
قابلیت محاسبه(همترازی)عنوان مدرک تحصیلی مرتبط عنوان مدرک تحصیلی اصلی تاریخ نامهشماره نامهردیف

داردکارشناسی ناپیوسته مهندسی ایمنی و حفاظتکارشناسی ناپیوسته تکنولوژی ایمنی صنعتی و محیط کار1145877396/07/26

دارد(سایر گرایشها)کارشناسی مهندسی منابع طبیعی(رشته جنگل)کارشناسی مهندسی جنگلداری2145877196/07/26

داردعمران- کارشناسی ناپیوسته مهندسی عمرانکارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران3151723296/08/24

داردکارشناسی عمران روستاییکارشناسی آبادانی روستاها4152085896/08/27

نداردندارد(کهاد مدیریت آموزشی)لیسانس علوم تربیتی5152085996/08/27

دارد(تمام گرایشها)کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی مهندسی مکانیک کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی طراحی و نقشه کشی صنعتی6152621196/08/30

داردکارشناسی مهندسی الکتروتکنیک  (مکانیک)کارشناسی مهندسی دیزل الکتریک7152622996/08/30

دارد(تمام گرایشها )کاردانی مهندسی مکانیک کاردانی فنی مکانیک ماشین آالت 8153698296/09/07

دارد(تمام گرایشها )کارشناسی مهندسی مکانیک کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی مکانیک ماشین های راهسازی و راهداری9153698296/09/07

داردکارشناسی ناپیوسته مهندسی معماریطراحی محیط بیرونی- کارشناسی ناپیوسته حرفه ای معماری10155162896/09/13

دارد(سایر گرایشها)کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزیکارشناسی ارشد اقتصاد از دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز11155449096/09/14

دارد(سایر گرایشها)کاردانی مدیریتکاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار 12155410596/09/14

دارد(تمام گرایشها)مهندسی شیمیکارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی صنایع شیمیایی13158056596/09/28

داردکاردانی ناپیوسته  بندرکاردانی ناپیوسته فناوری بنادر و لنگرگاه ها گرایش تجهیزات و ماشین آالت14158959296/10/03

دارد(سایر گرایشها)کاردانی ناپیوسته مهندسی کشاورزیکاردانی ناپیوسته امور زراعی باغی گرایش تکنولوژی گیاه پزشکی 15159289496/10/05

دارد(سایر گرایشها)کارشناسی ناپیوسته مهندسی کشاورزی(سایر گرایشها)کارشناسی ناپیوسته مهندسی کشاورزی 16159289496/10/05

داردراهسازی-کاردانی مهندسی راه کاردان فنی زیر سازی راه 17161288896/10/13

دارد(تمام گرایشها)کاردانی ناپیوسته مهنسی صنایع (مکانیکی)کاردانی ناپیوسته کنترل کیفی قطعات خودرو1827660797/06/02

دارد(تمام گرایشها)کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی مکانیککارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه کشی صنعتی1926463197/05/26

دارد(تمام گرایشها)فوق دیپلم علمی کاربردی برق (از آموزشگاه کمک مهندسی نیروی هوایی)فوق دیپلم کمک مهندس 2027660597/06/02

دارد(سایر گرایشها)کارشناسی ناپیوسته منابع طبیعیکارشناسی ناپیوسته احیاء و بهره برداری ازز مناطق بیابانی 2127660997/06/02

داردکارشناسی ریاضی کارشناسی علوم کامپیوتر2234457097/07/06



نداردندارددامپزشکی2335119697/07/08

دارد(سایر گرایشها)دکترای مهندسی کشاورزی از دانشگاه ایرلند (ساقه و ریشه)دکترای بیماری شناسی گیاهی2435120097/07/08

دارد(تمام گرایشها)کارشناسی مهندسی برق الکترونیک -دوره آموژشی عالی آزاد معادل کارشناسی در رشته مهندسی برق2535119897/07/08

داردکارشناسی ناپیوسته مهندسی منابع طبیعیکارشناسی ناپیوسته مرتع داری2635120197/07/08

نداردنداردکارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی گرایش روزنامه نگاری2735119997/07/08

داردکارشناسی ارشد حقوق کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی 2835720797/07/10

داردکارشناسی حقوقکارشناسی علوم قضایی2935720797/07/10

دارد(سایر گرایشها)کارشناسی منابع طبیعی مرتع وآبخیز داری- کارشناسی مهندسی منابع طبیعی 3040072497/07/29

دارد(سایر گرایشها)کارشناسی ناپیوسته منابع طبیعی کارشناسی ناپیوسته آبخیز داری گرایش فرسایش و رسوب 3140072497/07/29

دارد(سایر گرایشها)کارشناسی ناپیوسته منابع طبیعی اقتصاد کشاورزی- کارشناسی مهندسی کشاورزی 3243586097/08/17

دارد(سایر گرایشها)کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی کشاورزیکارشناسی ارشد ناپیوسته مدیریت کشاورزی3343586097/08/17

دارد(تمام گرایشها)کارشناسی ناپیوسته مهندسی برق کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کنترل گرایش فرآیند3443579297/08/16

داردکارشناسی ارشد فیزیکنانو فتونیک - کارشناسی ارشد مهندسی فتونیک 3545159697/08/24

دارد(سایر گرایشها)کارشناسی ناپیوسته در مدیریت کارشناسی ناپیوسته در مدیریت جهانگردی 3645175897/08/25

داردکارشناسی حقوقکارشناسی الهیات، فقه و مبانی حقوق اسالمی3747092597/09/04

داردکارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی معماریطراحی و نوسازی بافت های فرسوده- کارشناسی ناپیوسته مهندسی فناوری معماری 3851375797/09/23

دارد(تمام گرایشها)کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی مکانیککارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی مکاترونیک3951373597/09/23

دارد(تمام گرایشها)کاردانی ناپیوسته مهندسی مکانیککاردانی ناپیوسته تعمیر و نگهداری خودرو 4051932297/09/25

دارد(تمام گرایشها)کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی مکانیک کارشناسی ناپیوسته مهندسی فناوری مکانیک خودرو 4151932297/09/25

نداردقابل محاسبه نیستگرایش مدیریت و برنامه ریزی- کارشناسی علوم تربیتی 429765697/03/02

دارد(سایر گرایشها)کارشناسی ارشد مدیریت (دانشگاه ملی ایران)فوق لیسانس مشاوران اداری 4310618497/03/06

داردکارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی آبهای زیر زمینیآبهای زیر زمینی- کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی آب  4415726297/04/04

داردکاردانی ناپیوسته خط و سازه های ریلیکاردانی ناپیوسته  سازه های زیر زمینی مترو4514666897/03/29



دارد(تمام گرایشها)کاردانی ناپیوسته  مهندسی برقکاردانی ناپیوسته  مهندسی تکنولوژی بهره برداری نیروگاه468707597/02/29

داردکاردانی مهندسی آبشناسی(صادره از وزارت نیرو)کمک مهندسی آب شناسی479766297/03/02

دارد(تمام گرایشها)کاردانی مهندسی برق الکترونیک عمومی- کاردانی الکترونیک483419497/02/01

دارد (تمام گرایشها)کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی مهندسی برق کارشناسی ناپیوسته مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی 493419497/02/01

نداردقابل محاسبه نیستکارشناسی صنایع دستی505361697/02/10

دارد(سایر گرایشها)کاردانی ناپیوسته  مدیریتکاردانی ناپیوسته حرفه ای مدیریت کسب و کار 515419597/02/10

دارد(تمام گرایشها)کاردانی مهندسی مکانیک صادره از آمریکا(مکانیک و نگهداری بدنه)فوق دیپلم تکنسین هواپیما523454697/02/01

5321901597/05/04
صادره از موسسه آموزش عالی )گرایش ساخت و تولید -کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کنترل

(غیر انتفاعی-غیر دولتی -شهاب دانش 
دارد(تمام گرایشها)کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی برق 

نداردقابل محاسبه نیستکارشناس صنایع دستی5415725897/04/04

5526420197/05/25
صادره از پردیس بین المللی توسعه علوم و فنون فارابی شعبه اتحادیه اروپا و )کارشناسی مهندسی عمران 

(مرکز ارتقاء سطح، آزمون و آموزش دانشگاه بین المللی علوم و تحقیقات اوراسیا
ندارد.مورد تایید وزارت علوم نمی باشد

5626420197/05/25
صادره از پردیس بین المللی توسعه علوم و فنون فارابی شعبه اتحادیه اروپا )کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی 

(و مرکز ارتقاء سطح، آزمون و آموزش دانشگاه بین المللی علوم و تحقیقات اوراسیا
ندارد.مورد تایید وزارت علوم نمی باشد

دارد(گرایشهای آب)کارشناسی مهندسی کشاورزی آبیاری-کارشناسی مهندسی زراعی5724884297/05/19

دارد(تمام گرایشها)کارشناسی ناپیوسته مهندسی مکانیکگرایش قالب سازی- کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید 5826463097/05/26

دارد(تمام گرایشها)کاردانی علمی کاربردی مهندسی مکانیک (تعمیرات نیروگاهها)کاردانی علمی کاربردی مکانیک 5916390397/04/07

نداردقابل محاسبه نیستامور رسانه-روابط عمومی- کارشناسی ناپیوسته حرفه ای6025476697/05/22

دارد(تمام گرایشها)کاردانی ناپیوسته مهندسی مکانیککاردانی ناپیوسته مکانیک صنایع گرایش ماشین آالت صنایع6110619197/03/06

داردکارشناسی ناپیوسته مهندسی معماریکارشناسی ناپیوسته کارشناسی حرفه ای معماری طراحی محیط بیرونی6210386597/3/6

نداردقابل محاسبه نیستکارشناسی موزه داری6313875897/03/25

داردکارشناسی ارشد نفت و گازکارشناسی ارشد مهندسی فرآوری و انتقال گاز 643433797/02/01

داردراهسازی-کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی راه راهسازی- کارشناسی ناپیوسته مهندسی فناوری عمران657618297/02/23

داردکارشناسی مهندس عمومی(1350وزارت پست تلگراف و تلفن سال)رشته عمومی - لیسانس مهندسی ارتباط 668706597/02/29



داردکارشناسی ارشد مهندسی محیط زیستمحیط زیست-کارشناسی ارشد مهندسی عمران 671833697/01/21

داردکاردانی شهرسازیفوق دیپلم تکنسین عمران شهری681612697/01/20

دارد(تمام گرایشها)کارشناسی ناپیوسته مهندسی مکانیک کارشناسی ناپیوسته تاسیسات حرارتی و برودتی692360197/01/26

دارد(تمام گرایشها)کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی مکانیککارشناسی ناپیوسته تکنولوژی تولید702355097/01/26

دارد(سایر گرایشها)مهندسی کشاورزی لیسانس مدیریت کشاورزی71175723396/12/22

داردکارشناسی عمران روستاییکارشناسی مهندسی مدیریت و آبادانی روستاها72175689496/12/22

دارد(تمام گرایشها)کارشناسی مهندسی تکنولوژی مکانیکتولیدات صنعتی-لیسانس مهندسی تکنولوژی 7358366497/10/23

داردکارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی عمران و یا تکنولوژی ساختمانساختمان سازی- کارشناسی ناپیوسته مهندسی فناوری عمران7456489797/10/15

دارد(سایر گرایشها)مهندسی کشاورزی زراعت و اصالح نباتات-کارشناسی مهندسی کشاورزی 7556702797/10/16

دارد(سایر گرایشها)مهندسی کشاورزی کارشناسی مهندسی فضای سبز7656702797/10/16

نداردموجود نیستکارشناسی نقاشی772359697/01/26

داردکارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی جوشکاری برقکارشناسی ناپیوسته مهندسی فناوری بازرسی جوش782392397/01/26

داردکاردانی نقشه کشینقشه کشی صنعتی-کاردان فنی مکانیک79170808596/11/30

نداردموجود نیستکارشناسی علوم تربیتی80165386696/11/03

دارد(سایر گرایشها)دکترا در رشته مدیریت دکترای مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیک81171811596/12/06

دارد(تمتم گرایشها)کاردانی در بیری یا تکنولوژی مهندسی برقکاردان آموزش قدرت82164888896/11/1

نداردموجود نیستلیسانس تعاون83165677296/11/4

دارد(تمام گرایشها)کارشناسی مهندسی کشاورزیکارشناسی ناپیوسته مهندسی تولیدات گیاهی84168404096/11/17

داردکاردانی نقشه کشیمعماری-کاردانی نقشه کشی معماری85171855396/12/07

(مجازی-صادره از دانشگاه حکیم سبزواری)مهندسی مدیریت و ساخت -کارشناسی ارشد مهندسی عمران86168406296/11/17
کارشناسی ارشد مهندسی -در صورت دارا بودن مدرک کارشناسی مهندسی عمران

عمران عمران
دارد

نداردارزش استخدامی داشته صادر شده توسط وزارت علوم یا آموزش و پرورش نیست(صادره از وزارت جهاد کشاورزی)کاردان عمران روستایی 87167066096/11/11

داردمهندسی کشاورزی مهندسی زراعت8853066397/10/01



داردمهندسی معماریطراحی و نوسازی بافت های فرسوده-مهندسی فناوری معماری 8946383997/08/29

دارد تکنولوژی عمران مجموعه کارهای آبی - مهندسی تکنولوژی عمران 9058538297/10/24

دارد مهندسی کشاورزی مهندسی کشاورزی زراعت و اصالح نباتات9151049797/09/21

داردمهندسی کشاورزی مهندسی فضای سبز9251049797/09/21

به بخشنامه مراجعه شود صراحا اشاره شده نگهداری و بهره برداری سد و شبکه-تکنولوژی عمران9349355497/09/13

دارد مهندسی مکانیک تمام گرایشهااتوماتیک و کنترل تولید- مهندسی مکاترونیک9449356297/09/13

داردعمران ابمهندسی عمران سازه های هیدرولیکی9558051897/10/22

 وجود دارد مطابق آن عمل شود1394/6/24رشته محیط زیست در جدول بخشنامه آب و فاضالب- مهندسی محیط زیست 9655349897/10/10

 به صراحت مشخص شده است94/6/24 مورخ 94/130439در بخشنامه شماره محیط زیست9758521697/10/24

. بصراحت آورده شده است1394/6/24 مورخ 94/130439 بخشنامه 2در پیوست ساختمان سازی- مهندسی فناوری عمران 9858408497/10/23

(وزارت جهاد کشاورزی )کارشناسی ناپیوسته علوم اجتماعی 9958181997/10/22

 امتیاز تحصیالت به استناد مدارک آموزشی معتبر اشاره شده که از 12در بند پ ماده 

نظر امور نظام فنی و اجرایی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش و 

پروش مراجع معتبر هستند در غیر اینصورت مدارک تحصیلی که توسط وزارتخانه 

های دیگر صادر شده می بایست به تایید معاونت اموزشی وزارت علوم برسد

داردشهرسازی برنامه ریزی شهری 1006311501397/11/14

داردشهرسازی برنامه ریزی شهری و منطقه ایی1016311501397/11/14

داردنقشه برداری - مهندسی عمران نقشه برداری مسیر 10268956997/11/12

نورد فوالد10319317597/4/23

صادره از دانشگاه جامع )مدرک تحصیلی کاردانی ناپیوسته در رشته نورد فوالد 

همتراز با کاردانی ناپیوسته در رشته صنایع فلزی در جدول پیوست  (کاربردی- علمی

، امتیاز آن در رشته های 1394/ 6/ 24 مورخ 94/ 130439بخشنامه شماره  (2)

.پیمانکاری قابل محاسبه است

دارد

داردمهندسی تکنولوژی مکانیک(1355صادره از مدرسه عالی تکنولوژی سمنان )تکنولوژی وسایط نقلیه 10465901197/11/29



اتوماتیک و کنترل تولید- ارشد مهندسی مکاترونیک10549356297/09/13

اتوماتیک  –مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته مهندسی مکاترونیک 

همتراز با کارشناسی ارشد ناپیوسته در  (صادره از دانشگاه آزاد اسالمی)و کنترل ابزار 

بخشنامه شماره  (2)در جدول پیوست  (تمام گرایشها)رشته مهندسی مکانیک 

، امتیاز آن در رشته های پیمانکاری قابل محاسبه 1394/ 6/ 24 مورخ 94/ 130439

.است

داردمهندسی کشاورزی سازه های آبی- ارشد کشاورزی -آبیاری و زهکشی - آبیاری، ارشد کشاورزی - کارشناسی کشاورزی 10664902697/11/24

داردمحیط زیست کاربردی آلودگی محیط زیست- علمی 10755398797/10/10

تهویه مطبوع- کاردانی تاسیسات 10855397997/10/10
در جدول قابل متناسب سازی نیست در صورتی که الزم میدانید به عنوانپ یشنهاد 

 بررسی گردد17ارائه تا در کمیته ماده 

دارد مهندسی برقکاردانی ناپیوسته رشته کاردانی فنی برق صنعتی1098100698/02/23

دارد مکانیکتهویه مطبوع- کاردانی تاسیسات 11012705898/03/13

داردتکنولوژی مکانیکماشین ابزار- مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید 1115840598/02/12

کاردانی پایان دوره آموزشی معماری 1125523798/02/10
در صورتیکه مورد تایید وزارت علوم باشد کاردانی معماری مورد قبول است لکن این 

مدرک فقط ارزش استخدامی دارد

دارد نقشه برداری - کاردانی فنی مهندسی عمران  (دانشگاه جامع علمی کاربردی )کاردانی فنی در رشته نقشه برداری مسیر11370272297/12/15

قابلیت تطبیق ندارد کاردانی مکانیک خاک و آبیاری انستیتو تکنولوژی تبریز11464737297/11/24

داردمهندسی کشاورزی تمام گرایشهاتولیدات گلخانه ایی - کارشناسی مهندسی فناوری باغبانی 11534514598/06/27

دارد مهندسی راه مهندسی عمران راه11640805198/07/23

11739376198/07/17
کاربردی صنعت آب - شبکه های انتقال و توزیع از موسسه اموزش عالی علمی - کارشناسی ناپیوسته برق 

و برق
مدرک فوق لیسانس در صورتی که تجربه موثر دارد مورد قبول است

مهندسی عمران از دانشگاه علم و صنعت ایران (بورسیه وزارت کشور  )کارشناسی مهندسی عمران 11840416998/07/22

عمران ابآب و فاضالب - کاردانی رشته عمران 11939284698/07/17

مکانیک دانشگاه جامع علمی کاربردی - کاردانی گازرسانی 12040620498/07/23

کارشناسی مهندسی آب و خاک12159272398/10/16

ندارد قابل قبول نیست کارشناسی علوم قضایی 12252871398/09/18



داردمدیریت اجراییمهندسی مدیریت اجرایی از دانشگاه پیام نور 12352875398/09/18

دارد راهسازی - مهندسی راه راه از دانشگاه ازاد اسالمی - مهندسی عمران 12443423598/08/07

دارد(سایر گرایشها  )مهندسی کشاورزی مهندسی علوم کشاورزی از دانشگاه پیام نور 12556014198/10/02

دارد  (تمام گرایشها  )مهندسی برق بیوالکتریک از دانشگاه صنعتی سهند- مهندسی برق 12656917198/10/06

دارد(تمام گرایشها  )مهندسی برق  (دانشگاه جامع علمی کاربردی  )نصب و راه اندازی خط برقی 12744140898/08/11

دارد  (سایر گرایشها  )مدیریت  (دوره آموزش عالی غیررسمی - صادره از دانشگاه پیام نور )مدیریت دولتی 12857542698/10/08

دارد  (گرایشهای آب  )مهندسی کشاورزی  (53سال - دانشگاه جندی شاپور  )آب و خاک - مهندسی کشاورزی 12941117997/08/03

دارد کاردانی مخابرات (کاربردی-صادره از دانشگاه جامع علمی  )رادیو ماکس- کاردانی ناپیوسته مخابرات 13072959198/12/14

دارد  (تمام گرایشها  )مهندسی شیمی دانشگاه ازاد اسالمی  (بهره برداری از منابع نفت  )مهندسی شیمی 13166667398/11/18

دارد  کارشناسی رشته متالوژی 49-50صادره از هنرسرای عالی سال (ذوب فلزات و متالوژی  )مهندسی ماشین سازی 13272506798/12/13

دارد  (تمام گرایشها )کاردانی رشته مهندسی صنایع  (1357مدرسه عالی تکنولوژی سمنان سال)کاردانی رشته طراحی و صنعتی 13373178998/12/17

دارد عمران - کاردانی رشته مهندسی عمران  (کاربردی - دانشگاه جامع علمی  )امور پیمانها- کاردانی فنی عمران 13463506098/11/04

دارد مهندسی تکنولوژی راه یا راهسازی  (کاربردی - دانشگاه جامع علمی  )راهسازی - کارشناسی مهندسی عمران 13563506098/11/04

ندارد صرفا ارزش استخدامی دارد  (78از دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپورسال )منابع آب - کارشناسی مهندسی عمران 13668045498/11/23

دارد  (گرایشهای آب  )مهندسی کشاورزی  (دانشگاه پیام نور  )مهندسی آب و خاک 13766669498/11/18

دارد (تمام گرایشها  )کاردانی فنی مهندسی مکانیک  (کاربردی - از دانشگاه علمی  )کاردانی رشته تعمیرات ماشین آالت صنعتی 1381431299/01/23

دارد  (تمام گرایشها  )مهندسی تکنولوژی برق  (غیردولتی- موسسه غیرانتفاعی  )کارشناسی مهندسی تکنولوژی کنترل و ابزار دقیق1391420999/01/23

دارد مهندسی ماشین آالت کشاورزی  (دانشگاه علوم کشاورزی )طراحی و ساخت - بیوسیستم- ارشد مهندسی مکانیک1401420299/01/23

دارد  (سایر گرایشها  )مهندسی کشاورزی  (دانشگاه علوم کشاورزی  )کارشناسی پرورش طیور1411420699/01/23

دارد نقشه برداری - مهندسی عمران  (دانشگاه آزاد  )مهندسی نقشه برداری 1421420699/01/23

ندارد صرفا ارزش استخدامی  (مرکز آموزش - سازمان امور استخدامی کشور  )کارشناسی مدیریت دولتی 1432062199/01/26

دارد اقتصاد  (دانشگاه آزاد اسالمی  )اقتصاد کشاورزی - علوم اقتصاد 14415976199/04/08

دارد (تمام گرایشها)کاردانی مهندسی برق  (دفتر امور مدارس عالی و حرفه ای -صادره از آموزش و پرورش )فوق دیپلم معلم فنی رشته قدرت- کاردانی 1459894699/03/06



ندارد صرفا ارزش استخدامی دارد (از دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور )شبکه های انتقال نیرو - مهندسی علمی کاربردی برق 1467275099/02/22

دارد  (تمام گرایشها  )زمین شناسی مهندسی صادره از دانشگاه آزاد - زمین شناسی 14720903499/04/29

-تایید مدرک از سوی وزارت علوم MBAمدارک تحصیلی 14820903499/04/29

دارد  (تمام گرایشها  )مهندسی برق  (صادره از دانشگاه ماز ندران  )اموزش فنی برق 14921368499/04/31

د ارد  (گرایشهای آب  )مهندسی کشاورزی انتقال آب گرایش بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی از مرکز علمی کاربردی 15020903199/04/29

داردابزار  دقیقمهندسی تکنولوژی کنترل و ابزار دقیق از موسسه آموزش عالی پیام گلپایگان 15120992199/04/30

دارد  (تمام گرایشها  )مهندسی برق مهندسی فن آوری شبکه های توزیع برق از مرکز علمی کاربردی شهرکهای صنعتی 15220990699/04/30

دار د ITفناوری اطالعات ICTمهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطالعات مدیریت 15322378699/05/05

دارد  (تمام گرایشها  )مهندسی برق  تهران 3کاردانی معلم فنی رشته قدرت صادره از آموزشکده فنی شماره 15427350599/05/28

دارد  (تمام گرایشها  )مهندسی مکانیک کاردانی پیوسته رشته مکانیک خودرو از اموزشکده فنی حرفه ایی پسران کردکوی 15527350899/05/28

دارد  (سخت افزار - نرم افزار  )مهندسی کامپیوتر کاردانی کامپیوتر صادره از دانشگاه آزاد15621359399/04/31

ندارد صرفا ارزش استخدامی دارد گر ایش توزیع صادره از علمی کاربردی صنعت آب و برق - کاردانی تکنسین انتقال و توزیع 15722578299/05/06

دارد  (سایر گرایشها  )مهندسی کشاورزی  (دانشگاه علوم کشاورزی  )کارشناسی پرورش طیور15827350299/05/28

دارد نقشه برداری - مهندسی عمران کارشناسی علمی کابردی مهندسی نقشه برداری از دانشگاه آزاد 15927350299/05/28

-بدون عدم تایید وزارت علوم تحقیقات و فن آوری مهندسی مکانیک صادره از مرکز پردیس ایرانیان 16021362099/04/31

دارد (تمام گرایشها  )مهندسی مکانیک ماشین ابزار از علمی کاربردی - کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید 16157131199/10/27

دارد  (سایر گرایشها  )مهندسی کشاورزی تولیدات گلخانه ایی از علمی کاربردی - مهندسی فناوری باغبانی 16257759999/10/30

دارد مهندسی عملی مهندسی عملی رشته ساختمان سازی 16360536899/11/13

ندارد صرفا ارزش استخدامی دارد مهندسی مکانیک طراحی جامدات صادره از وزارت صنایع گروه ماشین سازی تبریز 16463648199/11/28

د ارد شبکه های آبیاری و زهکشی گرایش بهره بردای و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی - کارشناسی ناپیوسته انتقال آب 16561963699/11/20

دارد مدیریت اجرایی  (دوره آموزشی مجازی - از دانشگاه تهران )مدیریت استراتژیک - ارشد مدیریت اجرایی 16657760399/10/30

دارد پلیمر صنایع پلیمر - مهندسی پلیمر 16742775399/08/12

دارد (تمام گرایشها  )تجسمی - هنرهای تزئینی گرایش ارتباط تصویری - ارتباط تصویری 16860192899/11/11



دارد مهندسی تکنولوژی حمل و نقل حمل و نقل شهری - مهندسی فناوری عمران 16960192899/11/11

دارد کاردانی نفت و گاز کاردانی بهره برداری پاالیش گاز 17060192899/11/11

دارد  (گرایشهای آب  )مهندسی کشاورزی  (دانشگاه پیام نور  )مهندسی آب و خاک 17160192899/11/11

دارد  اقتصاد کارشناسی اقتصاد پولی و بانکداری 17268226499/12/17

ندارد -ارشد روانشناسی صنعتی و سازمانی 17365355999/12/04

دارد رشته الکترومکانیک کاردانی رشته تعمیر و نگهداری ماشین های الکتریکی 17449399099/09/18

دارد  (تمام گرایش ها  )صنایع  (صادره از فلوریدا  )تکنولوژی صنعتی 17557129999/10/27

دارد  (سایر گرایشها  )مدیریت  (دانشگاه تهران  )نوآوری تکنولوژی - مدیریت تکنولوژی 17657129999/10/27

دارد فیزیک کارشناسی فیزیک هسته ایی 17756598799/10/23

ندارد صرفا ارزش استخدامی دارد معادل کارشناسی ناپیوسته در رشته دوره مهندسی عمران 17869567999/12/23

دارد محیط زیست عمران ، محیط زیست 17935840299/07/07

دارد  (سایر گرایشها  )مهندسی کشاورزی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی معطر 18035838099/07/07

دارد  (سایر گرایشها  )مهندسی کشاورزی تولید دانه های روغنی 18136534299/07/09

دارد  (تمام گرایش ها  )صنایع مهندسی فناوری صنایع شیمیایی 18238144999/07/16

دارد مهندسی کشاورزیمهندسی خاکشناسی 18334889199/07/02

دارد (سایر گرایشها)مهندسی کشاورزی مکانیزاسیون کشاورزی زراعی و باغی18466071699/12/09

دارد مهندسی ایمنی و حفاظت  (  HSE )کارشناسی حرفه ایی ایمنی و سالمت و محیط زیست 18563883999/11/28

ندارد -بهداشت عمومی 18654196599/10/13

دارد  (تمام گرایشها  )مهندسی برق کارشناسی مهندسی رباتیک18766071399/12/09

ندارد- ( 1366تربیت معلم  )فوق دیپلم مدرسی در رشته حرفه و فن 18885411400/01/15

ندارد ارزش استخدامی دارد (صادره از امور استخدامی کشور  )دبیر فنی ساختمان 189110611400/01/16

دارد  (تمام گرایشها  )دبیری و تکنولوژی مهندسی مکانیک  (دانشگاه باهنر کرمان  )دبیر فنی - اموزش فنی مکانیک 190143551400/01/18

دارد  (سایر گرایشها  )مهندسی کشاورزی  (دانشگاه علمی کاربردی  )مدیریت تلفیقی آفات 191161301400/01/18



دارد  (تمام گرایشها  )زمین شناسی  (هیدرولوژی  )آبشناسی - زمین شناسی 192230641400/01/23

دارد مهندسی صنایع غذایی کارشناسی علوم و صنایع غذایی 193693081400/02/19

ندارد صرفا ارزش استخدامی دارد  (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  )راه سازی - کاردانی مهندسی عمران 194888061400/02/29

دارد  (تمام گرایشها  )تجسمی - هنرهای تزئینی کاربردی ارتباط تصویری - علمی 195845341400/02/27

دارد  (تمام گرایشها  )زمین شناسی ارشد رشته آب زمین شناسی 196888021400/02/29

ندارد -مترجمی زبان انگلیسی 1971293641400/03/24

دارد مکانیک خاک و سنگ و ژئوتکنیک مکانیک خاک - ارشد مهندسی عمران 1981293531400/03/4

دارد مهندسی خط و ابنیه  (راه و ساختمان  )کارشناسی مهندسی خط و ابنیه 1991448541400/04/01

دارد مدیریت اجرایی مهندسی مدیریت اجرایی از دانشگاه پیام نور 2001391531400/03/30

دارد مهندسی مکانیک تمام گرایشهاکارشناسی مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو 201965341400/03/03

دارد مهندسی کشاورزی تمام گرایشها مهندسی گیاهپزشکی 2022082741400/05/06

-کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری 2031015021400/03/05

-صرفا ارزش استخدامی دارد  (سازمان گروه تراکتورسازی ایران  )ساخت و تولید - کارشناسی مکانیک 2041342091400/03/26

دارد علمی کاربردی عمران سازه های پیش ساخته - کاردانی فنی عمران 2052064911400/05/06

دارد نساجی شیمی نساجی و علوم الیاف - کارشناسی مهندسی نساجی 2061015001400/03/05

دارد مدیریت سایر گرایشها کارشناسی مدیریت تعاون 2072410881400/06/01

دارد (سایر گرایشها  )مدیریت  (تربیت معلم سازمان اموزش و پرورش  )کارشناسی مدیریت آموزشی 2082081261400/05/06

ندارد -کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری 2093027371400/06/31

دارد مهندسی عمران عمران کارشناسی مهندسی اجرایی عمران 2102410871400/06/01

دارد  (سایر گرایشها  )مهندسی کشاورزی کارشناسی مهندسی تولیدات دامی 2112673561400/06/15

دارد ساختمانهای بتنی سازه های پیش ساخته - کاردانی فنی عمران 2122996641400/06/30

دارد شبکه های آبیاری و زهکشی کاردانی ناپیوسته انتقال و توزیع آب کشاورزی 2132995501400/06/30

دارد  (سایرگرایشها  )مهندسی مکانیک تکنولوژی جوشکاری - کارشناسی ساخت و تولید 2142995501400/06/30



دارد  (سایرگرایشها  )مهندسی مکانیک صنایع اتومبیل - کاردانی فنی مکانیک 2152713601400/06/16

دارد  (سایرگرایشها  )مهندسی مکانیک کاردانی تعمیرات مکانیکی 2162585721400/06/09

دارد  (سایر گرایشها  )مهندسی کشاورزی کارشناسی مهندسی علوم زراعی 2172054501400/05/05

دارد  (سایر گرایشها  )مهندسی کشاورزی کاردانی تولید نهال 2182054501400/05/05

--کارشناسی تاریخ 2192081151400/05/06

دارد عمران روستایی کارشناسی مدیریت و آبادانی روستاها 2202715071400/06/16

دارد کاردانی نقشه کشیکاردانی نقشه کشی معماری2214755951400/09/24

دارد  (تمام گرایش ها  )کاردانی مهندسی شیمی پاالیش گاز - کاردان فنی صنایع شیمیایی 2224582621400/09/16

دارد کارهای عمومی ساختمان کارهای عمومی ساختمان - کاردانی ساختمان 2234481671400/09/10

دارد کارشناسی محیط زیست مدیریت - کارشناسی برنامه ریزی ، مدیریت و آموزش محیط زیست 2244481641400/09/10

دارد مهندسی شیمی تمام گرایشها  (علمی کاربردی  )صنایع شیمیایی 2254894221400/09/30

د ارد  (تمام گرایشها  )مهندسی مکانیک  (کاربردی - دانشگاه علمی  )کاردانی تعمیرات مکانیکی 2262961031400/06/29

دارد  (گرایشهای آب  )مهندسی کشاورزی  (صادره از دانشگاه زنجان  )علوم و مهندسی آب 2274053281400/08/22

دارد  (تمام گرایشها  )مهندسی مکانیک تکنولوژی طراحی و نقشه کشی صنعتی 2284760491400/09/24

2292410811400/06/01

دارد مهندسی معماری طراحی و نوسازی بافت های فرسوده-مهندسی فناوری معماری 230467131400/02/05

داردکاردانی فنی جوشکاری برق کاردانی فنی جوشکاری 2314772181400/09/24

داردمتالوژی - مواد مواد جوشکاری- مهندسی متالوژی 2325427431400/10/26

دارد مهندسی هیدرولوژی هیدرولوژی - ژئوفورمولوژی - جغرافیای طبیعی 2333897751400/08/15

دارد  (تمام گرایشها  )کاردانی دبیری یا تکنولوژی مهندسی مکانیک (وزارت آموزش پرورش- صادره از دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفه ای  )کاردانی معلم فنی تاسیسات 2345297161400/10/20

دارد  (تمام گرایشها  )مهندسی برق  (کاربردی - دانشگاه جامع علمی  )مهندسی فناوری شبکه های توزیع برق 2353898021400/08/15

ندارد غیر قابل استفاده صادره از دانشکده فرماندهی و ستاد  (هوایی )کارشناسی ارشد مدیریت امور دفاعی 2362960671400/06/29

دارد کاردانی نقشه کشی(مدارس عالی فنی و حرفه ای- صادره از وزارت آموزش و پرورش )معماری - کاردانی نقشه کشی معماری 2372960801400/06/29



ندارد غیر قابل استفاده علوم گیاهی صادره از دانشگاه ازاد- زیست شناسی 2382996661400/06/30

دارد کاردانی شبکه های آبیاری و زهکشی کاردانی رشته انتقال و توزیع آب کشاورزی 2394350701400/09/06

د ارد  (تمام گرایشها  )مهندسی برق  (صادره از دانشگاه جنوبی تگزاس امریکا  )قدرت و حمل و نقل 2404943151400/10/04

دارد اقتصاد  (نظری  )علوم اقتصادی 2412961081400/06/29

دارد مهندسی تکنولوژی جوشکاری برق مهندسی تکنولوژی جوشکاری 2422960761400/06/29

دارد  (سایر گرایشها  )مهندسی کشاورزی تولیدات گلخانه ایی صادره از دانشگاه ازاد- مهندسی فناوری باغبانی 2432961151400/06/29

دارد متالوژی - مواد جوشکاری صادره از دانشگاه ازاد- ارشد مهندسی متالوژی و مواد 2445427431400/10/26

ندارد صرفا ارزش استخدامی دارد صادره از سازمان آموزش گروه تراکتورسازی )ساخت و تولید - معادل کارشناسی رشته مکانیک 2454368671400/09/06

داردکاردانی حسابداریکاردانی حسابداری و بازرگانی صادره از دانشگاه ازاد2464760691400/09/24

دارد  (سایر گرایشها  )مهندسی کشاورزی زراعت و اصالح نباتات- مهندسی کشاورزی 2475428421400/10/26

دارد غیر قابل استفاده (دانشکده افسری نیروی زمینی ارتش  )علوم مهندسی 2484350061400/09/06

دارد  (سایر گرایشها  )مهندسی کشاورزی (صادره از دانشگاه تهران  )مهندسی تولیدات دامی 2494351071400/09/06

دارد مهندسی عمران آب مهندسی عمران گرایش سازه های هیدرولیکی صادره از دانشگاه ازاد2503555901400/07/27

دارد  (تمام گرایشها  )دبیری و تکنولوژی مهندسی مکانیک کارشناسی آموزش فنی مکانیک2514755891400/09/24

دارد کاردانی نفت و گاز کاردانی بهره برداری پاالیش گاز2525440621400/10/26


