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 ها رشته شغل
 -علوم تربیتی )لیسانس، فوق لیسانس( آموزگاری ابتدایی )استثنایی(

گرایش کودکان  روانشناسی تربیتی
 -استثنایی )لیسانس، فوق لیسانس(

)به استثنای  روانشناسی کلیه گرایشها
روانشناسی صنعتی()لیسانس، فوق 

 لیسانس(
آموزش ابتدایی)لیسانس، فوق  )ابتدایی(ابتدایی آموزگاری 

برنامه ریزی درسی)لیسانس،  -لیسانس(
 ۲سطح  -فوق لیسانس(

حوزوی)فوق  ۳سطح  -حوزوی)لیسانس(
علوم تربیتی)لیسانس، فوق  -لیسانس(
  -لیسانس(

)لیسانس، فوق  ادبیات فارسی زبان و دبیر ادبیات فارسی
 -)لیسانس( حوزوی ۲سطح  -لیسانس(

دبیری  -)فوق لیسانس( حوزوی ۳سطح 
 فارسی )لیسانس، فوق لیسانس(ادبیات 

ورزشی  معلم تربیت بدنی و علوم دبیر تربیت بدنی
تربیت بدنی و  -)لیسانس، فوق لیسانس(

 علوم ورزشی )لیسانس، فوق لیسانس(
مشاوره و راهنمایی )لیسانس، فوق  علوم تربیتیدبیر روانشناسی و 

روانشناسی )لیسانس، فوق  -لیسانس(
 لیسانس(

ریاضی  -آمار )لیسانس، فوق لیسانس( دبیر ریاضی
دبیری ریاضی  -)لیسانس، فوق لیسانس(
 )لیسانس، فوق لیسانس(



 

2 
 

IRANMOSAHEBE.IR – ایران مصاحبه 

 -زبان انگلیسی )لیسانس، فوق لیسانس( دبیر زبان و ادبیات انگلیسی
انگلیسی )لیسانس، فوق  دبیری زبان
 لیسانس(

 -شیمی )لیسانس، فوق لیسانس( شیمیدبیر 
مهندسی شیمی )لیسانس، فوق 

دبیری شیمی )لیسانس، فوق  -لیسانس(
 لیسانس(

زبان و ادبیات عرب )لیسانس، فوق  دبیر عربی
 -حوزوی )لیسانس( ۲سطح  -لیسانس(

دبیری  -حوزوی )فوق لیسانس( ۳سطح 
)لیسانس، فوق  زبان و ادبیات عرب

 دبیری دینی و عربی -لیسانس(
ادبیات عرب  -)لیسانس، فوق لیسانس(
 )لیسانس، فوق لیسانس(

جامعه شناسی )لیسانس، فوق  دبیر علوم اجتماعی
 -حوزوی )لیسانس( ۲سطح  -لیسانس(

علوم  -حوزوی )فوق لیسانس( ۳سطح 
علوم  -اجتماعی )لیسانس، فوق لیسانس(
ارتباطات اجتماعی )لیسانس، فوق 

مردم شناسی )لیسانس، فوق  -لیسانس(
دبیری علوم اجتماعی  -لیسانس(

 )لیسانس، فوق لیسانس(
فیزیک  -شیمی )لیسانس، فوق لیسانس( دبیر علوم تجربی

دبیر علوم  -)لیسانس، فوق لیسانس(
دبیری  -تجربی )لیسانس، فوق لیسانس(
زیست شناسی )لیسانس، فوق 

زیست شناسی )لیسانس،  -لیسانس(
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دبیری فیزیک )لیسانس،  -فوق لیسانس(
دبیری شیمی )لیسانس،  -فوق لیسانس(
 فوق لیسانس(

آموزش علوم تجربی )لیسانس، فوق  علوم زیستی و بهداشتی دبیر
زیست شناسی )لیسانس،  -لیسانس(

)لیسانس،  میکروبیولوژی -فوق لیسانس(
دبیری زیست شناسی  -فوق لیسانس(

 )لیسانس، فوق لیسانس(
دبیری  -)لیسانس، فوق لیسانس(فیزیک  دبیر فیزیک

 فیزیک )لیسانس، فوق لیسانس(
الهیات و معارف اسالمی )لیسانس، فوق  معارف اسالمی )فلسفه(دبیر 

 -حوزوی )لیسانس( ۲سطح  -لیسانس(
فلسفه  -حوزوی )فوق لیسانس( ۳سطح 

 )لیسانس، فوق لیسانس(
 برنامه ریزی سیستم های اقتصادی دبیری اقتصاد

علوم  -)لیسانس، فوق لیسانس(
 اقتصادی )لیسانس، فوق لیسانس(

تاریخ انقالب اسالمی )لیسانس، فوق  دبیری تاریخ
 -حوزوی )لیسانس( ۲سطح  -لیسانس(

دبیری  -حوزوی )فوق لیسانس( ۳سطح 
تاریخ  -تاریخ )لیسانس، فوق لیسانس(

 )لیسانس، فوق لیسانس(
 -جغرافیا )لیسانس، فوق لیسانس( دبیری جغرافیا)جغرافیا(

 -ژئوفیزیک )لیسانس، فوق لیسانس(
 -)لیسانس، فوق لیسانس(دبیری جغرافیا 

علوم زمین شناسی )لیسانس، فوق 
 لیسانس(
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زمین  -جغرافیا )لیسانس، فوق لیسانس( دبیری جغرافیا )زمین شناسی(
علوم  -شناسی )لیسانس، فوق لیسانس(

 زمین )لیسانس، فوق لیسانس(
 -مهندسی مواد )لیسانس، فوق لیسانس( دبیری حرفه و فن )کار و فناوری(

مکانیک )لیسانس، فوق مهندسی 
 لیسانس(

الهیات و معارف اسالمی )لیسانس، فوق  دبیری معارف اسالمی )معارف اسالمی(
 -حوزوی )لیسانس( ۲سطح  -لیسانس(

دبیری  -حوزوی )فوق لیسانس( ۳سطح 
 -دینی و عربی )لیسانس، فوق لیسانس(

دبیری الهیات و معارف اسالمی 
درجه  -)لیسانس، فوق لیسانس(

حافظ ممتاز قرآن )لیسانس،  -۲تخصصی 
حافظ  -۳درجه تخصصی  -فوق لیسانس(

 کل قرآن )لیسانس، فوق لیسانس(
ارتباط تصویری )لیسانس، فوق  دبیری هنر

تصویر سازی )لیسانس، فوق  -لیسانس(
معماری )لیسانس، فوق  -لیسانس(
معماری منظر )لیسانس، فوق  -لیسانس(
نقاشی )لیسانس، فوق  -لیسانس(
 لیسانس(

بهداشت عمومی )لیسانس، فوق  مراقب سالمت
بهداشت محیط )لیسانس،  -لیسانس(

بهداشت مدارس  -فوق لیسانس(
پرستاری  -)لیسانس، فوق لیسانس(
تغذیه  -)لیسانس، فوق لیسانس(
علوم تغذیه  -)لیسانس، فوق لیسانس(
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مامایی  -)لیسانس، فوق لیسانس(
 )لیسانس، فوق لیسانس(

الهیات و معارف اسالمی )لیسانس، فوق  تربیتی مدارسمربی امور 
 -حوزوی )لیسانس( ۲سطح  -لیسانس(

علوم  -حوزوی )فوق لیسانس( ۳سطح 
علوم  -تربیتی )لیسانس، فوق لیسانس(
درجه  -قرآنی )لیسانس، فوق لیسانس(

حافظ ممتاز قرآن )لیسانس،  -۲تخصصی 
حافظ  -۳درجه تخصصی  -فوق لیسانس(

 -کل قرآن )لیسانس، فوق لیسانس(
 روانشناسی )لیسانس، فوق لیسانس(

 -مشاوره )لیسانس، فوق لیسانس( مشاور واحد آموزشی
 روانشناسی )لیسانس، فوق لیسانس(

گرایش قدرت )لیسانس، مهندسی برق  )الکتروتکنیک( هنرآموز الکتروتکنیک
مهندسی برق گرایش  -فوق لیسانس(

 -لیسانس، فوق لیسانس(کنترل )
مهندسی تکنولوژی برق گرایش قدرت و 

 -کنترل )لیسانس، فوق لیسانس(
)لیسانس،  مهندسی تکنولوژی کنترل

-مهندسی تکنولوژی برق -فوق لیسانس(
 قدرت )لیسانس، فوق لیسانس(

 -لیسانس(مهندسی برق )لیسانس، فوق  مکاترونیک(هنرآموز الکتروتکنیک )
مهندسی مکانیک )لیسانس، فوق 

مکاترونیک )لیسانس، فوق  لیسانس(
 لیسانس(

 -دامپروری )لیسانس، فوق لیسانس( هنرآموز امور دامی
 -دامپزشکی )لیسانس، فوق لیسانس(
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مهندسی تولیدات دامی )لیسانس، فوق 
مهندسی علوم دامی  -لیسانس(

 )لیسانس، فوق لیسانس(
تكنولوژي توليدات زراعي )ليسانس، فوق  و باغیهنرآموز امور زراعی 

كنولوژي توليدات گياهي ت -ليسانس(
هندسي م -)ليسانس، فوق ليسانس(

زراعت و اصالح نباتات )ليسانس، فوق 
مهندسي توليدات گياهي  -ليسانس(

هندسي م -)ليسانس، فوق ليسانس(
كشاورزي گرايش باغباني )ليسانس، فوق 

مهندسي كشاورزي گرايش  -ليسانس(
)ليسانس، فوق نباتات زراعت و اصالح 

مهندسي كشاورزي گرايش   -ليسانس(
 -گياه پزشكي )ليسانس، فوق ليسانس(

كنولوژي توليدات باغي )ليسانس، فوق ت
گل و  علمي كاربردي پرورش -ليسانس(

 -فوق ليسانس( گياه زينتي )ليسانس،
لمي كاربردي مديريت تلفيقي افات ع

هندسي م -)ليسانس، فوق ليسانس(
تكنولوژي گياه پزشكي )ليسانس، فوق 

 ليسانس(
 حسابداری )لیسانس، فوق لیسانس( هنرآموز حسابداری

مهندسي قالب سازي )ليسانس، فوق  (هنرآموز ساخت و تولید )ساخت و تولید
ساخت و مهندسي تكنولوژي  -ليسانس(

-توليد )ليسانس، فوق ليسانس(
مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد 

 )ليسانس، فوق
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مهندسي ماشين ابزار  -ليسانس(
مهندسي  -)ليسانس، فوق ليسانس(

 ساخت و توليد )ليسانس، فوق ليسانس(
مهندسي تكنولوژي گرايش ساختمان  هنرآموز ساختمان

مهندسي  -)ليسانس، فوق ليسانس(
ساختمان )ليسانس، فوق تكنولوژي 
مهندسي عمران گرايش عمران  -ليسانس(

مهندسي  -)ليسانس، فوق ليسانس(
 -اجرايي عمران )ليسانس، فوق ليسانس(

مهندسي معماري و شهرسازي )ليسانس، 
مهندسي تكنولوژي  -فوق ليسانس(

عمران گرايش عمران )ليسانس، فوق 
مهندسي فناوري عمران  -ليسانس(

ازي )ليسانس، فوق گرايش ساختمان س
 ليسانس(

چوب شناسي و صنايع چوب )ليسانس،  هنرآموز صنایع چوب
سازه هاي چوبي   -فوق ليسانس(

نايع چوب ص -)ليسانس، فوق ليسانس(
هندسي م -)ليسانس، فوق ليسانس(

 صنايع چوب
)گرايش صنايع چوب( )ليسانس، فوق 

كارشناسي سازه هاي چوبي  -ليسانس(
هندسي م  -)ليسانس، فوق ليسانس(

  -صنايع مبلمان )ليسانس، فوق ليسانس(
تكنولوژي صنايع چوب و كاغذ  هندسيم

ندسي مه -)ليسانس، فوق ليسانس(
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سازه هاي چوبي )ليسانس، فوق 
 ليسانس(

دوخت )ليسانس، فوق طراحي و  هنرآموز طراحی و دوخت
طراحي لباس و خياطي  -ليسانس(

طراحي پوشاك  -)ليسانس، فوق ليسانس(
تكنولوژي  -)ليسانس، فوق ليسانس(

 طراحي و
طراحي  -دوخت )ليسانس، فوق ليسانس(
 لباس )ليسانس، فوق ليسانس(

مهندسی کامپیوتر )لیسانس، فوق  هنرآموز کامپیوتر
 لیسانس(

بهداشت عمومي )ليسانس، فوق  هنرآموز کودکیاری
پستاري )ليسانس، فوق  -ليسانس(
علوم تربيتي گرايش اموزش و  -ليسانس(

پرورش دبستاني و پيش دبستاني 
علوم تربيتي  -)ليسانس، فوق ليسانس(

گرايش روانشناسي تربيتي )ليسانس، 
علوم تربيتي گرايش  -فوق ليسانس(

مشاوره و راهنماي تحصيلي )ليسانس، 
کودكياري گرايش مربي  -نس(فوق ليسا

مربي  -كودك )ليسانس، فوق ليسانس(
 بهداشت )ليسانس، فوق ليسانس(

تلویزیون و هنرهای دیجیتالی )لیسانس،  هنرآموز گرافیک )انیمیشن(
 فوق لیسانس(

ارتباط تصویری )لیسانس، فوق  هنرآموز گرافیک )گرافیک(
گرافیک )لیسانس، فوق  -لیسانس(
تصویری و گرافیک ارتباط  -لیسانس(
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ارتباط  -)لیسانس، فوق لیسانس(
گرافیک )آموزش گرافیک(  -تصویری

 )لیسانس، فوق لیسانس(
 تکنولوژی ماشین های کشاورزی های کشاورزیهنرآموز ماشین

مهندسی  -)لیسانس، فوق لیسانس(
های کشاورزی )لیسانس، فوق ماشین

 لیسانس(
ريخته گري مهندسي متالورژي  هنرآموز متالورژی

مهندسي  -)ليسانس، فوق ليسانس(
تكنولوژي متالورژي ذوب فلزات 

مهندسي مواد  -)ليسانس، فوق ليسانس(
 -و متالورژي )ليسانس، فوق ليسانس(
مهندسي متالورژي گرايش متالورژي 

 -عمومي )ليسانس، فوق ليسانس(
مهندسي متالورژي گرايش مواد 

مهندسي   -)ليسانس، فوق ليسانس(
ژي گرايش آهن و فوالد )ليسانس، متالور 

انتخاب و شناسايي مواد  -فوق ليسانس(
 -مدلسازي )ليسانس، فوق ليسانس( -

مهندسي متالورژي گرايش ذوب فلزات 
 )ليسانس، فوق ليسانس(

مهندسی معدن )لیسانس، فوق  هنرآموز معدن
مهندسی تکنولوژی استخراج  -لیسانس(

معادن زیرزمینی )لیسانس، فوق 
 لیسانس(

)لیسانس، فوق  مکانیک خودرو هنرآموز مکانیک خودرو
مهندسی تکنولوژی مکانیک  -لیسانس(
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 -خودرو )لیسانس، فوق لیسانس(
مهندسی تکنولوژی خودرو )لیسانس، 

 فوق لیسانس(
مکانیک موتورهای دریایی )لیسانس،  مکانیک موتورهای دریایی هنرآموز

مهندسی مکانیک کشتی  -فوق لیسانس(
مهندسی دریا  -لیسانس، فوق لیسانس()

گرایش کشتی سازی )لیسانس، فوق 
مهندسی دریا و کشتی سازی  -(لیسانس

 )لیسانس، فوق لیسانس(
مهندسی دریا گرایش دریانوردی  هنرآموز ناوبری

ناوبری  -)لیسانس، فوق لیسانس(
مهندسی  -)لیسانس، فوق لیسانس(

 دریانوردی )لیسانس، فوق لیسانس(
 -دبیری نقاشی )لیسانس، فوق لیسانس( هنرآموز نقاشی

 نقاشی )لیسانس، فوق لیسانس(
علنی کاربردی معماری )لیسانس، فوق  هنرآموز نقشه کشی عمومی )معماری(

معماری داخلی )لیسانس، فوق  -لیسانس(
مهندسی معماری )لیسانس،  -لیسانس(

 مهندسی معماری گرایش -فوق لیسانس(
 -شهرسازی )لیسانس، فوق لیسانس(

مهندسی تکنولوژی معماری )لیسانس، 
 فوق لیسانس(

كارداني فني برق قدرت گرايش)توزيع،  الکتروتکنیک(هنرآموز )استاد کار 
کارداني  -پست ، انتقال( )فوق ديپلم(

فني الكتروتكنيك گرايش تاسيسات 
کارداني فني  -الكتريكي )فوق ديپلم(

الكتروتكنيك گرايش برق صنعتي )فوق 
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كارداني فني برق و تاسيسات   -ديپلم(
کاردان فني  -گرايش برق )فوق ديپلم(
 م(الكتروتكنيك )فوق ديپل

کاردانی فنی طراحی و دوخت )فوق  هنرآموز )استاد کار طراحی و دوخت(
فوق کاردانی فنی طراحی پوشاک ) -دیپلم(
کاردانی فنی لباس و خیاطی  -دیپلم(

 پوشاک )فوق دیپلم( -)فوق دیپلم(
الکترونیک  -الکترونیک )فوق دیپلم( هنرآموز )استاد کار الکترونیک(

 -گرایش رادیو و تلویزیون )فوق دیپلم(
الکترونیک و ابزار دقیق )فوق  -برق

 الکترونیک عمومی )فوق دیپلم( -دیپلم(
 -)فوق دیپلم( ساختمان گرایش ساختمان ساختمان( هنرآموز )استاد کار

ساختمان گرایش کارهای عمومی 
ساختمان گرایش  -)فوق دیپلم( ساختمان

 -اجرای ساختمان های بتنی )فوق دیپلم(
ساختمان گرایش نگهداری و مرمت 

 ساختمان )فوق دیپلم(
صنایع فلزی گرایش صنایع فلزی )فوق  هنرآموز )استاد کار صنایع فلزی(

صنایع فلزی گرایش جوشکاری  -دیپلم(
 )فوق دیپلم(

کاردانی تاسیسات گرایش )حرارتی،  هنرآموز )استاد کار تاسیسات(
تهویه و نبرید ، حرارت مرکزی و تهویه 

 )فوق دیپلم(مطبوع، حرارتی و برودتی(
کاردان فنی ساخت و تولید ماشین ابزار  هنرآموز )استاد کار ساخت و تولید(

کاردان فنی ساخت و تولید  -)فوق دیپلم(
 گرایش قالب سازی )فوق دیپلم(
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های چوبی صنایع چوب و کاغذ، سازه صنایع چوب( هنرآموز )استاد کار
 )فوق دیپلم(

 کاردانی فنی مکانیک خودرو )فوق دیپلم( هنرآموز )استاد کار مکانیک خودرو(
مهندسی برق گرایش مخابرات )لیسانس،  هنرآموز الکترونیک

مهندسی تکنولوژی  -فوق لیسانس(
 -الکترونیک )لیسانس، فوق لیسانس(

گرایش الکترونیک مهندسی برق 
مهندسی  -)لیسانس، فوق لیسانس(

علمی کاربردی برق الکترونیک )لیسانس، 
مهندسی تکنولوژی برق  -فوق لیسانس(

گرایش الکترونیک، مخابرات )لیسانس، 
 فوق لیسانس(

مهندسی مکانیک گرایش حرارت سیاالت  هنرآموز تاسیسات
مهندسی  -)لیسانس، فوق لیسانس(

ل انرژی )لیسانس، مکانیک گرایش تبدی
تاسیسات گرایش  -فوق لیسانس(

، تهویه و تبرید، حرارت مرکزی و حرارتی
 -تهویه مطبوع )لیسانس، فوق لیسانس(
مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و 

 -برودتی )لیسانس، فوق لیسانس(
مهندسی فناوری تاسیسات حرارتی و 

 برودتی )لیسانس، فوق لیسانس(
علمی کاربردی صنایع دستی )لیسانس،  هنرآموز صنایع دستی

صنایع دستی گرایش  -فوق لیسانس(
های فرش ، چوب ، فلز ، سفال و شیشه 

 )لیسانس، فوق لیسانس(
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مهندسی علوم و صنایع غذایی  هنرآموز صنایع غذایی
مهندسی  -)لیسانس، فوق لیسانس(

کشاورزی صنایع غذایی )لیسانس، فوق 
صنایع های مهندسی ماشین -لیسانس(

 غذایی )لیسانس، فوق لیسانس(
 -جوشکاری )لیسانس، فوق لیسانس( هنرآموز صنایع فلزی

 -صنایع فلزی )لیسانس، فوق لیسانس(
مهندسی تکنولوژی جوشکاری )لیسانس، 

مهندسی مواد گرایش  -فوق لیسانس(
 -جوشکاری )لیسانس، فوق لیسانس(

مهندسی فناوری جوش )لیسانس، فوق 
 لیسانس(


