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 باسمه تعالي

 : مقدمه

هاي مادرتخصصي توانير و مهندسي آب و فاضالب كشور، در راستاي تحقق )غيردولتي( زيرمجموعه شركتهاي وابسته شركت

هاي وابسته )غيردولتي(، تعداد عمومي شركتاهداف و وظايف خود و به استناد مجوزهاي استخدامي صادره و براساس موافقت مجمع

مورد تأييد وزارت علوم تحقيقات و فنّاوري، از طريق برگزاري  عاليآموزش ها و مؤسساتالتحصيالن دانشگاهاز بين فارغ نفر را 1066

نمايد. در بخش اول، الزم استخدام مي آزمون استخدامي كتبي )عمومي و تخصصي(، مصاحبه و گزينش و كسب نمره حد نصاب

  گردد.هاي قانوني اعالم ميسهميهشرايط عمومي استخدام، در بخش دوم، شرايط اختصاصي استخدام و در بخش سوم، امتيازات و 

 

 اول ـ توضيحات عمومي: بخش

 شرايط عمومي استخدام:

 داشتن تابعيت ايران  -1

 انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني دائم براي آقايان   -2

 و دخانيات   عدم اعتياد به مواد مخدر  -3

 نداشتن سابقه محكوميت جزايي مؤثر  -4

 شوندجسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام ميداشتن سالمت  -5

 اعتقاد به دين مبين اسالم يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران -6

 التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران -7

   موردتقاضا محلشغلبراي  دارا بودن شرايط احراز شغل متناسب با جداول نيازهاي استخدامي -8

 ها نداشتن منع قانوني براي استخدام و تعهد خدمتي به ديگر سازمان -9

 هاي اجرايي و يا كاركنان مدت معين / دائم داوطلبان استخدام نبايد از مستخدمين ثابت و پيماني دستگاه -10

 هاي وابسته )غيردولتي( زيرمجموعه صنعت آب و برق و يا بازخريد خدمت آنها باشند. شركت          

 هاي عمومي به تأييد گزينش پس از قبولي در آزمون كتبي و مصاحبهاحراز صالحيت -11

 

 بخش دوم ـ شرايط اختصاصي استخدام:

 داشتن مدرك تحصيلي متناسب با مقطع، رشته و گرايش تحصيلي اعالم شده در جداول نيازهاي استخدامي   -1

 داشتن شرايط سني به شرح زير: -2

 (18/12/1367 )متولدين بعد از تاريخ سال براي مقطع كارداني 28 حداكثر 

  (18/12/1365 )متولدين بعد از تاريخ سال براي مقطع كارشناسي 30حداكثر 

 (18/12/1363 )متولدين بعد از تاريخ ارشد و باالترسال براي مقطع كارشناسي 32 حداكثر 

 داوطلبان اولين روز  سن محاسبه و وظيفهنظام خدمت پايان و دائم معافيت ،التحصيليفارغ تاريخ محاسبه براي عمل مالك :1تذكر

 باشد. ( مي18/12/1395) نامثبت

 شود:صالح به حداكثر سن افزوده ميزير به شرط ارائه تأييديه معتبر از مراجع ذي موارد -2-1

درصد به باال و فرزندان و همسر آزادگان كه حداقل   25جانبازان، آزادگان، همسر و فرزندان شهدا، فرزندان و همسر جانبازان الف ـــ  

ماه حضور داوطلبانه در جبهه، از شرط حداكثر سن معاف    ل شش سال و باالتر سابقه اسارت دارند، و رزمندگان با سابقه حداق    يک

 باشند . مي

 ماه حضور داوطلبانه در جبهه به ميزان مدت حضور در جبهه.  رزمندگان با سابقه كمتر از شش -ب 

 ماه 24مدت انجام خدمت سربازي، حداكثر به مدت  -ج 
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هاي  شــركتي انجام كار معين، قرارداد كارگري، طرحي، تعاوني و حجمي و هاي تابعه )دولتي( اعم از نيروهاســابقه كار در شــركت -د 

صنعت آب و برق حداكثر         شركتي، حجمي و طرحي زيرمجموعه  ساني،  سته )غيردولتي( اعم از تأمين نيروي ان  96سال )  8واب

 معتبرهاي بيمه ماه(، مشروط به ارائه تأييديه سازمان مربوط و گواهي پرداخت حق بيمه به سازمان

 ( تجاوز نمايد. 1سال )با توجه به تذكر  40عنوان نبايستي از هيچبا احتساب تمامي موارد فوق، حداكثر سن داوطلبان به :2تذكر 

  (18/12/1395نام آزمون )نام و شركت در آزمون اقدام نمايند كه تا تاريخ اولين روز ثبتتوانند نسبت به ثبتمي داوطلباني

  شده و خدمت وظيفه آنها پايان يافته و يا معافيت آنها قطعي شده باشد.التحصيل فارغ

هاي مربوط به جدول شماره وظيفه و تأييديهالزم به ذكر است گواهي فراغت از تحصيل داوطلبان، كارت مربوط به وضعيت نظام

ها در موعد مقرر ارائه گردد. هر يک از يديه، بايستي حداكثر تا روز تطبيق مدارك آماده و صادر شده باشد و به همراه ساير تأي1

نام، اطالعات نادرست و جعلي ارائه نموده و يا واقعيتي را كتمان نموده باشد و به سبب اين اطالعات پذيرفته داوطلبان كه به هنگام ثبت

اقدام  نمودن فرآيند استخدام،شوند، هر زمان كه غيرواقعي بودن اطالعات مشخص شود، قبولي ايشان ملغي بوده و به لحاظ طوالني 

 الزم طبق قوانين و مقررات به عمل خواهد آمد.

 

 نام: ثبت مراحل

 ياينترنت نامثبت فرم تكميل -1

 هشد اسكن عكس فايل -2

ثبت برنامه طريـق از ارسـال براي را آن فايل و نموده اسكن ،زير مشخصات با را خود پرسنلي عكس قطعه يک بايستمي داوطلب

 نمايد:  آماده اينترنتي نام

 رخ(د. )عكس تمامباش شده گرفته جاري سال در كه 43 عكس -

 .باشد JPG فرمت با بايد فقط شده اسكن عكس -

 .باشد 400300پيكسل و حداكثر  300200 حداقل بايد شده اسكن عكس اندازه -

 .باشد لكه هرگونه و منگنه مهر، اثر فاقد و مشخص واضح، بايد داوطلب تصوير -

 .باشد بيشتر كيلوبايت 70 از نبايد عكس شده ذخيره فايل حجم -

 .باشد شده حذف بايد شده اسكن عكس زايد هايحاشيه -

 .باشد سفيد زمينه داراي و رنگي عكس االمكانحتي -

 اصل از است الزم داوطلبان و باشدنمي قبول قابلو ...(  شناسنامه ملي، كارتي )شناساي هايكارت روي از عكس اسكن: 1ه بصرت 

 د.نماينبه اسكن  اقدام ،فوق توضيحاتبا  مطابقو  عكس

 .باشد مشخص آنان كامل صورت و حجاب با بايد خواهران عكس: 2تبصره 

 .گرددمي سلب وي از آزمون در شركت حق و شده باطل داوطلب نامثبت غيرمعتبر، عكس ارسال درصورت: 3تبصره 

هاي قبلي، درخصوص اشتباه در ارسال عكس داوطلبان، كه اين موضوع اكثراً وجود آمده در آزمونمشكالت بهبا توجه به  :مهم تذكر

نامي، گردد كه عالوه بر كنترل اطالعات ثبتشود، رخ داده است، تأكيد مينام آنان توسط ديگران انجام ميبراي داوطلباني كه ثبت

د تا اشتباهاً عكس داوطلب ديگري به جاي عكس شما ارسال نگردد. بديهي است كه حتماً نسبت به كنترل عكس ارسالي دقت نمايي

 در صورت ارسال عكس اشتباهي از طرف متقاضي، فرد به عنوان متخلف تلقي و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.
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 نام:اخت وجه ثبتپرد

 انجام خواهد پذيرفت. 24/12/1395شنبه مورخ لغايت روز سه 18/12/1395صورت اينترنتي از روز چهارشنبه مورخ نام بهثبت -

صورت الكترونيكي به هزار( ريال)چهارصدوپنجاه 000/450به مبلغ  نامپرداخت وجه ثبت بايست نسبت بهمتقاضيان واجد شرايط مي -
 اقدام نمايند. هاي بانكي متصل به شبكه شتابو يا از طريق كارت

 نموده نام اقداممهلت تعيين شده نسبت به ثبت گردد و متقاضيان بايد دروجه تمديد نميهيچنام بهثبتالزم به توضيح است مدت  -
 .و از موكول نمودن آن به روزهاي پاياني خودداري نمايند

 .د نگهداري نمايندگيري خود را يادداشت و تا پايان مراحل استخدام نزد خوپيكد  ،ناممتقاضيان شركت در آزمون بايد پس از پايان ثبت -

 نام شرايط عمومي، اختصاصي، عناوين شغلي و . لذا متقاضيان بايد قبل ازثبتترتيب اثر داده نخواهد شد ،هاي ناقصنامه ثبتب -
 د.گردوجه مسترد نميهيچو وجوه پرداختي به را به دقت مطالعه نمايند( 94الي  13صفحات هاي تحصيلي )مندرج در رشته   

 :دنباش ذيل مدارک داراي نامثبت زمان درنام نمايند كه توانند در اين آزمون ثبتاني ميداوطلبصرفاً 
 مندرج در شرايط احراز مشاغل ذكر شده در دفترچه راهنما. تحصيليو رشته  دارا بودن مدرك الزم در مقطع -
 ملي كارت -
 دارعكس شناسنامه -
 (برادران دائم )ويژه معافيت يا و عمومي وظيفهنظام خدمت پايان كارت -
 )ويژه داوطلبان ايثارگر( ايثارگري بر دال مدارك -
 (بهزيستي سازمان از معلوليت گواهي ارائه) عادي معلولين بر دال مدارك -
 امتيازات و  يک ددر بن شده ذكرگانه ده بندهاي درمشخص   موارد از يک هر براساس مورد حسب) بودن بومي بر دال مدارك -
 هاي قانوني(.سهميه       

 نام:نحوه تكميل تقاضانامه ثبت

 خوانا و كامل طورهب شناسنامهبا مطابق را خود پدر امنو  نام ،خانوادگينامموردنظر  محل در بايد داوطلب ،3و 2، 1 هايرديف در -1
جازه ا ،هركدام از موارد فوقدر صورت وارد نكردن  همزه خودداري شود(.الف محذوف يا بردن مد، تشديد،  كارهب )از .نمايد وارد

 شود.ورود به مرحله بعد داده نمي

از درج مميز و يا  و محل مربوط درج نمايد در ،از چپ به راست ،باشدرا كه ده رقم مي داوطلب بايدكد ملي خود :4در رديف  -2
 شماره كد ملي خود با شماره براي اطالع از ،اندكنون موفق به اخذكارت ملي نشدهضمناً داوطلباني كه تا خط تيره خودداري نمايد.

 تماس حاصل نمايند. 021-66729593تلفن گوياي 

 عالمتگذاري نمايد. منحصراً دايره مربوط را ،باشدمييا مرد  زن اينكه بايد برحسب داوطلب ،5 ر رديفد -3

 مميز و از درج حروف، محل مربوطه درج نمايد در را فقط شماره شناسنامه خود ،داوطلب بايد ازسمت چپ به راست ،6 دررديف -4
  خودداري نمايد. ،درج گرديده هاخط تيره كه در بعضي شناسنامه يا و

سال  28كارداني داوطلب بايد تاريخ تولد خود را در محل مربوط درج نمايد. براي دارندگان مدرك تحصيلي  :7در رديف  -5
ارشد به بعد( و براي مدرك تحصيلي كارشناسي 18/12/65سال )متولدين  30به بعد( و مدرك تحصيلي كارشناسي  18/12/67)

  درج گرديده است( 13ولد يعني(  )دو رقم اول سال ت18/12/63سال )متولدين  32و باالتر 

  خود را مشخص نمايد.تأهل بايست وضعيت داوطلب مي :8در رديف  -6

 (.3)براساس جدول شماره  بايست استان و شهرستان محل تولد خود را درج نمايدداوطلب مي: 10و  9در رديف  -7

 نمايد. داوطلب بايد با عالمتگذاري، دين خود را مشخص  :11در رديف  -8

وظيفه خود را با عالمتگذاري در مربع مربوطه  مشخص نمايند )تاريخ صدور كارت داوطلبان )مرد( بايد وضعيت نظام: 12در رديف  -9

 باشد(.  18/12/95پايان خدمت يا كارت معافيت دائم بايد قبل از 
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 .بايست اين مربع را عالمتگذاري نماينددست ميداوطلبان چپ: 13دررديف  -10

در اين درصد  5درصد و  25اساس سهميه بروضعيت ايثارگري خود را  ،ايثارگرانداوطلب متقاضي استفاده از سهميه  :14رديف در  -11
 بند عالمتگذاري نمايد.

را  بايد اين بند ،دولتي( را دارندتابعه )دولتي( و يا وابسته )غير هايداوطلباني كه سابقه كار مربوط با شركت :15در رديف  -12
  عالمتگذاري نمايند.

نام بند مربوطه راعالمتگذاري نمايد )فقط ( دفترچه راهنماي ثبت1داوطلب حايز شرايط، مندرجات جدول شماره ): 16در رديف  -13
 باشد(.، شامل كاركنان صنعت آب و برق مي5و  3، 2، 1باشد. ضمناً بندهاي مجاز به انتخاب يكي از موارد مي

 را در اين بند مشخص نمايد. بايست نوع معلوليت خودداوطلب معلول مي :17رديف  در -14

به نشاني سازمان سنجش آموزش 26/12/1395ريخ بايست فرم دريافتي از بهزيستي را حداكثر تا تاداوطلب معلول مي توضيح:
 )غيردولتي( وزارت نيرو ارسال نمايند.هاي وابسته آزمون استخدامي شركت 15875ـ  1365صندوق پستي  ـ كشور تهران

 عدمِ نياز به منشي را در اين محل مشخص نمايد. يا داوطلب معلول نياز: 1-17در رديف  -15

  داوطلب بايد آخرين مقطع تحصيلي خود را در محل مربوط با عالمتگذاري مشخص نمايد. :18در رديف -16

  را در اين محل درج نمايد. داوطلب بايد كد و عنوان مدرك تحصيلي خود :19در رديف  -17

 )تاريخ  داوطلب بايد روز، ماه و سال اخذ آخرين مدرك تحصيلي خود را در محل مربوطه درج نمايد :20در رديف  -18

 باشد(.  18/12/95التحصيلي بايد قبل از فارغ

 آخرين مدرك تحصيلي خود را در اين قسمت درج نمايد.بايست محل اخذ داوطلب مي :21در رديف  -19

 صورت عدد صحيح و اعشار در محل مربوطه درج نمايد.هداوطلب بايد معدل خود را ب :22در رديف  -20

 در محل مربوطه درج نمايد. 2جدول شماره داوطلب بايد كد و عنوان خوشه شغلي خود را مطابق : 23در رديف -21

در محل مربوطه درج شرايط و ضوابط ي خود را مطابق موردتقاضا محلشغلطلب بايد كد و عنوان شركت و داو: 24در رديف  -22
 نمايد. 

 (.دفترچه 5شرايط و ضوابط مندرج در صفحه بايست يكي از بندها را عالمتگذاري نمايد )مطابق داوطلب بومي مي :25در رديف  -23

 استان محل اقامت خود را )جهت تعيين حوزه امتحاني( در اين قسمت درج نمايد.داوطلب بايد كد و عنوان : 26در رديف  -24

  داوطلب بايد كد و عنوان شهرستان محل اقامت خود را در اين قسمت درج نمايد.: 27در رديف  -25

 تكميل نمايد.  ،اين رديف داوطلب بايد آدرس دقيق پستي خود را مطابق موارد خواسته شده در: 28در رديف  -26

 از درج مميز و يا و محل مربوط درج نمايد در باشدكه يک عدد ده رقمي مي را داوطلب بايدكدپستي دقيق خود :29در رديف  -27
 خط تيره خودداري نمايد.

  يد.شماره تلفن همراه خود را در محل مربوط درج نما واوطلب شماره تلفن ثابت با كد شهر د: 31 و 30هاي در رديف -28

 ا درر باشند از سمت چپ به راست آدرس الكترونيكي خوددسته از داوطلباني كه داراي پست الكترونيكي مي آن: 32در رديف  -29
 اين رديف درج نمايند.

توجه  شغلي، محل خدمت، جنس و ظرفيت پذيرش رشتهبه نام شغل،  محلشغل بايست در انتخاب كدداوطلبان ميتذكر مهم: 
 نمايند.

 آزمون:  در شركت كارت دريافت نحوه و آزمون برگزاري زمان
 به سنجش سازمان سايت روي بر پرينت و مشاهده براي 19/2/1396شنبه مورخ سه روز از آزمون در شركت كارت -

كنندگان، ركتبا توجه به آمار ش و تهران در 22/2/1396  مورخ جمعه روز آزمونت. گرف خواهد قرار  www.sanjesh.orgنشاني
شهرستان محل اقامت فعلي  ،و مالك تعيين حوزه امتحاني داوطلبان شد خواهد برگزارها و شهرستان هااستان مراكز حسب مورد در

 هنگام به و درج آزمون در شركت كارت روي بر آزمون برگزاري محل و شروع ساعت باشد كه در تقاضانامه درج خواهند نمود.مي

 د.رسي خواهد داوطلبان آگاهي به كارت پرينت

 داوطلبان مدارك و نبوده داوطلبان سوي از ارسالي اطالعات ييدأت منزلهبه آزمون در شركت كارت صدور است ذكر به الزم      

 .شد خواهد بررسي توسط شركت متقاضي استخدام مربوط ،آزمون اجراي از پس
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 هاي قانونيبخش سوم: امتيازات و سهميه
نمره مكتسبه در آزمون ( 4/1دهم ) چهارويک ضريب با شهرستان (، و بومي2/1دهم ) دوويک ضريب با استان بومي داوطلبان نمره

همچنين، امتياز مربوط به بومي بودن براساس فرم مصاحبه  .گرددمي محاسبه آزمون درالزم  نصاب حد كسب صورت در صرفاًكتبي و 

 گردد.لحاظ مي نيز هاي وابسته )غيردولتي(شركت

  هايي كه محل خدمت آنها شركت هايمحلشغل براي استخدام متقاضي شهرستان( يا استان بومي از بومي )اعم داوطلبان: 1تذكر

 شد. خواهند برخوردار ( 2/1دو دهم )وصرفاً از امتياز يک ،در مركز استان قرار دارند     

 .گردندمي تلقي شهرستان يا استان بومي داوطلب باشند، زير هايويژگي از يكي داراي حداقل كه افراديبومي:  داوطلب

 باشد. يكي استخدام براي موردتقاضا محل شهرستان با ،وي همسر يا داوطلب تولد محل شهرستان ـ يك

 باشد. يكي استخدام براي موردتقاضا محل استان با، وي همسر يا داوطلب تولد محل استان ـ دو

بازنشسته(  يا و شاغل از )اعم مسلح نيروهاي هاي اجرايي و يادستگاهشاغل در  پيماني و كاركنان رسمي فرزندان و همسر ـ سه

 خدمت فعلي يا بازنشستگي محل شهرستانكه هاي تابعه )دولتي( و وابسته )غيردولتي( زيرمجموعه وزارت نيرو و شركت

 باشد. يكي آنان استخدام براي موردتقاضا محل شهرستان با داوطلب والدين

 بازنشسته( يا و شاغل از )اعم مسلح نيروهاي هاي اجرايي و ياشاغل در دستگاه پيماني و كاركنان رسمي فرزندان و همسر ـ چهار

 خدمت فعلي يا بازنشستگي استان محلكه هاي تابعه )دولتي( و وابسته )غيردولتي( زيرمجموعه وزارت نيرو و شركت

 باشد. يكي آنان استخدام براي موردتقاضا استان محل با داوطلب والدين

 يا متوالي صورت به را دانشگاه يا و دبيرستان راهنمايي، تحصيلي )ابتدايي، سنوات از ( سال4چهار ) حداقل داوطلب ـ پنج

 باشد. كرده طي استخدام براي موردتقاضا محل شهرستان متناوب در

 يا متوالي صورت به دانشگاه( را يا و دبيرستان )ابتدايي، راهنمايي، تحصيلي سنوات از ( سال4) چهار حداقل داوطلب ـ شش

 .باشد كرده طي استخدام براي موردتقاضا محل استان متناوب در

 .باشد داشته را استخدام براي موردتقاضا محل شهرستان در بيمه حق پرداخت سابقه ( سال4چهار ) حداقل داوطلب ـ هفت

 .باشد داشته را استخدام براي موردتقاضا محل استان در بيمه حق پرداخت سابقه ( سال4چهار ) حداقل داوطلب ـ هشت

 استخدام براي موردتقاضا محل شهرستان در بيمه حق پرداخت سابقه ( سال4چهار ) حداقل، داوطلب همسر يا و مادر پدر، ـ نه

 باشند. را داشته

را  استخدام براي موردتقاضا محل استان در بيمه حق پرداخت سابقه ( سال4چهار ) حداقل ،داوطلب همسر يا و مادر پدر، ـ ده

 باشند. داشته

كدام از مراحل چهاي مستقر در استان تهران از امتياز مربوط به بومي بودن در هيمحلشغلداوطلبان متقاضي استخدام در  :2تذكر

 گردند.استخدام )آزمون كتبي و مصاحبه( برخوردار نمي

 10/4/88هـ مورخ  36095/ت 76294نامه شماره يافته موضوع تصويبتوسعهجذب داوطلبان استخدام در مناطق كمتر:  3تذكر

احمد، خراسان جنوبي، خراسان شمالي، سيستان و ردستان، لرستان، كهگيلويه و بويرهاي ايالم، كاستانوزيران در تئهي

 گيرد. صورت مي همان استاناري و خوزستان صرفاً از ميان افراد بومي بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، چهارمحال و بختي

سال خدمت در شهرستان مشخص شده از  10شدگان نهايي، ملزم به سپردن تعهد محضري به مدت الزم به ذكر است قبول: 4تذكر

ملزم به جبران ضرر و زيان اعالم شده از سوي  ،در صورت انصراف از تعهد خدمتي سپرده شدهباشند و طرف شركت مي

 .باشدشركت مي

 است. احتساب قابل مذكور موارد از يكي توسط صرفاً ،10الي  7بندهاي  در شده تعيين مدت به بيمه حق پرداخت: 5تذكر

 را بودن بومي مدارك و مستندات برابر ظرفيت،چند فهرست در گرفتن قرار صورت در است الزم ،بند اين موضوع داوطلبانتوجه: 

شركت  يا و سنجش سازمان سوي از متعاقباً كه استخدامي مصاحبه از قبل و مدارك بررسي زمان در نيازمورد ساير مدارك همراه به

 د.نماين ارائه شد، اعالم خواهد متقاضي استخدام
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كه  يابدترتيب زير اختصاص ميبه ،شرايطاز كل نيازهاي استخدامي به ايثارگران و رزمندگان واجد  (%30سي درصد ) ـ3

بايست در آزمون شركت نموده و در بين خود به رقابت بپردازند. انتخاب اين داوطلبان در سقف افراد واجد شرايط مي

 ترتيب نمره مكتسبه انجام خواهد شد.، بههاي بنياد شهيد و امور ايثارگرانسهميه تعيين شده حسب اولويت

پنج درصد وو جانبازان بيست ن، آزادگان، همسر و فرزندان شهدااز سهميه استخدامي به جانبازا (%25درصد )پنج وبيست -3-1

يابد كه افراد و خواهر و برادر شهيد اختصاص ميسال و باالتر ن با مدت اسارت يک( و باالتر، همسر و فرزندان آزادگا25%)

و با رعايت  پرداخت خواهند رقابت به شرايط واجد ايثارگران بين در صرفاًو  باشندمي آزمون در شركت به ملزم ،مذكور

گردند. هاي بنياد شهيد و امور ايثارگران انتخاب مياولويت

ها( و همسر و فرزندان ماه حضور داوطلبانه در جبهه 6( سهميه استخدامي به رزمندگان )با سابقه حداقل %5)پنج درصد  -3-2

 يابد. سال اختصاص مي( و فرزندان آزادگان با مدت اسارت كمتر از يک%25پنج درصد )وازان زير بيستآنان و فرزندان جانب

ييديه معتبر براي ايثارگران )جانبازان و آزادگان و فرزندان و همسران آنها، همسر و فرزندان شهدا و خواهر و مرجع صدور تأ توضيح:

براي رزمندگان، سپاه پاسداران انقالب اسالمي، ارتش جمهوري اسالمي ايران،  برادر شهيد( بنياد شهيد و امور ايثارگران و

 باشند. وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ناجا مي

باشند. مشمول سهميه رزمندگان نمي ،سربازان وظيفه داراي كارت ايثار *

 .ت با ساير داوطلبان آزاد واجد شرايط صورت خواهد گرفت( سهميه ايثارگران از طريق رقاب%30درصد )استخدام مازاد بر سي -3-3

ساير داوطلبان به تي مشابه بايسهاي مربوط به ايثارگران برخوردار شوند، ميلذا افرادي كه به هر دليلي نتوانند از سهميه

 رقابت بپردازند.

ن بر دارا بودالذكر مبنيييديه از مراجع فوقأئه تايثارگران الزم است نسبت به ارا %5و  %25هاي متقاضيان استفاده از سهميه -3-4

شرايط الزم جهت استفاده از سهميه مذكور اقدام نمايند. 

نظر بهمعلوالن عادي مشروط بر دارا بودن شرايط احراز شغل و برخورداري از توانايي جسمي متناسب با شغل مورد -4

 گردند.برخوردار ميهاي قانوني درصد سهميه 3ترتيب نمره مكتسبه از 

براي معلوالن عادي در زمان بررسي مدارك الزامي است. ،ربطارائه گواهي از سازمان بهزيستي و حسب مورد از مراجع ذي

مين منشي ضرورت دارد گواهي الزم از سازمان أجهت ت ،معلوالن و يا جانبازان محترم كه مشكل بينايي يا حركتي دارند توضيح:

سازمان  15875-1365به آدرس: تهران، صندوق پستي  26/12/95اخذ و حداكثر تا تاريخ يا بنياد شهيد و امور ايثارگران بهزيستي و 

صورت اينبديهي است درغيردولتي( وزارت نيرو ارسال نمايند. ته )غيرهاي وابسآزمون استخدامي شركت ـ سنجش آموزش كشور

 ي آزمون ميسر نخواهد بود.برگزارامكان ارائه تسهيالت مربوطه در روز 

 محلشغلدرصد سهميه قانوني( در زمان انتخاب  3درصد و معلوالن ) 5درصد و  25هاي استخدامي ايثارگران مشمول سهميه -5

 .)ظرفيت استخدامي( بيش از يک نفر باشد محلشغلنياز آن ي را انتخاب نمايند كه تعداد موردمحلشغلموظفند در حد امكان 

هايي است كه ظرفيت پذيرش آنها بيش از يک نفر باشد. الزم محلشغلاولويت انتخاب براي ايثارگران مشمول، در  ،رت ديگرعبابه

 همانند داوطلب آزاد فرض خواهد شد.  ،هاي داراي ظرفيت يک نفرمحلشغلكيد است اين افراد درصورت انتخاب أبه ت

، سهميه محلشغلكننده در آزمون همان فرد واجد شرايط شركتعدمِ وجود لوالن و در صورت عدم تكميل سهميه ايثارگران و مع -6

 يابد. ترتيب نمره مكتسبه اختصاص ميمذكور به داوطلبان آزاد به

هاي تعيين شده و اساس اولويتبر (1به مشمولين جدول شماره )( هفده درصد) %17حداكثر تا سقف  ،از كل ظرفيت استخدامي -7

 يابد.مشروط بر كسب حد نصاب الزم اختصاص مي ،اعمال ضرايب مربوطهپس از 
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 درصد ظرفيت استخدامي 17مشمولين  -1جدول شماره 

 عنوان اولويت 
 ( غيردولتيهاي تابعه )دولتي( و وابسته )موريت در شركتأفرزندان كاركنان همكار فوت شده ناشي از كار در حين م 1

2 
 اند )مشروط برص عضو و يا بيماري خاص شدهخانوار و كاركنان شركتي و قراردادي كه در حين كار دچار نقزنان شاغل سرپرست 

پرداخت  گواهي( زيرمجموعه صنعت آب و برق و وابسته )غيردولتي ( ودولتيهاي تابعه )يديه شركتعدم از كارافتادگي( با ارائه تأي

  مين اجتماعيأيد سازمان تتأيسابقه بيمه مورد

 .يديه محاكم قضائي نيز الزامي استأيارائه ت ،بر موارد فوق عالوه ،خصوص زنان سرپرست خانوارتوضيح: در
3 

جموعه صنعت آب و برق با ميد شركت زيرأيتموردِ غيردولتي(وابسته )هاي ( شاغل در شركتنيرومين أكاركنان شركتي )حجمي، ت

ركت در ش و گواهي پرداخت سابقه بيمه موردِتأييد سازمان تأمين اجتماعي متناسب با سابقه كاري يديه شركت مذكورارائه تأي

 و شغل مورد تصدي  موردِتقاضا
 ( ربطهاي ذييديه از سازمانجزء از قرآن )مشروط بر ارائه تأي 15حافظان حداقل  4
5 

هاي محل كار از خدمات مشروط بر آنكه شركت يا شركت ،(وابستههاي تابعه )يا سسات و شركتؤفرزندان همكاران بازنشسته م

سال سابقه  5ن حداقل دارا بود برشركت محل خدمت والدين مبنياز يديه تأيهمكار در طول خدمت رضايت داشته باشند )با ارائه 

 (كار در شركت
 
 باشد.كاركنان و يا خانواده كاركنان صنعت آب و برق مي، صرفاً شامل (4جز رديف ه)ب 1هاي مندرج در جدول شماره : اولويت1نكته 

 شركت محل استخدام تحويل نمايند.نياز را به هاي موردست حداكثر تا روز تطبيق مدارك تأييديهباي: واجدين شرايط مي2نكته 

  گردند.الترين اولويت( برخوردار ميهاي تعيين شده )باصرفاً از امتياز يكي از اولويت ،: هر يک از داوطلبان مشمول جدول فوق3نكته

، فقط در زمان 1، در صورت داشتن يكي از شرايط پنجگانه جدول شماره 4و  3ايثارگران، رزمندگان و معلوالن محترم مشمول بند 

 مند خواهند شد.رقابت با ساير داوطلبان آزاد، از ضريب مربوط بهره

نياز، از ميان افرادي كه حد ظرفيت مورد ،برابر 2انتخاب داوطلبان استخدامي براي انجام مصاحبه تخصصي حداكثر به ميزان  ـ 8

ترتيب باالترين نمره آزمون كتبي )مجموع نمره آزمون عمومي و تخصصي( انجام اند، بهنصاب الزم تعيين شده را كسب كرده

 آموزش كشور اعالم خواهد شد. و اسامي آنان در سايت سازمان سنجش 

 .يابدالذكر، باقيمانده ظرفيت استخدامي به آزمون داوطلبان آزاد اختصاص ميهاي فوقپس از كسر سهميه ـ 9

ده در تر از مقاطع تحصيلي اعالم شمرتبط )رشته و گرايش تحصيلي( و يا پايينـ در صورتي كه داوطلبي با مدارك تحصيلي غير10   

 آزمون شركت نمايد، از استخدام و ادامه اشتغال وي در هر مرحله ممانعت به عمل خواهد آمد.آگهي، در 

 هاي شغلي تكنسينيباشند، اجازه شركت در آزمون رشتهافرادي كه داراي مدرك تحصيلي در مقطع كارشناسي و باالتر مي -11

ونه حق اعتراض، قبولي ايشان در هر مرحله از آزمون كارشناسي را ندارند و در صورت كتمان موضوع، بدون داشتن هرگو كمک

                         ملغي اعالم خواهد شد. 

شدگان پس از قبولي در آزمون كتبي )عمومي و تخصصي( و طي مراحل مصاحبه و گزينش ميسر انتخاب نهايي پذيرفته -12

صالح، از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور به ذي شدگان نهايي پس از تأييد مراجعباشد. ضمناً اسامي پذيرفتهمي

 اطالع داوطلبان خواهد رسيد.

به صورت ناقص، اعالم( مدارك مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعالم شده در متن آگهي و يا ارسال ) -13

رز شود كه داوطلب به اشتباه يا به عمد مح له از مراحل آزمون، مصاحبه و جذبعهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحبر

اطالعات خالف واقع داده و يا فاقد شرايط مندرج در آگهي استخدام است، از انجام مراحل بعدي محروم گرديده و حتي در 

 گردد. صورت صدور حكم استخدامي، حكم مزبور لغو و بالاثر مي
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  مواد آزمون :د( 
 شد. خواهد داده اختصاصي الؤس دفترچه يک و عمومي الؤس دفترچه يک داوطلبان، از يک هر به

در پايگاه  22/12/95اي كه در روز يكشنبه مورخ توانند به اطالعيهسازي ميكلداوطلبان براي اطالع از ضرايب دروس و نمره

 مراجعه نمايند. ،شودرساني سازمان سنجش آموزش كشور منتشر مياطالع

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

 ( I.C.D.Lگانه هاي هفتفنّاوري اطالعات )مهارت -1

 رياضي و آمار مقدماتي  -2

 و آيين نگارشزبان و ادبيات فارسي  -3

 *معارف اسالمي -4

 ي ـ عمومي انگليس زبان -5

 اساسي قانون و اجتماعي دانش عمومي، اطالعات -6

 استعداد شغليهوش و  -7

هاي معارف اسالمي معاف بوده و مصرح در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران از پاسخگويي به سؤالهاي ديني اقليت -*

 ها محاسبه خواهد شد.براساس مجموع تراز شده ساير سؤال ، نمره مكتسبه اين داوطلبانصورتايندر

 مواد آزمون تخصصي:  -ب

 مشخص شده است. 2ماره هاي شغلي، در جدول شمواد آزمون تخصصي براي هر يک از خوشه

اساس مشاغل، بر يا شغلي هايخوشه با متناسب تخصصي هايمهارت و دانش براساس آزمون تخصصي هايحيطه هايسؤالم: مه تذكر

 .شد خواهد تهيه 2مواد آزمون مندرج در جدول شماره 

يلي ه تحصيلي و گرايش رشته تحصتحصيلي، رشتنام نمايند كه عنوان مقطع توانند در اين آزمون ثبتداوطلبان صرفاً در صورتي مي

 ها در شرايط احراز مشاغل اعالم شده در آگهي استخدامي، ذكر شده باشد.آن

 تذكرمهم:

التحصيالن همان رشته، گرايش و هاي شغلي امتحاني )مشخص شده در جداول نيازهاي استخدامي( صرفاً فارغدر هر يک از رشته -1

 باشد.پذير نميتر امكانها و يا مقطع باالتر يا پايينها يا گرايشو پذيرش ديگر رشتهتوانند شركت كنند مقطع مي

هاي تحصيلي مجاز تعيين گرديده هاي شغلي و همچنين تنوع رشتهها و نيازهاي هر يک از رشتهدروس آزمون با توجه به ويژگي -1-1

 است. 

پذيرد. مسئوليت صحت و سقم نام صورت ميصيلي ذكر شده در هنگام ثبتپذيرش داوطلبان با توجه به مقطع، رشته و گرايش تح -2

 بود. اين موارد و ارائه اصل مدارك مورد ادعا به عهده داوطلب خواهد

، گزينش، بلكه موكول به موفقيت داوطلبان در مراحل بعدي شامل مصاحبه ،منزله استخدام قطعي نبودهقبولي در آزمون كتبي به -3 

 باشـد.صـالح ميپيشينـه از مراكز ذيشكي و اخذ عدم سوءمعاينات پز

ظر كه نهاي استان حوزه فعاليت شركت موردبايستي آمادگي خدمت و اشتغال به كار در هر يک از شهرشدگان نهايي ميپذيرفته -4 

تعهد خدمتي به صورت ( سال 10هاي استخدامي تعيين شده است را داشتـه باشند و موظف به سپردن ده )در جداول نياز

  باشند. محضري در رشته شغلي و محل خدمت تعيين شده، به شركت مي

 نام نمايد.در يک شركت ثبت محلشغلتواند صرفاً براي يک در اين آزمون، هر داوطلب مي - 5
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  شغلي و مواد آزمون هريك از آنها هايرشتهكد و عناوين -2جدول شماره 

 شغليرشته  كد شغليرشته  نام آزمون مواد هاشغل

 كارشناس امور اداري  

ـ مديريت منابع انساني و رفتار 2ها، تحليل سيستموهاي مديريت و تجزيهـ تئوري1

ـ حقوق اداري و قانون مديريت خدمات 4ريزي دولتي، ـ ماليه و بودجه3سازماني، 

 كشوري

 2618 كارشناس امور اداري  

 كارشناس حقوقي  

 ـ حقوق تجارت، 2خانواده، ارث و وصيت(،  ـ حقوق مدني )به استثناي اشخاص،1
 آيين دادرسي كيفري،  -6آيين دادرسي مدني،  -5حقوق كار،  -4ـ حقوق اداري، 3
 حقوق جزاي اختصاصي )جرايم عليه اموال( -7

 2619 كارشناس حقوقي  

 كارشناس مالي  
اصول تنظيم و  -4ـ حسابداري دولتي، 3ـ حسابداري مالي، 2ـ اصول حسابداري، 1

 قانون محاسبات عمومي -5كنترل بودجه، 
 2620 كارشناس مالي  

 ريزي  كارشناس برنامه
ـ 4          ـ آمار كاربردي،3ـ مباني سازمان و مديريت، 2ريزي استراتژيک، ـ برنامه1

 هاها و روشوتحليل سيستمتجزيه -5اقتصاد خرد و كالن، 
 2621 ريزي  برنامهكارشناس 

 مار  آكارشناس 
 رگرسيون،  -3ـ احتمال و كاربرد آن، 2هاي آماري، ـ مفاهيم و روش1

 گيريهاي نمونهروش -4
 2622   آماركارشناس 

 كارشناس بازرگاني  
آمار  -4مديريت مالي،  -3ـ مديريت بازاريابي، 2ـ مباني سازمان و مديريت، 1

 كالناقتصاد خرد و  -5كاربردي، 
 2623 كارشناس بازرگاني  

 هاي اقتصادي  كارشناس بررسي
مسائل اقتصاد ايران،  -4آمار و اقتصادسنجي،  -3ـ اقتصاد كالن، 2ـ اقتصاد خرد، 1

 زبان تخصصي -6مديريت مالي،  -5

هاي كارشناس بررسي

 اقتصادي  
2624 

 كارشناس انبار و تداركات  
 هاي خريد، انبارداري و توزيع، ـ سيستم2ـ تئوري سازمان و مديريت، 1

 شدهحسابداري بهاي تمام -5مديريت بازاريابي،  -4مديريت مالي،  -3
 2625 كارشناس انبار و تداركات  

 كارشناس روابط عمومي  
ـ مباني سازمان و مديريت، 3ـ مباني ارتباطات جمعي، 2ـ اصول روابط عمومي، 1

 نگاري و روابط عموميآيين نگارش در روزنامهـ 4
 2626 كارشناس روابط عمومي  

 موزش  آكارشناس 
 هاي مديريت ـ تئوري3ـ ارزشيابي آموزشي، 2ريزي آموزشي، ـ مديريت و برنامه1

 ـ روش تحقيق و آمار4)رفتار سازماني، منابع انساني، اصول مديريت(،  
 2627 موزش  آكارشناس 

 كارشناس بيمه  

 هاي بازرگاني،حقوق، قوانين و مقررات بيمه -2هاي بازرگاني، اصول بيمه -1
هاي بيمه -4باربري(، مهندسي ـ   سوزي ـ اتومبيل ـهاي اموال )آتشبيمه -3

 هاي مسئوليت مدني، بيمه -5حوادث ـ درمان تكميلي(،  ـاشخاص )عمر 
 هاي اتكايي و مديريت ريسکبيمه -6

 2628 ارشناس بيمه  ك

 بدني  كارشناس تربيت
ـ مديريت برگزاري 3بدني، گيري در تربيتـ سنجش و اندازه2ـ فيزيولوژي ورزش، 1

 ـ آناتومي حركتي4مسابقات و رويدادهاي ورزشي، 
 2629 بدني  كارشناس تربيت

 كارشناس حراست  
ـ مباني سازمان 3سازماني، اي و فرهنگ ـ اخالق حرفه2ـ حقوق اساسي و اداري، 1

 ـ مباني حفاظت4و مديريت، 
 2630 كارشناس حراست  

كارشناس مديريت بحران و پدافند 

 غيرعامل  

 ـ اصول و مباني ايمني،3ـ مباني پدافند غيرعامل، 2ـ اصول مديريت بحران، 1

 مديريت حريق -5ـ مديريت ريسک، 4

كارشناس مديريت بحران و 

 پدافند غيرعامل  
2631 

 كارشناس ايمني و حفاظت كار  
عوامل فيزيكي و شيميايي محيط كار،  -3ـ بهداشت محيط كار، 2اصول ايمني،  -1

 ـ مديريت ايمني و ريسک4

كارشناس ايمني و حفاظت 

 كار  
2632 

 كارشناس خدمات مشتركين  
  شناسي عمومي،روان -3ـ آمار كاربردي، 2اصول و مباني سازمان و مديريت،  -1

 فردياصول و مباني روابط بينِ -5ـ اصول حسابداري، 4
 2633 كارشناس خدمات مشتركين  

 GIS   2634كارشناس  ـ كاربرد سنجش از دور4سيستم اطالعات جغرافيايي،  -3ـ ژئودزي، 2فتوگرامتري،  -GIS   1كارشناس 

 افزار  كارشناس نرم
طراحي الگوريتم و ساختمان  -3نويسي، هاي برنامهزبان -2افزار، مهندسي نرم -1

 هاداده پايگاه -5هاي كامپيوتري و امنيت شبكه، شبكه -4ها، داده
 2635 افزار  كارشناس نرم

 )ويژه بخش حراست(   ITكارشناس 
طراحي الگوريتم و ساختمان  -3نويسي، هاي برنامهزبان -2افزار، مهندسي نرم -1

 هاداده پايگاه -5كامپيوتري و امنيت شبكه، هاي شبكه -4ها، داده

)ويژه بخش  ITكارشناس 

 حراست(  
2636 
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  شغلي و مواد آزمون هريك از آنها هايرشتهكد و عناوين -2ادامه جدول شماره 

 رشته شغلي كد رشته شغلي نام آزمون مواد هاشغل

اوري كارشناس كامپيوتر و فنّ

 اطالعات  

ها، پايگاه داده -3نويسي، هاي برنامهـ زبان2ها، سازمان دادهطراحي الگوريتم و  -1

 هاي كامپيوتريشبكه -5هاي عامل، ـ سيستم4

ري اوكارشناس كامپيوتر و فنّ

 اطالعات  
2637 

 كارشناس كنترل پروژه  
استانداردهاي  -3ـ مديريت و تحليل ريسک، 2بندي پروژه، ريزي و زمانبرنامه -1

 ـ اقتصاد مهندسي4مديريت پروژه، 
 2638 كارشناس كنترل پروژه  

 مهندس برق ـ قدرت  
تحليل  -II ،3و  Iهاي الكتريكي ـ ماشينII ،2و  Iمدارهاي الكتريكي  -1

 ـ الكترومغناطيس4(، I)بررسي  Iانرژي الكتريكي هاي سيستم
 2639 مهندس برق ـ قدرت  

 مهندس برق ـ الكترونيک  
 هاي ديجيتال، سيستم -II ،3و  Iـ الكترونيک II ،2و  Iمدارهاي الكتريكي  -1

 ـ الكترومغناطيس4
 2640 مهندس برق ـ الكترونيک  

 مهندس برق ـ مخابرات  
 ها، ها و سيستمسيگنال -3ـ الكترومغناطيس، II ،2و  Iمدارهاي الكتريكي  -1

 IIو  Iـ مخابرات 4
 2641 مهندس برق ـ مخابرات  

 مهندس مكانيک  
 ترموديناميک، مكانيک   ـ2استاتيک، مقاومت مصالح و طراحي اجزاي مكانيكي، ـ 1

 ـ ديناميک و ارتعاشات3انتقال حرارت، سياالت و    
 2642 مهندس مكانيک  

 مهندس ساختمان  

 ـ مكانيک خاك و پي، 2مكانيک جامدات )مقاومت مصالح و تحليل سازه(،  -1

هاي ـ روش5هاي فوالدي و بتني، طراحي سازهـ 4مكانيک سياالت و هيدروليک،  -3

 اجراي ساختمان

 2643 مهندس ساختمان  

 مهندس عمران  
 هاي آبي، سازه -3ـ تصفيه آب و فاضالب، 2، کيدروليو ه االتيس کيمكان -1

 هاي آب و فاضالبـ شبكه4
 2644 مهندس عمران  

 2645 برداري  مهندس نقشه ژئودزي -3ـ فتوگرامتري، 2برداري، نقشه -1 برداري  مهندس نقشه

 كارشناس منابع آب  
 مديريت و مهندسي منابع آب،  -3زيرزميني، هاي ـ آب2شناسي، زمين -1

 هاي انتقال آبـ سيستم5ـ هيدرولوژي، 4
 2646 كارشناس منابع آب  

كارشناس بهداشت و كنترل كيفي 

 آب و فاضالب  

هاي آب و فاضالب، خانهـ طراحي تصفيه2ب، شيمي و ميكروبيولوژي آب و فاضال -1

كاربرد موتورتلمبه در تأسيسات ـ 4و شيميايي آب و فاضالب،  فرايندهاي فيزيک -3

 برداري و نگهداري از تأسيسات آب و فاضالببهره -5آب و فاضالب، 

كارشناس بهداشت و كنترل 

 كيفي آب و فاضالب  
2647 

 زمايشگاه آب و فاضالب  آكارشناس 
ايمني و بهداشت  -3ـ ميكروبيولوژي آب و فاضالب، 2شيمي آب و فاضالب،  -1

 و شيميايي آب و فاضالب ـ فرايندهاي فيزيک4آزمايشگاه، 

زمايشگاه آب و آكارشناس 

 فاضالب  
2648 

 ها  كارشناس سيستم
، 2و  1ـ تحقيق در عمليات 2هاي اطالعاتي مديريت، ها و سيستمتحليل سيستم -1

 ـ آمار و احتمال مهندسي4اصول مديريت و سازمان،  -3
 2649 ها  كارشناس سيستم

 كارشناس اداري و مالي  كمک
ريزي دولتي، ماليه و بودجه -3ـ اصول حسابداري، 2مباني سازمان و مديريت،  -1

 قانون محاسبات عمومي  -5ـ قانون مديريت خدمات كشوري، 4
 2650 كارشناس اداري و مالي  كمک

 كارشناس تداركات  كمک
مديريت  -3هاي خريد، انبارداري و توزيع، ـ سيستم2مباني و اصول مديريت،  -1

 اصول حسابداري -5ـ اقتصاد خرد و كالن، 4بازاريابي، 
 2651 كارشناس تداركات  كمک

 حراست   مسئول
 اي و فرهنگ سازماني، ـ اخالق حرفه3حقوق اداري،  -2ـ حقوق اساسي، 1

 ـ مباني حفاظت5مباني سازمان و مديريت، ـ 4
 2652 حراست   مسئول

 تكنسين برق   
ـ مباني 3ـ مدارهاي الكتريكي، 2ـ اصول توليد، انتقال و توزيع انرژي الكتريكي، 1

 سيستم توزيع انرژي الكتريكي -5ـ الكترونيک صنعتي، 4هاي الكتريكي، ماشين
 2653 تكنسين برق  

 2654 خدمات مشتركين   مسئول شناسيـ مباني جامعه4شناسي، مباني روان -3ـ آمار كاربردي، 2مباني مديريت،  -1 خدمات مشتركين   مسئول

 2655 برداري  تكنسين نقشه ـ فتوگرامتري3ـ ژئودزي، 2برداري )تئوري و عمليات(، ـ نقشه1 برداري  تكنسين نقشه

 تكنسين كامپيوتر  
ـ معماري 4ها، ـ پايگاه داده3نويسي كامپيوتر، ـ برنامه2هاي عامل، ـ سيستم1

 هاي كامپيوتريـ شبكه5كامپيوتر، 
 2656 تكنسين كامپيوتر  
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 كد و نام استان، نام و كد شهرستان-3جدول شماره 

 كد و نام استان  وكد شهرستان نام

(، 1021(، شبستر )1017) (، سراب1025(، خداآفرين )1016) (، چاراويماق1014(، جلفا )1012(، تبريز )1010) (، بناب1009)آباد (، بستان1006(، اهر )1005(، اسكو )1001آذرشهر )
 (.1041( و هشترود )1040) (، هريس1038(، ورزقان )1036) (، ميانه1032(، ملكان )1029(، مرند )1028(، مراغه )1026(، كليبر )1023شير )عجب

 آذربايجان

 شرقي
10 

شنويه 1104) اروميه شهر ) 1111(، پلدشت ) 1109(، بوكان )1106) (، ا سلماس 1124) (، سردشت  1123(، خوي )1119(، چايپاره )1117(، چالدران )1115(، تكاب )1113(، پيران  ،) 
 (.1140) ( و نقده1138) (، مياندوآب1135(، مهاباد )1133(، ماكو )1131(، شوط )1129دژ )(، شاهين1127)

 آذربايجان

 غربي
11 

 12 اردبيل (.1225( و نير )1222) (، نمين1219شهر )(، مشگين1215) (، گرمي1213(، كوثر )1201(، سرعين )1211) (، خلخال1208آباد )(، پارس1205سوار )(، بيله1202) اردبيل

ستان ) 1302) وبيدگلآران صفهان ) 1304(، ارد شت 1312) (، برخوار1310(، ا سار  1317شهر ) (، خميني1316(، چادگان )1314) وكرون(، تيران1325) (، بويين مياند (، خوان
سميرم 1321(، دهاقان )1340(، خوروبيابانک )1318) شاهين 1320) (،  ضا )   1322شهروميمه ) (،  شهر شهر ) 1326(، فريدن )1324(،  (،  1329) (، فالورجان1327(، فريدون

 (.1345( و نطنز )1342آباد )(، نجف1341(، نائين )1338(، مباركه )1336) (، لنجان1334ايگان )(، گلپ1332) كاشان
 13 اصفهان

 40 الـبرز (.4010( و نظرآباد )4008(، كرج )4012) (، فرديس4005(، طالقان )4003(، ساوجبالغ )4007اشتهارد )
 14 ايالم (.1418) ( و مهران1419(، ملكشاهي )1415) (، چرداول1414(، سيروان )1412) (، دهلران1410شهر )(، دره1408) (، بدره1407(، ايوان )1405) (، ايالم1403آبدانان )

 15 بوشهر (.1522) ( و گناوه1520) (، كنگان1519) (، عسلويه1518(، ديلم )1516(، دير )1514(، دشتي )1511) (، دشتستان1506(، جم )1504) (، تنگستان1502بوشهر )

(،  1620) (، شميرانات1615) (، ري1612كريم )(، رباط1609(، دماوند )1607(، تهران )1633(، پيشوا )1616) (، پرديس1604(، پاكدشت )1610(، بهارستان )1602اسالمشهر )
 (.1636) ( و ورامين1625(، مالرد )1635) (، قرچک1623(، قدس )1627(، فيروزكوه )1624شهريار )

 16 تهران

 (.1717) ( و لردگان1713(، كيار )1712(، كوهرنگ )1710) (، فارسان1709(، شهركرد )1707) (، سامان1706) (، بن1705) (، بروجن1701) اردل
 و چهارمحال 

 بختياري
17 

شرويه )  سرايان ) 1813(، زيركوه )1805(، درميان )1801(، خوسف ) 1802(، بيرجند )1810ب شه )  1807(،  سربي ( و  1815(، قائنات )1811) (، فردوس1825(، طبس )1808(، 
 (.1818) نهبندان

 18 جنوبي خراسان

آباد  خليل(، 1928(، چناران )1926(، جوين )1923(، جغتاي )1922) حيدريه(، تربت1916جام )(، تربت1909(، تايباد )1906(، بينالود )1905(، بردسكن ) 1901(، بجستان ) 1908باخرز )
(، قوچان  1912(، فيروزه )1949(، فريمان )1947(، سرخس ) 1945(، سبزوار ) 1920(، زاوه )1940(، رشتخوار ) 1937(، درگز )1942(، داورزن )1941(، خوشاب ) 1934) (، خواف1930)
 (.1965( و نيشابور )1962والت )(، مه1960(، مشهد )1957(، گناباد )1955(، كالت )1953(، كاشمر )1951)

 19 رضوي خراسان

 20 شمالي خراسان (.2016وسملقان )( و مانه2017(، گرمه )2013(، فاروج )2011) (، شيروان2003) (، رازوجرگالن2008(، جاجرم )2005(، بجنورد )2002اسفراين )

ــهر )2110(، باوي )2117ملک )(، باغ2115(، ايذه )2112(، اهواز )2109(، انديمشـــک )2107(، انديكا )  2104(، اميديه )  2121(، آغاجاري )  2102آبادان )  (، بهبهان  2120(، بندرماهشـ
(، كارون  2140(، شوشتر )2138) (، شوش2135(، شادگان )2134(، رامهرمز )2132(، رامشير )2131آزادگان )(، دشت2129(، دزفول )2125(، خرمشهر )2111) (، حميديه2124)
 (.2151( و هويزه )2150(، هنديجان )2148(، هفتگل )2146) (، مسجدسليمان2144(، اللي )2142(، گتوند )2166)

 21 خوزستان

 22 زنجان (.2216) نشان( و ماه2214(، طارم )2201(، سلطانيه )2212) (، زنجان2209(، خرمدره )2208) (، خدابنده2204(، ايجرود )2202ابهر )

 23 سمنان (.2308( و ميامي )2313(، مهدي شهر )2311(، گرمسار )2307(، شاهرود )2304(، سمنان )2302) (، دامغان2309آرادان )

(، فنوج  2430(، ســيب ســوران )2429(، ســرباز )2425(، ســراوان )2422(، زهک )2418) (، زاهدان2414) (، زابل2411(، دلگان )2408) (، خاش2406بهار )(، چاه2403ايرانشــهر )
 (.2435( و هيرمند )2448(، هامون )2446(، نيمروز )2440شهر )(، نيک2419(، ميرجاوه )2416(، مهرستان )2433(، كنارك )2438(، قصرقند )2437)

 و  سيستان

 بلوچستان
24 

(، رستم   2522) (، داراب2519(، خنج )2516بيد )خرم(، 2581(، خرامه )2515(، جهرم )2510(، پاسارگاد ) 2509(، بوانات )2507(، اقليد )2504(، استهبان ) 2502) (، ارسنجان 2501آباده )
شت ) (، زرين2524) سپيدان 2526د ستان )   2528) (،  سرو شيراز ) 2531(،  شبند ) 2536(،  سا ) 2538(، فرا (، كوار  2551(، كازرون )2546(، قيروكارزين )2543(، فيروزآباد )2541(، ف
 (.2576ريز )( و ني2571(، مهر )2568) (، ممسني2565رودشت )(، م2561(، المرد )2558(، الرستان )2557(، گراش )2535)

 25 فارس

 26 قزوين (.2619) ( و قزوين2614) (، تاكستان2610زهرا ) (، بوئين2604(، البرز )2606(، آوج )2602آبيک )

 27 قم (.2704) قم

 28 كردستان (.2827) ( و مريوان2823(، كامياران )2822) (، قروه2819) (، سنندج2817(، سقز )2814سروآباد )(، 2812) (، ديواندره2809(، دهگالن )2807(، بيجار )2802بانه )

(، ريگان 2921(، رودبارجنوب )2918(، رفســنجان )2914(، راور )2902(، رابر )2912(، جيرفت )2908(، بم )2905(، بردســير )2903) (، بافت2915(، انار )2901ارزوئيه )
سيرجان 2924(، زرند )2923) شهربابک ) 2927) (،  (،  2942(، كوهبنان )2940) (، كرمان2934گنج )(، قلعه2907(، فهرج )2943(، فارياب )2932(، عنبرآباد )2929(، 

 (.2909( و نرماشير )2946(، منوجان )2944) كهنوج
 29 كرمان

ــالم ــر )3011(، داالهو )3009(، جوانرود )3007(، ثالث باباجاني )3004) (، پاوه3002) آبادغرباس ــرپل3013(، روانس ــنقر )3014ذهاب ) (، س ــحنه )3016(، س (،  3018(، ص
 (.3029) ( و هرسين3027) (، گيالنغرب3025(، كنگاور )3024(، كرمانشاه )3020) قصرشيرين

 30 كرمانشاه

 (.3113) ( و لنده3116) (، گچساران3114) (، كهگيلويه3108) (، دنا3110(، چرام )3105(، بهمئي )3103(، بويراحمد )3115باشت )
 و  كهگيلويه

 بويراحمد
31 

ــهر ) ندرگز ) 3203قال )(، آق3202آزادشـ يان ) 3208) (، تركمن3205(، ب باد ) (، علي3210(، رام له 3213(، كردكوي )3212آ گاليكش ) 3215) (، كال گان 3222(،   (، گر
 (.3223) ( و مينودشت3221(، مراوه تپه )3219) گنبدكاووس(، 3207(، گميشان )3217)

 32 گلستان

ستارا )  ستانه 3302آ شرفيه (، آ شت ) 3307(، بندرانزلي )3306(، املش )3304) ا شهر )   3313(، ر ضوان سر ) 3319(، رودبار )3315(، ر سياهكل ) 3323(، رود  ،)3325  ،)
 (.3343) ( و ماسال3341(، لنگرود )3338) (، الهيجان3336) فومن(، 3334) (، طوالش3329سرا )(، صومعه3327) شفت

 33 گيالن

سله  3424(، رومشكان ) 3418(، دوره )3417(، دورود )3415) (، دلفان3413آباد )(، خرم3408(، پلدختر )3407(، بروجرد )3405(، اليگودرز )3402ازنا ) سل  ،) (3422  )
 (.3427و كوهدشت )

 34 لرستان

سر ) 3509(، بابل )3503آمل ) شهر ) 3512(، بابل سر ) 3522) (، چالوس3520(، جويبار )3517(، تنكابن )3513(، به ساري ) 3523(، رام سوادكوه 3527(،   ،) (3530  ،)
(،  3538(، محمودآباد )3536(، گلوگاه )3521) (، كالردشــت3534شــهر )(، قائم3532(، فريدونكنار )3516آباد )(، عباس3533) (، ســيمرغ3529شــمالي ) ســوادكوه

 (.3545( و نوشهر )3543(، نور )3539(، نكاء )3528مياندورود )
 35 مازندران

ــتيان )3602) اراك ــاوه )3612(، زرنديه )3610(، دليجان )3609(، خنداب )3607) (، خمين3605) (، تفرش3603(، آش ــازند )3613(، س (،  3604(، فراهان )3617(، ش
 (.3620محالت )( و 3618كميجان )

 36 مركزي

سي )  ستک ) 3702ابومو شاگرد ) 3705(، ب سيان ) 3712(، بندرلنگه )3709(، بندرعباس )3715(، ب سک 3714(، پار (،  3722(، خمير )3720آباد )(، حاجي3717) (، جا
 (.3734( و ميناب )3730) (، قشم3728(، سيريک )3726) رودان

 37 هرمزگان

 38 همدان (.3823) ( و همدان3820(، نهاوند )3816(، مالير )3812) (، كبودرآهنگ3822(، فامنين )3809) (، رزن3806(، تويسركان )3804(، بهار )3801اسدآباد )

 39 يزد (.3920) ( و يزد3918(، ميبد )3917(، مهريز )3910(، خاتم )3908) (، تفت3906(، بهاباد )3907(، بافق )3913(، اشكذر )3905(، اردكان )3902ابركوه )

 41 خارج از كشور نام درج نمايند.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 متقاضيفهرست دستگاه

 ها شامل: ها و شرايط دستگاهشغل محل

 .زدي، همدان، سمنان، زنجان، خوزستانخراسان شمالي،  ،خراسان رضوي، بوشهرشركت توزيع نيروي برق استان آذربايجان شرقي،  -

، ويخراسان رض، خراسان جنوبي، تهران، بوشهر، ايالم، البرز، اصفهان، آذربايجان غربي، آب و فاضالب استان آذربايجان شرقيشركت  -

، ستانلر، گيالن، كهگيلويه و بوير احمد، كرمانشاه، كرمان، كردستان، قم، قزوين، فارس، سيستان و بلوچستان، سمنان، زنجان

 كاشان، شيراز، اهواز، يزد، همدان، هرمزگان، مشهد، مركزي، مازندران

ان شهرست، شمال استان كرمان، جنوب استان كرمان، هرمزگان، قم، ايالم، البرز، اردبيل، برق استان مازندران توزيع نيرويشركت  -

 غرب استان مازندران، اصفهان
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 متقاضيهاي هاي دستگاهشرايط اختصاصي و كد شغل محل: چهارمبخش 

 

 توزيع نيروي برق استان آذربايجان شرقيهاي فهرست شغل محل

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10001  تكنسين برق    تكنسين برق  سراب -آذربايجان شرقي مرد 1

 10002  تكنسين برق    تكنسين برق  شبستر -آذربايجان شرقي مرد 1

 10003  تكنسين برق    تكنسين برق   مراغه -آذربايجان شرقي مرد 2

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

تاسيسات  -:برق گرايش الكتروتكنيک32529 -برق صنعتي)فوق ديپلم( -:برق گرايش الكتروتكنيک32528 -:برق)فوق ديپلم(31814 -:برق صنعتي)فوق ديپلم(30152

قدرت كليه گرايشها)فوق   -:برق 32532 -:كاردان فني الكترونيک)فوق ديپلم(32531 -:الكترونيک گرايش الكترونيک عمومي)فوق ديپلم(32530 -الكتريكي)فوق ديپلم(

:تعمير و نگهداري 32536 -:برق و تاسيسات)فوق ديپلم(32535 -:كاردان فني برق قدرت)فوق ديپلم(32534 -الكترونيک و ابزار دقيق)فوق ديپلم(  -:برق 32533 -ديپلم(

ک انالوگ)فوق :الكتروني32539 -:تاسيسات الكتريكي صنعتي)فوق ديپلم(32538 -:كارداني فني برق مخابرات)فوق ديپلم(32537 -ماشين هاي الكتريكي)فوق ديپلم(

 ديپلم(

 10004  تكنسين كامپيوتر   تكنسين كامپيوتر  صوفيان -آذربايجان شرقي مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:نرم 31415 -:فناوري اطالعات و ارتباطات)فوق ديپلم(30930 -:تعميرات سخت افزار كامپيوتر)فوق ديپلم(30299 -()فوق ديپلم(ICT:ارتباطات و فناوري اطالعات )30055

 -:كامپيوتر كليه گرايش ها)فوق ديپلم(31466 -:كامپيوتر)فوق ديپلم(31462 -:كارداني سخت افزاركامپيوتر)فوق ديپلم(31450 -افزاركامپيوتر)فوق ديپلم(

 :ارتباطات و فناوري اطالعات)فوق ديپلم(32544

 10005  برداري تكنسين نقشه  برداري تكنسين نقشه تبريز -آذربايجان شرقي مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 :نقشه برداري)فوق ديپلم(31421

 10006  كارشناس ايمني و حفاظت كار   كارشناس ايمني و حفاظت كار  تبريز -آذربايجان شرقي مرد 1

 10007  كارشناس ايمني و حفاظت كار   كارشناس ايمني و حفاظت كار  كليبر -آذربايجان شرقي مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مهندسي 31174 -:مهندسي ايمني گرايش بازرسي فني)ليسانس(31162 -دكتري(، :ايمني صنعتي)فوق ليسانس30134 -دكتري(، :ايمني شناسي)فوق ليسانس30132

 -ايمني و بازرسي فني گرايش ايمني و حفاظت)ليسانس(:مهندسي 32246 -:مهندسي بهداشت محيط)ليسانس(31175 -دكتري(، فوق ليسانس، بهداشت حرفه اي)ليسانس

:مهندسي ايمني 32462 -ايمني و حفاظت)ليسانس(  -:مهندسي بازرسي 32461 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي صنايع گرايش ايمني و محيط كار)ليسانس32460

:ايمني صنعتي 32465 -:ايمني صنعتي و محيط كار)ليسانس(32464 -فني)ليسانس(:مهندسي ايمني گرايش حفاظت 32463 -دكتري(، فوق ليسانس، صنعتي)ليسانس

:مهندسي ايمني و حفاظت كار)فوق 32555 -دكتري(، :مهندسي سيستم هاي سالمت)فوق ليسانس32554 -دكتري(، گرايش بهداشت و محيط زيست)فوق ليسانس

 -دكتري(، بهداشت و ايمني صنعتي)فوق ليسانس HSE:32557 -دكتري(، ق ليسانسفو، :مهندسي ايمني و بازرسي فني)ليسانس32556 -دكتري(، ليسانس

 دكتري(، :بهداشت و محيط زيست)فوق ليسانس32559 -دكتري(، :ايمني)فوق ليسانس32558

 10008  كارشناس بازرگاني   كارشناس بازرگاني  سراب -آذربايجان شرقي مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت بازرگاني)ليسانس31034 -دكتري(، )فوق ليسانسMBA:مديريت 31018 -اقتصادي گرايش اقتصاد بازرگاني)ليسانس(:علوم 30743

 :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي31912 -دكتري(، :مديريت مالي)فوق ليسانس31074 -:مديريت صنعتي)ليسانس(31065 -:مديريت دولتي)ليسانس(31051

 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مالي)فوق ليسانس31938 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس31927 -دكتري(، دولتي)فوق ليسانس

اني گرايش بازاريابي)فوق :مديريت بازرگ32311 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي)فوق ليسانس32310 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050

:بازاريابي كليه 32548 -دكتري(، :مديريت كسب و كار)فوق ليسانس32545 -دكتري(، :مديريت بازرگاني كليه گرايشها)فوق ليسانس32524 -دكتري(، ليسانس

:مديريت بازرگاني گرايش مديريت سياست گذاري 32569 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت بازاريابي)فوق ليسانس32568 -دكتري(، گرايشها)فوق ليسانس

 دكتري(، بازرگاني)فوق ليسانس
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 توزيع نيروي برق استان آذربايجان شرقيهاي فهرست شغل محلادامه 

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10009  كارشناس حقوقي   كارشناس حقوقي  تبريز -آذربايجان شرقي مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

، :حقوق خصوصي)فوق ليسانس30431 -دكتري(، :حقوق بين الملل)فوق ليسانس30423 -دكتري(، :حقوق اقتصادي)فوق ليسانس30421 -:حقوق)ليسانس(30417
:حقوق 32084 -دكتري(، :حقوق عمومي)فوق ليسانس31686 -:حقوق قضايي)ليسانس(30435 -دكتري(، :حقوق شركت هاي تجاري)فوق ليسانس30432 -دكتري(

 دكتري(، :حقوق ثبت اسناد و امالك)فوق ليسانس32426 -دكتري(، :حقوق جزا)فوق ليسانس32423 -دكتري(، محيط زيست)فوق ليسانس

 10010  كارشناس روابط عمومي   كارشناس روابط عمومي  تبريز -آذربايجان شرقي مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:علوم 30724 -:روزنامه نگاري)ليسانس(30525 -دكتري(، فوق ليسانس، :روابط عمومي)ليسانس30503 -دكتري(، فوق ليسانس، تصويري)ليسانس:ارتباط 30052
:علوم ارتباطات اجتماعي گرايش 30737 -:علوم ارتباطات اجتماعي)ليسانس(30735 -:علوم اجتماعي گرايش روابط عمومي)ليسانس(30731 -اجتماعي)ليسانس(

 -:علوم اجتماعي گرايش پژوهشگري علوم اجتماعي)ليسانس(31638 -دكتري(، :مطالعات فرهنگي و رسانه)فوق ليسانس31116 -دكتري(، نگاري)فوق ليسانسوزنامهر
وم اجتماعي گرايش روزنامه :عل32440 -:علوم اجتماعي گرايش ارتباطات اجتماعي)ليسانس(31905 -دكتري(، :علوم اجتماعي گرايش    مردم شناسي)فوق ليسانس31640

 -دكتري(، :مديريت رسانه اي)فوق ليسانس32442 -دكتري(، :ارتباطات اجتماعي گرايش تحقيق در ارتباطات اجتماعي)فوق ليسانس32441 -نگاري)ليسانس(
 ري(دكت، :ارتباطات اجتماعي گرايش تبليغات فرهنگي)فوق ليسانس32445 -دكتري(، :فرهنگ و رسانه)فوق ليسانس32443

 10011  كارشناس نرم افزار   كارشناس نرم افزار  تبريز -آذربايجان شرقي مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي فناوري اطالعات)ليسانس31280 -دكتري(، :مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم هاي چند رسانه اي)فوق ليسانس30840
 :مهندسي كامپيوتر31601 -:كامپيوترگرايش نرم افزار)ليسانس(31464 -دكتري(، معماري سيستم هاي كامپيوتري)فوق ليسانسگرايش  كامپيوتر :مهندسي31348

:مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم هاي 31873 -دكتري(، :مهندسي فناوري اطالعات گرايش امنيت اطالعات)فوق ليسانس31844 -)ليسانس(
:مهندسي كامپيوتر گرايش الگوريتم و 32161 -دكتري(، :مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه هاي كامپيوتري)فوق ليسانس31915 -دكتري(، ليسانس اطالعاتي)فوق

تر نرم افزار)فوق :مهندسي كامپيو32412 -دكتري(، )فوق ليسانسIT:مهندسي فناوري اطالعات 32213 -:علوم كامپيوتر)ليسانس(32173 -دكتري(، محاسبات)فوق ليسانس
 -:مهندسي تكنولوژي شبكه هاي كامپيوتري گرايش طراحي و پياده سازي)ليسانس(32480 -:علمي كاربردي نرم افزار كامپيوتر)ليسانس(32479 -دكتري(، ليسانس
 )ليسانس(ICT:علمي كاربردي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات32481

 10012  كمک كارشناس اداري و مالي   كمک كارشناس اداري و مالي  ملكان -آذربايجان شرقي مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته
 -:علمي كاربردي حسابداري)فوق ديپلم(30710 -:حسابداري)فوق ديپلم(30408 -:امور مالي و مالياتي)فوق ديپلم(30116 -:امور دولتي)فوق ديپلم(30104
 -:مديريت صنعتي)فوق ديپلم(31065 -:مديريت دولتي)فوق ديپلم(31051 -:مديريت بازرگاني)فوق ديپلم(31034 -:مديريت امور دفتري)فوق ديپلم(31028
 -:حسابداري كليه گرايش ها)فوق ديپلم(32304 -:حسابداري دولتي)فوق ديپلم(31883 -:مديريت مالي)فوق ديپلم(31074 -:مديريت صنعتي كاربردي)فوق ديپلم(31068
:امار و نيروي 32561 -:حسابداري گرايش مالياتي)فوق ديپلم(32541 -:حسابداري بازرگاني)فوق ديپلم(32540 -:امور اداري)فوق ديپلم(32525 -ديپلم(:بيمه)فوق 32421

 :خدمات اداري)فوق ديپلم(32563 -:حسابداري امور مالي)فوق ديپلم(32562 -انساني)فوق ديپلم(

 10013  كمک كارشناس تداركات   كارشناس تداركات كمک بناب -آذربايجان شرقي مرد 1

 10014  كمک كارشناس تداركات   كارشناس تداركات كمک مرند -آذربايجان شرقي مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته
:مديريت بازرگاني كليه 32524 -صنعتي)فوق ديپلم(:مديريت 31065 -:مديريت دولتي)فوق ديپلم(31051 -:علوم اقتصادي گرايش اقتصاد بازرگاني)فوق ديپلم(30743

 گرايشها)فوق ديپلم(

 10015  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت  اهر -آذربايجان شرقي مرد 1

 10016  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت  تبريز -آذربايجان شرقي مرد 3

 10017  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت  مراغه -آذربايجان شرقي مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته
، قدرت)ليسانس  -:مهندسي برق 31167 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق)ليسانس31164 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق گرايش قدرت)ليسانس30148

شبكه هاي انتقال و   -:علمي كاربردي برق 32425 -و توزيع)ليسانس(كاربردي گرايش شبكه هاي انتقال  -:مهندسي برق علمي 32424 -دكتري(، فوق ليسانس
:مهندسي 32430 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش سيستم هاي قدرت)فوق ليسانس32429 -:مهندسي تكنولوژي برق گرايش قدرت)ليسانس(32427 -توزيع)ليسانس(

 -دكتري(، :مهندسي قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي)فوق ليسانس32431 -(دكتري، برق گرايش الكترونيک قدرت و ماشين هاي الكتريكي)فوق ليسانس
 دكتري(، :مهندسي برق گرايش برنامه ريزي و مديريت سيستم هاي انرژي)فوق ليسانس32434 -دكتري(، :مهندسي قدرت گرايش مديريت انرژي)فوق ليسانس32433
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 توزيع نيروي برق استان بوشهر هايفهرست شغل محل
 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10018  كارشناس اموزش   كارشناس اموزش  بوشهر -بوشهر مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:تحقيقات 30265 -دكتري(، فوق ليسانس، :برنامه ريزي درسي و تكنولوژي اموزشي)ليسانس30159 -دكتري(، فوق ليسانس، :اموزش بزرگساالن)ليسانس30027
:علوم تربيتي گرايش برنامه 30755 -دكتري(، فوق ليسانس، :علوم تربيتي گرايش   اموزش و بهسازي منابع انساني)ليسانس30754 -دكتري(، فوق ليسانس، اموزشي)ليسانس

:علوم تربيتي گرايش تكنولوژي 30758 -دكتري(، ليسانسفوق ، :علوم تربيتي گرايش برنامه ريزي درسي)ليسانس30756 -دكتري(، فوق ليسانس، ريزي اموزشي)ليسانس
 دكتري(، فوق ليسانس، :ارزشيابي اموزشي)ليسانس32449 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت اموزشي)ليسانس31020 -دكتري(، فوق ليسانس، اموزشي)ليسانس

 دامنه پذيرش: صرفا بومي شرايط اختصاصي:

 10019  كارشناس بازرگاني   كارشناس بازرگاني  بوشهر -بوشهر مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته
 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت بازرگاني)ليسانس31034 -دكتري(، )فوق ليسانسMBA:مديريت 31018 -:علوم اقتصادي گرايش اقتصاد بازرگاني)ليسانس(30743
:مديريت دولتي گرايش مديريت مالي 31912 -دكتري(، :مديريت مالي)فوق ليسانس31074 -صنعتي)ليسانس(:مديريت 31065 -:مديريت دولتي)ليسانس(31051

 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مالي)فوق ليسانس31938 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس31927 -دكتري(، دولتي)فوق ليسانس
:مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي)فوق 32311 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي)فوق ليسانس32310 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050
:بازاريابي كليه 32548 -دكتري(، :مديريت كسب و كار)فوق ليسانس32545 -دكتري(، :مديريت بازرگاني كليه گرايشها)فوق ليسانس32524 -دكتري(، ليسانس
:مديريت بازرگاني گرايش مديريت سياست گذاري 32569 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت بازاريابي)فوق ليسانس32568 -دكتري(، فوق ليسانسگرايشها)

 دكتري(، بازرگاني)فوق ليسانس
 دامنه پذيرش: صرفا بومي شرايط اختصاصي:

 10020  كارشناس خدمات مشتركين   كارشناس خدمات مشتركين  كنگان -بوشهر مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته
، فوق ليسانس، :مديريت دولتي)ليسانس31051 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت بازرگاني)ليسانس31034 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408
فوق ، :حسابداري دولتي)ليسانس31883 -دكتري(، فوق ليسانس، مالي)ليسانس:مديريت 31074 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت صنعتي)ليسانس31065 -دكتري(
 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس31927 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي)فوق ليسانس31912 -دكتري(، ليسانس
:مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري)فوق 32420 -دكتري(، ماليه عمومي)فوق ليسانس :بودجه و32314 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050
:مديريت 32439 -دكتري(، ژيک)فوق ليسانس:مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -دكتري(، :حسابداري مديريت)فوق ليسانس32428 -دكتري(، ليسانس

:مديريت صنعتي گرايش مديريت 32470 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري گرايش حسابرسي)ليسانس32467 -دكتري(، ق ليسانسگرايش مديريت مالي)فو
، :مديريت صنعتي گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32550 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه)فوق ليسانس32549 -دكتري(، عملكرد)فوق ليسانس

 دكتري(
 صرفا بومي اختصاصي:شرايط 

 10021  كارشناس روابط عمومي   كارشناس روابط عمومي  بوشهر -بوشهر مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته
:علوم 30724 -:روزنامه نگاري)ليسانس(30525 -دكتري(، فوق ليسانس، :روابط عمومي)ليسانس30503 -دكتري(، فوق ليسانس، :ارتباط تصويري)ليسانس30052

:علوم ارتباطات اجتماعي گرايش 30737 -:علوم ارتباطات اجتماعي)ليسانس(30735 -:علوم اجتماعي گرايش روابط عمومي)ليسانس(30731 -اجتماعي)ليسانس(
 -اجتماعي)ليسانس(:علوم اجتماعي گرايش پژوهشگري علوم 31638 -دكتري(، :مطالعات فرهنگي و رسانه)فوق ليسانس31116 -دكتري(، نگاري)فوق ليسانسروزنامه
:علوم اجتماعي گرايش 32440 -:علوم اجتماعي گرايش ارتباطات اجتماعي)ليسانس(31905 -دكتري(، :علوم اجتماعي گرايش    مردم شناسي)فوق ليسانس31640

 -دكتري(، مديريت رسانه اي)فوق ليسانس:32442 -دكتري(، :ارتباطات اجتماعي گرايش تحقيق در ارتباطات اجتماعي)فوق ليسانس32441 -روزنامه نگاري)ليسانس(
 دكتري(، :ارتباطات اجتماعي گرايش تبليغات فرهنگي)فوق ليسانس32445 -دكتري(، :فرهنگ و رسانه)فوق ليسانس32443

 دامنه پذيرش: صرفا بومي شرايط اختصاصي:

 10022  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت  جم -بوشهر مرد 1

 10023  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت  دشتي -بوشهر مرد 2

 10024  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت  دير -بوشهر مرد 1

 10025  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   كنگان -بوشهر مرد 2

 10026  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت  گناوه -بوشهر مرد 2

 مجاز:هاي تحصيلي رشته
، قدرت)ليسانس  -:مهندسي برق 31167 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق)ليسانس31164 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق گرايش قدرت)ليسانس30148

شبكه هاي انتقال و   -:علمي كاربردي برق 32425 -كاربردي گرايش شبكه هاي انتقال و توزيع)ليسانس( -:مهندسي برق علمي 32424 -دكتري(، فوق ليسانس
:مهندسي 32430 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش سيستم هاي قدرت)فوق ليسانس32429 -:مهندسي تكنولوژي برق گرايش قدرت)ليسانس(32427 -توزيع)ليسانس(

 -دكتري(، وي)فوق ليسانس:مهندسي قدرت گرايش تكنولوژي فشار ق32431 -دكتري(، برق گرايش الكترونيک قدرت و ماشين هاي الكتريكي)فوق ليسانس
 دكتري(، :مهندسي برق گرايش برنامه ريزي و مديريت سيستم هاي انرژي)فوق ليسانس32434 -دكتري(، :مهندسي قدرت گرايش مديريت انرژي)فوق ليسانس32433

 صرفا بومي شرايط اختصاصي:
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 توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي هايفهرست شغل محل

 كد شغل محل شغل رشته شغلي خدمت محل جنس پذيرش تعداد

 10027  تكنسين برق    تكنسين برق  باخرز -خراسان رضوي مرد 2

 10028  تكنسين برق    تكنسين برق  بجستان -خراسان رضوي مرد 1

 10029  تكنسين برق    تكنسين برق   بردسكن -خراسان رضوي مرد 2

 10030  تكنسين برق    تكنسين برق   تايباد -خراسان رضوي مرد 2

 10031  تكنسين برق    تكنسين برق   تربت جام -خراسان رضوي مرد 2

 مرد 2
تربت  -خراسان رضوي

 حيدريه
 10032  تكنسين برق    تكنسين برق 

 10033  تكنسين برق    تكنسين برق   جغتاي -خراسان رضوي مرد 2

 10034  تكنسين برق    تكنسين برق  جوين -خراسان رضوي مرد 2

 10035  تكنسين برق    تكنسين برق  چناران -خراسان رضوي مرد 2

 10036  تكنسين برق    تكنسين برق   خليل اباد -خراسان رضوي مرد 2

 10037  تكنسين برق    تكنسين برق  خواف -خراسان رضوي مرد 2

 10038  تكنسين برق    تكنسين برق   خوشاب -خراسان رضوي مرد 1

 10039  تكنسين برق    تكنسين برق   درگز -خراسان رضوي مرد 2

 10040  تكنسين برق    تكنسين برق  رشتخوار -خراسان رضوي مرد 2

 10041  تكنسين برق    تكنسين برق   زاوه -خراسان رضوي مرد 2

 10042  تكنسين برق    تكنسين برق  سبزوار -خراسان رضوي مرد 3

 10043  تكنسين برق    تكنسين برق   سرخس -خراسان رضوي مرد 2

 10044  تكنسين برق    تكنسين برق  فريمان -خراسان رضوي مرد 2

 10045  تكنسين برق    تكنسين برق  فيروزه -خراسان رضوي مرد 2

 10046  تكنسين برق    تكنسين برق  قوچان -خراسان رضوي مرد 1

 10047  تكنسين برق    تكنسين برق  كاشمر -خراسان رضوي مرد 2

 10048  تكنسين برق    تكنسين برق  كالت -خراسان رضوي مرد 2

 10049  تكنسين برق    تكنسين برق  گلبهار -خراسان رضوي مرد 2

 10050  تكنسين برق    تكنسين برق  گناباد -خراسان رضوي مرد 2

 10051  تكنسين برق    تكنسين برق  مه والت -خراسان رضوي مرد 2

 10052  تكنسين برق    تكنسين برق   نيشابور -خراسان رضوي مرد 2

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

تاسيسات  -:برق گرايش الكتروتكنيک32529 -برق صنعتي)فوق ديپلم( -:برق گرايش الكتروتكنيک32528 -:برق)فوق ديپلم(31814 -:برق صنعتي)فوق ديپلم(30152

قدرت كليه گرايشها)فوق   -:برق 32532 -:كاردان فني الكترونيک)فوق ديپلم(32531 -:الكترونيک گرايش الكترونيک عمومي)فوق ديپلم(32530 -ديپلم(الكتريكي)فوق 

:تعمير و نگهداري 32536 -:برق و تاسيسات)فوق ديپلم(32535 -:كاردان فني برق قدرت)فوق ديپلم(32534 -الكترونيک و ابزار دقيق)فوق ديپلم(  -:برق 32533 -ديپلم(

:الكترونيک انالوگ)فوق 32539 -:تاسيسات الكتريكي صنعتي)فوق ديپلم(32538 -:كارداني فني برق مخابرات)فوق ديپلم(32537 -ماشين هاي الكتريكي)فوق ديپلم(

 ديپلم(

 10053  كارشناس بازرگاني   كارشناس بازرگاني   تربت جام -خراسان رضوي مرد 1

 مرد 1
تربت  -خراسان رضوي

  حيدريه
 10054  كارشناس بازرگاني   كارشناس بازرگاني 

 10055  كارشناس بازرگاني   كارشناس بازرگاني   سبزوار -خراسان رضوي مرد 1
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 توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي هايفهرست شغل محلادامه 

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10056  كارشناس بازرگاني   كارشناس بازرگاني   قوچان -خراسان رضوي مرد 1

 10057  كارشناس بازرگاني   كارشناس بازرگاني   كاشمر -خراسان رضوي مرد 1

 10058  كارشناس بازرگاني   كارشناس بازرگاني   نيشابور -خراسان رضوي مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت بازرگاني)ليسانس31034 -دكتري(، )فوق ليسانسMBA:مديريت 31018 -گرايش اقتصاد بازرگاني)ليسانس(:علوم اقتصادي 30743

:مديريت دولتي گرايش مديريت مالي 31912 -دكتري(، :مديريت مالي)فوق ليسانس31074 -:مديريت صنعتي)ليسانس(31065 -:مديريت دولتي)ليسانس(31051

 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مالي)فوق ليسانس31938 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس31927 -دكتري(، وق ليسانسدولتي)ف

گرايش بازاريابي)فوق :مديريت بازرگاني 32311 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي)فوق ليسانس32310 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050

:بازاريابي كليه 32548 -دكتري(، :مديريت كسب و كار)فوق ليسانس32545 -دكتري(، :مديريت بازرگاني كليه گرايشها)فوق ليسانس32524 -دكتري(، ليسانس

يريت بازرگاني گرايش مديريت سياست گذاري :مد32569 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت بازاريابي)فوق ليسانس32568 -دكتري(، گرايشها)فوق ليسانس

 دكتري(، بازرگاني)فوق ليسانس

 10059  كارشناس خدمات مشتركين   كارشناس خدمات مشتركين   تربت جام -خراسان رضوي مرد 1

 مرد 2
تربت  -خراسان رضوي

  حيدريه
 10060  كارشناس خدمات مشتركين   كارشناس خدمات مشتركين 

 10061  كارشناس خدمات مشتركين   كارشناس خدمات مشتركين   سبزوار -خراسان رضوي مرد 2

 10062  كارشناس خدمات مشتركين   كارشناس خدمات مشتركين   قوچان -خراسان رضوي مرد 1

 10063  كارشناس خدمات مشتركين   كارشناس خدمات مشتركين   كاشمر -خراسان رضوي مرد 1

 10064  كارشناس خدمات مشتركين   كارشناس خدمات مشتركين   مشهد -خراسان رضوي مرد 5

 10065  كارشناس خدمات مشتركين   كارشناس خدمات مشتركين   نيشابور -خراسان رضوي مرد 2

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

، فوق ليسانس، :مديريت دولتي)ليسانس31051 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت بازرگاني)ليسانس31034 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408

فوق ، :حسابداري دولتي)ليسانس31883 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت مالي)ليسانس31074 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت صنعتي)ليسانس31065 -دكتري(

 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس31927 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي)فوق ليسانس31912 -دكتري(، ليسانس

:مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري)فوق 32420 -دكتري(، :بودجه و ماليه عمومي)فوق ليسانس32314 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050

:مديريت 32439 -دكتري(، ژيک)فوق ليسانس:مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -دكتري(، :حسابداري مديريت)فوق ليسانس32428 -دكتري(، ليسانس

:مديريت صنعتي گرايش مديريت 32470 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري گرايش حسابرسي)ليسانس32467 -دكتري(، گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس

، :مديريت صنعتي گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32550 -دكتري(، ت صنعتي گرايش مديريت پروژه)فوق ليسانس:مديري32549 -دكتري(، عملكرد)فوق ليسانس

 دكتري(

 10066  كارشناس مالي   كارشناس مالي   مشهد -خراسان رضوي مرد 5

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مديريت 31018 -:علمي كاربردي حسابداري)ليسانس(30710 -دكتري(، :حسابرسي)فوق ليسانس30410 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408

MBAدكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي)فوق ليسانس31912 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت مالي)ليسانس31074 -دكتري(، )فوق ليسانس- 

 -دكتري(، :حسابداري مديريت)فوق ليسانس32428 -دكتري(، مالي)فوق ليسانس:مهندسي 32050 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مالي)فوق ليسانس31938

:مالي )مهندسي مالي و مديريت 32571 -:حسابداري امور مالي)ليسانس(32562 -دكتري(، :مديريت كسب و كار گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32432

 دكتري(، فوق ليسانس، ريسک()ليسانس

 10067  كمک كارشناس اداري و مالي   كمک كارشناس اداري و مالي   باخرز -خراسان رضوي مرد 3

 10068  كمک كارشناس اداري و مالي   كمک كارشناس اداري و مالي   بجستان -خراسان رضوي مرد 1

 10069  كمک كارشناس اداري و مالي   كمک كارشناس اداري و مالي   بردسكن -خراسان رضوي مرد 1

 10070  كمک كارشناس اداري و مالي   كمک كارشناس اداري و مالي   تايباد -خراسان رضوي مرد 1

 10071  كمک كارشناس اداري و مالي   كمک كارشناس اداري و مالي   تربت جام -خراسان رضوي مرد 1
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 توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي هايفهرست شغل محلادامه 

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10072  كمک كارشناس اداري و مالي   كمک كارشناس اداري و مالي   جغتاي -خراسان رضوي مرد 1

 10073  كمک كارشناس اداري و مالي   كمک كارشناس اداري و مالي   چناران -خراسان رضوي مرد 1

 10074  كمک كارشناس اداري و مالي   كمک كارشناس اداري و مالي   خواف -خراسان رضوي مرد 1

 10075  كمک كارشناس اداري و مالي   كمک كارشناس اداري و مالي   خوشاب -خراسان رضوي مرد 3

 10076  كمک كارشناس اداري و مالي   كمک كارشناس اداري و مالي   -درگز -خراسان رضوي مرد 1

 10077  كمک كارشناس اداري و مالي   كمک كارشناس اداري و مالي   -رشتخوار -خراسان رضوي مرد 1

 10078  كمک كارشناس اداري و مالي   كمک كارشناس اداري و مالي   -سرخس -خراسان رضوي مرد 2

 10079  كمک كارشناس اداري و مالي   كمک كارشناس اداري و مالي   -فريمان -خراسان رضوي مرد 1

 10080  كمک كارشناس اداري و مالي   كمک كارشناس اداري و مالي   -قوچان -خراسان رضوي مرد 1

 10081  كمک كارشناس اداري و مالي   كمک كارشناس اداري و مالي   -كاشمر -خراسان رضوي مرد 1

 10082  كمک كارشناس اداري و مالي   كمک كارشناس اداري و مالي   -كالت -خراسان رضوي مرد 1

 10083  كمک كارشناس اداري و مالي   كمک كارشناس اداري و مالي   -گلبهار -رضوي خراسان مرد 3

 10084  كمک كارشناس اداري و مالي   كمک كارشناس اداري و مالي   -گناباد -خراسان رضوي مرد 2

 10085  كمک كارشناس اداري و مالي   كمک كارشناس اداري و مالي   -مه والت -خراسان رضوي مرد 3

 10086  كمک كارشناس اداري و مالي   كمک كارشناس اداري و مالي   -نيشابور -خراسان رضوي مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -:علمي كاربردي حسابداري)فوق ديپلم(30710 -:حسابداري)فوق ديپلم(30408 -:امور مالي و مالياتي)فوق ديپلم(30116 -:امور دولتي)فوق ديپلم(30104

 -:مديريت صنعتي)فوق ديپلم(31065 -:مديريت دولتي)فوق ديپلم(31051 -:مديريت بازرگاني)فوق ديپلم(31034 -:مديريت امور دفتري)فوق ديپلم(31028

ايش ها)فوق :حسابداري كليه گر32304 -:حسابداري دولتي)فوق ديپلم(31883 -:مديريت مالي)فوق ديپلم(31074 -:مديريت صنعتي كاربردي)فوق ديپلم(31068

 -:حسابداري گرايش مالياتي)فوق ديپلم(32541 -:حسابداري بازرگاني)فوق ديپلم(32540 -:امور اداري)فوق ديپلم(32525 -:بيمه)فوق ديپلم(32421 -ديپلم(

 :خدمات اداري)فوق ديپلم(32563 -:حسابداري امور مالي)فوق ديپلم(32562 -:امار و نيروي انساني)فوق ديپلم(32561

 10087  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   -تايباد -خراسان رضوي مرد 1

 10088  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   -تربت جام -خراسان رضوي مرد 3

 مرد 1
تربت  -خراسان رضوي

  -حيدريه
 10089  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت 

 10090  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   -سبزوار -خراسان رضوي مرد 1

 10091  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   -قوچان -خراسان رضوي مرد 3

 10092  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   -كاشمر -خراسان رضوي مرد 3

 10093  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   -مشهد -خراسان رضوي مرد 2

 10094  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   -نيشابور -خراسان رضوي مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

، قدرت)ليسانس  -:مهندسي برق 31167 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق)ليسانس31164 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق گرايش قدرت)ليسانس30148

شبكه هاي انتقال و   -:علمي كاربردي برق 32425 -كاربردي گرايش شبكه هاي انتقال و توزيع)ليسانس( -:مهندسي برق علمي 32424 -دكتري(، فوق ليسانس

:مهندسي 32430 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش سيستم هاي قدرت)فوق ليسانس32429 -:مهندسي تكنولوژي برق گرايش قدرت)ليسانس(32427 -توزيع)ليسانس(

 -دكتري(، :مهندسي قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي)فوق ليسانس32431 -دكتري(، يش الكترونيک قدرت و ماشين هاي الكتريكي)فوق ليسانسبرق گرا

 دكتري(، :مهندسي برق گرايش برنامه ريزي و مديريت سيستم هاي انرژي)فوق ليسانس32434 -دكتري(، :مهندسي قدرت گرايش مديريت انرژي)فوق ليسانس32433
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 خراسان شماليتوزيع نيروي برق استان ي هافهرست شغل محل

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10095  كارشناس امور اداري   كارشناس امور اداري   -بجنورد -خراسان شمالي مرد 2

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مديريت 31051 -:مديريت بازرگاني)ليسانس(31034 -دكتري(، :مديريت استراتژيک)فوق ليسانس31023 -دكتري(، :مديريت اجرايي)فوق ليسانس31021

 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني)فوق ليسانس31495 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت صنعتي)ليسانس31065 -دولتي)ليسانس(

:مديريت 31930 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول)فوق ليسانس31928 -دكتري(، فوق ليسانس:مديريت دولتي گرايش تشكيالت و روش ها)31909

:مديريت بازرگاني گرايش مديريت 32146 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش رفتار سازماني)فوق ليسانس32145 -دكتري(، دولتي گرايش مديريت تحول)فوق ليسانس

:مديريت دولتي گرايش توسعه منابع 32235 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش طراحي سازمان هاي دولتي)فوق ليسانس32234 -دكتري(، سمنابع انساني)فوق ليسان

گرايش مديريت توسعه سازماني mba:مديريت 32319 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني)فوق ليسانس32236 -دكتري(، انساني)فوق ليسانس

:مديريت صنعتي گرايش مديريت 32470 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري)فوق ليسانس32420 -دكتري(، ومنابع انساني)فوق ليسانس

رايش مديريت :مديريت سياست گذاري بخش عمومي گ32564 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه)فوق ليسانس32549 -دكتري(، عملكرد)فوق ليسانس

:مديريت سياست گذاري 32566 -دكتري(، :مديريت سياست گذاري بخش عمومي گرايش مديريت منابع انساني)فوق ليسانس32565 -دكتري(، رفتاري)فوق ليسانس

 دكتري(، :سياست گذاري عمومي)فوق ليسانس32567 -دكتري(، بخش عمومي گرايش مديريت سيستم ها)فوق ليسانس

 امنه پذيرش: صرفا بوميد شرايط اختصاصي:

 10096  كارشناس اموزش   كارشناس اموزش   -بجنورد -خراسان شمالي مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:تحقيقات 30265 -دكتري(، فوق ليسانس، :برنامه ريزي درسي و تكنولوژي اموزشي)ليسانس30159 -دكتري(، فوق ليسانس، :اموزش بزرگساالن)ليسانس30027

:علوم تربيتي گرايش 30755 -دكتري(، فوق ليسانس، :علوم تربيتي گرايش   اموزش و بهسازي منابع انساني)ليسانس30754 -دكتري(، فوق ليسانس، اموزشي)ليسانس

:علوم تربيتي گرايش 30758 -دكتري(، فوق ليسانس، :علوم تربيتي گرايش برنامه ريزي درسي)ليسانس30756 -دكتري(، فوق ليسانس، برنامه ريزي اموزشي)ليسانس

، فوق ليسانس، :ارزشيابي اموزشي)ليسانس32449 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت اموزشي)ليسانس31020 -دكتري(، فوق ليسانس، تكنولوژي اموزشي)ليسانس

 دكتري(

 دامنه پذيرش: صرفا بومي شرايط اختصاصي:

 10097  كارشناس ايمني و حفاظت كار   كارشناس ايمني و حفاظت كار   -جاجرم -خراسان شمالي مرد 1

 مرد 1
مانه و  -خراسان شمالي

  -سملقان
 10098  كارشناس ايمني و حفاظت كار   كارشناس ايمني و حفاظت كار 

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مهندسي 31174 -:مهندسي ايمني گرايش بازرسي فني)ليسانس(31162 -دكتري(، :ايمني صنعتي)فوق ليسانس30134 -دكتري(، :ايمني شناسي)فوق ليسانس30132

:مهندسي ايمني و بازرسي فني گرايش ايمني و 32246 -:مهندسي بهداشت محيط)ليسانس(31175 -دكتري(، فوق ليسانس، بهداشت حرفه اي)ليسانس

 -ايمني و حفاظت)ليسانس(  -:مهندسي بازرسي 32461 -دكتري(، ق ليسانسفو، :مهندسي صنايع گرايش ايمني و محيط كار)ليسانس32460 -حفاظت)ليسانس(

 -:ايمني صنعتي و محيط كار)ليسانس(32464 -:مهندسي ايمني گرايش حفاظت فني)ليسانس(32463 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي ايمني صنعتي)ليسانس32462

:مهندسي ايمني 32555 -دكتري(، :مهندسي سيستم هاي سالمت)فوق ليسانس32554 -دكتري(، :ايمني صنعتي گرايش بهداشت و محيط زيست)فوق ليسانس32465

، بهداشت و ايمني صنعتي)فوق ليسانس HSE:32557 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي ايمني و بازرسي فني)ليسانس32556 -دكتري(، و حفاظت كار)فوق ليسانس

 دكتري(، :بهداشت و محيط زيست)فوق ليسانس32559 -دكتري(، :ايمني)فوق ليسانس32558 -دكتري(

 صرفا بومي شرايط اختصاصي:

 10099  كارشناس بازرگاني   كارشناس بازرگاني   -بجنورد -خراسان شمالي مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت بازرگاني)ليسانس31034 -دكتري(، )فوق ليسانسMBA:مديريت 31018 -:علوم اقتصادي گرايش اقتصاد بازرگاني)ليسانس(30743

:مديريت دولتي گرايش مديريت مالي 31912 -دكتري(، :مديريت مالي)فوق ليسانس31074 -:مديريت صنعتي)ليسانس(31065 -:مديريت دولتي)ليسانس(31051

 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مالي)فوق ليسانس31938 -دكتري(، س:مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي)فوق ليسان31927 -دكتري(، دولتي)فوق ليسانس

:مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي)فوق 32311 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي)فوق ليسانس32310 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050

:بازاريابي كليه 32548 -دكتري(، :مديريت كسب و كار)فوق ليسانس32545 -دكتري(، گرايشها)فوق ليسانس:مديريت بازرگاني كليه 32524 -دكتري(، ليسانس

:مديريت بازرگاني گرايش مديريت سياست گذاري 32569 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت بازاريابي)فوق ليسانس32568 -دكتري(، گرايشها)فوق ليسانس

 ري(دكت، بازرگاني)فوق ليسانس

 دامنه پذيرش: صرفا بومي شرايط اختصاصي:

 



20 

 خراسان شماليتوزيع نيروي برق استان ي هافهرست شغل محلادامه 

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10100  كارشناس بررسي هاي اقتصادي   هاي اقتصادي كارشناس بررسي  -بجنورد -خراسان شمالي مرد 1

 تحصيلي مجاز:هاي رشته

فوق ، :حسابداري)ليسانس30408 -دكتري(، :توسعه اقتصادي و برنامه ريزي)فوق ليسانس30308 -دكتري(، :برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي)فوق ليسانس30161

:علوم 30743 -سابداري)ليسانس(:علمي كاربردي ح30710 -دكتري(، :حسابرسي)فوق ليسانس30410 -:حسابداري و امور مالي)ليسانس(30409 -دكتري(، ليسانس

 -دكتري(، :علوم اقتصادي كليه گرايش ها)فوق ليسانس30748 -:علوم اقتصادي گرايش اقتصاد نظري)ليسانس(30745 -اقتصادي گرايش اقتصاد بازرگاني)ليسانس(

، :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي)فوق ليسانس31912 -دكتري(، :اقتصاد انرژي)فوق ليسانس31735 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت مالي)ليسانس31074

 -:حسابداري كليه گرايش ها)ليسانس(32304 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مالي)فوق ليسانس31938 -دكتري(

، :مديريت گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32439 -دكتري(، ي)فوق ليسانسگرايش مالMBA:مديريت 32438 -دكتري(، :حسابداري مديريت)فوق ليسانس32428

 دكتري(، فوق ليسانس، :علوم اقتصادي)ليسانس32570 -دكتري(

 دامنه پذيرش: صرفا بومي شرايط اختصاصي:

 10101  كارشناس خدمات مشتركين   كارشناس خدمات مشتركين   -بجنورد -خراسان شمالي مرد 2

 تحصيلي مجاز:هاي رشته

، فوق ليسانس، :مديريت دولتي)ليسانس31051 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت بازرگاني)ليسانس31034 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408

فوق ، داري دولتي)ليسانس:حساب31883 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت مالي)ليسانس31074 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت صنعتي)ليسانس31065 -دكتري(

 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس31927 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي)فوق ليسانس31912 -دكتري(، ليسانس

:مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري)فوق 32420 -دكتري(، :بودجه و ماليه عمومي)فوق ليسانس32314 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050

:مديريت 32439 -دكتري(، ژيک)فوق ليسانس:مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -دكتري(، :حسابداري مديريت)فوق ليسانس32428 -دكتري(، ليسانس

:مديريت صنعتي گرايش مديريت 32470 -دكتري(، فوق ليسانس، گرايش حسابرسي)ليسانس:حسابداري 32467 -دكتري(، گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس

، :مديريت صنعتي گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32550 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه)فوق ليسانس32549 -دكتري(، عملكرد)فوق ليسانس

 دكتري(

 دامنه پذيرش: صرفا بومي شرايط اختصاصي:

 10102  كارشناس سيستم ها   ها كارشناس سيستم  -بجنورد -خراسان شمالي مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي صنايع كليه گرايش ها)ليسانس31243

 دامنه پذيرش: صرفا بومي شرايط اختصاصي:

 10103  كارشناس مالي   كارشناس مالي   -بجنورد -خراسان شمالي مرد 3

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مديريت 31018 -:علمي كاربردي حسابداري)ليسانس(30710 -دكتري(، :حسابرسي)فوق ليسانس30410 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408

MBAدكتري(، ت مالي دولتي)فوق ليسانس:مديريت دولتي گرايش مديري31912 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت مالي)ليسانس31074 -دكتري(، )فوق ليسانس- 

 -دكتري(، :حسابداري مديريت)فوق ليسانس32428 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مالي)فوق ليسانس31938

:مالي )مهندسي مالي و مديريت 32571 -:حسابداري امور مالي)ليسانس(32562 -دكتري(، :مديريت كسب و كار گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32432

 دكتري(، فوق ليسانس، ريسک()ليسانس

 دامنه پذيرش: صرفا بومي شرايط اختصاصي:

  -بجنورد -خراسان شمالي مرد 1
كارشناس مديريت بحران و 

  پدافند غيرعامل 
 10104  كارشناس مديريت بحران و پدافند غيرعامل 

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مديريت 32194 -دكتري(، فوق ليسانس، :پدافند غير عامل گرايش امنيت ملي)ليسانس32193 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق كليه گرايش ها)ليسانس31171

 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت در سوانح طبيعي)ليسانس32458 -دكتري(، فوق ليسانس، :پدافند غير عامل)ليسانس32457 -دكتري(، فوق ليسانس، بحران)ليسانس

 دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي سوانح طبيعي)ليسانس32459

 دامنه پذيرش: صرفا بومي شرايط اختصاصي:
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 خراسان شماليتوزيع نيروي برق استان ي هافهرست شغل محلادامه 

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10105  كارشناس نرم افزار   كارشناس نرم افزار   -بجنورد -خراسان شمالي مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي فناوري اطالعات)ليسانس31280 -دكتري(، :مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم هاي چند رسانه اي)فوق ليسانس30840

:مهندسي 31601 -:كامپيوترگرايش نرم افزار)ليسانس(31464 -دكتري(، كامپيوتري)فوق ليسانس:مهندسي كامپيوتر گرايش      معماري سيستم هاي 31348

:مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم هاي 31873 -دكتري(، :مهندسي فناوري اطالعات گرايش امنيت اطالعات)فوق ليسانس31844 -كامپيوتر)ليسانس(

:مهندسي كامپيوتر گرايش الگوريتم 32161 -دكتري(، ندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه هاي كامپيوتري)فوق ليسانس:مه31915 -دكتري(، اطالعاتي)فوق ليسانس

:مهندسي كامپيوتر نرم 32412 -دكتري(، )فوق ليسانسIT:مهندسي فناوري اطالعات 32213 -:علوم كامپيوتر)ليسانس(32173 -دكتري(، و محاسبات)فوق ليسانس

:مهندسي تكنولوژي شبكه هاي كامپيوتري گرايش طراحي و پياده 32480 -:علمي كاربردي نرم افزار كامپيوتر)ليسانس(32479 -دكتري(، افزار)فوق ليسانس

 )ليسانس(ICT:علمي كاربردي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات32481 -سازي)ليسانس(

 دامنه پذيرش: صرفا بومي شرايط اختصاصي:

 10106  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   -بجنورد -خراسان شمالي مرد 4

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

، قدرت)ليسانس  -:مهندسي برق 31167 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق)ليسانس31164 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق گرايش قدرت)ليسانس30148

شبكه هاي انتقال و   -:علمي كاربردي برق 32425 -كاربردي گرايش شبكه هاي انتقال و توزيع)ليسانس( -:مهندسي برق علمي 32424 -دكتري(، فوق ليسانس

:مهندسي 32430 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش سيستم هاي قدرت)فوق ليسانس32429 -:مهندسي تكنولوژي برق گرايش قدرت)ليسانس(32427 -توزيع)ليسانس(

 -دكتري(، :مهندسي قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي)فوق ليسانس32431 -دكتري(، هاي الكتريكي)فوق ليسانسبرق گرايش الكترونيک قدرت و ماشين 

 دكتري(، :مهندسي برق گرايش برنامه ريزي و مديريت سيستم هاي انرژي)فوق ليسانس32434 -دكتري(، :مهندسي قدرت گرايش مديريت انرژي)فوق ليسانس32433

 صرفا بومي شرايط اختصاصي:

 10107  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   -فاروج -خراسان شمالي مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

، قدرت)ليسانس  -:مهندسي برق 31167 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق)ليسانس31164 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق گرايش قدرت)ليسانس30148

شبكه هاي انتقال و   -:علمي كاربردي برق 32425 -كاربردي گرايش شبكه هاي انتقال و توزيع)ليسانس( -:مهندسي برق علمي 32424 -دكتري(، فوق ليسانس

:مهندسي 32430 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش سيستم هاي قدرت)فوق ليسانس32429 -:مهندسي تكنولوژي برق گرايش قدرت)ليسانس(32427 -توزيع)ليسانس(

 -دكتري(، :مهندسي قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي)فوق ليسانس32431 -دكتري(، الكترونيک قدرت و ماشين هاي الكتريكي)فوق ليسانس برق گرايش

 دكتري(، :مهندسي برق گرايش برنامه ريزي و مديريت سيستم هاي انرژي)فوق ليسانس32434 -دكتري(، :مهندسي قدرت گرايش مديريت انرژي)فوق ليسانس32433

 دامنه پذيرش: صرفا بومي رايط اختصاصي:ش
 

 

 استان خوزستان توزيع نيروي برق هايفهرست شغل محل

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10108  كارشناس امار   كارشناس امار   -بندرماهشهر -خوزستان مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، فوق ليسانس، :امار اجتماعي و اقتصادي)ليسانس31855 -دكتري(، فوق ليسانس، :امار رياضي)ليسانس30022 -دكتري(، ليسانسفوق ، :امار)ليسانس30018

 دكتري(، فوق ليسانس، :امار و كاربردها)ليسانس32435

 دامنه پذيرش: صرفا بومي شرايط اختصاصي:

 10109  كارشناس امار   كارشناس امار   -خرمشهر -خوزستان مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، فوق ليسانس، :امار اجتماعي و اقتصادي)ليسانس31855 -دكتري(، فوق ليسانس، :امار رياضي)ليسانس30022 -دكتري(، فوق ليسانس، :امار)ليسانس30018

 دكتري(، فوق ليسانس، :امار و كاربردها)ليسانس32435

 پذيرش: صرفا بوميدامنه  شرايط اختصاصي:
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 استان خوزستان توزيع نيروي برق هايفهرست شغل محلادامه 

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10110  كارشناس امور اداري   كارشناس امور اداري   -ابادان -خوزستان مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مديريت 31051 -:مديريت بازرگاني)ليسانس(31034 -دكتري(، :مديريت استراتژيک)فوق ليسانس31023 -دكتري(، :مديريت اجرايي)فوق ليسانس31021

 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني)فوق ليسانس31495 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت صنعتي)ليسانس31065 -دولتي)ليسانس(

:مديريت 31930 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول)فوق ليسانس31928 -دكتري(، و روش ها)فوق ليسانس :مديريت دولتي گرايش تشكيالت31909

:مديريت بازرگاني گرايش مديريت 32146 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش رفتار سازماني)فوق ليسانس32145 -دكتري(، دولتي گرايش مديريت تحول)فوق ليسانس

:مديريت دولتي گرايش توسعه منابع 32235 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش طراحي سازمان هاي دولتي)فوق ليسانس32234 -دكتري(، )فوق ليسانسمنابع انساني

سازماني گرايش مديريت توسعه mba:مديريت 32319 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني)فوق ليسانس32236 -دكتري(، انساني)فوق ليسانس

:مديريت صنعتي گرايش مديريت 32470 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري)فوق ليسانس32420 -دكتري(، ومنابع انساني)فوق ليسانس

عمومي گرايش مديريت  :مديريت سياست گذاري بخش32564 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه)فوق ليسانس32549 -دكتري(، عملكرد)فوق ليسانس

:مديريت سياست گذاري 32566 -دكتري(، :مديريت سياست گذاري بخش عمومي گرايش مديريت منابع انساني)فوق ليسانس32565 -دكتري(، رفتاري)فوق ليسانس

 دكتري(، :سياست گذاري عمومي)فوق ليسانس32567 -دكتري(، بخش عمومي گرايش مديريت سيستم ها)فوق ليسانس

 دامنه پذيرش: صرفا بومي تصاصي:شرايط اخ

 10111  كارشناس امور اداري   كارشناس امور اداري   -شوش -خوزستان مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مديريت 31051 -:مديريت بازرگاني)ليسانس(31034 -دكتري(، :مديريت استراتژيک)فوق ليسانس31023 -دكتري(، :مديريت اجرايي)فوق ليسانس31021

 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني)فوق ليسانس31495 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت صنعتي)ليسانس31065 -دولتي)ليسانس(

ديريت :م31930 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول)فوق ليسانس31928 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش تشكيالت و روش ها)فوق ليسانس31909

:مديريت بازرگاني گرايش مديريت 32146 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش رفتار سازماني)فوق ليسانس32145 -دكتري(، دولتي گرايش مديريت تحول)فوق ليسانس

:مديريت دولتي گرايش توسعه منابع 32235 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش طراحي سازمان هاي دولتي)فوق ليسانس32234 -دكتري(، منابع انساني)فوق ليسانس

گرايش مديريت توسعه سازماني mba:مديريت 32319 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني)فوق ليسانس32236 -دكتري(، انساني)فوق ليسانس

:مديريت صنعتي گرايش مديريت 32470 -دكتري(، فوق ليسانس:مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري)32420 -دكتري(، ومنابع انساني)فوق ليسانس

:مديريت سياست گذاري بخش عمومي گرايش مديريت 32564 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه)فوق ليسانس32549 -دكتري(، عملكرد)فوق ليسانس

:مديريت سياست گذاري 32566 -دكتري(، ريت منابع انساني)فوق ليسانس:مديريت سياست گذاري بخش عمومي گرايش مدي32565 -دكتري(، رفتاري)فوق ليسانس

 دكتري(، :سياست گذاري عمومي)فوق ليسانس32567 -دكتري(، بخش عمومي گرايش مديريت سيستم ها)فوق ليسانس

 دامنه پذيرش: صرفا بومي شرايط اختصاصي:

 10112  كارشناس امور اداري   كارشناس امور اداري   -هنديجان -خوزستان مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مديريت 31051 -:مديريت بازرگاني)ليسانس(31034 -دكتري(، :مديريت استراتژيک)فوق ليسانس31023 -دكتري(، :مديريت اجرايي)فوق ليسانس31021

 -دكتري(، دولتي گرايش مديريت منابع انساني)فوق ليسانس:مديريت 31495 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت صنعتي)ليسانس31065 -دولتي)ليسانس(

:مديريت 31930 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول)فوق ليسانس31928 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش تشكيالت و روش ها)فوق ليسانس31909

:مديريت بازرگاني گرايش مديريت 32146 -دكتري(، گرايش رفتار سازماني)فوق ليسانس:مديريت بازرگاني 32145 -دكتري(، دولتي گرايش مديريت تحول)فوق ليسانس

:مديريت دولتي گرايش توسعه منابع 32235 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش طراحي سازمان هاي دولتي)فوق ليسانس32234 -دكتري(، منابع انساني)فوق ليسانس

گرايش مديريت توسعه سازماني mba:مديريت 32319 -دكتري(، تي گرايش مديريت رفتار سازماني)فوق ليسانس:مديريت دول32236 -دكتري(، انساني)فوق ليسانس

:مديريت صنعتي گرايش مديريت 32470 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري)فوق ليسانس32420 -دكتري(، ومنابع انساني)فوق ليسانس

:مديريت سياست گذاري بخش عمومي گرايش مديريت 32564 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه)فوق ليسانس32549 -دكتري(، عملكرد)فوق ليسانس

:مديريت سياست گذاري 32566 -دكتري(، :مديريت سياست گذاري بخش عمومي گرايش مديريت منابع انساني)فوق ليسانس32565 -دكتري(، رفتاري)فوق ليسانس

 دكتري(، :سياست گذاري عمومي)فوق ليسانس32567 -دكتري(، يريت سيستم ها)فوق ليسانسبخش عمومي گرايش مد

 دامنه پذيرش: صرفا بومي شرايط اختصاصي:

 10113  كارشناس خدمات مشتركين   كارشناس خدمات مشتركين   -باغملک -خوزستان مرد / زن 1

 10114  كارشناس خدمات مشتركين   كارشناس خدمات مشتركين   -اللي -خوزستان مرد / زن 1

 10115  كارشناس مالي   كارشناس مالي   -اميديه -خوزستان مرد / زن 1

 10116  كارشناس مالي   كارشناس مالي   -انديمشک -خوزستان مرد / زن 2

 10117  كارشناس مالي   كارشناس مالي   -باغملک -خوزستان مرد / زن 1
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 استان خوزستان توزيع نيروي برق هايفهرست شغل محلادامه 

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10118  كارشناس مالي   كارشناس مالي   -بندرماهشهر -خوزستان مرد / زن 1

 10119  كارشناس مالي   كارشناس مالي   -رامهرمز -خوزستان مرد / زن 2

 10120  كارشناس مالي   كارشناس مالي   -سوسنگرد -خوزستان مرد / زن 1

 10121  كارشناس مالي   كارشناس مالي   -شادگان -خوزستان مرد / زن 1

 10122  كارشناس مالي   كارشناس مالي   -شوش -خوزستان مرد / زن 1

 10123  كارشناس مالي   كارشناس مالي   -شوشتر -خوزستان مرد / زن 1

 10124  كارشناس مالي   كارشناس مالي   -گتوند -خوزستان مرد / زن 1

 10125  كارشناس مالي   كارشناس مالي   -اللي -خوزستان مرد / زن 1

 10126  كارشناس مالي   كارشناس مالي   -هفتگل -خوزستان مرد / زن 2

 10127  كارشناس مالي   كارشناس مالي   -هنديجان -خوزستان مرد / زن 1

 مجاز:هاي تحصيلي رشته

:مديريت 31018 -:علمي كاربردي حسابداري)ليسانس(30710 -دكتري(، :حسابرسي)فوق ليسانس30410 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408

MBAدكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي)فوق ليسانس31912 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت مالي)ليسانس31074 -دكتري(، )فوق ليسانس- 

 -دكتري(، :حسابداري مديريت)فوق ليسانس32428 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مالي)فوق ليسانس31938

مالي و مديريت :مالي )مهندسي 32571 -:حسابداري امور مالي)ليسانس(32562 -دكتري(، :مديريت كسب و كار گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32432

 دكتري(، فوق ليسانس، ريسک()ليسانس

 دامنه پذيرش: صرفا بومي شرايط اختصاصي:

 10128  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   -ابادان -خوزستان مرد 1

 10129  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   -اميديه -خوزستان مرد 1

 10130  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   -انديمشک -خوزستان مرد 3

 10131  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   -ايذه -خوزستان مرد 4

 10132  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   -باغملک -خوزستان مرد 2

 10133  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   -بندرماهشهر -خوزستان مرد 2

 10134  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   -بهبهان -خوزستان مرد 2

 10135  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   -خرمشهر -خوزستان مرد 2

 10136  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   -دزفول -خوزستان مرد 4

 10137  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   -رامشير -خوزستان مرد 1

 10138  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   -شادگان -خوزستان مرد 2

 10139  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   -شوش -خوزستان مرد 2

 10140  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   -شوشتر -خوزستان مرد 3

 10141  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   -اللي -خوزستان مرد 1

 10142  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   -مسجدسليمان -خوزستان مرد 2

 10143  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   -هفتگل -خوزستان مرد 1

 10144  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   -هنديجان -خوزستان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

، قدرت)ليسانس  -:مهندسي برق 31167 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق)ليسانس31164 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق گرايش قدرت)ليسانس30148

شبكه هاي انتقال و   -ي كاربردي برق :علم32425 -كاربردي گرايش شبكه هاي انتقال و توزيع)ليسانس( -:مهندسي برق علمي 32424 -دكتري(، فوق ليسانس

:مهندسي 32430 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش سيستم هاي قدرت)فوق ليسانس32429 -:مهندسي تكنولوژي برق گرايش قدرت)ليسانس(32427 -توزيع)ليسانس(

 -دكتري(، تكنولوژي فشار قوي)فوق ليسانس :مهندسي قدرت گرايش32431 -دكتري(، برق گرايش الكترونيک قدرت و ماشين هاي الكتريكي)فوق ليسانس

 دكتري(، :مهندسي برق گرايش برنامه ريزي و مديريت سيستم هاي انرژي)فوق ليسانس32434 -دكتري(، :مهندسي قدرت گرايش مديريت انرژي)فوق ليسانس32433

 دامنه پذيرش: صرفا بومي شرايط اختصاصي:
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 زنجانتوزيع نيروي برق استان  هايفهرست شغل محل

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10145  كارشناس امور اداري   كارشناس امور اداري   -زنجان مرد / زن 4

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مديريت 31051 -بازرگاني)ليسانس(:مديريت 31034 -دكتري(، :مديريت استراتژيک)فوق ليسانس31023 -دكتري(، :مديريت اجرايي)فوق ليسانس31021

 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني)فوق ليسانس31495 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت صنعتي)ليسانس31065 -دولتي)ليسانس(

:مديريت 31930 -دكتري(، حول)فوق ليسانس:مديريت بازرگاني گرايش مديريت ت31928 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش تشكيالت و روش ها)فوق ليسانس31909

:مديريت بازرگاني گرايش مديريت 32146 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش رفتار سازماني)فوق ليسانس32145 -دكتري(، دولتي گرايش مديريت تحول)فوق ليسانس

:مديريت دولتي گرايش توسعه منابع 32235 -دكتري(، تي)فوق ليسانس:مديريت دولتي گرايش طراحي سازمان هاي دول32234 -دكتري(، منابع انساني)فوق ليسانس

گرايش مديريت توسعه سازماني mba:مديريت 32319 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني)فوق ليسانس32236 -دكتري(، انساني)فوق ليسانس

:مديريت صنعتي گرايش مديريت 32470 -دكتري(، مديريت كيفيت و بهره وري)فوق ليسانس:مديريت صنعتي گرايش 32420 -دكتري(، ومنابع انساني)فوق ليسانس

:مديريت سياست گذاري بخش عمومي گرايش مديريت 32564 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه)فوق ليسانس32549 -دكتري(، عملكرد)فوق ليسانس

:مديريت سياست گذاري 32566 -دكتري(، ذاري بخش عمومي گرايش مديريت منابع انساني)فوق ليسانس:مديريت سياست گ32565 -دكتري(، رفتاري)فوق ليسانس

 دكتري(، :سياست گذاري عمومي)فوق ليسانس32567 -دكتري(، بخش عمومي گرايش مديريت سيستم ها)فوق ليسانس

 10146  كارشناس حراست   كارشناس حراست   -زنجان مرد / زن 1

 مجاز:هاي تحصيلي رشته

)فوق MBA:مديريت 31018 -:علوم ارتباطات اجتماعي)ليسانس(30735 -:علوم اجتماعي)ليسانس(30724 -دكتري(، :پژوهش علوم اجتماعي)فوق ليسانس30234

:مديريت 31065 -:مديريت دولتي)ليسانس(31051 -:مديريت بازرگاني)ليسانس(31034 -دكتري(، :مديريت اجرايي)فوق ليسانس31021 -دكتري(، ليسانس

:علوم اجتماعي گرايش     جامعه 31635 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني)فوق ليسانس31495 -دكتري(، فوق ليسانس، صنعتي)ليسانس

 -ژوهشگري علوم اجتماعي)ليسانس(:علوم اجتماعي گرايش پ31638 -:علوم اجتماعي گرايش    برنامه ريزي اجتماعي)ليسانس(31637 -دكتري(، شناسي)فوق ليسانس

:مديريت بازرگاني گرايش مديريت 32146 -:علوم اجتماعي گرايش ارتباطات اجتماعي)ليسانس(31905 -دكتري(، :مديريت صنعتي كليه گرايش ها)فوق ليسانس31698

:مديريت دولتي گرايش رفتار سازماني)فوق 32455 -دكتري(، س:مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني)فوق ليسان32419 -دكتري(، منابع انساني)فوق ليسانس

، :مديريت كسب و كار گرايش توسعه سازماني)فوق ليسانس32546 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت رفتار سازماني)فوق ليسانس32456 -دكتري(، ليسانس

 دكتري(، :مديريت كسب و كار گرايش منابع انساني)فوق ليسانس32547 -دكتري(

 10147  كارشناس روابط عمومي   كارشناس روابط عمومي   -زنجان مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:علوم 30724 -:روزنامه نگاري)ليسانس(30525 -دكتري(، فوق ليسانس، :روابط عمومي)ليسانس30503 -دكتري(، فوق ليسانس، :ارتباط تصويري)ليسانس30052

:علوم ارتباطات اجتماعي گرايش 30737 -:علوم ارتباطات اجتماعي)ليسانس(30735 -:علوم اجتماعي گرايش روابط عمومي)ليسانس(30731 -اجتماعي)ليسانس(

 -:علوم اجتماعي گرايش پژوهشگري علوم اجتماعي)ليسانس(31638 -دكتري(، :مطالعات فرهنگي و رسانه)فوق ليسانس31116 -دكتري(، نگاري)فوق ليسانسروزنامه

:علوم اجتماعي گرايش 32440 -:علوم اجتماعي گرايش ارتباطات اجتماعي)ليسانس(31905 -دكتري(، :علوم اجتماعي گرايش    مردم شناسي)فوق ليسانس31640

 -دكتري(، اي)فوق ليسانس:مديريت رسانه 32442 -دكتري(، :ارتباطات اجتماعي گرايش تحقيق در ارتباطات اجتماعي)فوق ليسانس32441 -روزنامه نگاري)ليسانس(

 دكتري(، :ارتباطات اجتماعي گرايش تبليغات فرهنگي)فوق ليسانس32445 -دكتري(، :فرهنگ و رسانه)فوق ليسانس32443

  -زنجان مرد / زن 1
كارشناس كامپيوتر و فناوري 

  اطالعات 
 10148  كارشناس كامپيوتر و فناوري اطالعات 

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

، :مهندسي كامپيوتر گرايش معماري كامپيوتر)فوق ليسانس31138 -دكتري(، :مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم هاي چند رسانه اي)فوق ليسانس30840

:كامپيوتر 31463 -دكتري(، :مهندسي كامپيوتر گرايش      معماري سيستم هاي كامپيوتري)فوق ليسانس31348 -:مهندسي فناوري اطالعات)ليسانس(31280 -دكتري(

:مهندسي فناوري اطالعات گرايش امنيت 31844 -:مهندسي كامپيوتر)ليسانس(31601 -:كامپيوترگرايش نرم افزار)ليسانس(31464 -گرايش سخت افزار)ليسانس(

:مهندسي فناوري اطالعات 31915 -دكتري(، :مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم هاي اطالعاتي)فوق ليسانس31873 -دكتري(، اطالعات)فوق ليسانس

 -:علوم كامپيوتر)ليسانس(32173 -دكتري(، :مهندسي كامپيوتر گرايش الگوريتم و محاسبات)فوق ليسانس32161 -دكتري(، گرايش شبكه هاي كامپيوتري)فوق ليسانس

:علمي كاربردي نرم افزار 32479 -دكتري(، زار)فوق ليسانس:مهندسي كامپيوتر نرم اف32412 -دكتري(، )فوق ليسانسIT:مهندسي فناوري اطالعات 32213

:علمي كاربردي تكنولوژي ارتباطات و فناوري 32481 -:مهندسي تكنولوژي شبكه هاي كامپيوتري گرايش طراحي و پياده سازي)ليسانس(32480 -كامپيوتر)ليسانس(

 سخت افزار رايانه)ليسانس( :علمي كاربردي مهندسي تكنولوژي سيستم هاي32482 -)ليسانس(ICTاطالعات
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 توزيع نيروي برق استان زنجان هايفهرست شغل محلادامه 

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10149  كارشناس نرم افزار   كارشناس نرم افزار   -زنجان مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي فناوري اطالعات)ليسانس31280 -دكتري(، سيستم هاي چند رسانه اي)فوق ليسانس:مهندسي فناوري اطالعات گرايش 30840
:مهندسي 31601 -:كامپيوترگرايش نرم افزار)ليسانس(31464 -دكتري(، معماري سيستم هاي كامپيوتري)فوق ليسانس :مهندسي كامپيوتر گرايش31348

:مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم هاي 31873 -دكتري(، فناوري اطالعات گرايش امنيت اطالعات)فوق ليسانس :مهندسي31844 -كامپيوتر)ليسانس(
:مهندسي كامپيوتر گرايش الگوريتم 32161 -دكتري(، :مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه هاي كامپيوتري)فوق ليسانس31915 -دكتري(، اطالعاتي)فوق ليسانس

:مهندسي كامپيوتر نرم 32412 -دكتري(، )فوق ليسانسIT:مهندسي فناوري اطالعات 32213 -:علوم كامپيوتر)ليسانس(32173 -دكتري(، فوق ليسانسو محاسبات)
اده :مهندسي تكنولوژي شبكه هاي كامپيوتري گرايش طراحي و پي32480 -:علمي كاربردي نرم افزار كامپيوتر)ليسانس(32479 -دكتري(، افزار)فوق ليسانس

 )ليسانس(ICT:علمي كاربردي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات32481 -سازي)ليسانس(

 10150  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   -زنجان مرد / زن 6

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

، قدرت)ليسانس  -:مهندسي برق 31167 -دكتري(، ليسانسفوق ، :مهندسي برق)ليسانس31164 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق گرايش قدرت)ليسانس30148

شبكه هاي انتقال و   -:علمي كاربردي برق 32425 -كاربردي گرايش شبكه هاي انتقال و توزيع)ليسانس( -:مهندسي برق علمي 32424 -دكتري(، فوق ليسانس

:مهندسي 32430 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش سيستم هاي قدرت)فوق ليسانس32429 -:مهندسي تكنولوژي برق گرايش قدرت)ليسانس(32427 -توزيع)ليسانس(

 -دكتري(، :مهندسي قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي)فوق ليسانس32431 -دكتري(، برق گرايش الكترونيک قدرت و ماشين هاي الكتريكي)فوق ليسانس

 دكتري(، :مهندسي برق گرايش برنامه ريزي و مديريت سيستم هاي انرژي)فوق ليسانس32434 -دكتري(، :مهندسي قدرت گرايش مديريت انرژي)فوق ليسانس32433
 

 

 استان سمنان توزيع نيروي برق هايفهرست شغل محل

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 GIS   10151كارشناس    GISكارشناس   -سمنان -سمنان مرد 1

 مجاز:هاي تحصيلي رشته

، :نقشه برداري گرايش فتوگرامتري)فوق ليسانس31891 -دكتري(، :سنجش از راه دور و سيستم اطالعات جغرافيايي)فوق ليسانس30637
:مهندسي عمران گرايش 31931 -دكتري(، ()فوق ليسانسGIS:نقشه برداري گرايش سيستم هاي اطالعات جغرافيايي )31892 -دكتري(

:سنجش از راه 32127 -دكتري(، :مهندسي نقشه برداري گرايش ژيودزي)فوق ليسانس31975 -دكتري(، نسسنجش از راه دور)فوق ليسا
 -دكتري(، و خاك)فوق ليسانس آب:سنجش از راه دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش مطالعات 32476 -دكتري(، دور)فوق ليسانس

 دكتري(، زمين شناختي)فوق ليسانس -:سنجش از راه دور32478 -دكتري(، :سامانه اطالعات جغرافيايي)فوق ليسانس32477

 10152  كارشناس امور اداري   كارشناس امور اداري   -سمنان -سمنان مرد 1

 10153  كارشناس امور اداري   كارشناس امور اداري   -سمنان -سمنان مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -:مديريت بازرگاني)ليسانس(31034 -دكتري(، :مديريت استراتژيک)فوق ليسانس31023 -دكتري(، :مديريت اجرايي)فوق ليسانس31021
:مديريت دولتي گرايش مديريت منابع 31495 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت صنعتي)ليسانس31065 -:مديريت دولتي)ليسانس(31051

:مديريت بازرگاني گرايش 31928 -دكتري(، روش ها)فوق ليسانس :مديريت دولتي گرايش تشكيالت و31909 -دكتري(، انساني)فوق ليسانس
:مديريت بازرگاني 32145 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت تحول)فوق ليسانس31930 -دكتري(، مديريت تحول)فوق ليسانس

 -دكتري(، وق ليسانس:مديريت بازرگاني گرايش مديريت منابع انساني)ف32146 -دكتري(، گرايش رفتار سازماني)فوق ليسانس
:مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني)فوق 32235 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش طراحي سازمان هاي دولتي)فوق ليسانس32234
گرايش مديريت mba:مديريت 32319 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني)فوق ليسانس32236 -دكتري(، ليسانس
 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري)فوق ليسانس32420 -دكتري(، سازماني ومنابع انساني)فوق ليسانستوسعه 

، :مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه)فوق ليسانس32549 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد)فوق ليسانس32470
:مديريت سياست گذاري 32565 -دكتري(، عمومي گرايش مديريت رفتاري)فوق ليسانس :مديريت سياست گذاري بخش32564 -دكتري(

:مديريت سياست گذاري بخش عمومي گرايش مديريت سيستم 32566 -دكتري(، بخش عمومي گرايش مديريت منابع انساني)فوق ليسانس
 دكتري(، :سياست گذاري عمومي)فوق ليسانس32567 -دكتري(، ها)فوق ليسانس
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 استان سمنان توزيع نيروي برق هايفهرست شغل محلادامه 

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

  -سمنان -سمنان مرد 2
كارشناس ايمني و حفاظت 

  كار 
 10154  كارشناس ايمني و حفاظت كار 

  -شاهرود -سمنان مرد 1
كارشناس ايمني و حفاظت 

  كار 
 10155  كارشناس ايمني و حفاظت كار 

  -گرمسار -سمنان مرد 1
كارشناس ايمني و حفاظت 

  كار 
 10156  كارشناس ايمني و حفاظت كار 

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مهندسي ايمني گرايش بازرسي 31162 -دكتري(، :ايمني صنعتي)فوق ليسانس30134 -دكتري(، :ايمني شناسي)فوق ليسانس30132

 -:مهندسي بهداشت محيط)ليسانس(31175 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي بهداشت حرفه اي)ليسانس31174 -فني)ليسانس(

، :مهندسي صنايع گرايش ايمني و محيط كار)ليسانس32460 -:مهندسي ايمني و بازرسي فني گرايش ايمني و حفاظت)ليسانس(32246

، فوق ليسانس، :مهندسي ايمني صنعتي)ليسانس32462 -ايمني و حفاظت)ليسانس(  -:مهندسي بازرسي 32461 -دكتري(، فوق ليسانس

:ايمني صنعتي 32465 -:ايمني صنعتي و محيط كار)ليسانس(32464 -:مهندسي ايمني گرايش حفاظت فني)ليسانس(32463 -دكتري(

:مهندسي 32555 -دكتري(، يسانس:مهندسي سيستم هاي سالمت)فوق ل32554 -دكتري(، گرايش بهداشت و محيط زيست)فوق ليسانس

بهداشت  HSE:32557 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي ايمني و بازرسي فني)ليسانس32556 -دكتري(، ايمني و حفاظت كار)فوق ليسانس

 دكتري(، :بهداشت و محيط زيست)فوق ليسانس32559 -دكتري(، :ايمني)فوق ليسانس32558 -دكتري(، و ايمني صنعتي)فوق ليسانس

  -سمنان -سمنان مرد / زن 1
كارشناس خدمات 

  مشتركين 
 10157  كارشناس خدمات مشتركين 

  -شاهرود -سمنان مرد / زن 1
كارشناس خدمات 

  مشتركين 
 10158  كارشناس خدمات مشتركين 

  -گرمسار -سمنان مرد 1
كارشناس خدمات 

  مشتركين 
 10159  كارشناس خدمات مشتركين 

  -ميامي -سمنان مرد 1
كارشناس خدمات 

  مشتركين 
 10160  كارشناس خدمات مشتركين 

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مديريت 31051 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت بازرگاني)ليسانس31034 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408

فوق ، :مديريت مالي)ليسانس31074 -دكتري(، ليسانسفوق ، :مديريت صنعتي)ليسانس31065 -دكتري(، فوق ليسانس، دولتي)ليسانس

:مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي)فوق 31912 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري دولتي)ليسانس31883 -دكتري(، ليسانس

 -دكتري(، ليسانس:مهندسي مالي)فوق 32050 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس31927 -دكتري(، ليسانس

 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري)فوق ليسانس32420 -دكتري(، :بودجه و ماليه عمومي)فوق ليسانس32314

 -دكتري(، ژيک)فوق ليسانس:مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -دكتري(، :حسابداري مديريت)فوق ليسانس32428

 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري گرايش حسابرسي)ليسانس32467 -دكتري(، :مديريت گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32439

، :مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه)فوق ليسانس32549 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد)فوق ليسانس32470

 دكتري(، ي)فوق ليسانس:مديريت صنعتي گرايش مديريت مال32550 -دكتري(

 10161  كارشناس مالي   كارشناس مالي   -ايوانكي -سمنان مرد 1

 10162  كارشناس مالي   كارشناس مالي   -بسطام -سمنان مرد 1
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 استان سمنان توزيع نيروي برق هايفهرست شغل محلادامه 

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10163  كارشناس مالي   كارشناس مالي   -دامغان -سمنان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -:علمي كاربردي حسابداري)ليسانس(30710 -دكتري(، :حسابرسي)فوق ليسانس30410 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408
:مديريت دولتي گرايش مديريت 31912 -دكتري(، ليسانسفوق ، :مديريت مالي)ليسانس31074 -دكتري(، )فوق ليسانسMBA:مديريت 31018

، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مالي)فوق ليسانس31938 -دكتري(، مالي دولتي)فوق ليسانس
 -دكتري(، سانس:مديريت كسب و كار گرايش مديريت مالي)فوق لي32432 -دكتري(، :حسابداري مديريت)فوق ليسانس32428 -دكتري(
 دكتري(، فوق ليسانس، :مالي )مهندسي مالي و مديريت ريسک()ليسانس32571 -:حسابداري امور مالي)ليسانس(32562

 10164  كارشناس مالي   كارشناس مالي   -سمنان -سمنان مرد / زن 2

 10165  كارشناس مالي   كارشناس مالي   -سمنان -سمنان مرد 1

 مجاز:هاي تحصيلي رشته

 -:علمي كاربردي حسابداري)ليسانس(30710 -دكتري(، :حسابرسي)فوق ليسانس30410 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408
:مديريت دولتي گرايش مديريت 31912 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت مالي)ليسانس31074 -دكتري(، )فوق ليسانسMBA:مديريت 31018

 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مالي)فوق ليسانس31938 -دكتري(، مالي دولتي)فوق ليسانس
:حسابداري 32562 -دكتري(، :مديريت كسب و كار گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32432 -دكتري(، :حسابداري مديريت)فوق ليسانس32428

 دكتري(، فوق ليسانس، لي و مديريت ريسک()ليسانس:مالي )مهندسي ما32571 -امور مالي)ليسانس(

 10166  كارشناس مالي   كارشناس مالي  گرمسار -سمنان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -:علمي كاربردي حسابداري)ليسانس(30710 -دكتري(، :حسابرسي)فوق ليسانس30410 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408
:مديريت دولتي گرايش مديريت 31912 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت مالي)ليسانس31074 -دكتري(، )فوق ليسانسMBA:مديريت 31018

، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مالي)فوق ليسانس31938 -دكتري(، مالي دولتي)فوق ليسانس
 -دكتري(، :مديريت كسب و كار گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32432 -ي(دكتر، :حسابداري مديريت)فوق ليسانس32428 -دكتري(
 دكتري(، فوق ليسانس، :مالي )مهندسي مالي و مديريت ريسک()ليسانس32571 -:حسابداري امور مالي)ليسانس(32562

  -سمنان -سمنان مرد 1
كارشناس مديريت بحران و 

  پدافند غيرعامل 

كارشناس مديريت بحران و پدافند 

  غيرعامل 
10167 

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

، فوق ليسانس، :پدافند غير عامل گرايش امنيت ملي)ليسانس32193 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق كليه گرايش ها)ليسانس31171

 -دكتري(، فوق ليسانس، ر عامل)ليسانس:پدافند غي32457 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت بحران)ليسانس32194 -دكتري(

 دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي سوانح طبيعي)ليسانس32459 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت در سوانح طبيعي)ليسانس32458

 10168  كارشناس نرم افزار   كارشناس نرم افزار   -سمنان -سمنان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

، :مهندسي فناوري اطالعات)ليسانس31280 -دكتري(، اطالعات گرايش سيستم هاي چند رسانه اي)فوق ليسانس:مهندسي فناوري 30840

:كامپيوترگرايش 31464 -دكتري(، معماري سيستم هاي كامپيوتري)فوق ليسانس :مهندسي كامپيوتر گرايش31348 -دكتري(، فوق ليسانس

 -دكتري(، :مهندسي فناوري اطالعات گرايش امنيت اطالعات)فوق ليسانس31844 -:مهندسي كامپيوتر)ليسانس(31601 -نرم افزار)ليسانس(

:مهندسي فناوري اطالعات گرايش 31915 -دكتري(، :مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم هاي اطالعاتي)فوق ليسانس31873

:علوم 32173 -دكتري(، يتم و محاسبات)فوق ليسانس:مهندسي كامپيوتر گرايش الگور32161 -دكتري(، شبكه هاي كامپيوتري)فوق ليسانس

، :مهندسي كامپيوتر نرم افزار)فوق ليسانس32412 -دكتري(، )فوق ليسانسIT:مهندسي فناوري اطالعات 32213 -كامپيوتر)ليسانس(

ايش طراحي و پياده :مهندسي تكنولوژي شبكه هاي كامپيوتري گر32480 -:علمي كاربردي نرم افزار كامپيوتر)ليسانس(32479 -دكتري(

 )ليسانس(ICT:علمي كاربردي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات32481 -سازي)ليسانس(
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 استان سمنان توزيع نيروي برق هايفهرست شغل محلادامه 

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10169  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   -ارادان -سمنان مرد 2

 10170  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   -ايوانكي -سمنان مرد 1

 10171  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   -بسطام -سمنان مرد 1

 10172  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   -سمنان -سمنان مرد 5

 10173  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   -سمنان -سمنان مرد / زن 2

 10174  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   -شاهرود -سمنان مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق)ليسانس31164 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق گرايش قدرت)ليسانس30148

كاربردي گرايش شبكه هاي انتقال و  -:مهندسي برق علمي 32424 -دكتري(، فوق ليسانس، قدرت)ليسانس  -:مهندسي برق 31167

:مهندسي تكنولوژي برق گرايش 32427 -شبكه هاي انتقال و توزيع)ليسانس(  -:علمي كاربردي برق 32425 -توزيع)ليسانس(

:مهندسي برق گرايش الكترونيک قدرت 32430 -دكتري(، م هاي قدرت)فوق ليسانس:مهندسي برق گرايش سيست32429 -قدرت)ليسانس(

 -دكتري(، :مهندسي قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي)فوق ليسانس32431 -دكتري(، و ماشين هاي الكتريكي)فوق ليسانس

مه ريزي و مديريت سيستم هاي :مهندسي برق گرايش برنا32434 -دكتري(، :مهندسي قدرت گرايش مديريت انرژي)فوق ليسانس32433

 دكتري(، انرژي)فوق ليسانس

 10175  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   -گرمسار -سمنان مرد 1

 10176  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   -گرمسار -سمنان مرد / زن 1

 10177  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   -مهدي شهر -سمنان مرد / زن 1

 10178  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   -مهدي شهر -سمنان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق)ليسانس31164 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق گرايش قدرت)ليسانس30148

كاربردي گرايش شبكه هاي انتقال و  -:مهندسي برق علمي 32424 -دكتري(، ليسانسفوق ، قدرت)ليسانس  -:مهندسي برق 31167

:مهندسي تكنولوژي برق گرايش 32427 -شبكه هاي انتقال و توزيع)ليسانس(  -:علمي كاربردي برق 32425 -توزيع)ليسانس(

مهندسي برق گرايش الكترونيک قدرت :32430 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش سيستم هاي قدرت)فوق ليسانس32429 -قدرت)ليسانس(

 -دكتري(، :مهندسي قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي)فوق ليسانس32431 -دكتري(، و ماشين هاي الكتريكي)فوق ليسانس

:مهندسي برق گرايش برنامه ريزي و مديريت سيستم هاي 32434 -دكتري(، :مهندسي قدرت گرايش مديريت انرژي)فوق ليسانس32433

 دكتري(، ليسانسانرژي)فوق 

 10179  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   ميامي -سمنان مرد 2

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق)ليسانس31164 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق گرايش قدرت)ليسانس30148

كاربردي گرايش شبكه هاي انتقال و  -:مهندسي برق علمي 32424 -دكتري(، فوق ليسانس، قدرت)ليسانس  -:مهندسي برق 31167

:مهندسي تكنولوژي برق گرايش 32427 -شبكه هاي انتقال و توزيع)ليسانس(  -:علمي كاربردي برق 32425 -توزيع)ليسانس(

گرايش الكترونيک قدرت :مهندسي برق 32430 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش سيستم هاي قدرت)فوق ليسانس32429 -قدرت)ليسانس(

 -دكتري(، :مهندسي قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي)فوق ليسانس32431 -دكتري(، و ماشين هاي الكتريكي)فوق ليسانس

:مهندسي برق گرايش برنامه ريزي و مديريت سيستم هاي 32434 -دكتري(، :مهندسي قدرت گرايش مديريت انرژي)فوق ليسانس32433

 ري(دكت، انرژي)فوق ليسانس
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 استان همدان توزيع نيروي برق هايفهرست شغل محل

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10180  تكنسين برق    تكنسين برق   بهار -همدان مرد 1

 10181  تكنسين برق    تكنسين برق   رزن -همدان مرد 1

 10182  تكنسين برق    تكنسين برق   مالير -همدان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

تاسيسات  -:برق گرايش الكتروتكنيک32529 -برق صنعتي)فوق ديپلم( -:برق گرايش الكتروتكنيک32528 -:برق)فوق ديپلم(31814 -:برق صنعتي)فوق ديپلم(30152

قدرت كليه گرايشها)فوق   -:برق 32532 -الكترونيک)فوق ديپلم(:كاردان فني 32531 -:الكترونيک گرايش الكترونيک عمومي)فوق ديپلم(32530 -الكتريكي)فوق ديپلم(

:تعمير و نگهداري 32536 -:برق و تاسيسات)فوق ديپلم(32535 -:كاردان فني برق قدرت)فوق ديپلم(32534 -الكترونيک و ابزار دقيق)فوق ديپلم(  -:برق 32533 -ديپلم(

:الكترونيک انالوگ)فوق 32539 -:تاسيسات الكتريكي صنعتي)فوق ديپلم(32538 -ق مخابرات)فوق ديپلم(:كارداني فني بر32537 -ماشين هاي الكتريكي)فوق ديپلم(

 ديپلم(

 10183  كارشناس امور اداري   كارشناس امور اداري   همدان -همدان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مديريت 31051 -:مديريت بازرگاني)ليسانس(31034 -دكتري(، ليسانس:مديريت استراتژيک)فوق 31023 -دكتري(، :مديريت اجرايي)فوق ليسانس31021

 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني)فوق ليسانس31495 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت صنعتي)ليسانس31065 -دولتي)ليسانس(

:مديريت 31930 -دكتري(، ديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول)فوق ليسانس:م31928 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش تشكيالت و روش ها)فوق ليسانس31909

:مديريت بازرگاني گرايش مديريت 32146 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش رفتار سازماني)فوق ليسانس32145 -دكتري(، دولتي گرايش مديريت تحول)فوق ليسانس

:مديريت دولتي گرايش توسعه منابع 32235 -دكتري(، تي گرايش طراحي سازمان هاي دولتي)فوق ليسانس:مديريت دول32234 -دكتري(، منابع انساني)فوق ليسانس

گرايش مديريت توسعه سازماني mba:مديريت 32319 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني)فوق ليسانس32236 -دكتري(، انساني)فوق ليسانس

:مديريت صنعتي گرايش مديريت 32470 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري)فوق ليسانس32420 -دكتري(، ومنابع انساني)فوق ليسانس

:مديريت سياست گذاري بخش عمومي گرايش مديريت 32564 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه)فوق ليسانس32549 -دكتري(، عملكرد)فوق ليسانس

:مديريت سياست گذاري 32566 -دكتري(، :مديريت سياست گذاري بخش عمومي گرايش مديريت منابع انساني)فوق ليسانس32565 -دكتري(، انسرفتاري)فوق ليس

 دكتري(، :سياست گذاري عمومي)فوق ليسانس32567 -دكتري(، بخش عمومي گرايش مديريت سيستم ها)فوق ليسانس

 10184  ارشناس بازرگاني ك  كارشناس بازرگاني   نهاوند -همدان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت بازرگاني)ليسانس31034 -دكتري(، )فوق ليسانسMBA:مديريت 31018 -:علوم اقتصادي گرايش اقتصاد بازرگاني)ليسانس(30743

:مديريت دولتي گرايش مديريت مالي 31912 -دكتري(، مالي)فوق ليسانس:مديريت 31074 -:مديريت صنعتي)ليسانس(31065 -:مديريت دولتي)ليسانس(31051

 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مالي)فوق ليسانس31938 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس31927 -دكتري(، دولتي)فوق ليسانس

:مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي)فوق 32311 -دكتري(، ي گرايش بازرگاني داخلي)فوق ليسانس:مديريت بازرگان32310 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050

:بازاريابي كليه 32548 -دكتري(، :مديريت كسب و كار)فوق ليسانس32545 -دكتري(، :مديريت بازرگاني كليه گرايشها)فوق ليسانس32524 -دكتري(، ليسانس

:مديريت بازرگاني گرايش مديريت سياست گذاري 32569 -دكتري(، يريت بازرگاني گرايش مديريت بازاريابي)فوق ليسانس:مد32568 -دكتري(، گرايشها)فوق ليسانس

 دكتري(، بازرگاني)فوق ليسانس

 10185  كارشناس خدمات مشتركين   كارشناس خدمات مشتركين   اسداباد -همدان مرد 1

 10186  كارشناس خدمات مشتركين   كارشناس خدمات مشتركين   همدان -همدان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

، فوق ليسانس، :مديريت دولتي)ليسانس31051 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت بازرگاني)ليسانس31034 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408

فوق ، :حسابداري دولتي)ليسانس31883 -دكتري(، فوق ليسانس، مالي)ليسانس:مديريت 31074 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت صنعتي)ليسانس31065 -دكتري(

 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس31927 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي)فوق ليسانس31912 -دكتري(، ليسانس

:مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري)فوق 32420 -دكتري(، ماليه عمومي)فوق ليسانس :بودجه و32314 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050

:مديريت 32439 -دكتري(، ژيک)فوق ليسانس:مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -دكتري(، :حسابداري مديريت)فوق ليسانس32428 -دكتري(، ليسانس

:مديريت صنعتي گرايش مديريت 32470 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري گرايش حسابرسي)ليسانس32467 -دكتري(، ق ليسانسگرايش مديريت مالي)فو

، :مديريت صنعتي گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32550 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه)فوق ليسانس32549 -دكتري(، عملكرد)فوق ليسانس

 دكتري(

 10187  كارشناس روابط عمومي   كارشناس روابط عمومي   تويسركان -همدان مرد 1
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 استان همدان توزيع نيروي برق هايفهرست شغل محلادامه 

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10188  كارشناس روابط عمومي   كارشناس روابط عمومي   مالير -همدان مرد 1

 تحصيلي مجاز:هاي رشته

:علوم 30724 -:روزنامه نگاري)ليسانس(30525 -دكتري(، فوق ليسانس، :روابط عمومي)ليسانس30503 -دكتري(، فوق ليسانس، :ارتباط تصويري)ليسانس30052

:علوم ارتباطات اجتماعي گرايش 30737 -:علوم ارتباطات اجتماعي)ليسانس(30735 -:علوم اجتماعي گرايش روابط عمومي)ليسانس(30731 -اجتماعي)ليسانس(

 -:علوم اجتماعي گرايش پژوهشگري علوم اجتماعي)ليسانس(31638 -دكتري(، :مطالعات فرهنگي و رسانه)فوق ليسانس31116 -دكتري(، نگاري)فوق ليسانسروزنامه

:علوم اجتماعي گرايش 32440 -ارتباطات اجتماعي)ليسانس( :علوم اجتماعي گرايش31905 -دكتري(، :علوم اجتماعي گرايش    مردم شناسي)فوق ليسانس31640

 -دكتري(، :مديريت رسانه اي)فوق ليسانس32442 -دكتري(، :ارتباطات اجتماعي گرايش تحقيق در ارتباطات اجتماعي)فوق ليسانس32441 -روزنامه نگاري)ليسانس(

 دكتري(، رايش تبليغات فرهنگي)فوق ليسانس:ارتباطات اجتماعي گ32445 -دكتري(، :فرهنگ و رسانه)فوق ليسانس32443

  -همدان -همدان مرد 1
كارشناس كامپيوتر و فناوري 

  اطالعات 
 10189  كارشناس كامپيوتر و فناوري اطالعات 

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

، كامپيوتر گرايش معماري كامپيوتر)فوق ليسانس:مهندسي 31138 -دكتري(، :مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم هاي چند رسانه اي)فوق ليسانس30840

:كامپيوتر 31463 -دكتري(، :مهندسي كامپيوتر گرايش      معماري سيستم هاي كامپيوتري)فوق ليسانس31348 -:مهندسي فناوري اطالعات)ليسانس(31280 -دكتري(

:مهندسي فناوري اطالعات گرايش امنيت 31844 -دسي كامپيوتر)ليسانس(:مهن31601 -:كامپيوترگرايش نرم افزار)ليسانس(31464 -گرايش سخت افزار)ليسانس(

:مهندسي فناوري اطالعات 31915 -دكتري(، :مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم هاي اطالعاتي)فوق ليسانس31873 -دكتري(، اطالعات)فوق ليسانس

 -:علوم كامپيوتر)ليسانس(32173 -دكتري(، كامپيوتر گرايش الگوريتم و محاسبات)فوق ليسانس:مهندسي 32161 -دكتري(، گرايش شبكه هاي كامپيوتري)فوق ليسانس

:علمي كاربردي نرم افزار 32479 -دكتري(، :مهندسي كامپيوتر نرم افزار)فوق ليسانس32412 -دكتري(، )فوق ليسانسIT:مهندسي فناوري اطالعات 32213

:علمي كاربردي تكنولوژي ارتباطات و فناوري 32481 -بكه هاي كامپيوتري گرايش طراحي و پياده سازي)ليسانس(:مهندسي تكنولوژي ش32480 -كامپيوتر)ليسانس(

 :علمي كاربردي مهندسي تكنولوژي سيستم هاي سخت افزار رايانه)ليسانس(32482 -)ليسانس(ICTاطالعات

 10190  كارشناس مالي   كارشناس مالي   -كبودراهنگ -همدان مرد 1

 10191  كارشناس مالي   كارشناس مالي   -همدان -همدان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مديريت 31018 -:علمي كاربردي حسابداري)ليسانس(30710 -دكتري(، :حسابرسي)فوق ليسانس30410 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408

MBAدكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي)فوق ليسانس31912 -دكتري(، ليسانسفوق ، :مديريت مالي)ليسانس31074 -دكتري(، )فوق ليسانس- 

 -دكتري(، :حسابداري مديريت)فوق ليسانس32428 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مالي)فوق ليسانس31938

:مالي )مهندسي مالي و مديريت 32571 -:حسابداري امور مالي)ليسانس(32562 -دكتري(، سانس:مديريت كسب و كار گرايش مديريت مالي)فوق لي32432

 دكتري(، فوق ليسانس، ريسک()ليسانس

 10192  كمک كارشناس اداري و مالي   كمک كارشناس اداري و مالي   -همدان -همدان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -:علمي كاربردي حسابداري)فوق ديپلم(30710 -:حسابداري)فوق ديپلم(30408 -:امور مالي و مالياتي)فوق ديپلم(30116 -:امور دولتي)فوق ديپلم(30104

 -:مديريت صنعتي)فوق ديپلم(31065 -:مديريت دولتي)فوق ديپلم(31051 -:مديريت بازرگاني)فوق ديپلم(31034 -:مديريت امور دفتري)فوق ديپلم(31028

:حسابداري كليه گرايش ها)فوق 32304 -:حسابداري دولتي)فوق ديپلم(31883 -:مديريت مالي)فوق ديپلم(31074 -كاربردي)فوق ديپلم(:مديريت صنعتي 31068

 -:حسابداري گرايش مالياتي)فوق ديپلم(32541 -:حسابداري بازرگاني)فوق ديپلم(32540 -:امور اداري)فوق ديپلم(32525 -:بيمه)فوق ديپلم(32421 -ديپلم(

 :خدمات اداري)فوق ديپلم(32563 -:حسابداري امور مالي)فوق ديپلم(32562 -:امار و نيروي انساني)فوق ديپلم(32561

 10193  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   -نهاوند -همدان مرد 1

 10194  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   -همدان -همدان مرد 4

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

، قدرت)ليسانس  -:مهندسي برق 31167 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق)ليسانس31164 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق گرايش قدرت)ليسانس30148

شبكه هاي انتقال و   -:علمي كاربردي برق 32425 -كاربردي گرايش شبكه هاي انتقال و توزيع)ليسانس( -:مهندسي برق علمي 32424 -دكتري(، فوق ليسانس

:مهندسي 32430 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش سيستم هاي قدرت)فوق ليسانس32429 -:مهندسي تكنولوژي برق گرايش قدرت)ليسانس(32427 -توزيع)ليسانس(

 -دكتري(، وي)فوق ليسانس:مهندسي قدرت گرايش تكنولوژي فشار ق32431 -دكتري(، برق گرايش الكترونيک قدرت و ماشين هاي الكتريكي)فوق ليسانس

 دكتري(، :مهندسي برق گرايش برنامه ريزي و مديريت سيستم هاي انرژي)فوق ليسانس32434 -دكتري(، :مهندسي قدرت گرايش مديريت انرژي)فوق ليسانس32433
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 استان يزد توزيع نيروي برق هايفهرست شغل محل

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10195  كارشناس امور اداري   كارشناس امور اداري   -يزد -يزد مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مديريت 31051 -:مديريت بازرگاني)ليسانس(31034 -دكتري(، :مديريت استراتژيک)فوق ليسانس31023 -دكتري(، :مديريت اجرايي)فوق ليسانس31021

 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني)فوق ليسانس31495 -دكتري(، فوق ليسانس، صنعتي)ليسانس:مديريت 31065 -دولتي)ليسانس(

:مديريت 31930 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول)فوق ليسانس31928 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش تشكيالت و روش ها)فوق ليسانس31909

:مديريت بازرگاني گرايش مديريت 32146 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش رفتار سازماني)فوق ليسانس32145 -دكتري(، ل)فوق ليسانسدولتي گرايش مديريت تحو

 :مديريت دولتي گرايش توسعه منابع32235 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش طراحي سازمان هاي دولتي)فوق ليسانس32234 -دكتري(، منابع انساني)فوق ليسانس

گرايش مديريت توسعه سازماني mba:مديريت 32319 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني)فوق ليسانس32236 -دكتري(، انساني)فوق ليسانس

صنعتي گرايش مديريت :مديريت 32470 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري)فوق ليسانس32420 -دكتري(، ومنابع انساني)فوق ليسانس

:مديريت سياست گذاري بخش عمومي گرايش مديريت 32564 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه)فوق ليسانس32549 -دكتري(، عملكرد)فوق ليسانس

:مديريت سياست گذاري 32566 -ي(دكتر، :مديريت سياست گذاري بخش عمومي گرايش مديريت منابع انساني)فوق ليسانس32565 -دكتري(، رفتاري)فوق ليسانس

 دكتري(، :سياست گذاري عمومي)فوق ليسانس32567 -دكتري(، بخش عمومي گرايش مديريت سيستم ها)فوق ليسانس

 10196  كارشناس ايمني و حفاظت كار   كارشناس ايمني و حفاظت كار   -ابركوه -يزد مرد 1

 10197  كارشناس ايمني و حفاظت كار   كارشناس ايمني و حفاظت كار   -خاتم -يزد مرد 1

 10198  كارشناس ايمني و حفاظت كار   كارشناس ايمني و حفاظت كار   -يزد -يزد مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مهندسي 31174 -:مهندسي ايمني گرايش بازرسي فني)ليسانس(31162 -دكتري(، :ايمني صنعتي)فوق ليسانس30134 -دكتري(، :ايمني شناسي)فوق ليسانس30132

:مهندسي ايمني و بازرسي فني گرايش ايمني و 32246 -:مهندسي بهداشت محيط)ليسانس(31175 -دكتري(، فوق ليسانس، بهداشت حرفه اي)ليسانس

 -اظت)ليسانس(ايمني و حف  -:مهندسي بازرسي 32461 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي صنايع گرايش ايمني و محيط كار)ليسانس32460 -حفاظت)ليسانس(

 -:ايمني صنعتي و محيط كار)ليسانس(32464 -:مهندسي ايمني گرايش حفاظت فني)ليسانس(32463 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي ايمني صنعتي)ليسانس32462

:مهندسي ايمني 32555 -دكتري(، :مهندسي سيستم هاي سالمت)فوق ليسانس32554 -دكتري(، :ايمني صنعتي گرايش بهداشت و محيط زيست)فوق ليسانس32465

، بهداشت و ايمني صنعتي)فوق ليسانس HSE:32557 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي ايمني و بازرسي فني)ليسانس32556 -دكتري(، و حفاظت كار)فوق ليسانس

 دكتري(، :بهداشت و محيط زيست)فوق ليسانس32559 -دكتري(، :ايمني)فوق ليسانس32558 -دكتري(

 10199  كارشناس برنامه ريزي   كارشناس برنامه ريزي   -يزد -يزد مرد 2

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت صنعتي كليه گرايش ها)ليسانس31698 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي صنايع     كليه گرايش ها)ليسانس31593

 10200  كارشناس خدمات مشتركين   كارشناس خدمات مشتركين   -ابركوه -يزد مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

، فوق ليسانس، :مديريت دولتي)ليسانس31051 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت بازرگاني)ليسانس31034 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408

فوق ، :حسابداري دولتي)ليسانس31883 -دكتري(، فوق ليسانس، مالي)ليسانس:مديريت 31074 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت صنعتي)ليسانس31065 -دكتري(

 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس31927 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي)فوق ليسانس31912 -دكتري(، ليسانس

:مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري)فوق 32420 -دكتري(، ماليه عمومي)فوق ليسانس :بودجه و32314 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050

:مديريت 32439 -دكتري(، ژيک)فوق ليسانس:مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -دكتري(، :حسابداري مديريت)فوق ليسانس32428 -دكتري(، ليسانس

:مديريت صنعتي گرايش مديريت 32470 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري گرايش حسابرسي)ليسانس32467 -دكتري(، ق ليسانسگرايش مديريت مالي)فو

، :مديريت صنعتي گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32550 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه)فوق ليسانس32549 -دكتري(، عملكرد)فوق ليسانس

 دكتري(
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 هاي آب و فاضالب استان آذربايجان شرقيفهرست شغل محل

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 GIS   10201كارشناس    GISكارشناس  تبريز  -آذربايجان شرقي مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:نقشه برداري 31892 -دكتري(، :نقشه برداري گرايش فتوگرامتري)فوق ليسانس31891 -دكتري(، :سنجش از راه دور و سيستم اطالعات جغرافيايي)فوق ليسانس30637

:مهندسي 31975 -دكتري(، :مهندسي عمران گرايش سنجش از راه دور)فوق ليسانس31931 -دكتري(، ()فوق ليسانسGISگرايش سيستم هاي اطالعات جغرافيايي )

:سنجش از راه دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 32476 -دكتري(، :سنجش از راه دور)فوق ليسانس32127 -دكتري(، نقشه برداري گرايش ژيودزي)فوق ليسانس

، زمين شناختي)فوق ليسانس -:سنجش از راه دور32478 -دكتري(، :سامانه اطالعات جغرافيايي)فوق ليسانس32477 -دكتري(، و خاك)فوق ليسانس آبمطالعات 

 دكتري(

 تبريز  -آذربايجان شرقي مرد 1
)ويژه بخش  ITكارشناس 

  حراست( 
 10202  )ويژه بخش حراست(  ITكارشناس 

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي فناوري اطالعات)ليسانس31280 -دكتري(، :مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم هاي چند رسانه اي)فوق ليسانس30840

 -دكتري(، :مهندسي فناوري اطالعات گرايش امنيت اطالعات)فوق ليسانس31844 -:مهندسي كامپيوتر)ليسانس(31601 -وترگرايش نرم افزار)ليسانس(:كامپي31464

 -دكتري(، :مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار)فوق ليسانس31887 -دكتري(، :مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم هاي اطالعاتي)فوق ليسانس31873

:مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري)فوق 31916 -دكتري(، :مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه هاي كامپيوتري)فوق ليسانس31915

:مهندسي فناوري اطالعات 32213 -:علوم كامپيوتر)ليسانس(32173 -دكتري(، :مهندسي كامپيوتر گرايش الگوريتم و محاسبات)فوق ليسانس32161 -دكتري(، ليسانس

ITليسانس(32479 -دكتري(، )فوق ليسانس(علمي كاربردي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات32481 -:علمي كاربردي نرم افزار كامپيوتر:ICT)ليسانس( 

 اهر  -آذربايجان شرقي مرد / زن 1
و  آبكارشناس ازمايشگاه 

  فاضالب 
 10203  و فاضالب  آبكارشناس ازمايشگاه 

 بناب  -آذربايجان شرقي مرد / زن 1
و  آبكارشناس ازمايشگاه 

  فاضالب 
 10204  و فاضالب  آبكارشناس ازمايشگاه 

 سراب  -آذربايجان شرقي مرد / زن 1
و  آبكارشناس ازمايشگاه 

  فاضالب 
 10205  و فاضالب  آبكارشناس ازمايشگاه 

 مرد / زن 1
 -تبريز -آذربايجان شرقي

 مراغه

و  آبكارشناس ازمايشگاه 

  فاضالب 
 10206  و فاضالب  آبكارشناس ازمايشگاه 

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:شيمي 30680 -(، دكتري:شيمي گرايش شيمي الي)فوق ليسانس30665 -:شيمي)ليسانس(30664 -دكتري(، فوق ليسانس، :بهداشت محيط)ليسانس30180

:مهندسي بهداشت 31175 -:علوم ازمايشگاهي)ليسانس(30721 -دكتري(، فوق ليسانس، كاربردي)ليسانس:شيمي 30684 -دكتري(، معدني)فوق ليسانس

 -:زيست شناسي      ميكروبيولوژي)دكتري(31620 -دكتري(، :مهندسي شيمي گرايش مهندسي فرايند)فوق ليسانس31233 -دكتري(، فوق ليسانس، محيط)ليسانس

فوق ، :مهندسي شيمي)ليسانس31879 -دكتري(، :شيمي گرايش شيمي فيزيک)فوق ليسانس31876 -دكتري(، ليسانس:شيمي گرايش شيمي تجزيه)فوق 31875

:زيست شناسي سلولي 32519 -دكتري(، :زيست شناسي)فوق ليسانس32368 -دكتري(، :مهندسي شيمي گرايش محيط زيست)فوق ليسانس32057 -دكتري(، ليسانس

:مهندسي شيمي گرايش طراحي 32521 -دكتري(، :مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي)فوق ليسانس32520 -س(مولكولي گرايش ميكروبيولوژي)ليسان

:ميكروبيولوژي علوم ازمايشگاهي گرايش 32523 -دكتري(، :مهندسي شيمي گرايش كنترل فرايندهاي شيميايي)فوق ليسانس32522 -دكتري(، فرايندها)فوق ليسانس

 دكتري(، سميكروب شناسي)فوق ليسان

 10207  كارشناس امور اداري   كارشناس امور اداري  تبريز  -آذربايجان شرقي مرد 2

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مديريت 31051 -:مديريت بازرگاني)ليسانس(31034 -دكتري(، :مديريت استراتژيک)فوق ليسانس31023 -دكتري(، :مديريت اجرايي)فوق ليسانس31021
:مديريت دولتي گرايش 31909 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني)فوق ليسانس31495 -:مديريت صنعتي)ليسانس(31065 -دولتي)ليسانس(

:مديريت دولتي گرايش مديريت تحول)فوق 31930 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول)فوق ليسانس31928 -دكتري(، تشكيالت و روش ها)فوق ليسانس
، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت منابع انساني)فوق ليسانس32146 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش رفتار سازماني)فوق ليسانس32145 -دكتري(، ليسانس
 -دكتري(، ي)فوق ليسانس:مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انسان32235 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش طراحي سازمان هاي دولتي)فوق ليسانس32234 -دكتري(
، گرايش مديريت توسعه سازماني ومنابع انساني)فوق ليسانسmba:مديريت 32319 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني)فوق ليسانس32236
 -دكتري(، گرايش مديريت عملكرد)فوق ليسانس:مديريت صنعتي 32470 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري)فوق ليسانس32420 -دكتري(
 -دكتري(، :مديريت سياست گذاري بخش عمومي گرايش مديريت رفتاري)فوق ليسانس32564 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه)فوق ليسانس32549
:مديريت سياست گذاري بخش عمومي گرايش مديريت 32566 -دكتري(، :مديريت سياست گذاري بخش عمومي گرايش مديريت منابع انساني)فوق ليسانس32565

 دكتري(، :سياست گذاري عمومي)فوق ليسانس32567 -دكتري(، سيستم ها)فوق ليسانس
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 هاي آب و فاضالب استان آذربايجان شرقيفهرست شغل محلادامه 

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10208  كارشناس برنامه ريزي   كارشناس برنامه ريزي  تبريز  -آذربايجان شرقي مرد 2

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت صنعتي كليه گرايش ها)ليسانس31698 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي صنايع     كليه گرايش ها)ليسانس31593

 10209  كارشناس خدمات مشتركين   كارشناس خدمات مشتركين  ملكان  -آذربايجان شرقي مرد 1

 10210  كارشناس خدمات مشتركين   كارشناس خدمات مشتركين  هاديشهر  -آذربايجان شرقي مرد 1

 10211  كارشناس خدمات مشتركين   كارشناس خدمات مشتركين  هشترود  -آذربايجان شرقي مرد 1

 مرد 1
 -تبريز -آذربايجان شرقي

 شبستر
 10212  كارشناس خدمات مشتركين   كارشناس خدمات مشتركين 

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -:مديريت صنعتي)ليسانس(31065 -:مديريت دولتي)ليسانس(31051 -:مديريت بازرگاني)ليسانس(31034 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408

 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي)فوق ليسانس31912 -:حسابداري دولتي)ليسانس(31883 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت مالي)ليسانس31074

، :بودجه و ماليه عمومي)فوق ليسانس32314 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس31927

:حسابداري 32428 -دكتري(، :مديريت ريسک)فوق ليسانس32422 -دكتري(، گرايش مديريت كيفيت و بهره وري)فوق ليسانس:مديريت صنعتي 32420 -دكتري(

، :مديريت گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32439 -دكتري(، ژيک)فوق ليسانس:مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -دكتري(، مديريت)فوق ليسانس

:مديريت صنعتي گرايش 32549 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد)فوق ليسانس32470 -:حسابداري گرايش حسابرسي)ليسانس(32467 -دكتري(

 دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32550 -دكتري(، مديريت پروژه)فوق ليسانس

 10213  كارشناس مالي   كارشناس مالي  اذر شهر  -آذربايجان شرقي مرد 1

 10214  كارشناس مالي   كارشناس مالي  اهر  -آذربايجان شرقي مرد 1

 10215  كارشناس مالي   كارشناس مالي  خسروشاه  -آذربايجان شرقي مرد 1

 10216  كارشناس مالي   كارشناس مالي  مراغه  -آذربايجان شرقي مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مديريت 31018 -:علمي كاربردي حسابداري)ليسانس(30710 -دكتري(، :حسابرسي)فوق ليسانس30410 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408

MBAدكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي)فوق ليسانس31912 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت مالي)ليسانس31074 -دكتري(، )فوق ليسانس- 

 -دكتري(، :مديريت ريسک)فوق ليسانس32422 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مالي)فوق ليسانس31938

 -مالي)ليسانس( :حسابداري امور32562 -دكتري(، :مديريت كسب و كار گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32432 -دكتري(، :حسابداري مديريت)فوق ليسانس32428

 دكتري(، فوق ليسانس، :مالي )مهندسي مالي و مديريت ريسک()ليسانس32571

 10217  كارشناس نرم افزار   كارشناس نرم افزار  تبريز  -آذربايجان شرقي مرد 1

 10218  مهندس عمران   مهندس عمران  خمارلو  -آذربايجان شرقي مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

و  آب:عمران گرايش شبكه هاي 30862 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش 30845 -)ليسانس(آب:عمران گرايش 30843 -:عمران)ليسانس(30842

وق :مهندسي عمران گرايش   سازه)ف31257 -:عمران گرايش عمران)ليسانس(30868 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش علمي كاربردي 30863 -فاضالب)ليسانس(

 -دكتري(، و فاضالب)فوق ليسانس آب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31267 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31266 -دكتري(، ليسانس

 -دكتري(، ليسانس:مهندسي عمران گرايش سازه)فوق 31888 -:مهندسي عمران)ليسانس(31682 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي فناوري اطالعات)ليسانس31280

، )فوق ليسانسآب:مديريت منابع 32088 -دكتري(، :مهندسي عمران گرايش سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس32081 -:مهندسي عمران عمران)ليسانس(31903

و  آبگرايش  :مهندسي عمران32129 -)ليسانس(آب:مهندسي عمران گرايش 32106 -دكتري(، :سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس32098 -دكتري(

:مهندسي مديريت 32497 -دكتري(، و سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس آب:مهندسي 32496 -دكتري(، :مهندسي سازه)فوق ليسانس32495 -فاضالب)ليسانس(

:مهندسي عمران گرايش 32560 -دكتري(، و سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس آب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 32508 -دكتري(، )فوق ليسانسآبمنابع 

 دكتري(، طراحي)فوق ليسانس

 10219  مهندس عمران   مهندس عمران  سراب  -آذربايجان شرقي مرد 1
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 هاي آب و فاضالب استان آذربايجان شرقيفهرست شغل محلادامه 

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10220  مهندس عمران   مهندس عمران  شبستر  -آذربايجان شرقي مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

و  آب:عمران گرايش شبكه هاي 30862 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش 30845 -)ليسانس(آب:عمران گرايش 30843 -:عمران)ليسانس(30842

:مهندسي عمران گرايش   سازه)فوق 31257 -:عمران گرايش عمران)ليسانس(30868 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش علمي كاربردي 30863 -فاضالب)ليسانس(

 -دكتري(، و فاضالب)فوق ليسانس آب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31267 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31266 -دكتري(، ليسانس

:مهندسي عمران 32081 -:مهندسي عمران عمران)ليسانس(31903 -دكتري(، سازه)فوق ليسانس :مهندسي عمران گرايش31888 -:مهندسي عمران)ليسانس(31682

 -دكتري(، :سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس32098 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مديريت منابع 32088 -دكتري(، گرايش سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس

 -دكتري(، :مهندسي سازه)فوق ليسانس32495 -و فاضالب)ليسانس( آب:مهندسي عمران گرايش 32129 -)ليسانس(آب:مهندسي عمران گرايش 32106

:مهندسي عمران گرايش 32508 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي مديريت منابع 32497 -دكتري(، و سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس آب:مهندسي 32496

 دكتري(، :مهندسي عمران گرايش طراحي)فوق ليسانس32560 -دكتري(، و سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس آبمهندسي 

 مرد 1
عجب   -آذربايجان شرقي

 شير
 10221  مهندس عمران   مهندس عمران 

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

و  آب:عمران گرايش شبكه هاي 30862 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش 30845 -)ليسانس(آب:عمران گرايش 30843 -:عمران)ليسانس(30842

:مهندسي عمران گرايش   سازه)فوق 31257 -:عمران گرايش عمران)ليسانس(30868 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش علمي كاربردي 30863 -فاضالب)ليسانس(

 -دكتري(، و فاضالب)فوق ليسانس آبان گرايش مهندسي :مهندسي عمر31267 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31266 -دكتري(، ليسانس

:مهندسي عمران 32081 -:مهندسي عمران عمران)ليسانس(31903 -دكتري(، :مهندسي عمران گرايش سازه)فوق ليسانس31888 -:مهندسي عمران)ليسانس(31682

 -دكتري(، :سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس32098 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مديريت منابع 32088 -دكتري(، گرايش سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس

 -دكتري(، :مهندسي سازه)فوق ليسانس32495 -و فاضالب)ليسانس( آب:مهندسي عمران گرايش 32129 -)ليسانس(آب:مهندسي عمران گرايش 32106

:مهندسي عمران گرايش 32508 -دكتري(، )فوق ليسانسآببع :مهندسي مديريت منا32497 -دكتري(، و سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس آب:مهندسي 32496

 دكتري(، :مهندسي عمران گرايش طراحي)فوق ليسانس32560 -دكتري(، و سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس آبمهندسي 

 10222  مهندس عمران   مهندس عمران  قره اغاج  -آذربايجان شرقي مرد 1

 10223  مهندس عمران   مهندس عمران  هوراند  -آذربايجان شرقي مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

و  آب:عمران گرايش شبكه هاي 30862 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش 30845 -)ليسانس(آب:عمران گرايش 30843 -:عمران)ليسانس(30842

:مهندسي عمران گرايش   سازه)فوق 31257 -:عمران گرايش عمران)ليسانس(30868 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش علمي كاربردي 30863 -فاضالب)ليسانس(

 -دكتري(، و فاضالب)فوق ليسانس آب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31267 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31266 -دكتري(، ليسانس

:مهندسي عمران 32081 -:مهندسي عمران عمران)ليسانس(31903 -دكتري(، سازه)فوق ليسانس :مهندسي عمران گرايش31888 -:مهندسي عمران)ليسانس(31682

 -دكتري(، :سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس32098 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مديريت منابع 32088 -دكتري(، گرايش سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس

 -دكتري(، :مهندسي سازه)فوق ليسانس32495 -و فاضالب)ليسانس( آبندسي عمران گرايش :مه32129 -)ليسانس(آب:مهندسي عمران گرايش 32106

:مهندسي عمران گرايش 32508 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي مديريت منابع 32497 -دكتري(، و سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس آب:مهندسي 32496

 دكتري(، :مهندسي عمران گرايش طراحي)فوق ليسانس32560 -دكتري(، و سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس آبمهندسي 

 10224  مهندس مكانيک   مهندس مكانيک  ميانه  -آذربايجان شرقي مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، ليسانس :مكاترونيک)فوق31383 -:مهندسي مكانيک گرايش حرارت سياالت)ليسانس(31327 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي مكانيک)ليسانس31324

 دكتري(، :مهندسي مكانيک گرايش تبديل انرژي)فوق ليسانس31906
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 هاي آب و فاضالب استان آذربايجان غربيفهرست شغل محل

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10225  كارشناس حقوقي   كارشناس حقوقي  اروميه  -آذربايجان غربي مرد / زن 2

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

، :حقوق خصوصي)فوق ليسانس30431 -دكتري(، :حقوق بين الملل)فوق ليسانس30423 -دكتري(، :حقوق اقتصادي)فوق ليسانس30421 -:حقوق)ليسانس(30417
:حقوق 32084 -دكتري(، ليسانس:حقوق عمومي)فوق 31686 -:حقوق قضايي)ليسانس(30435 -دكتري(، :حقوق شركت هاي تجاري)فوق ليسانس30432 -دكتري(

 دكتري(، :حقوق ثبت اسناد و امالك)فوق ليسانس32426 -دكتري(، :حقوق جزا)فوق ليسانس32423 -دكتري(، محيط زيست)فوق ليسانس

 10226  كارشناس خدمات مشتركين   كارشناس خدمات مشتركين  پلدشت  -آذربايجان غربي مرد 1

 10227  كارشناس خدمات مشتركين   كارشناس خدمات مشتركين  شاهيندژ  -آذربايجان غربي مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -:مديريت صنعتي)ليسانس(31065 -:مديريت دولتي)ليسانس(31051 -:مديريت بازرگاني)ليسانس(31034 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408
 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي)فوق ليسانس31912 -:حسابداري دولتي)ليسانس(31883 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت مالي)ليسانس31074
، :بودجه و ماليه عمومي)فوق ليسانس32314 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس31927
:حسابداري 32428 -دكتري(، :مديريت ريسک)فوق ليسانس32422 -دكتري(، گرايش مديريت كيفيت و بهره وري)فوق ليسانس:مديريت صنعتي 32420 -دكتري(

، :مديريت گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32439 -دكتري(، ژيک)فوق ليسانس:مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -دكتري(، مديريت)فوق ليسانس
:مديريت صنعتي گرايش 32549 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد)فوق ليسانس32470 -:حسابداري گرايش حسابرسي)ليسانس(32467 -ي(دكتر

 دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32550 -دكتري(، مديريت پروژه)فوق ليسانس

 10228  كارشناس مالي   كارشناس مالي  چالدران  -آذربايجان غربي مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مديريت 31018 -:علمي كاربردي حسابداري)ليسانس(30710 -دكتري(، :حسابرسي)فوق ليسانس30410 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408
MBAدكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي)فوق ليسانس31912 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت مالي)ليسانس31074 -دكتري(، )فوق ليسانس- 

 -دكتري(، :مديريت ريسک)فوق ليسانس32422 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مالي)فوق ليسانس31938
 -:حسابداري امور مالي)ليسانس(32562 -دكتري(، ايش مديريت مالي)فوق ليسانس:مديريت كسب و كار گر32432 -دكتري(، :حسابداري مديريت)فوق ليسانس32428
 دكتري(، فوق ليسانس، :مالي )مهندسي مالي و مديريت ريسک()ليسانس32571

 10229  مهندس عمران   مهندس عمران  اروميه  -آذربايجان غربي مرد / زن 2

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

و  آب:عمران گرايش شبكه هاي 30862 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش 30845 -)ليسانس(آب:عمران گرايش 30843 -:عمران)ليسانس(30842
:مهندسي عمران گرايش   سازه)فوق 31257 -:عمران گرايش عمران)ليسانس(30868 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش علمي كاربردي 30863 -فاضالب)ليسانس(

 -دكتري(، و فاضالب)فوق ليسانس آب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31267 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31266 -دكتري(، ليسانس
:مهندسي عمران 32081 -:مهندسي عمران عمران)ليسانس(31903 -دكتري(، :مهندسي عمران گرايش سازه)فوق ليسانس31888 -:مهندسي عمران)ليسانس(31682

:مهندسي 32106 -دكتري(، :سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس32098 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مديريت منابع 32088 -زه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس(گرايش سا
سازه و  آب:مهندسي 32496 -دكتري(، :مهندسي سازه)فوق ليسانس32495 -و فاضالب)ليسانس( آب:مهندسي عمران گرايش 32129 -)ليسانس(آبعمران گرايش 

و سازه هاي  آب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 32508 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي مديريت منابع 32497 -دكتري(، هاي هيدروليكي)فوق ليسانس
 دكتري(، :مهندسي عمران گرايش طراحي)فوق ليسانس32560 -دكتري(، هيدروليكي)فوق ليسانس

 10230  مهندس عمران   مهندس عمران  شاهيندژ  -آذربايجان غربي مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

و  آب:عمران گرايش شبكه هاي 30862 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش 30845 -)ليسانس(آب:عمران گرايش 30843 -:عمران)ليسانس(30842
:مهندسي عمران گرايش   سازه)فوق 31257 -:عمران گرايش عمران)ليسانس(30868 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش علمي كاربردي 30863 -فاضالب)ليسانس(

 -دكتري(، و فاضالب)فوق ليسانس آب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31267 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31266 -دكتري(، ليسانس
:مهندسي عمران 32081 -:مهندسي عمران عمران)ليسانس(31903 -دكتري(، سازه)فوق ليسانس :مهندسي عمران گرايش31888 -:مهندسي عمران)ليسانس(31682

 -دكتري(، :سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس32098 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مديريت منابع 32088 -دكتري(، گرايش سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس
 -دكتري(، :مهندسي سازه)فوق ليسانس32495 -و فاضالب)ليسانس( آبندسي عمران گرايش :مه32129 -)ليسانس(آب:مهندسي عمران گرايش 32106
:مهندسي عمران گرايش 32508 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي مديريت منابع 32497 -دكتري(، و سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس آب:مهندسي 32496

 دكتري(، :مهندسي عمران گرايش طراحي)فوق ليسانس32560 -دكتري(، و سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس آبمهندسي 

 10231  مهندس مكانيک   مهندس مكانيک  تكاب  -آذربايجان غربي مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، ليسانس:مكاترونيک)فوق 31383 -:مهندسي مكانيک گرايش حرارت سياالت)ليسانس(31327 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي مكانيک)ليسانس31324
 دكتري(، :مهندسي مكانيک گرايش تبديل انرژي)فوق ليسانس31906
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 هاي آب و فاضالب استان اصفهانفهرست شغل محل

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 اصفهان  -اصفهان مرد / زن 1
و  آبكارشناس ازمايشگاه 

  فاضالب 
 10232  و فاضالب  آبكارشناس ازمايشگاه 

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:شيمي 30680 -دكتري(، :شيمي گرايش شيمي الي)فوق ليسانس30665 -:شيمي)ليسانس(30664 -دكتري(، فوق ليسانس، :بهداشت محيط)ليسانس30180

:مهندسي بهداشت 31175 -ازمايشگاهي)ليسانس(:علوم 30721 -دكتري(، فوق ليسانس، :شيمي كاربردي)ليسانس30684 -دكتري(، معدني)فوق ليسانس

 -:زيست شناسي      ميكروبيولوژي)دكتري(31620 -دكتري(، :مهندسي شيمي گرايش مهندسي فرايند)فوق ليسانس31233 -دكتري(، فوق ليسانس، محيط)ليسانس

فوق ، :مهندسي شيمي)ليسانس31879 -دكتري(، سانس:شيمي گرايش شيمي فيزيک)فوق لي31876 -دكتري(، :شيمي گرايش شيمي تجزيه)فوق ليسانس31875

:زيست شناسي سلولي 32519 -دكتري(، :زيست شناسي)فوق ليسانس32368 -دكتري(، :مهندسي شيمي گرايش محيط زيست)فوق ليسانس32057 -دكتري(، ليسانس

:مهندسي شيمي گرايش طراحي 32521 -دكتري(، ليسانس:مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي)فوق 32520 -مولكولي گرايش ميكروبيولوژي)ليسانس(

:ميكروبيولوژي علوم ازمايشگاهي گرايش 32523 -دكتري(، :مهندسي شيمي گرايش كنترل فرايندهاي شيميايي)فوق ليسانس32522 -دكتري(، فرايندها)فوق ليسانس

 دكتري(، ميكروب شناسي)فوق ليسانس

 اصفهان  -اصفهان مرد 1
كارشناس بهداشت و كنترل 

  و فاضالب  آبكيفي 

و  آبكارشناس بهداشت و كنترل كيفي 

  فاضالب 
10233 

 زرين شهر  -اصفهان مرد 1
كارشناس بهداشت و كنترل 

  و فاضالب  آبكيفي 

و  آبكارشناس بهداشت و كنترل كيفي 

  فاضالب 
10234 

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي بهداشت محيط)ليسانس31175 -دكتري(، فوق ليسانس، :بهداشت محيط)ليسانس30180

 10235  كارشناس مالي   كارشناس مالي  اصفهان  -اصفهان مرد 1

 10236  كارشناس مالي   كارشناس مالي  چادگان  -اصفهان مرد 1

 10237  كارشناس مالي   كارشناس مالي  خور و بيابانک  -اصفهان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مديريت 31018 -:علمي كاربردي حسابداري)ليسانس(30710 -دكتري(، :حسابرسي)فوق ليسانس30410 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408

MBAدكتري(، دولتي)فوق ليسانس :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي31912 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت مالي)ليسانس31074 -دكتري(، )فوق ليسانس- 

 -دكتري(، :مديريت ريسک)فوق ليسانس32422 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مالي)فوق ليسانس31938

 -:حسابداري امور مالي)ليسانس(32562 -دكتري(، :مديريت كسب و كار گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32432 -دكتري(، :حسابداري مديريت)فوق ليسانس32428

 دكتري(، فوق ليسانس، :مالي )مهندسي مالي و مديريت ريسک()ليسانس32571

 10238  كارشناس مالي   كارشناس مالي  فريدونشهر  -اصفهان مرد 1

 10239  كارشناس مالي   كارشناس مالي  نايين  -اصفهان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مديريت 31018 -:علمي كاربردي حسابداري)ليسانس(30710 -دكتري(، :حسابرسي)فوق ليسانس30410 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408

MBAدكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي)فوق ليسانس31912 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت مالي)ليسانس31074 -دكتري(، )فوق ليسانس- 

 -دكتري(، :مديريت ريسک)فوق ليسانس32422 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مالي)فوق ليسانس31938

 -مالي)ليسانس( :حسابداري امور32562 -دكتري(، :مديريت كسب و كار گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32432 -دكتري(، :حسابداري مديريت)فوق ليسانس32428

 دكتري(، فوق ليسانس، :مالي )مهندسي مالي و مديريت ريسک()ليسانس32571

 10240  كارشناس نرم افزار   كارشناس نرم افزار  اصفهان  -اصفهان مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي فناوري اطالعات)ليسانس31280 -دكتري(، :مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم هاي چند رسانه اي)فوق ليسانس30840

:مهندسي 31601 -:كامپيوترگرايش نرم افزار)ليسانس(31464 -دكتري(، :مهندسي كامپيوتر گرايش      معماري سيستم هاي كامپيوتري)فوق ليسانس31348

:مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم هاي 31873 -دكتري(، ق ليسانس:مهندسي فناوري اطالعات گرايش امنيت اطالعات)فو31844 -كامپيوتر)ليسانس(

:مهندسي كامپيوتر گرايش الگوريتم 32161 -دكتري(، :مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه هاي كامپيوتري)فوق ليسانس31915 -دكتري(، اطالعاتي)فوق ليسانس

:مهندسي كامپيوتر نرم 32412 -دكتري(، )فوق ليسانسIT:مهندسي فناوري اطالعات 32213 -ر)ليسانس(:علوم كامپيوت32173 -دكتري(، و محاسبات)فوق ليسانس

:مهندسي تكنولوژي شبكه هاي كامپيوتري گرايش طراحي و پياده 32480 -:علمي كاربردي نرم افزار كامپيوتر)ليسانس(32479 -دكتري(، افزار)فوق ليسانس

 )ليسانس(ICTكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات:علمي كاربردي ت32481 -سازي)ليسانس(
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 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10241  مهندس برق ـ الكترونيک   مهندس برق ـ الكترونيک  اصفهان  -اصفهان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

، فوق ليسانس، :مهندسي برق)ليسانس31164 -:مهندسي الكترونيک)ليسانس(31160 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق  گرايش الكترونيک)ليسانس30147

 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش برنامه ريزي و مديريت سيستم هاي انرژي)فوق ليسانس32434 -:مهندسي تكنولوژي برق الكترونيک)ليسانس(32387 -دكتري(

 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيک)فوق ليسانس32447 -:الكترونيک كاربردي)ليسانس(32446 -:علمي كاربردي الكترونيک)ليسانس(32444

، لكترونيک ديجيتال)فوق ليسانس:مهندسي برق گرايش سيستم هاي ا32450 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش افزاره هاي ميكر و نانو الكترونيک)فوق ليسانس32448

 دكتري(

 10242  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت  اصفهان  -اصفهان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

، قدرت)ليسانس  -:مهندسي برق 31167 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق)ليسانس31164 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق گرايش قدرت)ليسانس30148

 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش سيستم هاي قدرت)فوق ليسانس32429 -:مهندسي تكنولوژي برق گرايش قدرت)ليسانس(32427 -دكتري(، فوق ليسانس

، وي)فوق ليسانس:مهندسي قدرت گرايش تكنولوژي فشار ق32431 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش الكترونيک قدرت و ماشين هاي الكتريكي)فوق ليسانس32430

 دكتري(، :مهندسي قدرت گرايش مديريت انرژي)فوق ليسانس32433 -دكتري(

 10243  مهندس برق ـ مخابرات   مهندس برق ـ مخابرات  اصفهان  -اصفهان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -:مخابرات علمي كاربردي سوييچ)ليسانس(32466 -دكتري(، ليسانسفوق ، :مهندسي برق)ليسانس31164 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش  مخابرات)ليسانس30149

:كارشناسي كاربردي 32473 -:كارشناسي كاربردي مخابرات گرايش سوييچ)ليسانس(32471 -:علمي كاربردي مهندسي تكنولوژي مخابرات انتقال)ليسانس(32468

:مهندسي برق گرايش 32484 -:كاربردي مخابرات گرايش انتقال)ليسانس(32475 -ليسانس(:كاربردي مخابرات گرايش سوييچ)32474 -مخابرات گرايش انتقال)ليسانس(

:مهندسي برق گرايش مخابرات نوري)فوق 32486 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج)فوق ليسانس32485 -دكتري(، مخابرات ميدان)فوق ليسانس

، :مهندسي برق گرايش شبكه هاي مخابراتي)فوق ليسانس32488 -دكتري(، رات امن و رمزنگاري)فوق ليسانس:مهندسي برق گرايش مخاب32487 -دكتري(، ليسانس

 :مهندسي تكنولوژي مخابرات گرايش سوييچ هاي شبكه ثابت)ليسانس(32553 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم)فوق ليسانس32489 -دكتري(

 10244  مهندس عمران   مهندس عمران  اصفهان  -اصفهان مرد 2

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

و  آب:عمران گرايش شبكه هاي 30862 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش 30845 -)ليسانس(آب:عمران گرايش 30843 -:عمران)ليسانس(30842

:مهندسي عمران گرايش   سازه)فوق 31257 -ان)ليسانس(:عمران گرايش عمر30868 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش علمي كاربردي 30863 -فاضالب)ليسانس(

 -دكتري(، و فاضالب)فوق ليسانس آب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31267 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31266 -دكتري(، ليسانس

:مهندسي عمران 32081 -:مهندسي عمران عمران)ليسانس(31903 -دكتري(، :مهندسي عمران گرايش سازه)فوق ليسانس31888 -:مهندسي عمران)ليسانس(31682

 -دكتري(، :سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس32098 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مديريت منابع 32088 -دكتري(، گرايش سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس

 -دكتري(، :مهندسي سازه)فوق ليسانس32495 -و فاضالب)ليسانس( بآ:مهندسي عمران گرايش 32129 -)ليسانس(آب:مهندسي عمران گرايش 32106

:مهندسي عمران گرايش 32508 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي مديريت منابع 32497 -دكتري(، و سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس آب:مهندسي 32496

 دكتري(، ان گرايش طراحي)فوق ليسانس:مهندسي عمر32560 -دكتري(، و سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس آبمهندسي 

 10245  مهندس عمران   مهندس عمران  بويين و مياندشت  -اصفهان مرد 1

 10246  مهندس عمران   مهندس عمران  تيران و كرون  -اصفهان مرد 1

 10247  مهندس عمران   مهندس عمران  خوانسار  -اصفهان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

و  آب:عمران گرايش شبكه هاي 30862 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش 30845 -)ليسانس(آب:عمران گرايش 30843 -:عمران)ليسانس(30842

سازه)فوق :مهندسي عمران گرايش   31257 -:عمران گرايش عمران)ليسانس(30868 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش علمي كاربردي 30863 -فاضالب)ليسانس(

 -و فاضالب)فوق ليسانس( آب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31267 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31266 -دكتري(، ليسانس

هندسي عمران :م32081 -:مهندسي عمران عمران)ليسانس(31903 -دكتري(، :مهندسي عمران گرايش سازه)فوق ليسانس31888 -:مهندسي عمران)ليسانس(31682

 -دكتري(، :سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس32098 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مديريت منابع 32088 -دكتري(، گرايش سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس

 -دكتري( ،ليسانس:مهندسي سازه)فوق32495 -و فاضالب)ليسانس( آب:مهندسي عمران گرايش 32129 -)ليسانس(آب:مهندسي عمران گرايش 32106

:مهندسي عمران گرايش 32508 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي مديريت منابع 32497 -دكتري(، و سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس آب:مهندسي 32496

 دكتري(، :مهندسي عمران گرايش طراحي)فوق ليسانس32560 -دكتري(، و سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس آبمهندسي 
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 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10248  مهندس عمران   مهندس عمران  دهاقان  -اصفهان مرد 3

 رشته هاي تحصيلي مجاز: 

-:عمران گرايش شبكه هاي اب و فاضالب)ليسانس(30862-فاضالب)ليسانس(:عمران گرايش اب و 30845-:عمران گرايش اب)ليسانس(30843-:عمران)ليسانس(30842

-:مهندسي عمران گرايش   سازه)فوق ليسانس,دكتري(31257-:عمران گرايش عمران)ليسانس(30868-:عمران گرايش علمي كاربردي اب و فاضالب)ليسانس(30863

:مهندسي 31682-ندسي عمران گرايش مهندسي اب و فاضالب)فوق ليسانس,دكتري(:مه31267-:مهندسي عمران گرايش مهندسي اب)فوق ليسانس,دكتري(31266

:مهندسي عمران گرايش سازه هاي 32081-:مهندسي عمران عمران)ليسانس(31903-:مهندسي عمران گرايش سازه)فوق ليسانس,دكتري(31888-عمران)ليسانس(

:مهندسي عمران 32106-:سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس,دكتري(32098-,دكتري(:مديريت منابع اب)فوق ليسانس32088-هيدروليكي)فوق ليسانس,دكتري(

:مهندسي اب و سازه هاي 32496-:مهندسي سازه)فوق ليسانس,دكتري(32495-:مهندسي عمران گرايش اب و فاضالب)ليسانس(32129-گرايش اب)ليسانس(

:مهندسي عمران گرايش مهندسي اب و سازه هاي هيدروليكي)فوق 32508-ليسانس,دكتري(:مهندسي مديريت منابع اب)فوق 32497-هيدروليكي)فوق ليسانس,دكتري(

 :مهندسي عمران گرايش طراحي)فوق ليسانس,دكتري(32560-ليسانس,دكتري(

 10249  مهندس عمران   مهندس عمران  سميرم  -اصفهان مرد 1

 رشته هاي تحصيلي مجاز: 

-:عمران گرايش شبكه هاي اب و فاضالب)ليسانس(30862-:عمران گرايش اب و فاضالب)ليسانس(30845-اب)ليسانس(:عمران گرايش 30843-:عمران)ليسانس(30842

-:مهندسي عمران گرايش   سازه)فوق ليسانس,دكتري(31257-:عمران گرايش عمران)ليسانس(30868-:عمران گرايش علمي كاربردي اب و فاضالب)ليسانس(30863

:مهندسي 31682-:مهندسي عمران گرايش مهندسي اب و فاضالب)فوق ليسانس,دكتري(31267-ندسي اب)فوق ليسانس,دكتري(:مهندسي عمران گرايش مه31266

:مهندسي عمران گرايش سازه هاي 32081-:مهندسي عمران عمران)ليسانس(31903-:مهندسي عمران گرايش سازه)فوق ليسانس,دكتري(31888-عمران)ليسانس(

:مهندسي عمران 32106-:سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس,دكتري(32098-:مديريت منابع اب)فوق ليسانس,دكتري(32088-(هيدروليكي)فوق ليسانس,دكتري

:مهندسي اب و سازه هاي 32496-:مهندسي سازه)فوق ليسانس,دكتري(32495-:مهندسي عمران گرايش اب و فاضالب)ليسانس(32129-گرايش اب)ليسانس(

:مهندسي عمران گرايش مهندسي اب و سازه هاي هيدروليكي)فوق 32508-:مهندسي مديريت منابع اب)فوق ليسانس,دكتري(32497-هيدروليكي)فوق ليسانس,دكتري(

 :مهندسي عمران گرايش طراحي)فوق ليسانس,دكتري(32560-ليسانس,دكتري(

 10250  مهندس عمران   مهندس عمران  فريدونشهر  -اصفهان مرد 1

 10251  مهندس عمران   مهندس عمران  نطنز  -اصفهان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

و  آب:عمران گرايش شبكه هاي 30862 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش 30845 -)ليسانس(آب:عمران گرايش 30843 -:عمران)ليسانس(30842

:مهندسي عمران گرايش   سازه)فوق 31257 -:عمران گرايش عمران)ليسانس(30868 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش علمي كاربردي 30863 -فاضالب)ليسانس(

 -دكتري(، و فاضالب)فوق ليسانس آب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31267 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31266 -دكتري(، ليسانس

:مهندسي عمران 32081 -:مهندسي عمران عمران)ليسانس(31903 -دكتري(، سازه)فوق ليسانس :مهندسي عمران گرايش31888 -:مهندسي عمران)ليسانس(31682

 -دكتري(، :سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس32098 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مديريت منابع 32088 -دكتري(، گرايش سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس

 -دكتري(، :مهندسي سازه)فوق ليسانس32495 -و فاضالب)ليسانس( آبندسي عمران گرايش :مه32129 -)ليسانس(آب:مهندسي عمران گرايش 32106

:مهندسي عمران گرايش 32508 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي مديريت منابع 32497 -دكتري(، و سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس آب:مهندسي 32496

 دكتري(، :مهندسي عمران گرايش طراحي)فوق ليسانس32560 -دكتري(، و سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس آبمهندسي 

 10252  مهندس مكانيک   مهندس مكانيک  اصفهان  -اصفهان مرد 2

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، :مكاترونيک)فوق ليسانس31383 -:مهندسي مكانيک گرايش حرارت سياالت)ليسانس(31327 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي مكانيک)ليسانس31324

 دكتري(، :مهندسي مكانيک گرايش تبديل انرژي)فوق ليسانس31906

 10253  برداري مهندس نقشه  برداري مهندس نقشه اصفهان -اصفهان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

فوق ، :مهندسي نقشه برداري)ليسانس31885 -:مهندسي عمران)ليسانس(31682 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي عمران گرايش نقشه برداري)ليسانس31277

 -دكتري(، :مهندسي نقشه برداري گرايش ژيودزي)فوق ليسانس31975 -دكتري(، :مهندسي عمران گرايش نقشه برداري ژيودزي)فوق ليسانس31904 -دكتري(، ليسانس

  -دكتري(، فتوگرامتري)فوق ليسانس -:نقشه برداري گرايش نقشه برداري32499
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 هاي آب و فاضالب استان البرزشغل محلفهرست 

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 كرج  -البرز مرد / زن 1
و  آبكارشناس ازمايشگاه 

  فاضالب 
 10254  و فاضالب  آبكارشناس ازمايشگاه 

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:شيمي 30680 -دكتري(، :شيمي گرايش شيمي الي)فوق ليسانس30665 -:شيمي)ليسانس(30664 -دكتري(، فوق ليسانس، :بهداشت محيط)ليسانس30180
:مهندسي بهداشت 31175 -:علوم ازمايشگاهي)ليسانس(30721 -دكتري(، فوق ليسانس، :شيمي كاربردي)ليسانس30684 -دكتري(، معدني)فوق ليسانس

 -:زيست شناسي      ميكروبيولوژي)دكتري(31620 -دكتري(، ش مهندسي فرايند)فوق ليسانس:مهندسي شيمي گراي31233 -دكتري(، فوق ليسانس، محيط)ليسانس
فوق ، :مهندسي شيمي)ليسانس31879 -دكتري(، :شيمي گرايش شيمي فيزيک)فوق ليسانس31876 -دكتري(، :شيمي گرايش شيمي تجزيه)فوق ليسانس31875
:زيست شناسي سلولي 32519 -دكتري(، :زيست شناسي)فوق ليسانس32368 -دكتري(، وق ليسانس:مهندسي شيمي گرايش محيط زيست)ف32057 -دكتري(، ليسانس

:مهندسي شيمي گرايش طراحي 32521 -دكتري(، :مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي)فوق ليسانس32520 -مولكولي گرايش ميكروبيولوژي)ليسانس(
:ميكروبيولوژي علوم ازمايشگاهي گرايش 32523 -دكتري(، ايش كنترل فرايندهاي شيميايي)فوق ليسانس:مهندسي شيمي گر32522 -دكتري(، فرايندها)فوق ليسانس

 دكتري(، ميكروب شناسي)فوق ليسانس

 10255  كارشناس ايمني و حفاظت كار   كارشناس ايمني و حفاظت كار  اشتهارد  -البرز مرد / زن 1

 10256  كارشناس ايمني و حفاظت كار   كارشناس ايمني و حفاظت كار  فرديس  -البرز مرد / زن 1

 10257  كارشناس ايمني و حفاظت كار   كارشناس ايمني و حفاظت كار  كوهسار  -البرز مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مهندسي 31174 -:مهندسي ايمني گرايش بازرسي فني)ليسانس(31162 -دكتري(، :ايمني صنعتي)فوق ليسانس30134 -دكتري(، :ايمني شناسي)فوق ليسانس30132
:مهندسي صنايع گرايش ايمني و 32460 -:مهندسي ايمني و بازرسي فني گرايش ايمني و حفاظت)ليسانس(32246 -دكتري(، فوق ليسانس، بهداشت حرفه اي)ليسانس

 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي ايمني صنعتي)ليسانس32462 -يمني و حفاظت)ليسانس(ا  -:مهندسي بازرسي 32461 -دكتري(، فوق ليسانس، محيط كار)ليسانس
:ايمني صنعتي گرايش بهداشت و محيط زيست)فوق 32465 -:ايمني صنعتي و محيط كار)ليسانس(32464 -:مهندسي ايمني گرايش حفاظت فني)ليسانس(32463
:مهندسي 32556 -دكتري(، :مهندسي ايمني و حفاظت كار)فوق ليسانس32555 -دكتري(، انس:مهندسي سيستم هاي سالمت)فوق ليس32554 -دكتري(، ليسانس

 -دكتري(، :ايمني)فوق ليسانس32558 -دكتري(، بهداشت و ايمني صنعتي)فوق ليسانس HSE:32557 -دكتري(، فوق ليسانس، ايمني و بازرسي فني)ليسانس
 دكتري(، :بهداشت و محيط زيست)فوق ليسانس32559

 10258  كارشناس حقوقي   كارشناس حقوقي  كرج  -البرز مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

، :حقوق خصوصي)فوق ليسانس30431 -دكتري(، :حقوق بين الملل)فوق ليسانس30423 -دكتري(، :حقوق اقتصادي)فوق ليسانس30421 -:حقوق)ليسانس(30417

:حقوق 32084 -دكتري(، :حقوق عمومي)فوق ليسانس31686 -:حقوق قضايي)ليسانس(30435 -دكتري(، :حقوق شركت هاي تجاري)فوق ليسانس30432 -دكتري(

 دكتري(، :حقوق ثبت اسناد و امالك)فوق ليسانس32426 -دكتري(، :حقوق جزا)فوق ليسانس32423 -دكتري(، محيط زيست)فوق ليسانس

 10259  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت  مهرشهر  -البرز مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

، قدرت)ليسانس  -:مهندسي برق 31167 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق)ليسانس31164 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق گرايش قدرت)ليسانس30148

 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش سيستم هاي قدرت)فوق ليسانس32429 -:مهندسي تكنولوژي برق گرايش قدرت)ليسانس(32427 -دكتري(، فوق ليسانس

، :مهندسي قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي)فوق ليسانس32431 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش الكترونيک قدرت و ماشين هاي الكتريكي)فوق ليسانس32430

 دكتري(، :مهندسي قدرت گرايش مديريت انرژي)فوق ليسانس32433 -دكتري(

 10260  مهندس عمران   مهندس عمران  كرج  -البرز مرد / زن 4

 10261  مهندس عمران   مهندس عمران  كمالشهر  -البرز مرد 1

 10262  مهندس عمران   مهندس عمران  نظراباد  -البرز مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

و  آب:عمران گرايش شبكه هاي 30862 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش 30845 -)ليسانس(آب:عمران گرايش 30843 -:عمران)ليسانس(30842
:مهندسي عمران گرايش   سازه)فوق 31257 -:عمران گرايش عمران)ليسانس(30868 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش علمي كاربردي 30863 -فاضالب)ليسانس(

 -دكتري(، و فاضالب)فوق ليسانس آب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31267 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31266 -دكتري(، ليسانس
:مهندسي عمران 32081 -:مهندسي عمران عمران)ليسانس(31903 -دكتري(، :مهندسي عمران گرايش سازه)فوق ليسانس31888 -:مهندسي عمران)ليسانس(31682

 -دكتري(، :سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس32098 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مديريت منابع 32088 -كتري(د، گرايش سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس
 -دكتري(، :مهندسي سازه)فوق ليسانس32495 -و فاضالب)ليسانس( آب:مهندسي عمران گرايش 32129 -)ليسانس(آب:مهندسي عمران گرايش 32106
:مهندسي عمران گرايش 32508 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي مديريت منابع 32497 -دكتري(، ليسانسو سازه هاي هيدروليكي)فوق  آب:مهندسي 32496

 دكتري(، :مهندسي عمران گرايش طراحي)فوق ليسانس32560 -دكتري(، و سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس آبمهندسي 
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 هاي آب و فاضالب استان البرزفهرست شغل محلادامه 

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10263  مهندس عمران   مهندس عمران  كرج -البرز مرد 4

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

و  آب:عمران گرايش شبكه هاي 30862 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش 30845 -)ليسانس(آب:عمران گرايش 30843 -:عمران)ليسانس(30842

:مهندسي عمران گرايش   سازه)فوق 31257 -:عمران گرايش عمران)ليسانس(30868 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش علمي كاربردي 30863 -فاضالب)ليسانس(

 -دكتري(، و فاضالب)فوق ليسانس آب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31267 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31266 -دكتري(، ليسانس

:مهندسي عمران 32081 -:مهندسي عمران عمران)ليسانس(31903 -دكتري(، :مهندسي عمران گرايش سازه)فوق ليسانس31888-:مهندسي عمران)ليسانس(31682

 -تري(دك، :سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس32098 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مديريت منابع 32088 -دكتري(، گرايش سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس

 -دكتري(، :مهندسي سازه)فوق ليسانس32495 -و فاضالب)ليسانس( آب:مهندسي عمران گرايش 32129 -)ليسانس(آب:مهندسي عمران گرايش 32106

:مهندسي عمران گرايش 32508 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي مديريت منابع 32497 -دكتري(، و سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس آب:مهندسي 32496

  دكتري(، :مهندسي عمران گرايش طراحي)فوق ليسانس32560 -دكتري(، و سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس آبمهندسي 

 10264  مهندس مكانيک   مهندس مكانيک  كمالشهر  -البرز مرد / زن 1

 10265  مهندس مكانيک   مهندس مكانيک  محمدشهر  -البرز مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، :مكاترونيک)فوق ليسانس31383 -:مهندسي مكانيک گرايش حرارت سياالت)ليسانس(31327 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي مكانيک)ليسانس31324

 دكتري(، :مهندسي مكانيک گرايش تبديل انرژي)فوق ليسانس31906
 

 

 هاي آب و فاضالب استان ايالمفهرست شغل محل

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10266  كارشناس خدمات مشتركين   كارشناس خدمات مشتركين  بدره  -ايالم مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -:مديريت صنعتي)ليسانس(31065 -:مديريت دولتي)ليسانس(31051 -:مديريت بازرگاني)ليسانس(31034 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408
 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي)فوق ليسانس31912 -:حسابداري دولتي)ليسانس(31883 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت مالي)ليسانس31074
، :بودجه و ماليه عمومي)فوق ليسانس32314 -دكتري( ،:مهندسي مالي)فوق ليسانس32050 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس31927
:حسابداري 32428 -دكتري(، :مديريت ريسک)فوق ليسانس32422 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري)فوق ليسانس32420 -دكتري(

، :مديريت گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32439 -دكتري(، ژيک)فوق ليسانس:مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -دكتري(، مديريت)فوق ليسانس
:مديريت صنعتي گرايش 32549 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد)فوق ليسانس32470 -:حسابداري گرايش حسابرسي)ليسانس(32467 -دكتري(

 دكتري(، گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس:مديريت صنعتي 32550 -دكتري(، مديريت پروژه)فوق ليسانس

 پذيرش افراد صرفاً از ميان افراد بومي استان ايالم صورت مي پذيرد. شرايط اختصاصي:

 10267  كارشناس روابط عمومي   كارشناس روابط عمومي  ايالم  -ايالم مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:علوم 30724 -:روزنامه نگاري)ليسانس(30525 -دكتري(، فوق ليسانس، :روابط عمومي)ليسانس30503 -دكتري(، فوق ليسانس، :ارتباط تصويري)ليسانس30052
:علوم ارتباطات اجتماعي گرايش 30737 -:علوم ارتباطات اجتماعي)ليسانس(30735 -:علوم اجتماعي گرايش روابط عمومي)ليسانس(30731 -اجتماعي)ليسانس(

 -:علوم اجتماعي گرايش پژوهشگري علوم اجتماعي)ليسانس(31638 -دكتري(، :مطالعات فرهنگي و رسانه)فوق ليسانس31116 -دكتري(، نگاري)فوق ليسانسروزنامه
:علوم اجتماعي گرايش روزنامه 32440 -:علوم اجتماعي گرايش ارتباطات اجتماعي)ليسانس(31905 -دكتري(، :علوم اجتماعي گرايش مردم شناسي)فوق ليسانس31640

 -دكتري(، :مديريت رسانه اي)فوق ليسانس32442 -دكتري(، :ارتباطات اجتماعي گرايش تحقيق در ارتباطات اجتماعي)فوق ليسانس32441 -س(نگاري)ليسان
 دكتري(، :ارتباطات اجتماعي گرايش تبليغات فرهنگي)فوق ليسانس32445 -دكتري(، :فرهنگ و رسانه)فوق ليسانس32443

 از ميان افراد بومي استان ايالم صورت مي پذيرد. پذيرش افراد صرفاً شرايط اختصاصي:

 10268  كارشناس مالي   كارشناس مالي  ايالم  -ايالم مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مديريت 31018 -:علمي كاربردي حسابداري)ليسانس(30710 -دكتري(، :حسابرسي)فوق ليسانس30410 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408
MBAدكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي)فوق ليسانس31912 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت مالي)ليسانس31074 -دكتري(، )فوق ليسانس- 

 -دكتري(، ليسانس:مديريت ريسک)فوق 32422 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مالي)فوق ليسانس31938
 -:حسابداري امور مالي)ليسانس(32562 -دكتري(، :مديريت كسب و كار گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32432 -دكتري(، :حسابداري مديريت)فوق ليسانس32428
 دكتري(، فوق ليسانس، :مالي )مهندسي مالي و مديريت ريسک()ليسانس32571

 يان افراد بومي استان ايالم صورت مي پذيرد.پذيرش افراد صرفاً از م شرايط اختصاصي:
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 هاي آب و فاضالب استان ايالمفهرست شغل محلادامه 

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10269  كارشناس نرم افزار   كارشناس نرم افزار  دهلران  -ايالم مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي فناوري اطالعات)ليسانس31280 -دكتري(، اطالعات گرايش سيستم هاي چند رسانه اي)فوق ليسانس:مهندسي فناوري 30840

:مهندسي 31601 -:كامپيوترگرايش نرم افزار)ليسانس(31464 -دكتري(، :مهندسي كامپيوتر گرايش      معماري سيستم هاي كامپيوتري)فوق ليسانس31348

:مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم هاي 31873 -دكتري(، :مهندسي فناوري اطالعات گرايش امنيت اطالعات)فوق ليسانس31844 -سانس(كامپيوتر)لي

الگوريتم :مهندسي كامپيوتر گرايش 32161 -دكتري(، :مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه هاي كامپيوتري)فوق ليسانس31915 -دكتري(، اطالعاتي)فوق ليسانس

:مهندسي كامپيوتر نرم 32412 -دكتري(، )فوق ليسانسIT:مهندسي فناوري اطالعات 32213 -:علوم كامپيوتر)ليسانس(32173 -دكتري(، و محاسبات)فوق ليسانس

كامپيوتري گرايش طراحي و پياده :مهندسي تكنولوژي شبكه هاي 32480 -:علمي كاربردي نرم افزار كامپيوتر)ليسانس(32479 -دكتري(، افزار)فوق ليسانس

 )ليسانس(ICT:علمي كاربردي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات32481 -سازي)ليسانس(

 پذيرش افراد صرفاً از ميان افراد بومي استان ايالم صورت مي پذيرد. شرايط اختصاصي:
 

 

 هاي آب و فاضالب استان بوشهرفهرست شغل محل

 كد شغل محل شغل رشته شغلي خدمتمحل  جنس پذيرش تعداد

 بوشهر  -بوشهر مرد / زن 2
و  آبكارشناس ازمايشگاه 

  فاضالب 
 10270  و فاضالب  آبكارشناس ازمايشگاه 

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:شيمي معدني)فوق 30680 -دكتري(، :شيمي گرايش شيمي الي)فوق ليسانس30665 -:شيمي)ليسانس(30664 -دكتري(، فوق ليسانس، :بهداشت محيط)ليسانس30180
فوق ، :مهندسي بهداشت محيط)ليسانس31175 -:علوم ازمايشگاهي)ليسانس(30721 -دكتري(، فوق ليسانس، :شيمي كاربردي)ليسانس30684 -دكتري(، ليسانس
:شيمي گرايش 31875 -ميكروبيولوژي)دكتري(:زيست شناسي      31620 -دكتري(، :مهندسي شيمي گرايش مهندسي فرايند)فوق ليسانس31233 -دكتري(، ليسانس

 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي شيمي)ليسانس31879 -دكتري(، :شيمي گرايش شيمي فيزيک)فوق ليسانس31876 -دكتري(، شيمي تجزيه)فوق ليسانس
:زيست شناسي سلولي مولكولي گرايش 32519 -دكتري(، :زيست شناسي)فوق ليسانس32368 -دكتري(، :مهندسي شيمي گرايش محيط زيست)فوق ليسانس32057

، :مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايندها)فوق ليسانس32521 -دكتري(، :مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي)فوق ليسانس32520 -ميكروبيولوژي)ليسانس(
وبيولوژي علوم ازمايشگاهي گرايش ميكروب شناسي)فوق :ميكر32523 -دكتري(، :مهندسي شيمي گرايش كنترل فرايندهاي شيميايي)فوق ليسانس32522 -دكتري(
 دكتري(، ليسانس

 پذيرش افراد صرفاً از ميان افراد بومي استان بوشهر صورت پذيرد. شرايط اختصاصي:

 10271  كارشناس برنامه ريزي   كارشناس برنامه ريزي  بوشهر  -بوشهر مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت صنعتي كليه گرايش ها)ليسانس31698 -دكتري(، فوق ليسانس، كليه گرايش ها)ليسانس:مهندسي صنايع     31593

 پذيرش افراد صرفاً از ميان افراد بومي استان بوشهر صورت پذيرد. شرايط اختصاصي:

 بوشهر  -بوشهر مرد 1
كارشناس بهداشت و كنترل 

  و فاضالب  آبكيفي 
 10272   و فاضالب آبكارشناس بهداشت و كنترل كيفي 

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي بهداشت محيط)ليسانس31175 -دكتري(، فوق ليسانس، :بهداشت محيط)ليسانس30180

 پذيرش افراد صرفاً از ميان افراد بومي استان بوشهر صورت پذيرد. شرايط اختصاصي:

 10273  كارشناس خدمات مشتركين   كارشناس خدمات مشتركين  بوشهر  -بوشهر مرد 2

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -:مديريت صنعتي)ليسانس(31065 -:مديريت دولتي)ليسانس(31051 -:مديريت بازرگاني)ليسانس(31034 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408
 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي)فوق ليسانس31912 -:حسابداري دولتي)ليسانس(31883 -دكتري(، ليسانسفوق ، :مديريت مالي)ليسانس31074
، :بودجه و ماليه عمومي)فوق ليسانس32314 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس31927
:حسابداري 32428 -دكتري(، :مديريت ريسک)فوق ليسانس32422 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري)فوق ليسانس32420 -دكتري(

، فوق ليسانس:مديريت گرايش مديريت مالي)32439 -دكتري(، ژيک)فوق ليسانس:مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -دكتري(، مديريت)فوق ليسانس
:مديريت صنعتي گرايش 32549 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد)فوق ليسانس32470 -:حسابداري گرايش حسابرسي)ليسانس(32467 -دكتري(

 دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32550 -دكتري(، مديريت پروژه)فوق ليسانس

 افراد صرفاً از ميان افراد بومي استان بوشهر صورت پذيرد.پذيرش  شرايط اختصاصي:
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 هاي آب و فاضالب استان بوشهرفهرست شغل محلادامه 

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10274  كارشناس مالي   كارشناس مالي  بوشهر  -بوشهر مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مديريت 31018 -:علمي كاربردي حسابداري)ليسانس(30710 -دكتري(، :حسابرسي)فوق ليسانس30410 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408
MBAدكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي)فوق ليسانس31912 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت مالي)ليسانس31074 -دكتري(، )فوق ليسانس- 

 -دكتري(، :مديريت ريسک)فوق ليسانس32422 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050 -دكتري(، ي گرايش مالي)فوق ليسانس:مديريت صنعت31938
 -:حسابداري امور مالي)ليسانس(32562 -دكتري(، :مديريت كسب و كار گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32432 -دكتري(، :حسابداري مديريت)فوق ليسانس32428
 دكتري(، فوق ليسانس، )مهندسي مالي و مديريت ريسک()ليسانس :مالي32571

 پذيرش افراد صرفاً از ميان افراد بومي استان بوشهر صورت پذيرد. شرايط اختصاصي:

 10275  كارشناس نرم افزار   كارشناس نرم افزار  بوشهر  -بوشهر مرد 2

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي فناوري اطالعات)ليسانس31280 -دكتري(، سيستم هاي چند رسانه اي)فوق ليسانس:مهندسي فناوري اطالعات گرايش 30840
:مهندسي 31601 -:كامپيوترگرايش نرم افزار)ليسانس(31464 -دكتري(، :مهندسي كامپيوتر گرايش      معماري سيستم هاي كامپيوتري)فوق ليسانس31348

:مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم هاي 31873 -دكتري(، هندسي فناوري اطالعات گرايش امنيت اطالعات)فوق ليسانس:م31844 -كامپيوتر)ليسانس(
:مهندسي كامپيوتر گرايش الگوريتم 32161 -دكتري(، :مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه هاي كامپيوتري)فوق ليسانس31915 -دكتري(، اطالعاتي)فوق ليسانس

:مهندسي كامپيوتر نرم 32412 -دكتري(، )فوق ليسانسIT:مهندسي فناوري اطالعات 32213 -:علوم كامپيوتر)ليسانس(32173 -دكتري(، سبات)فوق ليسانسو محا
و پياده  :مهندسي تكنولوژي شبكه هاي كامپيوتري گرايش طراحي32480 -:علمي كاربردي نرم افزار كامپيوتر)ليسانس(32479 -دكتري(، افزار)فوق ليسانس

 )ليسانس(ICT:علمي كاربردي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات32481 -سازي)ليسانس(

 پذيرش افراد صرفاً از ميان افراد بومي استان بوشهر صورت پذيرد. شرايط اختصاصي:

 10276  مهندس مكانيک   مهندس مكانيک  بوشهر  -بوشهر مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، :مكاترونيک)فوق ليسانس31383 -:مهندسي مكانيک گرايش حرارت سياالت)ليسانس(31327 -دكتري(، فوق ليسانس، مكانيک)ليسانس :مهندسي31324
 دكتري(، :مهندسي مكانيک گرايش تبديل انرژي)فوق ليسانس31906

 پذيرش افراد صرفاً از ميان افراد بومي استان بوشهر صورت پذيرد. شرايط اختصاصي:
 

 

 هاي آب و فاضالب استان تهرانفهرست شغل محل

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 GIS   10277كارشناس    GISكارشناس  تهران  -تهران مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:نقشه برداري 31892 -دكتري(، گرايش فتوگرامتري)فوق ليسانس :نقشه برداري31891 -دكتري(، :سنجش از راه دور و سيستم اطالعات جغرافيايي)فوق ليسانس30637
:مهندسي 31975 -دكتري(، :مهندسي عمران گرايش سنجش از راه دور)فوق ليسانس31931 -دكتري(، ()فوق ليسانسGISگرايش سيستم هاي اطالعات جغرافيايي )
:سنجش از راه دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 32476 -دكتري(، )فوق ليسانس:سنجش از راه دور32127 -دكتري(، نقشه برداري گرايش ژيودزي)فوق ليسانس

، زمين شناختي)فوق ليسانس -:سنجش از راه دور32478 -دكتري(، :سامانه اطالعات جغرافيايي)فوق ليسانس32477 -دكتري(، و خاك)فوق ليسانس آبمطالعات 
 دكتري(

 تهران  -تهران مرد 1
و  آبكارشناس ازمايشگاه 

  فاضالب 
 10278  و فاضالب  آبكارشناس ازمايشگاه 

 تهرانسر  -تهران مرد 1
و  آبكارشناس ازمايشگاه 

  فاضالب 
 10279  و فاضالب  آبكارشناس ازمايشگاه 

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:شيمي معدني)فوق 30680 -دكتري(، الي)فوق ليسانس:شيمي گرايش شيمي 30665 -:شيمي)ليسانس(30664 -دكتري(، فوق ليسانس، :بهداشت محيط)ليسانس30180
فوق ، :مهندسي بهداشت محيط)ليسانس31175 -:علوم ازمايشگاهي)ليسانس(30721 -دكتري(، فوق ليسانس، :شيمي كاربردي)ليسانس30684 -دكتري(، ليسانس
:شيمي گرايش 31875 -:زيست شناسي      ميكروبيولوژي)دكتري(31620 -دكتري(، :مهندسي شيمي گرايش مهندسي فرايند)فوق ليسانس31233 -دكتري(، ليسانس

 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي شيمي)ليسانس31879 -دكتري(، :شيمي گرايش شيمي فيزيک)فوق ليسانس31876 -دكتري(، شيمي تجزيه)فوق ليسانس
:زيست شناسي سلولي مولكولي گرايش 32519 -دكتري(، فوق ليسانس:زيست شناسي)32368 -دكتري(، :مهندسي شيمي گرايش محيط زيست)فوق ليسانس32057

، :مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايندها)فوق ليسانس32521 -دكتري(، :مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي)فوق ليسانس32520 -ميكروبيولوژي)ليسانس(
:ميكروبيولوژي علوم ازمايشگاهي گرايش ميكروب شناسي)فوق 32523 -دكتري(، نس:مهندسي شيمي گرايش كنترل فرايندهاي شيميايي)فوق ليسا32522 -دكتري(
 دكتري(، ليسانس
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 هاي آب و فاضالب استان تهرانفهرست شغل محلادامه 

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10280  كارشناس امار   كارشناس امار  تهران  -تهران مرد / زن 1

 10281  كارشناس امار   كارشناس امار  ورامين  -تهران زنمرد /  1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، فوق ليسانس، :امار اجتماعي و اقتصادي)ليسانس31855 -دكتري(، فوق ليسانس، :امار رياضي)ليسانس30022 -دكتري(، فوق ليسانس، :امار)ليسانس30018

 دكتري(، ليسانسفوق ، :امار و كاربردها)ليسانس32435

 10283  كارشناس امور اداري   كارشناس امور اداري  تهران  -تهران مرد 2

 10282  كارشناس امور اداري   كارشناس امور اداري  تهران  -تهران مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مديريت 31051 -:مديريت بازرگاني)ليسانس(31034 -دكتري(، :مديريت استراتژيک)فوق ليسانس31023 -دكتري(، :مديريت اجرايي)فوق ليسانس31021
:مديريت دولتي گرايش 31909 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني)فوق ليسانس31495 -:مديريت صنعتي)ليسانس(31065 -دولتي)ليسانس(

:مديريت دولتي گرايش مديريت تحول)فوق 31930 -دكتري(، تحول)فوق ليسانس :مديريت بازرگاني گرايش مديريت31928 -دكتري(، تشكيالت و روش ها)فوق ليسانس
، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت منابع انساني)فوق ليسانس32146 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش رفتار سازماني)فوق ليسانس32145 -دكتري(، ليسانس
 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني)فوق ليسانس32235 -دكتري(، ولتي)فوق ليسانس:مديريت دولتي گرايش طراحي سازمان هاي د32234 -دكتري(
 -دكتري(، گرايش مديريت توسعه سازماني ومنابع انساني)فوق ليسانسmba:مديريت 32319 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني)فوق ليسانس32236
 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد)فوق ليسانس32470 -دكتري(، مديريت كيفيت و بهره وري)فوق ليسانس :مديريت صنعتي گرايش32420
 -دكتري(، :مديريت سياست گذاري بخش عمومي گرايش مديريت رفتاري)فوق ليسانس32564 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه)فوق ليسانس32549
:مديريت سياست گذاري بخش عمومي گرايش مديريت 32566 -دكتري(، گذاري بخش عمومي گرايش مديريت منابع انساني)فوق ليسانس:مديريت سياست 32565

 دكتري(، :سياست گذاري عمومي)فوق ليسانس32567 -دكتري(، سيستم ها)فوق ليسانس

 10284  كارشناس امور اداري   كارشناس امور اداري  واوان  -تهران مرد 1

 10285  كارشناس امور اداري   كارشناس امور اداري  ورامين  -تهران مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مديريت 31051 -:مديريت بازرگاني)ليسانس(31034 -دكتري(، :مديريت استراتژيک)فوق ليسانس31023 -دكتري(، :مديريت اجرايي)فوق ليسانس31021
:مديريت دولتي گرايش 31909 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني)فوق ليسانس31495 -صنعتي)ليسانس(:مديريت 31065 -دولتي)ليسانس(

:مديريت دولتي گرايش مديريت تحول)فوق 31930 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول)فوق ليسانس31928 -دكتري(، تشكيالت و روش ها)فوق ليسانس
، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت منابع انساني)فوق ليسانس32146 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش رفتار سازماني)فوق ليسانس32145 -(دكتري، ليسانس
 -دكتري( ،:مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني)فوق ليسانس32235 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش طراحي سازمان هاي دولتي)فوق ليسانس32234 -دكتري(
 -دكتري(، گرايش مديريت توسعه سازماني ومنابع انساني)فوق ليسانسmba:مديريت 32319 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني)فوق ليسانس32236
 -دكتري(، كرد)فوق ليسانس:مديريت صنعتي گرايش مديريت عمل32470 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري)فوق ليسانس32420
 -دكتري(، :مديريت سياست گذاري بخش عمومي گرايش مديريت رفتاري)فوق ليسانس32564 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه)فوق ليسانس32549
گذاري بخش عمومي گرايش مديريت  :مديريت سياست32566 -دكتري(، :مديريت سياست گذاري بخش عمومي گرايش مديريت منابع انساني)فوق ليسانس32565

 دكتري(، :سياست گذاري عمومي)فوق ليسانس32567 -دكتري(، سيستم ها)فوق ليسانس

 10286  كارشناس انبار و تداركات   كارشناس انبار و تداركات  تهران  -تهران مرد 2

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:علمي كاربردي 30710 -دكتري(، :حسابرسي)فوق ليسانس30410 -:حسابداري و امور مالي)ليسانس(30409 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408
فوق ، :مديريت مالي)ليسانس31074 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت بازرگاني)ليسانس31034 -دكتري(، )فوق ليسانسMBA:مديريت 31018 -حسابداري)ليسانس(

 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مالي)فوق ليسانس31938 -دكتري(، دولتي گرايش مديريت مالي دولتي)فوق ليسانس:مديريت 31912 -دكتري(، ليسانس
:حسابداري 32428 -دكتري(، :مديريت ريسک)فوق ليسانس32422 -:حسابداري كليه گرايش ها)ليسانس(32304 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050

ژيک)فوق :مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -دكتري(، :مديريت كسب و كار گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32432 -دكتري(، مديريت)فوق ليسانس
 دكتري(، :مديريت گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32439 -دكتري(، ليسانس

 10287  كارشناس ايمني و حفاظت كار   كارشناس ايمني و حفاظت كار  تهران  -تهران مرد 2

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مهندسي 31174 -:مهندسي ايمني گرايش بازرسي فني)ليسانس(31162 -دكتري(، :ايمني صنعتي)فوق ليسانس30134 -دكتري(، :ايمني شناسي)فوق ليسانس30132
:مهندسي صنايع گرايش ايمني و 32460 -بازرسي فني گرايش ايمني و حفاظت)ليسانس(:مهندسي ايمني و 32246 -دكتري(، فوق ليسانس، بهداشت حرفه اي)ليسانس

 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي ايمني صنعتي)ليسانس32462 -ايمني و حفاظت)ليسانس(  -:مهندسي بازرسي 32461 -دكتري(، فوق ليسانس، محيط كار)ليسانس
:ايمني صنعتي گرايش بهداشت و محيط زيست)فوق 32465 -:ايمني صنعتي و محيط كار)ليسانس(32464 -:مهندسي ايمني گرايش حفاظت فني)ليسانس(32463
:مهندسي 32556 -دكتري(، :مهندسي ايمني و حفاظت كار)فوق ليسانس32555 -دكتري(فوق ليسانس، :مهندسي سيستم هاي سالمت)32554 -دكتري(، ليسانس

 -دكتري(، :ايمني)فوق ليسانس32558 -دكتري(، بهداشت و ايمني صنعتي)فوق ليسانس HSE:32557 -ري(دكت، فوق ليسانس، ايمني و بازرسي فني)ليسانس
 دكتري(، :بهداشت و محيط زيست)فوق ليسانس32559
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 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10288  كارشناس بازرگاني   كارشناس بازرگاني  تهران  -تهران مرد 6

 10289  كارشناس بازرگاني   كارشناس بازرگاني  رودهن  -تهران مرد 1

 10290  كارشناس بازرگاني   كارشناس بازرگاني  واوان  -تهران مرد 2

 10291  كارشناس بازرگاني   كارشناس بازرگاني  ورامين  -تهران مرد 2

 مجاز: هاي تحصيليرشته

 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت بازرگاني)ليسانس31034 -دكتري(، )فوق ليسانسMBA:مديريت 31018 -:علوم اقتصادي گرايش اقتصاد بازرگاني)ليسانس(30743

گرايش مديريت مالي  :مديريت دولتي31912 -دكتري(، :مديريت مالي)فوق ليسانس31074 -:مديريت صنعتي)ليسانس(31065 -:مديريت دولتي)ليسانس(31051

 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مالي)فوق ليسانس31938 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس31927 -دكتري(، دولتي)فوق ليسانس

:مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي)فوق 32311 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي)فوق ليسانس32310 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050

:مديريت كسب و كار)فوق 32545 -دكتري(، :مديريت بازرگاني كليه گرايشها)فوق ليسانس32524 -دكتري(، :مديريت ريسک)فوق ليسانس32422 -دكتري(، ليسانس

:مديريت 32569 -دكتري(، بازرگاني گرايش مديريت بازاريابي)فوق ليسانس:مديريت 32568 -دكتري(، :بازاريابي كليه گرايشها)فوق ليسانس32548 -دكتري(، ليسانس

 دكتري(، بازرگاني گرايش مديريت سياست گذاري بازرگاني)فوق ليسانس

 10292  كارشناس بررسي هاي اقتصادي   هاي اقتصادي كارشناس بررسي تهران  -تهران مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:علوم اقتصادي گرايش اقتصاد 30743 -دكتري(، :توسعه اقتصادي و برنامه ريزي)فوق ليسانس30308 -دكتري(، هاي اقتصادي)فوق ليسانس :برنامه ريزي سيستم30161

وق :اقتصاد انرژي)ف31735 -دكتري(، :علوم اقتصادي كليه گرايش ها)فوق ليسانس30748 -:علوم اقتصادي گرايش اقتصاد نظري)ليسانس(30745 -بازرگاني)ليسانس(

 دكتري(، فوق ليسانس، :علوم اقتصادي)ليسانس32570 -دكتري(، ليسانس

 تهران  -تهران مرد 1
كارشناس بهداشت و كنترل 

  و فاضالب  آبكيفي 
 10293   و فاضالب آبكارشناس بهداشت و كنترل كيفي 

 ورامين  -تهران مرد 1
كارشناس بهداشت و كنترل 

  و فاضالب  آبكيفي 
 10294   و فاضالب آبكارشناس بهداشت و كنترل كيفي 

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي بهداشت محيط)ليسانس31175 -دكتري(، فوق ليسانس، :بهداشت محيط)ليسانس30180

 10295  كارشناس بيمه   كارشناس بيمه  تهران  -تهران مرد / زن 2

 10296  كارشناس بيمه   كارشناس بيمه  رودهن  -تهران مرد 1

 10297  كارشناس بيمه   كارشناس بيمه  ورامين  -تهران مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

مالي :مديريت 32238 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه)فوق ليسانس32051 -:مديريت بيمه)ليسانس(31035 -دكتري(، :امار بيمه)فوق ليسانس30021

 دكتري(، :مديريت ريسک)فوق ليسانس32422 -:بيمه)ليسانس(32421 -دكتري(، گرايش بيمه)فوق ليسانس

 10298  كارشناس حقوقي   كارشناس حقوقي  تهران  -تهران مرد 3

 10299  كارشناس حقوقي   كارشناس حقوقي  تهران  -تهران مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

، :حقوق خصوصي)فوق ليسانس30431 -دكتري(، :حقوق بين الملل)فوق ليسانس30423 -دكتري(، :حقوق اقتصادي)فوق ليسانس30421 -:حقوق)ليسانس(30417

 :حقوق32084 -دكتري(، :حقوق عمومي)فوق ليسانس31686 -:حقوق قضايي)ليسانس(30435 -دكتري(، :حقوق شركت هاي تجاري)فوق ليسانس30432 -دكتري(

 دكتري(، :حقوق ثبت اسناد و امالك)فوق ليسانس32426 -دكتري(، :حقوق جزا)فوق ليسانس32423 -دكتري(، محيط زيست)فوق ليسانس

 10300  كارشناس حقوقي   كارشناس حقوقي  واوان  -تهران مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

، :حقوق خصوصي)فوق ليسانس30431 -دكتري(، :حقوق بين الملل)فوق ليسانس30423 -دكتري(، :حقوق اقتصادي)فوق ليسانس30421 -:حقوق)ليسانس(30417

:حقوق 32084 -دكتري(، :حقوق عمومي)فوق ليسانس31686 -:حقوق قضايي)ليسانس(30435 -دكتري(، :حقوق شركت هاي تجاري)فوق ليسانس30432 -دكتري(

 دكتري(، :حقوق ثبت اسناد و امالك)فوق ليسانس32426 -كتري(د، :حقوق جزا)فوق ليسانس32423 -دكتري(، محيط زيست)فوق ليسانس
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 10301  كارشناس كنترل پروژه   كارشناس كنترل پروژه  تهران  -تهران مرد 1

 10302  كارشناس كنترل پروژه   كارشناس كنترل پروژه  تهران  -تهران مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 دكتري(، :مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه)فوق ليسانس32143

 10303  كارشناس مالي   كارشناس مالي  تهران  -تهران مرد 5

 10304  كارشناس مالي   كارشناس مالي  تهران  -تهران مرد / زن 2

 10305  كارشناس مالي   كارشناس مالي  تهرانسر  -تهران مرد 1

 10306  كارشناس مالي   كارشناس مالي  تهرانسر  -تهران مرد / زن 1

 10307  كارشناس مالي   كارشناس مالي  رودهن  -تهران مرد 2

 10308  كارشناس مالي   كارشناس مالي  واوان  -تهران مرد 2

 10309  كارشناس مالي   كارشناس مالي  ورامين  -تهران مرد / زن 1

 10310  كارشناس مالي   كارشناس مالي  ورامين  -تهران مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مديريت 31018 -:علمي كاربردي حسابداري)ليسانس(30710 -دكتري(، :حسابرسي)فوق ليسانس30410 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408

MBA دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي)فوق ليسانس31912 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت مالي)ليسانس31074 -دكتري(، ليسانس)فوق- 

 -دكتري(، :مديريت ريسک)فوق ليسانس32422 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مالي)فوق ليسانس31938

 -:حسابداري امور مالي)ليسانس(32562 -دكتري(، :مديريت كسب و كار گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32432 -دكتري(، :حسابداري مديريت)فوق ليسانس32428

 دكتري(، فوق ليسانس، :مالي )مهندسي مالي و مديريت ريسک()ليسانس32571

 10311  كارشناس نرم افزار   كارشناس نرم افزار  تهران  -تهران مرد / زن 3

 10312  كارشناس نرم افزار   كارشناس نرم افزار  تهران  -تهران مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي فناوري اطالعات)ليسانس31280 -دكتري(، :مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم هاي چند رسانه اي)فوق ليسانس30840
:مهندسي 31601 -:كامپيوترگرايش نرم افزار)ليسانس(31464 -دكتري(، معماري سيستم هاي كامپيوتري)فوق ليسانس :مهندسي كامپيوتر گرايش31348

سيستم هاي :مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 31873 -دكتري(، :مهندسي فناوري اطالعات گرايش امنيت اطالعات)فوق ليسانس31844 -كامپيوتر)ليسانس(
:مهندسي كامپيوتر گرايش الگوريتم 32161 -دكتري(، :مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه هاي كامپيوتري)فوق ليسانس31915 -دكتري(، اطالعاتي)فوق ليسانس

:مهندسي كامپيوتر نرم 32412 -(دكتري، )فوق ليسانسIT:مهندسي فناوري اطالعات 32213 -:علوم كامپيوتر)ليسانس(32173 -دكتري(، و محاسبات)فوق ليسانس
:مهندسي تكنولوژي شبكه هاي كامپيوتري گرايش طراحي و پياده 32480 -:علمي كاربردي نرم افزار كامپيوتر)ليسانس(32479 -دكتري(، افزار)فوق ليسانس

 )ليسانس(ICT:علمي كاربردي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات32481 -سازي)ليسانس(

 10313  مهندس برق ـ الكترونيک   مهندس برق ـ الكترونيک  تهران  -رانته مرد / زن 1

 10314  مهندس برق ـ الكترونيک   مهندس برق ـ الكترونيک  تهران  -تهران مرد 2

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

، فوق ليسانس، :مهندسي برق)ليسانس31164 -:مهندسي الكترونيک)ليسانس(31160 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق  گرايش الكترونيک)ليسانس30147
 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش برنامه ريزي و مديريت سيستم هاي انرژي)فوق ليسانس32434 -:مهندسي تكنولوژي برق الكترونيک)ليسانس(32387 -دكتري(
 -دكتري(، برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيک)فوق ليسانس:مهندسي 32447 -:الكترونيک كاربردي)ليسانس(32446 -:علمي كاربردي الكترونيک)ليسانس(32444
، :مهندسي برق گرايش سيستم هاي الكترونيک ديجيتال)فوق ليسانس32450 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش افزاره هاي ميكر و نانو الكترونيک)فوق ليسانس32448
 دكتري(

 10315  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت  بومهن  -تهران مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

، قدرت)ليسانس  -:مهندسي برق 31167 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق)ليسانس31164 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق گرايش قدرت)ليسانس30148

 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش سيستم هاي قدرت)فوق ليسانس32429 -:مهندسي تكنولوژي برق گرايش قدرت)ليسانس(32427 -دكتري(، فوق ليسانس

، :مهندسي قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي)فوق ليسانس32431 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش الكترونيک قدرت و ماشين هاي الكتريكي)فوق ليسانس32430

 دكتري(، :مهندسي قدرت گرايش مديريت انرژي)فوق ليسانس32433 -دكتري(
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 هاي آب و فاضالب استان تهرانفهرست شغل محلادامه 

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10316  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت  تهران  -تهران مرد 2

 10317  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت  تهران  -تهران مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

، قدرت)ليسانس  -:مهندسي برق 31167 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق)ليسانس31164 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق گرايش قدرت)ليسانس30148

 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش سيستم هاي قدرت)فوق ليسانس32429 -:مهندسي تكنولوژي برق گرايش قدرت)ليسانس(32427 -دكتري(، فوق ليسانس

، :مهندسي قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي)فوق ليسانس32431 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش الكترونيک قدرت و ماشين هاي الكتريكي)فوق ليسانس32430

 دكتري(، :مهندسي قدرت گرايش مديريت انرژي)فوق ليسانس32433 -دكتري(

 10318  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت  تهرانسر  -تهران مرد 1

 10319  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت  فيروزكوه  -تهران مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

، قدرت)ليسانس  -:مهندسي برق 31167 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق)ليسانس31164 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق گرايش قدرت)ليسانس30148

 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش سيستم هاي قدرت)فوق ليسانس32429 -:مهندسي تكنولوژي برق گرايش قدرت)ليسانس(32427 -دكتري(، ليسانسفوق 

، :مهندسي قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي)فوق ليسانس32431 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش الكترونيک قدرت و ماشين هاي الكتريكي)فوق ليسانس32430

 دكتري(، :مهندسي قدرت گرايش مديريت انرژي)فوق ليسانس32433 -ري(دكت

 10320  مهندس برق ـ مخابرات   مهندس برق ـ مخابرات  اسالمشهر  -تهران مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مخابرات علمي كاربردي 32466 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق)ليسانس31164 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق گرايش  مخابرات)ليسانس30149

 -:كارشناسي كاربردي مخابرات گرايش سوييچ)ليسانس(32471 -:علمي كاربردي مهندسي تكنولوژي مخابرات انتقال)ليسانس(32468 -سوييچ)ليسانس(

 -:كاربردي مخابرات گرايش انتقال)ليسانس(32475 -:كاربردي مخابرات گرايش سوييچ)ليسانس(32474 -:كارشناسي كاربردي مخابرات گرايش انتقال)ليسانس(32473

:مهندسي 32486 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج)فوق ليسانس32485 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان)فوق ليسانس32484

:مهندسي برق گرايش شبكه 32488 -دكتري(، و رمزنگاري)فوق ليسانس:مهندسي برق گرايش مخابرات امن 32487 -دكتري(، برق گرايش مخابرات نوري)فوق ليسانس

:مهندسي تكنولوژي مخابرات گرايش سوييچ هاي 32553 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم)فوق ليسانس32489 -دكتري(، هاي مخابراتي)فوق ليسانس

 شبكه ثابت)ليسانس(

 10321  مهندس برق ـ مخابرات   مهندس برق ـ مخابرات  تهران  -تهران مرد 2

 10322  مهندس برق ـ مخابرات   مهندس برق ـ مخابرات  ورامين  -تهران مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مخابرات علمي كاربردي 32466 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق)ليسانس31164 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق گرايش  مخابرات)ليسانس30149
 -:كارشناسي كاربردي مخابرات گرايش سوييچ)ليسانس(32471 -:علمي كاربردي مهندسي تكنولوژي مخابرات انتقال)ليسانس(32468 -سوييچ)ليسانس(

 -)ليسانس(:كاربردي مخابرات گرايش انتقال32475 -:كاربردي مخابرات گرايش سوييچ)ليسانس(32474 -:كارشناسي كاربردي مخابرات گرايش انتقال)ليسانس(32473
:مهندسي 32486 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج)فوق ليسانس32485 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان)فوق ليسانس32484

:مهندسي برق گرايش شبكه 32488 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش مخابرات امن و رمزنگاري)فوق ليسانس32487 -دكتري(، برق گرايش مخابرات نوري)فوق ليسانس
:مهندسي تكنولوژي مخابرات گرايش سوييچ هاي 32553 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم)فوق ليسانس32489 -دكتري(، هاي مخابراتي)فوق ليسانس

 شبكه ثابت)ليسانس(

 10323  مهندس عمران   مهندس عمران  تهران  -تهران مرد / زن 2

 10324  مهندس عمران   مهندس عمران  تهران  -تهران مرد 11

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

و  آب:عمران گرايش شبكه هاي 30862 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش 30845 -)ليسانس(آب:عمران گرايش 30843 -:عمران)ليسانس(30842

:مهندسي عمران گرايش   سازه)فوق 31257 -:عمران گرايش عمران)ليسانس(30868 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش علمي كاربردي 30863 -فاضالب)ليسانس(

 -دكتري(، و فاضالب)فوق ليسانس آب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31267 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31266 -(، دكتريليسانس

:مهندسي عمران 32081 -:مهندسي عمران عمران)ليسانس(31903 -دكتري(، :مهندسي عمران گرايش سازه)فوق ليسانس31888 -:مهندسي عمران)ليسانس(31682

 -دكتري(، :سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس32098 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مديريت منابع 32088 -دكتري(، گرايش سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس

:مهندسي 32496 -دكتري(، :مهندسي سازه)فوق ليسانس32495 -و فاضالب)ليسانس( آب:مهندسي عمران گرايش 32129 -)ليسانس(بآ:مهندسي عمران گرايش 32106

و سازه  آب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 32508 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي مديريت منابع 32497 -دكتري(، و سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس آب

 دكتري(، :مهندسي عمران گرايش طراحي)فوق ليسانس32560 -دكتري(، هاي هيدروليكي)فوق ليسانس
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 هاي آب و فاضالب استان تهرانفهرست شغل محلادامه 

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10325  مهندس عمران   مهندس عمران  تهرانسر  -تهران مرد 1

 10326  مهندس عمران   مهندس عمران  دماوند  -تهران مرد 1

 10327  مهندس عمران   مهندس عمران  واوان  -تهران مرد 1

 10328  مهندس عمران   مهندس عمران  ورامين  -تهران مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

و  آب:عمران گرايش شبكه هاي 30862 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش 30845 -)ليسانس(آب:عمران گرايش 30843 -:عمران)ليسانس(30842

:مهندسي عمران گرايش   سازه)فوق 31257 -:عمران گرايش عمران)ليسانس(30868 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش علمي كاربردي 30863 -فاضالب)ليسانس(

 -دكتري(، و فاضالب)فوق ليسانس آب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31267 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31266 -(، دكتريليسانس

:مهندسي عمران 32081 -:مهندسي عمران عمران)ليسانس(31903 -دكتري(، :مهندسي عمران گرايش سازه)فوق ليسانس31888 -:مهندسي عمران)ليسانس(31682

 -دكتري(، :سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس32098 -دكتري(، )فوق ليسانسآبيريت منابع :مد32088 -دكتري(، گرايش سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس

:مهندسي 32496 -دكتري(، :مهندسي سازه)فوق ليسانس32495 -و فاضالب)ليسانس( آب:مهندسي عمران گرايش 32129 -)ليسانس(آب:مهندسي عمران گرايش 32106

و سازه  آب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 32508 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي مديريت منابع 32497 -دكتري(، و سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس آب

 دكتري(، :مهندسي عمران گرايش طراحي)فوق ليسانس32560 -دكتري(، هاي هيدروليكي)فوق ليسانس

 10329  مهندس مكانيک   مهندس مكانيک  اسالمشهر  -تهران مرد 1

 مجاز:هاي تحصيلي رشته

 -دكتري(، :مكاترونيک)فوق ليسانس31383 -:مهندسي مكانيک گرايش حرارت سياالت)ليسانس(31327 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي مكانيک)ليسانس31324

 دكتري(، :مهندسي مكانيک گرايش تبديل انرژي)فوق ليسانس31906

 10330  مهندس مكانيک   مهندس مكانيک  تهران  -تهران مرد / زن 3

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، :مكاترونيک)فوق ليسانس31383 -:مهندسي مكانيک گرايش حرارت سياالت)ليسانس(31327 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي مكانيک)ليسانس31324

 دكتري(، :مهندسي مكانيک گرايش تبديل انرژي)فوق ليسانس31906

 10331  مهندس مكانيک   مهندس مكانيک  تهران  -تهران مرد 7

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، :مكاترونيک)فوق ليسانس31383 -:مهندسي مكانيک گرايش حرارت سياالت)ليسانس(31327 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي مكانيک)ليسانس31324

 دكتري(، :مهندسي مكانيک گرايش تبديل انرژي)فوق ليسانس31906

 10332  مهندس مكانيک   مهندس مكانيک  رودهن  -تهران مرد 2

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، :مكاترونيک)فوق ليسانس31383 -:مهندسي مكانيک گرايش حرارت سياالت)ليسانس(31327 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي مكانيک)ليسانس31324

 دكتري(، :مهندسي مكانيک گرايش تبديل انرژي)فوق ليسانس31906

 10333  مهندس مكانيک   مهندس مكانيک  ورامين  -تهران مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، :مكاترونيک)فوق ليسانس31383 -:مهندسي مكانيک گرايش حرارت سياالت)ليسانس(31327 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي مكانيک)ليسانس31324

 دكتري(، :مهندسي مكانيک گرايش تبديل انرژي)فوق ليسانس31906
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 هاي آب و فاضالب استان خراسان جنوبيفهرست شغل محل

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 GIS   10334كارشناس    GISكارشناس  بيرجند -خراسان جنوبي مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:نقشه برداري 31892 -دكتري(، :نقشه برداري گرايش فتوگرامتري)فوق ليسانس31891 -دكتري(، :سنجش از راه دور و سيستم اطالعات جغرافيايي)فوق ليسانس30637

:مهندسي 31975 -دكتري(، :مهندسي عمران گرايش سنجش از راه دور)فوق ليسانس31931 -دكتري(، ()فوق ليسانسGISگرايش سيستم هاي اطالعات جغرافيايي )

:سنجش از راه دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 32476 -دكتري(، :سنجش از راه دور)فوق ليسانس32127 -تري(دك، نقشه برداري گرايش ژيودزي)فوق ليسانس

 دكتري(، زمين شناختي)فوق ليسانس -:سنجش از راه دور32478 -دكتري(، :سامانه اطالعات جغرافيايي)فوق ليسانس32477 -دكتري(، و خاك)فوق ليسانس آبمطالعات 

 پذيرش افراد صرفاً از ميان افراد بومي استان خراسان جنوبي صورت مي پذيرد. ي:شرايط اختصاص

 بيرجند -خراسان جنوبي مرد 1
)ويژه بخش  ITكارشناس 

  حراست( 
 10335  )ويژه بخش حراست(  ITكارشناس 

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -(ليسانس، دكتري ، فوق:مهندسي فناوري اطالعات)ليسانس31280 -دكتري(، ليسانس:مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم هاي چند رسانه اي)فوق 30840
 -دكتري(، :مهندسي فناوري اطالعات گرايش امنيت اطالعات)فوق ليسانس31844 -:مهندسي كامپيوتر)ليسانس(31601 -:كامپيوترگرايش نرم افزار)ليسانس(31464
 -دكتري(، :مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار)فوق ليسانس31887 -دكتري(، سيستم هاي اطالعاتي)فوق ليسانس:مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 31873
:مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري)فوق 31916 -دكتري(، :مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه هاي كامپيوتري)فوق ليسانس31915
:مهندسي فناوري اطالعات 32213 -:علوم كامپيوتر)ليسانس(32173 -دكتري(، ي كامپيوتر گرايش الگوريتم و محاسبات)فوق ليسانس:مهندس32161 -دكتري(، ليسانس

ITليسانس(32479 -دكتري(، )فوق ليسانس(علمي كاربردي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات32481 -:علمي كاربردي نرم افزار كامپيوتر:ICT)ليسانس( 

 پذيرش افراد صرفاً از ميان افراد بومي استان خراسان جنوبي صورت مي پذيرد. تصاصي:شرايط اخ

 10336  كارشناس مالي   كارشناس مالي  بيرجند -خراسان جنوبي مرد 2

 10337  كارشناس مالي   كارشناس مالي  طبس -خراسان جنوبي مرد 1

 10338  كارشناس مالي   كارشناس مالي  قاين -خراسان جنوبي مرد 1

 10339  كارشناس مالي   كارشناس مالي  نهبندان -خراسان جنوبي مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مديريت 31018 -:علمي كاربردي حسابداري)ليسانس(30710 -دكتري(، :حسابرسي)فوق ليسانس30410 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408
MBAدكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي)فوق ليسانس31912 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت مالي)ليسانس31074 -دكتري(، )فوق ليسانس- 

:مديريت كسب و كار گرايش مديريت مالي)فوق 32432 -دكتري(، :حسابداري مديريت)فوق ليسانس32428 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مالي)فوق ليسانس31938
 دكتري(، فوق ليسانس، :مالي )مهندسي مالي و مديريت ريسک()ليسانس32571 -:حسابداري امور مالي)ليسانس(32562 -دكتري(، سانسلي

 پذيرش افراد صرفاً از ميان افراد بومي استان خراسان جنوبي صورت مي پذيرد. شرايط اختصاصي:

 نفر )مرد و زن( 1نفر مرد 2 توضيحات:

 10340  كارشناس مالي   كارشناس مالي  بيرجند -جنوبيخراسان  مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مديريت 31018 -:علمي كاربردي حسابداري)ليسانس(30710 -دكتري(، :حسابرسي)فوق ليسانس30410 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408
MBAدكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي)فوق ليسانس31912 -دكتري(، ليسانسفوق ، :مديريت مالي)ليسانس31074 -دكتري(، )فوق ليسانس- 

 -دكتري(، :مديريت ريسک)فوق ليسانس32422 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مالي)فوق ليسانس31938
 -:حسابداري امور مالي)ليسانس(32562 -دكتري(، ريت كسب و كار گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس:مدي32432 -دكتري(، :حسابداري مديريت)فوق ليسانس32428
 دكتري(، فوق ليسانس، :مالي )مهندسي مالي و مديريت ريسک()ليسانس32571

 پذيرش افراد صرفاً از ميان افراد بومي استان خراسان جنوبي صورت مي پذيرد. شرايط اختصاصي:

 نفر )مرد و زن( 1نفر مرد 2 توضيحات:

 10341  كارشناس نرم افزار   كارشناس نرم افزار  بيرجند -خراسان جنوبي مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -(ليسانس، دكتري، فوق:مهندسي فناوري اطالعات)ليسانس31280 -دكتري(، :مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم هاي چند رسانه اي)فوق ليسانس30840
:مهندسي 31601 -:كامپيوترگرايش نرم افزار)ليسانس(31464 -دكتري(، :مهندسي كامپيوتر گرايش      معماري سيستم هاي كامپيوتري)فوق ليسانس31348

يت سيستم هاي :مهندسي فناوري اطالعات گرايش مدير31873 -دكتري(، :مهندسي فناوري اطالعات گرايش امنيت اطالعات)فوق ليسانس31844 -كامپيوتر)ليسانس(
:مهندسي كامپيوتر گرايش الگوريتم و 32161 -دكتري(، :مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه هاي كامپيوتري)فوق ليسانس31915 -دكتري(، اطالعاتي)فوق ليسانس

:مهندسي كامپيوتر نرم 32412 -تري(دك، )فوق ليسانسIT:مهندسي فناوري اطالعات 32213 -:علوم كامپيوتر)ليسانس(32173 -دكتري(، محاسبات)فوق ليسانس
:مهندسي تكنولوژي شبكه هاي كامپيوتري گرايش طراحي و پياده 32480 -:علمي كاربردي نرم افزار كامپيوتر)ليسانس(32479 -دكتري(، افزار)فوق ليسانس

 )ليسانس(ICT:علمي كاربردي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات32481 -سازي)ليسانس(

 پذيرش افراد صرفاً از ميان افراد بومي استان خراسان جنوبي صورت مي پذيرد. صي:شرايط اختصا
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 هاي آب و فاضالب استان خراسان جنوبيفهرست شغل محلادامه 

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10342  مهندس ساختمان   مهندس ساختمان  بيرجند -خراسان جنوبي مرد 1

 تحصيلي مجاز: هايرشته

:عمران گرايش مهندسي 30880 -:عمران گرايش عمران)ليسانس(30868 -:عمران گرايش سازه)ليسانس(30858 -:عمران)ليسانس(30842 -:ساختمان)ليسانس(30620

 -دكتري(، ه)فوق ليسانس:مهندسي عمران گرايش   ساز31257 -دكتري(، :مديريت پروژه و ساخت)فوق ليسانس31036 -دكتري(، مديريت ساخت)فوق ليسانس

، :مهندسي عمران)فوق ليسانس31682 -دكتري(، :مهندسي و مديريت ساخت)فوق ليسانس31345 -دكتري(، :مهندسي عمران گرايش عمران)فوق ليسانس31262

 -دكتري(، وق ليسانس:مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت)ف31889 -دكتري(، :مهندسي عمران گرايش سازه)فوق ليسانس31888 -دكتري(

:علمي 32492 -:مهندسي اجرايي عمران)ليسانس(32405 -دكتري(، :سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس32098 -دكتري(، :مهندسي عمران عمران)فوق ليسانس31903

 دكتري(، و سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس آب:مهندسي 32496 -دكتري(، :مهندسي سازه)فوق ليسانس32495 -كاربردي ساختمان)ليسانس(

 .پذيرش افراد صرفاً از ميان افراد بومي استان خراسان جنوبي صورت مي پذيرد. شرايط اختصاصي:

 10343  مهندس عمران   مهندس عمران  بيرجند -خراسان جنوبي مرد 4

 10344  مهندس عمران   مهندس عمران  قاين -خراسان جنوبي مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

و  آب:عمران گرايش شبكه هاي 30862 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش 30845 -)ليسانس(آب:عمران گرايش 30843 -:عمران)ليسانس(30842

ي عمران گرايش   سازه)فوق :مهندس31257 -:عمران گرايش عمران)ليسانس(30868 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش علمي كاربردي 30863 -فاضالب)ليسانس(

 -دكتري(، و فاضالب)فوق ليسانس آب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31267 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31266 -دكتري(، ليسانس

:مهندسي عمران 32081 -عمران)ليسانس( :مهندسي عمران31903 -دكتري(، :مهندسي عمران گرايش سازه)فوق ليسانس31888 -:مهندسي عمران)ليسانس(31682

 -دكتري(، :سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس32098 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مديريت منابع 32088 -دكتري(، گرايش سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس

:مهندسي 32496 -دكتري(، :مهندسي سازه)فوق ليسانس32495 -و فاضالب)ليسانس( آب:مهندسي عمران گرايش 32129 -)ليسانس(آب:مهندسي عمران گرايش 32106

و سازه  آب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 32508 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي مديريت منابع 32497 -دكتري(، و سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس آب

 دكتري(، يسانس:مهندسي عمران گرايش طراحي)فوق ل32560 -دكتري(، هاي هيدروليكي)فوق ليسانس

 دامنه پذيرش:پذيرش افراد صرفاً از ميان افراد بومي استان خراسان جنوبي صورت مي پذيرد. شرايط اختصاصي:

 10345  مهندس مكانيک   مهندس مكانيک  بيرجند -خراسان جنوبي مرد 4

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مهندسي 31906 -دكتري(، :مكاترونيک)فوق ليسانس31383 -گرايش حرارت سياالت)ليسانس(:مهندسي مكانيک 31327 -دكتري(، :مهندسي مكانيک)ليسانس31324

 دكتري(، مكانيک گرايش تبديل انرژي)فوق ليسانس

 پذيرش افراد صرفاً از ميان افراد بومي استان خراسان جنوبي صورت مي پذيرد. شرايط اختصاصي:

 10346  مهندس مكانيک   مهندس مكانيک  طبس -خراسان جنوبي مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، :مكاترونيک)فوق ليسانس31383 -:مهندسي مكانيک گرايش حرارت سياالت)ليسانس(31327 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي مكانيک)ليسانس31324

 دكتري(، :مهندسي مكانيک گرايش تبديل انرژي)فوق ليسانس31906

 افراد صرفاً از ميان افراد بومي استان خراسان جنوبي صورت مي پذيرد.پذيرش  شرايط اختصاصي:
 

 

 هاي آب و فاضالب استان خراسان رضويفهرست شغل محل

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 GIS   10347كارشناس    GISكارشناس  نيشابور  -خراسان رضوي مرد / زن 1

 مجاز:هاي تحصيلي رشته

:نقشه برداري 31892 -دكتري(، :نقشه برداري گرايش فتوگرامتري)فوق ليسانس31891 -دكتري(، :سنجش از راه دور و سيستم اطالعات جغرافيايي)فوق ليسانس30637
:مهندسي 31975 -دكتري(، ليسانس:مهندسي عمران گرايش سنجش از راه دور)فوق 31931 -دكتري(، ()فوق ليسانسGISگرايش سيستم هاي اطالعات جغرافيايي )
:سنجش از راه دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 32476 -دكتري(، :سنجش از راه دور)فوق ليسانس32127 -دكتري(، نقشه برداري گرايش ژيودزي)فوق ليسانس

 دكتري(، زمين شناختي)فوق ليسانس -:سنجش از راه دور32478 -دكتري(، :سامانه اطالعات جغرافيايي)فوق ليسانس32477 -دكتري(، و خاك)فوق ليسانس آبمطالعات 
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 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10348  كارشناس خدمات مشتركين   كارشناس خدمات مشتركين  درگز  -خراسان رضوي مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -:مديريت صنعتي)ليسانس(31065 -:مديريت دولتي)ليسانس(31051 -:مديريت بازرگاني)ليسانس(31034 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408
 -دكتري(، ريت مالي دولتي)فوق ليسانس:مديريت دولتي گرايش مدي31912 -:حسابداري دولتي)ليسانس(31883 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت مالي)ليسانس31074
، :بودجه و ماليه عمومي)فوق ليسانس32314 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس31927
:حسابداري 32428 -دكتري(، يريت ريسک)فوق ليسانس:مد32422 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري)فوق ليسانس32420 -دكتري(

، :مديريت گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32439 -دكتري(، ژيک)فوق ليسانس:مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -دكتري(، مديريت)فوق ليسانس
:مديريت صنعتي گرايش 32549 -دكتري(، صنعتي گرايش مديريت عملكرد)فوق ليسانس:مديريت 32470 -:حسابداري گرايش حسابرسي)ليسانس(32467 -دكتري(

 دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32550 -دكتري(، مديريت پروژه)فوق ليسانس

 10349  كارشناس مالي   كارشناس مالي  جغتاي  -خراسان رضوي مرد 1

 10350  كارشناس مالي   كارشناس مالي  جوين  -خراسان رضوي مرد / زن 1

 10351  كارشناس مالي   كارشناس مالي  خوشاب  -خراسان رضوي مرد / زن 1

 10352  كارشناس مالي   كارشناس مالي  درگز  -خراسان رضوي مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مديريت 31018 -:علمي كاربردي حسابداري)ليسانس(30710 -دكتري(، ليسانس:حسابرسي)فوق 30410 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408
MBAدكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي)فوق ليسانس31912 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت مالي)ليسانس31074 -دكتري(، )فوق ليسانس- 

 -دكتري(، :مديريت ريسک)فوق ليسانس32422 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مالي)فوق ليسانس31938
 -:حسابداري امور مالي)ليسانس(32562 -دكتري(، :مديريت كسب و كار گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32432 -دكتري(، :حسابداري مديريت)فوق ليسانس32428
 دكتري(، فوق ليسانس، نس:مالي )مهندسي مالي و مديريت ريسک()ليسا32571

 10353  كارشناس نرم افزار   كارشناس نرم افزار  مشهد  -خراسان رضوي مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي فناوري اطالعات)ليسانس31280 -دكتري(، :مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم هاي چند رسانه اي)فوق ليسانس30840
:مهندسي 31601 -:كامپيوترگرايش نرم افزار)ليسانس(31464 -دكتري(، :مهندسي كامپيوتر گرايش      معماري سيستم هاي كامپيوتري)فوق ليسانس31348

يت سيستم هاي :مهندسي فناوري اطالعات گرايش مدير31873 -دكتري(، :مهندسي فناوري اطالعات گرايش امنيت اطالعات)فوق ليسانس31844 -كامپيوتر)ليسانس(
:مهندسي كامپيوتر گرايش الگوريتم و 32161 -دكتري(، :مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه هاي كامپيوتري)فوق ليسانس31915 -دكتري(، اطالعاتي)فوق ليسانس

:مهندسي كامپيوتر نرم 32412 -تري(دك، )فوق ليسانسIT:مهندسي فناوري اطالعات 32213 -:علوم كامپيوتر)ليسانس(32173 -دكتري(، محاسبات)فوق ليسانس
:مهندسي تكنولوژي شبكه هاي كامپيوتري گرايش طراحي و پياده 32480 -:علمي كاربردي نرم افزار كامپيوتر)ليسانس(32479 -دكتري(، افزار)فوق ليسانس

 )ليسانس(ICT:علمي كاربردي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات32481 -سازي)ليسانس(

 10354  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت  تايباد  -خراسان رضوي مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

، قدرت)ليسانس  -:مهندسي برق 31167 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق)ليسانس31164 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق گرايش قدرت)ليسانس30148
 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش سيستم هاي قدرت)فوق ليسانس32429 -تكنولوژي برق گرايش قدرت)ليسانس(:مهندسي 32427 -دكتري(، فوق ليسانس

، :مهندسي قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي)فوق ليسانس32431 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش الكترونيک قدرت و ماشين هاي الكتريكي)فوق ليسانس32430
 دكتري(، مديريت انرژي)فوق ليسانس:مهندسي قدرت گرايش 32433 -دكتري(

 10355  مهندس عمران   مهندس عمران  خواف  -خراسان رضوي مرد 1

 10356  مهندس عمران   مهندس عمران  كالت نادري  -خراسان رضوي مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

و  آب:عمران گرايش شبكه هاي 30862 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش 30845 -)ليسانس(آب:عمران گرايش 30843 -:عمران)ليسانس(30842
:مهندسي عمران گرايش   سازه)فوق 31257 -:عمران گرايش عمران)ليسانس(30868 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش علمي كاربردي 30863 -فاضالب)ليسانس(

 -دكتري(، و فاضالب)فوق ليسانس آب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31267 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31266 -دكتري(، ليسانس
:مهندسي عمران 32081 -:مهندسي عمران عمران)ليسانس(31903 -دكتري(، :مهندسي عمران گرايش سازه)فوق ليسانس31888 -:مهندسي عمران)ليسانس(31682

 -دكتري(، :سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس32098 -دكتري(، )فوق ليسانسآبيريت منابع :مد32088 -دكتري(، گرايش سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس
:مهندسي 32496 -دكتري(، :مهندسي سازه)فوق ليسانس32495 -و فاضالب)ليسانس( آب:مهندسي عمران گرايش 32129 -)ليسانس(آب:مهندسي عمران گرايش 32106

و سازه  آب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 32508 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي مديريت منابع 32497 -دكتري(، و سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس آب
 دكتري(، :مهندسي عمران گرايش طراحي)فوق ليسانس32560 -دكتري(، هاي هيدروليكي)فوق ليسانس
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 هاي آب و فاضالب استان زنجانفهرست شغل محل

 كد شغل محل شغل شغليرشته  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 خدابنده  -زنجان مرد / زن 1
و  آبكارشناس ازمايشگاه 

  فاضالب 
 10357  و فاضالب  آبكارشناس ازمايشگاه 

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:شيمي معدني)فوق 30680 -دكتري(، :شيمي گرايش شيمي الي)فوق ليسانس30665 -:شيمي)ليسانس(30664 -دكتري(، فوق ليسانس، :بهداشت محيط)ليسانس30180

فوق ، :مهندسي بهداشت محيط)ليسانس31175 -:علوم ازمايشگاهي)ليسانس(30721 -دكتري(، فوق ليسانس، :شيمي كاربردي)ليسانس30684 -دكتري(، ليسانس

:شيمي گرايش 31875 -لوژي)دكتري(:زيست شناسي      ميكروبيو31620 -دكتري(، :مهندسي شيمي گرايش مهندسي فرايند)فوق ليسانس31233 -دكتري(، ليسانس

 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي شيمي)ليسانس31879 -دكتري(، :شيمي گرايش شيمي فيزيک)فوق ليسانس31876 -دكتري(، شيمي تجزيه)فوق ليسانس

شناسي سلولي مولكولي گرايش  :زيست32519 -دكتري(، :زيست شناسي)فوق ليسانس32368 -دكتري(، :مهندسي شيمي گرايش محيط زيست)فوق ليسانس32057

، :مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايندها)فوق ليسانس32521 -دكتري(، :مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي)فوق ليسانس32520 -ميكروبيولوژي)ليسانس(

علوم ازمايشگاهي گرايش ميكروب شناسي)فوق  :ميكروبيولوژي32523 -دكتري(، :مهندسي شيمي گرايش كنترل فرايندهاي شيميايي)فوق ليسانس32522 -دكتري(

 دكتري(، ليسانس

 نفر) مردو زن(1 توضيحات:

 10358  كارشناس مالي   كارشناس مالي  خدابنده -زنجان مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مديريت 31018 -كاربردي حسابداري)ليسانس(:علمي 30710 -دكتري(، :حسابرسي)فوق ليسانس30410 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408

MBAدكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي)فوق ليسانس31912 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت مالي)ليسانس31074 -دكتري(، )فوق ليسانس- 

 -دكتري(، :مديريت ريسک)فوق ليسانس32422 -ي(دكتر، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مالي)فوق ليسانس31938

 -:حسابداري امور مالي)ليسانس(32562 -دكتري(، :مديريت كسب و كار گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32432 -دكتري(، :حسابداري مديريت)فوق ليسانس32428

 دكتري(، فوق ليسانس، :مالي )مهندسي مالي و مديريت ريسک()ليسانس32571

 نفر) مردو زن(1 توضيحات:

 10359  كارشناس مالي   كارشناس مالي  خرمدره -زنجان مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مديريت 31018 -:علمي كاربردي حسابداري)ليسانس(30710 -دكتري(، :حسابرسي)فوق ليسانس30410 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408

MBAدكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي)فوق ليسانس31912 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت مالي)ليسانس31074 -دكتري(، )فوق ليسانس- 

:مديريت كسب و كار گرايش مديريت مالي)فوق 32432 -دكتري(، :حسابداري مديريت)فوق ليسانس32428 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مالي)فوق ليسانس31938

 دكتري(، فوق ليسانس، :مالي )مهندسي مالي و مديريت ريسک()ليسانس32571 -:حسابداري امور مالي)ليسانس(32562 -تري(دك، ليسانس

 نفر) مردو زن(1 توضيحات:

 10360  مهندس عمران   مهندس عمران  اببر  -زنجان مرد 1

 10361  مهندس عمران   مهندس عمران  ابهر  -زنجان مرد 1

 10362  مهندس عمران   مهندس عمران  زنجان  -زنجان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

و  آب:عمران گرايش شبكه هاي 30862 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش 30845 -)ليسانس(آب:عمران گرايش 30843 -:عمران)ليسانس(30842

:مهندسي عمران گرايش   سازه)فوق 31257 -:عمران گرايش عمران)ليسانس(30868 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش علمي كاربردي 30863 -فاضالب)ليسانس(

 -دكتري(، و فاضالب)فوق ليسانس آب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31267 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31266 -دكتري(، ليسانس

:مهندسي عمران 32081 -:مهندسي عمران عمران)ليسانس(31903 -دكتري(، سازه)فوق ليسانس :مهندسي عمران گرايش31888 -:مهندسي عمران)ليسانس(31682

 -دكتري(، :سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس32098 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مديريت منابع 32088 -دكتري(، گرايش سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس

:مهندسي 32496 -دكتري(، :مهندسي سازه)فوق ليسانس32495 -و فاضالب)ليسانس( آبندسي عمران گرايش :مه32129 -)ليسانس(آب:مهندسي عمران گرايش 32106

و سازه  آب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 32508 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي مديريت منابع 32497 -دكتري(، و سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس آب

 دكتري(، :مهندسي عمران گرايش طراحي)فوق ليسانس32560 -دكتري(، هاي هيدروليكي)فوق ليسانس
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 هاي آب و فاضالب استان سمنانفهرست شغل محل

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 شاهرود  -سمنان مرد 1
و  آبكارشناس ازمايشگاه 

  فاضالب 
 10363  و فاضالب  آبكارشناس ازمايشگاه 

 تحصيلي مجاز:هاي رشته

:شيمي معدني)فوق 30680 -دكتري(، :شيمي گرايش شيمي الي)فوق ليسانس30665 -:شيمي)ليسانس(30664 -دكتري(، فوق ليسانس، :بهداشت محيط)ليسانس30180
، فوق ليسانس، بهداشت محيط)ليسانس:مهندسي 31175 -:علوم ازمايشگاهي)ليسانس(30721 -دكتري(، فوق ليسانس، :شيمي كاربردي)ليسانس30684 -دكتري(، ليسانس
:شيمي گرايش شيمي تجزيه)فوق 31875 -ميكروبيولوژي)دكتري( :زيست شناسي31620 -دكتري(، :مهندسي شيمي گرايش مهندسي فرايند)فوق ليسانس31233 -دكتري(
:مهندسي شيمي گرايش 32057 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي شيمي)ليسانس31879 -دكتري(، :شيمي گرايش شيمي فيزيک)فوق ليسانس31876 -دكتري(، ليسانس

 -:زيست شناسي سلولي مولكولي گرايش ميكروبيولوژي)ليسانس(32519 -دكتري(، :زيست شناسي)فوق ليسانس32368 -دكتري(، محيط زيست)فوق ليسانس
:مهندسي 32522 -دكتري(، ش طراحي فرايندها)فوق ليسانس:مهندسي شيمي گراي32521 -دكتري(، :مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي)فوق ليسانس32520

 دكتري(، :ميكروبيولوژي علوم ازمايشگاهي گرايش ميكروب شناسي)فوق ليسانس32523 -دكتري(، شيمي گرايش كنترل فرايندهاي شيميايي)فوق ليسانس

 10364  كارشناس ايمني و حفاظت كار   كارشناس ايمني و حفاظت كار  سمنان  -سمنان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مهندسي 31174 -:مهندسي ايمني گرايش بازرسي فني)ليسانس(31162 -دكتري(، :ايمني صنعتي)فوق ليسانس30134 -دكتري(، :ايمني شناسي)فوق ليسانس30132
:مهندسي صنايع گرايش ايمني و 32460 -حفاظت)ليسانس(:مهندسي ايمني و بازرسي فني گرايش ايمني و 32246 -دكتري(، فوق ليسانس، بهداشت حرفه اي)ليسانس

 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي ايمني صنعتي)ليسانس32462 -ايمني و حفاظت)ليسانس(  -:مهندسي بازرسي 32461 -دكتري(، فوق ليسانس، محيط كار)ليسانس
:ايمني صنعتي گرايش بهداشت و محيط زيست)فوق 32465 -)ليسانس(:ايمني صنعتي و محيط كار32464 -:مهندسي ايمني گرايش حفاظت فني)ليسانس(32463
:مهندسي ايمني 32556 -دكتري(، :مهندسي ايمني و حفاظت كار)فوق ليسانس32555 -دكتري(، :مهندسي سيستم هاي سالمت)فوق ليسانس32554 -دكتري(، ليسانس

:بهداشت 32559 -دكتري(، :ايمني)فوق ليسانس32558 -دكتري(، ي صنعتي)فوق ليسانسبهداشت و ايمن HSE:32557 -دكتري(، فوق ليسانس، و بازرسي فني)ليسانس
 دكتري(، و محيط زيست)فوق ليسانس

 10365  كارشناس بررسي هاي اقتصادي   هاي اقتصادي كارشناس بررسي گرمسار  -سمنان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:علوم اقتصادي گرايش اقتصاد 30743 -دكتري(، :توسعه اقتصادي و برنامه ريزي)فوق ليسانس30308 -دكتري(، ليسانس:برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي)فوق 30161
:اقتصاد انرژي)فوق 31735 -دكتري(، :علوم اقتصادي كليه گرايش ها)فوق ليسانس30748 -:علوم اقتصادي گرايش اقتصاد نظري)ليسانس(30745 -بازرگاني)ليسانس(

 دكتري(، فوق ليسانس، :علوم اقتصادي)ليسانس32570 -دكتري(، ليسانس

 10366  كارشناس مالي   كارشناس مالي  مهديشهر  -سمنان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مديريت 31018 -:علمي كاربردي حسابداري)ليسانس(30710 -دكتري(، :حسابرسي)فوق ليسانس30410 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408
MBAدكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي)فوق ليسانس31912 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت مالي)ليسانس31074 -دكتري(، )فوق ليسانس- 

 -دكتري(، ليسانس:مديريت ريسک)فوق 32422 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مالي)فوق ليسانس31938
 -:حسابداري امور مالي)ليسانس(32562 -دكتري(، :مديريت كسب و كار گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32432 -دكتري(، :حسابداري مديريت)فوق ليسانس32428
 دكتري(، فوق ليسانس، :مالي )مهندسي مالي و مديريت ريسک()ليسانس32571

 10367  مهندس برق ـ الكترونيک   مهندس برق ـ الكترونيک  سمنان  -سمنان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق)ليسانس31164 -:مهندسي الكترونيک)ليسانس(31160 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق  گرايش الكترونيک)ليسانس30147
:علمي كاربردي 32444 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش برنامه ريزي و مديريت سيستم هاي انرژي)فوق ليسانس32434 -الكترونيک)ليسانس(:مهندسي تكنولوژي برق 32387

ايش :مهندسي برق گر32448 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيک)فوق ليسانس32447 -:الكترونيک كاربردي)ليسانس(32446 -الكترونيک)ليسانس(
 دكتري(، :مهندسي برق گرايش سيستم هاي الكترونيک ديجيتال)فوق ليسانس32450 -دكتري(، افزاره هاي ميكر و نانو الكترونيک)فوق ليسانس

 10368  مهندس برق ـ الكترونيک   مهندس برق ـ الكترونيک  شاهرود  -سمنان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق)ليسانس31164 -:مهندسي الكترونيک)ليسانس(31160 -دكتري(، فوق ليسانس، الكترونيک)ليسانس:مهندسي برق  گرايش 30147
كاربردي :علمي 32444 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش برنامه ريزي و مديريت سيستم هاي انرژي)فوق ليسانس32434 -:مهندسي تكنولوژي برق الكترونيک)ليسانس(32387

:مهندسي برق گرايش 32448 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيک)فوق ليسانس32447 -:الكترونيک كاربردي)ليسانس(32446 -الكترونيک)ليسانس(
 دكتري(، ق ليسانس:مهندسي برق گرايش سيستم هاي الكترونيک ديجيتال)فو32450 -دكتري(، افزاره هاي ميكر و نانو الكترونيک)فوق ليسانس

 10369  مهندس مكانيک   مهندس مكانيک  سمنان  -سمنان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، :مكاترونيک)فوق ليسانس31383 -:مهندسي مكانيک گرايش حرارت سياالت)ليسانس(31327 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي مكانيک)ليسانس31324
 دكتري(، تبديل انرژي)فوق ليسانس:مهندسي مكانيک گرايش 31906
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 هاي آب و فاضالب استان سيستان و بلوچستانفهرست شغل محل

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 GIS   10370كارشناس    GISكارشناس  زاهدان -سيستان و بلوچستان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:نقشه برداري 31892 -دكتري(، :نقشه برداري گرايش فتوگرامتري)فوق ليسانس31891 -دكتري(، سيستم اطالعات جغرافيايي)فوق ليسانس:سنجش از راه دور و 30637

:مهندسي 31975 -دكتري(، :مهندسي عمران گرايش سنجش از راه دور)فوق ليسانس31931 -دكتري(، ()فوق ليسانسGISگرايش سيستم هاي اطالعات جغرافيايي )

:سنجش از راه دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 32476 -دكتري(، :سنجش از راه دور)فوق ليسانس32127 -دكتري(، برداري گرايش ژيودزي)فوق ليسانسنقشه 

 دكتري(، تي)فوق ليسانسزمين شناخ -:سنجش از راه دور32478 -دكتري(، :سامانه اطالعات جغرافيايي)فوق ليسانس32477 -دكتري(، و خاك)فوق ليسانس آبمطالعات 

 پذيرش افراد صرفاً از ميان افراد بومي استان سيستان و بلوچستان صورت مي پذيرد. شرايط اختصاصي:

 چابهار -سيستان و بلوچستان مرد 1
و  آبزمايشگاه آكارشناس 

  فاضالب 
 10371  و فاضالب  آبكارشناس ازمايشگاه 

 هرنيكش -سيستان و بلوچستان مرد 1
و  آبزمايشگاه آكارشناس 

  فاضالب 
 10372  و فاضالب  آبكارشناس ازمايشگاه 

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:شيمي معدني)فوق 30680 -دكتري(، :شيمي گرايش شيمي الي)فوق ليسانس30665 -:شيمي)ليسانس(30664 -دكتري(، فوق ليسانس، :بهداشت محيط)ليسانس30180

، فوق ليسانس، :مهندسي بهداشت محيط)ليسانس31175 -:علوم ازمايشگاهي)ليسانس(30721 -دكتري(، فوق ليسانس، كاربردي)ليسانس:شيمي 30684 -دكتري(، ليسانس

:شيمي گرايش شيمي 31875 -:زيست شناسي      ميكروبيولوژي)دكتري(31620 -دكتري(، :مهندسي شيمي گرايش مهندسي فرايند)فوق ليسانس31233 -دكتري(

:مهندسي 32057 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي شيمي)ليسانس31879 -دكتري(، :شيمي گرايش شيمي فيزيک)فوق ليسانس31876 -دكتري(، انستجزيه)فوق ليس

 -:زيست شناسي سلولي مولكولي گرايش ميكروبيولوژي)ليسانس(32519 -دكتري(، :زيست شناسي)فوق ليسانس32368 -دكتري(، شيمي گرايش محيط زيست)فوق ليسانس

:مهندسي 32522 -دكتري(، :مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايندها)فوق ليسانس32521 -دكتري(، :مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي)فوق ليسانس32520

 دكتري(، :ميكروبيولوژي علوم ازمايشگاهي گرايش ميكروب شناسي)فوق ليسانس32523 -دكتري(، شيمي گرايش كنترل فرايندهاي شيميايي)فوق ليسانس

 پذيرش افراد صرفاً از ميان افراد بومي استان سيستان و بلوچستان صورت مي پذيرد. شرايط اختصاصي:

 10373  كارشناس بررسي هاي اقتصادي   هاي اقتصادي كارشناس بررسي هرايرانش -سيستان و بلوچستان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:علوم اقتصادي گرايش اقتصاد 30743 -دكتري(، :توسعه اقتصادي و برنامه ريزي)فوق ليسانس30308 -دكتري(، اقتصادي)فوق ليسانس:برنامه ريزي سيستم هاي 30161

:اقتصاد انرژي)فوق 31735 -دكتري(، :علوم اقتصادي كليه گرايش ها)فوق ليسانس30748 -:علوم اقتصادي گرايش اقتصاد نظري)ليسانس(30745 -بازرگاني)ليسانس(

 دكتري(، فوق ليسانس، :علوم اقتصادي)ليسانس32570 -دكتري(، ليسانس

 پذيرش افراد صرفاً از ميان افراد بومي استان سيستان و بلوچستان صورت مي پذيرد. شرايط اختصاصي:

 10374  كارشناس برنامه ريزي   كارشناس برنامه ريزي  زاهدان -سيستان و بلوچستان مرد / زن 1

 تحصيلي مجاز:هاي رشته

 دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت صنعتي كليه گرايش ها)ليسانس31698 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي صنايع     كليه گرايش ها)ليسانس31593

 پذيرش افراد صرفاً از ميان افراد بومي استان سيستان و بلوچستان صورت مي پذيرد. شرايط اختصاصي:

 10375  كارشناس خدمات مشتركين   كارشناس خدمات مشتركين  چاسپي -سيستان و بلوچستان مرد 1

 10376  كارشناس خدمات مشتركين   كارشناس خدمات مشتركين  چابهار -سيستان و بلوچستان مرد 1

 مرد 1
 -زاهدان -سيستان و بلوچستان

 بمپور
 10377  كارشناس خدمات مشتركين   كارشناس خدمات مشتركين 

 تحصيلي مجاز:هاي رشته

 -:مديريت صنعتي)ليسانس(31065 -:مديريت دولتي)ليسانس(31051 -:مديريت بازرگاني)ليسانس(31034 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408

 -دكتري(، دولتي)فوق ليسانس:مديريت دولتي گرايش مديريت مالي 31912 -:حسابداري دولتي)ليسانس(31883 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت مالي)ليسانس31074

، :بودجه و ماليه عمومي)فوق ليسانس32314 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس31927

:حسابداري 32428 -دكتري(، )فوق ليسانس:مديريت ريسک32422 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري)فوق ليسانس32420 -دكتري(

، :مديريت گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32439 -دكتري(، ژيک)فوق ليسانس:مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -دكتري(، مديريت)فوق ليسانس

:مديريت صنعتي گرايش 32549 -دكتري(، مديريت عملكرد)فوق ليسانس:مديريت صنعتي گرايش 32470 -:حسابداري گرايش حسابرسي)ليسانس(32467 -دكتري(

 دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32550 -دكتري(، مديريت پروژه)فوق ليسانس

 پذيرش افراد صرفاً از ميان افراد بومي استان سيستان و بلوچستان صورت مي پذيرد. شرايط اختصاصي:



54 

 هاي آب و فاضالب استان سيستان و بلوچستانمحلفهرست شغل ادامه 

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10378  كارشناس مالي   كارشناس مالي  هرايرانش -سيستان و بلوچستان مرد 1

 10379  كارشناس مالي   كارشناس مالي  چابهار -سيستان و بلوچستان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مديريت 31018 -:علمي كاربردي حسابداري)ليسانس(30710 -دكتري(، :حسابرسي)فوق ليسانس30410 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408

MBAري(دكت، :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي)فوق ليسانس31912 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت مالي)ليسانس31074 -دكتري(، )فوق ليسانس- 

 -دكتري(، :مديريت ريسک)فوق ليسانس32422 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مالي)فوق ليسانس31938

 -مالي)ليسانس(:حسابداري امور 32562 -دكتري(، :مديريت كسب و كار گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32432 -دكتري(، :حسابداري مديريت)فوق ليسانس32428

 دكتري(، فوق ليسانس، :مالي )مهندسي مالي و مديريت ريسک()ليسانس32571

 پذيرش افراد صرفاً از ميان افراد بومي استان سيستان و بلوچستان صورت مي پذيرد. شرايط اختصاصي:

 10380  كارشناس نرم افزار   كارشناس نرم افزار  زاهدان -سيستان و بلوچستان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي فناوري اطالعات)ليسانس31280 -دكتري(، :مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم هاي چند رسانه اي)فوق ليسانس30840

:مهندسي 31601 -زار)ليسانس(:كامپيوترگرايش نرم اف31464 -دكتري(، معماري سيستم هاي كامپيوتري)فوق ليسانس :مهندسي كامپيوتر گرايش31348

:مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم هاي 31873 -دكتري(، :مهندسي فناوري اطالعات گرايش امنيت اطالعات)فوق ليسانس31844 -كامپيوتر)ليسانس(

:مهندسي كامپيوتر گرايش الگوريتم و 32161 -دكتري( ،:مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه هاي كامپيوتري)فوق ليسانس31915 -دكتري(، اطالعاتي)فوق ليسانس

:مهندسي كامپيوتر نرم 32412 -دكتري(، )فوق ليسانسIT:مهندسي فناوري اطالعات 32213 -:علوم كامپيوتر)ليسانس(32173 -دكتري(، محاسبات)فوق ليسانس

:مهندسي تكنولوژي شبكه هاي كامپيوتري گرايش طراحي و پياده 32480 -:علمي كاربردي نرم افزار كامپيوتر)ليسانس(32479 -دكتري(، افزار)فوق ليسانس

 )ليسانس(ICT:علمي كاربردي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات32481 -سازي)ليسانس(

 پذيرش افراد صرفاً از ميان افراد بومي استان سيستان و بلوچستان صورت مي پذيرد. شرايط اختصاصي:

 10381  مهندس عمران   مهندس عمران  خاش -سيستان و بلوچستان مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

و  آب:عمران گرايش شبكه هاي 30862 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش 30845 -)ليسانس(آب:عمران گرايش 30843 -:عمران)ليسانس(30842

:مهندسي عمران گرايش   سازه)فوق 31257 -:عمران گرايش عمران)ليسانس(30868 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش علمي كاربردي 30863 -فاضالب)ليسانس(

 -دكتري(، و فاضالب)فوق ليسانس آب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31267 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31266 -دكتري(، ليسانس

:مهندسي عمران 32081 -:مهندسي عمران عمران)ليسانس(31903 -دكتري(، :مهندسي عمران گرايش سازه)فوق ليسانس31888 -:مهندسي عمران)ليسانس(31682

 -دكتري(، :سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس32098 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مديريت منابع 32088 -دكتري(، گرايش سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس

:مهندسي 32496 -دكتري(، :مهندسي سازه)فوق ليسانس32495 -و فاضالب)ليسانس( آب:مهندسي عمران گرايش 32129 -)ليسانس(آب:مهندسي عمران گرايش 32106

و سازه  آب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 32508 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي مديريت منابع 32497 -دكتري(، و سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس آب

 دكتري(، :مهندسي عمران گرايش طراحي)فوق ليسانس32560 -دكتري(، ي)فوق ليسانسهاي هيدروليك

 پذيرش افراد صرفاً از ميان افراد بومي استان سيستان و بلوچستان صورت مي پذيرد. شرايط اختصاصي:

 10382  مهندس مكانيک   مهندس مكانيک  زابل -سيستان و بلوچستان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، :مكاترونيک)فوق ليسانس31383 -:مهندسي مكانيک گرايش حرارت سياالت)ليسانس(31327 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي مكانيک)ليسانس31324

 دكتري(، :مهندسي مكانيک گرايش تبديل انرژي)فوق ليسانس31906

 بلوچستان صورت مي پذيرد.پذيرش افراد صرفاً از ميان افراد بومي استان سيستان و  شرايط اختصاصي:
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 هاي آب و فاضالب استان فارسفهرست شغل محل

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 GIS   10383كارشناس    GISكارشناس  شيراز  -فارس مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:نقشه برداري 31892 -دكتري(، :نقشه برداري گرايش فتوگرامتري)فوق ليسانس31891 -دكتري(، :سنجش از راه دور و سيستم اطالعات جغرافيايي)فوق ليسانس30637

:مهندسي 31975 -دكتري(، :مهندسي عمران گرايش سنجش از راه دور)فوق ليسانس31931 -دكتري(، ()فوق ليسانسGISگرايش سيستم هاي اطالعات جغرافيايي )

:سنجش از راه دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 32476 -دكتري(، :سنجش از راه دور)فوق ليسانس32127 -تري(دك، نقشه برداري گرايش ژيودزي)فوق ليسانس

 دكتري(، زمين شناختي)فوق ليسانس -:سنجش از راه دور32478 -دكتري(، :سامانه اطالعات جغرافيايي)فوق ليسانس32477 -دكتري(، و خاك)فوق ليسانس آبمطالعات 

 10384  كارشناس برنامه ريزي   كارشناس برنامه ريزي  شيراز  -فارس مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت صنعتي كليه گرايش ها)ليسانس31698 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي صنايع     كليه گرايش ها)ليسانس31593

 قير  -فارس مرد 1
كارشناس بهداشت و كنترل 

  و فاضالب  آبكيفي 
 10385   و فاضالب آبكارشناس بهداشت و كنترل كيفي 

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي بهداشت محيط)ليسانس31175 -دكتري(، فوق ليسانس، :بهداشت محيط)ليسانس30180

 10386  كارشناس مالي   كارشناس مالي  استهبان  -فارس مرد 1

 10387  كارشناس مالي   كارشناس مالي  خنج  -فارس مرد 1

 10388  كارشناس مالي   كارشناس مالي  فسا  -فارس مرد 1

 10389  كارشناس مالي   كارشناس مالي  كازرون  -فارس مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مديريت 31018 -:علمي كاربردي حسابداري)ليسانس(30710 -دكتري(، :حسابرسي)فوق ليسانس30410 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408

MBAدكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي)فوق ليسانس31912 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت مالي)ليسانس31074 -دكتري(، )فوق ليسانس- 

 -دكتري(، :مديريت ريسک)فوق ليسانس32422 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050 -دكتري(، س:مديريت صنعتي گرايش مالي)فوق ليسان31938

 -:حسابداري امور مالي)ليسانس(32562 -دكتري(، :مديريت كسب و كار گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32432 -دكتري(، :حسابداري مديريت)فوق ليسانس32428

 دكتري(، فوق ليسانس، ريسک()ليسانس :مالي )مهندسي مالي و مديريت32571

 10390  مهندس عمران   مهندس عمران  گراش  -فارس مرد 1

 10391  مهندس عمران   مهندس عمران  الر  -فارس مرد 1

 10392  مهندس عمران   مهندس عمران  ني ريز  -فارس مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

و  آب:عمران گرايش شبكه هاي 30862 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش 30845 -)ليسانس(آب:عمران گرايش 30843 -:عمران)ليسانس(30842

:مهندسي عمران گرايش   سازه)فوق 31257 -:عمران گرايش عمران)ليسانس(30868 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش علمي كاربردي 30863 -فاضالب)ليسانس(

 -دكتري(، و فاضالب)فوق ليسانس آب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31267 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31266 -دكتري(، ليسانس

:مهندسي عمران 32081 -:مهندسي عمران عمران)ليسانس(31903 -دكتري(، :مهندسي عمران گرايش سازه)فوق ليسانس31888 -:مهندسي عمران)ليسانس(31682

 -دكتري(، :سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس32098 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مديريت منابع 32088 -دكتري(، سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانسگرايش 

دسي :مهن32496 -دكتري(، :مهندسي سازه)فوق ليسانس32495 -و فاضالب)ليسانس( آب:مهندسي عمران گرايش 32129 -)ليسانس(آب:مهندسي عمران گرايش 32106

و سازه  آب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 32508 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي مديريت منابع 32497 -دكتري(، و سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس آب

 دكتري(، :مهندسي عمران گرايش طراحي)فوق ليسانس32560 -دكتري(، هاي هيدروليكي)فوق ليسانس
 

 

  



56 

 فاضالب استان قزوينهاي آب و فهرست شغل محل

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10393  كارشناس امور اداري   كارشناس امور اداري  قزوين  -قزوين مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مديريت 31051 -بازرگاني)ليسانس( :مديريت31034 -دكتري(، :مديريت استراتژيک)فوق ليسانس31023 -دكتري(، :مديريت اجرايي)فوق ليسانس31021

:مديريت دولتي گرايش 31909 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني)فوق ليسانس31495 -:مديريت صنعتي)ليسانس(31065 -دولتي)ليسانس(

:مديريت دولتي گرايش مديريت تحول)فوق 31930 -تري(دك، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول)فوق ليسانس31928 -دكتري(، تشكيالت و روش ها)فوق ليسانس

 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت منابع انساني)فوق ليسانس32146 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش رفتار سازماني)فوق ليسانس32145 -دكتري(، ليسانس

 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني)فوق ليسانس32235 -ري(دكت، :مديريت دولتي گرايش طراحي سازمان هاي دولتي)فوق ليسانس32234

 -دكتري(، گرايش مديريت توسعه سازماني ومنابع انساني)فوق ليسانسmba:مديريت 32319 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني)فوق ليسانس32236

 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد)فوق ليسانس32470 -دكتري(، وري)فوق ليسانس :مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره32420

 -دكتري(، :مديريت سياست گذاري بخش عمومي گرايش مديريت رفتاري)فوق ليسانس32564 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه)فوق ليسانس32549

:مديريت سياست گذاري بخش عمومي گرايش مديريت 32566 -دكتري(، ش مديريت منابع انساني)فوق ليسانس:مديريت سياست گذاري بخش عمومي گراي32565

 دكتري(، :سياست گذاري عمومي)فوق ليسانس32567 -دكتري(، سيستم ها)فوق ليسانس

 10394  كارشناس برنامه ريزي   كارشناس برنامه ريزي  قزوين  -قزوين مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت صنعتي كليه گرايش ها)ليسانس31698 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي صنايع     كليه گرايش ها)ليسانس31593

 10395  كارشناس خدمات مشتركين   كارشناس خدمات مشتركين  تاكستان  -قزوين مرد 1

 10396  كارشناس خدمات مشتركين   كارشناس خدمات مشتركين  قزوين  -قزوين مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -:مديريت صنعتي)ليسانس(31065 -:مديريت دولتي)ليسانس(31051 -:مديريت بازرگاني)ليسانس(31034 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408
 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي)فوق ليسانس31912 -دولتي)ليسانس(:حسابداري 31883 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت مالي)ليسانس31074
، :بودجه و ماليه عمومي)فوق ليسانس32314 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس31927
:حسابداري 32428 -دكتري(، :مديريت ريسک)فوق ليسانس32422 -دكتري(، كيفيت و بهره وري)فوق ليسانس:مديريت صنعتي گرايش مديريت 32420 -دكتري(

، :مديريت گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32439 -دكتري(، ژيک)فوق ليسانس:مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -دكتري(، مديريت)فوق ليسانس
:مديريت صنعتي گرايش 32549 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد)فوق ليسانس32470 -بداري گرايش حسابرسي)ليسانس(:حسا32467 -دكتري(

 دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32550 -دكتري(، مديريت پروژه)فوق ليسانس

 10397  كارشناس مالي   كارشناس مالي  ابيک  -قزوين مرد 1

 10398  كارشناس مالي   كارشناس مالي  بويين زهرا  -قزوين مرد 1

 10399  كارشناس مالي   كارشناس مالي  قزوين  -قزوين مرد 3

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مديريت 31018 -حسابداري)ليسانس(:علمي كاربردي 30710 -دكتري(، :حسابرسي)فوق ليسانس30410 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408
MBAدكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي)فوق ليسانس31912 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت مالي)ليسانس31074 -دكتري(، )فوق ليسانس- 

 -دكتري(، :مديريت ريسک)فوق ليسانس32422 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مالي)فوق ليسانس31938
 -:حسابداري امور مالي)ليسانس(32562 -دكتري(، :مديريت كسب و كار گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32432 -دكتري(، :حسابداري مديريت)فوق ليسانس32428
 دكتري(، فوق ليسانس، :مالي )مهندسي مالي و مديريت ريسک()ليسانس32571

 10400  مهندس عمران   مهندس عمران  قزوين -قزوين مرد 7

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

و  آب:عمران گرايش شبكه هاي 30862 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش 30845 -)ليسانس(آب:عمران گرايش 30843 -:عمران)ليسانس(30842
:مهندسي عمران گرايش   سازه)فوق 31257 -:عمران گرايش عمران)ليسانس(30868 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش علمي كاربردي 30863 -فاضالب)ليسانس(

 -دكتري(، و فاضالب)فوق ليسانس آب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31267 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31266 -دكتري(، ليسانس
:مهندسي عمران 32081 -:مهندسي عمران عمران)ليسانس(31903 -دكتري(، سازه)فوق ليسانس :مهندسي عمران گرايش31888 -:مهندسي عمران)ليسانس(31682

 -دكتري(، :سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس32098 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مديريت منابع 32088 -دكتري(، گرايش سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس
:مهندسي 32496 -دكتري(، :مهندسي سازه)فوق ليسانس32495 -و فاضالب)ليسانس( آبندسي عمران گرايش :مه32129 -)ليسانس(آب:مهندسي عمران گرايش 32106

و سازه  آب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 32508 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي مديريت منابع 32497 -دكتري(، و سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس آب
 دكتري(، :مهندسي عمران گرايش طراحي)فوق ليسانس32560 -دكتري(، هاي هيدروليكي)فوق ليسانس
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 هاي آب و فاضالب استان قمفهرست شغل محل

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 GIS   10401كارشناس    GISكارشناس  قم -قم مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:نقشه برداري 31892 -دكتري(، :نقشه برداري گرايش فتوگرامتري)فوق ليسانس31891 -دكتري(، جغرافيايي)فوق ليسانس:سنجش از راه دور و سيستم اطالعات 30637

:مهندسي 31975 -دكتري(، :مهندسي عمران گرايش سنجش از راه دور)فوق ليسانس31931 -دكتري(، ()فوق ليسانسGISگرايش سيستم هاي اطالعات جغرافيايي )

:سنجش از راه دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 32476 -دكتري(، :سنجش از راه دور)فوق ليسانس32127 -دكتري(، ژيودزي)فوق ليسانسنقشه برداري گرايش 

 دكتري(، زمين شناختي)فوق ليسانس -:سنجش از راه دور32478 -دكتري(، :سامانه اطالعات جغرافيايي)فوق ليسانس32477 -دكتري(، و خاك)فوق ليسانس آبمطالعات 

 10402  كارشناس بررسي هاي اقتصادي   هاي اقتصادي كارشناس بررسي قم -قم مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:علوم اقتصادي گرايش اقتصاد 30743 -دكتري(، :توسعه اقتصادي و برنامه ريزي)فوق ليسانس30308 -دكتري(، :برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي)فوق ليسانس30161

:اقتصاد انرژي)فوق 31735 -دكتري(، :علوم اقتصادي كليه گرايش ها)فوق ليسانس30748 -:علوم اقتصادي گرايش اقتصاد نظري)ليسانس(30745 -بازرگاني)ليسانس(

 دكتري(، فوق ليسانس، :علوم اقتصادي)ليسانس32570 -دكتري(، ليسانس

 10403  كارشناس حقوقي   كارشناس حقوقي  قم -قم مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

، :حقوق خصوصي)فوق ليسانس30431 -دكتري(، :حقوق بين الملل)فوق ليسانس30423 -دكتري(، :حقوق اقتصادي)فوق ليسانس30421 -:حقوق)ليسانس(30417

:حقوق 32084 -دكتري(، نس:حقوق عمومي)فوق ليسا31686 -:حقوق قضايي)ليسانس(30435 -دكتري(، :حقوق شركت هاي تجاري)فوق ليسانس30432 -دكتري(

 دكتري(، :حقوق ثبت اسناد و امالك)فوق ليسانس32426 -دكتري(، :حقوق جزا)فوق ليسانس32423 -دكتري(، محيط زيست)فوق ليسانس

 10404  كارشناس خدمات مشتركين   كارشناس خدمات مشتركين  قم -قم مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -:مديريت صنعتي)ليسانس(31065 -:مديريت دولتي)ليسانس(31051 -:مديريت بازرگاني)ليسانس(31034 -دكتري(، ليسانسفوق ، :حسابداري)ليسانس30408

 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي)فوق ليسانس31912 -:حسابداري دولتي)ليسانس(31883 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت مالي)ليسانس31074

، :بودجه و ماليه عمومي)فوق ليسانس32314 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050 -دكتري(، ازرگاني گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس:مديريت ب31927

:حسابداري 32428 -دكتري(، :مديريت ريسک)فوق ليسانس32422 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري)فوق ليسانس32420 -دكتري(

، :مديريت گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32439 -دكتري(، ژيک)فوق ليسانس:مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -دكتري(، يت)فوق ليسانسمدير

:مديريت صنعتي گرايش 32549 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد)فوق ليسانس32470 -:حسابداري گرايش حسابرسي)ليسانس(32467 -دكتري(

 دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32550 -دكتري(، مديريت پروژه)فوق ليسانس

 10405  كارشناس مالي   كارشناس مالي  قم -قم مرد 2

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مديريت 31018 -:علمي كاربردي حسابداري)ليسانس(30710 -دكتري(، :حسابرسي)فوق ليسانس30410 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408

MBAدكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي)فوق ليسانس31912 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت مالي)ليسانس31074 -دكتري(، )فوق ليسانس- 

 -دكتري(، :مديريت ريسک)فوق ليسانس32422 -دكتري(، مالي)فوق ليسانس:مهندسي 32050 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مالي)فوق ليسانس31938

 -:حسابداري امور مالي)ليسانس(32562 -دكتري(، :مديريت كسب و كار گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32432 -دكتري(، :حسابداري مديريت)فوق ليسانس32428

 دكتري(، سفوق ليسان، :مالي )مهندسي مالي و مديريت ريسک()ليسانس32571

 10406  كارشناس نرم افزار   كارشناس نرم افزار  قم -قم مرد 2

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مهندسي كامپيوتر 31348 -:مهندسي فناوري اطالعات)ليسانس(31280 -دكتري(، :مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم هاي چند رسانه اي)فوق ليسانس30840

:مهندسي 31844 -:مهندسي كامپيوتر)ليسانس(31601 -:كامپيوترگرايش نرم افزار)ليسانس(31464 -دكتري(، كامپيوتري)فوق ليسانس گرايش      معماري سيستم هاي

 -دكتري(، :مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم هاي اطالعاتي)فوق ليسانس31873 -دكتري(، فناوري اطالعات گرايش امنيت اطالعات)فوق ليسانس

 -دكتري(، :مهندسي كامپيوتر گرايش الگوريتم و محاسبات)فوق ليسانس32161 -دكتري(، هندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه هاي كامپيوتري)فوق ليسانس:م31915

:علمي 32479 -دكتري( ،:مهندسي كامپيوتر نرم افزار)فوق ليسانس32412 -دكتري(، )فوق ليسانسIT:مهندسي فناوري اطالعات 32213 -:علوم كامپيوتر)ليسانس(32173

:علمي كاربردي تكنولوژي 32481 -:مهندسي تكنولوژي شبكه هاي كامپيوتري گرايش طراحي و پياده سازي)ليسانس(32480 -كاربردي نرم افزار كامپيوتر)ليسانس(

 )ليسانس(ICTارتباطات و فناوري اطالعات
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 هاي آب و فاضالب استان قمفهرست شغل محلادامه 

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت پذيرشجنس  تعداد

 10407  مهندس برق ـ الكترونيک   مهندس برق ـ الكترونيک  قم -قم مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، ليسانسفوق ، :مهندسي برق)ليسانس31164 -:مهندسي الكترونيک)ليسانس(31160 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق  گرايش الكترونيک)ليسانس30147
:علمي كاربردي 32444 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش برنامه ريزي و مديريت سيستم هاي انرژي)فوق ليسانس32434 -:مهندسي تكنولوژي برق الكترونيک)ليسانس(32387

:مهندسي برق گرايش 32448 -دكتري(، يک)فوق ليسانس:مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترون32447 -:الكترونيک كاربردي)ليسانس(32446 -الكترونيک)ليسانس(
 دكتري(، :مهندسي برق گرايش سيستم هاي الكترونيک ديجيتال)فوق ليسانس32450 -دكتري(، افزاره هاي ميكر و نانو الكترونيک)فوق ليسانس

 10408  مهندس عمران   مهندس عمران  قم -قم مرد 5

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

و  آب:عمران گرايش شبكه هاي 30862 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش 30845 -)ليسانس(آب:عمران گرايش 30843 -:عمران)ليسانس(30842
وق :مهندسي عمران گرايش   سازه)ف31257 -:عمران گرايش عمران)ليسانس(30868 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش علمي كاربردي 30863 -فاضالب)ليسانس(

 -دكتري(، و فاضالب)فوق ليسانس آب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31267 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31266 -دكتري(، ليسانس
مهندسي عمران :32081 -:مهندسي عمران عمران)ليسانس(31903 -دكتري(، :مهندسي عمران گرايش سازه)فوق ليسانس31888 -:مهندسي عمران)ليسانس(31682

 -دكتري(، :سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس32098 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مديريت منابع 32088 -دكتري(، گرايش سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس
:مهندسي 32496 -دكتري(، :مهندسي سازه)فوق ليسانس32495 -و فاضالب)ليسانس( آب:مهندسي عمران گرايش 32129 -)ليسانس(آب:مهندسي عمران گرايش 32106

و سازه  آب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 32508 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي مديريت منابع 32497 -دكتري(، و سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس آب
 دكتري(، :مهندسي عمران گرايش طراحي)فوق ليسانس32560 -دكتري(، هاي هيدروليكي)فوق ليسانس

 10409  مهندس مكانيک   مهندس مكانيک  قم -قم مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، :مكاترونيک)فوق ليسانس31383 -:مهندسي مكانيک گرايش حرارت سياالت)ليسانس(31327 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي مكانيک)ليسانس31324
 دكتري(، :مهندسي مكانيک گرايش تبديل انرژي)فوق ليسانس31906

 

 

 هاي آب و فاضالب استان كردستانفهرست شغل محل

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10410  كارشناس امور اداري   كارشناس امور اداري  سنندج  -كردستان مرد / زن 3

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مديريت 31051 -:مديريت بازرگاني)ليسانس(31034 -دكتري(، استراتژيک)فوق ليسانس:مديريت 31023 -دكتري(، :مديريت اجرايي)فوق ليسانس31021
:مديريت دولتي گرايش 31909 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني)فوق ليسانس31495 -:مديريت صنعتي)ليسانس(31065 -دولتي)ليسانس(

:مديريت دولتي گرايش مديريت تحول)فوق 31930 -دكتري(، بازرگاني گرايش مديريت تحول)فوق ليسانس :مديريت31928 -دكتري(، تشكيالت و روش ها)فوق ليسانس
 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت منابع انساني)فوق ليسانس32146 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش رفتار سازماني)فوق ليسانس32145 -دكتري(، ليسانس
 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني)فوق ليسانس32235 -دكتري(، ايش طراحي سازمان هاي دولتي)فوق ليسانس:مديريت دولتي گر32234
 -دكتري(، گرايش مديريت توسعه سازماني ومنابع انساني)فوق ليسانسmba:مديريت 32319 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني)فوق ليسانس32236
 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد)فوق ليسانس32470 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري)فوق ليسانس32420
 -(دكتري، :مديريت سياست گذاري بخش عمومي گرايش مديريت رفتاري)فوق ليسانس32564 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه)فوق ليسانس32549
:مديريت سياست گذاري بخش عمومي گرايش مديريت 32566 -دكتري(، :مديريت سياست گذاري بخش عمومي گرايش مديريت منابع انساني)فوق ليسانس32565

 دكتري(، :سياست گذاري عمومي)فوق ليسانس32567 -دكتري(، سيستم ها)فوق ليسانس

 ميان افراد بومي استان كردستان صورت مي پذيرد.دامنه پذيرش: پذيرش افراد صرفاً از  شرايط اختصاصي:

 10411  كارشناس بررسي هاي اقتصادي   هاي اقتصادي كارشناس بررسي سنندج  -كردستان مرد / زن 2

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:علوم اقتصادي گرايش اقتصاد 30743 -دكتري(، ليسانس:توسعه اقتصادي و برنامه ريزي)فوق 30308 -دكتري(، :برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي)فوق ليسانس30161
:اقتصاد انرژي)فوق 31735 -دكتري(، :علوم اقتصادي كليه گرايش ها)فوق ليسانس30748 -:علوم اقتصادي گرايش اقتصاد نظري)ليسانس(30745 -بازرگاني)ليسانس(

 دكتري(، فوق ليسانس، :علوم اقتصادي)ليسانس32570 -دكتري(، ليسانس

 دامنه پذيرش: پذيرش افراد صرفاً از ميان افراد بومي استان كردستان صورت مي پذيرد. اختصاصي:شرايط 

 10412  كارشناس حقوقي   كارشناس حقوقي  سنندج  -كردستان مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

، :حقوق خصوصي)فوق ليسانس30431 -دكتري(، الملل)فوق ليسانس:حقوق بين 30423 -دكتري(، :حقوق اقتصادي)فوق ليسانس30421 -:حقوق)ليسانس(30417
:حقوق 32084 -دكتري(، :حقوق عمومي)فوق ليسانس31686 -:حقوق قضايي)ليسانس(30435 -دكتري(، :حقوق شركت هاي تجاري)فوق ليسانس30432 -دكتري(

 دكتري(، وق ثبت اسناد و امالك)فوق ليسانس:حق32426 -دكتري(، :حقوق جزا)فوق ليسانس32423 -دكتري(، محيط زيست)فوق ليسانس

 دامنه پذيرش: پذيرش افراد صرفاً از ميان افراد بومي استان كردستان صورت مي پذيرد. شرايط اختصاصي:
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 هاي آب و فاضالب استان كردستانفهرست شغل محلادامه 

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10413  كارشناس مالي   كارشناس مالي  سنندج  -كردستان مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مديريت 31018 -:علمي كاربردي حسابداري)ليسانس(30710 -دكتري(، :حسابرسي)فوق ليسانس30410 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408
MBAدكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي)فوق ليسانس31912 -دكتري(، ليسانسفوق ، :مديريت مالي)ليسانس31074 -دكتري(، )فوق ليسانس- 

 -دكتري(، :مديريت ريسک)فوق ليسانس32422 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مالي)فوق ليسانس31938
 -:حسابداري امور مالي)ليسانس(32562 -دكتري(، :مديريت كسب و كار گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32432 -دكتري(، :حسابداري مديريت)فوق ليسانس32428
 دكتري(، فوق ليسانس، :مالي )مهندسي مالي و مديريت ريسک()ليسانس32571

 دامنه پذيرش:  پذيرش افراد صرفاً از ميان افراد بومي استان كردستان صورت مي گيرد. شرايط اختصاصي:

 10414   آبكارشناس منابع    آبكارشناس منابع  سنندج  -كردستان مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 آب:زمين شناسي گرايش 30550 -:زمين شناسي)ليسانس(30548 -گرايش مهندسي بهره برداري و نگهداري)ليسانس( آب:انتقال 30119 -)ليسانس(آب:انتقال 30118
هاي  آبگرايش علمي كاربردي  آب:مهندسي 31154 -هاي زيرزميني)ليسانس( آبگرايش علمي كاربردي  آب:مهندسي 31153 -دكتري(، شناسي)فوق ليسانس

:مهندسي 31682 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي منابع 31303 -دكتري(، :مهندسي عمران گرايش سازهاي هيدروليكي)فوق ليسانس31258 -سطحي)ليسانس(
:زمين شناسي گرايش 32502 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي مديريت منابع 32497 -دكتري(، )فوق ليسانسآبمهندسي عمران گرايش :32106 -عمران)ليسانس(

:علمي 32505 -و فاضالب)ليسانس( آب:علمي كاربردي عمران گرايش 32504 -:علمي كاربردي عمران گرايش ساختماه هاي ابي)ليسانس(32503 -كاربردي)ليسانس(
)فوق آب:مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت منابع 32507 -)ليسانس(آب:علوم و مهندسي 32506 -و فاضالب)ليسانس( آبكاربردي عمران گرايش شبكه هاي 

)فوق آبن گرايش مديريت منابع :مهندسي عمرا32509 -دكتري(، و سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس آب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 32508 -دكتري(، ليسانس
)فوق آبگرايش مديريت و برنامه ريزي منابع  آب:علوم و مهندسي 32511 -دكتري(، )فوق ليسانسآبگرايش منابع  آب:علوم و مهندسي 32510 -دكتري(، ليسانس
:علوم و 32514 -دكتري(، فاضالب)فوق ليسانس و آب:علمي كاربردي مهندسي 32513 -دكتري(، و فاضالب)فوق ليسانس آب:مهندسي 32512 -دكتري(، ليسانس

 -دكتري(، شناسي)فوق ليسانس آب:32516 -دكتري(، زمين شناسي)فوق ليسانس آب:32515 -دكتري(، )فوق ليسانسآبگرايش مهندسي منابع  آبمهندسي 
 دكتري(، :زمين شناسي مهندسي)فوق ليسانس32518 -دكتري(، شناسي هيدرولوژي)فوق ليسانس آب:32517

 پذيرش افراد صرفاً از ميان افراد بومي استان كردستان صورت مي پذيرد. شرايط اختصاصي:

 10415  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت  سنندج  -كردستان مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

، قدرت)ليسانس  -:مهندسي برق 31167 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق)ليسانس31164 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق گرايش قدرت)ليسانس30148
 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش سيستم هاي قدرت)فوق ليسانس32429 -:مهندسي تكنولوژي برق گرايش قدرت)ليسانس(32427 -دكتري(، فوق ليسانس

، :مهندسي قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي)فوق ليسانس32431 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش الكترونيک قدرت و ماشين هاي الكتريكي)فوق ليسانس32430
 دكتري(، :مهندسي قدرت گرايش مديريت انرژي)فوق ليسانس32433 -دكتري(

 دامنه پذيرش: پذيرش افراد صرفاً از ميان افراد بومي استان كردستان صورت مي پذيرد. شرايط اختصاصي:

 10416  مهندس برق ـ مخابرات   مهندس برق ـ مخابرات  سنندج  -كردستان مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مخابرات علمي كاربردي 32466 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق)ليسانس31164 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق گرايش  مخابرات)ليسانس30149
 -:كارشناسي كاربردي مخابرات گرايش سوييچ)ليسانس(32471 -خابرات انتقال)ليسانس(:علمي كاربردي مهندسي تكنولوژي م32468 -سوييچ)ليسانس(

 -:كاربردي مخابرات گرايش انتقال)ليسانس(32475 -:كاربردي مخابرات گرايش سوييچ)ليسانس(32474 -:كارشناسي كاربردي مخابرات گرايش انتقال)ليسانس(32473
:مهندسي برق 32486 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان و موج)فوق ليسانس32485 -دكتري(، ليسانس:مهندسي برق گرايش مخابرات ميدان)فوق 32484

:مهندسي برق گرايش شبكه هاي 32488 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش مخابرات امن و رمزنگاري)فوق ليسانس32487 -دكتري(، گرايش مخابرات نوري)فوق ليسانس
:مهندسي تكنولوژي مخابرات گرايش سوييچ هاي شبكه 32553 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم)فوق ليسانس32489 -تري(دك، مخابراتي)فوق ليسانس

 ثابت)ليسانس(

 دامنه پذيرش: پذيرش افراد صرفاً از ميان افراد بومي استان كردستان صورت مي پذيرد. شرايط اختصاصي:

 10417  مهندس مكانيک   مهندس مكانيک  سنندج  -كردستان مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، :مكاترونيک)فوق ليسانس31383 -:مهندسي مكانيک گرايش حرارت سياالت)ليسانس(31327 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي مكانيک)ليسانس31324
 دكتري(، :مهندسي مكانيک گرايش تبديل انرژي)فوق ليسانس31906

 دامنه پذيرش: پذيرش افراد صرفاً از ميان افراد بومي استان كردستان صورت مي پذيرد. اختصاصي:شرايط 

 10418  برداري مهندس نقشه  برداري مهندس نقشه سنندج  -كردستان مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

، فوق ليسانس، :مهندسي نقشه برداري)ليسانس31885 -:مهندسي عمران)ليسانس(31682 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي عمران گرايش نقشه برداري)ليسانس31277
 -دكتري(، :مهندسي نقشه برداري گرايش ژيودزي)فوق ليسانس31975 -دكتري(، :مهندسي عمران گرايش نقشه برداري ژيودزي)فوق ليسانس31904 -دكتري(
 دكتري(، يسانسفتوگرامتري)فوق ل -:نقشه برداري گرايش نقشه برداري32499

 دامنه پذيرش: پذيرش افراد صرفاً از ميان افراد بومي استان كردستان صورت مي پذيرد. شرايط اختصاصي:
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 هاي آب و فاضالب استان كرمانفهرست شغل محل

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 كهنوج -كرمان مرد 1
و  آبكارشناس ازمايشگاه 

  فاضالب 
 10419  و فاضالب  آبكارشناس ازمايشگاه 

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

، :شيمي معدني)فوق ليسانس30680 -:شيمي گرايش شيمي الي)فوق ليسانس(30665 -:شيمي)ليسانس(30664 -دكتري(، فوق ليسانس، :بهداشت محيط)ليسانس30180

، فوق ليسانس، :مهندسي بهداشت محيط)ليسانس31175 -:علوم ازمايشگاهي)ليسانس(30721 -دكتري(، فوق ليسانس، :شيمي كاربردي)ليسانس30684 -دكتري(

:شيمي گرايش شيمي 31875 -:زيست شناسي      ميكروبيولوژي)دكتري(31620 -دكتري(، :مهندسي شيمي گرايش مهندسي فرايند)فوق ليسانس31233 -دكتري(

:مهندسي 32057 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي شيمي)ليسانس31879 -دكتري(، فيزيک)فوق ليسانس:شيمي گرايش شيمي 31876 -دكتري(، تجزيه)فوق ليسانس

:زيست شناسي سلولي مولكولي گرايش 32519 -دكتري(، :زيست شناسي)فوق ليسانس32368 -دكتري(، شيمي گرايش محيط زيست)فوق ليسانس

، :مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايندها)فوق ليسانس32521 -دكتري(، جداسازي)فوق ليسانس:مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي 32520 -ميكروبيولوژي)ليسانس(

:ميكروبيولوژي علوم ازمايشگاهي گرايش ميكروب شناسي)فوق 32523 -دكتري(، :مهندسي شيمي گرايش كنترل فرايندهاي شيميايي)فوق ليسانس32522 -دكتري(

 دكتري(، ليسانس

 10420  كارشناس برنامه ريزي   كارشناس برنامه ريزي  جيرفت -كرمان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت صنعتي كليه گرايش ها)ليسانس31698 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي صنايع     كليه گرايش ها)ليسانس31593

 بافت -كرمان مرد / زن 1
كارشناس بهداشت و كنترل 

  و فاضالب  آبكيفي 
 10421  و فاضالب  آبكارشناس بهداشت و كنترل كيفي 

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي بهداشت محيط)ليسانس31175 -دكتري(، فوق ليسانس، :بهداشت محيط)ليسانس30180

 10422  كارشناس خدمات مشتركين   كارشناس خدمات مشتركين  جيرفت -كرمان مرد / زن 1

 10423  كارشناس خدمات مشتركين   كارشناس خدمات مشتركين  شهربابک -كرمان مرد / زن 1

 10424  كارشناس خدمات مشتركين   كارشناس خدمات مشتركين  قلعه گنج -كرمان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -:مديريت صنعتي)ليسانس(31065 -:مديريت دولتي)ليسانس(31051 -بازرگاني)ليسانس(:مديريت 31034 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408

 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي)فوق ليسانس31912 -:حسابداري دولتي)ليسانس(31883 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت مالي)ليسانس31074

، :بودجه و ماليه عمومي)فوق ليسانس32314 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050 -دكتري(، ليسانس :مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي)فوق31927

:حسابداري 32428 -دكتري(، :مديريت ريسک)فوق ليسانس32422 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري)فوق ليسانس32420 -دكتري(

، :مديريت گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32439 -دكتري(، ژيک)فوق ليسانسمديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات:32436 -دكتري(، مديريت)فوق ليسانس

:مديريت صنعتي گرايش 32549 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد)فوق ليسانس32470 -:حسابداري گرايش حسابرسي)ليسانس(32467 -دكتري(

 دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32550 -دكتري(، ژه)فوق ليسانسمديريت پرو

 10425  كارشناس مالي   كارشناس مالي  انار -كرمان مرد 1

 10426  كارشناس مالي   كارشناس مالي  بافت -كرمان مرد / زن 1

 10427  كارشناس مالي   كارشناس مالي  بم -كرمان مرد / زن 1

 10428  كارشناس مالي   كارشناس مالي  جيرفت -كرمان مرد / زن 1

 10429  كارشناس مالي   كارشناس مالي  راور -كرمان مرد / زن 1

 10430  كارشناس مالي   كارشناس مالي  رفسنجان -كرمان مرد / زن 1

 10431  كارشناس مالي   كارشناس مالي  ريگان -كرمان مرد 1

 10432  كارشناس مالي   كارشناس مالي  زرند -كرمان مرد / زن 1

 10433  كارشناس مالي   كارشناس مالي  سيرجان -كرمان مرد / زن 1

 10434  كارشناس مالي   كارشناس مالي  شهربابک -كرمان مرد / زن 1

 10435  كارشناس مالي   كارشناس مالي  كرمان -كرمان مرد / زن 1



61 

 فاضالب استان كرمان هاي آب وفهرست شغل محلادامه 

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10436  كارشناس مالي   كارشناس مالي  كهنوج -كرمان مرد / زن 1

 10437  كارشناس مالي   كارشناس مالي  كوهبنان -كرمان مرد 1

 10438  كارشناس مالي   كارشناس مالي  منوجان -كرمان مرد 1

 تحصيلي مجاز:هاي رشته

:مديريت 31018 -:علمي كاربردي حسابداري)ليسانس(30710 -دكتري(، :حسابرسي)فوق ليسانس30410 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408

MBAدكتري(، ليسانس :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي)فوق31912 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت مالي)ليسانس31074 -دكتري(، )فوق ليسانس- 

 -دكتري(، :مديريت ريسک)فوق ليسانس32422 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مالي)فوق ليسانس31938

 -داري امور مالي)ليسانس(:حساب32562 -دكتري(، :مديريت كسب و كار گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32432 -دكتري(، :حسابداري مديريت)فوق ليسانس32428

 دكتري(، فوق ليسانس، :مالي )مهندسي مالي و مديريت ريسک()ليسانس32571

 10439  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت  رفسنجان -كرمان مرد 1

 10440  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت  سيرجان -كرمان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

، قدرت)ليسانس  -:مهندسي برق 31167 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق)ليسانس31164 -دكتري(، فوق ليسانس، برق گرايش قدرت)ليسانس :مهندسي30148

:مهندسي برق 32430 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش سيستم هاي قدرت)فوق ليسانس32429 -:مهندسي تكنولوژي برق گرايش قدرت)ليسانس(32427 -فوق ليسانس(

:مهندسي 32433 -دكتري(، :مهندسي قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي)فوق ليسانس32431 -دكتري(، گرايش الكترونيک قدرت و ماشين هاي الكتريكي)فوق ليسانس

 دكتري(، قدرت گرايش مديريت انرژي)فوق ليسانس

 10441  مهندس عمران   مهندس عمران  انار -كرمان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

و  آب:عمران گرايش شبكه هاي 30862 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش 30845 -)ليسانس(آب:عمران گرايش 30843 -:عمران)ليسانس(30842

وق :مهندسي عمران گرايش   سازه)ف31257 -:عمران گرايش عمران)ليسانس(30868 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش علمي كاربردي 30863 -فاضالب)ليسانس(

 -دكتري(، و فاضالب)فوق ليسانس آب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31267 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31266 -دكتري(، ليسانس

:مهندسي عمران 32081 -:مهندسي عمران عمران)ليسانس(31903 -دكتري(، :مهندسي عمران گرايش سازه)فوق ليسانس31888 -:مهندسي عمران)ليسانس(31682

 -دكتري(، :سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس32098 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مديريت منابع 32088 -دكتري(، گرايش سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس

:مهندسي 32496 -دكتري(، ليسانس:مهندسي سازه)فوق 32495 -و فاضالب)ليسانس( آب:مهندسي عمران گرايش 32129 -)ليسانس(آب:مهندسي عمران گرايش 32106

و سازه  آب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 32508 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي مديريت منابع 32497 -دكتري(، و سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس آب

 دكتري(، :مهندسي عمران گرايش طراحي)فوق ليسانس32560 -دكتري(، هاي هيدروليكي)فوق ليسانس

 10442  مهندس مكانيک   مهندس مكانيک  جيرفت -كرمان مرد 1

 10443  مهندس مكانيک   مهندس مكانيک  راور -كرمان مرد 1

 10444  مهندس مكانيک   مهندس مكانيک  ريگان -كرمان مرد 1

 10445  مهندس مكانيک   مهندس مكانيک  سيرجان -كرمان مرد 1

 10446  مهندس مكانيک   مهندس مكانيک  قلعه گنج -كرمان مرد 1

 10447  مهندس مكانيک   مهندس مكانيک  كهنوج -كرمان مرد 1

 10448  مهندس مكانيک   مهندس مكانيک  كوهبنان -كرمان مرد 1

 10449  مهندس مكانيک   مهندس مكانيک  منوجان -كرمان مرد 2

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، :مكاترونيک)فوق ليسانس31383 -:مهندسي مكانيک گرايش حرارت سياالت)ليسانس(31327 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي مكانيک)ليسانس31324

 دكتري(، :مهندسي مكانيک گرايش تبديل انرژي)فوق ليسانس31906
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 GIS   10450كارشناس    GISكارشناس  كرمانشاه  -كرمانشاه / زن مرد 2

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:نقشه برداري 31892 -دكتري(، :نقشه برداري گرايش فتوگرامتري)فوق ليسانس31891 -دكتري(، :سنجش از راه دور و سيستم اطالعات جغرافيايي)فوق ليسانس30637
:مهندسي 31975 -دكتري(، :مهندسي عمران گرايش سنجش از راه دور)فوق ليسانس31931 -دكتري(، ()فوق ليسانسGISجغرافيايي )گرايش سيستم هاي اطالعات 

:سنجش از راه دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 32476 -دكتري(، :سنجش از راه دور)فوق ليسانس32127 -دكتري(، نقشه برداري گرايش ژيودزي)فوق ليسانس
 دكتري(، زمين شناختي)فوق ليسانس -:سنجش از راه دور32478 -دكتري(، :سامانه اطالعات جغرافيايي)فوق ليسانس32477 -دكتري(، و خاك)فوق ليسانس آبات مطالع

 10451  كارشناس امار   كارشناس امار  كرمانشاه  -كرمانشاه مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، فوق ليسانس، :امار اجتماعي و اقتصادي)ليسانس31855 -دكتري(، فوق ليسانس، :امار رياضي)ليسانس30022 -دكتري(، ليسانسفوق ، :امار)ليسانس30018

 دكتري(، فوق ليسانس، :امار و كاربردها)ليسانس32435

 10452  كارشناس امور اداري   كارشناس امور اداري  كرمانشاه  -كرمانشاه مرد / زن 1

 تحصيلي مجاز: هايرشته

:مديريت 31051 -:مديريت بازرگاني)ليسانس(31034 -دكتري(، :مديريت استراتژيک)فوق ليسانس31023 -دكتري(، :مديريت اجرايي)فوق ليسانس31021
ديريت دولتي گرايش :م31909 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني)فوق ليسانس31495 -:مديريت صنعتي)ليسانس(31065 -دولتي)ليسانس(

:مديريت دولتي گرايش مديريت تحول)فوق 31930 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول)فوق ليسانس31928 -دكتري(، تشكيالت و روش ها)فوق ليسانس
 -دكتري(، گرايش مديريت منابع انساني)فوق ليسانس:مديريت بازرگاني 32146 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش رفتار سازماني)فوق ليسانس32145 -دكتري(، ليسانس
 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني)فوق ليسانس32235 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش طراحي سازمان هاي دولتي)فوق ليسانس32234
 -دكتري(، گرايش مديريت توسعه سازماني ومنابع انساني)فوق ليسانسmba:مديريت 32319 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني)فوق ليسانس32236
 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد)فوق ليسانس32470 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري)فوق ليسانس32420
 -دكتري(، :مديريت سياست گذاري بخش عمومي گرايش مديريت رفتاري)فوق ليسانس32564 -كتري(د، :مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه)فوق ليسانس32549
:مديريت سياست گذاري بخش عمومي گرايش مديريت 32566 -دكتري(، :مديريت سياست گذاري بخش عمومي گرايش مديريت منابع انساني)فوق ليسانس32565

 دكتري(، ي عمومي)فوق ليسانس:سياست گذار32567 -دكتري(، سيستم ها)فوق ليسانس

 10453  كارشناس ايمني و حفاظت كار   كارشناس ايمني و حفاظت كار  سنقر  -كرمانشاه مرد 1

 10454  كارشناس ايمني و حفاظت كار   كارشناس ايمني و حفاظت كار  كرمانشاه  -كرمانشاه مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مهندسي 31174 -:مهندسي ايمني گرايش بازرسي فني)ليسانس(31162 -دكتري(، :ايمني صنعتي)فوق ليسانس30134 -دكتري(، ليسانس:ايمني شناسي)فوق 30132
:مهندسي صنايع گرايش ايمني و 32460 -:مهندسي ايمني و بازرسي فني گرايش ايمني و حفاظت)ليسانس(32246 -دكتري(، فوق ليسانس، بهداشت حرفه اي)ليسانس

 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي ايمني صنعتي)ليسانس32462 -ايمني و حفاظت)ليسانس(  -:مهندسي بازرسي 32461 -دكتري(، فوق ليسانس، ر)ليسانسمحيط كا
زيست)فوق :ايمني صنعتي گرايش بهداشت و محيط 32465 -:ايمني صنعتي و محيط كار)ليسانس(32464 -:مهندسي ايمني گرايش حفاظت فني)ليسانس(32463
:مهندسي ايمني 32556 -دكتري(، :مهندسي ايمني و حفاظت كار)فوق ليسانس32555 -دكتري(، :مهندسي سيستم هاي سالمت)فوق ليسانس32554 -دكتري(، ليسانس

:بهداشت 32559 -دكتري(، نس:ايمني)فوق ليسا32558 -دكتري(، بهداشت و ايمني صنعتي)فوق ليسانس HSE:32557 -دكتري(، فوق ليسانس، و بازرسي فني)ليسانس
 دكتري(، و محيط زيست)فوق ليسانس

 10455  كارشناس برنامه ريزي   كارشناس برنامه ريزي  كرمانشاه  -كرمانشاه مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 دكتري(، فوق ليسانس، ها)ليسانس:مديريت صنعتي كليه گرايش 31698 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي صنايع     كليه گرايش ها)ليسانس31593

 قصرشيرين  -كرمانشاه مرد 1
كارشناس بهداشت و كنترل 

  و فاضالب  آبكيفي 
 10456   و فاضالب آبكارشناس بهداشت و كنترل كيفي 

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 دكتري(، ليسانسفوق ، :مهندسي بهداشت محيط)ليسانس31175 -دكتري(، فوق ليسانس، :بهداشت محيط)ليسانس30180

 10457  كارشناس خدمات مشتركين   كارشناس خدمات مشتركين  پاوه  -كرمانشاه مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -:مديريت صنعتي)ليسانس(31065 -:مديريت دولتي)ليسانس(31051 -:مديريت بازرگاني)ليسانس(31034 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408
 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي)فوق ليسانس31912 -:حسابداري دولتي)ليسانس(31883 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت مالي)ليسانس31074
، عمومي)فوق ليسانس :بودجه و ماليه32314 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس31927
:حسابداري 32428 -دكتري(، :مديريت ريسک)فوق ليسانس32422 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري)فوق ليسانس32420 -دكتري(

، :مديريت گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32439 -دكتري(، ژيک)فوق ليسانس:مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -دكتري(، مديريت)فوق ليسانس
:مديريت صنعتي گرايش 32549 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد)فوق ليسانس32470 -:حسابداري گرايش حسابرسي)ليسانس(32467 -دكتري(

 دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32550 -دكتري(، مديريت پروژه)فوق ليسانس
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 10458  كارشناس نرم افزار   كارشناس نرم افزار  كرمانشاه  -كرمانشاه مرد / زن 2

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي فناوري اطالعات)ليسانس31280 -دكتري(، چند رسانه اي)فوق ليسانس:مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم هاي 30840

:مهندسي 31601 -:كامپيوترگرايش نرم افزار)ليسانس(31464 -دكتري(، :مهندسي كامپيوتر گرايش      معماري سيستم هاي كامپيوتري)فوق ليسانس31348

:مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم هاي 31873 -دكتري(، ري اطالعات گرايش امنيت اطالعات)فوق ليسانس:مهندسي فناو31844 -كامپيوتر)ليسانس(

:مهندسي كامپيوتر گرايش الگوريتم و 32161 -دكتري(، :مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه هاي كامپيوتري)فوق ليسانس31915 -دكتري(، اطالعاتي)فوق ليسانس

:مهندسي كامپيوتر نرم 32412 -دكتري(، )فوق ليسانسIT:مهندسي فناوري اطالعات 32213 -:علوم كامپيوتر)ليسانس(32173 -دكتري(، يسانسمحاسبات)فوق ل

:مهندسي تكنولوژي شبكه هاي كامپيوتري گرايش طراحي و پياده 32480 -:علمي كاربردي نرم افزار كامپيوتر)ليسانس(32479 -دكتري(، افزار)فوق ليسانس

 )ليسانس(ICT:علمي كاربردي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات32481 -سازي)ليسانس(

 10459  مهندس مكانيک   مهندس مكانيک  كرمانشاه  -كرمانشاه مرد / زن 1

 10460  مهندس مكانيک   مهندس مكانيک  گيالنغرب  -كرمانشاه مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، :مكاترونيک)فوق ليسانس31383 -:مهندسي مكانيک گرايش حرارت سياالت)ليسانس(31327 -دكتري(، فوق ليسانس، مكانيک)ليسانس:مهندسي 31324

 دكتري(، :مهندسي مكانيک گرايش تبديل انرژي)فوق ليسانس31906
 

 

 هاي آب و فاضالب استان كهگيلويه و بويراحمدفهرست شغل محل

 كد شغل محل شغل رشته شغلي خدمتمحل  جنس پذيرش تعداد

 GIS   10461كارشناس    GISكارشناس  ياسوج  -كهگيلويه و بويراحمد مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:نقشه برداري 31892 -دكتري(، :نقشه برداري گرايش فتوگرامتري)فوق ليسانس31891 -دكتري(، :سنجش از راه دور و سيستم اطالعات جغرافيايي)فوق ليسانس30637

:مهندسي 31975 -دكتري(، :مهندسي عمران گرايش سنجش از راه دور)فوق ليسانس31931 -دكتري(، ()فوق ليسانسGISگرايش سيستم هاي اطالعات جغرافيايي )

دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش  :سنجش از راه32476 -دكتري(، :سنجش از راه دور)فوق ليسانس32127 -دكتري(، نقشه برداري گرايش ژيودزي)فوق ليسانس

 دكتري(، زمين شناختي)فوق ليسانس -:سنجش از راه دور32478 -دكتري(، :سامانه اطالعات جغرافيايي)فوق ليسانس32477 -دكتري(، و خاك)فوق ليسانس آبمطالعات 

 پذيرد.يه و بويراحمد صورت ميدامنه پذيرش: پذيرش افراد صرفاً از ميان افراد بومي استان كهگيلو شرايط اختصاصي:

 مرد / زن 1
  -كهگيلويه و بويراحمد

 دوگنبدان

كارشناس بهداشت و كنترل 

  و فاضالب  آبكيفي 
 10462  ب و فاضال آبكارشناس بهداشت و كنترل كيفي 

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 دكتري(، فوق ليسانس، محيط)ليسانس:مهندسي بهداشت 31175 -دكتري(، فوق ليسانس، :بهداشت محيط)ليسانس30180

 پذيرد.دامنه پذيرش: پذيرش افراد صرفاً از ميان افراد بومي استان كهگيلويه و بويراحمد صورت مي شرايط اختصاصي:

 10463  كارشناس نرم افزار   كارشناس نرم افزار  ياسوج  -كهگيلويه و بويراحمد مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي فناوري اطالعات)ليسانس31280 -دكتري(، :مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم هاي چند رسانه اي)فوق ليسانس30840

:مهندسي 31601 -:كامپيوترگرايش نرم افزار)ليسانس(31464 -دكتري(، :مهندسي كامپيوتر گرايش      معماري سيستم هاي كامپيوتري)فوق ليسانس31348

:مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم هاي 31873 -دكتري(، :مهندسي فناوري اطالعات گرايش امنيت اطالعات)فوق ليسانس31844 -كامپيوتر)ليسانس(

:مهندسي كامپيوتر گرايش الگوريتم و 32161 -دكتري(، :مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه هاي كامپيوتري)فوق ليسانس31915 -دكتري(، اطالعاتي)فوق ليسانس

:مهندسي كامپيوتر نرم 32412 -دكتري(، )فوق ليسانسIT:مهندسي فناوري اطالعات 32213 -:علوم كامپيوتر)ليسانس(32173 -دكتري(، محاسبات)فوق ليسانس

سي تكنولوژي شبكه هاي كامپيوتري گرايش طراحي و پياده :مهند32480 -:علمي كاربردي نرم افزار كامپيوتر)ليسانس(32479 -دكتري(، افزار)فوق ليسانس

 )ليسانس(ICT:علمي كاربردي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات32481 -سازي)ليسانس(

 پذيرد.دامنه پذيرش: پذيرش افراد صرفاً از ميان افراد بومي استان كهگيلويه و بويراحمد صورت مي شرايط اختصاصي:

 مرد 1
  -كهگيلويه و بويراحمد

 دوگنبدان
 10464  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت 
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 هاي آب و فاضالب استان كهگيلويه و بويراحمدفهرست شغل محلادامه 

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10465  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت  ياسوج  -كهگيلويه و بويراحمد مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

، قدرت)ليسانس  -:مهندسي برق 31167 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق)ليسانس31164 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق گرايش قدرت)ليسانس30148

 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش سيستم هاي قدرت)فوق ليسانس32429 -:مهندسي تكنولوژي برق گرايش قدرت)ليسانس(32427 -دكتري(، فوق ليسانس

، :مهندسي قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي)فوق ليسانس32431 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش الكترونيک قدرت و ماشين هاي الكتريكي)فوق ليسانس32430

 دكتري(، :مهندسي قدرت گرايش مديريت انرژي)فوق ليسانس32433 -دكتري(

 پذيرد.دامنه پذيرش: پذيرش افراد صرفاً از ميان افراد بومي استان كهگيلويه و بويراحمد صورت مي رايط اختصاصي:ش

 10466  مهندس عمران   مهندس عمران  ياسوج  -كهگيلويه و بويراحمد مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

و  آب:عمران گرايش شبكه هاي 30862 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش 30845 -)ليسانس(آب:عمران گرايش 30843 -:عمران)ليسانس(30842

:مهندسي عمران گرايش   سازه)فوق 31257 -:عمران گرايش عمران)ليسانس(30868 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش علمي كاربردي 30863 -فاضالب)ليسانس(

 -دكتري(، و فاضالب)فوق ليسانس آب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31267 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31266 -دكتري(، ليسانس

:مهندسي عمران 32081 -:مهندسي عمران عمران)ليسانس(31903 -دكتري(، :مهندسي عمران گرايش سازه)فوق ليسانس31888 -:مهندسي عمران)ليسانس(31682

 -دكتري(، :سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس32098 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مديريت منابع 32088 -كتري(د، گرايش سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس

:مهندسي 32496 -دكتري(، :مهندسي سازه)فوق ليسانس32495 -و فاضالب)ليسانس( آب:مهندسي عمران گرايش 32129 -)ليسانس(آب:مهندسي عمران گرايش 32106

و سازه  آب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 32508 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي مديريت منابع 32497 -دكتري(، ليسانسو سازه هاي هيدروليكي)فوق  آب

 دكتري(، :مهندسي عمران گرايش طراحي)فوق ليسانس32560 -دكتري(، هاي هيدروليكي)فوق ليسانس

 پذيرد.استان كهگيلويه و بويراحمد صورت ميدامنه پذيرش: پذيرش افراد صرفاً از ميان افراد بومي  شرايط اختصاصي:
 

 

 هاي آب و فاضالب استان گيالنفهرست شغل محل

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 تالش  -گيالن مرد 1
كارشناس بهداشت و كنترل 

  و فاضالب  آبكيفي 
 10467   و فاضالب آبكارشناس بهداشت و كنترل كيفي 

 رودبار  -گيالن مرد 1
كارشناس بهداشت و كنترل 

  و فاضالب  آبكيفي 
 10468   و فاضالب آبكارشناس بهداشت و كنترل كيفي 

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي بهداشت محيط)ليسانس31175 -دكتري(، فوق ليسانس، :بهداشت محيط)ليسانس30180

 10469  كارشناس حقوقي   كارشناس حقوقي  رشت  -گيالن مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

، :حقوق خصوصي)فوق ليسانس30431 -دكتري(، :حقوق بين الملل)فوق ليسانس30423 -دكتري(، :حقوق اقتصادي)فوق ليسانس30421 -:حقوق)ليسانس(30417

:حقوق 32084 -دكتري(، :حقوق عمومي)فوق ليسانس31686 -ضايي)ليسانس(:حقوق ق30435 -دكتري(، :حقوق شركت هاي تجاري)فوق ليسانس30432 -دكتري(

 دكتري(، :حقوق ثبت اسناد و امالك)فوق ليسانس32426 -دكتري(، :حقوق جزا)فوق ليسانس32423 -دكتري(، محيط زيست)فوق ليسانس

 10470  كارشناس مالي   كارشناس مالي  رشت  -گيالن مرد / زن 2

 مجاز:هاي تحصيلي رشته

:مديريت 31018 -:علمي كاربردي حسابداري)ليسانس(30710 -دكتري(، :حسابرسي)فوق ليسانس30410 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408

MBAدكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي)فوق ليسانس31912 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت مالي)ليسانس31074 -دكتري(، )فوق ليسانس- 

 -دكتري(، :مديريت ريسک)فوق ليسانس32422 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مالي)فوق ليسانس31938

 -امور مالي)ليسانس(:حسابداري 32562 -دكتري(، :مديريت كسب و كار گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32432 -دكتري(، :حسابداري مديريت)فوق ليسانس32428

 دكتري(، فوق ليسانس، :مالي )مهندسي مالي و مديريت ريسک()ليسانس32571
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 هاي آب و فاضالب استان گيالنفهرست شغل محلادامه 

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10471  كارشناس نرم افزار   كارشناس نرم افزار  رشت  -گيالن مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مهندسي كامپيوتر 31348 -:مهندسي فناوري اطالعات)ليسانس(31280 -دكتري(، :مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم هاي چند رسانه اي)فوق ليسانس30840

:مهندسي 31844 -:مهندسي كامپيوتر)ليسانس(31601 -:كامپيوترگرايش نرم افزار)ليسانس(31464 -دكتري(، گرايش      معماري سيستم هاي كامپيوتري)فوق ليسانس

 -دكتري(، :مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم هاي اطالعاتي)فوق ليسانس31873 -دكتري(، فناوري اطالعات گرايش امنيت اطالعات)فوق ليسانس

 -دكتري(، :مهندسي كامپيوتر گرايش الگوريتم و محاسبات)فوق ليسانس32161 -دكتري(، :مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه هاي كامپيوتري)فوق ليسانس31915

:علمي 32479 -دكتري(، :مهندسي كامپيوتر نرم افزار)فوق ليسانس32412 -دكتري(، )فوق ليسانسIT:مهندسي فناوري اطالعات 32213 -:علوم كامپيوتر)ليسانس(32173

:علمي كاربردي تكنولوژي 32481 -كنولوژي شبكه هاي كامپيوتري گرايش طراحي و پياده سازي)ليسانس(:مهندسي ت32480 -كاربردي نرم افزار كامپيوتر)ليسانس(

 )ليسانس(ICTارتباطات و فناوري اطالعات

 10472  مهندس عمران   مهندس عمران  استارا  -گيالن مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

و  آب:عمران گرايش شبكه هاي 30862 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش 30845 -)ليسانس(آب:عمران گرايش 30843 -:عمران)ليسانس(30842

:مهندسي عمران گرايش   سازه)فوق 31257 -:عمران گرايش عمران)ليسانس(30868 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش علمي كاربردي 30863 -فاضالب)ليسانس(

 -دكتري(، و فاضالب)فوق ليسانس آب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31267 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31266 -دكتري(، ليسانس

:مهندسي عمران 32081 -:مهندسي عمران عمران)ليسانس(31903 -دكتري(، :مهندسي عمران گرايش سازه)فوق ليسانس31888 -:مهندسي عمران)ليسانس(31682

 -دكتري(، :سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس32098 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مديريت منابع 32088 -دكتري(، گرايش سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس

:مهندسي 32496 -دكتري(، :مهندسي سازه)فوق ليسانس32495 -و فاضالب)ليسانس( آب:مهندسي عمران گرايش 32129 -)ليسانس(آب:مهندسي عمران گرايش 32106

و سازه  آب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 32508 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي مديريت منابع 32497 -دكتري(، ليسانس و سازه هاي هيدروليكي)فوق آب

 دكتري(، :مهندسي عمران گرايش طراحي)فوق ليسانس32560 -دكتري(، هاي هيدروليكي)فوق ليسانس

 10473  مهندس عمران   مهندس عمران  انزلي  -گيالن مرد 1

 10474  مهندس عمران   مهندس عمران  تالش  -گيالن مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

و  آب:عمران گرايش شبكه هاي 30862 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش 30845 -)ليسانس(آب:عمران گرايش 30843 -:عمران)ليسانس(30842

:مهندسي عمران گرايش   سازه)فوق 31257 -:عمران گرايش عمران)ليسانس(30868 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش علمي كاربردي 30863 -فاضالب)ليسانس(

 -دكتري(، و فاضالب)فوق ليسانس آب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31267 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31266 -دكتري(، ليسانس

:مهندسي عمران 32081 -:مهندسي عمران عمران)ليسانس(31903 -دكتري(، :مهندسي عمران گرايش سازه)فوق ليسانس31888 -:مهندسي عمران)ليسانس(31682

 -دكتري(، :سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس32098 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مديريت منابع 32088 -دكتري(، گرايش سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس

:مهندسي 32496 -دكتري(، :مهندسي سازه)فوق ليسانس32495 -و فاضالب)ليسانس( آب:مهندسي عمران گرايش 32129 -)ليسانس(آبايش :مهندسي عمران گر32106

و سازه  آب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 32508 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي مديريت منابع 32497 -دكتري(، و سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس آب

 دكتري(، :مهندسي عمران گرايش طراحي)فوق ليسانس32560 -دكتري(، وليكي)فوق ليسانسهاي هيدر

 10475  مهندس مكانيک   مهندس مكانيک  رضوانشهر  -گيالن مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، :مكاترونيک)فوق ليسانس31383 -:مهندسي مكانيک گرايش حرارت سياالت)ليسانس(31327 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي مكانيک)ليسانس31324

 دكتري(، :مهندسي مكانيک گرايش تبديل انرژي)فوق ليسانس31906
 

 

 هاي آب و فاضالب استان لرستانفهرست شغل محل

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 اليگودرز  -لرستان مرد / زن 1
و  آبكارشناس ازمايشگاه 

  فاضالب 
 10476  و فاضالب  آبكارشناس ازمايشگاه 

 دورود  -لرستان مرد / زن 1
و  آبكارشناس ازمايشگاه 

  فاضالب 
 10477  و فاضالب  آبكارشناس ازمايشگاه 
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 هاي آب و فاضالب استان لرستانفهرست شغل محلادامه 

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 كوهدشت  -لرستان مرد / زن 1
و  آبكارشناس ازمايشگاه 

  فاضالب 
 10478  و فاضالب  آبكارشناس ازمايشگاه 

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:شيمي معدني)فوق 30680 -دكتري(، :شيمي گرايش شيمي الي)فوق ليسانس30665 -:شيمي)ليسانس(30664 -دكتري(، فوق ليسانس، :بهداشت محيط)ليسانس30180

فوق ، :مهندسي بهداشت محيط)ليسانس31175 -:علوم ازمايشگاهي)ليسانس(30721 -دكتري(، فوق ليسانس، :شيمي كاربردي)ليسانس30684 -دكتري(، ليسانس

:شيمي گرايش 31875 -:زيست شناسي      ميكروبيولوژي)دكتري(31620 -دكتري(، :مهندسي شيمي گرايش مهندسي فرايند)فوق ليسانس31233 -دكتري(، ليسانس

 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي شيمي)ليسانس31879 -دكتري(، :شيمي گرايش شيمي فيزيک)فوق ليسانس31876 -دكتري(، زيه)فوق ليسانسشيمي تج

:زيست شناسي سلولي مولكولي گرايش 32519 -دكتري(، :زيست شناسي)فوق ليسانس32368 -دكتري(، :مهندسي شيمي گرايش محيط زيست)فوق ليسانس32057

، :مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايندها)فوق ليسانس32521 -دكتري(، :مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي)فوق ليسانس32520 -ميكروبيولوژي)ليسانس(

وب شناسي)فوق :ميكروبيولوژي علوم ازمايشگاهي گرايش ميكر32523 -دكتري(، :مهندسي شيمي گرايش كنترل فرايندهاي شيميايي)فوق ليسانس32522 -دكتري(

 دكتري(، ليسانس

 دامنه پذيرش: پذيرش افراد صرفاً از ميان افراد بومي استان لرستان صورت مي پذيرد. شرايط اختصاصي:

 10479  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت  خرم اباد  -لرستان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

، قدرت)ليسانس  -:مهندسي برق 31167 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق)ليسانس31164 -دكتري(، ليسانسفوق ، :مهندسي برق گرايش قدرت)ليسانس30148

 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش سيستم هاي قدرت)فوق ليسانس32429 -:مهندسي تكنولوژي برق گرايش قدرت)ليسانس(32427 -دكتري(، فوق ليسانس

، :مهندسي قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي)فوق ليسانس32431 -دكتري(، و ماشين هاي الكتريكي)فوق ليسانس:مهندسي برق گرايش الكترونيک قدرت 32430

 دكتري(، :مهندسي قدرت گرايش مديريت انرژي)فوق ليسانس32433 -دكتري(

 دامنه پذيرش: پذيرش افراد صرفاً از ميان افراد بومي استان لرستان صورت مي پذيرد. شرايط اختصاصي:

 10480  مهندس عمران   مهندس عمران  ازنا  -لرستان مرد 1

 10481  مهندس عمران   مهندس عمران  پلدختر  -لرستان مرد 1

 10482  مهندس عمران   مهندس عمران  دورود  -لرستان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

و  آب:عمران گرايش شبكه هاي 30862 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش 30845 -)ليسانس(آب:عمران گرايش 30843 -:عمران)ليسانس(30842

:مهندسي عمران گرايش   سازه)فوق 31257 -:عمران گرايش عمران)ليسانس(30868 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش علمي كاربردي 30863 -فاضالب)ليسانس(

 -دكتري(، و فاضالب)فوق ليسانس آب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31267 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31266 -دكتري(، ليسانس

:مهندسي عمران 32081 -:مهندسي عمران عمران)ليسانس(31903 -دكتري(، :مهندسي عمران گرايش سازه)فوق ليسانس31888 -:مهندسي عمران)ليسانس(31682

 -دكتري(، :سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس32098 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مديريت منابع 32088 -كتري(د، گرايش سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس

:مهندسي 32496 -دكتري(، :مهندسي سازه)فوق ليسانس32495 -و فاضالب)ليسانس( آب:مهندسي عمران گرايش 32129 -)ليسانس(آب:مهندسي عمران گرايش 32106

و سازه  آب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 32508 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي مديريت منابع 32497 -دكتري(، و سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس آب

 دكتري(، :مهندسي عمران گرايش طراحي)فوق ليسانس32560 -دكتري(، هاي هيدروليكي)فوق ليسانس

 صرفاً از ميان افراد بومي استان لرستان صورت مي پذيرد. دامنه پذيرش: پذيرش افراد شرايط اختصاصي:

 10483  مهندس مكانيک   مهندس مكانيک  خرم اباد  -لرستان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، ليسانس:مكاترونيک)فوق 31383 -:مهندسي مكانيک گرايش حرارت سياالت)ليسانس(31327 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي مكانيک)ليسانس31324

 دكتري(، :مهندسي مكانيک گرايش تبديل انرژي)فوق ليسانس31906

 دامنه پذيرش: پذيرش افراد صرفاً از ميان افراد بومي استان لرستان صورت مي پذيرد. شرايط اختصاصي:
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 هاي آب و فاضالب استان مازندرانفهرست شغل محل

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10484  كارشناس برنامه ريزي   كارشناس برنامه ريزي  نوشهر -ساري -مازندران مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت صنعتي كليه گرايش ها)ليسانس31698 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي صنايع     كليه گرايش ها)ليسانس31593

 10485  كارشناس حقوقي   كارشناس حقوقي  ساري  -مازندران مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

، :حقوق خصوصي)فوق ليسانس30431 -دكتري(، :حقوق بين الملل)فوق ليسانس30423 -دكتري(، :حقوق اقتصادي)فوق ليسانس30421 -:حقوق)ليسانس(30417
:حقوق 32084 -دكتري(، :حقوق عمومي)فوق ليسانس31686 -:حقوق قضايي)ليسانس(30435 -دكتري(، :حقوق شركت هاي تجاري)فوق ليسانس30432 -دكتري(

 دكتري(، :حقوق ثبت اسناد و امالك)فوق ليسانس32426 -دكتري(، :حقوق جزا)فوق ليسانس32423 -دكتري(، محيط زيست)فوق ليسانس

 10486  كارشناس مالي   كارشناس مالي  رامسر  -مازندران مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مديريت 31018 -:علمي كاربردي حسابداري)ليسانس(30710 -دكتري(، :حسابرسي)فوق ليسانس30410 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408
MBAدكتري(، دولتي)فوق ليسانس:مديريت دولتي گرايش مديريت مالي 31912 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت مالي)ليسانس31074 -دكتري(، )فوق ليسانس- 

 -دكتري(، :مديريت ريسک)فوق ليسانس32422 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مالي)فوق ليسانس31938
 -:حسابداري امور مالي)ليسانس(32562 -دكتري(، :مديريت كسب و كار گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32432 -دكتري(، :حسابداري مديريت)فوق ليسانس32428
 دكتري(، فوق ليسانس، :مالي )مهندسي مالي و مديريت ريسک()ليسانس32571

 10487  مهندس برق ـ الكترونيک   مهندس برق ـ الكترونيک  تنكابن  -مازندران مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

، فوق ليسانس، :مهندسي برق)ليسانس31164 -:مهندسي الكترونيک)ليسانس(31160 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق  گرايش الكترونيک)ليسانس30147
 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش برنامه ريزي و مديريت سيستم هاي انرژي)فوق ليسانس32434 -:مهندسي تكنولوژي برق الكترونيک)ليسانس(32387 -دكتري(
 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيک)فوق ليسانس32447 -كترونيک كاربردي)ليسانس(:ال32446 -:علمي كاربردي الكترونيک)ليسانس(32444
، :مهندسي برق گرايش سيستم هاي الكترونيک ديجيتال)فوق ليسانس32450 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش افزاره هاي ميكر و نانو الكترونيک)فوق ليسانس32448
 دكتري(

 10488  مهندس عمران   مهندس عمران  بابلسر  -مازندران مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

و  آب:عمران گرايش شبكه هاي 30862 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش 30845 -)ليسانس(آب:عمران گرايش 30843 -:عمران)ليسانس(30842
:مهندسي عمران گرايش   سازه)فوق 31257  -:عمران گرايش عمران)ليسانس(30868 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش علمي كاربردي 30863 -فاضالب)ليسانس(

 -دكتري(، و فاضالب)فوق ليسانس آب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31267 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31266 -دكتري(، ليسانس
:مهندسي عمران 32081 -:مهندسي عمران عمران)ليسانس(31903 -دكتري(، گرايش سازه)فوق ليسانس:مهندسي عمران 31888 -:مهندسي عمران)ليسانس(31682

 -دكتري(، :سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس32098 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مديريت منابع 32088 -دكتري(، گرايش سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس
:مهندسي 32496 -دكتري(، :مهندسي سازه)فوق ليسانس32495 -و فاضالب)ليسانس( آب:مهندسي عمران گرايش 32129 -)ليسانس(آب:مهندسي عمران گرايش 32106

و سازه  آب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 32508 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي مديريت منابع 32497 -دكتري(، و سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس آب
 دكتري(، :مهندسي عمران گرايش طراحي)فوق ليسانس32560 -كتري(د، هاي هيدروليكي)فوق ليسانس

 10489  مهندس عمران   مهندس عمران  ساري  -مازندران مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

و  آب:عمران گرايش شبكه هاي 30862 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش 30845 -)ليسانس(آب:عمران گرايش 30843 -:عمران)ليسانس(30842
:مهندسي عمران گرايش   سازه)فوق 31257  -:عمران گرايش عمران)ليسانس(30868 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش علمي كاربردي 30863 -فاضالب)ليسانس(

 -دكتري(، و فاضالب)فوق ليسانس آب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31267 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31266 -دكتري(، ليسانس
:مهندسي عمران 32081 -:مهندسي عمران عمران)ليسانس(31903 -دكتري(، :مهندسي عمران گرايش سازه)فوق ليسانس31888 -:مهندسي عمران)ليسانس(31682

 -دكتري(، زه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس:سا32098 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مديريت منابع 32088 -دكتري(، گرايش سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس
:مهندسي 32496 -دكتري(، :مهندسي سازه)فوق ليسانس32495 -و فاضالب)ليسانس( آب:مهندسي عمران گرايش 32129 -)ليسانس(آب:مهندسي عمران گرايش 32106

و سازه  آب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 32508 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي مديريت منابع 32497 -دكتري(، و سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس آب
 دكتري(، :مهندسي عمران گرايش طراحي)فوق ليسانس32560 -دكتري(، هاي هيدروليكي)فوق ليسانس
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 هاي آب و فاضالب استان مازندرانفهرست شغل محلادامه 

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10490  مهندس عمران   مهندس عمران  نور و رويان  -مازندران مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

و  آب:عمران گرايش شبكه هاي 30862 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش 30845 -)ليسانس(آب:عمران گرايش 30843 -:عمران)ليسانس(30842
:مهندسي عمران گرايش   سازه)فوق 31257  -:عمران گرايش عمران)ليسانس(30868 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش علمي كاربردي 30863 -فاضالب)ليسانس(

 -دكتري(، و فاضالب)فوق ليسانس آب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31267 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31266 -دكتري(، ليسانس
:مهندسي عمران 32081 -:مهندسي عمران عمران)ليسانس(31903 -دكتري(، :مهندسي عمران گرايش سازه)فوق ليسانس31888 -:مهندسي عمران)ليسانس(31682

 -دكتري(، :سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس32098 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مديريت منابع 32088 -دكتري(، گرايش سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس
:مهندسي 32496 -دكتري(، :مهندسي سازه)فوق ليسانس32495 -و فاضالب)ليسانس( آب:مهندسي عمران گرايش 32129 -)ليسانس(آبايش :مهندسي عمران گر32106

و سازه  آب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 32508 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي مديريت منابع 32497 -دكتري(، و سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس آب
 دكتري(، :مهندسي عمران گرايش طراحي)فوق ليسانس32560 -دكتري(، وليكي)فوق ليسانسهاي هيدر

 10491  مهندس عمران   مهندس عمران  كالردشت -ساري -مازندران مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش شبكه هاي 30862 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش 30845 -)ليسانس(آب:عمران گرايش 30843 -:عمران)ليسانس(30842
 -دكتري(، :مهندسي عمران گرايش   سازه)فوق ليسانس31257 -:عمران گرايش عمران)ليسانس(30868 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش علمي كاربردي 30863
:مهندسي 31888 -دكتري(، و فاضالب)فوق ليسانس آب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31267 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31266

 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مديريت منابع 32088 -دكتري(، :مهندسي عمران گرايش سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس32081 -دكتري(، عمران گرايش سازه)فوق ليسانس
 -و فاضالب)ليسانس( آب:مهندسي عمران گرايش 32129 -)ليسانس(آب:مهندسي عمران گرايش 32106 -دكتري( ،:سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس32098
، )فوق ليسانسآب:مهندسي مديريت منابع 32497 -دكتري(، و سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس آب:مهندسي 32496 -دكتري(، :مهندسي سازه)فوق ليسانس32495
 دكتري(، :مهندسي عمران گرايش طراحي)فوق ليسانس32560 -دكتري(، و سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس آب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 32508 -دكتري(

 10492  مهندس مكانيک   مهندس مكانيک  عباس اباد  -مازندران مرد 1

 10493  مهندس مكانيک   مهندس مكانيک  محموداباد  -مازندران مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، :مكاترونيک)فوق ليسانس31383 -:مهندسي مكانيک گرايش حرارت سياالت)ليسانس(31327 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي مكانيک)ليسانس31324
 دكتري(، :مهندسي مكانيک گرايش تبديل انرژي)فوق ليسانس31906

 

 

 هاي آب و فاضالب استان مركزيفهرست شغل محل

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 GIS   10494كارشناس    GISكارشناس  اراك  -مركزي مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:نقشه برداري 31892 -دكتري(، :نقشه برداري گرايش فتوگرامتري)فوق ليسانس31891 -دكتري(، :سنجش از راه دور و سيستم اطالعات جغرافيايي)فوق ليسانس30637
:مهندسي 31975 -دكتري(، :مهندسي عمران گرايش سنجش از راه دور)فوق ليسانس31931 -دكتري(، ()فوق ليسانسGISگرايش سيستم هاي اطالعات جغرافيايي )
دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش  :سنجش از راه32476 -دكتري(، :سنجش از راه دور)فوق ليسانس32127 -دكتري(، نقشه برداري گرايش ژيودزي)فوق ليسانس

 دكتري(، زمين شناختي)فوق ليسانس -:سنجش از راه دور32478 -دكتري(، :سامانه اطالعات جغرافيايي)فوق ليسانس32477 -دكتري(، و خاك)فوق ليسانس آبمطالعات 

 اراك  -مركزي مرد / زن 1
و  آبكارشناس ازمايشگاه 

  فاضالب 
 10495  و فاضالب  آبكارشناس ازمايشگاه 

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:شيمي معدني)فوق 30680 -دكتري(، :شيمي گرايش شيمي الي)فوق ليسانس30665 -:شيمي)ليسانس(30664 -دكتري(، فوق ليسانس، :بهداشت محيط)ليسانس30180
، فوق ليسانس، :مهندسي بهداشت محيط)ليسانس31175 -ازمايشگاهي)ليسانس(:علوم 30721 -دكتري(، فوق ليسانس، :شيمي كاربردي)ليسانس30684 -دكتري(، ليسانس
:شيمي گرايش شيمي 31875 -:زيست شناسي      ميكروبيولوژي)دكتري(31620 -دكتري(، :مهندسي شيمي گرايش مهندسي فرايند)فوق ليسانس31233 -دكتري(

:مهندسي 32057 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي شيمي)ليسانس31879 -دكتري(، سانس:شيمي گرايش شيمي فيزيک)فوق لي31876 -دكتري(، تجزيه)فوق ليسانس
 -:زيست شناسي سلولي مولكولي گرايش ميكروبيولوژي)ليسانس(32519 -دكتري(، :زيست شناسي)فوق ليسانس32368 -دكتري(، شيمي گرايش محيط زيست)فوق ليسانس

:مهندسي 32522 -دكتري(، :مهندسي شيمي گرايش طراحي فرايندها)فوق ليسانس32521 -دكتري(، ليسانس:مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي)فوق 32520
 دكتري(، :ميكروبيولوژي علوم ازمايشگاهي گرايش ميكروب شناسي)فوق ليسانس32523 -دكتري(، شيمي گرايش كنترل فرايندهاي شيميايي)فوق ليسانس

 10496  كارشناس برنامه ريزي   كارشناس برنامه ريزي  اراك  -مركزي مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت صنعتي كليه گرايش ها)ليسانس31698 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي صنايع     كليه گرايش ها)ليسانس31593
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 هاي آب و فاضالب استان مركزيفهرست شغل محلادامه 

 كد شغل محل شغل شغلي رشته محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10497  كارشناس خدمات مشتركين   كارشناس خدمات مشتركين  اراك  -مركزي مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -:مديريت صنعتي)ليسانس(31065 -:مديريت دولتي)ليسانس(31051 -:مديريت بازرگاني)ليسانس(31034 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408
 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي)فوق ليسانس31912 -:حسابداري دولتي)ليسانس(31883 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت مالي)ليسانس31074
، عمومي)فوق ليسانس :بودجه و ماليه32314 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس31927
:حسابداري 32428 -دكتري(، :مديريت ريسک)فوق ليسانس32422 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري)فوق ليسانس32420 -دكتري(

، :مديريت گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32439 -دكتري(، ژيک)فوق ليسانس:مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -دكتري(، مديريت)فوق ليسانس
:مديريت صنعتي گرايش 32549 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد)فوق ليسانس32470 -:حسابداري گرايش حسابرسي)ليسانس(32467 -دكتري(

 كتري(د، :مديريت صنعتي گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32550 -دكتري(، مديريت پروژه)فوق ليسانس

 10498  كارشناس كنترل پروژه   كارشناس كنترل پروژه  اراك  -مركزي مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 دكتري(، :مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه)فوق ليسانس32143

 10499  كارشناس مالي   كارشناس مالي  اراك  -مركزي مرد 2

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مديريت 31018 -:علمي كاربردي حسابداري)ليسانس(30710 -دكتري(، :حسابرسي)فوق ليسانس30410 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408
MBAدكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي)فوق ليسانس31912 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت مالي)ليسانس31074 -دكتري(، )فوق ليسانس- 

 -دكتري(، :مديريت ريسک)فوق ليسانس32422 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050 -دكتري(، ي گرايش مالي)فوق ليسانس:مديريت صنعت31938
 -:حسابداري امور مالي)ليسانس(32562 -دكتري(، :مديريت كسب و كار گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32432 -دكتري(، :حسابداري مديريت)فوق ليسانس32428
 دكتري(، فوق ليسانس، )مهندسي مالي و مديريت ريسک()ليسانس :مالي32571

 10500  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت  اراك  -مركزي مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

، قدرت)ليسانس  -:مهندسي برق 31167 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق)ليسانس31164 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق گرايش قدرت)ليسانس30148
 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش سيستم هاي قدرت)فوق ليسانس32429 -:مهندسي تكنولوژي برق گرايش قدرت)ليسانس(32427 -دكتري(، فوق ليسانس

، گرايش تكنولوژي فشار قوي)فوق ليسانس:مهندسي قدرت 32431 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش الكترونيک قدرت و ماشين هاي الكتريكي)فوق ليسانس32430
 دكتري(، :مهندسي قدرت گرايش مديريت انرژي)فوق ليسانس32433 -دكتري(

 10501  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت  ساوه  -مركزي مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

، قدرت)ليسانس  -:مهندسي برق 31167 -دكتري(، فوق ليسانس، برق)ليسانس:مهندسي 31164 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق گرايش قدرت)ليسانس30148
 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش سيستم هاي قدرت)فوق ليسانس32429 -:مهندسي تكنولوژي برق گرايش قدرت)ليسانس(32427 -دكتري(، فوق ليسانس

، :مهندسي قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي)فوق ليسانس32431 -دكتري(، ليسانس:مهندسي برق گرايش الكترونيک قدرت و ماشين هاي الكتريكي)فوق 32430
 دكتري(، :مهندسي قدرت گرايش مديريت انرژي)فوق ليسانس32433 -دكتري(

 10502  مهندس عمران   مهندس عمران  اراك  -مركزي مرد 2

 10503  مهندس عمران   مهندس عمران  ساوه  -مركزي مرد 1

 تحصيلي مجاز:هاي رشته

و  آب:عمران گرايش شبكه هاي 30862 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش 30845 -)ليسانس(آب:عمران گرايش 30843 -:عمران)ليسانس(30842
گرايش   سازه)فوق :مهندسي عمران 31257 -:عمران گرايش عمران)ليسانس(30868 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش علمي كاربردي 30863 -فاضالب)ليسانس(

 -دكتري(، و فاضالب)فوق ليسانس آب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31267 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31266 -دكتري(، ليسانس
:مهندسي عمران 32081 -يسانس(:مهندسي عمران عمران)ل31903 -دكتري(، :مهندسي عمران گرايش سازه)فوق ليسانس31888 -:مهندسي عمران)ليسانس(31682

 -دكتري(، :سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس32098 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مديريت منابع 32088 -دكتري(، گرايش سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس
:مهندسي 32496 -دكتري(، ازه)فوق ليسانس:مهندسي س32495 -و فاضالب)ليسانس( آب:مهندسي عمران گرايش 32129 -)ليسانس(آب:مهندسي عمران گرايش 32106

و سازه  آب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 32508 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي مديريت منابع 32497 -دكتري(، و سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس آب
 دكتري(، :مهندسي عمران گرايش طراحي)فوق ليسانس32560 -دكتري(، هاي هيدروليكي)فوق ليسانس

 10504  مهندس مكانيک   مهندس مكانيک  اراك  -مركزي مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، :مكاترونيک)فوق ليسانس31383 -:مهندسي مكانيک گرايش حرارت سياالت)ليسانس(31327 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي مكانيک)ليسانس31324
 دكتري(، ليسانس:مهندسي مكانيک گرايش تبديل انرژي)فوق 31906
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 هاي آب و فاضالب استان مشهدفهرست شغل محل

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 GIS   10505كارشناس    GISكارشناس  مشهد -خراسان رضوي مرد / زن 2

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:نقشه برداري 31892 -دكتري(، :نقشه برداري گرايش فتوگرامتري)فوق ليسانس31891 -دكتري(، :سنجش از راه دور و سيستم اطالعات جغرافيايي)فوق ليسانس30637

:مهندسي نقشه 31975 -دكتري(، :مهندسي عمران گرايش سنجش از راه دور)فوق ليسانس31931 -دكتري(، ()فوق ليسانسGISگرايش سيستم هاي اطالعات جغرافيايي )

:سنجش از راه دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش مطالعات 32476 -دكتري(، :سنجش از راه دور)فوق ليسانس32127 -دكتري(، برداري گرايش ژيودزي)فوق ليسانس

 دكتري(، زمين شناختي)فوق ليسانس -:سنجش از راه دور32478 -دكتري(، :سامانه اطالعات جغرافيايي)فوق ليسانس32477 -دكتري(، و خاك)فوق ليسانس آب

 10506  كارشناس بررسي هاي اقتصادي   هاي اقتصادي كارشناس بررسي مشهد -خراسان رضوي زنمرد /  2

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:علوم اقتصادي گرايش اقتصاد 30743 -دكتري(، :توسعه اقتصادي و برنامه ريزي)فوق ليسانس30308 -دكتري(، :برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي)فوق ليسانس30161

:اقتصاد انرژي)فوق 31735 -دكتري(، :علوم اقتصادي كليه گرايش ها)فوق ليسانس30748 -:علوم اقتصادي گرايش اقتصاد نظري)ليسانس(30745 -بازرگاني)ليسانس(

 دكتري(، فوق ليسانس، :علوم اقتصادي)ليسانس32570 -دكتري(، ليسانس

 10507  كارشناس حقوقي   كارشناس حقوقي  مشهد -خراسان رضوي مرد / زن 2

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

، :حقوق خصوصي)فوق ليسانس30431 -دكتري(، :حقوق بين الملل)فوق ليسانس30423 -دكتري(، :حقوق اقتصادي)فوق ليسانس30421 -:حقوق)ليسانس(30417

:حقوق 32084 -دكتري(، :حقوق عمومي)فوق ليسانس31686 -:حقوق قضايي)ليسانس(30435 -دكتري(، :حقوق شركت هاي تجاري)فوق ليسانس30432 -دكتري(

 دكتري(، :حقوق ثبت اسناد و امالك)فوق ليسانس32426 -دكتري(، :حقوق جزا)فوق ليسانس32423 -دكتري(، محيط زيست)فوق ليسانس

 10508  كارشناس كنترل پروژه   كارشناس كنترل پروژه  مشهد -خراسان رضوي مرد / زن 1

 تحصيلي مجاز:هاي رشته

 دكتري(، :مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه)فوق ليسانس32143

 10509  كارشناس مالي   كارشناس مالي  مشهد -خراسان رضوي مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مديريت 31018 -حسابداري)ليسانس(:علمي كاربردي 30710 -دكتري(، :حسابرسي)فوق ليسانس30410 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408

MBAدكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي)فوق ليسانس31912 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت مالي)ليسانس31074 -دكتري(، )فوق ليسانس- 

 -دكتري(، :مديريت ريسک)فوق ليسانس32422 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مالي)فوق ليسانس31938

 -:حسابداري امور مالي)ليسانس(32562 -دكتري(، :مديريت كسب و كار گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32432 -دكتري(، :حسابداري مديريت)فوق ليسانس32428

 دكتري(، فوق ليسانس، :مالي )مهندسي مالي و مديريت ريسک()ليسانس32571

 10510  كارشناس نرم افزار   كارشناس نرم افزار  مشهد -خراسان رضوي مرد / زن 2

 10511  كارشناس نرم افزار   كارشناس نرم افزار  مشهد -خراسان رضوي مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، فوق ليسانس، اطالعات)ليسانس:مهندسي فناوري 31280 -دكتري(، :مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم هاي چند رسانه اي)فوق ليسانس30840

:مهندسي 31601 -:كامپيوترگرايش نرم افزار)ليسانس(31464 -دكتري(، معماري سيستم هاي كامپيوتري)فوق ليسانس :مهندسي كامپيوتر گرايش31348

هندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم هاي :م31873 -دكتري(، :مهندسي فناوري اطالعات گرايش امنيت اطالعات)فوق ليسانس31844 -كامپيوتر)ليسانس(

:مهندسي كامپيوتر گرايش الگوريتم 32161 -دكتري(، :مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه هاي كامپيوتري)فوق ليسانس31915 -دكتري(، اطالعاتي)فوق ليسانس

:مهندسي كامپيوتر نرم 32412 -دكتري(، )فوق ليسانسITناوري اطالعات :مهندسي ف32213 -:علوم كامپيوتر)ليسانس(32173 -دكتري(، و محاسبات)فوق ليسانس

:مهندسي تكنولوژي شبكه هاي كامپيوتري گرايش طراحي و پياده 32480 -:علمي كاربردي نرم افزار كامپيوتر)ليسانس(32479 -دكتري(، افزار)فوق ليسانس

 )ليسانس(ICTاطالعات :علمي كاربردي تكنولوژي ارتباطات و فناوري32481 -سازي)ليسانس(

 10512  مهندس برق ـ الكترونيک   مهندس برق ـ الكترونيک  مشهد -خراسان رضوي مرد 2

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق)ليسانس31164 -:مهندسي الكترونيک)ليسانس(31160 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق  گرايش الكترونيک)ليسانس30147

:علمي كاربردي 32444 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش برنامه ريزي و مديريت سيستم هاي انرژي)فوق ليسانس32434 -:مهندسي تكنولوژي برق الكترونيک)ليسانس(32387

:مهندسي برق گرايش 32448 -دكتري(، ليسانس:مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيک)فوق 32447 -:الكترونيک كاربردي)ليسانس(32446 -الكترونيک)ليسانس(

 دكتري(، :مهندسي برق گرايش سيستم هاي الكترونيک ديجيتال)فوق ليسانس32450 -دكتري(، افزاره هاي ميكر و نانو الكترونيک)فوق ليسانس
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 هاي آب و فاضالب استان مشهدفهرست شغل محلادامه 

 محلكد شغل  شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10513  مهندس ساختمان   مهندس ساختمان  مشهد -خراسان رضوي مرد 1

 10514  مهندس ساختمان   مهندس ساختمان  مشهد -خراسان رضوي مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:عمران گرايش مهندسي 30880 -عمران)ليسانس(:عمران گرايش 30868 -:عمران گرايش سازه)ليسانس(30858 -:عمران)ليسانس(30842 -:ساختمان)ليسانس(30620

 -دكتري(، :مهندسي عمران گرايش   سازه)فوق ليسانس31257 -دكتري(، :مديريت پروژه و ساخت)فوق ليسانس31036 -دكتري(، مديريت ساخت)فوق ليسانس

 -دكتري(، :مهندسي عمران)فوق ليسانس31682 -نس(:مهندسي و مديريت ساخت)فوق ليسا31345 -دكتري(، :مهندسي عمران گرايش عمران)فوق ليسانس31262

:مهندسي 31903 -دكتري(، :مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت)فوق ليسانس31889 -دكتري(، :مهندسي عمران گرايش سازه)فوق ليسانس31888

:علمي كاربردي 32492 -مهندسي اجرايي عمران)ليسانس(:32405 -دكتري(، :سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس32098 -دكتري(، عمران عمران)فوق ليسانس

 دكتري(، و سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس آب:مهندسي 32496 -دكتري(، :مهندسي سازه)فوق ليسانس32495 -ساختمان)ليسانس(

 10515  مهندس عمران   مهندس عمران  مشهد -خراسان رضوي مرد 5

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

و  آب:عمران گرايش شبكه هاي 30862 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش 30845 -)ليسانس(آب:عمران گرايش 30843 -:عمران)ليسانس(30842

وق :مهندسي عمران گرايش   سازه)ف31257 -:عمران گرايش عمران)ليسانس(30868 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش علمي كاربردي 30863 -فاضالب)ليسانس(

 -دكتري(، و فاضالب)فوق ليسانس آب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31267 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31266 -دكتري(، ليسانس

مهندسي عمران :32081 -:مهندسي عمران عمران)ليسانس(31903 -دكتري(، :مهندسي عمران گرايش سازه)فوق ليسانس31888 -:مهندسي عمران)ليسانس(31682

 -دكتري(، :سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس32098 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مديريت منابع 32088 -دكتري(، گرايش سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس

:مهندسي 32496 -دكتري(، :مهندسي سازه)فوق ليسانس32495 -و فاضالب)ليسانس( آب:مهندسي عمران گرايش 32129 -)ليسانس(آب:مهندسي عمران گرايش 32106

و سازه  آب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 32508 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي مديريت منابع 32497 -دكتري(، و سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس آب

 دكتري(، :مهندسي عمران گرايش طراحي)فوق ليسانس32560 -دكتري(، هاي هيدروليكي)فوق ليسانس

 10516  مهندس مكانيک   مهندس مكانيک  مشهد -رضويخراسان  مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، :مكاترونيک)فوق ليسانس31383 -:مهندسي مكانيک گرايش حرارت سياالت)ليسانس(31327 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي مكانيک)ليسانس31324

 دكتري(، :مهندسي مكانيک گرايش تبديل انرژي)فوق ليسانس31906
 

 

 هاي آب و فاضالب استان هرمزگانفهرست شغل محل

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10517  كارشناس امور اداري   كارشناس امور اداري  بندرعباس -هرمزگان مرد / زن 1

 10518  كارشناس امور اداري   كارشناس امور اداري  بندرعباس -هرمزگان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مديريت 31051 -:مديريت بازرگاني)ليسانس(31034 -دكتري(، :مديريت استراتژيک)فوق ليسانس31023 -دكتري(، :مديريت اجرايي)فوق ليسانس31021
:مديريت دولتي گرايش 31909 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني)فوق ليسانس31495 -:مديريت صنعتي)ليسانس(31065 -دولتي)ليسانس(

:مديريت دولتي گرايش مديريت تحول)فوق 31930 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول)فوق ليسانس31928 -دكتري(، تشكيالت و روش ها)فوق ليسانس
 -دكتري(، بازرگاني گرايش مديريت منابع انساني)فوق ليسانس:مديريت 32146 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش رفتار سازماني)فوق ليسانس32145 -دكتري(، ليسانس
 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني)فوق ليسانس32235 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش طراحي سازمان هاي دولتي)فوق ليسانس32234
 -دكتري(، گرايش مديريت توسعه سازماني ومنابع انساني)فوق ليسانسmba:مديريت 32319 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني)فوق ليسانس32236
 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد)فوق ليسانس32470 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري)فوق ليسانس32420
 -دكتري(، :مديريت سياست گذاري بخش عمومي گرايش مديريت رفتاري)فوق ليسانس32564 -ي(دكتر، :مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه)فوق ليسانس32549
:مديريت سياست گذاري بخش عمومي گرايش مديريت 32566 -دكتري(، :مديريت سياست گذاري بخش عمومي گرايش مديريت منابع انساني)فوق ليسانس32565

 دكتري(، عمومي)فوق ليسانس:سياست گذاري 32567 -دكتري(، سيستم ها)فوق ليسانس

 دامنه پذيرش: پذيرش افراد صرفاً از ميان افراد بومي استان هرمزگان صورت مي پذيرد. شرايط اختصاصي:

 نفر )زن و مرد( 1نفر مرد و 1 توضيحات:
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 هاي آب و فاضالب استان هرمزگانفهرست شغل محلادامه 

 محلكد شغل  شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10519  كارشناس خدمات مشتركين   كارشناس خدمات مشتركين  سيريک -هرمزگان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -:مديريت صنعتي)ليسانس(31065 -:مديريت دولتي)ليسانس(31051 -:مديريت بازرگاني)ليسانس(31034 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408
 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي)فوق ليسانس31912 -:حسابداري دولتي)ليسانس(31883 -دكتري(، فوق ليسانس، مالي)ليسانس:مديريت 31074
، سانس:بودجه و ماليه عمومي)فوق لي32314 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس31927
:حسابداري 32428 -دكتري(، :مديريت ريسک)فوق ليسانس32422 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري)فوق ليسانس32420 -دكتري(

، رايش مديريت مالي)فوق ليسانس:مديريت گ32439 -دكتري(، ژيک)فوق ليسانس:مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -دكتري(، مديريت)فوق ليسانس
:مديريت صنعتي گرايش 32549 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد)فوق ليسانس32470 -:حسابداري گرايش حسابرسي)ليسانس(32467 -دكتري(

 دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32550 -دكتري(، مديريت پروژه)فوق ليسانس

 دامنه پذيرش: پذيرش افراد صرفاً از ميان افراد بومي استان هرمزگان صورت مي پذيرد. تصاصي:شرايط اخ

 10520  كارشناس مالي   كارشناس مالي  بستک -بندرعباس -هرمزگان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مديريت 31018 -:علمي كاربردي حسابداري)ليسانس(30710 -دكتري(، :حسابرسي)فوق ليسانس30410 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408
MBAدكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي)فوق ليسانس31912 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت مالي)ليسانس31074 -دكتري(، )فوق ليسانس- 

 -(، دكتري:مديريت ريسک)فوق ليسانس32422 -دكتري(، ليسانس:مهندسي مالي)فوق 32050 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مالي)فوق ليسانس31938
 -:حسابداري امور مالي)ليسانس(32562 -دكتري(، :مديريت كسب و كار گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32432 -دكتري(، :حسابداري مديريت)فوق ليسانس32428
 دكتري(، فوق ليسانس، :مالي )مهندسي مالي و مديريت ريسک()ليسانس32571

 دامنه پذيرش: پذيرش افراد صرفاً از ميان افراد بومي استان هرمزگان صورت مي پذيرد. شرايط اختصاصي:

 10521  مهندس برق ـ الكترونيک   مهندس برق ـ الكترونيک  بندرعباس -هرمزگان مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق)ليسانس31164 -:مهندسي الكترونيک)ليسانس(31160 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق  گرايش الكترونيک)ليسانس30147
:علمي كاربردي 32444 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش برنامه ريزي و مديريت سيستم هاي انرژي)فوق ليسانس32434 -:مهندسي تكنولوژي برق الكترونيک)ليسانس(32387

:مهندسي برق گرايش 32448 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيک)فوق ليسانس32447 -كترونيک كاربردي)ليسانس(:ال32446 -الكترونيک)ليسانس(
 دكتري(، :مهندسي برق گرايش سيستم هاي الكترونيک ديجيتال)فوق ليسانس32450 -دكتري(، افزاره هاي ميكر و نانو الكترونيک)فوق ليسانس

 دامنه پذيرش: پذيرش افراد صرفاً از ميان افراد بومي استان هرمزگان صورت مي پذيرد. شرايط اختصاصي:

 10522  مهندس عمران   مهندس عمران  بندرلنگه -هرمزگان مرد 2

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

و  آب:عمران گرايش شبكه هاي 30862 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش 30845 -)ليسانس(آب:عمران گرايش 30843 -:عمران)ليسانس(30842
:مهندسي عمران گرايش   سازه)فوق 31257 -:عمران گرايش عمران)ليسانس(30868 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش علمي كاربردي 30863 -فاضالب)ليسانس(

 -دكتري(، و فاضالب)فوق ليسانس آبان گرايش مهندسي :مهندسي عمر31267 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31266 -دكتري(، ليسانس
:مهندسي عمران 32081 -:مهندسي عمران عمران)ليسانس(31903 -دكتري(، :مهندسي عمران گرايش سازه)فوق ليسانس31888 -:مهندسي عمران)ليسانس(31682

 -دكتري(، :سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس32098 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مديريت منابع 32088 -دكتري(، گرايش سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس
:مهندسي 32496 -دكتري(، :مهندسي سازه)فوق ليسانس32495 -و فاضالب)ليسانس( آب:مهندسي عمران گرايش 32129 -)ليسانس(آب:مهندسي عمران گرايش 32106

و سازه  آب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 32508 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي مديريت منابع 32497 -دكتري(، و سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس آب
 دكتري(، :مهندسي عمران گرايش طراحي)فوق ليسانس32560 -دكتري(، هاي هيدروليكي)فوق ليسانس

 رت مي پذيرد.دامنه پذيرش: پذيرش افراد صرفاً از ميان افراد بومي استان هرمزگان صو شرايط اختصاصي:

 10523  مهندس عمران   مهندس عمران  رودان -هرمزگان مرد 1

 10524  مهندس عمران   مهندس عمران  قشم -هرمزگان مرد 1

 10525  مهندس عمران   مهندس عمران  هرمز -هرمزگان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

و  آب:عمران گرايش شبكه هاي 30862 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش 30845 -)ليسانس(آب:عمران گرايش 30843 -:عمران)ليسانس(30842
:مهندسي عمران گرايش   سازه)فوق 31257 -:عمران گرايش عمران)ليسانس(30868 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش علمي كاربردي 30863 -فاضالب)ليسانس(

 -دكتري(، و فاضالب)فوق ليسانس آب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31267 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31266 -دكتري(، ليسانس
:مهندسي عمران 32081 -:مهندسي عمران عمران)ليسانس(31903 -دكتري(، :مهندسي عمران گرايش سازه)فوق ليسانس31888 -:مهندسي عمران)ليسانس(31682

 -دكتري(، :سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس32098 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مديريت منابع 32088 -كتري(د، گرايش سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس
:مهندسي 32496 -دكتري(، :مهندسي سازه)فوق ليسانس32495 -و فاضالب)ليسانس( آب:مهندسي عمران گرايش 32129 -)ليسانس(آب:مهندسي عمران گرايش 32106

و سازه  آب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 32508 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي مديريت منابع 32497 -دكتري(، ليسانسو سازه هاي هيدروليكي)فوق  آب
 دكتري(، :مهندسي عمران گرايش طراحي)فوق ليسانس32560 -دكتري(، هاي هيدروليكي)فوق ليسانس

 استان هرمزگان صورت مي پذيرد.دامنه پذيرش: پذيرش افراد صرفاً از ميان افراد بومي  شرايط اختصاصي:
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 هاي آب و فاضالب استان همدانفهرست شغل محل

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 GIS   10526كارشناس    GISكارشناس  همدان -همدان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:نقشه برداري 31892 -دكتري(، :نقشه برداري گرايش فتوگرامتري)فوق ليسانس31891 -دكتري(، ليسانس:سنجش از راه دور و سيستم اطالعات جغرافيايي)فوق 30637

:مهندسي نقشه 31975 -دكتري(، :مهندسي عمران گرايش سنجش از راه دور)فوق ليسانس31931 -دكتري(، ()فوق ليسانسGISگرايش سيستم هاي اطالعات جغرافيايي )

:سنجش از راه دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش مطالعات 32476 -دكتري(، :سنجش از راه دور)فوق ليسانس32127 -دكتري(، نسبرداري گرايش ژيودزي)فوق ليسا

 دكتري(، زمين شناختي)فوق ليسانس -:سنجش از راه دور32478 -دكتري(، :سامانه اطالعات جغرافيايي)فوق ليسانس32477 -دكتري(، و خاك)فوق ليسانس آب

 10527  كارشناس امور اداري   كارشناس امور اداري  همدان -همدان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مديريت 31051 -:مديريت بازرگاني)ليسانس(31034 -دكتري(، :مديريت استراتژيک)فوق ليسانس31023 -دكتري(، :مديريت اجرايي)فوق ليسانس31021
:مديريت دولتي گرايش 31909 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني)فوق ليسانس31495 -:مديريت صنعتي)ليسانس(31065 -دولتي)ليسانس(

:مديريت دولتي گرايش مديريت تحول)فوق 31930 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول)فوق ليسانس31928 -دكتري(، تشكيالت و روش ها)فوق ليسانس
، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت منابع انساني)فوق ليسانس32146 -دكتري(، بازرگاني گرايش رفتار سازماني)فوق ليسانس:مديريت 32145 -دكتري(، ليسانس
 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني)فوق ليسانس32235 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش طراحي سازمان هاي دولتي)فوق ليسانس32234 -دكتري(
، گرايش مديريت توسعه سازماني ومنابع انساني)فوق ليسانسmba:مديريت 32319 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني)فوق ليسانس32236
 -دكتري(، يسانس:مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد)فوق ل32470 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري)فوق ليسانس32420 -دكتري(
 -دكتري(، :مديريت سياست گذاري بخش عمومي گرايش مديريت رفتاري)فوق ليسانس32564 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه)فوق ليسانس32549
ش عمومي گرايش مديريت :مديريت سياست گذاري بخ32566 -دكتري(، :مديريت سياست گذاري بخش عمومي گرايش مديريت منابع انساني)فوق ليسانس32565

 دكتري(، :سياست گذاري عمومي)فوق ليسانس32567 -دكتري(، سيستم ها)فوق ليسانس

 10528  كارشناس برنامه ريزي   كارشناس برنامه ريزي  همدان -همدان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت صنعتي كليه گرايش ها)ليسانس31698 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي صنايع     كليه گرايش ها)ليسانس31593

 10529  كارشناس خدمات مشتركين   كارشناس خدمات مشتركين  مالير -همدان مرد / زن 1

 10530  كارشناس خدمات مشتركين   كارشناس خدمات مشتركين  همدان -همدان مرد 2

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -:مديريت صنعتي)ليسانس(31065 -:مديريت دولتي)ليسانس(31051 -:مديريت بازرگاني)ليسانس(31034 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408
 -دكتري(، ليسانس:مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي)فوق 31912 -:حسابداري دولتي)ليسانس(31883 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت مالي)ليسانس31074
، :بودجه و ماليه عمومي)فوق ليسانس32314 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس31927
:حسابداري 32428 -دكتري(، س:مديريت ريسک)فوق ليسان32422 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري)فوق ليسانس32420 -دكتري(

، :مديريت گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32439 -دكتري(، ژيک)فوق ليسانس:مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -دكتري(، مديريت)فوق ليسانس
:مديريت صنعتي گرايش 32549 -دكتري(، كرد)فوق ليسانس:مديريت صنعتي گرايش مديريت عمل32470 -:حسابداري گرايش حسابرسي)ليسانس(32467 -دكتري(

 دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32550 -دكتري(، مديريت پروژه)فوق ليسانس

 10531  كارشناس مالي   كارشناس مالي  همدان -همدان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مديريت 31018 -:علمي كاربردي حسابداري)ليسانس(30710 -دكتري(، :حسابرسي)فوق ليسانس30410 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408
MBAدكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي)فوق ليسانس31912 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت مالي)ليسانس31074 -دكتري(، )فوق ليسانس- 

 -دكتري(، :مديريت ريسک)فوق ليسانس32422 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050 -دكتري(، وق ليسانس:مديريت صنعتي گرايش مالي)ف31938
 -:حسابداري امور مالي)ليسانس(32562 -دكتري(، :مديريت كسب و كار گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32432 -دكتري(، :حسابداري مديريت)فوق ليسانس32428
 دكتري(، فوق ليسانس، و مديريت ريسک()ليسانس:مالي )مهندسي مالي 32571

 10532  كارشناس نرم افزار   كارشناس نرم افزار  همدان -همدان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي فناوري اطالعات)ليسانس31280 -دكتري(، :مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم هاي چند رسانه اي)فوق ليسانس30840
:مهندسي 31601 -:كامپيوترگرايش نرم افزار)ليسانس(31464 -دكتري(، معماري سيستم هاي كامپيوتري)فوق ليسانس :مهندسي كامپيوتر گرايش31348

مديريت سيستم هاي :مهندسي فناوري اطالعات گرايش 31873 -دكتري(، :مهندسي فناوري اطالعات گرايش امنيت اطالعات)فوق ليسانس31844 -كامپيوتر)ليسانس(
:مهندسي كامپيوتر گرايش الگوريتم 32161 -دكتري(، :مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه هاي كامپيوتري)فوق ليسانس31915 -دكتري(، اطالعاتي)فوق ليسانس

:مهندسي كامپيوتر نرم 32412 -دكتري(، )فوق ليسانسIT:مهندسي فناوري اطالعات 32213 -:علوم كامپيوتر)ليسانس(32173 -دكتري(، و محاسبات)فوق ليسانس
:مهندسي تكنولوژي شبكه هاي كامپيوتري گرايش طراحي و پياده 32480 -:علمي كاربردي نرم افزار كامپيوتر)ليسانس(32479 -دكتري(، افزار)فوق ليسانس

 )ليسانس(ICT:علمي كاربردي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات32481 -سازي)ليسانس(
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 هاي آب و فاضالب استان همدانفهرست شغل محلادامه 

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10533  مهندس عمران   مهندس عمران  اسداباد -همدان مرد 1

 10534  مهندس عمران   مهندس عمران  بهار -همدان مرد 1

 10535  مهندس عمران   مهندس عمران  كبودراهنگ -همدان مرد 1

 10536  مهندس عمران   مهندس عمران  مالير -همدان مرد 1

 10537  مهندس عمران   مهندس عمران  همدان -همدان مرد 2

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

و  آب:عمران گرايش شبكه هاي 30862 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش 30845 -)ليسانس(آب:عمران گرايش 30843 -:عمران)ليسانس(30842

:مهندسي عمران گرايش   سازه)فوق 31257 -:عمران گرايش عمران)ليسانس(30868 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش علمي كاربردي 30863 -فاضالب)ليسانس(

 -دكتري(، وق ليسانسو فاضالب)ف آب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31267 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31266 -دكتري(، ليسانس

:مهندسي عمران 32081 -:مهندسي عمران عمران)ليسانس(31903 -دكتري(، :مهندسي عمران گرايش سازه)فوق ليسانس31888 -:مهندسي عمران)ليسانس(31682

 -دكتري(، وليكي)فوق ليسانس:سازه هاي هيدر32098 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مديريت منابع 32088 -دكتري(، گرايش سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس

 -دكتري(، :مهندسي سازه)فوق ليسانس32495 -و فاضالب)ليسانس( آب:مهندسي عمران گرايش 32129 -)ليسانس(آب:مهندسي عمران گرايش 32106

:مهندسي عمران گرايش 32508 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي مديريت منابع 32497 -دكتري(، و سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس آب:مهندسي 32496

 دكتري(، :مهندسي عمران گرايش طراحي)فوق ليسانس32560 -دكتري(، و سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس آبمهندسي 

 10538  برداري مهندس نقشه  برداري مهندس نقشه همدان -همدان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

فوق ، :مهندسي نقشه برداري)ليسانس31885 -:مهندسي عمران)ليسانس(31682 -دكتري(، فوق ليسانس، برداري)ليسانس:مهندسي عمران گرايش نقشه 31277

 -دكتري(، :مهندسي نقشه برداري گرايش ژيودزي)فوق ليسانس31975 -دكتري(، :مهندسي عمران گرايش نقشه برداري ژيودزي)فوق ليسانس31904 -دكتري(، ليسانس

  دكتري(، فتوگرامتري)فوق ليسانس -گرايش نقشه برداري:نقشه برداري 32499
 

 

 هاي آب و فاضالب استان يزدفهرست شغل محل

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10539  كارشناس امار   كارشناس امار  يزد  -يزد مرد 2

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، فوق ليسانس، :امار اجتماعي و اقتصادي)ليسانس31855 -دكتري(، فوق ليسانس، :امار رياضي)ليسانس30022 -دكتري(، فوق ليسانس، :امار)ليسانس30018
 دكتري(، فوق ليسانس، :امار و كاربردها)ليسانس32435

 10540  كارشناس امور اداري   كارشناس امور اداري  يزد  -يزد مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مديريت 31051 -:مديريت بازرگاني)ليسانس(31034 -دكتري(، :مديريت استراتژيک)فوق ليسانس31023 -دكتري(، :مديريت اجرايي)فوق ليسانس31021
گرايش :مديريت دولتي 31909 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني)فوق ليسانس31495 -:مديريت صنعتي)ليسانس(31065 -دولتي)ليسانس(

:مديريت دولتي گرايش مديريت تحول)فوق 31930 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول)فوق ليسانس31928 -دكتري(، تشكيالت و روش ها)فوق ليسانس
، منابع انساني)فوق ليسانس :مديريت بازرگاني گرايش مديريت32146 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش رفتار سازماني)فوق ليسانس32145 -دكتري(، ليسانس
 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني)فوق ليسانس32235 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش طراحي سازمان هاي دولتي)فوق ليسانس32234 -دكتري(
، يريت توسعه سازماني ومنابع انساني)فوق ليسانسگرايش مدmba:مديريت 32319 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني)فوق ليسانس32236
 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد)فوق ليسانس32470 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري)فوق ليسانس32420 -دكتري(
 -دكتري(، ت گذاري بخش عمومي گرايش مديريت رفتاري)فوق ليسانس:مديريت سياس32564 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه)فوق ليسانس32549
:مديريت سياست گذاري بخش عمومي گرايش مديريت 32566 -دكتري(، :مديريت سياست گذاري بخش عمومي گرايش مديريت منابع انساني)فوق ليسانس32565

 دكتري(، :سياست گذاري عمومي)فوق ليسانس32567 -دكتري(، سيستم ها)فوق ليسانس

 10541  كارشناس برنامه ريزي   كارشناس برنامه ريزي  يزد  -يزد مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت صنعتي كليه گرايش ها)ليسانس31698 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي صنايع     كليه گرايش ها)ليسانس31593
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 فاضالب استان يزدهاي آب و فهرست شغل محلادامه 

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10542  كارشناس مالي   كارشناس مالي  ابركوه  -يزد مرد 1

 10543  كارشناس مالي   كارشناس مالي  يزد  -يزد مرد 3

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مديريت 31018 -:علمي كاربردي حسابداري)ليسانس(30710 -دكتري(، :حسابرسي)فوق ليسانس30410 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408
MBAدكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي)فوق ليسانس31912 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت مالي)ليسانس31074 -دكتري(، )فوق ليسانس- 

 -دكتري(، :مديريت ريسک)فوق ليسانس32422 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050 -دكتري(، ليسانس:مديريت صنعتي گرايش مالي)فوق 31938
 -:حسابداري امور مالي)ليسانس(32562 -دكتري(، :مديريت كسب و كار گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32432 -دكتري(، :حسابداري مديريت)فوق ليسانس32428
 دكتري(، فوق ليسانس، ديريت ريسک()ليسانس:مالي )مهندسي مالي و م32571

 10544  كارشناس نرم افزار   كارشناس نرم افزار  يزد  -يزد مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي فناوري اطالعات)ليسانس31280 -دكتري(، :مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم هاي چند رسانه اي)فوق ليسانس30840
:مهندسي 31601 -:كامپيوترگرايش نرم افزار)ليسانس(31464 -دكتري(، :مهندسي كامپيوتر گرايش      معماري سيستم هاي كامپيوتري)فوق ليسانس31348

يريت سيستم هاي :مهندسي فناوري اطالعات گرايش مد31873 -دكتري(، :مهندسي فناوري اطالعات گرايش امنيت اطالعات)فوق ليسانس31844 -كامپيوتر)ليسانس(
:مهندسي كامپيوتر گرايش الگوريتم 32161 -دكتري(، :مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه هاي كامپيوتري)فوق ليسانس31915 -دكتري(، اطالعاتي)فوق ليسانس

:مهندسي كامپيوتر نرم 32412 -دكتري(، )فوق ليسانسIT:مهندسي فناوري اطالعات 32213 -:علوم كامپيوتر)ليسانس(32173 -دكتري(، و محاسبات)فوق ليسانس
:مهندسي تكنولوژي شبكه هاي كامپيوتري گرايش طراحي و پياده 32480 -:علمي كاربردي نرم افزار كامپيوتر)ليسانس(32479 -دكتري(، افزار)فوق ليسانس

 )ليسانس(ICT:علمي كاربردي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات32481 -سازي)ليسانس(

 10545  مهندس عمران   مهندس عمران  بافق  -يزد مرد 1

 10546  مهندس عمران   مهندس عمران  بهاباد  -يزد مرد 1

 10547  مهندس عمران   مهندس عمران  مروست  -يزد مرد 1

 10548  مهندس عمران   مهندس عمران  يزد  -يزد مرد 2

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

و  آب:عمران گرايش شبكه هاي 30862 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش 30845 -)ليسانس(آب:عمران گرايش 30843 -:عمران)ليسانس(30842
:مهندسي عمران گرايش   سازه)فوق 31257 -:عمران گرايش عمران)ليسانس(30868 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش علمي كاربردي 30863 -فاضالب)ليسانس(

 -دكتري(، و فاضالب)فوق ليسانس آب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31267 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31266 -دكتري(، ليسانس
:مهندسي عمران 32081 -:مهندسي عمران عمران)ليسانس(31903 -دكتري(، :مهندسي عمران گرايش سازه)فوق ليسانس31888 -:مهندسي عمران)ليسانس(31682
 -دكتري(، :سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس32098 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مديريت منابع 32088 -دكتري(، سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانسگرايش 
 -دكتري(، :مهندسي سازه)فوق ليسانس32495 -و فاضالب)ليسانس( آب:مهندسي عمران گرايش 32129 -)ليسانس(آب:مهندسي عمران گرايش 32106
:مهندسي عمران گرايش 32508 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي مديريت منابع 32497 -دكتري(، و سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس آبدسي :مهن32496

 دكتري(، :مهندسي عمران گرايش طراحي)فوق ليسانس32560 -دكتري(، و سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس آبمهندسي 

 10549  مهندس مكانيک   مهندس مكانيک  يزد  -يزد مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، :مكاترونيک)فوق ليسانس31383 -:مهندسي مكانيک گرايش حرارت سياالت)ليسانس(31327 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي مكانيک)ليسانس31324
 دكتري(، :مهندسي مكانيک گرايش تبديل انرژي)فوق ليسانس31906

 

 

 آب و فاضالب اهوازهاي فهرست شغل محل

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10550  كارشناس روابط عمومي   كارشناس روابط عمومي  اهواز -خوزستان مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:علوم 30724 -:روزنامه نگاري)ليسانس(30525 -دكتري(، فوق ليسانس، :روابط عمومي)ليسانس30503 -دكتري(، فوق ليسانس، :ارتباط تصويري)ليسانس30052
:علوم ارتباطات اجتماعي گرايش 30737 -:علوم ارتباطات اجتماعي)ليسانس(30735 -:علوم اجتماعي گرايش روابط عمومي)ليسانس(30731 -اجتماعي)ليسانس(

 -:علوم اجتماعي گرايش پژوهشگري علوم اجتماعي)ليسانس(31638 -دكتري(، :مطالعات فرهنگي و رسانه)فوق ليسانس31116 -دكتري(، نگاري)فوق ليسانسروزنامه
:علوم اجتماعي گرايش 32440 -:علوم اجتماعي گرايش ارتباطات اجتماعي)ليسانس(31905 -دكتري(، :علوم اجتماعي گرايش    مردم شناسي)فوق ليسانس31640

 -دكتري(، :مديريت رسانه اي)فوق ليسانس32442 -دكتري(، يق در ارتباطات اجتماعي)فوق ليسانس:ارتباطات اجتماعي گرايش تحق32441 -روزنامه نگاري)ليسانس(
 دكتري(، :ارتباطات اجتماعي گرايش تبليغات فرهنگي)فوق ليسانس32445 -دكتري(، :فرهنگ و رسانه)فوق ليسانس32443
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 10551  كارشناس مالي   كارشناس مالي  اهواز -خوزستان مرد / زن 3

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مديريت 31018 -:علمي كاربردي حسابداري)ليسانس(30710 -دكتري(، :حسابرسي)فوق ليسانس30410 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408
MBAدكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي)فوق ليسانس31912 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت مالي)ليسانس31074 -دكتري(، )فوق ليسانس- 

 -دكتري(، :مديريت ريسک)فوق ليسانس32422 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مالي)فوق ليسانس31938
 -:حسابداري امور مالي)ليسانس(32562 -دكتري(، :مديريت كسب و كار گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32432 -دكتري(، ي مديريت)فوق ليسانس:حسابدار32428
 دكتري(، فوق ليسانس، :مالي )مهندسي مالي و مديريت ريسک()ليسانس32571

 10552  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت  اهواز -خوزستان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

، قدرت)ليسانس  -:مهندسي برق 31167 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق)ليسانس31164 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق گرايش قدرت)ليسانس30148
 -دكتري(، قدرت)فوق ليسانس:مهندسي برق گرايش سيستم هاي 32429 -:مهندسي تكنولوژي برق گرايش قدرت)ليسانس(32427 -دكتري(، فوق ليسانس

، :مهندسي قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي)فوق ليسانس32431 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش الكترونيک قدرت و ماشين هاي الكتريكي)فوق ليسانس32430
 دكتري(، :مهندسي قدرت گرايش مديريت انرژي)فوق ليسانس32433 -دكتري(

 10553  مهندس عمران   مهندس عمران  اهواز -خوزستان مرد 2

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

و  آب:عمران گرايش شبكه هاي 30862 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش 30845 -)ليسانس(آب:عمران گرايش 30843 -:عمران)ليسانس(30842
:مهندسي عمران گرايش   سازه)فوق 31257 -عمران)ليسانس(:عمران گرايش 30868 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش علمي كاربردي 30863 -فاضالب)ليسانس(

 -دكتري(، و فاضالب)فوق ليسانس آب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31267 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31266 -دكتري(، ليسانس
:مهندسي عمران 32081 -:مهندسي عمران عمران)ليسانس(31903 -دكتري(، :مهندسي عمران گرايش سازه)فوق ليسانس31888 -:مهندسي عمران)ليسانس(31682

 -دكتري(، :سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس32098 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مديريت منابع 32088 -دكتري(، گرايش سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس
 -دكتري(، :مهندسي سازه)فوق ليسانس32495 -و فاضالب)ليسانس( بآ:مهندسي عمران گرايش 32129 -)ليسانس(آب:مهندسي عمران گرايش 32106
:مهندسي عمران گرايش 32508 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي مديريت منابع 32497 -دكتري(، و سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس آب:مهندسي 32496

 دكتري(، عمران گرايش طراحي)فوق ليسانس:مهندسي 32560 -دكتري(، و سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس آبمهندسي 

 10554  مهندس مكانيک   مهندس مكانيک  اهواز -خوزستان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، :مكاترونيک)فوق ليسانس31383 -:مهندسي مكانيک گرايش حرارت سياالت)ليسانس(31327 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي مكانيک)ليسانس31324
 دكتري(، :مهندسي مكانيک گرايش تبديل انرژي)فوق ليسانس31906

 

 

 هاي آب و فاضالب شيرازفهرست شغل محل

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10555  كارشناس امور اداري   كارشناس امور اداري  شيراز -فارس مرد 3

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مديريت 31051 -:مديريت بازرگاني)ليسانس(31034 -دكتري(، :مديريت استراتژيک)فوق ليسانس31023 -دكتري(، اجرايي)فوق ليسانس:مديريت 31021

:مديريت دولتي گرايش 31909 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني)فوق ليسانس31495 -:مديريت صنعتي)ليسانس(31065 -دولتي)ليسانس(

:مديريت دولتي گرايش مديريت تحول)فوق 31930 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول)فوق ليسانس31928 -دكتري(، روش ها)فوق ليسانس تشكيالت و

، وق ليسانس:مديريت بازرگاني گرايش مديريت منابع انساني)ف32146 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش رفتار سازماني)فوق ليسانس32145 -دكتري(، ليسانس

 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني)فوق ليسانس32235 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش طراحي سازمان هاي دولتي)فوق ليسانس32234 -دكتري(

، سازماني ومنابع انساني)فوق ليسانسگرايش مديريت توسعه mba:مديريت 32319 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني)فوق ليسانس32236

 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد)فوق ليسانس32470 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري)فوق ليسانس32420 -دكتري(

 -دكتري(، عمومي گرايش مديريت رفتاري)فوق ليسانس :مديريت سياست گذاري بخش32564 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه)فوق ليسانس32549

:مديريت سياست گذاري بخش عمومي گرايش مديريت 32566 -دكتري(، :مديريت سياست گذاري بخش عمومي گرايش مديريت منابع انساني)فوق ليسانس32565

 دكتري(، :سياست گذاري عمومي)فوق ليسانس32567 -دكتري(، سيستم ها)فوق ليسانس
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 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10556  كارشناس مالي   كارشناس مالي  شيراز -فارس مرد 5

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مديريت 31018 -كاربردي حسابداري)ليسانس(:علمي 30710 -دكتري(، :حسابرسي)فوق ليسانس30410 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408

MBAدكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي)فوق ليسانس31912 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت مالي)ليسانس31074 -دكتري(، )فوق ليسانس- 

 -دكتري(، :مديريت ريسک)فوق ليسانس32422 -ي(دكتر، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مالي)فوق ليسانس31938

 -:حسابداري امور مالي)ليسانس(32562 -دكتري(، :مديريت كسب و كار گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32432 -دكتري(، :حسابداري مديريت)فوق ليسانس32428

 دكتري(، فوق ليسانس، :مالي )مهندسي مالي و مديريت ريسک()ليسانس32571

 10557  كارشناس نرم افزار   كارشناس نرم افزار  شيراز -فارس مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مهندسي كامپيوتر 31348 -:مهندسي فناوري اطالعات)ليسانس(31280 -دكتري(، :مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم هاي چند رسانه اي)فوق ليسانس30840
:مهندسي 31844 -:مهندسي كامپيوتر)ليسانس(31601 -:كامپيوترگرايش نرم افزار)ليسانس(31464 -دكتري(، يسانسگرايش      معماري سيستم هاي كامپيوتري)فوق ل

 -دكتري(، :مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم هاي اطالعاتي)فوق ليسانس31873 -دكتري(، فناوري اطالعات گرايش امنيت اطالعات)فوق ليسانس
 -دكتري(، :مهندسي كامپيوتر گرايش الگوريتم و محاسبات)فوق ليسانس32161 -دكتري(، عات گرايش شبكه هاي كامپيوتري)فوق ليسانس:مهندسي فناوري اطال31915
 -دكتري(، :مهندسي كامپيوتر نرم افزار)فوق ليسانس32412 -دكتري(، )فوق ليسانسIT:مهندسي فناوري اطالعات 32213 -:علوم كامپيوتر)ليسانس(32173
:علمي كاربردي 32481 -:مهندسي تكنولوژي شبكه هاي كامپيوتري گرايش طراحي و پياده سازي)ليسانس(32480 -:علمي كاربردي نرم افزار كامپيوتر)ليسانس(32479

 )ليسانس(ICTتكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات

 10558  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت  شيراز -فارس مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

، قدرت)ليسانس  -:مهندسي برق 31167 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق)ليسانس31164 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق گرايش قدرت)ليسانس30148

 -دكتري(، درت)فوق ليسانس:مهندسي برق گرايش سيستم هاي ق32429 -:مهندسي تكنولوژي برق گرايش قدرت)ليسانس(32427 -دكتري(، فوق ليسانس

، :مهندسي قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي)فوق ليسانس32431 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش الكترونيک قدرت و ماشين هاي الكتريكي)فوق ليسانس32430

 دكتري(، :مهندسي قدرت گرايش مديريت انرژي)فوق ليسانس32433 -دكتري(

 10559  مهندس مكانيک   مهندس مكانيک  شيراز -فارس مرد 2

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، :مكاترونيک)فوق ليسانس31383 -:مهندسي مكانيک گرايش حرارت سياالت)ليسانس(31327 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي مكانيک)ليسانس31324

 دكتري(، :مهندسي مكانيک گرايش تبديل انرژي)فوق ليسانس31906

 

 و فاضالب كاشانهاي آب فهرست شغل محل

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 كاشان -اصفهان مرد 1
و  آبكارشناس ازمايشگاه 

  فاضالب 
 10560  و فاضالب  آبكارشناس ازمايشگاه 

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:شيمي 30680 -دكتري(، گرايش شيمي الي)فوق ليسانس :شيمي30665 -:شيمي)ليسانس(30664 -دكتري(، فوق ليسانس، :بهداشت محيط)ليسانس30180
:مهندسي بهداشت 31175 -:علوم ازمايشگاهي)ليسانس(30721 -دكتري(، فوق ليسانس، :شيمي كاربردي)ليسانس30684 -دكتري(، معدني)فوق ليسانس

 -:زيست شناسي      ميكروبيولوژي)دكتري(31620 -تري(دك، :مهندسي شيمي گرايش مهندسي فرايند)فوق ليسانس31233 -دكتري(، فوق ليسانس، محيط)ليسانس
فوق ، :مهندسي شيمي)ليسانس31879 -دكتري(، :شيمي گرايش شيمي فيزيک)فوق ليسانس31876 -دكتري(، :شيمي گرايش شيمي تجزيه)فوق ليسانس31875
:زيست شناسي سلولي 32519 -دكتري(، شناسي)فوق ليسانس:زيست 32368 -دكتري(، :مهندسي شيمي گرايش محيط زيست)فوق ليسانس32057 -دكتري(، ليسانس

:مهندسي شيمي گرايش طراحي 32521 -دكتري(، :مهندسي شيمي گرايش فرايندهاي جداسازي)فوق ليسانس32520 -مولكولي گرايش ميكروبيولوژي)ليسانس(
:ميكروبيولوژي علوم ازمايشگاهي گرايش 32523 -دكتري(، ق ليسانس:مهندسي شيمي گرايش كنترل فرايندهاي شيميايي)فو32522 -دكتري(، فرايندها)فوق ليسانس

 دكتري(، ميكروب شناسي)فوق ليسانس

 10561  كارشناس برنامه ريزي   كارشناس برنامه ريزي  كاشان -اصفهان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت صنعتي كليه گرايش ها)ليسانس31698 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي صنايع     كليه گرايش ها)ليسانس31593
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 هاي آب و فاضالب كاشانفهرست شغل محلادامه 

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10562  مهندس برق ـ الكترونيک   مهندس برق ـ الكترونيک  كاشان -اصفهان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

، فوق ليسانس، :مهندسي برق)ليسانس31164 -:مهندسي الكترونيک)ليسانس(31160 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق  گرايش الكترونيک)ليسانس30147
 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش برنامه ريزي و مديريت سيستم هاي انرژي)فوق ليسانس32434 -:مهندسي تكنولوژي برق الكترونيک)ليسانس(32387 -دكتري(
 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيک)فوق ليسانس32447 -:الكترونيک كاربردي)ليسانس(32446 -:علمي كاربردي الكترونيک)ليسانس(32444
، لكترونيک ديجيتال)فوق ليسانس:مهندسي برق گرايش سيستم هاي ا32450 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش افزاره هاي ميكر و نانو الكترونيک)فوق ليسانس32448
 دكتري(

 10563  مهندس عمران   مهندس عمران  كاشان -اصفهان مرد 1

 10564  مهندس عمران   مهندس عمران  قمصر -كاشان -اصفهان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

و  آب:عمران گرايش شبكه هاي 30862 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش 30845 -)ليسانس(آب:عمران گرايش 30843 -:عمران)ليسانس(30842
:مهندسي عمران گرايش   سازه)فوق 31257 -:عمران گرايش عمران)ليسانس(30868 -و فاضالب)ليسانس( آب:عمران گرايش علمي كاربردي 30863 -فاضالب)ليسانس(

 -دكتري(، و فاضالب)فوق ليسانس آب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31267 -(دكتري، )فوق ليسانسآب:مهندسي عمران گرايش مهندسي 31266 -دكتري(، ليسانس
:مهندسي عمران 32081 -:مهندسي عمران عمران)ليسانس(31903 -دكتري(، :مهندسي عمران گرايش سازه)فوق ليسانس31888 -:مهندسي عمران)ليسانس(31682

 -دكتري(، :سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس32098 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مديريت منابع 32088 -دكتري(، گرايش سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس
 -دكتري(، :مهندسي سازه)فوق ليسانس32495 -و فاضالب)ليسانس( آب:مهندسي عمران گرايش 32129 -)ليسانس(آب:مهندسي عمران گرايش 32106
:مهندسي عمران گرايش 32508 -دكتري(، )فوق ليسانسآب:مهندسي مديريت منابع 32497 -دكتري( ،و سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس آب:مهندسي 32496

 دكتري(، :مهندسي عمران گرايش طراحي)فوق ليسانس32560 -دكتري(، و سازه هاي هيدروليكي)فوق ليسانس آبمهندسي 

 10565  مهندس مكانيک   مهندس مكانيک  كاشان -اصفهان مرد 1

 تحصيلي مجاز:هاي رشته

 -دكتري(، :مكاترونيک)فوق ليسانس31383 -:مهندسي مكانيک گرايش حرارت سياالت)ليسانس(31327 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي مكانيک)ليسانس31324
 دكتري(، :مهندسي مكانيک گرايش تبديل انرژي)فوق ليسانس31906

 

 

 هاي توزيع نيروي  برق استان مازندرانفهرست شغل محل

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10566  كارشناس حقوقي   كارشناس حقوقي  امل -مازندران مرد 1

 10567  كارشناس حقوقي   كارشناس حقوقي  بابل -مازندران مرد 2

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

، :حقوق خصوصي)فوق ليسانس30431 -دكتري(، :حقوق بين الملل)فوق ليسانس30423 -دكتري(، :حقوق اقتصادي)فوق ليسانس30421 -:حقوق)ليسانس(30417
:حقوق 32084 -دكتري(، :حقوق عمومي)فوق ليسانس31686 -:حقوق قضايي)ليسانس(30435 -دكتري(، :حقوق شركت هاي تجاري)فوق ليسانس30432 -دكتري(

 دكتري(، :حقوق ثبت اسناد و امالك)فوق ليسانس32426 -كتري(د، :حقوق جزا)فوق ليسانس32423 -دكتري(، محيط زيست)فوق ليسانس

 10568  كارشناس حقوقي   كارشناس حقوقي  ساري -مازندران مرد / زن 2

 10569  كارشناس حقوقي   كارشناس حقوقي  ساري -مازندران مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

، :حقوق خصوصي)فوق ليسانس30431 -دكتري(، :حقوق بين الملل)فوق ليسانس30423 -دكتري(، :حقوق اقتصادي)فوق ليسانس30421 -:حقوق)ليسانس(30417
:حقوق 32084 -دكتري(، :حقوق عمومي)فوق ليسانس31686 -:حقوق قضايي)ليسانس(30435 -دكتري(، :حقوق شركت هاي تجاري)فوق ليسانس30432 -دكتري(

 دكتري(، :حقوق ثبت اسناد و امالك)فوق ليسانس32426 -دكتري(، يسانس:حقوق جزا)فوق ل32423 -دكتري(، محيط زيست)فوق ليسانس

 10570  كارشناس حقوقي   كارشناس حقوقي  قائم شهر -مازندران مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

، :حقوق خصوصي)فوق ليسانس30431 -دكتري(، :حقوق بين الملل)فوق ليسانس30423 -دكتري(، :حقوق اقتصادي)فوق ليسانس30421 -:حقوق)ليسانس(30417
:حقوق 32084 -دكتري(، :حقوق عمومي)فوق ليسانس31686 -:حقوق قضايي)ليسانس(30435 -دكتري(، :حقوق شركت هاي تجاري)فوق ليسانس30432 -دكتري(

 دكتري(، يسانس:حقوق ثبت اسناد و امالك)فوق ل32426 -دكتري(، :حقوق جزا)فوق ليسانس32423 -دكتري(، محيط زيست)فوق ليسانس

 10571  كارشناس مالي   كارشناس مالي  بهشهر -مازندران مرد 1
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 هاي توزيع نيروي  برق استان مازندرانفهرست شغل محلادامه 

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10572  كارشناس مالي   كارشناس مالي  جويبار -مازندران مرد 1

 مجاز: هاي تحصيليرشته

:مديريت 31018 -:علمي كاربردي حسابداري)ليسانس(30710 -دكتري(، :حسابرسي)فوق ليسانس30410 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408
MBAدكتري(، س:مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي)فوق ليسان31912 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت مالي)ليسانس31074 -دكتري(، )فوق ليسانس- 

 -دكتري(، :حسابداري مديريت)فوق ليسانس32428 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مالي)فوق ليسانس31938
مالي و مديريت :مالي )مهندسي 32571 -:حسابداري امور مالي)ليسانس(32562 -دكتري(، :مديريت كسب و كار گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32432

 دكتري(، فوق ليسانس، ريسک()ليسانس

 10573  كارشناس مالي   كارشناس مالي  ساري -مازندران مرد 1

 10574  كارشناس مالي   كارشناس مالي  ساري -مازندران مرد / زن 2

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مديريت 31018 -:علمي كاربردي حسابداري)ليسانس(30710 -دكتري(، ليسانس:حسابرسي)فوق 30410 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408
MBAدكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي)فوق ليسانس31912 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت مالي)ليسانس31074 -دكتري(، )فوق ليسانس- 

 -دكتري(، :حسابداري مديريت)فوق ليسانس32428 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مالي)فوق ليسانس31938
:مالي )مهندسي مالي و مديريت 32571 -:حسابداري امور مالي)ليسانس(32562 -دكتري(، :مديريت كسب و كار گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32432

 دكتري(، فوق ليسانس، ريسک()ليسانس

 10575  كارشناس مالي   كارشناس مالي  سيمرغ -مازندران مرد 1

 10576  كارشناس مالي   كارشناس مالي  قائم شهر -مازندران مرد 1

 10577  كارشناس مالي   كارشناس مالي  مياندورود -مازندران مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مديريت 31018 -:علمي كاربردي حسابداري)ليسانس(30710 -دكتري(، ليسانس:حسابرسي)فوق 30410 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408
MBAدكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي)فوق ليسانس31912 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت مالي)ليسانس31074 -دكتري(، )فوق ليسانس- 

 -دكتري(، :حسابداري مديريت)فوق ليسانس32428 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مالي)فوق ليسانس31938
:مالي )مهندسي مالي و مديريت 32571 -:حسابداري امور مالي)ليسانس(32562 -دكتري(، :مديريت كسب و كار گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32432

 دكتري(، فوق ليسانس، ريسک()ليسانس
 

 

 استان اردبيل توزيع نيروي برق هايمحلفهرست شغل 

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10578  تكنسين برق    تكنسين برق  اردبيل -اردبيل مرد 2

 10579  تكنسين برق    تكنسين برق  پارس اباد -اردبيل مرد 1

 10580  تكنسين برق    تكنسين برق  كوثر -اردبيل مرد 1

 10581  تكنسين برق    تكنسين برق  گرمي -اردبيل مرد 1

 10582  تكنسين برق    تكنسين برق  مشگين شهر -اردبيل مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

تاسيسات  -الكتروتكنيک:برق گرايش 32529 -برق صنعتي)فوق ديپلم( -:برق گرايش الكتروتكنيک32528 -:برق)فوق ديپلم(31814 -:برق صنعتي)فوق ديپلم(30152

قدرت كليه گرايشها)فوق   -:برق 32532 -:كاردان فني الكترونيک)فوق ديپلم(32531 -:الكترونيک گرايش الكترونيک عمومي)فوق ديپلم(32530 -الكتريكي)فوق ديپلم(

:تعمير و نگهداري 32536 -:برق و تاسيسات)فوق ديپلم(32535 -م(:كاردان فني برق قدرت)فوق ديپل32534 -الكترونيک و ابزار دقيق)فوق ديپلم(  -:برق 32533 -ديپلم(

 :الكترونيک انالوگ)فوق ديپلم(32539 -:تاسيسات الكتريكي صنعتي)فوق ديپلم(32538 -:كارداني فني برق مخابرات)فوق ديپلم(32537 -ماشين هاي الكتريكي)فوق ديپلم(

 GIS   10583كارشناس    GISكارشناس  اردبيل -اردبيل مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:نقشه برداري 31892 -دكتري(، :نقشه برداري گرايش فتوگرامتري)فوق ليسانس31891 -دكتري(، :سنجش از راه دور و سيستم اطالعات جغرافيايي)فوق ليسانس30637

:مهندسي نقشه 31975 -دكتري(، سنجش از راه دور)فوق ليسانس:مهندسي عمران گرايش 31931 -دكتري(، ()فوق ليسانسGISگرايش سيستم هاي اطالعات جغرافيايي )

:سنجش از راه دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش مطالعات 32476 -دكتري(، :سنجش از راه دور)فوق ليسانس32127 -دكتري(، برداري گرايش ژيودزي)فوق ليسانس

 دكتري(، زمين شناختي)فوق ليسانس -:سنجش از راه دور32478 -دكتري(، جغرافيايي)فوق ليسانس:سامانه اطالعات 32477 -دكتري(، و خاك)فوق ليسانس آب
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 استان اردبيل توزيع نيروي برق هايفهرست شغل محلادامه 

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10584  كارشناس امور اداري   كارشناس امور اداري  اردبيل -اردبيل مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مديريت 31051 -:مديريت بازرگاني)ليسانس(31034 -دكتري(، :مديريت استراتژيک)فوق ليسانس31023 -دكتري(، :مديريت اجرايي)فوق ليسانس31021

 -دكتري(، انساني)فوق ليسانس :مديريت دولتي گرايش مديريت منابع31495 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت صنعتي)ليسانس31065 -دولتي)ليسانس(

:مديريت 31930 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول)فوق ليسانس31928 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش تشكيالت و روش ها)فوق ليسانس31909

:مديريت بازرگاني گرايش مديريت 32146 -دكتري(، انس:مديريت بازرگاني گرايش رفتار سازماني)فوق ليس32145 -دكتري(، دولتي گرايش مديريت تحول)فوق ليسانس

:مديريت دولتي گرايش توسعه منابع 32235 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش طراحي سازمان هاي دولتي)فوق ليسانس32234 -دكتري(، منابع انساني)فوق ليسانس

گرايش مديريت توسعه سازماني mba:مديريت 32319 -دكتري(، ني)فوق ليسانس:مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازما32236 -دكتري(، انساني)فوق ليسانس

:مديريت صنعتي گرايش مديريت 32470 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري)فوق ليسانس32420 -دكتري(، ومنابع انساني)فوق ليسانس

:مديريت سياست گذاري بخش عمومي گرايش مديريت 32564 -دكتري(، ريت پروژه)فوق ليسانس:مديريت صنعتي گرايش مدي32549 -دكتري(، عملكرد)فوق ليسانس

:مديريت سياست گذاري 32566 -دكتري(، :مديريت سياست گذاري بخش عمومي گرايش مديريت منابع انساني)فوق ليسانس32565 -دكتري(، رفتاري)فوق ليسانس

 دكتري(، :سياست گذاري عمومي)فوق ليسانس32567 -دكتري(، بخش عمومي گرايش مديريت سيستم ها)فوق ليسانس

 10585  كارشناس برنامه ريزي   كارشناس برنامه ريزي  اردبيل -اردبيل مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 دكتري(، ليسانس فوق، :مديريت صنعتي كليه گرايش ها)ليسانس31698 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي صنايع كليه گرايش ها)ليسانس31593

 10586  كارشناس حراست   كارشناس حراست  اردبيل -اردبيل مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

)فوق MBA:مديريت 31018 -:علوم ارتباطات اجتماعي)ليسانس(30735 -:علوم اجتماعي)ليسانس(30724 -دكتري(، :پژوهش علوم اجتماعي)فوق ليسانس30234
:مديريت 31065 -:مديريت دولتي)ليسانس(31051 -:مديريت بازرگاني)ليسانس(31034 -دكتري(، :مديريت اجرايي)فوق ليسانس31021 -دكتري(، ليسانس

:علوم اجتماعي گرايش     جامعه 31635 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني)فوق ليسانس31495 -دكتري(، فوق ليسانس، صنعتي)ليسانس
 -:علوم اجتماعي گرايش پژوهشگري علوم اجتماعي)ليسانس(31638 -:علوم اجتماعي گرايش    برنامه ريزي اجتماعي)ليسانس(31637 -دكتري(، ليسانسشناسي)فوق 

رايش مديريت :مديريت بازرگاني گ32146 -:علوم اجتماعي گرايش ارتباطات اجتماعي)ليسانس(31905 -دكتري(، :مديريت صنعتي كليه گرايش ها)فوق ليسانس31698
:مديريت دولتي گرايش رفتار سازماني)فوق 32455 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني)فوق ليسانس32419 -دكتري(، منابع انساني)فوق ليسانس

، كار گرايش توسعه سازماني)فوق ليسانس :مديريت كسب و32546 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت رفتار سازماني)فوق ليسانس32456 -دكتري(، ليسانس
 دكتري(، :مديريت كسب و كار گرايش منابع انساني)فوق ليسانس32547 -دكتري(

 10587  كارشناس حقوقي   كارشناس حقوقي  اردبيل -اردبيل مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

، :حقوق خصوصي)فوق ليسانس30431 -دكتري(، :حقوق بين الملل)فوق ليسانس30423 -دكتري(، :حقوق اقتصادي)فوق ليسانس30421 -:حقوق)ليسانس(30417

:حقوق 32084 -دكتري(، :حقوق عمومي)فوق ليسانس31686 -:حقوق قضايي)ليسانس(30435 -دكتري(، :حقوق شركت هاي تجاري)فوق ليسانس30432 -دكتري(

 دكتري(، :حقوق ثبت اسناد و امالك)فوق ليسانس32426 -كتري(د، :حقوق جزا)فوق ليسانس32423 -دكتري(، محيط زيست)فوق ليسانس

 10588  كارشناس مالي   كارشناس مالي  اردبيل -اردبيل مرد / زن 3

 10589  كارشناس مالي   كارشناس مالي  پارس اباد -اردبيل مرد 1

 10590  كارشناس مالي   كارشناس مالي  سرعين -اردبيل مرد 1

 10591  كارشناس مالي   كارشناس مالي  كوثر -اردبيل مرد 1

 10592  كارشناس مالي   كارشناس مالي  گرمي -اردبيل مرد 1

 10593  كارشناس مالي   كارشناس مالي  نمين -اردبيل مرد 1

 10594  كارشناس مالي   كارشناس مالي  نير -اردبيل مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مديريت 31018 -:علمي كاربردي حسابداري)ليسانس(30710 -دكتري(، :حسابرسي)فوق ليسانس30410 -دكتري(، ليسانسفوق ، :حسابداري)ليسانس30408

MBAدكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي)فوق ليسانس31912 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت مالي)ليسانس31074 -دكتري(، )فوق ليسانس- 

 -دكتري(، :حسابداري مديريت)فوق ليسانس32428 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050 -دكتري(، گرايش مالي)فوق ليسانس:مديريت صنعتي 31938

:مالي )مهندسي مالي و مديريت 32571 -:حسابداري امور مالي)ليسانس(32562 -دكتري(، :مديريت كسب و كار گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32432

 دكتري(، ليسانس فوق، ريسک()ليسانس
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 استان اردبيل توزيع نيروي برق هايفهرست شغل محلادامه 

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10595  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت  اردبيل -اردبيل مرد 3

 10596  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت  بيله سوار -اردبيل مرد 1

 10597  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت  خلخال -اردبيل مرد 1

 10598  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت  كوثر -اردبيل مرد 1

 10599  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت  گرمي -اردبيل مرد 1

 10600  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   -مشگين شهر -اردبيل مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

، قدرت)ليسانس  -:مهندسي برق 31167 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق)ليسانس31164 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق گرايش قدرت)ليسانس30148

شبكه هاي انتقال و   -:علمي كاربردي برق 32425 -كاربردي گرايش شبكه هاي انتقال و توزيع)ليسانس( -:مهندسي برق علمي 32424 -دكتري(، فوق ليسانس

:مهندسي 32430 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش سيستم هاي قدرت)فوق ليسانس32429 -:مهندسي تكنولوژي برق گرايش قدرت)ليسانس(32427 -توزيع)ليسانس(

 -دكتري(، درت گرايش تكنولوژي فشار قوي)فوق ليسانس:مهندسي ق32431 -دكتري(، برق گرايش الكترونيک قدرت و ماشين هاي الكتريكي)فوق ليسانس

 دكتري(، :مهندسي برق گرايش برنامه ريزي و مديريت سيستم هاي انرژي)فوق ليسانس32434 -دكتري(، :مهندسي قدرت گرايش مديريت انرژي)فوق ليسانس32433
 

 

 استان البرز توزيع نيروي برق هايفهرست شغل محل

 كد شغل محل شغل رشته شغلي خدمتمحل  جنس پذيرش تعداد

 10601  تكنسين برق    تكنسين برق  اشتهارد -البرز مرد 1

 10602  تكنسين برق    تكنسين برق  ساوجبالغ -البرز مرد 2

 10603  تكنسين برق    تكنسين برق  كرج -البرز مرد 11

 10604  تكنسين برق    تكنسين برق  نظراباد -البرز مرد 2

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

تاسيسات  -:برق گرايش الكتروتكنيک32529 -برق صنعتي)فوق ديپلم( -:برق گرايش الكتروتكنيک32528 -:برق)فوق ديپلم(31814 -:برق صنعتي)فوق ديپلم(30152

قدرت كليه گرايشها)فوق   -:برق 32532 -الكترونيک)فوق ديپلم(:كاردان فني 32531 -:الكترونيک گرايش الكترونيک عمومي)فوق ديپلم(32530 -الكتريكي)فوق ديپلم(

:تعمير و نگهداري 32536 -:برق و تاسيسات)فوق ديپلم(32535 -:كاردان فني برق قدرت)فوق ديپلم(32534 -الكترونيک و ابزار دقيق)فوق ديپلم(  -:برق 32533 -ديپلم(

 :الكترونيک انالوگ)فوق ديپلم(32539 -:تاسيسات الكتريكي صنعتي)فوق ديپلم(32538 -ق مخابرات)فوق ديپلم(:كارداني فني بر32537 -ماشين هاي الكتريكي)فوق ديپلم(

 10605  كارشناس امار   كارشناس امار  ساوجبالغ -البرز مرد / زن 1

 10606  كارشناس امار   كارشناس امار  كرج -البرز مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، فوق ليسانس، :امار اجتماعي و اقتصادي)ليسانس31855 -دكتري(، فوق ليسانس، :امار رياضي)ليسانس30022 -دكتري(، فوق ليسانس، :امار)ليسانس30018

 دكتري(، فوق ليسانس، :امار و كاربردها)ليسانس32435

 10607  كارشناس امور اداري   كارشناس امور اداري  كرج -البرز مرد / زن 2

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مديريت 31051 -:مديريت بازرگاني)ليسانس(31034 -دكتري(، :مديريت استراتژيک)فوق ليسانس31023 -دكتري(، :مديريت اجرايي)فوق ليسانس31021
 -دكتري(، انساني)فوق ليسانس:مديريت دولتي گرايش مديريت منابع 31495 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت صنعتي)ليسانس31065 -دولتي)ليسانس(

:مديريت 31930 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول)فوق ليسانس31928 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش تشكيالت و روش ها)فوق ليسانس31909
:مديريت بازرگاني گرايش مديريت 32146 -دكتري(، نس:مديريت بازرگاني گرايش رفتار سازماني)فوق ليسا32145 -دكتري(، دولتي گرايش مديريت تحول)فوق ليسانس

:مديريت دولتي گرايش توسعه منابع 32235 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش طراحي سازمان هاي دولتي)فوق ليسانس32234 -دكتري(، منابع انساني)فوق ليسانس
گرايش مديريت توسعه سازماني mba:مديريت 32319 -دكتري(، ي)فوق ليسانس:مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازمان32236 -دكتري(، انساني)فوق ليسانس

:مديريت صنعتي گرايش مديريت 32470 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري)فوق ليسانس32420 -دكتري(، ومنابع انساني)فوق ليسانس
:مديريت سياست گذاري بخش عمومي گرايش مديريت 32564 -دكتري(، يت پروژه)فوق ليسانس:مديريت صنعتي گرايش مدير32549 -دكتري(، عملكرد)فوق ليسانس
:مديريت سياست گذاري 32566 -دكتري(، :مديريت سياست گذاري بخش عمومي گرايش مديريت منابع انساني)فوق ليسانس32565 -دكتري(، رفتاري)فوق ليسانس

 دكتري(، :سياست گذاري عمومي)فوق ليسانس32567 -دكتري(، بخش عمومي گرايش مديريت سيستم ها)فوق ليسانس
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 استان البرز توزيع نيروي برق هايفهرست شغل محلادامه 

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10608  كارشناس ايمني و حفاظت كار   كارشناس ايمني و حفاظت كار  كرج -البرز مرد 2

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مهندسي 31174 -:مهندسي ايمني گرايش بازرسي فني)ليسانس(31162 -دكتري(، :ايمني صنعتي)فوق ليسانس30134 -دكتري(، :ايمني شناسي)فوق ليسانس30132
و :مهندسي ايمني و بازرسي فني گرايش ايمني 32246 -:مهندسي بهداشت محيط)ليسانس(31175 -دكتري(، فوق ليسانس، بهداشت حرفه اي)ليسانس

 -ايمني و حفاظت)ليسانس(  -:مهندسي بازرسي 32461 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي صنايع گرايش ايمني و محيط كار)ليسانس32460 -حفاظت)ليسانس(
 -ار)ليسانس(:ايمني صنعتي و محيط ك32464 -:مهندسي ايمني گرايش حفاظت فني)ليسانس(32463 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي ايمني صنعتي)ليسانس32462
:مهندسي ايمني 32555 -دكتري(، :مهندسي سيستم هاي سالمت)فوق ليسانس32554 -دكتري(، :ايمني صنعتي گرايش بهداشت و محيط زيست)فوق ليسانس32465

، مني صنعتي)فوق ليسانسبهداشت و اي HSE:32557 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي ايمني و بازرسي فني)ليسانس32556 -دكتري(، و حفاظت كار)فوق ليسانس
 دكتري(، :بهداشت و محيط زيست)فوق ليسانس32559 -دكتري(، :ايمني)فوق ليسانس32558 -دكتري(

 10609  كارشناس بررسي هاي اقتصادي   هاي اقتصادي كارشناس بررسي كرج -البرز مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

فوق ، :حسابداري)ليسانس30408 -دكتري(، :توسعه اقتصادي و برنامه ريزي)فوق ليسانس30308 -دكتري(، ليسانس:برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي)فوق 30161
:علوم 30743 -:علمي كاربردي حسابداري)ليسانس(30710 -دكتري(، :حسابرسي)فوق ليسانس30410 -:حسابداري و امور مالي)ليسانس(30409 -دكتري(، ليسانس

 -دكتري(، :علوم اقتصادي كليه گرايش ها)فوق ليسانس30748 -:علوم اقتصادي گرايش اقتصاد نظري)ليسانس(30745 -گاني)ليسانس(اقتصادي گرايش اقتصاد بازر
، :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي)فوق ليسانس31912 -دكتري(، :اقتصاد انرژي)فوق ليسانس31735 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت مالي)ليسانس31074
 -:حسابداري كليه گرايش ها)ليسانس(32304 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مالي)فوق ليسانس31938 -دكتري(
، ق ليسانس:مديريت گرايش مديريت مالي)فو32439 -دكتري(، گرايش مالي)فوق ليسانسMBA:مديريت 32438 -دكتري(، :حسابداري مديريت)فوق ليسانس32428
 دكتري(، فوق ليسانس، :علوم اقتصادي)ليسانس32570 -دكتري(

 10610  كارشناس سيستم ها   ها كارشناس سيستم كرج -البرز مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي صنايع كليه گرايش ها)ليسانس31243

 كرج -البرز مرد / زن 2
كارشناس كامپيوتر و فناوري 

  اطالعات 
 10611  كارشناس كامپيوتر و فناوري اطالعات 

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

، :مهندسي كامپيوتر گرايش معماري كامپيوتر)فوق ليسانس31138 -دكتري(، :مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم هاي چند رسانه اي)فوق ليسانس30840
:كامپيوتر 31463 -دكتري(، :مهندسي كامپيوتر گرايش      معماري سيستم هاي كامپيوتري)فوق ليسانس31348 -ناوري اطالعات)ليسانس(:مهندسي ف31280 -دكتري(

:مهندسي فناوري اطالعات گرايش امنيت 31844 -:مهندسي كامپيوتر)ليسانس(31601 -:كامپيوترگرايش نرم افزار)ليسانس(31464 -گرايش سخت افزار)ليسانس(
:مهندسي فناوري اطالعات 31915 -دكتري(، :مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم هاي اطالعاتي)فوق ليسانس31873 -دكتري(، عات)فوق ليسانساطال

 -كامپيوتر)ليسانس(:علوم 32173 -دكتري(، :مهندسي كامپيوتر گرايش الگوريتم و محاسبات)فوق ليسانس32161 -دكتري(، گرايش شبكه هاي كامپيوتري)فوق ليسانس
:علمي كاربردي نرم افزار 32479 -دكتري(، :مهندسي كامپيوتر نرم افزار)فوق ليسانس32412 -دكتري(، )فوق ليسانسIT:مهندسي فناوري اطالعات 32213

ربردي تكنولوژي ارتباطات و فناوري :علمي كا32481 -:مهندسي تكنولوژي شبكه هاي كامپيوتري گرايش طراحي و پياده سازي)ليسانس(32480 -كامپيوتر)ليسانس(
 :علمي كاربردي مهندسي تكنولوژي سيستم هاي سخت افزار رايانه)ليسانس(32482 -)ليسانس(ICTاطالعات

 10612  كارشناس مالي   كارشناس مالي  كرج -البرز مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مديريت 31018 -:علمي كاربردي حسابداري)ليسانس(30710 -دكتري(، :حسابرسي)فوق ليسانس30410 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408
MBAدكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي)فوق ليسانس31912 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت مالي)ليسانس31074 -دكتري(، )فوق ليسانس- 

 -دكتري(، :حسابداري مديريت)فوق ليسانس32428 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050 -دكتري(، ليسانس:مديريت صنعتي گرايش مالي)فوق 31938
:مالي )مهندسي مالي و مديريت 32571 -:حسابداري امور مالي)ليسانس(32562 -دكتري(، :مديريت كسب و كار گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32432

 دكتري(، فوق ليسانس، ريسک()ليسانس

 10613  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت  ساوجبالغ -البرز مرد 1

 10614  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت  كرج -البرز مرد 13

 10615  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت  نظراباد -البرز مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

، قدرت)ليسانس  -:مهندسي برق 31167 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق)ليسانس31164 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق گرايش قدرت)ليسانس30148
شبكه هاي انتقال و   -:علمي كاربردي برق 32425 -كاربردي گرايش شبكه هاي انتقال و توزيع)ليسانس( -:مهندسي برق علمي 32424 -دكتري(، فوق ليسانس

:مهندسي 32430 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش سيستم هاي قدرت)فوق ليسانس32429 -ندسي تكنولوژي برق گرايش قدرت)ليسانس(:مه32427 -توزيع)ليسانس(
 -دكتري(، :مهندسي قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي)فوق ليسانس32431 -دكتري(، برق گرايش الكترونيک قدرت و ماشين هاي الكتريكي)فوق ليسانس

 دكتري(، :مهندسي برق گرايش برنامه ريزي و مديريت سيستم هاي انرژي)فوق ليسانس32434 -دكتري(، گرايش مديريت انرژي)فوق ليسانس:مهندسي قدرت 32433
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 استان ايالم توزيع نيروي برق هايفهرست شغل محل

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10616  تكنسين برق    تكنسين برق  ايالم -ايالم مرد 4

 10617  تكنسين برق    تكنسين برق  چرداول -ايالم مرد 1

 10618  تكنسين برق    تكنسين برق  دهلران -ايالم مرد 1

 10619  تكنسين برق    تكنسين برق  مهران -ايالم مرد 2

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

تاسيسات  -:برق گرايش الكتروتكنيک32529 -برق صنعتي)فوق ديپلم( -:برق گرايش الكتروتكنيک32528 -:برق)فوق ديپلم(31814 -:برق صنعتي)فوق ديپلم(30152
قدرت كليه گرايشها)فوق   -:برق 32532 -:كاردان فني الكترونيک)فوق ديپلم(32531 -:الكترونيک گرايش الكترونيک عمومي)فوق ديپلم(32530 -الكتريكي)فوق ديپلم(

:تعمير و نگهداري 32536 -:برق و تاسيسات)فوق ديپلم(32535 -:كاردان فني برق قدرت)فوق ديپلم(32534 -كترونيک و ابزار دقيق)فوق ديپلم(ال  -:برق 32533 -ديپلم(
 انالوگ)فوق ديپلم(:الكترونيک 32539 -:تاسيسات الكتريكي صنعتي)فوق ديپلم(32538 -:كارداني فني برق مخابرات)فوق ديپلم(32537 -ماشين هاي الكتريكي)فوق ديپلم(

 دامنه پذيرش: صرفا بومي شرايط اختصاصي:

 GIS   10620كارشناس    GISكارشناس  ايالم -ايالم مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:نقشه برداري 31892 -دكتري(، :نقشه برداري گرايش فتوگرامتري)فوق ليسانس31891 -دكتري(، :سنجش از راه دور و سيستم اطالعات جغرافيايي)فوق ليسانس30637
:مهندسي نقشه 31975 -دكتري(، :مهندسي عمران گرايش سنجش از راه دور)فوق ليسانس31931 -دكتري(، ()فوق ليسانسGISگرايش سيستم هاي اطالعات جغرافيايي )

:سنجش از راه دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش مطالعات 32476 -دكتري(، :سنجش از راه دور)فوق ليسانس32127 -دكتري(، برداري گرايش ژيودزي)فوق ليسانس
 دكتري(، زمين شناختي)فوق ليسانس -:سنجش از راه دور32478 -دكتري(، :سامانه اطالعات جغرافيايي)فوق ليسانس32477 -دكتري(، و خاك)فوق ليسانس آب

 دامنه پذيرش: صرفا بومي شرايط اختصاصي:

 10621  كارشناس امور اداري   كارشناس امور اداري   -ايالم -ايالم مرد / زن 3

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مديريت 31051 -:مديريت بازرگاني)ليسانس(31034 -دكتري(، :مديريت استراتژيک)فوق ليسانس31023 -دكتري(، :مديريت اجرايي)فوق ليسانس31021
 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني)فوق ليسانس31495 -دكتري(، ليسانسفوق ، :مديريت صنعتي)ليسانس31065 -دولتي)ليسانس(

:مديريت 31930 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول)فوق ليسانس31928 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش تشكيالت و روش ها)فوق ليسانس31909
:مديريت بازرگاني گرايش مديريت 32146 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش رفتار سازماني)فوق ليسانس32145 -ي(دكتر، دولتي گرايش مديريت تحول)فوق ليسانس

:مديريت دولتي گرايش توسعه منابع 32235 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش طراحي سازمان هاي دولتي)فوق ليسانس32234 -دكتري(، منابع انساني)فوق ليسانس
گرايش مديريت توسعه سازماني mba:مديريت 32319 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني)فوق ليسانس32236 -دكتري(، انساني)فوق ليسانس

:مديريت صنعتي گرايش مديريت 32470 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري)فوق ليسانس32420 -دكتري(، ومنابع انساني)فوق ليسانس
:مديريت سياست گذاري بخش عمومي گرايش مديريت 32564 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه)فوق ليسانس32549 -دكتري(، لكرد)فوق ليسانسعم

ت گذاري :مديريت سياس32566 -دكتري(، :مديريت سياست گذاري بخش عمومي گرايش مديريت منابع انساني)فوق ليسانس32565 -دكتري(، رفتاري)فوق ليسانس
 دكتري(، :سياست گذاري عمومي)فوق ليسانس32567 -دكتري(، بخش عمومي گرايش مديريت سيستم ها)فوق ليسانس

 صرفا بومي شرايط اختصاصي:

 10622  كارشناس اموزش   كارشناس اموزش   -ايالم -ايالم مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:تحقيقات 30265 -دكتري(، فوق ليسانس، :برنامه ريزي درسي و تكنولوژي اموزشي)ليسانس30159 -دكتري(، فوق ليسانس، :اموزش بزرگساالن)ليسانس30027
:علوم تربيتي گرايش برنامه 30755 -دكتري(، فوق ليسانس، :علوم تربيتي گرايش   اموزش و بهسازي منابع انساني)ليسانس30754 -دكتري(، فوق ليسانس، اموزشي)ليسانس

:علوم تربيتي گرايش تكنولوژي 30758 -دكتري(، فوق ليسانس، :علوم تربيتي گرايش برنامه ريزي درسي)ليسانس30756 -دكتري(، فوق ليسانس، اموزشي)ليسانسريزي 
 دكتري(، سانسفوق لي، :ارزشيابي اموزشي)ليسانس32449 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت اموزشي)ليسانس31020 -دكتري(، فوق ليسانس، اموزشي)ليسانس

 دامنه پذيرش: صرفا بومي شرايط اختصاصي:

 10623  كارشناس ايمني و حفاظت كار   كارشناس ايمني و حفاظت كار  ايالم -ايالم مرد / زن 2

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مهندسي 31174 -گرايش بازرسي فني)ليسانس(:مهندسي ايمني 31162 -دكتري(، :ايمني صنعتي)فوق ليسانس30134 -دكتري(، :ايمني شناسي)فوق ليسانس30132
:مهندسي ايمني و بازرسي فني گرايش ايمني و 32246 -:مهندسي بهداشت محيط)ليسانس(31175 -دكتري(، فوق ليسانس، بهداشت حرفه اي)ليسانس

 -ايمني و حفاظت)ليسانس(  -دسي بازرسي :مهن32461 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي صنايع گرايش ايمني و محيط كار)ليسانس32460 -حفاظت)ليسانس(
 -:ايمني صنعتي و محيط كار)ليسانس(32464 -:مهندسي ايمني گرايش حفاظت فني)ليسانس(32463 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي ايمني صنعتي)ليسانس32462
:مهندسي ايمني 32555 -دكتري(، هاي سالمت)فوق ليسانس:مهندسي سيستم 32554 -دكتري(، :ايمني صنعتي گرايش بهداشت و محيط زيست)فوق ليسانس32465

، بهداشت و ايمني صنعتي)فوق ليسانس HSE:32557 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي ايمني و بازرسي فني)ليسانس32556 -دكتري(، و حفاظت كار)فوق ليسانس
 دكتري(، انس:بهداشت و محيط زيست)فوق ليس32559 -دكتري(، :ايمني)فوق ليسانس32558 -دكتري(

 دامنه پذيرش: صرفا بومي شرايط اختصاصي:
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 10624  كارشناس بازرگاني   كارشناس بازرگاني   -ايالم -ايالم مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت بازرگاني)ليسانس31034 -دكتري(، )فوق ليسانسMBA:مديريت 31018 -:علوم اقتصادي گرايش اقتصاد بازرگاني)ليسانس(30743
مديريت مالي :مديريت دولتي گرايش 31912 -دكتري(، :مديريت مالي)فوق ليسانس31074 -:مديريت صنعتي)ليسانس(31065 -:مديريت دولتي)ليسانس(31051

 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مالي)فوق ليسانس31938 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس31927 -دكتري(، دولتي)فوق ليسانس
:مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي)فوق 32311 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي)فوق ليسانس32310 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050
:بازاريابي كليه 32548 -دكتري(، :مديريت كسب و كار)فوق ليسانس32545 -دكتري(، :مديريت بازرگاني كليه گرايشها)فوق ليسانس32524 -دكتري(، ليسانس

:مديريت بازرگاني گرايش مديريت سياست گذاري 32569 -دكتري(، سانس:مديريت بازرگاني گرايش مديريت بازاريابي)فوق لي32568 -دكتري(، گرايشها)فوق ليسانس
 دكتري(، بازرگاني)فوق ليسانس

 دامنه پذيرش: صرفا بومي شرايط اختصاصي:

 10625  كارشناس برنامه ريزي   كارشناس برنامه ريزي   -ايالم -ايالم مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت صنعتي كليه گرايش ها)ليسانس31698 -دكتري(، فوق ليسانس، ها)ليسانس كليه گرايش :مهندسي صنايع31593

 دامنه پذيرش: صرفا بومي شرايط اختصاصي:

 10626  كارشناس تربيت بدني   كارشناس تربيت بدني   -ايالم -ايالم مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، كليه گرايش ها)فوق ليسانس  -:تربيت بدني و علوم ورزشي 30280 -گرايش برنامه ريزي تربيت بدني)ليسانس(:تربيت بدني و علوم ورزشي 30269
:علوم ورزشي گرايش 32452 -:علوم ورزشي)ليسانس(32451 -دكتري(، :تربيت بدني و علوم ورزشي)فوق ليسانس32363 -:تربيت بدني وعلوم ورزشي)ليسانس(30281

 دكتري(، :مديريت ورزشي)فوق ليسانس32454 -:علوم ورزشي گرايش علوم انساني ورزش)ليسانس(32453 -ش)ليسانس(علوم زيستي ورز

 دامنه پذيرش: صرفا بومي شرايط اختصاصي:

 10627  كارشناس حراست   كارشناس حراست  ابدانان -ايالم مرد 1

 10628  كارشناس حراست   كارشناس حراست  ايالم -ايالم مرد 3

 10629  كارشناس حراست   كارشناس حراست  چرداول -ايالم مرد 1

 10630  كارشناس حراست   كارشناس حراست  دهلران -ايالم مرد 1

 10631  كارشناس حراست   كارشناس حراست  مهران -ايالم مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

)فوق MBA:مديريت 31018 -:علوم ارتباطات اجتماعي)ليسانس(30735 -اجتماعي)ليسانس(:علوم 30724 -دكتري(، :پژوهش علوم اجتماعي)فوق ليسانس30234
:مديريت 31065 -:مديريت دولتي)ليسانس(31051 -:مديريت بازرگاني)ليسانس(31034 -دكتري(، :مديريت اجرايي)فوق ليسانس31021 -دكتري(، ليسانس

:علوم اجتماعي گرايش     جامعه 31635 -دكتري(، گرايش مديريت منابع انساني)فوق ليسانس:مديريت دولتي 31495 -دكتري(، فوق ليسانس، صنعتي)ليسانس
 -:علوم اجتماعي گرايش پژوهشگري علوم اجتماعي)ليسانس(31638 -:علوم اجتماعي گرايش    برنامه ريزي اجتماعي)ليسانس(31637 -دكتري(، شناسي)فوق ليسانس

:مديريت بازرگاني گرايش مديريت 32146 -:علوم اجتماعي گرايش ارتباطات اجتماعي)ليسانس(31905 -دكتري(، ليسانس :مديريت صنعتي كليه گرايش ها)فوق31698
:مديريت دولتي گرايش رفتار سازماني)فوق 32455 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني)فوق ليسانس32419 -دكتري(، منابع انساني)فوق ليسانس

، :مديريت كسب و كار گرايش توسعه سازماني)فوق ليسانس32546 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت رفتار سازماني)فوق ليسانس32456 -ي(دكتر، ليسانس
 دكتري(، :مديريت كسب و كار گرايش منابع انساني)فوق ليسانس32547 -دكتري(

 دامنه پذيرش: صرفا بومي شرايط اختصاصي:

 10632  كارشناس خدمات مشتركين   كارشناس خدمات مشتركين   -ايالم -ايالم مرد / زن 4

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت دولتي)ليسانس31051 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت بازرگاني)ليسانس31034 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408
، فوق ليسانس، :حسابداري دولتي)ليسانس31883 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت مالي)ليسانس31074 -دكتري(، ليسانسفوق ، :مديريت صنعتي)ليسانس31065
 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس31927 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي)فوق ليسانس31912 -دكتري(
:مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري)فوق 32420 -دكتري(، :بودجه و ماليه عمومي)فوق ليسانس32314 -دكتري(، ليسانس:مهندسي مالي)فوق 32050
:مديريت گرايش 32439 -دكتري(، ژيک)فوق ليسانس:مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -دكتري(، :حسابداري مديريت)فوق ليسانس32428 -دكتري(، ليسانس

، :مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد)فوق ليسانس32470 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري گرايش حسابرسي)ليسانس32467 -دكتري(، مديريت مالي)فوق ليسانس
 دكتري(، ي)فوق ليسانس:مديريت صنعتي گرايش مديريت مال32550 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه)فوق ليسانس32549 -دكتري(

 دامنه پذيرش: صرفا بومي شرايط اختصاصي:
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 10633  كارشناس سيستم ها   ها كارشناس سيستم  -ايالم -ايالم مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي صنايع كليه گرايش ها)ليسانس31243

 دامنه پذيرش: صرفا بومي شرايط اختصاصي:

 ايالم -ايالم مرد / زن 1
كارشناس كامپيوتر و فناوري 

  اطالعات 
 10634  كارشناس كامپيوتر و فناوري اطالعات 

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

، :مهندسي كامپيوتر گرايش معماري كامپيوتر)فوق ليسانس31138 -دكتري(، گرايش سيستم هاي چند رسانه اي)فوق ليسانس:مهندسي فناوري اطالعات 30840
:كامپيوتر 31463 -دكتري(، :مهندسي كامپيوتر گرايش      معماري سيستم هاي كامپيوتري)فوق ليسانس31348 -:مهندسي فناوري اطالعات)ليسانس(31280 -دكتري(

:مهندسي فناوري اطالعات گرايش امنيت 31844 -:مهندسي كامپيوتر)ليسانس(31601 -:كامپيوترگرايش نرم افزار)ليسانس(31464 -افزار)ليسانس(گرايش سخت 
عات :مهندسي فناوري اطال31915 -دكتري(، :مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم هاي اطالعاتي)فوق ليسانس31873 -دكتري(، اطالعات)فوق ليسانس

 -:علوم كامپيوتر)ليسانس(32173 -دكتري(، :مهندسي كامپيوتر گرايش الگوريتم و محاسبات)فوق ليسانس32161 -دكتري(، گرايش شبكه هاي كامپيوتري)فوق ليسانس
لمي كاربردي نرم افزار :ع32479 -دكتري(، :مهندسي كامپيوتر نرم افزار)فوق ليسانس32412 -دكتري(، )فوق ليسانسIT:مهندسي فناوري اطالعات 32213

:علمي كاربردي تكنولوژي ارتباطات و فناوري 32481 -:مهندسي تكنولوژي شبكه هاي كامپيوتري گرايش طراحي و پياده سازي)ليسانس(32480 -كامپيوتر)ليسانس(
 :علمي كاربردي مهندسي تكنولوژي سيستم هاي سخت افزار رايانه)ليسانس(32482 -)ليسانس(ICTاطالعات

 صرفا بومي اختصاصي: شرايط

 10635  كارشناس مالي   كارشناس مالي  ايالم -ايالم مرد / زن 6

 10636  كارشناس مالي   كارشناس مالي  ايوان -ايالم مرد / زن 1

 10637  كارشناس مالي   كارشناس مالي   -بدره -ايالم مرد / زن 1

 10638  كارشناس مالي   كارشناس مالي  دره شهر -ايالم مرد / زن 1

 10639  كارشناس مالي   كارشناس مالي  دهلران -ايالم مرد / زن 1

 10640  كارشناس مالي   كارشناس مالي   -سيروان -ايالم مرد / زن 1

 10641  كارشناس مالي   كارشناس مالي  ملكشاهي -ايالم مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته
:مديريت 31018 -:علمي كاربردي حسابداري)ليسانس(30710 -دكتري(، :حسابرسي)فوق ليسانس30410 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408

MBAدكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي)فوق ليسانس31912 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت مالي)ليسانس31074 -دكتري(، )فوق ليسانس- 
 -دكتري(، :حسابداري مديريت)فوق ليسانس32428 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050 -دكتري(، گرايش مالي)فوق ليسانس:مديريت صنعتي 31938
:مالي )مهندسي مالي و مديريت 32571 -:حسابداري امور مالي)ليسانس(32562 -دكتري(، :مديريت كسب و كار گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32432

 دكتري(، ليسانس فوق، ريسک()ليسانس

 دامنه پذيرش: صرفا بومي شرايط اختصاصي:

 ايالم -ايالم مرد 2
كارشناس مديريت بحران و 

  پدافند غيرعامل 
 10642  كارشناس مديريت بحران و پدافند غيرعامل 

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مديريت 32194 -دكتري(، فوق ليسانس، غير عامل گرايش امنيت ملي)ليسانس:پدافند 32193 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق كليه گرايش ها)ليسانس31171
 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت در سوانح طبيعي)ليسانس32458 -دكتري(، فوق ليسانس، :پدافند غير عامل)ليسانس32457 -دكتري(، فوق ليسانس، بحران)ليسانس

 دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي سوانح طبيعي)ليسانس32459

 دامنه پذيرش: صرفا بومي شرايط اختصاصي:

 10643  كارشناس نرم افزار   كارشناس نرم افزار  ايالم -ايالم مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، ليسانسفوق ، :مهندسي فناوري اطالعات)ليسانس31280 -دكتري(، :مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم هاي چند رسانه اي)فوق ليسانس30840
:مهندسي 31601 -:كامپيوترگرايش نرم افزار)ليسانس(31464 -دكتري(، معماري سيستم هاي كامپيوتري)فوق ليسانس :مهندسي كامپيوتر گرايش31348

گرايش مديريت سيستم هاي  :مهندسي فناوري اطالعات31873 -دكتري(، :مهندسي فناوري اطالعات گرايش امنيت اطالعات)فوق ليسانس31844 -كامپيوتر)ليسانس(
:مهندسي كامپيوتر گرايش الگوريتم 32161 -دكتري(، :مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه هاي كامپيوتري)فوق ليسانس31915 -دكتري(، اطالعاتي)فوق ليسانس

:مهندسي كامپيوتر نرم 32412 -دكتري(، ليسانس )فوقIT:مهندسي فناوري اطالعات 32213 -:علوم كامپيوتر)ليسانس(32173 -دكتري(، و محاسبات)فوق ليسانس
:مهندسي تكنولوژي شبكه هاي كامپيوتري گرايش طراحي و پياده 32480 -:علمي كاربردي نرم افزار كامپيوتر)ليسانس(32479 -دكتري(، افزار)فوق ليسانس

 )ليسانس(ICT:علمي كاربردي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات32481 -سازي)ليسانس(

 دامنه پذيرش: صرفا بومي شرايط اختصاصي:
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 استان ايالم توزيع نيروي برق هايفهرست شغل محلادامه 

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10644  كمک كارشناس اداري و مالي   كمک كارشناس اداري و مالي   -ايالم -ايالم مرد / زن 1

 10645  كمک كارشناس اداري و مالي   كمک كارشناس اداري و مالي   -دهلران -ايالم مرد / زن 2

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -:علمي كاربردي حسابداري)فوق ديپلم(30710 -:حسابداري)فوق ديپلم(30408 -:امور مالي و مالياتي)فوق ديپلم(30116 -:امور دولتي)فوق ديپلم(30104

 -:مديريت صنعتي)فوق ديپلم(31065 -:مديريت دولتي)فوق ديپلم(31051 -:مديريت بازرگاني)فوق ديپلم(31034 -:مديريت امور دفتري)فوق ديپلم(31028

:حسابداري كليه گرايش ها)فوق 32304 -:حسابداري دولتي)فوق ديپلم(31883 -:مديريت مالي)فوق ديپلم(31074 -:مديريت صنعتي كاربردي)فوق ديپلم(31068

 -:حسابداري گرايش مالياتي)فوق ديپلم(32541 -:حسابداري بازرگاني)فوق ديپلم(32540 -:امور اداري)فوق ديپلم(32525 -پلم(:بيمه)فوق دي32421 -ديپلم(

 :خدمات اداري)فوق ديپلم(32563 -:حسابداري امور مالي)فوق ديپلم(32562 -:امار و نيروي انساني)فوق ديپلم(32561

 دامنه پذيرش: صرفا بومي شرايط اختصاصي:

 10646  كمک كارشناس تداركات   كارشناس تداركات كمک  -ايالم -ايالم مرد / زن 1

 10647  كمک كارشناس تداركات   كارشناس تداركات كمک  -دهلران -ايالم مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مديريت بازرگاني كليه 32524 -:مديريت صنعتي)فوق ديپلم(31065 -ديپلم(:مديريت دولتي)فوق 31051 -:علوم اقتصادي گرايش اقتصاد بازرگاني)فوق ديپلم(30743

 گرايشها)فوق ديپلم(

 دامنه پذيرش: صرفا بومي شرايط اختصاصي:

 10648  مسيول حراست   مسيول حراست  ايالم -ايالم مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:علوم اجتماعي گرايش 30725 -:علوم اجتماعي)فوق ديپلم(30724 -صنعتي و سازماني)فوق ديپلم( :روان شناسي30516 -:روان شناسي شخصيت)فوق ديپلم(30515

:مديريت 31051 -:مديريت بازرگاني)فوق ديپلم(31034 -:علوم اجتماعي گرايش برنامه ريزي اجتماعي)فوق ديپلم(30726 -علوم ارتباطات اجتماعي)فوق ديپلم(

:علوم 31638 -:مطالعات اجتماعي)فوق ديپلم(31108 -:مديريت صنعتي)فوق ديپلم(31065 -دولتي كليه گرايش ها)فوق ديپلم(:مديريت 31052 -دولتي)فوق ديپلم(

:مديريت بازرگاني كليه گرايشها)فوق 32524 -:علوم اجتماعي گرايش ارتباطات اجتماعي)فوق ديپلم(31905 -اجتماعي گرايش پژوهشگري علوم اجتماعي)فوق ديپلم(

 :اطالعات و امنيت عمومي)فوق ديپلم(32526 -:امور اداري)فوق ديپلم(32525 -ديپلم(

 دامنه پذيرش: صرفا بومي شرايط اختصاصي:

 10649  مسيول خدمات مشتركين   مسيول خدمات مشتركين   -ابدانان -ايالم مرد / زن 1

 10650  مسيول خدمات مشتركين   مسيول خدمات مشتركين   -چرداول -ايالم مرد / زن 1

 10651  مسيول خدمات مشتركين   مسيول خدمات مشتركين   -دره شهر -ايالم مرد / زن 1

 10652  مسيول خدمات مشتركين   مسيول خدمات مشتركين   -دهلران -ايالم مرد / زن 1

 10653  مسيول خدمات مشتركين   مسيول خدمات مشتركين   -مهران -ايالم مرد / زن 1

 تحصيلي مجاز:هاي رشته

 -:مديريت صنعتي كاربردي)فوق ديپلم(31068 -:مديريت بازرگاني)فوق ديپلم(31034 -:حسابداري)فوق ديپلم(30408 -:امور مالي و مالياتي)فوق ديپلم(30116

و  آب:حسابداري صنعت 32542 -ديپلم(:حسابداري گرايش مالياتي)فوق 32541 -:حسابداري بازرگاني)فوق ديپلم(32540 -:حسابداري دولتي)فوق ديپلم(31883

 برق)فوق ديپلم(

 دامنه پذيرش: صرفا بومي شرايط اختصاصي:

 10654  مهندس برق ـ الكترونيک   مهندس برق ـ الكترونيک   -ايالم -ايالم مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق)ليسانس31164 -:مهندسي الكترونيک)ليسانس(31160 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق  گرايش الكترونيک)ليسانس30147

:علمي 32444 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش برنامه ريزي و مديريت سيستم هاي انرژي)فوق ليسانس32434 -:مهندسي تكنولوژي برق الكترونيک)ليسانس(32387

:مهندسي 32448 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيک)فوق ليسانس32447 -كاربردي)ليسانس(:الكترونيک 32446 -كاربردي الكترونيک)ليسانس(

 دكتري(، :مهندسي برق گرايش سيستم هاي الكترونيک ديجيتال)فوق ليسانس32450 -دكتري(، برق گرايش افزاره هاي ميكر و نانو الكترونيک)فوق ليسانس

 : صرفا بوميدامنه پذيرش شرايط اختصاصي:
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 استان ايالم توزيع نيروي برق هايفهرست شغل محلادامه 

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10655  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت  ايالم -ايالم مرد 6

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

، قدرت)ليسانس  -:مهندسي برق 31167 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق)ليسانس31164 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق گرايش قدرت)ليسانس30148

شبكه هاي انتقال و   -:علمي كاربردي برق 32425 -كاربردي گرايش شبكه هاي انتقال و توزيع)ليسانس( -:مهندسي برق علمي 32424 -دكتري(، فوق ليسانس

:مهندسي 32430 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش سيستم هاي قدرت)فوق ليسانس32429 -ي برق گرايش قدرت)ليسانس(:مهندسي تكنولوژ32427 -توزيع)ليسانس(

 -دكتري(، :مهندسي قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي)فوق ليسانس32431 -دكتري(، برق گرايش الكترونيک قدرت و ماشين هاي الكتريكي)فوق ليسانس

 دكتري(، :مهندسي برق گرايش برنامه ريزي و مديريت سيستم هاي انرژي)فوق ليسانس32434 -دكتري(، انرژي)فوق ليسانس:مهندسي قدرت گرايش مديريت 32433

 دامنه پذيرش: صرفا بومي شرايط اختصاصي:
 

 

 استان قم توزيع نيروي برق هايفهرست شغل محل

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10656  تكنسين برق    تكنسين برق   -قم -قم مرد 4

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

تاسيسات  -:برق گرايش الكتروتكنيک32529 -برق صنعتي)فوق ديپلم( -:برق گرايش الكتروتكنيک32528 -:برق)فوق ديپلم(31814 -:برق صنعتي)فوق ديپلم(30152

قدرت كليه گرايشها)فوق   -:برق 32532 -:كاردان فني الكترونيک)فوق ديپلم(32531 -ديپلم( :الكترونيک گرايش الكترونيک عمومي)فوق32530 -الكتريكي)فوق ديپلم(

:تعمير و نگهداري 32536 -:برق و تاسيسات)فوق ديپلم(32535 -:كاردان فني برق قدرت)فوق ديپلم(32534 -الكترونيک و ابزار دقيق)فوق ديپلم(  -:برق 32533 -ديپلم(

 :الكترونيک انالوگ)فوق ديپلم(32539 -:تاسيسات الكتريكي صنعتي)فوق ديپلم(32538 -:كارداني فني برق مخابرات)فوق ديپلم(32537 -پلم(ماشين هاي الكتريكي)فوق دي
 

 

 استان هرمزگان توزيع نيروي برق هايفهرست شغل محل

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10657  كارشناس امور اداري   كارشناس امور اداري   -بندرعباس -هرمزگان مرد / زن 5

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مديريت 31051 -:مديريت بازرگاني)ليسانس(31034 -دكتري(، :مديريت استراتژيک)فوق ليسانس31023 -دكتري(، :مديريت اجرايي)فوق ليسانس31021
 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني)فوق ليسانس31495 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت صنعتي)ليسانس31065 -دولتي)ليسانس(

:مديريت 31930 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول)فوق ليسانس31928 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش تشكيالت و روش ها)فوق ليسانس31909
:مديريت بازرگاني گرايش مديريت 32146 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش رفتار سازماني)فوق ليسانس32145 -دكتري(، دولتي گرايش مديريت تحول)فوق ليسانس

:مديريت دولتي گرايش توسعه منابع 32235 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش طراحي سازمان هاي دولتي)فوق ليسانس32234 -دكتري(، منابع انساني)فوق ليسانس
گرايش مديريت توسعه سازماني mba:مديريت 32319 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني)فوق ليسانس32236 -دكتري(، انساني)فوق ليسانس

:مديريت صنعتي گرايش مديريت 32470 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري)فوق ليسانس32420 -دكتري(، ومنابع انساني)فوق ليسانس
:مديريت سياست گذاري بخش عمومي گرايش مديريت 32564 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه)فوق ليسانس32549 -دكتري(، ليسانس عملكرد)فوق

:مديريت سياست گذاري 32566 -دكتري(، :مديريت سياست گذاري بخش عمومي گرايش مديريت منابع انساني)فوق ليسانس32565 -دكتري(، رفتاري)فوق ليسانس
 دكتري(، :سياست گذاري عمومي)فوق ليسانس32567 -دكتري(، بخش عمومي گرايش مديريت سيستم ها)فوق ليسانس

 دامنه پذيرش: صرفا بومي شرايط اختصاصي:

 10658  كارشناس ايمني و حفاظت كار   كارشناس ايمني و حفاظت كار   -بندرعباس -هرمزگان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مهندسي 31174 -:مهندسي ايمني گرايش بازرسي فني)ليسانس(31162 -دكتري(، :ايمني صنعتي)فوق ليسانس30134 -دكتري(، شناسي)فوق ليسانس :ايمني30132
:مهندسي ايمني و بازرسي فني گرايش ايمني و 32246 -:مهندسي بهداشت محيط)ليسانس(31175 -دكتري(، فوق ليسانس، بهداشت حرفه اي)ليسانس

 -ايمني و حفاظت)ليسانس(  -:مهندسي بازرسي 32461 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي صنايع گرايش ايمني و محيط كار)ليسانس32460 -نس(حفاظت)ليسا
 -:ايمني صنعتي و محيط كار)ليسانس(32464 -:مهندسي ايمني گرايش حفاظت فني)ليسانس(32463 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي ايمني صنعتي)ليسانس32462
:مهندسي ايمني 32555 -دكتري(، :مهندسي سيستم هاي سالمت)فوق ليسانس32554 -دكتري(، :ايمني صنعتي گرايش بهداشت و محيط زيست)فوق ليسانس32465

، بهداشت و ايمني صنعتي)فوق ليسانس HSE:32557 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي ايمني و بازرسي فني)ليسانس32556 -دكتري(، و حفاظت كار)فوق ليسانس
 دكتري(، :بهداشت و محيط زيست)فوق ليسانس32559 -دكتري(، :ايمني)فوق ليسانس32558 -دكتري(

 دامنه پذيرش: صرفا بومي شرايط اختصاصي:
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 استان هرمزگان توزيع نيروي برق هايفهرست شغل محلادامه 

 محل كد شغل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10659  كارشناس بازرگاني   كارشناس بازرگاني   -بستک -هرمزگان مرد 1

 10660  كارشناس بازرگاني   كارشناس بازرگاني   -رودان -هرمزگان مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت بازرگاني)ليسانس31034 -دكتري(، )فوق ليسانسMBA:مديريت 31018 -:علوم اقتصادي گرايش اقتصاد بازرگاني)ليسانس(30743
:مديريت دولتي گرايش مديريت مالي 31912 -دكتري(، :مديريت مالي)فوق ليسانس31074 -:مديريت صنعتي)ليسانس(31065 -:مديريت دولتي)ليسانس(31051

 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مالي)فوق ليسانس31938 -دكتري(، س:مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي)فوق ليسان31927 -دكتري(، دولتي)فوق ليسانس
:مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي)فوق 32311 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي)فوق ليسانس32310 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050
:بازاريابي كليه 32548 -دكتري(، :مديريت كسب و كار)فوق ليسانس32545 -دكتري(، وق ليسانس:مديريت بازرگاني كليه گرايشها)ف32524 -دكتري(، ليسانس

:مديريت بازرگاني گرايش مديريت سياست گذاري 32569 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت بازاريابي)فوق ليسانس32568 -دكتري(، گرايشها)فوق ليسانس
 دكتري(، بازرگاني)فوق ليسانس

 دامنه پذيرش: صرفا بومي اختصاصي: شرايط

 10661  كارشناس بيمه   كارشناس بيمه   -بندرعباس -هرمزگان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مديريت 32238 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه)فوق ليسانس32051 -:مديريت بيمه)ليسانس(31035 -دكتري(، :امار بيمه)فوق ليسانس30021

 دكتري(، :مديريت ريسک)فوق ليسانس32422 -:بيمه)ليسانس(32421 -دكتري(، مالي گرايش بيمه)فوق ليسانس

 دامنه پذيرش: صرفا بومي شرايط اختصاصي:

 10662  كارشناس حقوقي   كارشناس حقوقي   -بندرعباس -هرمزگان مرد 2

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

، :حقوق خصوصي)فوق ليسانس30431 -دكتري(، :حقوق بين الملل)فوق ليسانس30423 -دكتري(، اقتصادي)فوق ليسانس:حقوق 30421 -:حقوق)ليسانس(30417
:حقوق 32084 -دكتري(، :حقوق عمومي)فوق ليسانس31686 -:حقوق قضايي)ليسانس(30435 -دكتري(، :حقوق شركت هاي تجاري)فوق ليسانس30432 -دكتري(

 دكتري(، :حقوق ثبت اسناد و امالك)فوق ليسانس32426 -دكتري(، :حقوق جزا)فوق ليسانس32423 -دكتري(، محيط زيست)فوق ليسانس

 دامنه پذيرش: صرفا بومي شرايط اختصاصي:

 10663  كارشناس خدمات مشتركين   كارشناس خدمات مشتركين   -بندرلنگه -هرمزگان مرد 1

 10664  كارشناس خدمات مشتركين   كارشناس خدمات مشتركين   -حاجي اباد -هرمزگان مرد / زن 1

 10665  كارشناس خدمات مشتركين   كارشناس خدمات مشتركين   -رودان -هرمزگان مرد / زن 1

 10666  كارشناس خدمات مشتركين   كارشناس خدمات مشتركين   -رويدر -هرمزگان مرد 1

 10667  كارشناس خدمات مشتركين   كارشناس خدمات مشتركين   -شيب كوه -هرمزگان مرد 1

 10668  كارشناس خدمات مشتركين   كارشناس خدمات مشتركين   -قشم -هرمزگان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت دولتي)ليسانس31051 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت بازرگاني)ليسانس31034 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408
، فوق ليسانس، :حسابداري دولتي)ليسانس31883 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت مالي)ليسانس31074 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت صنعتي)ليسانس31065
 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس31927 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي)فوق ليسانس31912 -دكتري(
:مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري)فوق 32420 -دكتري(، :بودجه و ماليه عمومي)فوق ليسانس32314 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050
:مديريت گرايش 32439 -دكتري(، ژيک)فوق ليسانس:مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -دكتري(، :حسابداري مديريت)فوق ليسانس32428 -دكتري(، ليسانس

، :مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد)فوق ليسانس32470 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري گرايش حسابرسي)ليسانس32467 -دكتري(، مديريت مالي)فوق ليسانس
 دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32550 -دكتري(، ت صنعتي گرايش مديريت پروژه)فوق ليسانس:مديري32549 -دكتري(

 دامنه پذيرش: صرفا بومي شرايط اختصاصي:

 10669  كارشناس سيستم ها   ها كارشناس سيستم  -بندرعباس -هرمزگان مرد 1

 10670  كارشناس سيستم ها   ها كارشناس سيستم  -حاجي اباد -هرمزگان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي صنايع كليه گرايش ها)ليسانس31243

 دامنه پذيرش: صرفا بومي شرايط اختصاصي:

 10671  كارشناس مالي   كارشناس مالي   -بندرعباس -هرمزگان مرد / زن 2
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 استان هرمزگان برقتوزيع نيروي  هايفهرست شغل محلادامه 

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10672  كارشناس مالي   كارشناس مالي   -بندرلنگه -هرمزگان مرد 1

 10673  كارشناس مالي   كارشناس مالي   -رودان -هرمزگان مرد 2

 10674  كارشناس مالي   كارشناس مالي   -قشم -هرمزگان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مديريت 31018 -:علمي كاربردي حسابداري)ليسانس(30710 -دكتري(، :حسابرسي)فوق ليسانس30410 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408
MBAدكتري(، دولتي)فوق ليسانس:مديريت دولتي گرايش مديريت مالي 31912 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت مالي)ليسانس31074 -دكتري(، )فوق ليسانس- 

 -دكتري(، :حسابداري مديريت)فوق ليسانس32428 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مالي)فوق ليسانس31938
:مالي )مهندسي مالي و مديريت 32571 -:حسابداري امور مالي)ليسانس(32562 -دكتري(، :مديريت كسب و كار گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32432

 دكتري(، فوق ليسانس، ريسک()ليسانس

 دامنه پذيرش: صرفا بومي شرايط اختصاصي:

 10675  مهندس برق ـ الكترونيک   مهندس برق ـ الكترونيک   -بشاگرد -هرمزگان مرد 1

 10676  مهندس برق ـ الكترونيک   مهندس برق ـ الكترونيک   -بندر خمير -هرمزگان مرد / زن 1

 10677  مهندس برق ـ الكترونيک   مهندس برق ـ الكترونيک   -پارسيان -هرمزگان مرد 1

 10678  مهندس برق ـ الكترونيک   مهندس برق ـ الكترونيک   -سيريک -هرمزگان مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق)ليسانس31164 -:مهندسي الكترونيک)ليسانس(31160 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق  گرايش الكترونيک)ليسانس30147
:علمي 32444 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش برنامه ريزي و مديريت سيستم هاي انرژي)فوق ليسانس32434 -:مهندسي تكنولوژي برق الكترونيک)ليسانس(32387

:مهندسي 32448 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش مدارهاي مجتمع الكترونيک)فوق ليسانس32447 -:الكترونيک كاربردي)ليسانس(32446 -انس(كاربردي الكترونيک)ليس
 دكتري(، :مهندسي برق گرايش سيستم هاي الكترونيک ديجيتال)فوق ليسانس32450 -دكتري(، برق گرايش افزاره هاي ميكر و نانو الكترونيک)فوق ليسانس

 دامنه پذيرش: صرفا بومي ط اختصاصي:شراي

 10679  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   -بستک -هرمزگان مرد 1

 10680  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   -بشاگرد -هرمزگان مرد 1

 10681  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   -بندرعباس -هرمزگان مرد 1

 10682  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   -بندرلنگه -هرمزگان مرد 1

 10683  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   -پارسيان -هرمزگان مرد 1

 10684  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   -جاسک -هرمزگان مرد 1

 10685  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   -حاجي اباد -هرمزگان مرد 1

 10686  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   -رودان -هرمزگان مرد 1

 10687  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   -سيريک -هرمزگان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

، قدرت)ليسانس  -:مهندسي برق 31167 -دكتري(، فوق ليسانس، برق)ليسانس:مهندسي 31164 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق گرايش قدرت)ليسانس30148
شبكه هاي انتقال و   -:علمي كاربردي برق 32425 -كاربردي گرايش شبكه هاي انتقال و توزيع)ليسانس( -:مهندسي برق علمي 32424 -دكتري(، فوق ليسانس

:مهندسي 32430 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش سيستم هاي قدرت)فوق ليسانس32429 -نس(:مهندسي تكنولوژي برق گرايش قدرت)ليسا32427 -توزيع)ليسانس(
 -دكتري(، :مهندسي قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي)فوق ليسانس32431 -دكتري(، برق گرايش الكترونيک قدرت و ماشين هاي الكتريكي)فوق ليسانس

 دكتري(، :مهندسي برق گرايش برنامه ريزي و مديريت سيستم هاي انرژي)فوق ليسانس32434 -ري(دكت، :مهندسي قدرت گرايش مديريت انرژي)فوق ليسانس32433

 10688  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   -قشم -هرمزگان مرد 2

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

، قدرت)ليسانس  -:مهندسي برق 31167 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق)ليسانس31164 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق گرايش قدرت)ليسانس30148
شبكه هاي انتقال و   -:علمي كاربردي برق 32425 -كاربردي گرايش شبكه هاي انتقال و توزيع)ليسانس( -:مهندسي برق علمي 32424 -دكتري(، فوق ليسانس

:مهندسي 32430 -دكتري(، هندسي برق گرايش سيستم هاي قدرت)فوق ليسانس:م32429 -:مهندسي تكنولوژي برق گرايش قدرت)ليسانس(32427 -توزيع)ليسانس(
 -دكتري(، :مهندسي قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي)فوق ليسانس32431 -دكتري(، برق گرايش الكترونيک قدرت و ماشين هاي الكتريكي)فوق ليسانس

 دكتري(، :مهندسي برق گرايش برنامه ريزي و مديريت سيستم هاي انرژي)فوق ليسانس32434 -دكتري(، :مهندسي قدرت گرايش مديريت انرژي)فوق ليسانس32433

 صرفا بومي شرايط اختصاصي:
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 استان هرمزگان توزيع نيروي برق هايفهرست شغل محلادامه 

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10689  مهندس ساختمان   مهندس ساختمان   -بندرعباس -هرمزگان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:عمران گرايش مهندسي 30880 -:عمران گرايش عمران)ليسانس(30868 -:عمران گرايش سازه)ليسانس(30858 -:عمران)ليسانس(30842 -:ساختمان)ليسانس(30620

 -دكتري(، :مهندسي عمران گرايش   سازه)فوق ليسانس31257 -دكتري(، :مديريت پروژه و ساخت)فوق ليسانس31036 -دكتري(، مديريت ساخت)فوق ليسانس

، :مهندسي عمران)فوق ليسانس31682 -دكتري(، :مهندسي و مديريت ساخت)فوق ليسانس31345 -دكتري(، :مهندسي عمران گرايش عمران)فوق ليسانس31262

 -دكتري(، ران گرايش مهندسي و مديريت ساخت)فوق ليسانس:مهندسي عم31889 -دكتري(، :مهندسي عمران گرايش سازه)فوق ليسانس31888 -دكتري(

:مهندسي 32495 -:علمي كاربردي ساختمان)ليسانس(32492 -:مهندسي اجرايي عمران)ليسانس(32405 -دكتري(، :مهندسي عمران عمران)فوق ليسانس31903

 دكتري(، :مهندسي ساختمان)فوق ليسانس32498 -دكتري(، سازه)فوق ليسانس

 دامنه پذيرش: صرفا بومي اختصاصي:شرايط 

 10690  مهندس مكانيک   مهندس مكانيک   -بندرعباس -هرمزگان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مهندسي مكانيک گرايش حرارت 31327 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي مكانيک)ليسانس31324 -:علمي كاربردي تاسيسات حرارتي و برودتي)ليسانس(30708

:مهندسي مكانيک    31737 -دكتري(، :مكاترونيک)فوق ليسانس31383 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي مكانيک كليه گرايش ها)ليسانس31336 -سياالت)ليسانس(

مكانيک :علمي كاربردي 32490 -دكتري(، :مهندسي مكانيک گرايش تبديل انرژي)فوق ليسانس31906 -دكتري(، فوق ليسانس، كليه گرايش ها)ليسانس

 دكتري(، :مهندسي مكانيک بيوسيستم گرايش انرژي هاي تجديد پذير)فوق ليسانس32491 -نيروگاه)ليسانس(

 دامنه پذيرش: صرفا بومي شرايط اختصاصي:
 

 

 جنوب استان كرمان توزيع نيروي برق هايفهرست شغل محل

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10691  كارشناس تربيت بدني   كارشناس تربيت بدني   -كرمان -كرمان مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، كليه گرايش ها)فوق ليسانس  -:تربيت بدني و علوم ورزشي 30280 -:تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش برنامه ريزي تربيت بدني)ليسانس(30269

:علوم ورزشي گرايش 32452 -:علوم ورزشي)ليسانس(32451 -دكتري(، :تربيت بدني و علوم ورزشي)فوق ليسانس32363 -ورزشي)ليسانس(:تربيت بدني وعلوم 30281

 دكتري(، :مديريت ورزشي)فوق ليسانس32454 -:علوم ورزشي گرايش علوم انساني ورزش)ليسانس(32453 -علوم زيستي ورزش)ليسانس(

 10692  كارشناس حقوقي   كارشناس حقوقي   -كهنوج -كرمان مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

، :حقوق خصوصي)فوق ليسانس30431 -دكتري(، :حقوق بين الملل)فوق ليسانس30423 -دكتري(، :حقوق اقتصادي)فوق ليسانس30421 -:حقوق)ليسانس(30417

:حقوق 32084 -دكتري(، :حقوق عمومي)فوق ليسانس31686 -قضايي)ليسانس(:حقوق 30435 -دكتري(، :حقوق شركت هاي تجاري)فوق ليسانس30432 -دكتري(

 دكتري(، :حقوق ثبت اسناد و امالك)فوق ليسانس32426 -دكتري(، :حقوق جزا)فوق ليسانس32423 -دكتري(، محيط زيست)فوق ليسانس

 10693  كارشناس خدمات مشتركين   كارشناس خدمات مشتركين   -كهنوج -كرمان مرد / زن 1

 10694  كارشناس خدمات مشتركين   كارشناس خدمات مشتركين   -نرماشير -كرمان مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت دولتي)ليسانس31051 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت بازرگاني)ليسانس31034 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408

، فوق ليسانس، :حسابداري دولتي)ليسانس31883 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت مالي)ليسانس31074 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت صنعتي)ليسانس31065

 -دكتري( ،:مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس31927 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي)فوق ليسانس31912 -دكتري(

:مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري)فوق 32420 -دكتري(، :بودجه و ماليه عمومي)فوق ليسانس32314 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050

:مديريت گرايش 32439 -دكتري(، ژيک)فوق ليسانساسترات:مديريت بازرگاني گرايش مديريت 32436 -دكتري(، :حسابداري مديريت)فوق ليسانس32428 -دكتري(، ليسانس

، :مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد)فوق ليسانس32470 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري گرايش حسابرسي)ليسانس32467 -دكتري(، مديريت مالي)فوق ليسانس

 دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32550 -دكتري(، انس:مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه)فوق ليس32549 -دكتري(
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 10695  كارشناس مالي   كارشناس مالي   -فهرج -كرمان مرد / زن 1

 تحصيلي مجاز:هاي رشته

:مديريت 31018 -:علمي كاربردي حسابداري)ليسانس(30710 -دكتري(، :حسابرسي)فوق ليسانس30410 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408
MBAدكتري(، ليسانس :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي)فوق31912 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت مالي)ليسانس31074 -دكتري(، )فوق ليسانس- 

 -دكتري(، :حسابداري مديريت)فوق ليسانس32428 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مالي)فوق ليسانس31938
ندسي مالي و مديريت :مالي )مه32571 -:حسابداري امور مالي)ليسانس(32562 -دكتري(، :مديريت كسب و كار گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32432

 دكتري(، فوق ليسانس، ريسک()ليسانس

 10696  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   -بم -كرمان مرد 1

 10697  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   -جيرفت -كرمان مرد 1

 10698  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   -ريگان -كرمان مرد 1

 10699  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   -عنبراباد -كرمان مرد 1

 10700  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   -فارياب -كرمان مرد 2

 10701  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   -فهرج -كرمان مرد 1

 10702  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   -قلعه گنج -كرمان مرد 2

 10703  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   -كهنوج -كرمان مرد 2

 10704  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   -منوجان -كرمان مرد 1

 10705  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   -نرماشير -كرمان مرد 2

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

، قدرت)ليسانس  -:مهندسي برق 31167 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق)ليسانس31164 -دكتري(، فوق ليسانس، قدرت)ليسانس:مهندسي برق گرايش 30148
شبكه هاي انتقال و   -:علمي كاربردي برق 32425 -كاربردي گرايش شبكه هاي انتقال و توزيع)ليسانس( -:مهندسي برق علمي 32424 -دكتري(، فوق ليسانس

:مهندسي 32430 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش سيستم هاي قدرت)فوق ليسانس32429 -:مهندسي تكنولوژي برق گرايش قدرت)ليسانس(32427 -نس(توزيع)ليسا
 -دكتري(، :مهندسي قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي)فوق ليسانس32431 -دكتري(، برق گرايش الكترونيک قدرت و ماشين هاي الكتريكي)فوق ليسانس

 دكتري(، :مهندسي برق گرايش برنامه ريزي و مديريت سيستم هاي انرژي)فوق ليسانس32434 -دكتري(، مهندسي قدرت گرايش مديريت انرژي)فوق ليسانس:32433
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 10706  تكنسين برق    تكنسين برق   -زرند -كرمان مرد 1

 10707  تكنسين برق    تكنسين برق   -شهربابک -كرمان مرد 1

 10708  تكنسين برق    تكنسين برق   -كرمان -كرمان مرد 2

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

تاسيسات  -:برق گرايش الكتروتكنيک32529 -صنعتي)فوق ديپلم(برق  -:برق گرايش الكتروتكنيک32528 -:برق)فوق ديپلم(31814 -:برق صنعتي)فوق ديپلم(30152
قدرت كليه گرايشها)فوق   -:برق 32532 -:كاردان فني الكترونيک)فوق ديپلم(32531 -:الكترونيک گرايش الكترونيک عمومي)فوق ديپلم(32530 -الكتريكي)فوق ديپلم(

:تعمير و نگهداري 32536 -:برق و تاسيسات)فوق ديپلم(32535 -:كاردان فني برق قدرت)فوق ديپلم(32534 -الكترونيک و ابزار دقيق)فوق ديپلم(  -:برق 32533 -ديپلم(
 :الكترونيک انالوگ)فوق ديپلم(32539 -:تاسيسات الكتريكي صنعتي)فوق ديپلم(32538 -:كارداني فني برق مخابرات)فوق ديپلم(32537 -ماشين هاي الكتريكي)فوق ديپلم(

 10709  كارشناس امور اداري   كارشناس امور اداري   -كرمان -كرمان مرد 4

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مديريت 31051 -:مديريت بازرگاني)ليسانس(31034 -دكتري(، :مديريت استراتژيک)فوق ليسانس31023 -دكتري(، :مديريت اجرايي)فوق ليسانس31021
 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني)فوق ليسانس31495 -دكتري(، ليسانسفوق ، :مديريت صنعتي)ليسانس31065 -دولتي)ليسانس(

:مديريت 31930 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول)فوق ليسانس31928 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش تشكيالت و روش ها)فوق ليسانس31909
:مديريت بازرگاني گرايش مديريت 32146 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش رفتار سازماني)فوق ليسانس32145 -ي(دكتر، دولتي گرايش مديريت تحول)فوق ليسانس

:مديريت دولتي گرايش توسعه منابع 32235 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش طراحي سازمان هاي دولتي)فوق ليسانس32234 -دكتري(، منابع انساني)فوق ليسانس
گرايش مديريت توسعه سازماني mba:مديريت 32319 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني)فوق ليسانس32236 -دكتري(، انساني)فوق ليسانس

:مديريت صنعتي گرايش مديريت 32470 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري)فوق ليسانس32420 -دكتري(، ومنابع انساني)فوق ليسانس
:مديريت سياست گذاري بخش عمومي گرايش مديريت 32564 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه)فوق ليسانس32549 -دكتري(، عملكرد)فوق ليسانس
است گذاري :مديريت سي32566 -دكتري(، :مديريت سياست گذاري بخش عمومي گرايش مديريت منابع انساني)فوق ليسانس32565 -دكتري(، رفتاري)فوق ليسانس

 دكتري(، :سياست گذاري عمومي)فوق ليسانس32567 -دكتري(، بخش عمومي گرايش مديريت سيستم ها)فوق ليسانس
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 10710  كارشناس ايمني و حفاظت كار   كارشناس ايمني و حفاظت كار   -كرمان -كرمان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مهندسي 31174 -:مهندسي ايمني گرايش بازرسي فني)ليسانس(31162 -دكتري(، :ايمني صنعتي)فوق ليسانس30134 -دكتري(، :ايمني شناسي)فوق ليسانس30132
:مهندسي ايمني و بازرسي فني گرايش ايمني و 32246 -:مهندسي بهداشت محيط)ليسانس(31175 -دكتري(، فوق ليسانس، بهداشت حرفه اي)ليسانس

 -ايمني و حفاظت)ليسانس(  -:مهندسي بازرسي 32461 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي صنايع گرايش ايمني و محيط كار)ليسانس32460 -حفاظت)ليسانس(
 -:ايمني صنعتي و محيط كار)ليسانس(32464 -:مهندسي ايمني گرايش حفاظت فني)ليسانس(32463 -دكتري(، ليسانسفوق ، :مهندسي ايمني صنعتي)ليسانس32462
:مهندسي ايمني 32555 -دكتري(، :مهندسي سيستم هاي سالمت)فوق ليسانس32554 -دكتري(، :ايمني صنعتي گرايش بهداشت و محيط زيست)فوق ليسانس32465

، بهداشت و ايمني صنعتي)فوق ليسانس HSE:32557 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي ايمني و بازرسي فني)ليسانس32556 -ري(دكت، و حفاظت كار)فوق ليسانس
 دكتري(، :بهداشت و محيط زيست)فوق ليسانس32559 -دكتري(، :ايمني)فوق ليسانس32558 -دكتري(

 10711  كارشناس بررسي هاي اقتصادي   هاي اقتصادي كارشناس بررسي  -كرمان -كرمان مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

فوق ، :حسابداري)ليسانس30408 -دكتري(، :توسعه اقتصادي و برنامه ريزي)فوق ليسانس30308 -دكتري(، :برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي)فوق ليسانس30161
:علوم 30743 -:علمي كاربردي حسابداري)ليسانس(30710 -دكتري(، :حسابرسي)فوق ليسانس30410 -:حسابداري و امور مالي)ليسانس(30409 -دكتري(، ليسانس

 -دكتري(، :علوم اقتصادي كليه گرايش ها)فوق ليسانس30748 -:علوم اقتصادي گرايش اقتصاد نظري)ليسانس(30745 -اقتصادي گرايش اقتصاد بازرگاني)ليسانس(
، :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي)فوق ليسانس31912 -دكتري(، :اقتصاد انرژي)فوق ليسانس31735 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت مالي)ليسانس31074
 -:حسابداري كليه گرايش ها)ليسانس(32304 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مالي)فوق ليسانس31938 -دكتري(
، :مديريت گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32439 -دكتري(، گرايش مالي)فوق ليسانسMBA:مديريت 32438 -دكتري(، مديريت)فوق ليسانس:حسابداري 32428
 دكتري(، فوق ليسانس، :علوم اقتصادي)ليسانس32570 -دكتري(

 10712  كارشناس حقوقي   كارشناس حقوقي   -كرمان -كرمان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

، :حقوق خصوصي)فوق ليسانس30431 -دكتري(، :حقوق بين الملل)فوق ليسانس30423 -دكتري(، :حقوق اقتصادي)فوق ليسانس30421 -:حقوق)ليسانس(30417
 :حقوق32084 -دكتري(، :حقوق عمومي)فوق ليسانس31686 -:حقوق قضايي)ليسانس(30435 -دكتري(، :حقوق شركت هاي تجاري)فوق ليسانس30432 -دكتري(

 دكتري(، :حقوق ثبت اسناد و امالك)فوق ليسانس32426 -دكتري(، :حقوق جزا)فوق ليسانس32423 -دكتري(، محيط زيست)فوق ليسانس

 10713  كارشناس سيستم ها   ها كارشناس سيستم  -كرمان -كرمان مرد 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي صنايع كليه گرايش ها)ليسانس31243

 10714  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   -راور -كرمان مرد 1

 10715  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   -كرمان -كرمان مرد 5

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

، قدرت)ليسانس  -:مهندسي برق 31167 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق)ليسانس31164 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق گرايش قدرت)ليسانس30148
شبكه هاي انتقال و   -:علمي كاربردي برق 32425 -كاربردي گرايش شبكه هاي انتقال و توزيع)ليسانس( -:مهندسي برق علمي 32424 -دكتري(، فوق ليسانس

:مهندسي 32430 -دكتري(، گرايش سيستم هاي قدرت)فوق ليسانس:مهندسي برق 32429 -:مهندسي تكنولوژي برق گرايش قدرت)ليسانس(32427 -توزيع)ليسانس(
 -دكتري(، :مهندسي قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي)فوق ليسانس32431 -دكتري(، برق گرايش الكترونيک قدرت و ماشين هاي الكتريكي)فوق ليسانس

 دكتري(، گرايش برنامه ريزي و مديريت سيستم هاي انرژي)فوق ليسانس:مهندسي برق 32434 -دكتري(، :مهندسي قدرت گرايش مديريت انرژي)فوق ليسانس32433
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 10716  كارشناس امور اداري   كارشناس امور اداري   -اصفهان -اصفهان مرد / زن 1

 تحصيلي مجاز:هاي رشته

:مديريت 31051 -:مديريت بازرگاني)ليسانس(31034 -دكتري(، :مديريت استراتژيک)فوق ليسانس31023 -دكتري(، :مديريت اجرايي)فوق ليسانس31021
 -دكتري(، س:مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني)فوق ليسان31495 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت صنعتي)ليسانس31065 -دولتي)ليسانس(

:مديريت 31930 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول)فوق ليسانس31928 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش تشكيالت و روش ها)فوق ليسانس31909
:مديريت بازرگاني گرايش مديريت 32146 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش رفتار سازماني)فوق ليسانس32145 -دكتري(، دولتي گرايش مديريت تحول)فوق ليسانس

:مديريت دولتي گرايش توسعه منابع 32235 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش طراحي سازمان هاي دولتي)فوق ليسانس32234 -دكتري(، منابع انساني)فوق ليسانس
گرايش مديريت توسعه سازماني mba:مديريت 32319 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني)فوق ليسانس32236 -دكتري(، انساني)فوق ليسانس

:مديريت صنعتي گرايش مديريت 32470 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري)فوق ليسانس32420 -دكتري(، ومنابع انساني)فوق ليسانس
:مديريت سياست گذاري بخش عمومي گرايش مديريت 32564 -دكتري(، يسانس:مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه)فوق ل32549 -دكتري(، عملكرد)فوق ليسانس
:مديريت سياست گذاري 32566 -دكتري(، :مديريت سياست گذاري بخش عمومي گرايش مديريت منابع انساني)فوق ليسانس32565 -دكتري(، رفتاري)فوق ليسانس

 دكتري(، است گذاري عمومي)فوق ليسانس:سي32567 -دكتري(، بخش عمومي گرايش مديريت سيستم ها)فوق ليسانس
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 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10717  كارشناس بازرگاني   كارشناس بازرگاني   -اصفهان -اصفهان مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت بازرگاني)ليسانس31034 -دكتري(، )فوق ليسانسMBA:مديريت 31018 -گرايش اقتصاد بازرگاني)ليسانس(:علوم اقتصادي 30743

:مديريت دولتي گرايش مديريت مالي 31912 -دكتري(، :مديريت مالي)فوق ليسانس31074 -:مديريت صنعتي)ليسانس(31065 -:مديريت دولتي)ليسانس(31051

 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مالي)فوق ليسانس31938 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس31927 -دكتري(، دولتي)فوق ليسانس

ني گرايش بازاريابي)فوق :مديريت بازرگا32311 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي)فوق ليسانس32310 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050

:بازاريابي كليه 32548 -دكتري(، :مديريت كسب و كار)فوق ليسانس32545 -دكتري(، :مديريت بازرگاني كليه گرايشها)فوق ليسانس32524 -دكتري(، ليسانس

:مديريت بازرگاني گرايش مديريت سياست گذاري 32569 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت بازاريابي)فوق ليسانس32568 -دكتري(، گرايشها)فوق ليسانس

 دكتري(، بازرگاني)فوق ليسانس

 10718  كارشناس حقوقي   كارشناس حقوقي   -اصفهان -اصفهان مرد / زن 3

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

، :حقوق خصوصي)فوق ليسانس30431 -دكتري(، :حقوق بين الملل)فوق ليسانس30423 -دكتري(، :حقوق اقتصادي)فوق ليسانس30421 -:حقوق)ليسانس(30417

:حقوق 32084 -دكتري(، :حقوق عمومي)فوق ليسانس31686 -:حقوق قضايي)ليسانس(30435 -دكتري(، :حقوق شركت هاي تجاري)فوق ليسانس30432 -دكتري(

 دكتري(، ك)فوق ليسانس:حقوق ثبت اسناد و امال32426 -دكتري(، :حقوق جزا)فوق ليسانس32423 -دكتري(، محيط زيست)فوق ليسانس

 10719  كارشناس خدمات مشتركين   كارشناس خدمات مشتركين   -اصفهان -اصفهان مرد / زن 2

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

، ليسانسفوق ، :مديريت دولتي)ليسانس31051 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت بازرگاني)ليسانس31034 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408

فوق ، :حسابداري دولتي)ليسانس31883 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت مالي)ليسانس31074 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت صنعتي)ليسانس31065 -دكتري(

 -دكتري(، مالي)فوق ليسانس:مديريت بازرگاني گرايش مديريت 31927 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي)فوق ليسانس31912 -دكتري(، ليسانس

:مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري)فوق 32420 -دكتري(، :بودجه و ماليه عمومي)فوق ليسانس32314 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050

:مديريت 32439 -دكتري(، ژيک)فوق ليسانساسترات:مديريت بازرگاني گرايش مديريت 32436 -دكتري(، :حسابداري مديريت)فوق ليسانس32428 -دكتري(، ليسانس

:مديريت صنعتي گرايش مديريت 32470 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري گرايش حسابرسي)ليسانس32467 -دكتري(، گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس

، :مديريت صنعتي گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32550 -دكتري(، انس:مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه)فوق ليس32549 -دكتري(، عملكرد)فوق ليسانس

 دكتري(

 10720  كارشناس مالي   كارشناس مالي   -اصفهان -اصفهان مرد / زن 9

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مديريت 31018 -حسابداري)ليسانس(:علمي كاربردي 30710 -دكتري(، :حسابرسي)فوق ليسانس30410 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408

MBAدكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي)فوق ليسانس31912 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت مالي)ليسانس31074 -دكتري(، )فوق ليسانس- 

 -دكتري(، :حسابداري مديريت)فوق ليسانس32428 -دكتري(، :مهندسي مالي)فوق ليسانس32050 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مالي)فوق ليسانس31938

:مالي )مهندسي مالي و مديريت 32571 -:حسابداري امور مالي)ليسانس(32562 -دكتري(، :مديريت كسب و كار گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32432

 دكتري(، فوق ليسانس، ريسک()ليسانس

 10721  مهندس برق ـ قدرت   مهندس برق ـ قدرت   -اصفهان -اصفهان مرد 8

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

، قدرت)ليسانس  -:مهندسي برق 31167 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق)ليسانس31164 -دكتري(، فوق ليسانس، :مهندسي برق گرايش قدرت)ليسانس30148

شبكه هاي انتقال و   -:علمي كاربردي برق 32425 -و توزيع)ليسانس(كاربردي گرايش شبكه هاي انتقال  -:مهندسي برق علمي 32424 -دكتري(، فوق ليسانس

:مهندسي 32430 -دكتري(، :مهندسي برق گرايش سيستم هاي قدرت)فوق ليسانس32429 -:مهندسي تكنولوژي برق گرايش قدرت)ليسانس(32427 -توزيع)ليسانس(

 -دكتري(، :مهندسي قدرت گرايش تكنولوژي فشار قوي)فوق ليسانس32431 -(دكتري، برق گرايش الكترونيک قدرت و ماشين هاي الكتريكي)فوق ليسانس

 دكتري(، :مهندسي برق گرايش برنامه ريزي و مديريت سيستم هاي انرژي)فوق ليسانس32434 -دكتري(، :مهندسي قدرت گرايش مديريت انرژي)فوق ليسانس32433
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 غرب استان مازندران توزيع نيروي برق هايفهرست شغل محل

 كد شغل محل شغل رشته شغلي محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10722  تكنسين برق    تكنسين برق   -تنكابن -مازندران مرد 1

 10723  تكنسين برق    تكنسين برق   -چالوس -مازندران مرد 2

 10724  تكنسين برق    تكنسين برق   -رامسر -مازندران مرد 2

 10725  تكنسين برق    تكنسين برق   -عباس اباد -مازندران مرد 1

 10726  تكنسين برق    تكنسين برق   -كالردشت -مازندران مرد 1

 10727  تكنسين برق    تكنسين برق   -نوشهر -مازندران مرد 5

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

تاسيسات  -:برق گرايش الكتروتكنيک32529 -برق صنعتي)فوق ديپلم( -گرايش الكتروتكنيک:برق 32528 -:برق)فوق ديپلم(31814 -:برق صنعتي)فوق ديپلم(30152
قدرت كليه گرايشها)فوق   -:برق 32532 -:كاردان فني الكترونيک)فوق ديپلم(32531 -:الكترونيک گرايش الكترونيک عمومي)فوق ديپلم(32530 -الكتريكي)فوق ديپلم(

:تعمير و نگهداري 32536 -:برق و تاسيسات)فوق ديپلم(32535 -:كاردان فني برق قدرت)فوق ديپلم(32534 -ابزار دقيق)فوق ديپلم(الكترونيک و   -:برق 32533 -ديپلم(
 ديپلم(:الكترونيک انالوگ)فوق 32539 -:تاسيسات الكتريكي صنعتي)فوق ديپلم(32538 -:كارداني فني برق مخابرات)فوق ديپلم(32537 -ماشين هاي الكتريكي)فوق ديپلم(

 10728  كارشناس امور اداري   كارشناس امور اداري   -تنكابن -مازندران مرد / زن 1

 10729  كارشناس امور اداري   كارشناس امور اداري   -رامسر -مازندران مرد / زن 1

 10730  كارشناس امور اداري   كارشناس امور اداري   -نوشهر -مازندران مرد / زن 2

 تحصيلي مجاز:هاي رشته

:مديريت 31051 -:مديريت بازرگاني)ليسانس(31034 -دكتري(، :مديريت استراتژيک)فوق ليسانس31023 -دكتري(، :مديريت اجرايي)فوق ليسانس31021
 -دكتري(، س:مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني)فوق ليسان31495 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت صنعتي)ليسانس31065 -دولتي)ليسانس(

:مديريت 31930 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول)فوق ليسانس31928 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش تشكيالت و روش ها)فوق ليسانس31909
:مديريت بازرگاني گرايش مديريت 32146 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش رفتار سازماني)فوق ليسانس32145 -دكتري(، دولتي گرايش مديريت تحول)فوق ليسانس

:مديريت دولتي گرايش توسعه منابع 32235 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش طراحي سازمان هاي دولتي)فوق ليسانس32234 -دكتري(، منابع انساني)فوق ليسانس
گرايش مديريت توسعه سازماني mba:مديريت 32319 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني)فوق ليسانس32236 -دكتري(، انساني)فوق ليسانس

:مديريت صنعتي گرايش مديريت 32470 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري)فوق ليسانس32420 -دكتري(، ومنابع انساني)فوق ليسانس
:مديريت سياست گذاري بخش عمومي گرايش مديريت 32564 -دكتري(، ليسانس :مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه)فوق32549 -دكتري(، عملكرد)فوق ليسانس
:مديريت سياست گذاري 32566 -دكتري(، :مديريت سياست گذاري بخش عمومي گرايش مديريت منابع انساني)فوق ليسانس32565 -دكتري(، رفتاري)فوق ليسانس

 دكتري(، سياست گذاري عمومي)فوق ليسانس:32567 -دكتري(، بخش عمومي گرايش مديريت سيستم ها)فوق ليسانس

 10731  كارشناس اموزش   كارشناس اموزش   -نوشهر -مازندران مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:تحقيقات 30265 -دكتري(، فوق ليسانس، :برنامه ريزي درسي و تكنولوژي اموزشي)ليسانس30159 -دكتري(، فوق ليسانس، :اموزش بزرگساالن)ليسانس30027
:علوم تربيتي گرايش برنامه 30755 -دكتري(، فوق ليسانس، :علوم تربيتي گرايش   اموزش و بهسازي منابع انساني)ليسانس30754 -دكتري(، فوق ليسانس، اموزشي)ليسانس

:علوم تربيتي گرايش تكنولوژي 30758 -دكتري(، ليسانسفوق ، :علوم تربيتي گرايش برنامه ريزي درسي)ليسانس30756 -دكتري(، فوق ليسانس، ريزي اموزشي)ليسانس
 دكتري(، فوق ليسانس، :ارزشيابي اموزشي)ليسانس32449 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت اموزشي)ليسانس31020 -دكتري(، فوق ليسانس، اموزشي)ليسانس

 10732  كارشناس حراست   كارشناس حراست   -نوشهر -مازندران مرد / زن 1

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

)فوق MBA:مديريت 31018 -:علوم ارتباطات اجتماعي)ليسانس(30735 -:علوم اجتماعي)ليسانس(30724 -دكتري(، :پژوهش علوم اجتماعي)فوق ليسانس30234
:مديريت 31065 -دولتي)ليسانس(:مديريت 31051 -:مديريت بازرگاني)ليسانس(31034 -دكتري(، :مديريت اجرايي)فوق ليسانس31021 -دكتري(، ليسانس

:علوم اجتماعي گرايش     جامعه 31635 -دكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني)فوق ليسانس31495 -دكتري(، فوق ليسانس، صنعتي)ليسانس
 -اجتماعي گرايش پژوهشگري علوم اجتماعي)ليسانس(:علوم 31638 -:علوم اجتماعي گرايش    برنامه ريزي اجتماعي)ليسانس(31637 -دكتري(، شناسي)فوق ليسانس

:مديريت بازرگاني گرايش مديريت 32146 -:علوم اجتماعي گرايش ارتباطات اجتماعي)ليسانس(31905 -دكتري(، :مديريت صنعتي كليه گرايش ها)فوق ليسانس31698
:مديريت دولتي گرايش رفتار سازماني)فوق 32455 -دكتري(، نساني)فوق ليسانس:مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي ا32419 -دكتري(، منابع انساني)فوق ليسانس

، :مديريت كسب و كار گرايش توسعه سازماني)فوق ليسانس32546 -دكتري(، :مديريت بازرگاني گرايش مديريت رفتار سازماني)فوق ليسانس32456 -دكتري(، ليسانس
 دكتري(، انساني)فوق ليسانس:مديريت كسب و كار گرايش منابع 32547 -دكتري(

 10733  كارشناس مالي   كارشناس مالي   -تنكابن -مازندران مرد / زن 1

 10734  كارشناس مالي   كارشناس مالي   -كالردشت -مازندران مرد / زن 2

 هاي تحصيلي مجاز:رشته

:مديريت 31018 -:علمي كاربردي حسابداري)ليسانس(30710 -دكتري(، :حسابرسي)فوق ليسانس30410 -دكتري(، فوق ليسانس، :حسابداري)ليسانس30408
MBAدكتري(، :مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي)فوق ليسانس31912 -دكتري(، فوق ليسانس، :مديريت مالي)ليسانس31074 -دكتري(، )فوق ليسانس- 

 -دكتري(، :حسابداري مديريت)فوق ليسانس32428 -دكتري(، مالي)فوق ليسانس:مهندسي 32050 -دكتري(، :مديريت صنعتي گرايش مالي)فوق ليسانس31938
:مالي )مهندسي مالي و مديريت 32571 -:حسابداري امور مالي)ليسانس(32562 -دكتري(، :مديريت كسب و كار گرايش مديريت مالي)فوق ليسانس32432

 دكتري(، فوق ليسانس، ريسک()ليسانس
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  1396سال وزارت نيرو  )غيردولتي(شركت هاي وابسته نام آزمون استخدامي تقاضانامه ثبت

 اطالعات فردی:

 نام: -2 نام خانوادگي -1

 کدملي: -4 نام پدر:-3

 شماره شناسنامه: - 6مرد                      زن   جنسیت:    -5

                  متاهل               مجرد    وضعیت تاهل: -8 تولد: تاريخ -7

 شهرستان محل تولد: -10     استان محل تولد:                                                                           -9

  زرتشتی     مسیحی     کلیمی     اسالم   دين:-ـ 11

 تاريخ صدور کارت پايان خدمت يا معافیت :  کارت معافیت دائم   کارت پايان خدمت      وضعیت نظام وظیفه:-12

 (مدت خدمت نظام وظیفه به حداکثرسن اضافه می گردد.)                  ماه                 مدت خدمت نظام وظیفه :        

 داوطلب چپ دست هستم  -13

 داوطلب متقاضي استفاده از سهمیه ايثارگران:  -14

 ايثارگران درصد  25سهمیه  -14-1

   (معاف از شرراي  سر ی  )درصرد و باتتر   25فرزند جانباز  -   3( معاف از شرراي  سر ی  )درصرد و باتتر   25همسرر جانباز   -     2( معاف از شرراي  سر ی  ) انجانباز -1

همسر آزاده    -  8  (معاف از شراي  س ی  آزادگان ) -  7 خواهر و برادر شهید   -   6(  معاف از شراي  س ی  )فرزند شهید   -   5(  معاف از شراي  س ی  )همسر شهید    -4

  (شراي  س یمعاف از فرزند آزاده با مدت اسارت يك سال و باتتر ) -  9(  معاف از شراي  س یبا مدت اسارت يك سال و باتتر )

 درصد ايثارگران  5سهمیه  -14-2

فرزند رزم ده با سابقه  -  3ماه حضور داوطلبانه در جبهه  6همسر رزم ده با سابقه حداقل  -    2( معاف از شراي  س یماه حضور داوطلبانه در جبهه ) 6رزم ده با سابقه حداقل  -1

 فرزند آزاده کمتر از يك سال اسارت  - 5درصد  25فرزند جانباز زير  -   4ماه حضور داوطلبانه در جبهه  6حداقل 

 ماه                   مدت سابقه جبهه)به میزان مدت حضور(:          ماه حضور داوطلبانه در جبهه 6رزمنده با سابقه کمتر از  -14-3

 گردد.درصد ايثارگران نمی 5درصد و  25ب د فوق شامل سهمیه 

 ـ  شاغلین:15

  )دولتی(سابقه کار)اعم ازنیروي انجام کارمعین، قراردادکارگري ، طرحی، تعاونی حجمی( شرکت هاي تابعه  -15-1

    سابقه کار)اعم ازنیروي انجام کارمعین، قراردادکارگري ، طرحی، تعاونی و حجمی( شرکت هاي وابسته )غیر دولتی(  -15-2

 مدت سابقه خدمت به ماه:ع وان محل خدمت :                                                                                                          

نام بند مربوطه را عالمتگذاری نمايند. )فقط مجاز به انتخاب يكي از موارد دفترچه راهنمای ثبت 1ـ  داوطلبان حائز شرايط مندرج در جدول شماره 16

 باشد(شامل کارکنان صنعت آب و برق مي 5و  3، 2، 1باشند. ضمناً بندهای مي

  غیر دولتی( فرزندان کارک ان همكار فوت شده ناشی از کار در حین ماموريت در شرکتهاي تابعه ) دولتی ( و وابسته ) -16-1

ائیديه ت ز کارافتادگی ( با ارائهزنان شاغل سرپرست خانوار و کارک ان شرکتی و قراردادي که در حین کار دچار نقص عضو و يا بیماري خاص شده اند ) مشروط بر عدم ا -16-2

رپرست ن سدولتی ( و وابسته ) غیر دولتی ( زيرمجموعه ص عت آب و برق و گواهی پرداخت سابقه بیمه مورد تائید سازمان تامین اجتماعی )در خصوص زناشرکت هاي تابعه )

  خانوار عالوه بر موارد فوق ارائه تائیديه محاکم قضائی نیز الزامی است( 

مورد تائید شرکت زير مجموعه ص عت آب و برق با ارائه تائیديه شرکت مذکور و گواهی  غیر دولتی ()حجمی، تامین نیرو ( شاغل در شرکتهاي وابسته )کارک ان شرکتی  -16-3

  پرداخت سابقه بیمه مورد تائید سازمان تامین اجتماعی مت اسب با سابقه کاري در شرکت مورد تقاضا و شغل مورد تصدي

 جزء از قرآن )مشروط بر ارائه تائیديه از سازمان هاي ذيرب  (  15حداقل حافظان  -16-4

هاي محل کار از خدمات همكار در طول خدمت رضايت داشته هاي تابعه يا ) وابسته ( مشروط بر آنكه شرکت يا شرکتفرزندان همكاران بازنشسته موسسات و شرکت -16-5

  سال سابقه کار در شرکت ( 5ت والدين مب ی دارا بودن حداقل باش د )با ارائه تائیديه از  شرکت محل خدم

       معلول جسمی حرکتی             کم ش وا          ناش وا            کم بی ا           نابی ا   ـ  وضعیت معلولیت:17

 نیاز به م شی ندارم      نیاز به م شی دارم  :17ـ با توجه به نوع معلولیت در بند 1ـ17

 

 سال   ماه        روز     

 سال   ماه        روز     

 



96 

 

 مشخصات تحصیلي داوطلب:

 عنوان رشته تحصیلي:  -            19دکتري  کارش اسی ارشد   کارش اسی  کاردانی    آخرين مقطع تحصیلي:  -18

 (روز ثبت نام مي باشد. تاريخ اولینمالك فارغ التحصیلي )          روز       ماه      سال    ـ  تاريخ فراغت از تحصیل: 20

 ـ دانشگاه يا موسسه محل تحصیل:21

 ـ  معدل آخرين مدرك تحصیلي:           اعشار               صحیح22

 درخواست شغل

 :کد شغل محل انتخابيشغلي:                                         رشتهـ عنوان 23

 :تقاضا مورد محل :درخواست مورد شغل :شرکت نام -24

        داوطلب غیر بومي نام در نظر گرفته می شود.( دفترچه راه ماي ثبت ؟؟احتساب داوطلب بومی صرفاً  بر اساس توضیحات صفحه ) داوطلب بومي :  -25

   بومي  

 بومي استان: 

 يكی بودن استان محل تولدداوطلب ياهمسروي بامحل موردتقاضا. -1

 فعلی خدمت محل استان( بابازنشسته يا و شاغل از اعم) مسلح نیروهاي يا و دولت پیمانی و رسمی کارم دان فرزندان و همسريكسان بودن محل تقاضاي -2

  .آنان بازنشستگی يا

 مورد محل استان در مت اوب يا متوالی صورت به ه( داوطلبدانشگا يا و دبیرستان راه مايی، ابتدايی،ی)تحصیل س وات از سال (4ر )چها حداقلطی شدن -3

  .تقاضا

 .  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

 خدمت محل شهرستان ( بابازنشسته يا و شاغل از اعم) مسلح نیروهاي يا و دولت پیمانی و رسمی کارم دان فرزندان و همسريكسان بودن محل تقاضاي -7

 آنان.  بازنشستگی يا فعلی

 مورد محل شهرستان در مت اوب يا متوالی صورت به ه(داوطلبدانشگا يا و دبیرستان راه مايی، ابتدايی،ی)تحصیل س وات از سال( 4) چهار حداقلطی شدن -8

 . تقاضا

 .  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

در استخراج فهرست اسامی چ د برابر براي داوطلبانی اعمال خواهد گرديد که حدنصاب تزم را  1اولويتهاي م درج در جدول شماره امتیازات بومی و  تذکر :

 کسب کرده باش د.
 

  اطالعات تكمیلي:

 کد و ع وان شهرستان محل اقامت: ـ27 کد و ع وان استان محل اقامت )جهت تعیین حوزه امتحانی(: -26

 کد پستی ده رقمی -29                               آدرس محل سكونت: -28

  شماره تلفن همراه: -31                             شماره تلفن ثابت:  -30

 (:Emailالكترونیكی )آدرس پست   -32

 

  


