-۲۳498-غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران

مدیریت كسب و 
کارهای كوچک

--۲5919شبانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان

مدیریت و بازرگانی 
دریایی

-18۳90-روزانهدانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

آخرین رتبه های رشته حسابداری

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

--۲۲89روزانهدانشگاه عالمه طباطبایی - تهران

-156۲-روزانهدانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( - قزوین

-16۳۳-روزانهدانشگاه الزهرا)س( - تهران

۳0۲8195719۳6روزانهدانشگاه فردوسی - مشهد

-1805-روزانهدانشگاه خوارزمی تهران

-48774877غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران

-۲499-روزانهدانشگاه تهران )محل تحصیل قم(

-۲718-روزانهدانشگاه اصفهان

--47۳8شبانهدانشگاه اصفهان

98۲4۳448-روزانهدانشگاه بجنورد

5۳8۲--شبانهدانشگاه بجنورد

-۳۳46-روزانهدانشگاه شیراز

-64998097روزانهدانشگاه قم

-4079-شبانهدانشگاه مازندران - بابلسر

-41۲6-غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران

-4186-روزانهدانشگاه گیالن - رشت

--6710روزانهدانشگاه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند )محل تحصیل تهران(

-4۳80-روزانهدانشگاه صنعتی شاهرود

1485--روزانهدانشگاه سمنان

1510--روزانهدانشگاه بوعلی سینا - همدان

دانشگاه پیام نور قم - مرکز قم )محل تحصیل خواهران »پردیسان« و 
برادران »ساختمان شماره ۲«(

-49۳9-پیام نور

-5445-روزانهدانشگاه شهید چمران اهواز

--84۲0روزانهدانشگاه خلیج فارس - بوشهر

-779۲-شبانهدانشگاه یزد - مهریز
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-7884-شبانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

-8911۲0۳6۳غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان

-100697064پیام نوردانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز اصفهان

۲450--روزانهدانشگاه هرمزگان - بندرعباس

۲708--روزانهدانشکده علوم انسانی حضرت معصومه_قم)ویژه خواهران(

11170-11457غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند )محل تحصیل دماوند(

-8۳66-روزانهدانشگاه ارومیه

--8۳66غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی

-11۲۳5-روزانهدانشگاه كردستان - سنندج

-۲۲040-شبانهدانشگاه كردستان - سنندج

-101۳6-غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی رسام - کرج

11658۳۳۲4-روزانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان )محل تحصیل بافت(

18609180۲0-شبانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان )محل تحصیل بافت(

448۲-1۲889غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی آل طه - تهران )ویژه خواهران(

-117۳6-روزانهدانشگاه گنبد

-1074۳-روزانهدانشگاه بوعلی سینا - همدان)محل تحصیل رزن(

14۲78168۲۲8189روزانهدانشگاه بزرگمهر قاینات

-1۳7۳7-غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

--14648پیام نوردانشگاه پیام نور خراسان رضوی - مرکز مشهد

--۲6890غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان

--151۲4پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - مرکز پاكدشت

--15۳00غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی پرندک - پرند

-1۲419-پیام نوردانشگاه پیام نور چهارمحال و بختیاری - مرکز شهرکرد

--15661غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان

-1۲514-پیام نوردانشگاه پیام نور اصفهان - واحد كاشان

-1۲604-غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل

--17669پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - واحد اسالم شهر

--160۲1پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - مرکز ورامین

-14704-پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - واحد مالرد

-15۲6۳-پیام نوردانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز نجف آباد

-19586-غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی - خوزستان

-17۳89-پیام نوردانشگاه پیام نور یزد - مرکز یزد

۳۲۲۳918۳06-غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی كاسپین - البرز قزوین

-17566-پیام نوردانشگاه پیام نور اصفهان - واحد خمینی شهر

-۳4677-غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت

-18494-پیام نوردانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز خوی

--۲1180غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی البرز - قزوین

-190۲1-پیام نوردانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز ارومیه

انـــتـــخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب رشـتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه274



-۲1496۲۳446پیام نوردانشگاه پیام نور فارس - مرکز شیراز

17599-۲1674غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی

94۲6--پیام نوردانشگاه پیام نور گیالن - مرکز رشت

-۲0655-غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی حکمت - قم

--44۳51غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی كوثر قزوین

-۲۲1۳8-غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی بصیر - آبیك

-۲۲۲48-پیام نوردانشگاه پیام نور البرز - واحد هشتگرد

--۲7۲۳7غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی زند - شیراز

-۲۳۲۲9-پیام نوردانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز اهواز

--۲577۳غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی فردوس - مشهد

--۲4761پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - واحد پیشوا

--۲48۲8غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید كاشانی - آبیک

-۲4۲61-پیام نوردانشگاه پیام نور گیالن - مرکز صومعه سرا

-۲5۲6۲-پیام نوردانشگاه پیام نور البرز - واحد ماهدشت

1۲658--شبانهدانشگاه ایالم

-۲7۲15-غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی حافظ - شیراز

1۳907--پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - مرکز دماوند

-۲961۳۳5۳1۳غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار

-۲971۲۳۲۳99غیرانتفاعیغیر انتفاعی علوم و توسعه پایدار آریا - ایوانکی

--۲978۲غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان

-۳0۳66-پیام نوردانشگاه پیام نور كرمان - مرکز كرمان

۲468۳-40758غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی غزالی - قزوین

-۳1761-غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی اوج - آبیك

18197--روزانهمجتمع آموزش عالی سراوان

-۳5۳4446770غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی عطار - مشهد

--۳6976غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین

--۳7559غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی عالمه قزوینی - قزوین

--۳7559پیام نوردانشگاه پیام نور خوزستان - واحد شوشتر

آخرین رتبه های رشته علوم قرآن و حدیث

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

دانشگاه علوم و معارف قران كریم - وابسته به سازمان اوقاف و امور 
خیریه - قم )محل تحصیل بجنورد(

577018۳44-روزانه

دانشگاه علوم و معارف قران كریم - وابسته به سازمان اوقاف و امور 
خیریه -قم)محل تحصیل دولت آباد اصفهان(

-707۲-روزانه

دانشگاه علوم و معارف قران كریم - وابسته به سازمان اوقاف و امور 
خیریه - قم )محل تحصیل قم(

-8165-روزانه

دانشگاه علوم و معارف قران كریم - وابسته به سازمان اوقاف و امور 
خیریه - قم )محل تحصیل میبد(

1581۳--روزانه

دانشگاه علوم و معارف قران كریم - وابسته به سازمان اوقاف و امور 
خیریه - قم )محل تحصیل خمین(

--۳۳651روزانه

275 انـــتـــخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب رشـتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه



دانشگاه علوم و معارف قران كریم - وابسته به سازمان اوقاف و امور 
خیریه - قم )محل تحصیل مراغه(

--۳4018شبانه

دانشگاه علوم و معارف قران كریم - وابسته به سازمان اوقاف و امور 
خیریه - قم )محل تحصیل مالیر(

-41907-روزانه

دانشگاه علوم و معارف قران كریم - وابسته به سازمان اوقاف و امور 
خیریه - قم )محل تحصیل شاهرود(

-450۲6-شبانه

آخرین رتبه های رشته فقه و حقوق

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

7۳675180770روزانهدانشگاه شهید مطهری

-7۲4۲-روزانهدانشکده علوم انسانی حضرت معصومه_قم)ویژه خواهران(

--۲۳4۲8شبانهدانشکده علوم انسانی حضرت معصومه_قم)ویژه خواهران(

-۲655618956غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسالمی )محل تحصیل تهران(

-۲6۳44-غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسالمی )محل تحصیل بندرعباس(

آخرین رتبه های رشته اقتصاد

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

-1466-روزانهدانشگاه شهید بهشتی - تهران

-۲89۲1695روزانهدانشگاه عالمه طباطبایی - تهران

-۳095۲۲60روزانهدانشگاه خوارزمی تهران

--۳507روزانهدانشگاه فردوسی - مشهد

-۳765-روزانهدانشگاه اصفهان

-4961-روزانهدانشگاه شیراز

-5445-روزانهدانشگاه تبریز

-79۲۳-روزانهدانشگاه بوعلی سینا - همدان

-1055410000روزانهدانشگاه قم

-1۳464-روزانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

-1۳19۲-شبانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

--10۲58روزانهدانشگاه گیالن - رشت

1707814089۳49۳شبانهدانشگاه گیالن - رشت

-7980-روزانهدانشگاه یزد

--148۲1روزانهدانشگاه صنعتی شاهرود

-10400-روزانهدانشگاه شهید چمران اهواز

-10585-روزانهدانشگاه مازندران - بابلسر

--15584روزانهدانشگاه ارومیه

-14۳۲1-روزانهدانشگاه رازی كرمانشاه

-14757-روزانهدانشگاه آیت اله حایری - میبد

7565--روزانهدانشگاه كردستان - سنندج

-۲0849-روزانهدانشگاه لرستان - خرم آباد

140۲5--روزانهدانشگاه بجنورد

4475617590-شبانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان )محل تحصیل بافت(
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-4۳845-پیام نوردانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز اهواز

آخرین رتبه های رشته علوم ورزشی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

--۲595۲شبانهدانشگاه بجنورد

-۳۲066-شبانهدانشگاه رازی كرمانشاه

-۳۳690-روزانهمجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند )وی ژه خواهران(

آخرین رتبه های رشته تاریخ اسالم

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

-17119-غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسالمی )محل تحصیل تهران(

-۲1۲۳۳-روزانهدانشگاه آیت اله حایری - میبد

آخرین رتبه های رشته جهانگردی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

--۲98۳روزانهدانشگاه عالمه طباطبایی - تهران

-۳711-روزانهدانشگاه گیالن - رشت

--78۳5غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران

--9۳۳1روزانهدانشگاه تبریز

--14617شبانهدانشگاه تبریز

-8977-روزانهدانشگاه یزد

--149۳5روزانهدانشگاه پیام نور تهران - تهران غرب

-1۲514-روزانهدانشگاه مازندران - بابلسر )محل تحصیل نوشهر(

-۲۳718-شبانهدانشگاه مازندران - بابلسر )محل تحصیل نوشهر(

6۲75--روزانهدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل

--۲095۳روزانهدانشگاه شهرکرد

-۳۳0991541۲مجازیدانشگاه شیراز

--۳551۲پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - واحد شهر جدید پردیس

آخرین رتبه های رشته هتلداری

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

--1498۲غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران

آخرین رتبه های رشته کاردانی فنی برق

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

100488084۲5۲9روزانهدانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران

۲8651--روزانهدانشگاه بیرجند )محل تحصیل فردوس(

آخرین رتبه های رشته کاردانی فنی مکانیک

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

17876-41650روزانهدانشگاه یاسوج )محل تحصیل چرام(

-49۳۳۳-شبانهدانشگاه یاسوج )محل تحصیل چرام(

-447۳9-روزانهدانشگاه یاسوج )محل تحصیل گچساران(

آخرین رتبه های رشته کاردانی فنی عمران

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش
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--۳7179شبانهآموزشکده فنی نقشه برداری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

۳540418۳64-روزانهدانشگاه تبریز )محل تحصیل مرند(

--۳8۳0۲شبانهدانشگاه تبریز )محل تحصیل مرند(

۲6765--روزانهدانشگاه گنبد )محل تحصیل مینودشت(

-41047-روزانهدانشگاه تربت حیدریه

۲4574--روزانهدانشگاه زابل

۲585۲--روزانهدانشگاه یاسوج )محل تحصیل چرام(

آخرین رتبه های رشته کاردانی نقشه برداری

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

--9956روزانهآموزشکده فنی نقشه برداری - سازمان نقشه برداری كشور

۲4۲59۲5۳55815۲شبانهآموزشکده فنی نقشه برداری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

۲۳84۲--روزانهمرکز آموزش عالی ممسنی

-۳8098-شبانهمرکز آموزش عالی ممسنی

آخرین رتبه های رشته کاردانی معماری

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

۳8844۲6۲17-روزانهمجتمع اموزش عالی زرند

-۲8199-روزانهدانشگاه ارومیه )محل تحصیل خوی(

--۳159۳روزانهدانشگاه تربت حیدریه

-5۳445-شبانهدانشگاه تربت حیدریه

آخرین رتبه های رشته کاردان فنی صنایع

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

--۳۲694روزانهدانشگاه تبریز )محل تحصیل میانه(

--۲5696شبانهدانشگاه تبریز )محل تحصیل میانه(

آخرین رتبه های رشته کاردان فنی معدن

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

۳785۲4549۲15060روزانهدانشگاه صنعتی سهند - تبریز )محل تحصیل ورزقان(کاردان فنی معدن

آخرین رتبه های رشته کاردان فنی خط و ابنیه

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

کاردان فنی خط 
و ابنیه

-4158۳-روزانهدانشگاه تبریز )محل تحصیل میانه(

آخرین رتبه های رشته کاردانی کشاورزی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

14875۲699۲7100روزانهآموزشکده كشاورزی كرج - وزارت جهاد كشاورزیکاردانی كشاورزی

-4۲058-شبانهآموزشکده كشاورزی كرج - وزارت جهاد كشاورزیکاردانی كشاورزی

-۲8471-روزانهدانشگاه ایالم)آموزشکده كشاورزی وفنی مهندسی دهلران(کاردانی كشاورزی
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الف( جداول گروه علوم تجربی:

این کتاب  صرفاً جنبه ی مشاوره دارد و معیار انتخاب رشته دفترچه ی شماره ی 2 سازمان سنجش  می باشد.

ــودن، شکســت ظرفیت هــا، جنســیت، اعمــال بعضــی از  ــه بومــی ب ــا توجــه ب بعضــی از رتبه هــا در ایــن فصــل از کتــاب ب

ــا کــد  ســهمیه ها بعــد از اعــالم رتبــه  در ســهمیه ی مناطــق، تفــاوت رتبــه در بیــن زیــر گروه هــا و ....  کمــی متفــاوت ب

ــد. ــرار ندهی ــری خــود ق ــار تصمیم گی ــداد را معی ــن اع ــاً ای ــذا صرف رشــته  های مشــابه می باشــد. ل

آخرین رتبه های رشته پزشکی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

7۲۲57۲۲7روزانهدانشگاه علوم پزشکی تهران

19745614۲نیم سال اول / روزانهدانشگاه علوم پزشکی شیراز

46۳80۲۳۳4نیم سال دوم / روزانهدانشگاه علوم پزشکی شیراز

۲8840۲106نیم سال اول / روزانهدانشگاه علوم پزشکی مشهد

48۲70۲۲08نیم سال دوم / روزانهدانشگاه علوم پزشکی مشهد

4۳1661۲04نیم سال اول / روزانهدانشگاه علوم پزشکی تبریز

59۲88041۲نیم سال دوم / روزانهدانشگاه علوم پزشکی تبریز

۳14۳9۳1۳6نیم سال اول / روزانهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان

-4۳9605نیم سال دوم / روزانهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان

144۳09۲75نیم سال اول / روزانهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران

۲55۳68404نیم سال دوم / روزانهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران

6۳810448۲7روزانهدانشگاه علوم پزشکی یزد

۳04618551روزانهدانشگاه علوم پزشکی ایران

48۳-94۳روزانهدانشگاه علوم پزشکی بابل

۳859۳۳6۲۳نیم سال اول / روزانهدانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری

10۲11۳81791نیم سال دوم / روزانهدانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری

77۲1098۲71نیم سال اول / روزانهدانشگاه علوم پزشکی گیالن - رشت

10061۳4۳690نیم سال دوم / روزانهدانشگاه علوم پزشکی گیالن - رشت

145۳5۳9-روزانهدانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه

66981۲۳45نیم سال اول / روزانهدانشگاه علوم پزشکی همدان

11551567657نیم سال دوم / روزانهدانشگاه علوم پزشکی همدان

77510۳4779روزانهدانشگاه علوم پزشکی قزوین

667101849۳نیم سال اول / روزانهدانشگاه علوم پزشکی ارومیه

8891۲56555نیم سال دوم / روزانهدانشگاه علوم پزشکی ارومیه

477744587نیم سال اول / روزانهدانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج

-686916نیم سال دوم / روزانهدانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج

1778694-نیم سال اول / روزانهدانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد

1۳۲۲۲0041008نیم سال دوم / روزانهدانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد

8691494598نیم سال اول / روزانهدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
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-1۲981854نیم سال دوم / روزانهدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

569-145۲روزانهدانشگاه علوم پزشکی بوشهر

11441744718روزانهدانشگاه علوم پزشکی فسا

999111۲768روزانهدانشگاه علوم پزشکی قم

1۳814۲6-نیم سال اول / روزانهدانشگاه علوم پزشکی كرمان

1۳90551-نیم سال دوم / روزانهدانشگاه علوم پزشکی كرمان

8491744864نیم سال اول / روزانهدانشگاه علوم پزشکی شاهرود

100917841149نیم سال دوم / روزانهدانشگاه علوم پزشکی شاهرود

168759۳-نیم سال اول / روزانهدانشگاه علوم پزشکی كردستان - سنندج

1۲46177۳694نیم سال دوم / روزانهدانشگاه علوم پزشکی كردستان - سنندج

107615586۲۳روزانهدانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان

106615۲71۲7۲روزانهدانشگاه علوم پزشکی كاشان

-10۲81541نیم سال اول / روزانهدانشگاه علوم پزشکی سمنان

119۳16۳1100۲نیم سال دوم / روزانهدانشگاه علوم پزشکی سمنان

-1601-نیم سال اول / روزانهدانشگاه علوم پزشکی اراک

1۲14171089۳نیم سال دوم / روزانهدانشگاه علوم پزشکی اراک

--۳59روزانهدانشگاه شاهد - تهران)رشته های پزشکی(

10۳01۳908۲7روزانهدانشگاه علوم پزشکی زنجان

1040-108۳نیم سال اول / پردیسدانشگاه علوم پزشکی شیراز - پردیس خودگردان

1۳۳7۲۲111087نیم سال دوم / پردیسدانشگاه علوم پزشکی شیراز - پردیس خودگردان

18175۲6-نیم سال اول / روزانهدانشگاه علوم پزشکی یاسوج

1۳96۲0۲7710نیم سال دوم / روزانهدانشگاه علوم پزشکی یاسوج

1107156۳655روزانهدانشگاه علوم پزشکی اردبیل

1۲11165557۲روزانهدانشگاه علوم پزشکی بیرجند

77514۲۲1۲0۳نیم سال اول / روزانهدانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

1118179۳168۳نیم سال دوم / روزانهدانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران - پردیس 
خودگردان

45110۳6675نیم سال اول / پردیس

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران - پردیس 
خودگردان

674187010۲۳نیم سال دوم / پردیس

1011176461۲نیم سال اول / روزانهدانشگاه علوم پزشکی سبزوار

190۲666-نیم سال دوم / روزانهدانشگاه علوم پزشکی سبزوار

1449۲7181۳14پردیسدانشگاه علوم پزشکی مشهد - پردیس خودگردان

-197۲-نیم سال اول / روزانهدانشگاه علوم پزشکی زاهدان

1458۲045101۲نیم سال دوم / روزانهدانشگاه علوم پزشکی زاهدان

948۲101869روزانهدانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

969۲1708۳8روزانهدانشگاه علوم پزشکی ایالم

11111770779نیم سال اول / روزانهدانشگاه علوم پزشکی جهرم

--141۲نیم سال دوم / روزانهدانشگاه علوم پزشکی جهرم

1458۲۳441۲76روزانهدانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل

16۳4۲787۲0۲7پردیسدانشگاه علوم پزشکی بابل - پردیس خودگردان

۲199۳۲۲۲1776پردیسدانشگاه علوم پزشکی همدان - پردیس خودگردان

1085۲۲7۲99۳نیم سال اول / پردیسدانشگاه علوم پزشکی تبریز - پردیس خودگردان
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1740۲8111177نیم سال دوم / پردیسدانشگاه علوم پزشکی تبریز - پردیس خودگردان

1۳841861749روزانهدانشگاه علوم پزشکی گناباد

1۳5619۲5811نیم سال اول / روزانهدانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

1479۲۳۲88۲9نیم سال دوم / روزانهدانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

-14۳5-نیم سال اول / روزانهدانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد

-1۲5۳1811نیم سال دوم / روزانهدانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد

1488۲۲7۲1096روزانهدانشکده علوم پزشکی آبادان

۲04۲10۲0-روزانهدانشگاه علوم پزشکی دزفول

۲090۳19۲146۲پردیسدانشگاه علوم پزشکی ارومیه - پردیس خودگردان

154۲۲4691177روزانهدانشگاه علوم پزشکی زابل

11۳۳۲19199۳روزانهدانشگاه علوم پزشکی بم

1186۲167706روزانهدانشگاه علوم پزشکی جیرفت

14۳7۲4111517پردیسدانشگاه علوم پزشکی اصفهان - پردیس خودگردان

دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری - پردیس 
خودگردان

1765۳۲161958پردیس

۲1۲1۳۲99۲157پردیسدانشگاه علوم پزشکی یزد - پردیس خودگردان

دانشگاه علوم پزشکی گیالن - رشت )محل تحصیل 
بندرانزلی( - پردیس خودگردان

۲009۳0۲719۳۲پردیس

۲۲۲۲۳۲881764پردیسدانشگاه علوم پزشکی اردبیل - پردیس خودگردان

۲۳08۳6۲81944پردیسدانشگاه علوم پزشکی زنجان - پردیس خودگردان

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - 
پردیس خودگردان

۳۳14199۲-پردیس

دانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه - پردیس 
خودگردان

۲۲86۳4581687پردیس

دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس - پردیس 
خودگردان

۲448۳71۳۲۲41پردیس

دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان - پردیس 
خودگردان

۲۲۲6۳۳4717۳1پردیس

۲07۲۳49۳۲170پردیسدانشگاه علوم پزشکی كاشان)آران وبیدگل(

۲۳0۲۳485۲165پردیسدانشگاه علوم پزشکی كرمان - پردیس خودگردان

۲5۳۲۳877۲۳57پردیسدانشگاه علوم پزشکی زاهدان - پردیس خودگردان

آخرین رتبه های رشته دندانپزشکی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

-119174نیم سال اول / روزانهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران

15۳4۳9۳47نیم سال دوم / روزانهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران

185۳65466روزانهدانشگاه علوم پزشکی تهران

۳675۲6740روزانهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان

41490560۳روزانهدانشگاه علوم پزشکی شیراز

-509716روزانهدانشگاه علوم پزشکی مشهد

-55۳81۲روزانهدانشگاه علوم پزشکی تبریز

-66797۳روزانهدانشگاه علوم پزشکی یزد

70711۲۳7۲6روزانهدانشگاه علوم پزشکی همدان

-54761۲روزانهدانشگاه شاهد - تهران)رشته های پزشکی(

6۲۳86468۲روزانهدانشگاه علوم پزشکی بابل

656107۲8۲4روزانهدانشگاه علوم پزشکی گیالن - رشت
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70810778۳4روزانهدانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری

541665599روزانهدانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج

8۲71149۳96روزانهدانشگاه علوم پزشکی كرمان

60۳8697۳0روزانهدانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران - پردیس 
خودگردان

494-4۳6نیم سال اول / پردیس

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران - پردیس 
خودگردان

--486نیم سال دوم / پردیس

96514۳8945روزانهدانشگاه علوم پزشکی اراک

1۲68۲16۳1069پردیسدانشگاه علوم پزشکی مشهد - پردیس خودگردان

768999569روزانهدانشگاه علوم پزشکی كاشان

10۳6178446۲روزانهدانشگاه علوم پزشکی بوشهر

9۲5118۲918روزانهدانشگاه علوم پزشکی زنجان

-6711115روزانهدانشگاه علوم پزشکی ارومیه

-8578۳4روزانهدانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

69۲14۲0504روزانهدانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد

1۲64۲0891564پردیسدانشگاه علوم پزشکی اصفهان - پردیس خودگردان

1۲591687869روزانهدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

-1090۲147روزانهدانشگاه علوم پزشکی یاسوج

906۲004884پردیسدانشگاه علوم پزشکی تبریز - پردیس خودگردان

88۳1۳08816روزانهدانشگاه علوم پزشکی قم

-9791149روزانهدانشگاه علوم پزشکی اردبیل

8671468791روزانهدانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه

8751۲88787روزانهدانشگاه علوم پزشکی سمنان

1444959-روزانهدانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان

--78۳پردیسدانشگاه علوم پزشکی شیراز - پردیس خودگردان

1074۲۲0۲1455پردیسدانشگاه علوم پزشکی بابل - پردیس خودگردان

10۲51۳8587۲روزانهدانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

-1544-نیم سال اول / روزانهدانشگاه علوم پزشکی زاهدان

-1877-نیم سال دوم / روزانهدانشگاه علوم پزشکی زاهدان

10401844749روزانهدانشگاه علوم پزشکی كردستان - سنندج

-1۳841748روزانهدانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

106۲۲0۲7106۲روزانهدانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد

۲۳64471-روزانهدانشگاه علوم پزشکی ایالم

۲6091۳74-پردیسدانشگاه علوم پزشکی همدان - پردیس خودگردان

دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری - پردیس 
خودگردان

146۲19۳61۳71پردیس

دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان - پردیس 
خودگردان

1714۲650145۲پردیس

1661۲۳671۳66پردیسدانشگاه علوم پزشکی یزد - پردیس خودگردان

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - 
پردیس خودگردان

1917۲85516۳7پردیس

دانشگاه علوم پزشکی گیالن - رشت )محل تحصیل 
بندرانزلی( - پردیس خودگردان

1757۲5561494پردیس

148۳۲597988پردیسدانشگاه علوم پزشکی ارومیه - پردیس خودگردان
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۲78۲1۲۳8-پردیسدانشگاه علوم پزشکی اردبیل - پردیس خودگردان

دانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه - پردیس 
خودگردان

۲79۲1188-پردیس

1749۲4۲۳1۳۲1پردیسدانشگاه علوم پزشکی زنجان - پردیس خودگردان

1988۳0461799پردیسدانشگاه علوم پزشکی زاهدان - پردیس خودگردان

دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس - پردیس 
خودگردان

1965۲9901679پردیس

آخرین رتبه های رشته داروسازی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

9951757106۲روزانهدانشگاه علوم پزشکی تهران

97۳16581۲77روزانهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران

1069۲1۲918۲5روزانهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان

1188۲4691450روزانهدانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران - پردیس 
خودگردان

16۳8۳409177۳پردیس

-1094۲1۳9نیم سال اول / روزانهدانشگاه علوم پزشکی تبریز

--16۳4نیم سال دوم / روزانهدانشگاه علوم پزشکی تبریز

-1687۲71۲روزانهدانشگاه علوم پزشکی زنجان

1۳811916716روزانهدانشگاه علوم پزشکی مشهد

156۳۲۲57866روزانهدانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه

1۲11۲۲19806روزانهدانشگاه علوم پزشکی ارومیه

14۲61558880روزانهدانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج

1506۲6161074روزانهدانشگاه علوم پزشکی گیالن - رشت

15۲۳19941101روزانهدانشگاه علوم پزشکی شیراز

1۳88۲08711881روزانهدانشگاه علوم پزشکی كرمان

۲8608۳4-روزانهدانشگاه علوم پزشکی همدان

160۲۲۳1574۲روزانهدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

199۲۳۲۲۲۲148پردیسدانشگاه علوم پزشکی تهران - پردیس خودگردان

1440۲۲65605روزانهدانشگاه علوم پزشکی یزد

۲15۳۳8۲۳۲104نیم سال اول / پردیسدانشگاه علوم پزشکی تبریز - پردیس خودگردان

۲۲454597۲661نیم سال دوم / پردیسدانشگاه علوم پزشکی تبریز - پردیس خودگردان

دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری - پردیس 
خودگردان

۳49۳۲464-پردیس

1694۲9071154روزانهدانشگاه علوم پزشکی اردبیل

1654۲67۳۲۳17روزانهدانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

۲9۲۲159۳-روزانهدانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد

۲944-1897پردیسدانشگاه علوم پزشکی كرمان - پردیس خودگردان

۲7771881-روزانهدانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل

۲۳16۳۲60۲605پردیسدانشگاه علوم پزشکی اصفهان - پردیس خودگردان

۲5171517-روزانهدانشگاه علوم پزشکی زابل

19۳0۲۲411096پردیسدانشگاه علوم پزشکی شیراز - پردیس خودگردان

۲8184۳64۲6۲0پردیسدانشگاه علوم پزشکی یزد - پردیس خودگردان

۳0۳6۳4۳9۲646پردیسدانشگاه علوم پزشکی زنجان - پردیس خودگردان

1690۳1۳4۲0۳6پردیسدانشگاه علوم پزشکی مشهد - پردیس خودگردان
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۳605۲761-پردیسدانشگاه علوم پزشکی همدان - پردیس خودگردان

۲876۳71۳۲۲18پردیسدانشگاه علوم پزشکی ارومیه - پردیس خودگردان

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - 
پردیس خودگردان

۲866495۲۲896پردیس

۲8004175۲09۲پردیسدانشگاه علوم پزشکی اردبیل - پردیس خودگردان

دانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه - پردیس 
خودگردان

۳0674۳8۳۲9۳9پردیس

آخرین رتبه های رشته دکتری پیوسته بیوتکنولوژی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

دکتری پیوسته 
بیوتکنولوژی

--177روزانهدانشگاه تهران

آخرین رتبه های رشته دامپزشکی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

-19۲6۳508روزانهدانشگاه تهران

۳8۲۲--شبانهدانشگاه تهران

۳4065۳0۳906۳روزانهدانشگاه تبریز

4۳۳158801۲5۳7شبانهدانشگاه تبریز

۳08۲5055۳94۲روزانهدانشگاه فردوسی - مشهد

۳۳595۳976501شبانهدانشگاه فردوسی - مشهد

۳80564905006روزانهدانشگاه شیراز

4161884661۳۲روزانهدانشگاه رازی كرمانشاه

10۲671075۳-شبانهدانشگاه رازی كرمانشاه

487696۲94741روزانهدانشگاه شهید چمران اهواز

-۳98۲6۲17روزانهدانشگاه ارومیه

675۲1۳1۳۲15۲15شبانهدانشگاه ارومیه

4۳9۲874۲5716روزانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

155001۳450-شبانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

44۲7751511۲90روزانهدانشگاه لرستان - خرم آباد

-49988051روزانهدانشگاه زابل

169۲۲9646-شبانهدانشگاه زابل

-41419794روزانهدانشگاه شهرکرد

--4۲97شبانهدانشگاه شهرکرد

۳44055۳7۳۳14روزانهدانشگاه سمنان

--4۳80شبانهدانشگاه سمنان

آخرین رتبه های رشته فیزیوتراپی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

1۳84۲0841159روزانهدانشگاه علوم پزشکی تهران

146۲۲8501۳14روزانهدانشگاه علوم پزشکی شیراز

1556۲۳111۲90روزانهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران

1977۳۲601541نیم سال اول / روزانهدانشگاه علوم پزشکی گیالن - رشت

1594۲44۲1۲99روزانهدانشگاه علوم پزشکی ایران

1550۲9۲۲1654روزانهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان

1887۳0641۲57روزانهدانشگاه علوم پزشکی تبریز
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۲817115۲-روزانهدانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران)رشته 
های گروه پزشکی(

18۲۳۲75۳15۲۳روزانه

1769۳1571۲۲5روزانهدانشگاه علوم پزشکی همدان

۲149۳۲۲۲1569روزانهدانشگاه علوم پزشکی بابل

۳5441719-روزانهدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

۲۳49۳574140۳روزانهدانشگاه علوم پزشکی كرمان

۲186۳۳641640روزانهدانشگاه علوم پزشکی سمنان

۳55۳4106-روزانهدانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران - پردیس 
خودگردان

۲011--پردیس

۳870۲۲44-پردیسدانشگاه علوم پزشکی بابل - پردیس خودگردان

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - 
پردیس خودگردان

۳997۲۳57-پردیس

4157۲479-پردیسدانشگاه علوم پزشکی زاهدان - پردیس خودگردان

-414۳-پردیسدانشگاه علوم پزشکی كرمان - پردیس خودگردان

آخرین رتبه های رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

6۳۳0-45۲4روزانهدانشگاه تهران

575810۳0۳-روزانهدانشگاه شهید بهشتی - تهران

48۳۳1466616617روزانهدانشگاه اصفهان

4۳1۳15۲0516818روزانهدانشگاه فردوسی - مشهد

-۲۳۲69-شبانهدانشگاه فردوسی - مشهد

11۲55۲0۳40۲۳180روزانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

5۳55156691447۳روزانهدانشگاه شیراز

15444۳1۳598۲-غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی سنا - ساری

1758055۲۳84768۲غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی البرز - قزوین

۲4998۲6776-روزانهدانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز

1786919498-روزانهدانشگاه مازندران - بابلسر

-1044۳۲5۲۲9شبانهدانشگاه مازندران - بابلسر

-۳۳864-روزانهدانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار

۳847۳۳00۳8-شبانهدانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار

109094۳994۲5757روزانهدانشگاه یزد

80۲91858119180روزانهدانشگاه گیالن - رشت

دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - 
اصفهان

۲۳68۳6484۳99066غیر انتفاعی

1178۲۲۲4۲7۲4۲4۲روزانهدانشگاه شهید چمران اهواز

10۲70۳0151۲79۳5روزانهدانشگاه شهرکرد

1۳604۲99۲6۳۲4۳8روزانهدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل

-۲6575-روزانهدانشگاه رازی كرمانشاه

۳5757۳7554-شبانهدانشگاه رازی كرمانشاه

-1178۲۲۳480روزانهدانشگاه سمنان

518۲6۲6574-شبانهدانشگاه سمنان

۲۳5704500۳478۲۲روزانهمرکز آموزش عالی استهبان
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176۳4۳۳714۳0565روزانهدانشگاه گنبد

1۲96549664۳7694غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی آل طه - تهران )ویژه خواهران(

۲10۲86540894۳90غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی كاویان - مشهد

15049۳۳556۳5117روزانهدانشگاه دامغان

-198646484۳شبانهدانشگاه دامغان

1718۳۳54۳6۳۲۳۲۳روزانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان

۲659۲5085545176شبانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان

۲61۲۲48۲494۳791روزانهدانشگاه كوثر بجنورد )ویژه خواهران(

795758۲۲۳۲1۲9606غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان

آخرین رتبه های رشته زیست شناسی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

487۲45۲0-روزانهدانشگاه تهران  زیست فناوری

زیست شناسی 
جانوری

۲0167۲۲۲5۳-روزانهدانشگاه خوارزمی - تهران )محل تحصیل كرج(

زیست شناسی 
گیاهی

1۲860۳64۲۲۲4951روزانهدانشگاه خوارزمی - تهران )محل تحصیل كرج(

5۳۲91۲86018647روزانهدانشگاه خوارزمی - تهران )محل تحصیل كرج(  زیست فناوری

۲656651۲7959056پیام نوردانشگاه پیام نور اردبیل - مرکز اردبیلزیست شناسی

1098۳467505۲81۲پیام نوردانشگاه پیام نور فارس - مرکز شیراززیست شناسی

9460۲7۳61۳-پیام نوردانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز اهواززیست شناسی

۳۳1۲911887۲8996۳پیام نوردانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز تبریززیست شناسی

80945157-روزانهدانشگاه شهید بهشتی - تهران  زیست فناوری

1۲0585۳۳۲154695پیام نور دانشگاه پیام نور خراسان رضوی - مرکز مشهدزیست شناسی

--557۲روزانهدانشگاه شاهد - تهران  زیست فناوری

6880190۳0۲1504روزانهدانشگاه كاشان  زیست فناوری

-۲۲777-شبانهدانشگاه كاشان  زیست فناوری

1۲95۳4409۲۳1786روزانهدانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل  زیست فناوری

44977716۲5-پیام نوردانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز اصفهانزیست شناسی

-۳6478105۳۳4غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی كاویان - مشهد  زیست فناوری

۲85701048۲711۲454غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی كاویان - مشهدزیست شناسی

۲84۳65۲0۲647۲۲4پیام نوردانشگاه پیام نور البرز - مرکز كرجزیست شناسی

زیست شناسی 
جانوری

۲96886۲919465۳0روزانهدانشگاه قم

1۳8505765۲4147۲پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - تهران شرقزیست شناسی

78149100184-پیام نوردانشگاه پیام نور هرمزگان - مرکز بندرعباسزیست شناسی

زیست شناسی 
گیاهی

1110۲8109746-پیام نوردانشگاه پیام نور گیالن - مرکز رشت

زیست شناسی 
گیاهی

57851100719-پیام نوردانشگاه پیام نور كرمانشاه - مرکز كرمانشاه

1180۲۳0944۲1900روزانهدانشگاه شیراززیست شناسی

زیست شناسی 
جانوری

4541845418-روزانهدانشگاه گلستان - گرگان

18۲00۳75۲5۲4۲4۲روزانهدانشگاه كردستان - سنندج  زیست فناوری

15848۳۲80548691روزانهدانشگاه یزدزیست شناسی
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زیست شناسی 
گیاهی

۲۲5084500۳۳۲4۳8روزانهدانشگاه تبریز

زیست شناسی 
گیاهی

4۳58751۳09۳4696شبانهدانشگاه تبریز

-1۳498۲8684روزانهدانشگاه تبریززیست شناسی

زیست شناسی 
جانوری

1614۳۳6۳۲7۲9460روزانهدانشگاه تبریز

زیست شناسی 
جانوری

۳766۲-1916۳شبانهدانشگاه تبریز

زیست شناسی 
گیاهی

15۲57۳847۳۳50۳۳روزانهدانشگاه اصفهان

زیست شناسی 
جانوری

118۲۲۲8775۲8۳81روزانهدانشگاه اصفهان

زیست شناسی 
گیاهی

۲46495۳1۲۳۳8198روزانهدانشگاه گیالن - رشت

زیست شناسی 
جانوری

۳۳407۳4591-روزانهدانشگاه گیالن - رشت

160۳۳۳65۳7۲4101روزانهدانشگاه شهید چمران اهواززیست شناسی

زیست شناسی 
گیاهی

-۲64594069۳روزانهدانشگاه فردوسی - مشهد

زیست شناسی 
جانوری

۳۲119۲56۲7-روزانهدانشگاه فردوسی - مشهد

زیست شناسی 
گیاهی

1590۳51۲۲977-روزانهدانشگاه مالیر

۲111۲51۳۳9۳9546روزانهدانشگاه مالیر  زیست فناوری

49۲61۳7576-روزانهدانشگاه بیرجندزیست شناسی

5۳08950۳08-شبانهدانشگاه بیرجندزیست شناسی

زیست شناسی 
گیاهی

64۲6549870-روزانهدانشگاه ارومیه

زیست شناسی 
جانوری

۲7۲6051518۳8940روزانهدانشگاه ارومیه

زیست شناسی 
گیاهی

۳14۳665۳۲9۲7159روزانهدانشگاه اراک

زیست شناسی 
جانوری

1479041۳8047559روزانهدانشگاه اراک

زیست شناسی 
گیاهی

5817150511-روزانهدانشگاه لرستان - خرم آباد

زیست شناسی 
جانوری

517۲840967-روزانهدانشگاه لرستان - خرم آباد

زیست شناسی 
جانوری

-۲414۳59777شبانهدانشگاه لرستان - خرم آباد

زیست شناسی 
جانوری

۳8۲64۳1905-روزانهدانشگاه رازی كرمانشاه

زیست شناسی 
گیاهی

5۳۳۲14۲59۳-روزانهدانشگاه رازی كرمانشاه

دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - زیست فناوری
اصفهان

۳585۳107۳976۳069غیر انتفاعی

184۳74۳968۳۲8۳7روزانهدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیلزیست فناوری

زیست شناسی 
گیاهی

106۲۲685116-روزانهدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل

زیست شناسی 
گیاهی

1585448794۳5۳۲6روزانهدانشگاه مازندران - بابلسر
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زیست شناسی 
گیاهی

955۳476478-شبانهدانشگاه مازندران - بابلسر

زیست شناسی 
جانوری

-1۳۲1۳۲9481روزانهدانشگاه مازندران - بابلسر

زیست شناسی 
جانوری

-4148۲-شبانهدانشگاه مازندران - بابلسر

-۲76955479۲روزانهدانشگاه فرزانگان سمنان)ویژه خواهران(زیست شناسی

-۳1971651۳4شبانهدانشگاه فرزانگان سمنان)ویژه خواهران(زیست شناسی

174۲۳46۳16۳698۲روزانهدانشگاه مراغهزیست فناوری

زیست شناسی 
گیاهی

60۳۳1۲858۲-روزانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

زیست شناسی 
گیاهی

80186468۲9-شبانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

زیست شناسی 
جانوری

19109۳6۲۳۲۳6۲04روزانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

زیست شناسی 
جانوری

50۳58487۲8-شبانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

47549۳9018-روزانهدانشگاه حکیم سبزواری - سبزوارزیست شناسی

-۲618۳60086شبانهدانشگاه حکیم سبزواری - سبزوارزیست شناسی

4456۳50578-روزانهدانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء - بهبهانزیست شناسی

زیست شناسی 
گیاهی

-۲476848۳75روزانهدانشگاه شهرکرد

زیست شناسی 
جانوری

19000۳59014۲6۲۳روزانهدانشگاه شهرکرد

۳۳57۲84۳085۳199غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی البرز - قزوینزیست فناوری

54888۳9991-روزانهدانشگاه گنبدزیست شناسی

زیست شناسی 
گیاهی

1۳0۲8۳1۳8650-روزانهدانشگاه گنبد

زیست شناسی 
جانوری

790654604۲-روزانهدانشگاه گنبد

4۲۳۲0۲90۳0-روزانهدانشگاه زنجانزیست شناسی

-۳4167809۲۲پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - واحد شهریارزیست شناسی

۲74885415۲4۳176روزانهدانشگاه دامغانزیست شناسی

644165017۲-شبانهدانشگاه دامغانزیست شناسی

زیست شناسی 
گیاهی

-60۲501۳06۳۳روزانهدانشگاه دامغان

۳۳۲1۲904۲460171پیام نوردانشگاه پیام نور قزوین - مرکز قزوینزیست شناسی

4160845714-روزانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانزیست شناسی

زیست شناسی 
گیاهی

۳71041451۳959406روزانهدانشگاه بوعلی سینا - همدان

زیست شناسی 
گیاهی

5501610۲1۲۳-روزانهدانشگاه یاسوج

80۲۳۲1۲۳959-پیام نوردانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز نجف آبادزیست شناسی

6۲159--روزانهدانشگاه زابلزیست شناسی

زیست شناسی 
گیاهی

86148--روزانهدانشگاه زابل

زیست شناسی 
گیاهی

۳۳۳8۳10755650679روزانهدانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
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زیست شناسی 
گیاهی

16068615599۲-شبانهدانشگاه جیرفت

-58815104۳85غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی شاندیز - مشهدزیست فناوری

آخرین رتبه های رشته کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی- رادیولوژی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

45۳81910-روزانهدانشگاه علوم پزشکی تهران

۳۳۳651۲0۳۳79روزانهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران

-۳56۲7199روزانهدانشگاه علوم پزشکی مشهد

4۳5180615191روزانهدانشگاه علوم پزشکی تبریز

410۲80۳۲۲4۲4روزانهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۳4685559400۳روزانهدانشگاه علوم پزشکی ایران

5۳8۲11۲908741روزانهدانشگاه علوم پزشکی همدان

۳8055۳11۳۲1۳روزانهدانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانشگاه علوم پزشکی سمنان )محل تحصیل 
سرخه(

5407105۲5440۲روزانه

-5۳716899روزانهدانشگاه علوم پزشکی یزد

117۲66۳44-روزانهدانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری

6108101505578روزانهدانشگاه علوم پزشکی سبزوار

47۳8108676084روزانهدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

99048551-روزانهدانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی گیالن - رشت )محل تحصیل 
پیرا پزشکی لنگرود(

105666۳66-روزانه

946۳481۳-روزانهدانشگاه علوم پزشکی زنجان

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران - پردیس 
خودگردان

50۳86085447۳پردیس

11781817۳-روزانهدانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد

57971009758۲7روزانهدانشگاه علوم پزشکی ارومیه

55768۳70-روزانهدانشگاه علوم پزشکی یاسوج

-54498904روزانهدانشگاه علوم پزشکی كاشان

5۳94108۳۳598۲روزانهدانشگاه علوم پزشکی كرمان

5۳7165706۳54روزانهدانشگاه علوم پزشکی اراک

7۳7710۲5154۳۲روزانهدانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه

7۳651655۳9450روزانهدانشگاه علوم پزشکی كردستان - سنندج

6578106۲87415روزانهدانشگاه علوم پزشکی اردبیل

-75571004۳روزانهدانشگاه علوم پزشکی زاهدان

7400156589076روزانهدانشکده علوم پزشکی بهبهان

دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری - پردیس 
خودگردان

--4657پردیس

66۳411۳10987۲روزانهدانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

6485-6۳6۳روزانهدانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

679۳951۳7801پردیسدانشگاه علوم پزشکی كرمان - پردیس خودگردان

-76۳51۲71۲روزانهدانشگاه علوم پزشکی گناباد

7055148708509روزانهدانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
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آخرین رتبه های رشته بینایی سنجی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

1981۲8901۳8۳روزانهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران

1707-۲54۲روزانهدانشگاه علوم پزشکی زاهدان

19۳9۳۲۳814۳6روزانهدانشگاه علوم پزشکی ایران

۲1۳4۳4۲۲1579روزانهدانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران - پردیس 
خودگردان

4157۲519-پردیس

۳۳594549۲777پردیسدانشگاه علوم پزشکی زاهدان - پردیس خودگردان

آخرین رتبه های رشته شنوایی شناسی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

۲86۳4۲74۲408روزانهدانشگاه علوم پزشکی ایران

5۳۲7۲57۳-روزانهدانشگاه علوم پزشکی بابل

۲۳۲6410617۲8روزانهدانشگاه علوم پزشکی تهران

۲6044819150۲روزانهدانشگاه علوم پزشکی شیراز

-4118-روزانهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۳1474۲55۲104روزانهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران

5۳44۲901-روزانهدانشگاه علوم پزشکی همدان

۳04968441985روزانهدانشگاه علوم پزشکی تبریز

۳۲4754۳51756روزانهدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - 
پردیس خودگردان

7۲10۲966-پردیس

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران - پردیس 
خودگردان

5۲06۲796-پردیس

آخرین رتبه های رشته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

۳۳714۳4949-روزانهدانشگاه ایالم

1۲094۲46۳۳-روزانهدانشگاه فردوسی - مشهد

15680۳768۲۲69۳5روزانهدانشگاه سمنان

۲۲9۲۲65165۳557۲شبانهدانشگاه سمنان

۳۲۲۳7۲4415-روزانهدانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل

17158۳47۳5۲9165روزانهدانشگاه بوعلی سینا - همدان

آخرین رتبه های رشته علوم آزمایشگاهی 

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

--44۲4روزانهدانشگاه علوم پزشکی قم

-۳4۳16805روزانهدانشگاه علوم پزشکی شیراز

-۳۳00495۲روزانهدانشگاه علوم پزشکی مشهد

147874۲41-نیم سال اول / روزانهدانشگاه علوم پزشکی اراک

-608۳18750نیم سال دوم / روزانهدانشگاه علوم پزشکی اراک

۲4۳6۳8۳8۲9۳۲روزانهدانشگاه علوم پزشکی تهران

۳09169۳0۳1۲8نیم سال اول / روزانهدانشگاه علوم پزشکی تبریز

4680-4161نیم سال دوم / روزانهدانشگاه علوم پزشکی تبریز

99855476-روزانهدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

5۲۳094856954روزانهدانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری
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دانشگاه علوم پزشکی گیالن - رشت )محل تحصیل 
پیرا پزشکی لنگرود(

91408090-روزانه

48119۲۳۳1058۲روزانهدانشگاه علوم پزشکی بابل

814689۲05506روزانهدانشگاه علوم پزشکی جهرم

41151۲1081060۳روزانهدانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان

689۲1۳9646۳17روزانهدانشگاه علوم پزشکی گناباد

۲617459۳۳196روزانهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران

1۲1647۲6۲-روزانهدانشگاه علوم پزشکی بوشهر

104188765-روزانهدانشگاه علوم پزشکی زنجان

517۲97859017روزانهدانشگاه علوم پزشکی كرمان

-۲905487۲روزانهدانشگاه علوم پزشکی ایران

۳۳۳۲65074۳70روزانهدانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج

7806-6۳84روزانهدانشگاه علوم پزشکی اردبیل

۳5576479۲690روزانهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران - پردیس 
خودگردان

-۳۲۳944۲4پردیس

48119۳8۲51۲4روزانهدانشگاه علوم پزشکی كاشان

دانشگاه علوم پزشکی شیراز )محل تحصیل 
استهبان(

7۳7714478667۳روزانه

74901۲۲695۲81روزانهدانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دانشگاه علوم پزشکی تهران )محل تحصیل كیش( - 
پردیس خودگردان

4۲911۲47۳9484پردیس

4785889180۲7روزانهدانشگاه علوم پزشکی ارومیه

دانشگاه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - 
مشهد

60۳61611۳817۳غیر انتفاعی / نیم سال اول

دانشگاه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - 
مشهد

8۳64۳17081۳468غیر انتفاعی / نیم سال دوم

دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان - پردیس 
خودگردان

114۳81141۲-پردیس

5401111۳۲6000روزانهدانشگاه علوم پزشکی فسا

5۲۳41846415889روزانهدانشگاه علوم پزشکی سمنان

1151۳5498-روزانهدانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد

۳9969۲07۳401روزانهدانشگاه علوم پزشکی یزد

14۳441۲۳50-روزانهدانشگاه علوم پزشکی شیراز )محل تحصیل داراب(

144098۳0۲-روزانهدانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

1۳85۲1۳450-روزانهدانشگاه علوم پزشکی ایالم

1۳6457008-روزانهدانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه

7157105۳57945روزانهدانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

995۳90۳09۳6۲روزانهدانشگاه علوم پزشکی یاسوج

106689977-روزانهدانشگاه علوم پزشکی قزوین

76756076-پردیسدانشگاه علوم پزشکی اصفهان - پردیس خودگردان

1۲9۲410۳64-روزانهدانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

8404146559۳49روزانهدانشکده علوم پزشکی سراب

154۲۲86۳0-روزانهدانشگاه علوم پزشکی كردستان - سنندج

دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری )محل 
تحصیل دانشکده پیراپزشکی آمل(

585۲1۲5909۲04روزانه
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1۳6456989-روزانهدانشگاه علوم پزشکی دزفول

766011910774۲روزانهدانشکده علوم پزشکی مراغه

69581۲1516458روزانهدانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

94۳6116۳1-روزانهدانشگاه علوم پزشکی زاهدان

8۲9۲1۳7۳78695روزانهدانشکده علوم پزشکی گراش

15۳709885-روزانهدانشکده علوم پزشکی آبادان

-7774۲618۳روزانهدانشکده علوم پزشکی خمین

18۲9411186-روزانهدانشگاه علوم پزشکی بم

160۳111۲0۲-نیم سال اول / روزانهدانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد

74۲1176۲41۲017نیم سال دوم / روزانهدانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد

۲07171۲۳۲1-روزانهدانشکده علوم پزشکی سیرجان

90۲0144۲۳18۳۳7روزانهدانشگاه علوم پزشکی زابل

آخرین رتبه های رشته هوشبری

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

۳۲۳95۲۳8۳040روزانهدانشگاه علوم پزشکی تهران

957۳1590۲9440روزانهدانشکده علوم پزشکی نیشابور

77741۲6666۲۲8روزانهدانشگاه علوم پزشکی یزد

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران - پردیس 
خودگردان

۳۲547۲۲۲79۲5پردیس

58۳1--روزانهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران

190789۲54-روزانهدانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان

444655۳۳55۳۳روزانهدانشگاه علوم پزشکی شیراز

476۳7۳7۳6۳۳7روزانهدانشگاه علوم پزشکی تبریز

47۳88۳485568روزانهدانشگاه علوم پزشکی ایران

1647914850-روزانهدانشگاه علوم پزشکی كرمان

-598016490روزانهدانشگاه علوم پزشکی قم

4۳861006۲5100روزانهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان

697۲۲11۲7774۲روزانهدانشگاه علوم پزشکی ارومیه

دانشگاه علوم پزشکی گیالن - رشت )محل تحصیل 
پیرا پزشکی لنگرود(

7۲641۲1807776روزانه

114867۲5۳-روزانهدانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج

1494010154-روزانهدانشگاه علوم پزشکی یاسوج

806۲171157650روزانهدانشگاه علوم پزشکی كاشان

145766916-روزانهدانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی شیراز )محل تحصیل 
استهبان(

99۳8150019۲94روزانه

-17608-روزانهدانشکده علوم پزشکی گراش

1۳500706۳-روزانهدانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه

88۲61590۲9110روزانهدانشگاه علوم پزشکی بوشهر

10677167551۲51۳روزانهدانشگاه علوم پزشکی بیرجند

15۲5۲9798-روزانهدانشگاه علوم پزشکی همدان

665۳1۳5561۲1۲۳روزانهدانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری

907715۲74951۳روزانهدانشگاه علوم پزشکی دزفول

-60۳۲16۳7۳روزانهدانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
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67711۳7717۳14روزانهدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

165779661-روزانهدانشگاه علوم پزشکی اراک

-14۲4۳-روزانهدانشکده علوم پزشکی خمین

9۳64165۲۲98۳4روزانهدانشگاه علوم پزشکی فسا

101071895616۲06روزانهدانشکده علوم پزشکی سیرجان

109۲41447091۲۳روزانهدانشگاه علوم پزشکی كردستان - سنندج

68861716۳861۳روزانهدانشگاه علوم پزشکی زنجان

1۲001-789۲روزانهدانشگاه علوم پزشکی اردبیل

-87۳715875روزانهدانشگاه علوم پزشکی جهرم

دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری - پردیس 
خودگردان

-70981456۲پردیس

-9۳561۲045روزانهدانشکده علوم پزشکی ساوه

965۲۲۲05814۳9۳روزانهدانشکده علوم پزشکی آبادان

-8604188۲1روزانهدانشگاه علوم پزشکی سبزوار

85111655۳11۳14روزانهدانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

960۲1647910495روزانهدانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد

868۳۲04658188روزانهدانشگاه علوم پزشکی شاهرود

10091۲440417659روزانهدانشگاه علوم پزشکی جیرفت

965۲1796815841روزانهدانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

1014619614۲۳084روزانهدانشگاه علوم پزشکی گناباد

دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد )محل 
تحصیل پلدختر(

1880۲11۳14-روزانه

-1111916857روزانهدانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

-1655۳-پردیسدانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد

۲450816099-روزانهدانشکده علوم پزشکی ایرانشهر

18966--روزانهدانشگاه علوم پزشکی زابل

آخرین رتبه های رشته پرستاری

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

۳1۲54819۲198نیم سال اول / روزانهدانشگاه علوم پزشکی تهران

509۳577550۲6نیم سال دوم / روزانهدانشگاه علوم پزشکی تهران

4۲۳۲9497۳467روزانهدانشگاه علوم پزشکی تهران

۳6907۳67۳609نیم سال اول / روزانهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان

--509۳نیم سال دوم / روزانهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان

10۲515506-نیم سال اول / روزانهدانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد

1۳8817169-نیم سال دوم / روزانهدانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد

1۲64۳4188-نیم سال اول / روزانهدانشگاه علوم پزشکی اردبیل

5557-6۲05نیم سال دوم روزانهدانشگاه علوم پزشکی اردبیل

4۳۲16740۳۳06نیم سال اول / روزانهدانشگاه علوم پزشکی تبریز

50848968476۳نیم سال دوم / روزانهدانشگاه علوم پزشکی تبریز

5۲1۲85۲64۳07نیم سال اول / روزانهدانشگاه علوم پزشکی ایران

-689۲8810نیم سال دوم / روزانهدانشگاه علوم پزشکی ایران

107۲66067-نیم سال اول / روزانهدانشگاه علوم پزشکی ایالم

1۲94۲8469-نیم سال دوم روزانهدانشگاه علوم پزشکی ایالم
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591011۳785701نیم سال اول / روزانهدانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل

۳5157915۲84۲نیم سال اول / روزانهدانشگاه علوم پزشکی شیراز

50۳۳-4464نیم سال دوم / روزانهدانشگاه علوم پزشکی شیراز

۳1045665۳004نیم سال اول / روزانهدانشگاه علوم پزشکی مشهد

۳5447498۳076نیم سال دوم / روزانهدانشگاه علوم پزشکی مشهد

476۳78۲5۲7۲۳نیم سال اول / روزانهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران

5476-5848نیم سال دوم روزانهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران

6716106757۲4۳روزانهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران

51۲۲786۳4۲0۲نیم سال اول / روزانهدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

1۲8۲97495-نیم سال دوم / روزانهدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

108469440-روزانهدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

795۳5۲۳4-نیم سال اول / روزانهدانشگاه علوم پزشکی كردستان - سنندج

4۳8076914965نیم سال اول / روزانهدانشگاه علوم پزشکی ارومیه

6011100545۳۳1نیم سال دوم / روزانهدانشگاه علوم پزشکی ارومیه

847614459659۲روزانهدانشگاه علوم پزشکی یزد

8۳576169-نیم سال اول / روزانهدانشگاه علوم پزشکی كاشان

787۲1۳1۲08005نیم سال دوم / روزانهدانشگاه علوم پزشکی كاشان

10891۲0۳4015۳04پردیسدانشگاه علوم پزشکی یزد - پردیس خودگردان

-9048-نیم سال اول / روزانهدانشگاه علوم پزشکی همدان

-11145-نیم سال دوم / روزانهدانشگاه علوم پزشکی همدان

9991۲049۲15500روزانهدانشکده علوم پزشکی سیرجان

14۲8110649-روزانهدانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

78۳۳108965905روزانهدانشگاه علوم پزشکی جهرم

776915۲879141روزانهدانشکده علوم پزشکی تربت جام

1۳۲177658-نیم سال دوم / روزانهدانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان

-7707-نیم سال اول / روزانهدانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه )محل تحصیل 
میاندواب(

157۲68494-روزانه

541810۳14۳816نیم سال اول / روزانهدانشگاه علوم پزشکی قم

-65۳011884نیم سال دوم / روزانهدانشگاه علوم پزشکی قم

-58451۲6۳۳روزانهدانشگاه علوم پزشکی قم

114۳85789-نیم سال اول / روزانهدانشگاه علوم پزشکی سبزوار

-898614۲00نیم سال دوم / روزانهدانشگاه علوم پزشکی سبزوار

1۳58760۲۲-روزانهدانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج

185454947-روزانهدانشگاه علوم پزشکی بابل

91976415-نیم سال اول / روزانهدانشگاه علوم پزشکی قزوین

-56۳010706نیم سال دوم / روزانهدانشگاه علوم پزشکی قزوین

64161۳4419۲75روزانهدانشگاه علوم پزشکی كرمان

5۲011۲60۲976۲نیم سال اول / روزانهدانشگاه علوم پزشکی گیالن - رشت

1۳۲051081۲-نیم سال دوم / روزانهدانشگاه علوم پزشکی گیالن - رشت

604۳16۳08476۳روزانهدانشگاه علوم پزشکی سمنان

1۲5174۲60-نیم سال اول / روزانهدانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری

9۳8۲7۲۳1-روزانهدانشگاه علوم پزشکی یاسوج
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دانشگاه علوم پزشکی همدان )محل تحصیل 
نهاوند(

196۳۲10189-روزانه

98087766-روزانهدانشگاه علوم پزشکی زنجان

77۳614۲9۳5804روزانهدانشکده علوم پزشکی نیشابور

71۲۳11968584۳روزانهدانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد

--4۲41روزانهدانشگاه شاهد - تهران)رشته های پزشکی(

۲57۲۲۲1958-نیم سال دوم / روزانهدانشگاه علوم پزشکی شاهرود

117661۲0848659روزانهدانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان - پردیس 
خودگردان

1104918۲7911۲90پردیس

1۳7۲49646-پردیسدانشگاه علوم پزشکی ایران - پردیس خودگردان

6۳0۳1۳5879141روزانهدانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری )محل 
تحصیل دانشکده پرستاری آمل(

117۲69646-نیم سال اول / روزانه

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران )محل 
تحصیل ورامین(

79681۳9۲97658روزانه

8471۲176۲6۳97روزانهدانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

1706۲8148-نیم سال اول / روزانهدانشگاه علوم پزشکی گناباد

8۲۲81۲5497114روزانهدانشکده علوم پزشکی سراب

168۳411069-روزانهدانشگاه علوم پزشکی اراک )محل تحصیل شازند(

81۲91490477۲۳روزانهدانشگاه علوم پزشکی بوشهر

1۲401594۲-روزانهدانشگاه علوم پزشکی بابل )محل تحصیل رامسر(

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه )محل تحصیل 
سلماس(

1۲1518148-روزانه

798۳144471066۳نیم سال اول / روزانهدانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

10۲847084-روزانهدانشگاه علوم پزشکی ارومیه )محل تحصیل بوکان(

6۳4۲116609559روزانهدانشگاه علوم پزشکی بیرجند

74711۲۳877۳50روزانهدانشکده علوم پزشکی مراغه

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد 
)محل تحصیل شیروان(

76481509710455روزانه

دانشگاه علوم پزشکی گیالن - رشت )دانشکده 
پرستاری و مامایی لنگرود(

155۳1110۳0-روزانه

7۲781۳8677698روزانهدانشکده علوم پزشکی خوی

180187450-روزانهدانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

1610۲8115-روزانهدانشگاه علوم پزشکی مشهد )محل تحصیل كاشمر(

۲11111۲51۳-نیم سال اول / روزانهدانشکده علوم پزشکی شوشتر

89۲۲۲18۲815061نیم سال دوم / روزانهدانشکده علوم پزشکی شوشتر

دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری )محل 
تحصیل بهشهر(

7198۲457611۲15روزانه

868۳1۲1۳199۲8روزانهدانشگاه علوم پزشکی شیراز )محل تحصیل آباده(

دانشگاه علوم پزشکی تهران )محل تحصیل كیش( - 
پردیس خودگردان

1۲488-7045پردیس

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد )محل تحصیل 
بروجن(

1۲5۳9599۲-روزانه

دانشگاه علوم پزشکی همدان )محل تحصیل 
اسدآباد(

17۳7175۳4-روزانه
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دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد )محل 
تحصیل پلدختر(

158۲۳86۲۲-روزانه

6۳7۲1۳40911816نیم سال اول / پردیسدانشگاه علوم پزشکی اصفهان - پردیس خودگردان

-800416905نیم سال دوم / پردیسدانشگاه علوم پزشکی اصفهان - پردیس خودگردان

150018۳8۲-روزانهدانشگاه علوم پزشکی ارومیه )محل تحصیل نقده(

71641610۲7۳۳8روزانهدانشگاه علوم پزشکی یزد )محل تحصیل میبد(

1571۲9184-نیم سال اول / روزانهدانشگاه علوم پزشکی دزفول

167۲۳108۲1-نیم سال دوم / روزانهدانشگاه علوم پزشکی دزفول

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل )محل تحصیل 
مشکین شهر(

8۳7۲18۳70105۳8روزانه

956۳14۳189۳06روزانهدانشکده علوم پزشکی الرستان

148۲66661-روزانهدانشگاه علوم پزشکی همدان )محل تحصیل مالیر(

۲05151744۲-روزانهدانشگاه علوم پزشکی كرمان )محل تحصیل زرند(

8846175919661روزانهدانشکده علوم پزشکی اسفراین

866۲15944-روزانهدانشگاه علوم پزشکی اردبیل )محل تحصیل مغان(

975۲1۲47۳۲1406روزانهدانشگاه علوم پزشکی بم

175171۳۳14-روزانهدانشگاه علوم پزشکی جیرفت

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند )محل تحصیل 
فردوس(

147۲51580۲9017نیم سال دوم / روزانه

78۳۳19860818۳روزانهدانشکده علوم پزشکی خمین

1۲9761766196۳1روزانهدانشکده علوم پزشکی گراش

88971816611140روزانهدانشگاه علوم پزشکی بیرجند )محل تحصیل طبس(

1664711667-روزانهدانشکده علوم پزشکی خلخال

974۳1۳891117۲8روزانهدانشگاه علوم پزشکی شیراز )محل تحصیل المرد(

۲06981۳99۳-روزانهدانشکده علوم پزشکی آبادان

1565811885-نیم سال اول / روزانهدانشکده علوم پزشکی آبادان

دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری )محل 
تحصیل دانشکده پرستاری آمل( - پردیس 

خودگردان

1677۲1۲۲۲0-نیم سال دوم / روزانه

دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری - پردیس 
خودگردان

145۳59۲94-نیم سال اول / پردیس

دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری - پردیس 
خودگردان

1504۳115۳5-نیم سال دوم / پردیس

1454980۳4-روزانهدانشگاه علوم پزشکی سبزوار )محل تحصیل جوین(

دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس )محل تحصیل 
بندرلنگه(

9۲89۲1711186۳4روزانه

دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری )محل 
تحصیل بهشهر( - پردیس خودگردان

174۳611186-پردیس

آخرین رتبه های رشته مامایی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

4996۲61۲-روزانهدانشگاه علوم پزشکی تهران

81۲01166066۳5روزانهدانشگاه علوم پزشکی تبریز

150۲6616۳-روزانهدانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد

9۳4۳۲۲86010۲67روزانهدانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد

-99۲915۲05روزانهدانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
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-46۲45606روزانهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران

47۳۳9۲754106روزانهدانشگاه علوم پزشکی مشهد

9۳4۳16857719۳روزانهدانشگاه علوم پزشکی بوشهر

1۲17۳8197-روزانهدانشگاه علوم پزشکی یزد

81971۳5۳011858روزانهدانشگاه علوم پزشکی یاسوج

6۲4۳681۲4۲41روزانهدانشگاه علوم پزشکی شیراز

8457۳560-روزانهدانشگاه علوم پزشکی ایران

1۲0959440-روزانهدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

5905-5869روزانهدانشگاه علوم پزشکی بیرجند

61۳810۳۳۲5040روزانهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان

8695-5540روزانهدانشگاه علوم پزشکی قزوین

-15۲74-روزانهدانشگاه علوم پزشکی قم

9۲50157561109۲روزانهدانشگاه علوم پزشکی اردبیل

118619088-روزانهدانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

81۳91۳6458479روزانهدانشگاه علوم پزشکی كاشان

16۳7۳8765-روزانهدانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه

1519۲8486-روزانهدانشگاه علوم پزشکی سبزوار

18۳101۲9۲7-روزانهدانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

78781504۳9۳97روزانهدانشگاه علوم پزشکی كرمان

دانشگاه علوم پزشکی گیالن - رشت )دانشکده 
پرستاری و مامایی لنگرود(

14049100۳7-روزانه

150791۳048-روزانهدانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

-۲۳5۳5-نیم سال اول / روزانهدانشگاه علوم پزشکی شاهرود

-887۲۲778۳نیم سال دوم / روزانهدانشگاه علوم پزشکی شاهرود

1۳6687668-روزانهدانشگاه علوم پزشکی ارومیه

8۳۳01578۳9۳97روزانهدانشگاه علوم پزشکی بابل

156۳۲10059-روزانهدانشگاه علوم پزشکی همدان

86۲115669115۲4روزانهدانشگاه علوم پزشکی زنجان

۲9۳58166۳7-نیم سال اول / روزانهدانشگاه علوم پزشکی زابل

7۳۲516۲588188روزانهدانشگاه علوم پزشکی گیالن - رشت

1459610۳46-پردیسدانشگاه علوم پزشکی اصفهان - پردیس خودگردان

7۳7715۲8711597روزانهدانشگاه علوم پزشکی اراک

8۳۲۲15۳7071۳8روزانهدانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری

دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری - پردیس 
خودگردان

78661784۳1۳۲66پردیس

165۲۲8946-روزانهدانشگاه علوم پزشکی كردستان - سنندج

140۳99646-روزانهدانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان

106۳5۲16۲1154۳0روزانهدانشگاه علوم پزشکی جیرفت

1701۳87۲0-روزانهدانشگاه علوم پزشکی گناباد

955۳165771۲95۲روزانهدانشگاه علوم پزشکی بم

1644۲1۳91۲-روزانهدانشگاه علوم پزشکی ایالم

دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان - پردیس 
خودگردان

1850۳154۳0-پردیس
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19۳981090۲-روزانهدانشکده علوم پزشکی شوشتر

آخرین رتبه های رشته کارشناسی بهداشت عمومی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

۲51061648۲-نیم سال اول / روزانهدانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد

۲766918495-نیم سال دوم / روزانهدانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد

۲94181999۳-روزانهدانشگاه علوم پزشکی شاهرود

۲801818100-روزانهدانشگاه علوم پزشکی سبزوار

58941718510618روزانهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران

194801۲867-روزانهدانشگاه علوم پزشکی كاشان

۳40۲9۲1667-روزانهدانشکده علوم پزشکی اسفراین

۲14۲۲۲5718-روزانهدانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری

966۳۲54۳015140روزانهدانشگاه علوم پزشکی بیرجند

187۳61۲501-روزانهدانشگاه علوم پزشکی شیراز

۲994718۲۳4-روزانهدانشگاه علوم پزشکی گناباد

17051۲۳55414445روزانهدانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

۲5۲5116۳75-روزانهدانشکده علوم پزشکی آبادان

۲0۲40117۲8-روزانهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان

951۲1975111۲77روزانهدانشگاه علوم پزشکی تبریز

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران )محل 
تحصیل ورامین(

1۳410--روزانه

۲4۲791۳748-روزانهدانشگاه علوم پزشکی یزد

۳079518904-روزانهدانشکده علوم پزشکی تربت جام

۲0۳40۳4675-روزانهدانشگاه علوم پزشکی گیالن - رشت

۲611616818-روزانهدانشگاه علوم پزشکی زنجان

99۲418656۲۲1۲6روزانهدانشگاه علوم پزشکی ارومیه

15091۲754518۲1۲روزانهدانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد

۲19679۳18-روزانهدانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج

۲164017998-روزانهدانشگاه علوم پزشکی قم

14668۲596616874روزانهدانشکده علوم پزشکی مراغه

141۳8۲4۳10178۳۲روزانهدانشگاه علوم پزشکی فسا

۲46549599-نیم سال اول / روزانهدانشگاه علوم پزشکی همدان

17046--نیم سال دوم / روزانهدانشگاه علوم پزشکی همدان

1۳۲40۲648۳14684نیم سال دوم / روزانهدانشگاه علوم پزشکی اردبیل

۲7۳15۳8198-روزانهدانشگاه علوم پزشکی جیرفت

1۲۳9۳۲5۲711050۳روزانهدانشگاه علوم پزشکی جهرم

۲457618510-روزانهدانشکده علوم پزشکی نیشابور

۲590۳1585۲-روزانهدانشگاه علوم پزشکی بابل )محل تحصیل رامسر(

15668۲9۲5۳18815روزانهدانشکده علوم پزشکی سراب

۲۲8791460۲-روزانهدانشگاه علوم پزشکی كردستان - سنندج

1۳۲51۳161010854روزانهدانشگاه علوم پزشکی بیرجند )محل تحصیل قائن(

۲۲1751۳9۲8-روزانهدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

1۲۳9۳۲450817955روزانهدانشگاه علوم پزشکی یاسوج

17845۳101۲۲۲۲66روزانهدانشکده علوم پزشکی سیرجان
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۲۳911166۳7-روزانهدانشگاه علوم پزشکی قزوین

۲۳۲6915۳۲۲-روزانهدانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه

۲594918567-روزانهدانشگاه علوم پزشکی كرمان

۳۲168۲0694-روزانهدانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

۲406414850-روزانهدانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان

1556۲۳005419779روزانهدانشگاه علوم پزشکی الرستان )محل تحصیل اوز(

1496۲۲7۳۳۳15864روزانهدانشگاه علوم پزشکی بوشهر

دانشگاه علوم پزشکی شیراز )محل تحصیل 
ممسنی(

1۲۲57۲960917679روزانه

۳1069۲1۲5۲-روزانهدانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

دانشگاه علوم پزشکی سمنان )محل تحصیل 
دامغان(

16۲18۳077619054نیم سال اول / روزانه

۲7415187۲8-روزانهدانشکده علوم پزشکی شوشتر

۲47۲6۲07۲4-روزانهدانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

1۳84۲--روزانهدانشگاه علوم پزشکی بم

۲۲۳0۳15045-روزانهدانشکده علوم پزشکی خوی

۲778۳17888-روزانهدانشگاه علوم پزشکی اراک

۲977817787-روزانهدانشکده علوم پزشکی ساوه

۲817415۳04-روزانهدانشکده علوم پزشکی خلخال

دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان - پردیس 
خودگردان

-1644۳۲۳8۲1پردیس

188۳8--روزانهدانشگاه علوم پزشکی ایالم

دانشگاه علوم پزشکی همدان )محل تحصیل 
اسدآباد(

۲91۲۳19۲85-روزانه

دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری - پردیس 
خودگردان

۲4974-15۳۲8پردیس

۳5757۲04۲1-روزانهدانشگاه علوم پزشکی زابل

۲۲415--روزانهدانشکده علوم پزشکی ایرانشهر

۲۳۳15-186۳6روزانهدانشگاه علوم پزشکی زاهدان

آخرین رتبه های رشته اتاق عمل

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

۳5۲470974۲17روزانهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران

4767795۳5۳76روزانهدانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشگاه علوم پزشکی گیالن - رشت )محل تحصیل 
پیرا پزشکی لنگرود(

1۲41۲5578-روزانه

۲966-4046روزانهدانشگاه علوم پزشکی تهران

450695۳۲5694روزانهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان

79۳117۲8۳8906روزانهدانشگاه علوم پزشکی جهرم

4785-5۲۲6روزانهدانشگاه علوم پزشکی مشهد

51۲۲90856516روزانهدانشگاه علوم پزشکی شیراز

6۳6۳11۲9091۲۳روزانهدانشگاه علوم پزشکی تبریز

8165168471۲501روزانهدانشگاه علوم پزشکی اردبیل

16608110۳0-روزانهدانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

56841151۳7۲۲۳روزانهدانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج

774114۳8078۲5روزانهدانشگاه علوم پزشکی ارومیه
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61861۳۳7681۳8روزانهدانشگاه علوم پزشکی قزوین

1456۲8781-روزانهدانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه

8۲47۲114۲14۲04روزانهدانشگاه علوم پزشکی كرمان

-140۳9-روزانهدانشگاه علوم پزشکی بابل

994157۳4-روزانهدانشگاه شاهد - تهران)رشته های پزشکی(

6587141678846روزانهدانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان

-8۳4515886روزانهدانشگاه علوم پزشکی زنجان

1۳81811۲77-روزانهدانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری

15۲178456-روزانهدانشگاه علوم پزشکی همدان

1675۲151۲08670روزانهدانشکده علوم پزشکی مراغه

9۲991817516190روزانهدانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

1800۲10891-روزانهدانشکده علوم پزشکی الرستان

806۲1551610891روزانهدانشگاه علوم پزشکی یاسوج

178575867-روزانهدانشکده علوم پزشکی نیشابور

-780۳1۳987روزانهدانشگاه علوم پزشکی كاشان

157409440-روزانهدانشگاه علوم پزشکی یزد

1777810074-روزانهدانشگاه علوم پزشکی دزفول

۲119۳11885-روزانهدانشکده علوم پزشکی آبادان

دانشگاه علوم پزشکی شیراز )محل تحصیل 
استهبان(

915516۲7510154روزانه

دانشگاه علوم پزشکی سمنان )محل تحصیل 
سرخه(

8691۲400918198روزانه

--666۳روزانهدانشگاه علوم پزشکی قم

176449484-روزانهدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

16505114۲6-روزانهدانشگاه علوم پزشکی سبزوار

880016۳5۲7877روزانهدانشگاه علوم پزشکی فسا

10494۲44868486روزانهدانشگاه علوم پزشکی كردستان - سنندج

10161175۳۲15۲44روزانهدانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

714۳1700۲5۳76روزانهدانشگاه علوم پزشکی بوشهر

16454875۳-روزانهدانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی همدان )محل تحصیل 
نهاوند(

849۲178571۳16۲روزانه

115۳۳1۲۳79-پردیسدانشگاه علوم پزشکی اصفهان - پردیس خودگردان

170۲9961۲-روزانهدانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد )محل تحصیل 
بروجن(

194441۲796-روزانه

۲0۳89-11454روزانهدانشگاه علوم پزشکی زاهدان )محل تحصیل خاش(

168188456-روزانهدانشگاه علوم پزشکی بیرجند

-156۳۲-روزانهدانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد

-9045۲6098روزانهدانشگاه علوم پزشکی شاهرود

دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد )محل 
تحصیل الیگودرز(

78841757۳9559روزانه

1966411440-روزانهدانشگاه علوم پزشکی بیرجند )محل تحصیل قائن(

9۲01۲5۳۳9165۲7روزانهدانشکده علوم پزشکی خمین
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-8654۲۳806روزانهدانشگاه علوم پزشکی یزد )محل تحصیل ابرکوه(

957۳156۲01۳8۲7روزانهدانشکده علوم پزشکی خوی

۲00861751۲-روزانهدانشکده علوم پزشکی ایرانشهر

دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری - پردیس 
خودگردان

-15110-پردیس

191791109۲-روزانهدانشگاه علوم پزشکی گناباد

10059-9۳۲۲روزانهدانشکده علوم پزشکی گراش

16۲1۳1066۳-روزانهدانشگاه علوم پزشکی ایالم

8574--روزانهدانشگاه علوم پزشکی زاهدان

10765۲0۲4014661روزانهدانشکده علوم پزشکی بهبهان

-10۲5418145روزانهدانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند )محل تحصیل 
فردوس(

194111۲885-روزانه

108۲۳188۲1145۲7روزانهدانشکده علوم پزشکی شوشتر

14574-11158روزانهدانشگاه علوم پزشکی بم

197۳۲۲0۲07-روزانهدانشگاه علوم پزشکی جیرفت

-191۲4-روزانهدانشکده علوم پزشکی ساوه

۲۲۲88177۲5-روزانهدانشگاه علوم پزشکی زابل

آخرین رتبه های رشته گفتاردرمانی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

-8855-روزانهدانشگاه علوم پزشکی ایران

7114۳166-روزانهدانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران)رشته 
های گروه پزشکی(

۳۲65108165545روزانه

5۲01114۳85705روزانهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان

1۳۲576654-روزانهدانشگاه علوم پزشکی مشهد

۳9۳81016940۲1روزانهدانشگاه علوم پزشکی شیراز

1۳۳078۲11-روزانهدانشگاه علوم پزشکی تبریز

1108569۲4-روزانهدانشگاه علوم پزشکی سمنان

154479۲1۳-روزانهدانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - 
پردیس خودگردان

-5۳۲91190۳پردیس

116۲49184-پردیسدانشگاه علوم پزشکی اصفهان - پردیس خودگردان

-1۲794-روزانهدانشگاه علوم پزشکی اراک

79۳1144۳5875۳روزانهدانشگاه علوم پزشکی همدان

-9۳8518565روزانهدانشگاه علوم پزشکی زاهدان

آخرین رتبه های رشته مهندسی بهداشت حرفه ای

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

704516۳881۲770نیم سال اول / روزانهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران

1007۲18۳۲714۲47روزانهدانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج

1۳4۳4--روزانهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۲105715944-روزانهدانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری

۲484016565-روزانهدانشگاه علوم پزشکی همدان

-11۳4015۲۳6روزانهدانشگاه علوم پزشکی كاشان
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۲51۲4۲14۳51۲11۳روزانهدانشگاه علوم پزشکی تبریز

-۲۲0۲0-روزانهدانشگاه علوم پزشکی شیراز

1785711784-روزانهدانشگاه علوم پزشکی گیالن - رشت

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران - پردیس 
خودگردان

۲0۳60۲074۲-نیم سال اول / پردیس

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران - پردیس 
خودگردان

۲6448۲64۲4-نیم سال دوم / پردیس

148۳518۳71۲6146روزانهدانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

1۲617۲109614994روزانهدانشگاه علوم پزشکی قزوین

440۲818۲68-روزانهدانشگاه علوم پزشکی كرمان

14464۲745719۲۳۳روزانهدانشگاه علوم پزشکی زنجان

1۲605۲۲9951479۳روزانهدانشگاه علوم پزشکی ارومیه

11907۲079۳19۲51روزانهدانشگاه علوم پزشکی یزد

۲0۲601۲691-روزانهدانشگاه علوم پزشکی مشهد

15005۲54641759۳روزانهدانشگاه علوم پزشکی كردستان - سنندج

۲47101886۲-روزانهدانشگاه علوم پزشکی ایالم

1۳156۲15061775۳روزانهدانشگاه علوم پزشکی قم

۲4۳5۲18815-روزانهدانشگاه علوم پزشکی اراک

1۳0۳0۲87۳5۲1575روزانهدانشگاه علوم پزشکی یزد )محل تحصیل ابرکوه(

۲5۳181۳197-روزانهدانشگاه علوم پزشکی گناباد

۲560۳15864-روزانهدانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه

۲859۲۲0710-روزانهدانشگاه علوم پزشکی شاهرود

۲77۳8191۳8-روزانهدانشگاه علوم پزشکی بیرجند

۲6۳4515100-روزانهدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

۲7۳۳۳15۳55-روزانهدانشگاه علوم پزشکی اردبیل

1596454۲8۳170۲7روزانهدانشکده علوم پزشکی نیشابور

دانشگاه علوم پزشکی سمنان )محل تحصیل 
دامغان(

۲91۲۳15570-روزانه

15410۲7897۲۲478روزانهدانشگاه علوم پزشکی سبزوار

14۲۳014۲۳0-روزانهدانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد

۳1۳7۲۲۲1۲6-روزانهدانشگاه علوم پزشکی الرستان )محل تحصیل اوز(

۳۲168۲0916-روزانهدانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد

۳4010۲4476-روزانهدانشگاه علوم پزشکی زاهدان

۳1708۲1118-روزانهدانشگاه علوم پزشکی بم

۲1۳88--روزانهدانشکده علوم پزشکی ساوه

18781۲۲147۲۲147روزانهدانشکده علوم پزشکی اسفراین

آخرین رتبه های رشته مهندسی بهداشت محیط

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

150۳7۲85۲8۲0۲19روزانهدانشگاه علوم پزشکی یاسوج

۳۲۲۳7۲۲816-روزانهدانشگاه علوم پزشکی بیرجند

10551۲۲96111784روزانهدانشگاه علوم پزشکی تبریز

۲8۲7817457-روزانهدانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

۲7۲41۲۲518-روزانهدانشگاه علوم پزشکی كرمان

۲۲175151۲5-روزانهدانشگاه علوم پزشکی بابل
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۲9699۲01۲0-روزانهدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

11596۲0196۲47۲0روزانهدانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج

15191440۲814994روزانهدانشگاه علوم پزشکی ارومیه

-10648۲8۲11روزانهدانشگاه علوم پزشکی قزوین

1۲۲80۲۲04119004روزانهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان

1۲9۳۲۲7019۲8670روزانهدانشگاه علوم پزشکی كاشان

۳5۲19۲774۳-روزانهدانشکده علوم پزشکی سیرجان

11406۲۲۳7616949روزانهدانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری

۳1۳47۲۲988-روزانهدانشگاه علوم پزشکی زنجان

18746۲6858164۲7روزانهدانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری - پردیس 
خودگردان

-۳07۲۲-پردیس

۳۲۳09۲۲709-روزانهدانشگاه علوم پزشکی یزد )محل تحصیل ابرکوه(

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران - پردیس 
خودگردان

۲6575۲7۲65-پردیس

1۲88۲۳50۳1۲۳449روزانهدانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد

۲81741898۲-روزانهدانشگاه علوم پزشکی یزد

۲69۳419۳44-روزانهدانشگاه علوم پزشکی اردبیل

۲81741886۲-روزانهدانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه

۳6۲04۲۲478-روزانهدانشکده علوم پزشکی تربت جام

171۲0۳۲۳7۳۲۳888روزانهدانشگاه علوم پزشکی سبزوار

-17158۲9671روزانهدانشگاه علوم پزشکی قم

۳00۳0۲6۳59-روزانهدانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

-۳16۳8-روزانهدانشگاه علوم پزشکی اراک

۲7805197۲0-روزانهدانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان

۳1610۲۲۲18-روزانهدانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد

-14890۲7179روزانهدانشگاه علوم پزشکی گیالن - رشت

دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان - پردیس 
خودگردان

۳17۲8۲8414-پردیس

۲۳771448۲۳-روزانهدانشگاه علوم پزشکی ایالم

۳8۳14۲6۳۳6-روزانهدانشکده علوم پزشکی ایرانشهر

۳6104۲44۳6-روزانهدانشگاه علوم پزشکی گناباد

17746۳۳۳86۲15۲0روزانهدانشکده علوم پزشکی خوی

۳۲749۲5556-روزانهدانشگاه علوم پزشکی بوشهر

۳5689۲0899-روزانهدانشکده علوم پزشکی آبادان

۳1814۲1105-روزانهدانشگاه علوم پزشکی همدان

۲988619۳18-روزانهدانشگاه علوم پزشکی كردستان - سنندج

دانشگاه علوم پزشکی سمنان )محل تحصیل 
دامغان(

۳0761۲01۲0-نیم سال اول / روزانه

دانشگاه علوم پزشکی سمنان )محل تحصیل 
دامغان(

۲6158-۲006۳نیم سال دوم / روزانه

15091۳7878۲7۲۲۲روزانهدانشگاه علوم پزشکی بم

-۳۳0۳4-روزانهدانشکده علوم پزشکی ساوه

489۲8۲1770-روزانهدانشگاه علوم پزشکی زاهدان
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1906۳40145۲86۲7روزانهدانشگاه علوم پزشکی شاهرود

۳096919587-روزانهدانشکده علوم پزشکی خلخال

-1681۲۳7547روزانهدانشکده علوم پزشکی نیشابور

۳۳556۲17۳7-روزانهدانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

۳9711۲1978-روزانهدانشگاه علوم پزشکی زابل

۳67۲0۲5406-روزانهدانشگاه علوم پزشکی جیرفت

40497۳049۳-پردیسدانشگاه علوم پزشکی اصفهان - پردیس خودگردان
آخرین رتبه های رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

1۳87۳۲8775۲695۲روزانهدانشگاه علوم پزشکی شیراز

۲9۲1۳۲1406-روزانهدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

15466۳1۲81۲79۳5روزانهدانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

17780۳6۲55۲۳409روزانهدانشگاه علوم پزشکی كرمان

۳5۳۳5۲5۲۳5-روزانهدانشگاه علوم پزشکی ایالم

آخرین رتبه های رشته مهندسی فضای سبز

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

۲460۲4749040۲98روزانهدانشگاه تهران )محل تحصیل كرج(

444۳44۲09۳-روزانهدانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( - قزوین

۲017546178۳748۳روزانهدانشگاه تبریز

--۲8699شبانهدانشگاه تبریز

1۳۲69۳8005۳04۳4روزانهدانشگاه فردوسی - مشهد

-۲۲116511۲4شبانهدانشگاه فردوسی - مشهد

6169۲45618-روزانهدانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان

189054-17609شبانهدانشگاه زابل

دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی رامین - 
مالثانی اهواز

95090118416-روزانه

-7۳800-روزانهدانشگاه مالیر

1۲505۲-45406غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی بینالود - مشهد

-۲4978۳9661روزانهدانشگاه ارومیه )محل تحصیل میاندواب(

10۳108۳7۳0۳-روزانهدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل

14164587104-روزانهدانشگاه كردستان - سنندج

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس )محل تحصیل 
میناب(

97۲۲۲94۳4۲-روزانه

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس )محل تحصیل 
میناب(

-199496-شبانه

149455--پردیسدانشگاه زابل - پردیس خودگردان

آخرین رتبه های رشته مهندسی علوم تغذیه

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

۳1۳148۲5۲00۳روزانهدانشگاه علوم پزشکی شیراز

1518401۳1711نیم سال اول / روزانهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران

4070۲۲1۲-نیم سال دوم / روزانهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران

-۲6414416روزانهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان

545۳۳7۳4-روزانهدانشگاه علوم پزشکی تبریز

417766584۲87روزانهدانشگاه علوم پزشکی كرمان
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49659۲۲85486روزانهدانشگاه علوم پزشکی بوشهر

50۳0-۳468روزانهدانشگاه علوم پزشکی كاشان

51906۳594680روزانهدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دانشگاه علوم پزشکی شیراز)محل تحصیل 
سپیدان(

496591676۲9۲روزانه

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران - پردیس 
خودگردان

4597۳979-نیم سال اول / پردیس

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران - پردیس 
خودگردان

-۳0۲۳495۲نیم سال دوم / پردیس

47807۲4۲10۳64روزانهدانشگاه علوم پزشکی یاسوج

دانشگاه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - 
مشهد

69۲715۲5۲1196۲نیم سال اول / روزانه

دانشگاه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - 
مشهد

744719۲8914077نیم سال دوم / روزانه

دانشگاه علوم پزشکی سمنان )محل تحصیل 
آرادان (

۳871610656۲4روزانه

۳60667494۲65روزانهدانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان

9۳1۳۳777-روزانهدانشگاه علوم پزشکی زاهدان

60165۳16-پردیسدانشگاه علوم پزشکی اصفهان - پردیس خودگردان

5۳4995466916روزانهدانشکده علوم پزشکی شوشتر

9۲41-4۲14روزانهدانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد

--6۲۲۳روزانهدانشگاه علوم پزشکی زابل

آخرین رتبه های رشته مهندسی علوم و صنایع غذایی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

95۳۲-5066نیم سال اول / روزانهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران

1190۳14574-نیم سال دوم / روزانهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران - پردیس 
خودگردان

1۳140-15۳5۲نیم سال اول / پردیس

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران - پردیس 
خودگردان

14۳۳018170-نیم سال دوم / پردیس

7591191۲41۲17۳روزانهدانشگاه علوم پزشکی تبریز

دانشگاه علوم پزشکی سمنان )محل تحصیل 
آرادان (

۳۳097۲54۳1-روزانه

1۲۲67۲67۳7۲۲۲80روزانهدانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه

آخرین رتبه های رشته مهندسی علوم و مهندسی خاک

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

--10556روزانهدانشگاه شیراز

۲175۲405904۳847روزانهدانشگاه تهران )محل تحصیل كرج(

۳6178180۳4-روزانهدانشگاه یزد

-۲515۲۲8568روزانهدانشگاه صنعتی اصفهان

-۳۲4۳۲-شبانهدانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان

-114908-روزانهدانشگاه ارومیه

868005۲0۲7-روزانهدانشگاه گیالن - رشت

-۲5۳5156۲10روزانهدانشگاه فردوسی - مشهد

۲97044096548۳70روزانهدانشگاه تبریز

-8۳845-شبانهدانشگاه تبریز
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1۲19846۲851-روزانهدانشگاه كردستان - سنندج

1579۲8--روزانهدانشگاه جیرفت

1011۳57۳457-روزانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

64۲۲۲47559-روزانهدانشگاه زنجان

1۳56615۲81۲-روزانهدانشگاه شهرکرد

-6480۳-روزانهدانشگاه لرستان - خرم آباد

56185--روزانهدانشگاه رازی كرمانشاه

-165۲80-روزانهدانشگاه مالیر

1199711076۳۲-روزانهدانشگاه شیراز )محل تحصیل داراب(

-1795۳4-روزانهدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل

1867۲695197-روزانهدانشگاه ولی عصر)عج( - رفسنجان

8۲68۳--روزانهدانشگاه زابل

-97978-روزانهدانشگاه بیرجند

آخرین رتبه های رشته مهندسی علوم و مهندسی صنایع غذایی )کشاورزی(

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

496644۲1۲۳-روزانهدانشگاه جیرفت

60۲9970۳۳6-پیام نوردانشگاه پیام نور كرمانشاه - مرکز كرمانشاه

دانشگاه پیام نور چهارمحال و بختیاری - مرکز 
شهرکرد

7116157180-پیام نور

104101858115140روزانهدانشگاه تهران )محل تحصیل كرج(

۳9606۳۲140-روزانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

۳8416--شبانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

104۳۲4۲166۲0۲68روزانهدانشگاه تبریز

4۲655-15800شبانهدانشگاه تبریز

965۲۳8105۳1411روزانهدانشگاه صنعتی اصفهان

۲979۲۲4790۲۳97۲روزانهدانشگاه شیراز

10۲61۲۲758۲4۳85روزانهدانشگاه فردوسی - مشهد

-۳6744-شبانهدانشگاه فردوسی - مشهد

1957۳۳6۲04۲4775روزانهدانشگاه سمنان

-6۳819-شبانهدانشگاه سمنان

-۳804۳-روزانهدانشگاه زنجان

۳049۳-14587شبانهدانشگاه زنجان

17650۲859۲۲64۲4روزانهدانشگاه گیالن - رشت

4۳764۳7460-شبانهدانشگاه گیالن - رشت

848۳585855-پیام نوردانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز اهواز

1۲6055405۲۲7567روزانهدانشکده كشاورزی و دامپروری تربت جام

5۲944884175۳9۳1شبانهدانشکده كشاورزی و دامپروری تربت جام

دانشگاه بوعلی سینا - همدان )محل تحصیل 
تویسرکان(

۲95585۲411۳8764روزانه

190774۲10۲۲5۳46روزانهدانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان

-۲6۳8۲564۳9شبانهدانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان

7011049695-پیام نوردانشگاه پیام نور اردبیل - مرکز اردبیل

۲0۲۳۲761195۲848پیام نوردانشگاه پیام نور فارس - مرکز شیراز
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6899۲۳۲6۲1-پیام نوردانشگاه پیام نور قزوین - مرکز قزوین

۲184741955۲۳947روزانهدانشگاه ارومیه

۲1۳4۳۳9۳7140905روزانهدانشگاه تبریز )محل تحصیل اهر(

۲777950987994۳9شبانهدانشگاه تبریز )محل تحصیل اهر(

1686۲4887۳۳1466روزانهدانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی ساری

-۲۳169۳7۲48روزانهدانشگاه جهرم

-165108001۲پیام نوردانشگاه پیام نور خراسان رضوی - مرکز مشهد

۲577047777۳۳555روزانهدانشگاه كردستان - سنندج

16457۳965۲۳-شبانهدانشگاه كردستان - سنندج

406819۳06871۳18غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی البرز - قزوین

55۲۲01۲955094605غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی علم وهنر- یزد

46۲5۳۳۲569-روزانهدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل

۳7140۳9495-روزانهدانشگاه فسا

4۲47۳--روزانهدانشگاه ایالم

-۲۳5۳854956شبانهدانشگاه ایالم

60581-۲8۳۳9پیام نوردانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز تبریز

41955۳50۳۳-روزانهدانشگاه بوعلی سینا - همدان )محل تحصیل بهار(

دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی رامین - 
مالثانی اهواز

4۳۲68۳7۳86-روزانه

-401۳7165۲۲۲غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز

1744۲۲89788-پیام نوردانشگاه پیام نور همدان - مرکز همدان

4861897۲60-پیام نوردانشگاه پیام نور البرز - مرکز كرج

6۲11۲59676-پیام نوردانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز ارومیه

-6746۳-پیام نوردانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراك

69۳586۳411-پیام نوردانشگاه پیام نور كرمان - مرکز كرمان

18889146889-پیام نوردانشگاه پیام نور گیالن - مرکز رشت

5544۲574۳6-پیام نوردانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز اصفهان

۲8۲۲164۳4۲-پیام نوردانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز نجف آباد

-۳670۲55958پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - مرکز ورامین

-78771-روزانهدانشگاه زابل

-98087-شبانهدانشگاه زابل

1977577۲۲84-پردیسدانشگاه زابل - پردیس خودگردان

۳90709۲51954075پیام نوردانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز دزفول

8157۳--پیام نوردانشگاه پیام نور لرستان - مرکز خرم آباد

آخرین رتبه های رشته مهندسی منابع طبیعی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

-۳4806101585پیام نوردانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز تبریز

--87۳7روزانهدانشگاه تهران )محل تحصیل كرج(

-۲68806۳611روزانهدانشگاه فردوسی - مشهد

1۲۳10۲96591-روزانهدانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

14587۳605۲44۳8۳روزانهدانشگاه صنعتی اصفهان

۲659۳۳۲0۲۲-روزانهدانشگاه شیراز

۲041487۲55500۳9پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - تهران شرق
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۳15۳56051447۳89روزانهدانشگاه گیالن - رشت )محل تحصیل صومعه سرا(

115۲8۳50۲06-شبانهدانشگاه گیالن - رشت )محل تحصیل صومعه سرا(

410۲140179-روزانهدانشگاه یزد

8۳1۳۲658۳1-پیام نوردانشگاه پیام نور گیالن - مرکز رشت

۳۲7۲۳646۳7-روزانهدانشگاه اردکان

41608۳7۲۲5-روزانهدانشگاه اراک

-484896۳1۳8شبانهدانشگاه بیرجند

116778--روزانهدانشگاه زابل

-95۲۳1-شبانهدانشگاه زابل

-۳18۳94۳۲41روزانهدانشگاه شهرکرد

85599516۲1-شبانهدانشگاه شهرکرد

-9۲598-روزانهدانشگاه لرستان - خرم آباد

5۲4699۳۳۳9۳041۲پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - واحد شهریار

60751۳8۳1۳-روزانهدانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار

دانشگاه سمنان )محل تحصیل دانشکده منابع 
طبیعی مهدی شهر(

7۳0۳1474۲۳-روزانه

1۲186584808-روزانهدانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان

1808981۲59۳4-شبانهدانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان

۲8۲9۳801۳۲57۳97پیام نوردانشگاه پیام نور البرز - مرکز كرج

74760-۳4۲78روزانهدانشگاه بیرجند )محل تحصیل سرایان(

989617۳558-روزانهدانشگاه جیرفت

187755156۳81-شبانهدانشگاه جیرفت

891974۲۲1۳-روزانهدانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء - بهبهان

-۳۳769106505پیام نوردانشگاه پیام نور خراسان رضوی - مرکز مشهد

15۳8841۳4۳1۲-روزانهدانشگاه كردستان - سنندج

1787۲4141198-شبانهدانشگاه كردستان - سنندج

-6۲870-روزانهدانشگاه مالیر

آخرین رتبه های رشته مهندسی علوم دامی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

۲۳5704909۲50547روزانهدانشگاه تهران )محل تحصیل پاكدشت(

۲4551-19۳47روزانهدانشگاه تهران )محل تحصیل كرج(

17۳6۳4۲708۲۳711روزانهدانشگاه صنعتی اصفهان

-1996957۲۳8روزانهدانشگاه گیالن - رشت

16۲56۲1۲4198-شبانهدانشگاه گیالن - رشت

410۲1۳4۳9۲-روزانهدانشگاه فردوسی - مشهد

۳7965-۲8140شبانهدانشگاه فردوسی - مشهد

-105۳۳4-روزانهدانشگاه ارومیه

9876۲50788-روزانهدانشگاه شیراز

-۳۲۲4۲170454روزانهدانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی ساری

78071115155-روزانهدانشگاه بوعلی سینا - همدان

-484۲8-روزانهدانشگاه اراک

861475۳449-روزانهدانشگاه بیرجند

6۳709766۲9-روزانهدانشگاه تبریز )محل تحصیل اهر(
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-8۲449-روزانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

1۳66941۲7059-شبانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

۲867478۲60606۲۳روزانهدانشگاه پیام نور خراسان رضوی - مرکز مشهد

۲9۳791۲59881۲4467روزانهدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل

5944۳1۲1895-روزانهدانشگاه شهرکرد

-64904-روزانهدانشگاه لرستان - خرم آباد

1۳865856۲94-روزانهدانشگاه رازی كرمانشاه

15408067800-روزانهدانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان

-109۲68-روزانهدانشگاه زنجان

دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل )محل تحصیل 
مغان(

6156۲--روزانه

-7600۳-پیام نوردانشگاه پیام نور كرمانشاه - مرکز كرمانشاه

-1۲9۳61-پیام نوردانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز اهواز

-119914-روزانهدانشگاه مالیر

-11760۳-روزانهدانشگاه ایالم

آخرین رتبه های رشته شیمی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

دانشگاه پیام نور قم - مرکز قم )محل تحصیل کاربردی
خواهران »پردیسان« و برادران »ساختمان شماره 

)»۲

5749051704-پیام نور

۲1۳۳417۲58-روزانهدانشگاه فردوسی - مشهدمحض

961۲1۳۲8410495روزانهدانشگاه فردوسی - مشهدکاربردی

-۳47497۲8روزانهدانشگاه صنعتی شریف - تهرانمحض

11807--شبانهدانشگاه صنعتی شریف - تهرانمحض

44165705-شبانهدانشگاه صنعتی شریف - تهرانکاربردی

۲9۲7۳۲0610-فرهنگیاندانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی_تهرانمحض

140667870-روزانهدانشگاه تهرانکاربردی

-407618919روزانهدانشگاه تهرانمحض

-5114108۳۳روزانهدانشگاه شهید بهشتی - تهرانکاربردی

-18617-روزانهدانشگاه شهید بهشتی - تهرانمحض

6۲9۲18۳7011440روزانهدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهرانکاربردی

11۳01۳0944۲۳01۲روزانهدانشگاه شیرازمحض

14۳90۳۳670۳0711روزانهدانشگاه تبریزمحض

47647-15۲4۲شبانهدانشگاه تبریزمحض

7456۲0196164۲7روزانهدانشگاه تبریزکاربردی

-10484۳0151شبانهدانشگاه تبریزکاربردی

۲116۲45067۳110۲پیام نوردانشگاه پیام نور البرز - مرکز كرجکاربردی

۳1065769965۲44۳پیام نوردانشگاه پیام نور البرز - مرکز كرجمحض

۲1۳۳415545-شبانهدانشگاه الزهرا)س( - تهرانکاربردی

9891۲54۳0۲۲608روزانهدانشگاه الزهرا)س( - تهرانمحض

10677۲156۳1869۲روزانهدانشگاه خوارزمی - تهران )محل تحصیل كرج(محض

1۲۳06۲91۲۳۲۳۳55روزانهدانشگاه اصفهانمحض

9171۲۲585۲۲۳6۲روزانهدانشگاه اصفهانکاربردی
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-8۲646-پیام نوردانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراكکاربردی

75960-1518۲پیام نوردانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز تبریزکاربردی

۲۲8141001۲6106976پیام نوردانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز تبریزمحض

11۳81۲140۲10۳0۳روزانهدانشگاه گیالن - رشتکاربردی

۲64۲4-۲1517روزانهدانشگاه گیالن - رشتمحض

479۲0-۲891۳روزانهدانشگاه یاسوجمحض

49995--شبانهدانشگاه یاسوجمحض

-۲1919-روزانهدانشگاه صنعتی اصفهانکاربردی

9546۲89691۲09۳روزانهدانشگاه صنعتی اصفهانمحض

۳۲805۲۳9۲5-روزانهدانشگاه زنجانکاربردی

۳5۳85۳۲569-روزانهدانشگاه مازندران - بابلسرمحض

۲11۳74۳160418۲8شبانهدانشگاه مازندران - بابلسرمحض

1۳8۳9۲8860۲۳994روزانهدانشگاه مازندران - بابلسرکاربردی

۳6609۳1۳۳6-شبانهدانشگاه مازندران - بابلسرکاربردی

-۳5757-شبانهدانشگاه كاشانمحض

۲۲70۲۳56۲6۲5094روزانهدانشگاه قمکاربردی

146865۲194494۳4پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - تهران شرقکاربردی

۲۲64۲47014۳419۳روزانهدانشگاه مراغهکاربردی

۲7187608684745۲روزانهدانشگاه مراغهمحض

147۲5۲654۲۲65۲1روزانهدانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریزکاربردی

۲0۳404604846۳48روزانهدانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریزمحض

-17۲5۳55504روزانهدانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( - قزوینمحض

19969547۲7۲5940روزانهدانشگاه سمنانکاربردی

6۲7۲۳۳۲980-شبانهدانشگاه سمنانکاربردی

۲584645۳014۲1۲۳روزانهدانشگاه شهید باهنر - کرمانمحض

۳900567۲۲491۲44شبانهدانشگاه شهید باهنر - کرمانمحض

۲0985۳79۳0۳1054روزانهدانشگاه یزدمحض

--16196روزانهدانشگاه یزدکاربردی

175465۲617۳95۲1پیام نوردانشگاه پیام نور فارس - مرکز شیرازکاربردی

405۲4۲9144-روزانهدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیلکاربردی

۲1۳7۳45۲۳9۳۳866روزانهدانشگاه شهید چمران اهوازمحض

16918۳۳8۲۳۲۳544روزانهدانشگاه شهید چمران اهوازکاربردی

۲4۳0644۳۳۲۳۳658روزانهدانشگاه بوعلی سینا - همدانمحض

۳916۳۳1۲۲0-روزانهدانشگاه بوعلی سینا - همدانکاربردی

۲۲۲044587۳45147روزانهدانشگاه یاسوج )محل تحصیل گچساران(کاربردی

-5۳84۲-شبانهدانشگاه یاسوج )محل تحصیل گچساران(کاربردی

دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد کاربردی
همدان

175۳۳46604۳4591روزانه

دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد کاربردی
همدان

-59855-شبانه

۳1417۲5406-روزانهدانشگاه رازی كرمانشاهکاربردی

19758۳4۳8646797شبانهدانشگاه رازی كرمانشاهکاربردی

۳0686--روزانهدانشگاه رازی كرمانشاهمحض
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5415۲46758-شبانهدانشگاه رازی كرمانشاهمحض

۲78864۲10۲۲6716روزانهدانشگاه ارومیهکاربردی

596۲۳4۳۲10-روزانهدانشگاه ارومیهمحض

-۲79۲45۳6۲۲روزانهدانشگاه حکیم سبزواری - سبزوارمحض

-۳057664967شبانهدانشگاه حکیم سبزواری - سبزوارمحض

۲۳0۲746۲014۳049روزانهدانشگاه حکیم سبزواری - سبزوارکاربردی

-471۲۲-شبانهدانشگاه حکیم سبزواری - سبزوارکاربردی

۲6640507۲1۳444۲روزانهدانشگاه اراکمحض

16415۳5181۲9606روزانهدانشگاه اراککاربردی

5۳8154۲6۲۳-روزانهدانشگاه خلیج فارس - بوشهرمحض

۲57705769۲45۳7۳روزانهدانشگاه ولی عصر)عج( - رفسنجانکاربردی

1940۳51861۳07۳6روزانهدانشگاه دامغانکاربردی

-5۳659-شبانهدانشگاه دامغانکاربردی

8984050110-روزانهدانشگاه دامغانمحض

-۲6۲551۲0755شبانهدانشگاه دامغانمحض

5۳58۳۳7۲7۳-روزانهدانشگاه هرمزگان - بندرعباسمحض

-55741-شبانهدانشگاه هرمزگان - بندرعباسمحض

۲865961505۳8۲5۳روزانهدانشگاه صنعتی شاهرودمحض

5۲79۲4۲41۲-روزانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانمحض

1۳066۲--شبانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانمحض

۲۲17۲45514۳۲116روزانهدانشگاه صنعتی ارومیهکاربردی

۳6946۳176۳-روزانهدانشگاه گلستان - گرگانکاربردی

4179۲--شبانهدانشگاه گلستان - گرگانکاربردی

۲19۳۲577۲549108روزانهدانشگاه كردستان - سنندجمحض

51861۳8461-روزانهدانشگاه كردستان - سنندجکاربردی

۲99886086846666روزانهدانشگاه لرستان - خرم آبادمحض

-6۲49۳-شبانهدانشگاه لرستان - خرم آبادمحض

۳9661۳170۲-روزانهدانشگاه لرستان - خرم آبادکاربردی

-5۲876-شبانهدانشگاه لرستان - خرم آبادکاربردی

6۳61149995-روزانهدانشگاه كوثر بجنورد )ویژه خواهران(کاربردی

58586۲754۳-روزانهدانشگاه بیرجندکاربردی

۳6۳156410598809روزانهدانشگاه بیرجندمحض

41406۳4748-روزانهدانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفولکاربردی

۲198470۲۳05۲56۳پیام نوردانشگاه پیام نور خراسان رضوی - مرکز مشهدکاربردی

۲55۲86۲11۲50474روزانهدانشگاه آیت اهلل بروجردی - بروجردمحض

۲005۲۳844545147پیام نوردانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز اصفهانکاربردی

۲0۲0667567566۳6پیام نوردانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز اصفهانمحض

18۲۳558۲۲64817۲روزانهمرکز آموزش عالی استهبانمحض

48678۳۳8۳5-روزانهدانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء - بهبهانکاربردی

4985۳464۳4-روزانهمجتمع آموزش عالی گنابادکاربردی

191۲۲766۳485804پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - مرکز ورامینمحض

5676۲49۲95-روزانهدانشگاه جیرفتمحض
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-۲4649۳9877روزانهدانشگاه جیرفتکاربردی

48۳75۳9۲۲5-روزانهدانشگاه مالیرکاربردی

-۳5۳۲75196۲پیام نوردانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز شاهین شهرکاربردی

-90846-پیام نوردانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز اهوازمحض

1۲687086148-پیام نوردانشگاه پیام نور هرمزگان - مرکز بندرعباسکاربردی

1۳551۳1۳0890-پیام نوردانشگاه پیام نور هرمزگان - مرکز بندرعباسمحض

5746۲4۲957-روزانهدانشگاه ایالممحض

444۳5-۲6755شبانهدانشگاه ایالممحض

750996865۲-روزانهدانشگاه زابلکاربردی

5844841۲9۲-روزانهمجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند )وی ژه خواهران(کاربردی

5۲۲۲711458999679غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهانکاربردی

-9676۳-پیام نوردانشگاه پیام نور قزوین - مرکز قزوینمحض

-۳9۲8۲5579۲پیام نوردانشگاه پیام نور قزوین - مرکز قزوینکاربردی

119794-۳80۳1روزانهدانشکده كشاورزی و دامپروری تربت جاممحض

-5769۲-شبانهدانشکده كشاورزی و دامپروری تربت جاممحض

دانشگاه پیام نور تهران - واحد بهارستان - رباط کاربردی
کریم

5۲189-۳۲4۳1پیام نور

آخرین رتبه های رشته زمین شناسی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

۲5164488۲4۲8۳4۳روزانهدانشگاه شهید چمران اهواز

6۳۲561۲10۲7-شبانهدانشگاه شهید چمران اهواز

-117۳8۲7۲19روزانهدانشگاه تهران

1۲116۳09۲۲۲10۳5روزانهدانشگاه شهید بهشتی - تهران

۲516414۳4191164۳۲روزانهدانشگاه بوعلی سینا - همدان

4565440151-روزانهدانشگاه شیراز

-171۲0۲98۲۳روزانهدانشگاه اصفهان

-1869740۲06روزانهدانشگاه فردوسی - مشهد

۲4۲۲4-۲۲8۲6شبانهدانشگاه فردوسی - مشهد

۲۳7۳0494۲۳47849روزانهدانشگاه تبریز

-۲71085989۳شبانهدانشگاه تبریز

16697۳94۲۲۲7657روزانهدانشگاه خوارزمی - تهران )محل تحصیل كرج(

6471۲11819۳-روزانهدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل

6540849۲۲9-روزانهدانشگاه یزد

1۲41181465۳0-روزانهدانشگاه دامغان

91414115087-روزانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

-۲864950747روزانهدانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( - قزوین

1۲۲98066508-روزانهدانشگاه زنجان

۲9۲69490081004۲7روزانهدانشگاه بیرجند

-61۲9798171شبانهدانشگاه بیرجند

8597657۳64-روزانهدانشگاه كردستان - سنندج

-11۳۲11-روزانهدانشگاه صنعتی شاهرود

۲84۲۲6081۲10089۲روزانهدانشگاه هرمزگان - بندرعباس

110۲0۳-45968شبانهدانشگاه هرمزگان - بندرعباس
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19۲17877971-روزانهمجتمع آموزش عالی گناباد

954۲۳797۲5-روزانهدانشگاه ارومیه

105۲1468596-روزانهدانشگاه لرستان - خرم آباد

-1۳6560-شبانهدانشگاه لرستان - خرم آباد

-10147۲-روزانهدانشگاه گلستان - گرگان

آخرین رتبه های رشته اعضای مصنوعی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

484۲۳۲۳8-روزانهدانشگاه علوم پزشکی ایران

5۲81-57۲6روزانهدانشگاه علوم پزشکی شیراز

۳5188۳156644روزانهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان

108۲46067-روزانهدانشگاه علوم پزشکی همدان

99417۲6۲-روزانهموسسه آموزش عالی علمی كاربردی هالل ایران

-56579۳58پردیسدانشگاه علوم پزشکی اصفهان - پردیس خودگردان

آخرین رتبه های رشته کار درمانی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران)رشته 
های گروه پزشکی(

8114۲677-روزانه

۳94564۳04010روزانهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان

4۲۲891006114روزانهدانشگاه علوم پزشکی تبریز

۳1555110۲400روزانهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران

۲9۳710514۳481روزانهدانشگاه علوم پزشکی شیراز

۳۳476085۲97۳روزانهدانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تهران - پردیس 
خودگردان

405189846948پردیس

5۲618۲994706روزانهدانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری

46017۲504440روزانهدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

7۲9095066710روزانهدانشگاه علوم پزشکی سمنان

دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری - پردیس 
خودگردان

8۳907084-پردیس

566۲85۲66666روزانهدانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - 
پردیس خودگردان

74۲11۲9564۳00پردیس

-10547-پردیسدانشگاه علوم پزشکی زنجان - پردیس خودگردان

605199۲1614۳روزانهدانشگاه علوم پزشکی همدان

6600106606476روزانهدانشگاه علوم پزشکی زنجان

-11۲90-پردیسدانشگاه علوم پزشکی اصفهان - پردیس خودگردان

آخرین رتبه های رشته تکنولوژی پزشکی هسته ای

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

۳65759506789روزانهدانشگاه علوم پزشکی بابل

۲9971۲۲184574روزانهدانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه

آخرین رتبه های رشته بهداشت مواد غذایی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

۳۲580۲۲497-روزانهدانشگاه فردوسی - مشهد

۲6550-14910شبانهدانشگاه فردوسی - مشهد
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۳۲089--روزانهدانشگاه ایالم

۳5691--شبانهدانشگاه ایالم

۳5۲19۳۳۳40-روزانهدانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل

174984584846466شبانهدانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل

آخرین رتبه های رشته بازرسی گوشت

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

۲1۳7۳44716۳۳۳6۳روزانهدانشگاه تبریز

۳5406--شبانهدانشگاه تبریز

4669۲۳0590-روزانهدانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل

-۲895۳59۲71شبانهدانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل

آخرین رتبه های رشته اقیانوس شناسی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

-15۳564-روزانهدانشگاه مازندران - بابلسر

آخرین رتبه های رشته علم اطالعات و دانش شناسی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

1196۲۳605۲۲4905روزانهدانشگاه تهران

--۳0401روزانهدانشگاه تبریز

-59691-شبانهدانشگاه تبریز

-64147-روزانهدانشگاه قم

51۲54۳0590-روزانهدانشگاه عالمه طباطبایی - تهران

--14180شبانهدانشگاه عالمه طباطبایی - تهران

6۳780۳9080-روزانهدانشگاه شهید چمران اهواز

-۲150440887روزانهدانشگاه شیراز

46750۲8805-روزانهدانشگاه الزهرا)س( - تهران

49۲95-۲9049روزانهدانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز

5۳089۳08۳۳-روزانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

-۳007561796شبانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

6۲11۲۳15۲۲-روزانهدانشگاه خلیج فارس - بوشهر

-450۳5-روزانهدانشگاه یزد

دانشگاه سمنان )محل تحصیل دانشکده 
روانشناسی وعلوم تربیتی مهدی شهر(

49065--روزانه

49574--روزانهدانشگاه بیرجند

آخرین رتبه های رشته مهندسی صنایع مبلمان

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

-۳98۲۳-روزانهدانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی_تهران

15478۲10۳4۲4۲4۲روزانهدانشگاه تهران )محل تحصیل كرج(

55۳16--روزانهدانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان

آخرین رتبه های رشته فناوری اطالعات سالمت

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

114776۳۲910800روزانهدانشگاه علوم پزشکی شیراز

۲۳60710167-روزانهدانشگاه علوم پزشکی ارومیه

1555411485-روزانهدانشگاه علوم پزشکی تهران

۲584615446-روزانهدانشگاه علوم پزشکی اردبیل
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145۲6۲۳6۲9۲0804روزانهدانشگاه علوم پزشکی كرمان

1۲۳۲4۲۲69814۲64روزانهدانشگاه علوم پزشکی تبریز

دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری )محل 
تحصیل دانشکده پیراپزشکی آمل(

۲484019448-روزانه

۲1674169۲1-روزانهدانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری

۲66161869۲-روزانهدانشگاه علوم پزشکی همدان

1۲850۳09441۲897روزانهدانشگاه علوم پزشکی مشهد

117۳819۲8016۲44روزانهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۲۳7901869۲-روزانهدانشگاه علوم پزشکی كاشان

دانشگاه غیرانتفاعی علوم پزشکی وارستگان - 
مشهد

1795590898۳0994غیر انتفاعی

۲07۳۳18۲5۳-روزانهدانشکده علوم پزشکی نیشابور

1۳061۳0176156۳7روزانهدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

15889--روزانهدانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند )محل تحصیل 
فردوس(

۳۲168۲1900-روزانه

14۲۲7۲560۳۲10۳5روزانهدانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

۲5148۲7۳90-پردیسدانشگاه علوم پزشکی اصفهان - پردیس خودگردان

۲۳۲97--روزانهدانشکده علوم پزشکی آبادان

دانشگاه علوم پزشکی سمنان )محل تحصیل 
سرخه(

۲8۲6۳۲۲545-روزانه

۳768۲۲۳544-روزانهدانشگاه علوم پزشکی زابل

۲5۳9441۲9۲-روزانهدانشکده علوم پزشکی ساوه

۳0۲0۳18۳۲۲-روزانهدانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد

17670۳00۳0۲۳860روزانهدانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

17946۳۲71۲۲119۳روزانهدانشگاه علوم پزشکی زاهدان

آخرین رتبه های رشته روان شناسی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

۳8864۳46-روزانهدانشگاه تهران

۳04568446916روزانهدانشگاه شهید بهشتی - تهران

194176۳571۲8روزانهدانشگاه عالمه طباطبایی - تهران

--۳۳94شبانهدانشگاه عالمه طباطبایی - تهران

78۲7۲86۲8۳۳719پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - تهران جنوب

۲8۳9156868-پیام نوردانشگاه پیام نور همدان - مرکز همدان

۳096941۳85-پیام نوردانشگاه پیام نور كرمانشاه - مرکز كرمانشاه

۲0004۳4866-پیام نوردانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز ارومیه

۳4۳65777۳6-پیام نوردانشگاه پیام نور اصفهان - واحد كاشان

۳5۲19۳1184-پیام نوردانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز تبریز

--10۲98پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - واحد ری

4۲1979419۳97روزانهدانشگاه اصفهان

-74۲95۳84روزانهدانشگاه كاشان

۳16۳8۲9579-روزانهدانشگاه پیام نور فارس - مرکز شیراز

۳114940075-روزانهدانشگاه پیام نور اردبیل - مرکز اردبیل

4۳۲15۲9486-روزانهدانشگاه پیام نور كردستان - مرکز سنندج
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-۲9۲5۳-پیام نوردانشگاه پیام نور قم - مرکز قم

-67168709روزانهدانشگاه شیراز

-5۲9711586روزانهدانشگاه تبریز

-46786-پیام نوردانشگاه پیام نور لرستان - مرکز خرم آباد

۲7146۳۳741-پیام نوردانشگاه پیام نور كرمان - مرکز كرمان

4900849008-پیام نوردانشگاه پیام نور هرمزگان - مرکز بندرعباس

4566900۳7668روزانهدانشگاه خوارزمی - تهران )محل تحصیل كرج(

19۳۳8۲1۲18-شبانهدانشگاه یزد)محل تحصیل شهرستان مهریز(

-۳۳407-غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد

874۲۳46۳-روزانهدانشگاه فردوسی - مشهد

۳6۲0416۳۳4-پیام نوردانشگاه پیام نور خراسان رضوی - مرکز مشهد

77691۳۲5711770روزانهدانشگاه گیالن - رشت

1966416۳۳4-شبانهدانشگاه گیالن - رشت

--51۲6روزانهدانشگاه زنجان

-58۳11۳78۲شبانهدانشگاه زنجان

100699۳۳6-روزانهدانشگاه الزهرا)س( - تهران

-118904409۲غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی اقبال الهوری - مشهد

147۲61۲۲87-روزانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

58561۲۲691۲454روزانهدانشگاه یزد

-1۲0461894۳روزانهدانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار

-555418188غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران

90۲81609014104روزانهدانشگاه شهید چمران اهواز

-16166-شبانهدانشگاه شهید چمران اهواز

4840۲۳8656-پیام نوردانشگاه پیام نور مازندران - مرکز بابل

91711۳6۳01۲748روزانهدانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز

41۳51۳7۳86-غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت

7084-6۳89روزانهدانشگاه مازندران - بابلسر

-16818-شبانهدانشگاه مازندران - بابلسر

۲057511816-روزانهدانشگاه رازی كرمانشاه

۲860۳--شبانهدانشگاه رازی كرمانشاه

9476165۲۲1۳089روزانهدانشگاه ارومیه

-11551-روزانهدانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( - قزوین

-88۲6۲47۲6روزانهدانشگاه بوعلی سینا - همدان

-191۲۲۳۲8۲8پیام نوردانشگاه پیام نور خراسان رضوی - مرکز نیشابور

۳974080196-پیام نوردانشگاه پیام نور كرمان - مرکز سیرجان

۲87۳5۳6050-پیام نوردانشگاه پیام نور یزد - مرکز یزد

۳۲58045۲75-غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی علم وهنر- یزد

16۲8815045-روزانهدانشگاه یاسوج

-108977-پیام نوردانشگاه پیام نور مازندران - مرکز ساری

دانشگاه سمنان )محل تحصیل دانشکده 
روانشناسی وعلوم تربیتی مهدی شهر(

-۲0556-روزانه

دانشگاه سمنان )محل تحصیل دانشکده 
روانشناسی وعلوم تربیتی مهدی شهر(

-۳0969-شبانه
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-908818175روزانهدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل

--866۲روزانهدانشگاه سلمان فارسی - کازرون

16۲411۲875-روزانهدانشگاه اردکان

-977۳14940روزانهدانشگاه اراک

۲145۳1۲796-روزانهدانشگاه گنبد

-197۳۳506۳9پیام نوردانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز شهرضا

157۲61۲667-روزانهدانشگاه بیرجند

۲567719199-شبانهدانشگاه بیرجند

1597۲5969151470پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - واحد لواسانات

۳8575--پیام نوردانشگاه پیام نور گلستان - مرکز گنبد كاووس

11۳9۳۲08۳۳16099روزانهدانشگاه مراغه

-۲47۲6-روزانهدانشگاه مالیر

-1۳089۳1780شبانهدانشگاه مالیر

775946۳998-غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد

119۲817608170۲7روزانهدانشگاه خلیج فارس - بوشهر

--1079۲روزانهدانشگاه هرمزگان - بندرعباس

-18854-شبانهدانشگاه هرمزگان - بندرعباس

۳8۳90-16568پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - مرکز پرند

17۳4۳16665-روزانهمرکز آموزش عالی اقلید

-۳7198-غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی بصیر - آبیك

۲750760780987۲پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - واحد مالرد

۲6050--پیام نوردانشگاه پیام نور البرز - واحد هشتگرد

-1۲5۲۳18157روزانهدانشگاه لرستان - خرم آباد

-116۳044۲74غیر انتفاعیدانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران ویژه خواهران

۳0819۳10۳۲-پیام نوردانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز اصفهان

-۲8801-پیام نوردانشگاه پیام نور البرز - مرکز كرج

11179۲۳01۳168۳7روزانهدانشگاه كردستان - سنندج

۲9886۲05۳۲-شبانهدانشگاه كردستان - سنندج

11۳01506674۲56۲غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی خراسان - مشهد

۳۲980-1894۳غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز

۲78۳717558-روزانهدانشگاه بجنورد

1۳185۲00554589۳غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی زند - شیراز

۳۲7۳۳55586-غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل

44۳۳۲141۳۲-پیام نوردانشگاه پیام نور گیالن - واحد آستانه اشرفیه

195۳55544۲۲8۲07پیام نوردانشگاه پیام نور بوشهر - مرکز بوشهر

دانشگاه غیرانتفاعی فاطمیه - شیراز )ویژه 
خواهران(

۳044۲5۲0۲68۳160غیر انتفاعی

14۲86۲1674196۳6روزانهمرکز آموزش عالی الر

-۲017561970غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی موالنا - آبیک

19۲۳64895917477پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - واحد شهریار

دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - 
اصفهان

15۳064۳941۳۳806روزانه

1۳1774876۲۳9۲75پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - واحد اسالم شهر
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۳8967-1۳۲69غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان

دانشگاه غیرانتفاعی هشت بهشت اصفهان پویا- 
اصفهان

106۲51-18070غیر انتفاعی

18۲84--روزانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان

۲51۲7۳0۲۳۳-شبانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان

-15۳5۲۲4۳۳0روزانهدانشگاه لرستان - خرم آباد )محل تحصیل پلدختر(

۲0109۲456157947غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی سراج - تبریز

دانشگاه لرستان - خرم آباد )محل تحصیل 
نورآباددلفان(

-14۳114۲708روزانه

۲5۲164957574۲44پیام نوردانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز نجف آباد

دانشگاه غیرانتفاعی تاكستان - تاكستان استان 
قزوین

۳۲60۳765644589۳غیر انتفاعی

-161۲1۲6164غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی

-4747۳10۲998غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی البرز - قزوین

4190845۳7۳-پیام نوردانشگاه پیام نور گلستان - مرکز گرگان

-15668674۲۲غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد

5544۲۳7410-پیام نوردانشگاه پیام نور قزوین - مرکز قزوین

۳7547-15108غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی رجا - قزوین

16151687۲947714غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی سلمان - مشهد

-۳7175۲6999غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی بینالود - مشهد

۳85۳07464۳6۲۲۳7غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان

4850717574-غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی - خوزستان

495456۳5۳4-پیام نوردانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز دزفول

508۲461۳11-پیام نوردانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز اهواز

-16۲0656789پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - مرکز ورامین

۳۲4697۲55645618غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی امام جواد)ع( - یزد

780۳۳79955-غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری

169906191۳۲۳61۳پیام نوردانشگاه پیام نور فارس - واحد سپیدان

۳97۲588۳۳071077غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی امین - فوالدشهر )اصفهان(

دانشگاه غیرانتفاعی فیض االسالم - خمینی شهر 
اصفهان )ویژه خواهران(

-50۲9996089غیر انتفاعی

۳45497496845094غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی سیمای دانش -رشت

5690611985510۲۲4۲غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی رحمان - رامسر

-۳08888۲696غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز

541041147۳996067غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی فخر رازی - ساوه

-۲9474561۲۲پیام نوردانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز دولت آباد

۲785788464618۲0غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه

-۲5۲5671450غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی فرزانگان - اصفهان

-۲۳010۳88۲۲پیام نوردانشگاه پیام نور اصفهان - واحد بهارستان

-۲6۳676094۲پیام نوردانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز زرین شهر

876461۳1047-غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی آمل

1944467۲60617۳4پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - مرکز حسن آباد

-196485۲478غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین

۳69۳169۳95۲46۳۳پیام نوردانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز تیران
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دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - 
اصفهان

5576561775-غیر انتفاعی

5۳16۲59168-غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی عالمه محدث نوری - نور

671859۳185-غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی روزبهان - ساری

71۲۳۳44761-غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی راه دانش - بابل

7555۳47615-پیام نوردانشگاه پیام نور گیالن - مرکز رودسر

۲15۲74۲9574۲957پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - واحد پیشوا

4۳4۳110761084۲۳1غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی عالمه فیض كاشانی - کاشان

5408180051-پیام نوردانشگاه پیام نور اصفهان - واحد خوراسگان

581۳45498۲-پیام نوردانشگاه پیام نور گیالن - واحد رضوانشهر

4110۲1۲155741667غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی علم و فناوری شمس - تبریز

-۲57۲55676۲غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی اسوه معاصر- تبریز

40۲۲79867۲7057۳پیام نوردانشگاه پیام نور خوزستان - واحد اندیمشك

۲۲780787719۲908پیام نوردانشگاه پیام نور اصفهان - واحد زاینده رود

دانشگاه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - 
اصفهان

59۲1411677۲107۳54غیر انتفاعی

7464۳58755-پیام نوردانشگاه پیام نور اصفهان - واحد مبارکه

-75764-پیام نوردانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز آبادان

۲917184787۳5918پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - واحد فیروزکوه

57۲7۳66865-پیام نوردانشگاه پیام نور لرستان - مرکز بروجرد

دانشگاه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان )ویژه 
خواهران(

-۲88۲66۳069غیر انتفاعی

5۳۲۲5۳7108-غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی حکیم طوس مشهد

5۲16614۲۲571۳4605غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی نیکان تاكستان

دانشگاه پیام نور تهران - واحد بهارستان - رباط 
کریم

5579۲۳7۲49-پیام نور

57797۳99۲5-غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی بهار - مشهد

57619169۳101۳1047غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی دارالعلم - یزد

878۲5941۲7-پیام نوردانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز سوسنگرد

510۲8118978118416غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی انوارالعلوم- بندرانزلی

آخرین رتبه های رشته حسابداری

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

-78416844روزانهدانشگاه تهران

-۲861۲-پیام نوردانشگاه پیام نور گیالن - مرکز رشت

8۳488۲65-روزانهدانشگاه عالمه طباطبایی - تهران

9۲54--شبانهدانشگاه عالمه طباطبایی - تهران

دانشگاه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - 
اصفهان

495995959491۳50غیر انتفاعی

-۳8079-روزانهدانشگاه پیام نور كرمانشاه - مرکز كرمانشاه

19179۲6۲۳6-روزانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

1۲6۳۳55150-پیام نوردانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز ارومیه

5۳795879-روزانهدانشگاه صنعت نفت )محل تحصیل تهران(

158845951۲5۳055پیام نوردانشگاه پیام نور فارس - مرکز شیراز

۲905۳۲۲016-روزانهدانشگاه شهید چمران اهواز
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-۳۲764-شبانهدانشگاه شهید چمران اهواز

--11006پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - تهران غرب

-۳۲78۳-پیام نوردانشگاه پیام نور اردبیل - مرکز اردبیل

۳۳48466508-پیام نوردانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز خوی

7055۳11۲4-پیام نوردانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز تبریز

87۲5۲۳50911617روزانهدانشگاه شیراز

5898969554-غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی - خوزستان

6508104۲6-روزانهدانشگاه خوارزمی تهران

۲6989--پیام نوردانشگاه پیام نور زنجان - مرکز زنجان

۲9۳1958964-پیام نوردانشگاه پیام نور لرستان - مرکز خرم آباد

55۳9--پیام نوردانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز اصفهان

6۲91980000-پیام نوردانشگاه پیام نور فارس - واحد مرودشت

۲۲۳۲0164۳0-پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - واحد اسالم شهر

۳1944410۲9-پیام نوردانشگاه پیام نور همدان - مرکز همدان

-11۲85177۲7روزانهدانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( - قزوین

-۳7478-پیام نوردانشگاه پیام نور اصفهان - واحد كاشان

-176۲4-روزانهدانشگاه مازندران - بابلسر

۲59۳411899-شبانهدانشگاه مازندران - بابلسر

۲44۲615586-روزانهدانشگاه ارومیه

۲01966578-روزانهدانشگاه یزد

8404۲۲6511580۳غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران

-661۳8-پیام نوردانشگاه پیام نور مازندران - مرکز ساری

--9107روزانهدانشگاه تهران )محل تحصیل قم(

9171۲۲9۲1188۳0روزانهدانشگاه فردوسی - مشهد

-۲49۳7-شبانهدانشگاه فردوسی - مشهد

9869۲78571575۳غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران

105081706۲9097روزانهدانشگاه اصفهان

-۳1746-روزانهدانشگاه ولی عصر)عج( - رفسنجان

۳001۳--شبانهدانشگاه ولی عصر)عج( - رفسنجان

۲77۳81117۳-روزانهدانشگاه كردستان - سنندج

408414۲504-شبانهدانشگاه كردستان - سنندج

11899۳8144۲11۳۲روزانهدانشگاه قم

50۲۳651090-غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی البرز - قزوین

-۲01۳5-روزانهدانشگاه گیالن - رشت

۲8۲78۲۳490-شبانهدانشگاه گیالن - رشت

دانشگاه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند )محل تحصیل 
تهران(

1۳9۳8501۲5۳91۳4غیر انتفاعی

۲۳409--پیام نوردانشگاه پیام نور گیالن - مرکز تالش

-1146۳۳4۳41روزانهدانشگاه خلیج فارس - بوشهر

--15668غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی پرندک - پرند

1986017546-روزانهدانشگاه گنبد

-۲۳554-روزانهدانشگاه هرمزگان - بندرعباس

-۳۲۳09-شبانهدانشگاه هرمزگان - بندرعباس
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-1۲0۲7۲6۳۲7روزانهدانشگاه صنعتی شاهرود

59855۳500۲-شبانهدانشگاه صنعتی شاهرود

19۳۳۲۳554۳49195روزانهدانشگاه بجنورد

۳9۲49۳4۲74-پیام نوردانشگاه پیام نور كردستان - مرکز سنندج

174۲۳50۲۳6۳4۳48غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی آل طه - تهران )ویژه خواهران(

1546650799۳6708غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد

15787۳۲6۲4۳986۲روزانهدانشگاه رازی كرمانشاه

-۲004۳۳51۳0شبانهدانشگاه رازی كرمانشاه

4909۲1۲897-پیام نوردانشگاه پیام نور كرمان - مرکز كرمان

5541۳14475۲-غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل

5۲0۲6769۳0-پیام نوردانشگاه پیام نور خراسان رضوی - مرکز نیشابور

-۲۳156-روزانهدانشگاه بوعلی سینا - همدان

-1۳۳9۲۳5۲86پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - واحد ری

۳541۲۲6968-پیام نوردانشگاه پیام نور البرز - مرکز كرج

دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه_قم)ویژه 
خواهران(

-19845۳49۳9شبانه

-۲5165۳10۳۲غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی رسام - کرج

-۲9541۳0540پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - مرکز ورامین

-۳10۳8101۳17غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی عطار - مشهد

1068۳7-19691غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی بینالود - مشهد

445۳۲۳8879-پیام نوردانشگاه پیام نور یزد - مرکز یزد

دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - 
اصفهان

-۲۲07750094غیر انتفاعی

دانشگاه پیام نور تهران - واحد بهارستان - رباط 
کریم

۲94744۲5۳9187۲8پیام نور

-54۳17-پیام نوردانشگاه پیام نور قزوین - مرکز قزوین

۳۳140855098۳488غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی تابران - مشهد

17051599555۲714پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - واحد مالرد

-۲1069۳6995روزانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان )محل تحصیل بافت(

۳048776564۲69۳5غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی زند - شیراز

-۳9740-روزانهدانشگاه لرستان - خرم آباد )محل تحصیل پلدختر(

۳57۳۲۲۲۳۲۳-روزانهدانشگاه بزرگمهر قاینات

۲۲975444۳4۳57۳۲روزانهدانشگاه كوثر بجنورد )ویژه خواهران(

دانشگاه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند )محل تحصیل 
دماوند(

57947-۲1۳4۳غیر انتفاعی

دانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید كاشانی 
- آبیک

1149088۲۳70-غیر انتفاعی

85۳1558095-پیام نوردانشگاه پیام نور گیالن - مرکز صومعه سرا

8465۲9۲510-پیام نوردانشگاه پیام نور گیالن - واحد الهیجان

6118049065-پیام نوردانشگاه پیام نور البرز - واحد ماهدشت

دانشگاه لرستان - خرم آباد )محل تحصیل 
نورآباددلفان(

-5۳7۲4-روزانه

۲7748۳87544۳08۳غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی رجا - قزوین

-4۳1۳4-روزانهدانشگاه بوعلی سینا - همدان)محل تحصیل رزن(

۲44099955۳1116۲5غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد
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۳5689۳8461-روزانهمجتمع آموزش عالی سراوان

-567۳0-شبانهمجتمع آموزش عالی سراوان

--19895غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی

404۲۳۲6۲۳6-روزانهدانشگاه رازی كرمانشاه )محل تحصیل جوانرود(

۳776751881-پیام نوردانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز دزفول

دانشگاه پیام نور چهارمحال و بختیاری - مرکز 
شهرکرد

40816۲61۲6-پیام نور

۳4۳54109۳867۲98۲غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی حافظ - شیراز

۲9۳۳۳9۳780۲7856غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت

۲۲5087711۲7۲504پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - مرکز حسن آباد

۲9090--روزانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان

۳7694--شبانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان

-596۲۳-غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم

658611۳89089۳۲۳8غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی عالمه قزوینی - قزوین

۲97658۲59687104غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی اوج - آبیك

8778۲90969-پیام نوردانشگاه پیام نور خوزستان - واحد اندیمشك

-441۳0104775غیر انتفاعیغیر انتفاعی علوم و توسعه پایدار آریا - ایوانکی

7800۲60581-پیام نوردانشگاه پیام نور هرمزگان - مرکز بندرعباس

4969548609-پیام نوردانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز نجف آباد

49۲04875۳1-پیام نوردانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز سوسنگرد

۳858086665۳7۳۳5غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی بصیر - آبیك

-۳77107۲015پیام نوردانشگاه پیام نور اصفهان - واحد خمینی شهر

--۲8۲09پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - مرکز پرند

۲986۲8491640576غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز

-6850۲-پیام نوردانشگاه پیام نور البرز - واحد هشتگرد

48۲89165۳41145۲15غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه

-۳۳04876466غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی حکمت - قم

1040۲5807۳5-پیام نوردانشگاه پیام نور خوزستان - واحد شوشتر

58۳6۳14105011۲0۲6غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین

740۳468145-پیام نوردانشگاه پیام نور البرز - واحد اشتهارد

-۳74۳575591پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - واحد پیشوا

-46۲8۲8۳1۳۲غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی فردوس - مشهد

-465891۲80۳۳غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان

4658915096۳160818غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی غزالی - قزوین

--۳578۳پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - واحد فیروزکوه

-5551711۳44۲غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد

47۲۳61۳71986819۲غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار

دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - 
اصفهان

-5910۳1۲8099غیر انتفاعی

-554۲71۳۲94۲غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی كاسپین - البرز قزوین

آخرین رتبه های رشته مدیریت

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

49۲0449541-پیام نوردانشگاه پیام نور گیالن - مرکز رشتبازرگانی

انـــتـــخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب رشـتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه322



696۲۳۳74۳5-پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - واحد شهریاربازرگانی

-۳85۳7140روزانهدانشگاه تهرانبازرگانی

-599۲110۳8روزانهدانشگاه شهید بهشتی - تهرانبازرگانی

--6400روزانهدانشگاه شهید بهشتی - تهراندولتی

-476۳5814روزانهدانشگاه شهید بهشتی - تهرانمالی

4170769149-پیام نوردانشگاه پیام نور كرمانشاه - مرکز كرمانشاهبازرگانی

-699498۳5روزانهدانشگاه عالمه طباطبایی - تهرانصنعتی

--7045روزانهدانشگاه عالمه طباطبایی - تهراندولتی

--4844روزانهدانشگاه عالمه طباطبایی - تهرانبازرگانی

16011617۲4۲514۲پیام نوردانشگاه پیام نور فارس - مرکز شیرازصنعتی

۳449۲-186۲4پیام نوردانشگاه پیام نور فارس - مرکز شیرازدولتی

-1504958805پیام نوردانشگاه پیام نور فارس - مرکز شیرازبازرگانی

1801814647-روزانهدانشگاه خوارزمی تهرانامور گمرکی

16۳۲۲10486-روزانهدانشگاه خوارزمی تهرانبیمه

645111057546۲روزانهدانشگاه خوارزمی تهرانمالی

-11058۳0۳89غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهرانصنعتی

11169۲967145147غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهرانفرهتگی هنری

-۲0۲40-روزانهدانشگاه اصفهانصنعتی

-۲187۲-شبانهدانشگاه اصفهانصنعتی

-16۲41-روزانهدانشگاه اصفهانبازرگانی

-1155615564روزانهدانشگاه اصفهاندولتی

دانشگاه عالمه طباطبایی - تهران )محل تحصیل بیمه
مؤسسه آموزش عالی بیمه اكو(

5599-60۲7روزانه

۲598174۳7086480پیام نوردانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز تبریزصنعتی

1۲490571464085۳پیام نوردانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز تبریزدولتی

خدمات 
بهداشتی 

درمانی

15061-167۳۲روزانهدانشگاه علوم پزشکی تبریز

-۳4۳8991۳۲9پیام نوردانشگاه پیام نور البرز - واحد گرمدرهصنعتی

۳681۳6677۲7۲59۳پیام نوردانشگاه پیام نور البرز - واحد گرمدرهبازرگانی

--1۳991روزانهدانشگاه شیرازصنعتی

-17۳9۳-روزانهدانشگاه شیرازبازرگانی

خدمات 
بهداشتی 

درمانی

15۲70۲۳86۳186۳4روزانهدانشگاه علوم پزشکی یزد

۳1708۲5700-روزانهدانشگاه قمصنعتی

-151۲1۳1069روزانهدانشگاه قمبازرگانی

17۳095۲5664۲44۲پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - تهران غربدولتی

1560959418490۲۲پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - تهران غربصنعتی

754۳۲11۲981-پیام نوردانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز اهوازصنعتی

-۲819168760پیام نوردانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز اهوازبازرگانی

۳4118۲4415-روزانهدانشگاه شهید چمران اهوازبازرگانی

-۳8754-شبانهدانشگاه شهید چمران اهوازبازرگانی
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خدمات 
بهداشتی 

درمانی

16۲۳9۲6۲۳7۲04۲1روزانهدانشگاه علوم پزشکی قزوین

-۲046۲۳9877روزانهدانشگاه هرمزگان - بندرعباسدولتی

4۲908۲514۲-روزانهدانشگاه هرمزگان - بندرعباسصنعتی

۲6406--شبانهدانشگاه هرمزگان - بندرعباسصنعتی

-۳7958-روزانهدانشگاه هرمزگان - بندرعباسبازرگانی

15841--شبانهدانشگاه هرمزگان - بندرعباسبازرگانی

۲67۲117477-روزانهدانشگاه هرمزگان - بندرعباسامور گمرکی

-15410۲69۳4روزانهدانشگاه گیالن - رشتصنعتی

4145۲4۲09۳-شبانهدانشگاه گیالن - رشتصنعتی

خدمات 
بهداشتی 

درمانی

۲۲6۳۲۲7۲65-روزانهدانشگاه علوم پزشکی زابل

189۳۲۲0610-روزانهدانشگاه یزدمالی

4۳856۲5510-روزانهدانشگاه یزدصنعتی

خدمات 
بهداشتی 

درمانی

1۳40۲۲495714966روزانهدانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانشگاه غیرانتفاعی صدرالمتالهین - تهران )ویژه بازرگانی
برادران(

-1850448۲76غیر انتفاعی

خدمات 
بهداشتی 

درمانی

-۲۲777-روزانهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان

168891010۲-روزانهدانشگاه تهران )محل تحصیل قم(مالی

-۲۳441-روزانهدانشگاه تهران )محل تحصیل قم(دولتی

-17857-روزانهدانشگاه الزهرا)س( - تهرانبازرگانی

1۳۲۲8--روزانهدانشگاه الزهرا)س( - تهرانمالی

106۳5۲7976۲7067غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهرانامور بانکی

-16944۲8۳91روزانهدانشگاه مازندران - بابلسرصنعتی

۲05۲۲۳6609۳۳555شبانهدانشگاه مازندران - بابلسرصنعتی

-۲۲۳59-روزانهدانشگاه مازندران - بابلسربازرگانی

۲۲4691۳498-شبانهدانشگاه مازندران - بابلسربازرگانی

۲۳۲۳818119-روزانهدانشگاه ارومیهبازرگانی

15۳86۳117۲۲۳65۳روزانهدانشگاه ارومیهدولتی

1888۳-19444روزانهدانشگاه رازی كرمانشاه )محل تحصیل جوانرود(مالی

5415۲۳5۳5۲-روزانهدانشگاه رازی كرمانشاه )محل تحصیل جوانرود(بازرگانی

--11501شبانهدانشگاه فردوسی - مشهدبازرگانی

۲0۳0416675-روزانهدانشگاه فردوسی - مشهددولتی

19715۲807۳-روزانهدانشگاه فردوسی - مشهدصنعتی

1191۳5۳۳74۲9699غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی آل طه - تهران )ویژه خواهران(بازرگانی

-151۲1۲51۲7شبانهدانشگاه یزد)محل تحصیل شهرستان مهریز(بازرگانی

-1۲۳6۲۲84۳9روزانهدانشگاه آیت اله حایری - میبدمالی

-۲40۲59۳780پیام نوردانشگاه پیام نور خراسان رضوی - مرکز مشهددولتی

-۳9066-پیام نوردانشگاه پیام نور خراسان رضوی - مرکز مشهدبازرگانی

۲5۳7618185-روزانهدانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( - قزوینصنعتی
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758547414۲-پیام نوردانشگاه پیام نور اردبیل - مرکز اردبیلدولتی

-56۲10-پیام نوردانشگاه پیام نور اردبیل - مرکز اردبیلبازرگانی

8۳۲15104166-پیام نوردانشگاه پیام نور اردبیل - مرکز اردبیلصنعتی

-۳۲۲8۳-روزانهدانشگاه سمنانبازرگانی

--158۲۳شبانهدانشگاه سمنانبازرگانی

4981747508-شبانهدانشگاه سمناندولتی

کسب و كارهای 
کوچک 

-۲۲5664۳640روزانهدانشگاه سمنان

-5849۳-شبانهدانشگاه سمنانصنعتی

خدمات 
بهداشتی 

درمانی

-149۳8۲8775پردیسدانشگاه علوم پزشکی اصفهان - پردیس خودگردان

۲9۲95۳۲065-روزانهدانشگاه ولی عصر)عج( - رفسنجانبازرگانی

40816۳5۳۲6-روزانهدانشگاه ولی عصر)عج( - رفسنجانصنعتی

-17040۳8۲89روزانهمجتمع آموزش عالی گنابادبازرگانی

560۲8۳۲488-روزانهمجتمع آموزش عالی گنابادصنعتی

۲۲6۲95884۳14141پیام نوردانشگاه پیام نور البرز - مرکز كرجبازرگانی

--۲7588پیام نوردانشگاه پیام نور البرز - مرکز كرجصنعتی

-۲۳۳4150799پیام نوردانشگاه پیام نور البرز - مرکز كرجدولتی

18۲11۳۳8۲۳1948۲روزانهدانشگاه اردکاندولتی

۳76۲۲6185799۳۲4غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی زند - شیرازبازرگانی

۲5017۲8900-روزانهدانشگاه شهید باهنر - کرمانبازرگانی

-۳۲480-شبانهدانشگاه شهید باهنر - کرمانبازرگانی

۳6۲04۲5490-روزانهدانشگاه خلیج فارس - بوشهربازرگانی

-۲1984۳6178روزانهدانشگاه خلیج فارس - بوشهرصنعتی

۳۲89014014418۳518غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی ایوانکیبیمه

۳0۳91-۲6۳8۲غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی ایوانکیمالی

7187۳-4۲699غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی ایوانکیصنعتی

-۲761154519غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی ایوانکیدولتی

دانشگاه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند )محل تحصیل مالی
تهران(

--14447غیر انتفاعی

کسب و كارهای 
کوچک 

دانشگاه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند )محل تحصیل 
تهران(

-1655۲۳70۲0غیر انتفاعی

دانشگاه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند )محل تحصیل صنعتی
تهران(

51۳9046758-غیر انتفاعی

خدمات 
بهداشتی 

درمانی

۲8۲78۲۲۲66-روزانهدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

--1957۳روزانهدانشگاه زنجانصنعتی

-۲85۲8-روزانهدانشگاه زنجانبازرگانی

175194069۳۲7407روزانهدانشگاه بجنوردبازرگانی

-۲۳۲06۳8105غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی البرز - قزوینمالی

۲71۲7995074۳977غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی البرز - قزوینصنعتی

-۳۲119-روزانهدانشگاه گلستان - گرگانبازرگانی
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خدمات 
بهداشتی 

درمانی

186۳6۳۳714۲45۳0روزانهدانشگاه علوم پزشکی بم

-۲6566۳8498پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - واحد اسالم شهربازرگانی

47787-۲۲806غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی رسام - کرجمالی

16۲06۳88۲۲۲1۲74روزانهدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیلبازرگانی

دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه_قم)ویژه بازرگانی
خواهران(

-19808۳8۳58روزانه

۳40۲0--روزانهدانشگاه گنبد )محل تحصیل آزادشهر(بازرگانی

۳57۳۲۳50۳۳-روزانهدانشگاه گنبد )محل تحصیل آزادشهر(بیمه

5998449606-روزانهدانشگاه گنبد )محل تحصیل آزادشهر(صنعتی

کسب و كارهای 
کوچک 

دانشگاه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند )محل تحصیل 
دماوند(

-47۳46116956غیر انتفاعی

دانشگاه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند )محل تحصیل صنعتی
دماوند(

-۳5۲54101785غیر انتفاعی

دانشگاه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند )محل تحصیل بازرگانی
دماوند(

--۲1796غیر انتفاعی

۳9896-۲7670پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - مرکز ورامینبازرگانی

-57146-پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - مرکز ورامینصنعتی

۳4۳41۲906۳-روزانهدانشگاه كردستان - سنندجبازرگانی

-58069-روزانهدانشگاه بوعلی سینا - همدان)محل تحصیل رزن(بازرگانی

۳5۲۳5--روزانهدانشگاه بوعلی سینا - همدان)محل تحصیل رزن(صنعتی

6۳54148795-روزانهدانشگاه بوعلی سینا - همدان)محل تحصیل رزن(دولتی

-۲019688009پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - مرکز دماوندبازرگانی

-91055-پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - مرکز دماونددولتی

-4۲854-روزانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهداندولتی

5۲617۳5085-شبانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهداندولتی

کسب و كارهای 
کوچک 

۳557۲--روزانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان

۲619۳--روزانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانمالی

7807196189-پیام نوردانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز آبادانبازرگانی

5905110۲۲9۳1۳61۲9غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی غزالی - قزوینبیمه

946۳780000-پیام نوردانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز دزفولدولتی

8۳0455554۳-پیام نوردانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز دزفولبازرگانی

--۲665۳پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - واحد ریصنعتی

6۲974-۲19۲1پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - واحد ریدولتی

1۲16779۲794-پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - واحد مالردصنعتی

-۳900585745پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - واحد مالرددولتی

-۲۲19477۳۲9غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهانبازرگانی

-51989117860غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهانصنعتی

74071۲8۳1۳-غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی عالمه رفیعی - قزوینبازرگانی

--۲۲۲۲6پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - واحد لواساناتبازرگانی

1۲16۲0-۳1487پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - واحد لواساناتدولتی

540۲۳۳۳765-روزانهدانشگاه لرستان - خرم آباد )محل تحصیل الشتر(بازرگانی

14۳۲۲51۲804۳-غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی عالمه قزوینی - قزوینبازرگانی
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۳8804888988185۳غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی بصیر - آبیكبازرگانی

۲415684570106188پیام نوردانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز اصفهانبازرگانی

--۳۳65۳پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - مرکز حسن آبادبازرگانی

--۳6۲18پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - مرکز حسن آباددولتی

10458۲8۳980-پیام نوردانشگاه پیام نور هرمزگان - مرکز بندرعباسدولتی

8۲5967۳۲68-پیام نوردانشگاه پیام نور هرمزگان - مرکز بندرعباسبازرگانی

644875901۲-غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی پرندک - پرندبازرگانی

--۲59۲5غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی پرندک - پرندصنعتی

47478-۳45۲۳غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی رجا - قزوینمالی

5748۳10۲4649749۳غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی رجا - قزوینصنعتی

57۳64-۳4۲04غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی رجا - قزوینبازرگانی

دانشگاه پیام نور تهران - واحد بهارستان - رباط دولتی
کریم

۲80۲15000976۲14پیام نور

دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - بازرگانی
اصفهان

-۳4۳541508۲8غیر انتفاعی

-59۲10-پیام نوردانشگاه پیام نور لرستان - مرکز خرم آبادبازرگانی

8۲40166610-پیام نوردانشگاه پیام نور لرستان - مرکز خرم آباددولتی

58095-45489پیام نوردانشگاه پیام نور قزوین - مرکز قزوینبازرگانی

707644۳48۲-پیام نوردانشگاه پیام نور زنجان - مرکز زنجانبازرگانی

-۳580۳1۳6761غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهدبازرگانی

۳۳40۲5944۳7۲056پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - واحد شهر جدید پردیسدولتی

40444718716۲414پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - واحد پیشوابازرگانی

68145-4۲517پیام نوردانشگاه پیام نور البرز - واحد ماهدشتبازرگانی

48۳1۳11۲5۳077۲57پیام نوردانشگاه پیام نور البرز - واحد ماهدشتدولتی

484۲71۲948477971پیام نوردانشگاه پیام نور البرز - واحد ماهدشتصنعتی

606۲۳-۳9۳88پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - مرکز پاكدشتبازرگانی

-6۲۲541504۲8غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی سهروردی - قزوینصنعتی

-11760۳-غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی شهاب دانش - قمصنعتی

-۳957410۳۲04پیام نوردانشگاه پیام نور البرز - واحد هشتگرددولتی

6۳0871071181۲797۲پیام نوردانشگاه پیام نور البرز - واحد هشتگردصنعتی

9195679865-پیام نوردانشگاه پیام نور البرز - واحد هشتگردبازرگانی

دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان - مرکز دولتی
زاهدان

916۲۳86864-پیام نور

-77۳07184871غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی كاسپین - البرز قزوینبازرگانی

1۳6566-6۳۲۳9غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی آپادانا - شیرازبازرگانی

6۲8۲416055۳1۳5۳0۲پیام نوردانشگاه پیام نور البرز - واحد نظرآبادصنعتی

10756۲-5118۳پیام نوردانشگاه پیام نور البرز - واحد نظرآبادبازرگانی

آخرین رتبه های رشته اقتصاد کشاورزی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

-16۳98507۲1روزانهدانشگاه تهران )محل تحصیل كرج(

۲6776-۲9745روزانهدانشگاه تبریز

-۳۲۳696۲576شبانهدانشگاه تبریز

-۲76111۳۲4۲8پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - تهران شرق

60780۲9۲55-روزانهدانشگاه شیراز
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--۲۲667روزانهدانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی ساری

-۲۳7076۲870روزانهدانشگاه فردوسی - مشهد

--۲4649شبانهدانشگاه فردوسی - مشهد

۳7460--روزانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

116577--شبانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

-56499-شبانهدانشگاه اردکان

دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی رامین - 
مالثانی اهواز

4۳۲4۲--روزانه

4490۲--روزانهدانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی گرگان

6۲49۳160687-روزانهدانشگاه جیرفت

-64967-روزانهدانشگاه كردستان - سنندج

1805۳6--روزانهمجتمع آموزش عالی سراوان

18874۲--روزانهدانشگاه زابل

آخرین رتبه های رشته اقتصاد اسالمی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

۲619۳--روزانهدانشگاه ولی عصر)عج( - رفسنجان

-60868-روزانهدانشگاه اردکان

-64105-روزانهدانشگاه گنبد

آخرین رتبه های رشته کتابداری در شاخه پزشکی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

17051401181۲1895روزانهدانشگاه علوم پزشکی همدان

۳۳0۳4۳5691-روزانهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان

555654449۳-روزانهدانشگاه علوم پزشکی بوشهر

4۳856۲4۳44-روزانهدانشکده علوم پزشکی آبادان

--۲1۲86پردیسدانشگاه علوم پزشکی اصفهان - پردیس خودگردان

۳68۳1--روزانهدانشگاه علوم پزشکی زاهدان

آخرین رتبه های رشته ادیان و مذاهب

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسالمی )محل تحصیل ادیان و مذاهب
تهران(

-99057-غیر انتفاعی

آخرین رتبه های رشته آموزش ابتدایی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

دانشگاه فرهنگیان - پردیس فاطمه الزهرا )س( 
- اصفهان

170۲9678۲-روزانه

دانشگاه فرهنگیان - پردیس زینبیه - پیشوا 
)ورامین(

154471۳000-روزانه

598۳11۲6۳-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس امام سجاد - بیرجند

دانشگاه فرهنگیان - پردیس فاطمه الزهرا)س( 
ساری

1501۳6۳54-روزانه

۲01۲۲18604-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید رجایی - ارومیه

دانشگاه فرهنگیان - پردیس عالمه طباطبایی - 
ارومیه

1489۲۲01۳5-روزانه

8۲6۲11485-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس كوثر - یاسوج

8۳686544-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید باهنر - شهرکرد

دانشگاه فرهنگیان - پردیس فاطمه الزهرا )س( 
- یزد

668۲46۲0-روزانه
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دانشگاه فرهنگیان - پردیس بنت الهدی صدر - 
سنندج

14101107۳5-روزانه

88196844-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس امام خمینی - گرگان

دانشگاه فرهنگیان - پردیس فاطمه الزهرا )س( 
- تبریز

7884106605486روزانه

دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید صدوقی - 
کرمانشاه

866066۳5-روزانه

دانشگاه فرهنگیان - پردیس امام جعفر صادق - 
بجنورد

69669954-روزانه

دانشگاه فرهنگیان - پردیس عالمه طباطبایی - 
اردبیل

۲96۲910198-روزانه

دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید بهشتی - 
مشهد

1۳۲۲915474۳1905روزانه

6۳86--روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید باهنر - شیراز

دانشگاه فرهنگیان - پردیس بنت الهدی صدر - 
رشت

187۲۳1840۲-روزانه

دانشگاه فرهنگیان - پردیس بنت الهدی صدر - 
اردبیل

80616468-روزانه

1560611186-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید باهنر - کرمان

11989۲905۳1708۳روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس امیر كبیر - کرج

دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید هاشمی نژاد 
- مشهد

69158084-روزانه

1851415471-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید باهنر - همدان

-15770-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس حضرت معصومه - قم

دانشگاه فرهنگیان - پردیس امام جعفر صادق - 
ایالم

۲008۳--روزانه

-1196۲184۲0روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس نسیبه - تهران

دانشگاه فرهنگیان - پردیس آیت اهلل خامنه ای 
- گرگان

18096۲۲147-روزانه

دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید ایزد پناه - 
یاسوج

۲0804--روزانه

دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید رجایی - 
کرمانشاه

۳4814168۳7-روزانه

دانشگاه فرهنگیان - پردیس عالمه طباطبایی - 
خرم آباد

۲9۲۳۳17۲7۳-روزانه

دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید مدرس - 
سنندج

۲۳0۳51۳410-روزانه

دانشگاه فرهنگیان - پردیس خواجه نصیرالدین 
طوسی - کرمان

۳4118۲9744-روزانه

دانشگاه فرهنگیان - پردیس فاطمه الزهرا )س( 
- اهواز

11۳9017801-روزانه

1471819۳6811701روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید رجایی - شیراز

دانشگاه فرهنگیان - پردیس فاطمه الزهرا )س( - 
بندرعباس

1۳9۲9۲۲۳6۲-روزانه

دانشگاه فرهنگیان - پردیس امام محمد باقر - 
بجنورد

4۳079۲6799-روزانه

-۳6487-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس دکتر شریعتی - ساری

4096514۲47-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید بهشتی - زنجان

18870۳۳09۳-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید پاک نژاد - یزد

دانشگاه فرهنگیان - پردیس بنت الهدی صدر - 
بوشهر

۲8801۲۲478-روزانه
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دانشگاه فرهنگیان - پردیس فاطمه الزهرا )س( 
- زنجان

16۳08746۲-روزانه

دانشگاه فرهنگیان - پردیس بنت الهدی صدر-
قزوین

1۲95۲--روزانه

161441۲44۲-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید باهنر - بیرجند

۳50۳119004-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس امام علی - رشت

دانشگاه فرهنگیان - پردیس فاطمه الزهرا )س( 
- سمنان

-۲598۳-روزانه

10۳1714۳44168۳7روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس عالمه امینی - تبریز

۳50561۳۳14-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید باهنر - اصفهان

دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید بهشتی - 
بندرعباس

۳۳181--روزانه

دانشگاه فرهنگیان - پردیس حضرت رسول اكرم 
- اهواز

4۲194۲8044-روزانه

۳1078--روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید مدرس - ایالم

1701۳۳۲807-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید رجایی - قزوین

۳۲100۲۳586-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس بحرالعلوم - شهرکرد

دانشگاه فرهنگیان - پردیس زینب كبری )س( - 
اراك

-۲1656-روزانه

دانشگاه فرهنگیان - پردیس حکیم ابوالقاسم 
فردوسی - کرج

۳4968۳09۳9-روزانه

۳9118۲695۲-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید باهنر - اراك

۲619۳--روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس رسالت - زاهدان

دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید مقصودی - 
همدان

47179۲856۲-روزانه

دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید مطهری - 
زاهدان

۳۲694--روزانه

۳765۳۲۳888-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید مفتح - شهرری

دانشگاه فرهنگیان - پردیس عالمه طباطبایی - 
بوشهر

۳1۳09--روزانه

دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید رجایی - 
سمنان

-۳6۲55-روزانه

آخرین رتبه های رشته علوم ورزشی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

۳605۲4085۳-روزانهدانشگاه گنبد

۳1498۳9409-روزانهدانشگاه گلستان - گرگان

-6۲۲18-شبانهدانشگاه گلستان - گرگان

46750۲۳8۳6-شبانهدانشگاه رازی كرمانشاه

۳711881۳05-شبانهدانشگاه هرمزگان - بندرعباس

50077-۲0۲06شبانهدانشگاه بجنورد

-5۲1۲1-شبانهدانشگاه اراک

54075--روزانهدانشگاه ولی عصر)عج( - رفسنجان

6۳7۳8--شبانهدانشگاه زابل

-7551۳-شبانهدانشگاه ایالم

آخرین رتبه های رشته آموزش کودکان استثنایی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

دانشگاه فرهنگیان - پردیس فاطمه الزهرا )س( 
- اصفهان

1۲50591۳1-روزانه
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۲۳84۳9988-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید چمران - تهران

1854518848-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید باهنر - اصفهان

--14765روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس نسیبه - تهران

آخرین رتبه های رشته علوم تربیتی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

--17019غیر انتفاعیدانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران ویژه خواهران

آخرین رتبه های رشته علوم قرآنی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

دانشگاه علوم و معارف قران كریم - وابسته به 
سازمان اوقاف و امور خیریه - قم )محل تحصیل 

شیراز(

--1450۳روزانه

دانشگاه علوم و معارف قران كریم - وابسته به 
سازمان اوقاف و امور خیریه -قم)محل تحصیل 

دولت آباد اصفهان(

۲85۲9۳674418۳54روزانه

دانشگاه علوم و معارف قران كریم - وابسته به 
سازمان اوقاف و امور خیریه - قم )محل تحصیل قم(

-۲905۳-روزانه

دانشگاه علوم و معارف قران كریم - وابسته به 
سازمان اوقاف و امور خیریه - قم )محل تحصیل 

تهران(

-1641541۳80روزانه

دانشگاه علوم و معارف قران كریم - وابسته به 
سازمان اوقاف و امور خیریه - قم )محل تحصیل 

مراغه(

10968819946-روزانه

دانشگاه علوم و معارف قران كریم - وابسته به 
سازمان اوقاف و امور خیریه - قم )محل تحصیل 

میبد(

-51196-روزانه

دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه_قم)ویژه 
خواهران(

۳۲8۲8۳67۳۳-روزانه

دانشگاه علوم و معارف قران كریم - وابسته به 
سازمان اوقاف و امور خیریه - قم )محل تحصیل 

آمل(

-۳۳484-روزانه

دانشگاه علوم و معارف قران كریم - وابسته به 
سازمان اوقاف و امور خیریه - قم )محل تحصیل 

آمل(

-6۳541-شبانه

دانشگاه علوم و معارف قران كریم - وابسته به 
سازمان اوقاف و امور خیریه - قم )محل تحصیل 

بجنورد(

589۲۲--روزانه

دانشگاه علوم و معارف قران كریم - وابسته به 
سازمان اوقاف و امور خیریه - قم )محل تحصیل 

خمین(

76۲68--روزانه

دانشگاه علوم و معارف قران كریم - وابسته به 
سازمان اوقاف و امور خیریه - قم )محل تحصیل 

شاهرود(

-570۲4-روزانه

دانشگاه علوم و معارف قران كریم - وابسته به 
سازمان اوقاف و امور خیریه - قم )محل تحصیل 

شاهرود(

-6568۲-شبانه

دانشگاه علوم و معارف قران كریم - وابسته به 
سازمان اوقاف و امور خیریه - قم )محل تحصیل 

زاهدان(

58۲۲64817۲-روزانه

دانشگاه علوم و معارف قران كریم - وابسته به 
سازمان اوقاف و امور خیریه - قم )محل تحصیل 

خوی(

-6۲8۲7-روزانه

دانشگاه علوم و معارف قران كریم - وابسته به 
سازمان اوقاف و امور خیریه - قم )محل تحصیل 

خوی(

8579۲10۳۲87-شبانه
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آخرین رتبه های رشته فقه و حقوق

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

6۳509۳0067-روزانهدانشگاه كردستان - سنندج

دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسالمی )محل تحصیل 
تهران(

47004156945108658غیر انتفاعی

دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه_قم)ویژه 
خواهران(

۲19۳6--روزانه

دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه_قم)ویژه 
خواهران(

--۲046۲شبانه

دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسالمی )محل تحصیل 
بندرعباس(

477771۲0156-غیر انتفاعی

دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسالمی )محل تحصیل 
سنندج(

1194۲0-5078۲غیر انتفاعی

دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسالمی )محل تحصیل 
زاهدان(

--74796غیر انتفاعی

آخرین رتبه های رشته فلسفه

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسالمی )محل تحصیل 
تهران(

18159169۳۲6-غیر انتفاعی

آخرین رتبه های رشته کاردانی تکنسین پروتزهای دندانی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

۳699۲9۳۲-روزانهدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران

-75۲4-روزانهدانشگاه علوم پزشکی البرز - کرج

5۲59۳۳۳۳-روزانهدانشگاه علوم پزشکی اصفهان

4۲8684005775روزانهدانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد

آخرین رتبه های رشته کاردانی تولیدات دامی و گیاهی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

۲۲68۳-89۲۲روزانهمجتمع آموزش عالی سراوان

-468۲۲-روزانهدانشگاه تربت حیدریه

دانشگاه محقق اردبیلی_اردبیل)محل تحصیل 
مشگین شهر(

۳4۳۲6--روزانه

56885--روزانهآموزشکده كشاورزی كرج - وزارت جهاد كشاورزی

آخرین رتبه های رشته کاردانی دامپزشکی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

176596۲759۲1171روزانهدانشگاه سمنان )محل تحصیل شهمیرزاد(

۳0540-۲۲۲6۲شبانهدانشگاه سمنان )محل تحصیل شهمیرزاد(

15098409۳9۲774۳روزانهدانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل

-4۳۲41-شبانهدانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل

147۲550۳58۳99۲5روزانهدانشگاه بوعلی سینا - همدان

-۳6970-روزانهدانشگاه اردکان

-184۳76۲5۳۳شبانهدانشگاه اردکان

4۲8۲7۳10۳۲-شبانهدانشگاه ایالم

آخرین رتبه های رشته کاردانی علمی کاربردی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی و معطر

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

60۲41۲9۳۲۲-روزانهدانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل

181601--شبانهدانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل
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476۳81846۲0۲9699روزانهدانشگاه تربت حیدریه

-۳51۳59۲186روزانهدانشگاه اراک

آخرین رتبه های رشته کاردانی شیمی آزمایشگاهی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

609865۲880-روزانهدانشگاه گنبد

آخرین رتبه های رشته کاردانی فوریت های پزشکی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

کاردانی 
فوریت های 

پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز )محل 
تحصیل بستان(

894۳۳--روزانه

آخرین رتبه های رشته کاردانی تربیت بدنی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

64980511511089۲0روزانهدانشگاه اردکان

-8445915۳564شبانهدانشگاه اردکان
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ج( جداول گروه علوم انسانی:

این کتاب  صرفاً جنبه ی مشاوره دارد و معیار انتخاب رشته دفترچه ی شماره ی 2 سازمان سنجش  می باشد.

ــودن، شکســت ظرفیت هــا، جنســیت، اعمــال بعضــی از  ــه بومــی ب ــا توجــه ب بعضــی از رتبه هــا در ایــن فصــل از کتــاب ب

ــا کــد  ســهمیه ها بعــد از اعــالم رتبــه  در ســهمیه ی مناطــق، تفــاوت رتبــه در بیــن زیــر گروه هــا و ....  کمــی متفــاوت ب

ــد. ــرار ندهی ــری خــود ق ــار تصمیم گی ــداد را معی ــن اع ــاً ای ــذا صرف رشــته  های مشــابه می باشــد. ل

آخرین رتبه های رشته حقوق

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

-7059روزانهدانشگاه تهران

1۳814۲17۲روزانهدانشگاه شهیدبهشتی

404-710روزانهدانشگاه تبریز

946۲6۳547۳شبانهدانشگاه تبریز

۲49۲۳6۲۲4روزانهدانشگاه فردوسی-مشهد

--5۲9شبانهدانشگاه فردوسی-مشهد

-6۳8614روزانهدانشگاه اصفهان

11۲6-651شبانهدانشگاه اصفهان

۳4۲۳1۲۲64روزانهدانشگاه الزهرا-تهران

۲۲766۲0-روزانهدانشگاه مازندران-بابلسر

۲۳581700-شبانهدانشگاه مازندران-بابلسر

--174روزانهدانشگاه عالمه طباطبایی-تهران

۲۲8۲84۲46شبانهدانشگاه عالمه طباطبایی-تهران

7655401۲0۳روزانهدانشگاه شیراز

1491۲4141005روزانهدانشگاه یزد

19471686۳۳16روزانهدانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار

-۳۲87-شبانهدانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار

۳414۳09۳۲846روزانهدانشگاه اراک

77۲847771روزانهدانشگاه تهران)محل تحصیل قم(

۳1866105۳5۳6روزانهدانشگاه دامغان

11۲0۳9716-شبانهدانشگاه دامغان

181۲1459-روزانهدانشگاه بوعلی سینا-همدان

14۳61976۲611روزانهدانشگاه قم

10601146709روزانهدانشگاه كاشان

--1844شبانهدانشگاه كاشان

۲۳941085-روزانهدانشگاه زنجان
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1099۲۲61۳48۲غیرانتفاعیغیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران

178519۲916۲9روزانهشهید مدنی آذربایجان-تبریز

1804۲۳10885روزانهدانشگاه سمنان

6469۳1۲1-شبانهدانشگاه سمنان

۲60۲1465-روزانهدانشگاه بیرجند

۲9۲9۳1۲9۳849شبانهدانشگاه بیرجند

984۲88۲4581روزانهدانشگاه شهرکرد

49465677-شبانهدانشگاه یزد-مهریز

178۲۳486۲887روزانهدانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل

۳0۳6۲791-روزانهدانشگاه رازی-کرمانشاه

1857۲006-روزانهدانشگاه گلستان-گرگان

-46۲4-شبانهدانشگاه گلستان-گرگان

4401۲0487۲7590غیرانتفاعیدانشگاه غیر انتفاعی امام رضا)ع( - مشهد

۳64۳۳000-روزانهدانشگاه كردستان-سنندج

180۲۲404۲175روزانهدانشگاه شهید چمران اهواز

۳959۲955۲50۳روزانهدانشگاه آیت اله حایری - میبد

-74۳9-شبانهدانشگاه لرستان - خرم آباد

16۲1۳741۳4۳6روزانهدانشگاه لرستان - خرم آباد

40۳41۲00114484غیرانتفاعیصدرالمتالهین - تهران )ویژه برادران(

88001510۲-پیام نورپیام نور خراسان رضوی-مرکز مشهد

1977۳0۲۲۲976روزانهدانشگاه مراغه

--۳۲5۲شبانهدانشگاه مراغه

۲571۳1۲649۳9روزانهمجتمع آموزش عالی گناباد

8119--روزانهدانشگاه زابل

160۲64۳75۳48447مجازیدانشگاه شیراز

۳9104099-روزانهدانشگاه مالیر 

۳7۳56۳618881شبانهدانشگاه مالیر 

-459۳-شبانهمجتمع آموزش عالی گناباد

۳۳۲851865646روزانهدامنشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد

791116۳4۲-شبانهدامنشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد

1۲55۲۳۲۳۲718۳8۳غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی هشت بهشت اصفهان پویا- اصفهان

1646818998-پیام نوردانشگاه پیام نور قزوین - مرکز قزوین

-575۳1۳776غیرانتفاعیدانشگاه غیر انتفاعی شهید اشرفی اصفهانی-اصفهان

-499441۳5پیام نوردانشگاه پیام نور فارس-مرکز شیراز

۲51۲۲16994-پیام نوردانشگاه پیام نور گیالن - واحد آستانه اشرفیه

پردیس دانشگاه تهران )محل تحصیل كیش(
خودگردان

98991779۳9811

8۳80۲47۲1-پیام نوردانشگاه پیام نور تهران-واحدلواسانات
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--10184پیام نوردانشگاه پیام نور تهران-مرکز حسن آباد

54۲97796-روزانهدانشگاه ایالم

1۳664--غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی ارشاد-دماوند )تحصیل تهران(

498074۲05705غیرانتفاعیدانشگاه غیر انتفاعی مفید)ره(-قم

--10951پیام نوردانشگاه پیام نور تهران-واحد شهر جدید پردیس

-54۳6844۲پیام نوردانشگاه پیام نور اصفهان-مرکز اصفهان

-19051۲9800غیرانتفاعیدانشگاه غیر انتفاعی صفاهان-مرکز اصفهان

1۲78۲۲0890-پیام نوردانشگاه پیام نور مازندران- واحد بابل

147۲7۲6۲9۳-پیام نوردانشگاه پیام نور اردبیل-مرکز اردبیل

19۳86۲5۳۲0-پیام نوردانشگاه پیام نور تهران-واحد پرند

۲99۳۲۳۳861-پیام نوردانشگاه پیام نور گیالن-واحدصومعه سرا

۳۲5794۲109-پیام نوردانشگاه پیام نور گیالن-واحد بندرانزلی

11789۲19۳۲۲9۲78پیام نوردانشگاه پیام نور تهران-واحد بهارستان-رباط كریم

-74۳711784پیام نوردانشگاه پیام نور تهران-مرکز اسالم شهر

1467۲16914-پیام نوردانشگاه پیام نور البرز-مرکز ماهدشت

-1511۳-پیام نوردانشگاه پیام نور قم-مرکز قم

--11۳0۲پیام نوردانشگاه پیام نور تهران-واحد دماوند

۳7104174۲5-پیام نوردانشگاه پیام نور گیالن-واحد فومن

11584۳1866-پیام نوردانشگاه پیام نور البرز-واحد نظرآباد

پردیس دانشگاه زابل
خودگردان

--۲۲65۲

۳۲871-6۲04غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی رفاه-تهران ویژه خواهران

-10084۲8754غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعیالبرز- قزوین

1۲081۲05۲9-پیام نوردانشگاه پیام نور كرمانشاه-مرکز كرمانشاه

--978۳غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی شاندیز-مشهد

110۳0۲99۳۲18178غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین

1۲۲61۳587116966غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی كار)محل تحصیل قزوین(

975915448-پیام نوردانشگاه پیام نور آذربایجان غربی-واحد ارومیه

--6960پیام نوردانشگاه پیام نور اصفهان-مرکز خوراسگان

1877۳۳9010۲6877غیرانتفاعیدانشگاه غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت

91۲118197-پیام نوردانشگاه پیام نور همدان-واحد همدان

۲9۳۲6-1۳791پیام نوردانشگاه پیام نور تهران-مرکز ورامین

۳8876۳7686-غیرانتفاعیدانشگاه غیر انتفاعی راهبرد شمال-رشت

10۳۳6110۲۳-غیرانتفاعیدانشگاه غیر انتفاعی آل طه - تهران )ویژه خواهران(

۳85864546-غیرانتفاعیدانشگاه غیر انتفاعی رجا - قزوین

16۲۲۳۳1۲96-غیرانتفاعیدانشگاه غیر انتفاعی شمال-آمل

77۲81۲697164۲8پیام نوردانشگاه پیام نور تهران-واحد شهریار

909985۲۳۲روزانهدانشگاه شاهد-تهران
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آخرین رتبه های رشته کارشناسی ارشد معارف اسالمی و حقوق

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

8781۲55-روزانهدانشگاه شهید باهنر- کرمان

۲877۳104-روزانهدانشگاه ولی عصر )عج( -رفسنجان

آخرین رتبه های رشته کارشناسی ارشد غلوم قضایی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

کارشناسی 
ارشدعلوم 

قضایی

۳66۲54578روزانهدانشگاه علوم قضایی و خدمات ادارای دادگستری 

آخرین رتبه های رشته حسابداری
رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

-178۲۲۳روزانهدانشگاه تهران 

510501۳18روزانهدانشگاه صنعت نفت 

۲490۲558-روزانهدانشگاه یزد

۳6۳6۳5-روزانهدانشگاه شهید بهشتی - تهران

7۳78969۳0روزانهدانشگاه عالمه طباطبایی - تهران 

79411151751شبانهدانشگاه عالمه طباطبایی - تهران 

84911951۳81روزانهدانشگاه فردوسی - مشهد

۲176۳700۳740شبانهدانشگاه فردوسی - مشهد

1666۲1۳1186۳روزانهدانشگاه اصفهان

--۲605شبانهدانشگاه اصفهان

7781177۲50۳روزانهدانشگاه الزهرا)س( - تهران

1160۲44۳1۲۲۲روزانهدانشگاه خوارزمی تهران

۳99440۳9-روزانهدانشگاه شهید چمران اهواز

79481۲1۳6-شبانهدانشگاه شهید چمران اهواز

۲۲66467۳1876روزانهدانشگاه تهران )محل تحصیل قم(

۲575۲۳19۲4۲5روزانهدانشگاه شیراز 

5149449۲-روزانهدانشگاه ارومیه

۲7591۳18-روزانهدانشگاه مازندران - بابلسر

-4086-شبانهدانشگاه مازندران - بابلسر 

-۲4۳4۲41۲روزانهدانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( - قزوین

۳079۳66۳4446روزانهدانشگاه قم 

۲9854474-روزانهدانشگاه صنعتی شاهرود

-14677944غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران

۳81۲۲864-روزانهدانشگاه بوعلی سینا - همدان

6۳90-4441روزانهدانشگاه كردستان - سنندج 

1۲96۳1791۳-شبانهدانشگاه كردستان - سنندج 

4۲48۳619-روزانهدانشگاه سمنان

197069079064غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
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۳818۳۲5۲-روزانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

4101۳157-روزانهدانشگاه گیالن - رشت 

578010۳77-شبانهدانشگاه گیالن - رشت 

60806949-روزانهدانشگاه ولی عصر)عج( - رفسنجان 

107871410۲-شبانهدانشگاه ولی عصر)عج( - رفسنجان 

606444۲5-روزانهدانشگاه رازی كرمانشاه 

7۳1۳1۳49716777شبانهدانشگاه رازی كرمانشاه

459۳454۲-روزانهدانشکده علوم انسانی حضرت معصومه_قم)ویژه خواهران(

1117111800-شبانهدانشکده علوم انسانی حضرت معصومه_قم)ویژه خواهران(

440564۳66۲95روزانهدانشگاه بجنورد 

1۳859--شبانهدانشگاه بجنورد

--6۳95روزانهدانشگاه غیرانتفاعی آل طه - تهران )ویژه خواهران(

--5۲57پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - تهران غرب

81109۲50-روزانهدانشگاه كوثر بجنورد )ویژه خواهران(

1004569۳۲-روزانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 

-16468-شبانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 

6571106۳7-روزانهدانشگاه بزرگمهر قاینات

14۲49-606۳شبانهدانشگاه بزرگمهر قاینات

94611۳88۳-پیام نوردانشگاه پیام نور اصفهان - واحد كاشان

6۳8149۳9-روزانهدانشگاه گنبد 

10660-5۲98روزانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان )محل تحصیل بافت(

۲110۳۲97۲1-شبانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان )محل تحصیل بافت(

68۲411785-شبانهدانشگاه یزد - مهریز

۳8989۳۳810۳۳6روزانهدانشگاه بوعلی سینا - همدان)محل تحصیل رزن( 

9۳85-4454روزانهدانشگاه هرمزگان - بندرعباس 

14171-6458شبانهدانشگاه هرمزگان - بندرعباس 

51۳91016۲-روزانهدانشگاه خلیج فارس - بوشهر

-7۳4910787غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی رسام - کرج

8۲7۲814۳-روزانهدانشگاه ایالم

--4765شبانهدانشگاه ایالم

197۳0--روزانهمجتمع آموزش عالی سراوان

۳7085--شبانهمجتمع آموزش عالی سراوان

44568-9409غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد

14446--روزانهدانشگاه والیت - ایرانشهر 

۳1978--شبانهدانشگاه والیت - ایرانشهر 

۳۳6۲۳۳۳74۳-غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی رجا - قزوین

۲8574۳4997-پیام نوردانشگاه پیام نور خراسان رضوی - مرکز نیشابور 

410۳8-1۲618غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
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8875۲175۲1941۳پیام نوردانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز تبریز

800489۲9-روزانهدانشگاه رازی كرمانشاه )محل تحصیل جوانرود(

740۲1۲۲6416۲40پیام نوردانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز اصفهان 

15177--روزانهدانشگاه لرستان - خرم آباد )محل تحصیل نورآباددلفان( 

-1601۳-شبانهدانشگاه لرستان - خرم آباد )محل تحصیل نورآباددلفان( 

17575۳4476-پیام نوردانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز ارومیه 

6644۲5۳04۲۲911پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - مرکز ورامین 

-10094-روزانهدانشگاه لرستان - خرم آباد )محل تحصیل پلدختر( 

--751۲پیام نوردانشگاه پیام نور فارس - مرکز شیراز 

--9۲79غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند )محل تحصیل دماوند( 

16098۲۳091-پیام نوردانشگاه پیام نور یزد - مرکز یزد

۳6۲18151۲9-پیام نوردانشگاه پیام نور البرز - واحد ماهدشت

-8۳091۳5۳6پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - واحد ری 

11801۲75911868۲غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی پرندک - پرند 

-14۲06۳۳098پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - مرکز پاكدشت 

1۲990۳۳8015۲055غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان 

۲4580۲4۳46-پیام نوردانشگاه پیام نور گیالن - مرکز رشت 

-18۳06-پیام نوردانشگاه پیام نور قم - مرکز قم 

--11411پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - واحد لواسانات

-۲096۳-پیام نوردانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز نجف آباد 

-15۲86۲7۲78غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه 

--16808غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی زند - شیراز

--1۲769پیام نوردانشگاه پیام نور اصفهان - واحد خوراسگان

--1۲8۲۳غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی فردوس - مشهد 

۲919۲40۲۲9-پیام نوردانشگاه پیام نور كرمان - مرکز كرمان

۲85۲۲--پیام نوردانشگاه پیام نور زنجان - مرکز زنجان 

۳6۲66-1۳599پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - واحد مالرد 

-۲7۲55۲4507پیام نوردانشگاه غیرانتفاعی غیاث الدین جمشید كاشانی - آبیک 

۳۳645۳۳55۲-پیام نوردانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز خوی 

--14981پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - مرکز حسن آباد 

-۲8۳۲4-پیام نوردانشگاه پیام نور هرمزگان - مرکز بندرعباس

47۳۳96745۳-پیام نوردانشگاه پیام نور گیالن - واحد الهیجان

-1677946708غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی بصیر - آبیك 

۳7940-179۳0پیام نوردانشگاه پیام نور اصفهان - واحد خمینی شهر 

--189۳0پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - واحد بهارستان - رباط كریم

--19۲۳۲غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز 

--۲6596غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد 

--۲15۲۲غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی 
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--۲6661غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان 

آخرین رتبه های رشته زبان شناسی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

1۳591196۲4۳5051روزانهدانشگاه جهرم 

--17198روزانهمجتمع آموزش عالی گناباد

-41۳6۳-شبانهمجتمع آموزش عالی گناباد

آخرین رتبه های رشته روزنامه نگاری
رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

5558--روزانهدانشگاه عالمه طباطبایی - تهران 

80۳7۳55811۳67شبانهدانشگاه عالمه طباطبایی - تهران 

1009-1940روزانهدانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 

آخرین رتبه های رشته روابط عمومی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

۳046797۳-روزانهدانشگاه عالمه طباطبایی - تهران 

-1۲860-روزانهدانشگاه گلستان - گرگان 

11۲6418465۲6684شبانهدانشگاه گلستان - گرگان 

آخرین رتبه های رشته مدیریت
رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

۲09۳96۲55روزانهدانشگاه تهران بازرگانی

-۳961070روزانهدانشگاه تهران صنعتی

۲۳8۳۲7-روزانهدانشگاه تهران مالی

-۳69۳40روزانهدانشگاه عالمه طباطبایی - تهران بازرگانی

-417۳90روزانهدانشگاه عالمه طباطبایی - تهران بیمه

1979-807شبانهدانشگاه عالمه طباطبایی - تهران بیمه

96۲۲161-روزانهدانشگاه عالمه طباطبایی - تهران صنعتی

۲084۲696-روزانهدانشگاه عالمه طباطبایی - تهران دولتی

۲8۳۲50494روزانهدانشگاه شهید بهشتی - تهران مالی

۳8549۳7۳9روزانهدانشگاه شهید بهشتی - تهران بازرگانی

-8691108روزانهدانشگاه شهید بهشتی - تهران صنعتی

7886671554روزانهدانشگاه شهید بهشتی - تهران دولتی

5448111561روزانهدانشگاه خوارزمی تهران مالی

1۳09۲۲۳۲۲۳97روزانهدانشگاه خوارزمی تهران امور گمرکی

10758۳81816روزانهدانشگاه خوارزمی تهران امور بانکی

۲189--روزانهدانشگاه خوارزمی تهران بیمه

-951۲00۲روزانهدانشگاه الزهرا)س( - تهران بازرگانی

51۲۲۲88-روزانهدانشگاه الزهرا)س( - تهران مالی

-18741۲8۲روزانهدانشگاه یزد مالی

۳454۲۳91-روزانهدانشگاه یزد بازرگانی

4058۲779-روزانهدانشگاه یزد صنعتی
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1900۲609۲779روزانهدانشگاه تهران )محل تحصیل قم( مالی

-۲۳49۲۳51روزانهدانشگاه تهران )محل تحصیل قم( بازرگانی

دانشگاه عالمه طباطبایی - تهران )محل تحصیل مؤسسه آموزش عالی بیمه اكو
بیمه اكو( 

1047۳458-روزانه

1744۲0081۳85روزانهدانشگاه فردوسی - مشهد بازرگانی

-1997۳509شبانهدانشگاه فردوسی - مشهد بازرگانی

۲804--روزانهدانشگاه فردوسی - مشهد دولتی

--۲۲69شبانهدانشگاه فردوسی - مشهد دولتی

۳086-179۳روزانهدانشگاه فردوسی - مشهد صنعتی

-۲4496609شبانهدانشگاه فردوسی - مشهد صنعتی

-18۳8۲۲15روزانهدانشگاه اصفهانبازرگانی

--۲05۳شبانهدانشگاه اصفهانبازرگانی

-۲۲88۳075روزانهدانشگاه اصفهاندولتی

۲6۲1۲408550۲روزانهدانشگاه اصفهانصنعتی

۳1۳۲487۲-روزانهدانشگاه كاشان بازرگانی

-4۲91-شبانهدانشگاه كاشان بازرگانی

--۲۲48روزانهدانشگاه شاهد - تهران بازرگانی

-15159609غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران صنعتی

4477-۲865روزانهدانشگاه شیراز بازرگانی

--۲901روزانهدانشگاه شیراز صنعتی

۳489۲۲74-روزانهدانشگاه مازندران - بابلسر بازرگانی

60986۲06-شبانهدانشگاه مازندران - بابلسر بازرگانی

-4566-روزانهدانشگاه مازندران - بابلسر صنعتی

9540--شبانهدانشگاه مازندران - بابلسر صنعتی

۳09۳97517۲68غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهرانامور بانکی

-۲155۲۲۳5روزانهدانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( - قزوین صنعتی

۲۳1۲489۲-روزانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان بازرگانی

8۲5810808-شبانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان بازرگانی

5۲9۳5677-روزانهدانشگاه گیالن - رشت بازرگانی

105۲19161-شبانهدانشگاه گیالن - رشت بازرگانی

660۳50۳4-روزانهدانشگاه گیالن - رشت صنعتی

10۳6۳9881-شبانهدانشگاه گیالن - رشت صنعتی

48947۳507156روزانهدانشگاه ارومیه دولتی

۳۲96641770۲8روزانهدانشگاه ارومیه بازرگانی

507795051۳456شبانهدانشگاه سمناندولتی

4706-4049روزانهدانشگاه سمنانبازرگانی

۲98۳48۳17068روزانهدانشگاه قمبازرگانی

9956-۳869روزانهدانشگاه قمصنعتی
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-۳1۳61016۲روزانهدانشکده علوم انسانی حضرت معصومه_قم)ویژه خواهران(بازرگانی

-6007-روزانهدانشگاه اردکان دولتی

۳88978۲0-روزانهدانشگاه آیت اله حایری - میبد مالی

6185798۳-روزانهدانشگاه گلستان - گرگان بازرگانی

15۲91--شبانهدانشگاه گلستان - گرگان بازرگانی

--۳606پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - تهران غرببازرگانی

--56۳8پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - تهران غربدولتی

75871۲5۳9-روزانهمجتمع آموزش عالی گناباد بازرگانی

876716008-شبانهمجتمع آموزش عالی گناباد بازرگانی

49618981-روزانهدانشگاه بجنوردبازرگانی

4769706۳-روزانهدانشگاه شهید چمران اهوازبازرگانی

1۲۲15--شبانهدانشگاه شهید چمران اهوازبازرگانی

6445905۳-روزانهدانشگاه ولی عصر)عج( - رفسنجان بازرگانی

8۳9۳9890-روزانهدانشگاه ولی عصر)عج( - رفسنجان صنعتی

-۳90910800غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی آل طه - تهران )ویژه خواهران( بازرگانی

7۲596۳71-روزانهدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل بازرگانی

6۲708045984۲روزانهدانشگاه هرمزگان - بندرعباسصنعتی

57۳۲65۲۳-روزانهدانشگاه هرمزگان - بندرعباسامور گمرکی

-979۲-شبانهدانشگاه هرمزگان - بندرعباسامور گمرکی

588680۲7-روزانهدانشگاه هرمزگان - بندرعباسدولتی

881۲--روزانهدانشگاه هرمزگان - بندرعباسبازرگانی

11897۲1896-شبانهدانشگاه هرمزگان - بندرعباسبازرگانی

-50167554روزانهدانشگاه خلیج فارس - بوشهر بازرگانی

1۲۳4۲-4067روزانهدانشگاه خلیج فارس - بوشهر صنعتی

5745--روزانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان مالی

19489--شبانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان مالی

8۲88--روزانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان دولتی

19۲68--شبانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان دولتی

5۳866۲098716روزانهدانشگاه صنعتی شاهرودصنعتی

-15۲00-شبانهدانشگاه صنعتی شاهرودصنعتی

-7480-شبانهدانشگاه یزد - مهریزبازرگانی

1۳149--روزانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان )محل تحصیل بافت(بازرگانی

40604--شبانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان )محل تحصیل بافت(بازرگانی

86466۲51-روزانهدانشگاه بجنوردبازرگانی

-1۳658-شبانهدانشگاه بجنوردبازرگانی

568۳7۲۲19546روزانهدانشگاه گنبد )محل تحصیل آزادشهر( بیمه

1179417۳04-روزانهدانشگاه گنبد )محل تحصیل آزادشهر( صنعتی

4705110۳4۲0۲54روزانهمرکز آموزش عالی المردصنعتی
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1064911469-روزانهدانشگاه رازی كرمانشاه )محل تحصیل جوانرود( بازرگانی

1088۲1۲559-روزانهدانشگاه رازی كرمانشاه )محل تحصیل جوانرود( مالی

--1158۲پیام نوردانشگاه پیام نور البرز - مرکز كرج بازرگانی

--16960پیام نوردانشگاه پیام نور البرز - مرکز كرج صنعتی

1640۲19۳64-پیام نوردانشگاه پیام نور البرز - مرکز كرج دولتی

18۲59۲091۲-روزانهدانشگاه بوعلی سینا - همدان)محل تحصیل رزن( صنعتی

11949--روزانهدانشگاه بوعلی سینا - همدان)محل تحصیل رزن( دولتی

147461۲501-روزانهدانشگاه بوعلی سینا - همدان)محل تحصیل رزن( بازرگانی

-657814۳97پیام نوردانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز اصفهان بازرگانی

--15817پیام نوردانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز اصفهان صنعتی

-۲۳977-پیام نوردانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز ارومیه دولتی

۲179140197-پیام نوردانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز ارومیه بازرگانی

-۲6670-پیام نوردانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز ارومیه صنعتی

--5761غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی ابرار - تهران )ویژه خواهران(صنعتی

-11464۳6599پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - واحد ری صنعتی

--95۳0پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - واحد ری دولتی

-879415890پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - واحد ری بازرگانی

-616۲۳95۲4پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - واحد لواسانات بازرگانی

860۳1796919678روزانهدانشگاه لرستان - خرم آباد )محل تحصیل الشتر(بازرگانی

--11801روزانهدانشگاه لرستان - خرم آباد )محل تحصیل الشتر(صنعتی

-1194619186غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند )محل تحصیل دماوند( بازرگانی

--19۲41غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند )محل تحصیل دماوند( صنعتی

555۳7-۲0167غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی مالی

--۲1966غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی دولتی

16950-8405روزانهدانشگاه والیت - ایرانشهر بازرگانی

1۲9۳414471-روزانهدانشگاه والیت - ایرانشهر دولتی

54161-۲۳796غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی زند - شیراز بازرگانی

۳4789-6950پیام نوردانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز تبریز دولتی

44۳5۲--پیام نوردانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز تبریز صنعتی

166۳7۲۳۲۳8-پیام نوردانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز اهواز دولتی

۳10695۲5۳8-پیام نوردانشگاه پیام نور كرمان - مرکز كرمان بازرگانی

۳44۳660967-پیام نوردانشگاه پیام نور كرمان - مرکز كرمان دولتی

۳18۲۳۳۲687-پیام نوردانشگاه پیام نور هرمزگان - مرکز بندرعباس بازرگانی

۳686۳44715-پیام نوردانشگاه پیام نور هرمزگان - مرکز بندرعباس صنعتی

1805۳197905۲055غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی رجا - قزوین بازرگانی

-187۳7۲46۳۲غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی رجا - قزوین مالی

-965515956غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی پرندک - پرند بازرگانی

-15۳67440۲8غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی پرندک - پرند صنعتی
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۳۳78044657-پیام نوردانشگاه پیام نور گیالن - مرکز رشت دولتی

۲0559۳5796-پیام نوردانشگاه پیام نور گیالن - مرکز رشت بازرگانی

-۳5956-پیام نوردانشگاه پیام نور گیالن - مرکز رشت صنعتی

--10945پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - واحد اسالم شهر بازرگانی

--10۳7۳پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - واحد اسالم شهر صنعتی

--106۲8غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد بازرگانی

-10749۳4191پیام نوردانشگاه پیام نور خراسان رضوی - مرکز مشهد دولتی

406۳1-16860پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - مرکز ورامین بازرگانی

--11565پیام نوردانشگاه غیرانتفاعی كاسپین - البرز قزوینبازرگانی

5۳96۲-19۲60پیام نوردانشگاه پیام نور البرز - واحد هشتگرد دولتی

--1۳۳11غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی البرز - قزوین صنعتی

۳916۲۳158۲-غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی البرز - قزوین مالی

58848--پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - واحد شهریار صنعتی

۳6605-14944پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - مرکز حسن آباد بازرگانی

-۲7591-غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی غزالی - قزوین بیمه

--16۲1۲پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - واحد بهارستان - رباط كریم بازرگانی

--189۳0پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - واحد پیشوا بازرگانی

--181۲۲غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی بصیر - آبیك بازرگانی

4858۳--پیام نوردانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان بازرگانی

-۳9866-پیام نوردانشگاه پیام نور البرز - واحد ماهدشت بازرگانی

-50۲18-پیام نوردانشگاه پیام نور البرز - واحد ماهدشت دولتی

مدیریت و 
بازرگانی دریایی 

-117۳4-روزانهدانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

مدیریت كسب و 
کارهای كوچک

۲9591-7061غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند )محل تحصیل تهران( 

مدیریت كسب و 
کارهای كوچک

1504۲--روزانهدانشگاه سمنان 

مدیریت كسب و 
کارهای كوچک

۲6558--روزانهدانشگاه والیت - ایرانشهر 

آخرین رتبه های رشته علوم اجتماعی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

پژوهشگری 
اجتماعی

-۳46۲476روزانهدانشگاه شهید بهشتی - تهران 

پژوهشگری 
اجتماعی

-۳۳۲۲665۲روزانهدانشگاه شیراز

پژوهشگری 
اجتماعی

۲18۲5۲755751روزانهدانشگاه الزهرا)س( - تهران

پژوهشگری 
اجتماعی

۲5۳050۳۳7789روزانهدانشگاه اصفهان 

پژوهشگری 
اجتماعی

--۳1۲7شبانهدانشگاه اصفهان 
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پژوهشگری 
اجتماعی

44۲8--روزانهدانشگاه فردوسی - مشهد 

پژوهشگری 
اجتماعی

8۳76-5484روزانهدانشگاه تبریز 

پژوهشگری 
اجتماعی

۲0468-89۳۲شبانهدانشگاه تبریز 

پژوهشگری 
اجتماعی

-۳881-روزانهدانشگاه خوارزمی - تهران )محل تحصیل كرج( 

پژوهشگری 
اجتماعی

1169611179-روزانهدانشگاه گیالن - رشت 

پژوهشگری 
اجتماعی

1947018784-شبانهدانشگاه گیالن - رشت 

پژوهشگری 
اجتماعی

411۲49441۳55۲روزانهدانشگاه كاشان

پژوهشگری 
اجتماعی

-740۲-شبانهدانشگاه كاشان

پژوهشگری 
اجتماعی

76911617۲-روزانهدانشگاه یزد 

پژوهشگری 
اجتماعی

88149445-روزانهدانشگاه كردستان - سنندج 

پژوهشگری 
اجتماعی

--۳۳۳4روزانهدانشگاه شاهد - تهران 

پژوهشگری 
اجتماعی

815۲6991-روزانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان 

پژوهشگری 
اجتماعی

-10197-شبانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان 

پژوهشگری 
اجتماعی

1078711750-روزانهدانشگاه بیرجند 

پژوهشگری 
اجتماعی

-910۳-روزانهدانشگاه مازندران - بابلسر 

پژوهشگری 
اجتماعی

1075۲9۳15-روزانهدانشگاه بوعلی سینا - همدان

پژوهشگری 
اجتماعی

141۳41۳678-روزانهدانشگاه شهید چمران اهواز 

پژوهشگری 
اجتماعی

1715417۳۳6-شبانهدانشگاه شهید چمران اهواز 

پژوهشگری 
اجتماعی

1۲08۳--روزانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 

پژوهشگری 
اجتماعی

-19۲96-شبانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 

پژوهشگری 
اجتماعی

14500--روزانهدانشگاه هرمزگان - بندرعباس 

پژوهشگری 
اجتماعی

106۲416591-روزانهدانشگاه یاسوج 

پژوهشگری 
اجتماعی

۲۲6۳۲--شبانهدانشگاه یاسوج 

پژوهشگری 
اجتماعی

15416--روزانهدانشگاه گلستان - گرگان 
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پژوهشگری 
اجتماعی

150۲8۳04۲8-روزانهدانشگاه آیت اهلل بروجردی - بروجرد

پژوهشگری 
اجتماعی

1995445570-شبانهدانشگاه آیت اهلل بروجردی - بروجرد

پژوهشگری 
اجتماعی

1۳58۳1۳7۲۳-روزانهدانشگاه رازی كرمانشاه 

پژوهشگری 
اجتماعی

۳۳۳50--شبانهدانشگاه ایالم 

آخرین رتبه های رشته روان شناسی
رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

9۲1۳010۳روزانهدانشگاه تهران 

74۲۲۳88روزانهدانشگاه شهید بهشتی - تهران 

1618847۳روزانهدانشگاه شیراز 

87۲80110روزانهدانشگاه عالمه طباطبایی - تهران 

475510740روزانهدانشگاه اصفهان 

--517شبانهدانشگاه اصفهان 

۲۳1۲19۲۲0روزانهدانشگاه فردوسی - مشهد 

61891۳817شبانهدانشگاه فردوسی - مشهد 

-67۳59۳روزانهدانشگاه خوارزمی - تهران )محل تحصیل كرج( 

774۲4۳-روزانهدانشگاه یزد 

6075۲۲۳1۳روزانهدانشگاه الزهرا)س( - تهران 

-1۲67-روزانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان 

1544175۳-شبانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان 

۲141101۳-روزانهدانشگاه بوعلی سینا - همدان 

۳65--روزانهدانشگاه تبریز 

۲۲۳8-1۳9۲شبانهدانشگاه تبریز 

17581676-روزانهدانشگاه بیرجند 

۲۳5150۳9-شبانهدانشگاه بیرجند 

17581676-روزانهدانشگاه شاهد - تهران

۲۳5150۳9-شبانهدانشگاه شاهد - تهران

17581676-روزانهدانشگاه گیالن - رشت 

۲۳5150۳9-شبانهدانشگاه گیالن - رشت 

۳741۲887-روزانهدانشگاه رازی كرمانشاه 

7۳44--شبانهدانشگاه رازی كرمانشاه 

861--روزانهدانشگاه مازندران - بابلسر 

۲741۲617-شبانهدانشگاه مازندران - بابلسر 

604--روزانهدانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( - قزوین 

11۳698151۳روزانهدانشگاه كاشان 

-157۲-شبانهدانشگاه كاشان 

1057۲4۳5191۳روزانهدانشگاه هرمزگان - بندرعباس
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-۳611-روزانهدانشگاه اردکان 

۲0۲9199۲700روزانهدانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار 

۲785--شبانهدانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار 

--666۲غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد 

456640۲1-روزانهدانشگاه كردستان - سنندج 

14066--شبانهدانشگاه كردستان - سنندج 

۲۳74--روزانهدانشگاه بجنورد 

19۲0۲995-روزانهدانشگاه اراک 

-۲845-شبانهدانشگاه اراک 

1981۲0۳11986روزانهدانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز

1949۲179۲445روزانهدانشگاه شهید چمران اهواز 

40۳9-۳569شبانهدانشگاه شهید چمران اهواز 

دانشگاه سمنان )محل تحصیل دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی 
مهدی شهر( 

196941۲7۳5۲6روزانه

دانشگاه سمنان )محل تحصیل دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی 
مهدی شهر( 

6760871۲-شبانه

۳155۳۲46-روزانهدانشگاه زنجان 

۳6505۳657411شبانهدانشگاه زنجان 

4684۲410-روزانهدانشگاه مالیر 

59467۲۲9-شبانهدانشگاه مالیر 

۳048۳0866۳79روزانهدانشگاه یاسوج

۳۳56۳۳۳0-روزانهدانشگاه ارومیه

۳117۳۲1۲۳408روزانهدانشگاه خلیج فارس - بوشهر

85۳8۳408-روزانهدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل

4148۳714-روزانهدانشگاه لرستان - خرم آباد

۳۲585186518۳روزانهمرکز آموزش عالی اقلید

--۲۳60غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی آل طه - تهران )ویژه خواهران(

۲7884769569۳غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران

4114--روزانهدانشگاه مراغه

--۳804شبانهدانشگاه مراغه

-440۲-روزانهدانشگاه گنبد

-۳480۲745پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - تهران جنوب

4969468۲-روزانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان

75۳7--شبانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان

5091۳956-روزانهدانشگاه سلمان فارسی - کازرون

-517۳-شبانهدانشگاه سلمان فارسی - کازرون

5901--روزانهمرکز آموزش عالی الر

59086۳۲015۲0۲پیام نوردانشگاه پیام نور فارس - مرکز شیراز
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51119۲۲61۳۲60پیام نوردانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی - مرکز تبریز

-17596-پیام نوردانشگاه پیام نور كرمان - مرکز سیرجان

18950۳6770-پیام نوردانشگاه پیام نور مازندران - مرکز ساری

64۲۲589541507غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی اقبال الهوری - مشهد

--7779پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - واحد لواسانات

19651-4518پیام نوردانشگاه پیام نور خراسان رضوی - مرکز مشهد

-44971۲186پیام نوردانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز اصفهان

18749۳5447-پیام نوردانشگاه پیام نور مازندران - مرکز بابل

-696615166غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان

۲۳۳47۳7۳907191۲غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی امین - فوالدشهر )اصفهان(

-16785-پیام نوردانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز نجف آباد

۲8504۲579۳-غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی رجا - قزوین

۲54104159۳-پیام نوردانشگاه پیام نور چهارمحال و بختیاری - مرکز شهرکرد

1۳۳۳045۳88-پیام نوردانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز زرین شهر

۲45۳8461۲8-غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی - خوزستان

۲01۲۲8۲۲۳-غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی علم وهنر- یزد

14۲۲78۳68-پیام نوردانشگاه پیام نور یزد - مرکز یزد

۳۲۲۳1۲6۲9۳-پیام نوردانشگاه پیام نور اصفهان - مرکز شهرضا

-87۲616468غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل

-9540-روزانهدانشگاه لرستان - خرم آباد )محل تحصیل پلدختر(

8696--شبانهدانشگاه لرستان - خرم آباد )محل تحصیل پلدختر(

11۲49۲1804-روزانهدانشگاه لرستان - خرم آباد )محل تحصیل نورآباددلفان(

189774۲167-شبانهدانشگاه لرستان - خرم آباد )محل تحصیل نورآباددلفان(

18۳561049۳-پیام نوردانشگاه پیام نور گلستان - مرکز گرگان

1۳5۳616704-پیام نوردانشگاه پیام نور آذربایجان غربی - مرکز ارومیه

18485-8575غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی زند - شیراز

179۳547744-پیام نوردانشگاه پیام نور اردبیل - مرکز اردبیل

--6۳60پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - واحد اسالم شهر

1۲۲۳8۲094810796غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی

۲167614164-پیام نوردانشگاه پیام نور همدان - مرکز همدان

-14895۲9911غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان

-17۳47-پیام نوردانشگاه پیام نور قم - مرکز قم

1117147۲10-پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - مرکز حسن آباد

1485815۳90۲۳۲18پیام نوردانشگاه پیام نور البرز - واحد هشتگرد

۳5646-1641۲غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی كاویان - مشهد

۳7596-1۲477غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی بصیر - آبیك

15870۲4759-پیام نوردانشگاه پیام نور قزوین - مرکز قزوین

17490--پیام نوردانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان - مرکز زابل
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-8۳۳95۲865غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی فرزانگان - اصفهان

--17916غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی بینالود - مشهد

1895016۳69-پیام نوردانشگاه پیام نور بوشهر - مرکز بوشهر

875۲۳08۳0۳8497پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - مرکز پرند

51۳6۲-15۳4۳غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی خراسان - مشهد

16795--پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - مرکز ورامین

18895۳584۳-پیام نوردانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز اهواز

-1171۲۳۲5۳6غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی حکیم طوس مشهد

-۲54۲4۳648۳غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری

101751571۲17765پیام نوردانشگاه پیام نور البرز - مرکز كرج

۳08991765۳-پیام نوردانشگاه پیام نور البرز - واحد نظرآباد

۲9147۲0۲۲6-غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت

۲48۲0۲6058-پیام نوردانشگاه پیام نور كردستان - مرکز سنندج

9955۳۲714۲8764پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - واحد پیشوا

۲90۳8۳۳768-پیام نوردانشگاه پیام نور خوزستان - مرکز دزفول

19954۳۳405-پیام نوردانشگاه پیام نور گیالن - واحد آستانه اشرفیه

-۲5470-پیام نوردانشگاه پیام نور زنجان - مرکز زنجان

۲0815۲6058-پیام نوردانشگاه پیام نور هرمزگان - مرکز بندرعباس

۲5086۳۳768-پیام نوردانشگاه پیام نور اصفهان - واحد مبارکه

۲5677-۲6867غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی میزان - تبریز

--1789۲غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی سلمان - مشهد

-۲4805-پیام نوردانشگاه پیام نور اصفهان - واحد خوراسگان

--۲۲۳67پیام علومدانشگاه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان

دانشگاه غیرانتفاعی فیض االسالم - خمینی شهر اصفهان )ویژه 
خواهران(

-۲1997۳4106پیام فیض

۲99۲0-15۲04پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - واحد بهارستان - رباط كریم

۳0114--پیام نوردانشگاه پیام نور لرستان - مرکز خرم آباد

1599۲۲49۲05۳477غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی آمل

4198561088-غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان

-۲448948986غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی موالنا - آبیک

--16916غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد

--17185غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی فخر رازی - ساوه

46159--پیام نوردانشگاه پیام نور البرز - واحد اشتهارد

471056۳9۲5-غیرانتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی امام جواد)ع( - یزد

-۳9809-پیام نوردانشگاه پیام نور اصفهان - واحد زاینده رود

--۲۲189پیام نوردانشگاه پیام نور تهران - واحد فیروزکوه

آخرین رتبه های رشته زبان و ادبیات فارسی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش
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149۲1069-روزانهدانشگاه تهران

۲7۲148155189روزانهدانشگاه خوارزمی - تهران )محل تحصیل كرج(

۳۲94609۳6741روزانهدانشگاه شیراز

-1۳168-روزانهدانشگاه بیرجند

1۲090-11665شبانهدانشگاه بیرجند

-16۳1۳55۲روزانهدانشگاه اصفهان

--۲905شبانهدانشگاه اصفهان

1869۳684۲۲81روزانهدانشگاه فردوسی - مشهد

7517--شبانهدانشگاه فردوسی - مشهد

۲7۳8--روزانهدانشگاه شهید بهشتی - تهران

-1۲68۲4۲۲روزانهدانشگاه عالمه طباطبایی - تهران

4۳۲74400-شبانهدانشگاه عالمه طباطبایی - تهران

54588۳679540روزانهدانشگاه یزد

1617117846500روزانهدانشگاه الزهرا)س( - تهران

۲80۲1۳4۲-روزانهدانشگاه كاشان

-61۲0-شبانهدانشگاه كاشان

۲919۲14761-غیرانتفاعیدانشگاه ارومیه

7۲7010۲۲1-روزانهدانشگاه شهید چمران اهواز

14548158۲8-شبانهدانشگاه شهید چمران اهواز

1441۳۲598۲-غیرانتفاعیدانشگاه قم

94۲49574-روزانهدانشگاه گیالن - رشت

168۲6۲۳6۳5-شبانهدانشگاه گیالن - رشت

91۲9-6145روزانهدانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( - قزوین

۳0۳980۲8908۲روزانهدانشگاه تبریز

16۳۲7--شبانهدانشگاه تبریز

-6547-روزانهدانشگاه مازندران - بابلسر

16۲0918۳۲1-شبانهدانشگاه مازندران - بابلسر

1۲564118۲8-روزانهدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل

1174۳1۲۲67-روزانهدانشگاه سمنان

۲175۲۲787۳-شبانهدانشگاه سمنان

1۳۳۳6--روزانهدانشگاه هرمزگان - بندرعباس

15057987۲-شبانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

141۲114۲07-روزانهدانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار

--1۳857شبانهدانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار

68561۲895119۳5روزانهدانشگاه اراک

-45466667روزانهدانشگاه شهرکرد

۲۲76۲۳۲07۳-روزانهدانشگاه كوثر بجنورد )ویژه خواهران(

1055۲96۳5-روزانهدانشگاه بوعلی سینا - همدان
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1745516459-روزانهدانشگاه نیشابور

19415۳1۳58-شبانهدانشگاه نیشابور

1۳۲87--روزانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان

۳۲0۲8--شبانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان

79۲۲8۳91-روزانهدانشگاه زنجان

108071۳445-روزانهدانشگاه گلستان - گرگان

18568۲1۲50-روزانهدانشگاه ولی عصر)عج( - رفسنجان

-۲110۳-شبانهدانشگاه ولی عصر)عج( - رفسنجان

14191۲6180-روزانهدانشگاه كردستان - سنندج

79991419111۳45روزانهدانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز

۲۲1741644۳-روزانهدانشگاه لرستان - خرم آباد

۲7590--شبانهدانشگاه لرستان - خرم آباد

154۳۲--روزانهدانشگاه گنبد

۲۳654--روزانهدانشگاه جیرفت

۳8۲65--شبانهدانشگاه جیرفت

19484۲4815-روزانهدانشگاه یاسوج

۳۳55۲--شبانهدانشگاه یاسوج

۲0448--روزانهدانشگاه والیت - ایرانشهر

۲۳۳97--روزانهدانشگاه جهرم

18061--روزانهدانشگاه زابل

-۲۳0۳9-روزانهمرکز آموزش عالی اقلید

-18465-روزانهدانشگاه ایالم

۲4697--روزانهدانشکده علوم انسانی حضرت نرجس)س(_ویژه خواهران-رفسنجان

۳0141--شبانهدانشگاه رازی كرمانشاه

آخرین رتبه های رشته آموزش زبان و ادبیات فارسی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

1۳۲۲6905-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس بنت الهدی صدر-قزوین

16۳۳1۳۲7-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید باهنر - شیراز

4۳1۳94۲-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید باهنر - شهرکرد

۳486۳۳884۳7۳روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس بحرالعلوم - شهرکرد

۲71۲8۳54-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید رجایی - شیراز

۲۲55617-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید باهنر - کرمان

96965۲58-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس دکتر شریعتی - ساری

-۳80-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید هاشمی نژاد - مشهد

۲7841181-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید مدرس - سنندج

1191۲881-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس خواجه نصیرالدین طوسی - کرمان

58709۲61-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید رجایی - قزوین
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دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهیدرجایی قزوین)محل تحصیل پردیس 
عالمه طباطبایی اردبیل(

4705۲۳74-روزانه

5۲7۲1979-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید مفتح - شهرری

آخرین رتبه های رشته علوم سیاسی
رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

7۲۳1870۳۳79روزانهدانشگاه تهران

1۲66۳5894444روزانهدانشگاه شهید بهشتی - تهران

۳۳۳4۳9587704روزانهدانشگاه اصفهان

-4۳۲6448۳شبانهدانشگاه اصفهان

۲7۲15۳84-روزانهدانشگاه عالمه طباطبایی - تهران

6۲06-۲00۳شبانهدانشگاه عالمه طباطبایی - تهران

451867066۳6۲روزانهدانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( - قزوین

۲9۳4--روزانهدانشگاه فردوسی - مشهد

-۲6648۲48شبانهدانشگاه فردوسی - مشهد

908911194-روزانهدانشگاه بوعلی سینا - همدان

-۳114-روزانهدانشگاه خوارزمی تهران

54688081-روزانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

1۲97411581-شبانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

۲96۳--روزانهدانشگاه شاهد - تهران

881411880-روزانهدانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار

-1۲648-شبانهدانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار

7۲7694۳6-روزانهدانشگاه یزد

۳59۲6۲6410406روزانهدانشگاه شیراز

811411۳۳6-روزانهدانشگاه بیرجند

1۳۲۲9۲499۲-شبانهدانشگاه بیرجند

1017۲841۳-روزانهدانشگاه گیالن - رشت

1۲۲481۳8۳1-شبانهدانشگاه گیالن - رشت

75176491-روزانهدانشگاه مازندران - بابلسر

151۳61074۳-شبانهدانشگاه مازندران - بابلسر

109۳81۲881-روزانهدانشگاه شهید چمران اهواز

17707۲15۳1-شبانهدانشگاه شهید چمران اهواز

1068111486-روزانهدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل

9۳0۲1۲4۳0-روزانهدانشگاه اردکان

-10۲58-شبانهدانشگاه اردکان

-7۳4998۲8روزانهدانشگاه یاسوج

155671۲9۲1-شبانهدانشگاه یاسوج

111107954۲۲155روزانهدانشگاه تربت حیدریه

-19887-شبانهدانشگاه تربت حیدریه
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16۲۳9۲0615-روزانهدانشگاه آیت اهلل بروجردی - بروجرد

-19859-شبانهدانشگاه آیت اهلل بروجردی - بروجرد

7۲0114985۲6599روزانهدانشگاه بجنورد

1۳059--روزانهدانشگاه لرستان - خرم آباد

۲7719--شبانهدانشگاه لرستان - خرم آباد

1۳0991۲564-روزانهدانشگاه رازی كرمانشاه

-15496-شبانهدانشگاه رازی كرمانشاه

۲6994-769۳غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی مفید)ره( - قم

آخرین رتبه های رشته علوم تربیتی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

5697۳۲48170روزانهدانشگاه قم

6۳۳17151408روزانهدانشگاه فردوسی - مشهد

1۳۲0۲6461889شبانهدانشگاه فردوسی - مشهد

74618۳۲-روزانهدانشگاه شهید بهشتی - تهران

۲6۳150۲۲4784روزانهدانشگاه یزد

45۲6۳۲97۳9۳4روزانهدانشگاه خوارزمی - تهران )محل تحصیل كرج(

911۲۳94۲۳88روزانهدانشگاه الزهرا)س( - تهران

9۲91۲88-روزانهدانشگاه تهران

1679607۲6570روزانهدانشگاه شیراز

166۳۲851-روزانهدانشگاه عالمه طباطبایی - تهران

۲5654079۲96۳شبانهدانشگاه عالمه طباطبایی - تهران

194718495507روزانهدانشگاه كاشان

-۲755-شبانهدانشگاه كاشان

1598۲0694458روزانهدانشگاه اصفهان

--1957شبانهدانشگاه اصفهان

۲5۲۲48194515روزانهدانشگاه تبریز

--۳665شبانهدانشگاه تبریز

40795۳05-روزانهدانشگاه مازندران - بابلسر

44686۲06-روزانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

7068--شبانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

597750۲1-روزانهدانشگاه ارومیه

61۲86814-روزانهدانشگاه بوعلی سینا - همدان

48۲158۳5-روزانهدانشگاه بجنورد

۳558۳7164۲۳1روزانهدانشگاه بیرجند

-۲685-روزانهدانشگاه شاهد - تهران

۲799481۲-روزانهدانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار

70۳87۳44-شبانهدانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار

48785809-روزانهدانشگاه اراک
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-5895-شبانهدانشگاه اراک

79169۲09-روزانهدانشگاه مالیر

15۲6018090-شبانهدانشگاه مالیر

۳4946۲508655روزانهدانشگاه شهید چمران اهواز

85۳49064-شبانهدانشگاه شهید چمران اهواز

74۲۲--روزانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان

9705۲0798-شبانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان

۳8175977-روزانهدانشگاه كردستان - سنندج

۳0144۲۲44917روزانهدانشگاه گیالن - رشت

11740--شبانهدانشگاه گیالن - رشت

41۲۲70445996روزانهدانشگاه لرستان - خرم آباد

96۲85۳476119روزانهدانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز

71166717-روزانهدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل

479111۳67۲0719غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی آل طه - تهران )ویژه خواهران(

95659811-روزانهدانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان

166۳71۲6۳۲-شبانهدانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان

--85۲0غیر انتفاعیدانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران ویژه خواهران

آخرین رتبه های رشته اقتصاد اسالمی
رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

11495107۳1-روزانهدانشگاه اردکان

19897--روزانهدانشگاه گنبد

901۳147۲71۳77۲روزانهدانشگاه ولی عصر)عج( - رفسنجان

۲787۳--شبانهدانشگاه ولی عصر)عج( - رفسنجان

آخرین رتبه های رشته علوم ارتباطات اجتماعی
رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

1187۲640-روزانهدانشگاه تهران 

آخرین رتبه های رشته مطالعات ارتباطی و فناوری اطالعات

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

1661۲6406789روزانهدانشگاه عالمه طباطبایی - تهران 

4111104۳۳-شبانهدانشگاه عالمه طباطبایی - تهران 

آخرین رتبه های رشته مددکاری اجتماعی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

۲697۳17۲۳075روزانهدانشگاه عالمه طباطبایی - تهران

1078۲0۳8-روزانهدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران

۳۲09۳۳۳049۳9روزانهدانشگاه یزد

۲۳45۲877۲5۳0روزانهدانشگاه خوارزمی - تهران )محل تحصیل كرج(

-4165-روزانهدانشگاه شاهد - تهران

آخرین رتبه های رشته مطالعات خانواده
رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش
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4518845010۲77روزانهدانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز

۳6966801-روزانهدانشگاه كاشان

-54۲۳-شبانهدانشگاه كاشان

5896--روزانهدانشگاه الزهرا)س( - تهران

4697845010069روزانهدانشگاه اردکان

آخرین رتبه های رشته آموزش کودکان استثنایی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

1567410۳--روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید هاشمی نژاد - مشهد

9051017۲5511روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس فاطمه الزهرا )س( - اصفهان

۲۲869005-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید بهشتی - مشهد

۳01419158۲79روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس نسیبه - تهران

۳0549۳۲8-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید باهنر - اصفهان

۲98۳48۳۲-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید چمران - تهران

آخرین رتبه های رشته زبان و ادبیات عربی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

زبان و ادبیات 
عربی

۳95966007796روزانهدانشگاه الزهرا)س( - تهران

زبان و ادبیات 
عربی

64۳4-1076روزانهدانشگاه فردوسی - مشهد

زبان و ادبیات 
عربی

1486۲-4۲0۳شبانهدانشگاه فردوسی - مشهد

زبان و ادبیات 
عربی

۲471۲۲11۳1-روزانهدانشگاه كردستان - سنندج

زبان و ادبیات 
عربی

۳809745986-شبانهدانشگاه كردستان - سنندج

زبان و ادبیات 
عربی

-۲6671785روزانهدانشگاه تهران

مترجمی زبان 
عربی

۳1۳456844706روزانهدانشگاه شهید بهشتی - تهران

مترجمی زبان 
عربی

-۳۳0۲4969روزانهدانشگاه اصفهان

مترجمی زبان 
عربی

۲68۲6-76۳۳روزانهدانشگاه خلیج فارس - بوشهر

مترجمی زبان 
عربی

19808۲۲966-روزانهدانشگاه ولی عصر)عج( - رفسنجان

مترجمی زبان 
عربی

19986۳0114-شبانهدانشگاه ولی عصر)عج( - رفسنجان

مترجمی زبان 
عربی

۳7515۳5911۲46روزانهدانشگاه شیراز

مترجمی زبان 
عربی

119۳5--روزانهدانشگاه عالمه طباطبایی - تهران

مترجمی زبان 
عربی

۳6476۲8616086شبانهدانشگاه عالمه طباطبایی - تهران

زبان و ادبیات 
عربی

609۳57۳7-روزانهدانشگاه عالمه طباطبایی - تهران
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زبان و ادبیات 
عربی

658570۳15۳47روزانهدانشگاه تهران )محل تحصیل قم(

زبان و ادبیات 
عربی

46۲5۲1۲۲8۲0719روزانهدانشگاه قم

زبان و ادبیات 
عربی

1۳1۲۳167۲7-روزانهدانشگاه یزد

مترجمی زبان 
عربی

-5۲8۳11854روزانهدانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( - قزوین

زبان و ادبیات 
عربی

5۳461571۲144۳0روزانهدانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( - قزوین

زبان و ادبیات 
عربی

104۲۳1780۲-روزانهدانشگاه مازندران - بابلسر

زبان و ادبیات 
عربی

-۲0651-شبانهدانشگاه مازندران - بابلسر

زبان و ادبیات 
عربی

9۲8۲-456۲روزانهدانشگاه خوارزمی - تهران )محل تحصیل كرج(

زبان و ادبیات 
عربی

55671۲61917510روزانهدانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز

زبان و ادبیات 
عربی

1۳4۳717788-روزانهدانشگاه گیالن - رشت

زبان و ادبیات 
عربی

-7008-روزانهدانشگاه كاشان

زبان و ادبیات 
عربی

-9767-شبانهدانشگاه كاشان

زبان و ادبیات 
عربی

10۲181۲147-روزانهدانشگاه شهید چمران اهواز

زبان و ادبیات 
عربی

16۲09۲0۲۲6-شبانهدانشگاه شهید چمران اهواز

زبان و ادبیات 
عربی

147۲7۲1784-روزانهدانشگاه بوعلی سینا - همدان

زبان و ادبیات 
عربی

۲11۲7۲4000-روزانهدانشگاه سمنان

زبان و ادبیات 
عربی

--90۲8شبانهدانشگاه سمنان

مترجمی زبان 
عربی

۳416۳--روزانهدانشگاه رازی كرمانشاه

مترجمی زبان 
عربی

-۳4479-شبانهدانشگاه رازی كرمانشاه

زبان و ادبیات 
عربی

11۲11۲4968-روزانهدانشگاه لرستان - خرم آباد

زبان و ادبیات 
عربی

48649-119۳۳روزانهدانشگاه كوثر بجنورد )ویژه خواهران(

زبان و ادبیات 
عربی

151۲9--روزانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان

زبان و ادبیات 
عربی

۲4547--روزانهدانشگاه ایالم

زبان و ادبیات 
عربی

۲867۳--شبانهدانشگاه ایالم
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زبان و ادبیات 
عربی

۲۳5۲5۳0756-روزانهدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل

زبان و ادبیات 
عربی

15456۲۲09۳-روزانهدانشگاه اراک

زبان و ادبیات 
عربی

1548019۳77-روزانهدانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار

زبان و ادبیات 
عربی

--114۳0شبانهدانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار

زبان و ادبیات 
عربی

۲۳899--روزانهدانشگاه والیت - ایرانشهر

زبان و ادبیات 
عربی

40841--شبانهدانشگاه والیت - ایرانشهر

آخرین رتبه های رشته الهیات و معارف اسالمی
رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

فقه و مبانی 
حقوق اسالمی

684۳58918روزانهدانشگاه تهران

تاریخ وتمدن ملل 
اسالمی

7510-۳0۲4روزانهدانشگاه تهران

50411۳751-روزانهدانشگاه تهرانادیان وعرفان

10915۳16۳۲-روزانهدانشگاه تهرانفقه شافعی

فقه و مبانی 
حقوق اسالمی

76۲۲76۲۲15۳5روزانهدانشگاه فردوسی - مشهد

--6418شبانهدانشگاه فردوسی - مشهدادیان وعرفان

تاریخ وتمدن ملل 
اسالمی

1۳859-504۲روزانهدانشگاه فردوسی - مشهد

فلسفه وکالم 
اسالمی

54861۲147-روزانهدانشگاه شیراز

فقه ومبانی حقوق 
اسالمی

1867-5908روزانهدانشگاه شیراز

فقه ومبانی حقوق 
اسالمی

۲468۳54۲-روزانهدانشگاه تهران )محل تحصیل قم(

-57۲۳714۳روزانهدانشگاه الزهرا)س( - تهرانادیان وعرفان

تاریخ وتمدن ملل 
اسالمی

-9185-روزانهدانشگاه الزهرا)س( - تهران

فقه ومبانی حقوق 
اسالمی

100۲1656-روزانهدانشگاه الزهرا)س( - تهران

فقه ومبانی حقوق 
اسالمی

۳45866۲97084روزانهدانشگاه شهید چمران اهواز

فقه ومبانی حقوق 
اسالمی

۳۳6940۳1-روزانهدانشگاه مازندران - بابلسر

فقه ومبانی حقوق 
اسالمی

4۲91687۳-شبانهدانشگاه مازندران - بابلسر

فلسفه وکالم 
اسالمی

11۳17۲۲5۳8-روزانهدانشگاه مازندران - بابلسر

فلسفه وکالم 
اسالمی

۲7۲۲5۳7056-شبانهدانشگاه مازندران - بابلسر
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فقه ومبانی حقوق 
اسالمی

55۳57466-روزانهدانشگاه بوعلی سینا - همدان

فقه ومبانی حقوق 
اسالمی

۳۲9164۳650۲1روزانهدانشگاه قم

فلسفه وکالم 
اسالمی

8۳181۳4879716روزانهدانشگاه قم

فقه ومبانی حقوق 
اسالمی

114955605-روزانهدانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار

فقه ومبانی حقوق 
اسالمی

9979-5087روزانهدانشگاه یاسوج

فقه ومبانی حقوق 
اسالمی

10660--شبانهدانشگاه یاسوج

فقه ومبانی حقوق 
اسالمی

4۲۲657898۳44روزانهدانشگاه اردکان

فقه ومبانی حقوق 
اسالمی

-8۲58-شبانهدانشگاه اردکان

فقه و مبانی 
حقوق اسالمی

6096-۲945روزانهدانشگاه سمنان

187494۲486-شبانهدانشگاه سمنانادیان وعرفان

۲۳858--روزانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانادیان وعرفان

۳4598--شبانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانادیان وعرفان

فقه و مبانی 
حقوق اسالمی

57808549-روزانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان

فقه و مبانی 
حقوق اسالمی

158۳61557۳-شبانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان

فلسفه وکالم 
اسالمی

167۳9--روزانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان

فلسفه وکالم 
اسالمی

4۲141--شبانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان

فقه و مبانی 
حقوق اسالمی

دانشگاه علوم و معارف قران كریم - وابسته به سازمان اوقاف و امور 
خیریه - قم )محل تحصیل شیراز(

6۳158۲79-روزانه

1۲۳0517۳94-روزانهدانشگاه كاشانادیان وعرفان

تاریخ وتمدن ملل 
اسالمی

۲158117۲4۲-روزانهدانشگاه زنجان

فقه و مبانی 
حقوق اسالمی

۲15۲015۳85-شبانهدانشگاه رازی كرمانشاه

۳0540۲4019-روزانهدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیلادیان وعرفان

فلسفه وکالم 
اسالمی

-6457-روزانهدانشگاه شهید مطهری

فلسفه وکالم 
اسالمی

61458607164۲8روزانهدانشگاه اصفهان

تاریخ وتمدن ملل 
اسالمی

-159۲9-روزانهدانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( - قزوین

فقه و مبانی 
حقوق اسالمی

۲6684--روزانهدانشگاه ایالم

فلسفه وکالم 
اسالمی

۳4598--روزانهدانشگاه ایالم
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فلسفه وکالم 
اسالمی

۳۳485۳۳485-روزانهدانشگاه بیرجند

فلسفه وکالم 
اسالمی

41507--شبانهدانشگاه بیرجند

-1414۲۲9651روزانهدانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریزادیان وعرفان

تاریخ وتمدن ملل 
اسالمی

-1۳58۳-شبانهدانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان

فلسفه وکالم 
اسالمی

۲6۳9819567-روزانهدانشگاه لرستان - خرم آباد

فلسفه وکالم 
اسالمی

40۲59-10498روزانهدانشگاه جهرم

فلسفه وکالم 
اسالمی

19008۲6599-روزانهدانشگاه ولی عصر)عج( - رفسنجان

فلسفه وکالم 
اسالمی

66۲60--شبانهدانشگاه ولی عصر)عج( - رفسنجان

آخرین رتبه های رشته فقه و حقوق
رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

فقه وحقوق 
شافعی

115۲560۳۳-روزانهدانشگاه كردستان - سنندج

فقه وحقوق 
اسالمی

۲۳06۲1۲8۳69۲روزانهدانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( - قزوین

فقه وحقوق 
اسالمی

1009۳104-روزانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

فقه وحقوق 
اسالمی

59078869-شبانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

فقه وحقوق 
اسالمی

5۳116۳10-روزانهدانشگاه یزد

فقه وحقوق 
اسالمی

۲901۳67۳4988روزانهدانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز

فقه وحقوق 
اسالمی

--1804روزانهدانشگاه شاهد - تهران

فقه وحقوق 
اسالمی

۳8۳7۳۲8۳7496روزانهدانشگاه ارومیه

فقه وحقوق 
اسالمی

491414699-روزانهدانشگاه آیت اله حایری - میبد

فقه وحقوق 
اسالمی

545۲11۳589798روزانهدانشگاه بزرگمهر قاینات

فقه وحقوق 
اسالمی

1۳6881191۳-شبانهدانشگاه بزرگمهر قاینات

فقه وحقوق 
اسالمی

75۲41190۲-روزانهدانشگاه شهرکرد )محل تحصیل فارسان(

فقه وحقوق 
اسالمی

50606168-روزانهدانشکده علوم انسانی حضرت معصومه_قم)ویژه خواهران(

فقه وحقوق 
اسالمی

-14757-شبانهدانشکده علوم انسانی حضرت معصومه_قم)ویژه خواهران(

5769544468۳6غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسالمی )محل تحصیل تهران(فقه وحقوق امامی

5۲086--غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسالمی )محل تحصیل تهران(فقه وحقوق حنفی
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فقه وحقوق 
اسالمی

55746016-روزانهدانشگاه گنبد

۲7817۲6۳98-غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسالمی )محل تحصیل سنندج(فقه وحقوق امامی

۳9۲88--غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسالمی )محل تحصیل بندرعباس(فقه وحقوق امامی

آخرین رتبه های رشته فلسفه

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

5889474۳87روزانهدانشگاه تهرانفلسفه 

فلسفه و حکمت 
اسالمی

۳7۳8510۳-روزانهدانشگاه تهران

فلسفه و حکمت 
اسالمی

-481۲6755روزانهدانشگاه فردوسی - مشهد

۲۳181۳958617روزانهدانشگاه شهید بهشتی - تهرانفلسفه 

-1795-روزانهدانشگاه عالمه طباطبایی - تهرانفلسفه 

فلسفه و حکمت 
اسالمی

۳5۲867641۲۳4۲روزانهدانشگاه الزهرا)س( - تهران

فلسفه و حکمت 
اسالمی

16196۲705-روزانهدانشگاه آیت اله حایری - میبد

۳196۳8741۳88۳روزانهدانشگاه اصفهانفلسفه 

--4458شبانهدانشگاه اصفهانفلسفه 

فلسفه و حکمت 
اسالمی

--۳4۲9روزانهدانشگاه شهید مطهری

18784--روزانهدانشگاه تهران )محل تحصیل قم(فلسفه 

7858146۳9-روزانهدانشگاه شهید باهنر - کرمانفلسفه 

1456۲146۲0-روزانهدانشگاه تبریزفلسفه 

فلسفه و حکمت 
اسالمی

-56۳48۲06روزانهدانشگاه خوارزمی - تهران )محل تحصیل كرج(

فلسفه و حکمت 
اسالمی

-7۲76-روزانهدانشگاه شاهد - تهران

فلسفه و حکمت 
اسالمی

16974۲7۳66-روزانهدانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار

فلسفه و حکمت 
اسالمی

۲۲679۳4۲8۲-روزانهدانشگاه زنجان

۲1565۳4۲46-روزانهدانشگاه یاسوجفلسفه 

848516۳7816086روزانهدانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( - قزوینفلسفه 

فلسفه و حکمت 
اسالمی

16۲۳1۳880۳-روزانهدانشگاه گنبد

فلسفه و حکمت 
اسالمی

1405818۲۲6-روزانهدانشگاه شهید چمران اهواز

فلسفه و حکمت 
اسالمی

18۳۲8۲5447-روزانهدانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز

فلسفه و حکمت 
اسالمی

188۲۲۲۳158-روزانهدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل

فلسفه و حکمت 
اسالمی

-۲۳705-روزانهدانشگاه رازی كرمانشاه

آخرین رتبه های رشته جغرافیا
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رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

80۲۳798۳-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی - کرجاموزش جغرافیا

5۳8174۳-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس امیر كبیر - کرجاموزش جغرافیا

75۳5۲96۳-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس حضرت رسول اكرم - اهوازاموزش جغرافیا

۲1۳567608049روزانهدانشگاه فردوسی - مشهدجغرافیا 

-۳8949۲44شبانهدانشگاه فردوسی - مشهدجغرافیا 

6۲۳19881-روزانهدانشگاه اصفهانجغرافیا 

۲87789889۲98روزانهدانشگاه شهید بهشتی - تهرانجغرافیا 

88691۳77۲-روزانهدانشگاه شهید باهنر - کرمانجغرافیا 

۲۲64۲۲6951-شبانهدانشگاه شهید باهنر - کرمانجغرافیا 

600451۳۳1۲۳19روزانهدانشگاه شیرازجغرافیا 

6895111178655روزانهدانشگاه تبریزجغرافیا 

107۲6۲19۳۲14415شبانهدانشگاه تبریزجغرافیا 

484۳7۳791084۳روزانهدانشگاه خوارزمی - تهران )محل تحصیل كرج(جغرافیا 

6۳8116876-روزانهدانشگاه هرمزگان - بندرعباسجغرافیا 

1746۲--شبانهدانشگاه هرمزگان - بندرعباسجغرافیا 

10789۲۳910۲5579روزانهدانشگاه حکیم سبزواری - سبزوارجغرافیا 

۲4۳79--روزانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانجغرافیا 

۲7۲98۳4۳74-روزانهدانشگاه آیت اله حایری - میبدجغرافیا 

1187916848-روزانهدانشگاه ارومیهجغرافیا 

1499617778-روزانهدانشگاه یاسوججغرافیا 

۲5۲64--شبانهدانشگاه یاسوججغرافیا 

۲۲981۲5818-روزانهدانشگاه بیرجندجغرافیا 

۲90۳8۳5195-شبانهدانشگاه بیرجندجغرافیا 

14858۲0۲۲6-روزانهدانشگاه یزدجغرافیا 

-9407-روزانهدانشگاه مازندران - بابلسرجغرافیا 

۲۲۳۲۲۲8965-شبانهدانشگاه مازندران - بابلسرجغرافیا 

680119965۲7674روزانهدانشگاه زنجانجغرافیا 

۲۳940--روزانهدانشگاه جیرفتجغرافیا 

۲746۲--شبانهدانشگاه جیرفتجغرافیا 

1۲11618004-روزانهدانشگاه لرستان - خرم آبادجغرافیا 

۳۳67۲41۳19-شبانهدانشگاه لرستان - خرم آبادجغرافیا 

۲1610۲9698-روزانهدانشگاه دامغانجغرافیا 

-۲66۳0-شبانهدانشگاه دامغانجغرافیا 

۲5677--روزانهدانشگاه زابلجغرافیا 

۳74۲۲--شبانهدانشگاه زابلجغرافیا 

1545650907-روزانهدانشگاه مراغهجغرافیا 

15468۲7518-روزانهدانشگاه كردستان - سنندججغرافیا 
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17761۲076۳-شبانهدانشگاه گیالن - رشتجغرافیا 

1۳1681۳6۳0-روزانهدانشگاه شهید چمران اهوازجغرافیا 

۲17۲1--شبانهدانشگاه شهید چمران اهوازجغرافیا 

17984۲7899-روزانهدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیلجغرافیا 

۲077۲۳4665-روزانهدانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدانجغرافیا 

۳6157--شبانهدانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدانجغرافیا 

۲0944-9669روزانهدانشگاه گلستان - گرگانجغرافیا 

-18995-شبانهدانشگاه گلستان - گرگانجغرافیا 

15787۳0411۳7۲59روزانهدانشگاه كوثر بجنورد )ویژه خواهران(جغرافیا 

۲1۲41۲۲764-روزانهدانشگاه رازی كرمانشاهجغرافیا 

۲9۳69--روزانهدانشگاه بزرگمهر قایناتجغرافیا 

56976--پردیسدانشگاه زابل - پردیس خودگردانجغرافیا 

۳4۲11--روزانهمرکز اموزش عالی فیروزابادجغرافیا 

آخرین رتبه های رشته مردم شناسی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

1۲697۲۲554-روزانهدانشگاه یزد

۲۳70۲--روزانهدانشگاه والیت - ایرانشهر

11۳0017717-روزانهدانشگاه مازندران - بابلسر

-۲۳856-شبانهدانشگاه مازندران - بابلسر

۲5997۳1907-روزانهدانشگاه مازندران - بابلسر )محل تحصیل نوشهر(

-4۲0۳6-شبانهدانشگاه مازندران - بابلسر )محل تحصیل نوشهر(

آخرین رتبه های رشته تاریخ

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

18۳۲4۲0589۳8روزانهدانشگاه اصفهانتاریخ

۲06۲6741-روزانهدانشگاه تهرانتاریخ

-84641۳7۳۲روزانهدانشگاه تبریزتاریخ

-۲0651-شبانهدانشگاه تبریزتاریخ

1۲74610006-روزانهدانشگاه یزدتاریخ

1۲98510808-روزانهدانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( - قزوینتاریخ

8910-۳۳47روزانهدانشگاه الزهرا)س( - تهرانتاریخ

۳44۳51177076روزانهدانشگاه خوارزمی - تهران )محل تحصیل كرج(تاریخ

-4914-روزانهدانشگاه فردوسی - مشهدتاریخ

6۳10-۳695شبانهدانشگاه فردوسی - مشهدتاریخ

۳477798114471روزانهدانشگاه شیرازتاریخ

9847191۳6۲1۳86روزانهدانشگاه خلیج فارس - بوشهرتاریخ

۲4140--روزانهدانشگاه شهید باهنر - کرمانتاریخ

۲۳794--روزانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانتاریخ

4۲944--شبانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدانتاریخ
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16۲0915780-روزانهدانشگاه ارومیهتاریخ

-1۲9۲۲-روزانهدانشگاه اراکتاریخ

۲70۲4--روزانهدانشگاه جیرفتتاریخ

41168--شبانهدانشگاه جیرفتتاریخ

15088۲۳560-روزانهدانشگاه بیرجندتاریخ

1875۳--روزانهدانشگاه لرستان - خرم آبادتاریخ

۲499۲--روزانهدانشگاه محقق اردبیلی - اردبیلتاریخ

177۲5۲41۲۳-روزانهدانشگاه یاسوجتاریخ

۲8071--روزانهدانشگاه والیت - ایرانشهرتاریخ

۳0۲5۲--روزانهدانشگاه زابلتاریخ

-1۳۲0۳۳۲89۳غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسالمی )محل تحصیل تهران(تاریخ اسالم

آخرین رتبه های رشته باستان شناسی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

47147068-روزانهدانشگاه تهران

-۳09۲1-شبانهدانشگاه نیشابور

-5508-روزانهدانشگاه كاشان

5870977416۳4۲شبانهدانشگاه كاشان

6۳411۲8۲۳1491۲روزانهدانشگاه شهرکرد

1۲78۲1۳565-روزانهدانشگاه هنرشیراز

۲۲467۲۲419-روزانهدانشگاه مازندران - بابلسر )محل تحصیل نوشهر(

۳۲645446۲۲-شبانهدانشگاه مازندران - بابلسر )محل تحصیل نوشهر(

۲5656--روزانهدانشگاه جیرفت

46669--شبانهدانشگاه جیرفت

191۳6۲4799-روزانهدانشگاه لرستان - خرم آباد

175۲6177۲7-روزانهدانشگاه شهید چمران اهواز )محل تحصیل شوش(

۲6۲01۳6۲19-روزانهدانشگاه تربت حیدریه

۳860645460-روزانهمجتمع آموزش عالی گناباد

50۲۲8--شبانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان

آخرین رتبه های رشته آموزش ابتدایی
رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

6۳4۲5۲5-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس امام سجاد - بیرجند

97948-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید هاشمی نژاد - مشهد

11۳0108۲-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس عالمه طباطبایی - ارومیه

1410815۲61۲9روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس امیر كبیر - کرج

9۳5۲118۲577روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس امام جعفر صادق - بجنورد

556901450روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید باهنر - شیراز

۳0۳۲160۲-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس زینبیه - پیشوا )ورامین(

۲74174۳4-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس بنت الهدی صدر - رشت
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1۲04755-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس فاطمه الزهرا)س( ساری

۲781۲661-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس فاطمه الزهرا )س( - یزد

878110۳۳۳8روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس فاطمه الزهرا )س( - اصفهان

-۲040-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس حضرت معصومه - قم

-۲06۳۲861روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس نسیبه - تهران

-۳6۲6-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس زینب كبری )س( - اراك

۲4۲۲۲۳60-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس بنت الهدی صدر - اردبیل

۲04015۲0۲464روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس فاطمه الزهرا )س( - تبریز

۲۲81۳۳58885روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید باهنر - اصفهان

۲849866-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید صدوقی - کرمانشاه

15061۲79-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید باهنر - کرمان

۲8964489-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس بنت الهدی صدر - سنندج

۲8۳9۲846-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس فاطمه الزهرا )س( - سمنان

۲694518610۲77روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید بهشتی - مشهد

۲48۲8799-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید باهنر - اراك

9190--روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید ایزد پناه - یاسوج

477510155-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید رجایی - کرمانشاه

4۳۳۳5441-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید باهنر - همدان

4975۲800-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس دکتر شریعتی - ساری

-۲۲57-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید باهنر - شهرکرد

۲4۳۲۲4۳۲-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید رجایی - قزوین

418۳--روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس امام جعفر صادق - ایالم

10085۲7165۲7روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید رجایی - شیراز

۲4۳۲9774-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید پاک نژاد - یزد

5۲1111۲6-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس آیت اله كمال وند - خرم آباد

7۲۳59۲۲9-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس عالمه طباطبایی - اردبیل

449644۲5-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس حضرت رسول اكرم - اهواز

198۲681-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس فاطمه الزهرا )س( - زنجان

9185967۳-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس خواجه نصیرالدین طوسی - کرمان

558971۲8-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید رجایی - سمنان

549149۳1-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس عالمه طباطبایی - خرم آباد

۳58۳۲۳6۳-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس فاطمه الزهرا )س( - اهواز

۲15۲۲897-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید رجایی - ارومیه

4198۲988-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید باهنر - بیرجند

79117864-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس بحرالعلوم - شهرکرد

۳945941۳-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید مقصودی - همدان

۳۳۳8۳7494495روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس عالمه امینی - تبریز

446۲6514-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس امام علی - رشت
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66571475-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس آیت اله طالقانی - قم

86۳54588-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید مدرس - سنندج

8۲50--روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس كوثر - یاسوج

۲45۳540۲-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید مفتح - شهرری

۲۳6۲۳6۲5-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس بنت الهدی صدر-قزوین

۳40۲--روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید مدرس - ایالم

6۳6۲--روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس فاطمه الزهرا )س( - بندرعباس

۳157۲617-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس امام خمینی - گرگان

10867--روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید بهشتی - بندرعباس

۳9871084۳-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید مطهری - زاهدان

-8۳86-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس عالمه طباطبایی - بوشهر

761075۳7-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس بنت الهدی صدر - بوشهر

7196۳745-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید بهشتی - زنجان

80109۲91-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس آیت اهلل خامنه ای - گرگان

869۳95۲1-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس امام محمد باقر - بجنورد

۳5۲0--روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس رسالت - زاهدان

۳8۲19504-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس حکیم ابوالقاسم فردوسی - کرج

آخرین رتبه های رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

89۲6۲7۳87-روزانهدانشگاه گلستان - گرگان

-16089-شبانهدانشگاه گلستان - گرگان

-۳476۲-روزانهمجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند )وی ژه خواهران(

178۳۳--شبانهدانشگاه بیرجند

۲56۲0--روزانهدانشگاه ولی عصر)عج( - رفسنجان

۲6569۲6۲48-شبانهدانشگاه رازی كرمانشاه

۲7۲45--شبانهدانشگاه هرمزگان - بندرعباس

4599۳49914-روزانهدانشگاه لرستان - خرم آباد )محل تحصیل پلدختر(

آخرین رتبه های رشته علوم قرآنی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

۳۳66--روزانهدانشگاه فردوسی - مشهد

100695896-شبانهدانشگاه فردوسی - مشهد

160970041۲۲15روزانهدانشگاه عالمه طباطبایی - تهران

1۳77۲-۳4۳5شبانهدانشگاه عالمه طباطبایی - تهران

1۳4۳1--روزانهدانشگاه الزهرا)س( - تهران

51۲69۲50-روزانهدانشگاه تهران

دانشگاه علوم و معارف قران كریم - وابسته به سازمان اوقاف و امور 
خیریه - قم )محل تحصیل بجنورد(

19801--روزانه

-9696-روزانهدانشگاه كاشان

--10۳59شبانهدانشگاه كاشان
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۳87۲4۳41185۲6روزانهدانشگاه قم

دانشگاه علوم و معارف قران كریم - وابسته به سازمان اوقاف و امور 
خیریه - قم )محل تحصیل مراغه(

-۲۲05۳-روزانه

دانشگاه علوم و معارف قران كریم - وابسته به سازمان اوقاف و امور 
خیریه - قم )محل تحصیل مراغه(

۳498940۳10-شبانه

۲4۳05--روزانهدانشگاه ولی عصر)عج( - رفسنجان

-4۳4910094روزانهدانشگاه شاهد - تهران

40055--روزانهمرکز آموزش عالی اقلید

59۲7115۳91761۲روزانهدانشگاه تهران )محل تحصیل قم(

984518485-روزانهدانشگاه مازندران - بابلسر

۲6۳58۳۳600-روزانهدانشگاه كوثر بجنورد )ویژه خواهران(

۲1770۲600۲-روزانهدانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار

-۳0964-شبانهدانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار

-7790-غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسالمی )محل تحصیل تهران(

دانشگاه علوم و معارف قران كریم - وابسته به سازمان اوقاف و امور 
خیریه - قم )محل تحصیل تهران(

--5560شبانه

154111۲574-روزانهدانشگاه شهید چمران اهواز

۲۲844--شبانهدانشگاه شهید چمران اهواز

144۳5۳۳۳۲5-روزانهدانشگاه اراک

1955۳۲450۳-روزانهدانشگاه آیت اله حایری - میبد

دانشگاه علوم و معارف قران كریم - وابسته به سازمان اوقاف و امور 
خیریه - قم )محل تحصیل مالیر(

-۳۲۳۲7-شبانه

11896199۲0۲۲401روزانهدانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز

1۲564۳09۳1-روزانهدانشگاه آیت اهلل بروجردی - بروجرد

1۲۲641770۳-روزانهدانشگاه شهرکرد

دانشگاه علوم و معارف قران كریم - وابسته به سازمان اوقاف و امور 
خیریه -قم)محل تحصیل دولت آباد اصفهان(

--7918روزانه

دانشگاه علوم و معارف قران كریم - وابسته به سازمان اوقاف و امور 
خیریه - قم )محل تحصیل قم(

-1۲80۳-روزانه

دانشگاه علوم و معارف قران كریم - وابسته به سازمان اوقاف و امور 
خیریه - قم )محل تحصیل قم(

-۲0574-شبانه

دانشگاه علوم و معارف قران كریم - وابسته به سازمان اوقاف و امور 
خیریه - قم )محل تحصیل شیراز(

15014--روزانه

دانشگاه علوم و معارف قران كریم - وابسته به سازمان اوقاف و امور 
خیریه - قم )محل تحصیل شیراز(

-۲0۲84-شبانه

19۲07--روزانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان

۳۲741--شبانهدانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان

19456--روزانهدانشکده علوم انسانی حضرت معصومه_قم)ویژه خواهران(

-1410۲-شبانهدانشکده علوم انسانی حضرت معصومه_قم)ویژه خواهران(

17651۲48۳۲-روزانهدانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( - قزوین

۲۲4۳7--روزانهدانشگاه گنبد
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۳69455049۲-شبانهدانشگاه گیالن - رشت

۲844۳--روزانهدانشگاه ایالم

۲8785۳1954-روزانهدانشگاه رازی كرمانشاه

آخرین رتبه های رشته علم اطالعات و دانش شناسی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

66۲6--روزانهدانشگاه تهران

۲8697110۲417روزانهدانشگاه الزهرا)س( - تهران

-۳0195۲۳۲روزانهدانشگاه اصفهان

--۳0۳۳روزانهدانشگاه عالمه طباطبایی - تهران

1۳014--شبانهدانشگاه عالمه طباطبایی - تهران

8589-۳0۳9روزانهدانشگاه فردوسی - مشهد

10468--روزانهدانشگاه تبریز

817۳1668۳۲۲764شبانهدانشگاه تبریز

-۲06۳4-روزانهدانشگاه یزد

111۲914۳001649۳روزانهدانشگاه قم

17098-5419روزانهدانشگاه شیراز

-8554-روزانهدانشگاه خوارزمی - تهران )محل تحصیل كرج(

دانشگاه سمنان )محل تحصیل دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی 
مهدی شهر(

1716916۲40-روزانه

دانشگاه سمنان )محل تحصیل دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی 
مهدی شهر(

-۲۳946-شبانه

1185414۲07-روزانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

17۳۳۳۲۲911-شبانهدانشگاه شهید باهنر - کرمان

۲1857۳078۳-روزانهدانشگاه بیرجند

-۲5006-شبانهدانشگاه بیرجند

--749۲روزانهدانشگاه شاهد - تهران

19980--روزانهدانشگاه شهید چمران اهواز

۲61۲4۲6180-روزانهدانشگاه خلیج فارس - بوشهر

174۲918۲77-روزانهدانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز

آخرین رتبه های رشته کاردانی حسابداری

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

5۳۳58۳۲8۲640روزانهدانشگاه زنجان 

10۳88--روزانهدانشگاه گنبد
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د( جداول گروه هنر:

این کتاب  صرفاً جنبه ی مشاوره دارد و معیار انتخاب رشته دفترچه ی شماره ی 2 سازمان سنجش  می باشد.

ــودن، شکســت ظرفیت هــا، جنســیت، اعمــال بعضــی از  ــه بومــی ب ــا توجــه ب بعضــی از رتبه هــا در ایــن فصــل از کتــاب ب

ــا کــد  ســهمیه ها بعــد از اعــالم رتبــه  در ســهمیه ی مناطــق، تفــاوت رتبــه در بیــن زیــر گروه هــا و ....  کمــی متفــاوت ب

ــد. ــرار ندهی ــری خــود ق ــار تصمیم گی ــداد را معی ــن اع ــاً ای ــذا صرف رشــته  های مشــابه می باشــد. ل

آخرین رتبه های رشته طراحی صنعتی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

-59-روزانه دانشگاه تهران 

199661۲60روزانهدانشگاه علم وصنعت ایران -تهران

-55۲4۳5روزانهدانشگاه هنراصفهان 

--۳07روزانهدانشگاه الزهرا/س /-تهران 

-776-نیمسال اول /روزانهدانشگاه هنر اسالمی-تبریز

-5741041نیمسال دوم/ روزانهدانشگاه هنر اسالمی-تبریز

68۲09۲5۳-پردیسدانشگاه تهران)محل تحصیل كیش(

۳6456-روزانهدانشگاه هنر -تهران

۲۲84۲۳75-روزانهدانشگاه سمنان 

-۳۳56-شبانهدانشگاه سمنان 

۲14۳1۲99-روزانهدانشگاه بوعلي سینا-همدان

آخرین رتبه های رشته سینما
رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

--49شبانهدانشگاه هنر-تهران

5۲0۲ روزانهدانشگاه هنر-تهران

1۳0۲۲8155غیرانتفاعيدانشگاه سوره -تهران 

آخرین رتبه های رشته نقاشی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

1016-روزانهدانشگاه هنر تهران

-7۲-روزانهدانشگاه تهران

-1455۳۲4روزانهدانشگاه هنر شیراز

-18611۳۳8غیرانتفاعيدانشگاه سوره -تهران 

۲86407-روزانهدانشگاه الزهرا/س /-تهران

-۳671۲950غیرانتفاعيدانشگاه علم وفرهنگ -تهران 

۳047۲۳861۲05 روزانهدانشگاه شهیدباهنر-کرمان

619410161- شبانهدانشگاه شهیدباهنر-کرمان
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-471-روزانهدانشگاه هنراصفهان 

۳6561507-روزانهدانشگاه شهیدچمران -اهواز )محل تحصیل شوشتر(

-50۲8-روزانهدانشگاه گیالن -رشت

-8890- شبانهدانشگاه گیالن -رشت

-7061۳86روزانهدانشگاه یزد

68۳48۳7۲667شبانهدانشگاه نیشابور 

77547۳07-روزانهدانشگاه ارومیه 

-11098-روزانهدانشگاه بوعلي سینا-همدان

58۲08480۳۳04شبانه دانشگاه سمنان

-41۲6- روزانهدانشگاه زنجان

5998115107914روزانهدانشگاه محقق اردبیلي -اردبیل 

آخرین رتبه های رشته نمایش عروسکی
رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

-۲۲9446روزانه دانشگاه تهران

آخرین رتبه های رشته ادبیات نمایشی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

-11078روزانهدانشگاه هنر تهران

-60-روزانهدانشگاه تهران 

469717160روزانهدانشگاه هنر شیراز

-1۲4171۲5۲9روزانهدانشگاه دامغان

آخرین رتبه های رشته طراحی لباس

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

-9101-غیرانتفاعيدانشگاه علم وفرهنگ-تهران

آخرین رتبه های رشته طراحی پارچه
رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

4۳۲5۳49روزانهدانشگاه هنر تهران

--۳88شبانهدانشگاه هنر تهران

۲16--روزانه دانشگاه الزهرا)س(-تهران 

۲887۳۲4959۲1غیرانتفاعيدانشگاه علم وفرهنگ-تهران

4۳54-4697روزانهدانشگاه سمنان 

-1۲61۲-شبانهدانشگاه سمنان 

96511807۳9روزانهدانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشریعتي 

آخرین رتبه های رشته عکاسی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

-۳5- روزانهدانشگاه تهران 

۲1۲--روزانهدانشگاه هنر تهران 

-1906- روزانهدانشگاه سمنان 

-۳۳86-شبانهدانشگاه سمنان 

496606- روزانهدانشگاه هنراصفهان

369 انـــتـــخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب رشـتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه



آخرین رتبه های رشته فرش
رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

-۳۳1۲۲۳شبانهدانشگاه هنر تهران

-64۳104۳روزانهدانشگاه هنراصفهان

-۲564-روزانهدانشگاه كاشان

-6447-شبانهدانشگاه كاشان

8875107۲8-روزانهدانشگاه هنراسالمي تبریز

75691086815۳6روزانه دانشگاه شهرکرد 

۲914--روزانهدانشگاه سمنان 

۳5۲8--روزانهدانشگاه هنر شیراز

-8۳96-روزانهدانشگاه شیراز

۳794448۳-روزانهدانشگاه اراک

-8761-روزانهدانشگاه بیرجند

6556--روزانهدانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان

9616--شبانهدانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان

5165--روزانهدانشگاه شهید باهنر-کرمان

۳59۲-۲411روزانهدانشگاه شهید باهنر-کرمان)محل تحصیل راور(

-16665-شبانهدانشگاه شهید باهنر-کرمان)محل تحصیل راور(

آخرین رتبه های رشته هنرهای صناعی
رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

-4586- روزانهدانشگاه مازندران-بابلسر)محل تحصیل:نوشهر(

151801104۲-شبانهدانشگاه مازندران-بابلسر)محل تحصیل:نوشهر(

آخرین رتبه های رشته کارگردانی تلویزیون
رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

-459197روزانهدانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسالمی

461۳49-شبانهدانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسالمی

آخرین رتبه های رشته بازیگریکارگردانی
رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

-5۳- روزانهدانشگاه تهران

799--شبانهدانشگاه شهیدباهنر-کرمان

-9۲05-روزانهدانشگاه زابل 

آخرین رتبه های رشته نوازندگی موسیقی ایرانی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

-۲۳5-روزانهدانشگاه هنر  )محل تحصیل:پردیس كرج( 

--۳96 شبانهدانشگاه هنر  )محل تحصیل:پردیس كرج( 

77198106روزانه دانشگاه تهران 

-۲5565718روزانهدانشگاه كردستان -سنندج

-8۲۲156روزانهدانشگاه گیالن-رشت

آخرین رتبه های رشته نوازندگی موسیقی جهانی
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رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

-۳4-روزانهدانشگاه تهران

-99-روزانهدانشگاه هنر )محل تحصیل:پردیس كرج(

--۲00شبانهدانشگاه هنر )محل تحصیل:پردیس كرج(

آخرین رتبه های رشته آهنگسازی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

--1۳07شبانهدانشگاه هنر )محل تحصیل:پردیس كرج(

آخرین رتبه های رشته طراحی صحنه
رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

87--روزانهدانشگاه هنر تهران

-۳86-روزانه دانشگاه تهران

آخرین رتبه های رشته هنر اسالمی
رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

40۳۲7۲975786روزانه فقط زندانشگاه هنراسالمي تبریز 

7404-4848روزانه  فقط مرددانشگاه هنراسالمي تبریز 

-48۲01۲۲5۳شبانهدانشگاه شهیدباهنر-کرمان

6014154۲- روزانهدانشگاه محقق اردبیلي -اردبیل

۳۳۲۳1111-روزانهدانشگاه هنر اصفهان

114551۲1106۳97روزانهدانشگاه بیرجند

94۲۳--شبانهدانشگاه بیرجند

آخرین رتبه های رشته مجسمه سازی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

-159- روزانه دانشگاه تهران

-14041-روزانهدانشگاه نیشابور 

آخرین رتبه های رشته کتابت و نگارگری

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

--۲681روزانهدانشگاه هنر اصفهان

آخرین رتبه های رشته صنایع دستی
رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

-164161روزانهدانشگاه هنر تهران

۳4481۳- روزانهدانشگاه الزهرا/س /-تهران 

--510 روزانهدانشگاه شیراز

-1478154۳ روزانهدانشگاه كاشان

-46۳4-شبانهدانشگاه كاشان

-899-روزانه دانشگاه مازندران -بابلسر 

-۲054۳687شبانه دانشگاه مازندران -بابلسر 

-5۲98-روزانهدانشگاه سمنان 

۳490--شبانهدانشگاه سمنان 

۳97654۲0-روزانه دانشگاه شهرکرد)محل تحصیل:فارسان(
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1۳49--روزانهدانشگاه هنراصفهان

-81781۲۲04روزانهدانشگاه محقق اردبیلي -اردبیل 

1۲9۲58۳0-روزانهدانشگاه هرمزگان -بندرعباس

-4578-روزانهدانشگاه سیستان وبلوچستان -زاهدان 

1106877۲۲-روزانه دانشگاه بیرجند

1140۳--شبانه دانشگاه بیرجند

78۲47058-روزانهدانشگاه بجنورد 

آخرین رتبه های رشته ارتباط تصویری

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

۲5۲--روزانهدانشگاه یزد 

-155۳-روزانهدانشگاه فرهنگیان -پردیس نسیبه تهران-بومي استان اردبیل

-510- روزانه دانشگاه شیراز

-7771146روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهیدچمران-تهران

آخرین رتبه های رشته باستان شناسی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

4۲1778776066روزانهدانشگاه بوعلي سینا-همدان

۳8۲1۳54-روزانهدانشگاه هنر شیراز

146۳7705-روزانهدانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل

-80۲77919روزانهدانشگاه بیرجند

160171۳011-شبانهدانشگاه زابل 

-4097-شبانهدانشگاه كاشان 

آخرین رتبه های رشته مرمت بناهای تاریخی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

9899۲۳۳1-روزانهدانشگاه شهیدباهنر-کرمان 

-1۳۳58-شبانهدانشگاه شهیدباهنر-کرمان 

-۳995۲077روزانهدانشگاه هنرشیراز 

1087714067۳900روزانهدانشگاه حکیم سبزواري -سبزوار

-15811-شبانهدانشگاه حکیم سبزواري -سبزوار

-9419-روزانهدانشگاه سمنان 

-8194-روزانهدانشگاه جندی شاپور-دزفول

1۳8۲8--شبانهدانشگاه زابل 

7151--روزانهدانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان

۲9676۳7071۲روزانهدانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(-قزوین

4۲۳۳941۳649روزانهدانشگاه ارومیه 

1۲5۳1170۲5140۲9روزانهدانشگاه هنر اسالمی-تبریز

4494۲156-روزانهدانشگاه هنراصفهان 

آخرین رتبه های رشته موزه داری
رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

-1۲9598۲ روزانهدانشگاه هنراصفهان 
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-7907- روزانهدانشگاه هنرشیراز 

آخرین رتبه های رشته تلویزیون و هنرهای دیجیتالی
رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

1۲9۲1567456 روزانهدانشگاه دامغان

-۲۲0- روزانهدانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسالمی
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ه( جداول گروه زبان:

این کتاب  صرفاً جنبه ی مشاوره دارد و معیار انتخاب رشته دفترچه ی شماره ی 2 سازمان سنجش  می باشد.

ــودن، شکســت ظرفیت هــا، جنســیت، اعمــال بعضــی از  ــه بومــی ب ــا توجــه ب بعضــی از رتبه هــا در ایــن فصــل از کتــاب ب

ــا کــد  ســهمیه ها بعــد از اعــالم رتبــه  در ســهمیه ی مناطــق، تفــاوت رتبــه در بیــن زیــر گروه هــا و ....  کمــی متفــاوت ب

ــد. ــرار ندهی ــری خــود ق ــار تصمیم گی ــداد را معی ــن اع ــاً ای ــذا صرف رشــته  های مشــابه می باشــد. ل

آخرین رتبه های رشته زبان انگلیسی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

551896۳روزانهدانشگاه تهرانزبان و ادبیات انگلیسی

۲8۲۲۳6551015روزانهدانشگاه یزدزبان و ادبیات انگلیسی

899965-روزانهدانشگاه گیالن-رشتزبان و ادبیات انگلیسی

4۲59۳۲50-شبانهدانشگاه گیالن-رشتزبان و ادبیات انگلیسی

۳17۳5۲16۳روزانهدانشگاه شهید بهشتی-تهرانزبان و ادبیات انگلیسی

81058۲-روزانهدانشگاه الزهرا-تهرانزبان و ادبیات انگلیسی

۲۲۲71481-روزانهدانشگاه مازندران-بابلسرآموزش زبان انگلیسی

5۲05۳085-شبانهدانشگاه مازندران-بابلسرآموزش زبان انگلیسی

۲7۳0۳40۳۲0۲۳روزانهدانشگاه مازندران-بابلسرزبان و ادبیات انگلیسی

58۲1۳770-شبانهدانشگاه مازندران-بابلسرزبان و ادبیات انگلیسی

4598۳151-روزانهدانشگاه مازندران-بابلسر)محل تحصیل نوشهر(مترجمی زبان انگلیسی

57887565۳898شبانهدانشگاه مازندران-بابلسر)محل تحصیل نوشهر(مترجمی زبان انگلیسی

-66954۲روزانهدانشگاه عالمه طباطبایی-تهرانزبان و ادبیات انگلیسی

-684-شبانهدانشگاه عالمه طباطبایی-تهرانزبان و ادبیات انگلیسی

958۳۳9۳5-روزانهدانشگاه ایالمزبان و ادبیات انگلیسی

678۳-10۲4۳شبانهدانشگاه ایالمزبان و ادبیات انگلیسی

1۳6۲1541999روزانهدانشگاه تبریززبان و ادبیات انگلیسی

11۳966060-روزانهدانشگاه كردستان-سنندجزبان و ادبیات انگلیسی

7۳674۳67-روزانهدانشگاه كردستان-سنندجآموزش زبان انگلیسی

۳7۲110۲9-روزانهدانشگاه بوعلی سینا -همدانمترجمی زبان انگلیسی

4۳18۳8۲0-روزانهدانشکده علوم انسانی حضرت معصومه)ع(-ویژه خواهران-قممترجمی زبان انگلیسی

-1014۲-شبانهدانشکده علوم انسانی حضرت معصومه)ع(-ویژه خواهران-قممترجمی زبان انگلیسی

569946۲9۳۲86روزانهدانشگاه قمزبان و ادبیات انگلیسی

۳701۳4791۳۳7روزانهدانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(-قزوینآموزش زبان انگلیسی

-۲۳۲5-روزانهدانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(-قزوینمترجمی زبان انگلیسی

۲44۳۲15۳-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس عالمه طباطبائی - بوشهرآموزش زبان انگلیسی
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74۲0800154۳1روزانهدانشگاه خلیج فارس-بوشهرزبان و ادبیات انگلیسی

۲۳646007-روزانهدانشگاه كاشانمترجمی زبان انگلیسی

-4684-شبانهدانشگاه كاشانمترجمی زبان انگلیسی

۳50841۳86007روزانهدانشگاه كاشانزبان و ادبیات انگلیسی

-477۲5۲69شبانهدانشگاه كاشانزبان و ادبیات انگلیسی

575۲۲۲56-روزانهدانشگاه كاشانآموزش زبان انگلیسی

۲749615۳۲6-روزانهدانشگاه كاشمرمترجمی زبان انگلیسی

۳84۲4006-روزانهدانشگاه شهید باهنر-کرمانمترجمی زبان انگلیسی

64596۲40-شبانهدانشگاه شهید باهنر-کرمانمترجمی زبان انگلیسی

۳6004۳044۲5۳روزانهدانشگاه شهید باهنر-کرمانزبان و ادبیات انگلیسی

-79۲6-شبانهدانشگاه شهید باهنر-کرمانزبان و ادبیات انگلیسی

75۲974944716روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس خواجه نصیرالدین طوسی-کرمانآموزش زبان انگلیسی

-44۳۲-روزانهدانشگاه شهید چمران اهواززبان و ادبیات انگلیسی

-6459-شبانهدانشگاه شهید چمران اهواززبان و ادبیات انگلیسی

-4۲76۳990روزانهدانشگاه شهید چمران اهوازمترجمی زبان انگلیسی

5۳504۲۳0-شبانهدانشگاه شهید چمران اهوازمترجمی زبان انگلیسی

5۳60401۲-روزانهدانشگاه رازی كرمانشاهزبان و ادبیات انگلیسی

-8۳60-شبانهدانشگاه رازی كرمانشاهزبان و ادبیات انگلیسی

۳6507157۳177روزانهدانشگاه گلستان-گرگانزبان و ادبیات انگلیسی

8051--شبانهدانشگاه گلستان-گرگانزبان و ادبیات انگلیسی

6۲06۲876-روزانهدانشگاه گلستان-گرگانآموزش زبان انگلیسی

5909--شبانهدانشگاه گلستان-گرگانآموزش زبان انگلیسی

4416448۳۲4۳8روزانهدانشگاه زنجانمترجمی زبان انگلیسی

-585۳-روزانهدانشگاه زنجانزبان و ادبیات انگلیسی

457586۲14۲۳4روزانهدانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریززبان و ادبیات انگلیسی

7797875959۳6روزانهدانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریزآموزش زبان انگلیسی

15069109۲4-روزانهدانشگاه لرستان-خرم آباد )محل تحصیل پل دختر(آموزش زبان انگلیسی

۲705495۳9-روزانهدانشگاه لرستان-خرم آباد )محل تحصیل كوهدشت(زبان و ادبیات انگلیسی

189۲0۲06۲۳-روزانهمجتمع آموزش عالی بممترجمی زبان انگلیسی

۲5187۲16۳1-شبانهمجتمع آموزش عالی بممترجمی زبان انگلیسی

6801۳۲97-روزانهدانشگاه سمنان-سمنانزبان و ادبیات انگلیسی

784۳1۳44۳۳605شبانهدانشگاه سمنان-سمنانزبان و ادبیات انگلیسی

۲۲۲1۲۳1069۲5۲61غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی خیام-مشهدزبان و ادبیات انگلیسی

81۳7۳۲75-روزانهدانشگاه ارومیهآموزش زبان انگلیسی

7۳4669۲1۲998روزانهدانشگاه ارومیهزبان و ادبیات انگلیسی

8۲8491676941روزانهدانشگاه یاسوجآموزش زبان انگلیسی

1064۲110۳4975۳شبانهدانشگاه یاسوجآموزش زبان انگلیسی

-11۲10-شبانهدانشگاه مراغهآموزش زبان انگلیسی
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8۲۳19۲865966روزانهدانشگاه مراغهآموزش زبان انگلیسی

-6184-روزانهدانشگاه نیشابورزبان و ادبیات انگلیسی

147641068۳10157شبانهدانشگاه نیشابورزبان و ادبیات انگلیسی

445611۲1769۲۳روزانهدانشگاه نیشابورآموزش زبان انگلیسی

95۲5147۳9105۳۳شبانهدانشگاه نیشابورآموزش زبان انگلیسی

-86958199روزانهدانشگاه سلمان فارسی-کازرونآموزش زبان انگلیسی

49157005۲4۲0غیر انتفاعیدانشگاه غیر انتفاعی ارشاد-دماوند)محل تحصیل تهران(مترجمی زبان انگلیسی

17۲۲1-14189غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعیی امام رضا)ع(-مشهدمترجمی زبان انگلیسی

۳9164816697۳روزانهدانشگاه شهرکردمترجمی زبان انگلیسی

-۲6۲۳4598روزانهدانشگاه محقق اردبیلیآموزش زبان انگلیسی

75۲44699-روزانهدانشگاه جهرممترجمی زبان انگلیسی

115179994-روزانهدانشگاه ولی عصر)ع(-رفسنجانمترجمی زبان انگلیسی

-1۲495-شبانهدانشگاه ولی عصر)ع(-رفسنجانمترجمی زبان انگلیسی

-1۳877-غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی مفید-قممترجمی زبان انگلیسی

664۲۳195-روزانهدانشگاه اراکمترجمی زبان انگلیسی

۳71۲۲5۳۳-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید باهنر-اراکآموزش زبان انگلیسی

-780۲-شبانهدانشگاه اراکمترجمی زبان انگلیسی

-71486575روزانهدانشگاه اراکزبان و ادبیات انگلیسی

-7781-شبانهدانشگاه اراکزبان و ادبیات انگلیسی

1414918۲9910011غیر انتفاعیدانشگاه غیر انتفاعی البرز-قزوینمترجمی زبان انگلیسی

۲0155۲8555۲۲511روزانهدانشگاه والیت-ایرانشهرزبان و ادبیات انگلیسی

18۲4955۳۳-روزانهدانشگاه گنبدآموزش زبان انگلیسی

۲719--روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس بنت الهدی صدر- بوشهرآموزش زبان انگلیسی

-51517540پیام نوردانشگاه پیام نور تهران-واحد تهران جنوبمترجمی زبان انگلیسی

49157005۲4۲0غیر انتفاعیموسسه غیرانتفاعی ارشاد-دماوندمترجمی زبان انگلیسی

18۲091۲110-شبانهدانشگاه مالیرزبان و ادبیات انگلیسی

-80۲۲-روزانهدانشگاه مالیرزبان و ادبیات انگلیسی

1510916۳6010497روزانهدانشگاه آیت اله بروجردی-بروجردآموزش زبان انگلیسی

-۲5۲96-شبانهدانشگاه آیت اله بروجردی-بروجردآموزش زبان انگلیسی

9۳9۳41۲6-روزانهدانشگاه هرمزگان-بندرعباسآموزش زبان انگلیسی

9846114487644شبانهدانشگاه هرمزگان-بندرعباسآموزش زبان انگلیسی

1۲79611۳1۲-روزانهدانشگاه بیرجندزبان و ادبیات انگلیسی

-15۳00-شبانهدانشگاه بیرجندزبان و ادبیات انگلیسی

10006--شبانهدانشگاه بیرجندمترجمی زبان انگلیسی

665۲108494۳41روزانهدانشگاه بیرجندمترجمی زبان انگلیسی

---غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی-خوزستانمترجمی زبان انگلیسی

دانشکده علوم انسانی حضرت نرجس)س(-ویژه خواهران-مترجمی زبان انگلیسی
رفسنجان 

1۳8۳67۲95-روزانه
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-77401۲76۲روزانهدانشگاه پیام نور تهران-واحد تهران جنوبزبان و ادبیات انگلیسی

-108۲11061۲پیام نوردانشگاه پیام نور تهران-واحد ریمترجمی زبان انگلیسی

-111041۳۲54پیام نوردانشگاه پیام نور البرز-واحد  کرجمترجمی زبان انگلیسی

---غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی-اصفهانمترجمی زبان انگلیسی

---غیر انتفاعیدانشگاه غیرانتفاعی بینالود-مشهدمترجمی زبان انگلیسی

-۲4۳86۲۲580شبانهدانشگاه زابلمترجمی زبان انگلیسی

-۲0۳44-روزانهدانشگاه زابلمترجمی زبان انگلیسی

۲8۳۳5--شبانهدانشگاه زابلآموزش زبان انگلیسی

1۳6۲7--روزانهدانشگاه زابلآموزش زبان انگلیسی

8881--پردیسدانشگاه زابل-پردیس خودگردانمترجمی زبان انگلیسی

8866--روزانهدانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهارمترجمی زبان انگلیسی

-979۲159روزانهدانشگاه اصفهانزبان و ادبیات انگلیسی

19551۲۲5674روزانهدانشگاه اصفهانمترجمی زبان انگلیسی

--۲114شبانهدانشگاه اصفهانمترجمی زبان انگلیسی

۲۳4۳7۲۲8188785روزانهمجتمع آموزش عالی گنابادزبان و ادبیات انگلیسی

1014۳۳07۳۲۲1۳۲1روزانهدانشگاه كوثر بجنورد)ویژه خواهران(زبان و ادبیات انگلیسی

-18409-شبانهدانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدانآموزش زبان انگلیسی

7764--روزانهدانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدانآموزش زبان انگلیسی

1868۳11499-روزانهدانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدانزبان و ادبیات انگلیسی

17167--روزانهدانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدانمترجمی زبان انگلیسی

-164۲7-شبانهدانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدانمترجمی زبان انگلیسی

۲6781۳84-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس رسالت-زاهدانآموزش زبان انگلیسی

۳۳7۳411۳-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید بهشتی-زنجانآموزش زبان انگلیسی

69410۳۳9۳۲روزانهدانشگاه فردوسی-مشهدزبان و ادبیات انگلیسی

--1467شبانهدانشگاه فردوسی-مشهدزبان و ادبیات انگلیسی

کرج(زبان و ادبیات انگلیسی 9۳589-روزانهدانشگاه خوارزمی-تهران)

7۲۳0۳970-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس دکتر شریعتی-ساریآموزش زبان انگلیسی

1716۳577-روزانهدانشگاه فرهنگیان - پردیس فاطمه الزهرا)س(-زنجانآموزش زبان انگلیسی

685۲1987-روزانهدانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی-تهرانآموزش زبان انگلیسی

8۲۳687444989روزانهدانشگاه حکیم سبزواری - سبزوارزبان و ادبیات انگلیسی

10۳0۲55۳۳-روزانهدانشگاه گنبدآموزش زبان انگلیسی

18۲494۲5۳-روزانهدانشگاه گنبدزبان و ادبیات انگلیسی

11168--شبانهدانشگاه حکیم سبزواری - سبزوارزبان و ادبیات انگلیسی

1470711807-روزانهدانشگاه بجنوردآموزش زبان انگلیسی

آخرین رتبه های رشته زبان فرانسه
رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

۲۲85۲190-روزانهدانشگاه شهید بهشتی-تهرانزبان و ادبیات فرانسه

47884706-روزانهدانشگاه فردوسی-مشهدزبان و ادبیات فرانسه
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--4406شبانهدانشگاه فردوسی-مشهدزبان و ادبیات فرانسه

--5۲98شبانهدانشگاه فردوسی-مشهدمترجمی زبان فرانسه

46967608-روزانهدانشگاه فردوسی-مشهدمترجمی زبان فرانسه

--۲4۳۳شبانهدانشگاه اصفهانزبان وادبیات فرانسه

1۲7۲1749۳-روزانهدانشگاه بوعلی سینا - همدانزبان و ادبیات فرانسه

۳55196815175روزانهدانشگاه شیراززبان و ادبیات فرانسه

187۲۳0571796روزانهدانشگاه عالمه طباطبایی- تهرانمترجمی زبان فرانسه

--۳۳51شبانهدانشگاه عالمه طباطبایی- تهرانمترجمی زبان فرانسه

8۳66۲-روزانهدانشگاه تهرانزبان و ادبیات فرانسه

۳696۳96۳1585روزانهدانشگاه اصفهانزبان وادبیات فرانسه

۲4۳4۳080-روزانهدانشگاه الزهرا-تهرانمترجمی زبان فرانسه

480۲854۳-روزانهدانشگاه تبریززبان و ادبیات فرانسه

855۲111۲4-روزانهدانشگاه چمرانزبان و ادبیات فرانسه

-1۳701-شبانهدانشگاه چمرانزبان و ادبیات فرانسه

1074۳-9519شبانهدانشگاه تبریززبان و ادبیات فرانسه

-۳169۲-روزانهدانشگاه حکیم سبزواری - سبزوارزبان و ادبیات فرانسه

-۳۲991-شبانهدانشگاه حکیم سبزواری - سبزوارزبان و ادبیات فرانسه

آخرین رتبه های رشته زبان آلمانی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

۳۳7--روزانهدانشگاه تهران - تهرانمترجمی زبان آلمانی

۲4۲4658111168روزانهدانشگاه اصفهانمترجمی زبان آلمانی

618696-روزانهدانشگاه شهید بهشتی-تهرانزبان آلمانی

آخرین رتبه های رشته زبان ایتالیایی
رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

19545۲69۲679روزانهدانشگاه تهرانزبان ایتالیایی

آخرین رتبه های رشته زبان روسی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

۳0۲۳۲0475764روزانهدانشگاه شهید بهشتی-تهرانزبان روسی

--5886شبانهدانشگاه عالمه طباطبایی-تهرانزبان روسی

۳71747556۳78روزانهدانشگاه عالمه طباطبایی-تهرانزبان روسی

11891907۳966روزانهدانشگاه تهرانزبان روسی

440۲769۳6۲84روزانهدانشگاه فردوسی-مشهدزبان روسی

-856815697شبانهدانشگاه فردوسی-مشهدزبان روسی

-4۳۳84510روزانهدانشگاه الزهرا-تهرانزبان روسی

-16444-روزانهدانشگاه گیالن-رشتزبان روسی

-18105-روزانهدانشگاه مازندران-بابلسرزبان روسی

آخرین رتبه های رشته زبان و ادبیات اسپانیایی
رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

144۲14۳61155روزانهدانشگاه تهرانزبان اسپانیایی
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۳407۳6165415روزانهدانشگاه عالمه طباطبایی - تهرانزبان اسپانیایی

آخرین رتبه های رشته زبان و ادبیات ارمنی
رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

1۲0۳61۲۳911۳۲1۲روزانهدانشگاه اصفهانزبان و ادبیات ارمنی

آخرین رتبه های رشته زبان و ادبیات ترکی استانبولی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

زبان و ادبیات ترکی 
استانبولی

-1۲17717۳۲4روزانهدانشگاه ارومیه

زبان و ادبیات ترکی 
استانبولی

8046814649۲0روزانهدانشگاه عالمه طباطبایی-تهران

زبان و ادبیات ترکی 
استانبولی

--857۲شبانهدانشگاه عالمه طباطبایی-تهران

آخرین رتبه های رشته زبان و ادبیات ژاپنی
رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

465۳-۳551روزانهدانشگاه تهرانزبان و ادبیات ژاپنی

آخرین رتبه های رشته زبان و ادبیات جینی

رتبه در منطقه ۳رتبه در منطقه ۲رتبه در منطقه 1دورهدانشگاهگرایش

10741۳6۲۲46۲0روزانهدانشگاه شهید بهشتی-تهرانزبان چینی

۲611۲591۳187روزانهدانشگاه عالمه طباطبایی-تهرانزبان چینی

-6957-شبانهدانشگاه عالمه طباطبایی-تهرانزبان چینی

۲750۳7۳9۲۲۳1روزانهدانشگاه تهرانزبان چینی

-10۲0610۳55روزانهدانشگاه اصفهانزبان چینی
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منطق انتخـــــاب رشتــــه 

فـصـــــل هفتـــم



در ایــن فصــل، مراحــل انتخــاب رشــته را بــه زبــان ســاده و کاربــردی توضیــح داده ایــم تــا هــر داوطلــب بــا توجــه بــه اطالعــات 
ایــن کتــاب بــه راحتــی بتوانــد انتخــاب رشــته صحیــح و بــدون نقــص را بــرای خــود انجــام دهــد.

در مرحلــه اول، می بایســت شــناختی از توانایی هــای خودتــان داشــته باشــید. پــس حتمــاً آزمــون MBTI را انجــام دهیــد کــه 
بســیار مفیــد خواهــد بــود. 

در مرحله دوم، فصل پنجم این کتاب را مطالعه کنید تا اطالعاتتان از رشته ها افزایش پیدا کند. 
ــرای  ــی ب ــه  تنهای ــه ب ــی در کنکــور ۹5 آورده شــده ک ــورد رشــته ها و رتبه هــای قبول ــات در م ــک ســری اطالع ــاب ی ــن کت در ای
ــا فــارغ التحصیــالن  انتخــاب صحیــح کافــی نیســت. شــما می توانیــد از اطالعــات موجــود در ســایت هــا، همفکــری و مشــورت ب
ــات خــود از رشــته  ــل اطالع ــرای تکمی ــزار می شــود و ... ب ــه توســط دانشــگاه ها برگ ــی رشــته ک ــای معرف دانشــگاه ها، همایش ه

هــای دانشــگاهی اســتفاده نماییــد. 
در مرحلــه ســوم، 50 درصــد بــه رتبــه زیرگــروه خــود اضافــه و 50 درصــد از آن کــم  کنیــد تــا بــازه انتخــاب رشــته خــود را بــه 
دســت آوریــد. بــه  عنــوان مثــال اگــر رتبــه شــما در گــروه ریاضــی و فیزیــک 5000 اســت بــرای انتخــاب رشــته از رتبــه 2500 تــا 

۷500 را انتخــاب کنیــد تــا انتخــاب رشــته منطقــی ای داشــته باشــید. 
 2500=2500 ـ  5000              ۷500=5000+2500           2500=%50×5000

ــه ســال گذشــته اســت و هــر ســال کمــی تغییــر در رتبه هــای  ــوط ب ــرای انتخــاب رشــته مرب از آن جــا کــه اطالعــات موجــود ب
ــا افزایــش  ــازه درســت می کنیــم کــه ب ــذا مــا یــک ب ــه ســال گذشــته صــورت می گیــرد، ل ــراد قبــول شــده نســبت ب ــن اف آخری
ــاط  ــب احتی ــت جوان ــا رعای ــی ب ــم انتخاب های ــه و ه ــای خوش بینان ــم در انتخاب ه ــود را ه ــانس خ ــان، ش ــد انتخابم ــای بان پهن
بیش تــر، داشــته باشــیم. بــا توجــه بــه درایــت ســازمان ســنجش و داشــتن ۱50 حــق انتخــاب، مشــکلی از جهــت زیادشــدن تعــداد 

ــت.  ــم داش ــا نخواهی انتخاب ه
در مرحلــه چهــارم، بــا اســتفاده از جــدول رتبه هــا )فصــل 6( فضاهایــی کــه در بــازه انتخــاب رشــته مــا قــرار دارنــد را مشــخص 
ــران  ــگاه های ته ــی دانش ــته های مهندس ــی رش ــه برخ ــویم ک ــه می ش ــدول، متوج ــه ج ــه ب ــا مراجع ــوق ب ــال ف ــم. در مث می کنی
ــه(، رشــته های لیســانس مشــترک تهــران )حســابداری، مدیریــت، علــوم اقتصــادی(، رشــته های علــوم پایــه  )انتخــاب خوش بینان
ــران  ــی ته ــی های غیرانتفاع ــتان و مهندس ــگاه های شهرس ــی دانش ــته های مهندس ــیمی(، رش ــک، ش ــی، فیزی ــار، ریاض ــران )آم ته

فضاهایــی هســتند کــه در محــدوده رتبــه مــا قــرار دارنــد. 
ــه،  ــای خوش بینان ــتن انتخاب ه ــورت داش ــد در ص ــور می کنن ــان تص ــی از داوطلب ــم: بعض ــیار مه ــورد بس ــک م ی
ــر در  ــال اگ ــوان مث ــه  عن ــد. ب ــر می کنن ــی کم ت ــای منطق ــدن در انتخاب ه ــه ش ــرای پذیرفت ــود را ب ــانس خ ش
یــک کــد رشــته کــه 3۰ نفــر ظرفیــت دارد و ۲۹ نفــر آن تــا رتبــه 4۹۹۹ پر شــده اســت، داوطلــب رتبــه 5۰۰۰ ایــن 
ــوند؟  ــه می ش ــک پذیرفت ــد، کدام ی ــاب 1 خــود بزن ــب 5۰۰1 آن را در انتخ ــاب 1۰۰ خــود و داوطل ــته را در انتخ رش
ــه  ــای خوش بینان ــا انتخاب ه ــه ب ــید از این ک ــت. نترس ــرده اس ــب ک ــه 5۰۰۰ را کس ــه رتب ــردی ک ــد ف بی تردی
ــی کــه فــرم  ــا زمان ــرا ت ــر شــود؛ زی ــی شــما در کــد رشــته هایی کــه حــدود رتبــه شماســت کم ت شــانس قبول
ــته را در  ــد رش ــر آن ک ــی اگ ــما دارد و حت ــری از ش ــه ی بدت ــه رتب ــدی ک ــر بع ــرم نف ــده، ف ــده نش ــما خوان ش
انتخاب هــای باالتــر خــود انتخــاب کــرده باشــد، خوانــده نخواهــد شــد و حــق انتخــاب بــا شــما اســت. بــه بیــان 
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ــت.  ــر اس ــی بی تأثی ــانس قبول ــاب روی ش ــت انتخ ــاده تر اولوی س
ــداد  ــش تع ــد و افزای ــما باش ــه ش ــدود رتب ــی و در ح ــت منطق ــا می بایس ــداد انتخاب ه ــر تع ــر: بیش ت تذک
ــا  ــته های ب ــاب از رش ــدود ۲5 انتخ ــوق ح ــال ف ــود. در مث ــاک ش ــد خطرن ــه می توان ــای خوش بینان انتخاب ه
رتبــه بهتــر از 5۰۰۰ )تــا رتبــه ۲5۰۰( و حــدود ۲5 انتخــاب از رشــته های بــا رتبــه بدتــر از 5۰۰۰ )تــا رتبــه 75۰۰( 

ــید.  ــته باش ــود داش ــه خ ــابه رتب ــته های مش ــد رش ــاب از ک ــد 1۰۰ انتخ ــت و بای ــم داش خواهی
در مرحله پنجم، 6 برگ کاغذ برداشته و تیتر هر صفحه و فضاهای کلی که در بازه مان بوده را می نویسیم. 

ــک صفحــه را رشــته های لیســانس مشــترک  ــوان ی ــران، عن ــک صفحــه را مهندســی دانشــگاه های ته ــوان ی ــوق، عن ــال ف در مث
ــگاه های  ــی دانش ــته های مهندس ــه را رش ــک صفح ــوان ی ــران، عن ــه ته ــوم پای ــته های عل ــه را رش ــک صفح ــوان ی ــران، عن ته

ــیم.  ــران و ... می نویس ــی ته ــی های غیرانتفاع ــه را مهندس ــک صفح ــوان ی ــتان، عن شهرس
حــال از دفترچــه شــماره 2 کنکــور سراســری، کــد رشــته های مطلــوب خــود را اســتخراج و در صفحــه مهندســی دانشــگاه های 
ــود را  ــوب خ ــته های مطل ــد رش ــه و ک ــران رفت ــته های لیســانس مشــترک ته ــراغ صفحــه رش ــه س ــران می نویســیم ســپس ب ته
اســتخراج کــرده و می نویســیم. ایــن کار را ادامــه می دهیــم و در هــر یــک از 6 صفحــه 25 کــد رشــته مطلــوب خــود را یادداشــت 

می کنیــم. 
در مرحلــه ششــم، در هــر صفحــه بــدون در نظــر گرفتــن رتبــه ی کنکــور و صرفــاً براســاس مطلوبیــت بیــن کــد رشــته ـ دانشــگاه 

شــماره می زنیــم به گونــه ای کــه از بــاال بــه پاییــن از مطلوبیــت رشــته ها کاســته شــود. 
در مرحلــه هفتــم، اولویــت هــر صفحــه را مشــخص می کنیــم. در واقــع از بیــن 6 فضایــی کــه انتخــاب کرده ایــم کدام یــک را بــه 

بقیــه ترجیــح می دهیــم پــس صفحــات را از ۱ تــا 6 براســاس اولویــت خــود شــماره می زنیــم. 
در مرحلــه هشــتم، ایــن 6 صفحــه را در یــک برگــه بزرگ تــر می نویســیم تــا ۱50 رشــته بــه ترتیــب اولویــت مطلوبمــان کنــار 

هــم قــرار گیرنــد. 
در مرحلــه نهــم، آخریــن جابجایی هــا را انجــام می دهیــم. مثــاًل بــا این کــه مهندســی های شهرســتان را مجموعــاً بــه غیرانتفاعــی 
تهــران ترجیــح می دهیــم، امــا یــک رشــته خــاص غیرانتفاعــی تهــران را بــه بقیــه مهندســی های شهرســتان ترجیــح داده و باالتــر 

ــم.  می آوری
در مرحلــه دهــم، چنــد بــار ایــن برگــه را چــک و کنتــرل می کنیــم کــه از بــاال بــه پاییــن رشــته ها براســاس مطلوبیــت مــا چیــده 

شــده باشــند به گونــه ای کــه وقتــی از بــاال بــه پاییــن می آییــم، مطلوبیــت کــد رشــته ها کم تــر شــود. 
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خاصه 1۰ مرحله انتخاب رشته به شرح زیر است
ـ  با انجام تست MBTI به شناخت نسبی از خود می رسیم.   1

ــا  ــن آن ه ــود را از بی ــوب خ ــته مطل ــه و رش ــت مطالع ــری را به دق ــور سراس ــته های کنک ــات رش ـ  توضیح  ۲
انتخــاب می کنیــم. 

ـ  5۰ درصــد بــه رتبــه زیرگــروه خــود اضافــه و از آن کــم می کنیــم تــا بــازه انتخــاب رشــته خــود را بــه دســت   3
آوریم. 

ـ  با استفاده از جدول رتبه ها فضاهایی که می توانیم قبول شویم را مشخص می کنیم.   4
ــام  ــد تم ــع بای ــم. در واق ــت  کنی ــم، فهرس ــاب کنی ــم انتخ ــه می توانی ــگاه هایی را ک ــته ـ دانش ــد رش ـ  بای  5
ــرای  ــه ب ــم ک ــد می کن ــیم. تأکی ــه بنویس ــه ای جداگان ــدام را در برگ ــرده و هرک ــی ک ــن را بررس ــای ممک حالت ه

ــد.  ــه کنی ــال مراجع ــه امس ــه دفترچ ــط ب ــا فق ــته محل ه ــد رش ــدن ک دی
ــته ـ  ــد رش ــن ک ــت بی ــاس مطلوبی ــًا براس ــور و صرف ــه ی کنک ــن رتب ــر گرفت ــدون در نظ ــه ب ــر صفح ـ  در ه  6

ــم.  ــماره می زنی ــگاه ش دانش
ـ  سپس بین برگه ها انتخاب می کنیم که کدام برگه اول باشد و کدام آخر.   7

ـ  تمام برگه ها در یک برگه بزرگ تر نوشته می شوند تا 15۰ رشته را با هم ببینیم.   ۸
ـ  در آن برگه بزرگ می توانیم بین رشته ها آخرین جابه جایی ها را انجام دهیم.   ۹

ـ  چند بار برگه نهایی را چک می کنیم.   1۰
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نکات پایانی:
ـ  بــرای انتخــاب کــد رشــته محل هــا فقــط بــه دفترچــه شــماره ۲ کنکــور ۹7 مراجعــه کنیــد. اطاعــات موجــود   1

در ایــن دفترچــه و ســایر منابــع راهنمــا صرفًا جنبــه مشــاوره دارد. 
ــان چنــدان مطلــوب نیســت ســعی کنیــد تعــدادی  ـ  در صورتی کــه معــدل شــما باالســت امــا رتبــه کنکورت  ۲

ــید.  ــته باش ــد، داش ــام می دهن ــرش انج ــی پذی ــوابق تحصیل ــا س ــًا ب ــه صرف ــته هایی ک ــد رش ــاب از ک انتخ
ـ  رتبه ای که بر مبنای آن انتخاب رشته می کنید رتبه زیرگروه می باشد.   3

ـ  در صورتی کــه فقــط یــک رشــته خــاص، یــک گرایــش خــاص، یــک شــهر خــاص و یــک دوره خــاص مثــًا   4
روزانــه را مدنظــر داشــته باشــید، شــانس قبولــی خــود را کاهــش می دهیــد. تنــوع رشــته و شــهر و دوره ســبب 
افزایــش شــانس قبولــی می شــود. داوطلبانــی کــه بــا وســواس مکــرر اقــدام بــه فیلتــر کــد رشــته ها می کننــد 

ــد.  ــی خــود را کاهــش می دهن ــا محــدود کــردن تعــداد انتخاب هایشــان شــانس قبول ب
ــود را  ــانس خ ــدرک لیس ــی و ... م ــور و غیرانتفاع ــام ن ــگاه های پی ــه در دانش ــجویانی ک ــیار دانش ــه بس ـ  چ  5
ــد. پــس  گرفتــه و در مقاطــع باالتــر رتبه هــای تک رقمــی آورده و در بهتریــن دانشــگاه ها ادامــه تحصیــل داده ان

ــد.  ــگاه کنی ــگاه ها ن ــن دانش ــل در ای ــه تحصی ــرای ادام ــود ب ــده، خ ــه آین ــری ب ــگاه خوش بینانه ت ــا ن ب
ــای  ــن گرایش ه ــرا بی ــت زی ــت نیس ــته درس ــک رش ــف ی ــای مختل ــاب گرایش ه ــن انتخ ــاد بی ــواس زی ـ  وس  6
مختلــف یــک رشــته در مقطــع لیســانس، اختــاف واحــد درســی زیــادی وجــود نــدارد. هرچنــد در ایــن زمینــه 
ــاوت  ــر متف ــا یک دیگ ــًا ب ــه کام ــود دارد ک ــکی وج ــی پزش ــای مهندس ــد گرایش ه ــی مانن ــای نقض مثال ه

هســتند. بــه ایــن مــوارد دقــت کنیــد. 
ـ  مثالــی کــه بــرای توضیــح الگوریتــم انتخــاب رشــته آمــد بــرای گــروه ریاضــی و فیزیــک بــود امــا صرفــًا یک   7
مثــال بــوده و داوطلبــان گــروه علــوم تجربــی و ســایر گروه هــا نیــز دقیقــًا مشــابه همیــن الگوریتــم، انتخــاب 

ــد.  ــام می دهن ــود را انج ــته خ رش
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پیوست:

MBTI آزمون شخصیت شناسی
راهنمای اجرای آزمون:

ایــن پرسشــنامه توســط کاتریــن بریگــز و ایزابــل بریگــز ســاخته شــده اســت و در جهــت شــناخت چگونگــی رضایــت شــغلی و 
شــخصیت تــالش می کنــد تــا برخــی از انــواع مشــاغل مناســب را معرفــی کنــد بــه طوری کــه چگونگــی نــگاه فــرد بــه محیــط و 
چگونگــی تصمیم گیــری او را نشــان  دهــد. درک او از اولویت هــا و ترجیحــات خــود و دیگــران، او را در شناســایی توانمندی هایــش 
یــاری می کنــد. ایــن درک و فهــم بــه او بینشــی نســبت بــه نــوع کاری کــه از آن لــذت می بــرد، در آن موفــق اســت و چگونگــی 

ارتبــاط او بــا دیگــران کــه ترجیحــات متفاوتــی دارنــد، می دهــد. ایــن آزمــون دارای 8۷ ســؤال اســت. 
	 .پاسخ دهندگان باید در هر سؤال صرفا یکی از گزینه های الف یا ب را انتخاب نماید
	 ایــن آزمــون محدودیــت زمانــی نــدارد امــا بــرای تکمیــل پرسشــنامه زمانــی حــدود ۱5 تــا 25 دقیقــه زمــان

الزم اســت. 
	 ــاس درک ــت براس ــرد می بایس ــرد و ف ــه ک ــارات ارائ ــا عب ــات ی ــی از لغ ــدگان تعاریف ــخ دهن ــه پاس ــد ب نبای

ــد.  ــخ ده ــؤال پاس ــه آن س ــود ب ــخصی خ ش
	 .سؤال می تواند حذف شود اما فقط در صورتیکه پاسخ برای فرد امکان پذیر نباشد

عنوان سؤالشماره 

آیا شناختن شماسؤال 1

آسان است ؟پاسخ الف(

دشوار است ؟پاسخ ب(

آیاسؤال 2

با هر کسی تا حدی که الزم می دانید به راحتی صحبت می کنید؟پاسخ الف(

فقط با افراد خاصی آن هم در شرایط خاصی می توانید زیاد صحبت کنید؟پاسخ ب(

شما معموالسؤال 3

زودجوش هستید؟پاسخ الف(

آرام و درون گرا هستید؟پاسخ ب(
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روابط دوستانه شما سؤال 4

با افرادی معدود ولی عمیق است؟پاسخ الف(

با تعداد بسیاری از افراد ولی سطحی است؟پاسخ ب(

می توانید به طور نامحدودسؤال 5

فقط با کسانی که عالیق مشترکی با شما دارند صحبت کنید؟پاسخ الف(

می توانید تقریبا با هر کسی صحبت کنید؟پاسخ ب(

در صحبت کردن با دوستانتانسؤال 6

گاهی مسائل شخصی را به طور خصوصی به آنان می گویید؟پاسخ الف(

تقریبا هرگز چیزی را که نمی خواهید بگویید، بیان نمی کنید؟پاسخ ب(

آیا معموالسؤال 7

آزادانه احساسات خود را نشان می دهید؟پاسخ الف(

احساسات خود را نشان نمی دهید؟پاسخ ب(

وقتی غریبه ها به شما توجه می کنندسؤال 8

احساس ناراحتی می کنید؟پاسخ الف(

اصال ناراحت نمی شوید؟پاسخ ب(

آیا عادت داریدسؤال 9

به هیچ کس اعتماد نکنید یا حداکثر به یک نفر اعتماد کنید؟پاسخ الف(

تعدادی دوست دارید که به آن ها اعتماد می کنید؟پاسخ ب(

آیاسؤال 10

فکر می کنید همه کسانی را که دوست دارید، می دانند دوستشان دارید؟پاسخ الف(

به بعضی افراد عالقه مند هستید بی آن که بگذارید آن ها بدانند؟پاسخ ب(

وقتی با گروهی از افراد هستید معموال ترجیح می دهید سؤال 11
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به صحبت گروهی بپردازید؟پاسخ الف(

هر بار فقط با یک فرد صحبت کنید؟پاسخ ب(

در بین دوستانتان آیاسؤال 12

یکی از آخرین کسانی هستید که خبرها را می شنوید؟پاسخ الف(

همه نوع خبری در مورد هر کسی دارید؟پاسخ ب(

در یک محفل اجتماعیسؤال 13

سعی می کنید کسی را که دوست دارید با او صحبت کنید، به گوشه ای بکشید؟پاسخ الف(

با گروه می جوشید؟پاسخ ب(

در میهمانی هاسؤال 14

گاهی کسل می شوید؟پاسخ الف(

همیشه به شما خوش می گذرد؟پاسخ ب(

کدام لغت برای شما جالب تر است ؟سؤال 15

صحبت کردنپاسخ الف(

نوشتنپاسخ ب(

کدام لغت برای شما جالب تر است ؟سؤال 16

آرامپاسخ الف(

سرزندهپاسخ ب(

کدام لغت برای شما جالب تر است ؟سؤال 17

ساکتپاسخ الف(

پر حرفپاسخ ب(

در یک مهمانی دوست داریدسؤال 18

کاری کنید که مراسم به خوبی برگزار شود؟پاسخ الف(
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می گذارید هر کسی به میل خودش خوش بگذراند؟پاسخ ب(

هنگامی که با گروهی از دوستان نزدیک تان هستیدسؤال 19

بیش تر از بقیه صحبت می کنید؟پاسخ الف(

کم تر از بقیه صحبت می کنید؟پاسخ ب(

در یک گروه بزرگ اغلبسؤال 20

دیگران را معرفی می کنید؟پاسخ الف(

معرفی می شوید؟پاسخ ب(

زمانی که در مورد یک پیشامد فکر می کنید، ترجیح می دهیدسؤال 21

در این مورد با شخصی صحبت کنید؟پاسخ الف(

در مورد آن خوب فکر  کنید؟پاسخ ب(

آیا افرادی که تازه با شما آشنا می شوند می توانند بگویند به چه عالقه دارید؟سؤال 22

خیلی سریعپاسخ الف(

تنها پس از آن که شما را خوب شناختندپاسخ ب(

آیا معموال منظورتانسؤال 23

بیش تر از آن چه می گویید می باشد؟پاسخ الف(

کم تر از آن چه می گویید است؟پاسخ ب(

وقتی که غریبه ها را مالقات می کنیدسؤال 24

برایتان خوشایند یا دست کم راحت است؟پاسخ الف(

زحمت زیادی برایتان دارد؟پاسخ ب(

وقتی در جلسه ای راجع به چیزی نظری دارید که باید گفته شودسؤال 25
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آن را مطرح می کنید؟پاسخ الف(

در گفتن آن تردید دارید؟پاسخ ب(

ترجیح می دهید در نظر مردم چگونه باشید؟سؤال 26

فردی اهل عمل؟پاسخ الف(

فردی مبتکر و خالق؟پاسخ ب(

آیا هنگام مطالعه با هدف سرگرم شدن سؤال 27

از شیوه بیان عجیب و ابتکاری مطالب لذت می برید؟پاسخ الف(

نویسندگانی را دوست دارید که به روشنی منظور خود را می رسانند؟پاسخ ب(

اگر معلم بودید ترجیح می دادید سؤال28

واقعیت ها را تدریس کنید؟پاسخ الف(

نظریه ها را شرح دهید؟پاسخ ب(

معموال با کدام شخص راحت تر ارتباط برقرار می کنید؟سؤال 29

با فردی تخیلی؟پاسخ الف(

با فردی واقع بین؟پاسخ ب(

در انجام کاری که بسیاری از مردم انجام می دهند ترجیح می دهیدسؤال 30

آن را به شیوه پذیرفته شده انجام دهید؟پاسخ الف(

روش خاص خود را برای انجام آن ابداع کنید؟پاسخ ب(

درشیوه زندگی تان ترجیح می دهیدسؤال31

متفاوت باشید؟پاسخ الف(

متعارف عمل کنید؟پاسخ ب(

کدام لغت برای شما جالب تر است ؟سؤال32

عبارتپاسخ الف(
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مفهومپاسخ ب(

کدام لغت برای شما جالب تر است ؟سؤال33

ساختنپاسخ الف(

اختراع کردنپاسخ ب(

کدام لغت برای شما جالب تر است ؟سؤال34

واقعیپاسخ الف(

انتزاعیپاسخ ب(

کدام لغت برای شما جالب تر است ؟سؤال35

حروفیپاسخ الف(

ارقامیپاسخ ب(

کدام لغت برای شما جالب تر است ؟سؤال36

تولیدپاسخ الف(

طراحیپاسخ ب(

کدام لغت برای شما جالب تر است ؟سؤال37

عالمتپاسخ الف(

نمادپاسخ ب(

کدام لغت برای شما جالب تر است ؟سؤال38

پذیرشپاسخ الف(

تغییرپاسخ ب(

کدام لغت برای شما جالب تر است ؟سؤال39

شناخته شدهپاسخ الف(

ناشناختهپاسخ ب(
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کدام لغت برای شما جالب تر است ؟سؤال40

واقعیت هاپاسخ الف(

ایده هاپاسخ ب(

کدام لغت برای شما جالب تر است ؟سؤال41

زیربناپاسخ الف(

روبناپاسخ ب(

کدام لغت برای شما جالب تر است ؟سؤال42

نظریهپاسخ الف(

تجربهپاسخ ب(

کدام لغت برای شما جالب تر است ؟سؤال43

مایعپاسخ الف(

جامدپاسخ ب(

کدام یک تمجید بیش تری از یک فرد است؟سؤال 44

بصیرت دارد؟پاسخ الف(

عقل سلیم دارد؟پاسخ ب(

اگر بخواهید در همسایگی خود برای مسائلی مانند کمک به کمیته امداد به جمع آوری اعانه بپردازیدسؤال 45

درخواست شما خالصه و تجاری است؟پاسخ الف(

دوستانه و اجتماعی است؟پاسخ ب(

کدام گزاره تعریف و تمجید بیش تری از شما به شمار می آید؟سؤال 46

شخصی با احساسات واقعی ؟پاسخ الف(

شخصی همیشه منطقی؟پاسخ ب(

آیا در تصمیم گیری، بیش تر سؤال 47
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قلبتان بر عقلتان غلبه دارد؟پاسخ الف(

عقلتان بر قلبتان غلبه دارد؟پاسخ ب(

هنگام گفتگو بیش تر تمایل داریدسؤال 48

تمجید کنید؟پاسخ الف(

سرزنش کنید؟پاسخ ب(

احساس می کنید که کدام یک عیب بدتری به شمار می آید؟سؤال 49

همدردی نکردن؟پاسخ الف(

استدالل پذیر نبودن؟پاسخ ب(

اگر بخواهید عمل خاصی را انجام دهید کدام یک از این دو گزاره برایتان جالب تر به نظر می آید؟سؤال 50

مردم خیلی دوست دارند که شما آن را انجام دهید؟پاسخ الف(

این منطقی ترین کاری است که انجام می دهید؟پاسخ ب(

فکر می کنید وجود کدام یک در فرد نقص بیش تری است؟سؤال 51

خیلی احساساتی بودن؟پاسخ الف(

به اندازه کافی احساساتی نبودن؟پاسخ ب(

احساس می کنید کدام یک عیب بدتری به شمار می آید؟سؤال 52

گرمی زیاد نشان دادن؟پاسخ الف(

به اندازه کافی گرم نبودن؟پاسخ ب(

آیا معموالسؤال 53

برای احساس بیش تر از منطق ارزش قائل هستید؟پاسخ الف(

برای منطق بیش تر از احساس ارزش قائل هستید؟پاسخ ب(

کدام لغت برای شما جالب تر است ؟سؤال54

متقاعد کردنپاسخ الف(
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لمس کردنپاسخ ب(

کدام لغت برای شما جالب تر است ؟سؤال55

موافقت کردنپاسخ الف(

پرسیدنپاسخ ب(

کدام لغت برای شما جالب تر است ؟سؤال56

مزایاپاسخ الف(

برکتپاسخ ب(

کدام لغت برای شما جالب تر است ؟سؤال57

تحلیل کردنپاسخ الف(

همدردیپاسخ ب(

کدام لغت برای شما جالب تر است ؟سؤال58

نرمپاسخ الف(

سختپاسخ ب(

کدام لغت برای شما جالب تر است ؟سؤال59

پایبند به اندیشه خودپاسخ الف(

دلگرمپاسخ ب(

کدام لغت برای شما جالب تر است ؟سؤال60

چه کسی؟پاسخ الف(

چه چیزی؟پاسخ ب(

کدام لغت برای شما جالب تر است ؟سؤال61

محتاطپاسخ الف(

خوش خیالپاسخ ب(
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کدام لغت برای شما جالب تر است ؟سؤال62

مالیمپاسخ الف(

محکمپاسخ ب(

کدام لغت برای شما جالب تر است ؟سؤال63

عدالتپاسخ الف(

بخشندگیپاسخ ب(

کدام لغت برای شما جالب تر است ؟سؤال64

غیر انتقادیپاسخ الف(

انتقادیپاسخ ب(

کدام لغت برای شما جالب تر است ؟سؤال65

متفکرپاسخ الف(

احساسیپاسخ ب(

کدام لغت برای شما جالب تر است ؟سؤال66

دلسوزیپاسخ الف(

دوراندیشیپاسخ ب(

بیش تر مراقب کدام یک هستید؟سؤال 67

احساسات افراد؟پاسخ الف(

حقوق افراد؟پاسخ ب(

آیا به طور طبیعیسؤال 68

به مردم بیش تر از اشیاء عالقه مندید؟پاسخ الف(

به اشیاء و نحوه کار آن ها بیش تر از روابط انسانها عالقه مندید؟پاسخ ب(

برای انجام یک کار، آیاسؤال 69
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آن را زود شروع می کنید به طوری که پس از پایان کار وقت اضافی داشته باشید؟پاسخ الف(

آن را به لحظه آخر واگذار کرده و سعی میکنید هر چه سریع تر انجام دهید؟پاسخ ب(

هنگامی که رخدادی پیش بینی نشده شما را مجبور به کنار گذاشتن برنامه روزانه تان می نمایدسؤال 70

به وجود آمدن وقفه در برنامه تان را مزاحمت تلقی می نمایید؟پاسخ الف(

با تغییر وضعیت به وجود آمده با خوشرویی برخورد می کنید؟پاسخ ب(

آیا مطابق برنامه عمل کردنسؤال 71

مورد رضایت شماست؟پاسخ الف(

شما را در تنگنا قرار می دهد؟پاسخ ب(

هنگام شروع یک پروژه بزرگ که تا یک هفته باید انجام شودسؤال 72

زمانی را برای تهیه فهرستی از کارهایی که می بایست انجام شوند براساس اولویت در نظر می گیرید؟پاسخ الف(

دل به دریا می زنید و شروع می کنید؟پاسخ ب(

اگر قرار باشد کاری خاص را از پیش در زمانی خاص انجام دهیدسؤال 73

طبق برنامه عمل کردن برای شما خوشایند است؟پاسخ الف(

از در چارچوب قرار گرفتن احساس ناخوشایندی می کنید؟پاسخ ب(

آیا ترجیح می دهید سؤال 74

قرار مالقات ها، وعده ها و میهمانی ها را از پیش تعیین کنید؟پاسخ الف(

فردی باشید که در لحظه آخر بتوانید آزادانه آن جایی را که تمایل دارید، انتخاب کنید؟پاسخ ب(

آیاسؤال75

ترجیح می دهید کارها را در دقیقه آخر انجام دهید؟پاسخ الف(

انجام دادن کارها در دقیقه آخر شما را عصبی می کند؟پاسخ ب(

آیا فکر می کنید که داشتن یک برنامه روزانهسؤال 76

راحت ترین روش برای دادن کارهاست؟پاسخ الف(
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حتی اگر ضروری باشد رنج آور است؟پاسخ ب(

وقتی که کار خاصی برای انجام دادن دارید آیا مایلیدسؤال 77

پیش از آغاز کار، با دقت آن را سازماندهی کنید؟پاسخ الف(

آنچه ضروری است را حین انجام کار متوجه شوید؟پاسخ ب(

آیا سؤال 78

روزمره بودن برایتان ساده تر است؟پاسخ الف(

متنوع بودن برایتان ساده تر است؟پاسخ ب(

در زندگی شخصی وقتی به پایان مسئولیتی می رسید سؤال 79

آیا می دانید کار بعدی چیست و آماده درگیر شدن با آن هستید؟پاسخ الف(

تا پیشامد بعدی از آرامش خود خوشنود هستید؟پاسخ ب(

کدام لغت برای شما جالب تر است ؟سؤال80

وقت شناسپاسخ الف(

بی دغدغهپاسخ ب(

کدام لغت برای شما جالب تر است ؟سؤال81

منضبطپاسخ الف(

آسان گیرپاسخ ب(

کدام لغت برای شما جالب تر است؟سؤال82

منظمپاسخ الف(

خودمانیپاسخ ب(

کدام لغت برای شما جالب تر است ؟سؤال83

برنامه ریزپاسخ الف(

بی برنامهپاسخ ب(

انـــتـــخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب رشـتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه396



آیا به طور کلی ترجیح می دهیدسؤال 84

برای دیدار کسی از قبل برنامه ریزی کنید؟پاسخ الف(

آزاد باشید و لحظه ای عمل کنید؟پاسخ ب(

وقتی برای یک روز جایی می روید، آیا ترجیح می دهیدسؤال 85

برای این که چه کاری را چه موقع انجام دهید، برنامه ریزی کنید؟پاسخ الف(

فقط می روید؟پاسخ ب(

در مورد کارهای روزمره ترجیح می دهید سؤال 86

ابتدای صبح همه کارها را انجام دهید؟پاسخ الف(

ضمن فرصت پیش آمده حین انجام کارهای جالب، آن ها را انجام می دهید؟پاسخ ب(

آیاسؤال 87

از اتمام کارها پیش از زمان موعود احساس رضایت می کنید؟پاسخ الف(

از سرعت و کارآمدی خود در لحظات آخر انجام کار لذت می برید؟پاسخ ب(
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2الف2ب2۷2ب۱الف46۱ب2الف۷0۱الف۱ب۱

3الف2ب282الف2ب4۷2ب۱الف۷۱۱الف2ب2

4ب۱الف2۹0ب2الف482ب۱الف۷20الف۱ب2

5ب2الف30۱الف2ب4۹۱ب0الف۷3۱الف۱ب2

6الف۱ب3۱۱ب2الف50۱ب0الف۷4۱الف2ب2

۷الف2ب322الف2ب5۱۱الف۱ب۷50ب2الف2

8ب0الف33۱الف2ب52۱الف۱ب۷60الف۱ب2

۹ب۱الف340الف2ب532ب2الف۷۷2الف2ب2

۱0الف0ب35۱الف۱ب54۱الف2ب۷82ب۱الف۱

۱۱الف2ب362الف2ب552ب۱الف۷۹۱الف2ب۱

۱2ب2الف3۷2الف۱ب56۱الف۱ب80۱الف۱ب2

۱3ب۱الف382الف۱ب5۷۱الف2ب8۱2الف2ب0

۱4ب2الف3۹۱الف0ب582الف0ب822الف2ب۱

۱5الف0ب40۱الف2ب5۹۱الف2ب830الف2ب2

۱6ب2الف4۱۱الف0ب602ب۱الف840الف2ب2

۱۷ب2الف422ب0الف6۱۱الف2ب850الف2ب2

۱8الف2ب43۱ب2الف62۱ب2الف86۱الف۱ب۱

۱۹الف2ب442ب2الف632الف0ب8۷2الف۱ب2

20الف2ب642ب۱الف۱

2۱الف۱ب65۱الف2ب2

22الف2ب660ب2الف۱

23الف۱ب6۷2ب2الف0

24الف۱ب682ب2الف0

25الف۱ب۱
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کد 4 حرفی تیپ شما:

٭ نمره ترجیحی: ٭ نمره ترجیحی: ٭ نمره ترجیحی: ٭ نمره ترجیحی: 
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ســپس در هــر ســتون 2 تایــی، نمــرات حاصلــه را بــا هــم مقایســه کنیــد و دور حــرف مربــوط بــه ســتونی کــه نمــره بزرگ تــری 
ــن حــروف در  ــد، ای ــه دور آن خــط کشــیده شــده را یادداشــت کنی ــی ک ــه راســت حروف دارد، خــط بکشــید. از ســمت چــپ ب
حقیقــت یــک کــد 4 حرفــی را کــه متناظــر بــا تیــپ شــخصیتی شماســت تشــکیل می دهــد. براســاس ایــن کــد در ادامــه شــما 
ــه  طــور  ــوع مشــاغل مناســب را ب ــی کــه باعــث رضایــت شــغلی شــما می شــود را ببینیــد و همین طــور ن ــوع کارهای می توانیــد ن

کلــی شناســایی کنیــد. 

 در صورتی که مجموع نمرات در هر ستون 2تایی یکسان بود، بدین گونه عمل کنید:

I :می نویسید ،I و E بین ●

N :می نویسید ،N و S بین ●

F :می نویسید ،F و T بین ●

 P :می نویسید ،P و J بین ●
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