
 

 

6صفحه 

 1 هدول شمارج
 نام کنند.توانند ثبتسال تمام سابقۀ تجربی می 5با داشتن دانشنامۀ کارشناسی و باالتر مرتبط و  داوطلبانکارشناسی رسمی که هایرشته
 مدارک مرتبط  و  شرایط خاص رشته مورد نظر کد و عنوان رشته کارشناسی ردیف

 (62معادن )کد  1
، (203)کدشناسی ، مهندسی زمین(202)کد، زمین شناسی (201)کدمهندسی معدن 

 (204)کدهاي مجموعه مهندسی معدن رشته

 (67مهندسی آب )کد  2

( مهندسی 206( مهندسی کشاورزي)آبیاري و زهكشی()205مهندسی عمران)آب()کد
هاي آبی( عمران با)گرایش سازه (، مهندسی201)کد معدن (،203)کدزمین شناسی 

( مهندسی 209مهندسی آبهاي زیرزمینی)کد (،208)کدهندسی آبشناسی م (،207)کد
 (،212)کدکشاورزي منابع آب (،211)کدمهندسی آب و فاضالب  (،210)کدژئوشیمی 

 (213)کدهاي آبی مهندسی کشاورزي سازه

3 
مواد )فلزات، سرامیک، کامپوزیت( )کد 

73) 

سی فلزات )متالورژي( مهند (،214)کدذوب فلزات  -مهندسی تكنولوژي متالورژي
مهندسی ذوب آهن  (،217)کدمهندسی سرامیک  (،216)کدمهندسی مواد  (،215)کد

 (220)کدمهندسی شیمی گرایش پلیمر  (،219)کدمهندسی پلیمر  (،218)کد

4 
مواد غذائی و مسمومیتهاي ناشی از 

 (64آن )کد 

  علوم تغذیه (،222)کدمهندسی شیمی  (،221)کدمهندسی صنایع غذایی 
دکتري داروسازي )با گرایش مواد غذائی (،224)کدکشاورزي با گرایش تغذیه (،223)کد
تكنولوژي صنایع غذائی  (،226)کدبهداشت مواد غذائی  (،425)کدو سم شناسی  (225)کد

 (227)کد

5 
 امور سرمایه گذاري، پولی و اعتباري 

 (78)کد 

مدیریت مالی  (،230)کدنكی علوم با (،229)کدمدیریت بازرگانی  (،228)کداقتصاد 
مدیریت دولتی با گرایش مالی  (،233)کدحسابداري  (،232)کدمهندسی مالی  (،231)کد

 (234)کد

 (228)کداقتصاد  (،229)کدمدیریت بازرگانی  (13امور بازرگانی )کد  6

 (238)کد اکو (،237)کدمدیریت بیمه  (،236)کدآمار بیمه )آکچواري(  (،235)کدبیمه  (27بیمه )کد  7

 (33تعیین نفقه )کد  8
فقه و مبانی حقوق اسالمی  (،240)کدمددکاري اجتماعی  (،239)کدحقوق قضائی 

مطالعات  (،244)کدکارشناسی فقه  (،243)کدعلوم قضائی  (،242)کدمددکاري  (،241)کد
 (245)کدخانواده 

 (17امور گمرکی )کد  9
اقتصاد)گرایش  (،247)کدبازرگانی  (،229)کدمدیریت بازرگانی  (،246)کدامور گمرکی 

 (249)کدمدیریت امورگمرکی  (،248)کدبازرگانی( 

 (37حسابداري وحسابرسی )کد  10
مدیریت صنعتی با  (،230)کدعلوم بانكی  (،231)کدمدیریت مالی  (،233)کدحسابداري 

 (251)کدحسابرسی  (،234)کدمدیریت دولتی با گرایش مالی  (،250)کدگرایش مالی 

 (15امور حمل و نقل)ترابري( )کد  11
حمل  (،228)کداقتصاد  (،252)کدحقوق  (،247)کدبازرگانی  (،229)کدمدیریت بازرگانی 

 (254)کدمدیریت و بازرگانی دریائی  (،253)کدو نقل )ترابري( 

12 
 نقلیه دریایی و غواصی  وسایطامور 

 (19)کد 

مهندسی دریائی)گرایش:  (،256)کدمهندسی کشتی سازي  (،255)کدمهندسی کشتی 
مكانیک دریائی  (،257)کد( oceangoing chief engineerمدیر ماشین)

هاي معماري و سازه (،260)کدالكترونیک و مخابرات دریائی  (،259)کدبرق  (،258)کد
( )گرایش: oceangoing captainناوبري و فرماندهی کشتی ) (،261)کددریائی( 

 (،264)کدمدیریت و کمیسر دریائی  ،( (263)کدسی عرشهمهند (،262)کدعلوم دریائی 
 (265)کدآالت دریایی ماشین

 

 

 



 

 

7صفحه 

 1ادامه جدول شماره 
 نام کنندتوانند ثبتسال تمام سابقۀ تجربی می 5با داشتن دانشنامۀ کارشناسی و باالتر مرتبط و  داوطلبانکارشناسی رسمی که هایرشته

 

 ارک مرتبط  و  شرایط خاص رشته مورد نظرمد کد و عنوان رشته کارشناسی ردیف

 (20نقلیه ریلی )کد  وسایطامور  13
ماشینهاي  هاي:مهندسی راه آهن )گرایش (،266)کدمهندسی مكانیک گرایش جامدات 

 (269)کدراه آهن برقی(  (،268)کدهاي ریلی خط و سازه (،267)کدریلی 

14 
-نقلیه موتوري زمینی وسایطامور 

 (211 )کد ویژۀ افسران

( ،علوم 271(، علوم انتظامی )کد270دانشنامه کارشناسی یا باالتر راهنمایی و رانندگی )کد
( و 273( ،داشتن ابالغ کارشناسی عالی تصادفات یا کاردان فنی سابق )کد272پلیسی )کد

سال سابقه در رسیدگی به تصادفات بعد از دریافت ابالغ  5ارائه گواهی مبنی بر داشتن 
 مذکور

15 
 -نقلیه موتوري زمینی امور وسایط

 (212)کد ویژۀ مهندسین
( و داشتن گواهینامه رانندگی پایه یكم 275( ،مهندسی خودرو)کد274مهندسی مكانیک)کد

 سال تجربه مرتبط با رشته 5با 

 (278تاریخی) (، مرمت و احیاء بناهاي277(، مرمت آثار تاریخی)کد276باستان شناسی)کد (04ابنیه و آثار باستانی )کد  16

 (14امور ثبتی )کد  17
( با پنج سال تجربه، فارغ التحصیالن آموزشگاههاي اختصاصی ثبت بر 279علوم ثبتی)کد

سال تجربه در امور ثبتی،  15سال تجربه یا دارندگان  10با  1337اساس قانون مصوب 
 ( 436)کدبرداري ثبتی با هر رشته کارشناسی یا باالترنقشه

 (26یزي شهري )کد برنامه ر 18

(، 284(، مدیریت شهري)کد283(، مهندسی شهرسازي)کد282مهندسی معماري)کد
ریزي شهري و (، برنامه286(، طراحی شهري)کد285ریزي شهري)کدبرنامه

(، طراحی محیط 288(، جغرافیا )گرایش برنامه ریزي شهري( )کد287اي)کدمنطقه
 (289زیست)کد

19 
 راه و ساختمان 

 (41)کد 
(، مهندسی راه و 282(، مهندسی معماري)کد291(، عمران)کد290ندسی عمران)کدمه

 (292ساختمان)کد

20 
 معماري داخلی و تزتینات

 (63)کد 
 (295(، دکوراسیون)کد294(، معماري)کد293معماري داخلی)کد

21 
 مهندسی ترافیک 

 ( 69)کد 
 (292(، راه و ساختمان)کد291(، عمران)کد296مهندسی ترافیک)کد

 (70مهندسی محیط زیست )کد 22

(، مهندسی مكانیک 290(، مهندسی عمران)کد297مهندسی محیط زیست)کد
(، مهندسی راه و 299(، مهندسی آب)کد211(، مهندسی آب و فاضالب)کد298سیاالت)کد

(، بهداشت 301(، مهندسی بهسازي)کد300(، مهندسی بهداشت)کد292ساختمان)کد
(، مهندسی 304(، علوم ومهندسی آب)کد303(، بهداشت محیط)کد302عمومی)کد

 (222(، مهندسی شیمی)کد305آبیاري)کد

23 
 نقشه برداري و اطالعات مكانی 

 (74)کد 
(، سیستمهاي 308(، سنجش از دور)کد307(، ژئودزي)کد306مهندسی نقشه برداري)کد

 (309( )کدGISاطالعات جغرافیائی)

24 
 نساجی و رنگرزي 

 (72)کد 
(، 311(، تكنولوژي علوم رنگ)کد219(، مهندسی پلیمر)کد310دمهندسی نساجی)ک

 (312مهندسی شیمی نساجی)کد

25 
پتروشیمی و الكتروشیمی و 

 (07شیمیایی )کد  هايفرآورده
(، مهندسی 222(، مهندسی شیمی)کد219(، مهندسی پلیمر)کد313مهندسی پتروشیمی)کد

 (316( ، مهندسی پاالیش)کد315(، مهندسی نفت)کد314برق)کد



 

 

8صفحه 

 1ادامه جدول شماره 
 نام کنندتوانند ثبتسال تمام سابقۀ تجربی می 5با داشتن دانشنامۀ کارشناسی و باالتر مرتبط و  داوطلبانکارشناسی رسمی که هایرشته

 مدارک مرتبط  و  شرایط خاص رشته مورد نظر کد و عنوان رشته کارشناسی ردیف

 (12اي )کد امور انرژي هسته 26
(، 274(، مهندسی مكانیک)کد319اي)کد(، مهندسی هسته318(، شیمی)کد317ک)کدفیزی

(، مهندسی 320(، مهندسی راکتور)کد214(، مهندسی برق)کد216مهندسی مواد)کد
 (222شیمی)کد

 (24برق، الكترونیک و مخابرات )کد  27
(، 322قدرت)کد -(، مهندسی تكنولوژي برق321مهندسی تكنولوژي الكترونیک)کد

(، 324(، مهندسی تكنولوژي کنترل و ابزار دقیق)کد323دسی تكنولوژي مخابرات)کدمهن
 (325مهندسی الكترومكانیک)کد

28 
برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات 

 (25)کد 

(، 314(، مهندسی برق)کد326(، مهندسی برق و الكترونیک)کد274مهندسی مكانیک)کد
(، تكنولوژي 328)کد(، مهندسی صنایع تولیدي327مهندسی تأسیسات)کد

 (330(، مهندسی ماشین ابزار)کد325((، مهندسی الكترومكانیک)کد329صنعتی)کد

 (30تأسیسات ساختمانی )کد  29
(، 314(، مهندسی برق)کد274(، مهندسی مكانیک)کد325مهندسی الكترومكانیک)کد

 (331(، مهندسی تهویه و تبرید)کد327مهندسی تأسیسات)کد

30 
و فنآوري اطالعات  کامپیوتر)رایانه(

ICT,IT  (55)کد 

(، 333اي)کدهاي رایانه(، معماري سامانه332مهندسی کامپیوتر )گرایشهاي: نرم افزار)کد
(، مهندسی برق 336((، علوم کامپیوتر)کد335(، فنآوري اطالعات)کد324رایانش امن)کد

((، مهندسی صنایع )گرایش 338(، مخابرات)کد337)گرایشهاي: الكترونیک)کد
 (( 340((، ریاضی )گرایش کاربرد کامپیوتر)کد339تحلیل سیستمها)کدوتجزیه

 (48صنایع گاز و گازرسانی )کد  31
(، مهندسی 274(، مهندسی مكانیک)کد313(، مهندسی پتروشیمی)کد341مهندسی گاز)کد

 (342(، مهندسی نفت و گاز)کد222شیمی)کد

 (49صنایع نفت )کد  32
(، مهندسی 344(، مهندسی حفاري)کد343اکتشاف)کد مهندسی نفت گرایش مهندسی

( 347((، مهندسی شیمی گرایش نفت)کد346برداري)کد(، مهندسی بهره345مخازن)کد
 (313(، مهندسی پتروشیمی)کد348گرایش پاالیش)کد

33 
مهندسی پزشكی، لوازم و تجهیزات 

 (68پزشكی )کد 
(، مهندسی 350كترونیک)کد(، مهندسی ال314(، مهندسی برق)کد349مهندسی پزشكی)کد

 (274مكانیک)کد

 (79صنایع هوایی و فضائی )کد  34

(، 350(، مهندسی الكترونیک)کد352(، مهندسی مراقبت پرواز)کد351مهندسی هواپیما)کد
(، کارشناسی 355(، مهندسی هوافضا)کد354(، برق قدرت)کد353برق مخابرات)کد

(، مهندسی 357فنون هوانوردي)کد (، علوم و274(، مهندسی مكانیک)کد356خلبانی)کد
 (358تعمیر و نگهداري)کد

 (18امور ورزشی )کد  35
(، بیومكانیک 361(، فیزیولوژي ورزشی)کد360(، علوم ورزشی)کد359تربیت بدنی)کد

(، 364(، آسیب شناسی و حرکات اصالحی)کد363(، رفتار حرکتی)کد362ورزشی)کد
 (366(، روان شناسی ورزشی)کد365مدیریت ورزشی)کد

36 
هنرهاي نمایشی، امور سینمایی و 

 (80عكاسی )کد 
(، 370(، تولید سیما)کد369(، هنرهاي نمایشی و هنر)کد368(، سینما)کد367تئاتر)کد

 (374(، طراحی صحنه)کد373(، فیلم و عكاسی)کد372(، عكاسی)کد371سینماتوگرافی)کد

 



 

 

9صفحه 

 1ادامه جدول شماره 
 نام کنندتوانند ثبتسال تمام سابقۀ تجربی می 5با داشتن دانشنامۀ کارشناسی و باالتر مرتبط و  انداوطلبکارشناسی رسمی که هایرشته

 مدارک مرتبط  و  شرایط خاص رشته مورد نظر کد و عنوان رشته کارشناسی ردیف

37 
 طراحی و گرافیک 

 (50)کد 
 حی( و طرا378(، طراحی صنعتی)کد377(، گرافیک)کد376(، نقاشی)کد375هنر)کد

38 
 آبزیان و شیالت 

 (1)کد 

 -(، مهندسی منابع طبیعی384(، دکتري دامپزشكی)کد379مهندسی شیالت و آبزیان)کد
 (382تكثیر و پرورش آبزیان)کد -(، مهندسی فناوري شیالت381شیالت)کد

 (40دامپروري و دامپزشكی )کد 39
زمایشگاهی (، علوم آ384(، دکتري دامپزشكی)کد383دامپروري و علوم دامی)کد

 (385دامپزشكی)کد

40 
 صنایع چوب 

 (46)کد 

(، مهندسی جنگل )مجموعه مهندسی منابع 387(، چوب شناسی)کد386صنایع چوب)کد
 (390هاي چوبی)کد(، سازه389(، علوم صنایع چوب و کاغذ)کد388طبیعی چوب( )کد

 (57کشاورزي و منابع طبیعی )کد  41
( )باستثناء مهندسی 393( و گیاهپزشكی )کد392( و منابع طبیعی)کد391کشاورزي)کد

 محیط زیست، دامپروري و صنایع چوب(

42 
محصوالت دامی )پوست و چرم، 

 ساالمبور و روده( 
 (60)کد 

 (384(، دکتري دامپزشكی)کد394(، چرم و پوست)کد383دامپروري و علوم دامی)کد

 (61محیط زیست طبیعی )کد  43
(، مهندسی 395سی کشاورزي کلیه گرایشها)کد(، مهند297مهندسی محیط زیست)کد

 (396فضاي سبز)کد

44 
 امور خبرنگاري و روزنامه نگاري 

 (16)کد 
 (399(، علوم ارتباطات)کد398(، خبرنگاري)کد397روزنامه نگاري)کد

 (23ایرانگردي و جهانگردي )کد  45

یش برنامه (، علوم اجتماعی )گرا402(، هتلداري)کد401(، توریسم)کد400جهانگردي)کد
(، علوم جغرافیایی )جغرافیا و 404(، گردشگري مذهبی)کد403ریزي گردشگري)کد

 (405ریزي گردشگري)کدبرنامه

 سال سابقه مترجمی یا پروانه مترجمی 5(، با داشتن 406زبان آلمانی)کد (421ی )کد آلمان -یخارج يهازبان 46

47 
ی )کد سیانگل -یخارج يهازبان

422) 
 سال سابقه مترجمی یا پروانه مترجمی 5(، با داشتن 407)کدزبان انگلیسی

 سال سابقه مترجمی یا پروانه مترجمی 5(، با داشتن 408زبان عربی)کد (423ی )کد عرب -یخارج يهازبان 48

 سال سابقه مترجمی یا پروانه مترجمی 5(، با داشتن 409زبان فرانسه)کد (424)کد  فرانسه -یخارج يهازبان 49

50 
 کتاب و کتابداري 

 (56)کد 
 (411(، علوم کتاب)کد410کتابداري)کد

 (317(، فیزیک)کد412نظامی و انتظامی )گرایش پلیس جنایی( )کد (5امور اسلحه و مهمات )کد  51

 



 

 

10صفحه 

های کارشناسی رسمی که رشتۀ دانشگاهی مرتبط ندارندرشته-2جدول شماره 
 نام کنند:توانند ثبتسال تمام سابقۀ تجربی در آن رشته می 15باالتر در هر رشته و ارائه گواهی معتبر مبنی بر  متقاضیان با داشتن دانشنامۀ کارشناسی یا 

 مدارک مرتبط و شرایط خاص رشته مورد نظر کد و عنوان رشته کارشناسی ردیف

 (436حصیلی کارشناسی و باالتر )کدبا داشتن پانزده سال تجربه مرتبط، کلیه رشته هاي ت (2آثار هنري و اشیاء نفیسه )کد  1

2 
اشیاء عتیقه و احجار کریمه و 

 (6کتب خطی)کد 
 (436با داشتن پانزده سال تجربه مرتبط، کلیه رشته هاي تحصیلی کارشناسی و باالتر )کد

 (436تر )کدبا داشتن پانزده سال تجربه مرتبط، کلیه رشته هاي تحصیلی کارشناسی و باال (59لوازم خانگی و اداري )کد  3

 (436با داشتن پانزده سال تجربه مرتبط، کلیه رشته هاي تحصیلی کارشناسی و باالتر )کد (31تألیفات )کد  4

 (436با داشتن پانزده سال تجربه مرتبط، کلیه رشته هاي تحصیلی کارشناسی و باالتر )کد (11امور اداري و استخدامی )کد  5

6 
 مواد محترقه و منفجره )ناریه( 

 (65)کد 
 (436سال تجربه مرتبط، کلیه رشته هاي تحصیلی کارشناسی و باالتر )کد 15داشتن 

 

3جدول شماره 
با داشتن دانشنامه کارشناسی یا باالتر و پنج سال تمام سابقه تجربی با داشتن پانزده سال تجربه در هر  داوطلبانهای کارشناسی که رشته

 کنند: نامتوانند ثبت رشته کارشناسی می

 کد و عنوان رشته کارشناسی ردیف
 مدارک مرتبط و شرایط خاص رشته 

 مورد نظر

 (51کد ) فرش 1
داشتن پانزده  ایبا پنج سال تجربه بعد از اخذ مدرک  (418)کدفرش دستباف یرشته طراح

 (436کلیه رشته هاي تحصیلی کارشناسی و باالتر )کدسال تجربه در 

 (47کد )ی دست عیصنا 2
(با پنج سال تجربه بعد از اخذ مدرک یا داشتن پانزده سال 419)کدیدست عیصنارشته 

 (436تجربه در کلیه رشته هاي تحصیلی کارشناسی و باالتر )کد

 (43کد ) ساعت و جواهرات 3
با پنج سال تجربه بعد از اخذ مدرک یا داشتن پانزده سال  (420)کدطال و جواهراترشته 

 (436حصیلی کارشناسی و باالتر )کدتجربه در کلیه رشته هاي ت

4 
ها، عالئم تجاري و ثبت شرکت

 (35اختراعات )کد 
( با پنج سال تجربه بعد از اخذ مدرک یا داشتن پانزده سال تجربه 252حقوق)کد رشته

 (436مرتبط، با کلیه رشته هاي تحصیلی کارشناسی و باالتر )کد

5 
ی و آتش نشان يامور آتش سوز
 (9کد )

با پنج سال تجربه بعد از اخذ  (422نشانی )کدآتش ای (421)کدو حوادث قیرح تیریمد
مدرک یا داشتن پانزده سال تجربه در کلیه رشته هاي تحصیلی کارشناسی و باالتر 

 (436)کد

 (36کد ) و چاپخانه چاپ 6
با پنج سال تجربه بعد از اخذ مدرک یا داشتن پانزده سال  (423)کدچاپ یو طراح تیریمد

 (436به در کلیه رشته هاي تحصیلی کارشناسی و باالتر )کدتجر

7 
 تشخیص اصالت خط، امضاء و 

 (32)کد اثر انگشت 

( با ارائه گواهی پنج سال سابقه کار مرتبط با نرم افزارهاي مربوط در حوزه پردازش تصویر 332( کامپیوتر)نرم افزار( )کد1
( 380(کشف علمی جرائم )کد3قه کار مورد تأئید انجمن گرافیک ایران ( با ارائه گواهی پنج سال ساب377( گرافیک )کد2

 با ارائه پنج سال سابقه کار مرتبط 
 یا:

: اداره رسیدگی به جرائم جعل و 2ها : اداره تشخیص هویت مراکز استان1داشتن پانزده سال تجربه مرتبط از مراجع 
 (436کد ی کارشناسی و باالتر(هاي تحصیل: اداره گذرنامه براي کلیۀ رشته3کالهبرداري 
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 (38)کد حوادث ناشی از کار 

(، حفاظت و بهداشت 318(، شیمی)کد317فیزیک)کد(،414اي )کد(، بهداشت حرفه413بهداشت صنعتی)کد
( با پنج سال سابقه تجربی در امور حوادث ناشی از کار بعد از اخذ 417( ، ایمنی صنعتی)کد416(، طب کار )کد415کار)کد

 درک یا باالتر با داشتن پانزده سال تجربه در امور حوادث ناشی از کار با هر رشته کارشناسیم



 

 

11صفحه 

 4جدول شماره 
با داشتن دانشنامۀ کارشناسی  ارشد ، یا باالتر  و گواهی معتبرمبنی بر پنج سال تمام سابقۀ تجربی  داوطلبانرشته های کارشناسی رسمی که 

 نام کنند:ثبت در رشته مورد تقاضا، می توانند

 حداقل مدرک: دانشنامه کارشناسی یا باالتر و داشتن شرایط خاص رشته کد و عنوان رشته کارشناسی ردیف

 (425)کدشناسی دکتري سم (،424)کددکتري داروسازي  (39داروسازي و سم شناسی )کد  1

 (77بیوتكنولوژي )کد  2

یست شناسی سلولی مولكولی با هاي زداشتن کارشناسی ارشد یا باالتر در رشته (1
(، میكروب 427(، میكروبیولوژي با گرایش بیوتكنولوژي)کد426گرایش بیوتكنولوژي)کد

(، ژنتیک مولكولی 429(، بیوتكنولوژي)کد428شناسی صنعتی با گرایش بیوتكنولوژي)کد
(، 431هاي بیوتكنولوژي پزشكی)کدیا دارندگان مدرک دکتري در رشته (2(، 430)کد

(، داروسازي با 433(، ایمنی شناسی با گرایش مولكولی)کد432هاي بیولوژیک)کدهفرآورد
 (435(، دکتري بیوشیمی)کد434گرایش بیوتكنولوژي )کد

 


