
 

  9صفحه 

 آزمون هاي  عمومي  و اختصاصي و جدول زيرگروه  ها 
   :عمومي  آزمون -1
و   عمـومي   دروس  در زمينـه   داوطلبان  آمادگي  ميزان  تشخيص منظور  به  متوسطه  آموزش  قديم  جديد و نظام  نظام  داوطلبان  براي  عمومي  آزمونـ  

  همچنـين  و  آن  و ضـرايب   عمـومي   مـواد آزمـون  . باشد مي  شده  صمشخسالي واحدي   متوسطه  جديد آموزش  نظام  كتب  علمي  در حدود اطالعات
 آمـوزش   قـديم   و نظـام  ) واحـدي   و يا سالي  واحدي  ترمي(جديد   نظام  از داوطلبان  اعم  داوطلبان  كليه  براي  از دروس  يك در هر  الؤس  منابع  كتب

  .دباش يمذيل   جدول  شرح  بههاي آزمايشي  براي كليه گروه  متوسطه 
    آنضرايبوعموميمواد آزمون  1شمارهجدول

 سؤال  طرح  منابع  كتب ضريب   آزمون

  .سالي واحدي آموزش متوسطه جديد  نظام  دبيرستان  دوموسومهايو سالدانشگاهيپيشهدور  4  فارسيادبياتوزبان
  .سالي واحدي آموزش متوسطه جديدنظامدبيرستانو دومسومهايسال  2 عربيزبان

  .يد سالي واحدي آموزش متوسطهجد  نظام  دبيرستان  و دومسومهايسالودانشگاهيپيشهدور 3  *  اسالمي  و معارففرهنگ
  ، آلماني ، انگليسي(خارجيزبان

  .د سالي واحدي آموزش متوسطهجدي امدبيرستان نظ  سوم  و سال  دانشگاهي پيش  هدور  2  ) ايتاليايي ،روسي،فرانسه
 15 بنددر عالمتگذاري االت معارف غيراسالم پاسخ دهند، ضمن ؤ، بخواهند به س)كليمي، زرتشتي، مسيحي(هاي مذهبي  چنانچه داوطلبان اقليت *

  آمـوزش   يلتحصـ   در دوران  آنها كـه   عتقاد دينيو ا  رسمي  اديان  همه  از مشتركاتكه   ديني  هاي اقليتت سؤاالبايد به  نام اينترنتي ثبت تقاضانامه
  .حسب مورد پاسخ دهند ، بربينند مي
  : اختصاصي  آزمون -2
 ميـزان   منظـور تعيـين    بـه   متوسـطه   آمـوزش   قديم  و نظام) واحدي  اعم از سالي واحدي و يا ترمي(جديد   نظام  داوطلبان  براي  اختصاصي  آزمون   

در حدود اطالعـات علمـي كتـب نظـام جديـد آمـوزش       و   آزمايشي  موجود در هر گروه  هاي رشته  و اصولي  اساسي  هاي پايه با  آنان  علمي  آشنايي 
  .گردد برگزار ميـ واحدي  متوسطه سالي
بخـش   در  ترتيب  به  ههر گرو  در شرايط اختصاصي 5و  4، 3، 2، 1  آزمايشي  يها گروه  امتحاني  از دروس  يك هر  و ضرايب  اختصاصي  مواد آزمون

   . است  شده  درجراهنما   دفترچه  اين 13 و 12ات صفحاختصاصي در هاي  آزمونمنابع 
  اطـالع   بـراي ) كشور  آموزش  سنجش  سازمان  رساني  و اطالع  خبري  نشريه(  سنجش  پيك  در نشريه  اختصاصي  االتؤخذ سأم  كتب  فهرست: تذكرمهم

  .تاس  شده  چاپ  داوطلبان بيشتر
 )1  آزمايشي  گروه(  فني و  رياضي  علوم  آزمايشي  گروه  آزمايشي  يها گروهزير                           2  شماره  جدول

يهاگروهزير
  باشند مي  يكسان  ضرايب  آنها داراي  امتحاني  دروس  كه  هايي رشته  مجموعه آزمايشي

  1  زير گروه

آمـوزش تربيـت بـدني دوره    / دبسـتاني و دبسـتاني   آموزش تربيت بـدني پـيش  :هايگرايش(آموزش تربيت بدني،اربردهاكومار، آموزشيآسنجش  و مارآ
معـارف   الهيـات و ، مبـاني حقـوق اسـالمي    فقـه و ـ معارف اسالمي   الهيات و، حقوق اسالمي فقه وـ معارف اسالمي   الهيات و، مذاهب اديان و، )متوسطه
ن آتربيـت معلـم قـر   ، تاريخ اسالم، ارشاد معارف اسالمي و الهيات و، كالم اسالمي فلسفه وـ معارف اسالمي   الهيات و، ميحكمت اسال فلسفه وـ اسالمي  

دكتراي پيوسته ، دكتراي پيوسته بيوتكنولوژي، دبيري فيزيك، دبيري رياضي ،)مالياتي/دولتي/حسابرسي: هاي گرايش( حسابداري، ن مجيدآقر تفسير، مجيد
 علـم اطالعـات و  ، شـيعه شناسـي  ، ادبيـات عربـي   زبـان و ، كاربردهـا  رياضـيات و ، )گرايش صنعتي سـازماني ( روانشناسي، اي پيوسته فيزيكدكتر، رياضي
اقتصـاد  : هـاي  گـرايش (علـوم اقتصـادي   ، )گـرايش مطالعـات امنيتـي   (علوم اجتماعي ، )گرايش فني مهندسي(شناسي  دانش علم اطالعات و، شناسي دانش

علـوم  ، علـوم تربيتـي  ، علوم انتظامي، )اقتصاد نظري /اقتصاد كشاورزي/اقتصاد صنعتي/اقتصاد حمل و نقل/اقتصاد پول و بانكداري/بازرگانياقتصاد /اسالمي
علـوم  ، حـديث  ن وآعلوم قـر ، ن مجيدآعلوم قر، )گرايش مطالعات امنيتي(علوم سياسي ، علوم حديث، )پرورش كودكان استثنايي و موزشگرايش آ( تربيتي

علـوم  : هـاي  گـرايش ( علـوم ورزشـي  ، )محاسـباتي /فيزيك مهندسي/زيست محيطي/ضي مهندسياري: هاي گرايش( علوم مهندسي، علوم كامپيوتر، اييقض
حقوق  فقه و، حقوق حنفي فقه و، حقوق اماميه فقه و، حقوق اسالمي فقه و، بآمهندسي  علوم و، نآمعارف قر علوم و، )علوم زيستي ورزش/انساني ورزش

گرايش ( فيزيك مهندسي، فيزيك مهندسي، )نظري/واشناسيه/اتمي/حالت جامد/مولكولي/اي هسته: هاي گرايش( فيزيك، عرفان اسالمي فلسفه و، عيشاف
ـ  مـوزش و آكـارداني  ، مالياتي مالي و كارداني امور، دولتي كارداني امور، بيمه كارداني امور، بانكي ارداني امور، كمارآارداني ، ك)حالت جامد ، رورش ابتـدايي پ

نگهـداري   و كارداني تعميـر ، ن مجيدآكارداني تربيت معلم قر، )گرايش مربيگري(علوم ورزشي  كارداني تربيت بدني و، علوم ورزشي كارداني تربيت بدني و
كـارداني صـنعت   ، )يش خـط و ابنيـه  گـرا (هن آ كارداني راه، جهانگردي كارداني خدمات مسافرتي و، كارداني حسابداري، بياريآكارداني تكنولوژي ، هواپيما

كـاربردي مخـابرات   ـ كـارداني علمـي    ، كـامپيوتر  كاربردي سخت افـزار ـ كارداني علمي  ، )مديريت هتلداري/جهانگردي مديريت: هاي گرايش( جهانگردي
، فنـاوري اطالعـات   لمـي كـاربردي ارتباطـات و   كـارداني ع ، كـامپيوتر  كاربردي نرم افزارـ كارداني علمي  ، )ها ارتباط داده/ كابل و فيبر نوري: هاي گرايش(

كـارداني علمـي كـاربردي ماشـينهاي     شناسي،  علم اطالعات و دانشكارداني علمي كاربردي ، صنعتـ كارداني علمي كاربردي بهينه سازي مصرف انرژي  
، كارداني مخابرات هواپيما، ارتباطات ي فناوري اطالعات وكاردان، معدني كارداني فراوري مواد، كارداني علوم پايه انتظامي، مكانيزاسيون ماشينـ كشاورزي  

علـوم   كارشناسـي ارشـد  ، كـارداني معمـاري  ، كارداني مراقبت پرواز، كارداني مديريت گمركي، كارداني مديريت صنعتي كاربردي، كارداني مديريت بازرگاني
، مـديريت بيمـه  ، مـديريت بازرگـاني  ، بـانكي  مديريت امـور ، ارتباطات عات ومديريت اطال، الكترونيك دريايي مخابرات و، اي كارشناسي چندرسانه، قضايي

، مـديريت گمركـي  ، كارهـاي كوچـك   مديريت كسب و، مديريت فرهنگي هنري، مديريت صنعتي، مديريت دولتي، مديريت جهانگردي، مديريت بيمه اكو
: هـاي  گـرايش ( مربيگـري ورزشـي  ، مـديريت هتلـداري  ، )در و كشـتيراني بنـ /گمركي/مناطق ويژه: هاي گرايش( بازرگاني دريايي مديريت و، مديريت مالي

، مكاترونيـك ، معمـاري داخلـي  ، ن مجيـد آمعارف قر، علوم تربيتي معارف اسالمي و، معارف اسالمي، )مربيگري ورزشي/مربيگري فعاليت بدني و تندرستي
مهندسـي  ، )الكترونيـك /بيوالكتريـك /قـدرت /كنتـرل /مخـابرات /يجيتـال سيستمهاي د: هاي گرايش(مهندسي برق ، مهندسي انرژي، ليزر مهندسي اپتيك و

نقـل   مهندسي حمل و، باداني روستاهاآمهندسي تكنولوژي ، )بيوالكتريك/بيومتريال/بيومكانيك /الينيب پزشكي/مهندسي پرتوپزشكي: هاي گرايش( پزشكي
هـن  آ مهندسـي راه ، )مهندسـي كشـتي  /كشـتي سـازي  /دريـانوردي : يهـا  گـرايش (مهندسـي دريـا   ، مهندسي خودرو، هاي ريلي سازه و مهندسي خط، ريلي

كـاربردي عمـران   ـ مهندسـي علمـي    ، مهندسي صـنايع ، مهندسي شهرسازي، مهندسي رباتيك، )هاي ريلي خطوط سازه/جريه/ برداري بهره: هاي گرايش(
هـاي   گـرايش ( مهندسي كامپيوتر، ندسي فناوري اطالعاتمه، )برداري گرايش نقشه( مهندسي عمران، مهندسي عمران، )هاي آب و فاضالب گرايش شبكه(

مهندسي ، مهندسي ماشينهاي ريلي، مهندسي كشتي سازي، )گرايش موتور(مهندسي كشتي ، اقتصادكشاورزيـ مهندسي كشاورزي  ، )افزار افزار و سخت نرم
: هـاي  گـرايش (مهندسـي مكانيـك   ، مهندسي معمـاري ، وژهمهندسي مديريت پر، مهندسي مديريت اجرايي، مكانيزاسيون كشاورزيـ ماشينهاي كشاورزي  
: هـاي  گـرايش ( مهندسـي مـواد  ، )كشـاورزي ( مهندسـي مكانيـك بيوسيسـتم   ، )مكانيـك در طراحـي جامـدات   /ساخت و توليد/برودتي تاسيسات حرارتي و

مهندسي منسـوجات  /مهندسي الياف: هاي يشگرا( مهندسي نساجي، طراحي صنايع غذايي و مهندسي مواد، )متالوژي صنعتي/متالوژي استخراجي/سراميك
 .مهندسي هوافضا، )مهندسي فناوري نساجي/مهندسي شيمي نساجي/مهندسي پوشاك /صنعتي
 ).2 ضريب با( شيمي و )3 ضريب با( ، فيزيك)4 ضريب با( رياضي :آنهاو ضرايب  اختصاصي آزمون  مواد



 

  10صفحه 

 )1  آزمايشي  گروه(  فني و  رياضي  علوم  آزمايشي  گروه  ايشيآزم  هاي زيرگروهادامه   -2  شماره  جدولادامه 
يهازيرگروه

  باشند مي  يكسان  ضرايب  آنها داراي  امتحاني  دروس  كه  هايي رشته  مجموعه آزمايشي

  2  زير گروه
مهندسـي  ، )گـري  گرايش ريخته(ان فني مواد كارد ،)فناوري اطالعات/كاربردي/شيمي محيط زيست/شيمي دارويي/هاكششيمي آفت: هاي گرايش(شيمي 
صنايع /علوم رنگ تكنولوژي و/پليمر  طراحي و مهندسي: هاي گرايش(مهندسي پليمر ، )گرايش حفاظت فني(مهندسي ايمني ، )گرايش بازرسي فني( ايمني
: هـاي  گـرايش (، مهندسـي نفـت   )كتشاف معدنگرايش ا( مهندسي معدن، مهندسي معدن، )گرايش صنايع غذايي(مهندسي شيمي ، مهندسي شيمي، )پليمر

  )مخازن نفت/طراحي فرآيندهاي صنايع نفت/بهره برداري از منابع نفت/اكتشاف نفت/استخراج نفت
 ).3 ضريب با( و شيمي )3 ضريب با( ، فيزيك)4 ضريب با( رياضي:آنهاو ضرايب  اختصاصي آزمون  مواد

  3  زير گروه

كـاردان فنـي عمـران    ، )گـرايش ايمنـي صـنعتي   (كاردان فني صـنايع، كـاردان فنـي صـنايع     ،)الكترونيك/قدرت/مخابرات:ايه گرايش(كاردان فني برق 
زيرســازي /ســاختمانهاي بتنــي/ســد و شــبكه/عمــران روســتايي/فتــوگرامتري/كــارتوگرافي/آب و فاضــالب/عمــومي ســاختمان كارهــاي: هــاي گــرايش(

كـاردان فنـي مكانيـك    ، )فراوري مواد معدني/معدن استخراج: هاي گرايش(ليات پتروشيمي، كاردان فني معدن كاردان فني عم، )نقشه برداري/راهسازي/راه
نقشـه  /ماشـين آالت / ماشـين ابـزار  / ساخت و توليد/تاسيسات عمومي صنايع /تاسيسات آبرساني و گازرساني/بهداشتي و گازرساني تاسيسات: هاي گرايش(

  .كارداني عمليات پااليش، اپيمايي، كارداني علمي ـ كاربردي شهرسازي، كارداني الكترونيك هو)كشي صنعتي
 ).3 ضريب با( شيمي و )2 ضريب با( فيزيك ،)3 ضريب با( رياضي :آنهاو ضرايب  اختصاصي  آزمون مواد

  )2  آزمايشي  گروه(تجربي   علوم  آزمايشي  گروه  آزمايشي  يها گروهزير                            3  شماره  جدول
يهازيرگروه

  باشند مي  يكسان  ضرايب  آنها داراي  امتحاني  دروس  كه  هايي رشته  مجموعه آزمايشي

  1  زير گروه

، دبيري زيسـت شناسـي  ، دامپزشكي، پزشكي،پرستاري، بينايي سنجي،بهداشت موادغذايي،بازرسي گوشت،وسايل كمكياعضاي مصنوعي و، اتاق عمل
علـوم  /علوم جانوري/زيست دريا: هاي گرايش( زيست شناسي، )باليني/صنعتي سازماني: هاي گرايش( روانشناسي، دندانپزشكي، ي پيوسته بيوتكنولوژيدكترا
ايي شنو، )ميكروبيولوژي/علوم سلولي ملكولي/ژنتيك/بيوتكنولوژي، )زيست فناوري/بيوشيمي: هاي گرايش( زيست شناسي سلولي مولكولي، )عمومي/گياهي
 علـوم و ، علـوم تغذيـه  ، )گرايش آموزش و پرورش كودكان استثنايي(علوم تربيتي ، علوم تربيتي، زمايشگاهي دامپزشكيآعلوم ، زمايشگاهيآعلوم ، شناسي

كارداني كودكـان  ، يكارداني كودكان استثناي، هاي پزشكي كارداني فوريت، كارداني دامپزشكي، فيزيوتراپي، )گرايش كنترل كيفي و بهداشتي(صنايع غذايي 
، كارشناسـي تكنولـوژي پرتوشناسـي   ، راديـوتراپي /كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني، كاردرماني، )عقب مانده ذهني/شنوا نيمه ناشنوا: هاي گرايش(استثنايي 

   .هوشبري، مامايي، گفتاردرماني، كارشناسي ساخت پروتزهاي دنداني
و  )2  ضريب با(  فيزيك ،)4  ضريب با(  شناسي  زيست ،)2  ضريب با(  رياضي، )0  ضريب با(  شناسي  زمين :آنها  و ضرايب  اختصاصي  آزمون مواد

 .شود مي  در نظر گرفتهپرستاري با تأثير مثبت رشته  براي 4  با ضريببهياران شاغل، نمره درس بهياريبراي:تذكر مهم         .)3 ضريب با( شيمي

  2  زير گروه
كارداني شـيمي  ، )فناوري اطالعات/محض/كاربردي/شيمي محيط زيست/شيمي دارويي/هاكششيمي آفت:هايگرايش(شيمي، دبيري شيمي، يداروساز

، اي مهندسـي بهداشـت حرفـه   ، كارشناسي فنـاوري اطالعـات سـالمت   ، اي كارشناسي تكنولوژي پزشكي هسته، كارشناسي بهداشت عمومي، زمايشگاهيآ
  .يطمهندسي بهداشت مح

و ) 2  ضريب با(  فيزيك ،)4  ضريب با(  شناسي  زيست ،)3  ضريب با(   رياضي، )1  ضريب با(  شناسي  زمين :آنها  و ضرايب  اختصاصي  آزمون مواد
 .)4 ضريب با( شيمي

  3  زير گروه
.زمين شناسي، اقيانوس شناسي

و ) 2  ضريب با(  فيزيك ،)2  ضريب با( شناسي  زيست ،)3  ضريب با(  رياضي، )4  ضريب با(  شناسي  زمين :آنها  و ضرايب  اختصاصي  آزمون مواد
 .)2 ضريب با( شيمي

  4  زير گروه

 -معـارف اسـالمي    الهيـات و ، مباني حقـوق اسـالمي   فقه و -معارف اسالمي الهيات و،حقوق اسالميفقه و-معارف اسالمي الهيات و، مذاهب اديان و
، ن مجيـد آتربيـت معلـم قـر   ، تاريخ اسـالم ، ارشاد معارف اسالمي و الهيات و، كالم اسالمي فلسفه و -معارف اسالمي  الهيات و، يحكمت اسالم فلسفه و
 علم اطالعـات و ، شناسي دانش علم اطالعات و، شيعه شناسي، ادبيات عربي زبان و، )مالياتي/دولتي/حسابرسي: هاي گرايش( حسابداري، ن مجيدآقر تفسير
اقتصـاد  /اقتصاد حمل و نقـل /اقتصاد پول و بانكداري/اقتصاد بازرگاني/اقتصاد اسالمي: هاي گرايش(علوم اقتصادي ، )گرايش فني و مهندسي(سي شنا دانش
 فقـه و ، نآمعـارف قـر   علـوم و ، علوم قضايي، حديث ن وآعلوم قر، ن مجيدآعلوم قر، علوم حديث، علوم انتظامي، )اقتصاد نظري/اقتصاد كشاورزي/صنعتي

 كارداني امور، بيمه كارداني امور، بانكي كارداني امور، عرفان اسالمي فلسفه و، حقوق شافعي فقه و، حقوق حنفي فقه و، حقوق اماميه فقه و، حقوق اسالمي
كـارداني صـنعت   ، ديجهـانگر  كـارداني خـدمات مسـافرتي و   ، كـارداني حسـابداري  ، ن مجيـد آكارداني تربيت معلم قر، مالياتي مالي و كارداني امور، دولتي

، كـارداني علـوم پايـه انتظـامي    شناسـي،   علم اطالعـات و دانـش  كارداني علمي كاربردي ، )مديريت هتلداري/مديريت جهانگردي: هاي گرايش(جهانگردي 
، ارتباطـات  طالعـات و مـديريت ا ، علـوم قضـايي   كارشناسي ارشـد ، كارداني مديريت گمركي، كارداني مديريت صنعتي كاربردي، كارداني مديريت بازرگاني

، مـديريت فرهنگـي هنـري   ، مديريت صنعتي، مديريت دولتي، مديريت جهانگردي، مديريت بيمه اكو، مديريت بيمه، مديريت بازرگاني، بانكي مديريت امور
، )كشـتيراني  و بنـدر /گمرگـي /ويـژه  منـاطق : هـاي  گـرايش (بازرگاني دريايي  مديريت و، مديريت مالي، مديريت گمركي، كارهاي كوچك مديريت كسب و
  .ن مجيدآمعارف قر، علوم تربيتي معارف اسالمي و، معارف اسالمي، مديريت هتلداري

و ) 3  ضـريب  با(  فيزيك ،)2  ضريب با(  شناسي زيست ،)4  ضريب با(  رياضي، )1  ضريب با(  شناسي زمين :آنها  و ضرايب  اختصاصي  آزمون مواد
  ).2 ضريب با( شيمي

  5  زير گروه

گـرايش مطالعـات   ( علـوم اجتمـاعي  ، )آموزش تربيت بـدني دوره متوسـطه  /دبستاني و دبستانيآموزش تربيت بدني پيش:هايگرايش( آموزش تربيت بدني
، )علـوم زيسـتي ورزش  /علـوم انسـاني ورزش  : هـاي  گرايش( علوم ورزشي، علوم مهندسي زيست محيطي، )گرايش مطالعات امنيتي( علوم سياسي، )امنيتي

كـارداني تكنولـوژي   ، )گـرايش مربيگـري  (علـوم ورزشـي    كارداني تربيت بـدني و ، علوم ورزشي كارداني تربيت بدني و، پرورش ابتدايي موزش وآارداني ك
رداني كـا ، زيسـت  كارداني تكنولـوژي محـيط  ، كارداني تكنولوژي شيالت، كارداني تكنولوژي جنگلداري، كارداني تكنولوژي توليدات گياهي، توليدات دامي

بهره برداري  و كاربردي توليدـ كارداني علمي  ، باغي زراعي و كاربردي امورـ كارداني علمي  ، غذايي كارداني تكنولوژي مواد، بخيزداريآ تكنولوژي مرتع و
مـديريت خـدمات بهداشـتي    ، مـددكاري اجتمـاعي  ، شاخه پزشـكي  كتابداري در، كارداني نوغان داري، اراضي كارداني علمي كاربردي امور، گياهان دارويي

گـرايش  ( خـاك  ب وآمهندسـي  ، خـاك  ب وآمهندسـي  ، )مربيگـري ورزشـي  /مربيگري فعاليت بدني و تندرسـتي : هاي گرايش( مربيگري ورزشي، درماني
مهندسـي  ، كشـاورزي  اقتصـاد ـ مهندسي كشـاورزي   ، مهندسي فضاي سبز، معطر گياهان دارويي وـ   مهندسي توليدات گياهي، )مهندسي كشاورزي ـ آب 

 زراعت وـ مهندسي كشاورزي  ، )بآ/خاكشناسي/زراعت/علوم دامي/گياه پزشكي/كشاورزي ماشينهاي :هاي گرايش(موزش كشاورزي آ ترويج وـ كشاورزي  
، )ولـوژي بيوتكن/زيسـت فنـاوري  ـ مهندسـي كشـاورزي    ، )اصالح نباتات/زراعت: هاي گرايش( اصالح نباتات زراعت وـ مهندسي كشاورزي  ، اصالح نباتات

ـ مهندسـي كشـاورزي    ، )طيـور /دام: هـاي  گـرايش ( علوم داميـ مهندسي كشاورزي  ، علوم خاكـ مهندسي كشاورزي  ، علوم باغبانيـ مهندسي كشاورزي  
 ت ومهندسـي مـديري  ، گيـاه پزشـكي  ـ مهندسي كشاورزي  ، )گرايش تبديل مواد غذايي( صنايع غذايي علوم وـ مهندسي كشاورزي  ، صنايع غذايي علوم و

جنگلـداري  /جنگلـداري شـهري  /جنگلـداري /پاركهـاي جنگلـي   مـديريت جنگلـداري در  : هاي گرايش(ـ جنگلداري مهندسي منابع طبيعي  ، باداني روستاهاآ
تكثيـر و  / برداري آبزيـان  صيد و بهره /فراوري محصوالت شيالتي: هاي گرايش( شيالتـ مهندسي منابع طبيعي  ، )اكولوژي جنگل/مناطق خشك/عمومي

صـنايع  /خميـر و كاغـذ  /بيولوژي وحفاظـت چـوب   : هاي گرايش(كاغذ  صنايع چوب و علوم وـ مهندسي منابع طبيعي  ، )بوم شناسي آبزيان/ رورش آبزيانپ
، بخيـزداري آ مرتـع و ـ مهندسـي منـابع طبيعـي     ، بيابـان  مديريت مناطق خشك وـ مهندسي منابع طبيعي  ، زيست محيطـ مهندسي منابع طبيعي  ، )چوب
مهندسـي  ، )حفاظـت و اصـالح چـوب   /صنايع خمير و كاغـذ /هاي مركب چوب صنايع فراورده: هاي گرايش(كاغذ  مهندسي چوب وـ سي منابع طبيعي  مهند

  .مهندسي مبلمانـ منابع طبيعي 
و ) 2  ضـريب  با(  فيزيك ،)2  ضريب با(  شناسي زيست ،)3  ضريب با(  رياضي، )1  ضريب با(  شناسي زمين :آنها  و ضرايب  اختصاصي  آزمون مواد

 .)2 ضريب با( شيمي
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