
دانش آموزان در زمان انتخاب رشته در پایه نهم به دهم، از بین رشته های نهم به دهم، این 
لیست کامل  امکان را دارند تا رشته تحصیلی مورد عالقه خود را انتخاب کنند. اما اطالع از

هر رشته اعم از انسانی، تجربی، هنر و ریاضی و فیزیک، به آن ها  رشته های دانشگاهی

 .بیش تر کمک می کند تا با اطالعات کافی انتخاب رشته خود را انجام دهند

هر چه بیش تر به تاریخ ثبت نام کنکور نزدیک می شویم، بایستی لیست کامل رشته های 
. در این مطلب تصمیم داریم به دانشگاهی بیش تر و با دقت تر مورد بررسی قرار بگیرند

که تمامی رشته های علوم  1401صورت تخصصی در مورد لیست رشته های دانشگاهی 

تجربی، علوم انسانی، ریاضی و فیزیک، زبان و هنر را در بر می گیرد را شرح دهیم. با ما 

 .همراه باشید

 1401لیست کامل رشته های دانشگاهی 

دارند در کنکور شرکت کنند، باید پیش از هر چیزی به  داوطلبان و متقاضیانی که تصمیم

مراجعه کرده و ثبت نام اینترنتی کنکور را  sanjesh.org سایت سازمان سنجش به آدرس

انجام دهند. الزم است توجه داشته باشید که ثبت نام کنکور دانشگاه های سراسری و دانشگاه 
آزمون برای تمامی دانشگاه ها  آزاد، به صورت هم زمان صورت می پذیرد و تنها یک

 .برگزار خواهد شد

پس از بررسی جواب کنکور، آن دسته از متقاضیان و داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته 

شده باشند، می توانند انتخاب رشته کنکور دانشگاه های سراسری و یا انتخاب رشته کنکور 
لیست کامل رشته های دانشگاهی  دانشگاه آزاد را انجام دهند. در این مرحله آشنایی با

 .، بسیار اهمیت دارد1401

به طور کلی داوطلبان و متقاضیان ثبت نام در دانشگاه آزاد و یا سراسری، تا زمانی که از 

رشته های تجربی، ریاضی و فیزیک، انسانی، هنر و زبان اطالع نداشته باشند، نمی توانند به 
ید هر یک از افرادی که تصمیم دارند انتخاب رشته درستی انتخاب رشته کنند. از این رو با

دانشگاهی خود را انجام دهند، پیش از هر کاری باید با لیست کامل رشته های دانشگاهی 

 .آشنا باشند 1401
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 [caption/]معرفی لیست کامل رشته های دانشگاهی

  

 ست کامل رشته های دانشگاهی زبان های خارجیلی

آشنایی با رشته های زیر شاخه کنکور زبان و ضرایب دروس می تواند به شما در جهت 
برنامه ریزی مناسب تر و دقیق تر کمک کند. در ادامه آن را برای شما در جدول درج کرده 

 :ایم

 رشته زبان های خارجی

 زیر گروه یک کنکور زبان

 زبان و ادبیات انگلیسی زبان انگلیسیآموزشی 

 کاردانی آموزش زبان انگلیسی مترجمی زبان انگلیسی

   کاردانی مترجمی زبان انگلیسی

 زیر گروه دو کنکور زبان

 مترجمی آلمانی زبان و ادبیات آلمانی



 زیر گروه سه کنکور زبان

 مترجمی زبان فرانسه زبان و ادبیات فرانسه

 کنکور زبانزیر گروه چهار 

 زبان چینی زبان ایتالیایی

 زبان و ادبیات اردو زبان روسی

 زبان و ادبیات اسپانیایی زبان و ادبیات ارمنی

 زبان و ادبیات ژاپنی زبان و ادبیات ترکی استانبولی

  

 .کلیک کنید تجربی با رتبه مورد نیاز زیر شاخه های رشتهبرای آشنایی با 

  

 لیست کامل رشته های دانشگاهی هنر

برای دست یابی به رتبه قبولی در کنکور هنر، باید برنامه ریزی دقیقی داشته باشید. در ادامه 

رشته های کنکور هنر را در قالب جدول شرح داده ایم تا برنامه ریزی دقیق تر و مناسب 

 :تری را انجام دهید

 رشته های کنکور هنر

 زیر گروه یک کنکور هنر

 ارتباط تصویری آموزش ارتباط تصویری

 چاپ تلویزیون و هنر های دیجیتالی

 طراحی پارچه صنایع دستی

 طراحی لباس طراحی صحنه

 عکاسی طراحی و ساخت طال و جواهر

 کتاب و نگارگری فرش

 نقاشی مجسمه سازی

 هنر های صناعی نقاشی ایرانی

 کاردانی گرافیک کاردانی طراحی پوشاک

   کاردانی هنر های سفالگری

 زیر گروه دو کنکور هنر

https://irantahsil.org/%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7/


 طراحی صنعتی باستان شناسی

 هنر اسالمی مرمت بنا های تاریخی

   کاردانی باستان شناسی

 زیر گروه سه کنکور هنر

 مرمت آثار تاریخی موزه

 کاردانی حفاظت و مرمت آثار تاریخی  

 گروه چهار کنکور هنرزیر 

 بازیگری ادبیات نمایشی

 کارگردانی تلویزیون سینما

 کاردانی انیمیشن نمایش عروسکی

 زیر گروه پنج کنکور هنر

 موسیقی نظامی آهنگسازی

 نوازندگی موسیقی جهانی نوازندگی موسیقی ایرانی

  

 لیست رشته های دانشگاهی کنکور ریاضی

در هر رشته تحصیلی باید با زمینه شغلی، دروس تخصصی به منظور اشتغال به تحصیل 

رشته، بازار کار و... رشته مورد نظر خود آشنا شوید. در ادامه جدول رشته های کنکور 

 :ریاضی را برای شما درج کرده ایم

 لیست رشته های کنکور ریاضی و فیزیک

 زیر گروه یک کنکور ریاضی

دکترای پیوسته 
 بیوتکنولوژی

 سته فیزیکدکترای پیو

کارشناسی ارشد 

پیوسته معارف 

 اسالمی و ارشاد

آمار و سنجش 
 آموزشی

 آموزش تربیت بدنی آموزش ابتدایی آمار
آموزش کودکان 

 استثنایی

 اقتصاد کشاورزی اقتصاد آموزش فیزیک آموزش ریاضی

 ادیان و مذاهب امنیت اطالعات
الکترونیک و 

 مخابرات دریایی
 امنیت اقتصادی



 ایمنی صنعتی امنیت بین الملل تاریخ اسالم نرمامنیت 

 حفاظت اطالعات تربیت مروج سیاسی پژوهشگری امنیت حسابداری

 شیعه شناسی روانشناسی زبان و ادبیات عربی ریاضی و کاربرد ها

 علوم تربیتی
علم اطالعات و دانش 

 سیاسی
 علوم فنی امنیت ضد تروریسم

 علوم کامپیوتر قرآن و حدیثعلوم  علوم مهندسی علوم مهندسی آب

 فقه و حقوق امامی فقه و حقوق حنفی فقه و حقوق شافعی علوم ورزشی

 فلسفه و حکمت اسالمی فقه و مبانی حقوق اسالمی
فلسفه و عرفان 

 اسالمی
 فقه و حقوق اسالمی

 گردشگری فلسفه و کالم اسالمی
فناوری اطالعات و 

 ارتباطات
 مددکاری اجتماعی

 مدیریت دولتی مدیریت بیمه اکو امور بانکی مدیریت فیزیک

 مدیریت صنعتی فیزیک مهندسی مدیریت بیمه مدیریت امور گمرکی

 مدیریت فرهنگی هنری
مدیریت کسب و کار 

 های کوچک
 مدیریت مالی

مدیریت و بازرگانی 

 دریایی

 معارف اسالمی مربی گری عقیدتی
 –معارف اسالمی 

 تبلیغ و ارتباطات

و معارف اسالمی 

 اخالق

 معارف اسالمی و تاریخ معارف اسالمی و ادیان
معارف اسالمی و 

 علوم تربیتی

معارف اسالمی و 

 علوم قرآنی

 معارف اسالمی و کالم
معارف اسالمی و 

 مدیریت
 معماری داخلی

مهندسی اپتیک و 

 لیزر

 مهندسی برق مهندسی انرژی
مهندسی بهره 

 برداری راه آهن
 مهندسی پزشکی

 و نقل ریلی مهندسی حمل
مهندسی خط و سازه 

 های ریلی
 مهندسی راه آهن مهندسی دریا

 مهندسی شهر سازی مهندسی ساخت و تولید
مهندسی صنایع و 

 سیستم های مدیریت
 مهندسی صنایع

 مهندسی کامپیوتر مهندسی عمران
مهندسی کشتی 

 ()موتور

مهندسی ماشین آالت 

 دریایی

 مهندسی ماشین های ریلی
ن های مهندسی ماشی

 صنایع غذایی
 مهندسی معماری

مهندسی 

مکانیزاسیون 
 کشاورزی



 مهندسی مکانیک
مهندسی مکانیک بیو 

 (سیستم )کشاورزی

مهندسی مواد و 

 متالوژی
 مهندسی نساجی

 هتلداری مهندسی هوافضا مهندسی نقشه برداری
هنر های چند رسانه 

 ای

کاردانی ارتباطات و 
 فناوری اطالعات

 کاردانی امور دولتی بانکیکاردانی امور 
کاردانی امور 

 فرهنگی

کاردانی امور مالی و 

 مالیاتی
 کاردانی آمار

کاردانی آموزش و 

 پرورش ابتدایی

کاردانی بهینه سازی 

 مصرف انرژی

 کاردانی بیمه
کاردانی تربیت مبلغ 

 قرآن کریم
کاردانی تربیت معلم 

 قرآن کریم

کاردانی تکنولوژی 

ماشین های 

 کشاورزی

 کاردانی خدمات اداری کاردانی حسابداری
کاردانی علوم 

 ورزشی

کاردانی فناوری 
اطالعات و 

 ارتباطات

 کاردانی مخابرات
کاردانی مدیریت 

 بازرگانی

کاردانی فنی خط و 

 ابنیه
 کاردانی گردشگری

 کاردانی معماری
کاردانی مدیریت 

 صنعتی

کاردانی معماری 

 سنتی
 کاردانی هتلداری

 کنکور ریاضیزیر گروه دو 

 شیمی محض شیمی کاربردی
مهندسی ایمنی 

 صنعتی

مهندسی ایمنی و 

 بازرسی فنی

مهندسی بهداشت حرفه ای 
 و ایمنی کار

 مهندسی شیمی مهندسی پلیمر
مهندسی صنایع 

 غذایی

     مهندسی نفت مهندسی معدن

 زیر گروه سه کنکور ریاضی

 فنی برقکاردانی  کاردانی شهرسازی کاردانی پاالیش گاز
کاردانی فنی برق و 

 تاسیسات

 کاردانی فنی عمران کاردانی فنی صنایع کاردانی فنی جوشکاری
کاردانی فنی عملیات 

 پتروشیمی

کاردانی مکانیزاسیون 
 کشاورزی

 کاردانی نقشه برداری
کاردانی فنی 

 مکانیک
 کاردانی فنی معدن
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 [caption/]کنکور ریاضی فیزیک -لیست کامل رشته های دانشگاهی 

  

 لیست رشته های کنکور تجربی

داوطلبانی که می خواهند در کنکور تجربی شرکت کنند، الزم است به صورت تخصصی با 
شما لیست کامل رشته های دانشگاهی تجربی آشنا شوند. در ادامه آن را در قالب جدول برای 

 :درج کرده ایم

 لیست رشته های کنکور علوم تجربی

 زیر گروه یک کنکور تجربی

دکترای عمومی 
 دامپزشکی

 پزشکی
دکترای پیوسته 

 بیوتکنولوژی
 دندانپزشکی

 آموزش ابتدایی آموزش زیست شناسی
آموزش کودکان 

 استثنایی
 اتاق عمل

 بینایی سنجی
بهداشت و بازرسی 

 گوشت
 اعضای مصنوعی بهداشت مواد غذایی



 تکنولوژی پرتوشناسی روانشناسی
تکنولوژی پرتو 

 درمانی
 پرستاری

 زیست شناسی گیاهی
زیست شناسی سلولی 

 و مولکولی
 زیست شناسی دریا زیست شناسی جانوری

 علوم آزمایشگاهی زیست فناوری شنوایی شناسی
علوم آزمایشگاهی 

 دامپزشکی

 علوم و ضنایع غذایی فیزیوتراپی علوم تغذیه علوم تربیتی

 گفتار درمانی میکروبیولوژی مایی کار درمانی

 کاردانی دامپزشکی هوشبری
کاردانی تکنسین پروتز 

 های دندانی
کاردانی آموزش و 

 پرورش ابتدایی

کاردانی علوم 
 آزمایشگاهی

 دبیری زیست شناسی
کاردانی فوریت های 

 پزشکی
 کاردانی هوشبری

       مدیریت کمیسر دریایی

 زیر گروه دو کنکور تجربی

 شیمی کاربردی بهداشت عمومی آموزش شیمی دارو سازی

تکنولوژی پزشکی 
 هسته ای

بیولوژی و کنترل 
 ناقلین بیماری ها

 شیمی محض
فناوری اطالعات 

 سالمت

کاردانی بهداشت 
 عمومی

مهندسی بهداشت 
 محیط

مهندسی بهداشت حرفه 
 ای و ایمنی کار

کاردانی بهداشت حرفه 
 ای

کاردانی بهداشت 

 محیط

کاردانی شیمی 

 آزمایشگاهی
    

 زیر گروه سه کنکور تجربی

     زمین شناسی کاربردی اقیانوس شناسی

 زیر گروه چهار کنکور تجربی

 ادیان و مذاهب
کارشناسی ارشد 
پیوسته معارف 

 اسالمی و ارشاد

 امنیت اقتصادی اقتصاد

 تاریخ اسالم حسابداری زبان و ادبیات عربی شیعه شناسی

 فقه و حقوق امامی
علم اطالعات و دانش 

 شناسی
 فقه و حقوق اسالمی علوم قرآن و حدیث

فلسفه و حکمت  فقه و حقوق حنفی فقه و مبانی حقوق   فقه و حقوق شافعی



 اسالمی اسالمی

فلسفه و عرفان 

 اسالمی
 فلسفه و کالم اسالمی

فناوری اطالعات و 

 ارتباطات
 گردشگری

 مدیریت بیمه مدیریت بازرگانی مدیریت امور بانکی مدیریت امور گمرکی

 مدیریت بیمه اکو
مدیریت فرهنگی 

 هنری
 مدیریت دولتی مدیریت صنعتی

مدیریت کسب و کار 

 های کوچک
 معارف اسالمی

مدیریت بازرگانی 

 دریایی
 مدیریت مالی

معارف اسالمی و 
 علوم تربیتی

معارف اسالمی و 
 علوم قرآنی

معارف اسالمی و 
 مدیریت

 معارف اسالمی و کالم

 کاردانی امور بانکی هتلداری کاردانی امور دولتی کاردانی امور فرهنگی

کاردانی تربیت معلم 
 قرآن کریم

 کاردانی بیمه
کاردانی امور مالی و 

 مالیاتی
کاردانی تربیت مبلغ 

 قرآن کریم

 گردشگریکاردانی  کاردانی حسابداری کاردانی خدمات اداری
کاردانی مدیریت 

 بازرگانی

کاردانی مدیریت 

 صنعتی
     کاردانی هتلداری

 زیر گروه پنج کنکور تجربی

 امنیت اطالعات امنیت بین الملل آموزش تربیت بدنی اقتصاد کشاورزی

 پژوهشگری امنیت امنیت نرم
ترویج و آموزش 

 کشاورزی پایدار
 تربیت مروج سیاسی

 علوم دامی علوم فنی امنیت اطالعاتحفاظت  ضد تروریسم

علوم و مهندسی 

 باغبانی
 علوم و مهندسی جنگل

علوم و مهندسی 

 شیالت
 علوم و مهندسی خاک

علوم و مهندسی محیط 
 زیست

علوم و مهندسی 

صنایع غذایی 

 ()کشاورزی

 علوم ورزشی کتابداری پزشکی

 مربی گری عقیدتی مددکاری اجتماعی گیاه پزشکی
 مدیریت خدمات
 بهداشتی درمانی

مهندسی صنایع چوب 
و فرآورده های 

 سلولزی

مهندسی تولید و 

 ژنتیک گیاهی
 مهندسی صنایع مبلمان مهندسی طبیعت



 مهندسی فضای سبز کاردانی امور اراضی
کاردانی امور زراعی 

 و باغی

کاردانی تکنولوژی 

 تولیدات گیاهی

کاردانی تکنولوژی 
 محیط زیست

کاردانی تکنولوژی 
 صنایع غذایی

کاردانی تکنولوژی 
 مرتع و آبخیزداری

کاردانی تکنولوژی 
 مواد غذایی

کاردانی تولید و بهره 
برداری از گیاهان 

 دارویی و معطر

     کاردانی علوم ورزشی

  

 .، کلیک کنیده رشته هایی را می توان خواندبا دیپلم انسانی چبرای اطالع از 

  

 لیست رشته های کنکور انسانی

اطالع از لیست کامل رشته های دانشگاهی علوم انسانی به شما کمک می کند تا به صورت 

دقیقی برنامه ریزی خود را انجام دهید. در ادامه به صورت کامل لیست تمامی زیر گروه 

 :رح داده ایمهای رشته انسانی را برای شما ش

 لیست رشته های کنکور علوم انسانی

 زیر گروه یک کنکور انسانی

کارشناسی ارشد 
 پیوسته علوم قضایی

کارشناسی ارشد 

پیوسته معارف 

 اسالمی و ارشاد

کارشناسی ارشد 

پیوسته معارف اسالمی 

 و حقوق

 آموزش الهیات

 آموزش زبان عربی
آموزش زبان و ادبیات 

 فارسی
 اریان و مذاهب ادیان و عرفان

 ایران شناسی حقوق
تاریخ تمدن ملل 

 اسالمی
 تربیت مروج سیاسی

زبان و ادبیات ترکی 

 آذری
 زبان و ادبیات کردی زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات عربی

 فقه شافعی
فرهنگ و معارف 

 اسالمی
 فقه و حقوق امامی فقه و حقوق اسالمی

فقه و مبانی حقوق  فلسفه  فقه و حقوق حنفی و حقوق شافعی فقه

https://irantahsil.org/%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86/


 اسالمی

فلسفه و عرفان 

 اسالمی

فلسفه و حکمت 

 اسالمی
 مترجمی زبان عربی فلسفه و کالم اسالمی

معارف اسالمی و 

 اخالق
 مربی گری عقیدتی معارف اسالمی

 –معارف اسالمی 

 تبلیغ و ارتباطات

معارف اسالمی و 
 علوم قرآنی

معارف اسالمی و 
 علوم تربیتی

اسالمی و معارف 
 ادیان

معارف اسالمی و 
 تاریخ

کاردانی تربیت مبلغ 
 قرآن کریم

 معارف اسالمی و کالم کاردانی امور دولتی
معارف اسالمی و 

 مدیریت

کاردانی تربیت معلم 

 قرآن کریم
 کاردانی علوم قضایی کاردانی خدمات اداری کاردانی حقوق قضایی

 زیر گروه دو کنکور انسانی

 روزنامه نگاری مددکاری اجتماعی مردم شناسی
برنامه ریزی اجتماعی 

 و تعاون

 امنیت اطالعات پژوهشگری امنیت ضد تروریسم آموزش علوم اجتماعی

 جامعه شناسی
علوم ارتباطات 

 اجتماعی
 علوم فنی امنیت امنیت بین الملل

     امنیت نرم حفاظت اطالعات

 زیر گروه سه کنکور انسانی

 حسابداری روابط عمومی اقتصادیامنیت  اقتصاد

 گردشگری
فناوری اطالعات و 

 ارتباطات
 مدیریت امور گمرکی مدیریت امور بانکی

 مدیریت دولتی مدیریت بازرگانی مدیریت بیمه مدیریت بیمه اکو

 مدیریت صنعتی
مدیریت فرهنگی 

 هنری
مدیریت کسب و کار 

 های کوچک
 هتلداری

 کاردانی اشتغال
کار مدیریت کسب و 

 های کوچک

مدیریت و بازرگانی 

 دریایی

مطالعات ارتباطی و 

 فناوری اطالعات

کاردانی امور مالی و 

 مالیاتی
 کاردانی امور بانکی کاردانی امور فرهنگی

کاردانی اقتصاد کار و 

 بهره وری

 کاردانی گردشگری کاردانی روابط کار کاردانی بیمه کاردانی حسابداری

کاردانی مدیریت  کاردانی مدیریت      



 صنعتی بازرگانی

 زیر گروه چهار کنکور انسانی

 باستان شناسی آموزش جغرافیا تاریخ آموزش تاریخ

 علوم سیاسی تاریخ اسالم جغرافیا زبان شناسی

 زیر گروه پنج کنکور انسانی

آموزش مشاوره و 
 راهنمایی

 آموزش ابتدایی آموزش تربیت بدنی
آمورش کودکان 

 استثنایی

 علوم تربیتی
علم اطالعات و دانش 

 شناسی
 علوم ورزشی روانشناسی

 مشاوره
کاردانی آموزش و 

 پرورش ابتدایی
 کاردانی علوم ورزشی مطالعات خانواده

[caption id="attachment_110590" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]کنکور تجربی -لیست کامل رشته های دانشگاهی 

  

 بررسی بازار کار رشته های تجربی



امروزه بازار کار رشته تجربی رونق بیش تری نسبت به سایر رشته ها پیدا کرده است. از 
این رو داوطلبان کنکور ترجیح می دهند به سراغ رشته هایی بروند که از بازار کار مطلوب 

دانشگاهی تجربی  و مناسبی برخوردار می باشد. در این بخش از مطلب مهم ترین رشته های

 :را مورد بررسی قرار می دهیم

  

 بازار کار پزشکی

رتبه های برتر رشته تجربی به احتمال خیلی زیاد به سراغ پزشکی می روند. رشته ای که 
هم از بازار کار مناسب و مطلوبی برخوردار است، هم می تواند با اشتغال در آن عالوه بر 

بی را به دست آورد. البته تمامی مزایای گفته شده کسب درآمد باال، جایگاه اجتماعی خو

 .زمانی محقق می شود که دانشجو تمامی دوره های تخصصی را پشت سر بگذارد

  

 بازار کار داروسازی

کنکور تجربی اغلب خود را برای داروسازی و یا دندان پزشکی آماده  1000رتبه های زیر 
و سر و کار دارد و سعی می کند تا تاثیر می کنند. رشته داروسازی با تولید و ساخت دار

 .دارو ها بر روی سیستم موجودات زنده به خصوص انسان را مورد بررسی قرار دهد

  

 .کلیک کنید رشته های دانشگاه هنربرای آشنایی با 

  

 بازار کار دندانپزشکی

دندانپزشکی کی از رشته های سخت اما ظریف محسوب می شود که در آینده درآمد مناسبی 

رمان برای آن در انتظار می باشد. دانشجویان دندانپزشکی همه چیز را در مورد تشخیص و د
بیماری های مربوط به دهان و دندان به خوبی آموزش می بینند و می توانند در کلینیک و یا 

مطب شخصی فعالیت خود را آغاز کنند. البته تاسیس مطب، خرید وسایل هزینه هایی را با 

 .خود به همراه دارد که شاید برای شروع چندان مقرون به صرفه نباشند

  

https://irantahsil.org/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://irantahsil.org/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/


 بازار کار پرستاری

پرستاران نقش مهمی در مراقبت و نگهداری بیماران داشته و می توانند باعث ارتقای سطح 
بهداشت و درمان شوند. کار درمان بیماران در بیمارستان ها فقط با کمک پرستاران صورت 

می پذیرد. پرستار ها شغل سخت و طاقت فرسایی دارند و باید بیش از اندازه صبور سازگار 

 .ور کلی این رشته دانشگاهی، از بازار کار خوبی برخوردار شده استباشند. اما به ط

[caption id="attachment_110585" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]بررسی بازار کار لیست کامل رشته های دانشگاهی تجربی

  

 بازار کار علوم آزمایشگاهی

آزمایشگاهی بروید، قطعا می توانید پس از در صورتی که به سراغ رشته دانشگاهی علوم 
فارغ التحصیلی در آزمایشگاه های بیمارستان ها و مراکز دولتی و یا در آزمایشگاه های 

 .خصوصی مشغول به کار شوید

  



 بازار کار دامپزشکی

به تازگی بازار کار دامپزشکی رونق بسیاری گرفته است. چرا که خیلی از خانواده ها حیوان 
رند و برای درمان و همین طور واکسیناسیون باید از یک دامپزشک کمک بگیرند. خانگی دا

 .تعداد کلینیک های دامپزشکی روز به روز افزایش پیدا می کند

  

 بازار کار هوشبری و اتاق عمل

بیمار بیهوش احتیاج به مراقبت دارد و در تیم جراحی باید کسی باشد که بتواند مراقبت های 

را به عمل بیاورد. شما پس از فارغ التحصیلی از این رشته می توانید در الزم از بیمار 

 .بیمارستان های خصوصی و دولتی استخدام و مشغول به کار شوید

  

 بازار کار بینایی سنجی

مراقبت از چشم و بینایی در حوزه کاری بینایی سنج ها قرار می گیرد. خیلی از مشکالت و 

ط این افراد تشخیص داده می شود و حتی خیلی از آن ها بیماری های مربوط به چشم توس

قابل درمان می باشد. بنایی سنجی به طور کلی یکی از رشته های خوب و آینده دار محسوب 
می شود که دانشجو پس از فارغ التحصیل شدن می تواند در مراکز دولتی و بیمارستان ها 

 .فعالیت خود را آغاز کند

  

 بازار کار روانشناسی

گر به صحبت کردن با آدم ها و شنیدن مشکالت آن ها عالقه مند هستید، به شما این رشته ا

دانشگاهی را پیشنهاد می دهیم. به طور کلی به دلیل باال رفتن سطح آگاهی افراد مختلف 

 .جامعه، این رشته تحصیلی بازار کار و آینده خوبی خواهد داشت

  

 بررسی بازار کار رشته های انسانی

دامه مهم ترین رشته های دانشگاهی انسانی را بررسی کرده ایم و بازار کار آن ها را در ا

 :برای شما شرح داده ایم



  

 بازار کار رشته حقوق

خیلی از رتبه های برتر کنکور انسانی جذب رشته حقوق می شوند. این رشته بازار کار 
ایط خود می توانند به سراغ خوب و متنوعی دارد و فارغ التحصیالن با توجه به روحیه و شر

زمینه های شغلی متفاوتی بروند. خیلی از شرکت ها و ارگان ها مانند بانک ها، شهرداری ها 

 .و... نیاز به مشاور حقوقی دارند

[caption id="attachment_110584" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]انسانیبررسی بازار کار لیست کامل رشته های دانشگاهی رشته 

  

 بازار کار حسابداری

زمانی که حرف از بازار کار رشته انسانی می شود، نام رشته حسابداری در ذهن تداعی می 
شود. از بنگاه های اقتصادی کوچک و کارگاه های چند نفره گرفته تا کارخانه ها و صنایع 

صورت های مالی خود رسیدگی مختلف، همه و همه نیاز به یک یا چند حسابدار دارند تا به 



کنند. افرادی که بخواهند حسابداری را تا مقاطع باال تر تحصیلی ادامه دهند، بعد ها این امکان 

 .را دارند تا به عنوان پژوهشگر و یا استاد دانشگاه مشغول به کار شوند

  

 بازار کار مدیریت امور بانکی

می توانند در موسسه های مالی و بانک افرادی که در این رشته تحصیل می کنند، بعد های 

ها مشغول به کار شوند. این افراد می توانند به عنوان مجری طرح های نوین بانکداری 

اعتباری و بانک  –فعالیت نمایند و در آینده گزینه های خوبی برای ریاست موسسه های مالی 

 .ها باشند

  

 بازار کار مدیریت هتل داری

متگاه ها و هتل ها باید زیر نظر یک فرد متخصص و کار بلد اداره مجموعه های تفریحی، اقا

شوند و یک دانش آموخته هتلداری بهترین گزینه است تا مسئولیت ها را بر عهده بگیرد. 

فارغ التحصیالن این رشته می توانند با دانش به روز خود و خالقیت، خیلی موفق تر از سایر 

 .یش تر باشد، درآمد بیش تری نیز خواهید داشتافراد عمل کنند. هر چه سابقه کار ب

  

 بازار کار تربیت بدنی

در صورتی که عالقه زیادی به ورزش دارید، می توانید به روی مطالعه آکادمیک این رشته 

سرمایه گذاری کنید. فارغ التحصیالن رشته تربیت بدنی می توانند در باشگاه های ورزشی 

 .زش در مدرسه ها و موسسه ها مشغول به کار شوندکار کنند و یا به عنوان مربی ور

  

 بازار کار اقتصاد

دانشجوی رشته اقتصاد آشنایی عمیقی با علم اقتصاد پیدا می کند و بر همین اساس می تواند 
پس از فارغ التحصیل شدن به عنوان یک فرد مفید در موسسه های مالی و بانک ها کار کند 

 .ر فروش مشغول به کار شودو یا به عنوان مدیر مالی و مدی

  



 بررسی بازار کار رشته های ریاضی فیزیک

رشته های علوم پایه ای مانند علوم کامپیوتر، ریاضیات، فیزیک و آمار جزو زیر شاخه های 
رشته ریاضی محسوب می شوند. اما بازار کار این زیر شاخه ها چگونه است؟ در ادامه این 

 :موضوع را بررسی می کنیم

  

 ر کار مهندسی برقبازا

مهندسی برق از چهار گرایش مخابرات، الکترونیک، کنترل و قدرت تشکیل شده است که 

باید برای موفقیت در تمامی گرایش ها، دانشجو در درس ریاضی قوی باید و توان محاسباتی 
باالیی داشته باشد. فارغ التحصیالن مهندسی برق می توانند در صنایع خودرو سازی، 

، نظامی و دفاعی مشغول به کار شوند. شرکت های تولید کننده برد الکترونیکی و مخابرات

 .صنایع الکترونیکی مانند لپ تاپ، تلویزیون و موبایل نیز به مهندسان برق نیاز دارند

[caption id="attachment_110591" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]نشگاهی رشته ریاضی فیزیکبررسی بازار کار لیست کامل رشته های دا

  



 بازار کار مهندسی کامپیوتر

رشته مهندسی کامپیوتر شامل سه گرایش سخت افزار، نرم افزار و فناوری اطالعات یا آی 
تی می شود. مهندسان کامپیوتر بازار کار متنوعی دارند. یک دانش آموخته کامپیوتر می 

نویسی، طراحی و بهینه سازی پایگاه های داده و تواند در زمینه های طراحی وب، برنامه 

 .امنیت شبکه فعالیت داشته باشند

  

 بازار کار مهندسی مکانیک

مهندس مکانیک همه چیز را در مورد طراحی، ساخت و راه اندازی انواع دستگاه ها و 
ماشین آالت به خوبی آموزش می بیند و در نهایت می تواند در صنایع مختلفی از جمله 

حی و ساخت وسایل نقلیه هوایی، زمینی، دریایی، طراحی و ساخت سیستم های برودتی طرا

و حرارتی، ساخت تجهیزات نظامی، ربات ها، طراحی وسایل انتقال و تصفیه آب، ساخت و 

 .طراحی باالبر و آسانسور فعالیت نمایند

  

 بازار کار مهندسی عمران

کار رشته ریاضی داشت، اما امروزه چندان  زمانی مهندسی عمران جایگاه ویژه ای در بازار

اوضاع روبراهی ندارد. اما به طور کلی فارغ التحصیالن این رشته می توانند با تسلط کافی 

به نرم افزار های حوزه مهندسی عمران، در پروژه های مختلفی شرکت کرده و کسب درآمد 

 .کنند

  

 بازار کار مهندسی هوافضا

و ساخت هواپیما و بالگرد مشارکت دارند و روی نگهداری و مهندسان هوافضا در طراحی 

تعمیر این تجهیزات نیز نظارت می کنند. فارغ التحصیالن این رشته می توانند در صنایع 

هوایی مانند طراحی و ساخت انواع هواپیما و بالگرد، به عنوان کارشناس تحقیق در عیب 

 .یابی آن ها مشغول به کار شوند

  

 رشته های هنربازار کار 



آینده شغلی رشته هنر، کامال به خالقیت، استعداد، پشتکار و اهداف متقاضیان و داوطلبان 
بستگی دارد. به طور کلی هر رشته ای که انتخاب شود، دنیای وسیعی از مسیر های مختلف 

 :پیش رو وجود دارد که مهم ترین آن ها را در ادامه بررسی می کنیم

  

 شیبازار کار رشته نقا

نقاشی یکی از رشته های سخت هنر محسوب می شود. دانشجویان این رشته می توانند نقاشی 

های خود را در گالری های مختلف به نمایش بگذارند و از فروش آن ها کسب درآمد کنند. هم 
چنین این امکان را دارند تا در موسسات مختلف به آموزش نقاشی بپردازند و در صورت 

رشته هنر و نقاشی، به عنوان مدیر هنری و یا بخش بایگانی موزه های ادامه تحصیل در 

 .هنری مشغول به کار شوند

[caption id="attachment_110580" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]بررسی بازار کار لیست کامل رشته های دانشگاهی رشته هنر

  

 بازار کار رشته گرافیک



ار طراحی برای کسب و کار های آنالین، بازار کار این رشته در ایران به دلیل رونق باز
رونق خوبی دارد و فارغ التحصیالن این رشته می توانند در سازمان های مختلف کسب 

درآمد داشته باشند. هم چنین امکان فعالیت به صورت پروژه ای در زمینه گرافیک وجود 

 .دارد

  

 بازار کار رشته سینما

التحصیالن رشته سینما می توانند در صدا و سیما و یا به شکل مستقل کار خود را آغاز فارغ 
کنند. اما با توجه به بودجه محدود سینمای ایران، این رشته دانشگاهی، بازار کار چندان 

مطلوبی ندارد و فقط افرادی که با استعداد تر هستند می توانند جای خود را در این بازار پیدا 

 .کنند

  

 بازار کار رشته عکاسی

عکاس های تبلیغاتی نسبت به سایر رشته های مرتبط با رشته عکاسی، از درآمد بیش تری 
برخوردار می شوند. بیش تر عکاس ها می توانند با برگزاری کالس های عکاسی مختلف و 

 .کارگاه های آموزشی از آموزش هنر خود کسب درآمد کنند

  

 بازار کار رشته طراحی لباس

طراحان لباس باید خالقیت زیادی داشته باشند تا بتوانند با شناختی که از رنگ ها و جنس 

مواد و پارچه ها دارند، بهترین طراحی لباس را انجام دهند. طراحان لباس و مد پس از فارغ 
التحصیل شدن می توانند به عنوان طراح لباس در نهاد های مرتبط با مد و لباس مشغول به 

 .و یا کسب و کار شخصی خود را راه اندازی نمایندکار شوند 

  

 بازار کار رشته های زبان

رشته های زبان، بازار کار مطلوبی دارند. دانشجویان پس از فارغ التحصیل شدن از هر یک 

از رشته های زبان، می توانند به عنوان مترجم در شرکت های خارجی و بین المللی مشغول 



مد کنند. هم چنین می توانند در آموزشگاه های زبان، استخدام شده به فعالیت شده و کسب درآ

 .و به عنوان مدرس زبان فعالیت خود را آغاز کنند

  

 بررسی شهریه رشته های دانشگاهی

به طور کلی رشته هایی که کالس های کارگاهی و آزمایشگاهی دارند، شهریه بیش تری 

رشته های دانشگاهی که از شهریه بیش تری نسبت به رشته های تئوری دارند. از مهم ترین 

 .برخوردار هستند، می توانیم به رشته های هنر و رشته های عمران و معماری اشاره کنیم

البته نا گفته نماند که میزان شهریه رشته های دانشگاهی، به نوع دانشگاه شما اعم از دولتی، 

 .آزاد و غیر انتفاعی نیز بستگی دارد

[caption id="attachment_110582" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]بررسی نرخ بیکاری در لیست کامل رشته های دانشگاهی

  

 بیکاری برای فارغ التحصیالن کدام رشته بیش تر است؟



بر اساس اطالعات به دست آمده، بسیاری از فارغ التحصیالن رشته های دانشگاهی بیکار 
زیر رشته هایی بیش تری نرخ آمار بیکاری را در بین سایر رشته  می باشند که در جدول

 :های داشته اند، برای شما آورده ایم

 نرخ بیکاری گروه تحصیلی

 41.6 صنعت و فناوری

 30.4 علوم کامپیوتر

روزنامه نگاری و اطالع 
 رسانی

30.3 

 26.6 علوم حیاتی

 26.4 هنر

 25.4 حقوق

 25 علوم فیزیکی

 24.8 شیالتکشاورزی و 

 22.2 صنعت و فناوری

 21.1 معماری و ساختمان سازی

 20 خدمات شخصی

 20.4 علوم رفتاری و اجتماعی

 20.3 بازرگانی و علوم اداری

 20.2 دامپزشکی

 19.8 خدمات بهداشتی

 19.5 خدمات محیط زیست

 19 ریاضیات و آمار

 15.2 علوم انسانی

 8.9 خدمات امنیتی

 8 بهداشت

 7.7 تربیت معلم

 3.9 خدمات حمل و نقل

  

 پر طرفدار ترین رشته های دانشگاهی کدام رشته ها هستند؟



رشته اصلی تحصیل می کنند. حسابداری با  20درصد دانشجویان در  80در حال حاضر 
هزار دانشجو بیش تری سهم را در میان رشته محل ها به خود اختصاص داده  230تعداد 

هزار  100هزار دانشجو و کامپیوتر )نرم افزار( در حدود  170قوق با است. پس از آن ح

هزار دانشجو می  80دانشجو دارد. هم چنین مهندسی کامپیوتر )سخت افزار( نیز دارای 

 .باشد

هزار دانشجو،  63هزار دانشجو، در رشته مدیریت دولتی  70در رشته مدیریت بازرگانی 

هزار دانشجو،  52ه پر جمعیت به شمار می آید حدود در رشته مهندسی عمران که نهمین رشت

 .هزار دانشجو در حال تحصیل می باشند 60در رشته روانشناسی نیز 

درصد  65درصد از رشته ها مشغول به تحصیل هستند و  11درصد از دانشجویان در  35
 درصد رشته محل ها تحصیل می کنند. در صورتی که رشته های اصلی را 89در کم تر از 

درصد از دانشجویان در  80با گرایش ها یکی در نظر بگیریم، می توانیم بگوییم که حدود 

 .رشته محل اصلی مشغول به تحصیل می باشند که این امر نیاز به باز نگری دارد 20

[caption id="attachment_110581" align="aligncenter" width="600"]

 
 [caption/]رشته های دانشگاهیبررسی پر طرفدار ترین لیست کامل 

  



 خالصه مطلب

باید به صورت کامل در زمان انتخاب  1401لیست کامل رشته های دانشگاهی به طور کلی 
رشته مورد بررسی قرار بگیرد. چرا که بازار کار هر رشته دانشگاهی و هم چنین شهریه 

هر رشته متفاوت می باشد. اگر به دنبال بازار کار مناسبی هستید، به شما پیشنهاد می دهیم که 

دارید، می توانید به سراغ  به سراغ رشته های مهندسی بروید. اما اگر خالقیت و ذوق زیادی

 .رشته های هنر بروید

در این مطلب نیز سعی نمودیم به صورت کامل شما را با نرخ بیکاری لیست کامل رشته های 

آشنا کنیم. در این صورت می توانید با اطالعات و آگاهی بیش تری اقدام به  1401دانشگاهی 

 .انتخاب رشته نمایید
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