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 راهنما:

 هاي تخصصی هر رشته به شرح زير است: عناوين رشته ها و تعداد گرايش

 ( گرايش 71و فلزشناسی )  صنايع مکانیک -7

 ( گرايش 9ايمنی وسايل سرگرمی و کمک آموزشی کودکان  ) صنايع -2

 ( گرايش 8انرژي  ) -9

 ( گرايش 72اندازه شناسی،  اوزان و مقیاس ها  ) -1

 ( گرايش 71) خودرو و نیرو محرکه -5

 ( گرايش 79بسته بندي  ) -6

 ( گرايش 1چوب و فراورده هاي چوبی،  سلولزي و کاغذ  ) -1

 ( گرايش 3هاي نساجی و الیاف  )پوشاک و فرآورده -8

 ( گرايش 1چرم،  پوست و پايپوش  ) -3

 ( گرايش 6)صنايع شیمیايی  -71

 ( گرايش 7)  تجهیزات و فرآورده هاي نفتی -77

 ( گرايش 2کودها و سموم  ) -72

 ( گرايش 95خوراک و فرآورده هاي کشاورزي ) -79

 ( گرايش 1میکروبیولوژي و بیولوژي  ) -71

 ( گرايش 7محیط زيست ) -75

 ( گرايش 5یراث فرهنگی،  صنايع دستی و گردشگري  )م -76
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 ( گرايش 79خدمات  ) -71

 ( گرايش 7صنايع پلیمر ) -78

 ( گرايش 1اسناد و تجهیزات اداري و آموزشی ) -73

 ( گرايش 3مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده هاي ساختمانی ) -21

 ( گرايش 1معدن و مواد معدنی ) -27

 ( گرايش 71) برق و الکترونیک -22

 ( گرايش 7مخابرات و فناوري ارتباطات ) -29

 ( گرايش 9فناوري اطالعات ) -21

 ( گرايش 3مهندسی پزشکی ) -25

 ( گرايش 1مديريت کیفیت ) -26

 ( گرايش 5حمل و نقل ) -21

 ( گرايش 71فناوري نانو ) -28

 ( گرايش 7نقشه و اطالعات مکانی ) -23

 ( گرايش 5آبفا ) - 91

 

در زمینه رشته هاي علمی کاربردي به دلیل تعدد اين رشته ها ، نیاز به  : 7يادآوري 

دارد لذا مقررگرديد که  نظر بررسی و مطابقت واحدهاي درسی با فعالیت مورد

جهت استانها در اين زمینه از طريق مکاتبه اداري و استعالم رشته از اين دفتر )

 اقدام نمايند.بررسی و اظهارنظر( 
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: پذيرش رشته هاي دبیري و آموزش )مانند آموزش فیزيک، کشاورزي و 2 يادآوري

نمی باشد ولی فارغ  ..( به عنوان مديرکنترل کیفیت واحدهاي تولیدي مجاز

استاندارد  رسمی التحصیالن اين رشته ها می توانند براي دريافت پروانه کارشناسی

ايند. اين رشته ها در )در صورتی که براي آن گرايش مجاز شده باشند( اقدام نم

 مشخص شده اند.)*(جداول با عالمت ستاره 
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 رشته تخصصی

 و فلز شناسی  مکانیکصنايع 
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 و  فلزشناسی  مکانیکرشته تخصصی: صنایع 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

- مکانیکمهندسی  -

 طراحی کاربردی

تبدیل  مکانیکمهندسی  -

 انرژی

  مکانیکمهندسی  -

 طراحی جامدات

    مکانیکمهندسی  -

  مکانیکمهندسی  -

 بیوسیستم

 ژی و موادرمهندسی متالو-

جز ه ها ب گرایش)کلیه 

 سرامیک(

 مهندسی صنایع-

 فیزیک-

های  ماشین  مکانیک-

 کشاورزی

یون مهندسی مکانیزاس -

 کشاورزی

 ها( گرایششیمی )کلیه 

طراحی - مکانیکمهندسی  -

 کاربردی

 تبدیل انرژی - مکانیکمهندسی  -

ساخت و  - مکانیکمهندسی  -

 تولید

    مکانیکمهندسی  -

بیوسیستم با   مکانیکمهندسی -

طراحی و ساخت  -1: گرایشسه 

 انرژی های تجدید پذیر  -2

 فناوری پس از برداشت -3

ژی و مواد  رمتالومهندسی  -

 )جوشکاری(

 -ژی و مواد رمهندسی متالو -

 استخراج فلزات

استخراج   گرایشمهندسی مواد -

 فلزات

خوردگی مواد گرایش مهندسی  -

  و حفاظت

مهندسی مواد ، شناسایی و  -

 حرارت و  مکانیکمهندسی  -

 سیاالت

)کلیه    مکانیکمهندسی  -

 ها( گرایش

ماشین -  مکانیکمهندسی  -

 آالت

در   مکانیک- مکانیکدبیر فنی  -

 حرارت و سیاالت

در طراحی   مکانیکمهندسی  -

 جامدات

 بیوسیستم  مکانیکمهندسی -

  گرایشمواد مهندسی متالورژی -

  گرایشمتالورژی استخراجی و 

  گرایشمتالورژی صنعتی  )

 سرامیک نباشد(

 مهندسی مواد ومتالورژی   -

تولید   گرایشمهندسی مواد -

 آهن و فوالد

شکل   گرایشمهندسی مواد  -

آچار  ، های آلومینیومی قابل حمل نردبان ل، کف بی ، فرغون

آچار شالقی  ، آچار شالقی سنگین ، آچار لوله گیر ، فرانسه

 ، آچار تخت ، آچار رینگ ، آچار انبر قفلی و انبر قفلی ، سبک

 ، یک سر تخت آچارهای یک سر رینگ و 

 ، آچار آلن شش گوش -ها ها و مهرهمجموعه ابزار پیچ

 ، آچار مهره چرخ خودرو

 ، گازانبرهای مخصوص سیم نیم سخت

 ، گازانبرهای مخصوص سیم سخت

 ، ها و گاز انبر ها  )الزامات عمومی(انبردست

 ، مفتولبر ، گازانبرهای اهرمی )کابل بر( مخصوص سیم سخت

 ، بغل بر مخصوص سیم سخت های هرمیانبردست

های کف گازانبرهای اهرمی مخصوص سیم سخت  )سیم چین

 ، بر(

-انبردست، های دم کج اهرمی مخصوص سیم سختچینسیم

 ، های مهندسی

 ، کشیهای سیمانبردست

 ، های دم کج مخصوص سیم سختچینسیم

-سیم چین، چین های دم کج مخصوص سیم نیمه سختسیم

چکش سنگین ، مخصوص سیم سخت های اهرمی فنردار

انواع محصوالت 

تمام و نیمه تمام 

فلزی و مرتبط 

با فلزکاری،  

فرآیندهای 

 متالورژی

1 
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 و  فلزشناسی  مکانیکرشته تخصصی: صنایع 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

 انتخاب مواد مهندسی 

 گری ریخته-مهندسی مواد  -

شکل دادن -مهندسی مواد -

 فلزات

ت سیستم مدیری-مهندسی صنایع 

 و بهره وری

مهندسی  مهندسی صنایع -

 سیستم های اقتصادی و اجتماعی

 مهندسی صنایع -

 مهندسی صنایع ایمنی صنعتی -

مهندسی صنایع مدیریت  -

 نگهداری وتعمیرات

 (کلیه گرایشهافیزیک ) -

شاخه 3ریاضی کاربردی در  -

-تحقیق در عملیات -آنالیز عددی

 ریاضی فیزیک

 ه های نازکالی  گرایشفیزیک -

  مکانیکمهندسی کشاورزی  -

 های کشاورزی ماشین

 دادن فلزات

ذوب   گرایشمهندسی مواد  -

 گری ریختهفلزات و 

مهندسی صنایع تکنولوژی -

 صنعتی

 مهندسی صنایع تولید صنعتی -

 مهندسی صنایع -

 فیزیک مهندسی -

 فیزیک -

:  گرایش 3علوم مهندسی با  -

 علوم مهندسی محاسباتی  -1

 ریاضی محاسباتی  -2

 فیزیک مهندسی  -3

 فیزیک کاربردی -

 فیزیک حالت جامد ، نظری ،  -

 فیزیک  *دبیری -

  مکانیکمهندسی کشاورزی  -

 های کشاورزی ماشین

مهندسی ماشین های -

 ، فوالدی

 ، چکش آلومینیومی، چکش سبک فوالدی 

 ، چکش مسی، چکش الستیکی

 ، پتک  ، چکش چوبی

 ، های فوالدیقلم و سنبه، پرچ کور آلومینیومی 

تیغ دولبه ، گیره رومیزی کارگاهی، تیغ اره آهن بر، سوهان

 ، صورت تراش

، سمباده( -برش  های ساینده با اتصال رزینی )سنگسنگ 

های دستی و ماشینی برای پیچ های تیغه های پیچ گوشتی

 ، سرشیاردار

انواع قفل ، های فلزیها و داربستبست، بندی فلزیاجزای قاب

 ، مهره دنده ریز ، آویز

 ، مهره دنده درشت 

 ، پیچ و میله های دوسردنده 

های فلزی آدم رو برای شبکه های پلکان ، میخ مفتولی

سردوش  ، طناب فوالدی ، ب و تجهیزات زیرزمینیفاضال

 ، حمام

 ، های ظرفشویی آشپزخانهسینک 

 ، آبشویه
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 و  فلزشناسی  مکانیکرشته تخصصی: صنایع 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

 مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی -

ساخت و   مکانیکمهندسی  -

 تولید

 ها( گرایششیمی )کلیه 

 

 کشاورزی

 ماشین آالت  مکانیکمهندسی  -

مهندسی مکانیزاسیون -

 کشاورزی

 قالبسازی  -ساخت و تولید  -

 ماشین ابزار-ساخت و تولید  -

مهندسی تکنولوژی کنترل با  -

 ساخت و تولید -1: یشگرا 3

 ابزار دقیق. -3 فرآیند -2

 ها( گرایششیمی )کلیه 

 

 ، شیلنگ دوش حمام

 ، انعطاف مورد استفاده برای آب آشامیدنیهای قابلشیلنگ

 ، در و پنجره آلومینیومی 

 ، دریچه های سقفی چهار طرفه

 ، تیر آهن گرم نوردیده بال نیم پهن موازی 

 ، ر آهن گرم نوردیده بال باریک شیبدارتی 

 ، تیر آهن گرم نوردیده نیمه سبک بال نیم پهن موازی

صفحات ،  شمش ها ،  مقاطع و  -فوالدهای ساختمانی 

 ، پروفیل ها

 ، های فوالدیقراضه

 ، لوله و اتصاالت چدنی

های فوالدی گازرسانی مورد استفاده در شبکه گازرسانی لوله 

 ، شهری

 ، نی بدون سرکاسهلوله چد

ها و های گازرسانی جهت مصرف در منازل، ساختمانلوله

 ، واحدهای تجاری

 ، لوله فوالدی گالوانیزه

 ، های فوالدی برای آبرسانی وفاضالبلوله 

های گرد ،  مربع ،  مستطیل و شش گوش اکسترود شده لوله
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 و  فلزشناسی  مکانیکرشته تخصصی: صنایع 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

 ، آلومینیوم

 ، اتصاالت جوشی گازرسانی

 ، رمی مکانیکیشیر مخلوط بهداشتی اه 

 ، شیرآالت ساختمانی

 ، شیر سیلندر گاز مایع خودبند ) فشاری( 

شناورهای پالستیکی برای شیرهای کنترل شناور مورد  

 ، استفاده در مخازن آب سرد )شناور کولر(

 ، شیرهای دستی وسایل گازسوز

 ، شیرگازی ربع گرد )توپی(

 ، شیرپروانه ای چدنی

 ، ی هوشمندالکترونیک-شیرآالت بهداشتی

 ، شیر اطمینان مرکب فشاری و حرارتی

شیرهای ، شیرآالت بهداشتی )طرح کالسیک(، شیر آبیاری

 ، طرفه چدنی برای مصارف عمومی یک

 ، اینوع پروانه -طرفه چدنی  شیرهای یک

شیرهای توپی دستی از آلیاژ مس و مواد زنگ نزن برای تامین 

 ، آب آشامیدنی در ساختمان ها

، ر فشار باال جهت سیلندر اکسیژن و گاز کربنیکشیر سیلند

 ، شیر کشویی چدنی، شیر سیلندر-سیلندرهای گاز قابل حمل
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 و  فلزشناسی  مکانیکرشته تخصصی: صنایع 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

شیر سیلندر گاز مایع ، شیرهای پالستیکی دستی کوچک

 ، دستی

 ، ای(ورق فوالدی گرم نوردیده با کیفیت ساختمانی  )سازه 

 ، ورق فوالدی گرم نوردیده با کیفیت کششی و معمولی 

 ، ای(رق فوالدی سرد نوردیده با کیفیت ساختمانی )سازهو 

 ، ورق فوالدی سرد نوردیده با کیفیت کششی و معمولی  

ورق فوالد کربنی گالوانیزه گرم پیوسته با کیفیت معمولی،  

ورق فوالدی گالوانیزه غوطه ،  شکل دهی متوسط و کششی

 ، وری گرم پیوسته با کیفیت سازه ای

های آلومینیوم و یا آلیاژهای و صفحهها ها، تسمهورق

 ، آلومینیومی

ورق فوالدی گرم نوردیده با کیفیت قابل استفاده در سازه 

 ، خودرو

 ، های مساوی نبشی های فوالدی گرم نوردیده با بال

 ، های نامساوی نبشی های فوالدی گرم نوردیده با بال 

 ، دار ناودانی های گرم نوردیده لبه گرد بال شیب 

 ، ناودانی بال موازی -دانی فوالدی گرم نوردیده ناو

 ، گردهای فوالدی گرم نوردیده برای تسلیح بتنمیل

گردهای سرد نوردیده مورد مصرف در تسلیح بتن و میل
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 و  فلزشناسی  مکانیکرشته تخصصی: صنایع 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

 ، ساخت شبکه های جوش

 ، شبکه فوالدی برای مسلح کردن بتن 

 ، کوپلرهای آرماتوربندی

 ، ظروف آلومینیومی با پوشش نچسب 

 ، رنجی خوش تراشمیله ب

 ، میله برنجی آهنگری

 ، میله های مستطیلی اکسترود شده آلومینیوم

 ، میله های گرد و مربع و شش گوش اکسترود شده آلومینیوم

پروفیل سرد شکل داده شده چهار  -پروفیل های فوالدی  

 ، چوبی

 ، پروفیل های فوالدی توخالی مخصوص در و پنجره

 ، پروفیل زهوار

 ، شکل داده شده ناودانی پروفیل سرد

 ، Zپروفیل سرد شکل داده شده 

 ، پروفیل آلومینیوم

 ، پروفیل های مستطیلی اکسترود شده آلومینیوم

 ، قاشق و چنگال،  کارد و سایر وسایل مشابه برای غذاخوری 

 یاتاقان، 

 ، شمش آلومینیوم 
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 و  فلزشناسی  مکانیکرشته تخصصی: صنایع 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

 ، شمش های تصفیه شده روی

 ، شمش منیزیم

 ، فرو مولیبدن

 ، اژهاسرب و آلی

 ، فرو منگنز پرکربن

 ، آلومینیوم کارپذیر 

 ، انواع تریبون 

 ، مس کاتدی الکترولیتی

 ، الکترود روپوش دار جوشکاری با قوس الکتریکی

 ، صندوق نسوز

 ، دستگاه روغن کشی به روش سرد

 

  مکانیکدسی مهن -

 طراحی کاربردی

تبدیل   مکانیکمهندسی  -

 انرژی

  مکانیکمهندسی  -

 طراحی جامدات

 

طراحی   مکانیکمهندسی  -

 کاربردی

 تبدیل انرژی  مکانیکمهندسی  -

ساخت و   مکانیکمهندسی  -

 تولید

  مکانیکمهندسی  -

بیوسیستم   مکانیکمهندسی  -

در حرارت   مکانیکمهندسی  -

 توسیاال

  مکانیکمهندسی  -

ماشین  - مکانیکمهندسی  -

 آالت

در   مکانیک-  مکانیکدبیر فنی  -

 حرارت و سیاالت

 ، دار آبگرمکن گازسوز مخزنیخچال،  

 ، آبگرمکن گازسوز فوری دیواری برای مصارف خانگی

 ، دار آبگرمکن نفتی مخزن

 ، بخاری گازسوز بدون دودکش 

 ، دار بخاری گازسوز دودکش 

 ، سوز با دودکش بخاری نفت 

 ، رادیاتور گرمایشی 

حرارتی و  صنایع

 برودتی

2 
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 و  فلزشناسی  مکانیکرشته تخصصی: صنایع 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

     مکانیکمهندسی  -

  مکانیکمهندسی  -

 بیوسیستم

ژی و رمهندسی متالو -

 جز سرامیک(ه )ب  مواد

 مهندسی صنایع -

 فیزیک -

 

طراحی و ساخت  -1های : گرایش

 انرژی های تجدید پذیر -2

 فناوری پس از برداشت -3 

ژی و مواد رمهندسی متالو -

 )جوشکاری(

ژی و مواد  رمهندسی متالو -

 استخراج فلزات

استخراج   گرایشمهندسی مواد  -

 اتفلز

مهندسی خوردگی و حفاظت  -

 مواد

مهندسی مواد ، شناسایی و  -

 انتخاب مواد مهندسی

 گری ریختهمهندسی مواد  -

 مهندسی مواد شکل دادن فلزات -

ژی و مواد رمهندسی متالو -

 استخراج فلزات

مهندسی صنایع مدیریت  -

 سیستم و بهره وری

در طراحی   مکانیکمهندسی  -

 جامدات

 بیوسیستم  مکانیکمهندسی -

مهندسی متالورژی مواد -

ی متالورژی ها گرایش

استخراجی،  متالورژی صنعتی 

 غیر از سرامیک

 یمتالورژ مهندسی مواد و -

 مهندسی مواد  -

 مهندسی تولید آهن و فوالد -

 مهندسی مواد  -

 مهندسی شکل دادن فلزات-

مهندسی -مهندسی مواد  -

 گری ریخته

مهندسی صنایع تکنولوژی -

 صنعتی

 مهندسی صنایع تولید صنعتی -

 مهندسی صنایع -

 فیزیک -

 ، کولر آبی  

 ، ال  )سرد و یا سرد و گرم(کولرگازی و پمپ گرما بدون کان

پکیج های گاز سوز گرمایش مرکزی پکیچ های نوع 

B11,B11bs  مجهز به مشعل های اتمسفر یک با توان

 ، وات کیلو 71داکثر حورودی اسمی 

 کیلو 71پکیج های چگالشی با توان ورودی اسمی حداکثر 

 ، وات

 ، هیترهای گازوئیلی

 ، پکیچ شوفاژ دیواری

 ، گرم گازسوز های هوایدمنده

 ، وسایل پخت و پز گازسوز خانگی

 ، کن رستورانی اجاق گاز سرخ 

 ، های چند کاره بدون ترموستاتیک برای وسایل گازسوزکنترل

 ، های چند کاره ترموستاتیک دار برای وسایل گازسوزکنترل

 ، تجهیزات گاز سوز آشپزخانه تجاری

 ، تری  )سماور( شیردار و گازی

انعطاف برای سوخت گاز )مربوط به صنعت قابلشیلنگ و لوله 

 ، مکانیک و فلز شناسی

گاورنرهای فشار برای وسایل گازسوز برای فشارهای ورودی تا 
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 و  فلزشناسی  مکانیکرشته تخصصی: صنایع 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

 مهندسی صنایع -

 سیستم های اقتصادی و اجتماعی

 دسی صنایعمهن -

 مهندسی صنایع ایمنی صنعتی -

مهندسی صنایع مدیریت  -

 تعمیرات نگهداری و

 (کلیه گرایشهافیزیک ) -

شاخه 3ریاضی کاربردی در  -

-تحقیق در عملیات -آنالیز عددی

 ریاضی فیزیک

 الیه های نازک  گرایشفیزیک  -

 ساخت و تولید  مکانیکمهندسی -

 فیزیک مهندسی -

:  گرایش 3علوم مهندسی با  -

 تی علوم مهندسی محاسبا -1

 ریاضی محاسباتی -2

 فیزیک مهندسی  -3 

 فیزیک کاربردی -

 فیزیک حالت جامد ، نظری  -

 فیزیک  *دبیری -

 تاسیسات حرارتی و برودتی -

 سازی  قالب -ساخت و تولید -

 ماشین ابزار -ساخت و تولید -

مهندسی تکنولوژی کنترل با  -

 ساخت و تولید -1: گرایش 3

 -ابزار دقیق -3فرآیند -2

 هندسی انرژیم

 ، میلی بار 211

 خودکار،  -های گازسوز مشعل 

 ، سوز دمنده دار های گازوئیل مشعل

 ، کنتورهای گاز دیافراگمی 

 ، اغ خوراک پزی(دار  )چر ای،  تنوره سوز فتیله چراغ نفت

 ، سماور نفت سوز 

رگالتورهای سیلندر گاز مایع از نوع فشاری برای مصارف فشار 

 ، ضعیف خانگی

 ، رگوالتور فشار قوی

 ، رگوالتور گاز طبیعی

 ، دماسنج آبگرمکن 

 ، ترموکوپل های نظارت بر شعله 

 ، نشانیپمپ آتش

 ، دستگاه خودکار قطع جریان گاز حساس به زلزله

طراحی  مکانیکمهندسی  -

 کاربردی

تبدیل  مکانیکمهندسی  -

 انرژی

طراحی - مکانیکمهندسی  -

 کاربردی

 تبدیل انرژی - مکانیکمهندسی  -

ساخت و  - مکانیکمهندسی  -

 در حرارت و  مکانیکمهندسی  -

 سیاالت

  مکانیکمهندسی -

ماشین  - مکانیکمهندسی  -

 ، دیگ بخار 

 ، دیگ زودپز 

های فوالدی ،  با ساختمان جوش شده ،  مخصوص  دیگ

گرمایش مرکزی و تامین آب گرم مصرفی  )به طور غیر 

ظروف تحت 

 فشار

3 
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 و  فلزشناسی  مکانیکرشته تخصصی: صنایع 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

  مکانیکمهندسی  -

 طراحی جامدات

     مکانیکمهندسی  -

  مکانیکمهندسی  -

 بیوسیستم

  ژی و موادرمهندسی متالو-

 جز سرامیک(ه )ب

 فیزیک -

های  ماشین  مکانیک -

 کشاورزی

مهندسی مکانیزاسیون  -

 زیکشاور

 تولید

  مکانیکمهندسی  -

 بیوسیستم:  مکانیکمهندسی  -

 طراحی و ساخت  -1

 انرژی های تجدید پذیر -2

 فناوری پس از برداشت -3 

 -ژی و مواد رمهندسی متالو -

 استخراج فلزات

استخراج   گرایشاد مهندسی مو -

 فلزات

مهندسی خوردگی و حفاظت  -

 مواد

ژی و مواد  رمهندسی متالو -

 )جوشکاری(

مهندسی مواد ، شناسایی و  -

 انتخاب مواد مهندسی

 گری ریخته-مهندسی مواد  -

شکل دادن -مهندسی مواد  -

 فلزات

 آالت

در   مکانیک-  مکانیکدبیر فنی -

 حرارت و سیاالت

در طراحی   مکانیکمهندسی -

 جامدات

 بیوسیستم  مکانیکمهندسی -

مهندسی متالورژی مواد -

ی متالورژی ها گرایش

استخراجی،  متالورژی صنعتی 

 غیر از سرامیک

 مهندسی مواد ومتالورژی -

آهن و تولید  -مهندسی مواد -

 فوالد

شکل دادن –مهندسی مواد  -

 فلزات

 گری ریخته -مهندسی مواد  -

 فیزیک-

 فیزیک مهندسی -

:  گرایش 3علوم مهندسی با  -

 ، دیگ چدنی شوفاژ بامستقیم( 

سیلندرهای فوالدی قابل حمل و پر کردن مجدد با ساختمان  

 ، جوش شده ، برای گاز مایع

 ، سیلندر گاز کلر

 ، سیلندر های فوالدی بدون درز 

 ، سیلندر یکبار مصرف( غیر قابل پر شدن مجدد ) سیلندرهای

 ، آزمون دوره ای سیلندر گاز مایع 

 ، سیلندرهای گاز فوالدی بدون درز قابل پر کردن مجدد

 ، کپسول آتش خاموش کن 

دار و قابل حمل  آزمون دوره ای آتش خاموش کن های چرخ 

 ، بازرسی و مراقبت فنی -
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 و  فلزشناسی  مکانیکرشته تخصصی: صنایع 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

 -ژی و مواد رمهندسی متالو -

 استخراج فلزات

مد شاخه )حالت جا 3فیزیک در  -

فیزیک  -ذرات بنیادی و  -

 بنیادی(

شاخه 3ریاضی کاربردی در  -

-تحقیق در عملیات -آنالیز عددی

 ریاضی فیزیک

 الیه های نازک  گرایشفیزیک  -

  مکانیک -مهندسی کشاورزی  -

 های کشاورزی ماشین

 مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی -

 علوم مهندسی محاسباتی -1

 ریاضی محاسباتی -2 

 فیزیک مهندسی -3 

 فیزیک کاربردی -

 -نظری -فیزیک حالت جامد  -

 -فیزیک *دبیری

  کمکانی -مهندسی کشاورزی -

 ماشینهای کشاورزی

مهندسی ماشین های  -

 کشاورزی

 ماشین آالت  مکانیکمهندسی  -

مهندسی مکانیزاسیون  -

 کشاورزی

 سازی  قالب-اخت و تولیدس -

 ماشین ابزار -ساخت و تولید

 3مهندسی تکنولوژی کنترل با 

 ساخت و تولید -1: گرایش

 ابزار دقیق -3 فرآیند -2
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 و  فلزشناسی  مکانیکرشته تخصصی: صنایع 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

طراحی  یکمکانمهندسی  -

 کاربردی

تبدیل  مکانیکمهندسی  -

 انرژی

  مکانیکمهندسی  -

 طراحی جامدات

 

     مکانیکمهندسی  -

  مکانیکمهندسی  -

 بیوسیستم

ژی و رمهندسی متالو -

 جز سرامیک(ه )ب  مواد

 مهندسی صنایع -

 مهندسی برق -

  گرایشمهندسی برق  -

 الکترونیک

 

 
 

طراحی  - مکانیکمهندسی  -

 کاربردی

 تبدیل انرژی - مکانیکمهندسی  -

ساخت و  - مکانیکمهندسی  -

 تولید

  مکانیکمهندسی  -

-1بیوسیستم:  مکانیکمهندسی -

انرژی های -2طراحی و ساخت 

فناوری پس از -3تجدید پذیر 

 برداشت

ژی و مواد  رمهندسی متالو -

 )جوشکاری(

 -ژی و مواد رمهندسی متالو -

 استخراج فلزات

استخراج   ایشگرمهندسی مواد  -

 فلزات

مهندسی خوردگی و حفاظت  -

 مواد

مهندسی مواد ، شناسایی و  -

 در حرارت و  مکانیکمهندسی  -

 سیاالت

  مکانیکمهندسی  -

ماشین  - مکانیکمهندسی  -

 آالت

در   مکانیک -  مکانیکدبیر فنی  

 حرارت و سیاالت

در طراحی   مکانیکی مهندس -

 جامدات

 بیوسیستم  مکانیکمهندسی  -

مهندسی متالورژی مواد  -

ی متالورژی ها گرایش

استخراجی،  متالورژی صنعتی 

 غیر از سرامیک

 مهندسی مواد ومتالورژی -

تولید آهن و  -مهندسی مواد  -

 فوالد

مهندسی -مهندسی مواد  -

 شکل دادن فلزات

 ، قفل درب آسانسور

 ، گاورنر( نترل کننده مکانیکی سرعت آسانسور )ک

 ، ترمز ایمنی آسانسور  )پاراشوت(

 ، ضربه گیر آسانسور )بافر(

تجهیزات 

 آسانسور و باالبر

4 
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 و  فلزشناسی  مکانیکرشته تخصصی: صنایع 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

 انتخاب مواد مهندسی

 گری ریخته-مهندسی مواد  -

 مهندسی مواد  -

شکل دادن  -مهندسی مواد -

 فلزات

مدیریت -مهندسی صنایع  -

مهندسی -سیستم و بهره وری

 صنایع

مهندسی سیستم های اقتصادی -

 و اجتماعی

 ندسی صنایعمه -

 ایمنی صنعتی-مهندسی صنایع  -

مهندسی صنایع مدیریت  -

 نگهداری وتعمیرات

 مهندسی برق -

ساخت و  - مکانیکمهندسی  -

 تولید

 گری ریخته -مهندسی مواد  -

 ، تکنولوژی-مهندسی صنایع-

 صنعتی

 تولید صنعتی-مهندسی صنایع -

 مهندسی صنایع -

های  گرایشمهندسی برق با -

 الکترونیک 

 مهندسی برق -

 قالبسازی -ساخت و تولید -

 ماشین ابزار -ساخت و تولید -

مهندسی تکنولوژی کنترل با  -

 ساخت و تولید -1: گرایش2

 فرآیند -2

 

 

های  ماشین  مکانیک -

 کشاورزی

  مکانیکمهندسی کشاورزی   -

 های کشاورزی ماشین

  مکانیک -مهندسی کشاورزی  -

 های کشاورزی ماشین

 ، فرهای پخت نان با حرارت شعله غیر مستقیم

 های حجیم و هیزات خط تولید نانل و تجیماشین آالت، وسا
ماشین آالت 

صنعتی و پخت 

5 
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 و  فلزشناسی  مکانیکرشته تخصصی: صنایع 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

  مکانیکمهندسی  -

 طراحی کاربردی

دیل بت  مکانیکمهندسی  -

 انرژی

  مکانیکمهندسی  -

 طراحی جامدات

     مکانیک مهندسی -

  مکانیکمهندسی  -

 بیوسیستم

ژی و رمهندسی متالو -

 جز سرامیک( ه )ب  مواد

 مهندسی صنایع -

 

طراحی - مکانیکمهندسی  -

 کاربردی

 تبدیل انرژی - مکانیکمهندسی  -

ساخت و  - مکانیکمهندسی -

 تولید

مهندسی  - مکانیکمهندسی  -

طراحی و -1بیوسیستم:  مکانیک

انرژی های تجدید پذیر -2ساخت 

 فناوری پس از برداشت-3

ژی و مواد  رمهندسی متالو -

 )جوشکاری(

 -ژی و مواد رمهندسی متالو -

 استخراج فلزات

استخراج   گرایشمهندسی مواد  -

 فلزات

مهندسی خوردگی و حفاظت  -

 مواد

مهندسی مواد ، شناسایی و  -

 مهندسیانتخاب مواد 

در حرارت   مکانیکمهندسی  -

 وسیاالت

 - مکانیکمهندسی  -

 آالت ماشین

در   مکانیک-  مکانیکدبیر فنی  -

 حرارت و سیاالت

ی در طراح  مکانیکمهندسی  -

 جامدات

  مکانیکمهندسی  -

 بیوسیستم  مکانیکمهندسی  -

مهندسی متالورژی مواد  -

ی متالورژی ها گرایش

استخراجی،  متالورژی صنعتی 

 غیر از سرامیک

 مهندسی مواد ومتالورژی -

تولید آهن و  -مهندسی مواد  -

 -فوالد

شکل دادن  -مهندسی مواد  -

 فلزات

 ، نیمه حجیم

مقررات ایمنی و بهداشتی ماشین آالت تولید انواع نان و 

 ( ،  5649و  5648شیرینی ) مرتبط با استاندارد های 

 

 

 و شیرینی نان
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 و  فلزشناسی  مکانیکرشته تخصصی: صنایع 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

 گری ریخته -مهندسی مواد  -

شکل دادن  -مهندسی مواد  -

 فلزات

 -ژی و مواد رمهندسی متالو-

 استخراج فلزات

شکل دادن -مهندسی مواد -

 فلزات

مدیریت -مهندسی صنایع  -

 سیستم و بهره وری

مهندسی -مهندسی صنایع -

 سیستم های اقتصادی و اجتماعی

 مهندسی صنایع -

 منی صنعتیای-مهندسی صنایع  -

مهندسی صنایع مدیریت -

 نگهداری وتعمیرات

ساخت و  - مکانیکمهندسی -

 تولید

 گری ریخته -مهندسی مواد  -

 ، تکنولوژی-ی صنایعمهندس-

 صنعتی

 تولید صنعتی-مهندسی صنایع -

 مهندسی صنایع 

 سازی  قالب –ساخت و تولید  -

 ماشین ابزار -ئساخت و تولید  -

 3مهندسی تکنولوژی کنترل با 

-2ساخت و تولید-1: گرایش

 ابزار دقیق-3فرآیند

  مکانیکمهندسی  -

 طراحی کاربردی

طراحی - مکانیکمهندسی  -

 کاربردی

 در حرارت و  مکانیکمهندسی  -

 سیاالت

 روروک، اسباب بازی 

 
 6 اسباب بازی 



 

 رياست جمهوري
 سازمان ملی استاندارد ايران 

 

21 

 

 و  فلزشناسی  مکانیکرشته تخصصی: صنایع 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

تبدیل   مکانیکمهندسی  -

 انرژی

  نیکمکامهندسی  -

 طراحی جامدات

     مکانیکمهندسی  -

  مکانیکمهندسی  -

 بیوسیستم

 فیزیک -

ژی و رمهندسی متالو -

 مواد

 ها( گرایش)کلیه  شیمی -

های  ماشین  مکانیک-

 کشاورزی

تبدیل  - مکانیکمهندسی  -

ساخت  - مکانیکمهندسی  -انرژی

 و تولید

  مکانیکمهندسی  -

 بیوسیستم:  مکانیکمهندسی  -

 طراحی و ساخت -1

 انرژی های تجدید پذیر -2 

 فناوری پس از برداشت -3 

-معدنی-ی آلیها گرایششیمی  -

 فیزیک و کاربردی-تجزیه

شاخه ) حالت  2فیزیک در  -

 ها ( نظریه میدان -جامد 

شاخه  ریاضی کاربردی در  -

 ریاضی فیزیک

استخراج   گرایشمهندسی مواد -

 زاتفل

مهندسی خوردگی و حفاظت  -

 مواد

ژی و مواد  رمهندسی متالو -

 - مکانیکمهندسی  -

 آالت ماشین

در   مکانیک-  مکانیکدبیر فنی  -

 حرارت و سیاالت

در طراحی   مکانیکمهندسی -

 جامدات

 بیوسیستم  مکانیکمهندسی  -

 فیزیک -

 فیزیک مهندسی -

:  گرایش 3علوم مهندسی با  -

 علوم مهندسی محاسباتی -1

 ریاضی محاسباتی -2

 فیزیک مهندسی -3 

فیزیک  -فیزیک  )کاربردی -

 *دبیری -نظری -حالت جامد 

 (فیزیک

مهندسی متالورژی مواد  -

ی متالورژی ها گرایش

استخراجی،  متالورژی صنعتی 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 رياست جمهوري
 سازمان ملی استاندارد ايران 
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 و  فلزشناسی  مکانیکرشته تخصصی: صنایع 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

 )جوشکاری(

مهندسی مواد ، شناسایی و  -

 انتخاب مواد مهندسی

 گری ریخته-مهندسی مواد  -

شکل دادن -مهندسی مواد  -

 فلزات

 -ژی و مواد رمهندسی متالو -

 استخراج فلزات

-معدنی-ی آلیها گرایششیمی  -

 دیفیزیک و کاربر-تجزیه

   مکانیک مهندسی کشاورزی -

 های کشاورزی ماشین

ساخت و   مکانیکمهندسی  -

 -تولید

 
 

 به غیر از سرامیک

تولید آهن و  - مهندسی مواد -

 فوالد

شکل دادن  -مهندسی مواد  -

 فلزات

 گری ریخته-مهندسی مواد  -

 مهندسی مواد ومتالورژی -

مهندسی -مهندسی شیمی -

 آتش

 مهندسی شیمی-

  مکانیک -مهندسی کشاورزی 

 های کشاورزی ماشین

 های کشاورزی مهندسی ماشین -

 ماشین آالت  مکانیکمهندسی  -

 سازی  لبقا –ساخت و تولید  -

 ماشین ابزار -ئساخت و تولید  -

مهندسی تکنولوژی کنترل با  -

 : گرایش 3

 



 

 رياست جمهوري
 سازمان ملی استاندارد ايران 

 

23 

 

 و  فلزشناسی  مکانیکرشته تخصصی: صنایع 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

 ساخت و تولید-1

 فرآیند-2

 ابزار دقیق-3

 

مهندسی صنایع چوب و  -

 5فرآورده های سلولزی با 

 -:صنایع سلولزی   گرایش

کامپوزیتهای لیگنوسلولزی 

ریت صنایع چوب و مدی -

 فرآورده های سلولزی

طراحی و مهندسی  -

 چوب

  فرآورده های چند سازه -

 چوب

 و صنایع چوب  علوم -

 مهندسی صنایع -

)کلیه   مکانیکمهندسی  -

 ها( گرایش

  مکانیکمهندسی  -

 -مهندسی منابع طبیعی  -

 چوبفرآورده های چند سازه 

 -مهندسی منابع طبیعی  -

 طراحی و مهندسی چوب

صنایع  – مهندسی منابع طبیعی -

 چوب

 طراحی صنعتی-

مدیریت -مهندسی صنایع -

 سیستم و بهره وری

مهندسی -مهندسی صنایع -

 سیستم های اقتصادی و اجتماعی

 مهندسی صنایع -

 ایمنی صنعتی-مهندسی صنایع  -

مهندسی صنایع مدیریت  -

 عمیراتنگهداری وت

علوم  -مهندسی منابع طبیعی  -

 3و صنایع چوب و کاغذ با 

)صنایع چوب ، خمیر    گرایش

 وکاغذ، بیولوژی وحفاظت چوب(

چوب -مهندسی منابع طبیعی -

 شناسی و صنایع چوب

 -مهندسی منابع طبیعی  -

 5مهندسی چوب و کاغذ در 

)حفاظت و اصالح    گرایش

چوب، طراحی سازهای چوبی ، 

صنایع مبلمان، صنایع خمیر 

های وکاغذ، صنایع فرآورده

 مرکب چوب(

 -مهندسی منابع طبیعی  -

 مهندسی چوب و کاغذ

 ، صندلی اداری 

 ، نیمکت پارک 

 ، صندلی آمفی تئاتر

 ، میز اداری

 ، لی مراکز آموزشیمیز و صند

 ، تجهیزات کتابخانه ای ، مبلمان خانگی

 

مبلمان اداری و 

 خانگی

 

7 



 

 رياست جمهوري
 سازمان ملی استاندارد ايران 
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 و  فلزشناسی  مکانیکرشته تخصصی: صنایع 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

 بیوسیستم

ژی و رمهندسی متالو -

 مواد

 فیزیک -

 

طراحی - مکانیکمهندسی -

 کاربردی

 تبدیل انرژی - مکانیکمهندسی  -

و   ساخت - مکانیکمهندسی  -

 تولید

  مکانیکمهندسی  -

 بیوسیستم:  مکانیکمهندسی  -

 طراحی و ساخت -1

 انرژی های تجدید پذیر -2 

 فناوری پس از برداشت -3 

 -ژی و مواد رمهندسی متالو -

 استخراج فلزات

استخراج   گرایشی مواد مهندس -

 فلزات

مهندسی خوردگی و حفاظت  -

 مواد

ژی و مواد  رمهندسی متالو -

 )جوشکاری

مهندسی مواد ، شناسایی و  -

 طراحی صنعتی -

  ،تکنولوژی-مهندسی صنایع -

 صنعتی

 تولید صنعتی-مهندسی صنایع -

مهندسی  -مهندسی صنایع-

 صنایع مبلمان

 در حرارت و  مکانیکمهندسی  -

 سیاالت

ماشین  - مکانیکمهندسی  -

 آالت

در   مکانیک-  مکانیکدبیر فنی  -

 حرارت و سیاالت

در طراحی   مکانیکمهندسی  -

 جامدات

 بیوسیستم  مکانیکمهندسی  -

مواد  مهندسی متالورژی -

ی متالورژی ها گرایش

استخراجی،  متالورژی صنعتی 

 غیر از سرامیک



 

 رياست جمهوري
 سازمان ملی استاندارد ايران 
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 و  فلزشناسی  مکانیکرشته تخصصی: صنایع 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

 انتخاب مواد مهندسی

 گری ریخته-مهندسی مواد  -

شکل دادن -مهندسی مواد  -

 فلزات

 -ژی و مواد رمهندسی متالو -

 استخراج فلزات

ت شاخه ) حال 3فیزیک در  -

 )اتمی و مولکولی -جامد 

  مکانیک -مهندسی کشاورزی  -

 های کشاورزی ماشین

 مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی -

ساخت و  - مکانیکمهندسی  -

 تولید

 

 متالورژی مهندسی مواد و -

تولید آهن و  -مهندسی مواد  -

 فوالد

شکل دادن  -مهندسی مواد  -

 فلزات

 گری ریخته -مهندسی مواد  -

 مهندسی مواد ومتالورژی -

فیزیک کاربردی فیزیک حالت  -

 جامد

ن مهندسی مکانیزاسیو -

 کشاورزی

  مکانیک -مهندسی کشاورزی  -

 های کشاورزی ماشین

 سازی  قالب –ساخت و تولید  -

 ماشین ابزار -ئساخت و تولید  -

مهندسی تکنولوژی کنترل با  -

 ساخت و تولید-1: گرایش 3

 -ابزار دقیق-3فرآیند-2

 



 

 رياست جمهوري
 سازمان ملی استاندارد ايران 

 

26 

 

 و  فلزشناسی  مکانیکرشته تخصصی: صنایع 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

)کلیه    مکانیکمهندسی 

 ها( گرایش

  مکانیکمهندسی 

 -بیوسیستم

 مهندسی صنایع

 -فیزیک

 
 

طراحی - مکانیکمهندسی  -

 کاربردی

 تبدیل انرژی - مکانیکمهندسی  -

ساخت و  - مکانیکمهندسی  -

 تولید

  مکانیکندسی مه -

 بیوسیستم:  مکانیکمهندسی  -

 طراحی و ساخت -1

 انرژی های تجدید پذیر -2 

 فناوری پس از برداشت -3 

 مهندسی صنایع  -

 فیزیک کاربردی -

 حالت جامد فیزیک-

 طراحی صنعتی -

 ساخت و تولید - مکانیکمهندسی 

 

 

 

 

 در حرارت و  مکانیکمهندسی  -

 سیاالت

شین ما - مکانیکمهندسی -

 آالت

در   مکانیک-  مکانیکدبیر فنی -

 حرارت و سیاالت

در طراحی   مکانیکمهندسی  -

 جامدات

 بیوسیستم - مکانیکمهندسی  -

 ، تکنولوژی-مهندسی صنایع -

 صنعتی

 تولید صنعتی-مهندسی صنایع -

 مهندسی صنایع  -

 فیزیک -

 فیزیک مهندسی 

:  گرایش 2علوم مهندسی با  -

 سباتیعلوم مهندسی محا -1

 –ریاضی محاسباتی  -2 

فیزیک حالت  ،فیزیک کاربردی 

 8 انواع ساعت ، ساعت های دیواری و رو میزی 



 

 رياست جمهوري
 سازمان ملی استاندارد ايران 
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 و  فلزشناسی  مکانیکرشته تخصصی: صنایع 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

 جامد  

 -طراحی صنعتی

 سازی  قالب –ساخت و تولید -

 ماشین ابزار -ئساخت و تولید -

مهندسی تکنولوژی کنترل با  -

 ساخت و تولید-1: گرایش 3

 -ابزار دقیق-3فرآیند-2

 

  کانیکممهندسی  -

-  مکانیکمهندسی  -

 بیوسیستم

ژی و رمهندسی متالو -

 مواد

 مهندسی صنایع -

 فیزیک -

 شیمی کاربردی -

مهندسی صنایع چوب و   -

 5فرآورده های سلولزی با 

 -صنایع سلولزی   گرایش

طراحی - مکانیکمهندسی  -

 کاربردی

 تبدیل انرژی - مکانیکمهندسی  -

ساخت و  - مکانیکمهندسی  -

 تولید

  مکانیکمهندسی  -

-1بیوسیستم:  مکانیکمهندسی  -

انرژی های -2طراحی و ساخت 

فناوری پس از -3تجدید پذیر 

 برداشت

 -مواد  ژی ورمهندسی متالو -

در حرارت   مکانیکمهندسی  -

 وسیاالت

ماشین  - انیکمکمهندسی  -

 آالت

در   مکانیک-  مکانیکدبیر فنی  -

 حرارت و سیاالت

در طراحی   مکانیکمهندسی  -

 جامدات

 بیوسیستم - مکانیکمهندسی  -

مهندسی متالورژی مواد  -

ی متالورژی ها گرایش

 ، قفسه آزمایشگاهی  

 ، قفسه لباس مراکز آموزشی  

 ، میز آزمایشگاهی 

 ، انواع تخته سفید و سبز 

 

انواع تجهیزات 

آزمایشگاهی و 

 ،  اداریآموزشی

9 



 

 رياست جمهوري
 سازمان ملی استاندارد ايران 
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 و  فلزشناسی  مکانیکرشته تخصصی: صنایع 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

کامپوزیتهای لیگنوسلولزی 

مدیریت صنایع چوب و  -

 -فرآورده های سلولزی

 -طراحی و مهندسی چوب

  ه های چند سازهفرآورد

 چوب

 و صنایع چوب  علوم -

 
 

 استخراج فلزات

استخراج   گرایشمهندسی مواد  -

 فلزات

مهندسی خوردگی و حفاظت  -

 مواد

ژی و مواد  رمهندسی متالو -

 )جوشکاری(

مهندسی مواد ، شناسایی و  -

 انتخاب مواد مهندسی

 گری ریخته-مهندسی مواد  -

شکل دادن -مهندسی مواد  -

 فلزات

 فیزیک کاربردی

 حالت جامد فیزیک-

 ندسی برقمه-

-معدنی-ی آلیها گرایششیمی -

 فیزیک و کاربردی-تجزیه

فرآورده  -مهندسی منابع طبیعی-

 های چند سازه چوب

استخراجی،  متالورژی صنعتی 

 غیر از سرامیک

 مهندسی مواد ومتالورژی -

و تولید آهن  -مهندسی مواد  -

 فوالد

شکل دادن -مهندسی مواد  -

 فلزات

  گری ریخته-مهندسی مواد  -

 فیزیک کاربردی

 فیزیک حالت جامد  -

  گرایشمهندسی برق با  -

 مهندسی پزشکی

 کاربردی و محض شیمی -

علوم  -مهندسی منابع طبیعی -

 3و صنایع چوب و کاغذ با 

)صنایع چوب ، خمیر    گرایش

 (وکاغذ، بیولوژی وحفاظت چوب

چوب -مهندسی منابع طبیعی -

 شناسی و صنایع چوب



 

 رياست جمهوري
 سازمان ملی استاندارد ايران 
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 و  فلزشناسی  مکانیکرشته تخصصی: صنایع 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

 -مهندسی منابع طبیعی  -

 طراحی و مهندسی چوب

صنایع  – مهندسی منابع طبیعی -

 چوب

ساخت و  - مکانیکمهندسی  -

 تولید

 
 

 -مهندسی منابع طبیعی  -

 5مهندسی چوب و کاغذ در 

)حفاظت و اصالح    گرایش

چوب، طراحی سازهای چوبی ، 

صنایع مبلمان، صنایع خمیر 

وکاغذ، صنایع فرآوردهای مرکب 

 چوب(

مهندسی ماشین های صنایع  -

 غذایی 

 سازی  قالب –ساخت و تولید  -

 ماشین ابزار -ئساخت و تولید  -

مهندسی تکنولوژی کنترل با  -

 ساخت و تولید-1: گرایش 3

 ابزار دقیق-3فرآیند-2

ی ماشینها  مکانیک -

 کشاورزی

مهندسی مکانیزاسیون  -

 کشاورزی

  مکانیکمهندسی  -

  مکانیک -مهندسی کشاورزی 

 های کشاورزی ماشین

 مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی -

طراحی - مکانیکمهندسی  -

 کاربردی

 مهندسی مکانیزاسیون -

 کشاورزی

  گرایشمهندسی کشاورزی با  -

 های کشاورزی  ماشین

  مکانیک -مهندسی کشاورزی   -

 ، نیروی باالبری-تراکتورهای کشاورزی 

قطره چکان ها و  -تجهیزات آبیاری  -ماشین های کشاورزی  

 ، لوله های قطره چکتن دار

های ماشین 

 کشاورزی
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 و  فلزشناسی  مکانیکرشته تخصصی: صنایع 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

  مکانیکمهندسی  -

 بیوسیستم

 
 

 
 

 تبدیل انرژی - مکانیکمهندسی  -

ساخت و  - مکانیکمهندسی  -

 تولید

  مکانیکسی مهند -

-1بیوسیستم:  مکانیکمهندسی  -

انرژی های -2طراحی و ساخت 

فناوری پس از -3تجدید پذیر 

 برداشت

مدیریت -مهندسی صنایع  -

 سیستم و بهره وری

مهندسی -مهندسی صنایع -

 سیستم های اقتصادی و اجتماعی

 مهندسی صنایع -

ساخت و  - مکانیکمهندسی  -

 تولید

 
 

 

 های کشاورزی ماشین

مهندسی ماشین های  -

 کشاورزی

مهندسی تکنولوژی ساخت و  -

های زراعی ماشین  گرایشتولید 

 و باغی

مهندسی ماشین های صنایع  -

 غذایی

در حرارت   مکانیکمهندسی  -

 وسیاالت

ماشین  - مکانیکمهندسی  -

 آالت

در   مکانیک-  مکانیکدبیر فنی  -

 حرارت و سیاالت

در طراحی   مکانیکمهندسی  -

 جامدات

 بیوسیستم  مکانیکمهندسی  -

 ، تکنولوژی-مهندسی صنایع -

 صنعتی
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 و  فلزشناسی  مکانیکرشته تخصصی: صنایع 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

 تولید صنعتی -مهندسی صنایع -

 سازی قالب-ساخت و تولید -

 ماشین ابزار-ساخت و تولید -

ولوژی کنترل با مهندسی تکن -

 ساخت و تولید-1: گرایش 3

 -ابزار دقیق-3 فرآیند-2

  مکانیکمهندسی  -

  مکانیکمهندسی  -

 بیوسیستم

ژی و رمهندسی متالو -

 مواد

 شیمی کاربردی -

 
 

طراحی - مکانیکمهندسی  -

 کاربردی

 تبدیل انرژی - مکانیکمهندسی  -

ساخت و  - مکانیکمهندسی  -

 تولید

  مکانیکمهندسی  -

 بیوسیستم:  مکانیکمهندسی  -

 طراحی و ساخت  -1

 انرژی های تجدید پذیر -2

 فناوری پس از برداشت -3 

ژی و مواد رمهندسی متالو -

 وشکاری()ج

 -ژی و مواد رمهندسی متالو -

در حرارت   مکانیکمهندسی  -

 وسیاالت

ماشین  - مکانیکمهندسی  -

 آالت

در   مکانیک-  مکانیکدبیر فنی  -

 حرارت و سیاالت

در طراحی   مکانیکمهندسی  -

 جامدات

 -بیوسیستم- مکانیکمهندسی  -

مهندسی متالورژی مواد  -

ی متالورژی ها گرایش

متالورژی صنعتی  استخراجی، 

 غیر از سرامیک

های پوشش ، پوشش گالوانیزه گرم بر روی قطعات فلزی 

 گالوانیزه
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 رياست جمهوري
 سازمان ملی استاندارد ايران 

 

32 

 

 و  فلزشناسی  مکانیکرشته تخصصی: صنایع 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

 استخراج فلزات

استخراج   گرایشمهندسی مواد  -

 -فلزات

مهندسی خوردگی و حفاظت  

 مواد

مهندسی مواد ، شناسایی و -

 انتخاب مواد مهندسی

 گری ریخته-مهندسی مواد  -

شکل دادن -مهندسی مواد  -

 فلزات

-معدنی-های آلی  گرایششیمی  -

 ربردیفیزیک و کا-تجزیه

ساخت و - مکانیکمهندسی -

 تولید

 متالورژی مهندسی مواد و -

مهندسی تولید -مهندسی مواد 

-مهندسی مواد  -آهن و فوالد

-مهندسی شکل دادن فلزات

مهندسی -مهندسی مواد 

 گری ریخته

 قالبسازی  -ساخت و تولید  -

 ماشین ابزار -ئساخت و تولید  -

 3مهندسی تکنولوژی کنترل با 

 و تولید ساخت-1: گرایش

 ابزار دقیق-3فرآیند-2

 

 

 فیزیک -

ژی و رمهندسی متالو -

 جز سرامیک( ه )ب  مواد

)کلیه    مکانیکمهندسی  -

 ها( گرایش

-کاربردی شاخه 4فیزیک در  -

 -اتمی و مولکولی-حالت جامد

 ای هسته

ژی و مواد  رمهندسی متالو -

 )جوشکاری(

مهندسی متالورژی مواد  -

ی متالورژی ها گرایش

استخراجی،  متالورژی صنعتی 

 غیر از سرامیک

 مهندسی مواد ومتالورژی -

 ، مصنوعات تزئینی طال

 ، هاویژگی–شمش نقره 

 ، مصنوعات تزئینی نقره

 ، مصنوعات تزئینی پالتین

 ، مصنوعات تزئینی پاالدیم

مصنوعات طال و 

 نقره
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 و  فلزشناسی  مکانیکرشته تخصصی: صنایع 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

 -ژی و مواد رمهندسی متالو - ها( گرایششیمی )کلیه 

 -استخراج فلزات

استخراج   گرایشمهندسی مواد  -

 فلزات

مهندسی خوردگی و حفاظت  -

 مواد

مهندسی مواد ، شناسایی و  -

 انتخاب مواد مهندسی

 گری ریخته-مهندسی مواد -

شکل دادن -مهندسی مواد -

 فلزات

 (ها گرایشکلیه  )شیمی 

شکل دادن  -مهندسی مواد-

 -فلزات

طراحی - مکانیکمهندسی  -

 کاربردی

ساخت و   مکانیکمهندسی  -

 تولید

  مکانیکمهندسی  -

تولید آهن و  -مهندسی مواد  -

 دفوال

شکل دادن  -مهندسی مواد  -

 -فلزات

 گری ریخته -مهندسی مواد 

در حرارت   مکانیکمهندسی  -

 وسیاالت

در طراحی   مکانیکمهندسی  -

 جامدات

 سازی قالب-ساخت و تولید -

 ماشین ابزار-ساخت و تولید -

مهندسی تکنولوژی کنترل با  -

 ساخت و تولید-1: گرایش 3

 ابزار دقیق-3فرآیند-2

 ها گرایشیه شیمی کل

 

 ، شمش طال
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 و  فلزشناسی  مکانیکرشته تخصصی: صنایع 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

 شیمی کاربردی -

ژی و رمهندسی متالو -

 مواد

  مکانیکمهندسی  -

  مکانیکمهندسی  -

 بیوسیستم

 
 
 
 

 
 
 

-معدنی-ی آلیها گرایششیمی  -

 فیزیک و کاربردی-تجزیه

ژی و مواد  رمهندسی متالو -

 )جوشکاری(

 -ژی و مواد رمهندسی متالو -

 استخراج فلزات

استخراج   گرایشمهندسی مواد  -

 -فلزات

مهندسی خوردگی و حفاظت  

 مواد

مهندسی مواد ، شناسایی و  -

 انتخاب مواد مهندسی

 گری ریخته-مهندسی مواد  -

شکل دادن  -ندسی موادمه-

 فلزات

طراحی   مکانیکمهندسی  -

 کاربردی

 تبدیل انرژی  مکانیکمهندسی  -

ساخت و   مکانیکمهندسی  -

مهندسی متالورژی مواد  -

ی متالورژی ها گرایش

استخراجی،  متالورژی صنعتی 

 غیر از سرامیک

 مهندسی مواد ومتالورژی -

تولید آهن و  -مهندسی مواد  -

 فوالد

شکل دادن  -مهندسی مواد  -

 فلزات

  گری ریخته -مهندسی مواد  -

در حرارت   مکانیکمهندسی  -

 وسیاالت

مماشین  - مکانیکمهندسی 

 آالت

در   مکانیک-  مکانیکدبیر فنی  -

 حرارت و سیاالت

در طراحی   مکانیکمهندسی  -

 جامدات

 بیوسیستم  مکانیکمهندسی  -

 

 خوردگی
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 و  فلزشناسی  مکانیکرشته تخصصی: صنایع 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

 تولید

  مکانیکمهندسی  -
 

 قالبسازی-دساخت و تولی -

 ماشین ابزار-ساخت و تولید -

مهندسی تکنولوژی کنترل با  -

-ساخت و تولید-1: گرایش 3

 ابزار دقیق-3فرآیند

ژی و رمهندسی متالو -

 -مواد

  مکانیکمهندسی  -

-  مکانیکمهندسی  -

 بیوسیستم

 
 
 
 
 

ژی و مواد  رمهندسی متالو -

 )جوشکاری(

 - ژی و موادرمهندسی متالو -

 استخراج فلزات

استخراج   گرایشمهندسی مواد  -

 فلزات

مهندسی خوردگی و حفاظت  -

 مواد

مهندسی مواد ، شناسایی و  -

 انتخاب مواد مهندسی

 گری ریخته-مهندسی مواد  -

شکل دادن -مهندسی مواد  -

 فلزات

شکل دادن  -مهندسی مواد -

 تکنولوژی جوشکاری -

مهندسی متالورژی مواد  -

ی متالورژی ها گرایش

ی،  متالورژی صنعتی استخراج

 غیر از سرامیک

 متالورژی مهندسی مواد و -

تولید آهن و  -مهندسی مواد  -

 فوالد

مشکل دادن -مهندسی مواد  -

 فلزات

  گری ریخته -مهندسی مواد  -

 در حرارت و  مکانیکمهندسی  -

 سیاالت

ماشین  - مکانیکمهندسی  -

 

جوش و 

جوشکاری و 

های غیر  آزمون

 مخرب
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 و  فلزشناسی  مکانیکرشته تخصصی: صنایع 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

 فلزات

طراحی - مکانیکمهندسی  -

 کاربردی

 تبدیل انرژی - کمکانیمهندسی  -

ساخت و  - مکانیکمهندسی  -

 -تولید

  مکانیکمهندسی  -

 بیوسیستم:  مکانیکمهندسی  -

 طراحی و ساخت -1

 انرژی های تجدید پذیر -2 

 فناوری پس از برداشت -3 

ساخت و  - مکانیکمهندسی  -

 تولید

 آالت

در   مکانیک-  مکانیکدبیر فنی  -

 التحرارت و سیا

در طراحی   مکانیکمهندسی  -

 جامدات

 بیوسیستم  مکانیکمهندسی  -

 قالبسازی  -ساخت و تولید  -

 ماشین ابزار -ساخت و تولید  -

مهندسی تکنولوژی کنترل با  -

 ساخت و تولید-1: گرایش 3

 ابزار دقیق-3فرآیند-2
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 رشته تخصصی

 سايل سرگرمی و کمک آموزشی کودکانايمنی و
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 ایمنی وسایل سرگرمی و کمک آموزشی کودکانصنایع رشته تخصصی: 

محصوالت مشمول استاندارد  رشته های تحصیلی مورد قبول 

 اجباری یا تشویقی

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

)تمام   مکانیکمهندسی  -

 ها( گرایش

 بیوسیستم  کانیکممهندسی  -

 فیزیک-

 ژی و موادرمهندسی متالو -

 مهندسی شیمی -

 -شیمی کاربردی -

 مهندسی پلیمر -

 ها( گرایششیمی )تمام  -

 نانو شیمی گرایش نانوپلیمر -

 

طراحی - مکانیکمهندسی  -

 کاربردی

تبدیل  - مکانیکمهندسی  -

 انرژی

ساخت و  - مکانیکمهندسی  -

 تولید

  مکانیکمهندسی   -

  مکانیکمهندسی  -

طراحی و ساخت -1بیوسیستم:

 انرژی های تجدید پذیر -2

 فناوری پس از برداشت- 3 

 رمهندسی شیمی پلیم -

مهندسی پلیمر )تمام  -

 ها( گرایش

مهندسی فرایندهای  -

 ،  پلیمرپلیمریزاسیون

 نانوفناوری -

-ی آلیها گرایششیمی  -

در حرارت و   مکانیکمهندسی  -

 سیاالت

   مکانیکمهندسی  -

 –ماشین آالت   مکانیکمهندسی –

در   مکانیک-  مکانیکدبیر فنی 

 و سیاالت حرارت

در طراحی   مکانیکمهندسی  -

 جامدات

 بیوسیستم  مکانیکمهندسی  -

 فیزیک -

 فیزیک مهندسی -

 مهندسی علوم و فناوری پلیمر-

مهندسی صنایع -مهندسی پلیمر-

 -طراحی و مهندسی پلیمر -پلیمر

 : گرایش 2علوم مهندسی با   -

 علوم مهندسی محاسباتی-1 

 فیزیک مهندسی -2 

 بردیفیزیک کار –

 

 
 

 اسباب بازی و وسایل مراقبت از کودکان

ICS)   97.200.50و  97.140مرتبط) 
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 ایمنی وسایل سرگرمی و کمک آموزشی کودکانصنایع رشته تخصصی: 

محصوالت مشمول استاندارد  رشته های تحصیلی مورد قبول 

 اجباری یا تشویقی

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

فیزیک و -تجزیه-معدنی

 کاربردی

 ه حالت جامد فیزیک در شاخ-

شاخه 3ریاضی کاربردی در  -

تحقیق در -آنالیز عددی

 ریاضی فیزیک-عملیات 

  گرایشمهندسی مواد -

 استخراج فلزات

مهندسی خوردگی و  -

 حفاظت مواد

ژی و مواد  رمهندسی متالو -

 )جوشکاری(

مهندسی مواد ، شناسایی و  -

 انتخاب مواد مهندسی

 گری ریخته-مهندسی مواد  -

شکل دادن -مواد مهندسی -

 فلزات

 -ژی و مواد رمهندسی متالو -

  –نظری -فیزیک حالت جامد  –

 -فیزیک *دبیری

مهندسی متالورژی مواد  -

ی متالوررژی استخراجی،  ها گرایش

متالورژی صنعتی به غیر از 

 سرامیک

مهندسی تولید -مهندسی مواد  –

 آهن و فوالد

مهندسی شکل -مهندسی مواد  -

 دادن فلزات

مهندسی -مهندسی مواد  -

 گری ریخته

 -متالورژی مهندسی مواد و -

  -(ها گرایششیمی  )تمام 

 مهندسی شیمی -

 الکترونیک  گرایشمهندسی برق با 

   تکنولوژی صنایع الستیک -

 صنایع شیمیایی   -
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 ایمنی وسایل سرگرمی و کمک آموزشی کودکانصنایع رشته تخصصی: 

محصوالت مشمول استاندارد  رشته های تحصیلی مورد قبول 

 اجباری یا تشویقی

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

 استخراج فلزات

شکل دادن  -مهندسی مواد-

 فلزات

 مهندسی شیمی -

 ها گرایشکلیه شیمی  -

 مهندسی برق -
 

 مهندسی صنایع

  مکانیکمهندسی  -

 بیوسیستم  مکانیکمهندسی  -

 ژی و موادرمهندسی متالو -

 مهندسی صنایع -

 فیزیک -

 

 

 

 

 
 

طراحی - مکانیکمهندسی  -

 کاربردی

تبدیل  - مکانیکمهندسی  -

 انرژی

ساخت و  - مکانیکمهندسی  -

 تولید

مهندسی  - مکانیکمهندسی  -

طراحی -1بیوسیستم:  مکانیک

 و ساخت

 انرژی های تجدید پذیر -2 

 فناوری پس از برداشت -3 

ژی و مواد  رندسی متالومه -

 در حرارت و  مکانیکمهندسی  -

 سیاالت

  مکانیکمهندسی  -

 اشین آالتم  مکانیکمهندسی  -

در   مکانیک-  مکانیکدبیر فنی  -

 حرارت و سیاالت

در طراحی   مکانیکمهندسی  -

 جامدات

 بیوسیستم  مکانیکمهندسی  -

 فیزیک-

 فیزیک مهندسی -

 :  گرایش 3علوم مهندسی با  -

 2 (97.200.40مرتبط   (ICSزمین بازی 



 

 رياست جمهوري
 سازمان ملی استاندارد ايران 

 

41 

 

 ایمنی وسایل سرگرمی و کمک آموزشی کودکانصنایع رشته تخصصی: 

محصوالت مشمول استاندارد  رشته های تحصیلی مورد قبول 

 اجباری یا تشویقی

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

 )جوشکاری(

 -ژی و مواد رمهندسی متالو -

 استخراج فلزات

  گرایشمهندسی مواد  -

 استخراج فلزات

مهندسی خوردگی و  -

 حفاظت مواد

مهندسی مواد ، شناسایی و  -

 انتخاب مواد مهندسی

 گری ریخته-مهندسی مواد  -

شکل دادن -مهندسی مواد  -

 فلزات

ریت مدی-مهندسی صنایع  -

 سیستم و بهره وری

مهندسی -مهندسی صنایع -

سیستم های اقتصادی و 

 اجتماعی

 مهندسی صنایع -

 علوم مهندسی محاسباتی-1

 محاسباتی  ریاضی -2 

 فیزیک مهندسی -3

 فیزیک کاربردی -

مواد  مهندسی متالورژی-

ی متالورژی استخراجی،  ها گرایش

متالورژی صنعتی به غیر از 

 سرامیک

مهندسی تولید -مهندسی مواد  -

 آهن و فوالد

مهندسی شکل -مهندسی مواد  -

 دادن فلزات

مهندسی -مهندسی مواد  -

 گری ریخته

 مهندسی مواد و متالورژی -

 3مهندسی تکنولوژی کنترل با  -

 ساخت و تولید-1: گرایش

 ابزار دقیق-3رآیندف-2
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 ایمنی وسایل سرگرمی و کمک آموزشی کودکانصنایع رشته تخصصی: 

محصوالت مشمول استاندارد  رشته های تحصیلی مورد قبول 

 اجباری یا تشویقی

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

ایمنی -مهندسی صنایع  -

 صنعتی

مدیریت  - مهندسی صنایع-

 تعمیرات نگهداری و

ساخت و  - مکانیکمهندسی  -

 تولید

 مگاترونیک

 

 

 

 

  مکانیکمهندسی  -

 بیوسیستم  مکانیکمهندسی  -

 ژی و موادرمهندسی متالو -

 فیزیک -

 مهندسی برق -

 

طراحی - مکانیکمهندسی  -

 -کاربردی

تبدیل  - مکانیکمهندسی  -

 انرژی

ساخت و  - مکانیکمهندسی  -

 تولید

  مکانیکدسی مهن -

  مکانیکمهندسی  -

طراحی و ساخت -1بیوسیستم:

 انرژی های تجدید پذیر-2

 فناوری پس از برداشت-3 

ژی و مواد  رمهندسی متالو -

 در حرارت و  مکانیکمهندسی  -

 سیاالت

  مکانیکمهندسی  -

-ماشین آالت  مکانیکمهندسی  -

در   مکانیک-  مکانیکدبیر فنی  -

 تحرارت و سیاال

در طراحی   مکانیکمهندسی  -

 جامدات

 بیوسیستم  مکانیکمهندسی -

مهندسی متالورژی مواد  -

ی متالورژی استخراجی،  ها گرایش

 متالورژی صنعتی غیر از سرامیک

 3 (97.200.40مرتبط   (ICS شهربازی 
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 ایمنی وسایل سرگرمی و کمک آموزشی کودکانصنایع رشته تخصصی: 

محصوالت مشمول استاندارد  رشته های تحصیلی مورد قبول 

 اجباری یا تشویقی

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

 )جوشکاری(

 -ژی و مواد رمهندسی متالو -

 استخراج فلزات

  گرایشمهندسی مواد  -

 استخراج فلزات

مهندسی خوردگی و  -

 حفاظت مواد

شناسایی و مهندسی مواد ،  -

 انتخاب مواد مهندسی

 گری ریخته-مهندسی مواد  -

شکل دادن -مهندسی مواد  -

 فلزات

شاخه ریاضی کاربردی در  -

 ریاضی فیزیک

 مهندسی برق -

 مهندسی مواد و متالورژی -

مهندسی تولید -مهندسی مواد  -

 آهن و فوالد

مهندسی شکل  –مهندسی مواد  -

 دادن فلزات

مهندسی -واد مهندسی م -

 گری ریخته

 فیزیک

 فیزیک مهندسی -

 : گرایش 3علوم مهندسی با  -

 علوم مهندسی محاسباتی -1 

 ریاضی محاسباتی -2 

 فیزیک مهندسی -3 

 فیزیک کاربردی - 

 مهندسی برق -

 مهندس مکانیک  -

 متالوژی مهندسی  -

 پلیمر-
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 یرشته تخصص

 انرژي
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 رشته تخصصی: انرژی

محصوالت مشمول استاندارد  رشته تخصصی  گرایش ردیف

 اجباری یا تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

معیار مصرف و برچسب  1

انرژی تجهیزات انرژی بر 

 برقی

 (  ها گرایشمهندسی برق  )کلیه  - 

 (  ها ایشگرمهندسی انرژی  )کلیه  -

 (ها گرایش)کلیه    مکانیکمهندسی  -

بیوسیستم  )کلیه   مکانیکمهندسی  -

 (ها گرایش

  گرایشمهندسی مکانیزاسیون  ) -

 انرژی(

 (ها گرایش)کلیه  فیزیک -

مهندسی برق  ) کلیه  -

 (ها گرایش

مهندسی سیستم های انرژی   -

 ( ها گرایش)کلیه 

)کلیه    مکانیکمهندسی  -

 (ها گرایش

بیوسیستم    مکانیکمهندسی  -

 انرژی های تجدید پذیر(  گرایش)

مهندسی مکانیزاسیون   -

 انرژی(  گرایش)

مهندسی انرژی های  -

 تجدیدپذیر

 (ها گرایش)کلیه  فیزیک -

 

 ( ها گرایشمهندسی برق ) کلیه  -

مهندسی سیستم های انرژی  )کلیه  -

 ( ها گرایش

 (ها گرایش)کلیه    مکانیکمهندسی  -

بیوسیستم    مکانیکمهندسی  -

 انرژی های تجدید پذیر(  گرایش)

  گرایشمهندسی مکانیزاسیون  ) -

 انرژی(

 (ها گرایش)کلیه  فیزیک -

معیار مصرف و برچسب  2

انرژی تجهیزات انرژی بر 

 )حرارتی(  هیدرو کربوری

 (ها گرایش)کلیه    مکانیکمهندسی  - 

 (  ها گرایشمهندسی انرژی  )کلیه  -

 (ها گرایشمهندسی شیمی  )کلیه  -

بیوسیستم  )کلیه   مکانیکمهندسی  -

)کلیه    مکانیکمهندسی  -

 (ها گرایش

  مهندسی سیستم های انرژی -

 ( ها گرایش)کلیه 

 (ها گرایش)کلیه    مکانیکمهندسی  -

مهندسی سیستم های انرژی  )کلیه  -

 ( ها شگرای

 (ها گرایشمهندسی شیمی  )کلیه  -
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 رشته تخصصی: انرژی

محصوالت مشمول استاندارد  رشته تخصصی  گرایش ردیف

 اجباری یا تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 (ها گرایش

  گرایشمهندسی مکانیزاسیون  ) -

 انرژی(

 (ها گرایشمهندسی نفت ) کلیه  -

 طراحی و مهندسی پتروشیمی  -

 مهندسی عملیات صنایع پتروشیمی -

مهندسی شیمی  )کلیه  -

 (ها گرایش

بیوسیستم    مکانیکمهندسی  -

 انرژی های تجدیدپذیر(  گرایش)

مهندسی مکانیزاسیون   -

 انرژی(  گرایش)

 مهندسی نفت -

 مهندسی فراوری و انتقال گاز -

 

بیوسیستم    مکانیکمهندسی  -

 انرژی های تجدید   گرایش)

 پذیر(

  گرایشمهندسی مکانیزاسیون  ) -

 انرژی(

 مهندسی نفت -

معیار مصرف انرژی  3

الکتریکی و حرارتی 

فرآیندهای صنعتی و 

 سامانه های انرژی بر

 ( ها گرایشمهندسی انرژی  )کلیه  - 

 (ها گرایش)کلیه    مکانیکمهندسی  -

 (ها گرایشمهندسی شیمی  )کلیه  -

بیوسیستم  )کلیه   مکانیکمهندسی  -

 (ها گرایش

  گرایشمهندسی مکانیزاسیون  ) -

 انرژی(

 مهندسی پلیمر -

 مهندسی مواد -

 مهندسی نفت -

مهندسی سیستم های انرژی   -

 ( ها گرایش)کلیه 

)کلیه    مکانیکمهندسی  -

 (ها گرایش

مهندسی شیمی  )کلیه  -

 (ها گرایش

بیوسیستم    مکانیکمهندسی  -

 (ها گرایش)کلیه 

مهندسی مکانیزاسیون   -

 انرژی(  گرایش)

مهندسی سیستم های انرژی  )کلیه  -

 (  ها گرایش

 (ها گرایش)کلیه    مکانیکمهندسی  -

 (ها گرایشمهندسی شیمی  )کلیه  -

بیوسیستم  )کلیه   مکانیکمهندسی  -

 (ها گرایش

  گرایشمهندسی مکانیزاسیون  ) -

 انرژی(

 مهندسی پلیمر -

 (ها گرایشمهندسی برق  )کلیه  -
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 رشته تخصصی: انرژی

محصوالت مشمول استاندارد  رشته تخصصی  گرایش ردیف

 اجباری یا تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 علوم مهندسی -

 طراحی و مهندسی پتروشیمی  -

 می مهندسی عملیات صنایع پتروشی -

 (ها گرایشمهندسی برق  )کلیه  -

 مهندسی پلیمر -

 مهندسی نفت -

 سی فرآوری و انتقال گازمهند -

مهندسی برق  )کلیه  -

 (ها گرایش

 (ها گرایشمهندسی انرژی  )کلیه  -  انرژی های تجدیدپذیر 4

 (ها گرایشمهندسی برق  )کلیه  -

 (ها گرایش)کلیه    مکانیکمهندسی  -

بیوسیستم  )کلیه   مکانیکمهندسی  -

 (ها گرایش

 (ها گرایشفیزیک  )کلیه  -

 ها( )کلیه گرایشمهندسی صنایع  

 ها( )کلیه گرایشمتالورژی مهندسی 

ز جه ب ها )کلیه گرایشمهندسی شیمی 

 (صنایع غذایی

مهندسی سیستم های انرژی   -

 (ها گرایش)کلیه 

مهندسی برق  )کلیه  -

 (ها گرایش

)کلیه    مکانیکمهندسی  -

 (ها گرایش

بیوسیستم    مکانیکمهندسی  -

 (ها گرایش)کلیه 

مهندسی مکانیزاسیون   -

  انرژی(  گرایش)

 (ها گرایشفیزیک  )کلیه  -

مهندسی سیستم های انرژی  )کلیه  -

 (ها گرایش

 (ها گرایشمهندسی برق  )کلیه  -

 (ها گرایش)کلیه    مکانیکمهندسی  -

بیوسیستم  )کلیه   مکانیکمهندسی  -

 (ها گرایش

  گرایشمهندسی مکانیزاسیون  ) -

 انرژی(

 (ها گرایشفیزیک  )کلیه  -

ت سیستم های مدیری 5

 انرژی

 (ها گرایشمهندسی انرژی  )کلیه  - 

 ( ها گرایش)کلیه    مکانیکمهندسی  -

 ( ها گرایشمهندسی صنایع  )کلیه  -

مهندسی انرژی  )کلیه  -

 (ها گرایش

)کلیه    مکانیکمهندسی  -

 (ها گرایشمهندسی انرژی  )کلیه  -

 ( ها گرایش)کلیه    مکانیکمهندسی  -

 ( ها گرایشمهندسی صنایع  )کلیه  -
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 رشته تخصصی: انرژی

محصوالت مشمول استاندارد  رشته تخصصی  گرایش ردیف

 اجباری یا تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 ( ها گرایشمهندسی شیمی  )کلیه  -

 ( ها گرایشمهندسی برق  )کلیه  -

 مهندسی مواد   -

بیوسیستم  )کلیه   مکانیکمهندسی  -

 (ها گرایش

مهندسی مکانیزاسیون   -

 انرژی( ایشگر)

 مهندسی نفت  -

 مهندسی پلیمر -

 ( ها گرایش

مهندسی برق  )کلیه  -

 (ها گرایش

مهندسی صنایع  )کلیه  -

 ( ها گرایش

مهندسی شیمی  )کلیه  -

 ( ها گرایش

 مهندسی مواد  -

بیوسیستم    مکانیکمهندسی  -

 (ها گرایش)کلیه 

مهندسی مکانیزاسیون   -

 انرژی(  گرایش)

 مهندسی نفت  -

 مهندسی پلیمر -

 

 ( ها گرایشمهندسی شیمی  )کلیه  -

 ( ها گرایشمهندسی برق  )کلیه  -

 مهندسی مواد -

بیوسیستم  )کلیه   مکانیک مهندسی -

 (ها گرایش

  گرایشمهندسی مکانیزاسیون  ) -

 انرژی(

 مهندسی نفت  -

 مهندسی پلیمر -

ممیزی و ارزیابی صرفه  6

 جویی انرژی

 (ها گرایشمهندسی انرژی  )کلیه  - 

 (ها گرایشمهندسی برق  )کلیه  -

 (ها گرایش)کلیه    مکانیکمهندسی  -

 مهندسی مواد -

مهندسی انرژی  )کلیه  -

 (ها گرایش

مهندسی برق  )کلیه  -

 (ها گرایش

 (ها گرایشمهندسی انرژی  )کلیه  -

 (ها گرایشمهندسی برق  )کلیه  -

 (ها گرایش)کلیه    مکانیکمهندسی  -

 مهندسی مواد -
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 رشته تخصصی: انرژی

محصوالت مشمول استاندارد  رشته تخصصی  گرایش ردیف

 اجباری یا تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 شیمیمهندسی  -

بیوسیستم  )کلیه   مکانیکمهندسی  -

 (ها گرایش

  گرایشمهندسی مکانیزاسیون  ) -

 انرژی(

 مهندسی نفت -

 مهندسی پلیمر -

 علوم مهندسی -

 مهندسی بازرسی -

)کلیه    مکانیکمهندسی  -

 (ها گرایش

 مهندسی مواد -

 هندسی شیمیم -

بیوسیستم    مکانیکمهندسی  -

 (ها گرایش)کلیه 

مهندسی مکانیزاسیون   -

 انرژی(  گرایش)

 مهندسی نفت -

 مهندسی پلیمر -

 

 مهندسی شیمی -

بیوسیستم  )کلیه   نیکمکامهندسی  -

 (ها گرایش

  گرایشمهندسی مکانیزاسیون  ) -

 انرژی(

 مهندسی نفت -

 مهندسی پلیمر -

تاسیسات سیلندر پرکنی  7

 گاز مایع

 (ها گرایشمهندسی برق  )کلیه  - 

 (ها گرایش)کلیه    مکانیکمهندسی  -

 ها( گرایششیمی )کلیه 

 ها( گرایشمهندسی متالوژی )کلیه 

ها به جز  گرایشی )کلیه مهندسی شیم

 صنایع غذایی(

 ها( گرایشفیزیک )کلیه 

 

 ها(  گرایشمهندسی برق )کلیه  -

)کلیه    مکانیکمهندسی  -

 (ها گرایش

 ها( گرایششیمی )کلیه  

مهندسی متالوژی )کلیه 

 ها( گرایش

ها  گرایشمهندسی شیمی )کلیه 

 به جز صنایع غذایی(

 (ها گرایشق  )کلیه مهندسی بر -

 (ها گرایش)کلیه    مکانیکمهندسی  -

 ها( گرایششیمی )کلیه  

 ها( گرایشمهندسی متالوژی )کلیه 

ها به جز  گرایشمهندسی شیمی )کلیه 

 صنایع غذایی(

 ها( گرایشفیزیک )کلیه 
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 رشته تخصصی: انرژی

محصوالت مشمول استاندارد  رشته تخصصی  گرایش ردیف

 اجباری یا تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 ها( گرایشفیزیک )کلیه  

بازرسی ادواری جایگاههای  8

 عرضه سوخت

 (ها گرایشمهندسی برق  )کلیه  - 

 (ها گرایش)کلیه    یکمکانمهندسی  -

 ها( گرایششیمی )کلیه  

 ها( گرایشمهندسی متالوژی )کلیه 

ها به جز  گرایشمهندسی شیمی )کلیه 

 صنایع غذایی(

 ها( گرایشفیزیک )کلیه 

 

مهندسی برق  )کلیه  -

 (ها رایشگ

)کلیه    مکانیکمهندسی  -

 (ها گرایش

 ها( گرایششیمی )کلیه  

مهندسی متالوژی )کلیه 

 ها( گرایش

ها  گرایشمهندسی شیمی )کلیه 

 به جز صنایع غذایی(

 ها( گرایشفیزیک )کلیه 

 

 (ها گرایشمهندسی برق  )کلیه  -

 (ها گرایش)کلیه    مکانیکمهندسی  -

 ها( گرایششیمی )کلیه 

 ها( گرایشمهندسی متالوژی )کلیه 

ها به جز  گرایشمهندسی شیمی )کلیه 

 صنایع غذایی(

 ها( گرایشفیزیک )کلیه 

 

 

 

 

 



 

 رياست جمهوري
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 رشته تخصصی

 اوزان و مقیاس ها ، اندازه شناسی 

 

 

 



 

 رياست جمهوري
 سازمان ملی استاندارد ايران 
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 اوزان و مقیاس ها ، اندازه شناسی عنوان رشته تخصصی:

 ردیف

 

 

محصوالت مشمول   گرایش

استاندارد اجباری یا 

 تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

1 

 

نازل های 

 سوخت مایع

 

فیزیک کاربردی، فیزیک مهندسی، فیزیک )  -

 (*آموزش فیزیک

 ها( گرایش)کلیه برق  مهندسی -

در   مکانیک،   مکانیک) مکانیکمهندسی  -

 ماشین آالت(  مکانیکحرارت و سیاالت،  

 مهندسی صنایع -

 ها( گرایشمهندسی پزشکی )کلیه  -

 ها( گرایشمهندسی انرژی )کلیه  -

 مهندسی مواد و متالوژی )متالوژی -

 (استخراجی، متالوژی صنعتی

 ها( گرایششیمی )کلیه   - 

 مهندسی شیمی  - 

 ها( گرایشریاضی  )کلیه  -

 ها( گرایشفیزیک )کلیه  -

 مهندسی پالسما -

 فوتونیک -

 مهندسی برق -

)طراحی کاربردی،   مکانیکمهندسی  -

 تبدیل انرژی، ساخت و تولید، (

 مهندسی صنایع  -

ال،  مهندسی پزشکی )بیومتری -

، مهندسی توانبخشی،    مکانیکبیو

 مهندسی اطالعات پزشکی بیوالکتریک(

مهندسی انرژی )مهندسی انرژی های   -

تجدید پذیر،  سیستمهای انرژی،  

 (انرژی و محیط زیستتکنولوژی انرژی،  

 مهندسی کامپیوتر -

 مهندسی هسته ای -

 ژئو فیزیک -

 هواشناسی -

 (کلیه گرایشهافیزیک ) -

 مهندسی پالسما -

 مهندسی برق -

  مکانیکمهندسی  -

 مهندسی صنایع  -

 ها( گرایشمهندسی پزشکی )کلیه  -

 مهندسی انرژی -

 ها( گرایشفوتونیک )کلیه  -

 مهندسی کامپیوتر -

 مهندسی هسته ای -

 ژئو فیزیک -

 هواشناسی -

 ریاضی -

 (ها گرایشکلیه ی )شیم  -



 

 رياست جمهوري
 سازمان ملی استاندارد ايران 

 

53 

 

 اوزان و مقیاس ها ، اندازه شناسی عنوان رشته تخصصی:

 ردیف

 

 

محصوالت مشمول   گرایش

استاندارد اجباری یا 

 تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 (اه گرایشکلیه ریاضی کاربردی ) -

 ها( گرایششیمی )کلیه   -



 

 رياست جمهوري
 سازمان ملی استاندارد ايران 
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 اوزان و مقیاس ها ، اندازه شناسی عنوان رشته تخصصی:

 ردیف

 

 

محصوالت مشمول   گرایش

استاندارد اجباری یا 

 تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

2 

 

جایگاه های 
CNG 

 

، فیزیک مهندسی، فیزیک کاربردی) فیزیک  -

 (*آموزش فیزیک

 (ها گرایشکلیه ) مهندسی برق  -

 (کلیه گرایشها(  مکانیکمهندسی  -

 بسته بندی مهندسی صنایع -

 (ها گرایشکلیه ) مهندسی پزشکی  -

مهندسی انرژی های تجدید  ) مهندسی انرژی -

سیستم های  ، تکنولوژی و محیط زیست ، پذیر

 انرژی(

 ها( گرایشکلیه ) مهندسی مواد و متالوژی -

 (ها گرایشکلیه ) شیمی -

جز صنایع ه )کلیه گرایشها ب مهندسی شیمی -

 غذایی(

 (*دبیری–کاربردی - ریاضی  )محض -

 ها( مهندسی صنایع)کلیه گرایش

 ها( مهندسی متالورژی)کلیه گرایش

 ها( یشفیزیک)کلیه گرا

 (ها گرایشکلیه ) فیزیک -

 مهندسی پالسما -

 فوتونیک -

 مهندسی برق -

، طراحی کاربردی)  مکانیکمهندسی  -

 (، ساخت و تولید، تبدیل انرژی

 مهندسی صنایع  -

بیو  ، بیو متریال) مهندسی پزشکی -

مهندسی  ، مهندسی توانبخشی،  مکانیک

 اطالعات پزشکی بیو الکتریک(

مهندسی انرژی های ) مهندسی انرژی -

 ، سیستمهای انرژی ، تجدید پذیر

 انرژی و محیط زیست( ، تکنولوژی انرژی

 مهندسی کامپیوتر -

 مهندسی هسته ای -

 ژئو فیزیک -

 هواشناسی -

 (ها گرایشکلیه ریاضی کاربردی ) -

 (ها گرایشکلیه ) فیزیک -

 مهندسی پالسما -

 مهندسی برق -

  مکانیکندسی مه -

 مهندسی صنایع -

بیو  ، بیو مواد ،  مکانیکبیو) مهندسی پزشکی -

 الکتریک(

 مهندسی انرژی -

 (ها گرایشکلیه ) فوتونیک -

 مهندسی کامپیوتر -

 مهندسی هسته ای -

 ژئو فیزیک -

 هواشناسی -

 ریاضی -

 (ها گرایشکلیه ) شیمی -



 

 رياست جمهوري
 سازمان ملی استاندارد ايران 
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 اوزان و مقیاس ها ، اندازه شناسی عنوان رشته تخصصی:

 ردیف

 

 

محصوالت مشمول   گرایش

استاندارد اجباری یا 

 تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 (ها گرایشکلیه شیمی ) -

 

3 

 

وسایل توزین 

غیر خودکار تا 

 تن 5ظرفیت 

 

 ، فیزیک مهندسی ، فیزیک کاربردی) یزیکف -

 (*آموزش فیزیک

 (ها گرایشکلیه )  مهندسی برق -

در   مکانیک ،  مکانیک(  مکانیکمهندسی  -

 ماشین آالت(  مکانیک ، حرارت و سیاالت

 مهندسی صنایع -

 (ها گرایشکلیه ) مهندسی پزشکی -

مهندسی انرژی های تجدید  )  مهندسی انرژی -

سیستم های  ، وژی و محیط زیستتکنول ، پذیر

 انرژی(

، استخراجی متالوژی) مهندسی مواد و متالوژی -

 (سرامیک و صنعتی متالوژی 

 (ها گرایشکلیه ) شیمی -

 (ها گرایشکلیه )  فیزیک -

 مهندسی پالسما -

 فوتونیک -

 مهندسی برق -

 ، طراحی کاربردی)   مکانیکمهندسی  -

 (، ساخت و تولید ، تبدیل انرژی

 مهندسی صنایع -

 (ها گرایشکلیه )  مهندسی پزشکی -

مهندسی انرژی های )  مهندسی انرژی  -

 ، سیستمهای انرژی ، تجدید پذیر

 انرژی و محیط زیست( ، تکنولوژی انرژی

 مهندسی کامپیوتر -

 مهندسی هسته ای -

 ژئو فیزیک -

 مهندسی شیمی -

 مهندسی کامپیوتر -

 (ها گرایشکلیه ) فیزیک -

 مهندسی پالسما -

 مهندسی برق -

  مکانیکمهندسی  -

 مهندسی صنایع  -

بیو  ، بیو مواد ،  مکانیکبیو) مهندسی پزشکی -

 الکتریک(

 مهندسی انرژی -

 (ها گرایشکلیه ) فوتونیک -

 پیوترمهندسی کام -

 مهندسی هسته ای -

 ژئو فیزیک -

 هواشناسی -

 ریاضی -

 ها( گرایشکلیه ) شیمی  -



 

 رياست جمهوري
 سازمان ملی استاندارد ايران 
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 اوزان و مقیاس ها ، اندازه شناسی عنوان رشته تخصصی:

 ردیف

 

 

محصوالت مشمول   گرایش

استاندارد اجباری یا 

 تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 ها( گرایشریاضی  )کلیه  -

 شناسیهوا -

 ها( گرایشریاضی کاربردی )کلیه  -

 ها( گرایششیمی  )کلیه   -

 

4 

 

 

باسکول های 

وسایل نقلیه 

 دار  چرخ

 جاده ای

 151تن تا  11) 

 تن(
 

فیزیک )فیزیک کاربردی،  فیزیک مهندسی،    -

 (*آموزش فیزیک

 مهندسی برق )الکترونیک،  الکترونیک -

 قدرت، مخابرات(–برق کاربردی،  تکنولوژی

در   مکانیک،   مکانیک)مکانیکمهندسی  -

 ماشین آالت(  مکانیکحرارت و سیاالت،  

 مهندسی عمران  -

 مهندسی صنایع -

 ها( گرایشمهندسی پزشکی )کلیه  -

مهندسی انرژی ) مهندسی انرژی های تجدید  -

 پذیر، سیستم های انرژی(

مهندسی مواد و متالوژی  )متالوژی  -

 سرامیک و صنعتی ی، متالوژیاستخراج

 ها( گرایشفیزیک  )کلیه  -

 مهندسی پالسما -

 فوتونیک -

 مهندسی برق -

)طراحی کاربردی،     مکانیکمهندسی  -

 تبدیل انرژی،  ساخت و تولید، (

 مهندسی عمران  -

 مهندسی صنایع  -

 ها( گرایشمهندسی پزشکی  )کلیه  -

مهندسی انرژی )مهندسی انرژی های   -

تجدید پذیر،  سیستمهای انرژی،  

 تکنولوژی انرژی(

 مهندسی کامپیوتر -

 ها( رایشگفیزیک )کلیه  -

 مهندسی پالسما -

 مهندسی برق -

  مکانیکمهندسی  -

 مهندسی عمران  -

 مهندسی صنایع  -

 ها( گرایشمهندسی پزشکی )کلیه  -

 مهندسی انرژی -

 ها( گرایشفوتونیک  )کلیه  -

 مهندسی کامپیوتر -

 مهندسی هسته ای -

 ژئو فیزیک -

 هواشناسی -



 

 رياست جمهوري
 سازمان ملی استاندارد ايران 
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 اوزان و مقیاس ها ، اندازه شناسی عنوان رشته تخصصی:

 ردیف

 

 

محصوالت مشمول   گرایش

استاندارد اجباری یا 

 تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 ها( گرایششیمی )کلیه   -

 مهندسی شیمی  - 

 مهندسی کامپیوتر -

 ها( گرایشریاضی  )کلیه  -

 مهندسی هسته ای -

 ژئو فیزیک -

 هواشناسی -

 ها( گرایشریاضی کاربردی )کلیه  -

 ها( گرایششیمی  )کلیه   -

 ریاضی -

 ها( گرایششیمی  )کلیه 

 

 

 

 

5 

 

 ابعاد

 

 

فیزیک )فیزیک کاربردی، فیزیک مهندسی،   -

 (*آموزش فیزیک

 الکترونیک ،  مهندسی برق )الکترونیک -

 مخابرات( قدرت، –برق تکنولوژی کاربردی، 

در   مکانیک،   مکانیک( مکانیکمهندسی  -

 ماشین آالت(  مکانیکحرارت و سیاالت،  

 مهندسی صنایع -

 (ها گرایشمهندسی پزشکی )کلیه  -

مهندسی انرژی  )مهندسی انرژی های تجدید  -

پذیر،  تکنولوژی و محیط زیست،  سیستم های 

 انرژی(

مهندسی مواد و متالوژی  )متالوژی  -

 ها( گرایشفیزیک )کلیه  -

 مهندسی پالسما -

 فوتونیک -

 مهندسی برق -

)طراحی کاربردی،    مکانیکمهندسی  -

 تبدیل انرژی،  ساخت و تولید، (

 مهندسی صنایع  -

 ها( گرایشمهندسی پزشکی  )کلیه  -

مهندسی انرژی )مهندسی انرژی های   -

تجدید پذیر،  سیستمهای انرژی،  

 یست(تکنولوژی انرژی،  انرژی و محیط ز

 مهندسی کامپیوتر -

 ها( گرایشفیزیک  )کلیه  -

 مهندسی پالسما -

 مهندسی برق -

  مکانیکمهندسی  -

 مهندسی صنایع  -

 ها( گرایشمهندسی پزشکی )کلیه  -

 مهندسی انرژی -

 ها( گرایشفوتونیک  )کلیه  -

 مهندسی کامپیوتر -

 مهندسی هسته ای -

 ژئو فیزیک -

 هواشناسی -



 

 رياست جمهوري
 سازمان ملی استاندارد ايران 
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 اوزان و مقیاس ها ، اندازه شناسی عنوان رشته تخصصی:

 ردیف

 

 

محصوالت مشمول   گرایش

استاندارد اجباری یا 

 تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 استخراجی،  متالوژی صنعتی و سرامیک

 ها( گرایششیمی  )کلیه   -

 مهندسی شیمی  - 

 مهندسی کامپیوتر -

 ها( گرایشریاضی  )کلیه  -

 

 مهندسی هسته ای -

 ژئو فیزیک -

 هواشناسی -

 ها( گرایشریاضی کاربردی  )کلیه  -

 ها( گرایششیمی  )کلیه   -

 ریاضی -

 ها( گرایششیمی )کلیه  -
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جرم و کمیت 

 های مرتبط
 

فیزیک  )فیزیک کاربردی،  فیزیک مهندسی،    -

 (*آموزش فیزیک

 ها( گرایشمهندسی برق  )کلیه  -

در   انیکمک،   مکانیک( مکانیکمهندسی  -

 ماشین آالت(  مکانیکحرارت و سیاالت،  

 مهندسی صنایع -

 ها گرایشمهندسی پزشکی  )کلیه  -

مهندسی انرژی  ) مهندسی انرژی های تجدید  -

پذیر،  تکنولوژی و محیط زیست،  سیستم های 

 انرژی(

مهندسی مواد و متالوژی  )متالوژی  -

 استخراجی،  متالوژی صنعتی و سرامیک

 (ها کلیه گرایشفیزیک ) -

 مهندسی پالسما -

 فوتونیک -

 مهندسی برق -

)طراحی کاربردی،   مکانیکمهندسی  -

 تبدیل انرژی، ساخت و تولید، (

 مهندسی صنایع  -

 ها( گرایشمهندسی پزشکی )کلیه  -

ژی  )مهندسی انرژی های مهندسی انر  -

های انرژی،   تجدید پذیر،  سیستم

 تکنولوژی انرژی،  انرژی و محیط زیست(

 مهندسی کامپیوتر -

 ها( گرایشفیزیک )کلیه  -

 مهندسی پالسما -

 برقمهندسی  -

  مکانیکمهندسی  -

 مهندسی صنایع  -

 ها( گرایشمهندسی پزشکی )کلیه  -

 مهندسی انرژی -

 ها( گرایشفوتونیک )کلیه  -

 مهندسی کامپیوتر -

 مهندسی هسته ای -

 ژئو فیزیک -

 هواشناسی -



 

 رياست جمهوري
 سازمان ملی استاندارد ايران 
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 اوزان و مقیاس ها ، اندازه شناسی عنوان رشته تخصصی:

 ردیف

 

 

محصوالت مشمول   گرایش

استاندارد اجباری یا 

 تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 ها گرایشلیه شیمی ک -

 مهندسی شیمی  -

 مهندسی کامپیوتر -

 ها( گرایشریاضی  )کلیه  -

 مهندسی هسته ای -

 ژئو فیزیک -

 هواشناسی -

 ها( گرایشریاضی کاربردی  )کلیه  -

 ها(  گرایششیمی  )کلیه   -

 

 ریاضی -

 ها( گرایششیمی  )کلیه   -
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 دما و رطوبت

 

، فیزیک  )فیزیک کاربردی، فیزیک مهندسی  -

 (*آموزش فیزیک

 ها( گرایشمهندسی برق  )کلیه  -

در   مکانیک،   مکانیک )  مکانیکمهندسی  -

 ماشین آالت(  مکانیکحرارت و سیاالت،  

 مهندسی صنایع -

 (ها گرایشکلیه مهندسی پزشکی ) -

 ها( گرایشمهندسی انرژی )کلیه  -

 مهندسی مواد و متالوژی  )متالوژی -

 سرامیک و یصنعت استخراجی، متالوژی

 ها( گرایششیمی  )کلیه   -

 مهندسی شیمی  - 

 ها( گرایشفیزیک  )کلیه  -

 مهندسی پالسما -

 فوتونیک -

 مهندسی برق -

)طراحی کاربردی،     مکانیکمهندسی  -

 تبدیل انرژی،  ساخت و تولید، (

 مهندسی صنایع  -

 (ها گرایشکلیه )  مهندسی پزشکی -

 ها( گرایشمهندسی انرژی )کلیه   -

 مهندسی کامپیوتر -

 مهندسی هسته ای -

 ژئو فیزیک -

 ( ها کلیه گرایشفیزیک ) -

 مهندسی پالسما -

 مهندسی برق -

  مکانیکمهندسی  -

 مهندسی صنایع -

 (ها گرایشکلیه مهندسی پزشکی  ) -

 مهندسی انرژی -

 ها( گرایشفوتونیک  )کلیه  -

 مهندسی کامپیوتر -

 مهندسی هسته ای -

 ژئو فیزیک -

 هواشناسی -
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 سازمان ملی استاندارد ايران 

 

61 

 

 اوزان و مقیاس ها ، اندازه شناسی عنوان رشته تخصصی:

 ردیف

 

 

محصوالت مشمول   گرایش

استاندارد اجباری یا 

 تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 مهندسی کامپیوتر -

 ها( گرایشریاضی  )کلیه  -

  

 هواشناسی -

 ها( گرایشریاضی کاربردی  )کلیه  -

 ها( گرایششیمی  )کلیه   -

  

 ریاضی -

 ها( گرایششیمی  )کلیه   -

 

8 

 

 فشار

 

فیزیک )فیزیک کاربردی، فیزیک مهندسی،   -

 (*آموزش فیزیک

 ها( گرایشمهندسی برق )کلیه  -

در   مکانیک،   مکانیک( مکانیکمهندسی  -

 ماشین آالت(  مکانیکحرارت و سیاالت،  

 مهندسی صنایع -

 ها( گرایشمهندسی پزشکی )کلیه  -

 ها( گرایشمهندسی انرژی )کلیه  -

مهندسی مواد و متالوژی )متالوژی  -

 استخراجی،  متالوژی صنعتی و سرامیک

 ها( گرایششیمی  )کلیه   -

 یمیمهندسی ش  - 

 مهندسی کامپیوتر -

 ها( گرایشریاضی  )کلیه  -

 ها( گرایشفیزیک  )کلیه  -

 مهندسی پالسما -

 فوتونیک -

 مهندسی برق -

)طراحی کاربردی،    مکانیکمهندسی  -

 تبدیل انرژی،  ساخت و تولید، (

 مهندسی صنایع  -

 (ها گرایشکلیه مهندسی پزشکی  ) -

ای مهندسی انرژی  )مهندسی انرژی ه  -

های انرژی،   تجدید پذیر،  سیستم

 تکنولوژی انرژی،  انرژی و محیط زیست(

 مهندسی کامپیوتر -

 مهندسی هسته ای -

 ژئو فیزیک -

 ها( گرایشفیزیک )کلیه  -

 مهندسی پالسما -

 مهندسی برق -

  مکانیکمهندسی  -

 مهندسی صنایع  -

 ،  بیومواد،   مکانیکمهندسی پزشکی )بیو -

 بیوالکتریک(

 مهندسی انرژی -

 (ها گرایشکلیه فوتونیک ) -

 مهندسی کامپیوتر -

 مهندسی هسته ای -

 ژئو فیزیک -

 هواشناسی -

 ریاضی -



 

 رياست جمهوري
 سازمان ملی استاندارد ايران 
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 اوزان و مقیاس ها ، اندازه شناسی عنوان رشته تخصصی:

 ردیف

 

 

محصوالت مشمول   گرایش

استاندارد اجباری یا 

 تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 هواشناسی - 

 ها( گرایشریاضی کاربردی  )کلیه  -

 (ها گرایشکلیه شیمی )  -

 

 (ها گرایشکلیه شیمی  )  -
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کمیت های 

 الکتریکی

 

مهندسی،   فیزیک  )فیزیک کاربردی،  فیزیک  -

 (*آموزش فیزیک

 ها( گرایشمهندسی برق  )کلیه  -

 ها( گرایشکلیه  ( مکانیکمهندسی  -

 مهندسی صنایع -

 ها( گرایشمهندسی پزشکی  )کلیه  -

مهندسی انرژی  ) مهندسی انرژی های تجدید  -

پذیر،  تکنولوژی و محیط زیست،  سیستم های 

 انرژی(

 مهندسی مواد و متالوژی  )متالوژی -

 سرامیک و صنعتی استخراجی،  متالوژی

 (ها گرایشکلیه شیمی  )  -

 مهندسی شیمی  - 

 مهندسی کامپیوتر -

 ها( گرایشفیزیک  )کلیه  -

 امهندسی پالسم -

 فوتونیک -

 مهندسی برق -

)طراحی کاربردی،     مکانیکمهندسی  -

 تبدیل انرژی،  ساخت و تولید، (

 مهندسی صنایع  -

 (ها گرایشکلیه مهندسی پزشکی  ) -

مهندسی انرژی  )مهندسی انرژی های   -

تجدید پذیر،  سیستمهای انرژی،  

 تکنولوژی انرژی،  انرژی و محیط زیست(

 مهندسی کامپیوتر -

 مهندسی هسته ای -

 ژئو فیزیک -

 ها( گرایشفیزیک  )کلیه  -

 مهندسی پالسما -

 مهندسی برق -

  مکانیکمهندسی  -

 مهندسی صنایع  -

 ،  بیومواد،  مکانیکمهندسی پزشکی  )بیو -

 (بیوالکتریک 

 مهندسی انرژی -

 (ها گرایشکلیه وتونیک )ف -

 مهندسی کامپیوتر -

 مهندسی هسته ای -

 ژئو فیزیک -

 هواشناسی -

 ریاضی -
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 اوزان و مقیاس ها ، اندازه شناسی عنوان رشته تخصصی:

 ردیف

 

 

محصوالت مشمول   گرایش

استاندارد اجباری یا 

 تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 (*دبیری–کاربردی - ریاضی  )محض -

فیزیک  )فیزیک کاربردی،  فیزیک مهندسی،    -

 (*آموزش فیزیک

 مهندسی برق الکترونیک،  الکترونیک -

 

 هواشناسی -

 ها( گرایشریاضی کاربردی  )کلیه  -

 ها( گرایششیمی )کلیه   -

 ها( گرایششیمی )کلیه   -

 

 نیرو 11

 

 فیزیک کاربردی، 

 تکنولوژی

 قدرت، مخابرات()برق

در   مکانیک،   مکانیک( مکانیکمهندسی  -

 ماشین آالت(  مکانیکحرارت و سیاالت،  

 عمهندسی صنای -

 (ها گرایشکلیه مهندسی پزشکی  ) -

مهندسی انرژی  ) مهندسی انرژی های تجدید  -

پذیر،  تکنولوژی و محیط زیست،  سیستم های 

 انرژی(

مهندسی مواد و متالوژی  )متالوژی  -

 سرامیک و صنعتی استخراجی،  متالوژی

 ها گرایششیمی کلیه  -

 (ها گرایشکلیه فیزیک ) -

 مهندسی پالسما -

 فوتونیک -

 مهندسی برق -

)طراحی کاربردی،   مکانیکمهندسی  -

 تبدیل انرژی، ساخت و تولید، (

 مهندسی صنایع  -

 (ها گرایشکلیه مهندسی پزشکی ) -

مهندسی انرژی  )مهندسی انرژی های   -

های انرژی،   تجدید پذیر،  سیستم

 ولوژی انرژی،  انرژی و محیط زیست(تکن

 مهندسی کامپیوتر -

 مهندسی هسته ای -

 ( ها کلیه گرایشفیزیک ) -

 مهندسی پالسما -

 مهندسی برق -

  مکانیکمهندسی  -

 مهندسی صنایع  -

 (ها گرایشکلیه مهندسی پزشکی ) -

 مهندسی انرژی -

 (ها گرایشکلیه فوتونیک  ) -

 مهندسی کامپیوتر -

 مهندسی هسته ای -

 ژئو فیزیک -

 هواشناسی -

 ریاضی -



 

 رياست جمهوري
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 اوزان و مقیاس ها ، اندازه شناسی عنوان رشته تخصصی:

 ردیف

 

 

محصوالت مشمول   گرایش

استاندارد اجباری یا 

 تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 مهندسی شیمی  - 

 مهندسی کامپیوتر -

 (ها گرایشلیه کریاضی  ) -

 

 ژئو فیزیک -

 هواشناسی -

 (ها گرایشکلیه ریاضی کاربردی ) -

 (ها گرایشکلیه شیمی )  -

 

 (ها گرایشکلیه شیمی )  -
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 شیمی

 

 ها گرایششیمی کلیه  -

 مهندسی شیمی - 

آموزش فیزیک )فیزیک، فیزیک مهندسی،  -

 (*فیزیک

 (ها گرایششیمی )کلیه   -

 داروسازی -

 (ها گرایشکلیه فیزیک ) -

 ها( گرایششیمی )کلیه   -

 داروسازی -

 ها( گرایشفیزیک )کلیه  -
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 اپتیک

 

آموزش فیزیک )فیزیک، فیزیک مهندسی،   -

 (*فیزیک

مهندسی برق )الکترونیک، الکترونیک  -

 قدرت، مخابرات(–برق کاربردی، تکنولوژی

در   یکمکان،   مکانیک( مکانیکمهندسی  -

 ماشین آالت(  مکانیکحرارت و سیاالت،  

مهندسی انرژی ) مهندسی انرژی های تجدید  -

پذیر،  تکنولوژی و محیط زیست،  سیستم های 

 انرژی(

 ها( گرایشفیزیک )کلیه  -

 فوتونیک -

 مهندسی پالسما -

 مهندسی برق -

)طراحی کاربردی،   مکانیکمهندسی  -

 تبدیل انرژی، ساخت و تولید، (

مهندسی انرژی )مهندسی انرژی های   -

های انرژی،   تجدیدپذیر،  سیستم

 تکنولوژی انرژی،  انرژی و محیط زیست(

 ها ( فیزیک )کلیه گرایش -

فوتونیک )فناوری و کاربرد لیزر، اپتیک و  -

مهندسی اپتیک، مواد فوتونیکی، بیوفوتونیک، 

 مخابرات نوری(

 مهندسی پالسما -

 مهندسی برق -

  مکانیکسی مهند -

 مهندسی انرژی -
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 رشته تخصصی 

 نیرو محرکهخودرو و 
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 خودرو و نیرو محرکه عنوان رشته تخصصی:

 ردیف

 

 رشته های تحصیلی مورد قبول محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

قطعات مکانیکی  1

 انواع وسایل نقلیه 

 
 
 
 
 
 

 

 جهت اطالع: 

)شامل: خودرو،  

موتورسیکلت ،  

ماشین آالت 

راهسازی،  ریلی،  

 هوایی،  دریایی(

،  انواع کمک فنر خودرو: شامل وسایل نقلیهانواع قطعات 

فنرهای  چ، این 16طوقه و رینگ خودروهای سواری تا 

بازوی برف  تیغه و،  نقلیه یلتخت مورد مصرف در وسا

های کروی   مفصل ، مستقیمبوستر ترمز غیر ،  پاک کن

رادیاتور مسی و برنجی خودروها  )سواری،  ،  )سیبک(

سوخت جهت  مکانیکیپمپ های ،  سواری کار،  وانت(

اجزاء سیستم ،  پمپ روغن خودرو،  خودروهای بنزینی

کمربند ایمنی برای ،  گازسوزکردن موتور با سوخت مایع

رمز سوئیچ المپ ت،  نقلیه موتوری یلسرنشینان وسا

 مکانیکیسوئیچ المپ ترمز ،  هیدرولیکی جهت خودرو

،  کاله ایمنی رانندگان موتور سیکلت،  جهت خودرو

، ((CNG گاز سوز خودرو مجموعه های و قطعات

قابل حمل از نوع پیچی  مکانیکیبلبرینگ، جک های 

،  ( لنت ترمز ) سوار شده و سوار نشده برای اتومبیل،  

فیلتر روغن  وفیلتر هوا ، لنت صفحه کالچ استاندارد

 سوز موتورهای درون

 

 

 (ها گرایش)کلیه   مکانیکمهندسی  -

به  ها گرایشمهندسی مواد )کلیه  -

 غیر از سرامیک(

 ها( گرایشمهندسی صنایع )کلیه  -

 

)کلیه    مکانیکمهندسی  -

 (ها گرایش

 (ها گرایشمهندسی مواد )کلیه  -

 ها( گرایشمهندسی صنایع )کلیه  -

 

 

   مکانیکمهندسی  -

 (ها گرایش)کلیه 

مهندسی مواد )کلیه  -

 (ها گرایش

مهندسی صنایع )کلیه  -

 ها( گرایش
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 خودرو و نیرو محرکه عنوان رشته تخصصی:

 ردیف

 

 رشته های تحصیلی مورد قبول محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

قطعات  2

 مکانیکیالکترو

 انواع وسایل نقلیه 

)شامل: خودرو،   

موتورسیکلت ،  

ماشین آالت 

راهسازی،  

کشاورزی ، ریلی،  

 هوایی،  دریایی(

 

سواری کار ،   دینام خودروهای جاده ای  )سواری ، 

 وانت(

سوز )سواری ،  سواری کار،   استارتر موتورهای درون

 ت(وان

 هشدار دهنده صوتی  )بوق(

 

به  ها گرایشمهندسی برق ) کلیه  -

 ( مکانیکغیر از بیوالکتریک و بیو

 (ها گرایش)کلیه   مکانیکمهندسی  -

 ها گرایشمهندسی برق ) کلیه  -

 به غیر از بیوالکتریک و 

 ( یکمکانبیو

)کلیه   مکانیکمهندسی  -

 (ها گرایش

مهندسی برق ) کلیه  -

 به غیر از ها گرایش

 ( مکانیکبیوالکتریک و بیو 

)کلیه   مکانیکمهندسی  -

 (ها گرایش

قطعات برقی انواع  3

 وسایل نقلیه 

 

 جهت اطالع: 

)شامل: خودرو،  

موتورسیکلت ،  

ماشین آالت 

راهسازی،  

 (المپ ها  )مقررات عملکردی

 پالتین ،  وایر شمع،  شمع

 انواع چراغ 

به  ها گرایشمهندسی برق ) کلیه  -

 ( مکانیکغیر از بیوالکتریک و بیو

 (ها گرایش)کلیه   مکانیکمهندسی  -

به  ها گرایشمهندسی مواد )کلیه  -

 غیر از سرامیک(

 (ها گرایشفیزیک  )کلیه  -

 ها گرایشکلیه مهندسی شیمی ) -

صنایع غذایی و   گرایشبه غیر از 

 ها گرایشمهندسی برق ) کلیه  -

 به غیر از بیوالکتریک و

 ( مکانیکبیو 

)کلیه    مکانیکمهندسی  -

 (ها گرایش

 ها گرایشمهندسی مواد )کلیه  -

 به غیر از سرامیک(

 (ها گرایشفیزیک  )کلیه  -

 مهندسی برق -

به غیر از  ها گرایش) کلیه  

 ( مکانیکبیوالکتریک و بیو

   مکانیکمهندسی  -

 (ها گرایش)کلیه 

مهندسی مواد )کلیه  -

به غیر از  ها گرایش

 سرامیک(
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 خودرو و نیرو محرکه عنوان رشته تخصصی:

 ردیف

 

 رشته های تحصیلی مورد قبول محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

کشاورزی ، ریلی،  

 دریایی( هوایی، 

 بیومدیکال و مهندسی نساجی(

 

)کلیه   مهندسی شیمی -

صنایع   گرایشبه غیر از  ها گرایش

 غذایی و بیومدیکال و نساجی(

 

 ها(  گرایشفیزیک )کلیه  -

یه مهندسی شیمی )کل -

  گرایشبه غیر از  ها گرایش

صنایع غذایی و بیومدیکال 

 و نساجی(

 

قطعات  4

الکتروشیمیایی 

 انواع وسایل نقلیه 

 

)شامل: خودرو،   

موتورسیکلت ،  

ماشین آالت 

راهسازی،  

کشاورزی ، ریلی،  

 هوایی، دریایی(

 انواع باتری 

 

به  ها گرایشمهندسی برق ) کلیه  -

 ( مکانیکیوغیر از بیوالکتریک و ب

 (ها گرایش)کلیه   مکانیکمهندسی  -

به  ها گرایشمهندسی مواد )کلیه  -

 غیر از سرامیک(

 (ها گرایشفیزیک )کلیه  -

 ها گرایشمهندسی شیمی )کلیه  -

صنایع غذایی و   گرایشبه غیر از 

 بیومدیکال(

نانو شیمی و   گرایششیمی )  -

 پیشرانه ها(

 ها گرایشمهندسی برق ) کلیه  -

 ه غیر از بیوالکتریک و ب

 ( مکانیکبیو

)کلیه   مکانیکمهندسی  -

 (ها گرایش

 ها گرایشمهندسی مواد )کلیه  -

 به غیر از سرامیک(

 (ها گرایشفیزیک )کلیه  -

 ها گرایشمهندسی شیمی )کلیه  -

صنایع غذایی و   گرایشبه غیر از 

 بیومدیکال(

نانو شیمی و   گرایششیمی )  -

 پیشرانه ها(

سی برق ) کلیه مهند -

 به غیر از  ها گرایش

 ( مکانیکبیوالکتریک و بیو

)کلیه   مکانیکمهندسی  -

 (ها گرایش

مهندسی مواد )کلیه  -

به غیر از  ها گرایش

 سرامیک(

 (ها گرایشفیزیک )کلیه  -

مهندسی شیمی )کلیه  -

  گرایشبه غیر از  ها گرایش

صنایع غذایی و 

 بیومدیکال(



 

 رياست جمهوري
 سازمان ملی استاندارد ايران 

 

68 

 

 خودرو و نیرو محرکه عنوان رشته تخصصی:

 ردیف

 

 رشته های تحصیلی مورد قبول محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

نانو   گرایششیمی )  -

 یمی و پیشرانه ها(ش

 

 (ها گرایش)کلیه   مکانیکمهندسی  - خودرو  تایید نوع خودرو 5

 (ها گرایشمهندسی صنایع )کلیه  -

)کلیه    مکانیکمهندسی  -

 (ها گرایش

مهندسی صنایع  )کلیه  -

 (ها گرایش

   مکانیکمهندسی  -

 (ها گرایش)کلیه 

مهندسی صنایع  )کلیه  -

 (ها گرایش

 

تایید نوع  6

 وتورسیکلتم

 (ها گرایش)کلیه   مکانیکمهندسی  - موتورسیکلت 

 (ها گرایشمهندسی صنایع )کلیه  -

)کلیه    مکانیکمهندسی  -

 (ها گرایش

مهندسی صنایع  )کلیه  -

 (ها گرایش

   مکانیکمهندسی  -

 (ها گرایش)کلیه 

مهندسی صنایع  )کلیه  -

 (ها گرایش

تایید نوع ماشین  7

 آالت راه سازی

)کلیه    مکانیکمهندسی  - های راه سازی،  ساختمانی و معدنی  ماشین

 (ها گرایش

 (ها گرایشمهندسی صنایع  )کلیه  -

)کلیه    مکانیکمهندسی  -

 (ها گرایش

مهندسی صنایع  )کلیه  -

 (ها گرایش

   مکانیکمهندسی  -

 (ها گرایش)کلیه 

مهندسی صنایع  )کلیه  -

 (ها گرایش

 

تایید نوع ماشین  8

 کشاورزی آالت

)کلیه    مکانیکمهندسی  -  جنگل داریتراکتورهای کشاورزی یا 

 ( ها گرایش

)کلیه    مکانیکمهندسی  -

 ( ها گرایش

   مکانیکمهندسی  -

 ( ها گرایش)کلیه 
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 خودرو و نیرو محرکه عنوان رشته تخصصی:

 ردیف

 

 رشته های تحصیلی مورد قبول محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

  گرایشمهندسی کشاورزی  ) -

 ماشین آالت کشاورزی( 

 (ها گرایشمهندسی صنایع )کلیه  -

  گرایشمهندسی کشاورزی  ) -

 ماشین آالت کشاورزی( 

یه مهندسی صنایع  )کل -

 (ها گرایش

مهندسی کشاورزی   -

ماشین آالت   گرایش)

 کشاورزی( 

مهندسی صنایع  )کلیه  -

 (ها گرایش

 

 دوچرخه دوچرخه 9

 

 

)کلیه    مکانیکمهندسی  -

 (ها گرایش

 (ها گرایشمهندسی صنایع  )کلیه  -

 مهندسی مواد

)کلیه    مکانیکمهندسی  -

 (اه گرایش

مهندسی صنایع  )کلیه  -

 (ها گرایش

   مکانیکمهندسی  -

 (ها گرایش)کلیه 

مهندسی صنایع  )کلیه  -

 (ها گرایش

 

کلیه وسایل نقلیه  11

الکتریکی/ 

 هیبریدی

)شامل: خودرو،  

دوچرخه،  

 موتورسیکلت(

به  ها گرایشمهندسی برق ) کلیه  - 

 ( مکانیکغیر از بیوالکتریک و بیو

)کلیه    کمکانیمهندسی  -

 (ها گرایش

 (ها گرایشمهندسی صنایع  )کلیه  -

 مهندسی مواد

 ها گرایشمهندسی برق ) کلیه  -

 به غیر از بیوالکتریک و

 ( مکانیکبیو 

)کلیه    مکانیکمهندسی  -

 (ها گرایش

مهندسی صنایع  )کلیه  -

 (ها گرایش

 

مهندسی برق ) کلیه  -

 به غیر از  ها گرایش

 ( یکمکانبیوالکتریک و بیو

   مکانیکمهندسی  -

 (ها گرایش)کلیه 

مهندسی صنایع  )کلیه  -

 (ها گرایش
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 رشته تخصصی

 بسته بندي 
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 رشته تخصصی: بسته بندی

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش ردیف
 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی
های بسته بندی 1

 لزیسلو

جز در تماس ه ب) 

مستقیم با مواد 

 غذایی(

سایر مصالح پودری  پاکت های کاغذی سیمان و گچ و

مقوای  -های پستیپاکت -ساختمانی با جرم ویژه مشابه

های مقوایی صابون کاغذ و مقوا و جعبه -قوطی کبریت

ورق کارتن و  -های یکبار مصرف جاروبرقیپاکت -قالبی

بسته کاغذی و مقوایی  -کارتن جهت مصارف عمومی

 -جعبه های مقوایی توپر جهت بسته بندی عمومی -چای

 -ایبسته چای کیسه -بندی خشکبارکارتن برای بسته

کاغذ بسته بندی غیر  -های چوبی خشکبار صادراتیجعبه

 -کاغذهای ساک کرافت -قیر اندود شده() قابل نفوذ به آب

پالت( و ) های کاغذی چای برای ترابری با بارپاکیسه

 های کاغذی چایکیسه -کانتینر

 

مهندسی صنایع چوب و فراورده 

علوم و صنایع چوب –های سلولزی 

مهندسی چوب و  -و کاغذ

 -کاغذگرایش صنایع خمیر کاغذ

 چوب شناسی و صنایع چوب

شیمی گرایش های محض و 

  گرایشمهندسی نساجی  -کاربردی

مهندسی شیمی نساجی و علوم 

ی گرایش مهندسی نساج -الیاف

های مهندسی الیاف و مهندسی 

 منسوجات صنعتی

 

مهندسی صنایع چوب و فراورده 

 صنایع خمیر و کاغذ -های سلولزی

 ها( گرایشهمه ) شیمی 

 

دکترای مهندسی صنایع چوب و 

همه ) فراورده های سلولزی

دکتری صنایع خمیر و  -ها( گرایش

 کاغذ

 ها( گرایشهمه ) شیمی 

 

2 

های بسته بندی

زی در تماس سلول

مستقیم با مواد 

 غذایی

پاکت های  -جعبه مقوایی مواد خوراکی ورق مقوایی و 

 -کاغذی مورد مصرف در بسته بندی مواد خوراکی

-بندی فراوردههای مقوایی یکبار مصرف برای بستهگنجایه

بندی چندالیه مقوا با الیه بسته -های شیری آبگونه

-ارشمینه برای بستهکاغذ پ -آلومینیوم برای مواد خوراکی

کارتن برای بسته بندی میوه و  -های لبنیبندی فرآورده

 -علوم و مهندسی صنایع غذایی

 -صنایع غذایی مهندسی علوم و

مهندسی کشاورزی علوم و صنایع 

مهندسی شیمی گرایش  -غذایی

 علوم تغذیه -صنایع غذایی

 -شیمی گرایش محض و کاربردی

علوم و  -علوم و صنایع غذایی

 مهندسی صنایع غذایی 
مهندسی  -ها( گرایشهمه ) شیمی 

صنایع چوب و فراورده های 

 صنایع خمیر و کاغذ  -سلولزی

 غذاییصنایع مهندسی شیمی 

علوم و  -علوم و صنایع غذایی

 مهندسی صنایع غذایی 

دکترای  -ها( گرایشهمه ) شیمی 

مهندسی صنایع چوب و فراورده 

 -ها( گرایشهمه ) های سلولزی

 دکتری صنایع خمیر و کاغذ 



 

 رياست جمهوري
 سازمان ملی استاندارد ايران 

 

72 

 

 رشته تخصصی: بسته بندی

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش ردیف
 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

-جعبه -کاغذ پوشیده شده با پلی اتیلن -سبزیجات تازه

 -های تازهبندی میوه و سبزیهای چوبی مخصوص بسته

 جاتکاغذ نگهداری میوه -کاغذ موم دار برای بسته بندی

مهندسی صنایع  -میکروبیولوژی

 -چوب و فراورده های سلولزی

همه ) علوم و صنایع چوب و کاغذ 

مهندسی چوب و کاغذ  -ها( گرایش

چوب  -گرایش صنایع خمیرکاغذ

 ناسی و صنایع چوبش

تکنولوژی بسته بندی   مهندسی

 گرایش کشاورزی 

 صنایع غذاییمهندسی شیمی 

  مواد غذایی گرایش بسته بندی

گرایش بسته  صنایع غذاییشیمی  مواد غذایی گرایش بسته بندی

 مواد غذایی بندی

فیلم ها و ظروف  3

ندی پالستیکی ببسته

با ) یک یا چند الیه 

های مختلف( در الیه

تماس مستقیم با مواد 

 غذایی

فیلم سه الیه پالستیکی برای بسته بندی  -تیوپ چندالیه

  -کیسه زیست تخریب پذیر -های لبنی آبگونهفراورده

کیسه های قابل انعطاف چند الیه با پایه فویل آلومینیوم 

ه های قابل انعطاف چند کیس -برای بسته بندی زعفران

الیه با الیه آلومینیوم برای بسته بندی مواد غذایی با روش 

خوراکی در ظروف  وادهای م بندی انواع بسته -اسپتیک

 -های آلومینیومی شکل داده شده از مواد پلیمری و ورق

لفاف های چند الیه جهت بسته بندی تک نفره مواد 

ید شده به روش ظروف پلی پروپیلن تول -ساشه() غذایی 

-علوم تغذیه -علوم و صنایع غذایی

 -علوم و مهندسی صنایع غذایی

 -و صنایع غذاییمهندسی علوم 

مهندسی کشاورزی علوم و صنایع 

مهندسی شیمی گرایش   -غذایی

 صنایع غذایی 

گرایش پلیمر و ) مهندسی پلیمر 

 -شیمی محض و کاربردی -رنگ(

طراحی و  -مهندسی صنایع پلیمر

 -علوم تغذیه -علوم و صنایع غذایی

مهندسی شیمی گرایش صنایع 

علوم و مهندسی صنایع  -غذایی

 غذایی 

 -ها( گرایشهمه ) مهندسی پلیمر 

 شیمی  -علوم و تکنولوژی پلیمر

مهندسی شیمی  -ها( گرایشهمه )

مهندس شیمی  -گرایش پلیمر

 گرایش مهندسی پلیمر 

وم و عل -علوم و صنایع غذایی

علوم  -مهندسی صنایع غذایی

 تغذیه 

 -مهندسی پلیمر -شیمی پلیمر

 -ها( گرایشهمه ) شیمی 

گرایش مهندسی ) مهندسی شیمی

 پلیمر(

 نانو شیمی گرایش نانو پلیمر
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 رشته تخصصی: بسته بندی

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش ردیف
 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

ظروف  -شکل دهی گرمایی جهت بسته بندی مواد غذایی

پلی استایرن تولید شده به روش شکل دهی گرمایی جهت 

لفاف های آماده شده با الیه   -بسته بندی مواد غذایی

های کیسه -آلومینیوم برای بسته بندی مواد خوراکی

بندی بسته) پالستیکی برای بسته بندی آب میوه 

ظروف پالستیکی از جنس پلی پروپیلن و پلی  -(چندالیه

پی ای تی( ) های پلی اتیلن ترفتاالت  بطری -استایرن

ظروف پلی  -برای بسته بندی فراورده های غذایی

پروپیلنی قالب گیری شده به روش دمشی برای بسته 

 -های پالستیکی پلی الفینکیسه -بندی مواد غذایی مایع

 -ی مواد غذایی در فریزرکیسه پالستیکی مخصوص نگهدار

ظروف یکبار مصرف گیاهی زیست تخریب پذیر بر پایه 

ها و سایر محصوالت پالستیکی اکسازیست کیسه -نشاسته

فیلم پلی  -های پلی اتیلنفیلم -پریفورم-تخریب پذیر

 پروپیلن جهت یافته

 

 مهندسی پلیمر

مهندسی تکنولوژی بسته بندی 

 گرایش کشاورزی

 صنایع غذاییمهندسی شیمی 

 یگرایش بسته بند

 نانو شیمی 

فیلم ها و ظروف  4

بندی پالستیکی بسته

با ) یک یا چند الیه 

 فراورده های الستیک و پالستیک  -زباله کیسه پالستیکی

فراورده های   -(ورقه های اکسترود شده پلی پروپیلن)

ورقه های اکسترود شده پلی ) الستیک و پالستیک 

مهندسی تکنولوژی بسته بندی  -

 گرایش کشاورزی

گرایش پلیمر و ) مهندسی پلیمر 

 -ها( همه گرایش ) مهندسی پلیمر 

 شیمی  -علوم و تکنولوژی پلیمر

مهندسی شیمی   -ها( گرایشهمه )

  -مهندسی پلیمر -شیمی پلیمر

 -ها( گرایشهمه ) شیمی 

گرایش مهندسی ) مهندسی شیمی
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 رشته تخصصی: بسته بندی

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش ردیف
 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 های مختلف( الیه

برای مصارف غیر )

 خوراکی(

های پالستیکی سخت مورد مصرف برای جعبه -(اتیلن

های پالستیکی تاشو مورد مصرف جعبه -قطعات خودرو

ریلیکی پلی متیل ورق پالستیکی آک -برای قطعات خودرو 

های پلی کیسه -های پالستیکیبرچسب -متاکریالت

سفره یکبار مصرف  -پروپیلنی روکش دار سیمان و گچ

 دوالیه از جنس کاغذ و پلی اتیلن

 -شیمی محض و کاربردی -رنگ(

احی و طر -مهندسی صنایع پلیمر

 مهندسی پلیمر

 

مهندس شیمی  -گرایش پلیمر

 گرایش مهندسی پلیمر

 نانو شیمی

 پلیمر(

 ایش نانو پلیمرنانو شیمی گر

های بسته بندی 5

 ایشیشه

 فیزیک مهندسی -فیزیک ای مخصوص مواد غذایی و آشامیدنیظروف شیشه

شیمی  -( گرایشهای  حالت جامد)

 -زمین شناسی -محض و کاربردی

مهندسی  -زمین شناسی کاربردی

 سرامیک  گرایشمتالورژی و مواد 

مهندسی تکنولوژی بسته بندی 

 گرایش کشاورزی

 

 ها ( یزیک )کلیه گرایشف

زمین  -ها( گرایشهمه ) شیمی  -

مهندسی  -ها( گرایشهمه ) شناسی 

 مواد گرایش سرامیک

 

 ها ( فیزیک )کلیه گرایش -

زمین  -ها( گرایشهمه ) شیمی  -

مهندسی متالورژی و  -شناسی

 ، مواد گرایش های مواد پیشرفته

 ، خواص فیزیکی و مکانیکی مواد

 سرامیک
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 رشته تخصصی: بسته بندی

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش ردیف
 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی
ی مورد پوشش ها 6

مصرف در بسته بندی 

 فلزی مواد خوراکی

مورد مصرف در بسته بندی فلزی مواد  پوشش های آلی

 غذایی و آشامیدنی

 تیوبهای نرم فلزی جهت پمادهای چشمی

 

علوم تغذیه   -علوم و صنایع غذایی

 -مهندسی علوم و صنایع غذایی

صنایع   گرایشمهندسی شیمی 

 غذایی

مهندسی تکنولوژی بسته بندی 

  گرایش کشاورزی

پلیمر و   گرایشمهندسی پلیمر )

 شیمی محض و کاربردی -رنگ(

 -علوم تغذیه  -علوم و صنایع غذایی

های پلیمر و  گرایشمهندسی شیمی 

  صنایع غذایی

 -ها( گرایشمهندسی پلیمر  )همه 

علوم و  -ها( گرایششیمی  )همه 

 تکنولوژی پلیمر

 

 علوم تغذیه  -علوم و صنایع غذایی

ی مهندسی رنگ گرایش دکتر

دکتری   -های سطح روکش

دکتری مهندسی  -شیمی پلیمر

دکتری مهندسی شیمی   -پلیمر

 شیمی  -مهندسی پلیمر  گرایش

 ها( گرایشهمه )

 

بسته بندی های فلزی  7

 برای مواد خوراکی

 ظروف فلزی غیر قابل نفوذ جهت نگهداری مواد غذایی 

فلزی غیر  ظروف -قوطی پر کمپوت/کنسرو/نوشیدنی()

انواع قوطی خالی ) قابل نفوذ جهت نگهداری مواد غذایی 

های  قوطی -قوطی فلزی دوتکه کششی  -مواد غذایی(

 -قوطی فلزی پسته  -فلزی آئروسلی جهت مصارف عمومی

 تیوپ آلومینیومی نرم

 -علوم و مهندسی صنایع غذایی -

 -علوم و صنایع غذایی -علوم تغذیه

 -اییمهندسی علوم و صنایع غذ

مهندسی کشاورزی علوم و صنایع 

 غذایی

مواد   گرایشمهندسی شیمی 

 -مهندسی مواد و متالورژیغذایی 

 شیمی محض و کاربردی

 پلیمر و  گرایشمهندسی پلیمر  ) -

 رنگ(

 -علوم تغذیه  -علوم و صنایع غذایی

 -علوم و مهندسی صنایع غذایی

 -ها( گرایشهمه ) پلیمر مهندسی 

 علوم و تکنولوژی پلیمر

  -ها( گرایشهمه ) مهندسی مواد 

 ها( گرایشهمه ) شیمی 

 

علوم تغذیه   -علوم و صنایع غذایی

 علوم و مهندسی صنایع غذایی

  گرایشکتری مهندسی رنگ د

 -شیمی پلیمر -های سطحروکش

مهندسی شیمی  -مهندسی پلیمر

 ی شیم  -مهندسی پلیمر  گرایش

 ها( گرایشهمه )
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 رشته تخصصی: بسته بندی

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش ردیف
 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

مهندسی تکنولوژی بسته بندی 

 گرایش کشاورزی

بسته بندی های فلزی  8

برای مواد غیر 

 خوراکی

وطی فلزی روغن گریس و ق -قوطی فلزی واکس کفش

 روغن موتور

 فیزیک مهندسی  -فیزیک

  -( گرایشهای  حالت جامد)

مهندسی مکانیک طراحی 

مهندسی مواد و  -جامدات

 متالورژی

مهندسی تکنولوژی بسته بندی 

 گرایش کشاورزی

 کاربردیشیمی 

 

 -ها( گرایشهمه ) مهندسی مواد 

طراحی   مکانیکمهندسی  -فیزیک

 جامدات
 

مهندسی متالورژی و مواد گرایش 

خواص  ، های مواد پیشرفته

خوردگی  ، فیزیکی و مکانیکی مواد

شکل  ، و پوشش و مهندسی سطح

مهندسی  -دادن فلزات و مواد

 -مکانیک گرایش طراحی جامدات

 فیزیک
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 رشته تخصصی: بسته بندی

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش ردیف
 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی
مهندسی صنایع چوب و فراورده  کانتینر و مخازن چوبی -پالت چوبی تینر چوبیپالت و کان 9

علوم و صنایع چوب  -های سلولزی

مهندسی  -ها( گرایشهمه ) و کاغذ 

چوب و کاغذ گرایش صنایع 

چوب شناسی و صنایع  -خمیرکاغذ

 چوب

 

مهندسی صنایع چوب و فراورده 

صنایع خمیر و   -های سلولزی

طبیعی  مهندسی منابع -کاغذ

چوب  -فراورده های چندسازه چوب

صنایع  -شناسی و صنایع چوب

 چوب

دکترای مهندسی صنایع چوب و 

همه ) فراورده های سلولزی

دکتری صنایع خمیر و  -ها( گرایش

چوب شناسی و صنایع  -کاغذ

 صنایع چوب -چوب

پالت و  11

 کانتینرپالستیکی

بشکه های   -بشکه های درب پیچی -پالت پالستیکی

 -مخازن حجمی –مخازن پالستیکی -هان گشادد

 کانتینرهای حمل و نقل

 

گرایش پلیمر و ) مهندسی پلیمر 

 -شیمی محض و کاربردی -رنگ(

طراحی و  -مهندسی صنایع پلیمر

 مهندسی پلیمر

مهندسی تکنولوژی بسته بندی 

 گرایش کشاورزی

 

 -ها( همه گرایش ) مهندسی پلیمر 

ی مهندس -علوم و تکنولوژی پلیمر

 -ها( گرایشهمه ) شیمی -پلیمر

 ها( همه گرایش) مهندسی شیمی 

 نانو شیمی

 -مهندسی پلیمر -شیمی پلیمر

 -ها( گرایشهمه ) شیمی 

 ها( همه گرایش) مهندسی شیمی

 نانو شیمی گرایش نانو پلیمر

فویل آلومینیومی و  11

پوشش های مورد 

مصرف در آن جهت 

 مصارف خوراکی

ه بندی مواد خوراکی و مصارف فویل آلومینیوم جهت بست

 خانگی

  -علوم تغذیه -علوم و صنایع غذایی

 -علوم و مهندسی صنایع غذایی

 -مهندسی علوم و صنایع غذایی

مهندسی کشاورزی علوم و صنایع 

  گرایشمهندسی شیمی  -غذایی

 -علوم تغذیه -علوم و صنایع غذایی

 -علوم و مهندسی صنایع غذایی

مهندسی شیمی گرایش صنایع 

 غذایی

 -ها( همه گرایش) مهندسی پلیمر

 -علوم تغذیه -علوم و صنایع غذایی

 علوم و مهندسی صنایع غذایی

شیمی  -ها(  گرایشهمه ) شیمی 

مهندسی  -مهندسی پلیمر -پلیمر

 شیمی گرایش مهندسی پلیمر
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 رشته تخصصی: بسته بندی

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش ردیف
 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 صنایع غذایی

پلیمر و ) مهندسی پلیمر گرایش 

 -شیمی محض و کاربردی -رنگ(

طراحی و  -یمرمهندسی صنایع پل

 -مهندسی شیمی -مهندسی پلیمر

 مهندسی مواد و متالورژی

مهندسی تکنولوژی بسته بندی 

 گرایش کشاورزی

 

 شیمی  -علوم و تکنولوژی پلیمر

مهندس شیمی  -ها( گرایشهمه )

مهندسی  -گرایش مهندسی پلیمر

مهندسی  -ها( گرایشهمه ) مواد 

 شیمی گرایش پلیمر

 نانو شیمی

 یش نانو پلیمرنانو شیمی گرا

فویل آلومینیومی و  12

پوشش های مورد 

مصرف در آن جهت 

 مصارف غیر خوراکی

پلیمر و ) مهندسی پلیمر گرایش  فویل آلومینیوم جهت بسته بندی مواد غیر خوراکی 

 -شیمی محض و کاربردی -رنگ(

طراحی و  -مهندسی صنایع پلیمر

 -مهندسی شیمی -مهندسی پلیمر

 ورژیمهندسی مواد و متال

مهندسی تکنولوژی بسته بندی 

 گرایش کشاورزی

 -ها( همه گرایش) مهندسی پلیمر

 شیمی  -علوم و تکنولوژی پلیمر

مهندس شیمی  -ها( گرایشهمه )

مهندسی  -گرایش مهندسی پلیمر

مهندسی  -ها( گرایشهمه ) مواد 

 شیمی گرایش پلیمر

 نانو شیمی

شیمی  -ها(  گرایشهمه ) شیمی 

مهندسی  -لیمرمهندسی پ -پلیمر

 شیمی گرایش مهندسی پلیمر

 نانو شیمی گرایش نانو پلیمر
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 رشته تخصصی: بسته بندی

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش ردیف
 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی
نوارچسب  -نوار چسب سلوفانی -نوار چسب کاغذی نوار چسب 13

 حساس به فشار از جنس پلی پروپیلن

مهندسی صنایع چوب و فراورده 

مهندسی چوب و  -های سلولزی

علوم و  -ها( گرایشهمه ) کاغذ 

همه ) صنایع چوب و کاغذ 

 ، صنایع چوب و کاغذ - ها( رایشگ

شیمی محض و  -صنایع چوب

گرایش ) مهندسی پلیمر -کاربردی

مهندسی صنایع  -رنگ و پلیمر(

 پلیمر

 

مهندسی صنایع چوب و فراورده 

فراورده های  -های سلولزی

چوب شناسی و  -چندسازه چوب

 شیمی  -صنایع چوب -صنایع چوب

علوم و تکنولوژی  -ها( گرایشهمه )

 مهندسی پلیمر -پلیمر

دکترای مهندسی صنایع چوب و 

همه ) فراورده های سلولزی 

دکتری صنایع خمیر و  -ها( گرایش

 -ها( گرایشهمه )شیمی  -کاغذ

دکتری مهندسی  -شیمی پلیمر

 پلیمر
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 رشته تخصصی

 سلولزي و کاغذ ، چوب و فرآورده هاي چوبی
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 زی و کاغذسلول ، رشته تخصصی: چوب و فراورده های چوبی

  گرایش ردیف
محصوالت مشمول استاندارد 

 اجباری یا تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

فراورده های سلولزی  1

 بهداشتی

حوله  -کاغذ توالت -دستمال کاغذی

دستمال  -دستمال مرطوب -کاغذی

خمیرکاغذ مورد  -سفره کاغذی

ای بهداشتی مصرف در فراورده ه

 -یکبار مصرف پوشک و نوار بهداشتی

خمیر لینتر مورد مصرف در فراورده 

 -های پوشک و نوار بهداشتی

دستمال کاغذی مورد مصرف در 

کاغذ  -پوشک بچه و نوار بهداشتی

بندی وسایل چروکدار برای بسته

های کاغذی کیسه -پزشکی سترون

های یکبار مصرف برای مراقبت

 بهداشتی

صنایع چوب و فراورده های  مهندسی -

 سلولزی

 علوم و صنایع چوب و کاغذ-

مهندسی چوب و کاغذگرایش صنایع خمیر  -

 کاغذ

 چوب شناسی و صنایع چوب -

مهندسی شیمی   گرایشمهندسی نساجی   -

 نساجی و علوم الیاف

مهندسی نساجی گرایش های مهندسی  -

  الیاف و مهندسی منسوجات صنعتی

 ض و کاربردیشیمی گرایش های مح-

های  گرایش ) کشاورزی و منابع طبیعی -

 (*آموزش و ترویج کشاورزی ، عمومی

 میکروبیولوژی -

 

مهندسی صنایع چوب و فراورده های  -

 سلولزی

کشاورزی و منابع طبیعی رشته صنایع  -

 خمیر و کاغذ

مهندسی نساجی گرایشهای منسوجات  -

 صنعتی و الیاف

 مهندسی نساجی رشته الیاف -

 مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف -

 ها( گرایششیمی  )همه -

 

مهندسی صنایع چوب و  -

 فراورده های سلولزی

کشاورزی و منابع طبیعی  -

 رشته صنایع خمیر و کاغذ

 ها( گرایشهمه ) شیمی 

 مهندسی نساجی -

 -کاغذ چاپ و تحریر سفید/ رنگی انواع کاغذ و مقوا 2

 -کاغذ فلوتینگ -کاغذ الینر

یرکاغذ بازیافتی برای تولید کاغذ خم

مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی 

 علوم و صنایع چوب و کاغذ -

مهندسی چوب و کاغذگرایش صنایع خمیر  -

مهندسی صنایع چوب و فراورده های  -

 سلولزی

کشاورزی و منابع طبیعی رشته صنایع  -

چوب و  مهندسی صنایع  -

 فراورده های سلولزی

کشاورزی و منابع طبیعی  -
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 زی و کاغذسلول ، رشته تخصصی: چوب و فراورده های چوبی

  گرایش ردیف
محصوالت مشمول استاندارد 

 اجباری یا تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

کاغذ  -کاغذ الینر -تست الینر

کاغذ و مقوای گالسه و  -فلوتینگ

 -کاغذ کرافت -کاغذ فتوکپی -مات

 -بری شده سبک کاغذ کرافت رنگ

مقوای پشت  -مقوای شومیز

کاغذ صافی مورد  -خاکستری

 -های شیمیایی استفاده در آزمون

 -ایمقوای کنگره  -کاغذ روزنامه

 -کاغذهای حساس به حرارت

کاغذهای الکتروکاردیوگرافی از نوع 

کاغذ  -کاغذ سیگارت -حساس به دما

های دیواری به پوشش -شبه کرافت

کاغذی و منسوج ) صورت رول 

های کاغذی و سنباده  -نبافته(

کاغذ حساس چاپ نقشه  -ایپارچه

کاغذ کپی سیاه  -از نوع دیازوئیک

اف کاغذ لف -برای ماشین تحریر

کاغذ کاربن  -کاغذ تورنسل -سبک

کاغذ کاربن چند بار  -یکبار مصرف

 کاغذ

گروه کشاورزی رشته چوب شناسی و   -

 صنایع چوب

 شیمی گرایش های محض و کاربردی -

مهندسی شیمی   گرایشمهندسی نساجی  -

 نساجی و علوم الیاف

مهندسی نساجی گرایش های مهندسی  -

 الباف و مهندسی منسوجات صنعتی

های  گرایش ) کشاورزی و منابع طبیعی -

 (*آموزش و ترویج کشاورزی ، عمومی

 

 خمیر و کاغذ

 ها( گرایشهمه ) شیمی  -

 رشته صنایع خمیر و کاغذ

 ها( گرایشهمه ) شیمی  -
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 زی و کاغذسلول ، رشته تخصصی: چوب و فراورده های چوبی

  گرایش ردیف
محصوالت مشمول استاندارد 

 اجباری یا تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

کاغذهای پیوسته  -مصرف

کاغذ تکثیر بدون  -کامپیوتری

کاغذ و  -کاغذ اسناد بایگانی -کاربن

های  مقوای مورد استفاده در کتاب

دفاتر درسی  -درسی مدارس

دارای نقش ) کاغذ واترمارک -مدارس

بری ازهباطنی( و غیر واترمارک اند

 1111 -شده اداری

 

الیه عبور دهنده و توزیع کننده مورد  منسوج نبافته بهداشتی 3

 -مصرف در پوشک و نوار بهداشتی

پوشش رویی یک الیه مورد مصرف 

 در پوشک و نوار بهداشتی

مهندسی شیمی   گرایشمهندسی نساجی  -

 نساجی و علوم الیاف

مهندسی نساجی گرایش های مهندسی  -

 الیاف و مهندسی منسوجات صنعتی

 شیمی گرایش های محض و کاربردی

 میکروبیولوژی -

 

مهندسی نساجی گرایشهای  -

 منسوجات صنعتی و الیاف

 مهندسی نساجی رشته الیاف -

 مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف -

 ها( گرایشهمه ) شیمی  -

 مهندسی نساجی -

 ها( گرایشهمه ) شیمی  -

تخته فیبر متوسط با فرایند  -کبریت چوب خام و فراورد های چوبی 4

تخته فیبرهای سخت با  -مرطوب

 -تخته فیبر عایق -فرایند مرطوب

مهندسی صنایع چوب و فراورده های  -

 سلولزی

مهندسی منابع طبیعی رشته علوم و صنایع  -

مهندسی صنایع چوب و فراورده های  -

 سلولزی

صنایع  کشاورزی و منابع طبیعی رشته -

مهندسی صنایع چوب و  -

 فراورده های سلولزی

کشاورزی و منابع طبیعی  -
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 زی و کاغذسلول ، رشته تخصصی: چوب و فراورده های چوبی

  گرایش ردیف
محصوالت مشمول استاندارد 

 اجباری یا تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 -فورمیکای استخوانی از نوع تزئینی

تخته خرده چوب و تخته فیبر با 

ل روکش مالمینه برای مصارف داخ

تخته  -تخته خرده چوب -ساختمان

تخته الیه با روکش  -الیه معمولی

کفپوش  -روکش های چوبی -تزئینی

 -صفحات رویه کابینت -های لمینیت

 -میز مطالعه کتاب خانه دار چوبی

تخت خواب چوبی یک و دو نفره 

 -تخته فیبر بدون روکش -بزرگسال

 -کامپوزیت های چوب پالستیک

های سازه -های اره کشی شده چوب

میز  -های چوبی کفپوش -چوبی

های روکش -تنیس روی میز

( اوراق HPL) مصنوعی چندالیه 

 -های گرماسختآغشته شده به رزین

 ای ساختارهای چوبی تیرهای الیه

(LVL)- 11111 

 ها( گرایشه هم) چوب و کاغذ 

مهندسی منابع طبیعی رشته مهندسی چوب  -

 و کاغذ گرایش صنایع خمیرکاغذ

گروه کشاورزی رشته چوب شناسی و صنایع  -

 چوب

های  گرایش) کشاورزی و منابع طبیعی  -

 (*آموزش و ترویج کشاورزیعمومی و 

 

 خمیر و کاغذ

مهندسی منابع طبیعی فراورده های  -

 چندسازه چوب

کشاورزی و منابع طبیعی رشته چوب  -

 شناسی و صنایع چوب

کشاورزی و منابع طبیعی رشته صنایع  -

 چوب

رشته دکتری صنایع خمیر و 

 کاغذ

و منابع طبیعی  کشاورزی -

رشته چوب شناسی و صنایع 

 چوب

کشاورزی و منابع طبیعی  -

 رشته صنایع چوب

 



 

 رياست جمهوري
 سازمان ملی استاندارد ايران 

 

85 

 

 

 

 رشته تخصصی

 و الیافنساجی پوشاک و فرآورده هاي 
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 های نساجی و الیافپوشاک و فرآوردهعنوان رشته تخصصی: 

 ردیف
 گرایش

 

محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا 

 تشویقی
 

 لی مورد قبولرشته های تحصی

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

غیر ) نخ و الیاف طبیعی  1

دامی( و نخ و الیاف 

 مصنوعی

 یکسره پروپیلنپلی نخ ، وفیلرپنبه هید 

 هایدرکفپوش مصرف مورد شده تکسچره

 شده تکسچره یکسره استرپلی نخ ، نساجی

 آمیدپلی یکسره نخ  ، مجازی بهروشتاب

  6-6 آمیدپلی و 6 آمیدپلی رهیکس نخ ، استرچ

نخ    ، فکیپنخ اکریلیک   ، (نایلون و پرلون)

 مصرف مورد اکریلیک نخ ، فکیغیرپاکریلیک 

 مورد استر پلی الیاف  ، ماشینی درفرش

 الیاف ، ایپنبه ریسندگی سیستم در مصرف

-کفپوش در مصرف وردم یکسره پروپیلن پلی

% 65) ستراپلی پنبه مخلوط نخ   ، نساجی های

 نخ ، ای خامنخ پنبه   ، (پنبه% 35 و استر پلی

-پنبه نخ ، ماشینی فرش مصرف مورد ایپنبه

 استرپلی تاپس   ، پتو تار در مصرف مورد ای

 یکسره نخ   ، فاستونی نخ در مصرف مورد

 نخ  ، (POY)  یافته آرایش مهنی استرپلی

 : یها گرایش) مهندسی نساجی  -

مهندسی  ، شیمی نساجی مهندسی

 ، الیاف

مهندسی  ، نساجی مهندسی فناوری

 منسوجاتپوشاک و مهندسی 

  ، ی(صنعت

مهندسی شیمی نساجی و علوم -

 ، الیاف

  گرایش)  ، مهندسی نساجی -

 ، فناوری/تکنولوژی نساجی(

این رشته ) ها(  گرایشکلیه ) فرش -

های مورد مصرف فقط برای انواع نخ

 ، باشد(می قبول مورد رشدر ف

  گرایش) مهندسی نساجی  -

 تکنولوژی رنگ( 

 .مریپل یفناور و علوم یمهندس -

 مهندسی نساجی  - 

 ، پوشاک ، های: علوم الیاف گرایش) 

مدیریت  ، شیمی نساجی و رنگ

 ، فناوری نساجی ، صنایع نساجی

 ، منسوجات صنعتی ، مدیریت تولید

  ،رشته ساختارهای نانولیفی

 ، تکنولوژی نساجی(

مواد اولیه و   گرایش) فرش  -

این رشته فقط برای انواع ) رنگرزی( 

 مصرف در فرش مورد های موردنخ

  ، باشد(می قبول

 ، صنایع پلیمر) مهندسی پلیمر -

فرایندهای  ، نانوفناوری

 ، کامپوزیت( ، پلیمریزاسیون

 ، نانوفناوری) مهندسی شیمی  -

 ، پلیمر(

کلیه ) مهندسی نساجی  -

 ها( گرایش
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 های نساجی و الیافپوشاک و فرآوردهعنوان رشته تخصصی: 

 ردیف
 گرایش

 

محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا 

 تشویقی
 

 لی مورد قبولرشته های تحصی

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 .پروپیلنپلی

 نخ  ، یماشین فرش در موردمصرف یکسره غیر

 نخ-تایر منسوج و نخ ، پشم-اکریلیک مخلوط

 دیپ 66و 6 آمیدپلی ازجنس شده تهیه تایر

 تور در مصرف مورد آمیدپلی نخ  ، شده

 درصد45 ) مخلوط فاستونی نخ، ماهیگیری

 اکریلیک نخ ، ( استرپلی درصد 55 و پشم

 مورد BCF نخ، موکت در مصرف مورد

 تابیده هاینخ ، نساجی هایکفپوش در مصرف

استر نخ پلی، نخ الستیکی، الفینیپلی شده

 الیاف ، های نساجیمورد مصرف در کفپوش

 ، ماشینی هایفرش در مصرف مورد اکریلیک

 مورد پنبه با آن مخلوط و استرپلی تار نخ

نخ حوله و سایر  ،اشینیم هایفرش در مصرف

 موارد مربوط به این حوزه

 

 نانومواد(.  گرایش) ری نانوفناو - 
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 های نساجی و الیافپوشاک و فرآوردهعنوان رشته تخصصی: 

 ردیف
 گرایش

 

محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا 

 تشویقی
 

 لی مورد قبولرشته های تحصی

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

موی  ، الیاف آنقوره ، الیاف موهر ، الیاف مرغز  نخ و الیاف دامی 2

 ، الیاف کاشگورا ، کشمیر الیاف  ، بز معمولی

 در مصرف مورد پشم الیاف  ، الیاف شتر

 در مصرف مورد خامه  ، دستباف قالی خامه

  -دستباف پشمی فرش

  نخ ، (456 استانداردملی گذارینشانه بند) 

 نخ ، ماشینی  در فرش  مورد مصرف  پشمی

، دستباف فرش در مصرف مورد ابریشمی چله

 فرش در مصرف مورد ابریشمیم خا نخ 

تاپس پشم مورد  ، ؛ نخ ابریشم خامدستباف

تاپس پشم مورد مصرف  ، مصرف در فاستونی

 به این حوزه.و سایر موارد مربوط  نخ در فرش

 

 های:  گرایش) مهندسی نساجی  -

مهندسی  ، شیمی نساجی مهندسی

 ، الیاف

مهندسی  ، نساجی مهندسی فناوری

 منسوجاتپوشاک و مهندسی 

  ، ی(صنعت

مهندسی شیمی نساجی و علوم -

 ، الیاف

  گرایش)  ، مهندسی نساجی -

 ، فناوری/تکنولوژی نساجی(

  گرایش) مهندسی نساجی  -

 ، ژی رنگ(تکنولو

 ها( گرایشکلیه ) فرش  -

علوم   گرایش) مهندسی کشاورزی -

 دامی(.

 

ها  گرایشکلیه ) مهندسی نساجی  -

شیمی  ، پوشاک ، اعم از علوم الیاف

مدیریت صنایع  ، نساجی و رنگ

مدیریت  ، فناوری نساجی ، نساجی

رشته  ، منسوجات نساجی ، تولید

تکنولوژی  ، ساختارهای نانولیفی

  ، جی(نسا

مواد اولیه و  ، طراحی) فرش -

 رنگرزی(.

کلیه ) مهندسی نساجی  -

 ها( گرایش
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 های نساجی و الیافپوشاک و فرآوردهعنوان رشته تخصصی: 

 ردیف
 گرایش

 

محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا 

 تشویقی
 

 لی مورد قبولرشته های تحصی

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

منسوجات و کاالهای  3

 ساخته شده نساجی

 ، های ورزشی کشباف پودی پشمیزیرپیراهن

 تار پتوی ، های ورزشی مردانه کشبافپیراهن

 مخلوط فاستونی پارچه ، اکریلیکی پودی و

 ، حلقوی بافت با پتو ، استرپلی 55 و پشم 45

 پارچه   ، مبلی رو پارچه   ، فنری خواب تشک  

 و تار بافت با حوله پارچه و حوله  ، جین

 پارچه ، ویسکوز-استرپلی پارچه ، پودی

 متقال پارچه  ، پشمی صد در صد فاستونی

 جنس از پودی بافت حلقوی البسه  ، ایپنبه

 پارچه ، پارچه پیراهن ، ردانهم پیراهن  ، پنبه

 پرچم ، ایپرده پارچه ، استرپلی-پنبه مخلوط

 روپوش پارچه ، ایران اسالمی جمهوری

 ازجنس پودی حلقوی البسه ، مدارس

 نخ از تاری و پودی کشباف پارچه ، اکریلیک

( تکسچرایز غیر)  معمولی استرپلی یکسره

 ، (ایملحفه)  سبک ایپنبه پارچه ، وتکسچرایز

  ، عمودی نوارپرده 

 : یها گرایش) مهندسی نساجی  -

مهندسی  ، نساجی مهندسی شیمی

 ، الیاف

هندسی م ، نساجی مهندسی فناوری

 منسوجاتپوشاک و مهندسی 

  ، ی(صنعت

مهندسی شیمی نساجی و علوم -

 ، الیاف

  گرایش) مهندسی نساجی  -

  تکنولوژی رنگ(

 فناوری/  گرایش) مهندسی نساجی  -

 تکنولوژی نساجی(.

 

ها  گرایشکلیه ) مهندسی نساجی  -

 ، اعم از مدیریت صنایع نساجی

شیمی  ، پوشاک ، علوم الیاف

 ، فناوری نساجی ، رنگنساجی و 

 ، منسوجات نساجی ، مدیریت تولید

 ، رشته ساختارهای نانولیفی

 ، تکنولوژی نساجی(

 طراحی پارچه و لباس. -

 

کلیه ) مهندسی نساجی  -

 ها( گرایش

 



 

 رياست جمهوري
 سازمان ملی استاندارد ايران 

 

91 

 

 های نساجی و الیافپوشاک و فرآوردهعنوان رشته تخصصی: 

 ردیف
 گرایش

 

محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا 

 تشویقی
 

 لی مورد قبولرشته های تحصی

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 ، استونیف پارچه گذاری ونشانه رچسبب

 هایجوراب  ، پتو گذارینشانه و برچسب

 بوم  ، (گانهبچه -زنانه -مردانه)  نایلونی کوتاه

 ، استرپلی صد در صد سفری پتوی ، نقاشی

 ، کار لباس پارچه  ، روبالشی و روتختی 

-پارچه–پالستیک با شده روکش هایارچهپ

 اورتانا پلیکش شده برو پودی و تار های

(PU) ، کش شده با رو پودی و تار هایپارچه

البسه حلقوی پودی و  (،pvc) پی وی سی 

استر کشیده شده و تاری از نخ یکسره پلی

 و سایر موارد مربوط به این حوزه. تکسچرایز

 الزامات عمومی -پوشاک حفاظتی پوشاک حفاظتی 4

های پوشاک حفاظتی برای کار با ساینده

 ، ایپاششی دانه

فاظتی مورد استفاده در جوشکاری پوشاک ح

پوشاک محافظ برای  ، و فرایندهای مشابه

 های:  گرایش) مهندسی نساجی  -

دسی مهن ، نساجی مهندسی شیمی

 ، الیاف

مهندسی  ، نساجی مهندسی فناوری

 منسوجاتپوشاک و مهندسی 

ها  گرایشکلیه ) مهندسی نساجی  -

شیمی  ، پوشاک ، اعم از علوم الیاف

مدیریت صنایع  ، نساجی و رنگ

مدیریت  ، فناوری نساجی، نساجی

رشته  ، منسوجات نساجی ، تولید

کلیه ) مهندسی نساجی  -

 ها( گرایش
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 های نساجی و الیافپوشاک و فرآوردهعنوان رشته تخصصی: 

 ردیف
 گرایش

 

محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا 

 تشویقی
 

 لی مورد قبولرشته های تحصی

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 ، ایهای مسابقههای اتومبیلراننده

پوشاک حفاظتی مورد استفاده در برابر ذرات 

های با قابلیت لباس -پوشاک حفاظتی  ، جامد

 الزامات عملکرد -پوشاک حفاظتی ، رویت باال

های شکپوشاک حفاظتی برای کاربرهای آفت

پوشاک برای حفاظت در برابر حرارت و  ، مایع

-هاپوشاک حفاظتی برای آتش نشان ، شعله

 ، پوشاک صحرایی

پوشاک حفاظتی برای -جهیزات حفاظتیت

 شلوار-ای به صورت کاپشنموتورسواران حرفه

 و یا لباس یک تکه و یا چند تکه 

  ، ی(صنعت

مهندسی شیمی نساجی و علوم -

 ، الیاف

  گرایش) مهندسی نساجی  -

 و تکنولوژی رنگ(

  گرایش)  ، مهندسی نساجی -

 فناوری/تکنولوژی نساجی(.

 ، مریپل یفناور و علوم یمهندس -

 مهندسی ایمنی صنعتی -

سی ایمنی و بازرسی فنی مهند -

 شاخه ایمنی و حفاظت

مهندسی   گرایشی میش یمهندس -

 آتش.

 

تکنولوژی  ، ساختارهای نانولیفی

 ، ساجی(ن

 ، پلیمر) مهندسی پلیمر  -

 ، نانوفناوری(

 ، نانوفناوری) مهندسی شیمی  -

 ، پلیمر(

 ، مهندسی ایمنی صنعتی-

 نانومواد(.) نانوفناوری -

 

 ، ماشینی فرش  ، تافتینگ یا پرزدار موکت   فرش و کفپوش نساجی 5

گلیم و  ، فرش دستباف ، نمدی های کفپوش

 سایر موارد مربوط به این حوزه.

 : یها گرایش) مهندسی نساجی  -

مهندسی  ، شیمی نساجی مهندسی

 ، الیاف

ها  گرایشکلیه ) مهندسی نساجی  -

 ، اعم از مدیریت صنایع نساجی

شیمی  ، پوشاک ، علوم الیاف

کلیه ) مهندسی نساجی  -

 ها( گرایش
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 های نساجی و الیافپوشاک و فرآوردهعنوان رشته تخصصی: 

 ردیف
 گرایش

 

محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا 

 تشویقی
 

 لی مورد قبولرشته های تحصی

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

مهندسی  ، نساجی مهندسی فناوری

 منسوجاتپوشاک و مهندسی 

  ، ی(صنعت

مهندسی شیمی نساجی و علوم -

 ، الیاف

  گرایش) مهندسی نساجی  -

 و تکنولوژی رنگ(

  گرایش)   ،مهندسی نساجی -

 ، تکنولوژی نساجی( فناوری/

 ، ها( گرایشکلیه ) فرش -

 فرش دستباف. -

 

 ، فناوری نساجی ، نساجی و رنگ

 ، منسوجات نساجی ، مدیریت تولید

 ، رشته ساختارهای نانولیفی

 ، ی نساجی(تکنولوژ

رنگرزی و مواد   گرایش) فرش -

 ، اولیه 

 فرش. -

انواع پوشک و نوار  6

 بهداشتی

 ، نوار بهداشتی معمولی ،  آناتومیک و بالدار

،  بزرگسال کامل شکپو ، بچه کامل پوشک

،  معمولی بهداشتی وار،  نبچه معمولی پوشک

 ، شینه شورتیپو،  پوشک شورتی بچه

 : یها گرایشمهندسی نساجی  ) -

مهندسی شیمی نساجی،  مهندسی 

 الیاف، 

مهندسی فناوری نساجی،  مهندسی 

ها  گرایشمهندسی نساجی  )کلیه  -

اعم از مدیریت صنایع نساجی،  

علوم الیاف،  پوشاک،  شیمی 

نساجی و رنگ،  فناوری نساجی،  

دسی نساجی  )کلیه مهن -

 ها( گرایش

زیست شناسی  -

 ی(.ولوژیکروبیم)
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 های نساجی و الیافپوشاک و فرآوردهعنوان رشته تخصصی: 

 ردیف
 گرایش

 

محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا 

 تشویقی
 

 لی مورد قبولرشته های تحصی

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

،  پد زیر انداز نوار بهداشتی ایرلید،  پد روزانه

 و سایر موارد مربوط به این حوزه.

 

 منسوجاتپوشاک و مهندسی 

مهندسی شیمی نساجی و -ی(،صنعت

 علوم الیاف، 

  گرایشدسی نساجی  )مهن -

 تکنولوژی رنگ( 

  گرایشمهندسی نساجی،   ) -

 فناوری/تکنولوژی نساجی(، 

 میکروبیولوژی،   -

  مهندسی شیمی  -

 ها(،  گرایششیمی )کلیه  -

 -ها(،   گرایشفیزیک )کلیه  -

 مهندسی علوم و صنایع چوب،  

مهندسی منابع طبیعی  )علوم و  -

ی چوب صنایع چوب و کاغذ،  مهندس

 و کاغذ(.

 

مدیریت تولید،  منسوجات نساجی،  

رشته ساختارهای نانولیفی،  

 تکنولوژی نساجی، 

 میکروبیولوژی،  -

 ی(.ولوژیکروبیمشناسی )زیست-
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 های نساجی و الیافپوشاک و فرآوردهعنوان رشته تخصصی: 

 ردیف
 گرایش

 

محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا 

 تشویقی
 

 لی مورد قبولرشته های تحصی

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

رنگ و مواد تکمیلی  7

 نساجی و چرم

 در مصرف مورد هایپیگمنت و رنگرزی مواد 

 . نساجی صنعت

تکنولوژی   گرایشمهندسی نساجی  )-

- گرایشمهندسی نساجی  ) -رنگ(

: مهندسی شیمی نساجی،  یها

مهندسی الیاف، مهندسی فناوری 

نساجی،  مهندسی پوشاک و مهندسی 

 ی(،  صنعت منسوجات

مهندسی شیمی نساجی و علوم -

 الیاف 

  گرایشمهندسی نساجی،   ) -

 فناوری/تکنولوژی نساجی(، 

 مهندسی پلیمر  )صنایع رنگ(،  -

 رنگرزی(،    گرایشفرش  ) -

 ی  میشی مهندس -

 ها(،   گرایششیمی )کلیه  -

 .مریپلی فناور و علومی مهندس -

 

 

ها  گرایشمهندسی نساجی  )کلیه  -

اعم از مدیریت صنایع نساجی،  

علوم الیاف،  پوشاک،  شیمی 

نساجی و رنگ،  فناوری نساجی،  

مدیریت تولید،  منسوجات صنعتی،  

رشته ساختارهای نانولیفی،  

 تکنولوژی نساجی(، 

 مهندسی شیمی )پلیمر(،   -

 مهندسی پلیمر  )رنگ و چاپ(،   -

 رش )مواد اولیه و رنگرزی(،  ف -

 مهندسی پلیمر )صنایع رنگ(،  -

 های مرتبط(،  گرایششیمی ) -

 نانوفناوری )نانومواد(،  -

 ی، نانوفناور-مهندسی پلیمر -

 .چاپی فناور و علومی مهندس-

)شیمی  مهندسی نساجی  -

 نساجی و علوم الیاف(

،   گرایشمهندسی رنگ در سه  -

رنگ،   های سطح،  فیزیکروکش

 زا،  مواد رنگ

 مهندسی پلیمر  )رنگ(.  -



 

 رياست جمهوري
 سازمان ملی استاندارد ايران 

 

95 

 

 های نساجی و الیافپوشاک و فرآوردهعنوان رشته تخصصی: 

 ردیف
 گرایش

 

محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا 

 تشویقی
 

 لی مورد قبولرشته های تحصی

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

مهندسی نساجی  )تکنولوژی/  - - ماشین آالت نساجی 8

 فناوری نساجی(،  

 ،   مکانیکمهندسی  -

 ،  )جامدات(   مکانیکمهندسی  -

 مهندسی برق. -

 

مهندسی نساجی  )تکنولوژی  -

 نساجی(، 

  گرایش)   مکانیکمهندسی  -

  مکانیکطراحی کاربردی شاخه 

 جامدات(،  

)ساخت و    مکانیکمهندسی  -

 تولید(.

 

مهندسی نساجی  )تکنولوژی  -

 نساجی(

 .  مکانیکمهندسی  -

 

 : یها گرایشمهندسی نساجی  ) -  ژئوتکستایل 9

مهندسی شیمی نساجی،  مهندسی 

 الیاف، 

نساجی،  مهندسی  مهندسی فناوری

 منسوجاتپوشاک و مهندسی 

 ی(،  صنعت

شیمی نساجی و علوم  مهندسی-

 الیاف، 

ها  گرایشمهندسی نساجی  )کلیه  -

نساجی،  اعم از مدیریت صنایع 

علوم الیاف،  پوشاک،  شیمی 

نساجی و رنگ،  فناوری نساجی،  

مدیریت تولید،  منسوجات صنعتی،  

رشته ساختارهای نانولیفی،  

 تکنولوژی نساجی(، 

مهندسی پلیمر  )صنایع پلیمر،   -

مهندسی نساجی  )کلیه  -

 ها( شگرای

شیمی -علوم وفناوری نانو،  نانو 

 های:  گرایشبا 

نانو مواد معدنی  -2نانو پلیمر -1

نانو  -4نانو سوپرا مولکول  -3

 شیمی نظری.
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 های نساجی و الیافپوشاک و فرآوردهعنوان رشته تخصصی: 

 ردیف
 گرایش

 

محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا 

 تشویقی
 

 لی مورد قبولرشته های تحصی

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

  گرایشمهندسی نساجی  ) -

 تکنولوژی رنگ(

  گرایشمهندسی نساجی  ) -

 فناوری/تکنولوژی نساجی(.

 مهندسی عمران،  -

 مهندسی شیمی  -

 ها(،  گرایشمهندسی پلیمر )کلیه  -

 ها(. گرایششیمی )کلیه  -

نانوفناوری،  کامپوزیت(،  مهندسی 

 شیمی  )پلیمر،  نانوفناوری(. 
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 رشته تخصصی

 پوست و پايپوش ، چرم
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 پوست و پایپوش ، چرم :رشته تخصصی

 ردیف
رشته   گرایش

 تخصصی

 تحصیلی مورد قبول  رشته های محصول اجباری و تشویقی

 دکترا کارشناسی ارشد کارشناسی 

 انواع پایپوش 1
 

 پوتین افراد نیروهای مسلح -

 پایپوش ایمنی - 

 رویه چرم طبیعی () دمپایی راحتی  - 

 دمپایی پالستیکی فوم دار - 

 دمپایی پالستیکی غیر فوم -

های  پایپوش مورد مصرف در ورزش - 

 غیرتخصصی

 زیره الستیکی ، یکفش رویه کتان -

( E.V.A )   استات  وینیل اتیلن  دمپایی -

  اسفنجی

  راحتی  دمپایی -

چکمه های قالب  –پایپوش پالستیکی  -

آستر شده  -گیری شده پلی وینیل کلراید

یا بدون آستر برای مصارف عمومی 

 صنعتی

 پایپوش راحتی زنانه و مردانه  –پایپوش  -

 –وسایل حفاظت شخصی  -پایپوش  -

 پایپوش محافظتی 

 (ها گرایشتمامی ) شیمی  -

 (ها گرایشتمامی ) فیزیک  -

  فیزیک  -

   مکانیکمهندسی  -

ی حرارت و ها گرایش)   مکانیکمهندسی  -

 ، طراحی جامدات  ، ماشین آالت ، سیاالت

 جامدات( ، مکانیکیطراحی  ، ساخت و تولید

  مهندسی شیمی -

 (اه گرایشتمامی ) مهندسی پلیمر  -

 طراحی و مهندسی پلیمر -

 مهندسی علوم و فناوری پلیمر -

 مهندسی صنایع پلیمر -

 مهندسی صنایع -

تکنولوژی   گرایش) مهندسی صنایع  -

 صنعتی و تولید صنعتی(

 مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف -

 تکنولوژی رنگ –مهندسی نساجی  -

شیمی -الیاف  گرایش) مهندسی نساجی  -

 -تجزیه  -ی آلیها گرایش) شیمی  -

 فیزیک و کاربردی(  -معدنی

 شیمی کاتالیست -

 حالت جامد   گرایشفیزیک  -

  مهندسی پلیمر-

 نانوفناوری-مهندسی پلیمر-

 پلیمر صنایع -مهندسی پلیمر -

 پلیمریزاسیون –مهندسی پلیمر  -

 علوم پایه -مهندسی پلیمر -

 مهندسی فرآیندهای پلیمریزاسیون-

 علوم و تکنولوژی پلیمر-

 مهندسی شیمی  -

 نانوفناوری -مهندسی شیمی -

 پلیمر(  گرایش) مهندسی شیمی -

 مهندسی صنایع-

کیفیت و   گرایش) مهندسی صنایع  -

 بهره وری(

 جیتکنولوژی نسا-

 -ی آلیها گرایش) شیمی -

 فیزیک(  -معدنی -تجزیه 

 شیمی کاربردی-

 شیمی -

 فیزیک -

حالت   گرایش) فیزیک  -

 جامد(

  گرایش) مهندسی صنایع-

 کیفیت و بهره وری(

کلیه ) مهندسی نساجی -

 (ها گرایش

 مهندسی پلیمر-

 پلیمر -مهندسی شیمی-

  گرایش)  مکانیکمهندسی -

ساخت و  ، طراحی کاربردی

 تولید و طراحی جامدات(

–علوم و فناوری های نانو -

 ی ها گرایش) نانو شیمی 
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 پوست و پایپوش ، چرم :رشته تخصصی

 ردیف
رشته   گرایش

 تخصصی

 تحصیلی مورد قبول  رشته های محصول اجباری و تشویقی

 دکترا کارشناسی ارشد کارشناسی 

فناوری  –ات صنعتی منسوج –نساجی 

 پوشاک( -نساجی

 مهندسی صنایع نساجی-

 فیزیک مهندسی –علوم مهندسی  -

 فیزیک مهندسی -

 شیمی نساجی و علوم الیاف-

 الیاف(  گرایش) مهندسی نساجی -

شیمی   گرایش) مهندسی نساجی-

 نساجی و رنگ(

رشته   گرایش) مهندسی نساجی-

 ساختارهای نانولیفی(

 نانو مواد(  گرایش ) نانو فناوری-

نانو   گرایش) مهندسی شیمی -

 فناوری(

 نانوشیمی -

 نانو مهندسی شیمی-

 نانو فیزیک -

طراحی   گرایش)   مکانیکمهندسی  -

 ساخت و تولید( ، کاربردی

 

نانو -نانو مواد معدنی -پلیمر)

نانو شیمی -سوپر مولکول

 نظری(

–علوم و فناوری های نانو -

ی نانو ها گرایش ) نانو فیزیک 

 (نانو ساختار –فتونیک 

محافظ های پا  2

 و ساق پا

 سرپنجه و الیه های مقاوم به نفوذ -

 

 طراحی کاربردی(  گرایش) مهندسی مواد  -

ی ها گرایش)مهندسی متالورژی مواد -

 ( متالورژی صنعتی ، متالورژی استخراجی

ی تولید آهن و ها گرایش) مهندسی مواد -

  گرایش) مهندسی متالورژی مواد  -

 استخراج فلزات و جوشکاری(

خوردگی و   گرایش ) مهندسی مواد -

شناسایی و انتخاب  ، ، حفاظت مواد

 مهندسی متالورژی و مواد -

جز ه ب ها گرایشکلیه )

 سرامیک(

  گرایش)   مکانیکمهندسی  -
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 پوست و پایپوش ، چرم :رشته تخصصی

 ردیف
رشته   گرایش

 تخصصی

 تحصیلی مورد قبول  رشته های محصول اجباری و تشویقی

 دکترا کارشناسی ارشد کارشناسی 

 (فوالد

 (گری ریخته ، شکل دادن فلزات

ی ها گرایش) متالورژی  مهندسی مواد و-

 مهندسی مواد و مهندسی متالورژی(

  مکانیکمهندسی  -

ی حرارت و ها گرایش)   مکانیکمهندسی  -

 ، طراحی جامدات  ، ماشین آالت ، سیاالت

 جامدات(، مکانیکیطراحی  ، ساخت و تولید

 (ها گرایشتمامی )مهندسی پلیمر  -

 طراحی و مهندسی پلیمر -

 اوری پلیمرمهندسی علوم و فن -

 مهندسی صنایع پلیمر -

  مهندسی شیمی -

  مهندسی صنایع -

تکنولوژی   گرایش) مهندسی صنایع  -

 صنعتی و تولید صنعتی(

 مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف -

 تکنولوژی رنگ –مهندسی نساجی  -

شیمی -الیاف  گرایش ) مهندسی نساجی  -

شکل ، گری ریخته ، مواد مهندسی

 دادن فلزات(

طراحی   گرایش)   مکانیکمهندسی  -

 ساخت و تولید( ، کاربردی

  مهندسی پلیمر-

 نانوفناوری-مهندسی پلیمر-

 صنایع پلیمر -مهندسی پلیمر -

 پلیمریزاسیون –مهندسی پلیمر  -

 علوم پایه -مهندسی پلیمر -

 مهندسی فرآیندهای پلیمریزاسیون-

 علوم و تکنولوژی پلیمر-

 پلیمر(  گرایش) مهندسی شیمی -

 تکنولوژی نساجی- -

 شیمی نساجی و علوم الیاف-

 الیاف(  یشگرا) مهندسی نساجی -

شیمی   گرایش) مهندسی نساجی-

 نساجی و رنگ(

رشته   گرایش) مهندسی نساجی-

 ساختارهای نانولیفی(

ساخت و  ، طراحی کاربردی

 تولید(

 مهندسی پلیمر -

  گرایش) مهندسی شیمی-

 پلیمر(

کلیه ) مهندسی نساجی -

 (ها گرایش

  گرایش) مهندسی صنایع-

 کیفیت و بهره وری(
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 پوست و پایپوش ، چرم :رشته تخصصی

 ردیف
رشته   گرایش

 تخصصی

 تحصیلی مورد قبول  رشته های محصول اجباری و تشویقی

 دکترا کارشناسی ارشد کارشناسی 

فناوری  –منسوجات صنعتی  –نساجی 

 شاک(پو -نساجی

 مهندسی صنایع نساجی-

 تکنولوژی نساجی

 شیمی نساجی و علوم الیاف-

 الیاف(  گرایش) مهندسی نساجی -

شیمی   گرایش) مهندسی نساجی-

 نساجی و رنگ(

رشته   گرایش) مهندسی نساجی-

 (ساختارهای نانولیفی

 

انواع توپ های  3

 ورزشی

 توپ طبی کروی الستیکی -توپ  -

 توپ بسکتبال  -

 توپ والیبال -

 توپ هندبال  -

 توپ فوتسال -

 توپ فوتبال -

 

 (ها گرایشتمامی ) شیمی  -

 (ها گرایشتمامی ) فیزیک  -

  فیزیک  -

 مهندسی ورزش-

 فیزیک مهندسی –علوم مهندسی -

 فیزیک مهندسی-

  مهندسی شیمی -

 (ها گرایشتمامی ) مهندسی پلیمر  -

 طراحی و مهندسی پلیمر -

 مهندسی صنایع پلیمر -

 مهندسی علوم و فناوری پلیمر -

 ها ( فیزیک )کلیه گرایش -

 -تجزیه  -ی آلیها گرایش) شیمی  -

 فیزیک و کاربردی( -معدنی

 شیمی کاتالیست  -

 مهندسی شیمی-

 مهندسی پلیمر

 نانوفناوری-مهندسی پلیمر-

 صنایع پلیمر -مهندسی پلیمر -

 ونپلیمریزاسی –مهندسی پلیمر  -

 علوم پایه -مهندسی پلیمر -

 مهندسی فرآیندهای پلیمریزاسیون-

 فیزیک-

کلیه ) یها گرایشفیزیک با  -

 (ها گرایش

 -ی آلیها گرایش) شیمی -

 فیزیک( -معدنی -تجزیه 

 شیمی کاربردی-

 شیمی -

  گرایش) مهندسی شیمی -

 پلیمر(

  گرایش) مهندسی صنایع-

 کیفیت و بهره وری(
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 پوست و پایپوش ، چرم :رشته تخصصی

 ردیف
رشته   گرایش

 تخصصی

 تحصیلی مورد قبول  رشته های محصول اجباری و تشویقی

 دکترا کارشناسی ارشد کارشناسی 

   مهندسی صنایع -

تکنولوژی   گرایش) مهندسی صنایع  -

 صنعتی و تولید صنعتی(

 مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف -

 تکنولوژی رنگ –مهندسی نساجی  -

شیمی -الیاف  گرایش ) مهندسی نساجی  -

فناوری  –ت صنعتی منسوجا –نساجی 

 پوشاک( -نساجی

 مهندسی صنایع نساجی-

 

شیمی -علوم و تکنولوژی پلیمر -

 پلیمر

 پلیمر(  گرایش) مهندسی شیمی  -

کیفیت و   گرایش) مهندسی صنایع  -

 بهره وری(

 تکنولوژی نساجی

 شیمی نساجی و علوم الیاف-

 الیاف(  گرایش) مهندسی نساجی -

شیمی   شگرای) مهندسی نساجی-

 نساجی و رنگ(

 

کلیه ) مهندسی نساجی -

 (ها گرایش

  مهندسی پلیمر  -

 

های چهپار 4

 روکش شده 

چرم )

 مصنوعی(

 

چرم مصنوعی مورد مصرف در رویه   -

 کفش

 چرم مصنوعی رویه توپ والیبال -

چرم مصنوعی از جنس پلی وینیل    -

کلراید مورد مصرف در رویه کیف و ساک 

 پودی -با پارچه زمینه تاری 

چرم مصنوعی مورد مصرف در رویه  -

 کفش

 (ها گرایشتمامی ) شیمی -

 (ها گرایشتمامی ) فیزیک -

           فیزیک --

           مهندسی شیمی -

 (ها گرایشتمامی ) مهندسی پلیمر  -

 طراحی و مهندسی پلیمر -

 مهندسی علوم و فناوری پلیمر -

 مهندسی صنایع پلیمر -

 -تجزیه -ی آلیها گرایش ) شیمی -

 فیزیک و کاربردی( -معدنی

 شیمی کاتالیست -

 -ی حالت جامد ها گرایش ) فیزیک -

ذرات  -هسته ای -اتمی و مولکولی

فیزیک  -ها  نظریه میدانبنیادی و 

 بنیادی(

 الیه های نازک(   گرایش) فیزیک -

 (ها گرایشتمامی ) شیمی -

 (ها گرایشتمامی ) فیزیک -

           فیزیک --

           مهندسی شیمی -

تمامی ) مهندسی پلیمر  -

 (ها گرایش

 طراحی و مهندسی پلیمر -

مهندسی علوم و فناوری  -
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 پوست و پایپوش ، چرم :رشته تخصصی

 ردیف
رشته   گرایش

 تخصصی

 تحصیلی مورد قبول  رشته های محصول اجباری و تشویقی

 دکترا کارشناسی ارشد کارشناسی 

 چرم مصنوعی مورد مصرف در رویه -

 توپ هندبال

چرم مصنوعی از جنس پلی وینیل  -

کلرالید مورد مصرف در کیف و ساک با 

 پارچه زمینه حلقوی باف

چرم مصنوعی برای روکش مبل و   -

 پلی وینیل کلراید و پلی اورتانصندلی 

 

ی تکنولوژی ها گرایش) مهندسی صنایع -

 تولید صنعتی( ، صنعتی

 مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف -

 تکنولوژی رنگ –مهندسی نساجی  -

شیمی -الیاف  گرایش ) مهندسی نساجی  -

فناوری  –منسوجات صنعتی  –نساجی 

 پوشاک( -نساجی

 مهندسی صنایع نساجی-

 فیزیک مهندسی –علوم مهندسی - 

 فیزیک مهندسی-

           مهندسی پلیمر -

 صنایع رنگ-مهندسی پلیمر-

 نانوفناوری-مهندسی پلیمر-

مهندسی علوم و -مهندسی پلیمر -

 فناوری چاپ

 مهندسی فرآیندهای پلیمریزاسیون-

 علوم و تکنولوژی پلیمر-

 مر(پلی  گرایش) مهندسی شیمی -

 تکنولوژی نساجی-

 شیمی نساجی و علوم الیاف-

 الیاف(  گرایش) مهندسی نساجی -

شیمی   گرایش) مهندسی نساجی-

 نساجی و رنگ(

رشته   گرایش) مهندسی نساجی-

 ساختارهای نانولیفی(

کیفیت و   گرایش) مهندسی صنایع -

 بهره وری(

 نانو مواد(  گرایش ) نانو فناوری-

نانو   گرایش) مهندسی شیمی -

 پلیمر

 مهندسی صنایع پلیمر -

 مهندسی صنایع -

ی تکنولوژی ها گرایش)

 تولید صنعتی( ، صنعتی

مهندسی شیمی نساجی و  -

 علوم الیاف

 –مهندسی نساجی  -

 تکنولوژی رنگ

  گرایش ) مهندسی نساجی  -

 –شیمی نساجی -الیاف

فناوری  –منسوجات صنعتی 

 پوشاک( -نساجی

 مهندسی صنایع نساجی-

فیزیک  –علوم مهندسی - 

 مهندسی

 هندسیفیزیک م-
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 پوست و پایپوش ، چرم :رشته تخصصی

 ردیف
رشته   گرایش

 تخصصی

 تحصیلی مورد قبول  رشته های محصول اجباری و تشویقی

 دکترا کارشناسی ارشد کارشناسی 

 فناوری(

 نانوشیمی -

 نانو مهندسی شیمی-

 نانو فیزیک -

 انواع چرم  5

 طبیعی()

 

 چرم لباسی -

چرم تمام کروم مورد مصرف در رویه  -

 کفش

 اویوت بلوی گ -چرم -

 وت بلوی گوسفندی -چرم 

 بزیوت بلوی  -چرم -

  و آستری  سراجی  چرم -

چرم گاوسانان مورد مصرف در رویه و  -

سایر قسمت های پوتین افراد نیروهای 

 مسلح 

  ورنی  چرم -

  پایپوش  آستری  مچر - 

جهت   چاپی  رویه  سنگین  چرم -

 پایپوشهای سنگین

چرم براق بز و بزغاله مورد مصرف در  -

 (ها گرایشتمامی ) شیمی 

 (ها گرایشتمامی ) فیزیک -

            فیزیک--

           مهندسی شیمی -

 (ها گرایشتمامی ) مهندسی پلیمر  -

 طراحی و مهندسی پلیمر -

 مهندسی صنایع پلیمر -

 مهندسی علوم و فناوری پلیمر -

ی تکنولوژی ها گرایش) مهندسی صنایع -

 تولید صنعتی( ، صنعتی

 مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف -

 رنگ تکنولوژی –مهندسی نساجی  -

شیمی -الیاف  گرایش ) مهندسی نساجی  -

فناوری  –منسوجات صنعتی  –نساجی 

 -تجزیه -ی آلیها گرایش ) شیمی -

 فیزیک و کاربردی( -معدنی

 شیمی کاتالیست -

 -ی حالت جامد ها گرایش ) فیزیک -

 ذرات  -هسته ای -و مولکولی اتمی

فیزیک  -ها  بنیادی و نظریه میدان

 بنیادی(

 الیه های نازک(   گرایش) فیزیک -

           مهندسی پلیمر -

 صنایع رنگ-مهندسی پلیمر-

 نانوفناوری-مهندسی پلیمر-

مهندسی علوم و -مهندسی پلیمر-

 فناوری چاپ

 مهندسی فرآیندهای پلیمریزاسیون-

 وژی پلیمرعلوم و تکنول-

 -ی آلیها گرایش) شیمی -

 فیزیک( -معدنی -تجزیه 

 شیمی کاربردی-

 شیمی -

 پلیمر(  گرایش) شیمی-

 فیزیک -

 ها ( فیزیک )کلیه گرایش -

  گرایش) مهندسی صنایع -

 کیفیت و بهره وری(

کلیه ) هندسی نساجی م-

 (ها گرایش

 مهندسی پلیمر-

 پلیمر -مهندسی شیمی-

-علوم و فناوری های نانو -

 ی ها گرایش ) نانوشیمی 
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 پوست و پایپوش ، چرم :رشته تخصصی

 ردیف
رشته   گرایش

 تخصصی

 تحصیلی مورد قبول  رشته های محصول اجباری و تشویقی

 دکترا کارشناسی ارشد کارشناسی 

 رویه کفش

 شاموا  چرم -

 چرم هیدرولیک دباغی شده گیاهی  -

  والیبال  توپ  چرم -

 ساالمبور گوسفندی و بزی -

 

 پوشاک( -نساجی

 مهندسی صنایع نساجی-

 فیزیک مهندسی –علوم مهندسی - 

 فیزیک مهندسی-

 پلیمر(  گرایش) مهندسی شیمی -

 تکنولوژی نساجی-

 شیمی نساجی و علوم الیاف-

 الیاف(  گرایش) مهندسی نساجی -

شیمی   گرایش) مهندسی نساجی-

 نساجی و رنگ(

رشته   گرایش) مهندسی نساجی-

 ساختارهای نانولیفی(

کیفیت و   گرایش) مهندسی صنایع -

 بهره وری(

 نانو مواد(  یشگرا ) نانو فناوری-

نانو   گرایش) مهندسی شیمی -

 فناوری(

 نانوشیمی -

 نانو مهندسی شیمی-

 نانو فیزیک -

 

نانو -نانو مواد معدنی-پلیمر)

نانو شیمی -سوپر مولکول

 نظری(

 -علوم و فناوری های نانو-

 ی ها گرایش) نانو فیزیک 

 نانو ساختار( –نانو فتونیک )

درجه –پوست گوساله بوفالو و بوفالو - تانواع پوس 6

 بندی بر اساس عیوب 

 بز پرورش گوسفند و -

 پرورش گاو و گاومیش  -

 علوم دامی  –مهندسی کشاورزی  -

 (ها گرایشهمه )

 اصالح نژاد دام -

 تغذیه دام -
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 پوست و پایپوش ، چرم :رشته تخصصی

 ردیف
رشته   گرایش

 تخصصی

 تحصیلی مورد قبول  رشته های محصول اجباری و تشویقی

 دکترا کارشناسی ارشد کارشناسی 

  ایران  گل قره  بره  پوست - 

  و گوساله  گاومیش ، گاو  خام  پوست   -

  سود شده  و نمک  خشک  پوست -

  و بزی  گوسفندی

  و گوساله  گاومیش ، گاو  خام  پوست   -

 لوژی پرورش گاوتکنو -

 پرورش اسب -

 دام   گرایش-مهندسی کشاورزی علوم دامی -

-ترویج و آموزش-مهندسی کشاورزی -

 *علوم دامی  گرایش

 کارشناسی مهندسی تولیدات دامی -

زیست شناسی و   گرایشزیست شناسی  -

 سلولی مولکولی

 علوم آزمایشگاهی دامپزشکی -

 علوم اسب و اسبداری -

 (ها گرایشتمامی ) شیمی  -

 (ها گرایشتمامی ) فیزیک  -

 (ها کلیه گرایش) مهندسی شیمی  -

 (ها گرایشتمام ) مهندسی پلیمر  -

 مهندسی علوم و فناوری پلیمر -

 طراحی و مهندسی پلیمر -

 مهندسی صنایع پلیمر -

 مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف -

 تکنولوژی رنگ –مهندسی نساجی  -

ی ها گرایش) زیست شناسی  -

سلولی -کژنتی -میکروبیولوژی

 بیوفیزیک( –بیوشیمی  –مولکولی 

ی ها گرایشبا ) علوم جانوری -

و  ، بیوسیستماتیک ، فیزیولوژی

 زیست شناسی سلولی تکوینی(

 (ها گرایشتمامی ) دامپزشکی -

 -تجزیه -ی آلیها گرایش ) شیمی -

 فیزیک و کاربردی( --معدنی

 شیمی کاتالیست -

 (ها گرایشکلیه ) فیزیک -

           ر مهندسی پلیم-

 صنایع رنگ-مهندسی پلیمر-

 نانوفناوری-مهندسی پلیمر-

مهندسی علوم و -مهندسی پلیمر-

 فناوری چاپ

 مهندسی فرآیندهای پلیمریزاسیون-

 علوم و تکنولوژی پلیمر-

 پلیمر(  گرایش) مهندسی شیمی -

 دامپروری -

 فیزیولوژی دام -

 زیست شناسی  -

 ، ی ژنتیک مولکولیها گرایش)

 ، سلولی مولکولی

فیزیولوژی  ، میکروبیولوژی

 ، جانوری(

 ، بیوشیمی-

 بیوفیزیک-

ی ها گرایش) علوم جانوری -

 بیوسیستماتیک و تکوینی(

ی ها گرایش) دامپزشکی  -

 ، آسیب شناسی ، فارماکولوژی

 ، ای تولید مثلفناوری ه

 ، فیزیولوژی ، بیوتکنولوژی

 ، قارچ شناسی ، انگل شناسی

 ، بافت شناسی مقایسه ای

 ، بیولوژی ، پاتولوژی

 سم شناسی( ، میکروبیولوژی
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 پوست و پایپوش ، چرم :رشته تخصصی

 ردیف
رشته   گرایش

 تخصصی

 تحصیلی مورد قبول  رشته های محصول اجباری و تشویقی

 دکترا کارشناسی ارشد کارشناسی 

شیمی -الیاف  یشگرا ) مهندسی نساجی  -

فناوری  –منسوجات صنعتی  –نساجی 

 پوشاک( -نساجی

 مهندسی صنایع نساجی -

 علوم مهندسی  -

 فیزیک مهندسی -

ی تکنولوژی ها گرایش) مهندسی صنایع 

 تولید صنعتی( ، صنعتی

 

 

 تکنولوژی نساجی-

 شیمی نساجی و علوم الیاف-

 الیاف(  گرایش) مهندسی نساجی -

شیمی   گرایش) مهندسی نساجی-

 نساجی و رنگ(

رشته   گرایش) مهندسی نساجی-

 ساختارهای نانولیفی(

کیفیت و   گرایش) مهندسی صنایع -

 بهره وری(

 نانو مواد(  گرایش ) نانو فناوری-

نانو   گرایش) مهندسی شیمی -

 فناوری(

 نانوشیمی -

 نانو مهندسی شیمی-

 نانو فیزیک -

 -ی آلیها گرایش) شیمی -

 -کاربردی -معدنی -تجزیه 

 فیزیک(

 پلیمر(  گرایش) شیمی-

 (ها کلیه گرایش)فیزیک  -

  گرایش) مهندسی صنایع -

 کیفیت و بهره وری(

 مهندسی نساجی -

 مهندسی پلیمر-

 پلیمر -مهندسی شیمی-

-علوم و فناوری های نانو -

 ی ها گرایش ) نانوشیمی 

نانو -نانو مواد معدنی-پلیمر)

نانو شیمی -سوپر مولکول

 نظری(

 ی ها گرایش) نانو فیزیک 

 نانو ساختار( –نانو فتونیک )
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 پوست و پایپوش ، چرم :رشته تخصصی

 ردیف
رشته   گرایش

 تخصصی

 تحصیلی مورد قبول  رشته های محصول اجباری و تشویقی

 دکترا کارشناسی ارشد کارشناسی 

 کاالهای چرمی  7

طبیعی و )

 عی(مصنو
 

 های دستی چرمی زنانه کیف -

 های چمدانی با رویه چرمی نرم  کیف -

  دار برای  ساقه  چرمی  های دستکش -

  جوشکاران

 (ها گرایشتمامی ) شیمی 

 (ها گرایشتمامی ) فیزیک -

           فیزیک  -

           مهندسی شیمی -

 (ها گرایشتمامی ) مهندسی پلیمر  -

 رطراحی و مهندسی پلیم -

 مهندسی صنایع پلیمر -

 مهندسی علوم و فناوری پلیمر -

ی تکنولوژی ها گرایش) مهندسی صنایع -

 تولید صنعتی( ، صنعتی

 مهندسی شیمی نساجی و علوم الیاف -

 تکنولوژی رنگ –مهندسی نساجی  -

شیمی -الیاف  گرایش ) مهندسی نساجی  -

فناوری  –منسوجات صنعتی  –نساجی 

 پوشاک( -نساجی

 دسی صنایع نساجیمهن-

 فیزیک مهندسی –علوم مهندسی - 

 صنایع دستی -فیزیک مهندسی-

در سه شاخه ) طراحی لباس و پارچه -

 -تجزیه -ی آلیها گرایش ) شیمی -

 کاربردی( فیزیک و -معدنی

 (ها گرایشکلیه  ) فیزیک -

           مهندسی پلیمر -

 صنایع رنگ-مهندسی پلیمر-

 نانوفناوری-مهندسی پلیمر-

مهندسی علوم و -مهندسی پلیمر-

 فناوری چاپ

 مهندسی فرآیندهای پلیمریزاسیون-

 علوم و تکنولوژی پلیمر-

 پلیمر(  گرایش) مهندسی شیمی -

 تکنولوژی نساجی-

 جی و علوم الیافشیمی نسا-

 الیاف(  گرایش) مهندسی نساجی -

شیمی   گرایش) مهندسی نساجی-

 نساجی و رنگ(

رشته   گرایش) مهندسی نساجی-

 ساختارهای نانولیفی(

کیفیت و   گرایش) مهندسی صنایع -

 -ی آلیها گرایش) شیمی -

 فیزیک( -معدنی  -تجزیه 

 شیمی کاربردی -

 شیمی -

 پلیمر(  گرایش) شیمی-

 فیزیک -

  گرایش) مهندسی صنایع -

 کیفیت و بهره وری(

کلیه ) مهندسی نساجی -

 (ها گرایش

 پلیمر-مهندسی شیمی -
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 پوست و پایپوش ، چرم :رشته تخصصی

 ردیف
رشته   گرایش

 تخصصی

 تحصیلی مورد قبول  رشته های محصول اجباری و تشویقی

 دکترا کارشناسی ارشد کارشناسی 

 بافت پارچه و چاپ پارچه( ، لباس

 طراحی لباس-

 طراحی پارچه-

 طراحی صنعتی -

 طراحی پوشاک-

 طراحی و تکنولوژی دوخت-

 

 بهره وری(

 صنایع دستی-

 طراحی لباس و پارچه-

 طراحی صنعتی-
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 رشته تخصصی 

 صنايع شیمیايی
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 رشته تخصصی: صنایع شیمیایی 

اندارد محصوالت مشمول است  گرایش ردیف

 اجباری یا تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

آرایشی  ، فرآورده های شوینده 1

 و بهداشتی

پودرهای ) پودر لباسشویی دستی  

شامپو   ، شوینده جهت مصارف عمومی(

پاک کننده  ، مایع ظرفشویی  ، موی سر

پودرهای شوینده مخصوص  ، های دندان

گاز پاک  ، اشین لباسشویی با کف کمم

محلول سدیم ) مایع سفیدکننده  ، کن

مایع اسیدی پاک کننده   ، هیپوکلریت(

صابون   ، صابون رختشویی  ، کاسه توالت

، شفاف –صابون نیم شفاف   ، بهداشتی

 ، صابون بچه  ، صابون بهداشتی پرچرب  

، پودر بچه  ، پودر شوینده فشرده قالبی  

 ، محلول شیشه پاک کن  ، وبرپودر م  

پودر ماشین  ، مایع دستشویی 

 ، پودر صابون لباسشویی  ، ظرفشویی

 پارافین نرم   ، پارافین مایع بهداشتی 

مورد مصرف در صنایع آرایشی -وازلین()

، های چرب اتوکسیله الکل  ، و بهداشتی

سدیم لوریل اتر سولفات مورد مصرف   

 ها گرایششیمی کلیه  -

  ، شیمی دارویی -

  ، کارشناسی مهندسی شیمی -

 ، صنایع شیمیایی معدنی -

 یع شیمیایی صنا -

ها  مهندسی شیمی کلیه گرایش

 جز صنایع غذاییه ب

 -معدنی -ی آلیها گرایششیمی  -

  ، فیزیک و شیمی کاربردی -تجزیه

  ، شیمی دارویی-

 ، شیمی و فناوری اسانس–شیمی  -

   ، نانوفناوری  -

  ، داروسازی  گرایشمهندسی شیمی  -

 ، مهندسی شیمی -

 .فیتو شیمی -

 -ای آلیشیمی گرایش ه -

فیزیک و  –تجزیه -معدنی

  ، شیمی کاربردی 

  ، مهندسی شیمی -

 ، داروسازی -

–علوم و فناوری نانو  -

 ، نانوشیمی

 ، بیوشیمی -

 فیتوشیمی. -
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 رشته تخصصی: صنایع شیمیایی 

اندارد محصوالت مشمول است  گرایش ردیف

 اجباری یا تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

صابون  ، ها در صنایع بهداشتی و زداینده

ها  صابون رختشویی بر پایه چربی ، مایع

پودرهای  اسیدهای چرب گیاهی و

شوینده مخصوص مصارف عمومی با کف 

آلکیل بنزن  ، پودردستی() زیاد 

مایع پاک  ، سولفونیک اسید نوع خطی

، کننده فرش و موکت با کف زیاد

زئولیت  ، پودرهای ساینده کف شوی 

A4 یندهمورد مصرف در صنایع شو ،

محلول سفید ) کلسیم هیپوکلریت  

  ادکلن ، لوسیون کرم و  ، کننده صنعتی(

افشانه   ، افشانه مو  ، (ادوکلن)

 ، سدر ، اکسیدان  ، خوشبوکننده بدن

 گلیسیرین و..... ، حنا

 

های ساختمانی و صنعتی  رنگ -2

 چسب و رزین ، 

رنگ آستری بر پایه رزین اتیل 

جالی الکیدی براق برای   ، سیلیکات

نگ امولسیونی پوشر ، مصارف داخلی

  برپایه رزین پلی وینیل استات

  ، مهندسی علوم و فناوری پلیمر -

  ، مهندسی پلیمر  -

 ها گرایششیمی کلیه  -

 ، یصنایع شیمیایی معدن -

 ، پلیمر صنایع رنگ -مهندسی پلیمر -

مهندسی علوم و  -مهندسی پلیمر -

 ، فناوری چاپ

فرآیندهای  -مهندسی پلیمر -

 ، مهندسی رنگ  -

علوم و –مهندسی پلیمر  -

  ، فناوری چاپ

مهندسی فرآیندهای  -
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 رشته تخصصی: صنایع شیمیایی 

اندارد محصوالت مشمول است  گرایش ردیف

 اجباری یا تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

رنگ  ، (پالستیک و نیمه پالستیک)

 ، پایه رزین آلکید پوشش زیرین بر

پوشرنگ روغنی براق آلکیدی حالل  

رنگ روغنی مات آلکیدی حالل  ، پایه

 ، پایه جهت مصارف داخل ساختمان

رنگ آستری برپایه رزین آلکید و اکسید  

پایه رزین  رنگ ترافیک بر  ، آهن

 ، (ترمو پالستیک سرد)  اکریلیک

پوشرنگ مورد مصرف جهت تعمیرات  

، بدنه خودرو بر پایه رزین سلولز نیترات

رنگ کوره ای بر پایه رزین آلکید   

چسب چوب  ، مالمین برای مصارف عام

رنگ رویه  ، آلدیید برپایه اوره فرم

آلومینیوم نسوز  رنگ  ، اپوکسی پلی آمید

رنگ برای استخرهای   ، 3و  2و  1درجه 

، شنا و یا سایر سطوح بتونی و ساختمان

   ، بتونه روغنی  ، سلولز نیترات صنعتی  

 ، رنگ اپوکسی قطران  ، بتونه سنگی

رنگ   ، رنگ پلی اورتان دو جزئی  

مهندسی صنایع شیمیایی  -

 ، معدنی

  صنایع شیمیایی  -

  مهندسی شیمی  -

 مهندسی متالورژی و مواد. - 

 ، پلیمریزاسیون

  ، مهندسی شیمی پلیمر -

-معدنی-یی آلها گرایششیمی  -

  ، فیزیک و کاربردی-تجزیه

  ، نانوفناوری  -

 ، نانو مهندسی شیمی -

 .موادمتالورژی و مهندسی  -

 ، پلیمریزاسیون

 ، مهندسی پلیمر -

 ، مهندسی شیمی -

-شیمی گرایش های آلی -

و  فیزیک -تجزیه-معدنی

 ، شیمی کاربردی

نانو  -علوم و فناوری نانو -

 ، شیمی گرایش نانو پلیمر

 ، مهندسی متالوژی و مواد -
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 رشته تخصصی: صنایع شیمیایی 

اندارد محصوالت مشمول است  گرایش ردیف

 اجباری یا تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

رنگ مورد   ، ترموپالستیک گرم -ترافیک

های فوالدی  مصرف روی اسکلت

بر پایه پوشرنگ امولسیونی  ، ساختمان

، نیم پالستیک– رزین پلی وینیل استات

رنگ رویه  ، روغنی( تینر) رقیق کننده   

، نیمه براق تزئینی برپایه رزین آلکید

پوشرنگ مورد مصرف  -ها و جالها رنگ 

جهت تعمیر بدنه خودرو بر پایه رزین 

آستر  ، (سلولزی) بتونه فوری  ، آلکید

رنگ رویه  ، اپوکسی سرشار از روی

ز نیترات جهت کاربرد روی سطوح سلول

های حاللی برای اتصال  چسب ، فوالدی

 پودر ، (P.V.C) لوله های سخت پی سی

رنگ ترافیک  چسب اوره فرمآلدئید، 

رنگ کلر و کائوچو،  -برپایه رزین آلکید

رزین آلکید،   ، آلومینیوم آماده به مصرف

ای یک پوششی بر پایه  رنگ کوره  

رف روی بدنه های آلی مورد مص حالل

رنگ آستری کروماتروی برای  خودرو، 
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 رشته تخصصی: صنایع شیمیایی 

اندارد محصوالت مشمول است  گرایش ردیف

 اجباری یا تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

های آلکید سبز زیتونی مات،  رنگ

چسب چوب برپایه امولسیون پلی  

چسب اتصال کفپوش  وینیل استات، 

رنگ  منسوج به سطوح داخل ساختمان، 

های سرب قرمز،  ضدخوردگی با رنگدانه

  اکتیل ارتوفتاالتنرم کننده های دی 

(DOP) ،  های  برای رنگرقیق کننده

پوشرنگ  ، ک هاپایه نیترو سلولز و ال با

پلی اورتان مورد مصرف جهت تعمیر 

چسب  ،  ضد زنگ اخرایی  ، بدنه خودرو

دوجزئی مصارف عمومی برپایه رزین 

 و ..... پوکسیا
 

 آبکاری و آنالیز فلزات 3

- 

 ها گرایششیمی کلیه  -

 مهندسی متالورژی و مواد،   -

 مهندسی شیمی،  -

 صنایع شیمیایی معدنی،  -

مهندسی صنایع شیمیایی  -

 معدنی، 

 مهندسی خوردگی و حفاظت مواد،  -

-تجزیه-ی معدنیها گرایششیمی  -

 ،  فیزیک و کاربردی

 نانو فناوری،  -

 نانو مهندسی شیمی،   -

 مواد. متالورژی ومهندسی  -

دکتری مهندسی متالورژی  -

 و مواد،  

ی ها گرایش شیمی -

،  فیزیک -تجزیه-معدنی

 شیمی کاربردی، 

 مهندسی شیمی،  -
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 رشته تخصصی: صنایع شیمیایی 

اندارد محصوالت مشمول است  گرایش ردیف

 اجباری یا تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 ی  صنایع شیمیای -

 

 نانو مواد -اوری نانوفن - 

نانو  -علوم و فناوری نانو  -

 شیمی

 

 موادشیمیایی آلی و غیر آلی 4

 (6و 2،  1) به استثنای ردیف  

مایعات خنک کننده موتور بر پایه اتیلن 

گلیکول با سیلیکات کم برای موتورهای 

مایعات خنک کننده موتور  ، سنگین

برپایه گلیکول برای خودروها و موتورها 

مایعات ترمز غیر نفتی  فعالیت سبک،  با 

(DOT3 , DOT4) (دوده) ،  کربنبلک 

نرمال   ، ت الستیکمورد مصرف درصنع

دی اتانول   نرمال بوتانول،  بوتیل استات،  

منو اتیلن  تری اتانول آمین،    آمین، 

اکسید روی،   ایزو بوتانل،  گلیکول،  

نوع صنعتی،   – سولفات سدیم بدون آب  

  استات،  وینیل

کلرور  ، (صنعتی) کربنات سدیم بدون آب 

انیدرید  ، تیاسید سولفوریک صنع فریک، 

هیدروکسید   نفتالین،   استیک صنعتی، 

 ها گرایششیمی کلیه  -

 صنایع شیمیایی معدنی -

 دارویی،   -شیمی -

مهندسی صنایع شیمیایی  -

 معدنی،  

 شیمیایی   صنایع -

ها  مهندسی شیمی کلیه گرایش 

 به جز صنایع غذایی

-معدنی-ی آلیها گرایششیمی  -

 ،  کاربردی و شیمی فیزیک-تجزیه

 ،  مهندسی شیمی -

 شیمی دارویی،  -

 فیتوشیمی،   -

شیمی گرایش شیمی و فناوری  -

 اسانس،  

 علوم محیط زیست،   -

 نانوفناوری،  -

 نانو مهندسی شیمی،  -

 می کاتالیست،  شی -

شیمی  )با رویکرد تخصصی شیمی  -

 (.مواد پر انرژی

-شیمی گرایش های آلی -

فیزیک و  -تجزیه -معدنی

 شیمی کاربردی، 

 مهندسی شیمی،  -

 -علوم و فناوری نانو -

 نانوشیمی، 

 نانو مواد. -فناوری نانو -
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 رشته تخصصی: صنایع شیمیایی 

اندارد محصوالت مشمول است  گرایش ردیف

 اجباری یا تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 اسیدکلریدریک  صنعتی،  -سدیم

هیپوکلریت    ، (آزمایشگاهی و صنعتی)

اتیل   کلسیم صنعتی،  اسید نیتریک، 

مورد مصرف عام  -پارافین جامد  استات، 

هیپو کلریت کلسیم مورد   عتی، صن

مصرف در تصفیه آب برای مصارف 

ازت صنعتی،   هگزامین،   انسانی، 

، کربنات کلسیم -ایاره رنگدانه 

آبم ورد مصرف در  آمونیاک مایع شده،   

مورد  – آب سربی، –های اسید باتری

هگزان تجاری،  مصرف در آزمایشگاه، 

، اکسیژن صنعتی گاز فتالوسیانین آبی،  

کلرمایع،  تولوئن صنعتی،  بنزن،  

پارا زایلن با خلوص باال،  ارتوزایلن،  

جز صنایع ه ب)  ایزوبوتیل استات صنعتی 

، پارافین ایی،  آرایشی و بهداشتی(غذ

 .صنعتی مایع

کیفیت آب،  خاک و هوا،   5

 های شیمیاییآزمون
 

 ها گرایششیمی کلیه  -

 مهندسی شیمی،   -

-معدنی-ی آلیها گرایششیمی  -

 ،  کاربردیو شیمی فیزیک -تجزیه

 -شیمی گرایش های آلی -

فیزیک و  -تجزیه -معدنی
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 رشته تخصصی: صنایع شیمیایی 

اندارد محصوالت مشمول است  گرایش ردیف

 اجباری یا تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 آب و فاضالب  -مهندسی عمران -

 صنایع شیمیایی معدنی،   -

مهندسی صنایع شیمیایی  -

 معدنی، 

 صنایع شیمیایی   -

 

 شیمی محیط زیست،  -

 محیط زیست،   -مهندسی شیمی -

   نانو فناوری، -مهندسی شیمی -

 نانو فناوری ،   -

 نانو مهندسی شیمی،   -

 مهندسی آب و فاضالب،   -

 فیتوشیمی. -

 

 شیمی کاربردی، 

 مهندسی محیط زیست،  -

 مهندسی شیمی،  -

 -علوم و فناوری نانو -

 نانوشیمی.

 

مواد شیمیایی حفاظت در برابر  6

 آتش

 کننده آتش، پودر خاموش  

 گازهای خاموش کننده آتش، 

خاموش کننده  کف های کنسانتره 

 آتش.

 

 ها گرایششیمی کلیه  -

 صنایع شیمیایی معدنی،  -

 صنایع شیمیایی   -

 مهندسی شیمی.  -

مهندسی  -مهندسی شیمی -

 آتش،  

مهندسی صنایع شیمیایی  -

 معدنی، 

مواد پر   گرایش -مهندسی شیمی -

 ، انرژی

-معدنی-ی آلیها گرایششیمی  -

 ، کاربردی و شیمی فیزیک-تجزیه

 ،   مهندسی شیمی -

 مهندسی صنایع شیمیایی معدنی،   -

 نانوفناوری،  -

 نانو مهندسی شیمی،  -

 شیمی کاتالیست،  -

یمی  )با رویکرد تخصصی شیمی ش -

 (.مواد پر انرژی

-شیمی گرایش های آلی -

فیزیک و -تجزیه -معدنی

 شیمی کاربردی، 

 مهندسی شیمی،   -

 -علوم و فناوری نانو -

 نانوشیمی.
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 رشته تخصصی

 تجهیزات و فرآورده هاي نفتی
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 تجهیزات و فرآورده های نفتی رشته تخصصی: 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش ردیف
 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 های نفتی آوردهفر 1

سوخت های )

روان  ، فسیلی

ها و ها و موم کننده

 مواد قیری(

روغن  ، روغن موتور ، های مایع و گازی سوخت

های روغن پایه و سایر روغن ، روغن دنده ، هیدرولیک

  ، پارافین صنعتی ، روغن ترمز ، انواع گریس ، صنعتی

  ،           مهندسی نفت

های مهندسی نفت طراحی فرایند

  ، صنایع نفت

  ، مهندسی نفت صنایع نفت

 ها(  گرایشتمام ) مهندسی نفت

 کاربردی( ، محض) شیمی 

 فناوری اطالعات -شیمی

 ،           مهندسی شیمی 

 ، صنایع پاالیش -مهندسی شیمی

 ، حرارت و سیاالت- مکانیکمهندسی 

  ، مهندسی علوم و فناوری پلیمر

 ، مهندسی پلیمر

 ، پلیمر مهندسی صنایع 

 ، طراحی و مهندسی پلیمر 

 ، مهندسی عملیات صنایع پتروشیمی  

 ، طراحی و مهندسی پتروشیمی 

  ،           مهندسی نفت

  ، ها( گرایشتمام ) مهندسی نفت 

  ، تمهندسی نفت صنایع نف

 شیمی پلیمر ، شیمی کاربردی

شیمی  ، آلی ، معدنی) شیمی  -

 تجزیه( ، فیزیک

 مهندسی فراوری و انتقال گاز

 ، برحسب کاربرد()

  ، شیمی پلیمر

 ، ها( گرایشتمام ) مهندسی پلیمر 

مهندسی فرایندهای  

  ، پلیمریزاسیون

 ، نانوفناوری -پلیمر

  ، شیمی کاتالیست 

صصی شیمی با رویکرد تخ) شیمی 

  ، مواد پر انرژی(

 ،           مهندسی شیمی

 ، پلیمر) مهندسی شیمی

طراحی  ، فرایندهای جداسازی

 ، نانو فناوری  گرایش ، فرایند

  ، بیو تکنولوژی(

- ایشگرتمام ) مهندسی نفت

  ، ها(

 ،           مهندسی پلیمر

 نانو شیمی گرایش نانو پلیمر

 ، آلی ، معدنی) شیمی  -

 تجزیه( ، شیمی فیزیک

 شیمی کاربردی

           شیمی 
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 تجهیزات و فرآورده های نفتی رشته تخصصی: 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش ردیف
 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

  ، صنایع شیمیایی -

مواد پر   گرایش -مهندسی شیمی

مهندسی طراحی فرایندهای ، انرژی

 صنایع نفت

 

 ، بیو تکنولوژی) مهندسی شیمی

 ، ترموسینتیک و کاتالیست ، پلیمر

 ، تولید و جمع آوری گاز  گرایش

فرآوری و انتقال  ، طراحی فرایند

  گرایش ، فرایندهای جداسازی ، گاز

سازی شبیه مدل ، نانو فناوری

 ، پدیده های انتقال ، سازی و کنترل

مواد پر  ، گاز ، شیمیپترو ، پاالیش

 انرژی(

  مهندسی شیمی

 مهندسی صنایع شیمیایی

 مهندسی فناوری صنایع شیمیایی

 مهندسی عملیات صنایع پتروشیمی

 

 

 

 



 

 رياست جمهوري
 سازمان ملی استاندارد ايران 

 

122 

 

 

 

 

 رشته تخصصی

 کودها و سموم
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 کودها و سمومرشته تخصصی: 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش ردیف
 ای تحصیلی مورد قبول رشته ه

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 کود سوپر فسفات ساده گرانوله - کودها 1

 کود پتاسیم سولفات-

 کود دی آمونیوم فسفات گرانوله-

 کود سوپر فسفات تریپل گرانوله-

 کود پتاسیم کلراید-

 کود آمونیوم سولفات-

 کود اوره -

 کود کرم پوسال )ورمی کمپوست( -

 پوستکم -

 کودهای مخلوط مانند: -

 NPKکود  -

 

های کاربردی، محض،  گرایششیمی -

 *دبیری

 شیمی -

 علوم خاک -مهندسی کشاورزی -

 علوم و مهندسی خاک -

زراعت و اصالح -مهندسی کشاورزی -

 نباتات

 زراعت و اصالح نباتات -

 محیط زیست  گرایششیمی  -

 محیط زیست -

 ها گرایشزیست شناسی کلیه  -

های تجزیه،   گرایشیمی ش -

 کاربردی،  آلی،  معدنی و فیزیک

علوم خاک -مهندسی کشاورزی -

 شیمی و حاصلخیزی خاک  گرایش

مدیریت حاصلخیزی و زیست  -

شیمی،    گرایشفناوری خاک 

 حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه

 علوم باغبانی-مهندسی کشاورزی -

 زیست شناسی رشته علوم گیاهی -

 علوم محیط زیست -

 زراعت-مهندسی کشاورزی -

آلودگی   گرایشمحیط زیست  -

 محیط زیست

 شیمی -

 شیمی کاربردی -

 علوم خاک -

مدیریت حاصلخیزی و  -

 زیست فناوری خاک

فیزیولوژی  -زیست شناسی-

 گیاهی

 زراعت -

 اصالح نباتات -

  گرایشمحیط زیست  -

 آلودگی محیط زیست

 

 سموم دفع آفات  2

 

 :آفت کش ها

رچ کشها،  علف کشها،  حشره کشها و...... مانند انواع قا

سایر سموم و فنیتروتیون امولسیون شونده  ، دیازینون

 دفع آفات

 آفت کشها  گرایششیمی  -

های کاربردی،   گرایششیمی  -

 *دبیریمحض،  

 مدیریت تلفیقی آفات -

 -مهندسی کشاورزی -

 سم شناسی -

های تجزیه،  گرایششیمی  -

 کاربردی، آلی،  معدنی،  فیزیک

  -مهندسی کشاورزی -

 شناسایی و مبارزه با علفهای هرز

 شناسیسم -
 شیمی -

 فیتوشیمی -

 شیمی کاربردی -

 علوم علفهای هرز -
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 کودها و سمومرشته تخصصی: 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش ردیف
 ای تحصیلی مورد قبول رشته ه

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 گیاهپزشکی

زراعت و اصالح -مهندسی کشاورزی -

 نباتات

 راعت و اصالح نباتاتز -

 محیط زیست  گرایششیمی  -

 محیط زیست -

 ها گرایشزیست شناسی کلیه  -

 حشره شناسی کشاورزی -

حشره  -مهندسی کشاورزی -

 شناسی کشاورزی

 بیماری شناسی گیاهی-

بیماری  -مهندسی کشاورزی -

 شناسی گیاهی

 سم شناسی محیط -

 زراعت-مهندسی کشاورزی -

 یتوشیمی -

آلودگی   گرایشمحیط زیست  -

 محیط زیست

 لوم محیط زیستع -

 حشره شناسی کشاورزی -

 گیاهی بیماری شناسی -

  گرایشمحیط زیست  -

 آلودگی محیط زیست
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 رشته تخصصی 

 خوراک و فرآورده هاي کشاورزي 
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 خوراک و فرآورده های کشاورزیرشته تخصصی: 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

و صنایع غذایی علوم -

 کنترل کیفی(  گرایش)

علوم و صنایع غذایی -

مواد  تکنولوژی  گرایش)

 (غذایی

علوم و صنایع غذایی -

میکروبیولوژی      گرایش)

 مواد غذایی(

علوم و صنایع غذایی -

 شیمی مواد غذایی(  گرایش)

علوم و صنایع غذایی -

مواد و طراحی   گرایش)

 صنایع غذایی( 

 ی    بهداشت مواد غذای-

 اصالح نباتات -

 زراعت-

  علوم تغذیه-

 

  گرایشعلوم و صنایع غذایی )-

 کنترل کیفی(

 بهداشت و ایمنی مواد غذایی  -

 کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی  -

مهندسی کشاورزی علوم و -

  گرایش 4مهندسی صنایع غذایی با 

صنایع غذایی، شیمی مواد غذایی، 

ایی و مواد غذ(  تکنولوژی)فناوری 

 زیست فناوری مواد غذایی

بهداشت و کنترل کیفی مواد -

 غذایی    

 علوم تغذیه 

 زراعت-مهندسی کشاورزی

 اصالح نباتات-مهندسی کشاورزی

 
 

  گرایشعلوم و صنایع غذایی )-

 کنترل کیفی(

صنایع   گرایشمهندسی شیمی )-

 غذایی(

مهندسی کشاورزی )علوم و -

 صنایع غذایی(

منابع  مهندسی کشاورزی و-

 طبیعی )علوم و صنایع غذایی( 

مهندسی مواد و طراحی صنایع  -

 غذایی

 بهداشت مواد غذایی    -

 علوم تغذیه -

زراعت و -مهندسی کشاورزی -

زراعت و   گرایشاصالح نباتات )

 اصالح نباتات(  گرایش

مهندسی فناوری صنایع بسته 

 محصوالت کشاورزی -بندی 

 

رجه یک،  برنج سفید دانه بلند برنج، برنج سفید دانه بلند د

درجه دو،  برنج سفید دانه بلند درجه سه،  برنج سفید دانه 

متوسط درجه یک،  برنج سفید دانه متوسط درجه دو،  برنج 

سفید دانه متوسط درجه سه، برنج سفید دانه کوتاه،  ذرت 

 درجه یک،

 غالت و حبوبات 

 

 

 

 )بسته بندی(
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 خوراک و فرآورده های کشاورزیرشته تخصصی: 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

 

 

 

علوم و صنایع غذایی -

 کنترل کیفی(  شگرای)

علوم و صنایع غذایی -

مواد  تکنولوژی  گرایش)

 (غذایی

علوم و صنایع غذایی -

میکروبیولوژی      گرایش)

 مواد غذایی(

علوم و صنایع غذایی -

 شیمی مواد غذایی(  گرایش)

علوم و صنایع غذایی -

مواد و طراحی   گرایش)

 صنایع غذایی( 

 بهداشت مواد غذایی    -

 تغذیه

 

  گرایشو صنایع غذایی )علوم -

 کنترل کیفی(

 بهداشت و ایمنی مواد غذایی  -

 کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی  -

مهندسی کشاورزی علوم و  -

  گرایش 4مهندسی صنایع غذایی با 

صنایع غذایی، شیمی مواد غذایی، 

مواد غذایی و (  تکنولوژی)فناوری 

 زیست فناوری مواد غذایی

مواد بهداشت و کنترل کیفی -

 غذایی    

 تغذیه -

  گرایشعلوم و صنایع غذایی )-

 کنترل کیفی(

صنایع   گرایشمهندسی شیمی )-

 غذایی(

مهندسی کشاورزی )علوم و -

 صنایع غذایی(

مهندسی کشاورزی و منابع -

 طبیعی )علوم و صنایع غذایی( 

مهندسی مواد و طراحی صنایع  -

 غذایی

 بهداشت مواد غذایی    -

 تغذیه -

 ی تکنولوژی صنایع آردمهندس
–مهندسی فناوری صنایع غذایی 

 صنایع آرد

مهندسی تکنولوژی تولید شیرینی و 

 بلغور برپایه شده حجیم  فرآورده  ویفر، انواع بیسکویت، انواع 

 غیر ای الیه - آردی های شیرینیانواع    غالت،  آرد و

)قالبی و  تخمیری،  گندم پوست کنده، شیرینی های آردی

، انواع رد گندم آانواع سیم بر(، آرد برنج، سویا برگر، 

انواع کلوچه، گندم جوانه زده،  انواع ، انواع کیک،  ماکارونی

کاکائویی،  – بیسکویت انواع رشته آشی و سوپی ،ورمیشل ، 

 – گندم آرد تخمیری،  ای الیه - آردی های شیرینی

 حجیم های دانه  لواش،  و تافتون - گندم آرد  سنگک، 

حجیم  دانه انفجاری )برنج حجیم شده(،  روش به غالت شده

 های دانه انفجاری )گندم حجیم شده(،  روش به شده غالت

انفجاری، آرد کامل ذرت، غالت  روش به غالت شده حجیم

آردی،  آرد جو،  های شیرینی صبحانه،  کنسرو دال عدس، 

یمه آماده، پرک گندم و جو، جو پوست کنده، پودر کیک ن

سوخاری،  آرد   % پروتئین(، پرک گندم، 41گلوتن ذرت )

پروتئین سویا، برنج سفید نیم پز، کنسرو نخود آبگوشتی، 

کنسرو مایه عدس پلو با سویا، ، کنسرو عدسی،  کنسرو انواع 

فرآورده های 

 غالت و حبوبات

 

 

اطالعاتی : مانند 

)انواع آرد غالت، 

ماکارونی، کنسرو 

غالت و حبوبات 

بیسکویت، نان، 

کراکر، خمیرهای 

آماده و نیمه آماده 

 و ...(
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 خوراک و فرآورده های کشاورزیرشته تخصصی: 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

 کنسرو قارچ، با لوبیاچیتی کنسرو پلو بدون گوشت،  غیر آردی -شکالت

رونی با فرنگی، کنسرو سس ماکا گوجه سس با لوبیاچیتی

 فرنگی، کنسرو ذرت گوجه سس در قرمز لوبیا کنسرو  سویا،

 و مانند آن
 

علوم و صنایع غذایی 

 کیفی( کنترل  گرایش)

علوم و صنایع غذایی 

مواد  تکنولوژی  گرایش)

 (غذایی

علوم و صنایع غذایی 

میکروبیولوژی      گرایش)

 مواد غذایی(

علوم و صنایع غذایی 

 مواد غذایی(  گرایش)

علوم و صنایع غذایی 

مواد و طراحی   گرایش)

 صنایع غذایی(

 (2تغذیه)اولویت 

کنترل   گرایشعلوم و صنایع غذایی )

 کیفی(

 بهداشت و ایمنی مواد غذایی  

 شامیدنی  کنترل مواد خوراکی و آ

مهندسی مهندسی کشاورزی علوم و 

صنایع   گرایش 4صنایع غذایی با 

فناوری غذایی، شیمی مواد غذایی، 

مواد غذایی و زیست (  تکنولوژی)

 فناوری مواد غذایی

 بهداشت کنترل کیفی مواد غذایی    

  گرایشمهندسی تولیدات گیاهی )

  گرایشاصالح گیاهان باغبانی و 

 غبانی(تولید محصوالت با

فیزیولوژی و   گرایشعلوم باغبانی 

  گرایشعلوم و صنایع غذایی )-

 کنترل کیفی(

صنایع   گرایشمهندسی شیمی ) -

 غذایی(

مهندسی کشاورزی )علوم و -

 صنایع غذایی(

مهندسی کشاورزی و منابع -

  –م و صنایع غذایی( طبیعی )علو

مهندسی مواد و طراحی صنایع  -

 غذایی

 بهداشت مواد غذایی    -

 علوم باغبانی -مهندسی کشاورزی

تولیدات   گرایشعلوم باغبانی )

 گلخانه ای(

)خرما(، خرمای کبکاب، خرمای خرمای شاهانی،  رطب 

خرمای سایر،  خرمای مضافتی، خرمای کلوته،  خرمای 

، خرمای پیارم،  خرمای ربی،  خرمای خاصه،  خرمای قصب، 

د فرنگی، ذرت و ونخ خرما ، انواعخشک، خرمای کروت، 

 ،انواع مرکبات  سایر سبزی ها و دانه های خوراکی تازه ،

 خوراکی و سبزی های تازهانواع میوه ها 

سبزی و میوه 

 تازه 

 

) تازه بسته 

بندی معمولی و 

 (سرد
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 خوراک و فرآورده های کشاورزیرشته تخصصی: 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

  گرایشعلوم باغبانی )

ی پس از فیزیولوژی و فناور

فیزیولوژی   گرایشبرداشت، 

  گرایشو اصالح سبزیها و 

 فیزیولوژی و اصالح میوه ها(

کشاورزی ـ علوم باغبانی 

 میوه کاری(  گرایش)

کشاورزی ـ علوم باغبانی 

 سبزی کاری(  گرایش)

  گرایشاصالح درختان میوه و 

 فیزیولوژی واصالح سبزیها

 علوم باغبانی

 تغذیه

 

 علوم باغبانی

  گرایشزراعت و اصالح نباتات )

 اصالح نباتات(   گرایشزراعت و 

 تغذیه

 بیوتکنولوژی -مهندسی کشاورزی

علوم و صنایع غذایی -

 کنترل کیفی(  گرایش)

علوم و صنایع غذایی -

مواد  تکنولوژی  گرایش)

 (غذایی

علوم و صنایع غذایی -

میکروبیولوژی      گرایش)

 مواد غذایی(

علوم و صنایع غذایی -

 اد غذایی(شیمی مو  گرایش)

  گرایشعلوم و صنایع غذایی )-

 کنترل کیفی(

 بهداشت و ایمنی مواد غذایی -

 کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی -

مهندسی کشاورزی علوم و  -

  گرایش 4مهندسی صنایع غذایی با 

ذایی، شیمی مواد غذایی، صنایع غ

مواد غذایی و (  تکنولوژی)فناوری 

 زیست فناوری مواد غذایی

بهداشت و کنترل کیفی مواد -

  گرایشعلوم و صنایع غذایی )-

 کنترل کیفی(

صنایع   گرایشمهندسی شیمی )-

 غذایی(

مهندسی کشاورزی )علوم و -

 صنایع غذایی(

مهندسی کشاورزی و منابع -

 –بیعی )علوم و صنایع غذایی( ط

 ب

مهندسی مواد و طراحی صنایع  -

کمپوت نارنگی، کمپوت سیب، کمپوت گالبی، کمپوت 

، کمپوت آلبالو، کمپوت گیالس، کمپوت هلو، کمپوت  زردآلو

پوت سیب و گالبی، کمپوت کیوی، کمپوت میوه آناناس، کم

ها، مربا و  میوه مخلوط  نکتار  مخلوط، کنسرو اسفناج، 

 مکانیکی، کمپوت انجیر، کمپوت توت فرنگی، پسته  مارماالد

خندان، کنسرو کشک و بادمجان، خمیر خرما، کمپوت انبه ، 

نخود سبز یخ زده، لوبیا سبز یخ زده، بالل )ذرت شیرین( یخ 

 کنسرو ، هویج یخ زده، گیالس یخ زده، کنسانتره خرما، زده

کنسروخورشت آلو اسفناج با  لوبیا سبز،  کنسرو نخودسبز، 

کنسرو سس سیب،  کنسرو لوبیا سبز با سیب زمینی،  سویا، 

فرآورده های 

 سبزی و میوه

 

اطالعاتی:  

)خشک، منجمد، 

انواع مغزها، 

کمپوت و کنسرو 

میوه و سبزی، و 

ترشیجات انواع 
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 خوراک و فرآورده های کشاورزیرشته تخصصی: 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

علوم و صنایع غذایی -

مواد و طراحی   گرایش)

 صنایع غذایی( 

 بهداشت مواد غذایی    -

  تغذیه

 غذایی    

 تغذیه

 غذایی

 بهداشت مواد غذایی    -

 تغذیه 
مهندسی فناوری فناوری صنایع 

 صنعت کمپوت و کنسرو -غذایی 
 

کنسرو شور برگ مو، کنسرو بالل کوچک،  کمپوت آلوئه ورا، 

سفناج، خالل مغز بادام، خالل مغز پسته، کنسرو خورش آلو ا

تره  پسته مکانیک خندان فرآوری شده،  کمپوت انبه، 

فرنگی تند یخ زده، کمپوت خرما، کمپوت پرتقال، پوره 

کنسرو  سیب، کمپوت گریپ فروت،  کنسرو انواع پلو، 

کنسرو خوراک بادمجان، کنسرو باقال  خوراک کدو مسمایی، 

پخته،  کنسرو رب گوجه فرنگی، انواع پوره میوه، کنسرو 

جه فرنگی، پیاز یخ زده، کلم دلمه ای تند یخ زده،  سیر گو

یخ زده، سویا پنیر )غیر لبنی(، آلبالو یخ زده، کنسرو گل 

کنسرو لوبیا سفید در آب نمک و کنسرو لوبیا قرمز در  کلم، 

آب نمک، کنسرو مارچوبه، بلغور ذرت، چیپس فراورده سیب 

ه بدون ادویه ، چیپس برگ  زمینی سرخ شده در روغن

زمینی سرخ شده در روغن ،کنسرو  وخالل رشته ای سیب

کنسرو رب گوجه، کنسرو گوجه فرنگی، سوپ   خیار شور،

آماده و نیمه آماده، کنسرو مخلوط سبزیجات، کنسرو قارچ، 

مخلوط شور، کنسرو زیتون شور فرآیند شده، خیار شور، 

سیر ترشی، کنسرو زیتون پرورده، خامه یا شیره یا شهد 

س سویا، کنسرو فلفل شور، کنسرو شور بامیه، سس خرما، س

مایونز و ساالد، کنسرو تمشک، کنسرو سبزی مخلوط، 

و رب،  شورو 

ها  لواشکانواع 

و انواع مربا و 

مارماالد انواع 

های سرد و  سس

 گرم
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 خوراک و فرآورده های کشاورزیرشته تخصصی: 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

کنسرو ذرت، کنسرو رب گوجه فرنگی، سس گوجه فرنگی، 

زیتون خوراکی ، چیپس فراورده سیب زمینی سرخ شده در 

دارای ادویه، کنسرو خورش قیمه با سویا، فرآورده  – روغن

یه سیب زمینی و غالت و حبوبات، های سرخ شده بر پا

انواع  خوشاب گریپ فروت، خوشاب آناناس، خوشاب زردآلو،

ی انواع سبزی هاانواع میوه های فرآوری شده ، لواشک ، 

 -میوهانواع  ، منجمد شده ، انواع سبزی های خشک شده

و انواع  شدهمنجمدانواع میوه های و شده خشگ  های

  آن کشمش و سایر موارد مشابه

 

 (1دامپزشکی )اولویت  -

علوم و صنایع غذایی -

 کنترل کیفی(  گرایش)

ع غذایی علوم و صنای-

مواد  تکنولوژی  گرایش)

 (غذایی

علوم و صنایع غذایی -

میکروبیولوژی      گرایش)

 مواد غذایی(

  گرایشعلوم و صنایع غذایی )-

 کنترل کیفی(

 بهداشت و ایمنی مواد غذایی  -

 کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی  -

مهندسی کشاورزی علوم و  -

  گرایش 4مهندسی صنایع غذایی با 

صنایع غذایی، شیمی مواد غذایی، 

مواد غذایی و ( تکنولوژی)فناوری 

 زیست فناوری مواد غذایی

  گرایش)علوم و صنایع غذایی 

 کنترل کیفی(

مهندسی علوم و صنایع غذایی 

 )کشاورزی(

مهندسی مواد و طراحی صنایع 

 غذایی

مهندسی کشاورزی و منابع 

  –طبیعی )علوم و صنایع غذایی( 

 بهداشت مواد غذایی

 

 

 

بسته بندی 

های تازه  گوشت

 )دام و طیور(
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 خوراک و فرآورده های کشاورزیرشته تخصصی: 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

علوم و صنایع غذایی -

 شیمی مواد غذایی(  گرایش)

علوم و صنایع غذایی -

مواد و طراحی   گرایش)

 صنایع غذایی( 

 بهداشت مواد غذایی    -

 

بهداشت و کنترل کیفی مواد -

 غذایی    

 بهداشت و بازرسی گوشت

بهداشت مواد غذایی با منشاء 

 دامی

 گوشت و فرآورده های گوشتی

 

 .اولویت دوم هستند  دررشته دامپزشکی اولویت اول و  سایر رشته ها یادآوری: 

علوم و صنایع غذایی -

 کنترل کیفی(  گرایش)

علوم و صنایع غذایی -

مواد  تکنولوژی  گرایش)

 (غذایی

علوم و صنایع غذایی -

میکروبیولوژی مواد   گرایش)

 غذایی(

ذایی علوم و صنایع غ-

 شیمی مواد غذایی(  گرایش)

علوم و صنایع غذایی -

  گرایشعلوم و صنایع غذایی )-

 کنترل کیفی(

 بهداشت و ایمنی مواد غذایی -

 کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی -

مهندسی کشاورزی علوم و  -

  گرایش 4غذایی با مهندسی صنایع 

صنایع غذایی، شیمی مواد غذایی، 

مواد غذایی و (  تکنولوژی)فناوری 

 زیست فناوری مواد غذایی

بهداشت و کنترل کیفی مواد -

 غذایی    

  گرایشعلوم و صنایع غذایی )

 کنترل کیفی(

صنایع   گرایشمهندسی شیمی )-

 غذایی(

مهندسی کشاورزی )علوم و -

 صنایع غذایی(

ی کشاورزی و منابع مهندس-

  –طبیعی )علوم و صنایع غذایی( 

مهندسی مواد و طراحی صنایع  -

 غذایی

 بهداشت مواد غذایی    -

 کنسرو  قیمه،  خورش کنسرو سبزی،  قورمه خورشت کنسرو 

 گوجه و سس در وسیسس کنسرو   نمک،  آب در سوسیس

تکه ای، کنسرو  گوشت با فسنجان خورش کنسرو   فرنگی، 

 خام لقمه کباب   آبگوشت، کنسرو خورش کرفس، همبرگر، 

 با چیتی لوبیا کنسرو  منجمد، کنسرو گوشت قرمز تکه ای، 

 لوبیا کنسرو ای،  تکه گوشت و سبز لوبیا کنسرو گوشت، 

 رو مرغ، فرنگی، کنس گوجه سس در سوسیس و چیتی

 و سوسیس ماهیچه،  خوراک کنسرو کباب،  طاس کنسرو 

 و سوسیس گوشت،  درصد 61 تا 51 از بیش با کالباس

 و سوسیس گوشت،  درصد 81 تا 61 از بیش با کالباس

 خام همبرگر گوشت،  درصد 91 تا 81 از بیش با کالباس

فرآورده های 

 گوشتی 

 

 

اطالعاتی 

)کنسرو، منجمد، 

سوسیس و 

کالباس، تخم 

 مرغ(
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 خوراک و فرآورده های کشاورزیرشته تخصصی: 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

مواد و طراحی   گرایش)

 صنایع غذایی( 

 بهداشت مواد غذایی    -

 دامپزشکی -

 

 گوشت و فرآورده های گوشتی 
 -مهندسی فناوری صنایع غذایی

 صنایع کمپوت و کنسرو

 

 با منجمد خام همبرگر گوشت،  درصد 74 تا 61 با منجمد

گوشت، کنسرو سوسیس در آب نمک،  درصد 95 تا 75

 خورشت کنسرو  کنسرو سوسیس در سس گوجه فرنگی، 

ترش، انواع اسنک بر پایه گوشت، کنسرو پلو با گوشت  مرغ

 )باقال پلو و عدس پلو(، ژامبون، مرغ برگر خام منجمد، 

 گوجه سس در سوسیس و چیتی لوبیا خوراک کنسرو  

دلمه برگ مو، سوسیس فرنگی، کنسرو خوراک مرغ، کنسرو 

 و کالباس،

 

علوم و صنایع غذایی 

 کنترل کیفی(  گرایش)

 علوم تغذیه

علوم و صنایع غذایی 

مواد  تکنولوژی  گرایش)

 (غذایی

علوم و صنایع غذایی 

میکروبیولوژی      گرایش)

 مواد غذایی(

علوم و صنایع غذایی 

کنترل   گرایشعلوم و صنایع غذایی )

 کیفی(

 ایمنی مواد غذایی   بهداشت و

 کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی  

مهندسی مهندسی کشاورزی علوم و 

صنایع   گرایش 4صنایع غذایی با 

فناوری غذایی، شیمی مواد غذایی، 

مواد غذایی و زیست  (  تکنولوژی)

 فناوری مواد غذایی

 مهندسی شیالت

  گرایشعلوم و صنایع غذایی )-

 کنترل کیفی(

صنایع   گرایشمهندسی شیمی )-

 غذایی(

مهندسی کشاورزی )علوم و -

 صنایع غذایی(

مهندسی کشاورزی و منابع -

 طبیعی )علوم و صنایع غذایی( 

مهندسی مواد و طراحی صنایع  -

 غذایی

ماهی و  

گوشتهای 

 دریایی تازه
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 خوراک و فرآورده های کشاورزیرشته تخصصی: 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

 مواد غذایی(  گرایش)

عمل آوری   گرایششیالت )

فرآورده های شیالتی( 

تولید و   گرایششیالت )

 بهره برداری(

تکثیر و   گرایششیالت )

 پرورش(

 تکثیر و پرورش آبزیان

 بهداشت و بیماریهای آبزیان

 بهداشت آبزیان 

 

 تکثیر و پرورش آبزیان

 بهداشت کنترل کیفی مواد غذایی    

 فرآوری محصوالت شیالتی

 بهداشت آبزیان 

  بهداشت مواد غذایی   -

 شیالت

 علوم تغذیه

بهداشت مواد غذایی با منشاء 

 دامی

 گوشت و فرآورده های گوشتی

 فراوری محصوالت شیالتی
 فرآوری –مهندسی فناوری شیالت 

 شیالتی محصوالت

علوم و صنایع غذایی 

 کنترل کیفی(  گرایش)

علوم و صنایع غذایی 

مواد  تکنولوژی  گرایش)

 (ییغذا

علوم و صنایع غذایی 

میکروبیولوژی مواد   گرایش)

 غذایی(

  گرایشعلوم و صنایع غذایی )-

 نترل کیفی(ک

 بهداشت و ایمنی مواد غذایی  -

 کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی  -

مهندسی کشاورزی علوم و  -

  گرایش 4مهندسی صنایع غذایی با 

صنایع غذایی، شیمی مواد غذایی، 

مواد غذایی و (  تکنولوژی)فناوری 

  گرایشعلوم و صنایع غذایی )-

 کنترل کیفی(

صنایع   گرایشمهندسی شیمی )-

 غذایی(

مهندسی کشاورزی )علوم و -

 صنایع غذایی(

مهندسی کشاورزی و منابع -

 طبیعی )علوم و صنایع غذایی( 

نمک،  آب در (ماهی مارلین و بادبان) ماهی نیزه کنسرو

 کنسرو   ماهی،  و کشک کنسرو   کنسرو میگو با قارچ، 

 با تون ماهی کنسرو روغن،  در میگو کنسرو   میگو،  خورشت

 ماهی کنسرو  خاویاری،  ماهیان کنسرو  قارچ، فیش برگر، 

 کنسرو  نمک،  آب در ماهی تن کنسرو  روغن،  در سالمون

 ماهی،  نیزه قلیه کنسرو ماهی،  نیزه و تن ماهی ساالد

 و تن ماهی کنسرو  روغن،  در پرورشی آزاد ماهی کنسرو

 ردین، سا ماهی کنسرو  فرنگی،  گوجه سس در چیتی لوبیا

فرآورده های 

 شیالت
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 خوراک و فرآورده های کشاورزیرشته تخصصی: 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

علوم و صنایع غذایی 

 شیمی مواد غذایی(  گرایش)

علوم و صنایع غذایی 

مواد و طراحی   گرایش)

 صنایع غذایی(

 علوم تغذیه

عمل آوری   گرایششیالت )

 فرآورده های شیالتی(

 بهداشت مواد غذایی 

 

 زیست فناوری مواد غذایی

بهداشت و کنترل کیفی مواد -

 غذایی مهندسی شیالت

 

مهندسی مواد و طراحی صنایع  -

 غذایی

 بهداشت مواد غذایی    -

 مهندسی شیالت -

با منشاء بهداشت مواد غذایی -

 دامی

 گوشت و فرآورده های گوشتی-

 فراوری محصوالت شیالتی-
 فرآوری –مهندسی فناوری شیالت 

 شیالتی محصوالت
 

 نیزه کنسرو  فرنگی،  گوجه سس در کیلکا ماهی کنسرو 

فرنگی،  گوجه سس در ماهی نیزه کنسرو  روغن ،  در ماهی

 کنسرو   نمک،  آب در میگو کنسرو   کنسرو قلیه ماهی تن، 

سس، کنسرو ماهی کیلکا،  کنسرو  روغن در ماکرل ماهی

 درروغن تن ماهی کنسرو   ماهی صبور، 

علوم و صنایع غذایی -

 کنترل کیفی(  گرایش)

علوم و صنایع غذایی -

مواد  تکنولوژی  گرایش)

 (غذایی

علوم و صنایع غذایی -

میکروبیولوژی مواد   گرایش)

 غذایی(

کنترل   گرایشعلوم و صنایع غذایی )

 کیفی(

 بهداشت و ایمنی مواد غذایی  

 کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی  

مهندسی مهندسی کشاورزی علوم و 

صنایع   گرایش 4صنایع غذایی با 

فناوری غذایی، شیمی مواد غذایی، 

مواد غذایی و زیست (  تکنولوژی)

  گرایشعلوم و صنایع غذایی )-

 کنترل کیفی(

صنایع   گرایشمهندسی شیمی )-

 غذایی(

مهندسی کشاورزی )علوم و -

 صنایع غذایی(

مهندسی کشاورزی و منابع -

 طبیعی )علوم و صنایع غذایی( 

آب انگور، آب سیب، آب پرتقال، آب انار، آب گریپ فروت، 

آب آلبالو، نکتار توت فرنگی، نکتار پرتقال، نکتار انبه، نکتار 

هلو، آب سیب تغلیظ شده،آب پرتقال  تغلیظ شده، آب انگور  

تغلیظ شده، آب انار  تغلیظ شده، آب آلبالو  تغلیظ شده، 

)کنسانتره(، افشره آب گالبی )کنسانتره(،  افشره آب آلبالو

افشره آب شاتوت )کنسانتره(، آب گریپ فروت  تغلیظ شده 

گیالس )کنسانتره(، آبغوره، آب  آب افشرده   )کنسانتره(، 

انبه، آب آناناس، آب گوجه فرنگی، آب زردآلو، آب آناناس 

نوشیدنی و  

 آبمیوه 

 

)انواع آبمیوه، 

ه، نکتار، کنسانتر

انواع شربت، 

نوشابه، آبلیمو و 
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 خوراک و فرآورده های کشاورزیرشته تخصصی: 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

علوم و صنایع غذایی -

 شیمی مواد غذایی(  گرایش)

علوم و صنایع غذایی -

مواد و طراحی   گرایش)

 صنایع غذایی( 

 شت مواد غذایی    بهدا-

 تغذیه 

 

 غذاییفناوری مواد 

 بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی    

 تغذیه 

 

مهندسی مواد و طراحی صنایع  -

 غذایی

 اد غذایی    بهداشت مو-

 تغذیه -

 

تغلیظ شده )کنسانتره(، آب انبه تغلیظ شده )کنسانتره(، 

آب توت فرنگی )کنسانتره(، افشرده آب نارنگی  افشرده

گازدار، آب گوآوا،  گیاهی عرقیات نوشیدنی  )کنسانتره(، 

 نکتار گریپ فروت، نکتار زرشک، آب زرشک، آب کرن بری، 

بری،  نکتار گالبی، نکتار  کرن نکتار و اخته زغال نکتار 

 ابهنوش ورا،  آلوئه نوشیدنی  سیب، نکتار آلو، نکتار زردآلو، 

 میوه قند، آبمیوه گازدار )آبمیوه مخلوط(، نکتار با کوال گازدار

 گازدار میوه نکتار ، (آلبالو) گازدار میوه نکتار ، (انگور) گازدار

،  طعم گازدار های ، نوشابه(انار) گازدار میوه نکتار ، (انار)

 میوه) ای میوه گازدار های ، نوشابه(قند بدون) رنگ بی ندار

، (ترش های میوه) ای میوه گازدار های نوشابه، (شیرین های

 های نوشابه ، انواع(سودا) طعم و رنگ بدون گازدار نوشابه

 گازدار های نوشابه انواع ورا،  آلوئه نکتار کالری، کم گازدار

، (قند بدون) رنگی دار طعم گازدار های سبک، نوشابه

 گازدار هآبمیو ، (انگور) گازدار آبمیوه ، (انار)گازدار  آبمیوه 

، نکتار (قند با) رنگی دار طعم گازدار های ، نوشابه(آلبالو)

انار، نکتار انگور، نکتار آناناس، نکتار آلبالو، نکتار میوه گازدار 

 انواع )نکتار میوه مخلوط(، شربت پرتقال، آبمیوه مخلوط، 

 ای میوه نوشیدنی و گازدار میوه نکتار گازدار، میوه آب

آبغوره و فرآورده 

های یخی، انواع 

نوشابه های گاز 

دار و نوشیدنی 

های بدون گاز 

انواع نوشیدنی 

های بر پایه چای 

و قهوه  و کاکائو 

 )بدون شیر(

 



 

 رياست جمهوري
 سازمان ملی استاندارد ايران 

 

137 

 

 خوراک و فرآورده های کشاورزیرشته تخصصی: 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

ط،  فرآورده های یخی خوراکی، آب گازدار، آبمیوه مخلو

لیمو ترش، سویا شیر )غیر لبنی(، نوشابه انرژی زا )با یا بدون 

گاز(، آب نارنج، پودر نوشیدنی فوری، نکتار گوآوا، نوشیدنی 

های گازدار، نوشیدنی های میوه ای بدون گاز، نوشیدنی 

 مالت، نکتار موز، 

علوم و صنایع غذایی -

 کنترل کیفی(  گرایش)

علوم و صنایع غذایی -

 مواد تکنولوژی  گرایش)

 (غذایی

علوم و صنایع غذایی -

میکروبیولوژی      گرایش)

 مواد غذایی(

علوم و صنایع غذایی -

 شیمی مواد غذایی(  گرایش)

علوم و صنایع غذایی -

مواد و طراحی   گرایش)

 صنایع غذایی( 

 بهداشت مواد غذایی    -

کنترل   گرایشعلوم و صنایع غذایی )

 کیفی(

 یی  بهداشت و ایمنی مواد غذا

 کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی  

مهندسی مهندسی کشاورزی علوم و 

صنایع   گرایش 4صنایع غذایی با 

فناوری غذایی، شیمی مواد غذایی، 

مواد غذایی و زیست (  تکنولوژی)

 فناوری مواد غذایی

 بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی    

 تغذیه 

 شیمی کاربردی 

 

 

  رایشگعلوم و صنایع غذایی )-

 کنترل کیفی(

صنایع   گرایشمهندسی شیمی )-

 غذایی(

مهندسی کشاورزی )علوم و -

 صنایع غذایی(

مهندسی کشاورزی و منابع -

 –طبیعی )علوم و صنایع غذایی( 

مهندسی مواد و طراحی صنایع 

های محض  گرایشغذایی شیمی 

 و کاربردی

 شیمی گیاهان دارویی

 تغذیه 

 شیمی کاربردی 

ت گالب و عرقیا 

 گیاهی
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 خوراک و فرآورده های کشاورزیرشته تخصصی: 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

  تغذیه 

 

علوم و صنایع غذایی -

 کنترل کیفی(  گرایش)

علوم و صنایع غذایی -

مواد  تکنولوژی  گرایش)

 (غذایی

علوم و صنایع غذایی -

میکروبیولوژی مواد   گرایش)

 غذایی(

علوم و صنایع غذایی -

 شیمی مواد غذایی(  گرایش)

علوم و صنایع غذایی -

مواد و طراحی   گرایش)

 صنایع غذایی( 

 هداشت مواد غذایی    ب-

شیمی مواد خوراکی و آب 

 شناسی پزشکی

 شیمی

  گرایشعلوم و صنایع غذایی )-

 کنترل کیفی(

 بهداشت و ایمنی مواد غذایی  -

 کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی  -

مهندسی کشاورزی علوم و  -

  گرایش 4مهندسی صنایع غذایی با 

صنایع غذایی، شیمی مواد غذایی، 

مواد غذایی و (  تکنولوژی)فناوری 

 زیست فناوری مواد غذایی

بهداشت و کنترل کیفی مواد -

 غذایی    

 علوم تغذیه 

 میکروب شناسی مواد غذایی

 شیمی کاربردی

 شیمی تجزیه

 شیمی معدنی

 

  گرایشعلوم و صنایع غذایی )-

 کنترل کیفی(

ایع صن  گرایشمهندسی شیمی )-

 غذایی(

مهندسی کشاورزی )علوم و -

 صنایع غذایی(

مهندسی کشاورزی و منابع -

 طبیعی )علوم و صنایع غذایی( 

مهندسی مواد و طراحی صنایع  -

 غذایی

 بهداشت مواد غذایی    -

آب   گرایشعلوم و مهندسی آب  -

 و محیط زیست

 شیمی محض  -

 شیمی کاربردی

 تغذیه 

 

 بسته طبیعی معدنی  آب شده،   بندی  بسته آشامیدنی آب  

 شده بندی
و  آشامیدنی آب  

 آب معدنی

11 
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 خوراک و فرآورده های کشاورزیرشته تخصصی: 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

شیمی کاربردی، معدنی، 

 تجزیه 

 علوم تغذیه

 

 

علوم و صنایع غذایی -

 )گرایش کنترل کیفی(

علوم و صنایع غذایی -

مواد  )گرایش تکنولوژی

 (غذایی

علوم و صنایع غذایی -

مواد )گرایش میکروبیولوژی 

 غذایی

علوم و صنایع غذایی -

 )گرایش شیمی مواد غذایی(

صنایع غذایی  علوم و-

)گرایش مواد و طراحی 

 صنایع غذایی( 

 بهداشت مواد غذایی -

 علوم تغذیه -

علوم و صنایع غذایی )گرایش کنترل 

 کیفی(

 بهداشت و ایمنی مواد غذایی -

 کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی -

مهندسی کشاورزی علوم و  -

گرایش  4مهندسی صنایع غذایی با 

ایی، صنایع غذایی، شیمی مواد غذ

مواد غذایی و  ( تکنولوژی)فناوری 

 زیست فناوری مواد غذایی

بهداشت و کنترل کیفی مواد -

 غذایی 

 علوم تغذیه -

علوم و صنایع غذایی )گرایش 

 کنترل کیفی(

مهندسی شیمی )گرایش صنایع -

 غذایی(

مهندسی کشاورزی )علوم و -

 صنایع غذایی(

مهندسی کشاورزی و منابع -

 ع غذایی( طبیعی )علوم و صنای

مهندسی مواد و طراحی صنایع  -

 غذایی

 بهداشت مواد غذایی -

 علوم تغذیه -

 قند صنایع- تکنولوژی  مهندسی

 سازی
 -مهندسی فناوری صنایع غذایی 

/  شیری شکالت قند حبه، قند کله، شکر سفید، قند کلوخه، 

شکالت، دراژه، / شیری پرشده شکالت/ شیری مرکب شکالت

 یا آدامس  آدامس یا صمغ طبیعی با شکر، شکر درجه سه، 

 بادکنکی،  – مصنوعی صمغ

 شکر سفید )درجه دو(، پودر کارامل، شکالت، آدامس

قند و شکر و 

ی فرآوردها

 قنادی بدون آرد
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 خوراک و فرآورده های کشاورزیرشته تخصصی: 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

 صنعت شیرینی و شکالت

مهندسی تکنولوژی تولید شیرینی و 

 غیر آردی -شکالت

علوم و صنایع غذایی -

 کنترل کیفی(  گرایش)

م و صنایع غذایی علو-

مواد  تکنولوژی  گرایش)

 (غذایی

علوم و صنایع غذایی -

میکروبیولوژی      گرایش)

 مواد غذایی(

علوم و صنایع غذایی -

 شیمی مواد غذایی(  گرایش)

علوم و صنایع غذایی -

مواد و طراحی   گرایش)

 صنایع غذایی( 

 بهداشت مواد غذایی    -

  گرایشعلوم باغبانی  -

ویی، ادویه ای و گیاهان دار

  گرایشعلوم و صنایع غذایی )-

 کنترل کیفی(

 بهداشت و ایمنی مواد غذایی  -

 کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی  -

مهندسی کشاورزی علوم و  -

  گرایش 4مهندسی صنایع غذایی با 

صنایع غذایی، شیمی مواد غذایی، 

مواد غذایی و (  تکنولوژی)فناوری 

 ست فناوری مواد غذاییزی

بهداشت و کنترل کیفی مواد -

 غذایی    

شیمی و فناوری   گرایششیمی -

 ها  اسانس

 تغذیه - 

 

  گرایشعلوم و صنایع غذایی )-

 کنترل کیفی(

صنایع   گرایشمهندسی شیمی ) -

 غذایی(

مهندسی کشاورزی )علوم و -

 صنایع غذایی(

هندسی کشاورزی و منابع م -

 نایع غذایی( طبیعی )علوم و ص

مهندسی مواد و طراحی صنایع  -

 غذایی

 بهداشت مواد غذایی    -

گیاهان  -مهندسی کشاورزی-

 دارویی و معطر 

 شیمی گیاهان دارویی-

 تغذیه -

 

 زیره زرد روشن،  زیره سیاه، نمک یددار خوراکی، 

 درصد،  75 غذایی صنایع در مصرف قابل اسیدفسفریک 

 درصد،  81 غذایی صنایع در مصرف قابل اسیدفسفریک 

درصد، اسید  85 غذایی صنایع در مصرف قابل اسیدفسفریک

سیتریک خوراکی، سوربات پتاسیم، نمک خوراکی،  پودر 

 زعفران،

ی افزودنی ها  

، مواد غذایی

ادویه جات و 

  اسانسها

 

 

 

 

) افزودنی های 

های مواد غذایی 

بر اساس 

استاندارد ملی 

 (12842شماره 
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 خوراک و فرآورده های کشاورزیرشته تخصصی: 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

 نوشابه ای 

 تغذیه -

 

نایع غذایی علوم و ص-

 کنترل کیفی  گرایش

علوم و صنایع غذایی -

مواد  تکنولوژی  گرایش)

 (غذایی

علوم و صنایع غذایی -

میکروبیولوژی      گرایش)

 مواد غذایی(

علوم و صنایع غذایی -

 شیمی مواد غذایی(  گرایش)

علوم و صنایع غذایی -

مواد و طراحی   گرایش)

 صنایع غذایی( 

 بهداشت مواد غذایی -

 وم  تغذیهعل

 

علوم و صنایع غذایی )تمامی -

 (ها گرایش

 بهداشت و ایمنی مواد غذایی  -

 کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی  -

مهندسی کشاورزی علوم و  -

  گرایش 4مهندسی صنایع غذایی با 

صنایع غذایی، شیمی مواد غذایی، 

مواد غذایی و  ( تکنولوژی)فناوری 

 زیست فناوری مواد غذایی

و کنترل کیفی مواد  بهداشت-

 غذایی 

 علوم  تغذیه

 

  گرایشعلوم و صنایع غذایی -

 کنترل کیفی 

صنایع   گرایشمهندسی شیمی )-

 غذایی(

مهندسی کشاورزی )علوم و -

 صنایع غذایی(

مهندسی کشاورزی و منابع -

 طبیعی )علوم و صنایع غذایی( 

مهندسی مواد و طراحی صنایع  -

 غذایی

 بهداشت مواد غذایی -

 علوم  تغذیه-

 تکنولوژی صنایع روغن خوراکی -

 تولید دانه های روغنی -
 -مهندسی فناوری صنایع غذایی 

 روغن خوراکی

 اولئین پالم سوپر روغن خوراکی،  زمینی بادام مایع روغن 

 روغن   خوراکی،  مایع پنبه تخم روغن خوراکی،  شده تصفیه

 روغن   خوراکی،  مایع زیتون روغن   خوراکی،  مایع ذرت

 روغن   خوراکی،  مایع گلرنگ روغن   خوراکی،  مایع سویای

 خوراکی روغن خوراکی، روغن هسته انگور،  خشخاش مایع

 هیدروژنه خوراکی نباتی روغنهای خانوار،  کردنی سرخ

 شده،  پاالیش کلزا روغن ، روغن کره، شورتنینگ، (جامد)

 روغن    مخلوط، مایع روغن سفره )مارگارین(،  گیاهی کره

(، CBRکاکائو ) کره جایگزین روغن  برنج،  سبوس خام

روغن خام کنجد، روغن خام آفتابگردان )با اسید اولئیک 

 پرس روش به شده تهیه خوراکی های روغن  معمولی(، 

ویژگیها، چربی حیوانی، اسیدهای چرب، روغن سرخ – سرد

 کردنی صنایع غذایی، روغن کلزا خام، روغن گلرنگ با اسید

 صنایع در مستقیم مصرف قابل پالم روغن  اولئیک معمولی، 

غذایی، روغن گلرنگ با اسید اولئیک باال، روغن پالم، روغن 

(، روغن بهبود CBEپالم اولئین، روغن مممعادل کره کاکائو )

روغن ها و چربی 

ها و دانه های 

 روغنی

14 
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 خوراک و فرآورده های کشاورزیرشته تخصصی: 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

(، کره گیاهی پخشینه، روغن کنجد CBIدهنده کره کاکائو )

 صنفی/ یاهیگ کره آشپزخانه، /گیاهی کره  پاالیش شده، 

 سویا روغن باال،  اولئیک اسید با آفتابگردان وصنعتی، روغن

شده، روغن زیتون، روغن  ای وزمستانه هیدروژنه ای پاره

مایع آفتابگردان معمولی، روغن خوراکی مصرف خانوار، 

(، روغن خام CBSروغن سیزه، روغن جانشین کره کاکائو )

ره بادام زمینی، نارگیل، روغن خام هسته پالم، کره پسته، ک

 استئارین، پالم روغن   روغن نباتی یا کره کاکائو، 

 

علوم و صنایع غذایی  -

 کنترل کیفی  گرایش

علوم و صنایع غذایی -

مواد  تکنولوژی  گرایش)

 (غذایی

علوم و صنایع غذایی -

میکروبیولوژی      گرایش)

 مواد غذایی(

صنایع غذایی  علوم و-

 شیمی مواد غذایی  گرایش

  گرایشعلوم و صنایع غذایی  -

 کنترل کیفی

 بهداشت و ایمنی مواد غذایی  -

 کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی  -

ی علوم و مهندسی کشاورز -

  گرایش 4مهندسی صنایع غذایی با 

صنایع غذایی، شیمی مواد غذایی، 

مواد غذایی و  (  تکنولوژی)فناوری 

 زیست فناوری مواد غذایی

بهداشت و کنترل کیفی مواد -

  گرایشعلوم و صنایع غذایی -

 کنترل کیفی

صنایع   گرایشمهندسی شیمی )-

 غذایی(

زی )علوم و مهندسی کشاور-

 صنایع غذایی(

مهندسی کشاورزی و منابع -

 طبیعی )علوم و صنایع غذایی( 

مهندسی مواد و طراحی صنایع  -

 غذایی

)استریلیزه(، شیر خشک،  UHTپاستوریزه، شیر فرادما  شیر 

بستنی، پنیر رسیده در آب نمک، خامه پاستوریزه و فرادما، 

صنعتی،  مایع کشک   کره پاستوریزه، دوغ، شیر طعم دار، 

بوترکیزه، پنیر پارمسان، پنیر پروسس آنالوگ،  پنیر ماست، 

پنیر کاچیوتا، پنیر گودا، خامه عسل، ماست پروبیوتیک،  

ر موزارال )پیتزا(، پنیر تازه، پنیر پروسس، پنیر خامه ای، پنی

شیری،  های پنیرالکتیکی، دسر پروولون،  اولیه، پنیر پنیر

شیر، شیر خشک با چربی گیاهی، ماست طعم دار، پنیر 

کولومیرز، پودر خامه،  پودر پنیر، پنیر خامه ای با چربی 

گیاهی، پنیر پیتزا پروسس با چربی گیاهی، پنیر پیتزا 

شیر و فرآورده 

 های لبنی 
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 خوراک و فرآورده های کشاورزیرشته تخصصی: 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

علوم و صنایع غذایی -

مواد و طراحی   گرایش)

 صنایع غذایی( 

 بهداشت مواد غذایی    -

 دامپزشکی  -

 علوم  تغذیه -

 

 غذایی

 علوم  تغذیه

 

 بهداشت مواد غذایی -

 علوم  تغذیه -

 های لبنی تکنولوژی شیر و فراورده
 -مهندسی فناوری صنایع غذایی 

 شیر و فرآورده های لبنی
 

 

فرادما،  و پاستوریزه دار طعم خامه   یر چدار، پروسس، پن

پنیر تازه با چربی گیاهی )آنالوگ(، شیر تغلیظ شده شیرین، 

 نوشیدنی کفیر،  پودر آب پنیر، کشک مایع، کره اسپرید،

 دامپزشکی

 تغذیه دام

 بهداشت خوراک دام    

 بهداشت مواد غذایی

 رزی(علوم طیور )کشاو

 بهداشت و بیماریهای آبزیان

تکثیر و پرورش آبزیان 

 )کشاورزی(

تکثیر و   گرایششیالت )

 پرورش(

 دامپزشکی

 تغذیه دام

تغذیه دام،   گرایشعلوم دامی )

تغذیه نشخوارکنندگان،   گرایش

 یور(تغذیه ط  گرایش

 تغذیه طیور(  گرایشعلوم طیور )

 پرورش و مدیریت طیور )کشاورزی(

 تکثیر و پرورش آبزیان )کشاورزی(

 شیالت

تغذیه دام،   گرایشعلوم دامی )

تغذیه نشخوارکنندگان،   گرایش

 تغذیه طیور(  گرایش

 تغذیه طیور(  گرایشعلوم طیور )

 پرورش و مدیریت طیور )کشاورزی

   بهداشت مواد غذایی  

دام و   گرایش –علوم دامی 

 طیور  گرایش

های نشخوار  گرایش -علوم دامی

 کنندگان و غیرنشخوار کنندگان

 شیالت

 بهداشت مواد غذایی    

دام و   گرایش –علوم دامی 

 طیور  گرایش

های نشخوار  گرایش -علوم دامی

 کنندگان و غیر نشخوار کنندگان

 رشته های شیمی 

کنجاله کلزا، مغز هسته انبه، پودر  پودر پر، تفاله پرتقال،

ماهی،سبوس برنج، تفاله لیمو، علوفه ذرت سیلو شده، 

کنجاله دانه آفتابگردان بدون پوست، یونجه خشک ممتاز، 

پدر صدف، کنجاله تخم پنبه ممتاز بدون پوسته، کشک 

 دانه،  پوست با زمینی بادام کنجاله  مصرفی خوراک دام، 

 درجه پنبه تخم کنجاله  پوست،  با آفتابگردان دانه کنجاله 

 پوسته،  پر دو درجه پنبه تخم کنجاله  پوسته،  کم یک

 زمینی بادام کنجاله  خارجی،  پوست با زمینی بادام کنجاله 

خارجی، یونجه خشک، یونجه  پوست و دانه پوست بدون

خشک درجه یک،  یونجه خشک درجه دو،  یونجه خشک 

ار،  یونجه خشک درجه درجه سه،  یونجه خشک درجه چه

پنج، کنجاله دانه سویا بدن پوست، سبوس گندم دامی، 

خوراک دام و 

 طیور آبزیان
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 خوراک و فرآورده های کشاورزیرشته تخصصی: 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

بهداشت خوراک دام 

 )زیرگروه دامپزشکی(

 بهداشت مواد غذایی

 (علوم طیور )کشاورزی

 

 کنجاله سویا، 

دکترای پیوسته  -

 بیوتکنولوژی

 اصالح نژاد دام -

 زیست فناوری پزشکی -

 بیوانفورماتیک -

 پروتئومیکس کاربردی -

 ژنتیک پزشکی -

 پزشکی ملکولی -

ید مثل در فناوریهای تول -

 دامپزشکی

 بیوتکنولوژی دامپزشکی -

 زیست فناوری میکروبی -

 

 

 بیوتکنولوژی کشاورزی -

 اصالح نژاد دام  گرایشعلوم دامی  -

 علوم سلولی و ملکولی -

 میکروبی  گرایشزیست فناوری -

 نانو زیست فناوری -

 حقوق فناوریهای زیستی -

زیست فناوری کشاورزی  -

 ()بیوتکنولوژی کشاورزی

  گرایشزیست سلولی ملکولی   -

 ژنتیک

 زیست سلولی ملکولی -

  گرایشزیست سلولی و ملکولی ) -

  گرایشعلوم سلولی و ملکولی و 

 زیست فناوری(  گرایشژنتیک و 

 ژنتیک  -

 زیست فناوری پزشکی -

زیست فناوری )زیر گروه  -

 فناوریهای نوین(

محصوالت  

 تراریخته دامی
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 خوراک و فرآورده های کشاورزیرشته تخصصی: 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

 دکترای پیوسته -

 بیوتکنولوژی

 علوم و تکنولوژی بذر -

 ژنتیک و به نژادی گیاهی -

بیوتکنولوژی کشاورزی  -

 گیاهی

  گرایشعلوم باغبانی  -

فیزیولوژی و اصالح درختان 

فیزیولوژی و   گرایشمیوه و 

 ها اصالح سبزی

بیوتکنولوژی و ژنتیک  -

 ملکولی محصوالت باغبانی

کشاورزی هسته ای  -

ت و اصالح نباتا  گرایش

 بیوتکنولوژی گیاهی

 اصالح نژاد دام -

 اصالح نباتات -

 زیست فناوری پزشکی -

 بیوانفورماتیک -

 بیوتکنولوژی کشاورزی  -

بیوتکنولوژی   گرایش) علوم باغبانی -

 و ژنتیک ملکولی محصوالت باغبانی(

 اصالح نباتات -

  گرایشمهندسی تولیدات گیاهی ) -

  گرایشاصالح گیاهان باغبانی و 

 تولید محصوالت باغبانی(

 علوم و تکنولوژی بذر -

  اصالح  گرایشعلوم باغبانی ) -

 (نباتات

بیولوژی و   گرایشعلوم خاک  -

 بیوتکنولوژی خاک 

مدیریت حاصلخیزی و زیست  -

بیولوژی و   گرایشفناوری خاک )

 بیوتکنولوژی خاک(

 بیوتکنولوژی کشاورزی گیاهی -

 علوم سلولی و ملکولی

 میکروبی  گرایشزیست فناوری -

 نانو زیست فناوری -

زیست فناوری کشاورزی 

 )بیوتکنولوژی کشاورزی(

  ایشگرزیست سلولی ملکولی   -

 ژنتیک

 زیست سلولی ملکولی -

  گرایشو اصالح نباتات  زراعت -

 اصالح نباتات 

  گرایشزیست سلولی و ملکولی ) -

  گرایشعلوم سلولی و ملکولی و 

 زیست فناوری(  گرایشژنتیک و 

 ژنتیک  -

 زیست فناوری پزشکی -

 زیست فناوری  -

محصوالت  

تراریخته غیر 

 دامی
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 خوراک و فرآورده های کشاورزیرشته تخصصی: 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

 پروتئومیکس کاربردی -

 ژنتیک پزشکی -

 پزشکی ملکولی -

فناوریهای تولید مثل در  -

 دامپزشکی

 بیوتکنولوژی دامپزشکی -

 زیست فناوری میکروبی -

 های زیستی حقوق فناوری -

ی علوم و صنایع غذای-

 کنترل کیفی(  گرایش)

علوم و صنایع غذایی -

مواد  تکنولوژی  گرایش)

 (غذایی

علوم و صنایع غذایی -

میکروبیولوژی  مواد   گرایش)

 غذایی(

علوم و صنایع غذایی -

 شیمی مواد غذایی(  گرایش)

علوم و صنایع غذایی -

مواد و طراحی   گرایش)

  گرایشعلوم و صنایع غذایی )-

 کنترل کیفی(

 بهداشت و ایمنی مواد غذایی  -

 کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی  -

علوم و مهندسی صنایع غذایی -

 )کشاورزی(

بهداشت و کنترل کیفی مواد -

 غذایی    

 مهندسی کشاورزی زراعت

ی کشاورزی علوم باغبانی مهندس

 ها( گرایش)کلیه 

 بیوتکنولوژی  گرایشکشاورزی 

  گرایشعلوم و صنایع غذایی )-1

 کنترل کیفی(

مهندسی کشاورزی )علوم و - 

 صنایع غذایی(

مهندسی کشاورزی و منابع -

 طبیعی )علوم و صنایع غذایی( 

مهندسی مواد و طراحی صنایع  -

 غذایی

 بهداشت مواد غذایی    -

 وم تغذیه عل

 مهندسی کشاورزی زراعت

مهندسی کشاورزی علوم باغبانی 

محصوالت  

 ارگانیک
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 خوراک و فرآورده های کشاورزیرشته تخصصی: 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

 صنایع غذایی( 

 بهداشت مواد غذایی -

 رزی زراعتمهندسی کشاو

مهندسی کشاورزی علوم 

   ها( گرایشباغبانی )کلیه 

 ها( گرایش)کلیه 

 

علوم و صنایع غذایی -

 کنترل کیفی(  گرایش)

علوم و صنایع غذایی -

مواد  تکنولوژی  گرایش)

 (غذایی

علوم و صنایع غذایی -

میکروبیولوژی      گرایش)

 مواد غذایی(

غذایی علوم و صنایع -

 شیمی مواد غذایی(  گرایش)

علوم و صنایع غذایی -

مواد و طراحی   گرایش)

 صنایع غذایی( 

  گرایشعلوم و صنایع غذایی )-

 کنترل کیفی(

 بهداشت و ایمنی مواد غذایی  -

 کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی  -

مهندسی کشاورزی علوم و  -

  گرایش 4مهندسی صنایع غذایی با 

یمی مواد غذایی، صنایع غذایی، ش

و  مواد غذایی ( تکنولوژی)فناوری 

 زیست فناوری مواد غذایی

بهداشت و کنترل کیفی مواد -

 غذایی    

 

  گرایشعلوم و صنایع غذایی )-

 کنترل کیفی(

صنایع   گرایشمهندسی شیمی )-

 غذایی(

مهندسی کشاورزی )علوم و -

 صنایع غذایی(

مهندسی کشاورزی و منابع -

  –صنایع غذایی(  طبیعی )علوم و

مهندسی مواد و طراحی صنایع  -

 غذایی

 

 21 ارزیابی حسی 

پرورش زنبور   گرایشعلوم دامی  دامپزشکی ی دام و ها گرایشعلوم دامی با   21 زنبورداری  
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 خوراک و فرآورده های کشاورزیرشته تخصصی: 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

 طیور عسل

های نشخوار  گرایشعلوم دامی 

 کنندگان و غیرنشخوار کنندگان

  گرایشترویج و آموزش کشاورزی 

 *علوم دامی

 پرورش زنبور عسل 

 

 

 های شیمی گرایشکلیه 

 *دبیریبه استثناء 

 

 های شیمی گرایشکلیه 

 *دبیریبه استثناء 

 

 های شیمی گرایشکلیه 

 *دبیری یبه استثنا

 صنایع دخانی
 صنایع دخانیفناوری مهندسی 

 

 22 دخانیات  

علوم و صنایع غذایی -

 کنترل کیفی(  گرایش)

علوم و صنایع غذایی -

مواد  تکنولوژی  گرایش)

 (غذایی

علوم و صنایع غذایی -

میکروبیولوژی      گرایش)

 مواد غذایی(

  گرایشعلوم و صنایع غذایی ) -

 کنترل کیفی(

 بهداشت و ایمنی مواد غذایی  -

 اد خوراکی و آشامیدنی  کنترل مو-

مهندسی کشاورزی علوم و  -

  گرایش 4مهندسی صنایع غذایی با 

صنایع غذایی، شیمی مواد غذایی، 

)تکنولوژی مواد فناوری مواد غذایی

  گرایشعلوم و صنایع غذایی ) -

 کنترل کیفی(

صنایع   گرایشمهندسی شیمی )-

 غذایی(

کشاورزی )علوم و مهندسی -

 صنایع غذایی(

مهندسی کشاورزی و منابع -

  –طبیعی )علوم و صنایع غذایی( 

چای، قهوه و  

 کاکائو 
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 خوراک و فرآورده های کشاورزیرشته تخصصی: 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

علوم و صنایع غذایی -

 شیمی مواد غذایی(  گرایش)

علوم و صنایع غذایی -

مواد و طراحی   گرایش)

 صنایع غذایی( 

مهندسی مواد و طراحی صنایع  - و زیست فناوری مواد غذایی غذایی (

 غذایی

 چای فراوری و تولید

 

علوم و صنایع غذایی -

 کنترل کیفی(  گرایش)

علوم و صنایع غذایی -

مواد  تکنولوژی  گرایش)

 (غذایی

و صنایع غذایی  علوم-

میکروبیولوژی مواد   گرایش)

 غذایی(

علوم و صنایع غذایی -

 شیمی مواد غذایی(  گرایش)

علوم و صنایع غذایی -

مواد و طراحی   گرایش)

 صنایع غذایی( 

سم شناسی )زیر گروه  -

  گرایشعلوم و صنایع غذایی )-

 کنترل کیفی(

 بهداشت و ایمنی مواد غذایی  -

 کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی  -

مهندسی کشاورزی علوم و  -

  گرایش 4مهندسی صنایع غذایی با 

صنایع غذایی، شیمی مواد غذایی، 

و  مواد غذایی(  تکنولوژی)فناوری 

 زیست فناوری مواد غذایی

 سم شناسی  -

 شیمی کاربردی -

 شیمی تجزیه -

 یمی آلیش -

 شیمی معدنی -

 کارشناسی کاربرد ندارد

 

آالینده های  

 شیمیایی 

 

)مایکوتوکسینها، 

فلزات، 

 کشها( آفت
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 خوراک و فرآورده های کشاورزیرشته تخصصی: 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

 داروسازی(  

 شیمی  -

 فارماکولوژی دامپزشکی -

 شیمی کاربردی -

 

  شیمی دارویی -

 

علوم و صنایع غذایی 

 کنترل کیفی(  گرایش)

علوم و صنایع غذایی -

مواد  تکنولوژی  گرایش)

 (غذایی

علوم و صنایع غذایی -

 میکروبیولوژی مواد  گرایش)

 غذایی(

علوم و صنایع غذایی -

 شیمی مواد غذایی(  گرایش)

علوم و صنایع غذایی -

مواد و طراحی   گرایش)

 صنایع غذایی( 

 بهداشت مواد غذایی    -

علوم و صنایع غذایی )تمامی -

 ها( گرایش

 بهداشت و ایمنی مواد غذایی  -

 کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی  -

مهندسی کشاورزی علوم و  -

  گرایش 4مهندسی صنایع غذایی با 

صنایع غذایی، شیمی مواد غذایی، 

مواد غذایی و )تکنولوژی( فناوری 

 ست فناوری مواد غذاییزی

بهداشت و کنترل کیفی مواد -

 غذایی    

 میکروب شناسی مواد غذایی

 سم شناسی 

 سم شناسی محیط 

 کارشناسی کاربرد ندارد

 

آالینده های  

 بیولوژیکی
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 خوراک و فرآورده های کشاورزیرشته تخصصی: 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

سم شناسی )زیر گروه 

 بهداشت(

 توکسین های میکروبی

 میکروب شناسی مواد غذایی

 سم شناسی    

 –زیست شناسی 

 میکروبیولوژی

لی و سلو -زیست شناسی 

 مولکولی

ژنتیک  -زیست شناسی 

 مولکولی

سلولی   گرایشزیست شناسی 

 ملکولی

  گرایشزیست شناسی 

 میکروبیولوژی

  گرایشعلوم و فناوری میکروبی 

 تولید فرآوری های زیستی

  گرایشعلوم و فناوری میکروبی 

 نترل کیفی میکربیولید کت

  گرایشمهندسی کشاورزی 

 بیوتکنولوژی

 

علوم و صنایع غذایی -

 کنترل کیفی(  گرایش)

علوم و صنایع غذایی -

مواد  تکنولوژی  گرایش)

 (غذایی

علوم و صنایع غذایی -

میکروبیولوژی مواد   گرایش)

 غذایی(

  گرایشعلوم و صنایع غذایی )-

 کنترل کیفی(

 بهداشت و ایمنی مواد غذایی  -

 کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی  -

مهندسی کشاورزی علوم و  -

  گرایش 4ع غذایی با مهندسی صنای

صنایع غذایی، شیمی مواد غذایی، 

مواد غذایی و )تکنولوژی( فناوری 

  گرایشعلوم و صنایع غذایی )-

 کنترل کیفی(

صنایع   گرایشمهندسی شیمی )-

 غذایی(

مهندسی کشاورزی )علوم و -

 ی(صنایع غذای

مهندسی کشاورزی و منابع -

  –طبیعی )علوم و صنایع غذایی( 

 *مراکز فروش 

 مواد غذایی
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 خوراک و فرآورده های کشاورزیرشته تخصصی: 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

یع غذایی علوم و صنا-

 شیمی مواد غذایی(  گرایش)

علوم و صنایع غذایی -

مواد و طراحی   گرایش)

 صنایع غذایی( 

 بهداشت مواد غذایی    -

 تغذیه 

 

 زیست فناوری مواد غذایی

بهداشت و کنترل کیفی مواد -

 غذایی    

 تغذیه 

 

مهندسی مواد و طراحی صنایع  -

 غذایی

 بهداشت مواد غذایی    -

 تغذیه 

 

 مراکز فروش مواد غذایی در حال حاضر تحت نظارت وزارت بهداشت می باشد.

علوم و صنایع غذایی  -

 (کنترل کیفی  گرایش)

علوم و صنایع غذایی -

مواد  تکنولوژی  گرایش)

 (غذایی

علوم و صنایع غذایی -

میکروبیولوژی مواد   گرایش)

 غذایی(

علوم و صنایع غذایی -

 شیمی مواد غذایی(  گرایش)

کنترل   گرایشعلوم و صنایع غذایی )

 کیفی(

 بهداشت و ایمنی مواد غذایی  -

 کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی  -

مهندسی کشاورزی علوم و  -

  گرایش 4مهندسی صنایع غذایی با 

صنایع غذایی، شیمی مواد غذایی، 

مواد غذایی و (  کنولوژی)تفناوری 

 زیست فناوری مواد غذایی

بهداشت و کنترل کیفی مواد -

  گرایشعلوم و صنایع غذایی )-

 کنترل کیفی(

صنایع   گرایشمهندسی شیمی )-

 غذایی(

مهندسی کشاورزی )علوم و -

 صنایع غذایی(

مهندسی کشاورزی و منابع -

 طبیعی )علوم و صنایع غذایی( 

مهندسی مواد و طراحی صنایع  -

 غذایی

باالی  سردخانه 

زیر صفر  صفر و

 مواد غذایی

 

 

)میوه، سبزی و  

گوشت تازه و 

مرغ و فراورده 

 ها و....(
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 خوراک و فرآورده های کشاورزیرشته تخصصی: 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

علوم و صنایع غذایی -

مواد و طراحی   گرایش)

 صنایع غذایی( 

 دامپزشکی

 بهداشت مواد غذایی    -

 غذایی    

 
  

 بهداشت مواد غذایی     -

  بهداشت و بازرسی گوشت -

 

 

 دامپزشکی-

 بهداشت مواد غذایی    -

 علوم طیور-

های  بهداشت و بیماری-

 پرندگان

 های طیور بیماری-

پرورش و  -مهندسی کشاورزی  -

 مدیریت تولید طیور

ور فیزیولوژی طی  گرایشعلوم طیور -

 تغذیه طیور  گرایشو 

 اصالح نژاد دام  گرایشعلوم دامی -

 تغذیه دام  گرایشعلوم دامی -

 تغذیه طیور  گرایشعلوم دامی -

 های دامی پیشگیری از بیماری-

دام و   گرایش –علوم دامی  -

 طیور  گرایش

 بهداشت و بازرسی گوشت -

  

تولید مرغ از 

 جوجه یک روزه

28 

 دامپزشکی-

یع غذایی علوم و صنا-

 کنترل کیفی(  گرایش)

علوم و صنایع غذایی -

مواد  تکنولوژی  گرایش)

 (غذایی

کنترل   گرایشعلوم و صنایع غذایی )

 کیفی(

 بهداشت و ایمنی مواد غذایی  -

 کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی  -

مهندسی کشاورزی علوم و  -

  گرایش 4مهندسی صنایع غذایی با 

  گرایشعلوم و صنایع غذایی )-

 کنترل کیفی(

صنایع   گرایشمهندسی شیمی )-

 غذایی(

مهندسی کشاورزی )علوم و -

 صنایع غذایی(

مواد غذایی  

 حالل

29 



 

 رياست جمهوري
 سازمان ملی استاندارد ايران 

 

154 

 

 خوراک و فرآورده های کشاورزیرشته تخصصی: 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

علوم و صنایع غذایی -

میکروبیولوژی      گرایش)

 مواد غذایی(

علوم و صنایع غذایی -

 شیمی مواد غذایی(  گرایش)

علوم و صنایع غذایی -

مواد و طراحی   گرایش)

 صنایع غذایی( 

 بهداشت مواد غذایی    -

صنایع غذایی، شیمی مواد غذایی، 

مواد غذایی و (  تکنولوژی)فناوری 

 زیست فناوری مواد غذایی

کیفی مواد  بهداشت و کنترل-

 غذایی    

مهندسی کشاورزی و منابع -

 طبیعی )علوم و صنایع غذایی( 

مهندسی مواد و طراحی صنایع  -

 غذایی

 بهداشت مواد غذایی -

علوم و صنایع غذایی -

 کنترل کیفی(  گرایش)

علوم و صنایع غذایی -

مواد  تکنولوژی  گرایش)

 (غذایی 

علوم و صنایع غذایی -

 شیمی مواد غذایی(  گرایش)

علوم و صنایع غذایی -

مواد و طراحی   گرایش)

 صنایع غذایی( 

  گرایش)علوم و صنایع غذایی  -

 کنترل کیفی(

 بهداشت و ایمنی مواد غذایی  -

 کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی  -

مهندسی کشاورزی علوم و  -

  گرایش 4مهندسی صنایع غذایی با 

صنایع غذایی، شیمی مواد غذایی، 

مواد غذایی و  (تکنولوژی)فناوری 

 زیست فناوری مواد غذایی

بهداشت و کنترل کیفی مواد -

  گرایشعلوم و صنایع غذایی ) - 

 کنترل کیفی(

صنایع   گرایشمهندسی شیمی )-

 غذایی(

مهندسی کشاورزی )علوم و -

 صنایع غذایی(

مهندسی کشاورزی و منابع - 

 طبیعی )علوم و صنایع غذایی( 

مهندسی مواد و طراحی صنایع  -

 غذایی

تولید گازهای  

مورد مصرف در 

 صنایع غذایی
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 خوراک و فرآورده های کشاورزیرشته تخصصی: 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

 بهداشت مواد غذایی    -

 شیمی

 شیمی کاربردی

 

 غذایی    

 شیمی کاربردی

 شیمی تجزیه

 شیمی آلی

 شیمی معدنی

 

 د غذایی    بهداشت موا-

  گرایشمحض،   گرایششیمی  -

 کاربردی 

 محیط زیست  گرایششیمی 

علوم و صنایع غذایی -

 کنترل کیفی(  گرایش)

علوم و صنایع غذایی -

مواد  تکنولوژی  گرایش)

 (غذایی

علوم و صنایع غذایی -

میکروبیولوژی مواد   گرایش)

 غذایی(

علوم و صنایع غذایی -

 شیمی مواد غذایی(  گرایش)

علوم و صنایع غذایی -

مواد و طراحی   گرایش)

 صنایع غذایی( 

  گرایشصنایع غذایی ) علوم و -

 کنترل کیفی(

 بهداشت و ایمنی مواد غذایی -

 کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی  -

مهندسی کشاورزی علوم و  -

  گرایش 4مهندسی صنایع غذایی با 

صنایع غذایی، شیمی مواد غذایی، 

مواد غذایی و (  تکنولوژی)فناوری 

 زیست فناوری مواد غذایی

اد بهداشت و کنترل کیفی مو-

 غذایی    

 بیوتکنولوژی کشاورزی-

های میکروبی  علوم و فناوری-

  گرایشعلوم و صنایع غذایی )-

 کنترل کیفی(

صنایع   گرایشمهندسی شیمی )-

 غذایی(

مهندسی کشاورزی )علوم و -

 صنایع غذایی(

مهندسی کشاورزی و منابع -

 ایع غذایی( طبیعی )علوم و صن

مهندسی مواد و طراحی صنایع  -

 غذایی

 بهداشت مواد غذایی     -

 زیست فناوری کشاورزی،  -

 زیست فناوری  -

فرآورده های  

تخمیری و 

 پروبیوتیک

 

 

خمیر مایه، )

آنزیم، مخمر، 

 مایه پنیر

سرکه، 

 (پروبیوتیک
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 خوراک و فرآورده های کشاورزیرشته تخصصی: 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

 بهداشت مواد غذایی    -

 بیوتکنولوژی کشاورزی-

  گرایشمهندسی شیمی -

 بیوتکنولوژی

 زیست فناوری میکروبی-

 بیوشیمی-

 میکروبیولوژی-

زیست شناسی سلولی و -

 ملکولی

-تولید فرآورده های زیستی  گرایش

صنعت )گروه   گرایشزیست فناوری 

 های نوین( فناوری

محیط   گرایشزیست فناوری -

-های نوین( فناوری–زیست )گروه 

 میکروبی  گرایشزیست فناوری 

  گرایشمهندسی شیمی -

 بیوتکنولوژی

 شیمیبیو-

های  میکروبیولوژی علوم و فناوری-

تولید کنترل کیفی   گرایشمیکروبی 

 میکروبی

  زیست شناسی سلولی و ملکولی-

زیست شناسی سلولی و ملکولی  -

 زیست فناوری   گرایش

 

 

 

 

 

 ذیهتغ

 های غذا و تغذیه ستاسی

علوم و صنایع غذایی -

 کنترل کیفی(  گرایش)

علوم و صنایع غذایی -

مواد  تکنولوژی  گرایش)

 تغذیه

 علوم بهداشتی در تغذیه

  گرایشعلوم و صنایع غذایی )-

 کنترل کیفی(

 بهداشت و ایمنی مواد غذایی  -

 کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی  -

 تغذیه

  گرایشعلوم و صنایع غذایی )-

 کنترل کیفی(

صنایع   گرایشمهندسی شیمی )-

 غذایی(

مهندسی کشاورزی )علوم و -

تغذیه و  

 فرموالسیون 

 

 

)غذای کودک، 
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 خوراک و فرآورده های کشاورزیرشته تخصصی: 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

 (غذایی

علوم و صنایع غذایی -

میکروبیولوژی      گرایش)

 مواد غذایی(

علوم و صنایع غذایی -

 شیمی مواد غذایی(  گرایش)

علوم و صنایع غذایی -

 مواد و طراحی  گرایش)

 صنایع غذایی( 

 بهداشت مواد غذایی    -

 

مهندسی کشاورزی علوم و  -

  گرایش 4مهندسی صنایع غذایی با 

صنایع غذایی، شیمی مواد غذایی، 

مواد غذایی و (  تکنولوژی)وری فنا

 زیست فناوری مواد غذایی

بهداشت و کنترل کیفی مواد -

 غذایی

 صنایع غذایی(

مهندسی کشاورزی و منابع -

 طبیعی )علوم و صنایع غذایی( 

هندسی مواد و طراحی صنایع م -

 غذایی

 بهداشت مواد غذایی     -

 

شیر خشک 

کودک، غذاهای 

 رژیمی و ...(

علوم و صنایع غذایی -

 کنترل کیفی(  گرایش)

علوم و صنایع غذایی -

مواد  تکنولوژی  گرایش)

 (غذایی

علوم و صنایع غذایی -

ژی مواد میکروبیولو  گرایش)

 غذایی(

مهندسی مهندسی کشاورزی علوم و 

صنایع   گرایش 4صنایع غذایی با 

فناوری غذایی، شیمی مواد غذایی، 

مواد غذایی و زیست  ( تکنولوژی)

 فناوری مواد غذایی

علوم باغبانی -سی کشاورزیمهند

 سبزی کاری  گرایش

 زراعت

  گرایشعلوم و صنایع غذایی )-

 کنترل کیفی(

سی کشاورزی )علوم و مهند-

 صنایع غذایی(

مهندسی کشاورزی و منابع -

 طبیعی )علوم و صنایع غذایی( 

  گرایشزراعت و اصالح نباتات ) -

 اصالح نباتات(  گرایشزراعت و 

تولید قارچ  

جوانه  و خوراکی

  های گیاهی
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 خوراک و فرآورده های کشاورزیرشته تخصصی: 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

علوم و صنایع غذایی -

 شیمی مواد غذایی(  گرایش)

زراعت و اصالح نباتات  -

  گرایشزراعت و   گرایش)

 اصالح نباتات(

زراعت و   گرایشکشاورزی -

 اصالح نباتات

  گرایشعلوم باغبانی )-

 تولیدات گلخانه ای(

علوم  -مهندسی کشاورزی -

 و صنایع غذایی

مهندسی کشاورزی علوم -

 تولیدات گلخانه ای-باغبانی 

علوم  -مهندسی کشاورزی -

 (ها گرایش)کلیه  خاک

 –مهندسی کشاورزی -

خاک شناسی )کلیه 

 (ها گرایش

 اصالح نباتات

 ( گرایشتولیدات گیاهی )هر دو 

کشاورزی -مهندسی کشاورزی 

 اکولوژیک

علوم و صنایع -مهندسی کشاورزی

 غذایی

 زراعت –مهندسی کشاورزی 

 اصالح نباتات -مهندسی کشاورزی 

  گرایشعلوم و مهندسی باغبانی با  

تولید محصوالت   شگرایو سبزی ها 

 گلخانه ای

 مهندسی کشاورزی توسعه کشاورزی

 مهندسی کشاورزی 

فیزیولوژی   گرایش علوم باغبانی با -

 ها  و اصالح سبزی

 علوم خاک -مهندسی کشاورزی -

 (ها گرایش)کلیه 

خاک  –مهندسی کشاورزی -

 (ها گرایششناسی )کلیه 

زراعت و اصالح  -کشاورزی -

 نباتات

تولیدات   گرایشعلوم باغبانی ) -

 گلخانه ای(

علوم و  -مهندسی کشاورزی 

 صنایع غذایی

  گرایشلوم و صنایع غذایی )ع 

 کنترل کیفی(

مهندسی کشاورزی و منابع -

 طبیعی )علوم و صنایع غذایی( 

مهندسی مواد و طراحی صنایع  -

 غذایی

 بهداشت مواد غذایی    -

 علوم خاک -مهندسی کشاورزی -

 (ها گرایش)کلیه 

خاک  –مهندسی کشاورزی -

 (ها گرایششناسی )کلیه 
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 خوراک و فرآورده های کشاورزیرشته تخصصی: 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

 زراعت -

 اصالح نباتات -

علوم باغبانی تمامی -

 ها گرایش

 حشره شناسی کشاورزی-

 هرز های علفعلوم -

کشاورزی هسته ای -

های اصالح نباتات و  گرایش

  گرایشبیوتکنولوژی گیاهی، 

  گرایششناسی،  خاک

  گرایشحشره شناسی، 

های گیاهی و  بیماری

 مهندسی آب  گرایش

 راعتز-

 اصالح نباتات-

 مکانیزاسیون کشاورزی-

 آبیاری و زهکشی-

 مهندسی آب-

 4اقتصاد کشاورزی در -

 (ها گرایشعلوم باغبانی )کلیه  -

 زراعت -

 تاتاصالح نبا -

 ( گرایشتولیدات گیاهی )کلیه  -

 ترویج و آموزش کشاورزی -

 (  گرایششناسی ) کلیه  خاک -

 آموزش کشاورزی -

 ترویج کشاورزی -

 حاصلخیزی و زیست فناوری -

کشاورزی -مهندسی کشاورزی 

 اکولوژیک

حشره  -مهندسی کشاورز ی 

 شناسی کشاورزی

شناسایی و  -مهندسی کشاورزی 

 ی هرزها مبارزه با علف

بیوتکنولوژی  -مهندسی کشاورزی 

 کشاورزی

مهندسی  -مهندسی کشاورزی 

گیاهان زینتی   گرایش -فضای سبز 

 علوم باغبانی -

  گرایشزراعت و اصالح نباتات ) -

 اصالح نباتات(  گرایشزراعت و 

 ها( گرایششناسی )کلیه  خاک -

مهندسی ترویج و آموزش  -

 کشاورزی 

 ترویج و آموزش کشاورزی -

زراعت و   گرایشورزی کشا -

 اصالح نباتات

تولیدات   گرایشعلوم باغبانی ) -

 گلخانه ای(

مهندسی  -مهندسی کشاورزی 

 فضای سبز

 مکانیزاسیون کشاورزی-

 -مهندسی تولیدات گیاهی -

 گیاهان دارویی و معطر

علوم و  -مهندسی کشاورزی -

 صنایع غذایی

 -مهندسی کشاورزی -

 34 کشاورزی 
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 خوراک و فرآورده های کشاورزیرشته تخصصی: 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

-)مدیریت مزرعه گرایش

-اقتصاد منابع طبیعی

-سیاست و توسعه کشاورزی

بازاریابی محصوالت 

 (کشاورزی

 علوم خاک

 *ترویج و آموزش کشاورزی

 توسعه کشاورزی

 *آموزش کشاورزی

 ترویج کشاورزی

ناسی زراعی )اگرو بوم ش

 (اکولوژی

 گیاهی  شناسی  بیماری

یماری شناسی گیاهی ب

کنترل بیولوژیک   گرایش

 های گیاهی بیماری

 –بیوتکنولوژی کشاورزی 

 گیاهی

 کشاورزی  ترویج و آموزش

 در منظر

علوم و صنایع -مهندسی کشاورزی

 غذایی

 زراعت –مهندسی کشاورزی 

 اصالح نباتات -مهندسی کشاورزی 

 و  علوم -مهندسی کشاورزی 

 بذر تکنولوژی

سیون مکانیزا -مهندسی کشا ورزی 

 کشاورزی

مهندسی  -مهندسی کشاورزی 

 منابع آب

 مدیریت-مهندسی کشاورزی 

 کشاورزی

اقتصاد  -مهندسی کشاورزی 

 کشاورزی

اقتصاد  -مهندسی کشاورزی 

تولید و -1:  گرایشکشاورزی در دو

سیاست و توسعه -2بازار یابی 

 کشاورزی

 مکانیزاسیون کشاورزی

 آب –کشاورزی  مهندسی-

آب با  -هندسی کشاورزی م-

آبیاری زهکشی - 1های: گرایش

 منابع آب-2

 علوم و مهندسی آب-

اقتصاد  -مهندسی کشاورزی -

 کشاورزی

 گیاه –مهندسی کشاورزی -

 پزشکی

 علوم خاک -مهندسی کشاورزی -

 کشاورزی -

ی ها گرایشمهندسی کشاورزی -

  با   کشاورزی آموزش و ترویج -1

 -2گیاه پزشکی  -1یاه گرایش

 خاک -4زراعت  -3باغبانی 

 زراعت و اصالح نباتات

اقتصاد -هندسی کشاورزی م

 کشاورزی
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 خوراک و فرآورده های کشاورزیرشته تخصصی: 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

 -1:  گرایش دو با *پایدار

 و پایدار کشاورزی ترویج

 آموزش -2 طبیعی منابع

 محیط و پایدار کشاورزی

 زیست

 کشاورزی  شناسی  هحشر 

 مهندسی اقتصاد کشاورزی

دکتری بیوتکنولوژی 

 کشاورزی

دکتری ژنتیک و به نژادی 

 گیاهی

آبیاری -علوم ومهندسی آب

 و زهکشی

منابع -علوم ومهندسی آب

 آب

  گرایشعلوم باغبانی 

فیزیولوژی و اصالح درختان 

 میوه

فیزیولوژی و اصالح   گرایش

مهندسی کشاورزی ریز کرم شناسی 

 ()نماتدشناسی

علوم خاک در  -مهندسی کشاورزی 

)شیمی و حاصلخیزی  گرایش 4

-فیزیک و حفاظت خاک-خاک

-بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

 (پیدایش ، رده بندی و ارزیابی خاک

 *ترویج و آموزش کشاورزی پایدار 

ترویج کشاورزی  -1:  گرایشبا چهار 

آموزش  -2پایدار و منابع طبیعی 

 -3کشاورزی پایدار و محیط زیست 

 -4انی کشاورزی زیست بوم انس

 نوآوری و کارآفرینی کشاورزی

علوم و مهندسی باغبانی با   

 -2درختان میوه  -1های  گرایش

 -4گیاهان زینتی  -3سبزی ها 

تولید محصوالت  -5گیاهان دارویی 

 گلخانه ای

 منابع آب -علوم و مهندسی آب

 مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی 

زیست -مهندسی کشاورزی 

فناوری کشاورزی)بیوتکنولوژی 

 (کشاورزی

مهندسی کشاورزی ترویج 

 *وآموزش کشاورزی

مهندسی کشاورزی علوم باغبانی 

 خانه ایتولیدات گل-

 مهندسی خاک علوم و

 تولید و فرآوری پسته

 تولید دانه های روغنی

 زراعت برنج

مکانیزاسیون کشاورزی )زراعی و 

 باغی(
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 خوراک و فرآورده های کشاورزیرشته تخصصی: 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

  گرایشها،  سبزی

الح گل و فیزیولوژی و اص

 گیاهان زینتی

فیزیولوژی و اصالح گیاهان 

دارویی، ادویه ای و عطری، 

بیوتکنولوژی و   گرایش

ژنتیک ملکولی محصوالت 

سبزی   گرایشباغبانی، 

گیاهان   گرایشکاری، 

میوه کاری و   گرایشزینتی، 

 گیاهان دارویی،  گرایش

 ادویه ای و نوشابه ای

 علوم و تکنولوژی بذر

 -آب  علوم ومهندسی

مدیریت و برنامه ریزی 

 منابع آب

علوم و مهندسی باغبانی با 

فیزیولوژی تولید و   گرایش 2

پس از برداشت گیاهان 

آبیاری و  -علوم و مهندسی آب

 زهکشی

مدیریت و  -علوم ومهندسی آب 

 مه ریزی منابع آببرنا

  گرایشمهندسی اقتصاد کشاورزی با 

  گرایشسیاست و توسعه کشاورزی، 

اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای 

بازاریابی   گرایشکشاورزی، 

اقتصاد   گرایشمحصوالت کشاورزی، 

 منابع طبیعی و محیط زیست

 مهندسی فضای سبز

مدیریت حاصلخیزی و زیست 

شیمی   گرایش 2فناوری خاک 

-صلخیزی خاک و تغذیه گیاهحا

 بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

  گرایش 2مدیریت منابع خاک 

منابع خاک -فیزیک وحفاظت خاک

 و ارزیابی اراضی

 2مهندسی تولیدات گیاهی با 
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 خوراک و فرآورده های کشاورزیرشته تخصصی: 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

باغبانی و اصالح و بیو 

 تکنولوژی گیاهان باغبانی

مدیریت حاصلخیزی و 

 زیست فناوری خاک

 مدیریت منابع خاک

 

تولید -)اصالح گیاهان باغبانی گرایش

 (محصوالت باغبانی

بیماری  -مهندسی کشاورزی 

 شناسی گیاهی

 ورزیمهندسی کشاورزی توسعه کشا

علوم باغبانی  -مهندسی کشاورزی 

فیزیولوژی و اصالح -1:  گرایش 6با 

فیزیولوژی و اصالح -2درختان میوه

فیزیولوژی و اصالح گل -3ها  سبزی

 وگیاه زینتی

 علوم باغبانی-مهندسی کشاورزی

کارشناسی ارشد بیو تکنولوژی 

 کشاورزی

کارشناسی ارشد ژنتیک و به نژادی 

 گیاهی

  گرایشاورزی با سه مکانیزاسیون کش

  گرایشمدیریت و تحلیل سامانه ها، 

بازیافت و مدیریت   گرایشانرژی و 

 پسماند
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 خوراک و فرآورده های کشاورزیرشته تخصصی: 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

 

 جنگل داری -

 4علوم جنگل با  -

-2جنگل داری-1) گرایش

جنگل شناسی و اکولوژی 

-4مهندسی جنگل-3جنگل

اجتماعی -مسائل اقتصادی

 ل(جنگ

مهندسی جنگل با  علوم و -

مدیریت جنگل،   گرایشسه 

علوم زیستی جنگل و عمران 

 و بهره برداری جنگل

 علوم و مهندسی مرتع -

 علوم مرتع -

 جنگل داری

 مهندسی جنگل -

 جنگل شناسی و اکولوژی جنگل-

 اجتماعی جنگل -مسائل اقتصادی -

 داری مرتع -

 اقتصاد کشاورزی -

 حاصلخیزی و زیست فناوری -

 سی مکانیزاسیون کشاورزیمهند -

علوم و مهندسی جنگل با سه  -

مدیریت جنگل، علوم    گرایش

زیستی جنگل و عمران و بهره 

 برداری جنگل

 جنگل  ، هندسی منابع طبیعیم -

 جنگل اکولوژی و شناسی

آسیب  ،مهندسی منابع طبیعی  -

 شناسی جنگل

جنگل  ، مهندسی منابع طبیعی -

 داری

  گرایش 9با ) جنگل داری -

جنگل -2جنگل داری-1شامل: 

-3شناسی واکولوژی جنگل

جنگل داری -4مهندسی جنگل

 جنگل داری-5مناطق خشک

های  مدیریت جنگل-6شهری

 داری در مدیریت جنگل-7-غرب

داری  جنگل-8های جنگلی پارک

مسایل -9(علوم جنگل)عمومی

 اعی جنگل(اجتم– اقتصادی

مهندسی منابع طبیعی مرتع و  -

 آبخیزداری 

 داری جامع  جنگل -

 مرتع-

  های جنگلی داری و پارک جنگل

داری و  جنگل 

 مرتع

 

35 
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 خوراک و فرآورده های کشاورزیرشته تخصصی: 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی رشته های تحصیلی مورد قبول 

 

 ردیف  گرایش

 کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری

 ، مهندسی منابع طبیعی -

 زراعی بیشه  گرایش داری جنگل
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 رشته تخصصی
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 رشته تخصصی: میکروبیولوژی و بیولوژی 

 باری یا تشویقیمحصوالت مشمول استاندارد اج  گرایش ردیف
 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

کنترل   گرایشعلوم و صنایع غذایی  )-  مواد غذایی 1

 کیفی(

صنایع   گرایشمهندسی شیمی  )-

 غذایی(

مهندسی کشاورزی  )علوم و صنایع -

 غذایی(

مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی  -

  –)علوم و صنایع غذایی( 

مهندسی مواد و طراحی صنایع  -

 غذایی

 بهداشت مواد غذایی     -

 علوم تغذیه  -

 میکروبی  گرایشزیست شناسی  -

 بهداشت بازرسی گوشت -

 علوم آزمایشگاهی -

 علوم آزمایشگاهی دامپزشکی -

 

 

  گرایشعلوم و صنایع غذایی  )-

 کنترل کیفی(

 بهداشت و ایمنی مواد غذایی   -

 راکی و آشامیدنی   کنترل مواد خو-

علوم و مهندسی صنایع غذایی   -

 )کشاورزی(

بهداشت و کنترل کیفی مواد -

 غذایی     

 علوم تغذیه  -

  گرایشارشد زیست شناسی  -

 میکروبیولوژی

 ارشد میکروبیولوژی -

 باکتری شناسی -

 بهداشت آبزیان  -

 انگل شناسی -

 میکروب شناسی مواد غذایی

 میکروب شناسی پزشکی

 یروس شناسی پزشکیو

علوم و صنایع غذایی  -

 کنترل کیفی(  گرایش)

علوم و صنایع غذایی  -

مواد  تکنولوژی  گرایش)

 (غذایی

علوم و صنایع غذایی  -

میکروبیولوژی مواد   گرایش)

 غذایی(

علوم و صنایع غذایی  -

 شیمی مواد غذایی(  گرایش)

نایع غذایی  علوم و ص-

مواد و طراحی صنایع   گرایش)

 غذایی( 

 بهداشت مواد غذایی     -

 علوم تغذیه -

 دامپزشکی 

 ویروس شناسی

 زیست فناوری میکروبی



 

 رياست جمهوري
 سازمان ملی استاندارد ايران 

 

168 

 

 رشته تخصصی: میکروبیولوژی و بیولوژی 

 باری یا تشویقیمحصوالت مشمول استاندارد اج  گرایش ردیف
 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 انگل شناسی پزشکی

 علوم بهداشتی در تغذیه

 باکتری شناسی پزشکی

 قارچ شناسی

 انگل شناسی 

 توکسین های میکروبی

 ایمنی شناسی

 بهداشت خوراک دام

 

مواد و محصوالت  2

 آرایشی و بهداشتی

 

 میکروبی  گرایشست شناسی زی 

 علوم آزمایشگاهی

سلولی و   گرایشزیست شناسی 

 ملکولی

  گرایشعلوم و فناوری میکروبی  -

 تولید و کنترل کیفی میکروبی

  گرایشارشد زیست شناسی  -

 میکروبیولوژی

 ارشد میکروبیولوژی -

 باکتری شناسی -

 میکروب شناسی پزشکی

 ویروس شناسی پزشکی

 یانگل شناسی پزشک

 نظارت بر امور دارویی

سلولی و   گرایشزیست شناسی 

 ملکولی

 زیست فناوری میکروبی

 باکتری شناسی پزشکی

 ویروس شناسی پزشکی

 انگل شناسی پزشکی

 داروسازی

 فارماسیوتیکس

 میکروبیولوژی-زیست شناسی

سلولی و  -ست شناسی زی

 مولکولی
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 رشته تخصصی: میکروبیولوژی و بیولوژی 

 باری یا تشویقیمحصوالت مشمول استاندارد اج  گرایش ردیف
 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 

وسایل سترون  3

پزشکی و اتاق های 

تمیز و محیط های 

 ترل شدهکن

 میکروبی  گرایشزیست شناسی  

 علوم آزمایشگاهی

سلولی و   گرایشزیست شناسی 

 ملکولی

  گرایشعلوم و فناوری میکروبی  -

 تولید و کنترل کیفی میکروبی

  گرایشارشد زیست شناسی  -

 میکروبیولوژی

 ارشد میکروبیولوژی -

 باکتری شناسی -

 میکروب شناسی پزشکی

 ویروس شناسی پزشکی

 شناسی پزشکی انگل

 نظارت بر امور دارویی

سلولی و   گرایشزیست شناسی 

 ملکولی

 

 زیست فناوری میکروبی

 باکتری شناسی پزشکی

 ویروس شناسی پزشکی

 انگل شناسی پزشکی

 داروسازی

 فارماسیوتیکس

 میکروبیولوژی-زیست شناسی

سلولی و  -ست شناسی زی

 مولکولی

سلولی و   گرایشزیست شناسی   بیولوژی  4

 ملکولی

 علوم آزمایشگاهی 

 علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

 زیست فناوری

 بیوشیمی 

 بیوفیزیک 

سلولی   گرایشزیست شناسی 

 ملکولی

:   گرایش3علوم و فناوری میکروبی 

سلولی و  -ست شناسی زی

 مولکولی

 بیوشیمی

 بیوفیزیک

 ای مقایسه شناسی  بافت
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 رشته تخصصی: میکروبیولوژی و بیولوژی 

 باری یا تشویقیمحصوالت مشمول استاندارد اج  گرایش ردیف
 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

زیست شناسی سلولی و مولکولی 

 زیست فناوری  گرایش

 نانو زیست فناوری

 

تولید -تولید فرآوری های زیستی

ربردهای کا-کنترل کیفی میکربی

 زیست محیطی

 پزشکی فناوری زیست

 بالینی  بیوشیمی

 شناسی  بافت

 انسانی  ژنتیک

 شناسی  سم

 

 بیوشیمی دامپزشکی

 پزشکی فناوری زیست

 بالینی  بیوشیمی

 شناسی پزشکی  بافت

 انسانی  ژنتیک

 شناسی  سم

 مولکولی پزشکی

 پروتئومیکس کاربردی

 فیزیک پزشکی
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 رشته تخصصی 

 محیط زيست
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 رشته تخصصی: محیط زیست

  گرایش ردیف
محصوالت مشمول استاندارد 

 اجباری یا تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 -مهندسی منابع طبیعی  محیط زیست 1

 محیط زیست  یشگراشیمی 

 مهندسی بهداشت محیط

 زیست شناسی دریا

مرتع و  -مهندسی منابع طبیعی 

 آبخیزداری

محیط  -مهندسی منابع طبیعی 

 زیست

مدیریت  -مهندسی منابع طبیعی 

 مناطق خشک و بیابانی

جنگل -1:  گرایش9با )  جنگل داری

جنگل شناسی واکولوژی -2داری

جنگل -4مهندسی جنگل-3جنگل

 جنگل داری-5ق خشکداری مناط

-های غرب مدیریت جنگل-6شهری

های  داری درپارک مدیریت جنگل-7

علوم ) داری عمومی جنگل-8جنگلی

اجتماعی –مسایل اقتصادی-9(جنگل

 -زیستگاه  گرایش 3محیط زیست  -ندسی منابع طبیعی مه

  گرایشو  آلودگی محیط زیست  گرایش ، ها و تنوع زیستی

 ارزیابی و آمایش سرزمین

 زیست محیطی -زمین شناسی

 علوم محیط زیست

 محیط زیست دریا

 مهندسی محیط زیست-مهندسی عمران

 انرژی ومحیط زیست -  گرایشمهندسی سیستم های انرژی 

 معدن محیط زیست -معدن

مدیریت آموزش محیط و  رنامه ریزیب  گرایشمحیط زیست 

 زیست

 ایمنی و محیط زیست ، مدیریت سالمت

 مهندسی بهداشت محیط

 سم شناسی محیط

 محیط زیست شهری  گرایشجغرافیا و برنامه ریزی شهری 

 برنامه ریزی محیطی   گرایشژئومورفولوژی 

 حقوق محیط زیست

 زیست محیطی   گرایشعلوم و فناوری میکروبی 

تنوع   گرایشمحیط زیست 

 زیستی

آمایش   گرایشمحیط زیست 

  گرایشمحیط زیست  ، سرزمین

 آلودگی محیط زیست

 زیست محیطی -زمین شناسی

ندسی سیستم های انرژی مه

 انرژی ومحیط زیست -  گرایش

تمام ) مهندسی محیط زیست  

 ها( گرایش

 بهداشت محیط

 منابع آب -علوم و مهندسی آب

رودخانه و -علوم ومهندسی آب 

 اکوسیستم های آبی

  گرایشکشاورزی هسته ای 

شیالت و   گرایش ، جنگل

 مهندسی آب  گرایش

 داری جنگل
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 رشته تخصصی: محیط زیست

  گرایش ردیف
محصوالت مشمول استاندارد 

 اجباری یا تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 جنگل(

 آب و هوا شناسی

 علوم مهندسی زیست محیطی

 ژئومورفولوژی

 اقیانوس شناسی

 زیست دریامحیط 

 

 

  گرایشور و سیستم اطالعات جغرافیایی سنجش از د

 مدیریت مخاطرات محیطی

 طبیعی و انسانی(  گرایشدو ) مخاطرات محیطی 

 برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست

 محیط زیست  گرایشمهندسی عمران 

 ها( گرایشتمام ) مهندسی محیط زیست 

 مهندسی طراحی محیط زیست

 داری جنگل

 مهندسی جنگل

 و اکولوژی جنگلجنگل شناسی 

 اجتماعی جنگل -مسائل اقتصادی

 داری مرتع

 ، مدیریت جنگل   گرایشعلوم و مهندسی جنگل با سه 

 علوم زیستی جنگل و عمران و بهره برداری جنگل

 جنگل شناسی و اکولوژی جنگل  -هندسی منابع طبیعی م

 آسیب شناسی جنگل -مهندسی منابع طبیعی 

 ریدا جنگل –مهندسی منابع طبیعی 

 یبیشه زراع  گرایشداری  جنگل –مهندسی منابع طبیعی 

 داری مرتع –مهندسی منابع طبیعی 

 بوم شناسی زراعی

تکثیر و   گرایشت با سه شیال

عمل آوری   گرایش ، پرورش

  گرایش ، فرآورده های شیالتی

 تولید و بهره برداری

 تکثیر و پرورش آبزیان

 علوم و مهندسی آبخیزداری

تنوع )  گرایش 3محیط زیست با 

-آمایش سرزمین-زیستی

 آلودگی محیط زیست(

 بوم شناسی آبزیان

 بیابان زدایی

وب و دکتری مهندسی صنایع چ

 5فرپاورده های سلولزی با 

 –صنایع سلولزی -  گرایش

 -های لیگنوسلولزی  کامپوزیت

بیولوژی و  -حفاظت و اصالح 

مدیریت صنایع چوب  -آناتومی 

 و فرآورده های سلولزی
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 رشته تخصصی: محیط زیست

  گرایش ردیف
محصوالت مشمول استاندارد 

 اجباری یا تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

  گرایش 3محیط زیست در  -مهندسی منابع طبیعی 

ارزیابی -آلودگی محیط زیست-زیستگاه ها و تنوع زیستی)

 (و آمایش سرزمین

 ، های بوم شناسی آبزیان گرایشو مهندسی شیالت با   علوم

 ترل بیابانمدیریت و کن

 بوم شناسی آبزیان شیالتی -مهندسی منابع طبیعی 

:  گرایش 3همزیستی با بیابان با  -مهندسی منابع طبیعی 

محیط زیست و منابع -2تولیدات گیاهی و دامی  -1

 و عمران مناطق بیابانی  تو سعه-3طبیعی 

اجتماعی  -مسائل اقتصادی  -مهندسی منابع طبیعی

 جنگل

 حفاظت و اصالح چوب -ی مهندسی منابع طبیع

 آبخیزداری  -مهندسی منابع طبیعی 

 مرتعداری -مهندسی منابع طبیعی 

 چوب شناسی و صنایع چوب

 ها گرایشکلیه و مهندسی شیالت  علوم

 شیالت

 منابع آب -علوم و مهندسی آب

 رودخانه و اکوسیستم های آبی-علوم ومهندسی آب 

-1)  گرایش 4علوم جنگل با 

جنگل شناسی و -2جنگل داری

مهندسی -3اکولوژی جنگل

-مسائل اقتصادی-4جنگل

 (اجتماعی جنگل

 علوم مرتع

مدیریت و  -علوم ومهندسی آب 

 برنامه ریزی منابع آب

علوم و مهندسی آبخیز با دو 

آب و خاک   حفاظت -1  گرایش

 مدیریت حوزه های آبخیز -2

علوم و مهندسی جنگل با سه 

علوم  ، مدیریت جنگل  گرایش

زیستی جنگل و عمران و بهره 

 برداری جنگل

 علوم و مهندسی مرتع

 ع خاکمدیریت مناب

 مدیریت و کنترل بیابان

 آب و هوا شناسی
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 رشته تخصصی: محیط زیست

  گرایش ردیف
محصوالت مشمول استاندارد 

 اجباری یا تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 مهندسی فضای سبز

 یت و برنامه ریزی منابع آبمدیر -علوم و مهندسی آب 

 مهندسی جنگل -مهندسی منابع طبیعی 

 مدیریت مناطق بیابانی -مهندسی منابع طبیعی 

 صید و بهره برداری آبزیان -مهندسی منابع طبیعی 

 بیشه زراعی  گرایشداری  جنگل -مهندسی منابع طبیعی 

 داری جنگل -مهندسی منابع طبیعی 

 داییبیابان ز -مهندسی منابع طبیعی 

 آسیب شناسی جنگل -مهندسی منابع طبیعی 

 جنگل شناسی و اکولوژی جنگل  -مهندسی منابع طبیعی 

 بوم شناسی آبزیان شیالتی -مهندسی منا بع طبیعی 

 مدیریت و کنترل بیابان

-فیزیک وحفاظت خاک  گرایش 2مدیریت منابع خاک 

 منابع خاک و ارزیابی اراضی

ناسی  در برنامه ریزی اقلیم ش  گرایشجغرافیای طبیعی 

 محیطی

 برنامه ریزی آمایش سرزمین

  گرایشسنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی 

 -مدیریت مخاطرات محیطی  -مطالعات آب و خاک

اقلیم ) آب و هواشناسی 

تغییرات آب و   گرایش-شناسی(

 یآب هوا  گرایش ، هوایی

مخاطرات آب و   گرایش ، شهری

 هوایی

 ژئومورفولوژی

مدیریت   گرایشبا ژئومورفولوژی 

مخاطرات   گرایش محیطی

 ژئومورفولوژیک

 هواشناسی   

اسی سنگ شن-زمین شناسی 

 رسوبی و رسوب شناسی

بوم  -زیست شناسی دریا 

 شناسی دریا

جانوران  -زیست شناسی دریا 

 دریا

ان گیاه -زیست شناسی دریا 

 ییدریا

 معدن محیط زیست-معدن 
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 رشته تخصصی: محیط زیست

  گرایش ردیف
محصوالت مشمول استاندارد 

 اجباری یا تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 هواشناسی ماهواره ای

 طبیعی  گرایشمخاطرات محیطی 

 جغرافیای زیستی

مخاطرات آب و   گرایشاقلیم شناسی( ) آب و هوا شناسی 

  گرایشاقلیمی( و ) تغییرات آب و هوایی   گرایش -هوایی

 آب و هوا شناسی شهری

ژئومورفولوژی در برنامه ریزی   گرایشجغرافیای طبیعی 

 محیطی

 برنامه ریزی محیطی  گرایشژئوموفولوژی 

 هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی-ژئوموفولوژی 

 مخاطرات محیطی

 اقلیم شناسی

 اقیانوس شناسی

 شیمی دریا-وس شناسی شیمیایی اقیان

 مهندسی سواحل

بوم شناسی -جانوران دریا  گرایش4زیست شناسی دریا 

 گیاهان دریا-آلودگی دریا-دریا

  زمین شناسی دریایی

 -برنامه  گرایشمحیط زیست 

ریزی مدیریت آموزش محیط 

 زیست

  های مهندسی ساختمان

 هوشمند

 مهندسی محیط زیست
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 رشته تخصصی 

یراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگريم  
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 صنایع دستی و گردشگری ، رشته تخصصی: میراث فرهنگی

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش ردیف
 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 مدیریت جهانگردی و هتل داری  گردشگری 1

 ریزی گردشگری جغرافیا و برنامه

 سیاسی جغرافیا و برنامه ریزی

 ایران شناسی

 مدیریت جهانگردی

برنامه ریزی ) فرهنگی جغرافیای

 (فرهنگی

 آب و هوا شناسی

 ژئومورفولوژی

جغرافیای -1 : گرایشجغرافیا با 

 ناحیه ای 

 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای

های  گرایشمنابع طبیعی با   -

 تعیین شده

زبان های ) زبان های خارجی  -

  ، فرانسه  ، خارجی انگلیسی

 (توریسم) رنامه ریزی گردشگری ب

  گرایش مدیریت جهانگردی

 جهانگردی بازاریابی

برنامه ریزی توسعه  مدیریت جهانگردی

 (جهانگردی

 (اکوتوریسم) طبیعت گردی 

 توریسم ریزی برنامه  گرایش جغرافیا

  گرایش جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

 گردشگری برنامه ریزی فضایی مجتمع های

  گرایش جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

 برنامه ریزی گردشگری منطقه ای

 گردشگری مذهبی

اقلیم شناسی در   گرایشجغرافیای طبیعی 

 برنامه ریزی محیطی

سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی 

مطالعات  -مطالعات آب و خاک  گرایش

مدیریت مخاطرات  -شهری و روستایی 

جغرافیا و برنامه ریزی 

 گردشگری

 گردشگریدکترای 

 مدیریت جهانگردی

بازاریابی   گرایشمدیریت با 

  گرایشبین المللی و 

 کارآفرینی

  گرایشمدیریت بازرگانی 

 بازاریابی

 -آثار و سازه -مهندسی آب

 های تاریخی 

 تاریخ تمدن اسالمی

ان بعد از تاریخ ایر) تاریخ 

تاریخ ایران قبل از  -اسالم 

 تاریخ اسالم -اسالم 

 باستان شناسی

فرهنگ تمدن ایران  تاریخ و
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 صنایع دستی و گردشگری ، رشته تخصصی: میراث فرهنگی

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش ردیف
 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 عربی و اسپانیایی ، آلمانی

 زبان رسمی گردشگری رایج( 5) 

 موزه داری

 معماری داخلی

 مهندسی شهرسازی

مردم   گرایشعلوم اجتماعی 

 شناسی

 توسعه محلی -علوم اجتماعی 

  گرایش–علوم اجتماعی 

 پژوهشگری

جغرافیای -1:  گرایش دوبا  جغرافیا

 کارتوگرافی-2ناحیه ای 

برنامه ریزی ) جغرافیای فرهنگی

 فرهنگی(

 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

 باستان شناسی

مرتع و  -مهندسی منابع طبیعی 

 آبخیزداری

محیط  -مهندسی منابع طبیعی 

 واشناسی ماهواره ایه -محیطی 

 جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 روستاییجغرافیا و برنامه ریزی 

 ایران – عمومی شناسی ایران)  شناسی ایران

 و فرهنگ شناسی ایران – تاریخ شناسی

 (فرهنگی میراث و رسوم و آداب

 باستان شناسی

 ایران تاریخ – باستان ایران تاریخ)   تاریخ

 تاریخ – انجه عمومی تاریخ – اسالمی

 (اسالم

مطالعات خلیج -1:   گرایشسه  تاریخ با

-3مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز -2فارس 

 مدارک آرشیوی و نسخه شناسی اسناد و

 سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی

 مردم شناسی

 ها گرایشکارآفرینی تمام 

 ها گرایشآب و هوا شناسی تمام 

ایران  -می ایران شناسی عمو) شناسی ایران 

ایران شناسی فرهنگ و  -شناسی تاریخ 

 دوره اسالمی

 ایران شناسی

جغرافیا و برنامه ریزی 

 روستایی

 شهریجغرافیا و برنامه ریزی 

سنجش از دور و سامانه 

 اطالعات جغرافیایی

 مردم شناسی

 داری جنگل

-1)  گرایش 4علوم جنگل با 

جنگل شناسی -2داری جنگل

مهندسی -3و اکولوژی جنگل

-مسائل اقتصادی-4جنگل

 ل(اجتماعی جنگ

علوم و مهندسی جنگل با سه 

علوم  ، مدیریت جنگل  گرایش

زیستی جنگل و عمران و 

 بهره برداری جنگل

 علوم و مهندسی مرتع
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 صنایع دستی و گردشگری ، رشته تخصصی: میراث فرهنگی

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش ردیف
 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 زیست

مدیریت  -مهندسی منابع طبیعی 

 مناطق خشک و بیابانی

-1 گرایش 9با ) ی دار جنگل -1

 و  جنگل شناسی -2داری جنگل

مهندسی -3اکولوژی جنگل

جنگل داری مناطق -4جنگل

-6داری شهری جنگل-5خشک

-7-های غرب مدیریت جنگل

های  داری درپارک جنگل مدیریت

 داری عمومی جنگل-8جنگلی

–مسایل اقتصادی-9(علوم جنگل)

 اجتماعی جنگل(

 تاریخ

 مدیریت فرهنگی و هنری

 سب و کارهای کوچکمدیریت ک

 

 آداب و رسوم و میراث فرهنگی(

 ، غواصی وکشتیرانی رشته های مرتبط با 

 ، روابط عمومی ، جامعه شناسی

 امور بین الملل

MBA  مدیریت بازرگانی و بازاریابی بین

-:بازرگانی بین المللی گرایش با دوالمللی 

 بازاریابی

مدیریت بازار   گرایشدو  با MBAمدیریت 

 کارآفرینیو  یابی

 مدیریت امور فرهنگی

کسب و کار   گرایشکارآفرینی با سه 

 MBAگردشگری و  ، الکترونیکی

خدمات /   گرایشمدیریت کسب و کار با سه 

  گرایشعملیات و زنجیره تامین و   گرایش

 کارآفرینی

 مدیریت امور -1  گرایش 2امور فرهنگی با 

 فرهنگی امور ریزی مهبرنا -2  فرهنگی

 بازار یابی  گرایشمدیریت کسب و کار 

 مهندسی طراحی محیط زیست

 علوم مرتع

اگرو ) بوم شناسی زراعی 

 اکولوژی(

  گرایش 3محیط زیست با 

آمایش  -تنوع زیستی)

آلودگی محیط -سرزمین

 زیست(

 مدیریت و کنترل بیابان
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 صنایع دستی و گردشگری ، رشته تخصصی: میراث فرهنگی

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش ردیف
 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 آثار و سازه های تاریخی  -مهندسی آب

 مهندسی فضای سبز

 داری جنگل

 داری مرتع

   گرایشعلوم و مهندسی جنگل با سه 

علوم زیستی جنگل و  ، مدیریت جنگل

 عمران و بهره برداری جنگل

جنگل شناسی و   -ی هندسی منابع طبیعم

 اکولوژی جنگل

آسیب شناسی  -مهندسی منابع طبیعی 

 جنگل

 داری جنگل –مهندسی منابع طبیعی 

داری  جنگل –مهندسی منابع طبیعی 

 یبیشه زراع  گرایش

 داری مرتع –مهندسی منابع طبیعی

 3محیط زیست در  -مهندسی منابع طبیعی 

آلودگی -زیستگاه ها و تنوع زیستی)  گرایش

 ارزیابی و آمایش سرزمین(-ط زیستمحی

 بوم های گرایش با شیالت مهندسی و علوم
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 صنایع دستی و گردشگری ، رشته تخصصی: میراث فرهنگی

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش ردیف
 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 مدیریت و کنترل بیابانو   آبزیان شناسی

بوم شناسی آبزیان  -مهندسی منابع طبیعی 

 شیالتی

همزیستی با بیابان  -مهندسی منابع طبیعی 

-2تولیدات گیاهی و دامی  -1:  گرایش 3با 

 و توسعه -3محیط زیست و منابع طبیعی 

 عمران

 ابانیبی مناطق

 تاریخ

 داری مدیریت هتل  هتل داری 2

 مدیریت جهانگردی و هتل داری

 جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

 مدیریت جهانگردی

 معماری داخلی

 ، زبان های خارجی انگلیسی

عربی و  ، آلمانی  ، فرانسه 

 اسپانیایی

 گردشگری رایج( زبان رسمی 5) 

 بهداشت محیط

 (توریسم) رنامه ریزی گردشگری ب

 گرایش مدیریت جهانگردی

 جهانگردی بازاریابی 

ریزی توسعه برنامه  مدیریت جهانگردی

 (جهانگردی

 (اکوتوریسم) طبیعت گردی 

 برنامهریزیتوریسم گرایش جغرافیا

  گرایش جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

 برنامه ریزی فضایی مجتمع های گردشگری

  گرایش جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری

و برنامه ریزی  جغرافیا

 گردشگری

 گردشگریدکترای 

 مدیریت جهانگردی

 ، زبان های خارجی انگلیسی

عربی و  ، آلمانی  ، فرانسه 

 اسپانیایی

بازاریابی   گرایشمدیریت با 

  گرایشبین المللی و 

 کارآفرینی
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 صنایع دستی و گردشگری ، رشته تخصصی: میراث فرهنگی

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش ردیف
 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 مهندسی صنایع

 بهداشت حرفه ای

 مدیریت صنعتی

 مدیریت بازرگانی

 مدیریت دولتی

 مدیریت بازاریابی

 مدیریت فرهنگی و هنری

 مدیریت کسب و کارهای کوچک

 

 برنامه ریزی گردشگری منطقه ای

 گردشگری مذهبی

 گردشگری  گرایشکارآفرینی 

MBA  مدیریت بازرگانی و بازاریابی بین

-:بازرگانی بین المللی گرایش با دوالمللی 

 بازاریابی

مدیریت   گرایشدو  با MBAمدیریت 

 کارآفرینیو   ابییبازار

 روابط عمومی 

 روابط بین الملل 

 مدیریت اجرایی

کسب و کار   گرایشکارآفرینی با سه 

 MBAگردشگری و  ، الکترونیکی

خدمات /   گرایشار با سه مدیریت کسب و ک

  گرایشعملیات و زنجیره تامین و   گرایش

 کارآفرینی

  ، فرانسه  ، های خارجی انگلیسی زبان

 عربی و اسپانیایی ، آلمانی

 مدیریت ایمنی بهداشت و سالمت بررسی

  گرایشمدیریت بازرگانی 

 بازاریابی 
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 صنایع دستی و گردشگری ، رشته تخصصی: میراث فرهنگی

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش ردیف
 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

-1)  گرایشمدیدیریت بازرگانی با سه 

بازرگانی -3بازرگانی بین المللی-2بازاریابی

 داخل

 

تعمیر و مرمت ابنیه  3

 وآثار تاریخی

 ایران شناسی 

 موزه داری

 معماری داخلی

 باستان شناسی

 معماری 

مهندسی فناوری معماری کلیه 

 ها گرایش

 -ای معماریکارشناسی حرفه 

 طراحی محیط بیرونی

 -ای معماریکارشناسی حرفه 

 طراحی محیط داخلی

 مرمت آثارتاریخی

 مرمت واحیا بناهای تاریخی

ای مرمت و احیا  کارشناسی حرفه

 بناهای تاریخی

 ایران - عمومی شناسی ایران) شناسی  ایران

نگ و فره شناسی ایران - تاریخ شناسی

 آداب و رسوم و میراث فرهنگی(

 ها( گرایشباستان شناسی )کلیه 

 سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی

 مدیریت امور فرهنگی

 آثار و سازه های تاریخی  -مهندسی آب

 های تاریخی مرمت و احیا ابنیه و بافت

مرمت و احیا ابنیه و بافت های تاریخی 

 مرمت وحفاظت میراث شهری  گرایش

مرمت و احیا ابنیه و بافت های تاریخی 

 میراث معماری  گرایش

 تکنولوژی معماری

 ها( گرایش)کلیه  فناوری معماری

 مطالعات معماری ایران

 ها( گرایشمعماری )کلیه 

 -آثار و سازه -مهندسی آب

 های تاریخی 

باستان شناسی )کلیه 

 ها( گرایش

مرمت اشیای فرهنگی و 

 تاریخی

ت و احیا مرم  گرایشمرمت 

 بناها و بافت های تاریخی

مرمت بناها و بافت های 

 تاریخی

 مرمت
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 صنایع دستی و گردشگری ، رشته تخصصی: میراث فرهنگی

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش ردیف
 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 عمران -عمران

 

 و انرژی معماری

جز معماری ه ها ب گرایشمعماری )کلیه 

 کشتی(

 ایران شناسی تاریخ  گرایشایران شناسی 

 مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی

مرمت  اصول نسخه شناسی و-ایران شناسی

 نسخه آرایی نسخه های خطی و

دست بافته های  4

 فرش و گلیم

 ها(،  گرایشفرش )کلیه  - 

 فرش دستبافت. -

 صنایع دستی

 هنر اسالمی

 کلیه رشته های نساجی

 رنگرزی و مواد اولیه ،   گرایشفرش  ) -

 فرش. -

 صنایع دستی

 هنرهای اسالمی

 ته های نساجیکلیه رش

 هنرهای اسالمی

 کلیه رشته های نساجی

 

صنایع دستی و  5

 کارهای هنری

 )آیین کار تولید(

 

 

    

  گرایش 7با هنرهای صناعی  -

خاتم -فلز-کاشی-سفال -آبگینه

نساجی -منبت ومعرق-وگره چینی

 سنتی

 هنر اسالمی-

 صنایع دستی -

خیالی   گرایش4نگارگری  کتابت و

 هنر اسالمی )با کارشناسی مرتبط(

 پژوهش هنر )با کارشناسی مرتبط(

 (صنایع دستی)هنرهای سنتی

 طراحی پارچه و لباس

 یع دستیصنا

 فلسفه هنر )با کارشناسی مرتبط(

 فرش 

 پژوهش هنر

 هنرهای اسالمی

 فلسفه هنر

تاریخ تطبیقی وتحلیلی هنر 

 اسالمی
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 صنایع دستی و گردشگری ، رشته تخصصی: میراث فرهنگی

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش ردیف
 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

راحی سنتی ط-خوشنویسی-نگاری

 نگارگری–

  گرایش2طراحی پارچه و لباس 

 چاپ پارچه-بافت پارچه

 طراحی پارچه

 ها( گرایشفرش )کلیه 

 فرش دستباف

 طراحی فرش دستباف

 صنایع دستی

 هنر اسالمی

 مواد اولیه و-مدیریت -طراحی  گرایشفرش 

 رنگرزی

 صنایع دستی

 هنرهای اسالمی

 ها گرایشفرش کلیه 
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 رشته تخصصی

 خدمات
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 رشته تخصصی: خدمات

  گرایش ردیف
حصوالت مشمول استاندارد اجباری یا م

 تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

مهد کودک و پیش  1

 دبستانی

 

  ها گرایشکلیه  –علوم تربیتی  

 ها گرایشروانشناسی کلیه 

-1رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی 

کودکان با -2رشد پرورش کودکان عادی 

 هژوینیازهای 

 ها گرایشکلیه  -علوم تربیتی

 امور تربیتی و مشاوره

آموزش و پرورش کودکان عقب مانده 

 ذهنی

آموزش و پرورش پیش دبستانی و 

 دبستانی

 کارشناسی آموزش ابتدایی

 کارشناسی آموزش کودکان استثنایی

تربیت - گرایش 2بدنی آموزش تربیت 

  -دبستانی  بدنی پیش دبستانی و

 

 ها گرایشکلیه  –علوم تربیتی 

 ها گرایشروانشناسی کلیه 

 مدیریت آموزشی

 برنامه ریزی درسی

 تکنولوژی آموزشی

 ارزشیابی آموزشی

 تحقیقات آموزشی

طراحی فضاهای آموزشی )گروه 

 هنر(

 

 

 

 ها گرایشکلیه  –علوم تربیتی 

 ها گرایشروانشناسی کلیه  

 مدیریت آموزشی

 مدیریت آموزش عالی

زش آموزش عالی مدیریت آمو

برنامه ریزی توسعه آموزش -عالی 

برنامه ریزی درسی در -عالی

فناوری اطالع -آموزش عالی

 رسانی در آموزش عالی

 تکنولوژی آموزشی

 برنامه ریزی درسی

فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه 

 ریزی درسی 

 

 ها( گرایشعلوم تربیتی )کلیه   آموزش تحصیلی 2

 معارف اسالمی در علوم تربیتی

پرورش فلسفه آموزش و تاریخ و

 تعلیم و تربیت اسالمی  گرایش

 ها گرایشکلیه –موزش عالی آ

 برنامه ریزی درسی
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 رشته تخصصی: خدمات

  گرایش ردیف
حصوالت مشمول استاندارد اجباری یا م

 تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 بیتی و مشاورهامور تر

آموزش و پرورش کودکان عقب مانده 

 ذهنی

 کارشناسی آموزش ابتدایی

 کارشناسی آموزش کودکان استثنایی

تربیت - گرایش 2بدنی آموزش تربیت 

تربیت  -دبستانی  بدنی پیش دبستانی و

 بدنی متوسطه

 کودکان استثنایی  گرایشروانشناسی 

 مشاوره و راهنمایی

 

 برنامه ریزی درسی

برنامه ریزی آموزشی و درسی 

خاص دانشگاه جامعه المصطفی (

 ) العالمیه

 برنامه ریزی امور فرهنگی

 ارزشیابی آموزشی

 تحقیقات آموزشی

 تکنولوژی آموزشی

 ها( گرایشعلوم تربیتی )کلیه 

 مدیریت آموزشی

مدیریت و برنامه ریزی آموزش 

 الیع

 مشاوره مدرسه  گرایشمشاوره 

  گرایشکارشناسی ارشد مشاوره 

 مشاور مدرسه

طراحی فضاهای آموزشی )گروه 

 هنر(

 

 تکنولوژی آموزشی

روانشناسی و آموزش کودکان 

 استثنایی

 ها گرایشروانشناسی کلیه 

 فقه تربیتی

امه فلسفه تعلیم و تربیت و برن

 ریزی درسی

 فلسفه تعلیم وتربیت

 علوم تربیتی  گرایشقرآن و علوم 

 مدیریت آموزشی

 مدیریت آموزش عالی

  گرایشآموزش تربیت بدنی 

–تربیت بدنی پیش دبستانی 

 دبستانی

  گرایشآموزش تربیت بدنی 

 تربیت بدنی متوسطه

 آموزش تربیت بدنی

 ها گرایشکلیه –علوم تربیتی 

 مدیریت آموزشی



 

 رياست جمهوري
 سازمان ملی استاندارد ايران 

 

191 

 

 رشته تخصصی: خدمات

  گرایش ردیف
حصوالت مشمول استاندارد اجباری یا م

 تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 یت آموزش عالیمدیر

روانشناسی و آموزش کودکان 

 استثنایی

 

خدمات مالی و  3

 بانکداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدیریت امور بانکی

 معارف اسالمی و اقتصاد

 مدیریت مالی

 اقتصاد-علوم اسالمی

 بانکداری اسالمی

 کارشناس امور گمرکی

 مدیریت بازرگانی

 مدیریت دولتی

 مدیریت صنعتی

 مدیریت گمرکی

 ریت بازاریابیمدی

 مدیریت کسب و کارهای کوچک

 حسابداری امور مالی

 حسابداری

دولتی، مالیاتی و   گرایشحسابداری با سه 

 اقتصادی -حقوق مالی

 مالیه و بانکداری اسالمیمدیریت 

های  گرایشمدیریت بازرگانی 

 مدیر یت مالیو  مدیریت بیمه

MBA  مدیریت بازرگانی و

 مالی  گرایشبازاریابی بین المللی 

مدیریت   گرایشیریت دولتی مد

 مالی دولتی

 مالی  گرایشمدیریت صنعتی 

 مدیریت مالی

 زاریابیمدیریت با

 اقتصاد مدیریت

  گرایش -کارشناسی ارشد مالی

-مهندسی مالی ومدیریت ریسک 

حقوق  -مستغالت-بیمه-بانکداری

 مدیریت مالی  گرایشمدیریت 

اقتصاد و   گرایشآموزش عالی 

 مدیریت مالی آموزش عالی

)مهندسی مالی   گرایش4 -لی ما

بیمه وحق  -مالی بین الملل -

 (بانکداری-یوحقوق مال

 مالی  گرایشمدیریت صنعتی 

 حسابداری

 ها( گرایشعلوم اقتصادی )کلیه 

 اقتصاد ریاضی

 اقتصاد سالمت  گرایشاقتصاد 

های  گرایشاقتصاد نفت و گاز 

حقوق و قراردادهای نفت و گاز و 

مالیه   گرایشبازارها و   گرایش

 نفت و گاز 
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 رشته تخصصی: خدمات

  گرایش ردیف
حصوالت مشمول استاندارد اجباری یا م

 تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 

 

 حسابرسی

اقتصاد - 1های  گرایشعلوم اقتصادی 

اقتصاد -3اقتصاد بازرگانی  -2نظری 

اقتصاد -5اقتصاد حمل ونقل -4صنعتی 

 اقتصاد کشاورزی-6 داری بانک پول و

 میاقتصاد اسال

  

 

 

 

 

 

 

 

 

تامین مالی وسرمایه گذاری -مالی

 در نفت وگاز

-مدیریت سازمانهای دولتی 

 مالی واقتصادی  گرایش

بودجه و   گرایشمدیریت دولتی 

 مالیه

مدیریت کسب و کار تمام 

 ها گرایش

 سابداریح

 حسابرسی

 حسابداری مدیریت

 بانکداری اسالمی

 اقتصاد اسالمی

 قتصاد و تجارت الکترونیکا

 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

 برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

 علوم اقتصادی

اقتصاد مالی   گرایشعلوم اقتصادی 

 اسالمی

 -سیستم  گرایشمهندسی صنایع 

 های مالی

 -سیستم  گرایشصنایع مهندسی 

 های کالن
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 رشته تخصصی: خدمات

  گرایش ردیف
حصوالت مشمول استاندارد اجباری یا م

 تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

سیستم   گرایشمهندسی صنایع 

 های مالی

سیستمهای  -صنایع مهندسی

 قتصادی اجتماعیا

سیستم و بهره -مهندسی صنایع

 وری

 مدیریت مالی_مهندسی صنایع

مهندسی   گرایشمهندسی صنایع 

 مالی

 ریاضیات مالی

 

 یادآوری: رشته های مدیریت فرهنگی و هنری و مدیریت امور پژوهشی در این حیطه قرار نمی گیرند.

 (مدیریت بیمه اکو )به زبان انگلیسی  بیمه 4

 مدیریت بیمه 

 بیمه

 اشخاص  گرایشمدیریت بیمه با 

 اموال  گرایشمدیریت بیمه با 

 مسوولیت  گرایشمدیریت بیمه با 

 اشخاص-مدیریت بیمه

 بیمه آمار

 بیمه  گرایشمالی مدیریت 

مدیریت   گرایشمدیریت بازرگانی 

 بیمه

 

 

 

اقتصاد   گرایشعلوم اقتصادی 

 بیمه

 بیمه  گرایشمالی 
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 رشته تخصصی: خدمات

  گرایش ردیف
حصوالت مشمول استاندارد اجباری یا م

 تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

ای مدیریت بیمه کارشناسی حرفه 

 اشخاص

 کارشناسی حرفه ای حقوق بیمه

کارشناسی حرفه ای مدیریت بازاریابی 

 بیمه

بیمه  -کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه 

 اشخاص

بیمه  -کارشناسی حرفه ای مدیریت بیمه 

 اموال

ای مدیریت بیمه کارشناسی حرفه

 ولیتومس

 

 ها( گرایشمدیریت بازرگانی )کلیه   پست 5

 ها( گرایشجغرافیا )کلیه 

 پست

 پست بانک

 ای پست کارشناسی حرفه

 ها( گرایشمدیریت بازرگانی )کلیه 

 ها( گرایش)کلیه جغرافیا 

  گرایشمهندسی نقشه برداری 

 سیستم های اطالعات جغرافیایی

(GIS) 

مدیریت بازرگانی )کلیه 

 ها( گرایش

 ها( گرایشجغرافیا )کلیه 

 خدمات سالمت  6

 

 ها( گرایشروانشناسی )کلیه  

 ها( گرایشتربیت بدنی )کلیه 

 (ها گرایشروانشناسی )کلیه 

 ها( گرایشتربیت بدنی )کلیه 

آسیب شناسی ورزشی و حرکات 

 ها( گرایشاصالحی )کلیه 
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 رشته تخصصی: خدمات

  گرایش ردیف
حصوالت مشمول استاندارد اجباری یا م

 تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 

سایشگاه )آ

سالمندان، معلولین 

جسمی و حرکتی و 

).. 

 ها( گرایشورزشی )کلیه علوم 

 مربیگری ورزشی

 مددکاری اجتماعی

 مطالعات خانواده

 مهندسی ورزش

 فناوری و اطالعات سالمت

 خدمات اجتماعی  گرایشعلوم اجتماعی 

)تمامی رشته های پزشکی و پیراپزشکی 

مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش 

 جز صنایع غذایی(ه پزشکی ب

 

 

 

 

آسیب شناسی ورزشی و حرکات 

 ها( گرایشاصالحی )کلیه 

 برنامه ریزی رفاه اجتماعی

 ورزشی  مکانیکبیو

تربیت بدنی و علوم ورزشی )کلیه 

 ها( گرایش

 ها( گرایشرفتار حرکتی )کلیه 

 مددکاری اجتماعی 

فیزیولوژی ورزشی )کلیه 

 ها( گرایش

 ها( رایشگمدیریت ورزشی )کلیه 

)تمامی رشته های پزشکی و  

پیراپزشکی مصوب وزارت بهداشت 

جز ه درمان و آموزش پزشکی ب

 صنایع غذایی(

 

تربیت بدنی و علوم ورزشی )کلیه 

 ها( گرایش

 ها( گرایشرفتار حرکتی )کلیه 

فیزیولوژی ورزشی )کلیه 

 ها( گرایش

 ها( گرایشورزشی )کلیه  مدیریت

 ها( گرایشروانشناسی )کلیه 

 مددکاری اجتماعی

بهداشت و   گرایشقرآن و علوم 

 سالمت

)تمامی رشته های پزشکی و 

پیراپزشکی مصوب وزارت 

بهداشت درمان و آموزش پزشکی 

 جز صنایع غذایی(ه ب

 پرستاری  پرستاری 7

 مامایی

 

 مامایی

 آموزش پرستاری

 اریمدیریت خدمات پرست

 پرستاری

 بهداشت باروری

 اخالق پزشکی
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 رشته تخصصی: خدمات

  گرایش ردیف
حصوالت مشمول استاندارد اجباری یا م

 تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 پرستاری مراقبتهای ویژه

 پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان

 پرستاری سالمندی

 پرستاری نظامی

 پرستاری توانبخشی

 مشاوره در مامایی

 پزشکی 

 داری علوم اسب و اسب  خدمات دامپزشکی 8

 علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

 پیشگیری از بیماریهای دامی

 ل شناسی دامپزشکیانگ

 فیزیولوژی

 بافت شناسی دامپزشکی

 قارچ شناسی

 ایمنی شناسی

 باکتری شناسی

 بیوشیمی بالینی

 

 دامپزشکی  فارماکولوژی

 آسیب شناسی دامپزشکی

فناوری های تولید مثل در 

 دامپزشکی

  آناتومی و جنین شناسی

 دامپزشکی

 بیوتکنولوژی دامپزشکی

 فیزیولوژی دامپزشکی

 دامپزشکیانگل شناسی 

 قارچ شناسی دامپزشکی

 ای مقایسه شناسی  بافت

 دامپزشکی

 کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
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 رشته تخصصی: خدمات

  گرایش ردیف
حصوالت مشمول استاندارد اجباری یا م

 تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 رادیولوژی دامپزشکی

 بیوشیمی دامپزشکی

 اپیدمیولوژی دامپزشکی

 میکروبیولوژی دامپزشکی

 فیزیولوژی دامپزشکی

 انگل شناسی دامپزشکی

 پاتولوژی دامپزشکی

 علوم تشریحی دامپزشکی

 کیجراحی دامپزش

 بیماریهای داخلی دامهای کوچک

 بیماریهای داخلی دامهای بزرگ

مامایی و بیماریهای تولید مثل 

 دام

 بیماریهای طیور

 بهداشت و بیماریهای آبزیان

 سم شناسی

آناتومی وجنین شناسی مقایسه 

 ای

 اپیدمیولوژی
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 رشته تخصصی: خدمات

  گرایش ردیف
حصوالت مشمول استاندارد اجباری یا م

 تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 ایمنی شناسی

 باکتری شناسی

 بهداشت خوراک دام

 بهداشت و بیماریهای آبزیان

 شت و بیماریهای پرندگانبهدا

 کوچک  بیماریهای داخلی دامهای

بیهوشی و مراقبت های ویژه 

 دامپزشکی

 مامایی وبیماریهای تولید مثل دام

 ویروس شناسی

 کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی

 

  گرایشکلیه رشته های مورد قبول در   خدمات دامپروری 9

 داری جز اسبه دامپزشکی ب

 ها شگرایکلیه  –علوم دامی 

کلیه  -مهندسی فناوری دامپروری

 ها به استثناء پرورش اسب گرایش

فرآوری  جز ه ها ب گرایششیالت )کلیه 

 (محصوالت شیالتی

ر کلیه رشته های مورد قبول د

 دامپزشکی  گرایش

 ها گرایشکلیه  -علوم دامی

جز ه ها ب گرایششیالت )کلیه 

 (فرآوری محصوالت شیالتی

 بهداشت آبزیان

 صید و بهره برداری آبزیان

کلیه رشته های مورد قبول در 

 دامپزشکی  گرایش

 ها گرایشکلیه  –علوم دامی 

 دامپروری

جز ه ها ب گرایششیالت )کلیه 

 (فرآوری محصوالت شیالتی

 بهداشت آبزیان
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  گرایش ردیف
حصوالت مشمول استاندارد اجباری یا م

 تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 تکثیر و پرورش آبزیان

 مهندسی تولیدات دامی

 های علوم دامی  گرایشکلیه  -کشاورزی

های علوم  گرایشکلیه  -منابع طبیعی

 دامی 

 

 -مهندسی منابع طبیعی 

  گرایشهمزیستی با بیابان 

 تولیدات گیاهی و دامی

 پیشگیری بیماری های دامی

های علوم  گرایشکلیه  -کشاورزی

  دامی

های  گرایشکلیه  -منابع طبیعی

 علوم دامی 

 

 

 بهداشت و بیماریهای آبزیان

 بهداشت خوراک دام

 بهداشت و بیماریهای آبزیان

 داشت و بیماریهای پرندگانبه

 بیماریهای داخلی دامهای کوچک

های تولید مثل در  فناوری

 دامپزشکی

 تغذیه دام

 تکثیر و پرورش آبزیان

 بیوتکنولوژی آبزیان

 تغذیه آبزیان

 صید و بهره برداری آبزیان

 اصالح نژاد دام

 های بزرگ بیماریهای داخلی دام

 مامایی وبیماریهای تولید مثل دام

علوم   گرایشی هسته ای کشاورز

 دامی

های علوم  گرایشکلیه  -کشاورزی

 دامی 
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  گرایش ردیف
حصوالت مشمول استاندارد اجباری یا م

 تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

های  گرایشکلیه  -منابع طبیعی

 علوم دامی 

عکاسی و  11

 فیلمبرداری

 عکاسی 

-فیلمنامه نویسی-:تدوین گرایش 4سینما 

 فیلمبرداری-کارگردانی

 تولید سیما

 1تلوزیون و هنرهای دیجیتال

 هنرهای چندرسانه ای

 پوشاک و مد  گرایشعکاسی 

 تبلیغات -ای عکاسی کارشناسی حرفه

 ای عکاسی خبری کارشناسی حرفه

تصویر  -ای سینما  کارشناسی حرفه 

 سازی

 سینما

 عکاسی

 تولید سیما

 چند هنرهای  هنرهای رایانه ای

 ای رسانه

 ارتباط تصویری

 

 علوم ارتباطات

 ارتباط تصویری

 

خدمات پس از  11

 فروش خودرو

   مکانیک 

 خودرو  مکانیکندسی تکنولوژی مه

مهندسی فناوری لجستیک و زنجیره 

 تامین خودرو

 خودرو  مکانیکمهندسی فناوری 

  مکانیکاتو   مکانیک-  مکانیکدبیر فنی 

 سیستم محرکه خودرو

طراحی سیستم های دینامیکی 

 خودرو

طراحی   گرایش  مکانیکمهندسی 

 و ساخت خودرو

مهندسی سیستم های میکرو و 

   مکانیکمهندسی 

بیوسیستم   مکانیکمهندسی 

های  طراحی ماشین  گرایش

 شاورزیک

 ها( گرایشمهندسی صنایع )کلیه 

 ها گرایشآمار کلیه 
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 رشته تخصصی: خدمات

  گرایش ردیف
حصوالت مشمول استاندارد اجباری یا م

 تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 خودرو  مکانیکمهندسی تکنولوژی 

راه ماشینهای   مکانیکمهندسی تکنولوژی 

 و راهداری سازی

 خودرو  مکانیکمهندسی فناوری 

 ها گرایشکلیه   مکانیکوری مهندسی فنا

 در ماشین آالت  مکانیکمهندسی 

 در طراحی جامدات  مکانیکمهندسی 

 ها( گرایشمهندسی صنایع )کلیه 

 آمار 

 ها( گرایشمدیریت صنعتی )کلیه 

 مدیریت بازرگانی 

 روابط عمومی

  مکانیکنانوالکترو

ساخت   گرایش  مکانیکمهندسی -

 و تولید

 ها( گرایشمهندسی صنایع )کلیه -

 ها گرایشآمار کلیه -

 مدیریت بازرگانی -

 ها( گرایشمدیریت صنعتی )کلیه -

 

 

 مدیریت بازرگانی 

 ها( گرایشمدیریت صنعتی )کلیه 

 

 

خدمات معاینه فنی  12

 ادواری

 ها گرایشکلیه   مکانیکرشته  

 ها گرایشرشته الکترونیک کلیه 

  مکانیکاتو

 

 ها گرایشکلیه   مکانیکرشته 

 ها گرایشرشته الکترونیک کلیه 

 

 ها گرایشکلیه   مکانیکرشته 

 ها گرایشرشته الکترونیک کلیه 

 

 ها گرایشکلیه  تربیت بدنی و علوم ورزشی  خدمات ورزشی 13

 ها گرایشکلیه  -آموزش تربیت بدنی

 ها گرایشکلیه  -تربیت بدنی

آسیب شناسی ورزشی و حرکات 

 ها گرایشکلیه  اصالحی

 ها گرایشکلیه  -تربیت بدنی

آسیب شناسی ورزشی و حرکات 

 ها گرایشکلیه اصالحی 

کلیه  تربیت بدنی و علوم ورزشی
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 رشته تخصصی: خدمات

  گرایش ردیف
حصوالت مشمول استاندارد اجباری یا م

 تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشی

مربی  -کارشناسی حرفه ای تربیت بدنی

 یگری آمادگی جسمان

 -ای تربیت بدنی کارشناسی حرفه 

 مربیگری تکواندو

 ها گرایشکلیه  -علوم ورزشی

 ها گرایشکلیه  -فیزیولوژی ورزشی

 ها گرایشکلیه  -مربیگری ورزشی

 آنالیز ورزشی -مهندسی فناوری اطالعات 

 مهندسی ورزش

طراحی فضاها و -مهندسی فناوری معماری

 اماکن ورزشی

 ورزشی کارشناسی حرفه ای پزشک یار

 کارشناسی حرفه ای پزشک یار ورزشی

کارشناسی حرفه ای مدیریت امور فرهنگی 

 ورزشی –

کارشناسی حرفه ای مدیریت اماکن 

 ورزشی

ورزشی و  کارشناسی حرفه ای ماساژ

کلیه  -آموزش تربیت بدنی

 ها گرایش

کلیه  تربیت بدنی و علوم ورزشی

 ها گرایش

آموزش   گرایشفتار حرکتی ر

 تربیت بدنی

 ورزشی  مکانیکبیو

 ها گرایشکلیه  -علوم ورزشی

 روانشناسی ورزشی

 ها گرایشکلیه  -فیزیولوژی ورزشی

 ها گرایشکلیه  -مدیریت ورزشی

 ورزش  گرایشمهندسی پزشکی 

 مهندسی ورزش

 

 ها گرایش

 ها گرایشکلیه  -تربیت بدنی

آموزش   گرایشفتار حرکتی ر

 تربیت بدنی

 ورزشی  مکانیکبیو

 ها گرایشکلیه  -علوم ورزشی

 روانشناسی ورزشی

کلیه  -ولوژی ورزشیفیزی

 ها گرایش

 ها گرایشکلیه  -مدیریت ورزشی
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 رشته تخصصی: خدمات

  گرایش ردیف
حصوالت مشمول استاندارد اجباری یا م

 تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 کایروپراتیک

 کارشناسی حرفه ای روانشناسی ورزشی

 کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی
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 رشته تخصصی

 صنايع پلیمر
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 صنایع پلیمررشته تخصصی: 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش ردیف
 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 های پلیمری  فرآورده 1

 

 

 ، الستیک) 

پالستیک و 

 کامپوزیت(

های دستکش ، ها و اتصاالت پالستیکیانواع لوله

 ، الستیکی خانگی و صنعتی و برای کاربرد عمومی

پوش های الستیکی و کف ، های پالستیکیدیوارپوش

انواع  ، ظروف غذاخوری مالمین ، مسواک ، پالستیکی

 ، خودرو انواع تایرهای ، تسمه پروانه خودرو و تسمه تایم

انواع قطعات الستیکی خودرو   ، های الستیکیانواع تیوب

انواع  ، و قطعات الستیکی برای سایر کاربردها

های انواع آمیزه ، درزگیرهای الستیکی و االستومری

 ، پلیمری

  ، مهندسی علوم و فناوری پلیمر -

  ، مهندسی پلیمر -

  ، مهندسی صنایع پلیمر -

 ، رطراحی و مهندسی پلیم -

 کاربردی( ، محض) شیمی 

طراحی و مهندسی  -شیمی

 ، مهندسی شیمی  ، پتروشیمی

   مکانیکمهندسی ،    مکانیکمهندسی 

سیستم  ، ساخت و تولید ، جامدات)

طراحی  ، های دینامیکی و کنترل

 حرارت و سیاالت( ،  مکانیک

 در طراحی جامدات  مکانیکمهندسی -

 در ماشین آالت  مکانیکمهندسی 

در حرارت   مکانیکمهندسی -  انیکمک

 وسیاالت

  صنایع شیمیایی  -

 مهندسی فناوری صنایع الستیک

  تکنولوژی صنایع الستیک  -

 ، ها( گرایشتمام ) مهندسی پلیمر -

 ، پلیمر  گرایشمهندسی شیمی  -

 ها( گرایشتمام ) شیمی  -

مهندسی فرایندهای  -

 ، پلیمریزاسیون

 ، نانوفناوری -پلیمر -

  ،  مکانیکمهندسی  -

 طراحی کاربردی- مکانیکمهندسی 

 ساخت و تولید - مکانیکمهندسی 

شیمی  ، آلی ، معدنی) شیمی  -

 تجزیه( ، فیزیک

 شیمی پلیمر

 شیمی کاربردی

 

 ، مهندسی پلیمر -

   مکانیکمهندسی 

طراحی - مکانیکمهندسی 

 کاربردی

ساخت و  - مکانیکمهندسی 

 تولید

  گرایشمهندسی شیمی  -

 ، پلیمر

 ، آلی ، معدنی) شیمی  -

 تجزیه( ، شیمی فیزیک

نانو شیمی گرایش نانو  -

 ، پلیمر

 شیمی کاربردی

  شیمی 
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 رشته تخصصی

 اسناد و تجهیزات اداري و آموزشی
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 رشته تخصصی: اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش ردیف
 شته های تحصیلی مورد قبول ر

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

نوشت افزار برپایه  1

 جوهر 

 

ماژیک تخته  ، ماژیک معمولی ، روان نویس ، خودکار 

 سفید

 -فیزیک  -شیمی محض و کاربردی-

های حالت گرایش) فیزیک مهندسی 

 جامد(

 مهندسی مواد و متالورژی  -

 ها( گرایشهمه ) شیمی 

 زیکفی -

 مهندسی مواد و متالورژی  -
 

 (ها گرایشهمه ) شیمی 

 فیزیک -

 مهندسی متالورژی و مواد  -

2 

نوشت افزار با 

 ساختار پالستیکی

 

 کن های الستیکی و پالستیکیپاک

های پلیمر گرایش) مهندسی پلیمر  -

 -مهندسی صنایع پلیمر -و رنگ(

 شیمی محض و کاربردی

-شگرای) فیزیک مهندسی  -فیزیک

مهندسی مواد و  -های حالت جامد (

 متالورژی

مهندسی  -علوم و تکنولوژی پلیمر

مهندس شیمی گرایش  -پلیمر

همه ) شیمی  -مهندسی پلیمر

 ها( گرایش

 مهندسی مواد و متالورژی  -فیزیک

مهندسی  -شیمی پلیمر

همه ) شیمی  -پلیمر

 (ها گرایش

مهندسی متالورژی و  -فیزیک

 مواد 

3 

 نوشت افزار با

 ساختار چوبی

 

 معمولی و اتود() مداد و مغز مداد 

چوب شناسی  -مهندسی چوب و کاغذ

 و صنایع چوب

مهندسی  -ها( گرایشهمه ) شیمی 

فیزیک  -فیزیک-مواد و متالورژی

 (های حالت جامدگرایش) مهندسی 

طراحی و مهندسی  -صنایع چوب

چوب شناسی و صنایع  -چوب

 چوب

سی مهند -ها( گرایشهمه ) شیمی  

 فیزیک  -مواد و متالورژی

طراحی و  -علوم و صنایع چوب

چوب شناسی  -مهندسی چوب

 و صنایع چوب 
ها(  گرایشهمه ) شیمی -

 مهندسی متالورژی و مواد

 فیزیک -

4 
  اسناد

 حقوق اسناد و قراردادهای تجاری اطالع رسانی علوم کتابداری و

ارک اسناد ومد  گرایشتاریخ 

 اطالع رسانیکتابداری و 
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 رشته تخصصی: اسناد و تجهیزات اداری و آموزشی

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش ردیف
 شته های تحصیلی مورد قبول ر

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 آرشیوی و نسخه شناسی علم اطالعات و دانش شناسی

 مطالعات آرشیوی

 علوم کتابداری و اطالع رسانی

علم اطالعات ودانش شناسی 

مطالعات کتابخانه های   گرایش

 عمومی

علم اطالعات ودانش شناسی 

مدیریت کتابخانه های   گرایش

 دیجیتال

علم اطالعات ودانش شناسی 

مدیریت کتابخانه های   گرایش

 دانشگاهی
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 رشته تخصصی

 مهندسی ساختمان و مصالح و فرآورده هاي ساختمانی
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 های ساختمانیمهندسی ساختمان و مصالح و فرآوردهرشته تخصصی: 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش ردیف
 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 بتن و قطعات بتنی 1

 

 

 

 

 ، سیمانی الیاف صاف ورق  ، بام رسی سفال ، آماده بتن 

 ، رسی آجر ، قائم های سوراخ با باربر سفالی های بلوک 

 موزاییک  ، داخلی کاربرد برای سیمانی موزاییک 

 سبک رسی جرهایآ ، بیرونی کاربرد برای سیمانی

 رسی آجری های پنل و افقی های سوراخ با غیرباربر

 سبک بتنی بلوک  ، افقی های سوراخ با غیرباربر سبک

 سیمان( موجدار)  شده داده شکل های ورق ، سلولی

جدول بتنی  ، بتن پر مقاومت ، اتصال قطعات و الیافی

 فشار تحت سیمان و آزبست لوله   ، پیش ساخته

 /زمینه  گرایشژی مواد رمهندسی متالو

 سرامیک

 سرامیک  گرایشمهندسی مواد 

 مهندسی صنایع شیمیایی معدنی

 ، سازه  گرایشچهار  مهندسی عمران با

 آب و راه ، خاک

 مهندسی معدن 

 کارشناسی مهندسی عمران 

 عمران-عمران

 مهندس اجرایی عمران

 مهندسی ساختمان

 راه سازی -عمران

 عمران سد و شبکه

 ساختمان سازی -فناوری عمران

 

 سرامیک-مهندسی مواد

 سازه -ران مهندسی عم

 کارشناسی مهندسی عمران

 مهندسی فرآوری مواد معدنی

 مهندسی فرآوری مواد معدنی

شناسایی و   گرایشهندسی مواد م

 انتخاب مواد مهندسی

 مواد مرکب  گرایشمهندسی مواد 

 سازه  گرایشمهندسی عمران 

 زلزله  گرایشمهندسی عمران 

مدیریت   گرایشمهندسی عمران 

 ساخت

 

ژی و مواد با  مهندسی متالو

مواد  –سرامیک   گرایش

 پیشرفته  

خواص فیزیکی و   گرایشو 

 مواد مکانیکی

  مهندسی عمران

  گرایشعمران  مهندسی

 مدیریت ساخت

 زلزله  گرایشمهندسی عمران 

 سازه  گرایشمهندسی عمران 

  گرایشمهندسی عمران 

 ژئوتکنیک

 

 

انواع  ، انواع سیمان 2

 ، آهک  ، گچ

 ، سنگدانه ها

 ، آهکی پرتلند سیمان   ، بنایی سیمان ، پرتلند سیمان 

 پرتلند سیمان ، سفید سیمان   ، ای سرباره سیمان  

 سبک سیمانی بلوک   ، توخالی سیمانی بلوک  ، پوزوالنی

 /زمینه  گرایشژی مواد رمهندسی متالو

 سرامیک

 سرامیک  گرایشمهندسی مواد 

 سرامیک-مهندسی مواد

 مهندسی فرآوری مواد معدنی

 معدنی( ، محض ، کاربردی) شیمی 

مهندسی متالوژی و مواد با  

  گرایش ، سرامیک   گرایش

 مواد پیشرفته  
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 های ساختمانیمهندسی ساختمان و مصالح و فرآوردهرشته تخصصی: 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش ردیف
 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 ، آماده گچی اندودهای و ساختمانی های گچ  ، باربر غیر

 برای زنده آهک   ، گچی دار روکش گچی صفحات  

 ، بنایی مصارف برای هیدراته آهک ، تمانیساخ مصارف

 ، ساختمانی مصارف برای هیدراته هیدرولیکی آهک 

 ، خاک تثبیت برای آهک  ، پرداخت برای هیدراته آهک 

 مصرف مورد سنگدانه ، بلوک گچی ، سقف پوش گچی

 ، بتن در

 دسی صنایع شیمیایی معدنیمهن

 مهندسی معدن

 محض( ، کاربردی) شیمی 

غذایی صنایع غیر از ) مهندسی شیمی 

 و نساجی(

 زمین شناسی

 زمین شناسی کاربردی

 ها( گرایشکلیه ) مهندسی عمران 

  گرایشمهندسی شیمی 

 وسینتیک و کاتالیستترم

صنایع   گرایشمهندسی شیمی 

 شیمیایی معدنی

 پلیمر  گرایشمهندسی شیمی 

 نانو فناوری  گرایشمهندسی شیمی 

 مهندسی شیمی

 علوم پایه  گرایشمهندسی پلیمر 

 مهندسی پلیمر

 پلیمر  گرایشمهندسی مواد 

 پلیمر  گرایشمهندسی شیمی 

 علوم و تکنولوژی پلیمر

 ، آلی ، پلیمرهای  گرایششیمی 

 تجزیه ، کاربردی ، معدنی

رسوب شناسی و   گرایشعلوم زمین 

 سنگ شناسی رسوبی

زمین شناسی -علوم زمین شناسی

 مهندسی

فسیل شناسی  -علوم زمین شناسی

خواص فیزیکی و   گرایشو 

 مواد مکانیکی

 شیمیمهندسی 

 شیمی

 مهندسی پلیمر

 مهندسی شیمی

 ، معدنی ، آلی ، شیمی پلیمر

 تجزیه ، کاربردی

کلیه ) مهندسی عمران 

 ها( گرایش

زمین شناسی -زمین شناسی 

 مهندسی

سنگ شناسی -زمین شناسی 

 رسوبی و رسوب شناسی

رسوب   گرایشعلوم زمین 

 شناسی
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 های ساختمانیمهندسی ساختمان و مصالح و فرآوردهرشته تخصصی: 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش ردیف
 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 و چینه شناسی

 علوم زمین شناسی

 زمین شیمی  گرایشعلوم زمین 

زمین شناسی   گرایشعلوم زمین 

 مهندسی

 ها( گرایش کلیه) مهندسی عمران 

 و با توجه به کمبود رشته ها در استانها اضافه شده است ت کل استانهاااداررشته های عمران و زمین شناسی و مهندسی عمران بر اساس نظر یادآوری: 

 ، انواع تیرچه 3

پانل  ، خرپای تیرچه

های ساندویچی 

  ک سه بعدیسب

 های سقف در مصرف مورد تیرچه و تیرچه خرپای 

 بلوک  ، بعدی 3 سبک ساندویچی پانل   ، بلوک تیرچه

  ، بلوک تیرچه های سقف در مصرف مورد سقفی

 ، سازه  گرایش چهار  مهندسی عمران با

 آب و راه ، خاک

 کارشناسی مهندسی عمران 

 عمران-عمران

 مهندسی ساختمان

ساختمان -عمران مهندسی فناوری 

 سازی

 سازی راه -عمران

 عمران سد و شبکه

 ساختمان سازی -فناوری عمران

 مهندسی عمران سازه

 مهندسی عمران 

 زلزله  گرایشمهندسی عمران 

 سازه  گرایشمهندسی عمران 

 زلزله  گرایشمهندسی عمران 

مدیریت   گرایشمهندسی عمران 

 ساخت

 ژئوتکنیک  گرایشمهندسی عمران 

 

 عمران سازه مهندسی

 مهندسی عمران 

 زلزله  گرایشمهندسی عمران 

  گرایشمهندسی عمران 

 ژئوتکنیک

  مهندسی عمران

  گرایشعمران  مهندسی

 مدیریت ساخت

 زلزله  گرایشمهندسی عمران 

 سازه  گرایشمهندسی عمران 

  گرایشمهندسی عمران 

 ژئوتکنیک
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 های ساختمانیمهندسی ساختمان و مصالح و فرآوردهرشته تخصصی: 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش ردیف
 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 

 قیر  4

  

 /زمینه  گرایشژی مواد رمهندسی متالو قیر

 سرامیک

 سرامیک  گرایشمهندسی مواد 

 مهندسی صنایع شیمیایی معدنی

 معدنی( ، محض ، کاربردی) شیمی 

 ندارد(  گرایش) مهندسی شیمی 

 مهندسی پلیمر

 مهندسی علوم و فناوری پلیمر

 صنایع پاالیش-مهندسی شیمی

 طراحی و مهندسی پتروشیمی

 مهندسی عملیات صنایع پتروشیمی

 مهندسی صنایع پلیمر

 هندسی نفت صنایع نفتم

هندسی نفت طراحی فرایندهای م

 صنایع نفت

 طراحی و مهندسی پلیمر

 

 

 سرامیک-مهندسی مواد

 معدنی( ، محض ، کاربردی) شیمی 

 مهندسی شیمی

 مهندسی پلیمر

 مهندسی فرایندهای پلیمریزاسیون

 نانو فناوری-مهندسی پلیمر

 علوم و تکنولوژی پلیمر-پژوهشی

 معدنی( ، محض ، کاربردی) شیمی 

  گرایشمهندسی شیمی 

 ترموسینتیک و کاتالیست

صنایع   گرایشمهندسی شیمی 

 شیمیایی معدنی

 پلیمر  گرایشمهندسی شیمی 

 مهندسی شیمی

 مهندسی پلیمر

 پلیمر  گرایشمهندسی مواد 

 پلیمر  گرایشمهندسی شیمی 

 علوم و تکنولوژی پلیمر

مهندسی متالوژی و مواد 

 سرامیک  گرایش

 سی شیمیمهند

 ، محض ، کاربردی) شیمی 

 پلیمر( ، معدنی و تجزیه و آلی

 مهندسی پلیمر

 هندسی شیمیم
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 های ساختمانیمهندسی ساختمان و مصالح و فرآوردهرشته تخصصی: 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش ردیف
 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 

انواع عایق های  5

رطوبتی الیه ای 

 پیش ساخته

 عایق   ، اکسیده نوع بام ساخته پیش رطوبتی های عایق 

 عایق  ، پی برای قیری ساخته پیش رطوبتی های

  ، الستیکیپ پلیمری بام ساخته پیش قیری رطوبتی

 /زمینه  گرایشژی مواد رمهندسی متالو

 سرامیک

 سرامیک  گرایشمهندسی مواد 

 مهندسی صنایع شیمیایی معدنی

 مهندسی پلیمر 

 مهندسی شیمی پلیمر 

 طراحی و مهندسی پلیمر 

 مهندسی صنایع پلیمر

 مهندسی پلیمر

 مهندسی علوم و فناوری پلیمر

 صنایع پاالیش-مهندسی شیمی

 دسی پتروشیمیطراحی و مهن

 مهندسی عملیات صنایع پتروشیمی

 مهندسی صنایع پلیمر

 هندسی نفت صنایع نفتم

هندسی نفت طراحی فرایندهای م

 صنایع نفت

 ، سازه  گرایش چهار  مهندسی عمران با

 سرامیک-مهندسی مواد

 علوم و تکنولوژی پلیمر-پژوهشی

 سازه  گرایشمهندسی عمران 

 زلزله  گرایشمهندسی عمران 

مدیریت   گرایشمهندسی عمران 

 ساخت

 ژئوتکنیک  گرایشمهندسی عمران 

 معدنی( ، محض ، ردیکارب) شیمی 

 مهندسی شیمی

 مهندسی پلیمر

 مهندسی فرایندهای پلیمریزاسیون

 علوم و تکنولوژی پلیمر-پژوهشی

معدنی  ، محض ، کاربردی) شیمی 

 و تجزیه(

  گرایشمهندسی شیمی 

 ترموسینتیک و کاتالیست

صنایع   گرایشمهندسی شیمی 

 شیمیایی معدنی

 3مهندسی متالوژی و مواد با 

 زیر  گرایش

 مواد پیشرفته -1

 مکانیکیخواص فیزیکی و -2

 مواد

 سرامیک  -3

  مهندسی عمران

  گرایشعمران  مهندسی

 دیریت ساختم

 زلزله  گرایشمهندسی عمران 

 سازه  گرایشمهندسی عمران 

  گرایشمهندسی عمران 

 ژئوتکنیک

 مهندسی پلیمر

 شیمی پلیمر

 مهندسی شیمی

 ، های کاربردی گرایش) شیمی 

 ، معدنی و تجزیه و آلی ، محض
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 های ساختمانیمهندسی ساختمان و مصالح و فرآوردهرشته تخصصی: 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش ردیف
 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 آب و راه ، خاک

 مهندسی معدن 

 کارشناسی مهندسی عمران 

 عمران-عمران

 مهندس اجرایی عمران

 مهندسی ساختمان

 سازی راه -نعمرا

 عمران سد و شبکه

  ساختمان سازی -فناوری عمران

 های کاربردی و محض گرایششیمی 

 پلیمر  گرایشمهندسی شیمی 

 نانو فناوری  گرایشی مهندسی شیم

 مهندسی شیمی

 نانو فناوری  گرایشمهندسی پلیمر 

 علوم پایه  گرایشمهندسی پلیمر 

 مهندسی پلیمر

 پلیمر  گرایشمهندسی مواد 

 پلیمر  گرایشمهندسی شیمی 

 علوم و تکنولوژی پلیمر

 کامپوزیت  گرایشمهندسی پلیمر 

 علوم و تکنولوژی پلیمر-ژوهشیپ

 مهندسی عمران سازه

 مهندسی عمران 

 سازه  گرایشمهندسی عمران 

 زلزله  گرایشمهندسی عمران 

مدیریت   گرایشمهندسی عمران 

 ساخت

 ژئوتکنیک  گرایشمهندسی عمران 

 

 پلیمر(
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 های ساختمانیمهندسی ساختمان و مصالح و فرآوردهرشته تخصصی: 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش ردیف
 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

6  

انواع عایقهای 

 حرارتی و صوتی 

در حرارت   مکانیکمهندسی - ، ای نهکارخا معدنی  پشم - حرارتی عایقهای 

 وسیاالت

 ماشین االت  مکانیکمهندسی -

 در طراحی جامدات  مکانیکمهندسی -

    مکانیکمهندسی 

 نیروگاه- مکانیک

 مهندسی مواد ومتالوژی

ی ها گرایشمهندسی متالوژی مواد 

متالوژی صنعتی  ، متالوژی استخراجی

 سرامیک و

و  مهندسی تولید اهن-مهندسی مواد -

مهندسی شکل -فوالد مهندسی مواد 

 دادن فلزات

 گری ریختهمهندسی -مهندسی مواد -

 سرامیک-مهندسی مواد

 ایمنی وحفاظت-مهندسی بازرسی -

 مهندسی پلیمر-

 مهندسی صنایع پلیمر-

 مهندسی علوم و فناوری پلیمر-

طراحی - مکانیکمهندسی -

 کاربردی

 تبدیل انرژی- مکانیکمهندسی -

 سیاالت- مکانیکمهندسی -

ها  گرایشکلیه )   مکانیکمهندسی 

 ، مگاترونیک ،  مکانیکجز بیوه ب

 و ساخت و تولید(  مکانیککتروال

 سرامیک-مهندسی مواد-

استخراج   گرایش-مهندسی مواد-

 فلزات

 مهندسی خوردگی و حفاظت مواد-

 مهندسی متالوژی و مواد -

 جوشکاری()

شناسایی و ، مهندسی مواد -

 انتخاب مواد مهندسی

 گری ریخته-مهندسی مواد-

 مهندسی مواد شکل دادن فلزات-

استخراج -مواد مهندسی متالوژی و-

 فلزات

 3مهندسی متالوژی و مواد با 

   گرایش

 مواد پیشرفته -1

 مکانیکیخواص فیزیکی و -2

 مواد

 سرامیک  -3

 هندسی شیمیم

 تبدیل انرژی  گرایش  مکانیک

ساخت و   گرایش  مکانیک

 تولید

طراحی   شگرای  مکانیک

 کاربردی

 مهندسی شیمی

 مهندسی پلیمر

 پلیمر  گرایشمهندسی شیمی 



 

 رياست جمهوري
 سازمان ملی استاندارد ايران 

 

216 

 

 های ساختمانیمهندسی ساختمان و مصالح و فرآوردهرشته تخصصی: 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش ردیف
 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 طراحی ومهندسی پلیمر-

 مهندسی عملیات صنایع پتروشیمی-

 شیمیطراحی و مهندسی پترو-

مهندسی ایمنی و بازرسی فنی شاخه -

 ایمنی و حفاظت

 برودتی و حرارتی  تاسیسات-

 شیمی  مهندسی-

تولید و جمع   گرایشمهندسی شیمی -

 آوری گاز

فرآوری و   گرایشمهندسی شیمی -

 انتقال گاز

مهندسی   گرایش -مهندسی شیمی-

 آتش

مواد پر   گرایش -مهندسی شیمی-

 انرژی

 ع پاالیشصنای-مهندسی شیمی-

 مهندسی صنایع شیمیایی معدنی-

 تاسیسات حرارتی و برودتی -

 ذوب فلزات -متالوژی  -

  گرایشمهندسی شیمی 

 ترموسینتیک و کاتالیست

صنایع   گرایشمهندسی شیمی 

 شیمیایی معدنی

 پلیمر  گرایشمهندسی شیمی 

 مهندسی شیمی

 نانو فناوری  گرایشمهندسی پلیمر 

 علوم پایه  گرایشمهندسی پلیمر 

 مهندسی پلیمر

 پلیمر  گرایشمهندسی مواد 

 پلیمر  گرایشمهندسی شیمی 

 علوم و تکنولوژی پلیمر

 کامپوزیت  گرایشمهندسی پلیمر 

 علوم و تکنولوژی پلیمر-ژوهشیپ
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 های ساختمانیمهندسی ساختمان و مصالح و فرآوردهرشته تخصصی: 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش ردیف
 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 تکنولوژی تغییر شکل فلزات

 

7  

مواد شیمیایی 

 ساختمانی

 مهندسی پلیمر بتن افزودنی مواد   ، کاشی چسب 

 مهندسی صنایع پلیمر

 طراحی و مهندسی پلیمر

 مهندسی علوم و فناوری پلیمر

 مهندسی شیمی

تولید و جمع   گرایشمهندسی شیمی 

 آوری گاز

فرآوری و   گرایشمهندسی شیمی 

 انتقال گاز

 مهندسی آتش-مهندسی شیمی

 مواد پرانرژی  گرایش-مهندسی شیمی

 صنایع پاالیش-مهندسی شیمی

 مهندسی صنایع شیمیایی معدنی 

 صنایع شیمیایی معدنی

 مهندسی مواد و متالوژی

 سرامیک  گرایشمهندسی مواد 

  گرایشمهندسی متالوژی مواد 

طراحی - مکانیکمهندسی -

 کاربردی

 تبدیل انرژی- مکانیکمهندسی -

 سیاالت- مکانیکمهندسی -

ها  گرایشکلیه )   مکانیکمهندسی 

 ، مگاترونیک ،  مکانیکجز بیوه ب

 و ساخت و تولید(  مکانیکالکترو

 سرامیک-مهندسی مواد-

استخراج   گرایش-مهندسی مواد-

 فلزات

 مهندسی خوردگی و حفاظت مواد-

 مهندسی متالوژی و مواد -

 جوشکاری()

شناسایی و ، مهندسی مواد -

 انتخاب مواد مهندسی

 گری ریخته-دمهندسی موا-

 مهندسی مواد شکل دادن فلزات-

 3مهندسی متالوژی و مواد با 

   گرایش

 مواد پیشرفته -1

 مکانیکیواص فیزیکی و خ-2

 مواد

 سرامیک  -3

 هندسی شیمیم

 تبدیل انرژی  گرایش  مکانیک

ساخت و   گرایش  مکانیک

 تولید

طراحی   گرایش  مکانیک

 کاربردی

 مهندسی شیمی

 مهندسی پلیمر

 پلیمر  گرایشمهندسی شیمی 
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 های ساختمانیمهندسی ساختمان و مصالح و فرآوردهرشته تخصصی: 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش ردیف
 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 سرامیک

نگهداری سد و  -عمران مهندسی 

  شبکه 

 مهندسی ساختمان

 ، سازه  گرایش چهار  مهندسی عمران با

 آب و راه ، خاک

 کارشناسی مهندسی عمران 

 عمران-عمران

 نقشه برداری -عمران

 مهندس اجرایی عمران

 

استخراج -مهندسی متالوژی و مواد-

 فلزات

  گرایشمهندسی شیمی 

 ترموسینتیک و کاتالیست

صنایع   گرایشمهندسی شیمی 

 شیمیایی معدنی

 پلیمر  گرایشمهندسی شیمی 

 نانو فناوری  گرایشمهندسی شیمی 

 مهندسی شیمی

 نانو فناوری  گرایشمهندسی پلیمر 

 علوم پایه  گرایشمهندسی پلیمر 

 نانو فناوری -مهندسی پلیمر 

 مهندسی پلیمر

 پلیمر  گرایشمهندسی مواد 

 پلیمر  گرایشمهندسی شیمی 

 علوم و تکنولوژی پلیمر

 کامپوزیت  گرایشمهندسی پلیمر 

 علوم و تکنولوژی پلیمر-ژوهشیپ
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 های ساختمانیمهندسی ساختمان و مصالح و فرآوردهرشته تخصصی: 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش ردیف
 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

زیردوشی و وان  8

ساخته شده از 

 ،  اکرلیک

 پروفیل های  

upvc و بلوک ها و

ت پلی صفحا

 استایرن 

 

 

 

 

 ، خانگی مصارف جهت اکریلیک جنس از دوشی زیر

 ، حرارتی عایق مصارف برای انبساط قابل استایرن پلی  

 استایرن پلی های دانه از شده ساخته صفحات و بلوکها

پروفایل های پلی وینیل کلراید سخت  ، شونده  منبسط

 (UPVC) برای تولید درها و پنجره ها 

  گرایشژی مواد مهندسی متالو

 سرامیک

 مهندسی پلیمر

 مهندسی صنایع پلیمر

 طراحی و مهندسی پلیمر

 مهندسی علوم و فناوری پلیمر

 مهندسی شیمی

تولید و جمع   گرایشمهندسی شیمی 

 آوری گاز

فرآوری و   گرایشمهندسی شیمی 

 انتقال گاز

 مهندسی آتش-مهندسی شیمی

 مواد پرانرژی  گرایش-مهندسی شیمی

 صنایع پاالیش-یمیمهندسی ش

 ، سازه  گرایش چهار  مهندسی عمران با

 آب و راه ، خاک

 مهندسی معدن 

 کارشناسی مهندسی عمران 

 عمران-عمران

 سرامیک-مهندسی مواد

 نانو فناوری-مهندسی پلیمر

 می پلیمرشی

 مهندسی پلیمر

 علوم و تکنولوژی پلیمر-پژوهشی

 

  گرایشمهندسی شیمی 

 ترموسینتیک و کاتالیست

صنایع   گرایشمهندسی شیمی 

 شیمیایی معدنی

 پلیمر  گرایشمهندسی شیمی 

 نانو فناوری  گرایشمهندسی شیمی 

 مهندسی شیمی

 سازه  گرایشمهندسی عمران 

 زلزله  گرایشمهندسی عمران 

مدیریت   گرایشی عمران مهندس

 ساخت

 ژئوتکنیک  گرایشمهندسی عمران 

 

 3مهندسی متالوژی و مواد با 

 زیر  گرایش

 مواد پیشرفته -1

 مکانیکیخواص فیزیکی و -2

 مواد

 سرامیک  -3

 مهندسی شیمی

 پلیمر  گرایشمهندسی شیمی 

 مهندسی پلیمر

  مهندسی عمران

  گرایشعمران  مهندسی

 مدیریت ساخت

 زلزله  گرایشران مهندسی عم

 سازه  گرایشمهندسی عمران 

  گرایشمهندسی عمران 

 ژئوتکنیک

نانو   گرایشمهندسی شیمی  

 فناوری
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 های ساختمانیمهندسی ساختمان و مصالح و فرآوردهرشته تخصصی: 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش ردیف
 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 مهندس اجرایی عمران

 مهندسی ساختمان

 راهسازی -عمران

 عمران سد و شبکه

  ساختمان سازی -فناوری عمران

 

انواع کاشی  9

 سرامیکی

و انواع سنگهای 

 ساختمانی

کاشی ضد  ، گروهی موزائیک کاشی  ، سرامیکی کاشی 

  ، اسید

 

 /زمینه  گرایشژی مواد رمهندسی متالو

 سرامیک

 سرامیک  گرایشاد مهندسی مو

 مهندسی صنایع شیمیایی معدنی

 شیمی کاربردی

  مهندسی شیمی 

 ها گرایشمهندسی معدن کلیه 

 

 سرامیک-مهندسی مواد

 شیمی پلیمر

 مهندسی پلیمر

 علوم و تکنولوژی پلیمر-پژوهشی

  گرایشمهندسی شیمی 

 ترموسینتیک و کاتالیست

صنایع   گرایشمهندسی شیمی 

 شیمیایی معدنی

 پلیمر  گرایششیمی  مهندسی

 نانو فناوری  گرایشمهندسی شیمی 

 مهندسی شیمی

 سازه  گرایشمهندسی عمران 

 زلزله  گرایشمهندسی عمران 

 3مهندسی متالوژی و مواد با 

 زیر  گرایش

 مواد پیشرفته -1

 مکانیکیخواص فیزیکی و  -2

 مواد

 سرامیک -3

 مهندسی شیمی

 پلیمر  گرایشمهندسی شیمی 

 مهندسی پلیمر

  مهندسی عمران

  گرایشعمران  مهندسی

 مدیریت ساخت

 زلزله  گرایشعمران مهندسی 
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 های ساختمانیمهندسی ساختمان و مصالح و فرآوردهرشته تخصصی: 

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش ردیف
 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

مدیریت   گرایشمهندسی عمران 

 ساخت

 ژئوتکنیک  گرایشمهندسی عمران 

 ها گرایشمهندسی معدن کلیه 

 سازه  گرایشمهندسی عمران 

  گرایشمهندسی عمران 

 ژئوتکنیک

نانو   گرایشمهندسی شیمی  

 فناوری

 ها گرایشن کلیه مهندسی معد

 

 و با توجه به کمبود رشته ها در استانها اضافه شده است. استانهاکل  اتادار عمران و زمین شناسی و مهندسی عمران بر اساس نظررشته های یادآوری: 
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 رشته تخصصی

 معدن و مواد معدنی
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 معدن و مواد معدنی رشته تخصصی:

 اندارد اجباری یا تشویقیمحصوالت مشمول است  گرایش ردیف
 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 انواع شیشه آالت  1

به غیر از ظروف )

انواع  ، بسته بندی(

 چینی آالت 

 ، ظروف ، بهداشتی)

 ، آیینه ها ، تزئینی(

انواع ظروف 

سرامیکی و 

 سرامیک تزئینی

 

 

 چینی ظروف   ، هداشتیب آالت چینی ، آیینه نقره اندود

 ، فلوت شیشه  - ساختمان شیشه  ، غذاخوری

 گرمایی وسایل در مصرف مورد ایمنی های شیشه  

 الیاف فلت  ، مشجر شیشه  - ساختمانی شیشه  ، خانگی

 شیشه   ، خوری غذا ای شیشه ظروف  ، شیشه

 با - دوجداره شیشه   ، کششی تخت شیشه -ساختمانی

 آبدیده ایمنی شیشه -ساختمانی  شیشه   ، هوا الیه

  ، خودرو ایمنی  شیشه   ، حرارتی

  مهندسی شیمی 

  گرایشژی مواد رمهندسی متالو

 سرامیک /زمینه

 سرامیک  گرایشمهندسی مواد 

 مهندسی صنایع شیمیایی معدنی

 و کاربردی محضهای  گرایش شیمی

 *زمین شناسی

 

-معدنی-ی ها گرایششیمی 

 و کاربردی -تجزیه

 فراوری مواد معدنی مهندسی

 مهندسی شیمی

 سرامیک  گرایشمهندسی مواد 

 مهندسی مواد

 *زمین شناسی

 

-معدنی-ی ها گرایششیمی 

 و کاربردی آلی -تجزیه

 مهندسی شیمی

 8مهندسی متالوژی و مواد با 

 زیر  گرایش

 مواد پیشرفته -1

 مواد مکانیکیخواص فیزیکی و -2

 سرامیک  -3

و  فرآیندهای استخراج فلزات-4

 مواد

خوردگی و پوشش و مهندسی -5

 سطح

 متالوژی پودر-6

 جوشکاری و اتصال مواد-7

 شکل دادن فلزات و مواد-8

 *زمین شناسی
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 معدن و مواد معدنی رشته تخصصی:

 اندارد اجباری یا تشویقیمحصوالت مشمول است  گرایش ردیف
 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 دیرگدازها  2

 نسوزها()

 های محض و کاربردی گرایششیمی  

 مهندسی صنایع شیمیایی معدنی

 سرامیک  گرایشمهندسی متالوژی 

 مهندسی معدن

 مهندسی اکتشاف معدن

 دسی استخراج معدنمهن

 مهندسی مواد 

 مهندسی متالوژی مواد

-معدنی-ی ها گرایششیمی 

 کاربردی -تجزیه

 مهندسی فراوری مواد معدنی

 مهندسی شیمی

 سرامیک  گرایشمهندسی مواد 

 مهندسی مواد

 

-معدنی-ی ها گرایششیمی 

 کاربردی -تجزیه

 مهندسی شیمی

 8مهندسی متالوژی و مواد با 

 زیر  گرایش

 د پیشرفتهموا -1

 مواد مکانیکیخواص فیزیکی و -2

 سرامیک -3

فرآیندهای استخراج فلزات و -4

 مواد

خوردگی و پوشش و مهندسی -5

 سطح

 متالوژی پودر-6

 جوشکاری و اتصال مواد-7

 شکل دادن فلزات و مواد-8

 

 کانه های معدنی  3

 انواع()

 زغال سنگ

 مهندسی استخراج معدن 

 مهندسی اکتشاف معدن

 شیمی مهندسی

 مهندسی شیمی

صنایع   گرایشمهندسی شیمی 

 شیمیایی معدنی

 مهندسی شیمی

طراحی   گرایشمهندسی شیمی 

 فرایند
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 معدن و مواد معدنی رشته تخصصی:

 اندارد اجباری یا تشویقیمحصوالت مشمول است  گرایش ردیف
 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

تولید و   گرایشمهندسی شیمی 

 جمع آوری گاز

فرآوری و   گرایشمهندسی شیمی 

 انتقال گاز

مهندسی   گرایشمهندسی شیمی 

 آتش

مواد   گرایشمهندسی شیمی 

 پرانرژی

 پاالیش  گرایشمهندسی شیمی 

 گاز  گرایشمهندسی شیمی 

 پتروشیمی  گرایشمهندسی شیمی 

 مهندسی صنایع شیمیایی معدنی 

 سی معدنمهند

 زمین شناسی

 زمین شناسی کاربردی

 شیمی

 شیمی محض

 شیمی کاربردی

 مهندسی صنایع شیمیایی 

  گرایشمهندسی شیمی 

 فرآیندهای جداسازی

 مهندسی استخراج معدن

 مهندسی اکتشاف معدن

 مهندسی فرآوری مواد معدنی

 مهندسی معدن

استخراج   گرایشمهندسی معدن 

 مواد معدنی

فرآوری   گرایشمهندس معدن 

 مواد معدنی

 زمین شیمی

 شیمی

 تجزیه  گرایششیمی 

 شیمی معدنی  گرایششیمی 

 شیمی کاربردی  گرایششیمی 

 زمین شیمی  گرایشمین علوم ز

 

 

  گرایشمهندسی شیمی 

 فرایندهای جداسازی

نانو   گرایشمهندسی شیمی 

 فناوری

 مهندسی معدن

استخراج مواد  -مهندسی معدن 

 معدنی

اکتشاف مواد  -مهندسی معدن 

 معدنی

فراوری مواد  -مهندسی معدن 

 معدنی

 شیمی

 ربردیشیمی کا

 شیمی تجزیه  گرایششیمی 

 شیمی معدنی  گرایششیمی 

 شیمی

 نانو شیمی نظری  گرایششیمی 

نانو شیمی ، علوم و فناوری نانو 

 نانو مواد معدنی  گرایش
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 معدن و مواد معدنی رشته تخصصی:

 اندارد اجباری یا تشویقیمحصوالت مشمول است  گرایش ردیف
 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

مهندسی تکنولوژی فرآوری مواد 

 معدنی فلزی

 مهندسی تکنولوژی معدن

مهندسی فناوری فرآوری مواد 

 معدنی فلزی

 

 

 

 

  گرایشژی مواد رمهندسی متالو  گوهر شناسی 4

 سرامیک /زمینه

 سرامیک  گرایشمهندسی مواد 

 زمین شناسی

 زمین شناسی کاربردی

 ک حالت جامد فیزی

 فیزیک اپتیک

 ها گرایشمعدن کلیه 

 طراحی و ساخت طال و جواهر

 

  گرایشژی مواد رمهندسی متالو

 سرامیک /زمینه

 فیزیک حالت جامد 

 فیزیک اپتیک

های استخراج  گرایش) معدن 

اقتصاد و  ، اکتشاف معدن ، معدن

  گرایش ، مدیریت مواد معدنی

 (فراوری مواد معدنی

 پژوهش هنر

 پژوهش هنر  گرایشای هنر دکتر

های استخراج  گرایش) معدن 

فراوری اکتشاف معدن و  ، معدن

 (مواد معدنی
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 رشته تخصصی

 برق و الکترونیک
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 برق و الکترونیک رشته تخصصی:

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش ردیف
 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری ی ارشدکارشناس کارشناسی

تجهیزات روشنایی  1

 و المپ

 تنگستن ای رشته المپ 

 هالوژن تنگستن های المپ  

 کالهک دو فلورسنت های المپ  

 کم مصرف() سرخود باالست فلورسنت های المپ  

 کالهک تک فلورسنت های المپ  

 (خودرو ای رشته های المپ)  موتورسیکلت المپ  

 ای ولهل فلورسنت های المپ نگهدارنده 

 سرخود باالست( LED)  نوری دیود المپ 

 زیاد فشار با جیوه بخار المپهای 

 پرفشار سدیم بخار های المپ 

 دهالی متال های المپ 

 کم فشار با سدیم بخار های المپ 

رای جسایر کاالهای مشابه که منبعد مشمول مقررات ا و 

 اجباری استاندارد می گردد

 

 (ها گرایشکلیه )  مهندسی برق

 ها( گرایشکلیه ) فیزیک 

 فیزیک مهندسی

 

 ها( گرایشکلیه )  مهندسی برق

 ها( گرایشکلیه ) فیزیک 

 ها( گرایشکلیه )  فوتونیک

 نانوفتونیک-فتونیک

کلیه )  مهندسی برق

 ها( گرایش

 ها( گرایشکلیه ) فیزیک 

  ها( گرایشکلیه ) فتونیک 

نانو  ، فناوری نانو  لوم وع

 فتونیکنانو   گرایشفیزیک با

 

 های کابل-سوم قسمت- الستیکی عایق با های کابل انواع سیم و کابل 2

 سیلیکون عایق با حرارت دربرابر مقاوم

 از غیر کیلوولت 3و 1 اسمی ولتاژ با قدرت های کابل

 هالوژن بدون های کابل

 ک در شاخه حالت جامدفیزی-

 فیزیک کاربردی-

 ها( گرایشکلیه )  مهندسی برق

 ک در شاخه حالت جامدفیزی

کلیه ) مهندسی برق 

 ها(  گرایش

 ک در شاخه حالت جامدفیزی
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 برق و الکترونیک رشته تخصصی:

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش ردیف
 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری ی ارشدکارشناس کارشناسی

 انعطاف قابل بندهای و ها کابل

 -23 قسمت- کابل مدیریت برای مجرایی های سیستم

 ویژه الزامات-پذیر انعطاف محافظ لوله های  سیستم

 های کابل -ششم قسمت- الستیکی عایق با های کابل

 الکتریکی قوس با کاری جوش

 انعطاف قابل های سیم 

 الکیّ گرد آلومینیومی سیم

 قسمت- پیچی سیم های سیم از خاصی انواع ویژگیهای

 ایمید استر پلی یا استر پلی الک با گرد مسی سیم -13

 غیرقابل کابل متحرک انصاالت کابلهای و باالبر ابلک  

 انعطاف

 انعطاف قابل یرمواد غذایی   سی 

 طبقه، ایمید استر پلی الک گردبا مسی سیم 

 181حرارتی

 و بندهای -چهارم قسمت- الستیکی عایق با های کابل

 انعطاف قابل های کابل

 قسمت- پیچی سیم های سیم از خاصی انواع ویژگیهای 

 حرارت طبقه ، ایمید استر پلی الک با گرد مسی سیم-8

 ولتاژ با کلراید وینیل پلی روکش و عایق با کابل و سیم

 ها(  گرایشکلیه ) مهندسی برق -

کاربری مخابرات در دو شاخه سوییچ -

 و انتقال

کارشناسی کاربردی مخابرات در دو -

 انتقال -2سوئیچ -1شاخه 

 مهندسی تکنولوژی مخابرات انتقال-

 الکترونیک دریاییمخابرات و 

 (تجاری) مخابرات و الکترونیک دریایی

 مخابرات هواپیما

 محض ، های کاربردی گرایششیمی 

 تجزیه( ، محض، کاربردی) شیمی 

 

 ، محض، کاربردی) شیمی 

 زیه(تج
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 برق و الکترونیک رشته تخصصی:

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش ردیف
 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری ی ارشدکارشناس کارشناسی

 ه کابل- هفتم قسمت- ولت 751/451 وخود تا اسمی 

-21 قسمت- کابل مدیریت برای مجرایی های سیستم

 ویژه الزامات- صلب محافظ لوله های  سیستم

 الکی تخت مسی سیم 

 تاوخود6KV (UM =7/2 KV ) تاژاسمیول با های کابل

31KV (UM =36KV 

انواع وسایل قطع و  3

وصل و کنترل 

 کننده ها

 

 خانگی برقی کلیدهای

 دستگاه برقی های کلید  

 مصارف برای الکترونیکی محافظ و دوشاخه و پریز

 خانگی

 ادیسون رزوه با سرپیچ  

 های کلید)  خانگی مصارف برای مدار های کننده طعق

 (مینیاتوری

 اضافه برابر در کلی حفاظت با مدار های کننده قطع

 RCBO جریان

 

 ها( گرایشکلیه ) مهندسی برق 

کاربری مخابرات در دو شاخه سوییچ -

 و انتقال

 الکترونیک هواپیماییمهندسی -

 مخابرات هواپیماییمهندسی -

  ها گرایشکلیه فیزیک -

 فیزیک مهندسی -

 مخابرات و الکترونیک دریایی-

 الکترونیک هواپیما-

 مخابرات هواپیما-

 نیک کاربردیالکترو-

 قدرت –مهندسی تکنولوژی برق -

 شبکه های انتقال و توزیع-برق -

 -شاخه حالت جامد  2فیزیک در 

 یداتمی و مولکولی بنیا

مهندسی سیستم های میکرو و -

  مکانیکنانوالکترو

 ها( گرایشکلیه ) برق مهندسی -

نانو -مهندسی نانو فناوری-

 الکترونیک

 راه آهن برقی-مهندسی راه آهن-

 مهندسی کنترل

 مهندسی مخابرات

 

 ها( گرایشه کلیفیزیک -

  گرایشبا   علوم و فناوری نانو-

 نانو الکترونیک

کلیه )  مهندسی برق-

 ها( گرایش
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 برق و الکترونیک رشته تخصصی:

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش ردیف
 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری ی ارشدکارشناس کارشناسی

 کنترل و ابزار دقیق

 مهندسی تکنولوژی برق مترو 

  مخابرات  گرایش-مهندسی تکنولوژی

 مترو

  گرایش-مهندسی تکنولوژی مخابرات-

 سوئیچ های شبکه ثابت

 3مهندسی تکنولوژی کنترل با -

-3رآیندف-2ساخت و تولید-1: گرایش

 ابزار دقیق

 الکترونیک-

 

لوازم برقی خانگی و  4

 تجاری -صنعتی

 آب مکش قدرت با کننده زیتم لیوسا و یبرق جارو

 اتوی برقی

 برقی لباسشویی ماشین  

 برقی پزی خوراک های اجاق و فرها  

 برقی(  وم اصالح ماشین)  تراش ریش

 مایکروفر()  موج ریز های اجاق

 پزی خوراک اجاق هود  

 مکنده و دمنده های بادبزن  

 ها گرایشبا کلیه مهندسی برق -

 مهندسی تکنولوژی الکترونیک

تاسیسات  -  مکانیکمهندسی فناوری 

و  فقط یخ و کولر)  حرارتی و برودتی

 یخچال

 مهندسی کنترل و ابزار دقیق

 ها گرایشکلیه  فیزیک

 فیزیک مهندسی

 فیزیک

 حالت جامد -1فیزیک درشاخه 

 ایمنی صنعتی

 ه گرایشکلیه  مهندسی برق

مهندسی سیستم های میکرو و -

 ها( گرایشکلیه ) فیزیک

 ها مهندسی برق کلیه گرایش-
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 برق و الکترونیک رشته تخصصی:

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش ردیف
 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری ی ارشدکارشناس کارشناسی

 برقی های کش حشره  

 مایعات برقی کننده گرم 

 آشپزخانه برقی ماشینهای

 فوری برقی های کن گرم آب  

 مو و پوست از مراقبت مخصوص برقی وسایل  

 ی(ذخیره ا) خانگی دار مخزن برقی های آبگرمکن

 گرم آب توزیع و سرد نوشیدنی تحویل وسایل

 (آبسردکن -آبگرمکن)

 بخور()  سازخانگی رطوبت

 روغن در وری غوطه روش به ها کن سرخ  

 شوی کف و ساب کف های ماشین  

 برقی های چه تشک و پتوها  

 باز فضای مخصوص برقی پزهای کباب  

 برقی شیردوش های ماشین  

 (فریزر یخچال ، فریزر، لیخچا) وسایل برودتی خانگی 

 اتو پرس

 محیط های کننده گرم 

 ویترینی برودتی کابین  

 چیلر

فقط )  تاسیسات حرارتی و برودتی

 کولر( یخچال و

 

  مکانیکنانوالکترو

 مهندسی سیستمهای انرژی

  گرایشمهندسی سیستمهای انرژی 

 سیستم های انرژی
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 برق و الکترونیک رشته تخصصی:

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش ردیف
 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری ی ارشدکارشناس کارشناسی

 برقی کن باز درب و باز  

 ای الیه فشرده چوب  

 ای کرکره درب محرک  

 بازکن درب کامل ست  

 خانگی برقی ظرفشویی های ماشین 

 گرمازای واحدهای ، ثابت برقی پز خوراک های اجاق

 مشابه وسایل و فرها ، ای صفحه

 باز فضای مخصوص پزهای کباب 

 های محیط در کربن اکسید مونو گاز نشت ساز آشکار

 مسکونی

 اماکن در احتراق قابل گازهای نشت آشکارسازهای 

 مسکونی

 حمل قابل زای گرما ابزارهای 

 بخار یا مایع از استفاده با سطوح کننده تمیز وسایل 

 خانگی مصارف برای

 تجاری ای سکه های اشینم و توزیع لوازم 

 خیاطی چرخ 

انواع مبدل ها و  5

یستم ها و س

 ها گرایشمهندسی برق کلیه  

 مهندسی تأسیسات حرارتی و برودتی

 ها( گرایشکلیه ) برق مهندسی 

 هندسی مخابراتم

 ها( گرایشکلیه )  مهندسی برق

 ها( گرایشکلیه ) مخابرات 



 

 رياست جمهوري
 سازمان ملی استاندارد ايران 

 

234 

 

 برق و الکترونیک رشته تخصصی:

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش ردیف
 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری ی ارشدکارشناس کارشناسی

تجهیزات انتقال و 

توزیع انتقال و 

توزیع انرژی 

 الکتریکی

 

 فناوری شبکه های توزیع برق

 فناوری شبکه های انتقال برق

 مهندسی تکنولوژی الکترونیک

 مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی

های  سوئیچ  گرایشتکنولوژی مخابرات ـ 

 شبکه ثابت

 تکنولوژی مخابرات مترو

 سوئیچ های شبکه ثابت-فناوری مخابرات

  گرایش  مکانیکمهندسی فناوری 

 تاسیسات حرارتی و برودتی

 مهندسی کنترل و ابزار دقیق

  های انتقال و گرایشمخابرات 

 سوئیچ

 قدرت –تکنولوژی برق 

  ، های انتقال و توزیع تکنولوژی برق ـ شبکه

شبکه های انتقال و   گرایشلوژی برق تکنو

 توزیع

 مهندسی کنترل

 مهندسی سیستمهای انرژی

  گرایشمهندسی سیستمهای انرژی 

 سیستم های انرژی

 

 مهندسی سیستم های انرژی 

 ژِی(سامانه های انر)

 انرژی

انواع ماشین های  6

 الکتریکی دوار

 

 الکتروموتور()  دوار الکتریکی ماشین

 القایی فاز موتورسه الکترو  

 القایی فاز الکتروموتورتک 

 مهندسی کنترل و ابزار دقیق

 ها( گرایشهمه ) مهندسی برق 

فیزیک   گرایشعلوم مهندسی 

 ها( گرایشهمه ) رق مهندسی ب

 اجزاء دقیق

لیسانس مهندسی ) ایمنی صنعتی 

همه ) رق مهندسی ب

 ها( گرایش
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 برق و الکترونیک رشته تخصصی:

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش ردیف
 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری ی ارشدکارشناس کارشناسی

 مهندسی 

علوم مهندسی   گرایشعلوم مهندسی 

 اتیمحاسب

 قدرت –مهندسی تکنولوژی برق 

 فناوری شبکه های توزیع برق

 فناوری شبکه های انتقال برق

 برق(

 مهندسی مکاترونیک

 

 ، قطعات نیمه هادی 7

مقاومت  ، خازن ها

های برد، القاگرها، ها

 مدارچاپی

 ها گرایشبرق کلیه  

 مهندسی تکنولوژی الکترونیک

 مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی

 تکنولوژی مخابرات ـ انتقال

 تکنولوژی مخابرات ـ سوئیچ

  گرایشتکنولوژی مخابرات ـ 

 سوئیچهای شبکه ثابت

سوئیچ های شبکه -فناوری مخابرات

 ثابت

 حالت جامد  گرایشفیزیک 

فیزیک   ایشگرمهندسی  علوم

 ها گرایشمخابرات کلیه  مهندسی

 

 ها گرایشکلیه  –مهندسی برق 

 حالت جامد  گرایشفیزیک 

 الیه های نازک  گرایشفیزیک 

 نانو فیزیک

مهندسی سیستم های میکرو و 

  مکانیکنانوالکترو

 مهندسی مخابرات

 مهندسی مکاترونیک

نانو   گرایشمهندسی نانو فناوری 

 الکترونیک

 لوژی میکرو ماشینمهندسی تکنو

 

 

کلیه  –مهندسی برق 

 ها گرایش

نانو  ، علوم و فناوری نانو 

 فیزیک

نانو  ، علوم و فناوری نانو 

 نانو ساختارها  گرایشفیزیک 

نانو  ، علوم و فناوری نانو 

 نانو فوتونیک  گرایشفیزیک 

 حالت جامد  گرایشفیزیک 

فیزیک ماده   گرایشفیزیک 

 چگال

،  نانو علوم وفناوری نانو 

نانو  -1 های: فیزیک باگرایش
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 برق و الکترونیک رشته تخصصی:

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش ردیف
 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری ی ارشدکارشناس کارشناسی

 نانو ساختارها-2فتونیک 

  صنعتی و کششی وسایل سربی اسید باتری  باتری ها 8

 ملیتی ثانویه سلولهای باتریهاو

 کادمیوم-نیکل ثانویه باتریهای 

 باتری راه انداز اسید سربی خودرو

 باتری موتورسیکلت

 باتری اسید سربی ساکن منفذ دار

 سربی سیلد ساکن باتری اسید

 

 

 ها گرایشمهندسی برق کلیه 

شبکه های   گرایشتکنولوژی برق 

 انتقال و توزیع

 فناوری شبکه های توزیع برق

 فناوری شبکه های انتقال برق

 مهندسی صنایع شیمیایی

 محض و کاربردیشیمی 

 مهندسی شیمی

 مهندسی صنایع شیمیایی معدنی

 فیزیک حالت جامد

 

 ها شگرایمهندسی برق کلیه 

ه ها ب گرایشکلیه  مهندسی شیمی

 جز غذایی و نساجی

 شیمی آلی  گرایششیمی 

 تجزیهشیمی   گرایششیمی -

 شیمی فیزیک  گرایششیمی 

 شیمی معدنی  گرایششیمی -

 شیمی پلیمر  گرایششیمی 

 شیمی پیشرانه  گرایششیمی -

 شیمی کاتالیست  گرایششیمی -

 شیمی کاربردی  گرایششیمی 

 نانو شیمی

 ستم محرکه خودروسی

 فیزیک حالت 

 

 ها گرایشمهندسی برق کلیه 

 شیمی 

 شیمی کاربردی

 شیمی آلی  گرایششیمی 

 شیمی تجزیه  گرایششیمی 

 شیمی فیزیک  گرایششیمی 

 شیمی معدنی  گرایششیمی 

 شیمی پلیمر-شیمی

نانو  ، علوم و فناوری نانو 

 فیزیک

نانو  ، علوم و فناوری نانو 

 ساختارها نانو  گرایشفیزیک 

 نانو ، علوم و فناوری نانو 

 نانو فوتونیک  گرایشفیزیک 

نانو   گرایششیمی 

 سوپرامولکول

نانو شیمی   گرایششیمی  

 نظری
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 برق و الکترونیک رشته تخصصی:

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش ردیف
 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری ی ارشدکارشناس کارشناسی

 نانو مواد معدنی  گرایششیمی 

 مهندسی شیمی

  گرایشمهندسی شیمی 

 فرایندهای جداسازی

نانو   گرایشمهندسی شیمی 

 فناوری

 

 ها گرایشی برق کلیه مهندس  عایق های الکتریکی 9

 قدرت –تکنولوژی برق 

شبکه های   گرایشتکنولوژی برق 

 انتقال و توزیع

 فناوری شبکه های توزیع برق

 فناوری شبکه های انتقال برق

 مهندسی تکنولوژی الکترونیک

 مهندسی صنایع شیمیایی

تاسیسات  -  مکانیکمهندسی فناوری 

 حرارتی و برودتی

 قمهندسی کنترل و ابزار دقی

 شیمی

 ها گرایشمهندسی برق کلیه 

 لیشیمی آ  گرایششیمی 

 تجزیهشیمی   گرایششیمی 

 شیمی معدنی  گرایششیمی 

 شیمی کاتالیست  گرایششیمی 

 شیمی کاربردی  گرایششیمی 

 شیمی فیزیک

 فیزیک

 حالت جامد   گرایشفیزیک 

 نانو شیمی

 نانو فیزیک

 مهندسی شیمی

 ها گرایشمهندسی برق کلیه 

 شیمی

 شیمی کاربردی

 شیمی آلی  گرایششیمی 

 شیمی تجزیه  گرایششیمی 

 شیمی فیزیک  گرایششیمی 

 شیمی معدنی  گرایششیمی 

 علوم و فناوری نانو

نانو  ، علوم و فناوری نانو 

 فیزیک

نانو  ، علوم و فناوری نانو 

 نانو ساختارها  گرایشفیزیک 
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 برق و الکترونیک رشته تخصصی:

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش ردیف
 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری ی ارشدکارشناس کارشناسی

 شیمی کاربردی

 محض  گرایششیمی 

 فیزیک مهندسی

 اتمی  گرایشفیزیک 

 حالت جامد  گرایشفیزیک 

 نظری  گرایشفیزیک 

غذایی و صنایع جز ه ب مهندسی شیمی

 نساجی و الیاف

 مهندسی تاسیسات برودتی و حرارتی

 مهندسی صنایع شیمیایی معدنی

 

صنایع   گرایشمهندسی شیمی 

 شیمیایی معدنی

 

 نانو فوتونیک  گرایش و

نانو ، علوم و فناوری نانو -

 شیمی

نانو ، و فناوری نانو علوم 

نانو   گرایششیمی 

 سوپرامولکول

نانو ، علوم و فناوری نانو 

 نانو مواد معدنی  گرایششیمی 

 فیزیک

 فیزیک ذرات

 حالت جامد  گرایشفیزیک 

 نظری  گرایشفیزیک 

  گرایش2علوم و فناوری نانو با 

علوم ،  نانو مواد و نانو الکترونی

فناوری نانو ،  نانو فیزیک  و

نانو فتونیک  -1های:  رایشگبا

 نانو ساختارها-2

علوم وفناوری نانو ، نانو شیمی 

نانو مواد -های:  گرایشبا 
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 برق و الکترونیک رشته تخصصی:

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش ردیف
 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری ی ارشدکارشناس کارشناسی

 نانو سوپرامولکول -3معدنی 

نانو   گرایشعلوم و فناوری نانو 

 الکترونیک

نانو   گرایشعلوم و فناوری نانو 

 مواد

جز غذایی ه ب مهندسی شیمی

 و نساجی و الیاف

 

ها و انواع سیستم  11

 ، لوازم صوتی

تصویری و برقی 

 اداری

 چاپگر

 تچهیزات اداری

 رایانه

 الکترونیک

 مهندسی تکنولوژی الکترونیک

 مهندسی فناوری الکترونیک صنعتی

  گرایشمهندسی برق با  دو -

  ، مخابرات ، الکترونیک

 

 مهندسی پالسما

 اجزاء دقیق

 مخابرات نوری –برق 

 الکترونیک –مهندسی برق 

افزاره های   گرایشبرق مهندسی -

 میکرو و نانوالکترونیک

سیستمهای   گرایشمهندسی برق -

 الکترونیک دیجیتال

شبکه های   گرایشمهندسی برق 

  گرایشمهندسی برق ،  مخابراتی

  گرایشمهندسی برق ،  مخابرات

مهندسی -،  مخابرات امن و رمزنگاری

 مهندسی پالسما

 الکترونیک  گرایشی برق مهندس

 مخابرات  گرایشمهندسی برق 
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 برق و الکترونیک رشته تخصصی:

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش ردیف
 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری ی ارشدکارشناس کارشناسی
،  مخابرات سیستم  گرایشبرق 

رات میدان و مخاب  گرایشمهندسی برق 

مخابرات   گرایشمهندسی برق ،  موج

مدارهای   گرایشمهندسی برق ،  نوری

 مجتمع الکترونیک

مهندسی الکترو ،  مهندسی مخابرات

 اپتو الکترونیک  گرایشاپتیک 

 اپتیک  گرایشمهندسی الکترو اپتیک 

 لیزر  گرایشمهندسی الکترو اپتیک 

 مهندسی الکترواپتیک
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 رشته تخصصی

 رتباطاتمخابرات و فناوري ا
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 فناوری ارتباطاتمخابرات و  رشته تخصصی:

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش ردیف
 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

های الکترونیک  گرایشمهندسی برق با   یزات مخابراتیتجه 1

 وکنترل   قدرت ، مخابرات ، 

کاربری مخابرات در دو شاخه سوئیچ و 

 انتقال

 مهندسی الکترونیک هواپیمایی

 الکترونیک کاربردی

 قدرت –مهندسی تکنولوژی برق 

 مخابرات هواپیمایی

 ها گرایشمخابرات کلیه 

 مراقبت پرواز

 ی و مراقبت پروازمهندسی هوانورد

شبکه های انتقال و  -مهندسی برق

 توزیع

 سویچ -مخابرات

 مترو  مهندسی تکنولوژی مخابرات

 مهندسی تکنولوژی مخابرات انتقال

مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری 

  گرایش 11اطالعات با 

 -4 ، موج -3 ، سوئیچ -2 ، انتقال-1

  گرایشمهندسی فناوری اطالعات 

 مهندسی مخابرات امن

 قدرت -مهندسی برق

 مهندسی مخابرات-مهندسی برق

 مهندسی الکترونیک

نانو -مهندسی نانو فناوری

 الکترونیک

 مهندسی کنترل

 مهندسی مخابرات

 مخابرات نوری–برق 

مخابرات مجموعه  -مهندسی برق 

ICT  
ی مدارهای مجتمع ها گرایشبرق 

  ، الکترونیک

 ، افزاره های میکرو و نانو الکتریک

 ، دیجیتال سیتم های الکترونیک

 ، سیستم های قدرت

برنامه ریزی و مدیریت سیستم  

سامانه های   ، های انرژی الکتریکی

های  گرایشمهندسی برق 

  ، قدرت ، الکترونیک

  ، کنترل

 ، مخابرات 

 ی:ها گرایشمهندسی کامپیوتر 

 ، شبکه های کامپیوتری

 ، رایانش امن

نانو   گرایشعلوم و فناوری نانو 

 الکترونیک

مخابرات   گرایشفتونیک با 

 نوری 
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 فناوری ارتباطاتمخابرات و  رشته تخصصی:

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش ردیف
 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 ، مخابرات سیار -5 ، مخابرات نوری

 -8دیتا  -7 ، فیک و سیگنالینگترا -6

 ، ICTکاربردهای  -ICT ، 9مدیریت 

 سیستم های تحت شبکه -11

  گرایش-مهندسی تکنولوژی مخابرات

 سوئیچ های شبکه ثابت

مهندسی تکنولوژی شبکه های 

طراحی و پیاده   گرایشکامپیوتری 

 سازی

 

 

 ، کنترل ، برقی حمل و نقل

 ، مخابرات میدان و موج 

  ، مخابرات نوری 

  ، مخابرات سیستم

 ، مخابرات امن و رمز نگاری

 ، شبکه های مخابراتی 

 ، شبکه های کامپیوتر

شبکه های  یها گرایشکامپیوتر 

 ، کامپیوتری

 ، رایانش امن
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 رشته تخصصی

 طالعاتري افناو
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 فناوری اطالعات رشته تخصصی:

  گرایش ردیف
محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا 

 تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 سخت افزار  1

 

 

توضیح اینکه: ) 

انواع   گرایشاین 

رایانه و 

تجهیزات ذخیره 

 ، سازی

پردازشی و 

بکه را امنیت ش

 شامل می شود(

 ، های الکترونیک  گرایشمهندسی برق با  

 وکنترل   قدرت ، مخابرات

کاربری مخابرات در دو شاخه سوئیچ و 

 انتقال

 مهندسی الکترونیک هواپیمایی

 مخابرات هواپیمایی

 مهندسی کامپیوتر سخت افزار

 شبکه های انتقال و توزیع -مهندسی برق

 ا(ه گرایشکلیه )  -مهندسی برق

 مهندسی تکنولوژی برق مترو

 مترو  مهندسی تکنولوژی مخابرات

مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری 

 ها( گرایشکلیه ) اطالعات 

مهندسی تکنولوژی سیستمهای سخت 

 افزار رایانه

  گرایش-مهندسی تکنولوژی مخابرات

 سوئیچ های شبکه ثابت

مهندسی   گرایشمهندسی فناوری اطالعات 

 مخابرات امن

 ها( گرایشکلیه )  -مهندسی برق

الکترونیک و قدرت و   گرایش-مهندسی قدرت

 یماشینهای الکتریک

 مهندسی الکترونیک

 نانو الکترونیک-مهندسی نانو فناوری

 ، معماری سیستمهای کامپیوتری

 ، شبکه های کامپیوتر

 مهندسی کامپیوتر رایانش امن

های معماری سیستم های  گرایشکامپیوتر 

 ، کامپیوتری

 ، شبکه های کامپیوتری

 ، رایانش امن

های  شبکه-مهندسی فناوری اطالعات

 کامپیوتری

سیستمهای   گرایشی فناوری اطالعات مهندس

کلیه )  -مهندسی برق

 ها( گرایش

  گرایشمهندسی کامپیوتر 

معماری سیستم های 

  ، کامپیوتری

 ، شبکه های کامپیوتری

 ، رایانش امن

مهندسی فناوری اطالعات 

های شبکه های  گرایش

امنیت   گرایشکامپیوتری و

 اتاطالع

  گرایشعلوم و فناوری نانو 

 نانو الکترونیک

مخابرات - گرایشفتونیک با 

 نوری
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 فناوری اطالعات رشته تخصصی:

  گرایش ردیف
محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا 

 تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

مهندسی تکنولوژی شبکه های کامپیوتری 

 ی و پیاده سازیطراح  گرایش

مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری 

 ها( گرایشکلیه )  ICTاطالعات

  مهندسی تکنولوژی فناوری اطالعات

 ها( گرایشکلیه )

 ( ICT)  تت و ارتباطاتکنولوژی اطالعا

 

 مهندسی کامپیوتر نرم افزار  نرم افزار   2

 ها رنامه ریزی و تحلیل سیستمب

سیستم های   گرایشمهندسی کامپیوتر 

  گرایشرایانش امن و   گرایش ، کامپیوتری

 فناوری اطالعات

 مهندسی رباتیک

 اوری اطالعاتمهندسی فن

 بیوانفورماتیک

 زیر گروه علوم پایه()علوم کامپیوتر 

 علوم ریاضی رشته علوم کامپیوتر

مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری 

 ها( گرایشکلیه ) اطالعات 

مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری 

مهندسی   گرایشاوری اطالعات مهندسی فن

 مخابرات امن

 ، نرم افزار

 مهندسی کامپیوتر رایانش امن

 هوش مصنوعی و رباتیک

 فناوری اطالعات و مدیریت

های معماری سیستم های  گرایشکامپیوتر 

  ، کامپیوتری

 ، نرم افزار

 ، رایانش امن

 رباتیکهوش مصنوعی و 

 مهندسی هوش مصنوعی

سامانه های   گرایشمهندسی فناوری اطالعات 

 مهندسی کامپیوتر نرم افزار

رنامه ریزی و تحلیل ب

 ها سیستم

  گرایشمهندسی کامپیوتر 

 ، سیستم های کامپیوتری

  گرایشرایانش امن و   گرایش

 فناوری اطالعات

 مهندسی رباتیک

 فناوری اطالعات مهندسی

 بیوانفورماتیک

 علوم کامپیوتر 

علوم ریاضی رشته علوم 

 کامپیوتر
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 فناوری اطالعات رشته تخصصی:

  گرایش ردیف
محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا 

 تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 دیتا  گرایش ICTاطالعات

کلیه )  مهندسی فناوری اطالعات

 ها( گرایش

 شبکه ای

 امنیت اطالعات-مهندسی فناوری اطالعات

 تجارت الکترونیک-مهندسی فناوری اطالعات

سیستمهای چند -مهندسی فناوری اطالعات

 ای رسانه

معماری   مهندسی فناوری اطالعات گرایش

 سازمانی

 مدیریت سیستم-مهندسی فناوری اطالعات

 های اطالعاتی

 علوم کامپیوتر

سیستمهای   گرایشفناوری اطالعات  مهندسی

 (ITS) تتکنولوژی اطالعا

 ها( گرایشکلیه )  مهندسی فناوری اطالعات

 

 

مدیریت فناوری  3

 اطالعات

 علوم کامپیوتر 

 ها گرایشمهندسی فناوری اطالعات کلیه 

 ها گرایشمهندسی کامپیوتر کلیه 

 

 ها گرایشفناوری اطالعات کلیه مدیریت 

سیستم های   گرایشمدیریت کسب و کار 

 العاتی و فناوری اطالعاتاط

 فناوری اطالعات  گرایشکارآفرینی 

 

 ها گرایشعلوم کامپیوتر کلیه 

مدیریت فناوری اطالعات 

 ها گرایشکلیه 

علوم کامپیوتر کلیه 

 ها گرایش

 

مهندسی فناوری اطالعات 
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 فناوری اطالعات رشته تخصصی:

  گرایش ردیف
محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا 

 تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 ها گرایشمهندسی فناوری اطالعات کلیه 

 ها گرایشمهندسی کامپیوتر کلیه 

 ها گرایشکلیه 

سی کامپیوتر کلیه مهند

 ها گرایش

 



 

 رياست جمهوري
 سازمان ملی استاندارد ايران 

 

249 

 

 

 رشته تخصصی

 مهندسی پزشکی
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 مهندسی پزشکی رشته تخصصی:

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش ردیف
 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

1 

آمبوالنس و 

 تجهیزات امدادی
  ، هاآمبوالنس

  مکانیکمهندسی  ، مهندسی پزشکی

 –طراحی جامدات  –ساخت و تولید )

 مهندسی مواد  ، حرارت و سیاالت(

 ها(  گرایشکلیه )

،  مکانیکبیو) مهندسی پزشکی 

مهندسی  ، (بیومواد، بیوالکتریک

   مکانیکمهندسی  ، مکاترونیک

طراحی  –ساخت و تولید )

 ، حرارت و سیاالت( ، کاربردی

 ، ها( شگرایکلیه ) مهندسی خودرو 

 ، مهندسی ایمنی و بازرسی فنی

مهندسی پزشکی  ، ارگونومی

مدارهای ) مهندسی برق ، بالینی

الکترونیک  –مجتمع الکترونیک 

سیستم های  –کنترل  –دیجیتال 

افزاره های  –الکترونیک دیجیتال 

 میکرو و نانوالکتریک(

 

،  مکانیکمهندسی پزشکی  بیو

بیومواد، بیوالکتریک(،  

ساخت و )  انیکمکمهندسی 

 -طراحی جامدات –تولید 

 حرارت و سیاالت(

  ، مهندسی مواد

های  گرایشا)  مهندسی برق

 کنترل( ولکترونیک 

 

 گازهای طبی 2

تاسیسات و انواع )  

 سیلندرها( 

 ، گازهای طبی ، سیستم تامین تغلیظ کننده اکسیژن

  ، گاز اکسیژن طبی

 -  مکانیکبیو) مهندسی پزشکی

حرارات و )  مکانیکمهندسی  ، بیومواد(

طراحی  –ساخت و تولید  -سیاالت 

فیزیک  ، مهندسی ایمنی ، جامدات(

 -  مکانیکبیو) مهندسی پزشکی

مهندسی مهندسی  ، بیومواد(

 -حرارات و سیاالت )   مکانیک

 ، طراحی جامدات( –ساخت و تولید 

  مکانیکبیو) مهندسی پزشکی

  مکانیکمهندسی  ، بیومواد( -

ساخت و  -حرارات و سیاالت )

 طراحی جامدات( –تولید 
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 مهندسی پزشکی رشته تخصصی:

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش ردیف
 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 ، مهندسی شیمی ، مهندسی

 تاسیسات حرارتی و برودتی

 و بازرسی فنی مهندسی ایمنی

فیزیک  ، مهندسی مواد مرکب

  ، مهندسی شیمی ، حالت جامد

 ، مهندسی مواد و متالورژی

مهندسی  ، فیزیک حالت جامد

 شیمی

3 

تجهیزات 

تصویربرداری 

 پزشکی 

 یولوژی(راد)

 

 ، فیزیک پزشکی ، مهندسی پزشکی

 ، فیزیک مهندسی ، رادیولوژی

 ، کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی

کارشناسی تکنولوزی پزشکی هسته 

 کارشناسی تکنولوژی پرتودرمانی ،  ای

های  گرایش) مهندسی برق  ، 

  ، الکترونیک و کنترل(

 ، مهندسی پزشکی ، فیزیک پزشکی

 ، پرتویی رادیوبیولوژی و حفاظت

 فناوری تصویربرداری پزشکی

مهندسی  ، فیزیک هسته ای

 ، مهندسی الکترواپتیک ، پالسما

علوم  ، مهندسی مکاترونیک

مهندسی ایمنی و  ، داروهای پرتوزا

 مهندسی برق  ، بازرسی فنی

 های الکترونیک و کنترل( گرایش)

 

مهندسی  ، فیزیک پزشکی

 مهندسی هسته ای ، پزشکی

های  گرایش) مهندسی برق 

 ،  ، الکترونیک و کنترل(

  مکانیکمهندسی 

4 

  اپتیک و فوتونیک

فیزیک  ، مهندسی اپتیک و لیزر

 فیزیک پزشکی  ، مهندسی

 ، ها( گرایشکلیه ) مهندسی پزشکی 

های الکترونیک  گرایش) مهندسی برق 

   گرایش)   مکانیکمهندسی  ، و کنترل(

 ساخت و تولید و طراحی جامدات( 

 ، ها( گرایشکلیه ) یکفوتون

مهندسی  ، مهندسی الکترواپتیک

 ( مکانیکبیو –بیوالکتریک ) پزشکی

کلیه ) فیزیک  ، نانوفیزیک ، 

  ، مهندسی پالسما ، ها( گرایش

ساخت و تولید )  مکانیکمهندسی 

  ، مهندسی پزشکی ، فیزیک

مهندسی  ، بینایی سنجی

ساخت و    گرایش)   مکانیک

 ، تولید و طراحی جامدات( 

  ، نانوفناوری پزشکی
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 مهندسی پزشکی رشته تخصصی:

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش ردیف
 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

بینایی  ، طراحی کاربردی( –

مدارهای ) مهندسی برق ، سنجی

الکترونیک  –مجتمع الکترونیک 

سیستم های  –کنترل  –دیجیتال 

افزاره های  –الکترونیک دیجیتال 

مهندسی  ، میکرو و نانوالکتریک(

های الکترونیک و  گرایش) برق 

 کنترل(

5 

لوازم و مواد یکبار 

 ، ف پزشکیمصر

مواد دندانپزشکی و 

 لوازم آزمایشگاهی

دستکش  ، های الستیکیکاندوم ، های مصنوعیدندان

 ، های استریل یکبارمصرفسرنگ ، جراحی یکبار مصرف

های فوالد زنگ نزن برای لوله ، های زیرجلدیسوزن

های تزریق سوزن ، کیسه ادرار ، ساخت لوازم پزشکی

های جراحی نخ ، نپزشکیسترون شده یکبارمصرف دندا

های سرنگ ، بندیباند زخم ، سوزن و بدون سوزن با

های سرنگ ، زیرجلدی مخصوص مصارف دستی

های ست ، زیرجلدی خودتخریب با ظرفیت ثابت

 سیستم جاذبه(  ، داربورت) یکبارمصرف تزریق 

 -بیومواد) مهندسی پزشکی

 ، مهندسی مواد ، ( مکانیکبیو

 ، دسی پلیمرمهن ، مهندسی شیمی

 –کاربردی ) شیمی ، فیزیک پزشکی

 ، دارویی(

 فیزیک مهندسی  ، علوم مهندسی

 –بیومواد ) مهندسی پزشکی

 ، زیست مواد( –  مکانیکبیو

مهندسی مواد  ، مهندسی پلیمر

مهندسی  ، مهندسی شیمی ، مرکب

طراحی  -ساخت و تولید)  مکانیک

  ، شیمی ، مهندسی مواد ، کاربردی(

زیست  ، نانوفیزیک  ،نانوشیمی

نانوتکنولوژی  ، فناوری پزشکی

 ، پزشکی ، فیزیک پزشکی ، پزشکی

 دندانپزشکی، داروسازی

 

مهندسی  ، مهندسی پزشکی

مهندسی  ، مواد و متالورژی

 ، مهندسی شیمی ، پلیمر

مهندسی  ، فناوری نانو

 شیمی ،  مکانیک
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 مهندسی پزشکی رشته تخصصی:

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش ردیف
 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

6 

 تجهیزات پزشکی

 

 ، مانیتورینگ)  

تشخیصی و 

تجهیزات  ، درمانی(

 ، دندانپزشکی

تجهیزات 

 ، بیمارستانی

تجهیزات 

 آزمایشگاهی

صندلی بیمار  ، های اتاق عملتخت ، انکوباتور نوزاد

 ، یونیت دندانپزشکی ، چراغ دندانپزشکی ، دندانپزشکی

های الکتریکی دستگاه ، سانتریفیوژهای آزمایشگاهی

ماتور آماگا ، گیری کنترل و آزمایشگاهبرای مصارف اندازه

تجهیزات  ، اتوکالوهای آزمایشگاهی ، دندانپزشکی

های کنندهسترون) سترون کننده و ضدعفونی کننده

ساکشن  ، گرمای خشک( ، بخار قابل حمل  ، بخار بزرگ

  ، الکتریکی

 ، ها(  گرایشکلیه ) مهندسی پزشکی 

 ، ها(  گرایشکلیه ) مهندسی برق 

 –طراحی جامدات )  مکانیکمهندسی 

کلیه ) مهندسی مواد  ، و تولید(ساخت 

 ها( گرایش

ها(  گرایشکلیه ) مهندسی پزشکی 

مدارهای مجتمع ) مهندسی برق، 

 –الکترونیک دیجیتال  –الکترونیک 

سیستم های الکترونیک  –کنترل 

افزاره های میکرو و  –دیجیتال 

  مکانیکمهندسی  ، نانوالکتریک(

طراحی  –ساخت و تولید )

 ، الکترواپتیک مهندسی ، کاربردی(

  مکانیکبیو ، مهندسی مکاترونیک

مهندسی  ، فیزیک پزشکی ، ورزشی

 مهندسی بالینی پزشکی ،بیمارستان

 ، مهندسی پلیمر ، مهندسی مواد

مهندسی  ، مهندسی مواد مرکب

مهندسی ایمنی  ، بهداشت حرفه ای

 و بازرسی فنی

کلیه ) مهندسی پزشکی 

مهندسی  ، ها(  گرایش

 ، دسی برقمهن ،  مکانیک

 ، مهندسی مواد و متالورژی

 فیزیک پزشکی ، فیزیوتراپی

7 

 کاشتنی های داخل 

 بدن
 

 ، ها(  گرایشکلیه ) مهندسی پزشکی 

های الکترونیک  گرایش) مهندسی برق 

مهندسی  ، مهندسی مواد ، و کنترل(

طراحی  –ساخت و تولید )  مکانیک

ها(  گرایش کلیه) مهندسی پزشکی 

ساخت و )  مکانیکمهندسی  ، 

 ، طراحی کاربردی( –تولید 

مدارهای مجتمع ) مهندسی برق

کلیه ) مهندسی پزشکی 

مهندسی  ، ها(  گرایش

 ، مهندسی برق ،  مکانیک

  ،مهندسی مواد و متالورژی
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 مهندسی پزشکی رشته تخصصی:

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش ردیف
 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 –الکترونیک دیجیتال  –الکترونیک  ، مهندسی شیمی ، جامدات(

سیستم های الکترونیک  –کنترل 

افزاره های میکرو و  –دیجیتال 

 ، مهندسی مواد ، نانوالکتریک(

 ، مهندسی بافت ، مهندسی شیمی

 مهندسی مکاترونیک

فیزیک  ، ی مواد مرکبمهندس

 ، نانوفیزیک ، نانوشیمی ، پزشکی

 ، نانوتکنولوژی پزشکی ، نانوفناوری

 اعضای مصنوعی و وسایل کمکی

مهندسی  ، اعضای مصنوعی

 ، زیست فناوری پزشکی ، بافت

فناوری  ، ری پزشکینانوفناو

 نانو

فیزیک  ، مهندسی شیمی

 پزشکی

8 

ارگونومی و 

  تجهیزات حفاطتی 

 

 

حفاظت در برابر )

 ، ارتعاش ، شوک

 نوفه و ...(

 

 ، ها(  گرایشکلیه ) مهندسی پزشکی 

مهندسی بهداشت  ، مهندسی ایمنی

 فیزیک پزشکی ، حرفه ای

 ، ها(  گرایشکلیه ) مهندسی برق 

  مکانیکمهندسی  ، فیزیک مهندسی

 طراحی جامدات( –ساخت و تولید )

 

 

 

ها(  گرایشکلیه ) مهندسی پزشکی 

ساخت و )  مکانیکمهندسی   ، 

 ، طراحی کاربردی( –تولید 

مهندسی بازرسی و  ، مهندسی مواد

مهندسی بهداشت  ، ایمنی فنی

ایمنی  ، فیزیک پزشکی ، حرفه ای

ایمنی  ، بهداشت پرتوها ، صنعتی

  ، و محیط زیست بهداشت

مدارهای مجتمع ) مهندسی برق

کلیه ) مهندسی پزشکی 

 ، ارگونومی  ، ها(  گرایش

مهندسی  ،  مکانیکمهندسی 

و  مهندسی مواد ، برق

 متالورژی

 ، فیزیوتراپی ، فیزیک
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 مهندسی پزشکی رشته تخصصی:

 محصوالت مشمول استاندارد اجباری یا تشویقی  گرایش ردیف
 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 

 

 

 

 –الکترونیک دیجیتال  –الکترونیک 

سیستم های الکترونیک  –کنترل 

  مکانیکبیو ، فیزیوتراپی ، دیجیتال(

 رفتار حرکتی ، کاردرمانی ، ورزشی

 

9 

تجهیزات 

 ، توانبخشی

تجهیزات بدنسازی 

 و ورزشی

عصای  ، عصای فلزی زیربغل ، وسایل کمکی راه رفتن

عصای حلقه  ، عصای فلزی سه پایه ، واکر ، دستی فلزی

   ، آرنجی

   ، ها(  گرایشکلیه ) مهندسی پزشکی 

 –ساخت و تولید )  مکانیکمهندسی 

 ، علوم ورزشی ، جامدات(طراحی 

 ، اعضای مصنوعی ، توانبخشی

 کاردرمانی

 مهندسی برق 

 ، ها(  گرایشکلیه ) مهندسی پزشکی 

 ، فیزیک مهندسی ، مهندسی مواد

 ، مهندسی پلیمر ، مهندسی ایمنی

 ، فیزیک مهندسی ، مهندسی اپتیک

مهندسی ، ورزشی  مکانیکبیو

آسیب شناسی ورزشی و  ، پزشکی

فیزیولوژی  ، یحرکات اصالح

فیزیوتراپی  ، فیزیوتراپی ، ورزشی

مهندسی  ، فیزیک پزشکی ، ورزشی

طراحی  –ساخت و تولید )  مکانیک

مدارهای ) مهندسی برق، کاربردی(

الکترونیک –الکترونیک مجتمع

سیستم های  –کنترل  –دیجیتال 

افزاره های  –الکترونیک دیجیتال 

مهندسی  ، میکرو و نانوالکتریک(

  ، مهندسی مکاترونیک ، مواد

مهندسی  ، ارگونومی ، رفتار حرکتی

 ایمنی و بازرسی فنی

  مکانیکبیو ، مهندسی پزشکی

 ، فیزیولوژی ورزشی ، ورزشی

آسیب شناسی ورزشی و 

 ، فیزیوتراپی ، حرکات اصالحی

مهندسی  ، فیزیک پزشکی

 ، ارگونومی ، مواد و متالورژی

 ،  مکانیکمهندسی  ، کاردرمانی

 ، برق مهندسی

  ، مهندسی پلیمر
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 رشته تخصصی

 مديريت کیفیت
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 مدیریت کیفیت رشته تخصصی:

  گرایش ردیف
محصوالت مشمول استاندارد 

 اجباری یا تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاههای آزمون  1

 (INSO-ISO-IEC 17025) ن و کالیبراسیو

 کلیه رشته های  دانشگاهی کلیه رشته های  دانشگاهی کلیه رشته های  دانشگاهی 

سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاههای  2

 تشخیص طبی 

 (INSO-ISO 15189) 

 کلیه رشته های  دانشگاهی کلیه رشته های  دانشگاهی کلیه رشته های  دانشگاهی 

-INSO-ISO) مهارت  تامین کنندگان آزمون 3

IEC-17043) 

 کلیه رشته های  دانشگاهی کلیه رشته های  دانشگاهی کلیه رشته های  دانشگاهی 

 سیستم مدیریت کیفیت شرکت های بازرسی  4

(INSO-ISO-IEC 17020) 

 کلیه رشته های  دانشگاهی کلیه رشته های  دانشگاهی کلیه رشته های  دانشگاهی 

شرکت های گواهی  سیستم مدیریت کیفیت 5

-INSO) کننده سیستم های مدیریت کیفیت 

ISO-IEC 17021) 

 کلیه رشته های  دانشگاهی کلیه رشته های  دانشگاهی کلیه رشته های  دانشگاهی 

سیستم مدیریت کیفیت شرکت های گواهی  6

-INSO) فرآیند و خدمات  ، کننده محصول

ISO-IEC 17065) 

ه رشته های  دانشگاهیکلی کلیه رشته های  دانشگاهی   کلیه رشته های  دانشگاهی 

سیستم مدیریت کیفیت شرکت های گواهی  7

 (INSO-ISO-IEC 17024) کننده اشخاص 

 کلیه رشته های  دانشگاهی کلیه رشته های  دانشگاهی کلیه رشته های  دانشگاهی 
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 رشته تخصصی

 حمل و نقل
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 حمل و نقل رشته تخصصی:

  گرایش ردیف
محصوالت مشمول استاندارد اجباری 

 یا تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

های زیر زمینی مترو و  مهندسی سازه - حمل و نقل ریلی 1

 آهن راه

 مهندسی بهره برداری راه آهن

برداری راه  مهندسی تکنولوژی بهره 

 آهن

راه برداری  مهندسی تکنولوژی بهره 

 آهن

مهندسی تکنولوژی خط و ابنیه راه 

 آهن

 مهندسی خط و ابنیه راه آهن

 مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن

مهندسی فناوری سازه های زیرزمینی 

 مترو و راه آهن

 مهندسی جریه راه اهن

 مهندسی خط و سازه های ریلی

 مهندسی ماشین های ریلی

 مهندسی تکنولوژی برق ـ مترو

 لوژی مخابرات مترومهندسی تکنو

 مهندسی ایمنی در راه آهن

 خطوط راه آهن مهندسی

 مهندسی راه آهن برقی

راه و   گرایشمهندسی عمران 

 ترابری

 مهندسی ایمنی راه و ترابری

حمل و   گرایشمهندسی عمران 

نقل ی مدیریت ترابری در نیروی 

 انتظامی

 ها(  گرایشکلیه ) رشته های برق 

 ها( گرایشکلیه )   مکانیک

 مهندسی راه آهن

کلیه ) مهندسی راه آهن 

 ا(ه گرایش

مهندسی کنترل وعالئم راه 

 آهن

راه و   گرایشمهندسی عمران 

 ترابری

حمل   گرایشمهندسی عمران 

 و نقل

کلیه ) رشته های برق 

کلیه )   مکانیکها(  گرایش

 ها(  گرایش
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 حمل و نقل رشته تخصصی:

  گرایش ردیف
محصوالت مشمول استاندارد اجباری 

 یا تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 مهندسی فناوری ایمنی مترو

 مهندسی فناوری برق مترو

مهندسی فناوری سیگنالینگ و کنترل 

 مترو

خط و ابنیه  -مهندسی فناوری عمران 

 مترو

 مترو  مکانیکمهندسی فناوری 

 ها(  گرایشکلیه ) رشته های برق 

  ها( گرایشکلیه )   مکانیک

 

 کشتی  مکانیکمهندسی تکنولوژی  - حمل و نقل دریایی 2

 مهندسی کشتی  گرایشمهندسی دریا 

  کشتی مهندسی ناوبری و فرماندهی

 ها( گرایشکلیه )

 ها( گرایشکلیه )  مهندسی کشتی

 مهندسی کشتی سازی

 الکترونیک ومخابرات دریایی

 مدیریت وکمیسر دریایی

 مدیریت و بازرگانی دریایی

 سازه کشتی

بندر و   گرایشمدیریت دریایی 

 کشتیرانی

 معماری کشتی

حمل و نقل   گرایشدریانوردی 

 دریایی

 زمین شناسی دریایی

 مدیریت بازرگانی دریایی

ل دریایی بین مدیریت حمل و نق

  گرایشمهندسی عمران 

ای بنادر و سازه ه ، سواحل

 دریایی

 ها( گرایشکلیه ) فیزیک دریا 

 مهندسی  دریا

کلیه ) رشته های برق  

 ها(  گرایش

 ها( گرایشکلیه )   مکانیک 
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 حمل و نقل رشته تخصصی:

  گرایش ردیف
محصوالت مشمول استاندارد اجباری 

 یا تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 مهندسی ماشین آالت دریایی

 ناوبری() دریا نوردی 

 ناوبری  گرایشفن هوانوردی 

 مهندسی تکنولوژی ناوبری

 مهندسی دریا

 ریانوردیمهندسی د

 اقیانوس شناسی

 مهندسی ماشین آالت دریایی

 ها(  گرایشکلیه ) رشته های برق  

 ها( گرایشکلیه )   مکانیک 

 

 قاره ای

  ها( گرایشکلیه ) مدیریت دریایی 

 دریایی  گرایشمدیریت دفاعی 

 مهندسی سازه های دریایی

سازه های   گرایشمهندسی دریا 

 متحرک دریایی

 ، سواحل  گرایشمهندسی عمران 

 بنادر و سازه های دریایی

کنترل و   گرایشمهندسی دریا 

 ناوبری

 حمل و نقل  گرایشدریانوردی 

 دریایی

 ها( گرایشکلیه ) فیزیک دریا 

  گرایشمطالعات منطقه ای 

 مطالعات دریای خزر

 ها( گرایشکلیه ) مهندسی  دریا 

 دریا  گرایش  مکانیکمهندسی 

 اقیانوس شناسی فیزیکی

 ها(  گرایشکلیه ) رشته های برق  
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 حمل و نقل رشته تخصصی:

  گرایش ردیف
محصوالت مشمول استاندارد اجباری 

 یا تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 ها( گرایشکلیه )   مکانیک 

 ها( گرایشکلیه )  مهندسی هوا فضا  هوا فضا 3

 ها(  گرایشکلیه ) مهندسی برق  

 (ها گرایشکلیه )   مکانیک

 

 

 ها( گرایشکلیه )  مهندسی هوا فضا

ها(  گرایشکلیه ) مهندسی برق  

 (ها گرایشکلیه )   مکانیک

 

کلیه )  مهندسی هوا فضا

 ها( گرایش

 ها(  گرایشکلیه )مهندسی برق 

 (ها گرایشکلیه )   مکانیک

                                                                                          الکترونیک هواپیما  هواییحمل و نقل  4

 میر ونگهداری هواپیماتع

خلبانی   گرایشفن هوانوردی 

 هواپیمای غیر نظامی

خلبانی   گرایشفن هوانوردی 

 هواپیمای نظامی

 مخابرات هواپیمایی

 مهندسی اویونیک

 مهندسی فناوری اویونیک هواپیما

 هواپیما  مکانیکمهندسی فناوری 

 ها( گرایشکلیه )  مهندسی هوا فضا

 مهندسی  هواپیما

 مراقبت پرواز() هوانوردی  تکنولوژی

 ها( گرایشکلیه )  مهندسی هوا فضا

ها(  گرایشکلیه ) مهندسی برق  

 ها( گرایشکلیه )   مکانیک

 

کلیه )  مهندسی هوا فضا

 ها( گرایش

 ها(  رایشگکلیه ) مهندسی برق

 (ها گرایشکلیه )   مکانیک
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 حمل و نقل رشته تخصصی:

  گرایش ردیف
محصوالت مشمول استاندارد اجباری 

 یا تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 مراقبت پرواز

 مهندسی هوانوردی و مراقبت پرواز

 خلبانی بالگرد

 خلبانی هلیکوپتر

 مهندسی نگهداری وتعمیر بالگرد

 هلیکوپتر  گرایشفن هوانوردی 

 مهندسی نگهداری هلیکوپتر

 ها( گرایشکلیه )  مهندسی هوا فضا

 ها( گرایشکلیه ) مهندسی برق  

 ها( گرایشه کلی)   مکانیک 

 

  –مهندسی کشاورزی   حمل و نقل جاده ای 5

 های کشاورزی ماشین  مکانیک

مکانیزاسیون  -دسی کشاورزی مهن

 کشاورزی

مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید 

 های زراعی و باغی ماشین  گرایش

ماشینهای   مکانیکمهندسی تکنولوژی 

 و راهداری راه سازی

 –مهندسی کشاورزی 

 ماشین های کشاورزی  مکانیک 

الکترونیک   گرایشمهندسی برق 

 های الکتریکی قدرت و ماشین

 مهندسی تکنولوژی میکرو ماشین

مهندسی مکانیزیسیون کشاورزی 

 مدیریت و تحلیل سامانه ها  شگرای

 سیستم محرکه خودرو

 ماشین های کشاورزی  مکانیک

 مکانیزاسیون کشاورزی

راه و   گرایشمهندسی عمران 

 ترابری

حمل   گرایشمهندسی عمران 

 و نقل

 سازه  گرایشمهندسی عمران 

کلیه ) مهندسی برق  
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 حمل و نقل رشته تخصصی:

  گرایش ردیف
محصوالت مشمول استاندارد اجباری 

 یا تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

مهندسی فناوری ماشین های 

ساخت و تولید ماشین  -کشاورزی 

 های آبیاری

ماشین  - مکانیکمهندسی فناوری 

 داریو راه راهسازیآالت 

 ماشین افزار- مکانیکمهندسی فناوری 

ماشین های  -مهندسی قدرت 

 الکتریکی

 مهندسی ماشین های کشاورزی

 در ماشین آالت  مکانیکمهندسی 

 خودرو  مکانیکمهندسی تکنولوژی 

مهندسی فناوری لجستیک و زنجیره 

 تامین خودرو

  گرایشراه و   گرایشمهندسی عمران 

یریت حرفه ای مدکارشناس ، سازه 

 ترابری در نیروی انتظامی

 ها(  گرایشکلیه ) مهندسی برق  

 ها(  گرایشکلیه )   مکانیک 

   مکانیکاتو 

طراحی سیستم های دینامیکی 

 خودرو

 ها( گرایشکلیه )  مهندسی خودرو

قوای   گرایشمهندسی خودرو 

 محرکه خودرو

راه و   گرایشمهندسی عمران 

 ترابری

حمل و   گرایشمهندسی عمران 

 نقل

 مهندسی ایمنی راه و ترابری

 مهندسی راه و ترابری

 ها(  گرایشکلیه ) دسی برق  مهن

 ها( گرایشکلیه )   مکانیک 

 

 

 ها(  گرایش

 ها( گرایشکلیه )   مکانیک 
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 خصصی رشته ت

 فناوري نانو
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 فناوری نانو رشته تخصصی:

  گرایش ردیف
محصوالت مشمول استاندارد 

 اجباری یا تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول                              

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 علوم علف های هرز   کشاورزی 1

 زراعت

 علوم خاک

یست فناوری مدیریت حاصلخیزی و ز

 خاک

 مدیریت منابع خاک

  بیوتکنولوژی کشاورزی

های:  گرایشمهندسی منابع طبیعی  )

 -صنایع خمیر و کاغذ  -صنایع چوب 

حفاظت و  -طراحی و مهندسی چوب 

فرآورده های چند سازه  -اصالح چوب 

 بیولوژی و آناتومی چوب( -چوب 

 بیوسیستم  مکانیک

 علوم و مهندسی باغبانی 

های: اکولوژی  گرایش) سیزیست شنا

فیزیولوژی  -سیستماتیک گیاهی  -گیاهی 

 -ژنتیک  -سلولی و مولکولی  -گیاهی 

 سلولی و تکوینی گیاهی(

مهندسی صنایع چوب و فرآورده های 

های: علوم باغبانی  گرایشمهندسی کشاورزی )

و تکنولوژی  علوم -بیوتکنولوژی کشاورزی  -

 اصالح نباتات( -علوم خاک  -زراعت  -بذر 

 علوم و مهندسی باغبانی 

های: صنایع  گرایشمهندسی منابع طبیعی  )

طراحی و  -صنایع خمیر و کاغذ  -چوب 

 -حفاظت و اصالح چوب  -مهندسی چوب 

بیولوژی و  -فرآورده های چند سازه چوب 

 آناتومی چوب(

 بیوسیستم   مکانیکمهندسی 

 ندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی مه

 مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک 

 -های: تکوینی  گرایش) زیست شناسی

 -فیزیولوژی گیاهی  -سیستماتیک اکولوژی 

 -سلولی و مولکولی  -بیوفیزیک  -بیوشیمی 

 ژنتیک(

 علوم گیاهی 

 زیست فناوری 

 نانو زیست فناوری
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 فناوری نانو رشته تخصصی:

  گرایش ردیف
محصوالت مشمول استاندارد 

 اجباری یا تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول                              

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 سلولزی 

 )نانوبیوتکنولوژی( زیست فناوری ریز

 ها گرایشکلیه  –لوم دامی ع   دام و طیور و آبزیان 2

 ها گرایشکلیه  -علوم طیور

 ها گرایشکلیه  -شیالت

 ها گرایشکلیه  علوم و مهندسی شیالت

 ها گرایشکلیه  – مهندسی فناوری شیالت

های: سیستماتیک  گرایش) زیست شناسی

سلولی  -بیوفیزیک  -بیوشیمی  -اکولوژی 

 -علوم جانوری  -ژنتیک  -و مولکولی 

 ی(میکروبیولوژ

 زیست فناوری 

 نانو زیست فناوری

  ها گرایشکلیه  –علوم دامی 

 اصالح نژاد دام

 های طیور بیماری

 ها گرایشکلیه  -علوم طیور

 تکثیر و پرورش آبزیان

 ها گرایشکلیه  -شیالت

 تکثیر و پرورش آبزیان

 بوم شناسی آبزیان

 ها گرایشکلیه  علوم و مهندسی شیالت

 ها گرایش کلیه – مهندسی فناوری شیالت

 تغذیه دام

 دامپروری

 فیزیولوژی دام

های: فیزیولوژی  گرایش) زیست شناسی

 -ژنتیک  -سلولی و مولکولی  -جانوری 

 میکروبیولوژی(

 )نانوبیوتکنولوژی( زیست فناوری ریز
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 فناوری نانو رشته تخصصی:

  گرایش ردیف
محصوالت مشمول استاندارد 

 اجباری یا تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول                              

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

های: شناسایی  گرایشمهندسی کشاورزی )   کود و سموم 3

 -علوم باغبانی  -های هرز  و مبارزه با علف

علوم  -زراعت  -نولوژی کشاورزی بیوتک

 (حشره شناسی - اصالح نباتات -خاک 

 (بیوتکنولوژی : گرایشمهندسی شیمی )

 مهندسی بیوشیمی

 بیوشیمی

تجزیه  -معدنی  -های: آلی  گرایششیمی )

 دارویی( -کاربردی  -فیزیک  -

مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری 

 خاک 

های:  گرایشعلوم و فناوری نانو )

 (، نانوموادیمینانوش

های: سیستماتیک  گرایش) زیست شناسی

 -بیوشیمی  -فیزیولوژی گیاهی  -اکولوژی 

 -سلولی و مولکولی  -بیوفیزیک 

 میکروبیولوژی(

 زیست فناوری 

 نانو زیست فناوری

 علوم خاک

 مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک

 مدیریت منابع خاک

  شیمی

 بیوشیمی

 مهندسی شیمی

، نانوشیمی های: گرایش) وری نانوعلوم و فنا

 نانومواد(

  بیوتکنولوژی کشاورزی

 حشره شناسی کشاورزی

های: اکولوژی گیاهی  گرایش) زیست شناسی

 -فیزیولوژی گیاهی  -سیستماتیک گیاهی  -

سلولی و تکوینی گیاهی  -سلولی و مولکولی 

 میکروبیولوژی( -

 )نانوبیوتکنولوژی( زیست فناوری ریز
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 فناوری نانو رشته تخصصی:

  گرایش ردیف
محصوالت مشمول استاندارد 

 اجباری یا تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول                              

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی
 

 مهندسی پلیمر    دیبسته بن 4

 -نانومواد های:  گرایشعلوم و فناوری نانو )

 نانوشیمی(

تجزیه  -معدنی  -های: آلی  گرایش) شیمی

 کاربردی( -فیزیک  -

  شیمی

 مهندسی پلیمر

 علوم و مهندسی صنایع غذایی  

 مهندسی شیمی

 -های: نانومواد  گرایش) علوم و فناوری نانو

 (نانوشیمی

فرآورده های  5

 جینسا

 شیمی نساجی و علوم الیاف  

 مهندسی نساجی 

 

 مهندسی نساجی

 

 مهندسی مواد    مواد شیمیایی 6

 مهندسی شیمی 

 شیمی 

الیه  -حالت جامد  :های گرایشفیزیک )

 های نازک(

های: نانومواد،  گرایشعلوم و فناوری نانو )

 نانوشیمی، نانوفیزیک(

 مهندسی متالوژی و مواد

 مهندسی شیمی

  شیمی

 -های: نانومواد  گرایش)لوم و فناوری نانو ع

 (نانوشیمی - نانوفیزیک

 فیزیک

 

 مهندسی پلیمر    رنگ، رزین و پلیمر 7

 نانو فناوری -مهندسی پلیمر

 مهندسی پلیمر

 مهندسی رنگ 
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 فناوری نانو رشته تخصصی:

  گرایش ردیف
محصوالت مشمول استاندارد 

 اجباری یا تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول                              

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

صنایع   گرایشجز ه بمهندسی شیمی )

 (غذایی

تجزیه  -معدنی  -های: آلی  گرایششیمی )

 (کاربردی -فیزیک  -

 انوشیمی(ن  گرایشعلوم و فناوری نانو )

 

 مهندسی شیمی

  شیمی

 (نانوشیمی  گرایش) علوم و فناوری نانو

های: منابع  گرایشعلوم و مهندسی آب )   آب و محیط زیست 8

 (آبیاری و زهکشی -آب 

مهندسی محیط   گرایشمهندسی عمران )

 زیست(

 مهندسی آب و فاضالب

 محیط زیست -مهندسی منابع طبیعی 

 لوم و مهندسی محیط زیستع

 نانوشیمی(  گرایشعلوم و فناوری نانو )

 مهندسی محیط زیست

 -های: منابع آب  گرایشعلوم و مهندسی آب )

 (آبیاری و زهکشی

 آلودگی محیط زیست(  گرایشمحیط زیست )

 نانوشیمی(  گرایشعلوم و فناوری نانو )

ساختمان و مصالح  9

 ساختمانی

 مهندسی مواد   

 عمران مهندسی 

 (نانومواد  گرایش)علوم و فناوری نانو 

 مهندسی متالوژی و مواد

 مهندسی عمران

 (نانومواد  گرایش)علوم و فناوری نانو 

 بیوتکنولوژی    آرایشی و بهداشتی 11

 داروسازی -

 مهندسی شیمی

 - میکروبیهای:  گرایش)زیست فناوری 
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 فناوری نانو رشته تخصصی:

  گرایش ردیف
محصوالت مشمول استاندارد 

 اجباری یا تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول                              

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 مهندسی بیوشیمی-

تجزیه  -معدنی  -های: آلی  گرایششیمی )

 دارویی( -کاربردی  -فیزیک  -

 بیوشیمی 

 م و فناوری میکروبی علو

 میکروبیولوژی 

 - های: نانومواد گرایشعلوم و فناوری نانو )

 نانوشیمی(

 زیست فناوری 

 نانو زیست فناوری

 نظارت بر امور دارویی

 نانوتکنولوژی پزشکی

 

 دارویی(

  شیمی

 بیوشیمی

 میکروبیولوژی

 -های: نانوشیمی  گرایش) علوم و فناوری نانو

 (نانومواد

 )نانوبیوتکنولوژی( زیست فناوری ریز

 علوم سلولی کاربردی

 نانوفناوری پزشکی

 فارماکولوژی

 فارماکوگنوزی

 فارماسوتیکس

 نانوفناوری دارویی

 زیست مواد دارویی

 مکاترونیک   برق و الکترونیک 11

 مهندسی برق 

 نانوالکترونیک - مهندسی نانو فناوری

الیه  -حالت جامد  :های گرایشیزیک )ف

 های نازک(

 مهندسی برق

 -های: نانوفیزیک  گرایش)علوم و فناوری نانو 

 (نانو الکترونیک

 فیزیک

 فتونیک 
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 فناوری نانو رشته تخصصی:

  گرایش ردیف
محصوالت مشمول استاندارد 

 اجباری یا تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول                              

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 نانوفیزیک(  گرایشعلوم و فناوری نانو )

مهندسی سیستم های میکرو و نانو 

  مکانیکالکترو

 فتونیک

 نانوفتونیک –مهندسی فتونیک 

 

نیرو  خودرو و 12

 محرکه

   مکانیکمهندسی   

 مهندسی مواد 

  مهندسی هوا فضا

 مکاترونیک

 مهندسی برق 

مهندسی سیستم های میکرو و نانو 

  مکانیکالکترو

 

  مکانیکمهندسی 

 مهندسی برق

 مهندسی هوا فضا 

 مهندسی متالوژی و مواد

 مهندسی سیستم های انرژی 

 

نفت، گاز و  13

 پتروشیمی

: حفاری و های یشگرامهندسی نفت )  

 (، پاالیشاستخراج

 مهندسی شیمی 

    مکانیکمهندسی 

 تجزیه - معدنی - آلیهای:  گرایششیمی )

 مهندسی شیمی

  شیمی

 (نانوشیمی  گرایش) علوم و فناوری نانو

   مکانیکمهندسی 

 مهندسی نفت
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 فناوری نانو رشته تخصصی:

  گرایش ردیف
محصوالت مشمول استاندارد 

 اجباری یا تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول                              

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 (کاربردی -فیزیک  -

 نانوشیمی(  گرایشعلوم و فناوری نانو )

 

 

 مهندسی مواد    اندازه شناسی 14

 شیمی 

الیه  -حالت جامد  :های گرایشفیزیک )

 های نازک(

 فتونیک

 نانوفتونیک -مهندسی فتونیک 

های: نانومواد،  گرایشعلوم و فناوری نانو )

 نانوشیمی، نانوفیزیک(

 نانو زیست فناوری

 

 مهندسی متالوژی و مواد

  شیمی

 فیزیک

 - نانومواد های: گرایش)علوم و فناوری نانو 

 نانوالکترونیک( -نانوفیزیک  -نانوشیمی 

 فتونیک 

 )نانوبیوتکنولوژی( زیست فناوری ریز

 مهندسی مواد    صنایع فلزی 15

های: استخراج  گرایشمهندسی معدن )

 فراوری مواد معدنی( -معدن 

   مکانیکمهندسی 

 نانومواد(  گرایش)علوم و فناوری نانو 

 

  مکانیکمهندسی 

 وادمهندسی متالوژی و م

 نانومواد(  گرایش)علوم و فناوری نانو 

 مهندسی معدن
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 فناوری نانو رشته تخصصی:

  گرایش ردیف
محصوالت مشمول استاندارد 

 اجباری یا تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول                              

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 محیط زیست -مهندسی منابع طبیعی    سالمت و ایمنی 16

 ها( گرایشکلیه مهندسی شیمی )

 ایمنی صنعتی -مهندسی صنایع 

 مهندسی بیوشیمی

های: سیستماتیک  گرایش) زیست شناسی

 -بیوشیمی  -فیزیولوژی گیاهی  -اکولوژی 

 -ژنتیک  -سلولی و مولکولی  -بیوفیزیک 

 میکروبیولوژی( -علوم جانوری 

 علوم و مهندسی محیط زیست

 بیوشیمی

 علوم و فناوری میکروبی 

 میکروبیولوژی 

 زیست فناوری 

 نانو زیست فناوری

 فیتوشیمی

 بیوسیستماتیک و اکولوژی میکروبی 

 مهندسی بهداشت حرفه ای

 مهندسی بهداشت محیط

بهداشت محیط  مدیریت سالمت، ایمنی و

 مهندسی محیط زیست

 مهندسی شیمی

 آلودگی محیط زیست(  گرایشمحیط زیست )

 -میکروبیای: ه گرایش)زیست فناوری 

 پزشکی( -دارویی 

های: اکولوژی گیاهی  گرایش) زیست شناسی

 -فیزیولوژی گیاهی  -سیستماتیک گیاهی  -

 -سلولی و مولکولی  -فیزیولوژی جانوری 

 -سلولی و تکوینی گیاهی  -ژنتیک 

 میکروبیولوژی(

 میکروبیولوژی

 )نانوبیوتکنولوژی( زیست فناوری ریز

 فیتوشیمی

 بیوشیمی

  واد خوراکی و آب شناسی پزشکیشیمی م

 شیمی دارویی

 علوم سلولی کاربردی

 سم شناسی

 بهداشت حرفه ای
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 فناوری نانو رشته تخصصی:

  گرایش ردیف
محصوالت مشمول استاندارد 

 اجباری یا تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول                              

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 زیست

 سم شناسی

 سم شناسی محیط

 مدیریت پسماند

 زیست فناوری پزشکی

 نانوتکنولوژی پزشکی

 بهداشت و ایمنی مواد غذایی

 میکروب شناسی مواد غذایی

 کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی

 بهداشت محیط

 بهداشت و ایمنی مواد غذایی

 فارماکولوژی

 فارماکوگنوزی

 فارماسوتیکس

 بافت شناسی پزشکی

 نانوفناوری دارویی

 زیست مواد دارویی

 کنترل دارو

 ایمنی شناسی پزشکی

 نانوفناوری پزشکی
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 رشته تخصصی 

 نقشه و اطالعات مکانی
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 نقشه و اطالعات مکانی رشته تخصصی:

  گرایش ردیف
محصوالت مشمول استاندارد اجباری 

 یا تشویقی

 رشته های تحصیلی مورد قبول 

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 ها گرایشکلیه  -جغرافیا - نقشه و اطالعات مکانی 1

 ها  گرایشکلیه -و برنامه ریزیجغرافیا

 –مهندسی فناوری منابع طبیعی 

 جغرافیایی اطالعات های سامانه

 –مهندسی فناوری منابع طبیعی 

 جغرافیایی اطالعات های سامانه

سنجش از راه دور و سامانه اطالعات 

 جغرافیایی 

 مهندسی کامپیوتر

 ها گرایشکلیه  -جغرافیا

کلیه -و برنامه ریزی جغرافیا

 ها  یشگرا

  گرایشمهندسی نقشه برداری 

  سیستم های اطالعات جغرافیایی

(GIS) 
سنجش از راه دور و سامانه 

 ها گرایشکلیه  -اطالعات جغرافیایی

 سنجش از دور زمین شناختی

  گرایشمهندسی نقشه برداری 

 سنجش از دور

 سنجش از  گرایشعلوم زمین 

 دور زمین شناختی 

 مهندسی کامپیوتر

 ها گرایشلیه ک -جغرافیا

کلیه -و برنامه ریزی جغرافیا

 ها  گرایش

سنجش از راه دور و سامانه 

کلیه  -اطالعات جغرافیایی 

 ها گرایش

  گرایشمهندسی نقشه برداری 

 سنجش از دور

 مهندسی کامپیوتر
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 رشته تخصصی 

 آبفا
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 رشته تخصصی: آبفا

  گرایش ردیف
محصوالت مشمول استاندارد 

 اری یا تشویقیاجب

 رشته های تحصیلی مورد قبول

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

مخازن،  لوله ها،   1

اتصاالت و 

پوششهای غیر 

)مورد  فلزی

استفاده در آبفا یا 

صنعت آب و 

 فاضالب(

 

 آب و فاضالب-مهندسی تکنولوژی عمران -

 کاربردی و محض  گرایششیمی 

 مهندسی پلیمر طراحی و

 نایع پلیمرمهندسی ص

 پتروشیمی  گرایشمهندسی شیمی 

 سرامیک  گرایشمهندسی مواد 

 مهندسی مواد 

 مهندسی و علم مواد   گرایشمهندسی مواد 

جز صنایع ه ها ب مهندسی شیمی کلیه گرایش

 غذایی

 ها شیمی کلیه گرایش

  گرایشمهندسی آب و فاضالب  )

  گرایشعمران آب و فاضالب و 

لیه ک -تاسیسات آب و فاضالب

 ها( گرایش

 محیط زیست  گرایشعمران،  

 آلی،  معدنی،  تجزیه  گرایششیمی 

 مهندسی شیمی

 پلیمر   گرایشمهندسی شیمی 

 علوم و تکنولوژی پلیمر

 مهندسی پلیمر

 نانو فناوری -مهندسی پلیمر 

 پلیمریزاسیون  گرایشمهندسی پلیمر 

 فراورش  گرایشمهندسی پلیمر 

  سرامیک  گرایشمهندسی مواد 

 نانو مواد  گرایشنانو فناوری 

 

 محیط زیست  گرایشعمران،  

علوم و فناوری نانو ، نانو شیمی 

 نانو پلیمر  گرایش

 مهندسی پلیمر

 کامپوزیت  گرایشمهندسی پلیمر 

آلی،  معدنی،    گرایششیمی 

 تجزیه

 پلیمر  گرایششیمی 

  سرامیک  گرایشمهندسی مواد 

 موادنانو   گرایشعلوم و فناوری نانو 

مخازن،  لوله ها و  2

اتصاالت فلزی  

 آب و فاضالب-مهندسی تکنولوژی عمران 

 تولید آهن و فوالد   گرایشمهندسی مواد 

  گرایشمهندسی آب و فاضالب  )

  گرایشعمران آب و فاضالب و 

 محیط زیست  گرایشعمران،  

 مهندسی متالوژی و مواد



 

 رياست جمهوري
 سازمان ملی استاندارد ايران 

 

281 

 

 رشته تخصصی: آبفا

  گرایش ردیف
محصوالت مشمول استاندارد 

 اری یا تشویقیاجب

 رشته های تحصیلی مورد قبول

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

)مورد استفاده در 

آبفا یا صنعت  آب و 

 فاضالب(

 

 شکل دادن فلزات  گرایشمهندسی مواد 

 گری ریختهذوب فلزات و   گرایشمواد مهندسی 

 مهندسی مواد 

 مهندسی متالورژی  گرایشد مهندسی موا

 تولید فلزات  گرایشمهندسی مواد 

 گری ریخته  گرایشمهندسی مواد 

متالورژی   گرایشمهندسی متالورژی مواد 

 صنعتی
 

کلیه  -تاسیسات آب و فاضالب

 ها( گرایش

 محیط زیست  گرایشعمران،  

ورژی و مواد  مهندسی متال

 )جوشکاری(

استخراج  -مهندسی متالورژی و مواد 

 فلزات

شناسایی و   گرایشمهندسی مواد 

 انتخاب مواد مهندسی

شکل دادن   گرایشمهندسی مواد 

 فلزات

 گری ریخته  گرایشمهندسی مواد 

خوردگی و   گرایشمهندسی مواد 

 حفاظت مواد

 زمینه فلزی  گرایشمواد مرکب 

 نانو مواد  شگراینانو فناوری 

مهندسی متالورژی و مواد 

 مواد پیشرفته  گرایش

 نانو مواد  گرایشعلوم و فناوری نانو 

 تصفیه خانه،  مواد -3

و تجهیزات تصفیه 

آب و تصفیه 

   آب و فاضالب-مهندسی تکنولوژی عمران 

 آب  گرایشمهندسی عمران 

 مهندسی فناوری منابع آب های زیرزمینی

  گرایشمهندسی آب و فاضالب  )

  گرایشعمران آب و فاضالب و 

 تاسیسات آب و فاضالب(

 محیط زیست  گرایشعمران،  

مدیریت منابع   گرایشعمران،  

 آب
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 رشته تخصصی: آبفا

  گرایش ردیف
محصوالت مشمول استاندارد 

 اری یا تشویقیاجب

 رشته های تحصیلی مورد قبول

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 فاضالب

 

 سازه های آبی  گرایشآب  -مهندسی کشاورزی 

 منابع آب  گرایشآب  -مهندسی کشاورزی 

های مدیریت منابع  گرایشعلوم و مهندسی آب 

آب ومحیط   گرایشسازه های آبی،    گرایشآب،  

 زیست

 آب و فاضالب -مهندسی فناوری عمران 

 عدنیمهندسی صنایع شیمیایی م

 محیط زیست  گرایشمهندسی شیمی 

 محیط زیست  گرایشعمران،  

 مدیریت منابع آب  گرایشعمران،  

آب و سازه های   گرایشعمران 

 هیدرولیکی

منابع   گرایش،  علوم و مهندسی آّب

 آبی سازه های  گرایشآب و 

آب و   گرایشمهندسی محیط زیست 

 فاضالب

منابع   گرایشمهندسی محیط زیست 

 آب

مهندسی منابع  -مهندسی کشاورزی 

 آب

 سازه های آبی -مهندسی کشاورزی 

 محیط زیست  گرایشمهندسی شیمی 

آب و سازه های   گرایشعمران 

 کیهیدرولی

آب   گرایشمهندسی محیط زیست 

 و فاضالب

  گرایشمهندسی محیط زیست 

 منابع آب

 مهندسی منابع آب

منابع   گرایش،  علوم و مهندسی آّب

 آب

محیط   گرایشمهندسی شیمی 

 زیست

 

کیفیت میکروبی  4

 آب

 ها گرایشکلیه  –صنایع غذایی  

 بیوتکنولوژی  گرایششیمی 

 یمیکروبیولوژ  گرایشزیست شناسی 

 ها گرایشکلیه  –صنایع غذایی 

 بیوتکنولوژی

علوم و فناوریهای میکروبی کلیه 

 ها گرایش

 ها گرایشمیکروبیولوژی کلیه 

 ها گرایشکلیه  –صنایع غذایی 

 نولوژیبیوتک

 میکروبیولوژی  گرایشزیست شناسی 

 ریز زیست فناوری  )نانو بیوتکنولوژی
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 رشته تخصصی: آبفا

  گرایش ردیف
محصوالت مشمول استاندارد 

 اری یا تشویقیاجب

 رشته های تحصیلی مورد قبول

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

 اکولوژی میکروبی بیوسیستماتیک و

 ها گرایشکلیه 

 میکروبیولوژی  گرایشزیست شناسی 

-زیست فناوری )بیوتکنولوژی(

 ولوژیمیکروبی

 مدیریت منابع آب  گرایشعلوم و مهندسی آب   کیفیت شیمی آب 5

 آب  گرایشمهندسی عمران 
 

مدیریت   گرایشعلوم و مهندسی آب 

 منابع آب، 

رودخانه و   گرایشعلوم و مهندسی آب 

 اکوسیستم های آب

مدیریت و   گرایشندسی آب علوم و مه

 برنامه ریزی منابع آب

 آب شناسی -علوم زمین شناسی

 آلی،  معدنی،  تجزیه  گرایششیمی 

 ها گرایشصنایع غذایی کلیه 

مدیریت   گرایشعلوم و مهندسی آب 

 منابع آب

رودخانه   گرایشعلوم و مهندسی آب 

 و اکوسیستم های آب

مدیریت   گرایشعلوم و مهندسی آب 

 مه ریزی منابع آبو برنا

 آبهای زیر زمینی  گرایشعلوم زمین 

 آبهای زیر زمینی  گرایشعلوم زمین 

 آلی،  معدنی،  تجزیه  گرایششیمی 

 ها گرایشکلیه  –صنایع غذایی 
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