
 

امتیاز براي همسر 4 -امتیازي 12لیست رشته هاي   
 

 نام رشته به انگلیسی نام رشته به فارسی
 Actuarial Science (Bach.) ریاضیات بیمه –آمار بیمه  – بیم سنجیلیسانس 

 Information Management (Bach.) لیسانس مدیریت اطالعات
 Early Childhood Education Techniques (DCS) تکنیک هاي آموزش پیش دبستانی (فوق دیپلم)

 Restaurant Management (DCS) مدیریت رستوران (فوق دیپلم)

 Visual Orthosis Techniques (DCS) تکنیکهاي شنوایی سنجی (فوق دیپلم)

 Agricultural Mechanics (DVS) مکانیک کشاورزي (فوق دیپلم)

 

امتیاز براي همسر 3 -امتیازي 9لیست رشته هاي   
 

 Accounting and Accounting Science (Bach.) حسابداري و علوم حسابداري (لیسانس)

 هوا فضا، مهندسی هوا و فضا (لیسانس).
Aerospace, Aeronautical and Astronautical 
Engineering (Bach.) 

 Agricultural and Rural Engineering (Bach.) مهندسی کشاورزي و روستایی (لیسانس)
 Agriculture (Bach.) کشاورزي (لیسانس)
 Agri-forest Engineering (Master's degree) (مدرك کارشناسی ارشد) و کشاورزي جنگل  مهندسی جنگلداري

 Applied Mathematics (Bach.) ریاضی کاربردي (لیسانس)
 Architecture (Master's degree) معماري (مدرك کارشناسی ارشد)

 Banking and Financial Operations (Bach.) عملیات بانکی و مالی (لیسانس)
 Biological and Biomedical Engineering (Bach.) زیست شناسی (لیسانس) پزشکی و مهندسی مهندسی
 Business Administration (Bach.) بازرگانی (لیسانس) مدیریت

 و ساز و حمل و نقل (لیسانس)مهندسی عمران، ساخت 
Civil, Construction and Transportation Engineering 
(Bach.) 

 College Level Teacher Training (Master's degree) (مدرك کارشناسی ارشد) تربیت معلم
 Computer Engineering (Bach.) مهندسی کامپیوتر (لیسانس)

 Computer Science (Bach.) علوم کامپیوتر (لیسانس)
 Cooperation (Master's degree) همکاري (مدرك کارشناسی ارشد)تعاون و 

 Didactics (The Art of Teaching) (Master's degree) )هنر تدریس (مدرك کارشناسی ارشدفن تعلیم و 

 مهندسی برق، الکترونیک و ارتباطات (لیسانس) 
Electrical, Electronic and Communications 
Engineering (Bach.) 

 Engineering (Bach.) (لیسانس). ها به جز صفر امتیازي هامهندسیکلیه 
 Food Engineering (Bach.) مهندسی مواد غذایی (لیسانس)

 Geological Engineering (Bach.) مهندسی زمین شناسی (لیسانس)
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 Geology or Mineralogy (Bach.)زمین شناسی یا کانی شناسی (لیسانس)
 Home Economics (Bach.)(لیسانس) و خانواده اقتصاد خانه

 Industrial and Administrative Engineering (Bach.)مهندسی صنایع و اداري (لیسانس)
 Industrial Relations (Bach.)روابط صنعتی (لیسانس)

 International Business (Bach.)بین الملل (لیسانس) بازرگانی

(مدرك کارشناسی ارشد) علوم کتابداري و مدیریت اسناد ثبتی 
Library Science and Records Management 
(Master's degree) 

 Mathematics (Bach.) ریاضیات (لیسانس).
 Mechanical Engineering (Bach.) مهندسی مکانیک (لیسانس)

 Metallurgical and Materials Engineering (Bach.)(لیسانس)متالورژي و مواد مهندسی 
 Mining Engineering (Bach.)مهندسی معدن (لیسانس)

 Nuclear Engineering (Master's degree)مهندسی هسته اي (مدرك کارشناسی ارشد)
 Operational Research (Master's degree)(مدرك کارشناسی ارشد) پژوهش عملیاتی
 Other Health Professions (Doctorate)بهداشتی (دکترا) پیراپزشکی و سایر حرفه هاي

 Physiotherapy (Master's degree)فیزیوتراپی (مدرك کارشناسی ارشد)
 Preschool Teacher Training (Bach.)آموزش معلم پیش دبستانی (لیسانس)

 Psychology (Doctorate)روانشناسی (دکترا)
 Rural and Agricultural Economics (Bach.)اقتصاد روستایی و کشاورزي (لیسانس)

 Social Work (Bach.)اجتماعی (لیسانس) خدمات

ابتدایی و دبیرستان (لیسانس) تربیت معلم تخصصی
Specialist Primary and Secondary School Teacher 
Training (Bach.) 

 Speech Language Pathology and Audiology (Bach.) (لیسانس). درمانیگفتاردرمانی و شنوایی 

(مدرك کارشناسی ارشد)  گفتاردرمانی و شنوایی درمانی
Speech Language Pathology and Audiology 
(Master's degree) 

 آموزش در دوره هاي پیش دبستانی و ابتدایی (لیسانس)
Teaching at the Preschool and Elementary Levels 
(Bach.) 

 (لیسانس). هنرستان هاي فنی حرفه ایی یا کالج هاي فنیآموزش در 
Teaching in Vocational (Secondary) and Technical 
(College) Education (Bach.) 

)یسانسکاردرمانی(ل  خاص در حوزهآموزش معلمان 
Training of Special Education Teachers (Remedial 
Education) (Bach.) 

معماري شهري و مدیریت زمین (مدرك کارشناسی ارشد)
Urban and Land Management Architecture 
(Master's degree) 

 Aerospace Engineering Technology(فوق دیپلم) مهندسی هوافضا تکنولوژي

 Avionics(فوق دیپلم)آویونیک

 Building Systems Technologyسیستم هاي ساختمان تکنولوژي 

 Composite Material Processing Techniques(فوق دیپلم)تکنیک هاي پردازش مواد کامپوزیت

 Computer Science Technology(فوق دیپلم)علوم کامپیوتر تکنیک هاي

 Dental Hygiene Techniques(فوق دیپلم)تکنیک هاي بهداشت دهان و دندان

 Diagnostic Radiology Technology(فوق دیپلم)رادیولوژي تشخیصی تکنیک هاي

 Environmental Occupational Health and Safety (فوق دیپلم)و ایمنی کار  اي حرفه بهداشت
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 Furniture and Cabinetmaking Techniques  (فوق دیپلم) کابینت و مبلمان هاي تکنیک  

  Geomatics Technology  دیپلم)(فوق جغرافیایی فناوري  

  Insurance and Financial Advisory Services  (فوق دیپلم)بیمه و مالی مشاوره خدمات  

  Mechanical Engineering Technology  (فوق دیپلم)مکانیک مهندسی تکنولوژي

  Metallurgical Engineering Technology  (فوق دیپلم) متالورژي مواد و مهندسی تکنولوژي

  Mineral Technology (فوق دیپلم)تکنولوژي معدنی

  Orthotic and Orthopedic Prosthesis Techniques (فوق دیپلم)تکنیک هاي پروتزهاي اورتوپدي و اورتز

 Pharmaceutical Production Technology (فوق دیپلم)دارویی تولید تکنولوژي

  Plastics Technology (فوق دیپلم)پالستیک تکنولوژي

  Restaurant Management (فوق دیپلم)مدیریت رستوران

 Special Care Counseling Techniques (فوق دیپلم)تکنیک هاي مشاوره مراقبت ویژه

 Water Purification (فوق دیپلم)تصفیه آب

  Animal Production Technology (فوق دیپلم) محصوالت دامیتکنولوژي 

  Automated Systems Electromechanics (فوق دیپلم)الکترومکانیک سیستم هاي خودکار

  Automotive Body Repair and Repainting (فوق دیپلم)بدنه خودروتعمیر و بازسازي 

  Boilermaking (فوق دیپلم)ساخت دیگ بخار

  Carpentry (فوق دیپلم)نجاري

  Computer Support (فوق دیپلم)پشتیبانی کامپیوتر

  Construction Equipment Mechanics (فوق دیپلم)مکانیک تجهیزات ساختمانی

  Diemaking (فوق دیپلم)پیچ و مهره سازي

  Drilling and Dynamiting (فوق دیپلم)تخریبحفاري و 

  Elevator Mechanics (فوق دیپلم)آسانسورمکانیک 

  Field Crops (فوق دیپلم)محصوالت زراعی

  Fire Protection Mechanics (فوق دیپلم)مکانیک حفاظت از آتش

  Flight Dispatch (فوق دیپلم)پرواز اعزام

  Heavy Road Equipment Mechanics (فوق دیپلم)مکانیک تجهیزات جاده سنگین

 دیپلم)(فوق مکانیک ساخت و ساز صنعتی و تعمیر و نگهداري
Industrial Construction and Maintenance 
Mechanics  

  Installation and Maintenance of Security Systems (فوق دیپلم)نصب و نگهداري سیستم هاي امنیتی

 (فوق دیپلم)نصب و تعمیر تجهیزات مخابراتی
Installation and Repair of Telecommunications 
Equipment 

  Machining Techniques (فوق دیپلم)هاي ماشینکاريتکنیک 

  Maple Syrup Production (فوق دیپلم)تولید شربت افرا

 Mould Making (فوق دیپلم)قالب سازي
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امتیاز براي همسر 2 -امتیازي 6رشته هاي   
 

 Architecture (Bach.) معماري (لیسانس)
 Business Management and Administration (لیسانس). کسب و کارمدیریت 

(Bach.) 
 Chemical Engineering (Bach.) مهندسی شیمی (لیسانس)

 Communications and Journalism (Bach.) ارتباطات و روزنامه نگاري (لیسانس)
 Community Health and Epidemiology سالمت عمومی و اپیدمیولوژي (درجه کارشناسی ارشد)

(Master's degree) 
 Criminology (Bach.) جرم شناسی (لیسانس)

 Demography (Master's degree) (درجه کارشناسی ارشد) جمعیت شناسی
 Dietetics and Nutrition (Bach.) رژیم غذایی و تغذیه (لیسانس)

 Earth Sciences (Bach.) علوم زمین (لیسانس)
 Energy (Master's degree) انرژي (مدرك کارشناسی ارشد)

 English, General and Mother Tongue (Bach.) انگلیسی، عمومی و زبان مادري (لیسانس)
 Environment (Environmental Quality and محیط زیست (کیفیت محیط زیست و آلودگی) (لیسانس)

Pollution) (Bach.) 
 Ethnology and Ethnography (Master's degree) )ارشد کارشناسی درجه( قوم نگاري و قومشناسی 

 Food Sciences and Technology (Bach.) علوم و فناوري هاي غذایی (لیسانس)
 French, General and Mother Tongue (Bach.) فرانسوي، عمومی و زبان مادري (لیسانس)

 Genetics (Master's degree) ژنتیک (مدرك کارشناسی ارشد)
 Geodesy (Surveying) (Bach.) شناسی (نقشه برداري) (لیسانس)زمین 

 Geography (Bach.) جغرافیا (لیسانس)
 Graphic Arts (Graphic Communications) (Bach.) هنر گرافیک (ارتباطات گرافیک) (لیسانس)

 Health Services Management (Master's degree) (مدرك کارشناسی ارشد) درمانی مدیریت خدمات بهداشتی
 Human Resources Management (Bach.) مدیریت منابع انسانی (لیسانس)

 Hydrology, Water Sciences (Master's degree) علوم آب (مدرك کارشناسی ارشد) آب شناسی وهیدرولوژي،
 Landscaping Architecture (Bach.) (لیسانس) منظرمعماري 

 Marketing and Purchasing (Bach.) نس)بازاریابی و خرید (لیسا
 Music (Bach.) موسیقی (لیسانس)

 Natural Resources (Bach.) منابع طبیعی (لیسانس).
 Nursing (Bach.) پرستاري (لیسانس)

 Occupational Therapy (Bach.) (لیسانس) کاردرمانی
 Occupational Therapy (Master's degree) (مدرك کارشناسی ارشد) کاردرمانی
 Optometry (Doctorate) (دکترا) و بینایی سنجی اپتومتري

 Pedology and Soil Management and Conservation و مدیریت و حفاظت خاك (مدرك کارشناسی ارشد) خاکشناسی
(Master's degree) 

 Physical Engineering (Bach.) مهندسی فیزیک (لیسانس)
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 Physiotherapy (Bach.) (لیسانس)فیزیوتراپی 
  Plastic Arts (Painting, Drawing, Sculpture) (Bach.) هنر پالستیک (نقاشی، نقاشی، مجسمه سازي) (لیسانس)

 Probability and Statistics (Bach.) (لیسانس) آمار و احتماالت
 Psychoeducation (Bach.) (لیسانس) یآموزش روان
 Psychoeducation (Master's degree) (مدرك کارشناسی ارشد) یآموزش روان

 Psychology (Master's degree) روانشناسی (مدرك کارشناسی ارشد)
 Pulp and Paper Engineering (Master's degree) (درجه کارشناسی ارشد) خمیرمهندسی کاغذ و 

 Recreology (Bach.) بازسازي (لیسانس)
 School Administration (Master's degree) (مدرك کارشناسی ارشد) مدیریت مدرسه

 Sexology (Bach.) سکسولوژي (لیسانس)
 Teaching at the Secondary Level (Bach.) آموزش در سطح متوسطه (لیسانس)

 Translation (Bach.) (لیسانس)مترجمی
 University Pedagogy (Master's degree) دانشگاهی (مدرك کارشناسی ارشد) فن تعلیم

 Urban Planning (Bach.) برنامه ریزي شهري (لیسانس)
 Urban Studies (Bach.) مطالعات شهري (لیسانس)

 Veterinary Medicine (Doctorate) دامپزشکی (دکترا)
 Zootechnics (Master's degree) زیست فناوري (مدرك کارشناسی ارشد) 

    Acupuncture 
 Adventure Tourism Techniques (فوق دیپلم)  یانه تکنیک هاي گردشگري ماجراجو

 Aerospace Engineering Technology (فوق دیپلم) فناوري مهندسی هوافضا
 Aircraft Maintenance Techniques (فوق دیپلم) تکنیک هاي نگهداري هواپیما

 Animal Health Technology (فوق دیپلم) بهداشت حیواناتفن آوري 
  Animal Production Technology (فوق دیپلم)ات دامی تکنولوژي تولید

  Architectural Technology (فوق دیپلم) تکنولوژي معماري
  Biomedical Laboratory Technology (فوق دیپلم)مهندسی پزشکی فناوري آزمایشگاه 

 Building Appraisal and Assessment (فوق دیپلم) ارزیابی ساختمان و ارزیابی فناوري
Technology  

  Civil Engineering Technology (فوق دیپلم) مهندسی عمرانتکنولوژي 
 Community Recreation Leadership Training (فوق دیپلم) اوقات فراغت جامعهتکنیک هاي رهبري 

Techniques  
 Computerized Engineering Technology (فوق دیپلم) مهندسی کامپیوتر تکنولوژي

  Denturology Techniques (فوق دیپلم) تکنیک هاي دندانپزشکی
  Dietetic Techniques (فوق دیپلم) درمانی رژیم تکنیک هاي

  Electrotechnology (فوق دیپلم)تکنولوژي  الکترو
  Environmental Occupational Health and Safety (فوق دیپلم)بهداشت حرفه ایی وایمنی محیط کار 

  Farm Business Management and Technologies (فوق دیپلم) مدیریت مزرعه و فن آوري
  Fire Safety (فوق دیپلم) ایمنی آتش
  Food Processing and Quality Technology (فوق دیپلم) پردازش غذا و کیفیتتکنولوژي 

  Geomatics Technology (فوق دیپلم) فناوري جغرافیایی
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  Hearing Aids (فوق دیپلم) سمعک
 Horticultural Production and Environmental (فوق دیپلم) تولید باغداري و فن آوري زیست محیطی

Technology  
  Hotel Management Techniques (فوق دیپلم) تکنیک هاي مدیریت هتل

  Industrial Electronics Technology (فوق دیپلم) الکترونیک صنعتی تکنولوژي
  Industrial Engineering Technology (فوق دیپلم) مهندسی صنایعتکنولوژي 
  Industrial Maintenance Technology (فوق دیپلم) نگهداري صنعتی تکنولوژي
  Laboratory Technology (فوق دیپلم)آزمایشگاه  تکنولوژي

  Mechanical Engineering Technology  (فوق دیپلم) مهندسی مکانیکتکنیک هاي 
  Medical Electrophysiology Techniques (فوق دیپلم) تکنیک هاي الکتروفیزیولوژي پزشکی

  Metallurgical Engineering Technology (فوق دیپلم) متالورژي تکنولوژي مهندسی
 Mineral Technology (فوق دیپلم) تکنولوژي معدنی

  Multimedia Integration Techniques (فوق دیپلم) تکنیک هاي ادغام چندرسانه اي
 Naval Architecture Technology (فوق دیپلم) فناوري معماري دریایی

 Nuclear Medicine Technology دیپلم)(فوق  هسته اي فناوري پزشکی
  Nursing (فوق دیپلم) پرستاري

  Office System Technology (فوق دیپلم)تکنولوژي سیستم اداري
 Ornamental Horticulture Landscaping and (فوق دیپلم)باغبانی زینتی  طراحی منظر و بازاریابی

Marketing 
 Paralegal Techniques لم)(فوق دیپ ي دستیاري حقوقیتکنیکها

  Physiotherapy Technology (فوق دیپلم) تکنولوژي فیزیوتراپی
  Prehospital Emergency Care (فوق دیپلم) مراقبت اضطراري قبل از بیمارستان

  Printing Works Management (فوق دیپلم)مدیریت چاپ 
  Radiation Oncology Technology (فوق دیپلم)انکولوژي درمانی تکنولوژي پرتو

  Respiratory Therapy Techniques (فوق دیپلم) تکنیک هاي تنفسی
 Seafood Processing (فوق دیپلم) پردازش غذاهاي دریایی

 Social Research Techniques (فوق دیپلم) اجتماعی پژوهشتکنیک هاي 
 Television Production and Postproduction (فوق دیپلم) یتلویزیون اتتکنیک هاي تولید

Techniques 
 Thanatology Techniques (فوق دیپلم) مرگ شناسیتکنیک هاي 

  Water Purification (فوق دیپلم) تصفیه آب

 (فوق دیپلم)  جوانانو  تکنیک هاي مداخله اصالحی بزرگساالن
Youth and Adult Correctional Intervention 
Techniques 

    Aesthetics 
 Arboriculture-Pruning (فوق دیپلم) آبیاري زراعتی، هرس کردن

  Automobile Mechanics (فوق دیپلم)مکانیک خودرو
  Cabinet Making (فوق دیپلم) ساخت کابینت

  Cable and Circuit Assembly (فوق دیپلم) سرهم سازي کابل و مدار
  Commercial and Residential Painting (فوق دیپلم) نقاشی تجاري و مسکونی

  Construction Machine Operation (فوق دیپلم) عملیات ساخت ماشین آالت
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  Decorative Upholstering (فوق دیپلم) اثاثه یا لوازم داخلی تزئینی
  Dental Assistance دیپلم)(فوق  کمک دندانپزشکی

  Electricity (فوق دیپلم) برق
  Flexible Pavement Installation (فوق دیپلم)نصب کفپوش انعطاف پذیر
 Food and Beverage Services (فوق دیپلم) خدمات غذایی و آشامیدنی

  Glass Products Assembly and Installation (فوق دیپلم) نصب و راه اندازي محصوالت شیشه اي
 Hairdressing (فوق دیپلم) گريآرایش

 Health, Assistance, and Nursing (فوق دیپلم) و پرستاري مراقبتبهداشت، 
  Home Care Assistance (فوق دیپلم) مراقبت خانگی دستیار

  Horticultural Production (فوق دیپلم) تولید باغبانی
 Industrial Drafting (فوق دیپلم) پیش نویس صنعتی

 Installation of Electrical Transmission Lines (فوق دیپلم) نصب خطوط انتقال برق
 Insulation (فوق دیپلم) کاريعایق

 Light-Duty Vehicle Mechanics (فوق دیپلم) مکانیک خودرو سبک وزن
 Masonry: Bricklaying دیپلم)(فوق  کاريمصالح ساختمانی: آجر

 Mineral and Metal Processing Machine (فوق دیپلم) عملیات ماشین آالت معدنی و فلزکاري
Operations 

 Motorized Equipment Sales Represantative (فوق دیپلم) يفروش تجهیزات موتورنمایندگی 
 Moulding (فوق دیپلم) ریخته گري

 Moulding Machine Set-up and Operation (فوق دیپلم)  اندازي ماشین هاي قالب سازياپراتوري و راه 
  Pastry Making (فوق دیپلم) شیرینی پزي

 Pharmacy Technical Assistant (فوق دیپلم) دستیار فنی داروخانه
 Precision Sheet Metal Work (فوق دیپلم) ورق فلز کاري با ابزاردقیق

 Preparation and Finishing Concrete (فوق دیپلم) تکمیل بتنتهیه و 
 Production Equipment Operation (فوق دیپلم) تولید تجهیزات اپراتوري

 Professional Sales (فوق دیپلم) فروش حرفه اي
 Pulp and Paper - Operations (فوق دیپلم)و کاغذ اپراتوري خمیر 

 Residential and Commercial Drafting (فوق دیپلم) يطراحی مجدد مسکونی و تجار
  Sawing (فوق دیپلم) ارياره ک

  Secretarial Studies (فوق دیپلم) منشی گريمطالعات 
  Smelting (فوق دیپلم)ذوب 

 Travel Consulting and Sales (فوق دیپلم) سفرمشاوره و فروش 
 Vehicle Maintenance and Repair Service (فوق دیپلم) خودروتکنسین خدمات تعمیر و نگهداري و تعمیر 

Technicians 
 Welding and Fitting (فوق دیپلم) جوش و اتصاالت
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امتیاز براي همسر 0 -امتیازي 0رشته هاي   
 

 

 آموزش بزرگساالن و آموزش مداوم (مدرك کارشناسی ارشد)
Adult Education and Continuing Education 
(Master's degree) 

 Anthropology (Bach.) انسان شناسی (لیسانس)
طراحی کاربردي (سرامیک، بافندگی، طالکاري، دکوراسیون) 

 (لیسانس).
Applied Design, (Ceramics, Weaving, Gold-
working, Decoration) (Bach.) 

 Art History (Bach.) تاریخ هنر (لیسانس)
 Basic and Applied Health Sciences (Bach.) لیسانس)علوم پایه و کاربردي (

 Biochemistry (Bach.) بیوشیمی (لیسانس)
 Biological Sciences (Bach.) علوم زیستی (لیسانس)

 Biophysics (Bach.) بیوفیزیک (لیسانس)
 Chemistry (Bach.) شیمی (لیسانس)

 Chiropractic (Doctorate) (دکترا) فقرات ستون کردن وجابجا ماساژ فن -کایروپراکتیک
 Cinematography (Bach.) فیلمبرداري (لیسانس)

 Compared Literature (Master's degree) (مدرك کارشناسی ارشد) تطبیقی ادبیات
 Dentistry (Doctorate) دندانپزشکی (دکترا)

 Drama (Bach.) درام (لیسانس)
 Economics (Bach.) اقتصاد (لیسانس)

 Environmental Design (Bach.) طراحی محیطی (لیسانس)
 Exercise Sciences (Bach.) علوم ورزشی (لیسانس)

 (لیسانس) رقص ، تقلید نمایشی ، پانتومیم
Expressive Movement, Dance, Mime, or 
Rhythmics (Bach.) 

 Fine and Applied Arts (Bach.) هنرهاي زیبا و کاربردي (لیسانس)

 )لیسانس) مهندسی جنگل، جنگلداري و چوب علوم (جنگلداري)
Forest Engineering, Forestry and Wood 
Science (Silviculture)  

 زبان و ادبیات فرانسه یا انگلیسی (لیسانس).
French or English Language and Lliterature 
(Bach.) 

 French, Second Language (Bach.) فرانسوي، زبان دوم (لیسانس)
 Geopolitical Sciences (Bach.) علوم ژئوپلیتیک (لیسانس)

 علوم گیتی و التین علوم انسانی و باستان شناسی کالسیک (لیسانس)
Greco-Latin Humanities and Classical 
Archeology (Bach.)  

 مشاوره راهنمایی و اطالعات آموزشی و حرفه اي (لیسانس)
Guidance Counselling and Educational and 
Vocational Information (Bach.) 

 History (Bach.) تاریخ (لیسانس)
 Industrial Design  (Bach.) طراحی صنعتی (لیسانس)

 Law (Bach.) قانون (لیسانس)حقوق و 

 زبان شناسی (آوایی، معناشناسی، فلسفه) (لیسانس)
Linguistics (Phonetics, Semantics, Philology) 
(Bach.) 
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 Medicine (Doctorate) پزشکی (دکترا)

 پزشکی و جراحی تجربی (مدرك کارشناسی ارشد)
Medicine and Experimental Surgery (Master's 
degree) 

 Meteorological and Atmospheric Sciences (Bach.) علوم و هواشناسی و علوم جوي (لیسانس)
 Microbiology (Bach.) میکروبیولوژي (لیسانس)

زبان هاي مدرن و ادبیات به غیر از فرانسه و انگلیسی (لیسانس) 
 اقیانوس شناسی (درجه کارشناسی ارشد)

Modern Languages and Literatures other than 
French and English (Bach.)Oceanography (Master's 
degree) 

 Perinatal Medicine (Bach.) (لیسانس)پزشکی پري ناتال 

 فارماکولوژي و علوم دارویی (لیسانس)
Pharmacology and Pharmaceutical Sciences 
(Bach.) 

 Philosophy (Bach.) فلسفه (لیسانس)
 Photography (Bach.) عکاسی (لیسانس)

 Physical Science (Bach.) علم فیزیک (لیسانس)
 Phytotechnics (Master's degree) کارشناسی ارشد)فیتوتکنیک (مدرك 

 Political Science (Bach.) علوم سیاسی (لیسانس)
 Production Management (Bach.) مدیریت تولید (لیسانس)

 Psychology (Bach.) روانشناسی (لیسانس)
 Public Administration (Bach.) دولتی (لیسانس) مدیریت

 Religious Studies (Bach.) (لیسانس)مطالعات مذهبی 
 Social or Community Leadership (Bach.) رهبري اجتماعی یا جامعه (لیسانس)

 Social Sciences (Bach.) علوم اجتماعی (لیسانس)
 Sociology (Bach.) جامعه شناسی (لیسانس)

 Zoology (Master's degree) باغ وحش (مدرك کارشناسی ارشد)
  3D Animation and Image Synthesis Techniques (فوق دیپلم)شن سازي انیمی

  Accounting and Management Technology (فوق دیپلم) مدیریتتکنولوژي حسابداري و 
  Agromechanical Engineering Technology (فوق دیپلم) فناوري مهندسی کشاورزي

  Aircraft piloting techniques (فوق دیپلم) تکنیک هاي تدارکات هواپیما
 Aquaculture Techniques (فوق دیپلم) تکنیک هاي آبزي پروري

  Arts and Crafts Techniques (فوق دیپلم) تکنیک هاي هنر و صنایع دستی
  Biomedical Laboratory Technology (فوق دیپلم) فناوري آزمایشگاه بیولوژیکی

  Business Management دیپلم)(فوق  مدیریت کسب و کار
  Cellulose processing technologies (فوق دیپلم) فن آوري پردازش سلولز

  Chemical Engineering Techniques (فوق دیپلم) تکنیک هاي مهندسی شیمی
  Chemical Process Techniques (فوق دیپلم) تکنیک هاي فرآیند شیمیایی

 Circus Arts (فوق دیپلم) هنر سیرك
  Civil Engineering Technology (فوق دیپلم) مهندسی عمرانتکنولوژي 

  Clothing Manufacturing Management (فوق دیپلم) مدیریت تولید پوشاك
  Dental Prosthesis Techniques (فوق دیپلم) تکنیک هاي پروتز دندانی
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  Display Design Techniques (فوق دیپلم) یتکنیک هاي طراحی نمایش
  Documentation Techniques (فوق دیپلم) مستند سازي تکنیک هاي

  Engineering Physics Technology (فوق دیپلم)مهندسی فیزیک تکنولوژي 
  Environmental and Wildlife Management (فوق دیپلم) مدیریت زیست محیطی و حیات وحش

  Environmental Techniques (فوق دیپلم) تکنیک هاي محیط زیست
  Equine Techniques (فوق دیپلم) تکنیک هاي اسباب بازي

 Fashion Design (فوق دیپلم) طراح مد
  Fashion Marketing (فوق دیپلم) بازاریابی مد

  Forest Products Processing Technology (فوق دیپلم) فن آوري پردازش محصوالت جنگلی
  Forest Technology (فوق دیپلم) آوري جنگل فن

  Graphics (فوق دیپلم) گرافیک

 (فوق دیپلم) تکنیک هاي توسعه شکار و ماهیگیري
Hunting and Fishing Resources Development 
Techniques  

  Illustration and Animated Design (فوق دیپلم) تصویر و طراحی متحرك
  Industrial Design Techniques (فوق دیپلم) صنعتیتکنیک هاي طراحی 

  Interior Design Techniques (فوق دیپلم) تکنیک هاي طراحی داخلی
 Interpretive Dance (فوق دیپلم) رقص تفسیري

  Laboratory Techniques (فوق دیپلم) تکنیک هاي آزمایشگاه
  Marine Mechanical Engineering Techniques (فوق دیپلم) دریایی زیر مهندسی مکانیک

  Media Communication Techniques (فوق دیپلم) تکنیک هاي ارتباطات رسانه اي
  Medical Records Management (فوق دیپلم) پزشکی اسنادمدیریت 

  Museology Techniques (فوق دیپلم) تکنیک هاي موزه شناسی
 Navigation (فوق دیپلم)  جهت یابی

  Nursing (فوق دیپلم) پرستاري
  Photography (فوق دیپلم) عکاسی

  Physiotherapy Technology (فوق دیپلم) تکنولوژي فیزیوتراپی
 Police Techniques (فوق دیپلم) تکنیک هاي پلیس
  Pre-printing Computer Graphics (فوق دیپلم) قبل از چاپ گرافیک کامپیوتري

  Printing Techniques (فوق دیپلم) هاي چاپتکنیک 
 Professional Music and Song Techniques (فوق دیپلم) موسیقی حرفه اي و تکنیک هاي آهنگ

  Professional Theatre (Acting) (فوق دیپلم) تئاتر حرفه اي (بازیگري)
 Social Work Techniques (DCS) (فوق دیپلم)تکنیک هاي کار اجتماعی 

 (فوق دیپلم) یتلویزیون اتتکنیک هاي تولید
Television Production and Postproduction 
Techniques  

  Theatre Production  (فوق دیپلم)تئاتر تولید 
  Tourism Techniques (فوق دیپلم) تکنیک هاي گردشگري

 Transportation Logistics Techniques (فوق دیپلم) تکنیک هاي تدارکات حمل و نقل
 Urban Planning Techniques (فوق دیپلم) تکنیک هاي برنامه ریزي شهري

 Accounting (فوق دیپلم) حسابداري
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 Aircraft Mechanical Assembly (فوق دیپلم) مکانیکی هواپیما سرهم کردن
  Aircraft Structural Assembly (فوق دیپلم) ساختمانی هواپیما سرهم کردن

  Aquaculture (فوق دیپلم) پروريآبزي 
  Business Equipment Technical Service (فوق دیپلم) کسب و کارتجهیز خدمات فنی 

  Clothing and Leather Products Manufacturing (فوق دیپلم)چرم محصوالت تولید پوشاك و 
  Clothing Manufacturing (Tailoring) (فوق دیپلم) تولید پوشاك (خیاطی)

  Custom Clothing Manufacturing and Alterations (فوق دیپلم) لباس سفارشی  و تغییرات تولید
  Desktop Publishing  (فوق دیپلم)رومیزي نشر 

  Electronic Audio/Video Equipment Repair (فوق دیپلم) تعمیرات صوتی و تصویري الکترونیک
  Fire Safety Techniques تکنیک هاي ایمنی آتش نشانی

 Floral Services (فوق دیپلم) خدمات گل
  Forest Management (فوق دیپلم) مدیریت جنگل

  Furniture Finishing (فوق دیپلم) مبلمان
 General Building Maintenance (فوق دیپلم) تعمیر و نگهداري ساختمان

  Hardware Store Sales (فوق دیپلم)فروشگاه سخت افزار 
  Home Electrical Appliance Repair (فوق دیپلم) تعمیر لوازم خانگی برق خانگی

   Horticulture and Garden Centre Operations داري (فوق دیپلم)عملیات باغبانی و باغ
  Industrial Upholstering مبل سازي صنعتی  (فوق دیپلم)

 Interior Decorating and Visual Display (فوق دیپلم)تزئینات داخلی 
  Jewellery Making (فوق دیپلم) ساخت جواهرات

 Landscaping Operations (فوق دیپلم) عملیات محوطه سازي
 Locksmithing (فوق دیپلم) قفل سازي

  Manual Felling and Skidding (فوق دیپلم) تخلیه دستی و ریلینگ
 Marine Mechanics (فوق دیپلم) مکانیک دریایی

  Metal Structure and Metalworking Manufacturing (فوق دیپلم) سازه فلزي و تولید فلزکاري
  Northern Building Maintenance  قطبی (فوق دیپلم) هايساختمان نگهداري و تعمیر 

  Northern Heavy Equipment Operations قطبی (فوق دیپلم)عملیات تجهیزات سنگین 
  Ore Extraction (فوق دیپلم) استخراج معدن

  Pattern Design (فوق دیپلم) طراحی الگو
  Photography (فوق دیپلم) عکاسی

  Printing (فوق دیپلم) چاپ
  Professional Fishing (فوق دیپلم) ماهیگیري حرفه اي

         Protection and Development of Wildlife 
Habitats  

  Sharpening (فوق دیپلم) کردن تیز  
  Silviculture (فوق دیپلم) جنگلداري
  Stonecutting (فوق دیپلم) سنگ بري

  Structural and Architectural Assembly (فوق دیپلم) معماريمجمع ساختمانی و 
  Surveying and Topography (فوق دیپلم) توپوگرافی و برداري نقشه  

موسسه کاریابى بین المللى کاوش  
 www.kavoshjob.com

  رزرو وقت مشاوره 03132227842



  Use of Composite Materials (فوق دیپلم) استفاده از مواد کامپوزیت
  Watch and Jewellery Repair (فوق دیپلم) تعمیرات ساعت و جواهرات

  Wood Cutting System (فوق دیپلم) سیستم برش چوب 
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