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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
محل خدمت  كد شغل محل شغل خوشه ي شغلي

356  13358 کارشناس امور اداری امور اداری (نفر1)ستاد مرکزی سازمان تهران  -تهران مرد / زن 1

264  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 1 نفر(1کرج) -البرز مرد / زن امور مالی کارشناس امور مالی 13364

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 1 نفر(1قم) -قم مرد / زن امور مالی کارشناس امور مالی 13374

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
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كد شرايط 

احراز
تعداد

جنس 

پذيرش
محل خدمت  كد شغل محل شغل خوشه ي شغلي

264  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

428 2 مرد / زن 1 کارشناس اقتصادی (نفر 2)ستاد مرکزی سازمان تهران  -تهران کارشناس امور اقتصادی 13385

340  13386 کارشناس امور اموزشی کارشناس امور اموزش (نفر1)ستاد مرکزی سازمان تهران  -تهران مرد / زن 1

384  (نفر1)ستاد مرکزی سازمان تهران  -تهران مرد / زن 1
کارشناس امور 

 پژوهشی
 13387 کارشناس امور پژوهشی

460  13388 کارشناس بازرگانی داخلی کارشناس بازرگانی (نفر1)ستاد مرکزی سازمان تهران  -تهران مرد / زن 1

501  13389 ریزی کارشناس برنامه کارشناس برنامه ریزی ستاد مرکزی سازمان تهران -تهران مرد / زن 2

249  نفر(1تبریز ) -آذربایجان شرقی مرد / زن 1
کارشناس تحلیل گر و 

برنامه نویس سیستم
کارشناس فناوری اطالعات 13390 

249  نفر(1ارومیه) -آذربایجان غربی مرد / زن 1
کارشناس تحلیل گر و 

برنامه نویس سیستم
کارشناس فناوری اطالعات 13391 

249  نفر(1اردبیل) -اردبیل مرد / زن 1
کارشناس تحلیل گر و 

نویس سیستمبرنامه 
 13392 کارشناس فناوری اطالعات

249  نفر(1شیراز)-فارس مرد / زن 1
کارشناس تحلیل گر و 

برنامه نویس سیستم
کارشناس فناوری اطالعات 13393 

249  نفر(1اصفهان)- -اصفهان مرد / زن 1
کارشناس تحلیل گر و 

برنامه نویس سیستم
کارشناس فناوری اطالعات 13394 

249  نفر(1کرج) -البرز زنمرد /  1
کارشناس تحلیل گر و 

برنامه نویس سیستم
 13395 کارشناس فناوری اطالعات

249  نفر(1ایالم) -ایالم مرد / زن 1
کارشناس تحلیل گر و 

برنامه نویس سیستم
کارشناس فناوری اطالعات 13396 

249  نفر(1بوشهر) -بوشهر مرد / زن 1
کارشناس تحلیل گر و 

سیستمبرنامه نویس 
کارشناس فناوری اطالعات 13397 

249  نفر(1تهران) -تهران مرد / زن 1
کارشناس تحلیل گر و 

 برنامه نویس سیستم
کارشناس فناوری اطالعات 13398 

249  نفر(2تهران ستاد مرکزی سازمان) -تهران مرد / زن 2
کارشناس تحلیل گر و 

برنامه نویس سیستم
کارشناس فناوری اطالعات 13399 

249  نفر(1شهرکرد) -چهارمحال و بختیاری مرد / زن 1
کارشناس تحلیل گر و 

برنامه نویس سیستم
کارشناس فناوری اطالعات 13400 

249  نفر(1بیرجند) -خراسان جنوبی مرد / زن 1
کارشناس تحلیل گر و 

برنامه نویس سیستم
کارشناس فناوری اطالعات 13401 
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تعزيرات حكومتيسازمان هاي فهرست شغل محلادامه 

كد شرايط 

احراز
تعداد

جنس 

پذيرش
محل خدمت  كد شغل محل شغل خوشه ي شغلي

249  نفر(1مشهد) -خراسان رضوی مرد / زن 1
کارشناس تحلیل گر و 

برنامه نویس سیستم
 13402 کارشناس فناوری اطالعات

249  نفر(1بجنورد) -خراسان شمالی مرد / زن 1
کارشناس تحلیل گر و 

 نویس سیستم برنامه
کارشناس فناوری اطالعات 13403 

249  نفر(1اهواز) -خوزستان مرد / زن 1
کارشناس تحلیل گر و 

برنامه نویس سیستم
کارشناس فناوری اطالعات 13404 

249  نفر(1زنجان) -زنجان مرد / زن 1
کارشناس تحلیل گر و 

برنامه نویس سیستم
 13405 کارشناس فناوری اطالعات

249  نفر(1سمنان) -سمنان / زنمرد  1
کارشناس تحلیل گر و 

برنامه نویس سیستم
کارشناس فناوری اطالعات 13406 

249  نفر(1زاهدان) -سیستان و بلوچستان مرد / زن 1
کارشناس تحلیل گر و 

برنامه نویس سیستم
کارشناس فناوری اطالعات 13407 

249  نفر(1قزوین) -قزوین مرد / زن 1
 وکارشناس تحلیل گر 

برنامه نویس سیستم
 13408 کارشناس فناوری اطالعات

249  نفر(1قم) -قم مرد / زن 1
کارشناس تحلیل گر و 

برنامه نویس سیستم
کارشناس فناوری اطالعات 13409 

249  نفر(1سنندج) -کردستان مرد / زن 1
کارشناس تحلیل گر و 

برنامه نویس سیستم
کارشناس فناوری اطالعات 13410 

249  نفر(1کرمان) -کرمان مرد / زن 1
کارشناس تحلیل گر و 

برنامه نویس سیستم
 13411 کارشناس فناوری اطالعات

249  نفر(1کرمانشاه) -کرمانشاه مرد / زن 1
کارشناس تحلیل گر و 

برنامه نویس سیستم
کارشناس فناوری اطالعات 13412 

249  نفر(1یاسوج) -کهگیلویه و بویراحمد مرد / زن 1
کارشناس تحلیل گر و 

برنامه نویس سیستم
کارشناس فناوری اطالعات 13413 

249  نفر(1گرگان) -گلستان مرد / زن 1
کارشناس تحلیل گر و 

برنامه نویس سیستم
 13414 کارشناس فناوری اطالعات

249  نفر(1رشت) -گیالن مرد / زن 1
کارشناس تحلیل گر و 

برنامه نویس سیستم
اطالعاتکارشناس فناوری  13415 

249  نفر(1خرم اباد) -لرستان مرد / زن 1
کارشناس تحلیل گر و 

برنامه نویس سیستم
کارشناس فناوری اطالعات 13416 

249  نفر(1ساری) -مازندران مرد / زن 1
کارشناس تحلیل گر و 

 برنامه نویس سیستم
کارشناس فناوری اطالعات 13417 

249  نفر(1اراک) -مرکزی مرد / زن 1
کارشناس تحلیل گر و 

برنامه نویس سیستم
کارشناس فناوری اطالعات 13418 

249  نفر(1بندرعباس) -هرمزگان مرد / زن 1
کارشناس تحلیل گر و 

برنامه نویس سیستم
کارشناس فناوری اطالعات 13419 

249  نفر(1همدان) -همدان مرد / زن 1
کارشناس تحلیل گر و 

 برنامه نویس سیستم
فناوری اطالعاتکارشناس  13420 

249  نفر(1یزد) -یزد مرد / زن 1
کارشناس تحلیل گر و 

برنامه نویس سیستم
کارشناس فناوری اطالعات 13421 



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

 




