
  آشاورزي و محيط زيستمشاغل رسته 

  آارشناس اقتصاد آشاورزي :وان شغلعن

علـوم اقتـصادي گـرايش    : هـاي تحـصيلي مطلـوب      ليسانس، فوق ليسانس و دآتـراي رشـته       : شرايط احراز از نظر تحصيالت    
 دوره آموزشـي  هاي گـروه آـشاورزي و طـي    يكي از رشته: هاي تحصيلي مربوط ، اقتصاد آشاورزي، يا رشته )اقتصاد آشاورزي (

    ذيربط

  آاردان اقتصاد آشاورزي  :عنوان شغل

اقتــصاد (علـوم اقتـصادي گـرايش    : هـاي تحـصيلي مطلـوب    فـوق ديـپلم و ليـسانس رشــته   : شـرايط احـراز از نظـر تحـصيالت    
دوره هـاي گـروه آـشاورزي و طـي      اقتصاد، آمار و يا يكـي از رشـته  : هاي تحصيلي مربوط ، اقتصاد آشاورزي، يا رشته   )آشاورزي

  آموزشي ذيربط

    آارشناس بررسي آفات و بيماريهاي گياهي :عنوان شغل

گيـاه پزشـكي، بيمـاري    : هـاي تحـصيلي مطلـوب    ليسانس، فوق ليـسانس و دآتـراي رشـته       : شرايط احراز از نظر تحصيالت    
 ، گيـاه شناسـي، علـوم آزمايـشگاهي، حـشره شناسـي      )علـوم گيـاهي، ژنتيـك   (شناسـي گـرايش    شناسي گيـاهي، زيـست   

بيوشيمي، شيمي، انگـل شناسـي، زيـست شناسـي، توليـدات گيـاهي، باغبـاني،           : هاي تحصيلي مربوط    آشاورزي، يا رشته  
  زارعت و طي دوره آموزشي ذيربط

  آاردان بررسي آفات و بيماريهاي گياهي :عنوان شغل

هي، تكنولوژي گيـاه پزشـكي،   تكنولوژي توليدات گيا: هاي تحصيلي مطلوب فوق ديپلم رشته: شرايط احراز از نظر تحصيالت    
هاي گروه آشاورزي و طي دوره آموزشـي ذيـربط و ليـسانس     يكي از رشته :  يا رشته هاي تحصيلي مربوط     ،علوم آزمايشگاهي 

: هـاي تحـصيلي مربـوط    ، يـا رشـته  )علـوم گيـاهي، ژنتيـك   )گياه پزشكي، زيست شناسي گرايش  : هاي تحصيلي مطلوب    رشته
  وليدات گياهي، باغباني و طي دوره آموزشي ذيربطبيوشيمي، شيمي، زيست شناسي، ت

     آارشناس آزمايشگاه آشاورزي :عنوان شغل

زيـست شناسـي گـرايش    : ليسانس، فوق ليسانس و دآتراي رشته هاي تحصيلي مطلـوب    : شرايط احراز از نظر تحصيالت    
زيـست شناسـي،   : صيلي مربـوط ، گياه پزشكي، علوم آزمايشگاهي، خاك شناسي، يا رشـته هـاي تحـ          )علوم گياهي، ژنتيك  (

  طي دوره آموزشي ذيربط تغذيه، بيوشيمي، شيمي و

 آاردان آزمايشگاه آشاورزي :عنوان شغل

يكـي  : هاي تحصيلي مربوط علوم آزمايشگاهي، يا رشته: فوق ديپلم رشته تحصيلي مطلوب   : شرايط احراز از نظر تحصيالت    
، گيـاه  )علـوم گيـاهي، ژنتيـك   (زيست شناسي گـرايش  : لي مطلوب هاي تحصي   هاي گروه آشاورزي، و ليسانس رشته       از رشته 

زيست شناسي، تغذيه، بيوشيمي، شيمي و طي : هاي تحصيلي مربوط پزشكي، علوم آزمايشگاهي، خاك شناسي، يا رشته
  دوره آموزشي ذيربط

  آارشناس خاآشناسي و حاصلخيزي خاك :عنوان شغل

خاآـشناسي، مرتـع و   : هـاي تحـصيلي مطلـوب    سانس و دآتـراي رشـته  ليـسانس، فـوق ليـ     : شرايط احراز از نظر تحصيالت    
آبياري، زراعت و اصالح نباتات، اصالح نباتات، باغباني، زيست شناسي گرايش علـوم      : هاي تحصيلي مربوط    آبخيزداري، يا رشته  

  گياهي، زمين شناسي، بيابان زدايي و طي دوره آموزشي ذيربط

 زي خاكآاردان خاآشناسي و حاصلخي :عنوان شغل

تكنولـوژي  : هـاي تحـصيلي مربـوط    امور زراعي، يـا رشـته  : فوق ديپلم رشته تحصيلي مطلوب    : شرايط احراز از نظر تحصيالت    
: هـاي تحـصيلي مربـوط     توليدات گياهي، تكنولوژي آبياري، تكنولوژي آب و خاك با طي دوره آموزشـي ذيـربط، و ليـسانس رشـته     



آبياري، زراعت و اصالح نباتات، اصـالح نباتـات، باغبـاني، زيـست     : اي تحصيلي مربوطه خاآشناسي، مرتع و آبخيزداري، يا رشته 
    شناسي گرايش علوم گياهي، زمين شناسي، بيابان زدايي و طي دوره آموزشي ذيربط

 آارشناس اصالح نباتات و زراعت :عنوان شغل

زراعت و اصالح نباتات، اصالح : صيلي مطلوبهاي تح ليسانس، فوق ليسانس و دآتراي رشته: شرايط احراز از نظر تحصيالت
علوم باغباني، بيماري شناسـي  : هاي تحصيلي مربوط نباتات، زراعت، باغباني، زيست شناسي گرايش علوم گياهي، يا رشته  

گياهي، آبياري و زهكشي، آبخيزداري، تاسيسات آبياري، خاك شناسي، شناسايي و مبارزه با علفهاي هرز، مهندسي منـابع              
    گياه پزشكي، علوم و مهندسي آبياري، علوم و مهندسي آبخيزداري و طي دوره آموزشي ذيربطآب، 

 آاردان اصالح نباتات و زراعت :عنوان شغل

هـاي   زراعـي، تكنولـوژي توليـدات زراعـي، يـا رشـته       : هاي تحصيلي مطلوب   فوق ديپلم رشته  : شرايط احراز از نظر تحصيالت    
هـاي تحـصيلي     تكنولوژي مرتع و آبخيزداري و طـي دوره آموزشـي ذيـربط، و ليـسانس رشـته       تكنولوژي آبياري، : تحصيلي مربوط 

مهندسـي  : هـاي تحـصيلي مربـوط    زراعت و اصالح نباتات، باغباني، زيست شناسي گـرايش علـوم گيـاهي، يـا رشـته               : مطلوب
    آبياري، مرتع و آبخيزداري، آبياري و طي دوره آموزشي ذيربط

  پروريآارشناس دام :عنوان شغل

دامپروري، علوم دامـي، يـا   : ليسانس، فوق ليسانس و دآتراي رشته هاي تحصيلي مطلوب   : شرايط احراز از نظر تحصيالت    
    دامپزشكي، مهندسي توليدات دامي و طي دوره آموزشي ذيربط: رشته هاي تحصيلي مربوط

  آاردان دامپروري :عنوان شغل

دامپـروري، علـوم دامـي، تكنولـوژوي     : هـاي تحـصيلي مطلـوب    ليـسانس رشـته  فوق ديپلم و  : شرايط احراز از نظر تحصيالت    
تكنيسين : هاي تحصيلي مربوط توليدات دامي، امور دامي، تكنولوژي پرورش گاو و گانميش، تكنولوژي دامداري در مراتع، يا رشته

     هاي دامي و طي دوره آموزشي ذيربط دامپزشكي، بهداشت فرالورده

  محيط زيستآارشناس  :عنوان شغل

مهندسـي طراحـي محـيط    : هاي تحصيلي مطلـوب   ليسانس، فوق ليسانس و دآتراي رشته     : شرايط احراز از نظر تحصيالت    
، )علـوم گيـاهي، علـوم جـانوري، ميكروبيولـوژي     (زيست، برنامه ريزي و مديريت آموزش محيط زيست، زيست شناسي گرايش      

راعت و اصـالح نباتـات، باغبـاني، گيـاه پزشـكي، اصـالح نباتـات، زراعـت،         علوم دريانوردي و اقيانوسي، محيط زيست، شيالت، ز    
مهندسـي محـيط زيـست،    (، مرتعداري، مهندسي فـضاي سـبز، مهندسـي شـيمي گـرايش             آبياري، آبخيزداري، خاك شناسي   

زي شهري و ، برنامه ري)آب و فاضالب(جغرافيا، هواشناسي، مهندسي عمران گرايش : هاي تحصيلي مربوط   ، يا رشته  )آاربردي
مكانيـك در  (اي، مهندسي آب ، بهداشت محيط، دامپزشـكي، علـوم آزمايـشگاهي، ژنتيـك، مهندسـي مكانيـك گـرايش                    منطقه

    و طي دوره آموزشي ذيربط) طراحي جامدات،مكانيك در حرارت و سياالت، ساخت و توليد

  آاردان محيط زيست :عنوان شغل

تكنولوژي محيط زيست، تكنولوژي مرتع و آبخيزداري، : هاي تحصيلي مطلوب شتهفوق ديپلم ر: شرايط احراز از نظر تحصيالت
تعميـرات مكانيـك، مكانيـك موتورهـاي دريـايي، علـوم       : تكنولوژي جنگلداري، تكنولوژي شيالت، يا رشـته هـاي تحـصيلي مربـوط           

هـاي   ، و ليـسانس رشـته  آزمايشگاهي، بهداشت محيط، عمرا، هواشناسي، جغرافيا، دامپزشكي و طي دوره آموزشـي ذيـربط   
، شيالت، زراعت و اصالح )علوم گياهي، علوم جانوري، ميكروبيولوژي(محيط زيست، زيست شناسي گرايش : تحصيلي مطلوب

نباتات، باغباني، گياه پزشكي، آبياري، خاك شناسي، مرتع و آبخيزداري، مهندسـي فـضلي سـبز، مهندسـي شـيمي گـرايش         
جغرافيــا، مهندسـي عمــران، بهداشـت محــيط، علــوم   : هـاي تحــصيلي مربـوط    رشــته، يـا )مهندسـي محــيط زيـست، آــاربردي  (

و طـي دئـره   ) مكانيك در طراحي جمدات، مكانيك در حرارت و سياالت، ساخت و توليد(آزمايشگاهي، مهندسي مكانيك گرايش    
    آموزشي ذيربط

 آارشناس امور باغباني :عنوان شغل



هاي تحـصيلي   باغباني، يا رشته: ق ليسانس و دآتراي رشته تحصيلي مطلوب  ليسانس، فو : شرايط احراز از نظر تحصيالت    
   زراعت و اصالح نباتات، جنگلداري، مهندسي فضاي سبز، مهندسي توليدات گياهي، آبياري و طي دوره آموزشي ذيربط: مربوط

 آاردان امور باغباني :عنوان شغل

هاي  تكنولوژوي توليدات باغي، امور زراعي، يا رشته: لي مطلوبهاي تحصي فوق ديپلم رشته  : شرايط احراز از نظر تحصيالت    
تكنولوژي توليدات گياهي، تكنولوژي جنگلداري، تكنولوژي آبياري و طي دوره آموزشي ذيربط، و ليسانس رشته : تحصيلي مربوط

 فضاي سـبز، مهندسـي   زراعت و اصالح نباتات، جنگلداري، مهندسي: هاي تحصيلي مربوط باغباني، يا رشته : تحصيلي مطلوب 
  توليدات گياهي، آبياري و طي دوره آموزشي ذيربط

 آارشناس موزه تاريخ طبيعي :عنوان شغل

زيــست شناســي : هــاي تحــصيلي مطلــوب ليــسانس، فــوق ليــسانس و دآتــراي رشــته : شــرايط احــراز از نظــر تحــصيالت
هـاي    داري، فـسيل شناسـي، يـا رشـته    ، حشره شناسي آشاورزي، محيط زيست، موزه )علوم جانوري، علوم گياهي   (گرايش

   شناسي، جغرافيا و طي دوره آموزشي ذيربط شناسي، خاك شناسي، زمين باستان: تحصيلي مربوط

 آارشناس صنايع آشاورزي :عنوان شغل

مهندسي آشاورزي، علـوم  : هاي تحصيلي مطلوب ليسانس، فوق ليسانس و دآتراي رشته: شرايط احراز از نظر تحصيالت   
علـوم تغذيـه،   : هـاي تحـصيلي مربـوط    ايي، توليدات دامي، توليدات گياهي، علوم دامي، صنايع آـشاورزي، يـا رشـته     وصنايع غذ 

  شيمي و طي دوره آموزشي ذيربط

 آارشناس مهندسي زراعي :عنوان شغل

كـشي،  آبياري، آبيـاري و زه : هاي تحصيلي مطلوب ليسانس، فوق ليسانس و دآتراي رشته: شرايط احراز از نظر تحصيالت   
زمـين  : هاي تحـصيلي مربـوط   داري، يا رشته زراعت و اصالح نباتات، زراعت، اصالح نباتات، خاآشناسي، مرتع و آبخيزداري، مرتع         

  شناسي، توسعه روستايي، عمران روستايي، مكانيك ماشينهاي آشاورزي، تاسيسات آبياري

 آاردان مهندسي زراعي :عنوان شغل

تكنولوژي آبياري، تكنولـوژي ماشـينهاي آـشاورزي،      : هاي تحصيلي مطلوب    ق ديپلم رشته  فو: شرايط احراز از نظر تحصيالت    
عمـران روسـتايي و طـي دوره آموزشـي     : تكنولوژي آب و خاك، امور زراعي، تكنولوژي توليدات زراعي، يا رشته تحصيلي مربـوط        

هـاي   ناسي، مرتع و آبخيزداري، يـا رشـته  آبياري، زراعت و اصالح نباتات، خاآش    : هاي تحصيلي مطلوب    ذيربط، و ليسانس رشته   
  زمين شناسي، عمران روستايي و طي دوره آموزشي ذيربط: تحصيلي مربوط

  


