
کد و نام رشته های تحصیلی دوره کاردانی 
2001 اتشساًي ٍگاصسساًي

2002 اتضاسساصي

3001 اتياسي

5001/وليِ گشايص ّا/ اتص ًطاًي 

2003 اتَهىاًيه ٍهىاًيه

3002 احياٍتْشُ تشداسي اصهٌاطك تياتاًي

2004 استثاطات

6001/وليِ گشايص ّا/ استثاطتصَيشي 

5002 اصهايطگاُ ػلَم

2005 استخشاج هؼادى صغال سٌگ ٍغيشصغال سٌگ

2006 استخشاج هؼذى

5003 التصادتاصسگاًي

5004 التصادصٌؼتي

5005 التصادواسٍتْشُ ٍسي

5006 التصادًظشي

2007 اوتطاف هؼذى

2008 الىتشٍتىٌيه

2009/وليِ گشايطْا/ الىتشٍتىٌيه 

2012/وليِ گشايص ّا/ الىتشًٍيه 

2010تداست-صٌؼتي - الىتشًٍيه 

2165 الىتشًٍيه َّاپيوايي

2011 الىتشًٍيه ٍهخاتشات دسيايي

5008/وليِ گشايص ّا/ الْيات 

5007 الْيات حَصُ

4001/وليِ گشايص ّا/ اهاس

1001 اهذادسَاًح

5009/وليِ گشايص ّا/ اهَساداسي ٍهالي 

1002 اهَساهذاد

5010 اهَستاًىي

5011 اهَستيوِ

5012 اهَسپشٍسضي

5013 اهَستشتيتي ٍپشٍسضي

3003/وليِ گشايص ّا/ اهَسدام 

5014 اهَسدٍلتي

3004 اهَسصساػي ٍتاغي

5015/وليِ گشايص ّا/ اهَسفشٌّگي 

6002 اهَسفشٌّگي ٌٍّشي

3005 اهَسفٌي وطاٍسصي

5016 اهَسوطَسٍهذًي

5017 اهَسگوشوي

5018 اهَسهالي ٍهالياتي

5019 اهَصش اتتذائي

5020 اهَصش حشفِ ٍفي

5021 اهَصش ديٌي ٍػشتي

5022 اهَصش ساٌّوايي ٍهطاٍسُ

4002 اهَصش سياضي

5023 اهَصش صتاى اًگليسي

5025 اهَصش صتاى ٍادتيات فاسسي

5026 اهَصش ػلَم تدشتي

5027 اهَصش لشاى وشين

5028 اهَصش وَدواى استثٌايي

6003 اهَصش ٌّشّاي تدسوي

5029 اهَصش ٍپشٍسش اتتذائي

2013 اٍيًَيه َّاپيوايي

5030 ايشاًگشدي ٍخْاًگشدي

2163 ايوٌي تْذاضت دسٍاحذّاي صٌفي

1003 ايوٌي صٌؼتي ٍتْذاضت ػوَهي

2014 ايوٌي صٌؼتي ٍهحيطىاس

5127 تاصاسياتي

3006 تاصيافت

3007 تاغثاًي ػوَهي

5031 تاًىذاسي

2015 تشق

2016 تشق صٌؼتي

5032 تشًاهِ سيضي اهَصضي

5033 تشًاهِ سيضي دسسي

2017 تشًاهِ ًَيسي واهپيَتش

3008 تْذاضت اتضياى

1004 تْذاضت حشفِ اي

1005 تْذاضت دّاى ٍدًذاى

1006 تْذاضت ػوَهي

1007تْذاضت خاًَادُ- تْذاضت ػوَهي 

1008هثاسصُ تاتيواسيْا- تْذاضت ػوَهي 

3009 تْذاضت فشاٍسدُ ّاي داهي

1009 تْذاضت هحيط

1010 تْذاضت هذاسس

3010 تْذاضت ٍتيواسي اتضياى

7001 تْذاضتياسداهپضضىي

2018 تْشُ تشداسي ساُ اّي

2019 تْشُ تشداسي سذٍضثىِ

2020 پتشٍضيوي

1011 پشستاسي

1012 پشستاسي دًذاًپضضىي

1013 پشٍتضّاي دًذاًي

3011گاٍٍگاٍهيص- پشٍسش اسة 

3012 پشٍسش صًثَسػسل

3013 پشٍسش طيَس

3014 پشٍسش لاسذ خَساوي

3015 پشٍسش گل ٍگياّاى صيٌتي

1014 پضضىي ّستِ اي

2021 پليوش

5034 پيص دتستاًي
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کد و نام رشته های تحصیلی دوره کاردانی 
5035 تاسيخ

2022 تاسيسات

2026/وليِ گشايص ّا/ تاسيسات 

2023 تاسيسات اتشساًي

2166 تاسيسات الىتشًٍيه

2024 تاسيسات حشاست ٍسياالت

2025 تاسيسات حشاستي ٍتشٍدتي

5036/وليِ گشايص ّا/ تشتيت تذًي ٍػلَم ٍسصضي 

5037 تشتيت هشتي اهَستشتيتي

5038 تشتيت هشتي هشاوضپيص دتستاًي

5039 تشتيت هؼلن صتاى ٍادتيات فاسسي

5040 تشتيت هؼلن لشاى

5041 تشتيت هؼلن هطالؼات اختواػي

2027 تشٍيح ٍتَسؼِ سٍستايي

2028 تؼويشات اپتيه ٍليضس

3016 تؼويشات هاضيي ّاي وطاٍسصي

2029 تؼويشات هىاًيىي

2030 تؼويشات ًيشٍگاُ ّا

2032/وليِ گشايص ّا/ تؼويشًٍگْذاسي 

2031 تؼويشًٍگْذاسي َّاپيوا

5042 تغزيِ

3017/وليِ گشايص ّا/ تىثيشٍپشٍسش اتضياى 

1015اتاق ػول- تىٌسيي اتاق ػول 

1016 تىٌسيي اصهايطگاُ ضيوي

2033 تىٌسيي حشفِ اي هاضيي اتضاس

1017 تىٌسيي حفاظت هحيطضيست

7002 تىٌسيي داهپضضىي

1018 تىٌسيي ساديَلَطي

3018 تىٌسيي هاضيٌْاي وطاٍسصي

3019 تىٌَلَطي اب ٍخان ٍاتياسي

2034 تىٌَلَطي استثاطات ٍاطالػات

3020 تىٌَلَطي اهَسصساػي ٍتاغي

5043 تىٌَلَطي اهَصضي

3021/وليِ گشايص ّا/ تىٌَلَطي پشٍسش دام ٍطيَس

3022/وليِ گشايص ّا/ تىٌَلَطي تَليذات 

3023 تىٌَلَطي خٌگلذاسي ٍچَب

3024پشٍسش وشم اتشيطن- تىٌَلَطي دام 

3025 تىٌَلَطي داهذاسي دسهشتغ

1019 تىٌَلَطي ساديَلَطي

3026 تىٌَلَطي ضيالت

3027/وليِ گشايص ّا/ تىٌَلَطي صٌايغ 

6004 تىٌَلَطي طشاحي ٍدٍخت

3028 تىٌَلَطي فشاٍسدُ ّاي دسيايي

2035 تىٌَلَطي فٌي اًشطي ّستِ اي

3029 تىٌَلَطي گاٍداسي صٌؼتي

3030 تىٌَلَطي گياُ پضضىي

3031 تىٌَلَطي هاضيي ّاي وطاٍسصي

3032 تىٌَلَطي هحيطضيست

3033 تىٌَلَطي هشتغ ٍاتخيضداسي

3034گَضت ٍفشاٍسدُ ّاي گَضتي- تىٌَلَطي هَادغزايي 

3035 تىٌَلَطي هيَُ ّاي سشدسيشي

6005طشاحي ٍدٍخت-فشش دستثاف - تىٌَلَطي ًساخي 

3036/چشم ٍپَست -پطن ٍپَست / تىٌَلَطي ٍفشاٍسي 

1031 تٌفس دسهاًي

2038 تَْيِ ٍتثشيذ

3037/وليِ گشايص ّا/ تَليذات داهي 

3038/وليِ گشايص ّا/ تَليذات گياّي 

2036 تَليذاّي ٍفَالد

3039 تَليذداًِ ّاي سٍغٌي

2037 تَليذصٌؼت سيواى

3040تشًح- تَليذغالت 

3041 تَليذًْال

3042 تَليذٍتْشُ تشداسي اصگياّاى داسٍئي هؼطش

0003043/سثضي ٍسيفي ٍلاسذ خَساوي ٍ/ تَليذٍپشٍسش 

0003044/چاي ٍ-پستِ -اًگَس/ تَليذٍفشاٍسي 

5044 خاهؼِ ضٌاسي

5045 خغشافيا

5046 خغشافياي اًساًي ٍسٍستايي

3045اگشٍفاسستشي- خٌگلذاسي خاهغ 

3046 خٌگلذاسي ٍسضتِ ّاي هشتثط

2039 خَضىاسي

2040 چاج ًٍطش

3047 چَب ٍواغز

5047 حشفِ ٍفي

5049/وليِ گشايص ّا/ حساتذاسي 

5048 حساتذاسي ٍتاصسگاًي

6006 حفاظت ٍهشهت اثاسٍتٌاّاي تاسيخي

5050 حمَق لضايي

2041 حول ًٍمل تشافيه ضْشي

5051 خثشًگاسي

5052اهَسفشٌّگي ٍهسافشتي خْاًگشدي- خذهات اختواػي 

5053 خذهات پشٍسضي

2042 خطتَليذصٌايغ سشاهيه

2043 خطَاتٌيِ

2044 خطَاتٌيِ ساُ اّي

2045 خَاظ هَادػوليات حشاستي

6007 خَاظ ٍهَاد

2046 خَسدگي ٍحفاظت اصفلضات

6008 خياطي

5054 دتيشي التصاد

5055 دتيشي تاسيخ

5056 دتيشي تشتيت تذًي
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کد و نام رشته های تحصیلی دوره کاردانی 
5057 دتيشي خغشافيا

4003 دتيشي سياضي

5058 دتيشي صتاى اًگليسي

5059 دتيشي صيست ضٌاسي

5060 دتيشي ضيوي

5061/وليِ گشايص ّا/ دتيشي ػلَم اختواػي 

5062 دتيشي فيضيه

5063 دتيشي هطالؼات اختواػي

6009 دٍخت تداستي

5064 ديٌي ٍػشتي

2047 رٍب فلضات

1020 ساديَتشاپي

1021 ساديَلَطي

1022 ساديَلَطي تطخيصي

2048 ساديٍَتلَيضيَى

5065/وليِ گشايص ّا/ ساٌّواي اهَصضي 

1023 ساٌّواي تْذاضت ػوَهي

6010 ساٌّواي هَصُ ّاٍتٌاّاي تاسيخي

5066 سٍاتطؼوَهي

5068/وليِ گشايص ّا/ سٍاًطٌاسي 

5067 سٍاًطٌاسي وَدواى استثٌائي

4005/وليِ گشايص ّا/ سياضي 

4004 سياضي ٍاهاس

2049 سيختِ گشي

5069 صتاى اًگليسي

5070 صتاى ٍادتيات فاسسي

3048 صساػت ٍاصالح ًثاتات

4006 صهيي ضٌاسي

4007 صيست ضٌاسي

6011 ساخت ػشٍسه ّاي ًوايطي

2050 ساخت ٍتَليذ

2052/وليِ گشايص ّا/ ساختواى 

2051تشافيه- ساختواى 

3049 ساصُ ّاي چَتي

9999 سايشسضتِ ّاي تحصيلي دٍسُ ّاي واسداًي

2053 سشاهيه صٌؼتي

5071 سطح حَصُ ػلويِ لن

2054 سفال ٍسشاهيه

2055 سيستن ّاي اطالع سساًي

2056 سيواى ٍاسيذحفاسي

6012/وليِ گشايص ّا/ سيٌوا

2057 ضْشساصي

3050 ضيشٍفشاٍسدُ ّاي لثٌي

3051تىثيشٍپشٍسش اتضياى- ضيالت 

4008 ضيوي

2059/وليِ گشايص ّا/ ضيوي 

1024/وليِ گشايص ّا/ ضيوي اصهايطگاّي 

2058 ضيوي صٌؼتي

6013 صحٌِ اسائي سيٌوا

2066/وليِ گشايص ّا/ صٌايغ 

2060 صٌايغ اتَهثيل

2061 صٌايغ پالستيه

3052/وليِ گشايص ّا/ صٌايغ چَب 

6015/وليِ گشايص ّا/ صٌايغ دستي 

6014گشايص فشش- صٌايغ دستي 

2062 صٌايغ ضيويايي

2063/وليِ گشايص ّا/ صٌايغ ضيويايي 

3053/وليِ گشايص ّا/ صٌايغ غزايي 

2064 صٌايغ فلضي

0003054/ًيطىشٍ/ صٌايغ لٌذساصي 

2065 صٌايغ الستيه

6016 صٌايغ ًساخي

2067 صٌؼت سًگساصي

3055 صٌؼت ضيشيٌي ساصي

2068 طشاحي خاهذات

6017 طشاحي لثاس

2069 طشاحي هاضيي االت

2070 طشاحي ًٍمطِ وطي صٌؼتي

6018 ػىاسي خثشي

2072 ػالئن الىتشيىي

5072 ػلَم اختواػي

5073 ػلَم اداسي

5074سٍاتطؼوَهي- ػلَم استثاطات اختواػي 

1025 ػلَم اصهايطگاّي

7003 ػلَم اصهايطگاّي داهپضضىي

5075/وليِ گشايص ّا/ ػلَم التصادي 

5076/وليِ گشايص ّا/ ػلَم اًتظاهي 

5077 ػلَم اًساًي

5078 ػلَم تاًىي

4009/وليِ گشايص ّا/ ػلَم پايِ 

5079 ػلَم تدشتي

5080/وليِ گشايص ّا/ ػلَم تشتيتي 

3056 ػلَم داهي

2071ًاٍتشي- ػلَم دسيايي 

5081 ػلَم سياسي

5082 ػلَم لشاى ٍحذيث

5083 ػلَم لضايي

3057 ػلَم گياّي

5084 ػلَم ًظاهي

6019 ػلَم ٌّشي

2073ساُ ٍساختواى- ػوشاى 

2074 ػوشاى سٍستايي
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کد و نام رشته های تحصیلی دوره کاردانی 
2075 ػوشاى ضْشي

3058ضيالتي- ػول اٍسي فشاٍسدُ ّاي دسيايي 

2076 ػوليات پااليص

2077 ػوليات حشاستي

5085 ػوليات وطَسي

3059 فشاٍسي پَست ٍالياف

3060 فشاٍسي خَسان دام

3061 فشاٍسي هَادهؼذًي

5086 فشٌّگ ٍهؼاسف اسالهي

2078 فلضواسي

2079 فٌاٍسي اطالػات

2080 فٌاٍسي اطالػات ٍاستثاطات

1030 فَسيت ّاي پضضىي

4010 فيضيه

2081/هحض ٍواستشدي / فيضيه 

6020/وليِ گشايص ّا/ فيلن ساصي 

6021 فيلوٌاهِ ًَيسي

2082 لالة ساصي

2083 لذست

2084 واستشدواهپيَتش

2085 واستَگشافي

2086 واسداى پشٍاص

2087 واسداى فٌي حفاسي

2088ػوليات پتشٍضيوي- واسداى فٌي ضيوي 

2089 واسداى فٌي صذاٍسيوا

2090 واسداى فٌي وطتي

2091 واسداى فٌي هىاًيه

3062 واسداًي اتخيضداسي

2092 واسداًي اتضاسساصي

3063 واسداًي اتطٌاسي

2093 واسداًي اپتيه

5087 واسداًي اداسي ٍهالي

5088 واسداًي التصاد

5089 واسداًي تاصسگاًي

5090 واسداًي تاستاى ضٌاسي

2094 واسداًي پست

2095 واسداًي پليوش

5091 واسداًي تاسيخ

2096 واسداًي تسليحات

5092 واسداًي خغشافيا

2097 واسداًي خلثاًي

2098 واسداًي دسٍدگشي

2099 واسداًي صهيي ضٌاسي

3064 واسداًي صًثَسداسي

2100 واسداًي ضيطِ

6022 واسداًي ػىاسي

2101 واسداًي فٌي حفاسي

6023 واسداًي فيلن تشداسي

6024 واسداًي للوضًي

1026 واسداًي هاهايي

5093 واسداًي هشتيگشي ٍسصش

3065 واسداًي هشتغ

3066 واسداًي هشتغ داسي

5094 واسداًي هشدم ضٌاسي

2102 واسداًي ًاٍتشي

2103 واسداًي ًَسدفَالد

2104 واسداًي َّاضٌاسي

2105 واسداًي َّاًَسدي

6025/وليِ گشايص ّا/ واسگشداًي 

2106 واسّاي ػوَهي ساختواى

2107سخت افضاسًٍشم افضاس- واهپيَتش

5095/وليِ گشايص ّا/ وتاتذاسي ٍاطالع سساًي 

3067/وليِ گشايص ّا/ وطاٍسصي 

1027 ووه هٌْذس تْذاضت

2108 وٌتشل صٌؼتي

2109 وٌتشل ويفي خَدسٍ

2110 وٌتشل ويفي لطؼات خَدسٍ

2111 وٌتشل ٍاتضاسدليك

2112 وٌتشل ٍويفيت دسصٌؼت سيواى

5096/گشايص ون تَاى / وَدواى استثٌائي 

5097 وَدوياسي

6026 گشافيه

6027 گشافيه ساياًِ

6028 گشين ٍهاسه

3068 گل ٍگياّاى صيٌتي

2113 هاضيي اتضاس

3069 هاضيي االت وطاٍسصي

2114 هتالَطي

2115/وليِ گشايص ّا/ هتالَطي 

5098 هتشخوي صتاى اًگليسي

5099 هتصذي اهَساهَصضي

2116/وليِ گشايص ّا/ هدوَػِ تشق 

2117/وليِ گشايص ّا/ هدوَػِ ساخت ٍتَليذ

2118/وليِ گشايص ّا/ هدوَػِ ػوشاى 

2119/وليِ گشايص ّا/ هدوَػِ واهپيَتش

2120/وليِ گشايص ّا/ هدوَػِ هىاًيه 

3070 هحيطضيست

2122/وليِ گشايص ّا/ هخاتشات 

2121 هخاتشات َّاپيوايي

1028 هذاسن پضضىي

5100 هذدواسي اختواػي

2123 هذلساصي
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کد و نام رشته های تحصیلی دوره کاردانی 
5112/وليِ گشايص ّا/ هذيشيت 

5101 هذيشيت اهَساهذاد

5124 هذيشيت اهَستاًىي

5102تاصسگاًي دٍلتي- هذيشيت اهَسدٍلتي 

5103 هذيشيت اهَسفشٌّگي ٍخذهات اختواػي

5125 هذيشيت اهَسگوشوي

5104 هذيشيت تاصسگاًي

5105/وليِ گشايص ّا/ هذيشيت تشًاهِ سيضي 

5106 هذيشيت تيوِ

5107 هذيشيت تَسؼِ سٍستائي

2124 هذيشيت چاج ًٍطش

5108 هذيشيت خاًَادُ

5109/وليِ گشايص ّا/ هذيشيت سٍاتطؼوَهي 

5110 هذيشيت صٌؼتي

5111 هذيشيت وسة ٍواس

5113 هذيشيت ًظاهي

5115خذهات الاهتي- هذيشيت ّتلذاسي 

5114 هذيشيت ٍخذهات اختواػي اهَسفشٌّگي

2125 هشالثت پشٍاص

5116 هشتي اهَصضياس

5117 هشتي وَدن

5118 هشتي هؼلَليي رٌّي

5119 هشتي ٍسصش

3071 هشغذاسي صٌؼتي

5120 هطاٍسُ

5121 هطالؼات اختواػي

2126/وليِ گشايص ّا/ هؼذى 

6029 هؼلن فٌي استثاطتصَيشي

2127 هؼلن فٌي الىتشٍتىٌيه

2130/وليِ گشايص ّا/ هؼلن فٌي تشق 

2128 هؼلن فٌي تشق لذست

2129 هؼلن فٌي تشق ٍالىتشًٍيه

2131 هؼلن فٌي تاسيسات

2133/وليِ گشايص ّا/ هؼلن فٌي تاسيسات 

2132 هؼلن فٌي تاسيسات اتشساًي ٍگاصسساًي

6030 هؼلن فٌي تىٌَلَطي طشاحي ٍدٍخت

2134 هؼلن فٌي سيختِ گشي

2135 هؼلن فٌي صٌايغ اتَهثيل

2136 هؼلن فٌي صٌايغ چَب

2137 هؼلن فٌي صٌايغ ضيويايي

2138 هؼلن فٌي ػوشاى

2139 هؼلن فٌي لالة ساصي

2140ًشم افضاس- هؼلن فٌي واهپيَتش

6031 هؼلن فٌي گشافيه

2141 هؼلن فٌي هاضيي اتضاس

2142 هؼلن فٌي هؼواسي

2143 هؼلن فٌي هىاًيه

2144 هؼلن فٌي ًمطِ تشداسي

2145/وليِ گشايص ّا/ هؼواسي 

3072 هىاًسيي هاضيي ّاي وطاٍسصي

3073 هىاًيضاسيَى هاضيي االت

3074 هىاًيضاسيَى هاضيي ّاي وطاٍسصي

2146 هىاًيه

2150/وليِ گشايص ّا/ هىاًيه 

2147 هىاًيه خَدسٍ

2148تاسيسات ػوَهي صٌايغ- هىاًيه صٌايغ 

2149 هىاًيه ػوَهي

2152/وليِ گشايص ّا/ هَاد

2151 هَادپشاًشطي

5122 هَصُ داسي

6032ساصايشاًي ٍخْاًي- هَسيمي 

2153 هًَتاطخَدسٍ

5123/وليِ گشايص ّا/ هيْواًذاسي 

6033 ًماضي

2154/وليِ گشايص ّا/ ًمطِ تشداسي 

2155 ًمطِ وطي ساختواى

2156 ًمطِ وطي صٌؼتي

2157/وليِ گشايص ّا/ ًمطِ وطي ػوَهي 

2158 ًمطِ وطي هؼواسي

2159سذٍضثىِ- ًگْذاسي ٍتْشُ تشداسي لٌات 

2160 ًگْذاسي ٍتؼويشات هاضيي ّاي ساُ ساصي

2161 ًگْذاسي ٍهشهت ساختواى

6034 ًوايص ٌٍّشّاي ًوايطي

6035 ًَاصًذگي ساصايشاًي

6036 ًَاصًذگي ساصخْاًي

2162 ّذايت ساّثشدي لَوَهَتيَ

6037 ٌّش

6038/وليِ گشايص ّا/ ٌّشّاي تدسوي 

6039 ٌّشّاي چَتي

6040 ٌّشّاي سٌتي

1029 َّضثشي
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