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 باسمه تعالي

 : مقدمه

 فراگیر مشترک استخدامی آزمون ،الهی قوه و حول به کشور، اجرایی هایهدستگا استخدام یندآفر سازیبهینه و تجمیع راستای در

 ،ادامه درشود. می برگزار 19/6/1395 یختار در 1395شهريور ماه   استخدامي آزمون عنوان تحت کشور اجرایی هایهدستگا

 و در دستگاه های اجرایی استخدام عمومی شرایط و توضیحات ت شاملنخس بخشد. ش خواهد ارائه بخشدو  در مربوطه توضیحات

 آورده شده است. دستگاه هر توسطشده  معرفی هایمحل شغلو بوده های اجرایی دوم نیز شامل شرایط اختصاصی دستگاه بخش

 توضيحات عمومي: -بخش اول

 :  استخدام عمومي شرايط

 ایران تابعیت داشتن -

 اساسی قانون در مصرح کشور رسمی ادیان از یكی یا اسالم مبین دین به تدین -

 ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون به التزام -

 ی )ویژه آقایان(قانون معافیت یا ضرورت دوره خدمت نجاما -

 مخدر مواد و دخانیات به اعتیاد عدم -

 موثر ییجزا محكومیت سابقه نداشتن -

 .باشند شده منع دولتی خدمات از صالح،ذی و قضــائی مراجع آراء موجب به که باشند افــرادی جمله از نبایــد داوطلبان -

 د.شونمی استخدام که کاری انجام برای ییتوانا و روانی و جسمانی سالمت داشتن -

 .باشند آنها خدمت بازخرید یا و اجرایی هایدستگاه پیمانی و ثابت رسمی، مستخدمین از در زمان ثبت نامنباید استخدام داوطلبان -

 « اجباری»های برای مشمولین قانون خدمت پزشكان و پیراپزشكان رشته« معافیت»و یا « پایان طرح»گواهی  -

برای مشمولین قانون خدمت پزشكان و پیراپزشكان که طرح خود را به استناد بخشنامه شماره « اشتغال به طرح»گواهی -

 تمدید نموده اند.  16/7/93مورخ  854/100

 «اختیاری»برای مشمولین قانون خدمت پزشكان و پیراپزشكان در رشته های « انصراف از طرح»گواهی مبنی بر موافقت با  - 

 گذرانند. طرح خود را در سایر موسسات تابعه وزارت متبوع )غیر از محل جغرافیایی خدمت( میکه 

داوطلبان زمان  وظیفه نظام خدمت پایان و دائم معافیت تحصیل، از فراغت گواهی تاریخ محاسبه برای عمل مالک ر:تذك

 .باشد می (28/4/1395)ها اولین روز ثبت نامآن سن محاسبه( و 19/6/1395برگزاری آزمون )

 شد:  خواهد اضافه مقرر سن حداكثر به ،معتبر هايديهييأت ارائه شرط به ذيل موارد

 حداقل که آزادگان همسر و فرزندان و باال به درصد 25 جانبازان همسر و فرزندان شهدا، همسر و فرزندان آزادگان، جانبازان، الف(

 می معاف سن حداکثر شرط از جبهه در داوطلبانه حضور ماه شش حداقل سابقه با رزمندگان و دارند، اسارت سابقه باالتر و سال یك

 .باشند

 .لسا 5 میزان تا( برادر و خواهر مادر، پدر، شامل) شهدا معظم خانواده افراد (ب

 ه.جبه در حضور مدت میزان به جبهه، در داوطلبانه حضور سابقه ماه شش از کمتر رزمندگان ج(

وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی، بانك ها و شرکت های تحت  در وقت تمام و رسمی غیر صورت به که داوطلبانی د(

پوشش آن ها، شرکت های بیمه های دولتی، شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام 

کنند، نهادهای انقالب اسالمی و  است، موسسات و شرکت های ملی و مصادره شده که به نحوی از بودجه و کمك دولت استفاده می

 .آنها رسمی غیر خدمت مدت میزان به ،اندشتهدا اشتغال خدمت به 1357/11/22 تاریخ ازشرکت های تحت پوشش آن ها 
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 نام:  ثبت مراحل

 ی.اینترنت نامثبت فرم تكمیل -1

 ه.شد اسكن عكس فایل -2

 برنامه طریـق از ارسـال برای را آن فایل و نموده اسكن ،زیر مشخصات با را خود پرسنلی عكس قطعه یك بایستمی داوطلب

 نماید:  آماده اینترنتی نامثبت

 رخ(د. )عكس تمامباش شده گرفته جاری سال در که 43 عكس -

 .باشد JPG فرمت با باید فقط شده اسكن عكس -

 .باشد 400300پیكسل و حداکثر  200300 حداقل باید شده اسكن عكس اندازه -

 .باشد لكه هرگونه و منگنه مهر، اثر فاقد و مشخص واضح، باید داوطلب تصویر -

 .باشد بیشتر کیلوبایت 70 از نباید عكس شده ذخیره فایل حجم -

 .باشد شده حذف باید شده اسكن عكس زاید هایحاشیه -

 .باشد سفید زمینه دارای و رنگی عكس االمكانحتی -

 اصل از است الزم داوطلبان و باشدنمی قبول قابلو...(  شناسنامه ملی، کارتی )شناسای هایکارت روی از عكس اسكن: 1ه تبصر 

 د.نماینبه اسكن  اقدام ،فوق توضیحاتبا  مطابقو  عكس

 .باشد مشخص آنان کامل صورت و حجاب با باید خواهران عكس: 2تبصره 

 .گرددمی سلب وی از آزمون در شرکت حق و شده باطل داوطلب نامثبت غیرمعتبر، عكس ارسال درصورت: 3تبصره 

 اکثراً برای موضوع این که داوطلبان، عكس ارسال در اشتباه درخصوص قبلی، های آزمون در آمده به وجود مشكالت به توجه با 

 دهید،انجام می هانت کافی توسط را خود نام ثبت چنانچه گرددمی تاکید است، داده رخ کنند می نام ثبت نتکافی در که داوطلبانی

 عكس به جای دیگری داوطلب عكس اشتباهاً تا نمایید دقت ارسالی عكس کنترل به نسبت حتماً نامی،ثبت اطالعات کنترل بر عالوه

 با مقررات و مطابق تلقی متخلف عنوان به فرد داوطلب، طرف از اشتباهی عكس ارسال صورت در که است بدیهی نگردد. ارسال شما

 .شد خواهد رفتار وی

 

 نام: ثبت وجه پرداخت

ت.  پذیرف خواهد انجام 3/5/1395شنبه مورخ روز یك لغایت 28/4/1395دوشنبه مورخ  روز از اینترنتی صورته ب نام ثبت

 مبلغ پرداخت از پس و مراجعه  www.sanjesh.orgنیبه نشا سنجش سازمان سایت به بایستمی شرایط واجد متقاضیان

 اطالعات ارائه و نام ثبت فرم تكمیل به نسبت شتاب ی شبكه به متصل بانكی هایکارت با و الكترونیكی صورت به ریال 000/290

 د.نماین اقدام نیاز مورد

 نموده اقدام نام ثبت به نسبت فوق زمان مدت در باید متقاضیان و گرددنمی تمدید شده تعیین زمان مدت است توضیح به الزم -

 .نمایند خودداری پایانی روزهای به آن نمودن موکول از و

 خود نزد استخدام مراحل پایان تا و نموده یادداشت را خود رهگیری کد نام ثبت پایان از پس باید آزمون در شرکت متقاضیان -

 .نمایند نگهداری

 .گرددنمی مسترد وجههیچ به پرداختی وجوه و شد نخواهد داده اثر ترتیب ناقص های نام ثبت به -

 :دنباش ذيل مدارک داراي نام ثبت زمان دراني مي توانند در اين آزمون ثبت نام نمايند كه داوطلبصرفاً 
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 .مندرج در شرایط احراز مشاغل ذکر شده در دفترچه راهنما تحصیلیو رشته  مقطعمدرک الزم در دارا بودن  -

 .ملی کارت -

 عكسدار. شناسنامه -

 .(برادران دائم )ویژه معافیت یا و عمومی وظیفه نظام خدمت پایان کارت -

 .)ویژه داوطلبان ایثارگر(  ایثارگری بر دال مدارک -

 (بهزیستی سازمان از معلولیت گواهی ارائه) عادی معلولین بر دال مدارک -

امتیازات و  یك ددر بن شده ذکرده گانه  بندهای درمشخص   موارد از هریك براساس مورد حسب) بودن بومی بر دال مدارک -

 .های قانونی(سهمیه

 « اجباری»های برای مشمولین قانون خدمت پزشكان و پیراپزشكان رشته« معافیت»و یا « پایان طرح»گواهی  -

برای مشمولین قانون خدمت پزشكان و پیراپزشكان که طرح خود را به استناد بخشنامه شماره « اشتغال به طرح»گواهی -

 تمدید نموده اند.  16/7/93مورخ  854/100

که  «اختیاری»برای مشمولین قانون خدمت پزشكان و پیراپزشكان در رشته های « انصراف از طرح»گواهی مبنی بر موافقت با  - 

 گذرانند. طرح خود را در سایر موسسات تابعه وزارت متبوع )غیر از محل جغرافیایی خدمت( می

 دستگاه توسط تخصصی و عمومی آزمون در داوطلبان نمرات تعیین از پس متقاضیان، مدارک اینكه به توجه بام: مه تذكر

)به ویژه مدارک ایثارگری، بومی، گواهی اشتغال به کار بدون  داوطلبان مدارک که صورتی در لذا شد، خواهد کننده بررسی استخدام

 گونههیچ باشد، نامیثبت تقاضانامه در مندرج اطالعات همچنین و آگهی این در مندرج شرایط با مغایر شماره شناسه و معلولین عادی(

 درصورت حتی و استخدامی مصاحبه اولیه، نتایج اعالم آزمون، از مرحله هر در و کرد، نخواهد ایجاد متقاضی برایو امتیازی  حقی

 نخواهد داشت. اعتراضی گونههیچ حق و شد خواهد حذفاز سایر فرایند جذب و استخدام  داوطلب نهایی، پذیرش
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 نام:نحوه تكميل تقاضانامه ثبت

 کاملبطورشناسنامه  بامطابق را  خودپدر  نامو خانوادگی )فامیلی(، نام مورد نظر نام در محل باید ، داوطلب 3و 2، 1در ردیفهای -1

 وارد نماید. )ازبكاربردن مد، تشدید، الف محذوف یا همزه خودداری شود(. 

، داوطلب باید کد ملی خود را که ده رقم می باشد از چپ به راست درمحل مربوط درج نماید و از درج ممیز و یا خط 4 در ردیف -2

 شماره کد ملی خود با شماره تلفن نماید. ضمناً داوطلبانی که تاکنون موفق  به  اخذ کارت ملی نشده اند برای اطالع ازتیره خودداری 

 تماس حاصل نمایند.  66729593گویای 

 عالمتگذاری نماید.  مربوط را مربعباشد منحصراً یا مرد می زن اینكه باید برحسب ، داوطلب5در ردیف -3

، داوطلب باید ازسمت چپ به راست فقط شماره شناسنامه خود را در محل مربوطه درج نماید و ازدرج حروف، ممیز و 6درردیف -4

 یا خط تیره که در بعضی شناسنامه ها درج گردیده خودداری نماید. 

 نماید. درمحل مربوط درجبه صورت سال، ماه و روز را  : داوطلب باید تاریخ تولد خود7در ردیف  -5

 : داوطلب باید بر حسب اینكه مجرد یا متاهل می باشد مربع مربوط را عالمتگذاری نماید.8در ردیف  -6

 48-61ات مندرج درصفح 3 توجه به جدول شماره : داوطلب باید کد استان و شهرستان محل تولد خود را با10و  9در ردیف  -7

 این محل درج نماید.  مشخص و در

 نماید. : داوطلب باید با عالمتگذاری در یكی از مربع ها، دین خود را  مشخص 11در ردیف  -8

:داوطلبان مرد باید وضعیت نظام وظیفه خود را با عالمتگذاری در مربع مربوطه  مشخص نمایند. )مالک محاسبه تاریخ 12در ردیف -9

 باشد(.می« 19/6/1395»زمان برگزاری آزمون دائم پایان خدمت یا معافیت 

 : داوطلبان چپ دست می بایست این مربع را عالمتگذاری نمایند. 13درردیف  -10

در درصد  5درصد و  25میه هبر اساس سوضعیت ایثارگری خود را ایثارگران : داوطلب متقاضی استفاده از سهمیه 14 در ردیف-11

 این بند عالمتگذاری نماید.

می بایست موارد خواسته شده در این بند را با درج سابقه خدمت تكمیل دادی دستگاه ها شاغل قرار:داوطلبان 15در ردیف -12

و در صورتی که داوطلب دارای شماره شناسه قراردادی از  اضافه خواهد شدداوطلب )میزان سابقه خدمت به حداکثر سن  نمایند.

 .(ده خواهد کردسامانه کارمند ایران باشد از امتیاز نمره شاغلین قراردادی نیز استفا

ی را بهزیست و فرم دریافتی از یكی از مربع ها عالمتگذاری نمایدنوع معلولیت خود را در می بایست معلول  : داوطلب16درردیف  -13

 ( ارسال نمایند.15875 -1365به نشانی این سازمان )تهران صندوق پستی : 10/5/1395حداکثر تا تاریخ 

 باشد باید این قسمت را عالمتگذاری نماید.چنانچه نیازمند منشی میمعلول : داوطلب 16-1درردیف  -14

 اهنما(ر براساس ضوابط مندرج در دفترچه)نماید. بند عالمتگذاری در این آخرین مقطع تحصیلی خود را : داوطلب می بایست 17در ردیف -15

 محل درج نماید.این  مشخص و دررا :داوطلب می بایست عنوان رشته تحصیلی خود 18در ردیف -16

 : داوطلب می بایست گرایش رشته تحصیلی خود را براساس ضوابط مندرج در دفترچه انتخاب و در این قسمت درج نماید.19در ردیف -17
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 خود را درج نماید.  تحصیل : داوطلب باید دانشگاه یا موسسه محل اخذ مدرک20در ردیف -18

 .در این قسمت درج نمایدبه سال و ماه و روز خود را آخرین مقطع تحصیلی : داوطلب می بایست تاریخ فارغ التحصیلی 21در ردیف  -19

 باشد(.می« 19/6/1395»زمان برگزاری آزمون مالک محاسبه تاریخ فارغ التحصیلی )

 : داوطلب باید معدل آخرین مدرک تحصیلی خود را درج نماید. 22در ردیف  -20

 ی طرح قانون مشمولین خدمت پزشكان و پیراپزشكان خود را مشخص و عالمتگذاری نماید.لوضعیت فعبایست : داوطلب می23در ردیف  -21

مشخص  12-24مندرج درصفحات  1توجه به جدول شماره  عنوان خوشه شغلی خود را با : داوطلب می بایست کد و24در ردیف  -22

 و دراین محل درج نماید. 

: داوطلب می بایست کد شغل محل انتخابی خود را که شامل نام دستگاه، شغل و محل مورد تقاضا است در این 25در ردیف  -23

 قسمت درج نماید. )براساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنما( 

یت پذیرش، کد بایست در انتخاب کد شغل محل به نام شغل، خوشه شغلی، محل خدمت، جنس و ظرفداوطلبان میتذكر مهم: 

شرایط احراز توجه نمایند )الزم به توضیح است منظور از کد شرایط احراز تطابق رشته و مقطع تحصیلی با شغل محل مورد تقاضا بر 

 باشد.می 47تا  25مندرج در صفحات  2اساس جدول شماره 

نوع بومی بودن بومی بودن یا غیر بومی بودن خود را مشخص نماید. در صورت بومی بودن : داوطلب می بایست 26در ردیف  -24

 دفترچه عالمتگذاری نماید.  7خود را بر اساس مندرجات صفحه 

می تواند با توجه به خوشه انتخابی در صورت امكان از میان شغل محل های اعالم شده به ترتیب اولویت : داوطلب 27در ردیف  -25

 در محل مربوط درج نماید.تا سه شغل محل دیگر را انتخاب و 

توجه  : داوطلب می بایست کد و نام استان و شهرستان محل اقامت خود را جهت تعیین حوزه امتحانی با29و  28 های در ردیف -26

کدپستی دقیق خود و آدرس دقیق پستی همچنین  این محل درج نماید. مشخص و در 48-61ات صفح مندرج در 3به جدول شماره 

 را که یك عدد ده رقمی می باشد در محل مربوط درج نماید و از درج ممیز و یا خط تیره خودداری نماید.

 خود را درج نماید. سكونت و کد پستی ده رقمی  آدرس کامل محل باید: داوطلب 31و  30 های  در ردیف-27

 شماره تلفن همراه خود را در محل مربوط درج نماید.و  داوطلب شماره تلفن ثابت با کد شهر :33و  32های  در ردیف -28

 تواند آدرس پست الكترونیكی خود را درج نماید.: داوطلب متقاضی می34در ردیف -29
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 آزمون:  در شركت كارت دريافت نحوه و آزمون برگزاري زمان

  نشانی به سنجش سازمان سایت روی بر پرینت و مشاهده برای 16/6/1395شنبه مورخ سه روز از آزمون در شرکت کارت -

 www.sanjesh.org با توجه به آمار شرکت کنندگان، حسب  و تهران در 19/6/1395  مورخ جمعه روز در آزمونت. گرف خواهد قرار

باشد که در تقاضانامه و مالک تعیین حوزه امتحانی داوطلبان شهرستان محل اقامت فعلی می شد خواهد برگزار استانها مراکز مورد در

 داوطلبان آگاهی به کارت پرینت هنگام به و درج درآزمون شرکت کارت برروی آزمون برگزاری محل و شروع ساعت درج خواهند نمود.

 .رسید خواهد

 پس داوطلبان مدارک و نبوده داوطلبان سوی از ارسالی اطالعات تایید منزله به آزمون در شرکت کارت صدور است ذکر به الزم 

 .شد خواهد بررسی آزمون توسط دستگاه اجرایی مربوط اجرای از

 

 ن عبارتند از: آزمو مواد

  .شد خواهد داده اختصاصی سوال دفترچه یك و عمومی سوال دفترچه یك داوطلبان، از یك هر به

منفی  نمره سوم طراحی خواهد شد. ضمنا یك (1ضریب یك ) ای باچهارگزینه صورت به اختصاصی و عمومی دروس آزمون کلیه

 به ازای هر سوال غلط در نظر گرفته خواهد شد.

 شود: مي تعيين زير شرح به عمومي آزمون مواد -الف

 ( ICDLگانه های هفتفنّاوری اطالعات )مهارت -1

 ریاضی و آمار مقدماتی  -2

 زبان و ادبیات فارسی  -3

 معارف اسالمی -4

 عمومی انگلیسی زبان -5

 اساسی حقوق و اجتماعی دانش عمومی، اطالعات -6

 های عمومیهوش و توانمندی -7

 مواد آزمون تخصصي:  -ب

 مشخص شده است. 1های شغلی در جدول شماره مواد آزمون تخصصی برای هر یك از خوشه

 اعمال خواهندشد. باضریب یك محاسبه وو تخصصی کلیه دروس عمومی -

 صورت این در و بوده معاف اسالمی معارف هایسوال به پاسخگویی از ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون در مصرح دینی هایاقلیت -

 .شد خواهد محاسبههای آزمون عمومی سؤال سایر شده تراز مجموع براساس داوطلبان، این مكتسبه نمره

مشاغل، بر  یا شغلی های خوشه با متناسب تخصصی های مهارت و دانش براساس آزمون تخصصی های حیطه های سؤالم: مه تذكر

 .شد خواهد تهیه 1 اساس مواد آزمون مندرج در جدول شماره

يش رشته تحصيلي و گراعنوان داوطلبان صرفاً در صورتي مي توانند در اين آزمون ثبت نام نمايند كه مقطع تحصيلي، 

( 2با مقطع و عنوان رشته و گرايش تحصيلي ذكر شده در جدول شرايط احراز مشاغل )جدول شماره رشته تحصيلي آن ها 

 مطابقت داشته باشد.
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 ي:قانون هايسهميه و امتيازات

 هر در مكتسبه نمره(، 4/1) دهم چهار و یك ضریب با شهرستان بومی و (،2/1) دهم دو و یك ضریب با استان بومی داوطلبان نمره

 .گرددیم محاسبهدر مرحله معرفی برای مصاحبه  حد نصاب آزمونو صرفاً در صورت کسب  استخدامی مصاحبه و آزمون از حیطه

 : با توجه به اينكه برخي از دستگاه ها به صورت ملي بوده و بجز تهران در ساير استان ها و شهرستان ها فاقد واحد1تذكر 

استاني مي باشند و تصميمات آن ها در زمينه وظايف و فعاليت هاي مربوط به كل كشور مي باشد، لذا جذب نيروي انساني 

 از هيچ گونه امتياز بومي برخوردار نخواهند شد.  ييهادستگاهگاه ها مطرح نبوده و داوطلبان چنين بومي براي اين دست

: استخدام براي شغل محل هاي ادارات كل استان ها كه محل خدمت آن ها در مركز استان قرار دارد، براي  تمامي 2تذكر 

كليه داوطلبان بومي اعم از بومي داوطلبان همان استان و شهرستان هاي آن استان بومي استان محسوب گرديده و 

 برخوردار خواهند شد.  (2/1) دهم دو و يكصرفاً از امتياز استان و شهرستان 

 

 .گردندمی تلقی استان یا شهرستان بومی داوطلب باشند، زیر هایویژگی از یكی دارای حداقل که افرادی ي:بوم داوطلب

 .باشد یكی استخدام برای تقاضا مورد محل شهرستان با وی همسر یا داوطلب تولد محل شهرستان -1

 .باشد یكی استخدام برای تقاضا مورد محل استان با وی همسر یا داوطلب تولد محل استان -2

 خدمت محل شهرستان که( بازنشسته یا و شاغل از اعم) مسلح نیروهای یا و دولت پیمانی و رسمی کارمندان فرزندان و همسر -3

 .باشد یكی آنان استخدام برای تقاضا مورد محل شهرستان با داوطلب والدین بازنشستگی یا فعلی

 خدمت محل استان که( بازنشسته یا و شاغل از اعم) مسلح نیروهای یا و دولت پیمانی و رسمی کارمندان فرزندان و همسر -4

 .باشد یكی آنان استخدام برای تقاضا مورد محل استان با داوطلب والدین بازنشستگی یا فعلی

 متناوب یا متوالی صورت به راه( دانشگا یا و دبیرستان راهنمایی، ابتدایی،ی)تحصیل سنوات از سال (4) چهار حداقل داوطلب -5

 .باشد کرده طی استخدام برای تقاضا مورد محل شهرستان در

 متناوب یا متوالی صورت به راه( دانشگا یا و دبیرستان راهنمایی، ابتدایی،ی)تحصیل سنوات از سال (4) چهار حداقل داوطلب -6

 .باشد کرده طی استخدام برای تقاضا مورد محل استان در

 د. باش داشته را استخدام برای تقاضا مورد محل شهرستان در بیمه حق پرداخت سابقه سال (4) چهار حداقل داوطلب -7

 د. باش داشته را استخدام برای تقاضا مورد محل ستانا در بیمه حق پرداخت سابقه سال (4) چهار حداقل داوطلب -8

 را استخدام برای تقاضا مورد محل شهرستان در بیمه حق پرداخت سابقه سال (4) چهار حداقل همسر داوطلب یا و مادر پدر، -9

 د. باشن داشته

 را استخدام برای تقاضا مورد محل ستانا در بیمه حق پرداخت سابقه سال (4) چهار حداقل همسر داوطلب یا و مادر پدر، -10

 د. باشن داشته

 .است احتساب قابل مذکور موارد از یكی توسط صرفاً 10الی  7در بندهای  شده تعیین مدت به بیمه حق پرداختتذكر : 
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 به را ستندات و مدارک بومی بودنمدر صورت قرار گرفتن در فهرست چند برابر،  الزم است بند این موضوع داوطلبان :توجه

متعاقباً از سوی سازمان سنجش و یا دستگاه ستخدامی که ا مصاحبهبررسی مدارک و قبل از  زمان در نیاز مورد مدارکسایر  همراه

 .نمایند رائهاستخدام کننده اعالم خواهد شد، ا

 .باشدمی نامثبت زمان در کشوری تقسیمات ،داوطلب بودن بومی تعیین برای شهرستان و استان مبنایه: تبصر

صرفاً در صورت باشند، کارمند ایران  هسامان از قراردادي شناسه شماره داراي كه قراردادي كاركنان مكتسبه نمرات به -2

 حداکثر وامتیاز(  200)هر سال  درصد دو اجرایی، های دستگاه از یك هر در خدمت سابقه سال هر ازاء به حد نصاب آزمونکسب 

برای معرفی  آنانکتبی و مصاحبه استخدامی  آزمون های حیطه از هریك در ،امتیاز( 2000)حداکثر  کل نمره( %20)درصد  بیست تا

 .شد خواهد اضافه در مرحله مصاحبه

 31/06/1395كه از طريق دستگاه هاي اجرايي مربوطه تا تاريخ  يدادرقراتوجه : همچنين آن دسته از داوطلبان شاغل 

يخ به تارمذكور بهره مند گردند و اين  ازيامتموفق به دريافت شماره شناسه از سامانه كارمند ايران گردند، مي توانند از 

 هيچ وجه قابل تمديد نخواهد بود.

 اجرایی، هایهدستگا قراردادی شاغلین با ترتیب به گزینش به معرفی اولویت داوطلبان، مكتسبه نمرات بودن مساوی صورت در -3

 .باشد می استان بومی و شهرستان بومی افراد

 درصد (3) سه از مكتبسه نمره ترتیب به الزم نصاب حد کسب و آگهی در مندرج شرایط بودن دارا بشرط عادی معلولین -4

 . بود خواهند برخوردار قانونی سهمیه

بر اساس هماهنگي هاي بعمل آمده با بنياد شهيد و امور ايثارگران جذب ايثارگران از محل سهميه هاي استخدامي 

 مربوطه با رعايت سازوكار ذيل انجام مي پذيرد.

قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران(  21درصد )موضوع ماده  5درصد و  25میه استخدامی استخدام ایثارگران اعم از سه -5

 در دستگاه های اجرایی صرفاً از طریق شرکت در آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی انجام می پذیرد.

سایر ایثارگران و یا بالعكس، نمی باشند به عبارت  درصد 5درصد مجاز به بهره مندی از سهمیه استخدامی  25الف( مشمولین سهمیه 

 دیگر هر داوطلب می تواند در صورت مشمول بودن صرفاً از یكی از سهمیه های مشخص شده استفاده نماید.

 جپن و بیست جانبازان فرزندانو  همسر ،شهدا فرزندانو  همسر و آزادگان جانبازان، شامل ایثارگران درصد 25 استخدامی سهمیهب( 

  .باشند می هداش برادر و خواهرو  اسارت یكسال باالی و سال یك دارای آزادگان فرزندانو  و همسر باالتر و درصد

 آنان فرزندان و همسر و ها جبهه در داوطلبانه حضور ماه شش حداقل سابقه با رزمندگان به ( %5ج( سهمیه استخدامی پنج درصد )

  .یابد می اختصاص اسارت یكسال از کمتر آزادگان فرزندان و( %25صد )در پنج و بیست زیر جانبازان فرزندان و

توجه : خدمت داوطلبانه در جبهه شامل: بسیجیان، جهادگران و نیروهای مردمی رزمنده، کارکنان شاغل و بازنشستگان دستگاههای 

مقررات تأمین اجتماعی و قوانین خاص، صاحبان اجرایی، سازمانها، نهادها و شرکت ها و مؤسسات دولتی یا تحت پوشش قانون کار و 

شغل آزاد در شرکت ها و مؤسسات خصوصی، صنوف آزاد و افراد بدون شغل )دانشجویان، دانش آموزان و افراد فاقد کار( بوده که از 

د. تأییدیه م شده انطریق بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقالب اسالمی و جهاد سازندگی به مناطق جنگی، عملیاتی و امنیتی اعزا

مدت حضور در مناطق مذکور حسب مورد با معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقالب اسالمی و معاونت 

 توسعه و منابع وزارت جهاد کشاورزی می باشد.
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جانبازان، آزادگان،  ،یثارگران بیكاراو  درصد از طریق رقابت بین فرزندان شاهد 25د( سهمیه های استخدامی ایثارگران مشمول 
پذیرد. فلذا کسب حد نصاب غیردانشجو انجام میدرصد و باالتر، فرزندان آزادگان با یك سال اسارت و بیشتر و  25فرزندان جانباز 

سهمیه تعیین  نمرات آزمون، رعایت شرط حداقل معدل و حداکثر سن برای داوطلبان مذکور )به استثناء خواهر و برادر شهید( در حد
 شده الزامی نمی باشد.

درصد در زمان انتخاب شغل محل موظفند در حد امكان شغل محلی را  5درصد و  25هـ( ایثارگران مشمول سهمیه های استخدامی 
مشمول،  نانتخاب نمایند که تعداد مورد نیاز آن شغل محل ها بیش از یك نفر باشد. الزم به تاکید است اولویت انتخاب برای ایثارگرا

 در شغل محل هایی است که ظرفیت پذیرش آن ها بیش از یك نفر باشد.
درصد اولویت ایثارگری آن ها  25و( در فرایند جذب و استخدام فرزندان شاهد و سایر ایثارگران )بیكار و غیردانشجو( مشمول سهمیه 

 اقدام خواهد شد.مطابق ضوابط و مقررات جاری و با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران 
درصد  25درصد به ترتیب با جانبازان، آزادگان، فرزندان شاهد، فرزندان جانبازان  25ز( اولویت استخدامی در بین مشمولین سهمیه 

و باالتر و فرزندان آزادگان با یك سال اسارت و بیشتر می باشد. و در صورت عدم تكمیل سهمیه از بین ایثارگران فوق الذکر مانده 
 همسر ،درصد و باالتر 25جانبازان یه قابل تسری به سایر ایثارگران مشمول سهمیه یاد شده به ترتیب به همسر شهید، همسر سهم

 ، خواهر و برادر شهید تعلق می گیرد. شتریسال اسارت و ب كیآزادگان با 
درصد قرار نمی گیرند و احیاناً  25امی ح( فرزندان شاهد و ایثارگرانی که حسب ضوابط جاری بنیاد استان در شمول سهمیه استخد

به صورت غیر رسمی شاغل و یا دانشجو باشند، در صورت تمایل می توانند در آزمون ثبت نام نمایند و صرفاً از معافیت شرط حداقل 
 معدل و حداکثر سن بهره مند می گردند و ملزم به رعایت سایر شرایط آگهی استخدامی می باشند.

درصد توصیه می شود برای حصول اطمینان از امكان بهره مندی خود از  25رگران مشمول سهمیه استخدامی ط( به تمامی ایثا
سهمیه استخدامی مذکور، قبل از ثبت نام با بنیاد محل پرونده خود تماس و نسبت به مشخص شدن وضعیت شغلی و در صورت لزوم 

 اصالح آن اقدام نمایند.
در صورت ثبت نام و شرکت در آزمون  رزمندگاند )باشمی رزمندگان با استخدامی، سهمیه درصد پنج مشمولین در پذیرش اولویتی( 

بوده و بر اساس نمرات فضلی  معاف آزمونحدنصاب در  شرط استخدامی و داشتن شرایط احراز الزم در حد سهمیه تعیین شده از 
 .پرداخت خواهند رقابت به خود بین در و داشته قرار بعدی اولویت در مذکور سهمیه مشمولین سایر مكتسبه انتخاب خواهند شد( و

 .می پذیرد صورت داوطلبان سایر با رقابت طریق از ایثارگران استخدامی سهمیه بر مازاد استخدامک( 

 1395درصد دستگاههاي اجرايي در آزمون شهريور ماه سال  25جدول سهميه ايثارگران 
 توضيحات دستگاه رديف

 درصد از کل مجوز هر دانشگاه 25 و درمان و آموزش پزشكیوزارت بهداشت  1

 درصد از کل مجوز 25 سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور 2

 نفر 2 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی* 3

 نفر2 مرکز ملی رقابت* 4

 درصد از کل مجوز 25 وزارت آموزش و پرورش 5

 درصد از کل مجوز 25 دادگستریوزارت  6

 0 وزارت اقتصاد* 7

 نفر 2 سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان* 8

 درصد از کل مجوز 25 سازمان تعزیرات حكومتی 9

 نفر 5 سازمان قضایی نیروهای مسلح* 10

 درصد از کل مجوز 25 سازمان دامپزشكی کشور 11

 درصد از کل مجوز 25 سازمان امور مالیاتی 12

 درصد از کل مجوز 25 سازمان تبلیغات اسالمی 13

باشد. مابقی ظرفیت قبالً توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران درصد ایثارگران می 25اند باقیمانده سهمیه های اجرایی که با ستاره مشخص شدهدستگاه -
 تكمیل گردیده است.
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 : نتيجه اعالم نحوه

های اجرایی منضم به بخشنامه براساس دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه

ریزی کشور )معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس سازمان مدیریت و برنامه 19/07/1393مورخ  9757/93/200شماره 

 پذیرد: اد به شرح ذیل صورت میجمهور سابق(، تعیین حد نصاب و انتخاب افر

 الف( تعيين حدنصاب:

شرط اولیه انتخاب داوطلبان استخدام جهت معرفی به گزینش و یا انجام مصاحبه استخدامی، کسب حدنصاب الزم در آزمون کتبی 

 باشد: در امتحان مشترک فراگیر مطابق شرایط ذیل می

های عمومی و تخصصی با وزن برابر محاسبه و براساس داوطلبان به تفكیك حیطهپس از برگزاری امتحان مشترک فراگیر، نمرات  -

 آید.دست میمجموع نمرات به

( مجموع باالترین نمره مكتسبه در آن آزمون محاسبه و مبنای سایر مراحل %50برای تعیین حدنصاب در آزمون ، پنجاه درصد ) -

 گیرد.انتخاب داوطلبان قرار می

ين حدنصاب در هر آزمون، داوطلبان فاقد حدنصاب، از ساير مراحل استخدامي حذف و صرفاً كارنامه : پس از تعي1تذكر

 آزمون كتبي از طريق سامانه امتحانات جهت اطالع براي آنها قابل مشاهده خواهد بود.

ود و در این مرحله استخراج فهرست افراد دارای حدنصاب صرفاً بر اساس میانگین نمره عمومی و اختصاصی خواهد ب: 2تذكر

امتیازات بومی و یا امتیازت کارکنان قراردادی وسایرامتیازات عمل نخواهد شد. به عبارت دیگر امتیازات بومی و کارکنان قراردادی 

 برای استخراج فهرست اسامی چند برابر برای داوطلبانی اعمال خواهد شد که حدنصاب الزم را کسب کرده باشند.

 .کندنمی ایجاد استخدامی حق گونههیچ فراگیر مشترک آزمون در الزم نمره نصاب حد کسب: 3تذكر

 ب( مراحل استخدام گزينش علمي )انتخاب چند برابر( از بين دارندگان حدنصاب: 

 گیرند.های استخدام کننده قرار میبندی هریك از دستگاهدر این مرحله داوطلبان دارای حدنصاب براساس انتخاب خود در تقسیم -1

 طهیح ی( برا%60و شصت درصد ) یعموم طهیح ی( برا%40آنان )با وزن چهل درصد )کل اولیه انتخاب افراد براساس نمره  -2

 .ردپذییدر هر شغل و محل مورد تقاضا صورت م رشیپذ تیبرابر ظرفچند به تعداد با درنظر گرفتن موارد ذیل ( یتخصص

(، نمره 4/1وچهار دهم )كی بیشهرستان با ضر ی(، و بوم2/1ودو دهم )كی بیاستان با ضر یداوطلبان بومکل اولیه نمره  -1-2

 .شودمیمحاسبه  در صورت کسب حد نصاب آزمون یاز آزمون و مصاحبه استخدام طهیمكتسبه در هر ح

اه از دستگ كیباشند، به ازاء هر سال سابقه خدمت در هر  یشماره شناسه م یکه دارا یبه نمرات مكتسبه کارکنان قرارداد -2-2

 های طهیاز ح كی( نمره کل، در هر%20درصد ) ستیدو درصد و حداکثر تا ب ،یی صرفاً در صورت کسب حد نصاب آزموناجرا یها

 آنان اضافه خواهد شد. یامتحان مشترک و مصاحبه استخدام

 ج( معرفي به گزينش )انتخاب يك برابر(: 

( %70پس از برگزاری مصاحبه استخدامی، معرفی افراد به گزینش براساس مجموع نمره کل نهایی آنان با وزن هفتاد درصد ) -1

در  "ب"در بند  "2-2"و  "2-1"( برای مصاحبه استخدامی )با درنظر گرفتن موارد %30برای امتحان مشترک فراگیر و سی درصد )

 ترتیب نمره کل نهایی خواهد بود.ظرفیت پذیرش بهمصاحبه استخدامی(، به تعداد یك برابر 

نان آکل اولیه براساس مجموع نمره  نش،یحدنصاب به گز یافراد دارا یمعرف یبرا ،یمصاحبه استخدام یدر صورت عدم برگزار -2

 "2-2"و  "2-1"ی )با درنظر گرفتن موارد تخصص طهیح ی( برا%60و شصت درصد ) یعموم طهیح ی( برا%40با وزن چهل درصد )

 شود.میاقدام  رشیپذ تیبرابر تعداد ظرف(، "ب"در بند 
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 : تذكرات

 کارشناسی تخصصی، مشاغل در استخدام جهت شرایط واجد افراد اطالعات اوریفنّ عمومی و پایه هایمهارت احراز منظور به -1

 اعالم از پس ماه یك حداکثر موظفند نهایی شدگانپذیرفته( کشوری خدمات مدیریت قانون( 42)ماده  دو تبصره باالتر )موضوع و

 سازمان توسط شدهصالحیت تایید سساتؤم و مراکز از صادره( ICDLگانه )هفت هایمهارت کسب به مربوط مدارک گزینش، تایید

 .نمایند ارائه را کشور ریزیبرنامه و مدیریت

 موظفند ،باشندنمی شده صالحیت تعیین مراکز از آنان نامه گواهی یا و باشندمی مذکور هاینامهگواهی فاقد که کسانیتوجه: -

 مرکز سایت «هشد صالحیت تعیین موسسات» عنوان با «یآموزش موسسات سنجی اعتبار» بخش در که شده تعیین مراکز از یكی در

 مذکور نامهگواهی سطح، تعیین آزمون در شرکت از پس باشد،می مشاهده قابل www.smtc.ac.ir آدرس با دولتی مدیریت آموزش

 .نمایند ارایه در زمان مقرر را

 در شده اعالم تحصیلی مقاطع از تر پایین تحصیلی مدارک دارندگانهمچنین  و  ن مقاطع تحصیلی اعالم شدهدانشجویا -2

 .حق شرکت در آزمون استخدامی را ندارند معادلتحصیلی  مدارک همچنین و آگهی در مذکور مشاغل احراز شرایط

 از پس ماه 2 حداکثر، استخدامی آزمون در شدن پذیرفته صورت در اسالمی آزاد دانشگاه التحصیالنفارغ تحصیلی مدارک -3

 .برسد مذکور دانشگاه مرکزی سازمان ییدأت به بایستی نتیجه اعالم

 زمان در ناقص صورت به مدارک ارائه یا و آگهی متن در شده اعالم شرایط و ضوابط دقیق رعایت عدم از ناشی مسئولیت -4

 به یا اشتباه به داوطلب شود محرز ،جذب و مسابقه آزمون، مراحل از مرحله هر در و بود خواهد داوطلب برعهده گزینش و مصاحبه

 حكم صدور صورت در و گردیده محروم بعدی مراحل انجام از است، آگهی در مندرج شرایط فاقد یا و داده واقع خالف اطالعات عمد

 شود.می بالاثر و لغو مزبور حكم استخدامی،

 مراجع ییدأت از پس شدگانپذیرفته اسامی و باشدمی میسر گزینش مراحل طی از پس آزمون شدگان پذیرفته نهایی انتخاب -5

  www.sanjesh.org نشانی به استخدامی مسابقات یا امتحانات ی مربوط و سامانههاسازمان و هادستگاهدرگاه  طریق از صالحذی

 .رسید خواهد داوطلبان اطالع به

 توضيحات و شرح جداول مندرج در دفترچه راهنما:

 باشد.های هر خوشه شغلی میاین جدول حاوی کد و عنوان خوشه شغلی، مواد آزمون و عنوان شغل: 1جدول شماره  -

باشد که داوطلبان ضرورت دارد با توجه به کد تحصیلی میاین جدول حاوی کد و عنوان مقطع، رشته و گرایش : 2جدول شماره  -

های اجرایی از مقطع و عنوان رشته و گرایش تحصیلی مورد پذیرش اطالع های دستگاهمحل شرایط احراز مندرج در جدول شغل

 حاصل نمایند.

توانند با توجه باشد. داوطلبان مییهای موجود در هر کد شرایط احراز ماین جدول شامل راهنمای کد شغل محل :3جدول شماره  -

 های موجود در دفترچه راهنما اطالع حاصل نمایند.به مقطع، رشته و گرایش تحصیلی خود از کد شغل محل

بایست اطالعات استان و شهرستان خود را باشد که داوطلبان میاین جدول حاوی کد، نام استان و شهرستان می: 4جدول شماره  -

 نامی درج نمایند.انتخاب و در تقاضانامه ثبتاز این جدول 

 :هاي متقاضيفهرست دستگاه

)سازمان امور مالیاتی کشور؛ سازمان تبلیغات اسالمی؛ سازمان تعزیرات حكومتی؛ سازمان ها شامل: ها و شرايط دستگاهشغل محل

کشور؛ سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور؛ سازمان  کنندگان؛ سازمان دامپزشكیکنندگان و تولیدحمایت از مصرف

ریزی؛ وزارت امور اقتصادی و دارائی؛ وزارت مدیریت و برنامه قضایی نیروهای مسلح؛ مرکز ملی رقابت؛ موسسه عالی آموزش و پژوهش

 آموزش و پرورش؛ وزارت دادگستری( 
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 هاي شغلي و مواد آزمون هريك از آنهاكد و عناوين خوشه-1جدول شماره 

 خوشه كد خوشه نام آزمون مواد هاشغل

 تقریر نوِیس

 ـ حقوق اداری1
 ـ حقوق اساسی2
 ـ آیین نگارش حقوقی3
 آیین دادرسیـ 4

 55 تقریر نویس

متصدی ، کارگزین، کارشناس امور اداری
 امور دفتری

 هاوتحلیل سیستمهای مدیریت و تجزیهـ تئوری1
 ـ مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی2
 های مدیریت دولتیـ تئوری3
 ـ حقوق اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری4

 132 امور اداری

، 1کارشناس حقوقی/، کارشناس حقوقی
 2کارشناس حقوقی/

 ـ حقوق )مدنی، تجارت و اداری(1
 ـ حقوق جزا )عمومی و اختصاصی(2
 ـ آیین دادرسی )مدنی و کیفری(3

 139 کارشناس حقوقی

 کارشناس روابط عمومی

 ـ اصول روابط عمومی1
 ـ مبانی ارتباطات اجتماعی2
 ـ مبانی سازمان و مدیریت3
 نگاری و روابط عمومیروزنامهـ آیین نگارش در 4

 141 روابط عمومی

افزار کارشناس امور سخت، کاردان شبكه
 کارشناس شبكه، رایانه

 ـ معماری کامپیوتر1
 های کامپیوتری و امنیت شبكهـ شبكه2
 ـ مدارهای منطقی و الكترونیكی3

 145 شبكه و سخت افزار

، کارشناس امور مالی، حسابرس، حسابدار
ول خدمات ئمس، مالیول خدمات ئمس

 11مالی

 ـ اصول حسابداری1
 ـ حسابداری دولتی2
 ـ حسابداری مالی3
 ـ بودجه4

 155 امور مالی

 کاردان دامپزشكی

 های دام و طیورـ بیماری1
 ـ مدیریت بهداشتی پرورش دام و طیور2
 ـ بهداشت عمومی و مواد غذایی با منشأ دامی3
 ـ پیشگیری و واکسیناسیون دام و طیور4

 156 کاردانی دامپزشكی

کارشناس ازمایشگاه ، آزمایشگاه کارشناس
کارشناس علوم ، غذا، دارو و بهداشتی

 یازمایشگاه

 شناسی(ـ میكروبیولوژی اختصاصی )باکتری، ویروس، انگل و قارچ1
 های بیولوژیكی(های آزمایشگاهی کنترل کیفی )غذا، دارو و فراوردهـ روش2
 پاتولوژیـ ایمنی و کلینیكال 3
 برداری و مدیریت آزمایشگاهـ نمونه4

 157 کارشناس ازمایشگاه

کارشناس پیشگیری و مبارزه با ، دامپزشك
 بیماری های دامی

 های دام و طیور، آبزیان و زنبورعسلبیماری ـ1
 شناسی کاربردیـ اپیدمیولوژی و ایمنی2
 آبزیانـ مدیریت بهداشتی و ایمنی زیستی پرورش دام، طیور و 3
 های دامیـ بازرسی گوشت و بهداشت فرآورده4

دامپزشك و کارشناس 
 بیماریهای دامی

158 

 ریزی کارشناس برنامه

 ریزی و مدیریتـ مبانی و اصول برنامه1
 ریزی استراتژیكـ برنامه2
 ـ آمار و احتمال کاربردی3
 گذاری کمی و کیفیمشیگیری و خطهای تصمیممدل -4
 ریزی و توسعه اقتصادیبرنامه -5

 161 کارشناس برنامه ریزی

گر کارشناس تحلیل، نویس سیستمبرنامه
 کارشناس فناوری اطالعات، سیستم

 ـ تحلیل و طراحی سیستم1
 هاـ پایگاه داده2
 نویسیهای برنامهـ زبان3

کارشناس تحلیل گر و 
 برنامه نویس سیستم

178 

 مالیاتی(مامور تشخیص مالیات )کارشناس 

 حسابداری عمومی -1
 حسابداری صنعتی -2
 مالیه عمومی و قوانین و مقررات مالیاتی -3
 اقتصاد خرد و کالن -4

 180 امور مالیاتی
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  هاي شغلي و مواد آزمون هريك از آنهاكد و عناوين خوشه-1ادامه جدول شماره 

 خوشه كد خوشه نام آزمون مواد هاشغل

کارشناس امور ، کارشناس امور فرهنگی
 1فرهنگی 

 های فرهنگیـ مبانی و نظریه1
 های فرهنگیـ مدیریت سازمان2
 ریزی فرهنگیگذاری و برنامهـ مبانی سیاست3
 ـ انسجام ملی و تنوع فرهنگی4

 181 کارشناس امور فرهنگی

 مراقب امور تامینی و تربیتی

 تأمینی و تربیتی کشورها و اقدامات نامه اجرایی سازمان زندانـ آشنایی با آیین1
 (  100تا  1ـ قانون مجازات اسالمی )مواد 2
 (559تا  484ـ آیین دادرسی کشوری )مواد 3

مراقب امور تامینی و 
 تربیتی

186 

 کارشناس بررسی اسناد و مدارک

 ـ روش تحقیق1
 هاـ شناسایی و مطالعه اسناد و کتیبه2
 نویسیـ مدیریت اسناد و گزارش3
 های خطی و اسناد تاریخینسخهنویسی ـ فهرست4
 ـ کلیات مبانی علم تاریخ5

 1243 بررسی اسناد و مدارک

 کارشناس مطالعات اقتصادی

 ـ مسائل اقتصاد ایران1
 ـ اقتصاد خرد و کالن2
 ـ آمار و اقتصادسنجی3
 ـ زبان تخصصی4

کارشناس مطالعات 
 اقتصادی

1248 

 11 مهندس برق، مهندس برق

 ـ مدار الكتریكی1
 های الكتریكیماشینـ 2
 ـ الكترونیك3
 های قدرتـ بررسی سیستم4

 1264 برق

 کارشناس بهداشت دام و فراورده های دامی

 های دام و طیور، آبزیان و زنبورعسلـ بیماری1
 ـ اپیدمیولوژی2
 ـ مدیریت بهداشتی و ایمنی زیستی پرورش دام و طیور و آبزیان3
 دامی هایـ بازرسی بهداشت گوشت و فرآورده4

کارشناس بهداشت دام و 
 فراورده های دامی

1265 

کارشناس خدمات ، کارشناس امور اموزشی
 اموزشی

 ریزی آموزشیـ مدیریت و برنامه1
 ـ روش تحقیق و آمار2
 های مدیریت )رفتار سازمانی، منابع انسانی، اصول مدیریت(ـ تئوری3
 گیریـ سنجش و اندازه4

 1274 کارشناس امور اموزش

 کارشناس امار موضوعی

 های آماریـ مفاهیم و روش1
 ـ احتمال و کاربرد آن2
 ـ رگرسیون3
 گیریهای نمونهـ روش4

 1276 کارشناس امار موضوعی

 کارشناس امور پژوهشی

 ـ اقتصاد خرد و کالن1
 ـ اقتصادسنجی2
 ـ آمار و روش تحقیق3

 1277 کارشناس امور پژوهشی

کارشناس راه، ، کارشناس راه و ساختمان
مهندس راه و ، 1ساختمان و شهرسازی

 ساختمان

 (21و  19، 9، 8، 6، 4، 3، 2ـ مقررات ملی ساختمان )مباحث 1
 ـ ایستایی و مقاومت مصالح2
 ـ روسازی راه3
 2800نامه ـ آیین4

 1307 کارشناس راه و ساختمان

 مربی ورزش

 ـ فیزیولوژی ورزش1
 بدنیتربیتگیری در ـ سنجش و اندازه2
 ـ مدیریت برگزاری مسابقات و رویدادهای ورزشی3
 ـ آناتومی4

 1310 کارشناس ورزش

 مهندس تاسیسات

 ـ تهویه مطبوع تابستانی1
 ـ تأسیسات حرارت مرکزی2
 ـ تأسیسات بهداشتی ساختمان3
 ـ تأسیسات الكتریكی ساختمان4
 ـ تعمیر و نگهداری تأسیسات ساختمان5

 2341 تأسیسات مهندس
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  هاي شغلي و مواد آزمون هريك از آنهاكد و عناوين خوشه-1ادامه جدول شماره 

 خوشه كد خوشه نام آزمون مواد هاشغل

 مهندس مكانیك

 ـ مقاومت مصالح و طراحی اجزای مكانیكی1
 ـ ترمودینامیك، مكانیك سیاالت و انتقال حرارت2
 ـ دینامیك و ارتعاشات3

 2404 مكانیك

 کارشناس امور هنری

 ـ مبانی هنرهای تجسمی1
 ـ مطالعات تطبیقی هنر2
 ـ نقد و تحلیل تصویر4

 2432 امور هنری

مددکار ، کارشناس مطالعات اجتماعی
 اجتماعی

 شناسیهای جامعهـ مبانی و نظریه1
 ـ روش تحقیق و آمار2
 ـ مددکاری اجتماعی3
 شناسی اجتماعیـ آسیب4

 2434 مددکار اجتماعی

 دندان پزشك

 فك و صورت های دهان،بیماریـ 1
 فك و صورت ـ جراحی دهان،2
 دهان فك و صورت ـ رادیولوژی3
 ـ سالمت دهان و دندانپزشكی اجتماعی4
 ـ پریو5
 ـ دندانپزشكی کودکان6

 2439 دندانپزشك

 مترجم زبان انگلیسی

 ـ دستورزبان1
 ـ واژگان2
 ـ درک مطلب3

 2441 مترجم زبان انگلیسی

 انتظامیول امور ئمس

 ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشورنامه اجرایی سازمان زندانـ آشنایی با آیین1
 (  100تا  1ـ قانون مجازات اسالمی )مواد 2
 (559تا  484ـ آیین دادرسی کشوری )مواد 3

 2457 امور انتظامی

 کارشناس امور دارویی

 ـ کنترل فیزیكی و شیمیایی داروها1
 داروهاـ کنترل میكروبی 2
 ـ فارماسیوتیكس3
 ـ داروشناسی4

 2458 امور دارویی

 کارشناس امورروانی، روانشناس

 شناسی عمومی و شخصیتـ روان1
 سنجیهای روانی و اصول روانـ آزمون2
 درمانیهای مشاوره و روانـ نظریه3
 شناسی روانیـ آسیب4

 2459 امور روانی

 اپراتور

 سازیمبانی رایانه و برنامه -1
 های کامپیوتریشبكه -2
 های عاملسیستم -3
 افزارسخت -4
 هاپایگاه داده -5

 2461 اپراتور

 پرستار

 ـ  مادران و نوزادان ـ کودکان1
 پرستاری ـ روان2
 ـ بهداشت جامعه3
 های ویژهـ بخش4
 ـ مدیریت5
 ـ داخلی جراحی6

 2462 پرستار

 کارشناس رادیولوژی

 ـ  فیزیك رادیولوژی تشخیصی1
 فیزیك پرتوها ـ2
 ـ رادیوبیولوژی و حفاظت3
 های رادیوگرافیـ تكنیك4
 ـ ثبت و نمایش تصویر5
 ـ مواد حاجب6

 2463 امور رادیولوژی

 کارشناس، کاردان اقدامات تامینی وتربیتی
 اقدامات تامینی و تربیتی

 ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشورنامه اجرایی سازمان زندانـ آشنایی با آیین1
 (  100تا  1ـ قانون مجازات اسالمی )مواد 2
 (559تا  484ـ آیین دادرسی کشوری )مواد 3

 2464 اقدامات تامینی و تربیتی
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  هاي شغلي و مواد آزمون هريك از آنهاكد و عناوين خوشه-1ادامه جدول شماره 

 خوشه كد خوشه نام آزمون مواد هاشغل

 کارشناس تغذیه

 ـ اصول تغذیه1
 بهداشت و میكروبیولوژی مواد غذاییـ 2
 ـ تغذیه درمانی3
 های های مختلف زندگی و بیماریـ تغذیه در دوران4

 ناشی از سوءتغذیه     
 ـ ارزیابی وضعیت تغذیه5

 2465 امورتغذیه

 بهیار

های گوارشی، تولیدمثل، عضالنی، اسكلتی، پوست، های بهیاری سیستمـ مراقبت1
 قلب و عروق و ...

 بهداشت عمومیـ 2
 ـ فن بهیاری3
 ـ اخالق و مقررات بهیاری4

 2466 بهیار

 ماما

 4تا  1ـ  بارداری و زایمان 1
 های زنان و ناباروریـ بیماری2
 ـ بهداشت مادر و کودک3
 ـ نوزادان4
 شناسیـ جنین5

 2467 ماما

 کارشناس اتاق عمل

 ـ  تكنیك و اصول کار در اتاق عمل1
 تخصصیموارد تخصصی و فوقـ تكنولوژی جراحی در 2
 های داخلی و جراحیـ بیماری3
 ـ بیهوشی و احیای قلبی ریوی4
 ـ مدیریت در اتاق عمل )قبل، حین عمل و بعد از عمل(5

 2468 کارشناس اتاق عمل

 کاردان اتاق عمل

 ـ  تكنیك و اصول کار در اتاق عمل1
 ـ تكنولوژی جراحی در موارد تخصصی و  2

 تخصصیفوق      
 های داخلی و جراحیـ بیماری3
 ـ بیهوشی و احیای قلبی ریوی4

 2469 کاردان اتاق عمل

 کاردان هوشبری

 ـ  اصول بیهوشی1
 های بیهوشیـ روش2
 ـ داروشناسی بیهوشی3
 های داخلی و جراحیـ بیماری4
 های پس از بیهوشیـ مراقبت5

 2470 کاردان هوشبری

 کاردان پذیرش و مدارک پزشكی

 های سالمتکدگذاری دادهـ  1
 ـ مدارک پزشكی2
 های بهداشتیـ آمار بیمارستانی و شاخص3
 ـ اصطالحات پزشكی4
 شناسیـ بیماری5

کاردان پذیرش و مدارک 
 پزشكی

2471 

 کارشناس پذیرش و مدارک پزشكی

 های سالمتـ  کدگذاری داده1
 ـ فنّاوری اطالعات سالمت2
 اشتیهای بهدـ آمار بیمارستانی و شاخص3
 ـ اصطالحات پزشكی4
 شناسیـ بیماری5
 ـ مدیریت اطالعات سالمت6

کارشناس پذیرش و 
 مدارک پزشكی

2472 

 1کارشناس ارتباطات و عملیات 

ـ فارماکولوژی و داروهای موجود در اورژانس، آمبوالنس و داروهای تجویزی از 1
 راه ورید

 آنهای ترومایی و برخورد با عوارض ناشی از ـ اورژانس2
 های داخلی و برخورد با عوارض ناشی از آنـ اورژانس3
 ـ موارد ویژه )اطفال، سالمندان، زنان و اورژانس محیطی(4
ـ احیای مقدماتی و پیشرفته، تجویز داروها و استفاده از دستگاه شوک و سایر 5

 های مورد لزومدستگاه

کارشناس ارتباطات و 
 پرستار(ویژه عملیات )

2473 
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  هاي شغلي و مواد آزمون هريك از آنهاكد و عناوين خوشه-1شماره  ادامه جدول

 خوشه كد خوشه نام آزمون مواد هاشغل

 کاردان بهداشت محیط

 ـ آب و فاضالب )شیمی، میكروبیولوژی و تصفیه(1
 ـ آلودگی هوا2
 ـ مواد زائد جامد3
عمومی، ـ کلیات بهداشت محیط )بهداشت مواد غذایی، بهداشت مسكن و اماکن 4

 شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلین(پرتوها، گندزداها، حشره

 2474 کاردان بهداشت محیط

 کارشناس بهداشت محیط

ـ  تكنولوژی آب )شیمی و میكروبیولوژی، توزیع، انتقال و تصفیه( و فاضالب 1
 آوری و تصفیه()شیمی و میكروبیولوژی، جمع

 ـ آلودگی هوا و کنترل آن2
 جامدـ مواد زائد 3
ـ کلیات بهداشت محیط )بهداشت مواد غذایی، بهداشت مسكن و اماکن عمومی، 4

 بهداشت پرتوها، سروصدا و مبارزه با ناقلین(

 2476 کارشناس بهداشت محیط

 کاردان بهداشت حرفه ای

 ای  ـ کلیات خدمات بهداشت حرفه1
 های ناشی از کارشناسی و بیماریـ سم2
 محیط کار ـ شناسایی عوامل فیزیكی3
 ـ شناسایی عوامل شیمیایی و بیولوژیكی4
 ـ ایمنی و حوادث ناشی از کار5
 ـ عوامل ارگونومی و روانی6

 2477 ایکاردان بهداشت حرفه

 کارشناس بهداشت حرفه ای

 آور محیط کار  ـ شناسایی عوامل فیزیكی زیان1
های از آالیندهبرداری آور محیط کار و  نمونهـ شناسایی عوامل شیمیایی زیان2

 هامحیطی و تجزیه نمونه
 ـ مهندسی فاکتورهای انسانی3
 های ناشی از کارشناسی شغلی و بیماریـ سم4
 ـ ایمنی در محیط کار و مدیریت ریسك5

 2478 ایکارشناس بهداشت حرفه

 کاردان پیشگیری و مبارزه با بیماری ها

بهداشت دهان و دندان، اصول و کلیات خدمات بهداشتی )بهداشت محیط،  ـ1
شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلین، نظام بهداشت سالمندان، بهداشت روان، حشره

 عرضه خدمات(
 ـ اصول تغذیه و بهداشت مواد غذایی2
 سازی کشوری(سازی )جدیدترین برنامه ایمنـ ایمن3
 ـ آموزش بهداشت، ارتباطات و تكنولوژی4
 اپیدمیولوژیـ آمار زیستی و اصول کلیات 5
های های واگیر و غیرواگیر ـ اپیدمیولوژی بیماریـ اپیدمیولوژی و کنترل بیماری6

 شایع در ایران

کاردان پیشگیری و مبارزه 
 با بیماری ها

2479 

 کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری ها

سازی،  بهداشت محیط، بهداشت اصول و کلیات خدمات بهداشتی )ایمنـ 1
بهداشت سالمندان، بهداشت روان، تغذیه و بهداشت مواد غذایی، نظام ای، حرفه

 عرضه خدمات(
 ـ آموزش بهداشت، ارتباطات و تكنولوژی2
 ـ آمار زیستی، اصول اپیدمیولوژی و روش تحقیق3
 ریزی بهداشتیـ اصول مدیریت و برنامه4
 ـ کلیات پزشكی5
های گیر ـ اپیدمیولوژی بیماریهای واگیر و غیروااپیدمیولوژی و کنترل بیماری ـ6

 شایع در ایران

کارشناس پیشگیری و 
 مبارزه با بیماری ها

2480 

 کاردان بهداشت خانواده

ـ اصول و کلیات خدمات بهداشتی )نظام عرضه خدمات، بهداشت مادر و کودک، 1
 بهداشت دهان و دندان، بهداشت مدارس، بهداشت محیط و بهداشت روان(

 اصول کلیات اپیدمیولوژیـ آمار زیستی و 2
 ـ آموزش بهداشت، ارتباطات و تكنولوژی3
 سازی کشوری(سازی )جدیدترین برنامه ایمنـ ایمن4
 ـ اصول تغذیه5
 های شایع در ایرانـ اپیدمیولوژی بیماری6

 2481 کاردان بهداشت خانواده
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  آنها هاي شغلي و مواد آزمون هريك ازكد و عناوين خوشه-1ادامه جدول شماره 

 خوشه كد خوشه نام آزمون مواد هاشغل

 کارشناس بهداشت خانواده

سازی، بهداشت محیط، بهداشت ـ  اصول و کلیات خدمات بهداشتی )ایمن1
ای، بهداشت دهان و دندان، بهداشت سالمندان، بهداشت مدارس، نظام عرضه حرفه

 خدمات(
 ـ بهداشت مادر و کودک و باروری2
 ریزی بهداشتیبرنامهـ اصول مدیریت و 3
 ـ آموزش بهداشت، ارتباطات و تكنولوژی4
 ـ آمار زیستی، اصول اپیدمیولوژی و روش تحقیق5

 2482 کارشناس بهداشت خانواده

 کاردان پرتوشناسی

 ـ  فیزیك رادیولوژی تشخیصی1
 ـ فیزیك پرتوها2
 ـ رادیوبیولوژی و حفاظت3
 های رادیوگرافیـ تكنیك4
 تصویرـ ثبت و نمایش 5

 2484 کاردان پرتوشناسی

 کارشناس رادیولوژی، کارشناس پرتوشناسی

 ـ  فیزیك رادیولوژی تشخیصی1
 ـ فیزیك پرتوها2
 ـ رادیوبیولوژی و حفاظت3
 های رادیوگرافیـ تكنیك4
 ـ ثبت و نمایش تصویر5
 ـ مواد حاجب6

 2485 کارشناس پرتوشناسی

 کارشناس پرتو درمانی )رادیوتراپی(

 فیزیك تشعشع و مواد رادیواکتیوـ  1
 های رادیوتراپیـ دستگاه2
 ریزی در رادیوتراپیـ اصول محاسبات و برنامه3
 ـ رادیوبیولوژی و حفاظت در برابر پرتو4
 ـ مولدینگ5
 ـ تكنیك رادیوتراپی6

کارشناس پرتو درمانی 
 )رادیوتراپی(

2489 

 کارشناس امور اجرایی بیمارستان

 ریزی و رفتار سازمانیمدیریت، برنامهـ اصول و مبانی 1
 ـ سازمان و مدیریت نظام سالمت ایران و بیمارستان2
 ـ مدیریت مالی، حسابداری و اقتصاد سالمت3
 ـ کلیات خدمات بهداشتی4

کارشناس امور اجرایی 
 بیمارستان

2490 

 داروساز

 شناسیـ داروشناسی و سم1
 ـ فارماسیوتیكس2
 ـ فارماکوگنوزی3
 هادارودرمانی بیماریـ 4

 2496 دارو ساز

 کارشناس بینایی سنجی

 ـ آنومالی دید دوچشمی  1
 ـ کلیات اپتومتری2
 های چشمیـ بیماری3
 ـ عدسی تماسی4
 ـ اپتومتری کودکان5
 ـ عینك طبی6

 2497 کارشناس بینایی سنجی

 کاردان ازمایشگاه تشخیص طبی

 ـ  بیوشیمی و بیوشیمی بالینی1
 و بانك خون شناسیـ خون2
 ـ میكروبیولوژی )ویروس، باکتری، قارچ و انگل(3
 ـ ایمونولوژی و سرولوژی4
 ـ ایمنی در آزمایشگاه5

کاردان ازمایشگاه تشخیص 
 طبی

2486 

 کارشناس ازمایشگاه تشخیص طبی

 ـ  بیوشیمی و بیوشیمی بالینی1
 شناسی و بانك خونـ خون2
 انگل(ـ میكروبیولوژی )ویروس، باکتری، قارچ، 3
 ـ ایمونولوژی و سرولوژی4
 برداری و مدیریت آزمایشگاهـ نمونه5
 ـ ایمنی در آزمایشگاه6

کارشناس ازمایشگاه 
 تشخیص طبی

2487 
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  هاي شغلي و مواد آزمون هريك از آنهاكد و عناوين خوشه-1ادامه جدول شماره 

 خوشه كد خوشه نام آزمون مواد هاشغل

کارشناس ، کارشناس تغذیه و رژیم درمانی
 موادخوردنی،اشامیدنی،ارایشی وبهداشتی

 ـ  تغذیه اساسی1
 هایهای ویژه، بیماریـ رژیم درمانی )با تأکید بر رژیم درمانی در بخش مراقبت2

 های متابولیك(کلیوی، دیالیز، پیوند، سوختگی و بیماری
 های ناشی از سوءتغذیههای مختلف زندگی و بیماریـ تغذیه در دوران3
 بررسی وضعیت تغذیهـ 4
 هاـ فرایندهای مدیریت خدمات غذایی در بیمارستان5

کارشناس تغذیه و رژیم 
 درمانی

2494 

 بالینی روانشناس

 شناسی روانیـ  آسیب1
 ـ ارزیابی و تشخیص2
 شناسی بالینیـ روان3
 های شخصیت و روان درمانیـ نظریه4

 2495 روان شناس بالینی

 کارشناس شنوایی شناسی

 آناتومی و فیزیولوژی شنوایی و تعادل  ـ1
 شناسی تشخیصیـ شنوایی2
 شناسی توانبخشیـ شنوایی3
 شناسی کودکانـ شنوایی4

 2498 کارشناس شنوایی سنجی

 کارشناس فوریت های پزشكی

ـ فارماکولوژی و داروهای موجود در اورژانس، آمبوالنس و داروهای تجویزی از 1
 راه ورید

 ترومایی و برخورد با عوارض ناشی از آنهای ـ اورژانس2
 های داخلی و برخورد با عوارض ناشی از آنـ اورژانس3
 ـ موارد ویژه )اطفال، سالمندان، زنان و اورژانس محیطی(4
ـ احیای مقدماتی و پیشرفته، تجویز داروها و استفاده از دستگاه شوک و سایر 5

 های مورد لزومدستگاه

کارشناس فوریت های 
 پزشكی

2499 

 کاردان فوریت های پزشكی

 ـ  آناتومی و فیزیولوژی1
 ـ فارماکولوژی2
ـ فرایند عملیات، ارزیابی بیمار، تروما و آشنایی با حرارت ترومایی، تصادفات، 3

 حوادث غیرمترقبه و اورژانس محیطی
های پزشكی شامل بیماری قلبی، مغزی و ریوی، کاهش هوشیاری و ـ اورژانس4

 هاسایر اورژانسدیابت و 
ی هاـ اقدامات حیاتی پایه و پیشرفته و دستگاه شوک خودکار و سایر دستگاه5

 مورد لزوم

 2500 کاردان فوریت های پزشكی

 115اپراتور 

 ـ  آناتومی و فیزیولوژی1
 ـ فارماکولوژی2
ـ فرایند عملیات، ارزیابی بیمار، تروما و آشنایی با حرارت ترومایی، تصادفات، 3

 غیرمترقبه و اورژانس محیطی حوادث
های پزشكی شامل بیماری قلبی، مغزی و ریوی، کاهش هوشیاری و ـ اورژانس4

 هادیابت و سایر اورژانس
ی هاـ اقدامات حیاتی پایه و پیشرفته و دستگاه شوک خودکار و سایر دستگاه5

 مورد لزوم

 2501 115اپراتور 

 کارشناس تجهیزات پزشكی

 سی پزشكیـ زبان تخصصی مهند1
 ـ ریاضیات )معادالت دیفرانسیل، ریاضیات مهندسی، آمار و احتماالت مهندسی(2
 2و  1ـ مدارهای الكتریكی 3
 2و  1ـ الكترونیك 4
 هاوتحلیل سیستمـ تجزیه5
 ای بر مهندسی پزشكی زیستیـ مقدمه6
 هاـ تجهیزات عمومی بیمارستان7
 های بیمارستانیـ حفاظت الكتریكی در سیستم8

کارشناس تجهیزات 
 پزشكی

2502 

 1کارشناس توانبخشی فیزیكی 

 ـ  الكتروتراپی1
 ـ تمرین درمانی )مباحث عمومی و تخصصی(2
 ـ بیومكانیك و کینزیولوژی3
 های داخلی، روماتیسمی و اعصاب(ها )ارتوپدی، بیماریـ فیزیوتراپی در بیماری4
 گیریـ ارزشیابی و اندازه5
 ـ ارتز و پروتز6

کارشناس توانبخشی 
 فیزیكی )فیزیوتراپی(

2503 

 



19 

  هاي شغلي و مواد آزمون هريك از آنهاكد و عناوين خوشه-1ادامه جدول شماره 

 خوشه كد خوشه نام آزمون مواد هاشغل

 پزشك عمومی

 های داخلی، عفونی، روانپزشكیـ  بیماری1
 ـ جراحی عمومی و زنان و زایمان2
 های کودکانـ بیماری3
 آمار حیاتی و اصول اپیدمیولوژی ـ4
 های واگیر و غیرواگیرـ اپیدمیولوژی و کنترل بیماری5

 2504 پزشك عمومی

 کارشناس هوشبری

 های بیهوشیـ  اصول و روش1
 شناسیـ بیماری2
 ـ فارماکولوژی3
 های ویژهـ مراقبت4

 2505 کارشناس هوشبری

 دبیر معارف اسالمی

 ـ اندیشه اسالمی1
 زندگیآیین  -2
 ـ شناخت منابع و متون اسالمی و منابع فقه3
 ـ علوم و تفسیر قرآن4
 ـ احكام و تفسیر5

 2507 معارف اسالمی

 دبیر عربی

 ـ قواعد صرف و نحو )کاربردی(1
 ـ ترجمه، تعریب، درک مطلب2
 ـ علوم بالغی )معانی، بیان، بدیع، عروض(3
 ـ تاریخ ادبیات و نقد ادبی  4

 2508 عربی

 زبان وادبیات فارسیدبیر 

 ـ نظم و نثر فارسی1
ـ کلیات مسائل ادبی )تاریخ ادبیات ـ فنون ادبی ـ عروض و قافیه ـ 2

 شناسی(سبك
 ـ زبان فارسی )امال ـ نگارش و ویرایش ـ  دستور زبان(3

 2509 زبان و ادبیات فارسی

دبیر علوم زیستی وبهداشتی )زیست 
 شناسی(

 ـ زیست سلولی و مولكولی1
 بیوشیمیـ 2
 ـ ژنتیك3
 ـ فیزیولوژی جانوری و گیاهی4
 ـ میكروبیولوژی 5

 2510 زیست شناسی

 دبیر تاریخ و مطالعات اجتماعی و جغرافیا

 ـ علوم اجتماعی1
 ـ مبانی جغرافیای شهری ـ مبانی جغرافیای روستایی2
 ـ تاریخ ایران و اسالم3
 شناسیـ مبانی جامعه4

تاریخ و مطالعات اجتماعی 
 جغرافیاو 

2511 

 دبیر فیزیك
ـ مجموعه فیزیك )شامل مباحث مكانیك ـ الكتریسیته ـ مغناطیس ـ فشار 1

 هیدرواستاتیك ـ حرکت نوسانی و امواج ـ نور ـ حرارت و ترمودینامیك ـ فیزیك جدید(
 2512 فیزیك

 علوم تجربی دبیر

 سنجیو طیف 3و  2، 1ـ شیمی آلی 1
 و دستگاهی 2و  1ـ شیمی تجزیه 2
ـ مجموعه فیزیك )شامل مباحث مكانیك، الكتریسیته، مغناطیسی، حرکت 3

 نوسانی، امواج نور و حرارت(
 سلولی و مولكولی، فیزیولوژی جانوری و گیاهی ـ زیست4

 2513 علوم تجربی

 دبیر زبان انگلیسی

  شناسیزبان -1
 های تدریساصول و تئوری -2
 سازیآزمون -3
 روش تحقیق -4

 2514 انگلیسیزبان 

 دبیر ریاضی

 مجموعه ریاضیات )ریاضی عمومی ـ معادالت دیفرانسیل ـ آمار و احتمال( -1
 (1( و آنالیز عددی )1آنالیز ریاضی، جبر )-2
 اصول آموزش ریاضی -3
 خالقیت ریاضی -4

 2515 ریاضی

 دبیر معارف اسالمی )فلسفه ومنطق(

 ـ اصول و فلسفه آموزش و پرورش1
 تعلیم و تربیت اسالمیـ فلسفه 2
 ـ منطق3
 ـ فلسفه و کالم اسالمی4
 ـ تاریخ فلسفه5

 2516 فلسفه و منطق
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  هاي شغلي و مواد آزمون هريك از آنهاكد و عناوين خوشه-1ادامه جدول شماره 

 خوشه كد خوشه نام آزمون مواد هاشغل

 اموزگار ابتدایی

 اصول و فلسفه تعلیم و تربیت -1
 پرورشیشناسی روان -2
 شناسی رشدروان -3
 ها و فنون تدریسروش -4
 گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشیاندازه -5

 2517 اموزگاری

 هنر اموز مكانیك

 های اولیه پزشكی و بقا در دریانشانی و کمكآتش -1
 اصول مكانیك دریایی -2
 ملوانی ـ مبانی هیدرولیك صنعتی -3
 زیست دریاییمحیط -4

 2518 1 مكانیك

 هنر اموز ناوبری

 های اولیه پزشكی و بقا در دریانشانی و کمكـ آتش1
 ـ ملوانی و تخلیه و بارگیری2
 المللی دریاییـ روش مخابرات بین3
 ـ ناوبری تخمینی ساحلی و کار با نقشه4

 2519 ناوبری

 هنر اموز کامپیوتر

 ـ ذخیره و بازیابی اطالعات1
 نویسی پیشرفتهـ برنامه2
 های کامپیوتری و امنیت شبكهشبكهـ 3
 هاـ ساختمان داده4
 ـ طراحی الگوریتم5
 ـ پایگاه داده6

 2520 کامپیوتر

 هنر اموز گرافیك

 ـ مبانی هنرهای تجسمی1
 ـ عكاسی2
 ـ طراحی و تصویرسازی3
 آرایی(ـ کارگاه گرافیك )خط در گرافیك، چاپ دستی، پایه و اصول صفحه4
 در گرافیكـ کاربرد رایانه و چاپ 5

 2521 گرافیك

 هنر اموز مكانیك خودرو

 ـ محاسبات فنی )استاتیك، مقاومت مصالح، ترمودینامیك(1
 رسانی )بنزینی، دیزلی(ـ تكنولوژی سوخت2
 ـ تكنولوژی شاسی و بدنه و انتقال قدرت3
 ـ تكنولوژی مولد قدرت و برق خودرو4

 2522 مكانیك خودرو

 هنر اموز ساختمان

 مقاومت مصالح ـ استاتیك و1
 های فلزی و بتنیـ طراحی و اجرای ساختمان2
 کشی و رسم آن به کمك کامپیوترـ اصول نقشه3
 بندی و آرماتورـ تكنولوژی کارگاه قالب4
 برداری ساختمانـ نقشه5

 2523 ساختمان

 هنر اموز حسابداری

 های آماریـ مفاهیم و روش1
 2و  1ـ اصول حسابداری 2
 هاشرکتـ حسابداری 3
 ـ حسابداری صنعتی4
 ـ کاربرد کامپیوتر در حسابداری5

 2524 حسابداری

 هنر اموز طراحی دوخت

 ـ الگو و دوخت1
 ـ مبانی هنرهای تجسمی2
 شناسیـ طراحی اندام و رنگ3
 ـ علوم الیاف4
 ـ تاریخ هنر ایران و جهان5
 ـ تاریخ لباس6

 2525 طراحی دوخت

 هنر اموز زراعی و باغی

 و اصالح نباتاتـ حفظ 1
 ـ تولید محصوالت زراعی و باغی2
 های زراعی و باغیـ ماشین3
 شناسیـ گیاه4
 ـ آب و خاک5

 2526 زراعی و باغی



21 

  هاي شغلي و مواد آزمون هريك از آنهاكد و عناوين خوشه-1ادامه جدول شماره 

 خوشه كد خوشه نام آزمون مواد هاشغل

 هنر اموز صنایع چوب

 فیزیكی و مكانیكی چوبـ خواص 1
 ـ خشك کردن و نگهداری چوب2
 ـ محاسبات فنی صنایع چوب3
 آالت چوبـ تكنولوژی کارگاه و ماشین4
 کشی تخصصی صنایع چوبـ نقشه5

 2527 صنایع چوب

 هنر اموز الكتروتكنیك

 ـ ریاضی مهندسی1
 ـ تحلیل مدارهای الكتریكی2
 (DC  ،ACهای الكتریكی )ـ ماشین3
 پیچیتكنولوژی و کارگاه مدار فرمان و سیمـ 4
 ـ تأسیسات الكتریكی و کارگاه5
 PLCـ 6

 2528 الكتروتكنیك

 دبیر شیمی

 2و  1ـ شیمی فیزیك 1
 2و  1ـ شیمی معدنی 2
 سنجیو طیف 3و  2، 1ـ شیمی آلی 3
 و دستگاهی 2، 1ـ شیمی تجزیه 4

 2529 شیمی

 کارشناس اقتصاد سالمت

 کالنـ  اقتصاد خرد و 1
 ـ آمار حیاتی و اپیدمیولوژی2
 ـ اقتصاد سالمت3
 ـ اصول خدمات بهداشتی4
 ـ سازمان و مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در ایران5

 2533 کارشناس اقتصاد سالمت

 سازمانی سالمتکارشناس تعالی 

 ـ اصول و مبانی کیفیت، تعالی و اعتباربخشی در نظام سالمت  1
 ریزی و رفتار سازمانیبرنامه ـ اصول و مبانی مدیریت،2
 ـ سازمان و مدیریت نظام سالمت و بیمارستان3
 ـ اقتصاد سالمت4
 های ارتقای سالمتـ کلیات خدمات بهداشتی و شاخص5

 سازمانیکارشناس تعالی 
 سالمت

2535 

 منشی بخش

 های سالمتـ  کدگذاری داده1
 ـ مدارک پزشكی2
 های بهداشتیـ آمار بیمارستانی و شاخص3
 ـ اصطالحات پزشكی4
 شناسیـ بیماری5

 2536 منشی بخش

 مددکار بهداشتی و درمانی

 شناسیهای جامعهمبانی و نظریه -1
 مبانی توانبخشی -2
 مددکاری اجتماعی-3
 اجتماعی شناسیآسیب -4

 2537 مددکار بهداشتی و درمانی

 کارشناس امور فنی صنایع

 ـ شیمی آلی1
 ـ شیمی تجزیه2
 فیزیكـ شیمی 3
 ـ شیمی معدنی4
 موازنه جرم و انرژی -5

 2538 کارشناس فنی صنایع

 کارشناس امور اقتصادی

 ـ مدیریت مالی1
 گذاری و بازاریابیـ سرمایه2
 ـ اقتصاد خرد و کالن3
 ـ ریاضیات و آمار4
 ـ زبان تخصصی مالی و اقتصاد5

 2540 1 کارشناس اقتصادی

 کارشناس بازرگانی داخلی

 سازمان و مدیریت پیشرفته هایـ نظریه1
 المللـ اقتصاد و تجارت بین2
 ـ مدیریت زنجیره تأمین3
 ـ بازاریابی و مدیریت بازار4
 ـ اصول مذاکرات، مكاتبات و قراردادهای بازرگانی5

 2541 کارشناس بازرگانی
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  هاي شغلي و مواد آزمون هريك از آنهاكد و عناوين خوشه-1ادامه جدول شماره 

 خوشه كد خوشه نام آزمون مواد هاشغل

 کارشناس امور دینی

 ـ آشنایی با اساسنامه سازمان تبلیغات اسالمی و سازمان دارالقرآن الكریم1
 ـ آشنایی با سند راهبردی ده ساله قرآنی سازمان تبلیغات اسالمی2
 ـ آشنایی با قواعد روخوانی و روانخوانی قرآن3
 آموزش تجوید ـ آشنایی با مفاهیم و علوم قرآنی و4

 2542 کارشناس امور دینی

 2کارشناس ارتباطات و عملیات 

ـ فارماکولوژی و داروهای موجود در اورژانس، آمبوالنس و داروهای تجویزی از 1
 راه ورید

 های ترومایی و برخورد با عوارض ناشی از آنـ اورژانس2
 های داخلی و برخورد با عوارض ناشی از آنـ اورژانس3
 ویژه )اطفال، سالمندان، زنان و اورژانس محیطی( ـ موارد4
ـ احیای مقدماتی و پیشرفته، تجویز داروها و استفاده از دستگاه شوک و سایر 5

 های مورد لزومدستگاه

کارشناس ارتباطات و 
 عملیات )پزشك(

2544 

 2کارشناس توانبخشی فیزیكی 

 ـ کاردرمانی در اختالالت جسمانی، روانی و ذهنی1
 آناتومی و کینزیولوژیـ 2
 ـ رشد روان حرکتی کودکان3
 پزشكیشناسی و روانـ روان4

کارشناس توانبخشی 
 فیزیكی )کاردرمانی(

2547 

 3کارشناس توانبخشی فیزیكی 

-ماندگی ذهنی و سندرومهای گفتار و زبان در دوران کودکی )عقبـ نابسامانی1

 (SLIدیدگی شنوایی و های نافذ رشد، آسیب
 تالالت خواندن و نوشتن در دوران رشدـ اخ2
 های گفتارـ ناروانی3
 پریشیـ زبان4
 ـ اختالالت صوت و تشدید5
 شناختی و آواشناختیـ اختالالت واج6
 ـ اختالل در بلع7

کارشناس توانبخشی 
 فیزیكی )گفتاردرمانی(

2548 

 پزشك متخصص ارتوپدی

 مجموعه دروس:
 ـ اخالق پزشكی1
 های جراحی و ستون فقرات:تكنیك ـ ارتوپدی بالغین و2

- Campbelle's Operative Orthopedics/ S. Terry Canale/ 
Mosby/ 2013 

 ـ ارتوپدی اطفال:3
- Tachdjian's Pediatric Orthopaedics/  J.A. Herring/ Sunders/ 
2015 

 های اطفال و بالغینـ شكستگی 4
- Rockwood & Green Fractures in Adults/ R. Bucholz./ 2015 
- Rockwood & Green Fractures in children/ J. Beaty, 
J.Kasser/ Lippincott/ 15th edition/ 2015 

 2008ـ آکادمی آمریكا 5
- Ortho's & Prosthosis/ AAOS 

- Gray's Anat omy/ آخرین چاپ 
 ها و ستون فقراتـ  مباحث مربوط به اندام6

 2550 متخصص ارتوپدی

 متخصص رادیولوژیپزشك 

 مجموعه دروس:
 ـ اخالق پزشكی1

2- Fundamentals of Diagnostic Radiology/ Brant and Helms/ 
2012                                     
3- Diagnostic ultrasound/ “A Logical Approach”  J.P Mc 
Gahan & Barry / B. Goldberg/2008 
4- Whole Body CT and M.R.I/ John Haaga/ 2009                     
5- Musculos keletal Imaging, The Requisites / Manaster, 
May and Disler / 2013 
6- Sectional Anatomy for Imaging Professionals / Kelley 
and Petersen / 2013 
7- Physics of Radiology / Christensen / 1990     

 2551 رادیولوژیمتخصص 
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  هاي شغلي و مواد آزمون هريك از آنهاكد و عناوين خوشه-1ادامه جدول شماره 

 خوشه كد خوشه نام آزمون مواد هاشغل

پزشك ، پزشك متخصص اعصاب و روان
 متخصص روانپزشكی

 مجموع دروس:
 ـ اخالق پزشكی1

2- Comprehensive Textbook of Psychiatry / Sadock & 
Sadock / Williams & Wilkins / 9 th edition / 2009 
3- Synopsis of Psychiatry / 2015 
4- Textbook of Descriptive Psychopatology, fifth edition, 
Femi Oyebode, 2015 (Sims’ Symptoms in the Mind) 

مصوب « 1394ای روانپزشكی در ایران، ویراست اول ـ منشور اخالق حرفه»ـ 5
عمومی انجمن علمی روانپزشكان ایران که در سایت انجمن در دسترس مجمع 

 باشد.می
از کتاب قانون روانپزشكی، تألیف دکتر سیدمهدی  5و  4، 3، 2، 1ـ فصول 6

 ، از انتشارات سازمان پزشكی قانونی کشور1394صابری، چاپ 

 2552 متخصص روانپزشكی

 پزشك متخصص جراحی عمومی

 مجموعه دروس:
 پزشكی ـ اخالق1

2- Schwartz Principles of Surgery / McGraw-Hill / 2015 
3- Maingot / 2012 
4- Sabiston Textbook of Surgery / Saunders / 2012 
5- Zollinger’s Atlas of Surgical Operations / 2011 

 2553 متخصص جراحی عمومی

 پزشك متخصص زنان و زایمان

 مجموعه دروس:
 پزشكیـ اخالق 1

2- Williams Obstetrics/ 23th edition/ MC. Graw Hill/ 2014 
3- Telinde's (operative gynecology)/ 12th edition/ Williams 
and Wilkins/ 2015                
4- Clinical Gynecology Endocrinology and Infertility 
(Sperrof)/ Williams & Wilkins/  2011                                                                     
5- Berek & Novak's Gynecology/ 15th edition/ Williams and 
Wilkins/ 2012                 

 2554 متخصص زنان و زایمان

 پزشك متخصص بیهوشی

 مجموعه دروس:
 ـ اخالق پزشكی1

2- Anesthesia/ R.D Miller/ 8th / Churchill Livingstone/ 2015   
3- Anesthesia and Co-existing Disease/ Robert K. Stoelting 
et al/ 2012                          
4- Text book of Critical Care/ Fink/ 2011        

 2555 متخصص بیهوشی

 پزشك متخصص داخلی

 مجموعه دروس: 
 ـ اخالق پزشكی1

2- Harrison's Principles of Internal Medicine/ Braunwald, 
Eugene/ Mc Graw Hill/ 2015                                                       

 2556 متخصص داخلی

 پزشك متخصص اطفال

 مجموعه دروس:
 ـ اخالق پزشكی1

2- Nelson Textbook of Pediatrics / Behrman / Kiegman / 
W.B. Saunders / 2016 
3- Handbook of Breastfeeding for Physicians / American 
Academy of Pediatrics/ آخرین چاپ   

 (Mana Notbook) 1394های اطفال یافته ناخوشیهای ادغامـ مراقبت4

 1393یافته کودک سالم های ادغامـ راهنمای جامع مراقبت5
 1394ـ دفترچه راهنمای واکسیناسیون کشوری، 6
های حیاتی و احیای پیشرفته کودکان ـ تألیف وزارت ـ درسنامه مراقبت7

 1394بهداشت، درمان و آموزش پزشكی ـ اداره سالمت کودکان ـ سال 
ـ انجمن پزشكان نوزادان ایران با  Textbook (NRP)ـ درسنامه احیا نوزاد ـ 8

 1393سالمت نوزادان ـ سال همكاری اداره 

 2558 متخصص اطفال

 فلوشیپ تخصصی-پزشك متخصص داخلی 
 انكولوژی

 ـ اخالق پزشكی1
2- Thomas ED, Blume KG, Forman SJ, Appelbaum FR. 
Thomas’ hematopoietic cell transplantation. Malden, Mass: 
Blackwell pub, 2008. 
3- DeVita VT, Lawrence TS, Rosenberg SA. DeVita, 
Hellman, and Rosenberg’s cancer: principles & practice of 
oncology. 10 th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott 
Williams & Wilkins, 2015 
4- Wintrobe’s clinical hematology/ 13 th edition/ 2014 

متخصص داخلی فلوشیپ 
 تخصصی انكولوژی

2559 
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  هاي شغلي و مواد آزمون هريك از آنهاكد و عناوين خوشه-1ادامه جدول شماره 

 خوشه كد خوشه نام آزمون مواد هاشغل

فلوشیپ  -پزشك متخصص بیهوشی 
 بیهوشی جراحی قلب

 ـ اخالق پزشكی1
2- Kaplan’s Cardiac Anesthesia Sixth 2011 
3- Apractical approach to Cardiac Anestesia fifth edition 
2013 

 -متخصص بیهوشی 
فلوشیپ تخصصی بیهوشی 

 جراحی قلب

2561 

پزشك متخصص ، پزشك متحصص قلب
 قلب و عروق

 مجموعه دروس:
 ـ اخالق پزشكی1

2- Heart Disease / Braunwald/ W.B. Saunders/ 10 th Edition 
/ 2014 

 2563 متخصص قلب

 پزشك متخصص عفونی

 دروس:مجموعه 
 ـ اخالق پزشكی1

2- Mandell’s Principles and Practice of Infectious Diseases / 
Churchill livingstone / 2015 

 2564 متخصص عفونی

 پزشك متخصص جراحی مغز و اعصاب

 مجموعه دروس:
 ـ اخالق پزشكی1

2- Youmans Neurological Surgery / Richard Winn / W.B. 
Saunders / 2011 
3- Merritt’s Textbook of Neurology / 12 th Edition / 
Rowland LP. / Williams & Wilkins / 2010 
4- Textbook of Medical Physiology / Guyton AC./ W.B. 
Saunders 2011 
5- Gray’s Clinical Neuro Anatomy / 2011 

متخصص جراحی مغز و 
 اعصاب

2565 

 پزشك متخصص چشم

 دروس:مجموعه 
 ـ اخالق پزشكی1
های آکادمی چشم پزشكی آمریكا سال انتشار کتاب 13تا  1ـ تمام فصول جلد 2

 2014ـ  2015

 2566 متخصص چشم

 پزشك متخصص مغز و اعصاب

 مجموع دروس:
 ـ اخالق پزشكی1

2- Adam’s and victor’s Principles of neurology / 10 th 
edition / 2014 
3- Merritt’s Neurology / 12 th edition / 2010 
4- Barr’s the Human nervous system. / 9 th edition / 2013 

 2569 متخصص مغز و اعصاب

فوق تخصص  -پزشك متخصص اطفال 
 نوزادان

 مجموعه دروس:
 ـ اخالق پزشكی1

2- Fanar off 2014 neonatal perinatal medicine 
3- gomella 2013 neonatology 
4- cloherty manual of neonatology 2013 
5- Nelson Textbook of Pediatrics / Behrman / Kiegman / 
W.B. Saunders / 2016 /      فقط بخش نوزادان  
6- Handbook of Breastfeeding for Physicians / American 
Academy of Pediatrics /آخرین چاپ  

 1394کشوری، ـ دفترچه راهنمای واکسیناسیون 7
ـ انجمن پزشكان نوزادان ایران  Textbook (NRP)ـ درسنامه احیای نوزاد ـ 8

 1393با همكاری اداره سالمت نوزادان ـ سال 

متخصص اطفال / فوق 
 تخصص نوزادان

2570 

 پزشك متخصص پاتولوژی

 مجموعه دروس:
 ـ اخالق پزشكی1

2 – Pathologic Basis of Disease / Robbins & Cotran / 
Elsevier Saunders/2015 
3- Ackerman’s Surgical Pathology/ Rasai & Ackerman / 
Mosby/ 10th edition / 2011 
4-Henry’s Clinical Diagnosis and Management by 
Laboratory Methods/ Richard Mcpherson Matthew. Pincus / 
Elsevier Saunders  / 22th edition / 2011 

 2571 متخصص پاتولوژی

 ریزی کارشناس برنامه

 ریزیـ اصول و مبانی برنامه1
 ـ اصالح و تربیت2
 ـ مددکاری اجتماعی3
 شناسی اجتماعیـآسیب4
 مبانی علم اقتصاد -5

 2574 1ریزی کارشناس برنامه
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 هامحل شغل تحصيلي احراز شرايط ديكد و كد -2جدول شماره 
 

 احراز شرايط كد تحصيليكد و عنوان رشته و مقطع 

 1 :حقوق)لیسانس(30417

 2 مار)لیسانس(آ:31590

 3 :بهیاری)دیپلم(30485

 4 :مامایی)لیسانس(30987

 5 :داروسازی)دکتری(30455

 6 :دامپزشكی)دکتری(30458

 7 :پرستاری)لیسانس(30218

 8 :حسابداری)لیسانس(30408

 9 :اتاق عمل)لیسانس(30044

 10 عمومی)دکتری(:پزشك 30227

 11 :دندانپزشكی)دکتری(30483

 12 :هماتولوژی)لیسانس(31429

 13 :هوشبری)فوق دیپلم(31443

 14 )دکتری( پزشك عمومی :30227

 15 :مامایی)فوق لیسانس(30987

 16 :علوم تغذیه)لیسانس(30762

 17 :معماری)فوق لیسانس(31131

 18 :حقوق قضایی)لیسانس(30435

 19 :پرستاری)فوق لیسانس(30218

 20 :بینایی سنجی)لیسانس(30203

 21 :اتاق عمل)فوق دیپلم(30044

 22 :بهداشت محیط)لیسانس(30180

 23 :مدیریت مالی)لیسانس(31074

 24 :مدارک پزشكی)لیسانس(31012

 25 :مدیریت دولتی)لیسانس(31051

 26 :میكروب شناسی)لیسانس(31403

 27 عمومی)لیسانس(:بهداشت 30177

 28 :متخصص بیهوشی)لیسانس(30204

 29 :حسابداری)فوق لیسانس(30408

 30 :بهداشت محیط)فوق دیپلم(30180

 31 :حقوق خصوصی)فوق لیسانس(30431

 32 زمایشگاهی)لیسانس(آ :علوم31651

 33 :مدارک پزشكی)فوق دیپلم(31012

 34 :مددکاری اجتماعی)لیسانس(31013

 35 :فیزیك پزشكی)فوق لیسانس(30965

 36 :فوریت های پزشكی)لیسانس(30954

 37 زمایشگاهی)لیسانس(آ:علوم 30721

 38 (لیسانس:مدیریت دولتی)31051

 39 :مدیریت بازرگانی)لیسانس(31034
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 هامحل شغل تحصيلي احراز شرايط ديكد و كد -2جدول شماره ادامه 

 احراز شرايط كد كد و عنوان رشته و مقطع تحصيلي

 40 مار )لیسانس، فوق لیسانس(آ :31590

 41 :متخصص چشم)دکترای تخصصی(32336

 42 :متخصص قلب)دکترای تخصصی(32337

 43 :بهداشت عمومی)فوق دیپلم(30177

 44 :باکتری شناسی)فوق لیسانس(30146

 45 :بهداشت حرفه ای)فوق دیپلم(30173

 46 تخصصی(:متخصص داخلی)دکترای 30454

 47 :متخصص عفونی)دکترای تخصصی(30202

 48 :متخصص اطفال)دکترای تخصصی(32283

 49 :پرتو درمانی)دکترای تخصصی(32259

 50 :معماری)لیسانس، فوق لیسانس(31131

 51 :مامایی)لیسانس، فوق لیسانس(30987

 52 :فوریت های پزشكی)فوق دیپلم(30954

 53 دیپلم( زمایشگاهی )فوقآ:علوم 30721

 54 :مهندسی بهداشت محیط)لیسانس(31175

 55 :متخصص بیهوشی)دکترای تخصصی(30204

 56 :بیوشیمی بالینی)فوق لیسانس(30214

 57 :پرستاری)لیسانس، فوق لیسانس(30218

 58 :حسابداری)فوق لیسانس، دکتری(30408

 59 :حسابداری)لیسانس(30408

 60 دکتری(:داروسازی)فوق لیسانس، 30455

 61 :حقوق بشر)فوق لیسانس، دکتری(30422

 62 :برق گرایش قدرت)فوق لیسانس(30148

 63 :حقوق بین الملل عمومی)دکتری(30424

 64 :حسابداری)لیسانس، فوق لیسانس(30408

 65 :متخصص ارتوپدی)دکترای تخصصی(32252

 66 :حقوق بین الملل خصوصی)دکتری(32233

 67 پاتولوژی)دکترای تخصصی(:متخصص 32282

 68 :حقوق عمومی)فوق لیسانس، دکتری(31686

 69 :کاردرمانی)لیسانس، فوق لیسانس(31453

 70 :داروسازی)دکتری، دکترای تخصصی(30455

 71 :حقوق خصوصی)فوق لیسانس، دکتری(30431

 72 :حسابداری و امور مالی)لیسانس(30409

 73 دکتری(مار زیستی)فوق لیسانس، آ :30023

 74 :روان شناسی بالینی)فوق لیسانس(30511

 75 :متخصص روانپزشكی)دکترای تخصصی(30505

 76 :متخصص رادیولوژی)دکترای تخصصی(30493

 77 :تكنولوژی گردش خون)فوق لیسانس(31459

 78 :مهندسی برق گرایش قدرت)لیسانس(31167
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 هامحل شغل تحصيلي احراز شرايط ديكد و كد -2جدول شماره ادامه 

 احراز شرايط كد كد و عنوان رشته و مقطع تحصيلي

 79 :مهندسی بهداشت حرفه ای)لیسانس(31174

 80 :فیزیوتراپی)لیسانس، فوق لیسانس(30955

 81 :مدارک پزشكی)فوق دیپلم، لیسانس(31012

 82 :میكروب شناسی پزشكی)فوق لیسانس(31404

 83 تخصصی( :فوق تخصص نوزادان)دکترای32334

 84 :متخصص قلب و عروق)دکترای تخصصی(32255

 85 :دندانپزشكی)دکتری، دکترای تخصصی(30483

 86 :بینایی سنجی)لیسانس، فوق لیسانس(30203

 87 :بهداشت محیط)لیسانس، فوق لیسانس(30180

 88 :بهداشت عمومی)لیسانس، فوق لیسانس(30177

 89 لیسانس(:متخصص بیهوشی)لیسانس، فوق 30204

 90 :متخصص مغز و اعصاب)دکترای تخصصی(32257

 91 :متخصص جراحی عمومی)دکترای تخصصی(32263

 92 :گفتار درمانی)لیسانس، فوق لیسانس(30979

 93 :شنوایی شناسی)لیسانس، فوق لیسانس(30656

 94 :مهندسی پزشكی بیوالكتریك)لیسانس(31182

 95 لیسانس(:مدیریت منابع انسانی)فوق 31079

 96 :فناوری اطالعات سالمت)فوق لیسانس(30929

 97 :متخصص اعصاب و روان)دکترای تخصصی(32284

 98 :متخصص زنان وزایمان)دکترای تخصصی(32267

 99 :مهندسی عمران گرایش عمران)لیسانس(31262

 100 :پرستاری)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(30218

 101 لیسانس، دکتری(:حقوق بین الملل)فوق 30423

 102 :داروسازی)فوق لیسانس، دکتری(30455

 103 زمایشگاهی )لیسانس، فوق لیسانس(آ :علوم31651

 104 :مهندسی تاسیسات)لیسانس، فوق لیسانس(31974

 105 :مهندسی برق گرایش قدرت)فوق لیسانس(31167

 106 زمایشگاهی )لیسانس، فوق لیسانس(آ:علوم 30721

 107 :مهندسی مكانیك گرایش سیاالت)لیسانس(31330

 108 :حقوق مالكیت فكری)فوق لیسانس، دکتری(30436

 109 :کامپیوترگرایش نرم افزار)فوق لیسانس(31464

 110 :فقه و حقوق اسالمی)فوق لیسانس، دکتری(30913

 111 :مهندسی عمران گرایش عمران)فوق لیسانس(31262

 112 های داخلی)دکترای تخصصی(:متخصص بیماری 32254

سانس(      30511 سانس، فوق لی سی بالینی)لی شنا سانس، فوق 32244 – :روان  سانس( : علوم اجتماعی گرایش مددکار اجتماعی )لی : مددکار  31013 -لی
 لیسانس( اجتماعی )لیسانس، فوق

113 

 114 :پژوهش علوم اجتماعی)فوق لیسانس، دکتری(30234

 115 مبارزه با بیماری ها)لیسانس(:بهداشت و 30192

 116 :متخصص جراحی مغز و اعصاب)دکترای تخصصی(32264

 117 :مترجمی زبان انگلیسی)فوق لیسانس، دکتری(30997
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 هامحل شغل تحصيلي احراز شرايط ديكد و كد -2جدول شماره ادامه 

 احراز شرايط كد كد و عنوان رشته و مقطع تحصيلي

 118 بهداشت محیط)لیسانس، فوق لیسانس(:مهندسی 31175

 119 :مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی)لیسانس(31047

 120 :بهیاری)دیپلم(30485-:پرستاری)فوق دیپلم(30218

 121 :علوم تغذیه)لیسانس(30762-:تغذیه)لیسانس(30300

 122 :حقوق جزا و جرم شناسی)فوق لیسانس، دکتری(30429

 123 گرایش قدرت)فوق لیسانس، دکتری(:مهندسی برق 31167

 124 موزشی)فوق لیسانس(آ:مدیریت و برنامه ریزی 31083

 125 :علوم ارتباطات اجتماعی)فوق لیسانس، دکتری(30735

 126 مار کاربردی)لیسانس(آ :31839-مار )لیسانس(آ :31590

 127 :مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار)لیسانس(31887

 128 زمایشگاهی )لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(آ:علوم 30721

 129 :مهندسی عمران گرایش راه و ساختمان)لیسانس(30852

 130 :مهندسی بهداشت حرفه ای)لیسانس، فوق لیسانس(31174

 131 :تكنولوژی پرتوشناسی ) رادیولوژِی()لیسانس(30337

 132 :مامایی)لیسانس(30987-:بهداشت عمومی)لیسانس(30177

 133 :مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی)فوق لیسانس(31047

 134 :بهداشت عمومی گرایش بهداشت خانواده)لیسانس(32247

 135 :مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار)فوق لیسانس(31887

 136 :مهندسی عمران گرایش عمران)لیسانس، فوق لیسانس(31262

 137 وق لیسانس(:مهندسی عمران گرایش مهندسی زلزله)ف31271

 138 :تكنولوژی پرتوشناسی ) رادیولوژِی()فوق دیپلم(30337

 139 :مدیریت دولتی)لیسانس(31051-:حسابداری)لیسانس(30408

 140 :مهندسی مكانیك گرایش حرارت سیاالت)فوق لیسانس(31327

 141 :مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی)فوق لیسانس(31861

 142 گرایش بهداشت خانواده)فوق دیپلم( :بهداشت عمومی32247

 143 :تكنولوژی پرتو درمانی گرایش رادیوتراپی)لیسانس(30335

 144 :فوریت های پزشكی)لیسانس(30954-:پرستاری)لیسانس(30218

 145 :حقوق کیفری اطفال و نوجوانان)فوق لیسانس، دکتری(30439

 146 یسانس(:حسابرسی)فوق ل30410-:حسابداری)فوق لیسانس(30408

 147 :فوریت های پزشكی)لیسانس(30954-:اتاق عمل)لیسانس(30044

 148 :بهداشت عمومی)لیسانس(30177-موزش بهداشت)لیسانس(آ:30028

 149 :مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی)فوق لیسانس، دکتری(31047

 150 :مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی)لیسانس، فوق لیسانس(31047

 151 :صنایع شیمیایی)فوق لیسانس(31812-:شیمی)فوق لیسانس(30664

 152 :مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول)فوق لیسانس، دکتری(31930

 153 :پرستاری)فوق دیپلم(30218-:متخصص بیهوشی)فوق دیپلم(30204

 154 فلوشیپ تخصصی انكولوژی)دکترای تخصصی( -:متخصص داخلی 32338

 155 :کاردرمانی گرایش جسمانی و روانی)لیسانس، فوق لیسانس(32250

 156 :مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار)لیسانس، فوق لیسانس(31887



29 

 هامحل شغل تحصيلي احراز شرايط ديكد و كد -2جدول شماره ادامه 

 احراز شرايط كد كد و عنوان رشته و مقطع تحصيلي

 157 :هوشبری)فوق دیپلم(31443-دیپلم( :فوریت های پزشكی)فوق30954

 158 :مدیریت دولتی)لیسانس(31051-:مدیریت بازرگانی)لیسانس(31034

 159 :فوریت های پزشكی)فوق دیپلم(30954-:پرستاری)فوق دیپلم(30218

 160 :تكنولوژی گردش خون)فوق لیسانس(31459-:پرستاری)لیسانس(30218

 161 :حسابداری و امور مالی)لیسانس(30409-:حسابداری)لیسانس(30408

 162 :حقوق عمومی)فوق لیسانس(31686-:حقوق خصوصی)فوق لیسانس(30431

 163 :تكنولوژی گردش خون)فوق لیسانس(31459-:اتاق عمل)لیسانس(30044

 164 :مهندسی بهداشت محیط)لیسانس(31175-:بهداشت محیط)لیسانس(30180

 165 :مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(31047

 166 :مدارک پزشكی)لیسانس(31012-:فناوری اطالعات سالمت)لیسانس(30929

 167 :علوم اجتماعی گرایش مدد کاری اجتماعی)لیسانس، فوق لیسانس(32244

 168 لیسانس(:مهندسی مكانیك گرایش تاسیسات حرارتی و برودتی)فوق 32078

 169 :مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی)فوق لیسانس، دکتری(32237

 170 موزشی)فوق لیسانس(آ:مدیریت 31020-:علوم تربیتی)فوق لیسانس(30753

 171 :بهداشت عمومی گرایش مبارزه با بیماری ها)فوق دیپلم، لیسانس(32328

 172 افزار)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(:مهندسی کامپیوتر گرایش سخت 31347

 173 :پرستاری مراقبتهای ویژه)فوق لیسانس(32305-:پرستاری)لیسانس(30218

 174 :فوریت های پزشكی)فوق دیپلم(30954-:متخصص بیهوشی)فوق دیپلم(30204

 175 :دامپزشكی)فوق دیپلم(30458-:بهداشت یار دامپزشكی)فوق دیپلم(30194

 176 ولتی گرایش مدیریت منابع انسانی)لیسانس، فوق لیسانس(:مدیریت د31495

 177 فلوشیپ تخصص بیهوشی جراحی قلب)دکترای تخصصی( -:متخصص بیهوشی 32335

 178 :مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری)فوق لیسانس(31916

 179 لیسانس( :مشاوره در مامایی)فوق31106-:مامایی)لیسانس، فوق لیسانس(30987

 180 :علوم تغذیه)لیسانس، فوق لیسانس(30762-:تغذیه)لیسانس، فوق لیسانس(30300

 181 :حسابرسی)لیسانس، فوق لیسانس(30410-:حسابداری)لیسانس، فوق لیسانس(30408

 182 :حقوق عمومی)لیسانس(31686-:حقوق خصوصی)لیسانس(30431-:حقوق)لیسانس(30417

 183 :مدارک پزشكی)فوق لیسانس(31012-سالمت)فوق لیسانس( :فناوری اطالعات30929

 184 موزشی)لیسانس(آ:مدیریت و برنامه ریزی 31083-موزشی)لیسانس(آ:مدیریت 31020

 185 :حقوق عمومی)فوق لیسانس، دکتری(31686-:حقوق خصوصی)فوق لیسانس، دکتری(30431

 186 :مامایی)لیسانس، فوق لیسانس(30987-لیسانس(:بهداشت عمومی)لیسانس، فوق 30177

 187 :بهداشت و مبارزه با بیماری ها)لیسانس(30192-:بهداشت عمومی)لیسانس(30177

 188 :مدیریت مالی)لیسانس(31074-:حسابرسی)لیسانس(30410-:حسابداری)لیسانس(30408

 189 سات)لیسانس(:مهندسی تاسی31974-:مهندسی مكانیك گرایش تأسیسات)لیسانس(31326

 190 :مهندسی کامپیوتر گرایش      معماری سیستم های کامپیوتری)فوق لیسانس(31348

 191 :مهندسی پزشكی بیوالكتریك)لیسانس(31182-:مهندسی پزشكی بالینی)لیسانس(31181

 192 :پرستاری)لیسانس، فوق لیسانس(30218-موزش پرستاری)لیسانس، فوق لیسانس(آ:30029

 193 :تكنولوژی گردش خون)فوق لیسانس(31459-:متخصص بیهوشی)لیسانس، فوق لیسانس(30204

 194 :پرستاری مراقبتهای ویژه)فوق لیسانس(32305-:پرستاری)لیسانس، فوق لیسانس(30218

 195 :روان شناسی    عمومی)فوق لیسانس(31913-:روان شناسی بالینی)فوق لیسانس(30511
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 196 :مشاوره در مامایی)لیسانس، فوق لیسانس(31106-:مامایی)لیسانس، فوق لیسانس(30987

 197 :بهداشت عمومی گرایش بهداشت خانواده)فوق دیپلم(32247-:مامایی)فوق دیپلم(30987

 198 :مهندسی پزشكی بیومكانیك)لیسانس(31185-:مهندسی پزشكی بیوالكتریك)لیسانس(31182

 199 :فوریت های پزشكی)لیسانس(30954-:پرستاری)لیسانس(30218-:اتاق عمل)لیسانس(30044

 200 :مامایی)لیسانس(30987-:بهداشت عمومی)لیسانس(30177-موزش بهداشت)لیسانس(آ :30028

 201 :مهندسی بهداشت محیط)لیسانس، فوق لیسانس(31175-زش بهداشت)فوق لیسانس(موآ :30028

 202 :اقتصاد سالمت)فوق لیسانس، دکتری(30074-:اقتصاد بهداشت)فوق لیسانس، دکتری(30068

 203 :بهداشت عمومی)لیسانس، فوق لیسانس(30177-موزش بهداشت)لیسانس، فوق لیسانس(آ :30028

 204 :مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار)دکتری(31887-کامپیوتری)دکتری(:شبكه های 30653

 205 :مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار)لیسانس(31887-:مهندسی نرم افزار)لیسانس(31340

 206 :مشاوره توان بخشی)لیسانس، فوق لیسانس(31105-:فیزیوتراپی)لیسانس، فوق لیسانس(30955

 207 :مدیریت دولتی)لیسانس(31051-:مدیریت بازرگانی)لیسانس(31034-:اقتصاد)لیسانس(30063

 208 :حسابداری و امور مالی)فوق لیسانس، دکتری(30409-:حسابداری)فوق لیسانس، دکتری(30408

 209 :مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی)فوق لیسانس(31047-:اقتصاد سالمت)فوق لیسانس(30074

 210 :مدیریت دولتی کلیه گرایش ها)لیسانس، فوق لیسانس(31052-:مدیریت دولتی)لیسانس(31051

 211 :بهداشت عمومی گرایش مبارزه با بیماری ها)لیسانس(32328-:بهداشت عمومی)لیسانس(30177

 212 :بهداشت حرفه ای)فوق دیپلم(30173-:ایمنی و بهداشت در واحدهای صنفی)فوق دیپلم(30135

 213 :حسابرسی)لیسانس(30410-:حسابداری و امور مالی)لیسانس(30409-:حسابداری)لیسانس(30408

 214 :مدیریت دولتی)لیسانس(31051-:مدیریت بازرگانی)لیسانس(31034-:حسابداری)لیسانس(30408

 215 :علوم تغذیه)لیسانس(30762-:علوم بهداشتی در تغذیه)لیسانس(30751-:تغذیه)لیسانس(30300

 216 :حقوق عمومی)فوق لیسانس(31686-:حقوق قضایی)فوق لیسانس(30435-:حقوق)فوق لیسانس(30417

 217 :مهندسی بهداشت محیط)لیسانس، فوق لیسانس(31175-:بهداشت محیط)لیسانس، فوق لیسانس(30180

 218 :مدارک پزشكی)فوق دیپلم، لیسانس(31012-:فناوری اطالعات سالمت)فوق دیپلم، لیسانس(30929

 219 حوزوی)دکتری( 4:سطح 30631-حوزوی)فوق لیسانس( 3:سطح 30630-حوزوی)لیسانس( 2:سطح 30629

 220 :مدارک پزشكی)لیسانس، فوق لیسانس(31012-:فناوری اطالعات سالمت)لیسانس، فوق لیسانس(30929

 221 :هوشبری)فوق دیپلم(31443-دیپلم(:فوریت های پزشكی)فوق 30954-:اتاق عمل)فوق دیپلم(30044

 222 :مدیریت مالی)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(31074-:حسابداری)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(30408

 223 :مدیریت صنعتی)لیسانس(31065-:مدیریت دولتی)لیسانس(31051-:مدیریت بازرگانی)لیسانس(31034

 224 گرایش مدیریت منابع انسانی)لیسانس، فوق لیسانس( :مدیریت31861-:مدیریت دولتی)لیسانس(31051

 225 :مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی)لیسانس(31861-:مدیریت منابع انسانی)فوق لیسانس(31079

 226 :مدیریت امداد در سوانح)طبیعی و غیر طبیعی()لیسانس(31845-:فوریت های پزشكی)لیسانس(30954

 227 :روان شناسی عمومی)لیسانس، فوق لیسانس(30517-بالینی)لیسانس، فوق لیسانس(:روان شناسی 30511

 228 :مشاوره توان بخشی)لیسانس(31105-:فیزیوتراپی ورزش)لیسانس(30956-:فیزیوتراپی)لیسانس(30955

 229 :مهندسی مكانیك گرایش تاسیسات حرارتی و برودتی)لیسانس(32078-:مهندسی تاسیسات)لیسانس(31974

 230 :فوریت های پزشكی)فوق دیپلم(30954-:پرستاری)فوق دیپلم(30218-:متخصص بیهوشی)فوق دیپلم(30204

 231 :فوریت های پزشكی)فوق دیپلم(30954-:متخصص بیهوشی)فوق دیپلم(30204-:اتاق عمل)فوق دیپلم(30044

 232 اری)لیسانس، فوق لیسانس(:مهندسی معم31300-:مهندسی عمران گرایش عمران)لیسانس، فوق لیسانس(31262

 233 :مهندسی عمران گرایش   سازه)فوق لیسانس(31257-:مهندسی عمران گرایش   زلزله)فوق لیسانس(31255

 234 :مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی)فوق لیسانس(31495-:مدیریت اجرایی)فوق لیسانس(31021
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 235 :مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار)فوق لیسانس(31887-:مهندسی فناوری اطالعات)فوق لیسانس(31280

 236 لیسانس(موزش بهداشت و ارتقاء سالمت)لیسانس، فوق آ :31929-:بهداشت عمومی)لیسانس، فوق لیسانس(30177

 237 :بهداشت و مبارزه با بیماری ها)لیسانس، فوق لیسانس(30192-:بهداشت عمومی)لیسانس، فوق لیسانس(30177

 238 :مدارک پزشكی)لیسانس(31012-:فناوری اطالعات سالمت)لیسانس(30929-:انفورماتیك پزشكی)لیسانس(30122

 239 :مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار)لیسانس(31887-:مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار)لیسانس(31347

 240 :مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار)لیسانس، فوق لیسانس(31887-)لیسانس، فوق لیسانس(TI:مهندسی 31564

 241 :مددکاری اجتماعی)فوق دیپلم(31013-:امور تربیتی)فوق دیپلم(30102-:اصالح و تربیت)فوق دیپلم(30062

 242 :مدیریت عملیات امداد و نجات)لیسانس(31069-:فوریت های پزشكی)لیسانس(30954-:پرستاری)لیسانس(30218

 243 :علوم تغذیه)فوق لیسانس(30762-:علوم بهداشتی در تغذیه)فوق لیسانس(30751-:تغذیه)فوق لیسانس(30300

 244 پزشكی بیوالكتریك)لیسانس، فوق لیسانس(:مهندسی 31182-:مهندسی پزشكی بالینی)لیسانس، فوق لیسانس(31181

 245 مار اجتماعی و اقتصادی)فوق لیسانس(آ :31855-مار کاربردی)فوق لیسانس(آ :31839-مار )فوق لیسانس(آ :31590

 246 موزشی)فوق لیسانس(آ:علوم تربیتی گرایش مدیریت 31854-موزشی)فوق لیسانس(آ:مدیریت و برنامه ریزی 31083

 247 :مدیریت خدمات پرستاری)لیسانس(31048-:پرستاری)لیسانس، فوق لیسانس(30218-موزش پرستاری)لیسانس(آ:30029

 248 :بهداشت و مبارزه با بیماری ها)لیسانس(30192-:بهداشت عمومی)لیسانس(30177-موزش بهداشت)لیسانس(آ :30028

 249 یوتر گرایش نرم افزار)لیسانس، فوق لیسانس(:مهندسی کامپ31887-:فناوری اطالعات)لیسانس، فوق لیسانس(30928

 250 :کتابداری در شاخه پزشكی)لیسانس(31468-:مدارک پزشكی)لیسانس(31012-:فناوری اطالعات سالمت)لیسانس(30929

 251 مار و مدارک پزشكی)لیسانس(آ:ضبط 32281-:مدارک پزشكی)لیسانس(31012-:فناوری اطالعات سالمت)لیسانس(30929

 252 :مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار)لیسانس، فوق لیسانس(31887-:مهندسی نرم افزار)لیسانس، فوق لیسانس(31340

 253 :مامایی)فوق دیپلم(30987-:بهیاری)دیپلم(30485-:پرستاری)فوق دیپلم(30218-:بهداشت عمومی)فوق دیپلم(30177

 254 :مهندسی مكانیك گرایش تاسیسات حرارتی و برودتی)لیسانس(32078-:مهندسی مكانیك گرایش تأسیسات)لیسانس(31326

 255 :مهندسی مكانیك گرایش تبدیل انرژی)فوق لیسانس(31906-:مهندسی مكانیك گرایش حرارت سیاالت)فوق لیسانس(31327

 256 فوق لیسانس( :علوم اجتماعی گرایش مدد کاری اجتماعی)لیسانس،32244-:مددکاری اجتماعی)لیسانس، فوق لیسانس(31013

 257 :مدیریت دولتی گرایش مالی)فوق لیسانس(31962-:مدیریت مالی)لیسانس(31074-:حسابداری)لیسانس، فوق لیسانس(30408

 258 :مدیریت مالی)لیسانس، فوق لیسانس(31074-:حسابرسی)لیسانس، فوق لیسانس(30410-:حسابداری)لیسانس، فوق لیسانس(30408

 259 :مدیریت خدمات پرستاری)فوق لیسانس(31048-:پرستاری)لیسانس، فوق لیسانس(30218-پرستاری)فوق لیسانس(موزش آ :30029

 260 :مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار)لیسانس، فوق لیسانس(31887-:مهندسی فناوری اطالعات)لیسانس، فوق لیسانس(31280

 261 مار نیروی انسانی)لیسانس، فوق لیسانس(آ :32285-سانس، فوق لیسانس(مار کاربردی)لیآ :31839-مار )فوق لیسانس(آ :31590

 262 مار ریاضی)لیسانس، فوق لیسانس(آ :31852-مار کاربردی)لیسانس، فوق لیسانس(آ :31839-مار )لیسانس، فوق لیسانس(آ :31590

 263 :مدیریت مالی)لیسانس(31074-لیسانس(:مدیریت دولتی)31051-:مدیریت بازرگانی)لیسانس(31034-:حسابداری)لیسانس(30408

 264 :مالی)فوق لیسانس(32320-:مدیریت مالی)فوق لیسانس(31074-:حسابرسی)فوق لیسانس(30410-:حسابداری)فوق لیسانس(30408

 265 :مدیریت صنعتی)لیسانس(31065-:مدیریت دولتی)لیسانس(31051-:مدیریت بازرگانی)لیسانس(31034-:حسابداری)لیسانس(30408

 266 :حقوق عمومی)فوق لیسانس، دکتری(31686-:حقوق خصوصی)فوق لیسانس، دکتری(30431-:حقوق اقتصادی)فوق لیسانس، دکتری(30421

 267 :مهندسی عمران گرایش سازه)فوق لیسانس، دکتری(31888-:مهندسی عمران گرایش مكانیك خاک و پی)فوق لیسانس، دکتری(31276

 268 :مهندسی کامپیوتر گرایش سیستم های نرم افزاری)فوق لیسانس(31832-اطالعات)لیسانس، فوق لیسانس(:مهندسی فناوری 31280

 269 :مامایی)لیسانس، فوق لیسانس(30987-:بهداشت عمومی)لیسانس، فوق لیسانس(30177-موزش بهداشت)لیسانس، فوق لیسانس(آ :30028

 270 :گرافیك)لیسانس، فوق لیسانس(30978-:دبیری گرافیك)لیسانس، فوق لیسانس(30476-لیسانس(:ارتباط تصویری)لیسانس، فوق 30052

 271 :مدیریت دولتی گرایش مالی)فوق لیسانس(31962-:حسابرسی)لیسانس، فوق لیسانس(30410-:حسابداری)لیسانس، فوق لیسانس(30408

 272 :مدیریت مالی)لیسانس، فوق لیسانس(31074-یسانس، فوق لیسانس(:مدیریت دولتی)ل31051-:حسابداری)لیسانس، فوق لیسانس(30408

 273 :مهندسی مكانیك گرایش تاسیسات حرارتی و برودتی)لیسانس، فوق لیسانس(32078-:مهندسی تاسیسات)لیسانس، فوق لیسانس(31974
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 274 :بهداشت عمومی گرایش بهداشت خانواده)فوق دیپلم(32247-:مربی بهداشت مدارس)فوق دیپلم(31090-:مامایی)فوق دیپلم(30987

 275 موزشی)لیسانس، فوق لیسانس(آ:علوم تربیتی گرایش مدیریت 31854-موزشی)لیسانس، فوق لیسانس(آ:مدیریت و برنامه ریزی 31083

 276 :مهندسی کامپیوتر گرایش سیستم های نرم افزاری)فوق لیسانس(31832-:مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار)فوق لیسانس(31347

 277 مار نیروی انسانی)لیسانس، فوق لیسانس(آ :32285-مار کاربردی)لیسانس، فوق لیسانس(آ :31839-مار )لیسانس، فوق لیسانس(آ :31590

 278 :مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار)فوق لیسانس(31887-کامپیوتر گرایش سیستم های نرم افزاری)فوق لیسانس( :مهندسی31832

 279 موزشی)فوق لیسانس(آ:مدیریت و برنامه ریزی 31083-موزشی)فوق لیسانس(آ:مدیریت 31020-موزشی)فوق لیسانس(آ:تحقیقات 30265

 280 :مدیریت خدمات پرستاری)فوق لیسانس(31048-:پرستاری)لیسانس، فوق لیسانس(30218-لیسانس(موزش پرستاری)لیسانس، فوق آ :30029

 281 :مدیریت مالی)لیسانس، فوق لیسانس(31074-:مدیریت بازرگانی)لیسانس، فوق لیسانس(31034-:حسابداری)لیسانس، فوق لیسانس(30408

 282 :حسابرسی)لیسانس، فوق لیسانس(30410-و امور مالی)لیسانس، فوق لیسانس(:حسابداری 30409-:حسابداری)لیسانس، فوق لیسانس(30408

 283 :علوم اقتصادی )علوم اقتصادی()فوق لیسانس(30742-:اقتصاد کشاورزی)فوق لیسانس(30084-:اقتصاد بازرگانی)فوق لیسانس(30067

 284 گرایش معماری سیستم های کامپیوتری)فوق لیسانس( :مهندسی کامپیوتر31916-:مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار)لیسانس(31347

 285 :حسابرسی)لیسانس(30410-:حسابداری و امور مالی)لیسانس(30409-:حسابداری)لیسانس(30408-:امور مالی و مالیاتی)لیسانس(30116

 286 :فوریت های پزشكی)فوق دیپلم(30954-دیپلم(:پرستاری)فوق 30218-:متخصص بیهوشی)فوق دیپلم(30204-:اتاق عمل)فوق دیپلم(30044

 287 :مدیریت مالی)فوق لیسانس، دکتری(31074-:حسابداری و امور مالی)فوق لیسانس، دکتری(30409-:حسابداری)فوق لیسانس، دکتری(30408

 288 م تغذیه)لیسانس، فوق لیسانس(:علو30762-:علوم بهداشتی در تغذیه)لیسانس، فوق لیسانس(30751-:تغذیه)لیسانس، فوق لیسانس(30300

 289 :مدیریت اقتصادی)لیسانس، فوق لیسانس(31824-:مدیریت بازرگانی)لیسانس، فوق لیسانس(31034-:حسابداری)لیسانس، فوق لیسانس(30408

 290 عمومی)فوق لیسانس(:حقوق 31686-:حقوق خصوصی)فوق لیسانس(30431-:حقوق جزا و جرم شناسی)فوق لیسانس(30429-:حقوق)لیسانس(30417

 291 موزشی)لیسانس، فوق لیسانس(آ:مدیریت 31020-موزشی)فوق لیسانس(آ:تكنولوژی 30332-موزشی)لیسانس، فوق لیسانس(آ:برنامه ریزی 30154

 292 س، دکتری(:مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی)فوق لیسان32235-:مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول)فوق لیسانس، دکتری(31930

 293 :مهندسی صنایع گرایش     مدیریت سیستم و بهره وری)فوق لیسانس(31240-های اقتصادی و اجتماعی)فوق لیسانس(:مهندسی سیستم31230

 294 لیسانس(مار و مدارک پزشكی)فوق دیپلم، آ:ضبط 32281-:مدارک پزشكی)فوق دیپلم، لیسانس(31012-:فناوری اطالعات سالمت)لیسانس(30929

 295 :مدیریت خدمات پرستاری)لیسانس، فوق لیسانس(31048-:پرستاری)لیسانس، فوق لیسانس(30218-پرستاری)لیسانس، فوق لیسانس( موزشآ :30029

 296 نس(:حشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلین)لیسا30412-:بهداشت و مبارزه با بیماری ها)لیسانس(30192-:بهداشت عمومی)لیسانس(30177

 297 :مدیریت دولتی)لیسانس(31051-:مدیریت بازرگانی)لیسانس(31034-:علوم اقتصادی )علوم اقتصادی()لیسانس(30742-:اقتصاد)لیسانس(30063

 298 دکتری(مار نیروی انسانی)لیسانس، فوق لیسانس، آ :32285-مار کاربردی)فوق لیسانس، دکتری(آ :31839-مار زیستی)فوق لیسانس، دکتری(آ :30023

 299 :مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی)لیسانس، فوق لیسانس(31047-:سیاست گذاری سالمت)فوق لیسانس(30643-:اقتصاد سالمت)فوق لیسانس(30074

 300 لیسانس، دکتری(:مدیریت مالی)لیسانس، فوق 31074-:حسابرسی)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(30410-:حسابداری)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(30408

 301 :مهندسی مكانیك گرایش تاسیسات حرارتی و برودتی)لیسانس، فوق لیسانس(32078-:مهندسی مكانیك گرایش تأسیسات)لیسانس، فوق لیسانس(31326

 302 یسانس، فوق لیسانس(:مدیریت مالی)ل31074-:مدیریت دولتی کلیه گرایش ها)لیسانس، فوق لیسانس(31052-:حسابداری)لیسانس، فوق لیسانس(30408

 303 موزشی)لیسانس، فوق لیسانس(آ:مدیریت و برنامه ریزی 31083-:علوم تربیتی)فوق لیسانس(30753-موزشی)لیسانس، فوق لیسانس(آ:تحقیقات 30265

 304 بهداشت و ارتقاء سالمت)لیسانس، فوق لیسانس( موزشآ :31929-:مامایی)لیسانس، فوق لیسانس(30987-بهداشت)لیسانس، فوق لیسانس( موزشآ :30028

 305 :مدارک پزشكی)لیسانس، فوق لیسانس(31012-:فناوری اطالعات سالمت)لیسانس، فوق لیسانس(30929-:انفورماتیك پزشكی)لیسانس، فوق لیسانس(30122

 306 سیب شناسی اجتماعی)فوق لیسانس(آ :32321-ی)فوق لیسانس(:مددکاری اجتماع31013-:حقوق)فوق لیسانس(30417-:اصالح و تربیت)فوق لیسانس(30062

 307 موزشی)لیسانس، فوق لیسانس(آ:مدیریت و برنامه ریزی 31083-موزشی)لیسانس، فوق لیسانس(آ:مدیریت 31020-موزشی)فوق لیسانس(آ:تكنولوژی 30332

 308 :مدیریت امداد در سوانح)طبیعی و غیر طبیعی()لیسانس(31845-نجات)لیسانس(:مدیریت عملیات امداد و 31069-:فوریت های پزشكی)لیسانس(30954

 309 موزشی)لیسانس(آ:مدیریت و برنامه ریزی 31083-:مدیریت صنعتی)لیسانس(31065-:مدیریت دولتی)لیسانس(31051-:مدیریت بازرگانی)لیسانس(31034

 310 :ناوبری و فرماندهی کشتی)لیسانس، فوق لیسانس(32292-ژی ناوبری)لیسانس، فوق لیسانس(:مهندسی تكنولو32291-:ناوبری)لیسانس، فوق لیسانس(31413

 311 موزشی)لیسانس، فوق لیسانس(آ:مدیریت و برنامه ریزی 31083-موزشی)لیسانس، فوق لیسانس(آ:مدیریت 31020-:علوم تربیتی)لیسانس، فوق لیسانس(30753

 312 موزشی)لیسانس(آ:مدیریت و برنامه ریزی 31083-موزشی)لیسانس(آ:مدیریت 31020-:علوم تربیتی)لیسانس(30753-موزشی)لیسانس(آ:برنامه ریزی 30154
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 احراز شرايط كد كد و عنوان رشته و مقطع تحصيلي

 313 :کتابداری در شاخه پزشكی)لیسانس(31468-:مدارک پزشكی)لیسانس(31012-:فناوری اطالعات سالمت)لیسانس(30929-پزشكی)لیسانس(:انفورماتیك 30122

 314 :فقه و مبانی حقوق اسالمی)لیسانس(32316-:فقه و حقوق اسالمی)لیسانس(30913-:علوم سیاسی)لیسانس(30797-:الهیات و معارف اسالمی)لیسانس(30093

 315 :علوم تغذیه)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(30762-:علوم بهداشتی در تغذیه)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(30751-:تغذیه)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(30300

:تكنولوژی  31459-:مدیریت خدمات پرســتاری)فوق لیســانس(31048-:پرســتاری)فوق لیســانس(30218-موزش پرســتاری)فوق لیســانس(آ :30029
 گردش خون)فوق لیسانس(

316 

:مشــاوره در 31106-:مامایی)لیســانس، فوق لیســانس(30987-موزش پزشــكی)فوق لیســانس(آ :30030-موزش بهداشــت)فوق لیســانس(آ :30028
 مامایی)لیسانس، فوق لیسانس(

317 

یت دولتی گرایش سیاست گذاری بخش    :مدیر32299-:مدیریت سیستم و بهره وری)فوق لیسانس(   31061-:مدیریت سیستم ها)فوق لیسانس(   31059
 عمومی)فوق لیسانس(

318 

ــانس(  31164 ــانس، فوق لیس ــی برق)لیس ــانس(  31167-:مهندس ــانس، فوق لیس ــی برق گرایش قدرت)لیس ــی برق گرایش  31712-:مهندس :مهندس
 الكترونیك)لیسانس، فوق لیسانس(

319 

ــانس،  آ :30029 ــانس، فوق لیسـ ــتاری)لیسـ ــانس، دکتری( 30218-دکتری(موزش پرسـ ــانس، فوق لیسـ ــتاری)لیسـ :مدیریت خدمات  31048-:پرسـ
 پرستاری)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(

320 

 321 :علوم داروهای پرتوزا)فوق لیسانس(30781-:رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی)فوق لیسانس(30492-:تكنولوژی پرتو درمانی گرایش رادیوتراپی)لیسانس(30335

ــانس(30417 ــانس، فوق لیس ــانس( 30431-:حقوق)لیس ــانس، فوق لیس ــی)لیس ــوص ــانس( 30435-:حقوق خص ــانس، فوق لیس ــایی)لیس -:حقوق قض
 :حقوق عمومی)لیسانس، فوق لیسانس(31686

322 

سانس(     30408 سانس، فوق لی سابداری)لی سانس(   31034-:ح سانس، فوق لی سانس( :مدیریت 31051-:مدیریت بازرگانی)لی :مدیریت  31074-دولتی)لی
 مالی)لیسانس، فوق لیسانس(

323 

:مهندســی تكنولوژی مكانیك  32290-:مكانیك موتورهای دریایی)لیســانس، فوق لیســانس(31401-:مكانیك خودرو)لیســانس، فوق لیســانس(31393
 کشتی)لیسانس، فوق لیسانس(

324 

سانس(     31181 سانس، فوق لی شكی بالینی)لی سی پز سانس(     :31182-:مهند سانس، فوق لی شكی بیوالكتریك)لی سی پز شكی   31184-مهند سی پز :مهند
 بیومواد)لیسانس، فوق لیسانس(

325 

سانس( 31051 سانس(   31495-:مدیریت دولتی)لی سانی)فوق لی سعه منابع   32235-:مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع ان :مدیریت دولتی گرایش تو
 انسانی)فوق لیسانس(

326 

-:مدیریت خدمات پرســـتاری)فوق لیســـانس(31048-:پرســـتاری)لیســـانس، فوق لیســـانس(30218-ســـتاری)فوق لیســـانس(موزش پرآ :30029
 :تكنولوژی گردش خون)فوق لیسانس(31459

327 

سانس(     31181 سانس، فوق لی شكی بالینی)لی سی پز سانس(     31182-:مهند سانس، فوق لی شكی بیوالكتریك)لی سی پز شكی   31185-:مهند سی پز :مهند
 بیومكانیك)لیسانس، فوق لیسانس(

328 

:مهندسی پزشكی   31185-:مهندسی پزشكی بیومواد)لیسانس، فوق لیسانس(     31184-:مهندسی پزشكی بیوالكتریك)لیسانس، فوق لیسانس(     31182
 بیومكانیك)لیسانس، فوق لیسانس(

329 

ــانس( 31181 ــكی بالینی)لیس ــی پزش ــانس 31182-:مهندس ــكی بیوالكتریك)لیس ــی پزش ــانس( 31184-(:مهندس ــكی بیومواد)لیس ــی پزش -:مهندس
 :مهندسی پزشكی بیومكانیك)لیسانس(31185

330 

:مهندسی کامپیوتر  31887-:مهندسی فناوری اطالعات)لیسانس(  31280-:مهندسی صنایع گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها)لیسانس(      31237
 گرایش نرم افزار)لیسانس(

331 

ــانس(:مدیریت 31051 ــانس( 31495-دولتی)لیس ــانس، فوق لیس ــانی)لیس :مدیریت دولتی گرایش  31909-:مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انس
 تشكیالت و روش ها)فوق لیسانس(

332 

ــانس(   31021 ــانس، فوق لیسـ ــانس(      31034-:مدیریت اجرایی)لیسـ ــانس، فوق لیسـ ــانس(:مدیریت   31051-:مدیریت بازرگانی)لیسـ -دولتی)لیسـ
 :مدیریت صنعتی)لیسانس، فوق لیسانس(31065

333 

-:حقوق قضــایی)لیســانس، فوق لیســانس، دکتری(30435-:حقوق خصــوصــی)لیســانس، فوق لیســانس، دکتری( 30431-:حقوق)لیســانس(30417
 :حقوق عمومی)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(31686

334 

سانس     30511 سانس، فوق لی سی بالینی)لی شنا سانس(  31013-(:روان  سانس، فوق لی :علوم اجتماعی گرایش مدد کاری  32244-:مددکاری اجتماعی)لی
 اجتماعی)لیسانس، فوق لیسانس(

335 

ــانس(  آ:مدیریت 31020 ــانس، فوق لیس ــی)لیس ــانس( 31021-موزش ــانس، فوق لیس ــانس، فوق 31034-:مدیریت اجرایی)لیس :مدیریت بازرگانی)لیس
 نس(:مدیریت دولتی)لیسا31051-لیسانس(

336 

ــانس( 30218 ــتاری)لیس ــانس( 30954-:پرس ــكی)لیس ــانس(31069-:فوریت های پزش :مدیریت امداد در 31845-:مدیریت عملیات امداد و نجات)لیس
 سوانح)طبیعی و غیر طبیعی()لیسانس(

337 
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سانس( 30417 سانس(    30429-:حقوق)فوق لی سی)فوق لی شنا سانس(    30431-:حقوق جزا و جرم  ضایی)فوق   30435-:حقوق خصوصی)فوق لی :حقوق ق
 :حقوق عمومی)فوق لیسانس(31686-لیسانس(

338 

ــانس(30044 ــانس( 30954-:اتاق عمل)لیس ــكی)لیس ــانس(:مدیریت عملیات امداد و 31069-:فوریت های پزش :مدیریت امداد در 31845-نجات)لیس
 سوانح)طبیعی و غیر طبیعی()لیسانس(

339 

سانس(   آ:برنامه ریزی 30154 شی)فوق لی سانس(   آ:تكنولوژی 30332-موز شی)فوق لی سانس(   آ:مدیریت 31020-موز شی)فوق لی :مدیریت و 31083-موز
 موزشی)فوق لیسانس(آبرنامه ریزی 

340 

:مدیریت گرایش مدیریت  31861-:مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انســانی)لیســانس، فوق لیســانس(31495-:مدیریت دولتی)لیســانس(31051
 منابع انسانی)لیسانس، فوق لیسانس(

341 

سانس(      31229 ستم)لی سی سی  سانس(       31237-:مهند ستم ها)لی سی صنایع گرایش برنامه ریزی و تحلیل  سی  صنایع گرایش           31240-:مهند سی  :مهند
 م و بهره وری)لیسانس(مدیریت سیست

342 

-:مامایی)لیســانس، فوق لیســانس(30987-:بهداشــت عمومی)لیســانس، فوق لیســانس(30177-موزش بهداشــت)لیســانس، فوق لیســانس(آ :30028
 :مشاوره در مامایی)لیسانس، فوق لیسانس(31106

343 

سانس(    30408 سانس، فوق لی سابداری)لی سانس،    30409-:ح سابداری و امور مالی)لی سانس( :ح سانس(      30410-فوق لی سانس، فوق لی سی)لی سابر -:ح
 :مدیریت مالی)لیسانس، فوق لیسانس(31074

344 

:حشره شناسی پزشكی و      30412-:بهداشت و مبارزه با بیماری ها)لیسانس، فوق لیسانس(   30192-موزش بهداشت)لیسانس، فوق لیسانس(   آ :30028
 مبارزه با ناقلین)لیسانس، فوق لیسانس(

345 

سانس، دکتری(    آ:برنامه ریزی 30154 سانس، فوق لی شی)لی سانس، دکتری(    آ:مدیریت 31020-موز سانس، فوق لی شی)لی :مدیریت و برنامه  31083-موز
 موزشی)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(آریزی 

346 

گرایش مدیریت منابع   :مدیریت دولتی31495-:مدیریت دولتی)لیســانس(31051-:مدیریت بازرگانی)لیســانس(31034-:اقتصــاد)لیســانس( 30063
 انسانی)فوق لیسانس(

347 

سانس(    30408 سانس، فوق لی سابداری)لی سانس(  31034-:ح سانس، فوق لی سانس( 31051-:مدیریت بازرگانی)لی :مدیریت و 31083-:مدیریت دولتی)لی
 موزشی)لیسانس، فوق لیسانس(آبرنامه ریزی 

348 

-:تكنولوژی گردش خون)فوق لیســانس(31459-:پرســتاری)لیســانس، فوق لیســانس(30218-لیســانس(موزش پرســتاری)لیســانس، فوق آ :30029
 :پرستاری مراقبتهای ویژه)لیسانس، فوق لیسانس(32305

349 

 350 :مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری)فوق لیسانس(31916-:مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار)لیسانس(31347

ــانس(     31060 ــتم های اطالعاتی)فوق لیسـ ــیسـ ــانس(    31909-:مدیریت دولتی گرایش سـ ــكیالت و روش ها)فوق لیسـ -:مدیریت دولتی گرایش تشـ
 :مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول)فوق لیسانس(31930

351 

-دیریت صــنعتی)لیســانس(:م31065-:مدیریت دولتی)لیســانس(31051-:مدیریت بازرگانی)لیســانس(31034-موزشــی)لیســانس(آ:مدیریت 31020
 :مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی)لیسانس(31861

352 

:فناوری  32249-)فوق لیســانس( IRT:فناوری تصــویربرداری پزشــكی گرایش   32248-ی()لیســانس( ژ:تكنولوژی پرتوشــناســی ) رادیولو  30337
 تصویربرداری پزشكی گرایش سی تی اسكن)فوق لیسانس(

353 

سی عمران گ 31257 سانس(    :مهند سانس، فوق لی سازه)لی سانس(    31262-رایش    سانس، فوق لی سی عمران گرایش عمران)لی سی   31276-:مهند :مهند
 عمران گرایش مكانیك خاک و پی)لیسانس، فوق لیسانس(

354 

مكانیك   :مهندسی 32078-:مهندسی تاسیسات)لیسانس، فوق لیسانس(      31974-:مهندسی مكانیك گرایش تأسیسات)لیسانس، فوق لیسانس(      31326
 گرایش تاسیسات حرارتی و برودتی)لیسانس، فوق لیسانس(

355 

ــانس(31060 ــتم های اطالعاتی)فوق لیسـ ــیسـ ــانس(31495-:مدیریت دولتی گرایش سـ ــانی)فوق لیسـ -:مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسـ
 :مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول)فوق لیسانس(31930

356 

-:مدیریت دولتی گرایش مالی)لیسانس( 31962-:مدیریت صنعتی)لیسانس(  31065-:مدیریت بازرگانی)لیسانس( 31034-:حسابداری)لیسانس(  30408
 :مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی)لیسانس(32132

357 

)لیسانس،   :مدیریت دولتی کلیه گرایش ها31052-:مدیریت بازرگانی)لیسانس، فوق لیسانس(  31034-:مدیریت اجرایی)لیسانس، فوق لیسانس(  31021
 :مدیریت صنعتی)لیسانس، فوق لیسانس(31065-فوق لیسانس(

358 

سانس( 30044 سانس(   30218-:اتاق عمل)لی ستاری)لی سانس(   30954-:پر شكی)لی سانس( 31069-:فوریت های پز -:مدیریت عملیات امداد و نجات)لی
 :مدیریت امداد در سوانح)طبیعی و غیر طبیعی()لیسانس(31845

359 
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ــانس( آ :30028 ــت)لیس ــانس(30043-موزش بهداش ــانس( 30177-:اپیدمیولوژی)لیس ــت عمومی)لیس ــت و مبارزه با بیماری  30192-:بهداش :بهداش
 با ناقلین)لیسانس(:حشره شناسی پزشكی و مبارزه 30412-ها)لیسانس(

360 

سانس(    آ :30028 سانس، فوق لی شت)لی سانس(  30043-موزش بهدا سانس، فوق لی سانس(    30177-:اپیدمیولوژی)لی سانس، فوق لی شت عمومی)لی -:بهدا
 :حشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلین)لیسانس، فوق لیسانس(30412

361 

-:مهندســـی تكنولوژی نرم افزار کامپیوتر)لیســـانس، فوق لیســـانس(31206-لیســـانس(:ریاضـــی کاربردی گرایش کامپیوتر)لیســـانس، فوق 30531
 :مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطالعات)لیسانس، فوق لیسانس(32293

362 

:مهندســی کشــاورزی گرایش زراعت و اصــالح نباتات)لیســانس، فوق 31357-:مهندســی کشــاورزی گرایش باغبانی)لیســانس، فوق لیســانس(31354
 :مهندسی کشاورزی گرایش گیاه پزشكی)لیسانس، فوق لیسانس(31363-نس(لیسا

363 

-:حقوق کیفری و جرم شناسی)لیسانس، فوق لیسانس( 30440-:حقوق قضایی)لیسانس، فوق لیسانس(   30435-:حقوق)لیسانس، فوق لیسانس(  30417
 :حقوق تجارت)فوق لیسانس(32223-:حقوق عمومی)لیسانس، فوق لیسانس(31686

364 

ــانس(30475 ــانس، فوق لیسـ ــانس(30705-:دبیری طراحی و دوخت)لیسـ ــانس، فوق لیسـ :علمی کاربردی طراحی و 30713-:طراحی و دوخت)لیسـ
 کاربردی پوشاک)لیسانس، فوق لیسانس( -:علمی 32298-دوخت)لیسانس، فوق لیسانس(

365 

 :مترجمی زبان انگلیسی30997-انگلیسی)لیسانس، فوق لیسانس(:زبان و ادبیات 30540-ان انگلیسی)لیسانس، فوق لیسانس(بموزش زآ :30035
 :دبیری زبان انگلیسی)لیسانس، فوق لیسانس(32279-فوق لیسانس( )لیسانس،

366 

-:مددکاری اجتماعی)لیســانس، فوق لیســانس(31013-:حقوق)لیســانس، فوق لیســانس(30417-:اصــالح و تربیت)لیســانس، فوق لیســانس(30062
 :اسیب شناسی اجتماعی)لیسانس، فوق لیسانس(32321-)لیسانس(:مدیریت دولتی31051

367 

سانس، دکتری( 31930 سانس، دکتری(     32235-:مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول)فوق لی سانی)فوق لی سعه منابع ان -:مدیریت دولتی گرایش تو
 :مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی)فوق لیسانس، دکتری(32236

368 

سانس(     آ :30029 سانس، فوق لی ستاری)لی سانس(     30218-موزش پر سانس، فوق لی ستاری)لی سانس( 30958-:پر :مدیریت  31048-:فیزیولوژی)فوق لی
 :تكنولوژی گردش خون)فوق لیسانس(31459-خدمات پرستاری)لیسانس، فوق لیسانس(

369 

-:مدیریت دولتی)لیســـانس(31051-لیســـانس(:مدیریت بازرگانی)31034-موزشـــی)لیســـانس(آ:مدیریت 31020-:حســـابداری)لیســـانس(30408
 :مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی)لیسانس(31861-:مدیریت صنعتی)لیسانس(31065

370 

:مدیریت دولتی گرایش طراحی ســـازمان های دولتی)فوق لیســـانس،  32234-:مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول)فوق لیســـانس، دکتری(31930
 گرایش توسعه منابع انسانی)فوق لیسانس، دکتری(:مدیریت دولتی 32235-دکتری(

371 

سانس(    31280 سانس، فوق لی سی فناوری اطالعات)لی سانس، فوق       31348-:مهند ستم های کامپیوتری)لی سی سی کامپیوتر گرایش      معماری  :مهند
 :مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار)لیسانس، فوق لیسانس(31887-لیسانس(

372 

-:مهندســی کامپیوتر گرایش نرم افزار)لیســانس(31887-وری اطالعات گرایش مدیریت ســیســتم های اطالعاتی)فوق لیســانس(:مهندســی فنا31873
 :مهندسی فن اوری اطالعات گرایش شبكه های کامپیوتری)فوق لیسانس(31910

373 

سانس(  30417 سانس، فوق لی سانس، فوق     30429-:حقوق)لی سی)لی شنا سانس( :حقوق جزا و جرم  سانس(    30435-لی سانس، فوق لی ضایی)لی -:حقوق ق
 :حقوق عمومی)لیسانس، فوق لیسانس(31686-:علوم قضایی)لیسانس، فوق لیسانس(30804

374 

ــانس، دکتری( 31495 ــانی)فوق لیس ــانس،   31909-:مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انس ــكیالت و روش ها)فوق لیس :مدیریت دولتی گرایش تش
 دیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی)فوق لیسانس، دکتری(:م32235-دکتری(

375 

سانس(    30495 سانس، فوق لی ساختمان)لی سانس(      30852-:راه و  سانس، فوق لی ساختمان)لی سی عمران گرایش راه و  سی عمران   31262-:مهند :مهند
 :مهندسی معماری)لیسانس، فوق لیسانس(31300-گرایش عمران)لیسانس، فوق لیسانس(

376 

ــانس، دکتری(    30852 ــاختمان)فوق لیسـ ــی عمران گرایش راه و سـ ــانس، دکتری(  31262-:مهندسـ ــی عمران گرایش عمران)فوق لیسـ -:مهندسـ
 :مهندسی نقشه برداری)فوق لیسانس، دکتری(31885-:مهندسی معماری)فوق لیسانس، دکتری(31300

377 

ــانس(   31021 ــانس( :مدیریت گرایش مدیریت     31494-:مدیریت اجرایی)فوق لیسـ :مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع        31495-رفتاری)فوق لیسـ
 :مدیریت دولتی گرایش تشكیالت و روش ها)فوق لیسانس(31909-انسانی)فوق لیسانس(

378 

:مدیریت ســیســتم 31059-:مدیریت دولتی)لیســانس(31051-:مدیریت اســتراتژیك)فوق لیســانس(31023-)فوق لیســانس(IBM:مدیریت 31018
 :مدیریت منابع انسانی)فوق لیسانس(31079-:مدیریت صنعتی)لیسانس(31065-نس(ها)فوق لیسا

379 

سانس(     31181 سانس، فوق لی شكی بالینی)لی سی پز سانس(     31182-:مهند سانس، فوق لی شكی بیوالكتریك)لی سی پز شكی   31185-:مهند سی پز :مهند
 فوق لیسانس( :مهندسی پزشكی بیو رباتیك)لیسانس،31186-بیومكانیك)لیسانس، فوق لیسانس(

380 

:بهداشت و مبارزه با بیماری ها)لیسانس،    30192-:بهداشت عمومی)لیسانس، فوق لیسانس(   30177-موزش بهداشت)لیسانس، فوق لیسانس(   آ :30028
 :حشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلین)لیسانس، فوق لیسانس(30412-فوق لیسانس(

381 
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ــانس( آ :30028 ــت)فوق لیس ــانس( آ :30030-موزش بهداش ــكی)فوق لیس ــانس(30043-موزش پزش :فیزیولوژی)فوق  30958-:اپیدمیولوژی)فوق لیس
 فوق لیسانس(:مشاوره در مامایی)لیسانس، 31106-:مامایی)لیسانس، فوق لیسانس(30987-لیسانس(

382 

سانس(    30177 سانس، فوق لی شت عمومی)لی سانس(    30192-:بهدا سانس، فوق لی شت و مبارزه با بیماری ها)لی سی پزشكی و      30412-:بهدا شنا :حشره 
 :علوم بهداشتی در تغذیه)فوق لیسانس(30751-مبارزه با ناقلین)لیسانس، فوق لیسانس(

383 

سانس،    30421 صادی)فوق لی سانس، دکتری(    30429-دکتری(:حقوق اقت سی)فوق لی شنا سانس،      30431-:حقوق جزا و جرم  صی)فوق لی صو :حقوق خ
 :حقوق دادرسی اداری)فوق لیسانس، دکتری(32309-:حقوق عمومی)فوق لیسانس، دکتری(31686-دکتری(

384 

:علوم  30742-ریزی)فوق لیسـانس، دکتری(  :توسـعه اقتصـادی و برنامه  30308-:برنامه ریزی سـیسـتم های اقتصـادی)فوق لیسـانس، دکتری(    30161
 :اقتصاد انرژی)فوق لیسانس، دکتری(31735-اقتصادی )علوم اقتصادی()فوق لیسانس، دکتری(

385 

:حســابداری و امور مالی)لیســانس، فوق 30409-:حســابداری)لیســانس، فوق لیســانس(30408-:امور مالی و مالیاتی)لیســانس، فوق لیســانس(30116
 :مدیریت مالی)لیسانس، فوق لیسانس(31074-سابرسی)لیسانس، فوق لیسانس(:ح30410-لیسانس(

386 

سانس(    30664 سانس، فوق لی شیمی)لی سانس(        31231-: سانس، فوق لی صنایع غذایی)لی شیمی گرایش  سی  شیمی گرایش     31232-:مهند سی  :مهند
 س، فوق لیسانس(:مهندسی شیمی کلیه گرایش ها)لیسان31235-مخازن هیدروکربوری)لیسانس، فوق لیسانس(

387 

:بهداشت عمومی)لیسانس،    30177-:اپیدمیولوژی)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(  30043-موزش بهداشت)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(   آ :30028
 :حشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلین)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(30412-فوق لیسانس، دکتری(

388 

سالمت)فوق    30074 صاد  سانس( :اقت سانس( 31021-لی سانس(   31025-:مدیریت اجرایی)فوق لی سالمت)فوق لی :مدیریت  31047-:مدیریت اطالعات 
 موزش بهداشت اقتصاد بهداشت)فوق لیسانس(آ :32266-خدمات بهداشتی و درمانی)لیسانس، فوق لیسانس(

389 

زمایشگاهی   آ:علوم 30721-:ژنتیك انسانی)فوق لیسانس(  30615-:بیوشیمی بالینی)فوق لیسانس(  30214-:انگل شناسی پزشكی)فوق لیسانس(    30124
 :ویروس شناسی پزشكی)فوق لیسانس(31445-:هماتولوژی)فوق لیسانس(31429-)لیسانس، فوق لیسانس(

390 

مدیریت   31018 :IBM)ــانس ــانس(   31051-)فوق لیسـ مدیریت دولتی)لیسـ ــانس(     31059-: ها)فوق لیسـ ــتم  ــیسـ مدیریت سـ یت    31065-: مدیر :
 :مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیك)فوق لیسانس(32318-:مدیریت منابع انسانی)فوق لیسانس(31079-(صنعتی)لیسانس

391 

:علوم  31638-:علوم اجتماعی گرایش جمعیت شــناســی)فوق لیســانس( 30730-:علوم اجتماعی گرایش تعاون و رفاه اجتماعی)فوق لیســانس(30728
 :علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسی)فوق لیسانس(31894-اجتماعی)فوق لیسانس(اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم 

392 

:تربیت  30281-:تربیت بدنی و علوم ورزشــی گرایش تربیت بدنی جانبازان و معلولین)لیســانس، فوق لیســانس(30271-:تربیت بدنی)لیســانس(30268
 ریزی تربیت بدنی)لیسانس، فوق لیسانس(:مدیریت و برنامه 32325-بدنی وعلوم ورزشی)لیسانس، فوق لیسانس(

393 

-:دبیری حسابداری)لیسانس، فوق لیسانس(30473-:حسابداری و امور مالی)لیسانس، فوق لیسانس(30409-:امور مالی)لیسانس، فوق لیسانس(30115
 سانس(:حسابداری کلیه گرایش ها)لیسانس، فوق لی32304-:علمی کاربردی حسابداری)لیسانس، فوق لیسانس(30710

394 

ــانس، دکتری(IBM:مدیریت 31018 ــانس(31051-)فوق لیس ــانس(  31059-:مدیریت دولتی)لیس ــتم ها)فوق لیس ــیس :مدیریت  31065-:مدیریت س
 :مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیك)فوق لیسانس(32318-:مدیریت منابع انسانی)فوق لیسانس(31079-صنعتی)لیسانس(

395 

ــكی بالی31181 ــی پزش ــانس(:مهندس ــانس( 31182-نی)لیس ــكی بیوالكتریك)لیس ــی پزش ــانس( 31183-:مهندس ــكی بیوتریال)لیس ــی پزش -:مهندس
 :مهندسی پزشكی بیو رباتیك)لیسانس(31186-:مهندسی پزشكی بیومكانیك)لیسانس(31185-:مهندسی پزشكی بیومواد)لیسانس(31184

396 

مار کاربردی)لیسانس، فوق لیسانس،    آ :31839-)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(   مارآ :31590-مار زیستی)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(   آ :30023
 مار اجتماعی و اقتصادی)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(آ :31855-مار ریاضی)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(آ :31852-دکتری(

397 

ــانس(  30408 بداری)لیسـ ــا ــانس(  30742-:حسـ ــادی()لیسـ ــادی )علوم اقتصـ مد 31021-:علوم اقتصـ ــانس(  : مدیریت    31034-یریت اجرایی)لیسـ :
 موزشی)لیسانس(آ:مدیریت و برنامه ریزی 31083-:مدیریت صنعتی)لیسانس(31065-:مدیریت دولتی)لیسانس(31051-بازرگانی)لیسانس(

398 

ــانس(   30852 ــاختمان)لیسـ ــی عمران گرایش راه و سـ ــانس(    31036-:مهندسـ ــاخت)لیسـ ــی عمران گرایش 31257-:مدیریت پروژه و سـ      :مهندسـ
 :مهندسی نقشه برداری)لیسانس(31885-:مهندسی معماری)لیسانس(31300-:مهندسی عمران گرایش عمران)لیسانس(31262-سازه)لیسانس(

399 

سانس(    31280 سانس، فوق لی سی فناوری اطالعات)لی سانس، فوق       31348-:مهند ستم های کامپیوتری)لی سی سی کامپیوتر گرایش      معماری  :مهند
 :علوم کامپیوتر)لیسانس، فوق لیسانس(32173-هندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار)لیسانس، فوق لیسانس(:م31887-لیسانس(

400 

سانس(  31164 سی برق)لی سانس(    31167-:مهند سانس، فوق لی سی برق گرایش قدرت)لی سانس، فوق   31168-:مهند سی برق گرایش مخابرات)لی :مهند
 :تكنولوژی برق گرایش قدرت)لیسانس، فوق لیسانس(32123-الكترونیك)لیسانس، فوق لیسانس(:مهندسی برق گرایش 31712-لیسانس(

401 

-:مدیریت بیمه)لیســانس، فوق لیســانس(31035-:مدیریت بازرگانی)لیســانس، فوق لیســانس(31034-:حســابداری)لیســانس، فوق لیســانس(30408
 :مدیریت مالی)لیسانس، فوق لیسانس(31074-صنعتی)لیسانس، فوق لیسانس(:مدیریت 31065-:مدیریت دولتی)لیسانس، فوق لیسانس(31051

402 

سانس(   30268 سانس، فوق لی سانس(     30271-:تربیت بدنی)لی سانس، فوق لی شی گرایش تربیت بدنی جانبازان و معلولین)لی -:تربیت بدنی و علوم ورز
 برنامه ریزی تربیت بدنی)لیسانس، فوق لیسانس(:مدیریت و 32325-:تربیت بدنی وعلوم ورزشی)لیسانس، فوق لیسانس(30281

403 
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ــانس(آ:مدیریت   31020 ــی)فوق لیسـ ــانس(  31021-موزشـ ــانس(     31034-:مدیریت اجرایی)فوق لیسـ :مدیریت    31065-:مدیریت بازرگانی)فوق لیسـ
 :مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی)فوق لیسانس(31861-موزشی)فوق لیسانس(آ:مدیریت و برنامه ریزی 31083-صنعتی)فوق لیسانس(

404 

سانس، فوق   آ :30028 شت)لی سانس( موزش بهدا سانس(  30043-لی سانس، فوق لی سانس(    30177-:اپیدمیولوژی)لی سانس، فوق لی شت عمومی)لی -:بهدا
 :حشره شناسی پزشكی و مبارزه با ناقلین)لیسانس، فوق لیسانس(30412-:بهداشت و مبارزه با بیماری ها)لیسانس، فوق لیسانس(30192

405 

:دبیری زبان و ادبیات فارسی)لیسانس،    32276-و ادبیات فارسی)لیسانس، فوق لیسانس(    :زبان30542-:ادبیات فارسی)لیسانس، فوق لیسانس(   30051
 موزش زبان و ادبیات فارسی)لیسانس، فوق لیسانس(آ :32302-:دبیری ادبیات فارسی)لیسانس، فوق لیسانس(32277-فوق لیسانس(

406 

سانس(       30741 سانس، فوق لی ضوی)لی سالمی ر سانس، فو   30920-:علوم ا سفه)لی سانس( :فل سانس، فوق      30925-ق لی سالمی)لی سفه و حكمت ا :فل
 :علوم فلسفی)لیسانس، فوق لیسانس(32289-:کالم)لیسانس، فوق لیسانس(31479-:فلسفه و کالم اسالمی)لیسانس، فوق لیسانس(30927-لیسانس(

407 

-یریت اجرایی)لیســانس، فوق لیســانس(:مد31021-موزشــی)لیســانس، فوق لیســانس(آ:مدیریت 31020-:اقتصــاد)لیســانس، فوق لیســانس(30063
 موزشی)لیسانس، فوق لیسانس(آ:مدیریت و برنامه ریزی 31083-:مدیریت دولتی)لیسانس(31051-:مدیریت بازرگانی)لیسانس، فوق لیسانس(31034

408 

:علوم جزا  30771-ی)لیسانس( :حقوق قضای 30435-:حقوق خصوصی)فوق لیسانس(   30431-:حقوق بین الملل)فوق لیسانس( 30423-:حقوق)لیسانس( 30417
 :حقوق عمومی)فوق لیسانس(31686-:فقه و حقوق خصوصی)فوق لیسانس(30916-:علوم قضایی)لیسانس(30804-و جرم شناسی)فوق لیسانس(

409 

-لیســـانس(:مهندســـی تكنولوژی نرم افزار کامپیوتر)لیســـانس، فوق 31206-:ریاضـــی کاربردی گرایش کامپیوتر)لیســـانس، فوق لیســـانس(30531
 :مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطالعات)لیسانس، فوق لیسانس(32293-:مهندسی کامپیوتر کلیه    گرایش ها)لیسانس، فوق لیسانس(31351

410 

سانس(       31181 سانس، فوق لی شكی بالینی)لی سی پز سانس(       31182-:مهند سانس، فوق لی شكی بیوالكتریك)لی سی پز شكی     31183-:مهند سی پز :مهند
 :مهندسی پزشكی بیومكانیك)لیسانس، فوق لیسانس(31185-:مهندسی پزشكی بیومواد)لیسانس، فوق لیسانس(31184-ال)لیسانس، فوق لیسانس(بیوتری

411 

:مدیریت سیستم و   31061-:مدیریت دولتی)لیسانس( 31051-:مدیریت امور دفتری)لیسانس( 31028-:مدیریت اجرایی)لیسانس، فوق لیسانس(  31021
 :مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی)فوق لیسانس(31495-:مدیریت منابع انسانی)فوق لیسانس(31079-لیسانس( بهره وری)فوق

412 

:مهندســی عمران گرایش     31257-:مهندســی عمران گرایش   زلزله)فوق لیســانس(31255-:مهندســی عمران گرایش راه و ســاختمان)فوق لیســانس(30852
 :مهندسی عمران گرایش مكانیك خاک و پی)فوق لیسانس(31276-هندسی عمران گرایش عمران)فوق لیسانس(:م31262-سازه)فوق لیسانس(

413 

:مهندســی کامپیوتر گرایش معماری کامپیوتر)لیســانس، فوق 31138-()لیســانس، فوق لیســانس(TI:تكنولوژی ارتباطات و فن اوری اطالعات )30334
 :کامپیوتر گرایش سخت افزار)لیسانس، فوق لیسانس(31463-افزار)لیسانس، فوق لیسانس( :مهندسی کامپیوتر گرایش سخت31347-لیسانس(

414 

ــابداری و امور مالی)لیســانس، فوق لیســانس( 30409-:حســابداری)لیســانس، فوق لیســانس( 30408 ــابرســی)لیســانس، فوق لیســانس( 30410-:حس -:حس
 :مدیریت دولتی گرایش مالی)لیسانس، فوق لیسانس(31962-لیسانس، فوق لیسانس(:مدیریت مالی)31074-:مدیریت دولتی)لیسانس، فوق لیسانس(31051

415 

-:ایمنی و محیط زیســت)فوق لیســانس(30137-:ایمنی و بهداشــت در واحدهای صــنفی)لیســانس، فوق لیســانس(30135-:ارگونومی)فوق لیســانس(30059
 ایمنی و بازرسی فنی گرایش ایمنی و حفاظت)لیسانس، فوق لیسانس(:مهندسی 32246-:مهندسی بهداشت حرفه ای)لیسانس، فوق لیسانس(31174

416 

-:مدیریت بازرگانی)لیســانس، فوق لیســانس(31034-:مدیریت اجرایی)لیســانس، فوق لیســانس(31021-موزشــی)لیســانس، فوق لیســانس(آ:مدیریت 31020
 موزشی)لیسانس، فوق لیسانس(آ:مدیریت و برنامه ریزی 31083-:مدیریت صنعتی)لیسانس، فوق لیسانس(31065-:مدیریت دولتی)لیسانس(31051

417 

سانس(     30513 سی تربیتی)فوق لی شنا سانس(        31522-:روان  سازمانی)فوق لی صنعتی و  سی      شنا سانس(     31913-:روان  سی    عمومی)فوق لی شنا -:روان 
 ی گرایش روان شناسی شناختی)فوق لیسانس(:روان شناس32313-:روان شناسی سنجش و اندازه گیری گرایش روانسنجی)فوق لیسانس(32164

418 

سانس، دکتری(   31280 سی فناوری اطالعات)فوق لی سانس(      31348-:مهند ستم های کامپیوتری)فوق لی سی سی کامپیوتر گرایش      معماری  -:مهند
 گرایش نرم افزار)فوق لیسانس، دکتری(:مهندسی کامپیوتر 31887-:مهندسی کامپیوتر گرایش سیستم های نرم افزاری)فوق لیسانس، دکتری(31832

419 

ــانس(  30852 ــانس، فوق لیس ــاختمان)لیس ــی عمران گرایش راه و س ــانس(  31257-:مهندس ــانس، فوق لیس ــازه)لیس ــی عمران گرایش   س -:مهندس
ــی عمران گرایش عمران)لیســانس، فوق لیســانس( 31262 ــی معماری)لیســانس، فوق لیســانس( 31300-:مهندس ــی 31885-:مهندس نقشــه  :مهندس

 برداری)لیسانس، فوق لیسانس(

420 

:مدیریت دولتی گرایش تشـكیالت و  31909-:مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسـانی)فوق لیسـانس(  31495-:مدیریت دولتی)لیسـانس( 31051
 تحول اداری)فوق لیسانس(:مدیریت دولتی گرایش 32308-:مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی)فوق لیسانس(32235-روش ها)فوق لیسانس(

421 

سانس(   31034 سانس، فوق لی سانس( 31051-:مدیریت بازرگانی)لی سانس،     31495-:مدیریت دولتی)لی سانی)لی :مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع ان
 انی)فوق لیسانس(:مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انس32235-:مدیریت دولتی گرایش تشكیالت و روش ها)فوق لیسانس(31909-فوق لیسانس(

422 

:مهندســی پزشــكی بیوتریال)فوق  31183-:مهندســی پزشــكی بیوالكتریك)فوق لیســانس(31182-:مهندســی پزشــكی بالینی)فوق لیســانس(31181
:مهندســی پزشــكی بیو 31186-:مهندســی پزشــكی بیومكانیك)فوق لیســانس(31185-:مهندســی پزشــكی بیومواد)فوق لیســانس(31184-لیســانس(

 یسانس(رباتیك)فوق ل

423 

:برق گرایش کنترل)لیســانس، فوق 30151-:برق گرایش قدرت)لیســانس، فوق لیســانس( 30148-:الكتروتكنیك)لیســانس، فوق لیســانس( 30095
ــانس( ــانس(  30255-لیس ــانس، فوق لیس ــات الكتریكی)لیس ــیس ــانس( 30467-:تاس ــانس، فوق لیس ــی تكنولوژی 31204-:دبیرفنی برق)لیس :مهندس

 لیسانس(مخابرات)لیسانس، فوق 

424 
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:مهندســی فناوری اطالعات گرایش امنیت اطالعات)لیســانس، فوق 31844-:مهندســی کامپیوتر گرایش ســخت افزار)لیســانس، فوق لیســانس(31347
ــانس( ــانس(   31887-لیسـ ــانس، فوق لیسـ ــی کامپیوتر گرایش نرم افزار)لیسـ ــبكه های      31910-:مهندسـ ــی فن اوری اطالعات گرایش شـ :مهندسـ

 کامپیوتری)لیسانس، فوق لیسانس(

425 

سانس(      31347 سانس، فوق لی سخت افزار)لی سی کامپیوتر گرایش  ستم های نرم      31832-:مهند سی سی کامپیوتر گرایش  سانس، فوق  :مهند افزاری)لی
ــانس( ــانس(   31887-لیسـ ــانس، فوق لیسـ ــی کامپیوتر گرایش نرم افزار)لیسـ ــبكه های      31910-:مهندسـ ــی فن اوری اطالعات گرایش شـ :مهندسـ

 کامپیوتری)لیسانس، فوق لیسانس(

426 

:مدیریت دولتی کلیه  31052-ری(:مدیریت بازرگانی)لیســانس، فوق لیســانس، دکت31034-:مدیریت اجرایی)لیســانس، فوق لیســانس، دکتری(31021
ــانس، دکتری( ــانس، فوق لیس ــانس( 31079-گرایش ها)لیس ــانس، فوق لیس ــانی)لیس ــتم 31496-:مدیریت منابع انس ــیس :مدیریت گرایش مدیریت س

 ها)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(

427 

سانس(   30067 صاد بازرگانی)فوق لی سانس(   30069-:اقت صاد بین الملل)فوق لی ص 30080-:اقت سانس( :اقت ستم های     30161-اد نظری)فوق لی سی :برنامه ریزی 
 :علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی)فوق لیسانس(30747-:علوم اقتصادی )علوم اقتصادی()فوق لیسانس(30742-اقتصادی)فوق لیسانس(

428 

:بهداشت عمومی)لیسانس،    30177-فوق لیسانس، دکتری(  :اپیدمیولوژی)لیسانس، 30043-موزش بهداشت)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(   آ :30028
ــانس، دکتری( ــانس، دکتری( 30192-فوق لیس ــانس، فوق لیس ــت و مبارزه با بیماری ها)لیس ــكی و مبارزه با    30412-:بهداش ــی پزش ــناس ــره ش :حش

 ناقلین)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(

429 

سانس، TI:تكنولوژی ارتباطات و فن اوری اطالعات )30334 سانس(  ()لی سانه        30840-فوق لی ستم های چند ر سی سی فناوری اطالعات گرایش  :مهند
ــی کامپیوتر گرایش ســخت افزار)لیســانس، فوق لیســانس( 31347-ای)لیســانس، فوق لیســانس( :کامپیوترگرایش ســخت افزارو نرم  31560-:مهندس
 افزار)لیسانس، فوق لیسانس(

430 

-:حســابداری و امور مالی)لیســانس، فوق لیســانس(30409-:حســابداری)لیســانس، فوق لیســانس(30408-لیســانس(:اقتصــاد)لیســانس، فوق 30063
-:مدیریت بیمه)لیســانس، فوق لیســانس(31035-:مدیریت بازرگانی)لیســانس، فوق لیســانس(31034-:حســابرســی)لیســانس، فوق لیســانس(30410
 :مدیریت مالی)لیسانس، فوق لیسانس(31074

431 

سالمی)لیسانس، فوق لیسانس(    :اله30093 :مترجمی زبان عربی)لیسانس،   30998-:زبان و ادبیات عرب)لیسانس، فوق لیسانس(  30541-یات و معارف ا
:ادبیات  32278-:دبیری دینی و عربی)لیســانس، فوق لیســانس(32275-:دبیری زبان و ادبیات عرب)لیســانس، فوق لیســانس(32274-فوق لیســانس(

 عرب)لیسانس، فوق لیسانس(

432 

:مدیریت دولتی کلیه  31052-:مدیریت بازرگانی)لیســانس، فوق لیســانس، دکتری(31034-:مدیریت اجرایی)لیســانس، فوق لیســانس، دکتری(31021
:مدیریت گرایش مدیریت سیستم   31496-:مدیریت منابع انسانی)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(   31079-گرایش ها)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(  

 ، فوق لیسانس، دکتری(ها)لیسانس

433 

ــانس(   31198 ــانس، فوق لیس ــاختمان)لیس ــی تكنولوژی گرایش س ــانس(   31257-:مهندس ــانس، فوق لیس ــازه)لیس ــی عمران گرایش   س -:مهندس
:مهندسی  32297-:مهندسی اجرایی گرایش ساختمان)لیسانس، فوق لیسانس(   32296-:مهندسی عمران گرایش عمران)لیسانس، فوق لیسانس(   31262

 ن گرایش ساختمان)لیسانس، فوق لیسانس(عمرا

434 

ــابداری)لیســانس(30408 ــابداری و امور مالی)لیســانس(30409-:حس ــی)لیســانس( 30410-:حس ــابرس ــی)لیســانس(آ:مدیریت 31020-:حس -موزش
سانس( 31035 سانس( 31052-:مدیریت بیمه)لی ستم و بهره    31061-:مدیریت دولتی کلیه گرایش ها)لی سی سانس( :مدیریت  :مدیریت  31065-وری)لی

 :مدیریت مالی)لیسانس(31074-صنعتی)لیسانس(

435 

سانس( 30300 سانس( 30762-:تغذیه)فوق لی سانس(    30823-:علوم تغذیه)فوق لی شت و کنترل مواد غذایی)فوق لی صنایع غذایی گرایش بهدا -:علوم و 
:مهندسی کشاورزی گرایش  31358-:علوم وصنایع غذایی)فوق لیسانس(30839-:علوم و صنایع غذایی گرایش تبدیل مواد غذایی)فوق لیسانس(30825
 ع غذایی)فوق لیسانس(صنایعلوم و 

436 

:مدیریت اســتراتژیك)لیســانس، فوق 31023-:مدیریت اجرایی)لیســانس، فوق لیســانس(31021-موزشــی)لیســانس، فوق لیســانس(آ:مدیریت 31020
گرایش  :مدیریت 31861-موزشی)لیسانس، فوق لیسانس(   آ:مدیریت و برنامه ریزی 31083-:مدیریت دولتی کلیه گرایش ها)لیسانس( 31052-لیسانس( 

 مدیریت منابع انسانی)لیسانس، فوق لیسانس(

437 

ــانس(31074 ــانس، فوق لیسـ ــانس( 31493-:مدیریت مالی)لیسـ ــانس، فوق لیسـ ــت گذاری بخش عمومی)لیسـ ــیاسـ -:مدیریت گرایش مدیریت سـ
-یســانس، فوق لیســانس(:مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انســانی)ل31495-:مدیریت گرایش مدیریت رفتاری)لیســانس، فوق لیســانس(31494
 :مدیریت گرایش مدیریت سیستم ها)لیسانس، فوق لیسانس(31496

438 

سانس(    30308 صادی و برنامه ریزی)فوق لی سعه اقت سانس(    30742-:تو صادی()فوق لی صادی )علوم اقت سانس(  31735-:علوم اقت صاد انرژی)فوق لی -:اقت
صاد)فو       31950 صادی اجتماعی گرایش اقت ستم های اقت سی سی  سانس( :مهند صادی اجتماعی گرایش برنامه        31951-ق لی ستم های اقت سی سی  :مهند

 ریزی سیستم های اقتصادی)فوق لیسانس(

439 

-:مددکاری اجتماعی)لیسانس(31013-:علوم قضایی)لیسانس( 30804-:روان شناسی اصالح و تربیت)لیسانس(    30510-:روان شناسی)لیسانس(   30507
-:مدد کاری قضــایی)لیســانس(32323-:اســیب شــناســی اجتماعی)لیســانس(32321-اجتماعی)لیســانس(:علوم اجتماعی گرایش مدد کاری 32244
 :راهنمایی و مشاوره گرایش مشاوره)لیسانس(32324

440 



39 

 هامحل شغل تحصيلي احراز شرايط ديكد و كد -2جدول شماره ادامه 

 احراز شرايط كد كد و عنوان رشته و مقطع تحصيلي

تاری)لیســــانس، فوق لیســــانس(  موزش آ :30029 ــ ــكی)فوق لیســــانس(آ :30030-پرسـ یدمیولوژی)فوق لیســــانس(  30043-موزش پزشـ -:اپ
سانس، دکتری(     30218 سانس، فوق لی ستاری)لی سانس(     30633-:پر سالمندی)فوق لی سالمت  سانس( 30958-: :مدیریت  31048-:فیزیولوژی)فوق لی

 خون)فوق لیسانس( :تكنولوژی گردش31459-خدمات پرستاری)لیسانس، فوق لیسانس(

441 

سانس(      30124 شكی)فوق لی سی پز شنا سانس(      30133-:انگل  شكی)فوق لی سی پز شنا سانس(   30214-:ایمنی  شیمی بالینی)فوق لی :علوم  30721-:بیو
ــانس( آ ــانس، فوق لیس ــگاهی )لیس ــانس(  30975-زمایش ــكی)فوق لیس ــی پزش ــناس ــكی)فوق  31404-:قارچ ش ــی پزش ــناس ــانس(:میكروب ش -لیس

 :ویروس شناسی پزشكی)فوق لیسانس(31445-:هماتولوژی)فوق لیسانس(31429

442 

ــانس( آ :30028 ــت)فوق لیس ــانس( آ :30030-موزش بهداش ــكی)فوق لیس ــانس(30043-موزش پزش :فیزیولوژی)فوق  30958-:اپیدمیولوژی)فوق لیس
سانس، دکتری(  سانس(   30987-لی سانس، فوق لی شاوره در ما 31106-:مامایی)لی سانس(   :م سانس، فوق لی شت باروری)دکتری( 32240-مایی)لی -:بهدا

 :ژنتیك پزشكی)دکتری(32242-:بیولوژی تولید مثل)دکتری(32241

443 

سانس، دکتری(    30178 سانس، فوق لی شت فراورده های دامی)لی صی(        30179-:بهدا ص سانس، دکتری، دکترای تخ سانس، فوق لی شت)لی شت گو -:بهدا
شت مواد غذایی با  30183 صی(         :بهدا ص سانس، دکتری، دکترای تخ سانس، فوق لی شاء دامی)لی صی(     30458-من ص شكی)دکتری، دکترای تخ -:دامپز
 :فراورده های دامی)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری، دکترای تخصصی(30900

444 

سانس(     31181 سانس، فوق لی شكی بالینی)لی سی پز سانس(     31182-:مهند سانس، فوق لی شكی بیوالكتریك)لی سی پز شكی   31183-:مهند سی پز :مهند
سانس(    سانس، فوق لی سانس(       31184-بیوتریال)لی سانس، فوق لی شكی بیومواد)لی سی پز سانس، فوق      31185-:مهند شكی بیومكانیك)لی سی پز :مهند

 :مهندسی پزشكی بیو رباتیك)لیسانس، فوق لیسانس(31186-لیسانس(

445 

:مهندســی فناوری 31873-یش ســیســتم های نرم افزاری)فوق لیســانس(:مهندســی کامپیوتر گرا31832-:مهندســی نرم افزار)فوق لیســانس(31340
:مهندسی فن اوری  31910-:مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار)فوق لیسانس(  31887-اطالعات گرایش مدیریت سیستم های اطالعاتی)فوق لیسانس(   

 اطالعات گرایش شبكه های کامپیوتری)فوق لیسانس(

446 

:مهندســی  31832-:کامپیوترگرایش نرم افزار)لیسـانس، فوق لیسـانس، دکتری(  31464-افزار)لیسـانس، فوق لیسـانس، دکتری(  :مهندسـی نرم  31340
:مهندســی کامپیوتر گرایش نرم افزار)لیســانس، فوق لیســانس،  31887-کامپیوتر گرایش ســیســتم های نرم افزاری)لیســانس، فوق لیســانس، دکتری(

 س، فوق لیسانس، دکتری(:علوم کامپیوتر)لیسان32173-دکتری(

447 

سانس، دکتری(    30074 سالمت)فوق لی صاد  شكی)دکتری( 30228-:اقت سانس، دکتری(      30643-:پز سالمت)فوق لی ست گذاری  سیا :مدیریت  31021-:
سانس، دکتری(  سانس، دکتری(   31025-اجرایی)فوق لی سالمت)فوق لی سا   31047-:مدیریت اطالعات  شتی و درمانی)فوق لی نس،  :مدیریت خدمات بهدا

 موزش بهداشت اقتصاد بهداشت)فوق لیسانس، دکتری(آ :32266-دکتری(

448 

:مهندســی فناوری 31873-:مهندســی کامپیوتر گرایش ســیســتم های نرم افزاری)فوق لیســانس(31832-:مهندســی نرم افزار)فوق لیســانس(31340
:مهندسی   31910-تر گرایش نرم افزار)لیسانس، فوق لیسانس(  :مهندسی کامپیو 31887-اطالعات گرایش مدیریت سیستم های اطالعاتی)فوق لیسانس(   
 فن اوری اطالعات گرایش شبكه های کامپیوتری)فوق لیسانس(

449 

سانس(   30062 صالح و تربیت)فوق دیپلم، لی سانس(       30510-:امور تربیتی)فوق دیپلم(30102-:ا صالح و تربیت)لی سی ا شنا :مددکاری  31013-:روان 
:مدد کاری  32323-:اســیب شــناســی اجتماعی)لیســانس(32321-م اجتماعی گرایش مدد کاری اجتماعی)لیســانس(:علو32244-اجتماعی)لیســانس(

 :راهنمایی و مشاوره گرایش مشاوره)لیسانس(32324-قضایی)لیسانس(

450 

سانس(   آ :30028 شت)فوق لی سانس(   آ :30037-موزش بهدا ست)فوق لی ست)فوق    موزش آ:برنامه ریزی مدیریت و 30164-موزش محیط زی محیط زی
:مدیریت  31075-:مدیریت سالمت ایمنی و محیط زیست)فوق لیسانس(   31056-:مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی)فوق لیسانس(  31047-لیسانس( 

 :مهندسی بهداشت محیط)لیسانس، فوق لیسانس(31175-محیط زیست)فوق لیسانس(

451 

:هنر گرایش  31432-:هنر گرایش تزیینات)فوق لیســانس(31431-:گرافیك)فوق لیســانس(30978-لیســانس(:عكاســی و فیلم برداری)فوق 30894
ــانس( ــنعتی)فوق لیس ــانس(31433-طراحی ص ــالمی)فوق لیس ــانس(31434-:هنر اس ــمی)فوق  31435-:هنر و تزیین داخلی)فوق لیس :هنرهای تجس

 وق لیسانس(:هنرهای نمایشی)ف31437-:هنرهای سنتی)فوق لیسانس(31436-لیسانس(

452 

ــانس(  آ:مدیریت 31020 ــانس، فوق لیس ــی)لیس ــانس( 31021-موزش ــانس، فوق لیس ــانس، فوق 31034-:مدیریت اجرایی)لیس :مدیریت بازرگانی)لیس
ــانس( ــانس(31052-لیس ــانس(  31065-:مدیریت دولتی کلیه گرایش ها)لیس ــانس، فوق لیس ــنعتی)لیس :مدیریت و برنامه ریزی  31083-:مدیریت ص

 :مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی)فوق لیسانس(31861-نس، فوق لیسانس(موزشی)لیساآ

453 

سانس(    آ :30028 سانس، فوق لی شت)لی سانس(  30043-موزش بهدا سانس، فوق لی سانس(    30177-:اپیدمیولوژی)لی سانس، فوق لی شت عمومی)لی -:بهدا
سانس(    30192 سانس، فوق لی شت و مبارزه با بیماری ها)لی سانس(   :علوم ب30751-:بهدا شتی در تغذیه)فوق لی شتی   31024-هدا :مدیریت اطالعات بهدا

 :مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی)فوق لیسانس(31047-درمانی)فوق لیسانس(

454 

سانس(   30062 صالح و تربیت)فوق دیپلم، لی سانس(       30510-:امور تربیتی)فوق دیپلم(30102-:ا صالح و تربیت)لی سی ا شنا :مددکاری  31013-:روان 
:مدد  32323-:اسیب شناسی اجتماعی)لیسانس(    32321-:علوم اجتماعی گرایش مدد کاری اجتماعی)لیسانس( 32244-ی)فوق دیپلم، لیسانس( اجتماع

 :راهنمایی و مشاوره گرایش مشاوره)لیسانس(32324-کاری قضایی)لیسانس(

455 
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سانس(  30045 سانس، فوق لی سانس(  30463-:اتو مكانیك)لی سانس، فوق لی سانس،      31196-:دبیر فنی اتومكانیك)لی شكاری)لی سی تكنولوژی جو :مهند
سانس(  سانس(   31393-فوق لی سانس، فوق لی سانس، فوق    31394-:مكانیك خودرو)لی سیاالت)لی سانس( :مكانیك در حرارت و  سی    32294-لی :مهند

 :مهندسی تكنولوژی خودرو)لیسانس، فوق لیسانس(32295-تكنولوژی مكانیك خودرو)لیسانس، فوق لیسانس(

456 

سانس(     31181 سانس، فوق لی شكی بالینی)لی سی پز سانس(     31182-:مهند سانس، فوق لی شكی بیوالكتریك)لی سی پز شكی   31183-:مهند سی پز :مهند
سانس، فوق   سانس( بیوتریال)لی سانس(       31184-لی سانس، فوق لی شكی بیومواد)لی سی پز سانس، فوق      31185-:مهند شكی بیومكانیك)لی سی پز :مهند

 :مكاترونیك)لیسانس، فوق لیسانس(31383-:مهندسی پزشكی بیو رباتیك)لیسانس، فوق لیسانس(31186-لیسانس(

457 

سانس(    31159 سانس، فوق لی سی اپتیك و لیزر)لی سی پز 31182-:مهند سانس(    :مهند سانس، فوق لی شكی    31183-شكی بیوالكتریك)لی سی پز :مهند
سانس(    سانس، فوق لی سانس(       31184-بیوتریال)لی سانس، فوق لی شكی بیومواد)لی سی پز سانس، فوق      31185-:مهند شكی بیومكانیك)لی سی پز :مهند

 لیسانس( :مكاترونیك)لیسانس، فوق31383-:مهندسی پزشكی بیو رباتیك)لیسانس، فوق لیسانس(31186-لیسانس(

458 

ــانس(   31021 ــانس، فوق لیسـ ــانس(      31034-:مدیریت اجرایی)لیسـ ــانس، فوق لیسـ ــانس(   31051-:مدیریت بازرگانی)لیسـ -:مدیریت دولتی)لیسـ
سانس(    31495 سانس، فوق لی سانی)لی سانس( MTI:مدیریت دولتی گرایش 31696-:مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع ان :مدیریت  31909-)فوق لی

 :مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی)فوق لیسانس(32235-كیالت و روش ها)فوق لیسانس(دولتی گرایش تش

459 

سانس   30067 صاد بازرگانی)فوق لی سانس   30080-(، دکتری:اقت صاد نظری)فوق لی سانس     30742-(، دکتری:اقت صادی()فوق لی صادی )علوم اقت ،  :علوم اقت
-(، دکتری:مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی)فوق لیسانس32310-(، دکتریلی)فوق لیسانس :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت ما31927-(دکتری

 (، دکتری:مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی)فوق لیسانس32312-(، دکتری:مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی)فوق لیسانس32311

460 

سانس( 31074 سانس(  :مدیریت 31495-:مدیریت مالی)فوق لی سانی)فوق لی )فوق  MTI:مدیریت دولتی گرایش 31696-دولتی گرایش مدیریت منابع ان
سانس(  سانس(   31909-لی شكیالت و روش ها)فوق لی سانس( 31962-:مدیریت دولتی گرایش ت :مدیریت  32235-:مدیریت دولتی گرایش مالی)فوق لی

 گرایش تحول اداری)فوق لیسانس(:مدیریت دولتی 32308-دولتی گرایش توسعه منابع انسانی)فوق لیسانس(

461 

ــانس( 31034 ــانس، فوق لیس ــانس(31051-:مدیریت بازرگانی)لیس ــانی)فوق  31495-:مدیریت دولتی)لیس :مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انس
ــانس( ــانس(MTI:مدیریت دولتی گرایش   31696-لیسـ ــانس، فوق        31861-)فوق لیسـ ــانی)لیسـ ــانس(:مدیریت گرایش مدیریت منابع انسـ -لیسـ

 :مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی)فوق لیسانس(32235-:مدیریت دولتی گرایش تشكیالت و روش ها)فوق لیسانس(31909

462 

سانس(     30704 سعه نرم افزار)فوق لی سی فناوری اطالعات گرایش طراحی و تو سانس، فوق      31347-:مهند سخت افزار)لی سی کامپیوتر گرایش  :مهند
سانس(  سانس(       31873-لی سانس، فوق لی ستم های اطالعاتی)لی سی :مهندسی کامپیوتر گرایش نرم   31887-:مهندسی فناوری اطالعات گرایش مدیریت 

 :مهندسی فن اوری اطالعات گرایش شبكه های کامپیوتری)لیسانس، فوق لیسانس(31910-افزار)لیسانس، فوق لیسانس(

463 

:مهندسی کامپیوتر گرایش      معماری   31348-ندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار)لیسانس(   :مه31347-:مهندسی فناوری اطالعات)لیسانس(  31280
:مهندسی فناوری اطالعات   31853-:مهندسی فناوری اطالعات گرایش امنیت اطالعات)فوق لیسانس(  31844-سیستم های کامپیوتری)فوق لیسانس(    

 گرایش شبكه های کامپیوتری)فوق لیسانس( :مهندسی فن اوری اطالعات31910-گرایش مخابرات امن)فوق لیسانس(

464 

:باکتری شناسی)فوق لیسانس،     30146-:ایمنی شناسی)فوق لیسانس، دکتری(   30132-:انگل شناسی)فوق لیسانس، دکتری، دکترای تخصصی(     30123
ــی( ــص ــانس، دکتری( آ:علوم 30723-دکتری، دکترای تخص ــكی)فوق لیس ــگاهی دامپزش ــی)فوق 31403-زمایش ــناس ــانس، دکتری(:میكروب ش -لیس

 :بیوتكنولوژی دامپزشكی)فوق لیسانس، دکتری(31634-:ویروس شناسی)فوق لیسانس، دکتری(31444-:میكروبیولوژی)فوق لیسانس، دکتری(31407

465 

:بهداشت عمومی)لیسانس،    30177-:برنامه ریزی و مدیریت بهداشت عمومی)لیسانس، فوق لیسانس(   30166-بهداشت)لیسانس، فوق لیسانس(    موزشآ :30028
-:مامایی)لیسانس، فوق لیسانس(  30987-:سالمت سالمندی)لیسانس، فوق لیسانس(     30633-:سالمندشناسی)لیسانس، فوق لیسانس(      30626-فوق لیسانس( 

 بهداشت و ارتقاء سالمت)لیسانس، فوق لیسانس( موزشآ :31929-مایی)لیسانس، فوق لیسانس(:مشاوره در ما31106

466 

سانس(   31034 سانس، فوق لی سانس( 31051-:مدیریت بازرگانی)لی سانس،     31495-:مدیریت دولتی)لی سانی)لی :مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع ان
-:مدیریت گرایش مدیریت منابع انســـانی)لیســـانس، فوق لیســـانس(31861-نس()فوق لیســـاMTI:مدیریت دولتی گرایش 31696-فوق لیســـانس(

 :مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی)فوق لیسانس(32235-:مدیریت دولتی گرایش تشكیالت و روش ها)فوق لیسانس(31909

467 

:مهندســی  31347-:مهندســی ســیســتم)لیســانس(31229-:مهندســی تكنولوژی نرم افزار کامپیوتر)لیســانس(31206-:انفورماتیك)لیســانس(30121
:کامپیوترگرایش  31464-نالیزسیستم)لیسانس(آ:کاربرد کامپیوتر و 31447-:کاربرد کامپیوتر)فوق دیپلم(31446-کامپیوتر گرایش سخت افزار)لیسانس(

 دیپلم( :علوم کامپیوتر)فوق32173-:مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار)لیسانس(31887-نرم افزار)فوق دیپلم(

468 

سانس(   IBM:مدیریت 31018 سانس، فوق لی سانس( 31051-)لی سانس(      31061-:مدیریت دولتی)لی سانس، فوق لی ستم و بهره وری)لی سی -:مدیریت 
-:مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی)لیسانس، فوق لیسانس(   31861-:مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی)لیسانس، فوق لیسانس(   31495
 :مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی)فوق لیسانس(32235-:مدیریت دولتی گرایش تشكیالت و روش ها)فوق لیسانس(31909

469 

سیستم های نرم افزاری)لیسانس، فوق     30647-:ریاضی وعلوم کامپیوتر)لیسانس، فوق لیسانس(    30529-:انفورماتیك)لیسانس، فوق لیسانس(  30121 :
سانس(  ستم های  30648-لی سی سانس(     : سانس، فوق لی سبات)لی سانس، فوق     31135-نرم افزاری و الگوریتم و محا ستم های کامپیوتری)لی سی :معماری 
 :مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار)لیسانس، فوق لیسانس(31887-:مهندسی نرم افزار)لیسانس، فوق لیسانس(31340-لیسانس(

470 
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جامعه   موزشآ :30031-پزشكی)فوق لیسانس( موزشآ :30030-پرستاری)لیسانس، فوق لیسانس(  موزشآ :30029-بهداشت)فوق لیسانس(   موزشآ :30028
-:سالمت سالمندی)فوق لیسانس(   30633-:پرستاری)لیسانس، فوق لیسانس(   30218-:اپیدمیولوژی)فوق لیسانس( 30043-نگر در نظام سالمت)فوق لیسانس(  

 :تكنولوژی گردش خون)فوق لیسانس(31459-:مدیریت خدمات پرستاری)لیسانس، فوق لیسانس(31048-:فیزیولوژی)فوق لیسانس(30958

471 

-:روان شناسی اصالح و تربیت)لیسانس(30510-:روان شناسی)لیسانس(30507-:امور تربیتی)فوق دیپلم(30102-:اصالح و تربیت)فوق دیپلم، لیسانس(30062
یب  :اس 32321-:علوم اجتماعی گرایش مدد کاری اجتماعی)لیسانس( 32244-:مددکاری اجتماعی)فوق دیپلم، لیسانس( 31013-:علوم قضایی)لیسانس(  30804

 :راهنمایی و مشاوره گرایش مشاوره)لیسانس(32324-:مدد کاری قضایی)لیسانس(32323-شناسی اجتماعی)لیسانس(

472 

ــانس( 30417 ــانس، فوق لیس ــانس( 30423-:حقوق)لیس ــانس، فوق لیس ــانس( 30424-:حقوق بین الملل)لیس ــانس، فوق لیس -:حقوق بین الملل عمومی)لیس
-:حقوق قضایی)لیسانس، فوق لیسانس(   30435-:حقوق خصوصی)لیسانس، فوق لیسانس(    30431-، فوق لیسانس( :حقوق جزا و جرم شناسی)لیسانس   30429
 :حقوق عمومی)لیسانس، فوق لیسانس(31686-:حقوق کیفری و جرم شناسی)لیسانس، فوق لیسانس(30440-:حقوق مالكیت فكری)فوق لیسانس(30436

473 

سانس(   30063 صاد)فوق لی سانس(        :برنامه ریزی30161-:اقت صادی)فوق لی ستم های اقت سانس(  30408-سی :حسـابداری و امور   30409-:حسـابداری)فوق لی
سانس(  سانس(     30410-مالی)فوق لی سی)فوق لی سابر سانس(   آ:مدیریت 31020-:ح شی)فوق لی سانس( 31021-موز :مدیریت  31034-:مدیریت اجرایی)فوق لی

 :مدیریت مالی)فوق لیسانس(31074-:مدیریت صنعتی)فوق لیسانس(31065-لیسانس(:مدیریت بیمه)فوق 31035-بازرگانی)فوق لیسانس(

474 

شت ایمنی و مواد غذایی)فوق لیسانس، دکتری(  30171 سانس، فوق لیسانس، دکتری(  30300-:بهدا سانس، فوق     30751-:تغذیه)لی شتی در تغذیه)لی :علوم بهدا
ــانس، دکتری( ــانس،    30762-لیسـ ــانس، فوق لیسـ ــانس، دکتری(    30763-دکتری(:علوم تغذیه)لیسـ -:علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه)فوق لیسـ

 :علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی بهداشتی)فوق لیسانس، دکتری(32243-:میكروب شناسی موادغذایی)فوق لیسانس، دکتری(31406

475 

ــانس، دکتری(  31340 ــانس، فوق لیس ــی نرم افزار)لیس ــی ف31535-:مهندس ــانس، فوق :مهندس ناوری اطالعات گرایش طراحی و تولید نرم افزار)لیس
سانس، دکتری(  سانس، دکتری(        31832-لی سانس، فوق لی ستم های نرم افزاری)لی سی سی کامپیوتر گرایش  سی فناوری اطالعات   31873-:مهند :مهند

گرایش الگوریتم و محاســبات)لیســانس، فوق :مهندســی کامپیوتر 32161-گرایش مدیریت ســیســتم های اطالعاتی)لیســانس، فوق لیســانس، دکتری(
 لیسانس، دکتری(

476 

:مهندســی پزشــكی 31182-:مهندســی پزشــكی بالینی)لیســانس، فوق لیســانس(31181-:مهندســی اپتیك و لیزر)لیســانس، فوق لیســانس(31159
سانس(    سانس، فوق لی سانس، فوق      31183-بیوالكتریك)لی شكی بیوتریال)لی سی پز سانس( :مهند سانس، فوق      31184-لی شكی بیومواد)لی سی پز :مهند

ــانس( ــانس(  31185-لیس ــانس، فوق لیس ــكی بیومكانیك)لیس ــی پزش ــانس(  31186-:مهندس ــانس، فوق لیس ــكی بیو رباتیك)لیس ــی پزش -:مهندس
 :مكاترونیك)لیسانس، فوق لیسانس(31383

477 

ــانس، دکتری(  31340 ــانس، فوق لیس ــی نرم افزار)لیس ــ31535-:مهندس ــانس، فوق :مهندس ی فناوری اطالعات گرایش طراحی و تولید نرم افزار)لیس
سانس، دکتری(  سانس، دکتری(        31832-لی سانس، فوق لی ستم های نرم افزاری)لی سی سی کامپیوتر گرایش  سی فناوری اطالعات   31873-:مهند :مهند

تر گرایش نظریه های محاسبات و الگوریتم)لیسانس،    :مهندسی کامپیو 32160-گرایش مدیریت سیستم های اطالعاتی)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(    
 فوق لیسانس، دکتری(

478 

ــانس، دکتری(  31340 ــانس، فوق لیس ــی نرم افزار)لیس ــانس، فوق  31535-:مهندس ــی فناوری اطالعات گرایش طراحی و تولید نرم افزار)لیس :مهندس
سانس، دکتری(  ستم های نرم افزاری)لی     31832-لی سی سی کامپیوتر گرایش  سانس، دکتری(   :مهند سی فناوری اطالعات   31873-سانس، فوق لی :مهند

:مهندســی کامپیوتر گرایش الگوریتم و محاســبات)لیســانس، فوق 32161-گرایش مدیریت ســیســتم های اطالعاتی)لیســانس، فوق لیســانس، دکتری(
 :علوم کامپیوتر)دکتری(32173-لیسانس، دکتری(

479 

ــانس، فو      31072 ناوری اطالعات)لیسـ مدیریت ف ــانس(: ــانس(      31347-ق لیسـ ــانس، فوق لیسـ خت افزار)لیسـ ــ کامپیوتر گرایش سـ ــی  -:مهندسـ
سانس( 31464 سی  31564-:کامپیوترگرایش نرم افزار)فوق لی سانس(  TI:مهند سانس، فوق لی ستم های نرم      31832-)لی سی سی کامپیوتر گرایش  :مهند

:مهندســی فن اوری 31910-طالعات)لیســانس، فوق لیســانس(:مهندســی فناوری اطالعات گرایش امنیت ا31844-افزاری)لیســانس، فوق لیســانس(
 اطالعات گرایش شبكه های کامپیوتری)لیسانس، فوق لیسانس(

480 

ــانس، دکتری( 30058 ــالمت)فوق لیس ــانس، دکتری(  30122-:ارزیابی فناوری س ــانس، فوق لیس ــكی)لیس :فناوری اطالعات  30929-:انفورماتیك پزش
سانس،      سانس، فوق لی سانس، دکتری(    31012-دکتری(سالمت)لی سانس، فوق لی شكی)لی سانس،     31025-:مدارک پز سالمت)فوق لی :مدیریت اطالعات 

سانس، دکتری(   31047-دکتری( شتی و درمانی)فوق لی سانس، دکتری(      31468-:مدیریت خدمات بهدا سانس، فوق لی شكی)لی شاخه پز -:کتابداری در 
 دکتری(:کتابداری و اطالع رسانی پزشكی)فوق لیسانس، 31469

481 

ــانس(  آ:مدیریت 31020 ــانس، فوق لیس ــی)لیس ــانس( 31021-موزش ــانس، فوق لیس ــانس، فوق 31034-:مدیریت اجرایی)لیس :مدیریت بازرگانی)لیس
سانس(  سانس( 31051-لی سانس(  31052-:مدیریت دولتی)لی سانس، فوق لی سانس، فوق   31065-:مدیریت دولتی کلیه گرایش ها)لی صنعتی)لی :مدیریت 
سانس(  سانس(   31495-لی سانی)فوق لی سانس(   31909-:مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع ان شكیالت و روش ها)فوق لی -:مدیریت دولتی گرایش ت

 :مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی)فوق لیسانس(32235

482 

:مدیریت گرایش مدیریت  31494-دولتی)لیســـانس(:مدیریت 31051-:مدیریت بازرگانی)لیســـانس(31034-:مدیریت اجرایی)فوق لیســـانس(31021
:مدیریت گرایش مدیریت ســیســتم ها)فوق   31496-:مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انســانی)فوق لیســانس( 31495-رفتاری)فوق لیســانس(

-روش ها)فوق لیسانس(  :مدیریت دولتی گرایش تشكیالت و 31909-:مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی)لیسانس، فوق لیسانس(   31861-لیسانس( 
 :مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی)فوق لیسانس(32235

483 
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ــانس(30063 ــاد)فوق لیسـ ــانس(:مدیریت اجرایی)فوق   31021-:اقتصـ ــانس(31034-لیسـ ــانس، فوق لیسـ :مدیریت  31051-:مدیریت بازرگانی)لیسـ
سانس(  سانس(   31494-دولتی)لی سانس، فوق لی سانس،     31495-:مدیریت گرایش مدیریت رفتاری)لی سانی)لی :مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع ان
ــانی)لیســانس، فوق لیســانس( 31861-فوق لیســانس( :مدیریت دولتی گرایش تشــكیالت و روش ها)فوق  31909-:مدیریت گرایش مدیریت منابع انس

 :مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی)فوق لیسانس(32235-لیسانس(

484 

سانس(      30124 شكی)فوق لی سی پز شنا سانس(      30133-:انگل  شكی)فوق لی سی پز شنا سانس(    30145-:ایمنی  سی)فوق لی شنا :باکتری  30146-:بافت 
:قارچ شناسی پزشكی)فوق  30975-زمایشگاهی )لیسانس، فوق لیسانس(آ:علوم 30721-:بیوشیمی بالینی)فوق لیسانس(  30214-شناسی)فوق لیسانس(   

سانس(  ش 31404-لی سانس(     :میكروب  شكی)فوق لی سی پز سانس( 31429-نا سانس(       31445-:هماتولوژی)فوق لی شكی)فوق لی سی پز شنا -:ویروس 
 زمایشگاهی و بانك خون با گرایش هماتولوژی)فوق لیسانس(آ:خون شناسی 31659
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:بهداشت عمومی)لیسانس،    30177-:اپیدمیولوژی)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(  30043-موزش بهداشت)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(   آ :30028
ــانس، دکتری( ــانس، دکتری( 30192-فوق لیس ــانس، فوق لیس ــت و مبارزه با بیماری ها)لیس ــكی و مبارزه با    30412-:بهداش ــی پزش ــناس ــره ش :حش

)فوق  :مدیریت اطالعات بهداشــتی درمانی31024-:علوم بهداشــتی در تغذیه)فوق لیســانس، دکتری(30751-ناقلین)لیســانس، فوق لیســانس، دکتری(
 :مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی)فوق لیسانس، دکتری(31047-لیسانس، دکتری(

486 

:مهندسی   31182-:مهندسی پزشكی بالینی)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(    31181-:مهندسی اپتیك و لیزر)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(   31159
:مهندسی پزشكی   31184-پزشكی بیوتریال)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(    :مهندسی  31183-پزشكی بیوالكتریك)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(    

:مهندســی پزشــكی بیو 31186-:مهندســی پزشــكی بیومكانیك)لیســانس، فوق لیســانس، دکتری(31185-بیومواد)لیســانس، فوق لیســانس، دکتری(
 :مكاترونیك)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(31383-رباتیك)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(

487 

سانس(     30063 سانس، فوق لی صاد)لی سانس(         30161-:اقت سانس، فوق لی صادی)لی ستم های اقت سی سانس، فوق    30408-:برنامه ریزی  سابداری)لی :ح
موزشی)لیسانس، فوق  آ:مدیریت 31020-:حسابرسی)لیسانس، فوق لیسانس(30410-:حسابداری و امور مالی)لیسانس، فوق لیسانس(   30409-لیسانس( 
سانس(  سانس(   :مدیر31021-لی سانس، فوق لی سانس(   31034-یت اجرایی)لی سانس، فوق لی سانس، فوق  31035-:مدیریت بازرگانی)لی :مدیریت بیمه)لی
 :مدیریت مالی)لیسانس، فوق لیسانس(31074-:مدیریت صنعتی)لیسانس، فوق لیسانس(31065-لیسانس(

488 

سانس، دکتری(   30421 صادی)فوق لی سانس، دکتری(    :حقوق جزا و جرم 30429-:حقوق اقت سی)فوق لی سانس،      30431-شنا صی)فوق لی صو :حقوق خ
:فقه و حقوق  30914-:فقه قضایی)فوق لیسانس، دکتری(  30909-حوزوی)دکتری( 4:سطح  30631-حوزوی)فوق لیسانس(  3:سطح  30630 -دکتری(

سانس، دکتری(  سالمی 31600-جزا)فوق لی سالمی)فوق لی -:الهیات و معارف ا :حقوق عمومی)فوق  31686-سانس، دکتری( گرایش فقه و مبانی حقوق ا
 :حقوق دادرسی اداری)فوق لیسانس، دکتری(32309-لیسانس، دکتری(

489 

سانس(   30063 صاد)فوق لی سانس(     30065-:اقت سالمی)فوق لی صاد ا سانس(   آ:برنامه ریزی 30154-:اقت شی)فوق لی :برنامه ریزی و تحلیل 30165-موز
سانس(     ستم ها)فوق لی سانس(    آگرایش   :علوم تربیتی 30754-سی سانی)فوق لی سازی منابع ان سانس(   آ:مدیریت 31020-موزش و به شی)فوق لی -موز

:مدیریت دولتی)فوق 31051-:مدیریت بیمه)فوق لیســانس(31035-:مدیریت بازرگانی)فوق لیســانس(31034-:مدیریت اجرایی)فوق لیســانس(31021
 موزشی)فوق لیسانس(آامه ریزی :مدیریت و برن31083-:مدیریت صنعتی)فوق لیسانس(31065-لیسانس(

490 

ــانس، دکتری(   30156 ــانس، فوق لیسـ ــانس، دکتری( 30503-:برنامه ریزی امور فرهنگی)لیسـ ــانس، فوق لیسـ :روزنامه    30525-:روابط عمومی)لیسـ
)لیســانس، فوق :علوم ارتباطات اجتماعی30735-:علوم ارتباطات)لیســانس، فوق لیســانس، دکتری(30734-نگاری)لیســانس، فوق لیســانس، دکتری(

-:مدیریت امور فرهنگی)لیســانس، فوق لیســانس، دکتری(31029-:فرهنگ و ارتباطات)لیســانس، فوق لیســانس، دکتری(30904-لیســانس، دکتری(
 :علوم اجتماعی گرایش ارتباطات اجتماعی)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(31905-:مدیریت رسانه)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(31053
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ــانس( :31159 ــانس، فوق لیس ــی اپتیك و لیزر)لیس ــانس(  31181-مهندس ــانس، فوق لیس ــكی بالینی)لیس ــی پزش ــكی   31182-:مهندس ــی پزش :مهندس
:مهندســی پزشــكی بیومواد)لیســانس، فوق  31184-:مهندســی پزشــكی بیوتریال)لیســانس، فوق لیســانس(31183-بیوالكتریك)لیســانس، فوق لیســانس(

-:مهندســـی پزشـــكی بیو رباتیك)لیســـانس، فوق لیســـانس(31186-نیك)لیســـانس، فوق لیســـانس(:مهندســـی پزشـــكی بیومكا31185-لیســـانس(
 :مهندسی هسته ای گرایش پرتوپزشكی)فوق لیسانس(31754-:نانوتكنولوژی پزشكی)فوق لیسانس(31412-:مكاترونیك)لیسانس، فوق لیسانس(31383

492 

ــانس، فوق   30404 ــنایع چوب)لیس ــی و ص ــناس ــانس(:چوب ش ــنایع چوب30469-لیس ــانس(  :دبیرفنی ص ــانس، فوق لیس ــازه های 30625-)لیس :س
سانس(    سانس، فوق لی سانس(     30688-چوبی)لی سانس، فوق لی صنایع چوب)لی صنایع چوب و کا 30689-: سانس(   غ: سانس، فوق لی :علمی  30712-ذ)لی

:علوم و صنایع چوب و کاغذ)لیسانس، فوق  30817-لیسانس(:علوم و صنایع چوب)لیسانس، فوق 30816-کاربردی صنایع چوب)لیسانس، فوق لیسانس(  
 :مهندسی تكنولوژی صنایع چوب)لیسانس، فوق لیسانس(31201-:مهندسی تكنولوژی سازه های چوبی)لیسانس، فوق لیسانس(31199-لیسانس(

493 

 -موزش پزشـــكی)فوق لیســـانس، دکتری(آ :30030-موزش پرســـتاری)لیســـانس، فوق لیســـانس، دکتری( آ :30029-موزش بهداشـــت)فوق لیســـانس( آ :30028
سانس(   آ :30031 سالمت)فوق لی سانس، دکتری( 30043-موزش جامعه نگر در نظام  سانس،    30218-:اخالق پزشكی)دکتری( 30050-:اپیدمیولوژی)فوق لی ستاری)لی :پر

:مدیریت خدمات 31048-ژی)فوق لیسانس، دکتری( :فیزیولو30958-:سالمت سالمندی)فوق لیسانس(   30633-:سالمندشناسی)دکتری(   30626-فوق لیسانس، دکتری( 
 بهداشت و ارتقاء سالمت)دکتری( موزشآ :31929-:تكنولوژی گردش خون)فوق لیسانس(31459-پرستاری)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(

494 

سانس(     30704 سعه نرم افزار)فوق لی سی فناوری اطالعات گرایش طراحی و تو سی کامپیوتر گرایش 31347-:مهند سانس، فوق     :مهند سخت افزار)لی
سانس(  سانس(        31348-لی سانس، فوق لی ستم های کامپیوتری)لی سی سی کامپیوتر گرایش      معماری  سانس، فوق    31441-:مهند صنوعی)لی :هوش م
:مهندســی کامپیوتر گرایش ســیســتم های نرم افزاری)لیســانس، فوق 31832-:هوش مصــنوعی و رباتیك)لیســانس، فوق لیســانس(31442-لیســانس(

ــانس(ل ــانس(   31887-یسـ ــانس، فوق لیسـ ــی کامپیوتر گرایش نرم افزار)لیسـ ــبكه های      31910-:مهندسـ ــی فن اوری اطالعات گرایش شـ :مهندسـ
 کامپیوتری)لیسانس، فوق لیسانس(

495 
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:حقوق جزا و جرم  30429-:حقوق بین الملل عمومی)فوق لیســانس(30424-:حقوق بین الملل)فوق لیســانس(30423-:حقوق)فوق لیســانس(30417
سانس(      سی)فوق لی سانس(     30431-شنا صی)فوق لی صو سانس(   30435-:حقوق خ ضایی)فوق لی سی)فوق     30440-:حقوق ق شنا :حقوق کیفری و جرم 

-:فقه و حقوق اسالمی)فوق لیسانس، دکتری(  30913-:علوم قضایی)فوق لیسانس(  30804-اسی)فوق لیسانس(  :علوم جزا و جرم شن 30771-لیسانس( 
سانس( 30914 سانس(   30915-:فقه و حقوق جزا)فوق لی سالمی)فوق لی سانس، دکتری(    30916-:فقه و حقوق جزای ا صی)فوق لی صو -:فقه و حقوق خ
 :حقوق عمومی)فوق لیسانس(31686

496 

ــی  31347 ــانس(   :مهندسـ ــانس، فوق لیسـ ــخت افزار)لیسـ ــتم های      31348-کامپیوتر گرایش سـ ــیسـ ــی کامپیوتر گرایش      معماری سـ :مهندسـ
سانس(    سانس، فوق لی سانس(     31441-کامپیوتری)لی سانس، فوق لی صنوعی)لی سانس(     31442-:هوش م سانس، فوق لی صنوعی و رباتیك)لی -:هوش م

ــتم های نرم افزاری    31832 ــیسـ ــی کامپیوتر گرایش سـ ــانس( :مهندسـ ــانس، فوق لیسـ ــی فناوری اطالعات گرایش امنیت      31844-)لیسـ :مهندسـ
:مهندسی  31887-:مهندسی فناوری اطالعات گرایش مدیریت سیستم های اطالعاتی)لیسانس، فوق لیسانس(31873-اطالعات)لیسانس، فوق لیسانس(  

 کامپیوتر گرایش نرم افزار)لیسانس، فوق لیسانس(

497 

:مهندســی کامپیوتر گرایش ســیســتم های نرم  31832-عات گرایش طراحی و تولید نرم افزار)لیســانس، فوق لیســانس(:مهندســی فناوری اطال31535
:مهندسی   31887-:مهندسی فناوری اطالعات گرایش مدیریت سیستم های اطالعاتی)لیسانس، فوق لیسانس(      31873-افزاری)لیسانس، فوق لیسانس(  

-:مهندســی فن اوری اطالعات گرایش شــبكه های کامپیوتری)لیســانس، فوق لیســانس( 31910-انس(کامپیوتر گرایش نرم افزار)لیســانس، فوق لیســ
ــانس(          32160 ــانس، فوق لیسـ بات و الگوریتم)لیسـ ــ های محاسـ یه  کامپیوتر گرایش نظر ــی  کامپیوتر گرایش هوش    32172-:مهندسـ ــی  :مهندسـ

 مصنوعی)لیسانس، فوق لیسانس(

498 

:مهندســی کامپیوتر گرایش      معماری ســیســتم های کامپیوتری)فوق  31348-:انفورماتیك)فوق لیســانس(30121-و کامپیوتر)فوق لیســانس( مارآ :30025
:مهندسی  31832-سیستم)فوق لیسانس(  نالیزآ:کاربرد کامپیوتر و 31447-:مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیك)فوق لیسانس(   31350-لیسانس( 

ستم های نرم افزاری    سی سانس( کامپیوتر گرایش  سانس(    32161-)فوق لی سبات)فوق لی سی کامپیوتر گرایش الگوریتم و محا سی کامپیوتر   32172-:مهند :مهند
 )فوق لیسانس(IT:مهندسی فناوری اطالعات 32213-:علوم کامپیوتر)فوق لیسانس(32173-گرایش هوش مصنوعی)فوق لیسانس(
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:مهندسی   31182-:مهندسی پزشكی بالینی)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(    31181-دکتری(:مهندسی اپتیك و لیزر)لیسانس، فوق لیسانس،    31159
:مهندسی پزشكی   31184-:مهندسی پزشكی بیوتریال)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(     31183-پزشكی بیوالكتریك)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(    

:مهندســی پزشــكی بیو 31186-یســانس، فوق لیســانس، دکتری(:مهندســی پزشــكی بیومكانیك)ل31185-بیومواد)لیســانس، فوق لیســانس، دکتری(
ــانس، دکتری(  ــانس، فوق لیس ــانس، دکتری( 31383-رباتیك)لیس ــانس، فوق لیس ــانس( 31412-:مكاترونیك)لیس ــكی)فوق لیس -:نانوتكنولوژی پزش

 :مهندسی هسته ای گرایش پرتوپزشكی)فوق لیسانس(31754
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-:مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی)فوق لیسانس(  31495-تم و بهره وری)فوق لیسانس( :مهندسی صنایع گرایش     مدیریت سیس    31240
-:مهندســـی صـــنایع گرایش ســـیســـتم های مالی)فوق لیســـانس( 32049-:مدیریت دولتی گرایش تشـــكیالت و روش ها)فوق لیســـانس(31909
سانس(    32143 صنایع گرایش مدیریت پروژه)فوق لی سی  سانس( :بودجه و مال32314-:مهند :مدیریت دولتی گرایش طراحی 32315-یه عمومی)فوق لی

ــانس(  ــازمان های دولتی)فوق لیس ــانس( 32318-س ــتراتژیك)فوق لیس گرایش مدیریت   MBA:مدیریت 32319-:مدیریت اجرایی گرایش مدیریت اس
 توسعه سازمانی ومنابع انسانی)فوق لیسانس(

501 

ــتم30650 ــیسـ ــانس، فوق   :سـ ــانس(های نرم افزاری)لیسـ ــانس(   30928-لیسـ ــانس، فوق لیسـ ــی فناوری   31280-:فناوری اطالعات)لیسـ :مهندسـ
-:نرم افزار کامپیوتر)لیســانس، فوق لیســانس( 31415-:مهندســی نرم افزار)لیســانس، فوق لیســانس(  31340-اطالعات)لیســانس، فوق لیســانس( 

-طالعات گرایش طراحی و تولید نرم افزار)لیسانس، فوق لیسانس(:مهندسی فناوری ا31535-:کامپیوترگرایش نرم افزار)لیسانس، فوق لیسانس(31464
:مهندســی کامپیوتر گرایش نرم افزار)لیســانس، فوق 31887-:مهندســی کامپیوتر گرایش ســیســتم های نرم افزاری)لیســانس، فوق لیســانس( 31832

 )فوق لیسانس(TI:مهندسی فناوری اطالعات 32213-لیسانس(
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سانس، فوق   30063 صاد)لی سانس(  :اقت سانس(      30065-لی سانس، فوق لی سالمی)لی صاد ا سانس(     آ:برنامه ریزی 30154-:اقت سانس، فوق لی شی)لی -موز
موزش و بهســازی منابع انســانی)لیســانس، فوق آ:علوم تربیتی گرایش   30754-:برنامه ریزی و تحلیل ســیســتم ها)لیســانس، فوق لیســانس(30165

:مدیریت بازرگانی)لیسانس، فوق  31034-:مدیریت اجرایی)لیسانس، فوق لیسانس(31021-یسانس(موزشی)لیسانس، فوق ل آ:مدیریت 31020-لیسانس( 
-:مدیریت صــنعتی)لیســانس، فوق لیســانس(31065-:مدیریت دولتی)لیســانس(31051-:مدیریت بیمه)لیســانس، فوق لیســانس(31035-لیســانس(

 موزشی)لیسانس، فوق لیسانس(آ:مدیریت و برنامه ریزی 31083
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 13454شغل محل: كد 
:حقوق جزا و جرم شـناسـی)فوق    30429-:حقوق تجارت الكترونیكی)فوق لیسـانس، دکتری( 30426-:حقوق اقتصـادی)فوق لیسـانس، دکتری(  30421

سانس، دکتری(  سانس، دکتری(     30431-لی صی)فوق لی صو سی)دکتری(   30440-:حقوق خ شنا سطح  30630-:حقوق کیفری و جرم  حوزوی)فوق   3:
-:فقه و حقوق جزا)لیســانس، فوق لیســانس( 30914-:فقه قضــایی)فوق لیســانس، دکتری( 30909-حوزوی)دکتری( 4ح :ســط30631-لیســانس(

:حقوق  32309-:حقوق عمومی)فوق لیســانس(31686-گرایش فقه و مبانی حقوق اســالمی)فوق لیســانس، دکتری(-:الهیات و معارف اســالمی31600
 اقتصادی)فوق لیسانس، دکتری( -ی:حقوق مال32317-دادرسی اداری)فوق لیسانس، دکتری(
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 13455كد شغل محل: 
اقتصــادی)فوق   -:حقوق مالی32317-:حقوق تجارت الكترونیكی)فوق لیســانس، دکتری( 30426-:حقوق اقتصــادی)فوق لیســانس، دکتری( 30421

 لیسانس، دکتری(

:حسابداری)فوق   30408-:توسعه اقتصادی و برنامه ریزی)فوق لیسانس(   30308-:اقتصاد اسالمی)فوق لیسانس(   30065-:اقتصاد)فوق لیسانس(  30063
سانس(  سانس(  30409-لی سابداری و امور مالی)فوق لی سانس(    30410-:ح سی)فوق لی سابر سانس(    30742-:ح صادی()فوق لی صادی )علوم اقت -:علوم اقت
:مدیریت بیمه)فوق  31035-:مدیریت بازرگانی)فوق لیسانس( 31034-:مدیریت اجرایی)فوق لیسانس( 31021-وزشی)فوق لیسانس(  مآ:مدیریت 31020

-:مدیریت منابع انسانی)فوق لیسانس(  31079-:مدیریت صنعتی)فوق لیسانس(  31065-:مدیریت سیستم و بهره وری)فوق لیسانس(   31061-لیسانس( 
 ی)فوق لیسانس(موزشآ:مدیریت و برنامه ریزی 31083

505 
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ــانس(30054 ــانس(30234-:ارتباطات اجتماعی)فوق لیس ــانس(  30356-:پژوهش علوم اجتماعی)فوق لیس ــی)فوق لیس ــناس :روان  30507-:جامعه ش
سی)فوق     سانس( شنا سانس(       30510-لی صالح و تربیت)فوق لی سی ا شنا سانس(     30513-:روان  سی تربیتی)فوق لی شنا شاوره)فوق    31104-:روان  :م

-:کارشناس امور تربیتی و مشاوره)فوق لیسانس(31455-:مطالعات خانواده)فوق لیسانس(31111-:مشاوره و راهنمایی)فوق لیسانس(  31107-لیسانس( 
:تحقیق در ارتباطات  32211-:روان شناسی    عمومی)فوق لیسانس(   31913-ت های پرورشی( و مشاوره)فوق لیسانس(   :راهنمای مشاوره )فعالی 31847

 :جمعیت شناسی)فوق لیسانس(32287-اجتماعی)فوق لیسانس(
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ــانس(    30510 ــانس، فوق لیس ــالح و تربیت)لیس ــی اص ــناس ــانس، فوق   30513-:روان ش ــی تربیتی)لیس ــناس ــانس(:روان ش :مددکاری  31013-لیس
:علوم اجتماعی  31636-:مشاوره و راهنمایی)لیسانس، فوق لیسانس(31107-:مشاوره)لیسانس، فوق لیسانس(31104-اجتماعی)لیسانس، فوق لیسانس(

سانس(    سانس، فوق لی سانس(       31847-گرایش خدمات اجتماعی)لی سانس، فوق لی شاوره)لی شی( و م شاوره )فعالیت های پرور :روان  31913-:راهنمای م
سانس(        سانس، فوق لی سی    عمومی)لی سانس(   32244-شنا سانس، فوق لی سی       32321-:علوم اجتماعی گرایش مدد کاری اجتماعی)لی شنا سیب  :ا

 :علوم اجتماعی گرایش مطالعات خانواده)لیسانس، فوق لیسانس(32322-اجتماعی)لیسانس، فوق لیسانس(
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:مهندسی کامپیوتر گرایش      معماری سیستم    31348-:انفورماتیك)لیسانس، فوق لیسانس(  30121-سانس( مار و کامپیوتر)لیسانس، فوق لی آ :30025
:کاربرد کامپیوتر 31447-:مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیك)لیسانس، فوق لیسانس(31350-های کامپیوتری)لیسانس، فوق لیسانس(

:مهندسی کامپیوتر 32161-دسی کامپیوتر گرایش سیستم های نرم افزاری)لیسانس، فوق لیسانس(:مهن31832-نالیزسیستم)لیسانس، فوق لیسانس(آو 
:علوم  32173-:مهندســی کامپیوتر گرایش هوش مصــنوعی)لیســانس، فوق لیســانس(32172-گرایش الگوریتم و محاســبات)لیســانس، فوق لیســانس(

 )فوق لیسانس(TI:مهندسی فناوری اطالعات 32213-کامپیوتر)لیسانس، فوق لیسانس(

508 

-:حقوق بین الملل عمومی)لیسانس، فوق لیسانس(  30424-:حقوق بین الملل)لیسانس، فوق لیسانس(  30423-:حقوق)لیسانس، فوق لیسانس(  30417
سانس(     30429 سانس، فوق لی سی)لی شنا سانس(     30431-:حقوق جزا و جرم  سانس، فوق لی صی)لی صو سانس، فوق   30435-:حقوق خ ضایی)لی :حقوق ق
سانس  سانس(      30440-(لی سانس، فوق لی سی)لی شنا سانس(      30771-:حقوق کیفری و جرم  سانس، فوق لی سی)لی شنا :علوم  30804-:علوم جزا و جرم 

:فقه و 30915-:فقه و حقوق جزا)لیسانس، فوق لیسانس(  30914-:فقه و حقوق اسالمی)فوق لیسانس، دکتری(  30913-قضایی)لیسانس، فوق لیسانس(   
 :حقوق عمومی)لیسانس، فوق لیسانس(31686-:فقه و حقوق خصوصی)فوق لیسانس، دکتری(30916-فوق لیسانس(حقوق جزای اسالمی)لیسانس، 

509 

سانس(      30504 ستثنایی)فوق لی سی      کودکان ا شنا سانس(      30510-:روان  صالح و تربیت)فوق لی سی ا شنا سی بالینی)فوق     30511-:روان  شنا :روان 
ــانس( ــی بالینی کودک و 30512-لیس ــناس ــانس(:روان ش ــانس( 30513-نوجوان)فوق لیس ــی تربیتی)فوق لیس ــناس ــی   30515-:روان ش ــناس :روان ش

سانس(     صیت)فوق لی سانس(    30517-شخ سی عمومی)فوق لی شنا سانس(    30519-:روان  سی نظامی)فوق لی شنا سنجش و اندازه گیری  30640-:روان  :
:کاردرمانی گرایش  31454-و راهنمایی)فوق لیســانس(:مشــاوره 31107-:علوم شــناختی)فوق لیســانس(30799-گرایش روان ســنجی)فوق لیســانس(

 :روان شناسی   سالمت)فوق لیسانس(31649-موزش پرورش کودکان استثنایی)فوق لیسانس(آ:علوم تربیتی گرایش 31643-روانی)فوق لیسانس(
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سانس، دکتری( آ :30024 سانس،     آ :30028-مار و جمعیت)فوق لی سانس، فوق لی شت)لی سانس،     آ :30030-دکتری(موزش بهدا شكی)فوق لی موزش پز
ــانس، دکتری(30129-دکتری( ــانی)فوق لیسـ ــانس، دکتری(30166-:اکولوژی انسـ ــانس، فوق لیسـ -:برنامه ریزی و مدیریت بهداشـــت عمومی)لیسـ
المندی)لیسانس،  :سالمت س30633-:سالمندشناسی)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(30626-:بهداشت عمومی)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(30177

-:مامایی)لیسـانس، فوق لیسـانس، دکتری(  30987-:علوم اجتماعی گرایش جمعیت شـناسـی)فوق لیسـانس، دکتری(   30730-فوق لیسـانس، دکتری( 
موزش بهداشــت و ارتقاء   آ :31929-:پزشــك عمومی)دکترای تخصــصــی(   30227-:مشــاوره در مامایی)لیســانس، فوق لیســانس، دکتری(   31106

 فوق لیسانس، دکتری(سالمت)لیسانس، 
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سانس( 30451 سانس(         30510-:خدمات اجتماعی)لی سانس، فوق لی صالح و تربیت)لی سی ا شنا سانس، فوق      30513-:روان  سی تربیتی)لی شنا :روان 
ــانس( ــانس(30724-لیس ــانس( 31013-:علوم اجتماعی)لیس ــانس، فوق لیس ــانس(  31104-:مددکاری اجتماعی)لیس ــانس، فوق لیس ــاوره)لیس -:مش

ــانس( :م31107 ــانس، فوق لیس ــاوره و راهنمایی)لیس ــانس(31636-ش ــانس، فوق لیس :راهنمای  31847-:علوم اجتماعی گرایش خدمات اجتماعی)لیس
سانس(        سانس، فوق لی شاوره)لی شی( و م شاوره )فعالیت های پرور سانس(      31913-م سانس، فوق لی سی    عمومی)لی شنا :علوم اجتماعی  32244-:روان 

:علوم اجتماعی گرایش مطالعات  32322-:اسیب شناسی اجتماعی)لیسانس، فوق لیسانس(     32321-سانس، فوق لیسانس(  گرایش مدد کاری اجتماعی)لی
 خانواده)لیسانس، فوق لیسانس(
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سانس(    31167 سانس، فوق لی سی برق گرایش قدرت)لی سانس(    31168-:مهند سانس، فوق لی سی برق گرایش مخابرات)لی سی برق   31172-:مهند :مهند
:مهندسی مواد گرایش خوردگی  31318-:مهندسی مواد گرایش استخراج فلزات)لیسانس، فوق لیسانس(31317-)لیسانس، فوق لیسانس(گرایش کنترل

سانس(   سانس، فوق لی سانس(     31319-و حفاظت مواد)لی سانس، فوق لی سرامیك)لی سی مواد گرایش  سایی و     31320-:مهند شنا سی مواد گرایش  :مهند
سا   سانس، فوق لی سانس(     31321-نس(انتخاب مواد)لی سانس، فوق لی شكل دادن فلزات)لی سی مواد گرایش  سانس،     31324-:مهند سی مكانیك)لی :مهند

ساخت و تولید)لیسانس، فوق لیسانس(     31329-فوق لیسانس(  :مهندسی   31712-:فیزیك)لیسانس، فوق لیسانس(  31582-:مهندسی مكانیك گرایش 
 برق گرایش الكترونیك)لیسانس، فوق لیسانس(
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سانس(   آ :30018 سانس، فوق لی سانس(     آ :30019-مار )لی سانس، فوق لی صادی اجتماعی)لی سانس(     آ :30022-مار اقت سانس، فوق لی ضی)لی -مار ریا
ــانس(  آ :30034 ــانس، فوق لیسـ ــی)لیسـ ــانس(  30526-موزش ریاضـ ــانس، فوق لیسـ ــی)لیسـ ــی کامپیوتر گرایش معماری     31138-:ریاضـ :مهندسـ

:مهندسی   31350-مهندسی کامپیوتر گرایش      معماری سیستم های کامپیوتری)لیسانس، فوق لیسانس(      :31348-کامپیوتر)لیسانس، فوق لیسانس(  
-:مهندســـی کامپیوتر کلیه    گرایش ها)لیســـانس، فوق لیســـانس(31351-کامپیوتر گرایش هوش مصـــنوعی و رباتیك)لیســـانس، فوق لیســـانس(

:ریاضی کاربردی)لیسانس،  32217-:علوم کامپیوتر)لیسانس، فوق لیسانس(32173-س(:مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار)لیسانس، فوق لیسان31887
 :دبیری ریاضی)لیسانس، فوق لیسانس(32280-فوق لیسانس(
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سانس(   30063 صاد)فوق لی سانس(      30065-:اقت سانس، فوق لی سالمی)لی صاد ا سانس(      30308-:اقت سانس، فوق لی صادی و برنامه ریزی)لی سعه اقت -:تو
سانس(    30408 سانس، فوق لی سابداری)لی سانس(    30409-:ح سانس، فوق لی سابداری و امور مالی)لی سانس(      30410-:ح سانس، فوق لی سی)لی سابر -:ح
:مدیریت اجرایی)لیسانس،   31021-موزشی)لیسانس، فوق لیسانس(   آ:مدیریت 31020-لوم اقتصادی()لیسانس، فوق لیسانس(   :علوم اقتصادی )ع 30742

سانس(  سانس(   31034-فوق لی سانس، فوق لی سانس(   31035-:مدیریت بازرگانی)لی سانس، فوق لی ستم و بهره     31061-:مدیریت بیمه)لی سی :مدیریت 
-:مدیریت منابع انســانی)لیســانس، فوق لیســانس(  31079-صــنعتی)لیســانس، فوق لیســانس(  :مدیریت 31065-وری)لیســانس، فوق لیســانس( 

 موزشی)لیسانس، فوق لیسانس(آ:مدیریت و برنامه ریزی 31083
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سانس(     30063 سانس، فوق لی صاد)لی سانس(       30065-:اقت سانس، فوق لی سالمی)لی صاد ا سانس، فوق      30308-:اقت صادی و برنامه ریزی)لی سعه اقت :تو
سانس(  سانس(     30408-لی سانس، فوق لی سابداری)لی سانس(     30409-:ح سانس، فوق لی سابداری و امور مالی)لی سانس، فوق      30410-:ح سی)لی سابر :ح
:مدیریت  31021-موزشــی)لیســانس، فوق لیســانس(آ:مدیریت 31020-تصــادی )علوم اقتصــادی()لیســانس، فوق لیســانس(:علوم اق30742-لیســانس(

سانس(    سانس، فوق لی سانس(   31034-اجرایی)لی سانس، فوق لی سانس(   31035-:مدیریت بازرگانی)لی سانس، فوق لی :مدیریت  31061-:مدیریت بیمه)لی
-:مدیریت منابع انسانی)لیسانس، فوق لیسانس(  31079-:مدیریت صنعتی)لیسانس، فوق لیسانس(   31065-سیستم و بهره وری)لیسانس، فوق لیسانس(    

 موزشی)لیسانس، فوق لیسانس(آ:مدیریت و برنامه ریزی 31083
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  :علوم اسالمی 30741-حوزوی)فوق لیسانس(  3:سطح  30630-حوزوی)لیسانس(  2:سطح  30629-:زبان و ادبیات عرب)لیسانس، فوق لیسانس(  30541
:فقه و 30913-:فرهنگ و معارف اسالمی)لیسانس، فوق لیسانس(   30906-:علوم قرانی)لیسانس، فوق لیسانس(  30802-رضوی)لیسانس، فوق لیسانس(   

-:فلســفه و حكمت اســالمی)لیســانس، فوق لیســانس(30925-:فلســفه)لیســانس، فوق لیســانس(30920-حقوق اســالمی)لیســانس، فوق لیســانس(
ــی الهیات و معا31014 ــانس( :مدرس ــانس، فوق لیس ــالمی)لیس ــانس(  31015-رف اس ــانس، فوق لیس ــالمی)لیس ــی معارف اس :معارف  31118-:مدرس

:دبیری زبان و 32274-:کالم)لیسانس، فوق لیسانس(  31479-:معارف اسالمی و تبلیغ)لیسانس، فوق لیسانس(   31120-اسالمی)لیسانس، فوق لیسانس(   
 نی و عربی)لیسانس، فوق لیسانس(:دبیری دی32275-ادبیات عرب)لیسانس، فوق لیسانس(
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سانس(        30504 سانس، فوق لی ستثنایی)لی سی      کودکان ا شنا سانس(        30510-:روان  سانس، فوق لی صالح و تربیت)لی سی ا شنا :روان  30511-:روان 
شناسی تربیتی)لیسانس،      :روان30513-:روان شناسی بالینی کودک و نوجوان)لیسانس، فوق لیسانس(    30512-شناسی بالینی)لیسانس، فوق لیسانس(    

:روان شناسی    30519-:روان شناسی عمومی)لیسانس، فوق لیسانس(    30517-:روان شناسی شخصیت)لیسانس، فوق لیسانس(       30515-فوق لیسانس( 
سانس(    سانس، فوق لی سانس(      30640-نظامی)لی سانس، فوق لی سنجی)لی سنجش و اندازه گیری گرایش روان  سانس، فوق    30799-: شناختی)لی :علوم 

:علوم تربیتی گرایش  31643-:کاردرمانی گرایش روانی)لیسانس، فوق لیسانس(  31454-:مشاوره و راهنمایی)لیسانس، فوق لیسانس(   31107-سانس( لی
 :روان شناسی   سالمت)لیسانس، فوق لیسانس(31649-موزش پرورش کودکان استثنایی)لیسانس، فوق لیسانس(آ
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:تاریخ انقالب اسالمی)لیسانس،     30240-کلیه گرایش ها)لیسانس، فوق لیسانس(   -:تاریخ 30238-لیسانس(  :پژوهش علوم اجتماعی)لیسانس، فوق 30234
سانس(  سی    30358-فوق لی شنا سانس(    -:جامعه  سانس، فوق لی سانس(         30359-کلیه گرایش ها)لی سانس، فوق لی سالمی)لی سی انقالب ا شنا -:جامعه 

سانس(       30370 سانس، فوق لی سی)لی سیا سانس(    -جغرافیای طبیعی :30377-:جغرافیای  سانس، فوق لی :جغرافیای طبیعی و  30380-کلیه گرایش ها)لی
سانی   سانس(    -ان سانس، فوق لی سانس(       30548-کلیه گرایش ها)لی سانس، فوق لی سی)لی شنا سانس، فوق    -:ژئوفیزیك 30613-:زمین  کلیه گرایش ها)لی

:علوم سیاسی)لیسانس،      30797-:علوم زمین)لیسانس، فوق لیسانس(  30792-نس(کلیه گرایش ها)لیسانس، فوق لیسا   -:علوم اجتماعی 30733-لیسانس( 
 :مردم شناسی)لیسانس، فوق لیسانس(32288-:جمعیت شناسی)لیسانس، فوق لیسانس(32287-فوق لیسانس(
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سانس(     آ:برنامه ریزی 30154 سانس، فوق لی شی)لی سانس(     30158-موز سانس، فوق لی سی)لی سانس، فوق     آات :تحقیق30265-:برنامه ریزی در شی)لی موز
سانس(  سانس(    آ:تكنولوژی 30332-لی سانس، فوق لی شی)لی سانس(  30462-موز سانس، فوق لی سانس،      30511-:دبیر امور تربیتی)لی سی بالینی)لی شنا :روان 

و اندازه گیری   :سنجش30640-:روان شناسی عمومی)لیسانس، فوق لیسانس(30517-:روان شناسی تربیتی)لیسانس، فوق لیسانس(    30513-فوق لیسانس( 
-:فلسـفه تعلیم و تربیت)لیسـانس، فوق لیسـانس(   30921-:علوم تربیتی)لیسـانس، فوق لیسـانس(  30753-گرایش روان سـنجی)لیسـانس، فوق لیسـانس(   

:مشــاوره)لیســانس، فوق  31104-موزشــی)لیســانس، فوق لیســانس(آ:مدیریت و برنامه ریزی 31083-موزشــی)لیســانس، فوق لیســانس(آ:مدیریت 31020
 :روان شناسی    شخصیت)لیسانس، فوق لیسانس(31521-:مشاوره و راهنمایی)لیسانس، فوق لیسانس(31107-سانس(لی
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ــانس( 30093 ــانس، فوق لیس ــالمی)لیس ــانس( 30156-:الهیات و معارف اس ــانس، فوق لیس :برنامه ریزی علوم 30162-:برنامه ریزی امور فرهنگی)لیس
ــانس، فوق  ــانس(اجتماعی)لیس ــانس( 30234-لیس ــانس، فوق لیس ــانس، فوق 30264-:پژوهش علوم اجتماعی)لیس :تحقیق در ارتباطات اجتماعی)لیس

:زبان خارجی بین  30535-:خدمات اجتماعی)لیســـانس، فوق لیســـانس(30451-:جامعه شـــناســـی)لیســـانس، فوق لیســـانس(30356-لیســـانس(
ــانس(  ــانس، فوق لیس ــانس( :زبان و ادبیات عرب)ل30541-المللی)لیس ــانس، فوق لیس ــانس( 30542-یس ــانس، فوق لیس ــی)لیس -:زبان و ادبیات فارس

سانس(  30724 سانس، فوق لی سانس(     30798-:علوم اجتماعی)لی سانس، فوق لی سی و روابط بین الملل)لی سیا سانس، فوق  30802-:علوم  :علوم قرانی)لی
ــانس( ــانس(   30814-لیسـ ــانس، فوق لیسـ ــانس( :فرهنگ و ارتباطات   30904-:علوم و حدیث)لیسـ ــانس، فوق لیسـ :فرهنگ و معارف    30906-)لیسـ

 :مدیریت امور فرهنگی)لیسانس، فوق لیسانس(31029-اسالمی)لیسانس، فوق لیسانس(
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موزشی)لیسانس، فوق   آ:تحقیقات 30265-:برنامه ریزی درسی)لیسانس، فوق لیسانس(   30158-موزشی)لیسانس، فوق لیسانس(   آ:برنامه ریزی 30154
:روان شناسی بالینی)لیسانس،  30511-:دبیر امور تربیتی)لیسانس، فوق لیسانس(30462-موزشی)لیسانس، فوق لیسانس(آولوژی :تكن30332-لیسانس( 

:سنجش و اندازه   30640-:روان شناسی عمومی)لیسانس، فوق لیسانس(     30517-:روان شناسی تربیتی)لیسانس، فوق لیسانس(     30513-فوق لیسانس( 
:فلســفه تعلیم و تربیت)لیســانس، فوق 30921-:علوم تربیتی)لیســانس، فوق لیســانس(30753-فوق لیســانس(گیری گرایش روان ســنجی)لیســانس، 

یت    31020-لیســـانس( مدیر ــی)لیســـانس، فوق لیســـانس(  آ: مه ریزی       31083-موزشـ نا یت و بر مدیر ــی)لیســـانس، فوق لیســـانس(  آ: -موزشـ
سانس(     31104 سانس، فوق لی شاوره)لی سانس، ف   31107-:م شاوره و راهنمایی)لی سانس( :م سانس، فوق          31521-وق لی صیت)لی شخ سی     شنا :روان 

 موزش ابتدایی و روانشناسی کلیه گرایش ها)لیسانس، فوق لیسانس(آ :32303-لیسانس(
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 هامحل شغل تحصيلي احراز شرايط ديكد و كد -2جدول شماره ادامه 

 احراز شرايط كد كد و عنوان رشته و مقطع تحصيلي

:مهندســی کامپیوتر گرایش  31347-:مهندســی فناوری اطالعات)لیســانس(31280-:انفورماتیك)لیســانس(30121-اطالعات)لیســانس(:امنیت 30100
ــانس(  ــخت افزار)لیس ــانس(  31348-س ــتم های کامپیوتری)لیس ــیس ــی کامپیوتر گرایش      معماری س ــی 31564-:مهندس ــانس(TI:مهندس -)لیس

-:مهندسـی فناوری اطالعات گرایش شـبكه و امنیت)لیسـانس(   31768-گرایش امنیت)لیسـانس( :مهندسـی فناوری اطالعات گرایش شـبكه و   31700
:مهندســی  31844-:فناوری اطالعات گرایش مخابرات امن)لیسـانس( 31840-:مهندسـی کامپیوتر گرایش سـیسـتم های نرم افزاری)لیسـانس(    31832

:مهندســی فناوری 31873-طالعات گرایش مخابرات امن)لیســانس(:مهندســی فناوری ا31853-فناوری اطالعات گرایش امنیت اطالعات)لیســانس(
:مهندسی فن اوری اطالعات   31910-:مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار)لیسانس(  31887-اطالعات گرایش مدیریت سیستم های اطالعاتی)لیسانس(   

 سانس(:مهندسی فناوری اطالعات گرایش امنیت شبكه)لی31967-گرایش شبكه های کامپیوتری)لیسانس(
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هداشــــت)فوق لیســــانس(   موزشآ :30028-:الودگی محیط زیســــت)فوق لیســــانس(30015 -محیط زیســــت)فوق لیســــانس( موزشآ :30037-ب
سانس، دکتری( 30043 سانس(   30129-:اپیدمیولوژی)فوق لی سانی)فوق لی سانس(    موزشآ:برنامه ریزی مدیریت و 30164-:اکولوژی ان ست)فوق لی -محیط زی
ــانس( 30171 ــت ایمنی و مواد غذایی)فوق لیس ــانس( 30172-:بهداش ــت پرتوها)فوق لیس ــانس( 30180-:بهداش ــت محیط)لیس :بیوتكنولوژی  30209-:بهداش

مت ایمنی و  :مدیریت سال 31056-:مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی)فوق لیسانس(  31047-:سیاست گذاری سالمت)دکتری(   30643-محیطی)فوق لیسانس( 
سانس(    ست)فوق لی سانس(   31075-محیط زی ست)فوق لی سانس(   31145-:مدیریت محیط زی ست)فوق لی سی    31175-:منابع طبیعی گرایش محیط زی :مهند

:مهندسی محیط زیست)فوق لیسانس،     31285-:مهندسی عمران گرایش محیط زیست)فوق لیسانس(   31264-بهداشت محیط)لیسانس، فوق لیسانس، دکتری(   
 :مهندسی عمران گرایش اب و فاضالب)فوق لیسانس(32129-بهداشت و ارتقاء سالمت)دکتری( موزشآ :31929-دکتری(
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سالمی  30094 سانس(    -:الهیات و معارف ا سانس، فوق لی سانس(   30541-کلیه گرایش ها)لی سانس، فوق لی سطح  30629-:زبان و ادبیات عرب)لی :2 
:علوم اســالمی  30741-:علوم اســالمی کلیه گرایش ها)لیســانس، فوق لیســانس(30740-س(حوزوی)فوق لیســان 3:ســطح 30630-حوزوی)لیســانس(

:فقه و 30913-:فرهنگ و معارف اسالمی)لیسانس، فوق لیسانس(   30906-:علوم قرانی)لیسانس، فوق لیسانس(  30802-رضوی)لیسانس، فوق لیسانس(   
-:فلســفه و حكمت اســالمی)لیســانس، فوق لیســانس(30925-(:فلســفه)لیســانس، فوق لیســانس30920-حقوق اســالمی)لیســانس، فوق لیســانس(

ــانس(  31014 ــانس، فوق لیس ــالمی)لیس ــی الهیات و معارف اس ــانس(  31015-:مدرس ــانس، فوق لیس ــالمی)لیس ــی معارف اس :معارف  31118-:مدرس
:دبیری زبان و 32274-لیسانس( :کالم)لیسانس، فوق  31479-:معارف اسالمی و تبلیغ)لیسانس، فوق لیسانس(   31120-اسالمی)لیسانس، فوق لیسانس(   

 :علوم قران و حدیث)لیسانس، فوق لیسانس(32301-:دبیری دینی و عربی)لیسانس، فوق لیسانس(32275-ادبیات عرب)لیسانس، فوق لیسانس(
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مولكولی)لیسانس،   :زیست شناسی گرایش ژنتیك30578-:بیوشیمی)لیسانس، فوق لیسانس(30213-علوم تجربی)لیسانس، فوق لیسانس(  موزشآ :30036
:زیست شناسی گرایش سلولی و مولكولی)لیسانس،        30580-:زیست شناسی گرایش سلولی تكوینی گیاهی)لیسانس، فوق لیسانس(       30579-فوق لیسانس( 
  :زیست شناسی گرایش فیزیولوژی جانوری)لیسانس،     30588-:زیست شناسی گرایش سیستماتیك گیاهی)لیسانس، فوق لیسانس(        30583-فوق لیسانس( 
سانس(  سانس(       30589-فوق لی سانس، فوق لی سی گرایش فیزیولوژی گیاهی)لی شنا ست  سانس، فوق           30590-:زی سی)لی شنا سی گرایش گیاه  شنا ست  :زی

:علوم  30768-:زیست شناسی کلیه گرایش ها)لیسانس، فوق لیسانس(      30597-:زیست شناسی میكروبیولوژی)لیسانس، فوق لیسانس(      30594-لیسانس( 
:علوم زیستی بیولوژیك   30793-:علوم جانوری گرایش فیزیولوژی جانوری)لیسانس، فوق لیسانس(  30770-ی)لیسانس، فوق لیسانس(  جانوری گرایش تكوین

 :زیست شناسی گرایش میكروبیولوژی)لیسانس، فوق لیسانس(31747-علوم دریایی اقیانوسی)لیسانس، فوق لیسانس(

526 

موزش آ:علوم تربیتی گرایش   30754-نامه ریزی و تحلیل سیستم ها)لیسانس، فوق لیسانس(     :بر30165-موزشی)فوق لیسانس(  آ:برنامه ریزی 30154
:مدیریت  31035-:مدیریت بازرگانی)لیســانس(31034-موزشــی)لیســانس، فوق لیســانس(آ:مدیریت 31020-و بهســازی منابع انســانی)فوق لیســانس(

:مدیریت سیستم و 31061-:مدیریت سیستم ها)فوق لیسانس(31059-سانس( :مدیریت دولتی کلیه گرایش ها)لیسانس، فوق لی 31052-بیمه)لیسانس( 
ــانس( ــانس(   31065-بهره وری)فوق لیسـ ــنعتی)لیسـ ــانس(    31079-:مدیریت صـ ــانی)فوق لیسـ :مدیریت و برنامه ریزی      31083-:مدیریت منابع انسـ

:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول)فوق  31928-لیسانس( :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی)فوق 31927-موزشی)لیسانس، فوق لیسانس(   آ
ــانس( ــانس(32310-لیس ــانس( 32318-:مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی)فوق لیس ــتراتژیك)فوق لیس -:مدیریت اجرایی گرایش مدیریت اس

 نی)فوق لیسانس(:مدیریت اجرایی گرایش منابع انسا32330-:مدیریت اجرایی گرایش مدیریت مالی)فوق لیسانس(32329
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سانس،      30410-:حسابداری و امور مالی)لیسانس(  30409-:حسابداری)لیسانس، فوق لیسانس(    30408-:اقتصاد نظری)لیسانس(  30080 :حسابرسی)لی
:علوم اقتصــادی گرایش برنامه ریزی ســیســتم های اقتصــادی)فوق  30746-:علوم اقتصــادی )علوم اقتصــادی()فوق لیســانس(30742-فوق لیســانس(

ــانس(ل ــانس(  30747-یس ــادی و برنامه ریزی)فوق لیس ــعه اقتص ــادی گرایش توس ــانس( آ:مدیریت 31020-:علوم اقتص ــانس، فوق لیس ــی)لیس -موزش
:مدیریت سیستم و بهره    31061-:مدیریت دولتی)لیسانس، فوق لیسانس(  31051-:مدیریت بیمه)لیسانس( 31035-:مدیریت بازرگانی)لیسانس( 31034

ــانس( م 31065-وری)فوق لیسـ ــانس(  : ــنعتی)لیسـ ــانس(     31074-دیریت صـ ــانس، فوق لیسـ مالی)لیسـ مدیریت  مه ریزی       31083-: مدیریت و برنا :
سانس(     آ سانس، فوق لی شی)لی سانس(     31496-موز ستم ها)فوق لی سی :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی)فوق  31927-:مدیریت گرایش مدیریت 

ــانس( ــانس(:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول)فوق ل       31928-لیسـ ــانس(       32310-یسـ -:مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی)فوق لیسـ
 :مدیریت اجرایی گرایش مدیریت مالی)فوق لیسانس(32329

528 

سانس(   30104 سانس، فوق لی سانس(   IBM:مدیریت 31018-:امور دولتی)لی سانس، فوق لی سانس(    آ:مدیریت 31020-)لی سانس، فوق لی شی)لی -موز
سانس(   31021 سانس، فوق لی سانس(     31023-:مدیریت اجرایی)لی سانس، فوق لی ستراتژیك)لی سانس، فوق  31028-:مدیریت ا :مدیریت امور دفتری)لی

-نس(:مدیریت دولتی)لیســا31051-:مدیریت بیمه)لیســانس، فوق لیســانس(31035-:مدیریت بازرگانی)لیســانس، فوق لیســانس(31034-لیســانس(
:مدیریت مالی)لیسانس، فوق  31074-:مدیریت صنعتی)لیسانس، فوق لیسانس(   31065-:مدیریت سیستم و بهره وری)لیسانس، فوق لیسانس(     31061

:مدیریت گرایش مدیریت سیاست گذاری بخش عمومی)لیسانس،      31493-موزشی)لیسانس، فوق لیسانس(   آ:مدیریت و برنامه ریزی 31083-لیسانس( 
سانی)لیسانس، فوق   31495-:مدیریت گرایش مدیریت رفتاری)لیسانس، فوق لیسانس(  31494-فوق لیسانس(  :مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع ان

ــانس( ــانس( 31496-لیس ــانس، فوق لیس ــتم ها)لیس ــیس ــانس، فوق 31861-:مدیریت گرایش مدیریت س ــانی)لیس :مدیریت گرایش مدیریت منابع انس
 ول اداری)فوق لیسانس(:مدیریت دولتی گرایش تح32308-لیسانس(
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 هامحل شغل تحصيلي احراز شرايط ديكد و كد -2جدول شماره ادامه 

 احراز شرايط كد كد و عنوان رشته و مقطع تحصيلي

سانس،      30410-:حسابداری و امور مالی)لیسانس(  30409-:حسابداری)لیسانس، فوق لیسانس(    30408-:اقتصاد نظری)لیسانس(  30080 :حسابرسی)لی
:علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادی)فوق  30746-:علوم اقتصادی )علوم اقتصادی()لیسانس، فوق لیسانس(    30742-فوق لیسانس( 

ــانس( ــانس(  30747-لیس ــادی و برنامه ریزی)فوق لیس ــعه اقتص ــادی گرایش توس ــانس( آ:مدیریت 31020-:علوم اقتص ــانس، فوق لیس ــی)لیس -موزش
:مدیریت سیستم و بهره    31061-:مدیریت دولتی)لیسانس، فوق لیسانس(  31051-:مدیریت بیمه)لیسانس( 31035-:مدیریت بازرگانی)لیسانس( 31034

ــانس( ــانس(   31065-وری)فوق لیسـ ــنعتی)لیسـ مدیریت صـ ــانس(     31074-: ــانس، فوق لیسـ مالی)لیسـ مدیریت  مه ریزی       31083-: مدیریت و برنا :
سانس(     آ سانس، فوق لی شی)لی سانس(     31496-موز ستم ها)فوق لی سی :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی)فوق  31927-:مدیریت گرایش مدیریت 

ــانس( ــانس(       31928-لیسـ ــانس(       32310-:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول)فوق لیسـ -:مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی)فوق لیسـ
 ش مدیریت مالی)فوق لیسانس(:مدیریت اجرایی گرای32329
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سانس،      30410-:حسابداری و امور مالی)لیسانس(  30409-:حسابداری)لیسانس، فوق لیسانس(    30408-:اقتصاد نظری)لیسانس(  30080 :حسابرسی)لی
:علوم اقتصــادی گرایش برنامه ریزی ســیســتم های اقتصــادی)فوق  30746-:علوم اقتصــادی )علوم اقتصــادی()فوق لیســانس(30742-فوق لیســانس(

ــانس( ــانس(  :علوم اق30747-لیس ــادی و برنامه ریزی)فوق لیس ــعه اقتص ــادی گرایش توس ــانس( آ:مدیریت 31020-تص ــانس، فوق لیس ــی)لیس -موزش
:مدیریت سیستم و بهره    31061-:مدیریت دولتی)لیسانس، فوق لیسانس(  31051-:مدیریت بیمه)لیسانس( 31035-:مدیریت بازرگانی)لیسانس( 31034

صنعتی)لیسانس،   31065-وری)فوق لیسانس(  :مدیریت و برنامه ریزی  31083-:مدیریت مالی)لیسانس، فوق لیسانس(  31074-فوق لیسانس( :مدیریت 
سانس(     آ سانس، فوق لی شی)لی سانس(     31496-موز ستم ها)فوق لی سی :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی)فوق  31927-:مدیریت گرایش مدیریت 

ــانس( ــانس(       31928-لیسـ ــانس(       32310-:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول)فوق لیسـ -:مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی)فوق لیسـ
 :مدیریت اجرایی گرایش مدیریت مالی)فوق لیسانس(32329
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-:حســابداری و امور مالی)لیســانس، فوق لیســانس(30409-:حســابداری)لیســانس، فوق لیســانس(30408-:اقتصــاد نظری)لیســانس، فوق لیســانس(30080
سانس، فوق ل     30410 سی)لی سابر سانس( :ح سانس(       30742-ی سانس، فوق لی صادی()لی صادی )علوم اقت صادی گرایش برنامه ریزی   30746-:علوم اقت :علوم اقت

موزشی)لیسانس، فوق    آ:مدیریت 31020-:علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی)فوق لیسانس(     30747-سیستم های اقتصادی)فوق لیسانس(     
:مدیریت  31061-:مدیریت دولتی)لیسانس، فوق لیسانس(31051-:مدیریت بیمه)لیسانس، فوق لیسانس(31035-یسانس(:مدیریت بازرگانی)ل31034-لیسانس( 

:مدیریت  31083-:مدیریت مالی)لیسانس، فوق لیسانس(  31074-:مدیریت صنعتی)لیسانس، فوق لیسانس(   31065-سیستم و بهره وری)لیسانس، فوق لیسانس(    
سالمی و مدیریت  31126-لیسانس(  موزشی)لیسانس، فوق  آو برنامه ریزی  سیستم    31496-مالی)لیسانس، فوق لیسانس(   -:معارف ا :مدیریت گرایش مدیریت 

سانس(    سانس، فوق لی سانس(   31686-ها)لی سانس، فوق لی سانس(     31824-:حقوق عمومی)لی سانس، فوق لی صادی)لی :مدیریت بازرگانی  31927-:مدیریت اقت
:مدیریت بازرگانی گرایش  32310-:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول)لیســانس، فوق لیســانس(31928-گرایش مدیریت مالی)لیســانس، فوق لیســانس(

 :مدیریت اجرایی گرایش مدیریت مالی)لیسانس، فوق لیسانس(32329-بازرگانی داخلی)لیسانس، فوق لیسانس(

532 

ــانس( آ :30036 ــانس، فوق لیس ــانس، فوق 30213-موزش علوم تجربی)لیس ــیمی)لیس ــانس( :بیوش ــی گرایش ژنتیك    30578-لیس ــناس ــت ش :زیس
:زیست شناسی گرایش سلولی  30580-:زیست شناسی گرایش سلولی تكوینی گیاهی)لیسانس، فوق لیسانس(30579-مولكولی)لیسانس، فوق لیسانس(  

سانس(    سانس، فوق لی سانس(           30583-و مولكولی)لی سانس، فوق لی ستماتیك گیاهی)لی سی سی گرایش  شنا ست  ست 30588-:زی سی گرایش      :زی شنا
:زیست شناسی گرایش     30590-:زیست شناسی گرایش فیزیولوژی گیاهی)لیسانس، فوق لیسانس(     30589-فیزیولوژی جانوری)لیسانس، فوق لیسانس(  

سانس(       سانس، فوق لی سی)لی شنا سانس(        30597-گیاه  سانس، فوق لی سی کلیه گرایش ها)لی شنا ست  سانس(     30664-:زی سانس، فوق لی شیمی)لی :-
سانس(  :علوم 30752 سانس، فوق لی سانس(  30768-تجربی)لی سانس، فوق لی :علوم جانوری گرایش فیزیولوژی  30770-:علوم جانوری گرایش تكوینی)لی

:مهندســی برق گرایش  31167-:علوم زیســتی بیولوژیك علوم دریایی اقیانوســی)لیســانس، فوق لیســانس( 30793-جانوری)لیســانس، فوق لیســانس(
سانس(    سانس، فوق لی سانس(    31168-قدرت)لی سانس، فوق لی سی برق گرایش مخابرات)لی سانس، فوق    31172-:مهند سی برق گرایش کنترل)لی :مهند

ستخراج فلزات)لیسانس، فوق لیسانس(     31317-:مهندسی شیمی کلیه گرایش ها)لیسانس، فوق لیسانس(     31235-لیسانس(  -:مهندسی مواد گرایش ا
سان   31318 سی مواد گرایش خوردگی و حفاظت مواد)لی سانس( :مهند سانس(       31319-س، فوق لی سانس، فوق لی سرامیك)لی سی مواد گرایش  -:مهند
:مهندسـی مواد گرایش شـكل دادن فلزات)لیسـانس، فوق    31321-:مهندسـی مواد گرایش شـناسـایی و انتخاب مواد)لیسـانس، فوق لیسـانس(     31320

ــانس( ــانس(     31324-لیسـ ــانس، فوق لیسـ ــی مكانیك)لیسـ ــاخت      31337-:مهندسـ ــی مكانیك سـ ــانس(  :مهندسـ ــانس، فوق لیسـ -و تولید)لیسـ
ــانس( 31582 ــانس، فوق لیس ــانس( 31712-:فیزیك)لیس ــانس، فوق لیس ــی برق گرایش الكترونیك)لیس ــی گرایش   31747-:مهندس ــناس ــت ش :زیس

 :دبیر علوم تجربی)لیسانس، فوق لیسانس(32286-میكروبیولوژی)لیسانس، فوق لیسانس(
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 534 :علوم اجتماعی گرایش مدد کاری اجتماعی)لیسانس(32244-لیسانس(:روان شناسی بالینی)لیسانس,فوق 30511

 535 :علوم اجتماعی گرایش مدد کاری اجتماعی)لیسانس,فوق لیسانس(32244-:روان شناسی بالینی)لیسانس,فوق لیسانس(30511

-:اموزش پزشكی)فوق لیسانس,دکتری(  30030-لیسانس,دکتری( :اموزش بهداشت)لیسانس,فوق   30028-:امار و جمعیت)فوق لیسانس,دکتری( 30024
:بهداشــت  30177-:برنامه ریزی و مدیریت بهداشــت عمومی)لیســانس,فوق لیســانس,دکتری(30166-:اکولوژی انســانی)فوق لیســانس,دکتری(30129

-ق لیســانس,دکتری(:ســالمندشــناســی)لیســانس,فو30626-:پزشــك عمومی)دکترای تخصــصــی(30227-عمومی)لیســانس,فوق لیســانس,دکتری(
ــانس,دکتری(     30633 ــانس,فوق لیسـ ندی)لیسـ ــالم ــالمت سـ ــانس,دکتری(     30730-:سـ ــی)فوق لیسـ ناسـ ــ یت شـ ماعی گرایش جمع -:علوم اجت
:اموزش بهداشـــت و ارتقاء  31929-:مشـــاوره در مامایی)لیســـانس,فوق لیســـانس,دکتری(31106-:مامایی)لیســـانس,فوق لیســـانس,دکتری(30987

 تری(سالمت)لیسانس,فوق لیسانس,دک
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 جدول راهنماي انتخاب شغل محل بر اساس كد شرايط احراز -3جدول شماره 

 كد شرايط احراز شغل محل

11094, 11143, 12322 1 
12024 2 

10948, 10949, 10984, 11751, 11752, 11753, 12983 3 

10167, 10552, 10636, 10637, 10638, 10639, 10640, 10641, 10642, 10643, 10974, 10975, 10976, 10977, 11017, 

11018, 11019, 11020, 11021, 11022, 11023, 11108, 11109, 11110, 11111, 11112, 11113, 11114, 11115, 11116, 

11150, 11172, 11244, 11245, 11246, 11248, 11249, 11250, 11251, 11252, 11253, 11254, 11255, 11256, 11257, 

11258, 11259, 11260, 11261, 11262, 11351, 11352, 11353, 11354, 11355, 11356, 11735, 11736, 11737, 11738, 

11739, 11740, 11741, 11742, 11806, 11807, 11808, 11809, 11810, 11811, 11812, 11813, 11814, 11815, 11816, 

11817, 11818, 11819, 11820, 11821, 11822, 11823, 11824, 11890, 11891, 11892, 11982, 11983, 12042, 12043, 

12277, 12278, 12279, 12280, 12281, 12282, 12283, 12284, 12285, 12286, 12287, 12288, 12289, 12290, 12291, 

12292, 12293, 12294, 12295, 12296, 12297, 12298, 12299, 12300, 12301, 12302, 12303, 12304, 12305, 12306, 

12307, 12308, 12330, 12369, 12370, 12371, 12455, 12457, 12718, 12719, 12720, 12721, 12722, 12723, 12724, 

12725, 12726, 12787, 12788, 12789, 12790, 12791, 12792, 12793, 12794, 12795, 12796, 12797, 12798, 12799, 

12832, 12966, 12967, 12968, 12969, 12970, 12971, 12972, 12973, 12974, 13152, 13153, 13154, 13155, 13156, 

13157, 13158, 13159, 13160, 13161, 13162, 13163, 13164, 13165, 13166, 13167, 13168, 13169, 13170, 13171, 

13172, 13173, 13174, 13175, 13176, 13177, 13178, 13222, 13223, 13224, 13225, 13226, 13227, 13228, 13229 

4 

11039, 12002, 12089, 12340, 12807 5 

13478, 13479, 13480, 13481, 13482, 13483, 13484, 13485, 13486, 13487, 13488, 13489, 13490, 13491, 13492, 

13493, 13494, 13495, 13496, 13497, 13498, 13499, 13500, 13501, 13502, 13503, 13504, 13505, 13506, 13507, 

13508, 13509, 13510, 13511, 13512, 13513, 13514, 13515, 13516, 13517, 13518, 13519, 13520, 13521, 13522, 

13523, 13524, 13525, 13526, 13527, 13528, 13529, 13530, 13531, 13532, 13533, 13534, 13535, 13536, 13537, 

13538, 13539, 13540, 13541, 13542, 13543, 13544, 13545, 13546, 13547, 13548, 13549, 13550, 13551, 13552, 

13553, 13554, 13555, 13556, 13557, 13558, 13559, 13560, 13561, 13562, 13563, 13564, 13565, 13566, 13567, 

13568, 13569, 13570, 13571, 13572, 13573, 13574, 13575, 13576, 13577, 13578, 13579, 13580, 13581, 13582, 

13583, 13584 

6 

10080, 10085, 10088, 10097, 10098, 10099, 10100, 10111, 10139, 10145, 10146, 10160, 10194, 10195, 10196, 

10435, 10524, 10525, 10526, 10527, 10528, 10543, 10563, 10564, 10565, 10566, 10567, 10568, 10569, 10950, 

10951, 10952, 10961, 10985, 10986, 10987, 10988, 10989, 10990, 11004, 11030, 11031, 11032, 11033, 11034, 

11035, 11036, 11077, 11119, 11120, 11121, 11126, 11157, 11181, 11182, 11183, 11185, 11186, 11187, 11188, 

11189, 11190, 11191, 11192, 11193, 11194, 11195, 11196, 11197, 11225, 11268, 11326, 11327, 11328, 11329, 

11330, 11331, 11332, 11333, 11340, 11341, 11471, 11754, 11755, 11756, 11757, 11758, 11800, 11877, 11878, 

11888, 11966, 11989, 11990, 11991, 11992, 11993, 11994, 12109, 12167, 12168, 12169, 12170, 12171, 12172, 

12173, 12174, 12175, 12176, 12177, 12178, 12179, 12180, 12181, 12182, 12183, 12184, 12185, 12186, 12187, 

12188, 12189, 12190, 12191, 12192, 12193, 12194, 12195, 12196, 12197, 12198, 12199, 12200, 12201, 12202, 

12203, 12243, 12334, 12335, 12336, 12337, 12338, 12352, 12353, 12436, 12438, 12440, 12445, 12481, 12482, 

12568, 12683, 12686, 12687, 12699, 12737, 12738, 12739, 12740, 12741, 12742, 12743, 12744, 12746, 12747, 

12748, 12749, 12750, 12752, 12753, 12754, 12779, 12782, 12804, 12923, 12924, 12925, 12926, 12927, 12928, 

12929, 12930, 12931, 12932, 12933, 12934, 12935, 12936, 12937, 12938, 12939, 12940, 12953, 13024, 13025, 

13070, 13091, 13092, 13093, 13094, 13095, 13096, 13097, 13098, 13141, 13184, 13185, 13186, 13187, 13188, 

13189, 13201 

7 

10093, 10094, 10095, 10096, 10558, 10559, 10560, 10561, 10562, 10982, 10983, 11027, 11028, 11029, 11876, 

12310, 12332, 12434, 12735, 12736, 12803, 13088, 13089, 13090, 13181, 13182, 13183, 14138 
8 

10038, 10039, 10040, 10110, 10310, 10431, 10432, 10433, 10434, 10594, 10595, 10960, 11003, 11076, 11125, 

11163, 11224, 11293, 11470, 11606, 11607, 11797, 11798, 11799, 11841, 11922, 11964, 11965, 12022, 12102, 

12103, 12104, 12105, 12106, 12107, 12108, 12242, 12402, 12403, 12444, 12563, 12564, 12565, 12566, 12567, 

12697, 12698, 12776, 12777, 12778, 12811, 12887, 13069 

9 

10176, 10264, 10382, 10383, 10384, 10385, 10529, 10570, 10571, 10597, 10681, 10786, 10849, 10850, 10851, 

10852, 10853, 10854, 10855, 10856, 10857, 10911, 11005, 11038, 11078, 11158, 11159, 11160, 11161, 11162, 

11226, 11334, 11414, 11472, 11589, 11609, 11801, 11843, 11905, 11906, 11924, 11995, 11996, 11997, 11998, 

11999, 12000, 12001, 12085, 12086, 12087, 12088, 12204, 12244, 12339, 12396, 12397, 12405, 12483, 12569, 

12640, 12688, 12755, 12756, 12757, 12780, 12806, 12867, 12889, 12954, 13026, 13027, 13142, 13202, 13956, 

13957, 13958, 13959, 13960, 13961, 13962, 13963, 13964, 13965, 13966, 13967, 13968, 13969, 13970, 13971, 

13972, 13973, 13974, 13975, 13976, 13977, 13978, 13979, 13980, 13981, 13982, 13983, 13984, 13985, 13986, 

13987, 13988, 13989, 13990 

10 

11907 11 

11668 12 
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 جدول راهنماي انتخاب شغل محل بر اساس كد شرايط احراز -3ادامه جدول شماره 

 كد شرايط احراز شغل محل

10309, 10426, 10427, 10428, 10429, 10430, 11604, 11605, 11963, 12021, 12101, 12351, 12479, 12555, 12556, 

12557, 12558, 12559, 12560, 12561, 12562, 12637, 12638 
13 

11247 15 

11007, 11678, 12333 16 

10476, 11734 17 

12826 18 

10718, 11184, 11657, 12437, 12439 19 

12816 20 

10265, 10390, 10391, 10392, 10393, 10394, 10395, 11592, 11593, 11951, 12007, 12091, 12341, 12470, 12532, 

12533, 12534, 12535, 12619, 12620 
21 

10162, 10204, 10544, 11084, 11232, 11233, 11234, 11235, 11236, 11237, 11238, 11269, 11728, 11729, 11730, 

12250, 12958, 12959, 12960, 13145 
22 

12383, 12384, 12385 23 

12359 24 

10519, 10520, 10521, 10522, 10523, 10556, 11024, 11025, 11357, 11358, 11359, 11360, 11361, 11874, 11875, 

11988, 12433, 12802 
25 

11666 26 

10313, 10314, 10315, 10316, 10317, 10318, 10319, 10320, 10321, 10964, 11090, 11091, 11129, 11130, 11131, 

11230, 11231, 11240, 11241, 11342, 11343, 11508, 11509, 11510, 11511, 11512, 11513, 11674, 11695, 11696, 

12116, 12247, 12248, 12249, 12253, 12254, 12356, 12357, 12448, 12487, 12488, 12489, 12490, 12499, 12500, 

12701, 12781, 12819, 12820, 12821, 12956, 12957 

27 

10053, 10054, 10055, 10133, 10341, 10634, 10635, 10973, 11107, 11149, 11243, 11528, 11642, 11643, 11803, 

11804, 11805, 11937, 11980, 12041, 12140, 12141, 12142, 12143, 12144, 12145, 12276, 12368, 12454, 12584, 

12585, 12586, 12587, 12588, 12717, 12783, 12784, 12785, 12786, 12831, 12905, 12964, 12965 

28 

10649, 10650, 11655, 11707 29 

10532, 10953, 11045, 11046, 11431, 11432, 11433, 11713, 11714, 11766, 11767, 11768, 11769, 11770, 11771, 

11772, 11773, 11774, 11775, 11776, 11777, 12010, 12211, 12212, 12759, 12760, 13005, 13112, 13113 
30 

11733 31 

10312, 12245 32 

11595, 11596, 11661, 11909, 11910, 11952, 12011, 12347, 12471 33 

10644, 11117, 12160, 12378 34 

11088, 12125 35 

10545, 10546, 10547, 10548, 10549, 11271, 12505, 12506, 12507, 12508, 12827, 12829, 13149 36 

10598, 10599, 11079, 11473, 11474, 11475, 11476, 11477, 11478, 11479, 11667, 11925, 12023, 12110, 12111, 

12112, 12354, 12406, 12407, 12700, 12813, 12955 
37 

10557 38 

11362, 11363, 11364, 11365, 11366 39 

10962 40 

10826 41 

10829 42 

10015, 10016, 10017, 10234, 10270, 10271, 10272, 10273, 10274, 10407, 10408, 10533, 10534, 10535, 10536, 

10537, 10572, 10573, 10574, 10575, 10576, 10577, 10578, 10688, 10689, 10690, 10691, 10692, 10693, 10694, 

10695, 10789, 10790, 10992, 11047, 11048, 11049, 11050, 11209, 11210, 11211, 11212, 11213, 11267, 11285, 

11286, 11434, 11435, 11436, 11437, 11438, 11439, 11440, 11441, 11442, 11443, 11444, 11445, 11446, 11447, 

11448, 11449, 11450, 11451, 11452, 11453, 11454, 11455, 11456, 11715, 11716, 11779, 11780, 11781, 11782, 

11783, 11784, 11785, 11786, 11787, 11880, 11881, 11882, 12012, 12013, 12014, 12213, 12214, 12215, 12216, 

12217, 12218, 12219, 12220, 12348, 12349, 12350, 12543, 12544, 12761, 12762, 12763, 12872, 12873, 12874, 

12875, 12876, 13006, 13007, 13008, 13191 

43 

11671 44 

12008 45 

10773, 10827, 10888, 11551, 11942, 12049, 12050, 12051, 12052, 12376 46 

11652 47 



50 

 جدول راهنماي انتخاب شغل محل بر اساس كد شرايط احراز -3ادامه جدول شماره 

 كد شرايط احراز شغل محل

10772, 10885, 11545, 12045, 12373, 12835 48 

11144 50 

10056, 10057, 10058, 10059, 10060, 10061, 10062, 10063, 10064, 10065, 10066, 10067, 10068, 10069, 10070, 

10071, 10072, 10081, 10154, 10242, 10243, 10342, 10343, 10344, 10345, 10346, 10347, 10348, 10349, 10350, 

10351, 10352, 10353, 10354, 10355, 10356, 10550, 10551, 10553, 10554, 10555, 10927, 10928, 10929, 10930, 

10931, 11273, 11274, 11529, 11530, 11531, 11532, 11533, 11534, 11535, 11536, 11537, 11538, 11539, 11540, 

11541, 11542, 11543, 11544, 11644, 11645, 11646, 11647, 11648, 11649, 11650, 11651, 11681, 11682, 11699, 

11700, 11701, 11702, 11703, 11704, 11705, 11868, 11869, 11870, 11871, 11872, 11873, 11938, 11939, 11940, 

11941, 11981, 12456, 12833 

51 

10079, 10087, 10538, 10539, 10540, 10541, 10542, 10860, 10956, 10957, 10958, 10959, 11788, 11789, 11790, 

11791, 11792, 11793, 11794, 11795, 11796, 11953, 11954, 11955, 11956, 11957, 11958, 11959, 11960, 11961, 

11962, 12472, 12473, 12474, 12475, 12476, 12477, 12478, 12545, 12546, 12547, 12548, 12549, 12550, 12551, 

12552, 12553, 12554, 12691, 12692, 12693, 12694, 12695, 12696, 12764, 12765, 12766, 12767, 12768, 12769, 

12770, 12771, 12772, 12773, 12774, 12775, 12809, 12810, 12942, 12943, 12944, 12945, 12946, 12947, 12948, 

12949, 12950, 12951, 12952 

52 

10396, 10397, 10398, 10399, 10682, 11040, 11415, 11416, 11417, 11418, 11594, 11711, 11712, 11759, 11908, 

12621, 12622, 12623, 12624, 12625, 12626, 12627, 12690, 13100, 13101 
53 

10122, 10123, 10124, 10600, 11132, 11133, 11344, 11494, 11495, 11496, 11497, 11498, 11499, 11500, 11501, 

11502, 11928, 11929, 12358, 12449, 12491, 12492, 12493, 12494, 12495, 12815 
54 

10358, 10823, 10886, 11546, 11547, 12046, 12157, 12800, 12801, 12918 55 

11669 56 

10041, 10077, 10084, 10202, 10231, 10232, 10233, 10252, 10253, 10254, 10255, 10256, 10257, 10258, 10259, 

10260, 10261, 10262, 10263, 10311, 10895, 10896, 10897, 10898, 10899, 10900, 10910, 10935, 10936, 10939, 

11264, 11265, 11294, 11367, 11368, 11369, 11370, 11371, 11372, 11373, 11374, 11375, 11376, 11377, 11378, 

11379, 11380, 11381, 11382, 11383, 11384, 11385, 11386, 11387, 11388, 11389, 11390, 11391, 11392, 11393, 

11394, 11395, 11396, 11397, 11398, 11399, 11400, 11401, 11402, 11403, 11404, 11405, 11406, 11407, 11408, 

11409, 11410, 11411, 11412, 11413, 11580, 11581, 11582, 11583, 11584, 11585, 11586, 11587, 11588, 11608, 

11656, 11658, 11659, 11660, 11665, 11688, 11691, 11692, 11708, 11709, 11710, 11724, 11830, 11831, 11832, 

11833, 11834, 11842, 11898, 11899, 11900, 11903, 11904, 11923, 11945, 12404, 12522, 12523, 12524, 12525, 

12526, 12527, 12528, 12529, 12530, 12531, 12812, 12888, 13065 

57 

10247, 10248, 10249, 10250, 14383 58 

10833 59 

13901, 13902, 13903, 13904 60 

14389, 14394 61 

10251 62 

14398 63 

10074, 10075, 10083, 10648, 10832, 10892, 10893, 10894, 11827, 11828, 11894, 11895, 12164, 12165, 12732, 

12733, 12734, 13064 
64 

10357, 10822, 12044, 12372, 12834 65 

14390 66 

12047 67 

14399 68 

12133 69 

10386, 10387, 10388, 10389, 11590, 11947, 12398, 12618, 12871 70 

14393 71 

12921, 12922 72 

11613 73 

11948, 12808 74 

10361, 12374 75 

10360, 12158 76 

12751 77 

13943, 13944, 13945, 13946, 13947 78 

10112, 10113, 10203, 11081, 11082, 11083, 11228, 11229, 12447, 12486, 12814 79 



51 

 جدول راهنماي انتخاب شغل محل بر اساس كد شرايط احراز -3ادامه جدول شماره 

 كد شرايط احراز شغل محل

11862, 12132 80 

11985 81 

11670 82 

12156 83 

11553 84 

12003, 12004, 12005 85 

12118 86 

10239 87 

11616, 11617, 11618, 11849, 11850, 11857, 11858 88 

10494, 10495, 10496, 10497, 11311, 11680, 11867, 12429, 12430, 12656, 12657, 12658, 12659, 12660, 12661, 

12662 
89 

12159 90 

10359, 10824, 10887, 11549, 12048, 12375, 12868 91 

12134, 12427 92 

12135 93 

10337, 11141 94 

10646, 10647 95 

12033 96 

10362, 10889, 11552, 12053, 12377, 12870 98 

12963 99 

10798, 12639 100 

14392 101 

10180, 10181, 10182 103 

10168 104 

13276 105 

10042, 10043, 10044, 10436, 10437, 10438, 10439, 11610, 11611, 11612, 11844, 11845, 11967, 12320, 13071 106 

14107, 14108, 14109, 14110, 14111, 14112, 14113 107 

14397 108 

10338, 10339 109 

14395 110 

14055 111 

12869 112 

10101, 11152, 11153, 11591, 12090, 12399 113 

14401 114 

10324, 10325, 10326, 10327, 10328, 10329, 10330, 10331, 10332, 10333, 10334, 10335, 10336 115 

10825, 11550 116 

14400 117 

10448, 10449, 10450, 10451, 10452, 10722, 10867, 11166, 11167, 11619, 11620, 11851, 11852, 12411, 12412, 

13075 
118 

11080, 11480, 12113, 12114, 12246 119 

11896, 11897 120 

10612, 11515, 12825 121 

14391 122 

12603 123 

11673 124 

14385 125 

11127 126 

11889, 12423, 12941, 13099 127 

12641, 12642, 12643, 12644 128 

12255, 12256 129 

10865, 11164, 11165, 11227, 11614, 11615 130 

 



52 

 جدول راهنماي انتخاب شغل محل بر اساس كد شرايط احراز -3ادامه جدول شماره 

 كد شرايط احراز شغل محل

10045, 10046, 10170, 10323, 10457, 10458, 10459, 10460, 10603, 10604, 10725, 10965, 10966, 10981, 11026, 

11136, 11137, 11504, 11505, 11506, 11507, 11624, 11625, 11626, 11802, 11855, 11856, 11930, 11969, 12029, 

12123, 12124, 12252, 12360, 12706, 12818, 12840, 13905 

131 

10114, 10115, 10116, 10117, 10118, 10119, 10120, 10121, 11481, 11482, 11483, 11484, 11485, 11486, 11487, 

11488, 11489, 11490, 11491, 11492, 11493, 11926, 11927 
132 

12034 133 

13144 134 

10727, 10728, 10730, 12364 135 

10185, 14054, 14056, 14057 136 

10871 137 

10013, 10014, 10403, 10404, 10405, 10406, 10687, 10954, 10955, 11597, 11778, 11835, 11911 138 

11687, 11744, 11745, 11746 139 

11683, 13313 140 

11987 141 

10266, 10267, 10268, 10269, 10530, 10531, 10683, 10684, 10685, 10686, 11041, 11042, 11043, 11044, 11198, 

11199, 11200, 11201, 11202, 11203, 11204, 11205, 11206, 11207, 11208, 11282, 11283, 11284, 11419, 11420, 

11421, 11422, 11423, 11424, 11425, 11426, 11427, 11428, 11429, 11430, 11879, 12206, 12207, 12208, 12209, 

12210, 12342, 12343, 12344, 12345, 12346, 12536, 12537, 12538, 12539, 12540, 12541, 12542, 13102, 13103, 

13104, 13105, 13106, 13107, 13108, 13109, 13110, 13111 

142 

11089 143 

10596, 10613, 10614, 10615, 10616, 10617, 10872, 10873, 10874, 11242, 11272, 11346, 11347, 11348, 11349, 

11350, 11697, 11698, 12136, 12137, 12138, 12139, 12257, 12258, 12259, 12260, 12261, 12262, 12263, 12264, 

12265, 12266, 12267, 12268, 12269, 12270, 12271, 12272, 12273, 12274, 12275, 12452, 12453 

144 

14388, 14396 145 

13456 146 

10919, 10920, 10921, 10922, 10923, 10924, 10925, 10926 147 

13204, 13205 148 

10720 149 

10440, 10441, 10442, 10443, 10721, 10863, 11672, 11677, 12824, 13073 150 

13458 151 

14380 152 

12232 153 

10828, 11037 154 

12426 155 

10197, 10729, 13210 156 

12161 157 

10227, 10228, 11706, 12059, 12060, 12309 158 

11912, 11913, 11914, 11915, 11916, 11917, 11918, 11919, 11920, 11921 159 

11946, 12745, 13190 160 

11747, 11748, 11749, 11750, 12057, 12058 161 

10164 162 

10221, 10222, 10717, 10797, 12480 163 

12702, 12703 164 

11847, 11848, 12646 165 

10322, 10601, 10602, 10868, 11085, 11134, 11135, 11239, 11621, 11622, 11623, 12119, 12120, 12251, 12496, 

12497, 13028, 13029 
166 

13084 167 

11743 168 

14381, 14387 169 

10963 170 

13114, 13115, 13116, 13117, 13118, 13119 171 

13587, 13588, 13589 172 
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 جدول راهنماي انتخاب شغل محل بر اساس كد شرايط احراز -3ادامه جدول شماره 

 كد شرايط احراز شغل محل

11901, 11902, 12805 173 

10140, 10141, 10142, 10143, 10144, 10859, 10861, 11051, 11052, 11053, 11054, 11055, 11056, 11057, 11058, 

11059, 11060, 11061, 11062, 11063, 11064, 11065, 11066, 11067, 11068, 11069, 11070, 11071, 11072, 11073, 

11074, 11075, 11214, 11215, 11216, 11217, 11218, 11219, 11220, 11221, 11222, 11223, 11883, 11884, 11885, 

11886, 11887, 12092, 12093, 12094, 12095, 12096, 12097, 12098, 12099, 12100, 12221, 12222, 12223, 12224, 

12225, 12226, 12227, 12228, 12229, 12230, 12231, 12233, 12234, 12235, 12236, 12237, 12238, 12239, 12240, 

12241 

174 

13590, 13591, 13592, 13593, 13594, 13595, 13596, 13597, 13598, 13599, 13600, 13601, 13602, 13603, 13604, 

13605, 13606, 13607, 13608, 13609, 13610, 13611, 13612, 13613, 13614, 13615, 13616, 13617, 13618, 13619, 

13620, 13621, 13622, 13623, 13624, 13625, 13626, 13627, 13628, 13629, 13630, 13631, 13632, 13633, 13634, 

13635, 13636, 13637, 13638, 13639, 13640, 13641, 13642, 13643, 13644, 13645, 13646, 13647, 13648, 13649, 

13650, 13651, 13652, 13653, 13654, 13655, 13656, 13657, 13658, 13659, 13660, 13661, 13662, 13663, 13664, 

13665, 13666, 13667, 13668, 13669, 13670, 13671, 13672, 13673, 13674, 13675, 13676, 13677, 13678, 13679, 

13680, 13681, 13682, 13683, 13684, 13685, 13686, 13687, 13688, 13689, 13690, 13691, 13692, 13693, 13694, 

13695, 13696, 13697, 13698, 13699, 13700, 13701, 13702, 13703, 13704, 13705, 13706, 13707, 13708, 13709, 

13710, 13711, 13712, 13713, 13714, 13715, 13716, 13717, 13718, 13719, 13720, 13721, 13722, 13723, 13724, 

13725, 13726, 13727, 13728, 13729, 13730, 13731, 13732, 13733, 13734, 13735, 13736, 13737, 13738, 13739, 

13740, 13741, 13742, 13743, 13744, 13745, 13746, 13747, 13748 

175 

10191, 10192 176 

11548 177 

13284 178 

10944, 12146, 12147, 12148, 12149, 12150, 12151, 12152, 12153, 12154, 12155, 13082 179 

11169, 11170 180 

10193, 10518, 12520, 12521 181 

12962 182 

12121 183 

11128, 12355 184 

11304, 11633 185 

10161 186 

10148, 10605, 10606, 10607, 10608, 10609, 10610, 11138, 11139, 11140, 11345, 11931, 11932, 11933, 11970, 

12126, 12361, 12362, 12450, 12451, 12707, 13206, 13207, 13208, 13209 
187 

10229, 10230 188 

11893 189 

13299 190 

10611 191 

10157, 10158, 10159, 10172, 10173, 10174, 10175, 12389, 12390, 12391, 12392, 12393, 12394, 12395 192 

10224, 10225, 10751, 10816, 12509 193 

13066 194 

12006 195 

10091, 10134, 10188, 10189, 10190, 10212, 10213, 10498, 10499, 10500, 10501, 10502, 10503, 10504, 10505, 

10506, 10507, 10508, 10509, 10510, 10511, 10512, 10513, 10514, 10515, 10516, 10752, 10753, 10754, 10755, 

10756, 10757, 10758, 10759, 10760, 10761, 10762, 10763, 10764, 10765, 10766, 10767, 10768, 10769, 10770, 

10771, 10875, 10876, 10877, 10878, 10879, 10880, 10881, 10882, 10883, 10884, 10945, 11312, 11313, 11314, 

11315, 11316, 11317, 11318, 12431, 12432, 12589, 12590, 12591, 12592, 12593, 12594, 12595, 12596, 12597, 

12598, 12663, 12664, 12665, 12666, 12667, 12668, 12669, 12670, 12671, 12672, 12673, 12674, 12906, 12907, 

12908, 12909, 12910, 12911, 12912, 12913, 12914, 12915, 12916, 12917, 13046, 13047, 13048, 13049, 13050, 

13051, 13052, 13053, 13054, 13055, 13056, 13057, 13058, 13059, 13060, 13061, 13062, 13083 

196 

10991, 12009, 12758, 13001, 13002, 13003, 13004 197 

12363 198 

10049, 10050, 10051, 10052, 10166, 10186, 10187, 10207, 10208, 10209, 10210, 10211, 10240, 10241, 10340, 

10477, 10478, 10479, 10480, 10481, 10482, 10483, 10484, 10485, 10486, 10487, 10488, 10489, 10490, 10491, 

10492, 10493, 10618, 10619, 10620, 10621, 10622, 10623, 10624, 10625, 10626, 10627, 10628, 10629, 10630, 

10631, 10632, 10633, 10969, 10970, 10971, 10972, 11009, 11010, 11011, 11012, 11013, 11014, 11015, 11016, 

11145, 11146, 11147, 11148, 11305, 11306, 11307, 11308, 11309, 11310, 11635, 11636, 11637, 11638, 11639, 

11640, 11641, 11679, 11863, 11864, 11865, 11866, 11973, 11974, 11975, 11976, 11977, 11978, 11979, 12036, 

12037, 12038, 12039, 12040, 12323, 12324, 12325, 12326, 12327, 12328, 12329, 12365, 12366, 12367, 12574, 

12575, 12576, 12577, 12578, 12579, 12580, 12581, 12582, 12583, 12655, 12828, 12830, 13213, 13214, 13215, 

13216, 13217, 13218, 13219, 13220, 13221 

199 
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 شرايط احرازجدول راهنماي انتخاب شغل محل بر اساس كد  -3ادامه جدول شماره 

 كد شرايط احراز شغل محل

12025, 12026, 12027 200 

10941 201 

11846 202 

12570 203 

11632 204 

12711, 12823 205 

12503 206 

12919, 12920 207 

11263 208 

12115 209 

12380, 12381, 12382 210 

13146 211 

12400 212 

10137, 10138 213 

11829, 12435 214 

11093, 11142, 13211, 13212 215 

13457 216 

12117 217 

11684 218 

13314, 13315, 13316, 13317, 13318, 13319, 13320, 13321, 13322, 13323, 13324, 13325, 13326, 13327, 13328, 

13329, 13330, 13331, 13332, 13333, 13334, 13335, 13336, 13337, 13338, 13339, 13340, 13341, 13342, 13343, 

13344, 13345, 13346, 13347, 13348, 13349, 13350, 13351, 13352, 13353, 13354, 13355, 13356, 13357, 13766, 

13767, 13768, 13769, 13770, 13771 

219 

13076 220 

11276, 12379 221 

13472, 13473, 13474, 13475, 13476 222 

11174, 11175, 11176, 11177, 12166, 14115, 14116, 14117, 14118, 14119, 14120, 14121, 14122, 14123, 14124, 

14125, 14126, 14127, 14128, 14129, 14130, 14131, 14132, 14133, 14134, 14135, 14136, 14137 
223 

10001 224 

10645 225 

12712, 12713, 12714, 12715, 12716 226 

12056 227 

12653 228 

11173 229 

10198, 10199, 10200, 10201, 11335, 11336, 11337, 11338, 11339, 11689, 11690, 12442, 12443 230 

10901, 10902, 10903, 10904, 10905, 10906, 10907, 10908, 10909, 10938, 11598, 11599, 11600, 11601, 11602, 

11603, 13192, 13193, 13194, 13195, 13196, 13197, 13198, 13199, 13200 
231 

10048 232 

11008 233 

10830, 10831 234 

10472 235 

11296 236 

10163, 11627, 11628, 11629, 11630, 11631 237 

11968, 12704, 12705, 12817 238 

12312, 12441, 14154, 14155, 14156, 14157, 14158, 14159, 14160, 14161, 14162 239 

10078 240 

14060, 14061, 14062, 14063, 14064, 14065, 14066, 14067, 14068, 14069, 14070, 14071, 14072, 14073, 14074, 

14075, 14076, 14077, 14078, 14079, 14080, 14081, 14082, 14083, 14084, 14085, 14086, 14087, 14088, 14089, 

14090, 14091, 14092, 14093 

241 

10149, 10150, 10151, 10152, 10153 242 

12035 243 

11514 244 



55 

 جدول راهنماي انتخاب شغل محل بر اساس كد شرايط احراز -3ادامه جدول شماره 

 كد شرايط احراز شغل محل

14167 245 

13994 246 

10847 247 

12030 248 

13390, 13391, 13392, 13393, 13394, 13395, 13396, 13397, 13398, 13399, 13400, 13401, 13402, 13403, 13404, 

13405, 13406, 13407, 13408, 13409, 13410, 13411, 13412, 13413, 13414, 13415, 13416, 13417, 13418, 13419, 

13420, 13421 

249 

10183, 11086, 11087 250 

11503 251 

12710 252 

10003, 10004, 10005, 12386, 12387, 12388 253 

11118 254 

11653 255 

11554, 12519 256 

14375 257 

10155, 10156 258 

12679, 12680, 12681, 12682, 12684, 12685 259 

10917, 11934, 11935, 11936 260 

10862 261 

11295 262 

10934, 12845, 12846 263 

13359, 13360, 13361, 13362, 13363, 13364, 13365, 13366, 13367, 13368, 13369, 13370, 13371, 13372, 13373, 

13374, 13375, 13376, 13377, 13378, 13379, 13380, 13381, 13382, 13383, 13384 
264 

11155, 11156, 12461 265 

14168 266 

11634 267 

10918 268 

11725, 11726, 11727 269 

14357, 14358 270 

14376, 14377 271 

12841, 12842, 12843, 12844 272 

12331 273 

10012, 10400, 10401, 10402, 10787, 10788, 11760, 11761, 11762, 11763, 11764, 11765 274 

13993, 13995 275 

10858 276 

11693 277 

13307 278 

13143 279 

10845 280 

10778, 10779, 10780 281 

10136 282 

13459 283 

13277, 13278, 13279, 13280, 13281, 13282, 13286, 13287, 13288, 13289, 13290, 13291 284 

11178, 11179, 11180 285 

10018, 10019, 10020, 10021, 10022, 10023, 10024, 10025, 10026, 10027, 10028, 10029, 10030, 10031, 10032, 

10033, 10034, 10035, 10036, 10037, 10102, 10103, 10104, 10105, 10106, 10107, 10108, 10109, 10178, 10179, 

10235, 10236, 10237, 10238, 10275, 10276, 10277, 10278, 10279, 10280, 10281, 10282, 10283, 10284, 10285, 

10286, 10287, 10288, 10289, 10290, 10291, 10292, 10293, 10294, 10295, 10296, 10297, 10298, 10299, 10300, 

10301, 10302, 10303, 10304, 10305, 10306, 10307, 10308, 10409, 10410, 10411, 10412, 10413, 10414, 10415, 

10416, 10417, 10418, 10419, 10420, 10421, 10422, 10423, 10424, 10425, 10579, 10580, 10581, 10582, 10583, 

10584, 10585, 10586, 10587, 10588, 10589, 10590, 10591, 10592, 10593, 10696, 10697, 10698, 10699, 10700, 

10701, 10702, 10703, 10704, 10705, 10706, 10707, 10708, 10709, 10710, 10711, 10712, 10713, 10714, 10715, 

10716, 10791, 10792, 10793, 10794, 10795, 10796, 10993, 10994, 10995, 10996, 10997, 10998, 10999, 11000, 

11001, 11002, 11122, 11123, 11124, 11287, 11288, 11289, 11290, 11291, 11292, 11457, 11458, 11459, 11460, 

11461, 11462, 11463, 11464, 11465, 11466, 11467, 11468, 11469, 11662, 11663, 11664, 11717, 11718, 11719, 

11720, 11721, 11722, 11723, 11836, 11837, 11838, 11839, 11840, 12015, 12016, 12017, 12018, 12019, 12020, 

12313, 12314, 12315, 12316, 12317, 12318, 12319, 12401, 12628, 12629, 12630, 12631, 12632, 12633, 12634, 

12635, 12636, 12877, 12878, 12879, 12880, 12881, 12882, 12883, 12884, 12885, 12886, 13009, 13010, 13011, 

13012, 13013, 13014, 13015, 13016, 13017, 13018, 13019, 13020, 13021, 13022, 13023, 13068, 13120, 13121, 

13122, 13123, 13124, 13125, 13126, 13127, 13128, 13129, 13130, 13131, 13132, 13133, 13134, 13135, 13136, 

13137, 13138, 13139, 13140 

286 



56 

 جدول راهنماي انتخاب شغل محل بر اساس كد شرايط احراز -3ادامه جدول شماره 

 كد شرايط احراز شغل محل

11277 287 

10473, 10474, 10475, 11303, 11972, 12129, 12130, 12131, 12424, 12425, 12502 288 

12978, 12979, 12980, 12981, 12982 289 

12504 290 

10864 291 

14386 292 

14163 293 

11555, 11556, 11557, 11558, 11559, 11560, 11561, 11562, 11563, 11564, 11565, 11566, 11567, 11568, 11569, 

11570, 11571, 11572, 11573, 11574, 11575, 11576, 11577, 11578, 11579 
294 

10006, 10007, 10008, 10009, 10010, 10367, 10368, 10369, 10370, 10371, 10372, 10373, 10374, 10375, 10376, 

10377, 10378, 10379, 10380, 10381, 10834, 10835, 10836, 10837, 10838, 10839, 10840, 10841, 10842, 10843, 

10844, 10846, 10848, 11278, 11279, 11280, 11281, 12462, 12463, 12464, 12465, 12466, 12467, 12468, 12469, 

12678, 12847, 12848, 12849, 12850, 12851, 12852, 12853, 12854, 12855, 12856, 12857, 12858, 12859, 12860, 

12861, 12862, 12863, 12864, 12865, 12866, 12984, 12985, 12986, 12987, 12988, 12989, 12990, 12991, 12992, 

12993, 12994, 12995, 12996, 12997, 12998, 12999, 13000 

295 

10205, 10206 296 

13179, 13180 297 

13203 298 

12485 299 

12602 300 

11275 301 

11686 302 

10940 303 

13074 304 

10723, 10724, 11853, 11854 305 

14004 306 

10147 307 

11095, 11096, 11097, 11098, 11099, 11100, 11101, 11102, 11103, 11104, 11105, 11106 308 

10092 309 

14373, 14374 310 

11694 311 

12446 312 

10453, 10454, 10455, 10456, 11297, 12028, 12413, 12414, 12415, 12416, 12417, 12418, 12647 313 

14139, 14140, 14141, 14142, 14143, 14144, 14145, 14146, 14147, 14148, 14149, 14150, 14151, 14152, 14153 314 

12652 315 

12078 316 

12510, 12511, 12512, 12513, 12514, 12515, 12516, 12517, 12518 317 

11986 318 

10076 319 

12604, 12605, 12606, 12607, 12608, 12609, 12610, 12611, 12612, 12613, 12614, 12615, 12616, 12617 320 

12122 321 

10047 322 

10002 323 

14367, 14368 324 

12127 325 

12975, 12976, 12977 326 

12061, 12062, 12063, 12064, 12065, 12066, 12067, 12068, 12069, 12070, 12071, 12072, 12073, 12074, 12075, 

12076, 12077, 12079, 12080, 12081, 12082, 12083, 12084 
327 

12708, 12709 328 

12822 329 

11092 330 

11168 331 



57 

 جدول راهنماي انتخاب شغل محل بر اساس كد شرايط احراز -3ادامه جدول شماره 

 كد شرايط احراز شغل محل

10073 332 

10517 333 

13837, 13838, 13839, 13840, 13841 334 

11943, 11984 335 

10169 336 

12428 337 

10967 338 

10943, 11516, 11517, 11518, 11519, 11520, 11521, 11522, 11523, 11524, 11525, 11526, 11527 339 

13386 340 

12727, 12728, 12729, 12730, 12731 341 

12032 342 

10866 343 

10171, 12459 344 

11731, 11732 345 

13763, 13764, 13765 346 

10774, 10775, 10776, 10777 347 

10135 348 

14166 349 

13283, 13285 350 

14114 351 

10978, 10980 352 

12419, 12420, 12498, 13077, 13078 353 

11270 354 

10214, 10946, 12599, 13085 355 

13358 356 

12460 357 

12458 358 

10125, 10126, 10127, 10128, 10129, 10130, 10131, 10132, 10731, 10732, 10733, 10734, 10735, 10736, 10737, 

10738, 10739, 10740, 10741, 10742, 10743, 10744, 10745, 10746, 10747, 10748, 10749, 10750, 10810, 10811, 

10812, 10813, 10814, 10815, 12895, 12896, 12897, 12898, 12899, 12900, 12901, 12902, 12903, 12904, 13030, 

13031, 13032, 13033, 13034, 13035, 13036, 13037, 13038, 13039, 13040, 13041, 13042, 13043, 13044, 13045, 

13081, 13147, 13148, 13150, 13151 

359 

12961 360 

11298, 11299, 11300, 11301 361 

14351 362 

14271 363 

10184 364 

14298, 14299, 14300 365 

14236, 14237, 14238, 14239, 14240, 14241, 14242, 14243, 14244, 14245, 14246, 14247, 14248, 14249, 14250, 

14251, 14252, 14253 
366 

14005, 14006, 14007 367 

14382 368 

12311 369 

10979 370 

14384 371 

10086 372 

14378, 14379 373 

10870 374 

10244, 10245, 10246 375 

10090, 12573 376 

12654 377 

11654 378 



58 

 جدول راهنماي انتخاب شغل محل بر اساس كد شرايط احراز -3ادامه جدول شماره 

 كد شرايط احراز شغل محل

13477 379 

11971 380 

13079 381 

10226 382 

10942 383 

13387 384 

14169 385 

10217, 10218 386 

14286, 14287, 14288, 14289, 14290, 14291, 14292, 14293, 14294, 14295 387 

12648 388 

12408, 12409 389 

13072 390 

13460, 13461, 13463, 13464, 13465, 13466, 13467, 13468, 13469, 13470, 13471 391 

14164 392 

14058 393 

14212, 14213, 14214, 14215, 14216, 14217 394 

13462 395 

11006 396 

12645 397 

12675, 12676, 12677 398 

11171 399 

12571 400 

11325 401 

11154 402 

14059 403 

12163 404 

10461, 10462, 10463, 10464, 10465, 10466, 10467, 10912, 10913, 10914, 10915, 10916, 12321, 12421, 12422, 

12890, 12891, 12892, 12893, 12894 
405 

14254, 14255, 14256, 14257, 14258, 14259, 14260, 14261, 14262, 14263, 14264, 14265, 14266, 14267, 14268, 

14269, 14270 
406 

14323, 14324 407 

10932, 10933 408 

13312 409 

14343, 14344, 14345, 14346, 14347, 14348, 14349, 14350, 14352, 14353, 14354, 14355, 14356 410 

13080 411 

13086, 13087 412 

10968 413 

13991, 13992 414 

11323, 11324 415 

12410 416 

10215, 10216 417 

14165 418 

11302 419 

10165 420 

11944 421 

13063 422 

12031 423 

14171, 14172, 14173, 14174, 14175, 14176, 14177 424 

13067 425 

10177 426 

12600 427 

13385 428 



59 

 جدول راهنماي انتخاب شغل محل بر اساس كد شرايط احراز -3ادامه جدول شماره 

 كد شرايط احراز شغل محل

10726 429 

10011 430 

10363, 10364, 10365, 10366 431 

14301, 14302, 14303, 14304, 14305, 14306, 14307, 14308 432 

12601 433 

14282, 14283, 14284, 14285 434 

13935, 13936, 13937, 13938, 13939, 13940, 13941 435 

13422 436 

11685 437 

10082 438 

14170 439 

13881, 13882, 13883, 13884, 13885, 13886 440 

13948, 13949, 13950, 13951, 13952, 13953, 13954, 13955 441 

10719 442 

10817, 10818, 10819, 10820, 10821 443 

13772, 13773, 13774, 13775, 13776, 13777, 13778, 13779, 13780, 13781, 13782, 13783, 13784, 13785, 13786, 

13787, 13788, 13789, 13790, 13791, 13792, 13793, 13794, 13795, 13796, 13797, 13798, 13799, 13800, 13801, 

13802, 13803, 13804, 13805, 13806, 13807, 13808, 13809, 13810, 13811, 13812, 13813, 13814, 13815, 13816, 

13817, 13818, 13819, 13820, 13821, 13822, 13823, 13824, 13825, 13826, 13827, 13828 

444 

11859, 11860 445 

13311 446 

12650, 12651 447 

10799 448 

13303, 13304, 13305, 13306, 13308, 13309, 13310 449 

13874 450 

14008, 14009, 14010, 14011, 14012 451 

13942 452 

12162 453 

10089 454 

13850, 13851, 13852, 13853, 13854, 13855, 13856, 13857, 13858, 13859, 13860, 13861, 13862, 13863, 13864, 

13865, 13866, 13867, 13868, 13869, 13870, 13871, 13872, 13873, 13875, 13876, 13877, 13878, 13879, 13880 
455 

14369, 14370, 14371, 14372 456 

10869 457 

11675, 11676 458 

11825, 11826 459 

13388 460 

10947 461 

12054 462 

12205 463 

13292, 13293, 13294, 13295, 13296, 13297, 13298, 13300, 13301, 13302 464 

13749, 13750, 13751, 13752, 13753, 13754, 13755, 13756, 13758, 13759, 13760, 13761, 13762 465 

10444, 10445, 10446, 10447 466 

12055 467 

13842, 13843, 13844, 13845, 13846, 13847, 13848, 13849 468 

11319, 11320, 11321, 11322 469 

10223 470 

10219, 10220, 10651, 10652, 10653, 10654, 10655, 10656, 10657, 10658, 10659, 10660, 10661, 10662, 10663, 

10664, 10665, 10666, 10667, 10668, 10669, 10670, 10671, 10672, 10673, 10674, 10675, 10676, 10677, 10678, 

10679, 10680 

471 

13894, 13895, 13896, 13897, 13898, 13899, 13900 472 

12572 473 

13928 474 



60 

 جدول راهنماي انتخاب شغل محل بر اساس كد شرايط احراز -3ادامه جدول شماره 

 كد شرايط احراز شغل محل

10809 475 

13830, 13834, 13835 476 

10468, 10469, 10470, 10471 477 

13831, 13832, 13833, 13836 478 

13829 479 

11266 480 

10805 481 

11151 482 

10890 483 

10891 484 

12484 485 

10806, 10807 486 

12649 487 

13922, 13923, 13924, 13925, 13926, 13927, 13929, 13930, 13931, 13932, 13933, 13934 488 

13423, 13424, 13425, 13426, 13427, 13428, 13429, 13430, 13431, 13432, 13433, 13434, 13435, 13436, 13437, 

13438, 13439, 13440, 13441, 13442, 13443, 13444, 13445, 13446, 13447, 13448, 13449, 13450, 13451, 13452, 

13453 

489 

13888 490 

13585, 13586 491 

12501 492 

14296, 14297 493 

10781, 10782, 10783, 10784, 10785 494 

10937 495 

14034 496 

11949, 11950 497 

11861 498 

14019 499 

10808 500 

13389 501 

12128 502 

13887 503 

13454, 13455 504 

13891 505 

14094 506 

14096, 14098, 14099, 14100, 14101, 14102, 14103, 14104 507 

14013, 14014, 14015, 14016, 14017, 14018, 14020, 14021, 14022, 14023, 14024, 14025, 14026, 14027 508 

14028, 14029, 14030, 14031, 14032, 14033, 14035, 14036, 14037, 14038, 14039, 14040, 14041, 14042, 14043, 

14044, 14045, 14046, 14047, 14048, 14049, 14050, 14051, 14052, 14053 
509 

13912 510 

14095, 14097, 14105, 14106 512 

14325, 14326, 14327, 14328, 14329, 14330, 14331, 14332, 14333, 14334, 14335, 14336, 14337, 14338, 14339, 

14340, 14341, 14342 
513 

14218, 14219, 14220, 14221, 14222, 14223, 14224, 14225, 14226, 14227, 14228, 14229, 14230, 14231, 14232, 

14233, 14234, 14235 
514 

13893 515 

13889, 13890, 13892 516 

14365, 14366 517 

13906, 13907, 13908, 13909, 13910, 13911, 13913, 13914, 13915, 13916, 13917, 13918, 13919, 13920, 13921 518 

14198, 14199, 14200, 14201, 14202, 14203, 14204, 14205, 14206, 14207, 14208, 14209, 14210, 14211 519 

14182, 14195 520 

13996, 13997, 13998, 13999, 14000, 14001, 14002, 14003 521 
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 جدول راهنماي انتخاب شغل محل بر اساس كد شرايط احراز -3ادامه جدول شماره 

 كد شرايط احراز شغل محل

14178, 14179, 14180, 14181, 14183, 14184, 14185, 14186, 14187, 14188, 14189, 14190, 14191, 14192, 14193, 

14194, 14196, 14197 
522 

12689 523 

10803, 10804 524 

14359, 14360, 14361, 14362, 14363, 14364 525 

14272, 14273, 14274, 14275, 14276, 14277, 14278, 14279, 14280, 14281 526 

13230, 13231 527 

13232, 13233, 13234, 13235, 13236, 13237, 13238, 13239, 13240, 13242, 13243, 13244, 13245, 13247, 13248, 

13249, 13251, 13252, 13253, 13254, 13255, 13258, 13260, 13261, 13262, 13263, 13264, 13265, 13266, 13267, 

13268, 13269, 13270, 13271, 13272, 13273, 13274, 13275, 14402 

528 

12836, 12837, 12838, 12839 529 

13250 530 

13241, 13246 531 

13256 532 

14309, 14310, 14311, 14312, 14313, 14314, 14315, 14316, 14317, 14318, 14319, 14320, 14321, 14322 533 

10800, 10801, 10802 536 
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 شهرستانكد و نام استان، نام و كد -4جدول شماره 

 كد و نام استان  وكد شهرستان نام

(، 1021(، شبستر )1017) (، سراب1025(، خداآفرین )1016) (، چاراویماق1014(، جلفا )1012(، تبریز )1010) (، بناب1009آباد )(، بستان1006(، اهر )1005(، اسكو )1001آذرشهر )
 (.1041( و هشترود )1040) (، هریس1038(، ورزقان )1036) (، میانه1032(، ملكان )1029مرند )(، 1028(، مراغه )1026(، کلیبر )1023شیر )عجب

 آذربايجان

 شرقي
10 

شنویه 1104) ارومیه شهر ) 1111(، پلدشت ) 1109(، بوکان )1106) (، ا  سلماس (، 1124) (، سردشت  1123(، خوی )1119(، چایپاره )1117(، چالدران )1115(، تكاب )1113(، پیران
 (.1140) ( و نقده1138) (، میاندوآب1135(، مهاباد )1133(، ماکو )1131(، شوط )1129دژ )(، شاهین1127)

 آذربايجان

 غربي
11 

 12 اردبيل (.1225( و نیر )1222) نمین(، 1219شهر )(، مشگین1215) (، گرمی1213(، کوثر )1201(، سرعین )1211) (، خلخال1208آباد )(، پارس1205سوار )(، بیله1202) اردبیل

ستان ) 1302) وبیدگلآران صفهان ) 1304(، ارد شت 1312) (، برخوار1310(، ا سار  1317شهر ) (، خمینی1316(، چادگان )1314) وکرون(، تیران1325) (، بویین میاند (، خوان
سمیرم 1321(، دهاقان )1340(، خوروبیابانك )1318) ضا )   1322شهرومیمه ) شاهین (، 1320) (،  شهر شهر ) 1326(، فریدن )1324(،  (،  1329) (، فالورجان1327(، فریدون

 (.1345( و نطنز )1342آباد )(، نجف1341(، نائین )1338(، مبارکه )1336) (، لنجان1334(، گلپایگان )1332) کاشان
 13 اصفهان

 40 الـبرز (.4010( و نظرآباد )4008(، کرج )4012) فردیس(، 4005(، طالقان )4003(، ساوجبالغ )4007اشتهارد )
 14 ايالم (.1418) ( و مهران1419(، ملكشاهی )1415) (، چرداول1414(، سیروان )1412) (، دهلران1410شهر )(، دره1408) (، بدره1407(، ایوان )1405) (، ایالم1403آبدانان )

 15 بوشهر (.1522) ( و گناوه1520) (، کنگان1519) (، عسلویه1518(، دیلم )1516(، دیر )1514(، دشتی )1511) (، دشتستان1506(، جم )1504) (، تنگستان1502بوشهر )

(،  1620) شمیرانات(، 1615) (، ری1612کریم )(، رباط1609(، دماوند )1607(، تهران )1633(، پیشوا )1616) (، پردیس1604(، پاکدشت )1610(، بهارستان )1602اسالمشهر )
 (.1636) ( و ورامین1625(، مالرد )1635) (، قرچك1623(، قدس )1627(، فیروزکوه )1624شهریار )

 16 تهران

 (.1717) ( و لردگان1713(، کیار )1712(، کوهرنگ )1710) (، فارسان1709(، شهرکرد )1707) (، سامان1706) (، بن1705) (، بروجن1701) اردل
 و چهارمحال 

 بختياري
17 

شرویه )  سرایان ) 1813(، زیرکوه )1805(، درمیان )1801(، خوسف ) 1802(، بیرجند )1810ب شه )  1807(،  سربی ( و  1815(، قائنات )1811) (، فردوس1825(، طبس )1808(، 
 (.1818) نهبندان

 18 جنوبي خراسان

آباد  (، خلیل1928(، چناران )1926(، جوین )1923(، جغتای )1922) حیدریه(، تربت1916جام )(، تربت1909(، تایباد )1906بینالود )(، 1905(، بردسكن ) 1901(، بجستان ) 1908باخرز )
(، قوچان  1912فیروزه ) (،1949(، فریمان )1947(، سرخس ) 1945(، سبزوار ) 1920(، زاوه )1940(، رشتخوار ) 1937(، درگز )1942(، داورزن )1941(، خوشاب ) 1934) (، خواف1930)
 (.1965( و نیشابور )1962والت )(، مه1960(، مشهد )1957(، گناباد )1955(، کالت )1953(، کاشمر )1951)

 19 رضوي خراسان

 20 شمالي خراسان (.2016) وسملقان( و مانه2017(، گرمه )2013(، فاروج )2011) (، شیروان2003) (، رازوجرگالن2008(، جاجرم )2005(، بجنورد )2002اسفراین )

ــهر )2110(، باوی )2117ملك )(، باغ2115(، ایذه )2112(، اهواز )2109(، اندیمشـــك )2107(، اندیكا )  2104(، امیدیه )  2121(، آغاجاری )  2102آبادان )  (، بهبهان  2120(، بندرماهشـ
(، کارون  2140(، شوشتر )2138) (، شوش2135(، شادگان )2134(، رامهرمز )2132(، رامشیر )2131آزادگان )(، دشت2129(، دزفول )2125(، خرمشهر )2111) (، حمیدیه2124)
 (.2151( و هویزه )2150(، هندیجان )2148(، هفتگل )2146) (، مسجدسلیمان2144(، اللی )2142(، گتوند )2166)

 21 خوزستان

 22 زنجان (.2216) نشان( و ماه2214(، طارم )2201(، سلطانیه )2212) زنجان(، 2209(، خرمدره )2208) (، خدابنده2204(، ایجرود )2202ابهر )

 23 سمنان (.2308( و میامی )2313(، مهدی شهر )2311(، گرمسار )2307(، شاهرود )2304(، سمنان )2302) (، دامغان2309آرادان )

(، فنوج  2430(، ســیب ســوران )2429(، ســرباز )2425(، ســراوان )2422(، زهك )2418) (، زاهدان2414) زابل(، 2411(، دلگان )2408) (، خاش2406بهار )(، چاه2403ایرانشــهر )
 (.2435( و هیرمند )2448(، هامون )2446(، نیمروز )2440شهر )(، نیك2419(، میرجاوه )2416(، مهرستان )2433(، کنارک )2438(، قصرقند )2437)

 و  سيستان

 بلوچستان
24 

(، رستم   2522) (، داراب2519(، خنج )2516بید )(، خرم2581(، خرامه )2515(، جهرم )2510(، پاسارگاد ) 2509(، بوانات )2507(، اقلید )2504(، استهبان ) 2502) (، ارسنجان 2501آباده )
شت ) (، زرین2524) سپیدان 2526د ستان )   2528) (،  سرو شیراز ) 2531(،  شبند ) 2536(،  سا ) 2538(، فرا (، کوار  2551(، کازرون )2546(، قیروکارزین )2543(، فیروزآباد )2541(، ف
 (.2576ریز )( و نی2571(، مهر )2568) (، ممسنی2565(، مرودشت )2561(، المرد )2558(، الرستان )2557(، گراش )2535)

 25 فارس

 26 قزوين (.2619) قزوین ( و2614) (، تاکستان2610زهرا ) (، بوئین2604(، البرز )2606(، آوج )2602آبیك )

 27 قم (.2704) قم

 28 كردستان (.2827) ( و مریوان2823(، کامیاران )2822) (، قروه2819) (، سنندج2817(، سقز )2814(، سروآباد )2812) (، دیواندره2809(، دهگالن )2807(، بیجار )2802بانه )

(، ریگان 2921(، رودبارجنوب )2918(، رفســنجان )2914(، راور )2902(، رابر )2912(، جیرفت )2908(، بم )2905بردســیر )(، 2903) (، بافت2915(، انار )2901ارزوئیه )
سیرجان 2924(، زرند )2923) شهربابك ) 2927) (،  (،  2942(، کوهبنان )2940) (، کرمان2934گنج )(، قلعه2907(، فهرج )2943(، فاریاب )2932(، عنبرآباد )2929(، 

 (.2909( و نرماشیر )2946(، منوجان )2944) وجکهن
 29 كرمان

ــالم ــر )3011(، داالهو )3009(، جوانرود )3007(، ثالث باباجانی )3004) (، پاوه3002) آبادغرباس ــرپل3013(، روانس ــنقر )3014ذهاب ) (، س ــحنه )3016(، س (،  3018(، ص
 (.3029) ( و هرسین3027) گیالنغرب(، 3025(، کنگاور )3024(، کرمانشاه )3020) قصرشیرین

 30 كرمانشاه

 (.3113) ( و لنده3116) (، گچساران3114) (، کهگیلویه3108(، دنا )3110(، چرام )3105(، بهمئی )3103(، بویراحمد )3115باشت )
 و  كهگيلويه

 بويراحمد
31 

ــهر ) ندرگز ) 3203قال )(، آق3202آزادشـ یان ) (، 3208) (، ترکمن3205(، ب باد ) (، علی3210رام له 3213(، کردکوی )3212آ گالیكش ) 3215) (، کال گان 3222(،   (، گر
 (.3223) ( و مینودشت3221(، مراوه تپه )3219) (، گنبدکاووس3207(، گمیشان )3217)

 32 گلستان

ستارا )  ستانه 3302آ شرفیه (، آ شت ) 3307(، بندرانزلی )3306(، املش )3304) ا شهر )   (، 3313(، ر ضوان سر ) 3319(، رودبار )3315ر سیاهكل ) 3323(، رود  ،)3325  ،)
 (.3343) ( و ماسال3341(، لنگرود )3338) (، الهیجان3336) (، فومن3334) (، طوالش3329سرا )(، صومعه3327) شفت

 33 گيالن

سله  3424(، رومشكان ) 3418(، دوره )3417(، دورود )3415) دلفان (،3413آباد )(، خرم3408(، پلدختر )3407(، بروجرد )3405(، الیگودرز )3402ازنا ) سل  ،) (3422  )
 (.3427و کوهدشت )

 34 لرستان

سر ) 3509(، بابل )3503آمل ) شهر ) 3512(، بابل سر ) 3522) (، چالوس3520(، جویبار )3517(، تنكابن )3513(، به ساری ) 3523(، رام سوادکوه 3527(،   ،) (3530  ،)
(،  3538(، محمودآباد )3536(، گلوگاه )3521) (، کالردشــت3534شــهر )(، قائم3532(، فریدونكنار )3516آباد )(، عباس3533) (، ســیمرغ3529شــمالی ) ســوادکوه

 (.3545( و نوشهر )3543(، نور )3539(، نكاء )3528میاندورود )
 35 مازندران

ــتیان )3602) اراک ــاوه )3612(، زرندیه )3610(، دلیجان )3609(، خنداب )3607) (، خمین3605) (، تفرش3603(، آش ــازند )3613(، س (،  3604(، فراهان )3617(، ش
 (.3620( و محالت )3618کمیجان )

 36 مركزي

سی )  ستك ) 3702ابومو شاگرد ) 3705(، ب سیان ) 3712(، بندرلنگه )3709(، بندرعباس )3715(، ب سك 3714(، پار (،  3722(، خمیر )3720آباد )(، حاجی3717) (، جا
 (.3734( و میناب )3730) (، قشم3728(، سیریك )3726) رودان

 37 هرمزگان

 38 همدان (.3823) ( و همدان3820(، نهاوند )3816(، مالیر )3812) (، کبودرآهنگ3822(، فامنین )3809) (، رزن3806(، تویسرکان )3804(، بهار )3801اسدآباد )

 39 يزد (.3920( و یزد )3918(، میبد )3917(، مهریز )3910(، خاتم )3908) (، تفت3906(، بهاباد )3907(، بافق )3913(، اشكذر )3905اردکان )(، 3902ابرکوه )

 41 خارج از كشور نمايند.نام درج را در بند مربوط در تقاضانامه ثبت 9999باشد، كد داوطلباني كه محل تولد، صدور شناسنامه و يا اقامت آنان خارج از كشور مي
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 هاي اجرايي هاي دستگاهشرايط اختصاصي و كد شغل محلبخش دوم: 

داوطلبان برای اطالع از توضیحات مربوط به کد احراز شرایط )موضوع تطابق رشته و مقطع تحصیلی با شغل محل مورد تقاضا( تذكر مهم: 

 مراجعه نمایند. 47تا  25مندرج در صفحات  2بایست به جدول شماره می

 

 سازمان امور مالياتي كشورهاي فهرست شغل محل

 شرايط اختصاصي: 

 سال سن تمام برای دارندگان  کارشناسی ارشد 35برای کارشناسی و سن سال  32سال و حداکثر   20داشتن حداقل  -1

استخدام در مشاغل مهندسی برق، مهندسی مكانیك، کارشناس سخت افزار رایانه و کارشناس شبكه در ستاد تهران فقط برای شیفت             -2

 باشد.شب می

كد شرايط 

 احراز
 تعداد

جنس 

 پذيرش
 شغل خوشه ي شغلي محل خدمت

كد شغل 

 محل

 13230 کارشناس امور اداری امور اداری کرج-البرز مرد / زن 1 527

 13231 کارشناس امور اداری امور اداری تهران-تهران مرد / زن 3 527

 13232 مامور تشخیص مالیات )کارشناس مالیاتی( امور مالیاتی شیراز-فارس مرد / زن 3 528

 13233 مامور تشخیص مالیات )کارشناس مالیاتی( امور مالیاتی الرستان-فارس / زنمرد  2 528

 13234 مامور تشخیص مالیات )کارشناس مالیاتی( امور مالیاتی مرودشت-فارس مرد / زن 2 528

 13235 مامور تشخیص مالیات )کارشناس مالیاتی( امور مالیاتی اصفهان-اصفهان مرد / زن 40 528

 13236 مامور تشخیص مالیات )کارشناس مالیاتی( امور مالیاتی خمینی شهر-اصفهان / زنمرد  2 528

 13237 مامور تشخیص مالیات )کارشناس مالیاتی( امور مالیاتی شاهین شهرومیمه-اصفهان مرد / زن 5 528

 13238 مامور تشخیص مالیات )کارشناس مالیاتی( امور مالیاتی فالورجان-اصفهان مرد / زن 2 528

 13239 مامور تشخیص مالیات )کارشناس مالیاتی( امور مالیاتی کاشان-اصفهان مرد / زن 5 528

 13240 مامور تشخیص مالیات )کارشناس مالیاتی( امور مالیاتی مبارکه-اصفهان مرد / زن 3 528

 13241 مالیاتی(مامور تشخیص مالیات )کارشناس  امور مالیاتی بادآنجف -اصفهان مرد / زن 3 531

 13242 مامور تشخیص مالیات )کارشناس مالیاتی( امور مالیاتی ساوجبالغ-البرز مرد / زن 4 528

 13243 مامور تشخیص مالیات )کارشناس مالیاتی( امور مالیاتی فردیس-البرز مرد / زن 3 528

 13244 مالیاتی(مامور تشخیص مالیات )کارشناس  امور مالیاتی کرج-البرز مرد / زن 23 528

 13245 مامور تشخیص مالیات )کارشناس مالیاتی( امور مالیاتی نظراباد-البرز مرد / زن 3 528

 13246 مامور تشخیص مالیات )کارشناس مالیاتی( امور مالیاتی بوشهر-بوشهر مرد / زن 11 531

 13247 مالیاتی(مامور تشخیص مالیات )کارشناس  امور مالیاتی عسلویه-بوشهر مرد / زن 5 528

 13248 مامور تشخیص مالیات )کارشناس مالیاتی( امور مالیاتی کنگان-بوشهر مرد / زن 2 528

 13249 مامور تشخیص مالیات )کارشناس مالیاتی( امور مالیاتی بومهن-تهران مرد / زن 30 528

 13250 مالیاتی(مامور تشخیص مالیات )کارشناس  امور مالیاتی پاکدشت-تهران مرد / زن 15 530
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 سازمان امور مالياتي كشورهاي فهرست شغل محلادامه 

كد شرايط 
 احراز

 تعداد
جنس 
 پذيرش

 شغل خوشه ي شغلي محل خدمت
كد شغل 

 محل

 امور مالیاتی تهران-تهران مرد / زن 149 528
مامور تشخیص مالیات )کارشناس 

 مالیاتی(
13251 

 مالیاتیامور  دماوند-تهران مرد / زن 10 528
مامور تشخیص مالیات )کارشناس 

 مالیاتی(
13252 

 امور مالیاتی کریمرباط-تهران مرد / زن 15 528
مامور تشخیص مالیات )کارشناس 

 مالیاتی(
13253 

 امور مالیاتی شهرری-تهران مرد / زن 50 528
مامور تشخیص مالیات )کارشناس 

 مالیاتی(
13254 

 امور مالیاتی شهریار-تهران مرد / زن 30 528
مامور تشخیص مالیات )کارشناس 

 مالیاتی(
13255 

 امور مالیاتی فیروزکوه-تهران مرد / زن 10 532
مامور تشخیص مالیات )کارشناس 

 مالیاتی(
13256 

 امور مالیاتی مشهد-خراسان رضوی مرد / زن 10 528
مامور تشخیص مالیات )کارشناس 

 مالیاتی(
13258 

 امور مالیاتی ابادان-خوزستان مرد / زن 3 528
مامور تشخیص مالیات )کارشناس 

 مالیاتی(
13260 

 امور مالیاتی اندیمشك-خوزستان مرد / زن 2 528
مامور تشخیص مالیات )کارشناس 

 مالیاتی(
13261 

 امور مالیاتی اهواز-خوزستان مرد / زن 14 528
مامور تشخیص مالیات )کارشناس 

 مالیاتی(
13262 

 امور مالیاتی بندر امام خمینی-خوزستان / زن مرد 3 528
مامور تشخیص مالیات )کارشناس 

 مالیاتی(
13263 

 امور مالیاتی بندرماهشهر-خوزستان مرد / زن 3 528
مامور تشخیص مالیات )کارشناس 

 مالیاتی(
13264 

 امور مالیاتی خرمشهر-خوزستان مرد / زن 2 528
مامور تشخیص مالیات )کارشناس 

 مالیاتی(
13265 

 امور مالیاتی دزفول-خوزستان مرد / زن 3 528
مامور تشخیص مالیات )کارشناس 

 مالیاتی(
13266 

 امور مالیاتی ابهر-زنجان مرد / زن 3 528
مامور تشخیص مالیات )کارشناس 

 مالیاتی(
13267 

 امور مالیاتی زنجان-زنجان مرد / زن 7 528
مامور تشخیص مالیات )کارشناس 

 مالیاتی(
13268 

 امور مالیاتی البرز-قزوین مرد / زن 3 528
مامور تشخیص مالیات )کارشناس 

 مالیاتی(
13269 

 امور مالیاتی تاکستان-قزوین مرد / زن 2 528
مامور تشخیص مالیات )کارشناس 

 مالیاتی(
13270 
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 سازمان امور مالياتي كشورهاي فهرست شغل محلادامه 

كد شرايط 
 احراز

 تعداد
جنس 
 پذيرش

 شغل خوشه ي شغلي محل خدمت
كد شغل 

 محل

 امور مالیاتی قزوین-قزوین مرد / زن 19 528
مامور تشخیص مالیات )کارشناس 

 مالیاتی(
13271 

 امور مالیاتی اراک-مرکزی مرد / زن 2 528
مامور تشخیص مالیات )کارشناس 

 مالیاتی(
13272 

 مالیاتیامور  زرندیه-مرکزی مرد / زن 2 528
مامور تشخیص مالیات )کارشناس 

 مالیاتی(
13273 

 امور مالیاتی ساوه-مرکزی مرد / زن 3 528
مامور تشخیص مالیات )کارشناس 

 مالیاتی(
13274 

 امور مالیاتی بندرعباس-هرمزگان مرد / زن 8 528
مامور تشخیص مالیات )کارشناس 

 مالیاتی(
13275 

 13276 مهندس برق برق ستاد تهران-تهران مرد 2 105

 13277 افزار رایانهکارشناس امور سخت شبكه و سخت افزار تیران و کرون-اصفهان مرد / زن 1 284

 13278 افزار رایانهکارشناس امور سخت شبكه و سخت افزار فالورجان-اصفهان مرد / زن 1 284

 13279 افزار رایانهسختکارشناس امور  شبكه و سخت افزار محمد شهر -البرز مرد / زن 1 284

 13280 افزار رایانهکارشناس امور سخت شبكه و سخت افزار عسلویه-بوشهر مرد / زن 1 284

 13281 افزار رایانهکارشناس امور سخت شبكه و سخت افزار کنگان-بوشهر مرد / زن 1 284

 13282 رایانهافزار کارشناس امور سخت شبكه و سخت افزار بومهن-تهران مرد / زن 1 284

 13283 افزار رایانهکارشناس امور سخت شبكه و سخت افزار تهران-تهران مرد / زن 1 350

 13284 افزار رایانهکارشناس امور سخت شبكه و سخت افزار ستاد تهران-تهران مرد 2 178

 13285 افزار رایانهکارشناس امور سخت شبكه و سخت افزار شهریار-تهران مرد / زن 1 350

 13286 افزار رایانهکارشناس امور سخت شبكه و سخت افزار ورامین-تهران مرد / زن 1 284

 13287 افزار رایانهکارشناس امور سخت شبكه و سخت افزار بندرماهشهر-خوزستان مرد / زن 1 284

 13288 افزار رایانهکارشناس امور سخت شبكه و سخت افزار رامشیر-خوزستان مرد / زن 1 284

 13289 افزار رایانهکارشناس امور سخت شبكه و سخت افزار دلیجان-مرکزی مرد / زن 1 284

 13290 افزار رایانهکارشناس امور سخت شبكه و سخت افزار زرندیه-مرکزی مرد / زن 1 284

 13291 افزار رایانهکارشناس امور سخت شبكه و سخت افزار جاسك-هرمزگان مرد / زن 1 284

 13292 کارشناس شبكه شبكه و سخت افزار اصفهان-اصفهان / زنمرد  1 464

 13293 کارشناس شبكه شبكه و سخت افزار مبارکه-اصفهان مرد / زن 1 464

 13294 کارشناس شبكه شبكه و سخت افزار ساوجبالغ-البرز مرد / زن 1 464

 13295 کارشناس شبكه شبكه و سخت افزار کرج-البرز مرد / زن 1 464

 13296 کارشناس شبكه شبكه و سخت افزار پاکدشت-تهران مرد / زن 1 464

 13297 کارشناس شبكه شبكه و سخت افزار تهران-تهران مرد / زن 2 464

 13298 کارشناس شبكه شبكه و سخت افزار کریمرباط-تهران مرد / زن 1 464

 13299 کارشناس شبكه شبكه و سخت افزار ستاد تهران-تهران مرد 2 190

 13300 کارشناس شبكه شبكه و سخت افزار شهرری-تهران مرد / زن 1 464

 13301 کارشناس شبكه شبكه و سخت افزار اهواز-خوزستان مرد / زن 1 464
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 سازمان امور مالياتي كشورهاي فهرست شغل محلادامه 

كد شرايط 

 احراز
 تعداد

جنس 

 پذيرش
 شغل خوشه ي شغلي محل خدمت

كد شغل 

 محل

 13302 کارشناس شبكه شبكه و سخت افزار بندرعباس-هرمزگان / زن مرد 1 464

 شیراز-فارس مرد / زن 2 449
کارشناس تحلیل گر و برنامه نویس 

 سیستم
 13303 نویس سیستمبرنامه

 اصفهان-اصفهان مرد / زن 2 449
کارشناس تحلیل گر و برنامه نویس 

 سیستم
 13304 نویس سیستمبرنامه

 کرج-البرز مرد / زن 2 449
کارشناس تحلیل گر و برنامه نویس 

 سیستم
 13305 نویس سیستمبرنامه

 تهران-تهران مرد / زن 5 449
کارشناس تحلیل گر و برنامه نویس 

 سیستم
 13306 نویس سیستمبرنامه

 ستاد تهران-تهران مرد 6 278
کارشناس تحلیل گر و برنامه نویس 

 سیستم
 13307 نویس سیستمبرنامه

 شمیرانات-تهران مرد / زن 2 449
کارشناس تحلیل گر و برنامه نویس 

 سیستم
 13308 نویس سیستمبرنامه

 شهریار-تهران مرد / زن 2 449
کارشناس تحلیل گر و برنامه نویس 

 سیستم
 13309 نویس سیستمبرنامه

 اهواز-خوزستان مرد / زن 2 449
کارشناس تحلیل گر و برنامه نویس 

 سیستم
 13310 سیستمنویس برنامه

 ستاد تهران-تهران مرد / زن 4 446
کارشناس تحلیل گر و برنامه نویس 

 سیستم
 13311 گر سیستمکارشناس تحلیل

 13312 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی تهران-تهران مرد / زن 10 409

 13313 مهندس مكانیك مكانیك ستاد تهران-تهران مرد 2 140

 امور مالیاتی یزد –یزد  مرد / زن 10 528
مامور تشخیص مالیات )کارشناس 

 مالیاتی(
14402 
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 سازمان تبليغات اسالميهاي فهرست شغل محل
 شرايط اختصاصي:

 متقاضیان استخدامی می بایست الزاماً ملبس به لباس روحانیت باشند.  .1
 سال تمام تا تاریخ انتشار آگهی استخدام می باشد.  40سال و حداکثر سن آنان  25حداقل سن داوطلبین  .2
 مرجع تشخیص و تعیین سطوح علمی تحصیالت حوزوی )به استثنای استان خراسان رضوی ( مدیریت حوزه علمیه قم می باشد.  .3
 ن خراسان رضوی ، دانشگاه علوم اسالمی رضوی است. تبصره : مرجع تشخیص سطوح علمی روحانیون حوزه های علمیه استا .4
متقاضیان استخدامی در مشاغل کارشناس امور فرهنگی و کارشناس امور دینی پس از قبولی در آزمون کتبی ، مصاحبه تخصصی ، تایید  .5

ای الزم ، واجد گزینش و طی دوره کارآموزی بدو خدمت که مدت آن توسط سازمان تعیین خواهد شد ، در صورت کسب صالحیت ه
 شرایط انتصاب در پستهای مذکور خواهند بود. 

 متقاضیان شرکت کننده در رشته شغلی کارشناس امور دینی جهت بكارگیری در پستهای کارشناس امور قرآنی استخدام می شوند.  .6

كد شرايط 
 احراز

 تعداد
جنس 
 پذيرش

 شغل خوشه ي شغلي محل خدمت
كد شغل 

 محل

 13314 کارشناس امور دینی کارشناس امور دینی سیروان-ایالم مرد 1 219

 13315 کارشناس امور دینی کارشناس امور دینی خواف-خراسان رضوی مرد 1 219

 13316 کارشناس امور دینی کارشناس امور دینی درگز-خراسان رضوی مرد 1 219

 13317 کارشناس امور دینی کارشناس امور دینی دهگالن-کردستان مرد 1 219

 13318 کارشناس امور دینی کارشناس امور دینی هرسین-کرمانشاه مرد 1 219

 13319 کارشناس امور دینی کارشناس امور دینی مارگون -کهگیلویه و بویراحمد مرد 1 219

 13320 کارشناس امور دینی کارشناس امور دینی باشت-کهگیلویه و بویراحمد مرد 1 219

 13321 کارشناس امور دینی کارشناس امور دینی بهمئی-بویراحمدکهگیلویه و  مرد 1 219

 13322 کارشناس امور دینی کارشناس امور دینی لنده-کهگیلویه و بویراحمد مرد 1 219

 13323 کارشناس امور دینی کارشناس امور دینی مینودشت-گلستان مرد 1 219

 13324 امور دینیکارشناس  کارشناس امور دینی رودبار-گیالن مرد 1 219

 13325 کارشناس امور دینی کارشناس امور دینی بندر خمیر-هرمزگان مرد 1 219

 عجب شیر-آذربایجان شرقی مرد 1 219
کارشناس امور 

 فرهنگی
 13326 1کارشناس امور فرهنگی 

 هشترود-آذربایجان شرقی مرد 1 219
کارشناس امور 

 فرهنگی
 13327 1کارشناس امور فرهنگی 

 رستم-فارس مرد 1 219
کارشناس امور 

 فرهنگی
 13328 1کارشناس امور فرهنگی 

 شیراز-فارس مرد 1 219
کارشناس امور 

 فرهنگی
 13329 1کارشناس امور فرهنگی 

 محمدشهر -البرز مرد 1 219
کارشناس امور 

 فرهنگی
 13330 1کارشناس امور فرهنگی 

 کرج-البرز مرد 1 219
کارشناس امور 

 فرهنگی
 13331 1امور فرهنگی کارشناس 

 شیروان و چرداول -ایالم مرد 1 219
کارشناس امور 

 فرهنگی
 13332 1کارشناس امور فرهنگی 

 سیروان-ایالم مرد 1 219
کارشناس امور 

 فرهنگی
 13333 1کارشناس امور فرهنگی 

 بردخون -بوشهر مرد 1 219
کارشناس امور 

 فرهنگی
 13334 1کارشناس امور فرهنگی 

 شبانكاره -بوشهر مرد 1 219
کارشناس امور 

 فرهنگی
 13335 1کارشناس امور فرهنگی 
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 سازمان تبليغات اسالميهاي فهرست شغل محلادامه 

كد شرايط 
 احراز

 تعداد
جنس 
 پذيرش

 شغل خوشه ي شغلي محل خدمت
كد شغل 

 محل

 بهارستان-تهران مرد 1 219
کارشناس امور 

 فرهنگی
 13336 1کارشناس امور فرهنگی 

 دماوند-تهران مرد 1 219
کارشناس امور 

 فرهنگی
 13337 1کارشناس امور فرهنگی 

 فیروزکوه-تهران مرد 1 219
کارشناس امور 

 فرهنگی
 13338 1کارشناس امور فرهنگی 

 فردوس-خراسان جنوبی مرد 1 219
کارشناس امور 

 فرهنگی
 13339 1کارشناس امور فرهنگی 

 بجستان-خراسان رضوی مرد 1 219
کارشناس امور 

 فرهنگی
 13340 1کارشناس امور فرهنگی 

 گناباد-خراسان رضوی مرد 1 219
کارشناس امور 

 فرهنگی
 13341 1کارشناس امور فرهنگی 

 ایذه-خوزستان مرد 1 219
کارشناس امور 

 فرهنگی
 13342 1کارشناس امور فرهنگی 

 هندیجان-خوزستان مرد 1 219
کارشناس امور 

 فرهنگی
 13343 1امور فرهنگی کارشناس 

 چابهار-سیستان و بلوچستان مرد 1 219
کارشناس امور 

 فرهنگی
 13344 1کارشناس امور فرهنگی 

 دلگان-سیستان و بلوچستان مرد 1 219
کارشناس امور 

 فرهنگی
 13345 1کارشناس امور فرهنگی 

 سرباز-سیستان و بلوچستان مرد 1 219
کارشناس امور 

 فرهنگی
 13346 1فرهنگی کارشناس امور 

 کنارک-سیستان و بلوچستان مرد 1 219
کارشناس امور 

 فرهنگی
 13347 1کارشناس امور فرهنگی 

 نیك شهر-سیستان و بلوچستان مرد 1 219
کارشناس امور 

 فرهنگی
 13348 1کارشناس امور فرهنگی 

 بویین زهرا -قزوین مرد 1 219
کارشناس امور 

 فرهنگی
 13349 1کارشناس امور فرهنگی 

 تاکستان-قزوین مرد 1 219
کارشناس امور 

 فرهنگی
 13350 1کارشناس امور فرهنگی 

 داالهو-کرمانشاه مرد 1 219
کارشناس امور 

 فرهنگی
 13351 1کارشناس امور فرهنگی 

 سرپل زهاب -کرمانشاه مرد 1 219
کارشناس امور 

 فرهنگی
 13352 1کارشناس امور فرهنگی 

 شهربابك-کرمان مرد 1 219
کارشناس امور 

 فرهنگی
 13353 1کارشناس امور فرهنگی 

 تالش-گیالن مرد 1 219
کارشناس امور 

 فرهنگی
 13354 1کارشناس امور فرهنگی 

 پلدختر-لرستان مرد 1 219
کارشناس امور 

 فرهنگی
 13355 1کارشناس امور فرهنگی 

 کمیجان-مرکزی مرد 1 219
کارشناس امور 

 فرهنگی
 13356 1امور فرهنگی  کارشناس

 بشاگرد-هرمزگان مرد 1 219
کارشناس امور 

 فرهنگی
 13357 1کارشناس امور فرهنگی 
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 سازمان تعزيرات حكومتيهاي فهرست شغل محل
 شرايط اختصاصي:

 .باشدیم استخدام یآگه انتشار خیتار تا تمام سال 40 آنان سن حداکثر و سال 25 نیداوطلب سن حداقل -1

ی ارشناسک یلیتحص مدرک هستند، یحقوق کارشناس شغل یمتقاض کهو فقه و مبانی حقوق اسالمی  حقوق ارشد یکارشناس یلیتحص مدرک دارندگان -2

 .باشد های تحصیلی حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسالمیآنان باید در یكی از رشته

 اشد.بضوی و روحانیون اهل سنت(، مدیریت حوزه علمیه قم میی استان خراسان راستثنابهمرجع تشخیص و تعیین سطوح علمی تحصیالت حوزوی ) -3

 های علمیه استان خراسان رضوی، هیات امنای دانشگاه علوم اسالمی رضوی است.مرجع تشخیص سطوح علمی روحانیون حوزه -(1تبصره )

 الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران است.مرجع تشخیص و تعیین سطوح علمی تحصیالت حوزوی روحانیون اهل سنت، دانشكده  -(2تبصره )

( پس از قبولی در آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی و طی دوره کارآموزی که مدت آن توسط سازمان تعیین خواهد 1متقاضیان شغل کارشناس حقوقی ) -4

 های الزم، واجد شرایط انتصاب در پست رئیس شعبه خواهند بود.شد در صورت کسب صالحیت

( پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی و همچنین کسب صالحیتهای الزم واجد شرایط 1ین که داوطلبان کارشناس حقوقی )با توجه به ا -5

انتصاب در پست رئیس شعبه خواهند بود، لذا تعیین محل خدمت و مدت آن در شهرهای استان مورد پذیرش داوطلب، به عهده سازمان تعزیرات 

در هنگام ثبت نام صرفاً عالقه مندی خود را در یكی از شهر های استان انتخابی اعالم می نماید. بدیهی است با توجه به این حكومتی بوده و داوطلب 

مت که انتخاب محل خدمت در شهرهای استان مورد پذیرش، توسط سازمان ضروری و الزامی است، بنابر این در صورت عدم تمایل داوطلب به انجام خد

 ده ابالغی توسط سازمان، داوطلب از ادامه فرایند استخدام خذف و از نفرات بعدی دعوت به عمل خواهد آمد.در محل تعیین ش

 تبصره: داوطلبان  قبل از جذب در شغل مذکور باید به صورت مكتوب در دفاتر اسناد رسمی تعهد خدمت ارائه نمایند. 

 د.ی، مدیریت مالی، حسابرسی و امور مالی باشحسابدارسی آنان در یكی از رشته های تحصیلی متقاضیان شغل کارشناس امور مالی باید مقطع تحصیلی کارشنا -6

 یدکاربر یعلم یهادانشگاه استثناءبه) یدولت یهادانشگاه النیالتحصفارغ یبرادر مقطع کارشناسی ارشد  15در مقطع کارشناسی و  16 معدل حداقل داشتن -7

 .کشور یعال آموزش مؤسسات و هادانشگاه ریسا النیالتحصفارغ یبرادر مقطع کارشناسی ارشد  16در مقطع کارشناسی و  17و حداقل معدل  (نور امیپ و

 

كد شرايط 

 احراز
 تعداد

جنس 

 پذيرش
 كد شغل محل شغل خوشه ي شغلي محل خدمت

 13358 کارشناس امور اداری امور اداری (نفر1)ستاد مرکزی سازمان تهران  -تهران مرد / زن 1 356

 13359 کارشناس امور مالی امور مالی نفر(1تبریز) -آذربایجان شرقی مرد / زن 1 264

 13360 کارشناس امور مالی امور مالی نفر(1ارومیه) -آذربایجان غربی مرد / زن 1 264

 13361 کارشناس امور مالی امور مالی نفر(1اردبیل) -اردبیل مرد / زن 1 264

 13362 کارشناس امور مالی امور مالی نفر(1شیراز) -فارس مرد / زن 1 264

 13363 کارشناس امور مالی امور مالی نفر(1اصفهان) -اصفهان مرد / زن 1 264

 13364 کارشناس امور مالی امور مالی نفر(1کرج) -البرز مرد / زن 1 264

 13365 کارشناس امور مالی امور مالی نفر(1بوشهر) -بوشهر مرد / زن 1 264

 13366 کارشناس امور مالی امور مالی نفر(1تهران) -تهران مرد / زن 1 264

 13367 کارشناس امور مالی امور مالی نفر(1)تهران  سازمان ستادمرکزی -تهران مرد / زن 1 264

 13368 کارشناس امور مالی امور مالی نفر(1مشهد) -خراسان رضوی مرد / زن 1 264

 13369 کارشناس امور مالی امور مالی نفر(1اهواز) -خوزستان مرد / زن 1 264

 13370 کارشناس امور مالی امور مالی نفر(1زنجان)-زنجان مرد / زن 1 264

 13371 کارشناس امور مالی امور مالی نفر(1سمنان) -سمنان مرد / زن 1 264

 13372 کارشناس امور مالی امور مالی نفر(1زاهدان) -سیستان و بلوچستان مرد / زن 1 264

 13373 کارشناس امور مالی امور مالی نفر(1قزوین) -قزوین مرد / زن 1 264

 13374 کارشناس امور مالی امور مالی نفر(1قم) -قم مرد / زن 1 264

 13375 کارشناس امور مالی امور مالی نفر(1سنندج) -کردستان مرد / زن 1 264

 13376 کارشناس امور مالی امور مالی نفر(1کرمان) -کرمان مرد / زن 1 264
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 سازمان تعزيرات حكومتيهاي فهرست شغل محلادامه 

كد شرايط 

 احراز
 تعداد

جنس 

 پذيرش
 كد شغل محل شغل خوشه ي شغلي محل خدمت

 13377 کارشناس امور مالی امور مالی نفر(1کرمانشاه) -کرمانشاه مرد / زن 1 264

 13378 کارشناس امور مالی امور مالی نفر(1گرگان) -گلستان زنمرد /  1 264

 13379 کارشناس امور مالی امور مالی نفر(1رشت) -گیالن مرد / زن 1 264

 13380 کارشناس امور مالی امور مالی نفر(1خرم اباد) -لرستان مرد / زن 1 264

 13381 مالی کارشناس امور امور مالی نفر(1ساری) -مازندران مرد / زن 1 264

 13382 کارشناس امور مالی امور مالی نفر(1اراک) -مرکزی مرد / زن 1 264

 13383 کارشناس امور مالی امور مالی نفر(1بندرعباس) -هرمزگان مرد / زن 1 264

 13384 کارشناس امور مالی امور مالی نفر(1همدان) -همدان مرد / زن 1 264

 13385 کارشناس امور اقتصادی 1 کارشناس اقتصادی (نفر 2)ستاد مرکزی سازمان تهران  -تهران مرد / زن 2 428

 13386 کارشناس امور اموزشی کارشناس امور اموزش (نفر1)ستاد مرکزی سازمان تهران  -تهران مرد / زن 1 340

 (نفر1)ستاد مرکزی سازمان تهران  -تهران مرد / زن 1 384
کارشناس امور 

 پژوهشی
 13387 کارشناس امور پژوهشی

 13388 کارشناس بازرگانی داخلی کارشناس بازرگانی (نفر1)ستاد مرکزی سازمان تهران  -تهران مرد / زن 1 460

 13389 ریزی کارشناس برنامه کارشناس برنامه ریزی ستاد مرکزی سازمان تهران -تهران مرد / زن 2 501

 نفر(1تبریز ) -آذربایجان شرقی مرد / زن 1 249
کارشناس تحلیل گر و 

 برنامه نویس سیستم
 13390 کارشناس فناوری اطالعات

 نفر(1ارومیه) -آذربایجان غربی مرد / زن 1 249
کارشناس تحلیل گر و 

 برنامه نویس سیستم
 13391 کارشناس فناوری اطالعات

 نفر(1اردبیل) -اردبیل مرد / زن 1 249
کارشناس تحلیل گر و 

 نویس سیستمبرنامه 
 13392 کارشناس فناوری اطالعات

 نفر(1شیراز)-فارس مرد / زن 1 249
کارشناس تحلیل گر و 

 برنامه نویس سیستم
 13393 کارشناس فناوری اطالعات

 نفر(1اصفهان)- -اصفهان مرد / زن 1 249
کارشناس تحلیل گر و 

 برنامه نویس سیستم
 13394 کارشناس فناوری اطالعات

 نفر(1کرج) -البرز زنمرد /  1 249
کارشناس تحلیل گر و 

 برنامه نویس سیستم
 13395 کارشناس فناوری اطالعات

 نفر(1ایالم) -ایالم مرد / زن 1 249
کارشناس تحلیل گر و 

 برنامه نویس سیستم
 13396 کارشناس فناوری اطالعات

 نفر(1بوشهر) -بوشهر مرد / زن 1 249
کارشناس تحلیل گر و 

 سیستمبرنامه نویس 
 13397 کارشناس فناوری اطالعات

 نفر(1تهران) -تهران مرد / زن 1 249
کارشناس تحلیل گر و 

 برنامه نویس سیستم
 13398 کارشناس فناوری اطالعات

 نفر(2تهران ستاد مرکزی سازمان) -تهران مرد / زن 2 249
کارشناس تحلیل گر و 

 برنامه نویس سیستم
 13399 کارشناس فناوری اطالعات

 نفر(1شهرکرد) -چهارمحال و بختیاری مرد / زن 1 249
کارشناس تحلیل گر و 

 برنامه نویس سیستم
 13400 کارشناس فناوری اطالعات

 نفر(1بیرجند) -خراسان جنوبی مرد / زن 1 249
کارشناس تحلیل گر و 

 برنامه نویس سیستم
 13401 کارشناس فناوری اطالعات
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 تعزيرات حكومتيسازمان هاي فهرست شغل محلادامه 

كد شرايط 

 احراز
 تعداد

جنس 

 پذيرش
 كد شغل محل شغل خوشه ي شغلي محل خدمت

 نفر(1مشهد) -خراسان رضوی مرد / زن 1 249
کارشناس تحلیل گر و 

 برنامه نویس سیستم
 13402 کارشناس فناوری اطالعات

 نفر(1بجنورد) -خراسان شمالی مرد / زن 1 249
کارشناس تحلیل گر و 

 نویس سیستم برنامه
 13403 کارشناس فناوری اطالعات

 نفر(1اهواز) -خوزستان مرد / زن 1 249
کارشناس تحلیل گر و 

 برنامه نویس سیستم
 13404 کارشناس فناوری اطالعات

 نفر(1زنجان) -زنجان مرد / زن 1 249
کارشناس تحلیل گر و 

 برنامه نویس سیستم
 13405 کارشناس فناوری اطالعات

 نفر(1سمنان) -سمنان / زنمرد  1 249
کارشناس تحلیل گر و 

 برنامه نویس سیستم
 13406 کارشناس فناوری اطالعات

 نفر(1زاهدان) -سیستان و بلوچستان مرد / زن 1 249
کارشناس تحلیل گر و 

 برنامه نویس سیستم
 13407 کارشناس فناوری اطالعات

 نفر(1قزوین) -قزوین مرد / زن 1 249
 وکارشناس تحلیل گر 

 برنامه نویس سیستم
 13408 کارشناس فناوری اطالعات

 نفر(1قم) -قم مرد / زن 1 249
کارشناس تحلیل گر و 

 برنامه نویس سیستم
 13409 کارشناس فناوری اطالعات

 نفر(1سنندج) -کردستان مرد / زن 1 249
کارشناس تحلیل گر و 

 برنامه نویس سیستم
 13410 کارشناس فناوری اطالعات

 نفر(1کرمان) -کرمان مرد / زن 1 249
کارشناس تحلیل گر و 

 برنامه نویس سیستم
 13411 کارشناس فناوری اطالعات

 نفر(1کرمانشاه) -کرمانشاه مرد / زن 1 249
کارشناس تحلیل گر و 

 برنامه نویس سیستم
 13412 کارشناس فناوری اطالعات

 نفر(1یاسوج) -کهگیلویه و بویراحمد مرد / زن 1 249
کارشناس تحلیل گر و 

 برنامه نویس سیستم
 13413 کارشناس فناوری اطالعات

 نفر(1گرگان) -گلستان مرد / زن 1 249
کارشناس تحلیل گر و 

 برنامه نویس سیستم
 13414 کارشناس فناوری اطالعات

 نفر(1رشت) -گیالن مرد / زن 1 249
کارشناس تحلیل گر و 

 برنامه نویس سیستم
 13415 اطالعاتکارشناس فناوری 

 نفر(1خرم اباد) -لرستان مرد / زن 1 249
کارشناس تحلیل گر و 

 برنامه نویس سیستم
 13416 کارشناس فناوری اطالعات

 نفر(1ساری) -مازندران مرد / زن 1 249
کارشناس تحلیل گر و 

 برنامه نویس سیستم
 13417 کارشناس فناوری اطالعات

 نفر(1اراک) -مرکزی مرد / زن 1 249
کارشناس تحلیل گر و 

 برنامه نویس سیستم
 13418 کارشناس فناوری اطالعات

 نفر(1بندرعباس) -هرمزگان مرد / زن 1 249
کارشناس تحلیل گر و 

 برنامه نویس سیستم
 13419 کارشناس فناوری اطالعات

 نفر(1همدان) -همدان مرد / زن 1 249
کارشناس تحلیل گر و 

 برنامه نویس سیستم
 13420 فناوری اطالعاتکارشناس 

 نفر(1یزد) -یزد مرد / زن 1 249
کارشناس تحلیل گر و 

 برنامه نویس سیستم
 13421 کارشناس فناوری اطالعات



72 

 سازمان تعزيرات حكومتيهاي فهرست شغل محلادامه 

كد شرايط 

 احراز
 تعداد

جنس 

 پذيرش
 كد شغل محل شغل خوشه ي شغلي محل خدمت

 نفر2ستاد مرکزی سازمان تهران  -تهران مرد / زن 2 436
کارشناس تغذیه و 

 رژیم درمانی

 کارشناس موادخوردنی،

رایشی آشامیدنی،آ

 وبهداشتی

13422 

 مرد 15 489

نفر(، سراب، هشترود، کلیبر،  5)تبریز) -آذربایجان شرقی

هریس، عجب شیر، ملكان، جلفا، ورزقان، اسكو، 

 نفر1اذرشهر(سایرشهرها 

 13423 1کارشناس حقوقی/ کارشناس حقوقی

 مرد 13 489

 سردشت، پیرانشهر، بوکان، نفر(،4ارومیه) -آذربایجان غربی

اشنویه،چالدران،شوط،گلوگاه رختار،گلوگاه دستغیب(  تكاب،

 نفر1شهرستانها

 13424 1کارشناس حقوقی/ کارشناس حقوقی

 مرد 4 489
نفر(سرعین،نمین،گلوگاه رضی( شهرستانها 1)اردبیل) -اردبیل

 نفر1
 13425 1کارشناس حقوقی/ کارشناس حقوقی

 مرد 13 489
نفر(،اقلید،المرد،استهبان،سپیدان،کوار،خرم 5شیراز)-فارس

 نفر1بید،فراشبند،گلوگاه دار(شهرستانها
 13426 1کارشناس حقوقی/ کارشناس حقوقی

 مرد 12 489
 نطنز، خوانسار، فالورجان، شهرضا، نفر(،4اصفهان) -اصفهان

 نفر1سمیرم،چادگان،تیران و کرون، اران و بیدگل(شهرستانها 
 13427 1کارشناس حقوقی/ کارشناس حقوقی

 مرد 9 489
 اشتهارد، طالقان، باد،آساوجبالغ،نظر نفر(،4کرج) -البرز

 نفر1شهرستانها فردیس(
 13428 1کارشناس حقوقی/ کارشناس حقوقی

 13429 1کارشناس حقوقی/ کارشناس حقوقی نفر1نفر(،ایوان،ابدانان(شهرستانها 1ایالم) -ایالم مرد 3 489

 مرد 8 489

نفر(،کنگان،تنگستان)اهرم(،جم،گلوگاه 2بوشهر) -بوشهر

شهید صالحی،گلوگاه شهید موسوی،گلوگاه شهید مصطفی 

 خمینی(

 13430 1کارشناس حقوقی/ کارشناس حقوقی

 مرد 28 489

 بهارستان، پاکدشت، اسالمشهر، نفر(،19تهران) -تهران

اهفیروزکوه،پیشوا،کهریزک،قرچك،شمیرانات،پردیس(شهرستان

 نفر1

 13431 1کارشناس حقوقی/ کارشناس حقوقی

 مرد 4 489
 -چهارمحال و بختیاری

 نفر1نفر(،لردگان،اردل(شهرستانها2شهرکرد)
 13432 1کارشناس حقوقی/ کارشناس حقوقی

 مرد 7 489

 -خراسان جنوبی

نفر(،قاین،نهبندان،سربیشه،زیرکوه،گلوگاه 2بیرجند)

 نفر1دیهوک(شهرستانها

 13433 1کارشناس حقوقی/ کارشناس حقوقی

 مرد 18 489

 -خراسان رضوی

نفر(،تایباد،سبزوار،نیشابور،گناباد،سرخس،درگز،رشتخ2مشهد)

 وار،جوین،بردسكن،بجستان،مه والت،کالت،جغتای،

 13434 1کارشناس حقوقی/ کارشناس حقوقی

 مرد 7 489
نفر(،اسفراین،فاروج،مانه و 3بجنورد) -خراسان شمالی

 نفر1سملقان،راز و جرگالن(شهرستانها 
 13435 1کارشناس حقوقی/ کارشناس حقوقی

 مرد 11 489

نفر(،ایذه،دشت ازادگان، امیدیه و 2اهواز) -خوزستان

 ری،اندیكا،باوی،رامشیر،هندیجان،گتوند،گلوگاه پل زال(اقاجآ

 نفر( 1نها )شهرستا

 13436 1کارشناس حقوقی/ کارشناس حقوقی

 13437 1کارشناس حقوقی/ کارشناس حقوقی نفر(1) نفر(،ایجرود(4زنجان) -زنجان مرد 5 489

 13438 1کارشناس حقوقی/ کارشناس حقوقی نفر(2سمنان) -سمنان مرد 2 489
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 سازمان تعزيرات حكومتيهاي فهرست شغل محلادامه 

كد شرايط 

 احراز
 تعداد

جنس 

 پذيرش
 كد شغل محل شغل خوشه ي شغلي محل خدمت

 مرد 16 489

نفر(،نیك 2زاهدان) -سیستان و بلوچستان

شهر،زهك،هیرمند،کنارک،دلگان،سیب 

  سوران،زابلی)مهرستان(،سرباز،فنوچ،قصرقند،نیمروز

 نفر( 1)هرکدام 

 13439 1کارشناس حقوقی/ کارشناس حقوقی

 13440 1کارشناس حقوقی/ کارشناس حقوقی نفر( 1نفر( بویین زهرا، ابیك، البرز) هرکدام  4قزوین ) -قزوین مرد 7 489

 13441 1کارشناس حقوقی/ کارشناس حقوقی نفر( 3) قم  -قم مرد 3 489

 مرد 14 489

کامیاران، بیجار، دیواندره، نفر( قروه،  6سنندج )  -کردستان

  سرواباد، دهگالن، گلوگاه سرواباد، گلوگاه صلوات اباد

 نفر( 1)هرکدام 

 13442 1کارشناس حقوقی/ کارشناس حقوقی

 مرد 10 489
نفر(بافت، شهر بابك، قلعه گنج، رودبار  4کرمان ) -کرمان

 نفر( 1جنوب، عنبر اباد، ریگان )هرکدام 
 13443 1حقوقی/کارشناس  کارشناس حقوقی

 مرد 7 489
نفر() سر پل ذهاب، گیالن غرب،  2کرمانشاه ) -کرمانشاه

 نفر( 1روانسر، هرسین، گلوگاه زنگنه)هرکدام 
 13444 1کارشناس حقوقی/ کارشناس حقوقی

 13445 1کارشناس حقوقی/ کارشناس حقوقی نفر( 1)یاسوج) -کهگیلویه و بویراحمد مرد 1 489

 مرد 10 489
نفر( اق قال، ازاد شهر، رامیان، کالله، گالیكش،  2گرگان) -گلستان

 مراوه تپه، بندر گز، گمیشان) هرکدام یك نفر(
 13446 1کارشناس حقوقی/ کارشناس حقوقی

 مرد 5 489
 1نفر( ماسال و شاندرمن،رضوانشهر) هرکدام  3رشت)-گیالن

 نفر(
 13447 1کارشناس حقوقی/ کارشناس حقوقی

 مرد 5 489
نفر )بروجرد، سلسله، کوهدشت )هر  2خرم اباد ) -لرستان

 نفر( 1کدام 
 13448 1کارشناس حقوقی/ کارشناس حقوقی

 مرد 9 489
نفر( محمود اباد، چالوس، نكا،  2)ساری  -مازندران

 نفر( 1)هرکدام  فریدونكنار،عباس اباد،جویبار، کالردشت
 13449 1کارشناس حقوقی/ کارشناس حقوقی

 مرد 6 489
 نفر( محالت، اشتیان، تفرش، کمیجان 2اراک)   -مرکزی

 نفر( 1)هرکدام 
 13450 1کارشناس حقوقی/ کارشناس حقوقی

 مرد 10 489
نفر(سیریك، رودان، حاجی اباد، بندر  3بندر عباس)  -هرمزگان

 نفر 1جاسك، قشم، بندر خمیر، بستك هرکدام 
 13451 1کارشناس حقوقی/ کارشناس حقوقی

 مرد 5 489
نفر( مالیر، اسداباد، کبودر اهنگ( هر  2همدان)  -همدان

 نفر 1کدام 
 13452 1کارشناس حقوقی/ کارشناس حقوقی

 13453 1کارشناس حقوقی/ کارشناس حقوقی نفر 1نفر( بافق، مهریز( شهرستانها  2یزد) -یزد مرد 4 489

 13454 2کارشناس حقوقی/ کارشناس حقوقی ستاد مرکزی سازمان -تهران مرد / زن 9 504

 13455 2کارشناس حقوقی/ کارشناس حقوقی نفر1ستاد مرکزی سازمان تهران  -تهران مرد / زن 1 504
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 كنندگان و توليدكنندگانسازمان حمايت از مصرفهاي فهرست شغل محل
 شرايط اختصاصي:

 ارشد. سال تمام برای کارشناسی و کارشناسی 35سال تمام و حداکثر  25حداقل سن برای استخدام   -
 

 كد شغل محل شغل خوشه ي شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد كد شرايط احراز

 13456 حسابرس امور مالی تهران-تهران مرد 1 146

 13457 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی تهران-تهران مرد 3 216

 13458 کارشناس امور فنی صنایع کارشناس فنی صنایع تهران-تهران مرد 1 151

 13459 کارشناس مطالعات اقتصادی کارشناس مطالعات اقتصادی تهران-تهران مرد / زن 3 283

 
 سازمان دامپزشكي كشورهاي فهرست شغل محل

 شرايط اختصاصي:
سال برای فوق دیپلم ، لیسانس و فوق لیسانس و     40سال تمام و حداکثر   20حداقل سن برای استخدام در سازمان دامپزشكی کشور       -1

 دکترا می باشد.سال برای  45
شكی را انتخاب کنند و دارندگان              2تذکر  -2 شغل کاردان دامپز شند  شكی مجاز می با صیلی کاردانی دامپز صرفًا دارندگان مدرک تح  :

 مدارک تحصیلی پایین تر و باالتر مجاز به انتخاب شغل مذکور و شرکت در آزمون نمی باشند.
كد شرايط 

 احراز
 تعداد

جنس 
 پذيرش

 شغل ي شغليخوشه  محل خدمت
كد شغل 

 محل

 13460 کارشناس امور اداری امور اداری دشتستان -بوشهر مرد / زن 1 391

 13461 کارشناس امور اداری امور اداری اسفراین -خراسان شمالی مرد / زن 1 391

 13462 کارشناس امور اداری امور اداری جاجرم -خراسان شمالی مرد / زن 1 395

 13463 کارشناس امور اداری امور اداری ازادشهر-گلستان مرد / زن 1 391

 13464 کارشناس امور اداری امور اداری گالیكش-گلستان مرد / زن 1 391

 13465 کارشناس امور اداری امور اداری گرگان-گلستان مرد / زن 2 391

 13466 کارشناس امور اداری امور اداری ساری-مازندران مرد / زن 1 391

 13467 کارشناس امور اداری امور اداری میاندورود-مازندران مرد / زن 1 391

 13468 کارشناس امور اداری امور اداری اراک-مرکزی مرد 1 391

 13469 کارشناس امور اداری امور اداری تویسرکان-همدان مرد / زن 1 391

 13470 کارشناس امور اداری امور اداری فامنین-همدان مرد / زن 1 391

 13471 کارشناس امور اداری امور اداری یزد-یزد مرد / زن 1 391

 13472 حسابدار امور مالی سلماس-آذربایجان غربی مرد / زن 1 222

 13473 حسابدار امور مالی اق قال-گلستان مرد / زن 1 222

 13474 حسابدار امور مالی خرم اباد-لرستان مرد / زن 1 222

 13475 حسابدار امور مالی ساری-مازندران مرد / زن 2 222

 13476 حسابدار امور مالی اراک-مرکزی مرد 1 222

 13477 کارشناس بررسی اسناد و مدارک بررسی اسناد و مدارک بوشهر-بوشهر مرد / زن 1 379

 چالدران-آذربایجان غربی مرد 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی
 13478 دامپزشك

 چایپاره-آذربایجان غربی مرد 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی
 13479 دامپزشك

 کوثر-اردبیل مرد 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی
 13480 دامپزشك

 اباده-فارس مرد 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی
 13481 دامپزشك

 تربت جام )صالح اباد( -خراسان رضوی مرد / زن 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی
 13482 دامپزشك

 جوین-خراسان رضوی مرد / زن 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی
 13483 دامپزشك
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 سازمان دامپزشكي كشورهاي فهرست شغل محلادامه 

كد شرايط 
 احراز

 تعداد
جنس 
 پذيرش

 شغل خوشه ي شغلي محل خدمت
كد شغل 

 محل

 درگز-خراسان رضوی مرد / زن 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی
 13484 دامپزشك

 کالت-خراسان رضوی مرد / زن 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی
 13485 دامپزشك

 جاجرم-خراسان شمالی مرد / زن 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی
 13486 دامپزشك

 رازوجرگالن-شمالیخراسان  مرد / زن 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی
 13487 دامپزشك

 سرخه-سمنان مرد 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی
 13488 دامپزشك

 تاکستان-قزوین مرد / زن 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی
 13489 دامپزشك

 قزوین-قزوین مرد / زن 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی
 13490 دامپزشك

 بردسیر-کرمان مرد 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی
 13491 دامپزشك

 رابر-کرمان مرد 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی
 13492 دامپزشك

 ریگان-کرمان مرد 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی
 13493 دامپزشك

 زرند-کرمان مرد 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی
 13494 دامپزشك

 شهربابك-کرمان مرد 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی
 13495 دامپزشك

 نرماشیر-کرمان مرد 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی
 13496 دامپزشك

 باشت-کهگیلویه و بویراحمد مرد / زن 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 دامیبیماریهای 
 13497 دامپزشك

 یئبهم -کهگیلویه و بویراحمد مرد / زن 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی
 13498 دامپزشك

 دنا-کهگیلویه و بویراحمد مرد / زن 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی
 13499 دامپزشك

 گالیكش-گلستان مرد / زن 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی
 13500 دامپزشك

 مراوه تپه-گلستان مرد / زن 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی
 13501 دامپزشك

 نكا-مازندران مرد / زن 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی
 13502 دامپزشك

 اشتیان-مرکزی مرد / زن 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی
 13503 دامپزشك

 خنداب-مرکزی مرد 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی
 13504 دامپزشك

 دلیجان-مرکزی مرد 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی
 13505 دامپزشك
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 سازمان دامپزشكي كشورهاي فهرست شغل محلادامه 

كد شرايط 
 احراز

 تعداد
جنس 
 پذيرش

 شغل خوشه ي شغلي محل خدمت
كد شغل 

 محل

 ساوه-مرکزی مرد 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی
 13506 دامپزشك

 شازند-مرکزی مرد 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی
 13507 دامپزشك

 جاسك-هرمزگان مرد / زن 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی
 13508 دامپزشك

 میناب-هرمزگان مرد / زن 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 دامیبیماریهای 
 13509 دامپزشك

 اشنویه-آذربایجان غربی مرد / زن 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13510 

 چالدران-آذربایجان غربی مرد / زن 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13511 

 سردشت-آذربایجان غربی مرد / زن 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13512 

 سلماس-آذربایجان غربی مرد / زن 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13513 

 بیله سوار-اردبیل مرد 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13514 

 خلخال-اردبیل مرد 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13515 

 گرمی-اردبیل مرد 2 6
دامپزشك و کارشناس 

 دامیبیماریهای 

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13516 

 مشگین شهر)شهررضی( -اردبیل مرد 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13517 

 ابدانان-ایالم مرد / زن 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

مبارزه با بیماری کارشناس پیشگیری و 
 های دامی

13518 

 ایالم-ایالم مرد / زن 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13519 

 مهران-ایالم مرد 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13520 

 جم-بوشهر زنمرد /  1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13521 

 دیلم-بوشهر مرد / زن 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13522 

 عسلویه-بوشهر مرد / زن 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13523 

 کنگان-بوشهر مرد / زن 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13524 

 بردسكن-خراسان رضوی مرد / زن 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

و مبارزه با بیماری کارشناس پیشگیری 
 های دامی

13525 

 جغتای-خراسان رضوی مرد / زن 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13526 

 خواف-خراسان رضوی مرد / زن 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13527 
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 داورزن-خراسان رضوی مرد / زن 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13528 

 رشتخوار-رضوی خراسان مرد / زن 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13529 

 سرخس-خراسان رضوی مرد / زن 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13530 

 گناباد-خراسان رضوی مرد / زن 1 6
کارشناس دامپزشك و 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13531 

 مه والت-خراسان رضوی مرد / زن 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13532 

 اسفراین-خراسان شمالی مرد / زن 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 دامیبیماریهای 

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13533 

 شیروان-خراسان شمالی مرد / زن 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13534 

 فاروج-خراسان شمالی مرد / زن 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

مبارزه با بیماری کارشناس پیشگیری و 
 های دامی

13535 

 گرمه-خراسان شمالی مرد / زن 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13536 

 مانه و سملقان-خراسان شمالی مرد / زن 2 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13537 

 سمنان-سمنان مرد 2 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13538 

 مهدی شهر-سمنان مرد 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13539 

 اوج-قزوین مرد / زن 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13540 

 بوئین زهرا-قزوین مرد / زن 2 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13541 

 قزوین-قزوین مرد / زن 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13542 

 بافت-کرمان مرد 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13543 

 رودبار  جنوب -کرمان مرد 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 دامیهای 

13544 

 ثالث باباجانی-کرمانشاه مرد / زن 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13545 

 جوانرود-کرمانشاه مرد / زن 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13546 

 داالهو-کرمانشاه زنمرد /  1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13547 

 سرپل ذهاب-کرمانشاه مرد / زن 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13548 

 کنگاور-کرمانشاه مرد / زن 1 6
و کارشناس دامپزشك 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13549 
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 عنبراباد-کرمان مرد / زن 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13550 

 فاریاب-کرمان مرد / زن 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13551 

 قلعه گنج-کرمان مرد 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 دامیهای 

13552 

 کهگیلویه-کهگیلویه و بویراحمد مرد / زن 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13553 

 گچساران-کهگیلویه و بویراحمد مرد / زن 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13554 

 یاسوج-کهگیلویه و بویراحمد مرد / زن 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13555 

 الیگودرز-لرستان مرد 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13556 

 بروجرد-لرستان مرد 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13557 

 دوره چگنی-دوره-لرستان مرد 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13558 

 دورود-لرستان مرد / زن 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13559 

 امل-مازندران مرد / زن 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13560 

 بابل-مازندران مرد / زن 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

مبارزه با بیماری کارشناس پیشگیری و 
 های دامی

13561 

 بابلسر-مازندران مرد / زن 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13562 

 رامسر-مازندران مرد / زن 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13563 

 ساری-مازندران مرد / زن 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13564 

 محموداباد-مازندران مرد / زن 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13565 

 نور-مازندران مرد / زن 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13566 

 نوشهر-مازندران مرد / زن 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13567 

 اراک-مرکزی مرد 2 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

پیشگیری و مبارزه با بیماری کارشناس 
 های دامی

13568 

 تفرش-مرکزی مرد 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13569 

 خمین-مرکزی مرد / زن 2 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13570 

 شازند-مرکزی مرد 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13571 
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 فراهان-مرکزی مرد 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13572 

 کمیجان-مرکزی مرد 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13573 

 محالت-مرکزی مرد 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

ی بیمارکارشناس پیشگیری و مبارزه با 
 های دامی

13574 

 بشاگرد-هرمزگان مرد / زن 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13575 

 پارسیان-هرمزگان مرد / زن 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13576 

 اسداباد-همدان / زنمرد  1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13577 

 رزن-همدان مرد / زن 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13578 

 کبودراهنگ-همدان مرد / زن 1 6
 دامپزشك و کارشناس

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13579 

 مالیر-همدان مرد / زن 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13580 

 بافق-یزد مرد / زن 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

 با بیماریکارشناس پیشگیری و مبارزه 
 های دامی

13581 

 بهاباد )اسفیج(-یزد مرد / زن 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13582 

 خاتم-یزد مرد / زن 1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13583 

 مهریز-یزد / زنمرد  1 6
دامپزشك و کارشناس 

 بیماریهای دامی

کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماری 
 های دامی

13584 

 13585 کارشناس روابط عمومی روابط عمومی گرگان-گلستان مرد / زن 1 491

 13586 کارشناس روابط عمومی روابط عمومی یزد-یزد مرد / زن 1 491

 13587 افزار رایانهکارشناس امور سخت سخت افزارشبكه و  شیراز-فارس زن 1 172

 13588 افزار رایانهکارشناس امور سخت شبكه و سخت افزار بجنورد-خراسان شمالی مرد / زن 1 172

 13589 افزار رایانهکارشناس امور سخت شبكه و سخت افزار اراک-مرکزی مرد 1 172

 13590 کاردان دامپزشكی دامپزشكیکاردانی  اشنویه-آذربایجان غربی مرد 1 175

 13591 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی بوکان-آذربایجان غربی مرد 1 175

 13592 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی پلدشت-آذربایجان غربی مرد 1 175

 13593 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی پیرانشهر-آذربایجان غربی مرد 1 175

 13594 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی تكاب-آذربایجان غربی مرد 1 175

 13595 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی چالدران-آذربایجان غربی مرد 1 175

 13596 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی چایپاره-آذربایجان غربی مرد 1 175

 13597 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی خوی-آذربایجان غربی مرد 2 175

 13598 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی سلماس-آذربایجان غربی مرد 1 175

 13599 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی شاهین دژ-آذربایجان غربی مرد 1 175
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 13600 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی ماکو-آذربایجان غربی مرد 1 175

 13601 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی میاندواب-آذربایجان غربی مرد 2 175

 13602 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی نقده-آذربایجان غربی مرد 1 175

 13603 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی اردبیل-اردبیل مرد 2 175

 13604 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی بیله سوار-اردبیل مرد 1 175

 13605 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی پارس اباد-اردبیل مرد 1 175

 13606 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی خلخال-اردبیل مرد 1 175

 13607 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی سرعین-اردبیل مرد 1 175

 13608 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی گرمی-اردبیل مرد 1 175

 13609 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی نمین-اردبیل مرد 1 175

 13610 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی نیر-اردبیل مرد 1 175

 13611 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی ارسنجان-فارس مرد 1 175

 13612 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی صفاشهر -فارس مرد 1 175

 13613 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی بوانات-فارس مرد 1 175

 13614 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی جهرم-فارس مرد 1 175

 13615 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی خنج-فارس مرد 2 175

 13616 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی داراب-فارس مرد 2 175

 13617 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی رستم-فارس مرد 1 175

 13618 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی زرین دشت-فارس مرد 1 175

 13619 کاردان دامپزشكی دامپزشكیکاردانی  سپیدان-فارس مرد 1 175

 13620 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی سروستان-فارس مرد 1 175

 13621 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی فراشبند-فارس مرد 1 175

 13622 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی فسا-فارس مرد 1 175

 13623 کاردان دامپزشكی دامپزشكیکاردانی  قیروکارزین-فارس مرد 1 175

 13624 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی کازرون-فارس مرد 2 175

 13625 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی الرستان-فارس مرد 1 175

 13626 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی ممسنی-فارس مرد 2 175

 13627 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی مهر-فارس مرد 1 175

 13628 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی ابدانان-ایالم مرد 1 175

 13629 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی بدره-ایالم مرد 1 175

 13630 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی چرداول-ایالم مرد 1 175

 13631 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی دره شهر-ایالم مرد 1 175

 13632 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی دهلران-ایالم مرد 1 175

 13633 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی سیروان-ایالم مرد 1 175

 13634 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی مهران-ایالم مرد 1 175

 13635 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی جم-بوشهر مرد / زن 1 175

 13636 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی دیر-بوشهر مرد / زن 1 175

 13637 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی دیلم-بوشهر مرد / زن 1 175
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 13638 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی عسلویه-بوشهر مرد / زن 2 175

 13639 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی باخرز-خراسان رضوی مرد / زن 2 175

 13640 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی بجستان-خراسان رضوی مرد / زن 1 175

 13641 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی تایباد-رضویخراسان  مرد / زن 2 175

 13642 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی صالح اباد-تربت جام-خراسان رضوی مرد / زن 1 175

 13643 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی جغتای-خراسان رضوی مرد / زن 1 175

 13644 کاردان دامپزشكی دامپزشكیکاردانی  جوین-خراسان رضوی مرد / زن 2 175

 13645 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی خلیل اباد-خراسان رضوی مرد / زن 1 175

 13646 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی خواف-خراسان رضوی مرد / زن 1 175

 13647 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی خوشاب-خراسان رضوی مرد / زن 2 175

 13648 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی داورزن-خراسان رضوی مرد / زن 1 175

 13649 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی درگز-خراسان رضوی مرد / زن 1 175

 13650 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی رشتخوار-خراسان رضوی مرد / زن 1 175

 13651 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی سرخس-خراسان رضوی مرد / زن 2 175

 13652 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی کالت-خراسان رضوی مرد / زن 1 175

 13653 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی گناباد-خراسان رضوی مرد / زن 1 175

 13654 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی مه والت-خراسان رضوی مرد / زن 1 175

 13655 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی اسفراین-خراسان شمالی مرد / زن 1 175

 13656 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی جاجرم-خراسان شمالی مرد / زن 1 175

 13657 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی رازوجرگالن-خراسان شمالی مرد / زن 1 175

 13658 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی شیروان-خراسان شمالی مرد / زن 1 175

 13659 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی فاروج-خراسان شمالی مرد / زن 1 175

 13660 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی گرمه-خراسان شمالی مرد / زن 1 175

 13661 کاردان دامپزشكی دامپزشكی کاردانی مانه و سملقان-خراسان شمالی مرد / زن 1 175

 13662 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی ارادان-سمنان مرد 1 175

 13663 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی دامغان-سمنان مرد 2 175

 13664 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی سرخه-سمنان مرد 1 175

 13665 کاردان دامپزشكی دامپزشكیکاردانی  سمنان-سمنان مرد 1 175

 13666 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی شاهرود-سمنان مرد 1 175

 13667 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی گرمسار-سمنان مرد 1 175

 13668 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی میامی-سمنان مرد 1 175

 13669 کاردان دامپزشكی دامپزشكیکاردانی  ابیك-قزوین مرد / زن 1 175

 13670 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی البرز-قزوین مرد / زن 1 175

 13671 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی اوج-قزوین مرد / زن 1 175

 13672 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی بوئین زهرا-قزوین مرد / زن 2 175

 13673 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی تاکستان-قزوین مرد / زن 1 175

 13674 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی انار-کرمان مرد 1 175

 13675 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی جیرفت-کرمان مرد 1 175
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 13676 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی راور-کرمان مرد 1 175

 13677 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی رودبارجنوب-کرمان مرد 1 175

 13678 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی ریگان-کرمان مرد 1 175

 13679 کاردان دامپزشكی دامپزشكیکاردانی  سیرجان-کرمان مرد 1 175

 13680 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی اسالم ابادغرب-کرمانشاه مرد / زن 1 175

 13681 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی پاوه-کرمانشاه مرد / زن 1 175

 13682 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی داالهو-کرمانشاه مرد / زن 1 175

 13683 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی روانسر-کرمانشاه مرد / زن 1 175

 13684 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی سنقروکلیایی-سنقر-کرمانشاه مرد / زن 2 175

 13685 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی صحنه-کرمانشاه مرد / زن 1 175

 13686 کاردان دامپزشكی دامپزشكیکاردانی  قصرشیرین-کرمانشاه مرد / زن 1 175

 13687 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی کرمانشاه-کرمانشاه مرد / زن 2 175

 13688 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی کنگاور-کرمانشاه مرد / زن 1 175

 13689 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی گیالنغرب-کرمانشاه مرد / زن 1 175

 13690 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی هرسین-کرمانشاه مرد / زن 1 175

 13691 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی شهربابك-کرمان مرد 1 175

 13692 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی عنبراباد-کرمان مرد 2 175

 13693 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی فاریاب-کرمان مرد 1 175

 13694 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی فهرج-کرمان مرد 1 175

 13695 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی کرمان-کرمان مرد 1 175

 13696 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی کهنوج-کرمان مرد 1 175

 13697 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی منوجان-کرمان مرد 1 175

 13698 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی نرماشیر-کرمان مرد 1 175

 13699 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی چرام-کهگیلویه و بویراحمد مرد 1 175

 13700 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی گچساران-کهگیلویه و بویراحمد مرد 2 175

 13701 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی اق قال-گلستان مرد 1 175

 13702 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی بندرگز-گلستان مرد 1 175

 13703 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی رامیان-گلستان مرد 1 175

 13704 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی کردکوی-گلستان مرد 1 175

 13705 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی کالله-گلستان مرد 1 175

 13706 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی گالیكش-گلستان مرد 1 175

 13707 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی گرگان-گلستان مرد 1 175

 13708 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی گمیشان-گلستان مرد 1 175

 13709 کاردان دامپزشكی دامپزشكیکاردانی  گنبدکاووس-گلستان مرد 1 175

 13710 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی مراوه تپه-گلستان مرد 1 175

 13711 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی الیگودرز-لرستان مرد 2 175

 13712 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی پلدختر-لرستان مرد 1 175

 13713 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی کوهدشت-لرستان مرد 1 175
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 13714 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی بابل-مازندران مرد / زن 1 175

 13715 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی بابلسر-مازندران مرد / زن 1 175

 13716 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی چالوس-مازندران مرد / زن 1 175

 13717 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی ساری-مازندران مرد / زن 2 175

 13718 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی عباس اباد-مازندران مرد / زن 1 175

 13719 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی فریدونكنار-مازندران مرد / زن 1 175

 13720 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی کالردشت-مازندران مرد / زن 1 175

 13721 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی گلوگاه-مازندران مرد / زن 1 175

 13722 کاردان دامپزشكی دامپزشكی کاردانی محموداباد-مازندران مرد / زن 1 175

 13723 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی اشتیان-مرکزی مرد 1 175

 13724 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی تفرش-مرکزی مرد 1 175

 13725 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی خنداب-مرکزی مرد 1 175

 13726 کاردان دامپزشكی دامپزشكیکاردانی  دلیجان-مرکزی مرد 1 175

 13727 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی زرندیه-مرکزی مرد 1 175

 13728 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی ساوه-مرکزی مرد 1 175

 13729 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی شازند-مرکزی مرد 1 175

 13730 کاردان دامپزشكی دامپزشكیکاردانی  فراهان-مرکزی مرد 1 175

 13731 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی کمیجان-مرکزی مرد 1 175

 13732 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی محالت-مرکزی مرد 1 175

 13733 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی بشاگرد-هرمزگان مرد / زن 1 175

 13734 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی بندرلنگه-هرمزگان مرد / زن 2 175

 13735 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی جاسك-هرمزگان مرد / زن 1 175

 13736 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی میناب-هرمزگان مرد / زن 1 175

 13737 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی اسداباد-همدان مرد / زن 1 175

 13738 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی تویسرکان-همدان مرد / زن 1 175

 13739 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی رزن-همدان مرد / زن 1 175

 13740 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی مالیر-همدان مرد / زن 1 175

 13741 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی نهاوند-همدان مرد / زن 1 175

 13742 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی ابرکوه-یزد مرد / زن 1 175

 13743 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی اردکان-یزد مرد / زن 1 175

 13744 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی بافق-یزد مرد / زن 1 175

 13745 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی بهاباد )اسفیج(-یزد مرد / زن 1 175

 13746 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی خاتم-یزد مرد / زن 1 175

 13747 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی ندوشن-میبد-یزد مرد / زن 1 175

 13748 کاردان دامپزشكی کاردانی دامپزشكی یزد-یزد مرد / زن 1 175

 کارشناس ازمایشگاه اردبیل-اردبیل زن 1 465
کارشناس ازمایشگاه غذا، دارو و 

 بهداشتی
13749 

 کارشناس ازمایشگاه ایالم-ایالم مرد / زن 2 465
کارشناس ازمایشگاه غذا، دارو و 

 بهداشتی
13750 

 کارشناس ازمایشگاه بوشهر-بوشهر مرد / زن 5 465
کارشناس ازمایشگاه غذا، دارو و 

 بهداشتی
13751 



84 

 سازمان دامپزشكي كشورهاي فهرست شغل محلادامه 
كد شرايط 

 احراز
 تعداد

جنس 
 پذيرش

 شغل خوشه ي شغلي محل خدمت
كد شغل 

 محل

 کارشناس ازمایشگاه درگز-خراسان رضوی زن 1 465
کارشناس ازمایشگاه غذا، دارو و 

 بهداشتی
13752 

 کارشناس ازمایشگاه بجنورد-خراسان شمالی مرد / زن 2 465
کارشناس ازمایشگاه غذا، دارو و 

 بهداشتی
13753 

 کارشناس ازمایشگاه یاسوج-کهگیلویه و بویراحمد مرد / زن 1 465
کارشناس ازمایشگاه غذا، دارو و 

 بهداشتی
13754 

 کارشناس ازمایشگاه خرم اباد-لرستان مرد / زن 4 465
کارشناس ازمایشگاه غذا، دارو و 

 بهداشتی
13755 

 کارشناس ازمایشگاه ساری-مازندران زنمرد /  2 465
کارشناس ازمایشگاه غذا، دارو و 

 بهداشتی
13756 

 کارشناس ازمایشگاه ساوه-مرکزی مرد 1 465
کارشناس ازمایشگاه غذا، دارو و 

 بهداشتی
13758 

 کارشناس ازمایشگاه بندرعباس-هرمزگان مرد / زن 2 465
کارشناس ازمایشگاه غذا، دارو و 

 بهداشتی
13759 

 کارشناس ازمایشگاه حاجی اباد-هرمزگان مرد / زن 1 465
کارشناس ازمایشگاه غذا، دارو و 

 بهداشتی
13760 

 کارشناس ازمایشگاه بهار-همدان مرد / زن 1 465
کارشناس ازمایشگاه غذا، دارو و 

 بهداشتی
13761 

 کارشناس ازمایشگاه یزد-یزد مرد / زن 1 465
دارو و کارشناس ازمایشگاه غذا، 

 بهداشتی
13762 

 13763 کارشناس امور اموزشی کارشناس امور اموزش قزوین-قزوین مرد / زن 1 346

 13764 کارشناس امور اموزشی کارشناس امور اموزش اراک-مرکزی مرد 1 346

 13765 کارشناس امور اموزشی کارشناس امور اموزش بندرعباس-هرمزگان مرد / زن 1 346

 13766 1کارشناس امور فرهنگی  کارشناس امور فرهنگی ارومیه-آذربایجان غربی مرد 1 219

 13767 1کارشناس امور فرهنگی  کارشناس امور فرهنگی شیراز-فارس مرد 1 219

 13768 1کارشناس امور فرهنگی  کارشناس امور فرهنگی قزوین-قزوین مرد 1 219

 13769 1کارشناس امور فرهنگی  فرهنگیکارشناس امور  کرمانشاه-کرمانشاه مرد 1 219

 13770 1کارشناس امور فرهنگی  کارشناس امور فرهنگی کرمان-کرمان مرد 1 219

 13771 1کارشناس امور فرهنگی  کارشناس امور فرهنگی اراک-مرکزی مرد 1 219

 بوکان-آذربایجان غربی مرد 2 444
کارشناس بهداشت دام و 

 فراورده های دامی
بهداشت دام و فراورده های کارشناس 

 دامی
13772 

 پلدشت-آذربایجان غربی مرد 1 444
کارشناس بهداشت دام و 

 فراورده های دامی
کارشناس بهداشت دام و فراورده های 

 دامی
13773 

 تكاب-آذربایجان غربی مرد 1 444
کارشناس بهداشت دام و 

 فراورده های دامی
کارشناس بهداشت دام و فراورده های 

 دامی
13774 

 شاهین دژ-آذربایجان غربی مرد 1 444
کارشناس بهداشت دام و 

 فراورده های دامی
کارشناس بهداشت دام و فراورده های 

 دامی
13775 

 ماکو-آذربایجان غربی مرد 2 444
کارشناس بهداشت دام و 

 فراورده های دامی
کارشناس بهداشت دام و فراورده های 

 دامی
13776 

 اقلید-فارس مرد 2 444
کارشناس بهداشت دام و 

 فراورده های دامی
کارشناس بهداشت دام و فراورده های 

 دامی
13777 

 کازرون-فارس مرد 1 444
کارشناس بهداشت دام و 

 فراورده های دامی
کارشناس بهداشت دام و فراورده های 

 دامی
13778 

 الرستان-فارس مرد 2 444
کارشناس بهداشت دام و 

 دامیفراورده های 
کارشناس بهداشت دام و فراورده های 

 دامی
13779 

 المرد-فارس مرد 1 444
کارشناس بهداشت دام و 

 فراورده های دامی
کارشناس بهداشت دام و فراورده های 

 دامی
13780 

 نی ریز-فارس مرد 1 444
کارشناس بهداشت دام و 

 فراورده های دامی
کارشناس بهداشت دام و فراورده های 

 دامی
13781 
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 سازمان دامپزشكي كشورهاي فهرست شغل محلادامه 

كد شرايط 

 احراز
 تعداد

جنس 

 پذيرش
 شغل خوشه ي شغلي محل خدمت

كد شغل 

 محل

 چرداول-ایالم مرد / زن 1 444
کارشناس بهداشت دام و 

 فراورده های دامی

کارشناس بهداشت دام و فراورده های 

 دامی
13782 

 دهلران-ایالم مرد / زن 1 444
کارشناس بهداشت دام و 

 فراورده های دامی

کارشناس بهداشت دام و فراورده های 

 دامی
13783 

 گناوه-بوشهر مرد / زن 1 444
کارشناس بهداشت دام و 

 فراورده های دامی

کارشناس بهداشت دام و فراورده های 

 دامی
13784 

 باخرز-خراسان رضوی مرد / زن 1 444
دام و کارشناس بهداشت 

 فراورده های دامی

کارشناس بهداشت دام و فراورده های 

 دامی
13785 

 بردسكن-خراسان رضوی مرد / زن 1 444
کارشناس بهداشت دام و 

 فراورده های دامی

کارشناس بهداشت دام و فراورده های 

 دامی
13786 

 کالت-خراسان رضوی مرد / زن 1 444
کارشناس بهداشت دام و 

 فراورده های دامی

کارشناس بهداشت دام و فراورده های 

 دامی
13787 

 جاجرم-خراسان شمالی مرد / زن 1 444
کارشناس بهداشت دام و 

 فراورده های دامی

کارشناس بهداشت دام و فراورده های 

 دامی
13788 

 مانه و سملقان-خراسان شمالی مرد / زن 1 444
کارشناس بهداشت دام و 

 فراورده های دامی

دام و فراورده های  کارشناس بهداشت

 دامی
13789 

 دامغان-سمنان مرد 1 444
کارشناس بهداشت دام و 

 فراورده های دامی

کارشناس بهداشت دام و فراورده های 

 دامی
13790 

 سمنان-سمنان مرد 1 444
کارشناس بهداشت دام و 

 فراورده های دامی

کارشناس بهداشت دام و فراورده های 

 دامی
13791 

 ابیك-قزوین مرد / زن 1 444
کارشناس بهداشت دام و 

 فراورده های دامی

کارشناس بهداشت دام و فراورده های 

 دامی
13792 

 بافت-کرمان مرد 1 444
کارشناس بهداشت دام و 

 فراورده های دامی

کارشناس بهداشت دام و فراورده های 

 دامی
13793 

 بم-کرمان مرد 1 444
کارشناس بهداشت دام و 

 فراورده های دامی

کارشناس بهداشت دام و فراورده های 

 دامی
13794 

 رابر-کرمان مرد 1 444
کارشناس بهداشت دام و 

 فراورده های دامی

کارشناس بهداشت دام و فراورده های 

 دامی
13795 

 رفسنجان-کرمان مرد 1 444
کارشناس بهداشت دام و 

 فراورده های دامی

کارشناس بهداشت دام و فراورده های 

 دامی
13796 

 سیرجان-کرمان مرد 1 444
کارشناس بهداشت دام و 

 فراورده های دامی

کارشناس بهداشت دام و فراورده های 

 دامی
13797 

 فهرج-کرمان مرد 1 444
کارشناس بهداشت دام و 

 فراورده های دامی

کارشناس بهداشت دام و فراورده های 

 دامی
13798 

 کرمان-کرمان مرد 1 444
کارشناس بهداشت دام و 

 فراورده های دامی

کارشناس بهداشت دام و فراورده های 

 دامی
13799 

 کهگیلویه-کهگیلویه و بویراحمد مرد / زن 1 444
کارشناس بهداشت دام و 

 فراورده های دامی

کارشناس بهداشت دام و فراورده های 

 دامی
13800 

 رامیان-گلستان مرد / زن 1 444
کارشناس بهداشت دام و 

 فراورده های دامی

کارشناس بهداشت دام و فراورده های 

 دامی
13801 
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 سازمان دامپزشكي كشورهاي فهرست شغل محلادامه 

كد شرايط 

 احراز
 تعداد

جنس 

 پذيرش
 شغل خوشه ي شغلي محل خدمت

كد شغل 

 محل

 کردکوی-گلستان مرد / زن 1 444
کارشناس بهداشت دام و 

 فراورده های دامی

های کارشناس بهداشت دام و فراورده 

 دامی
13802 

 گرگان-گلستان مرد / زن 1 444
کارشناس بهداشت دام و 

 فراورده های دامی

کارشناس بهداشت دام و فراورده های 

 دامی
13803 

 گمیشان-گلستان مرد / زن 1 444
کارشناس بهداشت دام و 

 فراورده های دامی

کارشناس بهداشت دام و فراورده های 

 دامی
13804 

 خرم اباد-لرستان مرد / زن 1 444
کارشناس بهداشت دام و 

 فراورده های دامی

کارشناس بهداشت دام و فراورده های 

 دامی
13805 

 دوره چگنی-دوره-لرستان مرد / زن 1 444
کارشناس بهداشت دام و 

 فراورده های دامی

کارشناس بهداشت دام و فراورده های 

 دامی
13806 

 کوهدشت-لرستان مرد 2 444
بهداشت دام و کارشناس 

 فراورده های دامی

کارشناس بهداشت دام و فراورده های 

 دامی
13807 

 بهشهر-مازندران مرد / زن 1 444
کارشناس بهداشت دام و 

 فراورده های دامی

کارشناس بهداشت دام و فراورده های 

 دامی
13808 

 جویبار-مازندران مرد / زن 1 444
کارشناس بهداشت دام و 

 فراورده های دامی

کارشناس بهداشت دام و فراورده های 

 دامی
13809 

 چالوس-مازندران مرد / زن 1 444
کارشناس بهداشت دام و 

 فراورده های دامی

کارشناس بهداشت دام و فراورده های 

 دامی
13810 

 ساری-مازندران مرد / زن 1 444
کارشناس بهداشت دام و 

 فراورده های دامی

های کارشناس بهداشت دام و فراورده 

 دامی
13811 

 سوادکوه-مازندران مرد / زن 1 444
کارشناس بهداشت دام و 

 فراورده های دامی

کارشناس بهداشت دام و فراورده های 

 دامی
13812 

 گلوگاه-مازندران مرد / زن 1 444
کارشناس بهداشت دام و 

 فراورده های دامی

کارشناس بهداشت دام و فراورده های 

 دامی
13813 

 اشتیان-مرکزی مرد 1 444
کارشناس بهداشت دام و 

 فراورده های دامی

کارشناس بهداشت دام و فراورده های 

 دامی
13814 

 تفرش-مرکزی مرد 1 444
کارشناس بهداشت دام و 

 فراورده های دامی

کارشناس بهداشت دام و فراورده های 

 دامی
13815 

 دلیجان-مرکزی مرد 1 444
کارشناس بهداشت دام و 

 دامیفراورده های 

کارشناس بهداشت دام و فراورده های 

 دامی
13816 

 زرندیه-مرکزی مرد 1 444
کارشناس بهداشت دام و 

 فراورده های دامی

کارشناس بهداشت دام و فراورده های 

 دامی
13817 

 شازند-مرکزی مرد 1 444
کارشناس بهداشت دام و 

 فراورده های دامی

کارشناس بهداشت دام و فراورده های 

 دامی
13818 

 فراهان-مرکزی مرد 1 444
کارشناس بهداشت دام و 

 فراورده های دامی

کارشناس بهداشت دام و فراورده های 

 دامی
13819 

 محالت-مرکزی مرد 1 444
کارشناس بهداشت دام و 

 فراورده های دامی

کارشناس بهداشت دام و فراورده های 

 دامی
13820 

 بستك-هرمزگان مرد / زن 1 444
بهداشت دام و کارشناس 

 فراورده های دامی

کارشناس بهداشت دام و فراورده های 

 دامی
13821 
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 سازمان دامپزشكي كشورهاي فهرست شغل محلادامه 

كد شرايط 

 احراز
 تعداد

جنس 

 پذيرش
 شغل خوشه ي شغلي محل خدمت

كد شغل 

 محل

 بندرعباس-هرمزگان مرد / زن 1 444
کارشناس بهداشت دام و 

 دامیفراورده های 

کارشناس بهداشت دام و فراورده های 

 دامی
13822 

 رودان-هرمزگان مرد / زن 1 444
کارشناس بهداشت دام و 

 فراورده های دامی

کارشناس بهداشت دام و فراورده های 

 دامی
13823 

 سیریك-هرمزگان مرد / زن 1 444
کارشناس بهداشت دام و 

 فراورده های دامی

فراورده های کارشناس بهداشت دام و 

 دامی
13824 

 تویسرکان-همدان مرد / زن 1 444
کارشناس بهداشت دام و 

 فراورده های دامی

کارشناس بهداشت دام و فراورده های 

 دامی
13825 

 مالیر-همدان مرد / زن 1 444
کارشناس بهداشت دام و 

 فراورده های دامی

کارشناس بهداشت دام و فراورده های 

 دامی
13826 

 نهاوند-همدان / زن مرد 2 444
کارشناس بهداشت دام و 

 فراورده های دامی

کارشناس بهداشت دام و فراورده های 

 دامی
13827 

 صدوق-اشكذر-یزد مرد / زن 1 444
کارشناس بهداشت دام و 

 فراورده های دامی

کارشناس بهداشت دام و فراورده های 

 دامی
13828 

 بوشهر-بوشهر مرد / زن 2 479
گر و برنامه کارشناس تحلیل 

 نویس سیستم
 13829 گر سیستمکارشناس تحلیل

 کردکوی-گلستان مرد / زن 1 476
کارشناس تحلیل گر و برنامه 

 نویس سیستم
 13830 گر سیستمکارشناس تحلیل

 گرگان-گلستان مرد / زن 1 478
کارشناس تحلیل گر و برنامه 

 نویس سیستم
 13831 گر سیستمکارشناس تحلیل

 ساری-مازندران زنمرد /  1 478
کارشناس تحلیل گر و برنامه 

 نویس سیستم
 13832 گر سیستمکارشناس تحلیل

 اراک-مرکزی مرد 1 478
کارشناس تحلیل گر و برنامه 

 نویس سیستم
 13833 گر سیستمکارشناس تحلیل

 بندرعباس-هرمزگان مرد / زن 1 476
کارشناس تحلیل گر و برنامه 

 نویس سیستم
 13834 گر سیستمتحلیلکارشناس 

 بهار-همدان مرد / زن 1 476
کارشناس تحلیل گر و برنامه 

 نویس سیستم
 13835 گر سیستمکارشناس تحلیل

 نهاوند-همدان مرد / زن 1 478
کارشناس تحلیل گر و برنامه 

 نویس سیستم
 13836 گر سیستمکارشناس تحلیل

 13837 حقوقیکارشناس  کارشناس حقوقی اردبیل-اردبیل مرد 1 334

 13838 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی شیراز-فارس مرد 1 334

 13839 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی بوشهر-بوشهر مرد / زن 1 334

 13840 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی اراک-مرکزی مرد 1 334

 13841 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی بندرعباس-هرمزگان مرد / زن 1 334
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 شرايط اختصاصی استخدام در سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور

  

 سال سن تمام برای دارندگان  سایر مقاطع تحصیلی 40سال برای دکتری و  45سال و حداکثر   18داشتن حداقل  -1

خدمت در مشــاغل مراقب امور تامینی و تربیتی، کاردان اقدامات تامینی و تربیتی، کارشــناس اقدامات تامینی و تربیتی و     -2

سازمان می           ستورالعمل  شیفتی( در محدوده داخل بندها و زندان ها و تابع د صورت نوبت کاری ) سئول امور انتظامی به  م

 ی می باشد. باشد و الزامات ذیل در خصوص مشاغل مزبور ضرور

 برای بانوان.  155برای آقایان و  165داشتن حداقل قد  -3

داشــتن ســالمتی کامل جســمانی و روانی که می بایســت ســالمتی و احراز توانایی پذیرفته شــدگان در انجام امور به تایید   -4

 شورای کمیسیون پزشكی و کارگروهی که بدین منظور در سازمان تشكیل می گردد، برسد. 

ست و دارندگان معافیت          چنانچه دارا -5 شكی مورد تایید ا صرفًا معافیت های غیر پز شند  سربازی می با ی معافیت از خدمت 

پزشـكی، در صـورت ارائه گواهی از سـوی شـورای کمیسـیون پزشـكی مبنی بر داشـتن سـالمتی کامل جسـمانی و روانی            

 بكارگیری آنان بالمانع می باشد.  

 ده خواهند کرد.  در حین خدمت از لباس کار مخصوص استفا -6

سال، حق تغییر رشته   5ضمن سپردن تعهدنامه محضری مبنی بر خدمت در پست سازمانی پذیرفته شده،  حداقل به مدت    -7

شغلی و تغییر محل جغرافیایی خدمت خود را به مدت فوق ندارند و در صورت انصراف از خدمت، متعهد به پرداخت تمامی     

 سازمان خواهند بود. بدیهی است حقوق سازمان در این خصوص محفوظ است.هزینه های صورت گرفته برای آنها به 

صی را با                 -8 ص شی تخ شروع به کار پیمانی، دوره آموز ستی قبل از  سئول امور انتظامی الزامًا بای شته م شدگان در ر پذیرفته 

 موفقیت طی نمایند.  

کارکنان یگان حفاظت در ارتباط با ضوابط اداری  دستورالعمل صادره از ستاد کل نیروهای مسلح 22با توجه به ماده  توجه :

و استخدامی تابع قوانین و مقررات و آیین نامه های مربوط به سازمان می باشند )قانون مدیریت خدمات کشوری( و در راستای 

 اشند. می ب وظایف حفاظتی، انتظامی و بكارگیری سالح و مهمات و تجهیزات انتظامی تابع آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح

شرایط احراز تحصیلی درخصوص کارکنان قراردادی سازمان ،متناسب با سطوح تحصیلی پیش بینی شده در مشاغل مصوب   -9

 در طرح طبقه بندی مشاغل مالک عمل خواهد بود.
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 سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشورهاي فهرست شغل محل

كد شرايط 
 احراز

 تعداد
جنس 
 پذيرش

 شغل خوشه ي شغلي خدمتمحل 
كد شغل 

 محل

 13842 اپراتور اپراتور زندان تبریز -تبریز -آذربایجان شرقی مرد 1 468

 13843 اپراتور اپراتور اصفهان -اصفهان مرد / زن 2 468

 13844 اپراتور اپراتور زندان خورموج -دشتی  -بوشهر مرد / زن 1 468

 13845 اپراتور اپراتور زندان طبس -طبس  -خراسان جنوبی مرد / زن 1 468

 13846 اپراتور اپراتور زندان دامغان -دامغان  -سمنان مرد / زن 1 468

 13847 اپراتور اپراتور زندان قزوین -قزوین مرد / زن 1 468

 13848 اپراتور اپراتور زندان گرگان -گلستان مرد / زن 1 468

 13849 اپراتور اپراتور اموزی وکار درمانیاردوگاه حرفه  -تالش  -گیالن مرد 1 468

455 
نفر،  1)آقا 2 

 نفر( 1خانم: 
 اقدامات تامینی و تربیتی زندان تبریز -تبریز  -آذربایجان شرقی مرد / زن

کاردان اقدامات تامینی 
 وتربیتی

13850 

455 
نفر،  1)آقا 2 

 نفر( 1خانم: 
 اقدامات تامینی و تربیتی زندان ارومیه -ارومیه  -آذربایجان غربی مرد / زن

کاردان اقدامات تامینی 
 وتربیتی

13851 

 اقدامات تامینی و تربیتی اردو گاه حرفه اموزی و کار درمانی -اردبیل مرد 1 455
کاردان اقدامات تامینی 

 وتربیتی
13852 

 اقدامات تامینی و تربیتی زندان اردبیل -اردبیل  -اردبیل زن 1 455
تامینی کاردان اقدامات 
 وتربیتی

13853 

 اقدامات تامینی و تربیتی شیراز 1زندان  -شیراز -فارس مرد 1 455
کاردان اقدامات تامینی 

 وتربیتی
13854 

455 
نفر،  1)آقا 2 

 نفر( 1خانم: 
 اقدامات تامینی و تربیتی زندان اصفهان -اصفهان -اصفهان مرد / زن

کاردان اقدامات تامینی 
 وتربیتی

13855 

455 
نفر،  1)آقا 2 

 نفر( 1خانم: 
 اقدامات تامینی و تربیتی زندان ایالم -ایالم  -ایالم مرد / زن

کاردان اقدامات تامینی 
 وتربیتی

13856 

455 
نفر،  1)آقا 2 

 نفر( 1خانم: 
 اقدامات تامینی و تربیتی زندان بوشهر -بوشهر -بوشهر مرد / زن

کاردان اقدامات تامینی 
 وتربیتی

13857 

 اقدامات تامینی و تربیتی زندان بزرگ تهران -فشافویه  -تهران مرد 1 455
کاردان اقدامات تامینی 

 وتربیتی
13858 

 اقدامات تامینی و تربیتی زندان بروجن -بروجن  -چهارمحال و بختیاری مرد 1 455
کاردان اقدامات تامینی 

 وتربیتی
13859 

 اقدامات تامینی و تربیتی نهبندانزندان  -نهبندان  -خراسان جنوبی مرد 1 455
کاردان اقدامات تامینی 

 وتربیتی
13860 

455 
نفر،  1)آقا 2 

 نفر( 1خانم: 
 اقدامات تامینی و تربیتی زندان مشهد -مشهد  -خراسان رضوی مرد / زن

کاردان اقدامات تامینی 
 وتربیتی

13861 

455 
نفر،  1)آقا 2 

 نفر( 1خانم: 
 اقدامات تامینی و تربیتی زندان بجنورد -بجنورد  -خراسان شمالی مرد / زن

کاردان اقدامات تامینی 
 وتربیتی

13862 

455 
نفر،  1)آقا 2 

 نفر( 1خانم: 
 اقدامات تامینی و تربیتی زندان کارون اهواز-اهواز  -خوزستان مرد / زن

کاردان اقدامات تامینی 
 وتربیتی

13863 

 اقدامات تامینی و تربیتی بازداشتگاه خدابنده -زنجان  -زنجان مرد 1 455
کاردان اقدامات تامینی 

 وتربیتی
13864 

 اقدامات تامینی و تربیتی اردوگاه حرفه اموزی و کار درمانی -سمنان  -سمنان مرد 1 455
کاردان اقدامات تامینی 

 وتربیتی
13865 

 مرد 1 455
 اموزی واردوگاه حرفه  -ایرانشهر  -سیستان و بلوچستان

 کار درمانی
 اقدامات تامینی و تربیتی

کاردان اقدامات تامینی 
 وتربیتی

13866 
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455 
نفر،  1)آقا 2 

 نفر( 1خانم: 
 اقدامات تامینی و تربیتی زندان قزوین -قزوین -قزوین زنمرد / 

کاردان اقدامات تامینی 
 وتربیتی

13867 

 اقدامات تامینی و تربیتی اردوگاه حرفه اموزی و کار درمانی -قم مرد 1 455
کاردان اقدامات تامینی 

 وتربیتی
13868 

 اقدامات تامینی و تربیتی اردوگاه حرفه اموزی و کار درمانی -کامیاران -کردستان مرد 1 455
کاردان اقدامات تامینی 

 وتربیتی
13869 

455 
نفر،  1)آقا 2 

 نفر( 1خانم: 
 اقدامات تامینی و تربیتی زندان کرمان -کرمان مرد / زن

کاردان اقدامات تامینی 
 وتربیتی

13870 

 تامینی و تربیتیاقدامات  زندان کرمانشاه -کرمانشاه زن 1 455
کاردان اقدامات تامینی 

 وتربیتی
13871 

 اقدامات تامینی و تربیتی بازداشتگاه یاسوج -یاسوج  -کهگیلویه و بویراحمد مرد 1 455
کاردان اقدامات تامینی 

 وتربیتی
13872 

 اقدامات تامینی و تربیتی زندان گرگان -گرگان  -گلستان مرد 1 455
کاردان اقدامات تامینی 

 وتربیتی
13873 

450 
نفر،  1)آقا 2 

 نفر( 1خانم: 
 اقدامات تامینی و تربیتی زندان رشت -رشت  -گیالن مرد / زن

کاردان اقدامات تامینی 
 وتربیتی

13874 

455 
نفر،  1)آقا 2 

 نفر( 1خانم: 
 اقدامات تامینی و تربیتی بادآزندان خرم  -باد آخرم  -لرستان مرد / زن

تامینی کاردان اقدامات 
 وتربیتی

13875 

 اقدامات تامینی و تربیتی ملآزندان  -مل آ -مازندران مرد 1 455
کاردان اقدامات تامینی 

 وتربیتی
13876 

 اقدامات تامینی و تربیتی اردوگاه حرفه اموزی و کار درمانی -اراک  -مرکزی مرد 1 455
کاردان اقدامات تامینی 

 وتربیتی
13877 

 اقدامات تامینی و تربیتی زندان بندر عباس -بندرعباس -هرمزگان مرد 1 455
کاردان اقدامات تامینی 

 وتربیتی
13878 

 اقدامات تامینی و تربیتی زندان مالیر -مالیر  -همدان مرد 1 455
کاردان اقدامات تامینی 

 وتربیتی
13879 

 تربیتیاقدامات تامینی و  بازداشتگاه شهرستان ابرکوه -ابرکوه  -یزد مرد 1 455
کاردان اقدامات تامینی 

 وتربیتی
13880 

 اقدامات تامینی و تربیتی کانون اصالح وتربیت -اصفهان مرد 1 440
کارشناس اقدامات 

 تامینی و تربیتی
13881 

 اقدامات تامینی و تربیتی کانون اصالح وتربیت-ایالم -ایالم مرد 1 440
کارشناس اقدامات 

 تامینی و تربیتی
13882 

 اقدامات تامینی و تربیتی کانون اصالح وتربیت -زنجان مرد 1 440
کارشناس اقدامات 

 تامینی و تربیتی
13883 

 اقدامات تامینی و تربیتی کانون اصالح وتربیت-یاسوج -کهگیلویه و بویراحمد مرد 1 440
کارشناس اقدامات 

 تامینی و تربیتی
13884 

 اقدامات تامینی و تربیتی کانون اصالح وتربیت -گرگان  -گلستان مرد 1 440
کارشناس اقدامات 

 تامینی و تربیتی
13885 

 اقدامات تامینی و تربیتی کانون اصالح وتربیت -بندرعباس -هرمزگان مرد 1 440
کارشناس اقدامات 

 تامینی و تربیتی
13886 

 13887 کارشناس امور اداری امور اداری ستاد استان البرز -کرج  -البرز مرد / زن 1 503

 13888 کارشناس امور اداری امور اداری ستادسازمان -ستاد تهران-تهران مرد / زن 2 490

 13889 کارگزین امور اداری زندان کرج -کرج  -البرز مرد 1 516
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 13890 کارگزین امور اداری ستاداداره کل -کرج  -البرز مرد 1 516

 13891 کارگزین امور اداری ستادسازمان -ستاد تهران-تهران مرد 1 505

 13892 کارگزین امور اداری زندان کارون -شهرستان اهواز  -خوزستان مرد 1 516

 13893 کارگزین امور اداری زندان قزوین -شهرستان قزوین  -قزوین مرد 1 515

 13894 مسئول امور انتظامی امور انتظامی زندان کازرون -کازرون  -فارس زن 1 472

 13895 مسئول امور انتظامی امور انتظامی اردوگاه حرفه اموزی وکاردرمانی -مبارکه  -اصفهان زن 1 472

 13896 مسئول امور انتظامی امور انتظامی زندان فردیس -کرج  -البرز زن 1 472

 13897 مسئول امور انتظامی امور انتظامی زندان شهر ری -تهران زن 2 472

 13898 مسئول امور انتظامی امور انتظامی زندان ورامین -تهران زن 1 472

 13899 مسئول امور انتظامی امور انتظامی اردوگاه حرفه اموزی وکاردرمانی-فشافویه  -تهران زن 2 472

 13900 مسئول امور انتظامی امور انتظامی زندان رشت -رشت  -گیالن زن 2 472

 13901 کارشناس امور دارویی امور دارویی زندان کرج -کرج  -البرز مرد 1 60

 13902 کارشناس امور دارویی امور دارویی اردوگاه حرفه اموزی کاردرمانی -فشافویه -تهران مرد 1 60

 13903 کارشناس امور دارویی امور دارویی زندان تهران بزرگ -فشافویه -تهران مرد 1 60

 13904 کارشناس امور دارویی امور دارویی ستادسازمان- -ستاد تهران-تهران مرد 1 60

 13905 کارشناس رادیولوژی امور رادیولوژی زندان کرج -کرج  -البرز مرد 1 131

 13906 روانشناس امور روانی زندان اصفهان -اصفهان  -اصفهان مرد 4 518

 13907 روانشناس امور روانی زندان گلپایگان -اصفهان  -اصفهان مرد 1 518

 13908 روانشناس امور روانی زندان خمینی شهر -خمینی شهر  -اصفهان مرد 1 518

 13909 روانشناس امور روانی زندان ایالم -ایالم  -ایالم مرد 1 518

 13910 روانشناس امور روانی زندان برازجان -دشتستان -بوشهر مرد 1 518

 13911 روانشناس امور روانی زندان بزرگ تهران -فشافویه  -تهران مرد 2 518

 13912 روانشناس امور روانی ستاد سازمان -ستاد تهران-تهران مرد 1 510

 13913 روانشناس امور روانی زندان تربت جام -تربت جام  -خراسان رضوی مرد 1 518

 13914 روانشناس امور روانی زندان سرخس -سرخس  -خراسان رضوی مرد 1 518

 13915 روانشناس امور روانی زندان درگز -درگز  -خراسان رضوی مرد 1 518

 13916 روانشناس امور روانی زندان کارون اهواز -اهواز  -خوزستان مرد 2 518

 13917 روانشناس امور روانی زندان زنجان -زنجان  -زنجان مرد 1 518

 13918 روانشناس امور روانی زندان شاهرود-شاهرود  -سمنان مرد 1 518

 13919 روانشناس امور روانی اردوگاه حرفه اموزی و کار درمانی -کرمانشاه مرد 2 518

 13920 روانشناس امور روانی زندان کرمانشاه -کرمانشاه مرد 1 518
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 13921 روانشناس امور روانی زندان ساوه-ساوه  -مرکزی مرد 1 518

 13922 حسابدار امور مالی زندان میانه-میانه  -آذربایجان شرقی مرد / زن 1 488

 13923 حسابدار امور مالی زندان بوکان-بوکان  -آذربایجان غربی مرد / زن 1 488

 13924 حسابدار امور مالی زندان خوی-خوی  -آذربایجان غربی مرد / زن 1 488

 13925 حسابدار امور مالی شیراز 1زندان -شیراز -فارس مرد / زن 1 488

 13926 حسابدار امور مالی اردوگاه حرفه اموزی و کار درمانی -کرج  -البرز مرد 1 488

 13927 حسابدار امور مالی زندان دره شهر-دره شهر  -ایالم مرد 1 488

 13928 حسابدار امور مالی ستاد سازمان -تهران مرد / زن 1 474

 13929 حسابدار امور مالی زندان تایباد-تایباد  -خراسان رضوی مرد 1 488

 13930 حسابدار امور مالی زندان دزفول-دزفول  -خوزستان مرد 1 488

 13931 حسابدار امور مالی بازداشتگاه خدابنده-زنجان  -زنجان مرد 1 488

 13932 حسابدار امور مالی زندان دهدشت-دهدشت  -کهگیلویه و بویراحمد مرد / زن 1 488

 13933 حسابدار امور مالی زندان بندر عباس-بندرعباس  -هرمزگان مرد / زن 1 488

 13934 حسابدار امور مالی زندان یزد -یزد مرد / زن 1 488

 13935 مسئول خدمات مالی امور مالی اردوگاه حرفه اموزی وکاردرمانی-مرند  -آذربایجان شرقی مرد 1 435

 13936 مسئول خدمات مالی امور مالی زندان ارومیه-ارومیه  -آذربایجان غربی مرد 1 435

 13937 مسئول خدمات مالی امور مالی ستاداستان البرز-کرج  -البرز مرد 1 435

 13938 مسئول خدمات مالی امور مالی ستادسازمان -تهران مرد 1 435

 13939 مسئول خدمات مالی امور مالی اردوگاه حرفه اموزی وکاردرمانی-فشافویه  -تهران مرد 5 435

 13940 مسئول خدمات مالی امور مالی تهران بزرگ زندان-فشافویه  -تهران مرد 2 435

 13941 مسئول خدمات مالی امور مالی زندان دزفول-دزفول  -خوزستان مرد 1 435

 13942 کارشناس امور هنری امور هنری ستاد سازمان -ستاد تهران-تهران مرد / زن 1 452

 13943 مهندس برق برق اردوگاه حرفه اموزی و کار درمانی-شیراز -فارس مرد 1 78

 13944 مهندس برق برق ستاد اداره کل فارس-شیراز -فارس مرد 1 78

 13945 مهندس برق برق زندان ورامین-ورامین  -تهران مرد 1 78

 13946 مهندس برق برق اردوگاه حرفه اموزی و کار درمانی -اهواز  -خوزستان مرد 1 78

 13947 مهندس برق برق عباسزندان بندر  -بندرعباس  -هرمزگان مرد 1 78

 13948 پرستار پرستار زندان ارومیه-ارومیه  -آذربایجان غربی مرد / زن 1 441

 13949 پرستار پرستار زندان اصفهان-اصفهان  -اصفهان مرد / زن 2 441

 13950 پرستار پرستار حرفه اموزی و کار درمانی اردوگاه-مبارکه  -اصفهان مرد 2 441

 13951 پرستار پرستار زندان کرج-کرج  -البرز مرد 1 441
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 13952 پرستار پرستار موزیآاردوگاه حرفه -فشافویه -تهران مرد 2 441

 13953 پرستار پرستار زندان تهران بزرگ -تهران مرد 1 441

 13954 پرستار پرستار زندان کرمانشاه -کرمانشاه مرد / زن 1 441

 13955 پرستار پرستار اردوگاه حرفه اموزی و کار درمانی -اراک  -مرکزی مرد 1 441

 13956 پزشك عمومی عمومی پزشك زندان تبریز -آذربایجان شرقی مرد 1 10

 13957 پزشك عمومی عمومی پزشك زندان بوکان -آذربایجان غربی مرد 1 10

 13958 پزشك عمومی عمومی پزشك زندان خوی -آذربایجان غربی مرد 1 10

 13959 پزشك عمومی عمومی پزشك زندان ماکو -آذربایجان غربی مرد 1 10

 13960 پزشك عمومی عمومی پزشك زندان مهاباد -آذربایجان غربی مرد 1 10

 13961 پزشك عمومی عمومی پزشك زندان میاندواب -آذربایجان غربی مرد 1 10

 13962 پزشك عمومی عمومی پزشك زندان نقده -آذربایجان غربی مرد 1 10

 13963 پزشك عمومی عمومی پزشك زندان ارومیه -آذربایجان غربی مرد 1 10

 13964 عمومیپزشك  عمومی پزشك زندان شهرضا -اصفهان مرد 1 10

 13965 پزشك عمومی عمومی پزشك زندان فریدن -اصفهان مرد 1 10

 13966 پزشك عمومی عمومی پزشك زندان گلپایگان -اصفهان مرد 1 10

 13967 پزشك عمومی عمومی پزشك زندان نایین -اصفهان مرد 1 10

 13968 پزشك عمومی عمومی پزشك زندان کرج -کرج  -البرز مرد 1 10

 13969 پزشك عمومی عمومی پزشك زندان ورامین -تهران مرد / زن 1 10

 13970 پزشك عمومی عمومی پزشك زندان تایباد -خراسان رضوی مرد 1 10

 13971 پزشك عمومی عمومی پزشك زندان درگز -خراسان رضوی مرد 1 10

 13972 پزشك عمومی عمومی پزشك زندان سرخس -خراسان رضوی مرد 1 10

 13973 پزشك عمومی عمومی پزشك زندان قوچان -خراسان رضوی مرد 1 10

 13974 پزشك عمومی عمومی پزشك زندان گناباد -خراسان رضوی مرد 1 10

 13975 پزشك عمومی عمومی پزشك زندان نیشابور -خراسان رضوی مرد 1 10

 13976 پزشك عمومی عمومی پزشك زندان کاشمر -کاشمر  -خراسان رضوی مرد 1 10

 13977 پزشك عمومی عمومی پزشك اردوگاه حرفه اموزی و کار درمانی -اهواز  -خوزستان مرد 1 10

 13978 پزشك عمومی عمومی پزشك اردوگاه حرفه اموزی و کار درمانی -کرمانشاه مرد 1 10

 13979 پزشك عمومی عمومی پزشك زندان دهدشت-دهدشت  -کهگیلویه و بویراحمد مرد 1 10

 13980 پزشك عمومی عمومی پزشك زندان یاسوج-یاسوج  -کهگیلویه و بویراحمد مرد 1 10

 13981 پزشك عمومی عمومی پزشك زندان گنبد کاووس-گنبد کاووس  -گلستان مرد 2 10

 13982 پزشك عمومی عمومی پزشك ملآزندان -مل آ -مازندران مرد 1 10

 13983 پزشك عمومی عمومی پزشك زندان بابل -بابل  -مازندران مرد 1 10

 13984 پزشك عمومی عمومی پزشك اردوگاه حرفه اموزی و کار درمانی -ساری  -مازندران مرد 1 10

 13985 پزشك عمومی عمومی پزشك زندان ساری -ساری  -مازندران مرد 1 10

 13986 پزشك عمومی عمومی پزشك زندان بهشهر -بهشهر  -مازندران مرد 1 10
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 13987 پزشك عمومی عمومی پزشك زندان نوشهر-نوشهر  -مازندران مرد 1 10

 13988 پزشك عمومی عمومی پزشك زندان بندر عباس-بندرعباس  -هرمزگان مرد 1 10

 13989 پزشك عمومی عمومی پزشك زندان اردکان-اردکان  -یزد مرد 1 10

 13990 پزشك عمومی عمومی پزشك زندان باز یزد -یزد مرد 1 10

 شبكه و سخت افزار ستاداداره کل -کرج  -البرز مرد / زن 1 414
کارشناس امور 

 افزار رایانهسخت
13991 

 شبكه و سخت افزار ستادسمنان -سمنان مرد / زن 1 414
کارشناس امور 

 افزار رایانهسخت
13992 

 کارشناس امور اموزش ستاد اداره کل -کرج  -البرز مرد / زن 1 275
کارشناس خدمات 

 اموزشی
13993 

 کارشناس امور اموزش ستاد سازمان -ستاد تهران-تهران مرد / زن 1 246
کارشناس خدمات 

 اموزشی
13994 

 کارشناس امور اموزش زندان بندر عباس -بندر عباس  -هرمزگان زن مرد / 1 275
کارشناس خدمات 

 اموزشی
13995 

 13996 کارشناس امور فرهنگی کارشناس امور فرهنگی بازداشتگاه البرز -کرج  -البرز مرد 1 521

 13997 کارشناس امور فرهنگی کارشناس امور فرهنگی بازداشتگاه ایالم -ایالم مرد 1 521

 13998 کارشناس امور فرهنگی کارشناس امور فرهنگی زندان تهران بزرگ-فشافویه  -تهران مرد / زن 5 521

 13999 کارشناس امور فرهنگی کارشناس امور فرهنگی زندان سرخس-سرخس  -خراسان رضوی مرد 1 521

 14000 امور فرهنگیکارشناس  کارشناس امور فرهنگی بازداشتگاه خدابنده-زنجان  -زنجان مرد 1 521

 14001 کارشناس امور فرهنگی کارشناس امور فرهنگی زندان قزوین-قزوین  -قزوین مرد 1 521

 14002 کارشناس امور فرهنگی کارشناس امور فرهنگی اردوگاه حرفه اموزی وکاردرمانی-کرمانشاه  -کرمانشاه مرد 1 521

 14003 کارشناس امور فرهنگی امور فرهنگیکارشناس  بازداشتگاه قشم-قشم  -هرمزگان مرد 1 521

 14004 ریزی کارشناس برنامه 1 کارشناس برنامه ریزی ستاد سازمان -ستاد تهران-تهران مرد / زن 1 306

 14005 ریزی کارشناس برنامه 1 کارشناس برنامه ریزی زندان کارون-اهواز  -خوزستان مرد 1 367

 14006 ریزی کارشناس برنامه 1 کارشناس برنامه ریزی قزوینزندان -قزوین  -قزوین مرد 1 367

 14007 ریزی کارشناس برنامه 1 کارشناس برنامه ریزی ناستان هرمزگا ستاد-بندرعباس  -هرمزگان مرد / زن 1 367

 کارشناس بهداشت محیط زندان تربت حیدریه-تربت حیدریه  -خراسان رضوی مرد 1 451
کارشناس بهداشت 

 محیط
14008 

 کارشناس بهداشت محیط اردوگاه حرفه اموزی وکاردرمانی-اهواز  -خوزستان مرد 1 451
کارشناس بهداشت 

 محیط
14009 

 مرد 1 451
اردوگاه حرفه اموزی و  -ایرانشهر -سیستان و بلوچستان

 کار درمانی
 کارشناس بهداشت محیط

کارشناس بهداشت 

 محیط
14010 

 کارشناس بهداشت محیط زندان گرگان-گرگان  -گلستان مرد 1 451
کارشناس بهداشت 

 محیط
14011 

 کارشناس بهداشت محیط زندان اراک-اراک  -مرکزی مرد 1 451
کارشناس بهداشت 

 محیط
14012 
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 سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشورهاي فهرست شغل محلادامه 

كد شرايط 

 احراز
 تعداد

جنس 

 پذيرش
 شغل ي شغليخوشه  محل خدمت

كد شغل 

 محل

 اردوگاه حرفه اموزی و کار درمانی-شیراز -فارس مرد 1 508
کارشناس تحلیل گر و 

 برنامه نویس سیستم

گر کارشناس تحلیل

 سیستم
14013 

 شیراز 1زندان -شیراز -فارس مرد / زن 1 508
کارشناس تحلیل گر و 

 برنامه نویس سیستم

گر کارشناس تحلیل

 سیستم
14014 

 اردوگاه حرفه اموزی و کار درمانی-کرج  -البرز مرد 1 508
کارشناس تحلیل گر و 

 برنامه نویس سیستم

گر کارشناس تحلیل

 سیستم
14015 

 زندان فردیس-کرج  -البرز مرد / زن 1 508
کارشناس تحلیل گر و 

 برنامه نویس سیستم

گر کارشناس تحلیل

 سیستم
14016 

 حرفه اموزی و کار درمانیاردوگاه -ایالم  -ایالم مرد 1 508
کارشناس تحلیل گر و 

 برنامه نویس سیستم

گر کارشناس تحلیل

 سیستم
14017 

 زندان بوشهر -بوشهر مرد / زن 1 508
کارشناس تحلیل گر و 

 برنامه نویس سیستم

گر کارشناس تحلیل

 سیستم
14018 

 ستاد سازمان -تهران مرد 2 499
کارشناس تحلیل گر و 

 سیستمبرنامه نویس 

گر کارشناس تحلیل

 سیستم
14019 

 اردوگاه حرفه اموزی-فشافویه  -تهران مرد 1 508
کارشناس تحلیل گر و 

 برنامه نویس سیستم

گر کارشناس تحلیل

 سیستم
14020 

 زندان بزرگ تهران-فشافویه  -تهران مرد / زن 2 508
کارشناس تحلیل گر و 

 برنامه نویس سیستم

گر کارشناس تحلیل

 سیستم
14021 

 زندان تربت جام-تربت جام  -خراسان رضوی مرد / زن 1 508
کارشناس تحلیل گر و 

 برنامه نویس سیستم

گر کارشناس تحلیل

 سیستم
14022 

 کانون اصالح و تربیت-شاندیز  -خراسان رضوی مرد / زن 1 508
کارشناس تحلیل گر و 

 برنامه نویس سیستم

گر کارشناس تحلیل

 سیستم
14023 

 اردوگاه حرفه اموزی و کار درمانی -کرمانشاه مرد 1 508
کارشناس تحلیل گر و 

 برنامه نویس سیستم

گر کارشناس تحلیل

 سیستم
14024 

 زندان کرمانشاه -کرمانشاه مرد / زن 1 508
کارشناس تحلیل گر و 

 برنامه نویس سیستم

گر کارشناس تحلیل

 سیستم
14025 

 بادآزندان خرم  -باد آخرم  -لرستان مرد / زن 1 508
کارشناس تحلیل گر و 

 برنامه نویس سیستم

گر کارشناس تحلیل

 سیستم
14026 

 زندان بندر عباس-بندرعباس  -هرمزگان مرد / زن 1 508
کارشناس تحلیل گر و 

 برنامه نویس سیستم

گر کارشناس تحلیل

 سیستم
14027 

 14028 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی شیراز 1زندان -شیراز -فارس مرد / زن 1 509

 14029 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی زندان اصفهان -اصفهان مرد / زن 2 509

 14030 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی زندان لنجان-لنجان  -اصفهان مرد 1 509

 14031 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی اردوگاه حرفه اموزی و کار درمانی -کرج  -البرز مرد 1 509

 14032 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی اردوگاه حرفه اموزی و کار درمانی -بوشهر  -بوشهر مرد 1 509

 14033 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی زندان رجایی شهر -تهران مرد / زن 1 509

 14034 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی ستاد سازمان -تهران مرد 3 496

 14035 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی سازمانستاد  -تهران مرد / زن 1 509

 14036 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی اردوگاه حرفه اموزی -فشافویه  -تهران مرد 1 509
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 سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشورهاي فهرست شغل محلادامه 

كد شرايط 
 احراز

 تعداد
جنس 
 پذيرش

 شغل خوشه ي شغلي محل خدمت
كد شغل 

 محل

 14037 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی زندان دماوند -دماوند  -تهران مرد / زن 1 509

 14038 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی زندان طبس -طبس  -خراسان جنوبی مرد / زن 1 509

 14039 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی زندان نهبندان -نهبندان  -خراسان جنوبی مرد / زن 1 509

 14040 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی زندان تربت جام -تربت جام  -خراسان رضوی مرد / زن 1 509

 14041 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی زندان درگز -درگز  -خراسان رضوی مرد / زن 1 509

 14042 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی زندان سرخس -سرخس  -خراسان رضوی مرد / زن 1 509

 14043 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی زندان کارون اهواز -اهواز  -خوزستان / زن مرد 2 509

 14044 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی زندان شوشتر -شوشتر  -خوزستان مرد / زن 1 509

 14045 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی زندان مسجد سلیمان -مسجد سلیمان  -خوزستان مرد / زن 1 509

 14046 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی بازداشتگاه خدابنده -زنجان  -زنجان / زنمرد  1 509

 14047 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی اردوگاه حرفه اموزی و کار درمانی -تالش  -گیالن مرد 1 509

 14048 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی زندان الیگودرز -الیگودرز  -لرستان مرد / زن 1 509

 14049 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی زندان بندر عباس -بندرعباس  -هرمزگان مرد / زن 1 509

 14050 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی زندان میناب -میناب  -هرمزگان مرد / زن 1 509

 14051 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی زندان اردکان -اردکان  -یزد مرد / زن 1 509

 14052 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی بازداشتگاه خاتم -خاتم  -یزد مرد / زن 1 509

 14053 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی زندان یزد -یزد مرد / زن 1 509

 کارشناس راه و ساختمان استان البرز ستاد -کرج  -البرز مرد 1 136
مهندس راه و 

 ساختمان
14054 

 کارشناس راه و ساختمان ستادسازمان -ستاد تهران-تهران مرد 4 111
مهندس راه و 

 ساختمان
14055 

 کارشناس راه و ساختمان ستادخوزستان -اهواز  -خوزستان مرد 1 136
مهندس راه و 

 ساختمان
14056 

 کارشناس راه و ساختمان ستادسیستان -زاهدان  -سیستان و بلوچستان مرد 1 136
مهندس راه و 

 ساختمان
14057 

 14058 مربی ورزش کارشناس ورزش شیراز 1زندان  -شیراز  -فارس مرد 1 393

 14059 مربی ورزش کارشناس ورزش زندان کرج -کرج  -البرز مرد 1 403

 زندان جلفا -جلفا  -آذربایجان شرقی مرد 1 241
مراقب امور تامینی و 

 تربیتی

مراقب امور تامینی و 
 تربیتی

14060 

 زندان ماکو - ماکو -آذربایجان غربی مرد 1 241
مراقب امور تامینی و 

 تربیتی

مراقب امور تامینی و 
 تربیتی

14061 

 بازداشتگاه اردبیل -اردبیل  -اردبیل مرد 1 241
مراقب امور تامینی و 

 تربیتی

مراقب امور تامینی و 
 تربیتی

14062 

 زندان اردبیل -اردبیل -اردبیل زن 1 241
مراقب امور تامینی و 

 تربیتی

تامینی و  مراقب امور
 تربیتی

14063 

241 
نفر،  1)آقا 2 

 نفر( 1خانم: 
 شیراز 1زندان  -شیراز  -فارس مرد / زن

مراقب امور تامینی و 
 تربیتی

مراقب امور تامینی و 
 تربیتی

14064 

 زندان اصفهان -اصفهان زن 1 241
مراقب امور تامینی و 

 تربیتی

مراقب امور تامینی و 
 تربیتی

14065 

 زندان شهرضا -شهرضا  -اصفهان مرد 1 241
مراقب امور تامینی و 

 تربیتی

مراقب امور تامینی و 
 تربیتی

14066 
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 سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشورهاي فهرست شغل محلادامه 

كد شرايط 
 احراز

 تعداد
جنس 
 پذيرش

 شغل خوشه ي شغلي محل خدمت
كد شغل 

 محل

 بازداشتگاه البرز -کرج  -البرز مرد 1 241
مراقب امور تامینی و 

 تربیتی

مراقب امور تامینی و 
 تربیتی

14067 

 زندان فردیس -کرج  -البرز زن 1 241
مراقب امور تامینی و 

 تربیتی

مراقب امور تامینی و 
 تربیتی

14068 

241 
نفر،  1)آقا 2 

 نفر( 1خانم: 
 زندان ایالم -ایالم -ایالم مرد / زن

و  مراقب امور تامینی
 تربیتی

مراقب امور تامینی و 
 تربیتی

14069 

 بازداشگاه بوشهر -بوشهر  -بوشهر مرد 1 241
مراقب امور تامینی و 

 تربیتی

مراقب امور تامینی و 
 تربیتی

14070 

241 
نفر،  2)آقا 3 

 نفر( 1خانم: 
 زندان اوین -تهران  -تهران مرد / زن

مراقب امور تامینی و 
 تربیتی

و  مراقب امور تامینی
 تربیتی

14071 

 اردوگاه شهرکرد-شهرکرد  -چهارمحال و بختیاری مرد 1 241
مراقب امور تامینی و 

 تربیتی

مراقب امور تامینی و 
 تربیتی

14072 

 زندان قاین-قاینات  -خراسان جنوبی مرد 1 241
مراقب امور تامینی و 

 تربیتی

مراقب امور تامینی و 
 تربیتی

14073 

241 
نفر،  1)آقا 2 

 نفر( 1خانم: 
 زندان قوچان-قوچان  -خراسان رضوی مرد / زن

مراقب امور تامینی و 
 تربیتی

مراقب امور تامینی و 
 تربیتی

14074 

 زندان شیروان-شیروان  -خراسان شمالی مرد 1 241
مراقب امور تامینی و 

 تربیتی

مراقب امور تامینی و 
 تربیتی

14075 

241 
نفر،  1)آقا 2 

 نفر( 1خانم: 
 زندان کارون-اهواز  -خوزستان مرد / زن

مراقب امور تامینی و 
 تربیتی

مراقب امور تامینی و 
 تربیتی

14076 

241 
نفر،  1)آقا 2 

 نفر( 1خانم: 
 زندان زنجان-زنجان  -زنجان مرد / زن

مراقب امور تامینی و 
 تربیتی

مراقب امور تامینی و 
 تربیتی

14077 

 اردوگاه حرفه اموزی وکاردرمانی-سمنان  -سمنان مرد 1 241
مراقب امور تامینی و 

 تربیتی

مراقب امور تامینی و 
 تربیتی

14078 

 زندان ایرانشهر -سیستان و بلوچستان مرد 1 241
مراقب امور تامینی و 

 تربیتی

مراقب امور تامینی و 
 تربیتی

14079 

 زندان قزوین -قزوین  -قزوین مرد 1 241
مراقب امور تامینی و 

 تربیتی

مراقب امور تامینی و 
 تربیتی

14080 

241 
نفر،  1)آقا 2 

 نفر( 1خانم: 
 زندان قم -قم مرد / زن

مراقب امور تامینی و 
 تربیتی

مراقب امور تامینی و 
 تربیتی

14081 

 گروس زندان بیجار - بیجار -کردستان مرد 1 241
مراقب امور تامینی و 

 تربیتی

تامینی و  مراقب امور
 تربیتی

14082 

241 
نفر،  1)آقا 2 

 نفر( 1خانم: 
 زندان جیرفت -جیرفت  -کرمان مرد / زن

مراقب امور تامینی و 
 تربیتی

مراقب امور تامینی و 
 تربیتی

14083 

241 
نفر،  1)آقا 2 

 نفر( 1خانم: 
 زندان کرمانشاه -کرمانشاه مرد / زن

مراقب امور تامینی و 
 تربیتی

تامینی و مراقب امور 
 تربیتی

14084 

241 
نفر،  1)آقا 2 

 نفر( 1خانم: 
 زندان یاسوج -یاسوج  -کهگیلویه و بویراحمد مرد / زن

مراقب امور تامینی و 
 تربیتی

مراقب امور تامینی و 
 تربیتی

14085 

241 
نفر،  1)آقا 2 

 نفر( 1خانم: 
 زندان گنبد کاووس-گنبد کاووس  -گلستان مرد / زن

تامینی و مراقب امور 
 تربیتی

مراقب امور تامینی و 
 تربیتی

14086 

241 
نفر،  1)آقا 2 

 نفر( 1خانم: 
 زندان رشت-رشت  -گیالن مرد / زن

مراقب امور تامینی و 
 تربیتی

مراقب امور تامینی و 
 تربیتی

14087 

 بادآبازداشتگاه خرم  -باد آخرم  -لرستان مرد 1 241
مراقب امور تامینی و 

 تربیتی

امور تامینی و مراقب 
 تربیتی

14088 
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 سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشورهاي فهرست شغل محلادامه 

كد شرايط 
 احراز

 تعداد
جنس 
 پذيرش

 شغل خوشه ي شغلي محل خدمت
كد شغل 

 محل

 ملآزندان  -مل آ -مازندران مرد 1 241
مراقب امور تامینی و 

 تربیتی

مراقب امور تامینی و 
 تربیتی

14089 

 زندان دلیجان -دلیجان  -مرکزی مرد 1 241
مراقب امور تامینی و 

 تربیتی

مراقب امور تامینی و 
 تربیتی

14090 

241 
نفر،  1)آقا 2 

 نفر( 1خانم: 
 زندان بندر عباس -بندرعباس  -هرمزگان مرد / زن

مراقب امور تامینی و 
 تربیتی

مراقب امور تامینی و 
 تربیتی

14091 

 زندان همدان -همدان مرد 1 241
مراقب امور تامینی و 

 تربیتی

مراقب امور تامینی و 
 تربیتی

14092 

241 
نفر،  1)آقا 2 

 نفر( 1خانم: 
 زندان یزد -یزد مرد / زن

مراقب امور تامینی و 
 تربیتی

مراقب امور تامینی و 
 تربیتی

14093 

 اجتماعیمددکار  ستادسازمان -ستاد تهران-تهران مرد / زن 2 506
کارشناس مطالعات 

 اجتماعی
14094 

 14095 مددکار اجتماعی اجتماعیمددکار  زندان اصفهان -اصفهان مرد / زن 3 512

 14096 مددکار اجتماعی اجتماعیمددکار  بازداشتگاه البرز -کرج  -البرز مرد 1 507

 14097 مددکار اجتماعی اجتماعیمددکار  اردوگاه حرفه اموزی و کاردرمانی -ایالم   -ایالم مرد 1 512

 14098 مددکار اجتماعی اجتماعیمددکار  اردوگاه حرفه اموزی کاردرمانی -فشافویه  -تهران مرد 4 507

 14099 مددکار اجتماعی اجتماعیمددکار  زندان تهران بزرگ -فشافویه  -تهران مرد 2 507

 14100 مددکار اجتماعی اجتماعیمددکار  زندان سرخس -سرخس  -خراسان رضوی مرد 1 507

 14101 مددکار اجتماعی اجتماعیمددکار  بازداشتگاه خدابنده -زنجان  -زنجان مرد 1 507

 14102 مددکار اجتماعی اجتماعیمددکار  زندان گرگان -گرگان  -گلستان مرد / زن 1 507

 14103 مددکار اجتماعی اجتماعیمددکار  زندان رشت -رشت  -گیالن مرد / زن 1 507

 14104 مددکار اجتماعی اجتماعیمددکار  اردوگاه حرفه اموزی و کار درمانی -اراک  -مرکزی مرد 1 507

 14105 مددکار اجتماعی اجتماعیمددکار  زندان بندر لنگه -بندر لنگه  -هرمزگان مرد 1 512

 14106 مددکار اجتماعی اجتماعیمددکار  زندان اردکان -اردکان  -یزد مرد 1 512

 14107 مهندس تاسیسات مهندس تأسیسات ستاد اذربایجان شرقی -تبریز  -آذربایجان شرقی مرد 1 107

 14108 مهندس تاسیسات مهندس تأسیسات شیراز 1زندان  -شیراز -فارس مرد 1 107

 14109 مهندس تاسیسات مهندس تأسیسات ستاد استان البرز -کرج  -البرز مرد 1 107

 14110 مهندس تاسیسات مهندس تأسیسات اوینزندان  -تهران مرد 1 107

 14111 مهندس تاسیسات مهندس تأسیسات ستاد استان خوزستان -اهواز  -خوزستان مرد 1 107

 مرد 1 107
اردوگاه حرفه اموزی و  -ایرانشهر  -سیستان و بلوچستان

 کار درمانی
 14112 مهندس تاسیسات مهندس تأسیسات

 14113 مهندس تاسیسات مهندس تأسیسات زندان زاهدان -زاهدان  -سیستان و بلوچستان مرد 1 107
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 سازمان قضايي نيروهاي مسلحهاي فهرست شغل محل
 شرايط اختصاصي:

 تمام برای کارشناسی ارشد و باالترسن سال  35تمام برای کارشناسی و سن سال  30سال و حداکثر   20داشتن حداقل  -
 

 كد شغل محل شغل خوشه ي شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد احرازكد شرايط 

 14114 کارشناس امور اداری امور اداری تهران-تهران مرد 1 351

 14115 متصدی امور دفتری امور اداری تبریز-آذربایجان شرقی مرد 1 223

 14116 متصدی امور دفتری امور اداری ارومیه-آذربایجان غربی مرد 1 223

 14117 متصدی امور دفتری امور اداری مهاباد-آذربایجان غربی مرد 1 223

 14118 متصدی امور دفتری امور اداری اردبیل-اردبیل مرد 1 223

 14119 متصدی امور دفتری امور اداری شیراز-فارس مرد 1 223

 14120 متصدی امور دفتری امور اداری اصفهان-اصفهان مرد 2 223

 14121 متصدی امور دفتری امور اداری بوشهر-بوشهر مرد 1 223

 14122 متصدی امور دفتری امور اداری تهران-تهران مرد 10 223

 14123 متصدی امور دفتری امور اداری شهرکرد-چهارمحال و بختیاری مرد 1 223

 14124 متصدی امور دفتری امور اداری بیرجند-خراسان جنوبی مرد 2 223

 14125 متصدی امور دفتری امور اداری بجنورد-خراسان شمالی مرد 1 223

 14126 متصدی امور دفتری امور اداری اهواز-خوزستان مرد 1 223

 14127 متصدی امور دفتری امور اداری دزفول-خوزستان مرد 1 223

 14128 متصدی امور دفتری امور اداری ایرانشهر-سیستان و بلوچستان مرد 2 223

 14129 متصدی امور دفتری امور اداری چابهار-سیستان و بلوچستان مرد 1 223

 14130 متصدی امور دفتری امور اداری زاهدان-سیستان و بلوچستان مرد 2 223

 14131 متصدی امور دفتری امور اداری قزوین-قزوین مرد 2 223

 14132 متصدی امور دفتری امور اداری قم-قم مرد 1 223

 14133 متصدی امور دفتری امور اداری سنندج-کردستان مرد 1 223

 14134 متصدی امور دفتری امور اداری سیرجان-کرمان مرد 1 223

 14135 متصدی امور دفتری امور اداری کرمانشاه-کرمانشاه مرد 2 223

 14136 متصدی امور دفتری امور اداری رشت-گیالن مرد 2 223

 14137 متصدی امور دفتری اداری امور بندرلنگه-هرمزگان مرد 1 223

 14138 حسابدار امور مالی تهران-تهران مرد / زن 3 8

 14139 تقریر نوِیس تقریر نویس شیراز-فارس مرد 1 314

 14140 تقریر نوِیس تقریر نویس اصفهان-اصفهان مرد 1 314

 14141 تقریر نوِیس تقریر نویس تهران-تهران مرد 4 314

 14142 تقریر نوِیس تقریر نویس بیرجند-جنوبیخراسان  مرد 1 314

 14143 تقریر نوِیس تقریر نویس اهواز-خوزستان مرد 2 314

 14144 تقریر نوِیس تقریر نویس چابهار-سیستان و بلوچستان مرد 1 314

 14145 تقریر نوِیس تقریر نویس سنندج-کردستان مرد 1 314

 14146 نوِیستقریر  تقریر نویس جیرفت-کرمان مرد 1 314

 14147 تقریر نوِیس تقریر نویس کرمان-کرمان مرد 1 314

 14148 تقریر نوِیس تقریر نویس یاسوج-کهگیلویه و بویراحمد مرد 1 314

 14149 تقریر نوِیس تقریر نویس رشت-گیالن مرد 1 314
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 كد شغل محل شغل خوشه ي شغلي محل خدمت پذيرشجنس  تعداد كد شرايط احراز

 14150 تقریر نوِیس تقریر نویس خرم اباد-لرستان مرد 1 314

 14151 تقریر نوِیس تقریر نویس ساری-مازندران مرد 1 314

 14152 تقریر نوِیس تقریر نویس بندرعباس-هرمزگان مرد 1 314

 14153 نوِیستقریر  تقریر نویس بندرلنگه-هرمزگان مرد 1 314

 14154 کاردان شبكه شبكه و سخت افزار ایالم-ایالم مرد 1 239

 14155 کاردان شبكه شبكه و سخت افزار تهران-تهران مرد 5 239

 14156 کاردان شبكه شبكه و سخت افزار زنجان-زنجان مرد 1 239

 14157 کاردان شبكه شبكه و سخت افزار سمنان-سمنان مرد 1 239

 14158 کاردان شبكه شبكه و سخت افزار قزوین-قزوین مرد 1 239

 14159 کاردان شبكه شبكه و سخت افزار سقز-کردستان مرد 1 239

 14160 کاردان شبكه شبكه و سخت افزار سنندج-کردستان مرد 1 239

 14161 کاردان شبكه شبكه و سخت افزار یاسوج-کهگیلویه و بویراحمد مرد 1 239

 14162 کاردان شبكه شبكه و سخت افزار ساری-مازندران مرد 1 239

 14163 ریزی کارشناس برنامه کارشناس برنامه ریزی تهران-تهران مرد 2 293

 14164 کارشناس مطالعات اجتماعی اجتماعیمددکار  تهران-تهران مرد 1 392

 14165 مددکار اجتماعی اجتماعیمددکار  تهران-تهران مرد 2 418

 

 

 1 مركز ملي رقابت )شوراي رقابت(هاي فهرست شغل محل

 شرايط اختصاصي:

 سال سن تمام برای دارندگان  تمامی مقاطع تحصیلی 35داشتن حداکثر   -1

 دارا بودن لیسانس کارشناسی حقوق  برای شغل کارشناس حقوقی عالوه بر سایر شرایط احراز الزامی است. -2
 

 كد شغل محل شغل خوشه ي شغلي محل خدمت پذيرشجنس  تعداد كد شرايط احراز

 14167 مار موضوعیآکارشناس  کارشناس امار موضوعی تهران-تهران مرد / زن 1 245

 14168 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی تهران-تهران مرد / زن 7 266

 14169 کارشناس مطالعات اقتصادی کارشناس مطالعات اقتصادی تهران-تهران مرد / زن 11 385
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 ريزيموسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه فهرست شغل محل

 شرايط اختصاصي استخدام موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي:

 سال تمام برای کارشناسی ارشد 40سال و حداکثر   20داشتن حداقل  -

 كد شغل محل شغل خوشه ي شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد كد شرايط احراز

 14170 کارشناس امور پژوهشی کارشناس امور پژوهشی تهران-تهران مرد / زن 13 439

 

 وزارت امور اقتصادي و داراييهاي فهرست شغل محل

 شرايط اختصاصي:

 .کارشناسی ارشد برای دارندگان مدرک تحصیلی سال سن  32حداکثر  برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و سال سن 30داشتن حداکثر  -1

 .برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی 15داشتن حداقل معدل  -2
 

 كد شغل محل شغل خوشه ي شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد كد شرايط احراز

 14375 حسابدار امور مالی سنندج-کردستان مرد 1 257

 14376 حسابرس امور مالی سنندج-کردستان مرد 2 271

 14377 حسابرس امور مالی بندرعباس-هرمزگان مرد / زن 5 271

 14378 مگر سیستکارشناس تحلیل کارشناس تحلیل گر و برنامه نویس سیستم سنندج-کردستان مرد 1 373

 14379 مگر سیستکارشناس تحلیل کارشناس تحلیل گر و برنامه نویس سیستم بندرعباس-هرمزگان مرد / زن 1 373

 

 آموزش و پرورشوزارت هاي فهرست شغل محل
 

 سال. 35لیسانس و باالتر سال ، فوق 32حداکثر سن داوطلبان دارای مدرک تحصیلی لیسانس  -1

لیه کداوطلبین با رعایت شرایط احراز مشاغل از نظر رشته تحصیلی و بوم پذیری می توانند دو رشته/محل را انتخاب نمایندکه ابتدا انتخاب اول  -2

 گرفته و در صورت عدم تكمیل ظرفیت مربوط، انتخابهای دوم داوطلبین براساس نمره فضلی بررسی خواهد شد. داوطلبین مورد بررسی قرار

ی اآندسته از داوطلبان فوق لیسانس مجاز به شرکت در آزمون می باشند که رشته تحصیلی فوق لیسانس آنان مطابق با لیسانس یا یكی از گرایش ه -3

 لیسانس آنان باشد. 

 ری از حسن شهرت و عامل بودن به اخالق و شئونات معلمی براساس طرح طبقه بندی مشاغل معلمان.برخوردا -4

 الزام به رعایت کلیه شرایط اختصاصی جداول رشته های تحصیلی مجاز. -5

جغرافیایی مورد تقاضا به  سال خدمت به شرط تمدید استخدام ، درمحل 10شدگان نهایی آزمون استخدامی مكلفند ،تعهد کتبی مبنی بر پذیرفته -6

 آموزش و پرورش بسپارند ، استخدام و اشتغال آنان منوط به سپردن تعهد محضری خواهد بود .
شدگان ملزم به گذراندن دوره یكساله مهارتهای تعلیم و تربیت در دانشگاه فرهنگیان، بدون دریافت حقوق و مزایا بوده و صدور حكم کلیه پذیرفته -7

باشد که بخشی از هزینه های برگزاری دوره مذکور)خدمات آموزشی و رفاهی( برعهده داوطلب به کسب موفقیت در دوره مذکور می استخدامی منوط

واند تخواهد بود. چنانچه هر یك از پذیرفته شدگان در طول برگزاری دوره یكساله از ادامه تحصیل و اشتغال منصرف شوند وزارت آموزش و پرورش می

 سبه و اخذ هزینه برگزاری دوره اقدام نماید .نسبت به محا

كد شرايط 

 احراز
 تعداد

جنس 

 پذيرش
 شغل خوشه ي شغلي محل خدمت

كد شغل 

 محل

 14171 هنر اموز الكتروتكنیك الكتروتكنیك بم پشت -سیستان و بلوچستان مرد 1 424

 14172 هنر اموز الكتروتكنیك الكتروتكنیك جالق -سیستان و بلوچستان مرد 1 424

 14173 هنر اموز الكتروتكنیك الكتروتكنیك سیب و سوران -سیستان و بلوچستان مرد 1 424
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كد شرايط 

 احراز
 تعداد

جنس 

 پذيرش
 شغل خوشه ي شغلي محل خدمت

كد شغل 

 محل

 14174 الكتروتكنیك هنر اموز الكتروتكنیك شیب اب -سیستان و بلوچستان مرد 1 424

 14175 هنر اموز الكتروتكنیك الكتروتكنیك فنوج -سیستان و بلوچستان مرد 1 424

 14176 هنر اموز الكتروتكنیك الكتروتكنیك کنارک -سیستان و بلوچستان مرد 1 424

 14177 هنر اموز الكتروتكنیك الكتروتكنیك الشار -سیستان و بلوچستان مرد 1 424

522 
نفر، خانم:  1)آقا 2 

 نفر( 1
 14178 اموزگار ابتدایی اموزگاری بزمان -سیستان و بلوچستان مرد / زن

522 
نفر، خانم:  4)آقا 8 

 نفر( 4
 14179 اموزگار ابتدایی اموزگاری بم پشت -سیستان و بلوچستان مرد / زن

522 
نفر، خانم:  1)آقا 2 

 نفر( 1
 14180 اموزگار ابتدایی اموزگاری بنت -سیستان و بلوچستان مرد / زن

522 
نفر، خانم:  2)آقا 4 

 نفر( 2
 14181 اموزگار ابتدایی اموزگاری بنجار -سیستان و بلوچستان مرد / زن

520 
نفر، خانم:  2)آقا 4 

 نفر( 2
 14182 اموزگار ابتدایی اموزگاری پشت اب -سیستان و بلوچستان مرد / زن

522 
نفر، خانم:  1)آقا 2 

 نفر( 1
 14183 اموزگار ابتدایی اموزگاری جالق -سیستان و بلوچستان مرد / زن

522 
نفر، خانم:  3)آقا 5 

 نفر( 2
 14184 اموزگار ابتدایی اموزگاری دشتیاری -سیستان و بلوچستان مرد / زن

522 
نفر، خانم:  4)آقا 6 

 نفر( 2
 14185 اموزگار ابتدایی اموزگاری دلگان -سیستان و بلوچستان مرد / زن

522 
نفر،  7)آقا 12 

 نفر( 5خانم: 
 14186 اموزگار ابتدایی اموزگاری راسك -سیستان و بلوچستان مرد / زن

522 
نفر، خانم:  2)آقا 4 

 نفر( 2
 14187 اموزگار ابتدایی اموزگاری زهك -سیستان و بلوچستان مرد / زن

522 
نفر،  12)آقا 19 

 نفر( 7خانم: 
 14188 اموزگار ابتدایی اموزگاری سرباز -سیستان و بلوچستان مرد / زن

522 
نفر، خانم:  1)آقا 2 

 نفر( 1
 14189 اموزگار ابتدایی اموزگاری سیب و سوران -سیستان و بلوچستان مرد / زن

522 
نفر، خانم:  2)آقا 4 

 نفر( 2
 14190 ابتداییاموزگار  اموزگاری شیب اب -سیستان و بلوچستان مرد / زن

522 
نفر،  19)آقا 23 

 نفر( 4خانم: 
 14191 اموزگار ابتدایی اموزگاری استان عشایر -سیستان و بلوچستان مرد / زن

522 
نفر، خانم:  1)آقا 2 

 نفر( 1
 14192 اموزگار ابتدایی اموزگاری فنوج -سیستان و بلوچستان مرد / زن

522 
نفر،  7)آقا 14 

 نفر( 7خانم: 
 14193 اموزگار ابتدایی اموزگاری کنارک -سیستان و بلوچستان مرد / زن
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كد شرايط 

 احراز
 تعداد

جنس 

 پذيرش
 شغل خوشه ي شغلي محل خدمت

كد شغل 

 محل

522 
نفر، خانم:  5)آقا 8 

 نفر( 3
 14194 ابتداییاموزگار  اموزگاری مهرستان -سیستان و بلوچستان مرد / زن

520 
نفر،  11)آقا 16 

 نفر( 5خانم: 
 14195 اموزگار ابتدایی اموزگاری میرجاوه -سیستان و بلوچستان مرد / زن

522 
نفر،  12)آقا 17 

 نفر( 5خانم: 
 14196 اموزگار ابتدایی اموزگاری نصرت اباد -سیستان و بلوچستان مرد / زن

522 
نفر،  11)آقا 19 

 نفر( 8خانم: 
 14197 اموزگار ابتدایی اموزگاری هیرمند -سیستان و بلوچستان / زنمرد 

519 
نفر، خانم:  3)آقا 8 

 نفر( 5
 بم پشت -سیستان و بلوچستان مرد / زن

تاریخ و مطالعات اجتماعی 

 و جغرافیا

دبیر تاریخ و مطالعات اجتماعی 

 و جغرافیا
14198 

 بنت -سیستان و بلوچستان مرد 1 519
مطالعات اجتماعی تاریخ و 

 و جغرافیا

دبیر تاریخ و مطالعات اجتماعی 

 و جغرافیا
14199 

 جالق -سیستان و بلوچستان زن 1 519
تاریخ و مطالعات اجتماعی 

 و جغرافیا

دبیر تاریخ و مطالعات اجتماعی 

 و جغرافیا
14200 

519 
نفر، خانم:  1)آقا 4 

 نفر( 3
 دشتیاری -سیستان و بلوچستان مرد / زن

تاریخ و مطالعات اجتماعی 

 و جغرافیا

دبیر تاریخ و مطالعات اجتماعی 

 و جغرافیا
14201 

519 
نفر، خانم:  2)آقا 3 

 نفر( 1
 دلگان -سیستان و بلوچستان مرد / زن

تاریخ و مطالعات اجتماعی 

 و جغرافیا

دبیر تاریخ و مطالعات اجتماعی 

 و جغرافیا
14202 

519 
نفر، خانم:  1)آقا 4 

 نفر( 3
 راسك -سیستان و بلوچستان مرد / زن

تاریخ و مطالعات اجتماعی 

 و جغرافیا

دبیر تاریخ و مطالعات اجتماعی 

 و جغرافیا
14203 

519 
نفر، خانم:  3)آقا 5 

 نفر( 2
 سرباز -سیستان و بلوچستان مرد / زن

تاریخ و مطالعات اجتماعی 

 و جغرافیا

دبیر تاریخ و مطالعات اجتماعی 

 و جغرافیا
14204 

 سیب و سوران -سیستان و بلوچستان زن 1 519
تاریخ و مطالعات اجتماعی 

 و جغرافیا

دبیر تاریخ و مطالعات اجتماعی 

 و جغرافیا
14205 

 شیب اب -سیستان و بلوچستان زن 1 519
تاریخ و مطالعات اجتماعی 

 و جغرافیا

دبیر تاریخ و مطالعات اجتماعی 

 و جغرافیا
14206 

 قصرقند -بلوچستانسیستان و  مرد 1 519
تاریخ و مطالعات اجتماعی 

 و جغرافیا

دبیر تاریخ و مطالعات اجتماعی 

 و جغرافیا
14207 

 الشار -سیستان و بلوچستان مرد 1 519
تاریخ و مطالعات اجتماعی 

 و جغرافیا

دبیر تاریخ و مطالعات اجتماعی 

 و جغرافیا
14208 

519 
نفر، خانم:  3)آقا 5 

 نفر( 2
 مهرستان -سیستان و بلوچستان مرد / زن

تاریخ و مطالعات اجتماعی 

 و جغرافیا

دبیر تاریخ و مطالعات اجتماعی 

 و جغرافیا
14209 

 میرجاوه -سیستان و بلوچستان مرد 1 519
تاریخ و مطالعات اجتماعی 

 و جغرافیا

دبیر تاریخ و مطالعات اجتماعی 

 و جغرافیا
14210 

 هیرمند -سیستان و بلوچستان مرد 1 519
تاریخ و مطالعات اجتماعی 

 و جغرافیا

دبیر تاریخ و مطالعات اجتماعی 

 و جغرافیا
14211 

 14212 هنر اموز حسابداری حسابداری بنت -سیستان و بلوچستان زن 1 394
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كد شرايط 

 احراز
 تعداد

جنس 

 پذيرش
 شغل خوشه ي شغلي محل خدمت

شغل كد 

 محل

394 
نفر، خانم:  1)آقا 2 

 نفر( 1
 14213 هنر اموز حسابداری حسابداری دشتیاری -سیستان و بلوچستان مرد / زن

 14214 هنر اموز حسابداری حسابداری راسك -سیستان و بلوچستان مرد 1 394

 14215 هنر اموز حسابداری حسابداری سرباز -سیستان و بلوچستان زن 1 394

394 
نفر، خانم:  1)آقا 2 

 نفر( 1
 14216 هنر اموز حسابداری حسابداری الشار -سیستان و بلوچستان مرد / زن

 14217 هنر اموز حسابداری حسابداری مهرستان -سیستان و بلوچستان زن 1 394

514 
نفر، خانم:  1)آقا 2 

 نفر( 1
 14218 دبیر ریاضی ریاضی بزمان -سیستان و بلوچستان مرد / زن

514 
نفر، خانم:  1)آقا 2 

 نفر( 1
 14219 دبیر ریاضی ریاضی بم پشت -سیستان و بلوچستان مرد / زن

514 
نفر، خانم:  1)آقا 3 

 نفر( 2
 14220 دبیر ریاضی ریاضی بنت -سیستان و بلوچستان مرد / زن

 14221 دبیر ریاضی ریاضی پشت اب -سیستان و بلوچستان مرد 1 514

 14222 دبیر ریاضی ریاضی جالق -بلوچستانسیستان و  مرد 2 514

514 
نفر،  14)آقا 19 

 نفر( 5خانم: 
 14223 دبیر ریاضی ریاضی دشتیاری -سیستان و بلوچستان مرد / زن

514 
نفر، خانم:  3)آقا 4 

 نفر( 1
 14224 دبیر ریاضی ریاضی دلگان -سیستان و بلوچستان مرد / زن

514 
نفر، خانم:  7)آقا 9 

 نفر( 2
 14225 دبیر ریاضی ریاضی راسك -سیستان و بلوچستان / زنمرد 

514 
نفر، خانم:  5)آقا 8 

 نفر( 3
 14226 دبیر ریاضی ریاضی سرباز -سیستان و بلوچستان مرد / زن

514 
نفر، خانم:  2)آقا 6 

 نفر( 4
 14227 دبیر ریاضی ریاضی سیب و سوران -سیستان و بلوچستان مرد / زن

 14228 دبیر ریاضی ریاضی فنوج -بلوچستانسیستان و  زن 1 514

514 
نفر، خانم:  2)آقا 5 

 نفر( 3
 14229 دبیر ریاضی ریاضی قصرقند -سیستان و بلوچستان مرد / زن
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كد شرايط 

 احراز
 تعداد

جنس 

 پذيرش
 شغل خوشه ي شغلي محل خدمت

كد شغل 

 محل

514 
نفر، خانم:  3)آقا 5 

 نفر( 2
 14230 دبیر ریاضی ریاضی کنارک -سیستان و بلوچستان مرد / زن

 14231 دبیر ریاضی ریاضی الشار -سیستان و بلوچستان زن 1 514

514 
نفر،  4)آقا 10 

 نفر( 6خانم: 
 14232 دبیر ریاضی ریاضی مهرستان -سیستان و بلوچستان مرد / زن

 14233 دبیر ریاضی ریاضی نصرت اباد -بلوچستانسیستان و  مرد 1 514

514 
نفر، خانم:  2)آقا 7 

 نفر( 5
 14234 دبیر ریاضی ریاضی نیك شهر -سیستان و بلوچستان مرد / زن

514 
نفر، خانم:  3)آقا 5 

 نفر( 2
 14235 دبیر ریاضی ریاضی هیرمند -سیستان و بلوچستان مرد / زن

 14236 دبیر زبان انگلیسی زبان انگلیسی بزمان -سیستان و بلوچستان زن 1 366

366 
نفر، خانم:  1)آقا 2 

 نفر( 1
 14237 دبیر زبان انگلیسی زبان انگلیسی بم پشت -سیستان و بلوچستان مرد / زن

366 
نفر، خانم:  2)آقا 4 

 نفر( 2
 14238 دبیر زبان انگلیسی زبان انگلیسی بنت -سیستان و بلوچستان مرد / زن

 14239 دبیر زبان انگلیسی زبان انگلیسی جالق -سیستان و بلوچستان زن 2 366

366 
نفر،  9)آقا 17 

 نفر( 8خانم: 
 14240 دبیر زبان انگلیسی زبان انگلیسی دشتیاری -سیستان و بلوچستان مرد / زن

366 
نفر، خانم:  3)آقا 8 

 نفر( 5
 14241 زبان انگلیسیدبیر  زبان انگلیسی دلگان -سیستان و بلوچستان مرد / زن

366 
نفر، خانم:  4)آقا 7 

 نفر( 3
 14242 دبیر زبان انگلیسی زبان انگلیسی راسك -سیستان و بلوچستان مرد / زن

 14243 دبیر زبان انگلیسی زبان انگلیسی سرباز -سیستان و بلوچستان زن 3 366

 14244 انگلیسی دبیر زبان زبان انگلیسی سیب و سوران -سیستان و بلوچستان زن 3 366

 14245 دبیر زبان انگلیسی زبان انگلیسی شیب اب -سیستان و بلوچستان مرد 1 366

 14246 دبیر زبان انگلیسی زبان انگلیسی فنوج -سیستان و بلوچستان مرد 2 366

366 
نفر، خانم:  1)آقا 2 

 نفر( 1
 14247 انگلیسیدبیر زبان  زبان انگلیسی قصرقند -سیستان و بلوچستان مرد / زن

366 
نفر، خانم:  4)آقا 5 

 نفر( 1
 14248 دبیر زبان انگلیسی زبان انگلیسی کنارک -سیستان و بلوچستان مرد / زن

 14249 دبیر زبان انگلیسی زبان انگلیسی الشار -سیستان و بلوچستان مرد 2 366

366 
نفر، خانم:  2)آقا 6 

 نفر( 4
 14250 دبیر زبان انگلیسی زبان انگلیسی مهرستان -سیستان و بلوچستان مرد / زن

 14251 دبیر زبان انگلیسی زبان انگلیسی نصرت اباد -سیستان و بلوچستان مرد 1 366

 14252 دبیر زبان انگلیسی زبان انگلیسی نیك شهر -سیستان و بلوچستان زن 2 366

 14253 انگلیسیدبیر زبان  زبان انگلیسی هیرمند -سیستان و بلوچستان مرد 3 366

406 
نفر، خانم:  1)آقا 3 

 نفر( 2
 14254 دبیر زبان وادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی بم پشت -سیستان و بلوچستان مرد / زن
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كد شرايط 

 احراز
 تعداد

جنس 

 پذيرش
 شغل خوشه ي شغلي محل خدمت

كد شغل 

 محل

406 
نفر، خانم:  1)آقا 2 

 نفر( 1
 14255 دبیر زبان وادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی بنت -سیستان و بلوچستان مرد / زن

 14256 دبیر زبان وادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی پشت اب -سیستان و بلوچستان مرد 1 406

 14257 زبان وادبیات فارسیدبیر  زبان و ادبیات فارسی جالق -سیستان و بلوچستان مرد 1 406

406 
نفر، خانم:  1)آقا 2 

 نفر( 1
 14258 دبیر زبان وادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی دشتیاری -سیستان و بلوچستان مرد / زن

406 
نفر، خانم:  1)آقا 2 

 نفر( 1
 14259 دبیر زبان وادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی دلگان -سیستان و بلوچستان مرد / زن

406 
نفر، خانم:  2)آقا 4 

 نفر( 2
 14260 دبیر زبان وادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی راسك -سیستان و بلوچستان مرد / زن

 14261 دبیر زبان وادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی سرباز -سیستان و بلوچستان زن 1 406

 14262 دبیر زبان وادبیات فارسی ادبیات فارسیزبان و  سیب و سوران -سیستان و بلوچستان مرد 1 406

406 
نفر، خانم:  1)آقا 2 

 نفر( 1
 14263 دبیر زبان وادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی قصرقند -سیستان و بلوچستان مرد / زن

406 
نفر، خانم:  1)آقا 2 

 نفر( 1
 14264 وادبیات فارسیدبیر زبان  زبان و ادبیات فارسی کنارک -سیستان و بلوچستان مرد / زن

 14265 دبیر زبان وادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی الشار -سیستان و بلوچستان زن 1 406

406 
نفر، خانم:  1)آقا 2 

 نفر( 1
 14266 دبیر زبان وادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی مهرستان -سیستان و بلوچستان مرد / زن

 14267 دبیر زبان وادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی میرجاوه -سیستان و بلوچستان مرد 1 406

 14268 دبیر زبان وادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی نصرت اباد -سیستان و بلوچستان مرد 1 406

406 
نفر، خانم:  1)آقا 2 

 نفر( 1
 14269 فارسیدبیر زبان وادبیات  زبان و ادبیات فارسی نیك شهر -سیستان و بلوچستان مرد / زن

 14270 دبیر زبان وادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی هیرمند -سیستان و بلوچستان مرد 1 406

 14271 هنر اموز زراعی و باغی زراعی و باغی سیب و سوران -سیستان و بلوچستان مرد 1 363

 زیست شناسی بم پشت -سیستان و بلوچستان زن 1 526
دبیر علوم زیستی وبهداشتی 

 )زیست شناسی(
14272 

 زیست شناسی بنت -سیستان و بلوچستان زن 1 526
دبیر علوم زیستی وبهداشتی 

 )زیست شناسی(
14273 

 زیست شناسی جالق -سیستان و بلوچستان مرد 2 526
دبیر علوم زیستی وبهداشتی 

 )زیست شناسی(
14274 

 زیست شناسی دشتیاری -سیستان و بلوچستان مرد 2 526
زیستی وبهداشتی دبیر علوم 

 )زیست شناسی(
14275 

 زیست شناسی دلگان -سیستان و بلوچستان مرد 1 526
دبیر علوم زیستی وبهداشتی 

 )زیست شناسی(
14276 

 زیست شناسی راسك -سیستان و بلوچستان زن 1 526
دبیر علوم زیستی وبهداشتی 

 )زیست شناسی(
14277 

 شناسیزیست  فنوج -سیستان و بلوچستان زن 2 526
دبیر علوم زیستی وبهداشتی 

 )زیست شناسی(
14278 
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كد شرايط 

 احراز
 تعداد

جنس 

 پذيرش
 شغل خوشه ي شغلي محل خدمت

كد شغل 

 محل

526 
نفر، خانم:  1)آقا 2 

 نفر( 1
 زیست شناسی قصر فند -سیستان و بلوچستان مرد / زن

وبهداشتی  دبیر علوم زیستی

 )زیست شناسی(
14279 

526 
نفر، خانم:  1)آقا 2 

 نفر( 1
 زیست شناسی الشار -سیستان و بلوچستان مرد / زن

دبیر علوم زیستی وبهداشتی 

 )زیست شناسی(
14280 

 زیست شناسی مهرستان -سیستان و بلوچستان مرد 1 526
دبیر علوم زیستی وبهداشتی 

 )زیست شناسی(
14281 

 14282 هنر اموز ساختمان ساختمان دشتیاری -سیستان و بلوچستان مرد 1 434

 14283 هنر اموز ساختمان ساختمان راسك -سیستان و بلوچستان مرد 1 434

 14284 هنر اموز ساختمان ساختمان سرباز -سیستان و بلوچستان مرد 1 434

 14285 هنر اموز ساختمان ساختمان فنوج -سیستان و بلوچستان مرد 1 434

 14286 دبیر شیمی شیمی بنت -سیستان و بلوچستان زن 1 387

 14287 دبیر شیمی شیمی دشتیاری -سیستان و بلوچستان مرد 2 387

387 
نفر، خانم:  1)آقا 3 

 نفر( 2
 14288 دبیر شیمی شیمی دلگان -سیستان و بلوچستان مرد / زن

 14289 دبیر شیمی شیمی راسك -سیستان و بلوچستان مرد 1 387

387 
نفر، خانم:  1)آقا 2 

 نفر( 1
 14290 دبیر شیمی شیمی سرباز -سیستان و بلوچستان مرد / زن

387 
نفر، خانم:  1)آقا 2 

 نفر( 1
 14291 دبیر شیمی شیمی سیب و سوران -سیستان و بلوچستان مرد / زن

 14292 دبیر شیمی شیمی فنوج -سیستان و بلوچستان زن 1 387

 14293 دبیر شیمی شیمی الشار -بلوچستانسیستان و  مرد 1 387

387 
نفر، خانم:  1)آقا 2 

 نفر( 1
 14294 دبیر شیمی شیمی مهرستان -سیستان و بلوچستان مرد / زن

 14295 دبیر شیمی شیمی نیك شهر -سیستان و بلوچستان زن 2 387

 14296 هنر اموز صنایع چوب صنایع چوب سیب و سوران -سیستان و بلوچستان مرد 1 493

 14297 هنر اموز صنایع چوب صنایع چوب کنارک -سیستان و بلوچستان مرد 1 493

 14298 هنر اموز طراحی دوخت طراحی دوخت بمپور -سیستان و بلوچستان زن 1 365

 14299 هنر اموز طراحی دوخت طراحی دوخت دشتیاری -سیستان و بلوچستان زن 1 365

 14300 هنر اموز طراحی دوخت طراحی دوخت کنارک -سیستان و بلوچستان زن 1 365

 14301 دبیر عربی عربی بزمان -سیستان و بلوچستان مرد 1 432

 14302 دبیر عربی عربی بم پشت -سیستان و بلوچستان زن 1 432

432 
نفر، خانم:  2)آقا 3 

 نفر( 1
 14303 دبیر عربی عربی بنت -سیستان و بلوچستان مرد / زن

432 
نفر، خانم:  1)آقا 2 

 نفر( 1
 14304 دبیر عربی عربی جالق -سیستان و بلوچستان مرد / زن

432 
نفر، خانم:  1)آقا 2 

 نفر( 1
 14305 دبیر عربی عربی دلگان -سیستان و بلوچستان مرد / زن
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 14306 دبیر عربی عربی راسك -سیستان و بلوچستان مرد 1 432

432 
نفر، خانم:  1)آقا 3 

 نفر( 2
 14307 دبیر عربی عربی سرباز -سیستان و بلوچستان مرد / زن

 14308 دبیر عربی عربی هیرمند -سیستان و بلوچستان مرد 1 432

533 
نفر، خانم:  2)آقا 3 

 نفر( 1
 14309 دبیری علوم تجربی علوم تجربی بم پشت -سیستان و بلوچستان مرد / زن

533 
نفر، خانم:  1)آقا 2 

 نفر( 1
 14310 دبیری علوم تجربی علوم تجربی بنت -سیستان و بلوچستان مرد / زن

533 
نفر، خانم:  2)آقا 3 

 نفر( 1
 14311 دبیری علوم تجربی علوم تجربی جالق -سیستان و بلوچستان مرد / زن

533 
نفر، خانم:  4)آقا 7 

 نفر( 3
 14312 دبیری علوم تجربی علوم تجربی دشتیاری -سیستان و بلوچستان مرد / زن

533 
نفر، خانم:  1)آقا 3 

 نفر( 2
 14313 دبیری علوم تجربی علوم تجربی دلگان -سیستان و بلوچستان مرد / زن

533 
نفر، خانم:  4)آقا 8 

 نفر( 4
 14314 دبیری علوم تجربی علوم تجربی راسك -سیستان و بلوچستان مرد / زن

533 
نفر، خانم:  2)آقا 5 

 نفر( 3
 14315 دبیری علوم تجربی علوم تجربی سرباز -سیستان و بلوچستان مرد / زن

533 
نفر، خانم:  2)آقا 3 

 نفر( 1
 14316 دبیری علوم تجربی علوم تجربی سیب و سوران -سیستان و بلوچستان مرد / زن

 14317 دبیری علوم تجربی علوم تجربی فنوج -سیستان و بلوچستان زن 1 533

533 
نفر، خانم:  2)آقا 3 

 نفر( 1
 14318 دبیری علوم تجربی علوم تجربی قصر قند -سیستان و بلوچستان مرد / زن

 14319 دبیری علوم تجربی تجربی علوم کنارک -سیستان و بلوچستان مرد 1 533

533 
نفر، خانم:  3)آقا 4 

 نفر( 1
 14320 دبیری علوم تجربی علوم تجربی مهرستان -سیستان و بلوچستان مرد / زن

 14321 دبیری علوم تجربی علوم تجربی نصرت اباد -سیستان و بلوچستان مرد 1 533

 14322 دبیری علوم تجربی علوم تجربی هیرمند -سیستان و بلوچستان مرد 1 533

407 
نفر، خانم:  1)آقا 2 

 نفر( 1
 فلسفه و منطق بم پشت -سیستان و بلوچستان مرد / زن

دبیر معارف اسالمی )فلسفه 

 ومنطق(
14323 

407 
نفر، خانم:  1)آقا 2 

 نفر( 1
 فلسفه و منطق هیرمند -سیستان و بلوچستان مرد / زن

دبیر معارف اسالمی )فلسفه 

 ومنطق(
14324 

 14325 دبیر فیزیك فیزیك بزمان -سیستان و بلوچستان مرد 1 513

513 
نفر، خانم:  1)آقا 2 

 نفر( 1
 14326 دبیر فیزیك فیزیك بم پشت -سیستان و بلوچستان مرد / زن

 14327 دبیر فیزیك فیزیك بمپور -سیستان و بلوچستان مرد 1 513

 14328 دبیر فیزیك فیزیك بنت -سیستان و بلوچستان مرد 1 513

 14329 دبیر فیزیك فیزیك جالق -سیستان و بلوچستان مرد 1 513



109 

 وزارت آموزش و پرورشهاي فهرست شغل محلادامه 

كد شرايط 

 احراز
 تعداد

جنس 

 پذيرش
 شغل خوشه ي شغلي محل خدمت

كد شغل 

 محل

513 
نفر، خانم:  2)آقا 3 

 نفر( 1
 14330 دبیر فیزیك فیزیك دشتیاری -سیستان و بلوچستان مرد / زن

513 
نفر، خانم:  1)آقا 3 

 نفر( 2
 14331 دبیر فیزیك فیزیك دلگان -سیستان و بلوچستان مرد / زن

 14332 دبیر فیزیك فیزیك راسك -سیستان و بلوچستان مرد 1 513

513 
نفر، خانم:  1)آقا 2 

 نفر( 1
 14333 دبیر فیزیك فیزیك سرباز -سیستان و بلوچستان مرد / زن

513 
نفر، خانم:  1)آقا 2 

 نفر( 1
 14334 دبیر فیزیك فیزیك سیب و سوران -سیستان و بلوچستان مرد / زن

 14335 دبیر فیزیك فیزیك عشایر استان -سیستان و بلوچستان مرد 1 513

 14336 دبیر فیزیك فیزیك فنوج -سیستان و بلوچستان مرد 1 513

513 
نفر، خانم:  1)آقا 2 

 نفر( 1
 14337 دبیر فیزیك فیزیك قصرقند -سیستان و بلوچستان مرد / زن

 14338 دبیر فیزیك فیزیك کنارک -سیستان و بلوچستان مرد 1 513

 14339 دبیر فیزیك فیزیك الشار -سیستان و بلوچستان مرد 1 513

 14340 دبیر فیزیك فیزیك مهرستان -سیستان و بلوچستان مرد 2 513

513 
نفر، خانم:  1)آقا 3 

 نفر( 2
 14341 دبیر فیزیك فیزیك نیك شهر -سیستان و بلوچستان مرد / زن

 14342 دبیر فیزیك فیزیك هیرمند -سیستان و بلوچستان زن 1 513

410 
نفر، خانم:  1)آقا 2 

 نفر( 1
 14343 هنر اموز کامپیوتر کامپیوتر بزمان -سیستان و بلوچستان مرد / زن

 14344 هنر اموز کامپیوتر کامپیوتر بمپور -سیستان و بلوچستان زن 1 410

 14345 هنر اموز کامپیوتر کامپیوتر بنت -سیستان و بلوچستان مرد 1 410

410 
نفر، خانم:  1)آقا 2 

 نفر( 1
 14346 هنر اموز کامپیوتر کامپیوتر جالق -سیستان و بلوچستان مرد / زن

410 
نفر، خانم:  1)آقا 2 

 نفر( 1
 14347 هنر اموز کامپیوتر کامپیوتر دشتیاری -سیستان و بلوچستان مرد / زن

410 
نفر، خانم:  1)آقا 2 

 نفر( 1
 14348 هنر اموز کامپیوتر کامپیوتر دلگان -سیستان و بلوچستان مرد / زن

410 
نفر، خانم:  1)آقا 2 

 نفر( 1
 14349 کامپیوترهنر اموز  کامپیوتر راسك -سیستان و بلوچستان مرد / زن

410 
نفر، خانم:  1)آقا 2 

 نفر( 1
 14350 هنر اموز کامپیوتر کامپیوتر سرباز -سیستان و بلوچستان مرد / زن

 14351 هنر اموز کامپیوتر کامپیوتر فنوج -سیستان و بلوچستان مرد 1 362

410 
نفر، خانم:  1)آقا 2 

 نفر( 1
 14352 هنر اموز کامپیوتر کامپیوتر قصرقند -سیستان و بلوچستان مرد / زن

 14353 هنر اموز کامپیوتر کامپیوتر الشار -سیستان و بلوچستان زن 1 410

 14354 هنر اموز کامپیوتر کامپیوتر مهرستان -سیستان و بلوچستان زن 1 410

 14355 هنر اموز کامپیوتر کامپیوتر نیك شهر -سیستان و بلوچستان مرد 1 410
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كد شرايط 

 احراز
 تعداد

جنس 

 پذيرش
 شغل خوشه ي شغلي محل خدمت

كد شغل 

 محل

 14356 هنر اموز کامپیوتر کامپیوتر هیرمند -سیستان و بلوچستان مرد 1 410

 14357 هنر اموز گرافیك گرافیك بزمان -سیستان و بلوچستان زن 1 270

 14358 هنر اموز گرافیك گرافیك نیك شهر -و بلوچستانسیستان  زن 1 270

525 
نفر، خانم:  2)آقا 4 

 نفر( 2
 14359 دبیر معارف اسالمی معارف اسالمی بم پشت -سیستان و بلوچستان مرد / زن

525 
نفر، خانم:  2)آقا 4 

 نفر( 2
 14360 دبیر معارف اسالمی معارف اسالمی راسك -سیستان و بلوچستان مرد / زن

525 
نفر، خانم:  2)آقا 4 

 نفر( 2
 14361 دبیر معارف اسالمی معارف اسالمی سرباز -سیستان و بلوچستان مرد / زن

 14362 دبیر معارف اسالمی معارف اسالمی شیب اب -سیستان و بلوچستان مرد 1 525

 14363 دبیر معارف اسالمی معارف اسالمی الشار -سیستان و بلوچستان مرد 1 525

525 
نفر، خانم:  2)آقا 5 

 نفر( 3
 14364 دبیر معارف اسالمی معارف اسالمی هیرمند -سیستان و بلوچستان مرد / زن

 14365 دبیر معارف اسالمی معارف اسالمی جالق-سیستان و بلوچستان مرد 1 517

517 
نفر، خانم:  1)آقا 2 

 نفر( 1
 14366 معارف اسالمیدبیر  معارف اسالمی قصرقند-سیستان و بلوچستان مرد / زن

 14367 هنر اموز مكانیك 1 مكانیك چابهار -سیستان و بلوچستان مرد 1 324

 14368 هنر اموز مكانیك 1 مكانیك کنارک -سیستان و بلوچستان مرد 1 324

 14369 هنر اموز مكانیك خودرو مكانیك خودرو بمپور -سیستان و بلوچستان مرد 1 456

 14370 هنر اموز مكانیك خودرو مكانیك خودرو زهك -بلوچستانسیستان و  مرد 1 456

 14371 هنر اموز مكانیك خودرو مكانیك خودرو سرباز -سیستان و بلوچستان مرد 1 456

 14372 هنر اموز مكانیك خودرو مكانیك خودرو مهرستان -سیستان و بلوچستان مرد 1 456

 14373 هنر اموز ناوبری ناوبری چابهار -سیستان و بلوچستان مرد 1 310

 14374 هنر اموز ناوبری ناوبری کنارک -سیستان و بلوچستان مرد 1 310
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 وزارت دادگستريهاي فهرست شغل محل

 

 شرايط اختصاصي:

 سال سن تمام برای دارندگان مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری 34داشتن حداکثر   -
 

 كد شغل محل شغل خوشه ي شغلي خدمتمحل  جنس پذيرش تعداد كد شرايط احراز

 14380 کارشناس امور اداری امور اداری تهران-تهران مرد 2 152

 14381 کارشناس امور اداری امور اداری تهران-تهران مرد 2 169

 14382 کارشناس امور اداری امور اداری تهران-تهران مرد 2 368

 14383 حسابدار امور مالی تهران-تهران مرد / زن 2 58

 14384 کارشناس بررسی اسناد و مدارک بررسی اسناد و مدارک تهران-تهران مرد / زن 1 371

 14385 کارشناس روابط عمومی روابط عمومی تهران-تهران مرد 1 125

 14386 ریزی کارشناس برنامه کارشناس برنامه ریزی تهران-تهران مرد / زن 1 292

 14387 ریزی کارشناس برنامه کارشناس برنامه ریزی تهران-تهران مرد / زن 1 169

 14388 ریزی کارشناس برنامه کارشناس برنامه ریزی تهران-تهران مرد / زن 1 145

 14389 ریزی کارشناس برنامه کارشناس برنامه ریزی تهران-تهران مرد / زن 1 61

 14398 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی تهران-تهران مرد / زن 1 63

 14399 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی تهران-تهران مرد / زن 2 68

 14391 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی تهران-تهران مرد / زن 7 122

 14392 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی تهران-تهران مرد / زن 9 101

 14393 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی تهران-تهران مرد / زن 5 71

 14394 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی تهران-تهران / زن مرد 2 61

 14395 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی تهران-تهران مرد / زن 1 110

 14396 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی تهران-تهران مرد / زن 1 145

 14397 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی تهران-تهران مرد / زن 4 108

 14390 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی تهران-تهران مرد / زن 1 66

 14400 مترجم زبان انگلیسی مترجم زبان انگلیسی تهران-تهران مرد / زن 1 117

 14401 کارشناس مطالعات اجتماعی مددکار اجتماعی تهران-تهران مرد / زن 2 114
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  1395هاي اجرايي كشورسال آزمون استخدامي متمركز براي دستگاهسومين نام تقاضانامه ثبت

 اطالعات فردی:

 نام: -2 نام خانوادگي -1

 کدملي: -4 نام پدر:-3

 شماره شناسنامه: - 6مرد                      زن   جنسیت:    -5

 سال ماه روز تاریخ تولد: -7

  13 

                  متاهل               مجرد    وضعیت تاهل: -8

 شهرستان محل تولد: -10استان محل تولد:                                                                            -9

  زرتشتی  مسیحی  کلیمی  اسالم  دین:-ـ 11

 سال ماه روز تاريخ پايان خدمت:  کارت پايان خدمت وضعیت نظام وظیفه:-12

   

 سال ماه روز تاريخ صدور کارت معافیت:         کارت معافیت دائم 

   

 داوطلب چپ دست هستم  -13

 داوطلب متقاضي استفاده از سهمیه ایثارگران:  -14

 درصد ایثارگران  25سهمیه ـ14ـ1

درصد و   49تا  25فرزند جانباز -   4درصد )معاف از شرايط حداکثر سنی(     69تا  50فرزند جانباز -   3درصد و بیشتر )معاف از شرايط حداکثر سنی(      70فرزند جانباز -  2جانباز )معاف از شرايط حداکثر سنی(    -1

همسر آزاده يك سال و باالي يكسال اسارت )معاف  - 7آزاده )معاف از شرايط حداکثر سنی(    -  6درصد وبیشتر )معاف از شرايط حداکثر سنی( 25همسر جانباز باالتر   - 5بیشتر )معاف از شرايط حداکثر سنی(    

کثر شرايط سنی(   ـ همسر شهید )معاف از حدا      10ـ فرزند شهید )معاف از حداکثر شرايط سنی(      9فرزند آزاده يك سال و باالي يكسال اسارت )معاف از شرايط حداکثر سنی(  - 8از شرايط حداکثر سنی(  

    11- سال(   5خواهر و برادر شهید )به میزان 

 درصد ایثارگران 5سهمیه  ـ14ـ2

    رزمنده با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه)معاف از شرايط حداکثر سنی(  -      3فرزند آزاده کمتر از يكسال اسارت -    2درصد 25فرزند جانباز زير  

   همسر رزمنده با سابقه شش ماه حضور داوطلبانه   -                                      5فرزند رزمنده با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه   -4

 ـ  شاغلین قراردادی :15

 ( شاغل قراردادي در دستگاه اجرايی بدون شماره شناسه هستم  1-15    

 ( شاغل قراردادي در دستگاه اجرايی بوده و داراي شماره شناسه هستم  2-15  

 عنوان سازمان محل خدمت :

 

 

 شماره شناسه قراردادي                           

 مدت سابقه خدمت به ماه :

 

 

 

 

      معلول جسمی حرکتی             کم شنوا          ناشنوا            کم بینا           نابینا   ـ  وضعیت معلولیت:16

 نیاز به منشی ندارم      نیاز به منشی دارم  :16ـ با توجه به نوع معلولیت در بند 16ـ1
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 مشخصات تحصیلي داوطلب:

 عنوان رشته تحصیلي :ـ             18دکتري تخصصی  دکتري  فوق لیسانس   لیسانس  کاردانی آخرین مقطع تحصیلي:  -17

 ـ دانشگاه یا موسسه محل اخذ مدرك تحصیلي: 20 ـ  گرایش:19

 ـ  تاریخ فراغت از تحصیل:21
 سال ماه روز

   

 ـ  معدل آخرین مدرك تحصیلي:22
 صحیح اعشار

  

وضعیت فعلی داوطلب از نظر طرح قانون مشمولین خدمت پزشکان و  -23

 پیراپزشکان:

  طرحدر حال گذراندن 

  تمدید طرح

   پایان طرح

  معافیت از طرح

 درخواست شغل

 :کد شغل محل انتخابيـ عنوان خوشه شغلي:                                        24

 :تقاضا مورد محل :درخواست مورد شغل :دستگاه نام -25

        داوطلب غیر بومي نام در نظر گرفته می شود.( دفترچه راهنماي ثبت 4احتساب داوطلب بومی صرفاً  بر اساس توضیحات صفحه )  :   داوطلب بومي-26

   بومي  

 بومي استان: 

 يكی بودن استان محل تولدداوطلب ياهمسروي بامحل موردتقاضا. -1

 بازنشستگی يا فعلی خدمت محل استان( بابازنشسته يا و شاغل از اعم) مسلح نیروهاي يا و دولت پیمانی و رسمی کارمندان فرزندان و همسريكسان بودن محل تقاضاي -2

  .آنان

  .تقاضا مورد محل استان در متناوب يا متوالی صورت به ه( داوطلبدانشگا يا و دبیرستان راهنمايی، ابتدايی،ی)تحصیل سنوات از سال (4ر )چها حداقلطی شدن -3

 .  تقاضا مورد محل ستانا در براي داوطلب  بیمه حق پرداخت سابقه سال( 4) چهار حداقل داشتن-4

 . تقاضا مورد محل ستانا در همسر داوطلب يا و مادر پدر، براي بیمه حق پرداخت سابقه سال ( 4) چهار حداقلداشتن -5

 بومي شهرستان: 

  .تقاضا مورد محل شهرستان با وي همسر يا داوطلب تولد محل شهرستانيكی بودن -6

 يا فعلی خدمت محل شهرستان ( بابازنشسته يا و شاغل از اعم) مسلح نیروهاي يا و دولت پیمانی و رسمی کارمندان فرزندان و همسريكسان بودن محل تقاضاي -7

 آنان.  بازنشستگی

 . تقاضا مورد محل شهرستان در متناوب يا متوالی صورت به ه(داوطلبدانشگا يا و دبیرستان راهنمايی، ابتدايی،ی)تحصیل سنوات از سال( 4) چهار حداقلطی شدن -8

 .  تقاضا مورد محل شهرستان در براي داوطلب بیمه حق پرداخت سابقه سال ( 4) چهار حداقلداشتن -9

 .  تقاضا مورد محل شهرستان در همسر داوطلب يا و مادر پدر،براي  بیمه حق پرداخت سابقه سال ( 4) چهار حداقلداشتن -10

امتیازات بومی و کارکنان قراردادي در استخراج فهرست اسامی چند برابر براي داوطلبانی اعمال خواهد گرديد که حدنصاب الزم را کسب  تذکر :

 کرده باشند.

 



114 

 انتخاب های دوم تا چهارم-27

 محل مورد تقاضا: شغل مورد درخواست: نام دستگاه:-2

 محل مورد تقاضا: شغل مورد درخواست: دستگاه:نام -3

 محل مورد تقاضا: شغل مورد درخواست: نام دستگاه:-4

های که تکمیل ظرفیت نشده اند، بنا بر تشخیص و نیاز دانشگاه های علوم پزشکي « محل -شغل »در صورت داشتن شرایط احراز الزم، آمادگي خود را برای  -5

  مي دارم . و خدمات بهداشتي درماني اعالم

  اطالعات تکمیلي:

 کد و عنوان شهرستان محل اقامت: ـ29 کد و عنوان استان محل اقامت )جهت تعیین حوزه امتحاني(: -28

 کد پستی ده رقمی -31         آدرس محل سكونت: -30

  شماره تلفن همراه: ـ33 شماره تلفن ثابت:                    -32

 (:Emailالكترونیكی )آدرس پست   -34

 

 

 


