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  بسمه تعالی

 : مقدمه

الهی و به منظور تامین سرمایه انسانی متخصص و متعهد مورد نیاز و فراهم نمودن شرایط مناسب و متناسب براي داوطلبان  قوه و حول به

چهارمین آزمون استخدامی فراگیر (شهریور شرایط و ضوابط ، کشور اجرایی يهادستگاه استخدام فرآیند سازي بهینه راستاي استخدام و در

  : گردد) به شرح زیر اعالم می1396ماه 

  : تعاریف

  : مفاهیم برخی از اصطالحات بکار رفته در این دفترچه به شرح زیر است

یی که هادستگاه شرکتهاي دولتی و کلیه، مؤسسات یا نهادهاي عمومی غیردولتی، مؤسسات دولتی، هاکلیه وزارتخانه: الف) دستگاه اجرایی

، انک مرکزيب، سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران، شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران

  .شوندنامیده می ییدستگاه اجرا، هاي دولتیبانکها و بیمه

ت دانشگاهی (و سطوح حوزوي اعطایی در پایان تحصیالمقطع تحصیلی نشانگر طول مدت تحصیل و نوع مدرك : ب) مقاطع تحصیلی

  : است که عبارتند ازمرتبط) 

دکتري ، . دکتري (دکتري تخصصی5. کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) 4. کارشناسی (لیسانس) 3. فوق دیپلم (کاردانی) 2دیپلم  .1

 اي) حرفه

  : گردندمی تلقی شهرستان یا استان بومی داوطلب، باشند زیر هايویژگی از یکی داراي حداقل که افرادي: ج) بومی بودن

 (جهت اعمال ضرایب شهرستانی) باشد. یکی استخدام براي تقاضا مورد محل شهرستان با وي همسر یا داوطلب تولد محل شهرستان -1

 استانی)باشد. (جهت اعمال ضرایب  یکی استخدام براي تقاضا مورد محل استان با وي همسر یا داوطلب تولد محل استان -2

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

 (جهت اعمال ضرایب شهرستانی) .باشد یکی آنان استخدام براي تقاضا مورد محل شهرستان با داوطلب والدین بازنشستگی یا

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

  .)استانی اعمال ضرایب جهت(باشد یکی آنان استخدام براي تقاضا مورد محل استان با داوطلب والدین بازنشستگی

 متناوب در یا متوالی صورت به ) را دانشگاه یا و دبیرستان، راهنمایی، تحصیلی ( ابتدایی سنوات از سال )4( چهار حداقل داوطلب -5

 (جهت اعمال ضرایب شهرستانی) .باشد کرده طی استخدام براي تقاضا مورد محل شهرستان

 متناوب در یا متوالی صورت به ) را دانشگاه یا و دبیرستان، راهنمایی، تحصیلی( ابتدایی سنوات از سال )4( چهار حداقل داوطلب -6

 .)استانی اعمال ضرایب جهت. (باشد کرده طی استخدام براي تقاضا مورد محل استان

(جهت اعمال  .باشد داشته را استخدام براي تقاضا مورد محل شهرستان در بیمه حق پرداخت سابقه سال )4( چهار حداقل داوطلب -7

 ضرایب شهرستانی)

اعمال  جهت( .باشد داشته را استخدام براي تقاضا مورد محل استان در بیمه حق پرداخت سابقه سال )4( چهار حداقل داوطلب -8

 .)استانی ضرایب

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

 (جهت اعمال ضرایب شهرستانی) .باشند

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

 .)استانی اعمال ضرایب جهت( .باشند

 .است احتساب قابل مذکور موارد از یکی براي صرفاً 10الی  7 بندهاي در شده تعیین مدت به بیمه حق پرداخت: 1تذکر

 نامثبت زمان در کشوري اعالم شده توسط وزارت کشور تقسیمات آخرین، داوطلب بودن بومی تعیین براي شهرستان و استان مبناي : 2تذکر

  باشد.می

 باالتر و پنج درصد و بیست جانبازان فرزندان و همسر، شهدا فرزندان و همسر و آزادگان، جانبازان شامل: درصد 25د) ایثارگران سهمیه 

ایران استخدام  باشند.شاهد می برادر و خواهر و اسارت یکسال باالي و سال یک داراي آزادگان فرزندان و همسر و
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 جانبازان آنان و فرزندان فرزندان و همسر و هاجبهه در داوطلبانه حضور ماه شش حداقل سابقه با رزمندگان: درصد 5ایثارگران سهمیه ه) 

  اسارت. یکسال از کمتر آزادگان فرزندان درصد) و 25( درصد پنج و بیست زیر

معاونت  و اسالمی انقالب پاسداران سپاه مستضعفین بسیج سازمان انسانی نیروي معاونت با هاداوطلبانه اختیاري در جبهه حضور (تأییدیه مدت

  باشد). باشد و سایر مراجع مورد تایید نمیمی کشاورزي جهاد وزارت منابع و توسعه

 : بخش اول ـ توضیحات عمومی

  : شرایط عمومی استخدام

  ایران تابعیت ـ  داشتن 

  اساسی جمهوري اسالمی ایران قانون شناخته شده در ادیان از یکی یا اسالم مبین ـ   اعتقاد به دین 

  ـ  التزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران 

  ) آقایان قانونی (براي معافیت یا ضرورت دوره خدمت ـ  انجام 

  باشد.می )3/6/1396( آزمون زمان برگزاري، دائم ارائه کارت پایان خدمت و یا معافیت براي عمل مالك: تذکر

  شوند.می استخدام که کاري انجام براي توانایی و روانی و جسمانی سالمت ـ  داشتن 

رجع م، معاینه پزشکی و یا در صورت عدم تایید توانایی داوطلبان استخدام توسط دستگاه مربوطه در مرحله مصاحبه استخدامی: تذکر

  باشد.شوراي پزشکی علوم پزشکی استان مربوطه (محل خدمت) می، داوطلبان رسیدگی به اعتراض

  مخدر مواد و دخانیات به اعتیاد ـ  عدم 

  موثر جزایی محکومیت سابقه ـ  نداشتن 

  هاي اجرایی توسط آراء مراجع قضایی و ذیصالحـ  عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاه 

  نام هاي اجرایی در زمان ثبتثابت و یا پیمانی با دستگاه، ستخدامی رسمیـ  عدم وجود هرگونه رابطه ا 

  هاي اجرایی باشند.نبایستی جزو نیروهاي بازخرید خدمت و یا بازنشسته دستگاه، داوطلبان استخدام: تذکر

  نام ـ داشتن مدرك (رشته تحصیلی و گرایش) با مقطع تحصیلی اعالم شده در دفترچه راهنماي ثبت 

گرایش و مقطع تحصیلی آنان با عنوان رشته ، که رشته تحصیلی نمایند نامثبت آزمون این در توانندمی صورتی در صرفاً داوطلبان: 1تذکر 

 نام مطابقت داشته باشد. و عنوان رشته تحصیلیمشاغل این دفترچه راهنماي ثبت شرایط احرازگرایش و مقطع تحصیلی مندرج در ، تحصیلی

  و گرایش باید در متن گواهینامه موقت یا دانشنامه درج شده باشد. در غیر اینصورت حذف خواهند شد.

باشد.  مالك می  )3/6/1396( آزمون زمان برگزاري تحصیل و کارت پایان خدمت از فراغت گواهی تاریخ محاسبه براي عمل مالك: 2تذکر 

  باشد.می گواهینامه موقت یا دانشنامهفراغت از تحصیل تاریخ مندرج در 

  و حداکثر  )به بعد 29/3/1366(از براي مدارك تحصیلی دیپلم تمام ) سال 30( ن) سال تمام و حداکثر س20ـ  داشتن حداقل بیست ( 

براي مدارك تحصیلی تمام ) سال 40و حداکثر چهل (به بعد)  29/3/1361(از براي مدارك فوق دیپلم و لیسانس سال تمام ) 35سی و پنج (

  به بعد).  29/3/1356(از  فوق لیسانس و دکتري

  .باشدمی )29/3/1396نام ( ثبت روز اولین، افراد سن محاسبه براي عمل مالك: تذکر

 : شد خواهد اضافه مقرر سن حداکثر به، معتبر هايتأییدیه ارائه شرط به ذیل موارد: تبصره

حداقل  که یآزادگان همسر و فرزندان و باال به درصد 25 جانبازان همسران و فرزندان، شهدا همسران و فرزندان، آزادگان، جانبازان -

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

 .باشندمی معاف

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

 .جبهه در حضور داوطلبانه مدت میزان به، جبهه در داوطلبانه حضور سابقه ماه شش از کمتر رزمندگان -

 تحت پوشش يهاشرکت و هابانک، دولتی يهاشرکت و موسسات و هاوزارتخانه در وقت تمام و رسمی غیر صورت به که داوطلبانی -

، نام است ذکر مستلزم هاآن بر قانون شمول که دولتی يهاشرکت و موسسات و هاشهرداري، دولتی يهابیمه يهاشرکت، هاآن

و  اسالمی انقالب نهادهاي، کنندمی استفاده دولت کمک و بودجه از نحوي به که شده مصادره و ملی يهاشرکت و موسسات

 .آنها رسمی غیر خدمت مدت میزان به، اندداشته اشتغال خدمت به 22/11/1357 تاریخ از هاآن پوشش تحت يهاشرکت

ایران استخدام . شودمدت خدمت ضرورت به شرط حداکثر سن مقرر در آگهی استخدامی اضافه می -
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  : مواد آزمون

 .شد خواهد داده اختصاصی هاي حاوي سوال دفترچه یک و هاي عمومیسوالحاوي  دفترچه یک، داوطلبان از یک هر به

 سوم یک، غلط سوال هر ازاي . ضمناً بهدش خواهد ) طراحی1( یک ضریب اي باچهارگزینه صورت به اختصاصی و عمومی آزمون دروس کلیه

 .شد خواهد گرفته نظر منفی در نمره

 : شودمی تعیین زیر شرح به عمومی آزمون مواد ـ  الف

  ) ICDL هفتگانه هاياطالعات (مهارت فنّاوري -1

 مقدماتی آمار و ریاضی -2

 فارسی ادبیات و زبان -3

 اسالمی معارف -4

 عمومی انگلیسی زبان -5

 اساسی حقوق و اجتماعی دانش، عمومی اطالعات -6

 عمومی توانمندیهاي و هوش -7

صورت  این در و بوده معاف اسالمی معارف سوالهاي به پاسخگویی از ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون در مصرح دینی اقلیتهاي: تبصره

   شد. خواهد محاسبه عمومی آزمون سؤالهاي سایر شده تراز مجموع براساس، داوطلبان این مکتسبه نمره

 : تخصصی آزمون مواد ـ  ب

 .است شده مشخص 24تا  15) صفحات 1( شماره جدول در مشاغل از یک هر براي تخصصی آزمون مواد

  هاي قانونیامتیازات و سهمیه

  الف) امتیاز بومی بودن

 از هر حیطه در مکتسبه ) نمره4/1دهم( چهار و یک ضریب با شهرستان بومی ) و2/1دهم ( دو و یک ضریب با استان بومی داوطلبان نمره

 .گرددمی محاسبه استخدامی مصاحبه براي معرفی مرحله در آزمون نصاب حد کسب صورت در صرفاً و استخدامی مصاحبه و آزمون

می واحد استانی فاقد هاشهرستان و هااستان سایر در تهران بجز و بوده ملی صورت به ي اجراییهادستگاه از برخی اینکه به توجه با: 1 تذکر

و  هادستگاه این براي انسانی بومی نیروي جذب لذا، باشدمی کشور کل به مربوط يهافعالیت و وظایف زمینه در هاآن تصمیمات و باشند

 چنین وکلیه داوطلبان موضوعیت نداشته هاي آنها نیز مربوط به کل کشور است)هاي اجرایی (که وظایف و فعالیتهمچنین ستاد دستگاه

 .شد نخواهند برخوردار بومی امتیاز گونه هیچ از هاییدستگاه

 استان همان تمامی داوطلبان براي، دارد قرار استان مرکز در هاآن خدمت محل که هااستان کل ادارات يهامحل در شغل استخدام: 2 تذکر

 دهم دو و یک امتیاز از صرفاً شهرستان و بومی استان از اعم بومی داوطلبان کلیه و گردیده محسوب استان بومی، استان آن يهاشهرستان و

  .شد خواهند برخوردار 2/1

 سوي از متعاقباً برابر ظرفیت که دارندگان حدنصاب آزمون به میزان چند فهرست در گرفتن قرار صورت در است الزم داوطلبان بومی: 3تذکر

نیاز به  مورد مدارك سایر به همراه خود را بودن مدارك و مستندات بومی، شد خواهد اعالم کننده دستگاه استخدام یا و سنجش سازمان

  حذف خواهد شد. داوطلبان فاقد مدارك الزم بومیامتیازات در غیر اینصورت  ،ارایه نماید دستگاه اجرایی مربوطه

  ب) سهمیه ایثارگران

 در شرکت طریق از استخدامی صرفاً يهاسهمیه محل از ایثارگران جذب، ایثارگران امور و شهید بنیاد با آمده بعمل يهاهماهنگی اساس بر

درصد (در هر  5درصد و  25هاي کلیه داوطلبان ایثارگر هر یک از سهمیهرقابت بین ، اجرایی يهادستگاه فراگیر مشترك استخدامی آزمون

یک از مجوزهاي کلی سازمان اداري و استخدامی کشور به دستگاه اجرایی) بر اساس نمره مکتسبه آزمون به میزان حداکثر دو برابر ظرفیت 

  پذیرد.می صورت ذیل ساز و کار رعایت با جهت معرفی به مصاحبه استخدامی و

 به باشندنمی، بالعکس یا و ایثارگران سایر درصد 5 استخدامی سهمیه از مندي بهره به درصد ایثارگران مجاز 25 سهمیه مشمولین الف)

بدیهی است در این صورت  .نماید استفاده شده مشخص يهاسهمیه از یکی از صرفاً، بودن مشمول صورت در تواندمی داوطلب هر عبارت دیگر

مشخص شده در دفترچه را و بایستی مشاغل مختص صرفاً می، جهت استفاده از سهمیه مختص خود، درصد ایثارگران 25 مشمولین سهمیه

ایران استخدام

http://telegram.me/iranestekhdam24


٤ 

 25درصد ایثارگران حق انتخاب شغل محل هاي مشخص شده براي سهمیه هاي  5بدیهی است داوطلبان مشمول سهمیه  انتخاب نمایند.

  درصد ایثارگران را ندارند.

آزمون براي مشمولین  نصاب نمره حد (در صورت وجود در شرایط اختصاصی دستگاه اجرایی) و همچنین کسب معدل حداقل شرط رعایت ب)

   .باشدنمی شهید) الزامی برادر و خواهر استثناء درصد ایثارگران (به 25سهمیه 

 5درصد و همچنین مشمولین سهمیه  25 (مشمولین سهمیه ایثارگرمشموالن کلیه ، قانون جامع ایثارگران 21ماده  3بر اساس تبصره : تبصره 

حدنصاب علمی  )%80( حداقل هشتاد درصدبایستی  علوم تحقیقات و فناوريوزارت متقاضی استخدام در ادارات آموزش و پرورش و  درصد)

   را کسب نمایند. آخرین نفر پذیرفته شده

 هماهنگی با و جاري مقررات و ضوابط استخدام آنها مطابق اولویت، ایثارگراندرصد  25 سهمیه مشمولین استخدام و جذب فرایند در ج)

   صورت خواهد پذیرفت.  ایثارگران امور و شهید بنیاد

 از سهمیه خود منديهبهر امکان از اطمینان حصول براي شودمی ایثارگران توصیه درصد 25 استخدامی سهمیه مشمول ایثارگران تمامی به د)

 و شغلی وضعیت شدن مشخص به نسبت و تماس خود پرونده محل تشکیل بنیادشهید و امور ایثارگران با نامثبت از قبل، مذکور استخدامی

 . نمایند اقدام آن لزوم اصالح صورت در

 اولویت یا شمول در، استان مربوطه بنیاد شهید و امور ایثارگران جاري وفق ضوابط، درصد ایثارگران 25چنانچه مشمولین سهمیه تذکر: 

در صورت . مند خواهند گردیدبهره سن حداکثر و حداقل معدل شرط معافیت از صرفاً، نگیرند قرار درصد ایثارگران 25 استخدامی سهمیه

درصد ایثارگران، انتخاب داوطلب کان لم یکن تلقی خواهد شد و داوطلب حق هیچ  25انتخاب شغل محل هاي مشخص شده براي سهمیه 

   راض نخواهد داشت.گونه اعت

آزمون  در شرکت و نام ثبت صورت در باشد (رزمندگانمی رزمندگان با، درصد) ایثارگران 5( درصد پنج مشمولین در پذیرش اولویت ه)

 فضلی مکتسبه نمرات اساس بر و بوده معاف آزمون در حدنصاب شرط از شده تعیین سهمیه حد در الزم شرایط احراز داشتن و استخدامی

 خواهند رقابت به خود بین در و داشته قرار بعدي اولویت در مذکور در صورت کسب حد نصاب سهمیه مشمولین سایر و  شد) خواهند انتخاب

   پرداخت.

 مشاغلی، شغل انتخاب زمان در بایستیمی، جهت استفاده از سهمیه مختص خود، درصد ایثارگران 5 استخدامی سهمیه مشمول ایثارگران و)

درصد  25باشد و همچنین جزو مشاغل مشخص شده مختص سهمیه  نفر یک از بیش مشاغل آن نیاز مورد ظرفیت که نمایند انتخابرا 

 نفر یک از بیش هاآن پذیرش ظرفیت که گرددمشاغلی اعمال می درصد صرفاً در 5استفاده از سهمیه ایثارگران  ایثارگران نباشد. بدیهی است

سهمیه مذکور لحاظ نشده و انتخاب افراد صرفاً براساس نمرات مکتسبه صورت خواهد پذیرفت). سهمیه ، نفر ظرفیتباشد (در مشاغل با یک 

  درصد ایثارگران محفوظ خواهد ماند. 5سهمیه ، درصد ایثارگران قابل تخصیص به سایر داوطلبان نبوده و در صورت عدم تکمیل 5

درصد ایثارگران در دفترچه  25یاد شهید و امور ایثارگران سهمیه استخدامی مربوط به سهمیه هاي به عمل آمده با بنبا توجه به هماهنگی ز)

براي اعمال سهمیه مذکور ، آزمون استخدامی مشخص گردیده و از سهمیه داوطلبان آزاد جدا گردیده است و داوطلبان مشمول این سهمیه

درصد ایثارگران قابل تخصیص به سایر  25گران را انتخاب نمایند. سهمیه درصد ایثار 25بایست مشاغل مشخص شده براي سهمیه صرفاً می

  ایثارگران محفوظ خواهد ماند. 25سهمیه ، داوطلبان نبوده و در صورت عدم تکمیل

  پذیرد.می آزاد صورت داوطلبان سایر با رقابت طریق از درصد) 5درصد و  25ایثارگران ( استخدامی سهمیه بر مازاد استخدامر) 

  سهمیه معلولین ج)

 طریق از درصد قانون جامع حمایت از معلوالن) صرفاً 3استخدامی ( سهمیه محل از عادي (با ارایه معرفی نامه از بهزیستی) معلولین جذب

کسب حد نصاب الزم و رقابت بین کلیه داوطلبان معلول (در هر یک از ، اجرایی يهادستگاه فراگیر مشترك استخدامی آزمون در شرکت

مجوزهاي کلی سازمان اداري و استخدامی کشور به دستگاه اجرایی) بر اساس نمره مکتسبه آزمون و به میزان حداکثر دو برابر ظرفیت جهت 

  پذیرد.معرفی به مصاحبه استخدامی صورت می

 نمایند را انتخاب مشاغلی، شغل انتخاب زمان در بایستیمی، درصد جهت استفاده از سهمیه مختص خود 3 سهمیه مشمول معلولین: 1تذکر 

سهمیه مذکور لحاظ نشده و انتخاب افراد صرفاً ، باشد. (در مشاغل با یک نفر ظرفیت نفر یک از بیش مشاغل آن نیاز (ظرفیت) مورد تعداد که

جامعه  ق رقابت بینبر اساس نمرات مکتسبه صورت خواهد پذیرفت). بدیهی است انتخاب افراد برتر جهت استفاده از سهمیه معلولین از طری
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سهمیه سه درصد ، درصد معلولین قابل تخصیص به سایر داوطلبان نبوده و در صورت عدم تکمیل 3معلولین صورت خواهد پذیرفت. سهمیه 

  معلولین محفوظ خواهد ماند.

عدم تایید توانایی معلولین توسط شوند را داشته باشند و در صورت می استخدام که کاري انجام بایست تواناییمعلولین محترم می: 2تذکر 

شوراي پزشکی علوم پزشکی ، مرجع رسیدگی به اعتراض داوطلب معلول، دستگاه مربوطه در مرحله مصاحبه استخدامی و معاینه پزشکی

  باشد.استان مربوطه (محل خدمت) می

  د) سایر امتیازات

امتیازات الزم براي حافظین قرآن ، ه مدیریت و سرمایه انسانیشوراي توسع 14/06/1390مورخ  13736/200براساس مصوبه شماره شماره 

به شرح ذیل براي مشاغل مطرح شده معمول  شوراي عالی انقالب فرهنگی 8/9/84مورخ  573جلسه  همصوبموضوع ) 5تا  1داراي درجات (

  خواهد گردید.

  

  : مراحل ثبت نام

  دفترچه جهت شرکت در آزمون استخدامیالف) دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در این 

 : باشند ذیل مدارك داراي نامثبت زمان در که نمایند نام ثبت آزمون این در توانندمی داوطلبانی بدیهی است صرفاً

  ملی کارت -

 عکسدار شناسنامه -

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

  موقت پایان تحصیالت دال بر فراغت از تحصیل تا زمان برگزاري آزمون)مدرك تحصیلی (گواهینامه  -

 ،معلولین، ایثارگران، سنحداکثر نیروي قراردادي براي احتساب ، هاي قانونی (اعم از بومی بودنمدارك دال بر امتیازات و سهمیه -

 حافظان قرآن کریم)

  شده اسکن عکس ب) تهیه فایل

 اینترنتی برنامه ثبت نام طریق از ارسال براي را آن فایل و نموده اسکن، زیر مشخصات با را خود پرسنلی عکس قطعه یک بایستمی داوطلب

  : نماید آماده

 حداقل باید شده اسکن عکس اندازه .باشد JPG فرمت با بایستی تمام رخ) فقط عکس(باشد  شده گرفته جاري سال در که 43 عکس

300200 400 حداکثر و پیکسل300 .فایل باشد. حجم لکه هرگونه و منگنه، مهر اثر فاقد و مشخص، واضح باید داوطلب تصویر باشد 

 و رنگی عکس حتی االمکان باشد. شده حذف باید شده اسکن عکس زاید هايباشد. حاشیه بیشتر کیلوبایت 70 از نباید عکس شده ذخیره

 باشد. سفید زمینه داراي

 و اصل عکس از است الزم داوطلبان و باشدنمی قبول قابل و ...)  شناسنامه، ملی شناسایی (کارت هايکارت روي از عکس اسکن: )1تذکر (

 .نمایند اسکن به اقدام، فوق توضیحات با مطابق

  باشد مشخص آنان کامل صورت و حجاب با باید خواهران عکس : )2تذکر (

که این موضوع اکثراً براي داوطلبانی ، درخصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، هاي قبلیآزمونوجود آمده در با توجه به مشکالت به: مهم تذکر

ارسالی  حتماً نسبت به کنترل عکس، نامیگردد که عالوه بر کنترل اطالعات ثبتتأکید می، رخ داده است، شودنام آنان توسط دیگران انجام میکه ثبت

فرد  ،ب دیگري به جاي عکس شما ارسال نگردد. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضیدقت نمایید تا اشتباهاً عکس داوطل

  به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.

 : ثبت نام وجه و زمان ج) پرداخت

 .پذیرفت خواهد انجام 05/04/1396دوشنبه روز لغایت 29/03/1396دوشنبه  روز از اینترنتی صورت به نام ثبت
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مبلغ  پرداخت از پس و مراجعه   www.sanjesh.orgنشانی  به سنجش آموزش کشور سازمان سایت به بایستمی شرایط واجد متقاضیان

 نیاز اطالعات مورد ارائه و نامثبت فرم تکمیل به نسبت شتاب ي شبکه به متصل بانکی هايکارت با و الکترونیکی صورت به ریال 000/330

 نمایند. اقدام

 موکول از نموده و اقدام نامثبت به نسبت فوق زمان مدت در باید متقاضیان و گرددنمی تمدید شده تعیین زمان مدت است توضیح به الزم

 تا و نموده یادداشت را خود کدرهگیري نام ثبت پایان از پس باید آزمون در شرکت نمایند. متقاضیان خودداري پایانی روزهاي به آن نمودن

نمی  مسترد هیچ وجه به پرداختی وجوه و شد نخواهد داده اثر ترتیب ناقص يهانام ثبت به .نمایند خود نگهداري نزد استخدام مراحل پایان

  .گردد

 : ثبت نام تقاضانامه د) نحوه تکمیل

بطورکامل  شناسنامه با مطابق را خود پدر نام و نام، (فامیلی) خانوادگی نام نظر مورد محل در باید داوطلب 3و  2، 1هاي ردیف در -

 شود) خودداري همزه یا محذوف الف، تشدید، مد (از بکاربردن نماید وارد

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

تلفن  شماره با خود ملی کد شماره از اطالع براي اند نشده ملی کارت اخذ به موفق تاکنون که داوطلبانی ضمناً .نماید خودداري تیره

 .نمایند حاصل تماس 66729593 گویاي

 .نماید عالمتگذاري را مربوط مربع منحصراً باشدمی مرد یا زن اینکه برحسب باید داوطلب، 5ردیف  در -

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

 .نماید خودداري گردیده درج هاشناسنامه بعضی در که تیره خط

نماید (با توجه به ضوابط مندرج در  درج مربوط درمحل روز و ماه، سال صورت به را خود تولد تاریخ باید داوطلب، 7ردیف  در -

 دفترچه). 

 .نماید عالمتگذاري را مربوط مربع باشدمی متاهل یا مجرد اینکه حسب بر باید داوطلب، 8ردیف  در -

 و مشخص 25درصفحه  مندرج 2شماره  جدول به توجه با را خود تولد محل شهرستان و استان کد باید داوطلب، 10و  9ردیف  در -

 .نماید درج محل این در

 .نماید مشخص را خود دین، هامربع از یکی در عالمتگذاري با باید داوطلب، 11ردیف  در -

  نمایند. مشخص مربوطه مربع در عالمتگذاري با را خود وظیفه نظام وضعیت باید مرد داوطلبان، 12ردیف  در -

 .نمایند عالمتگذاري را مربع این بایستمی دست چپ داوطلبان، 13در ردیف  -

 در این درصد 5 و درصد 25 سهمیه اساس بر را خود ایثارگري وضعیت ایثارگران سهمیه از استفاده متقاضی داوطلب، 14ردیف  در -

 .نماید عالمتگذاري بند

 موارد بایستهاي اجرایی(جهت مقررات مربوط به حداکثر سن) میداراي سابقه غیر رسمی در دستگاه داوطلبان، 15ردیف  در -

  تکمیل نمایند. خدمت سابقه درج با را بند این در شده خواسته

را  بهزیستی از دریافتی فرم و نماید عالمتگذاري هامربع از یکی در را خود معلولیت نوع بایستمی معلول داوطلب، 16در ردیف  -

 .نمایند ارسال )31535ـ 3166پستی  صندوق (تهران سازمان این نشانی به 08/04/1396 تاریخ تا حداکثر

 .نماید عالمتگذاري را قسمت این باید باشدمی منشی نیازمند چنانچه معلول داوطلب، 16ـ1در ردیف  -

 گذاري نمایند. بایست عالمت، مشموالن حافظ قرآن این بند را می17در ردیف  -

 دفترچه در مندرج ضوابط نماید( براساس عالمتگذاري بند این در را خود تحصیلی مقطع آخرین بایستمی داوطلب، 18ردیف  در -

  ) راهنما

 .نماید درج محل این در و مشخص را خود تحصیلی رشته عنوان بایستمی داوطلب، 19ردیف  در -

 .نماید درج را خود تحصیل مدرك اخذ محل موسسه یا دانشگاه باید داوطلب، 20ردیف  در -

 .نماید درج قسمت این در روز و ماه و سال به را خود تحصیلی مقطع آخرین التحصیلی فارغ تاریخ بایستمی داوطلب، 21ردیف  در -

 .نماید درج را خود تحصیلی مدرك آخرین معدل باید داوطلب، 22ردیف  در -
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این  در است تقاضا مورد محل و شغل، دستگاه نام شامل که را خود انتخابی محل عنوان شغل بایستمی داوطلب، 24و 23ردیف  در -

 راهنما) دفترچه در مندرج ضوابط نماید(براساس درج قسمت

 . نمایند توجه شرایط احراز و پذیرش ظرفیت و جنس، خدمت محل، شغل نام به محل شغل کد انتخاب در بایستمی داوطلبان: مهم تذکر

 را بودن خود بومی نوع بودن بومی صورت در نماید.  مشخص را خود بودن بومی غیر یا بودن بومی بایستمی داوطلب، 25 ردیف در -

 نماید. عالمتگذاري دفترچه 1 صفحه مندرجات اساس بر

 توجه به با امتحانی حوزه تعیین جهت را خود اقامت محل شهرستان و استان نام و کد بایستمی داوطلب، 27و  26 يهاردیف در -

 نماید.  درج محل این در و مشخص 25صفحه  در مندرج 2 شماره جدول

 .نماید درج را خود رقمی ده پستی کد و سکونت محل کامل آدرس باید داوطلب، 29و  28 يهاردیف در -

 .نماید درج مربوط محل در را خود همراه تلفن شماره و شهر کد با ثابت تلفن شماره داوطلب، 31و  30 يهاردیف در -

  .نماید درج را خود الکترونیکی پست آدرس میتواند متقاضی داوطلب، 32  ردیف در -

  

 : آزمون در شرکت کارت دریافت نحوه و آزمون برگزاري زمان

نشانی  به سنجش آموزش کشور سازمان سایت روي بر پرینت و مشاهده براي 31/5/1396 مورخشنبه سه از روز آزمون در شرکت کارت

www.sanjesh.org    حسب مورد، کنندگان شرکت آمار به توجه با و تهران در 3/6/1396 مورخجمعه  روز در آزمون. گرفت خواهد قرار 

 خواهند تقاضانامه درج در که باشدمی فعلی اقامت محل شهرستان داوطلبان امتحانی حوزه تعیین مالك و شد خواهد برگزار استانها مراکز در

 الزم .رسید داوطلبان خواهد آگاهی به کارت پرینت هنگام به و درج درآزمون شرکت کارت برروي آزمون برگزاري محل و شروع نمود. ساعت

 آزمون اجراي پس از داوطلبان مدارك و نبوده داوطلبان سوي از ارسالی اطالعات تایید منزله به آزمون در شرکت کارت صدور است ذکر به

  قرار خواهد گرفت. بررسیمورد  مربوط اجرایی دستگاه توسط

 : نتیجه اعالم نحوه

بخشنامه شماره  به منضم اجرایی دستگاههاي در افراد استخدام براي تخصصی و عمومی امتحان برگزاري نحوه دستورالعمل براساس

مرحله تعیین ، سازمان اداري و استخدامی کشور 26/02/1396مورخ  1172660و اصالحیه آن شماره  19/07/1393مورخ  9757/93/200

  : پذیردمصاحبه استخدامی به شرح زیر صورت میحد نصاب علمی و مرحله معرفی افراد جهت 

 : حدنصاب علمی الف) تعیین

 آزمون در الزم حدنصاب کسب، مصاحبه استخدامی و سایر مراحل استخدام به معرفی جهت استخدام داوطلبان انتخاب الزم (و نه کافی) شرط

 : باشدقواعد زیر می مطابق فراگیر بوده و  مشترك امتحان کتبی در

معادل ، و حد نصاب آزمون محاسبه تخصصی و عمومی هايحیطه تفکیک به داوطلبان نمرات، فراگیر مشترك امتحان برگزاري از پس -

درصد) براي حیطه عمومی و شصت  40آزمون با ارزش وزنی چهل درصد ( آن در مکتسبه نمره درصد) باالترین 50( درصد پنجاه

 گیرد. درمی قرار داوطلبان مراحل انتخاب (شغل محل) محاسبه و مبناي سایردرصد) براي حیطه تخصصی در هر شغل  60درصد (

  شد. نخواهد اعمال هاي قانونی ذکر شده در متن آگهیو سهمیه مرحله امتیازات این

 ا ازکتبی آنه کارنامه آزمون صرفاً و حذف استخدامی مراحل سایر از، حدنصاب فاقد داوطلبان، آزمون هر در حدنصاب تعیین از پس  -

 بود. خواهد مشاهده قابل اطالع جهت رسانی سازمان سنجش آموزش کشورپایگاه اطالع طریق

کند و صرفاً جهت بررسی و تایید نمی ایجاد استخدامی حق هیچگونه فراگیر مشترك آزمون در الزم نمره علمی نصاب حد کسب: تذکر

  باشد.مستندات خوداظهاري داوطلبان می

 : حدنصاب علمی دارندگان بین از) انتخاب لیست چند برابر ظرفیت جهت بررسی مدارك  ب
 40درصد ( چهل وزن آنان با کل نمره براساس، افراد چند برابر ظرفیت جهت بررسی مدارك صرفاً از بین دارندگان داراي حدنصاب انتخاب

هاي قانونی امتیازات و سهمیه  گرفتن در نظر نمرات این افراد و باحیطه تخصصی  براي درصد) 60( درصد شصت و عمومی حیطه درصد) براي
  پذیرد.می صورت شغل هر در پذیرش ظرفیت برابر چند تعداد به

قطعی نبوده و نمره اولیه آنان را صرفاً بر اساس اطالعات ، نمرات افراد در کارنامه اولیه صادر شده از سوي سازمان سنجش آموزش کشور: تذکر

هاي مربوطه و انطباق و اعمال مستندات کلیه افراد با امتیازات و پس از احتساب حد نصاب، دهد و نتیجه نهاییي نشان میخوداظهار
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  : حدنصاب علمی دارندگان بین ازج) انتخاب لیست دو یا سه برابر ظرفیت جهت انجام مصاحبه استخدامی 

هاي استخدامی صرفاً از بین دارندگان داراي حدنصاب چند برابر ظرفیت که مدارك آنها جهت مصاحبه »ظرفیتچند برابر «افراد  انتخاب 
 براي درصد) 60( درصد شصت و عمومی حیطه درصد) براي 40درصد ( چهل وزن آنان با نمره کل براساس، مورد بررسی قرار گرفته است

 صورت شغل هر در پذیرش ظرفیت برابر دو یا سه تعداد هاي قانونی بهگرفتن امتیازات و سهمیه نظر در حیطه تخصصی نمرات این افراد و با
   پذیرد.می

 برابر) یک (انتخاب گزینش به ) معرفید

 امتحان درصد) براي 70( درصد هفتاد وزن با آنان نهایی کل نمره مجموع براساس گزینش به افراد معرفی، استخدامی مصاحبه برگزاري از پس
 ظرفیت برابر یک تعداد هاي قانونی بهاستخدامی و با درنظر گرفتن امتیازات و سهمیه مصاحبه درصد) براي 30درصد ( سی و فراگیر مشترك

توسط سازمان سنجش آموزش کشور صورت ، بود. بدیهی است انتخاب نفرات اصلی پس از طی مراحل قانونی خواهد پذیرش (نفر اصلی)
  خواهد پذیرفت.

 حیطه درصد) براي 40درصد ( چهل وزن آنان با اولیه کل نمره انتخاب نفر اصلی صرفاً براساس، استخدامی مصاحبه برگزاري عدم صورت در
 هاي قانونی برابر ظرفیتگرفتن امتیازات و سهمیه درنظر حیطه تخصصی نمرات این افراد و با براي درصد) 60( درصد شصت و عمومی
  پذیرد.می صورت شغل هر در پذیرش

 : تذکرات مهم

باالتر  کارشناسی و، تخصصی مشاغل در استخدام جهت شرایط واجد افراد اطالعات فنّاوري عمومی و پایه مهارتهاي احراز منظور به -1
 اعالم تایید از پس ماه یک حداکثر موظفند نهایی پذیرفته شدگان کشوري) خدمات مدیریت قانون 42 ماده دو تبصره (موضوع
سازمان اداري  توسط صالحیت شده تایید مؤسسات و مراکز از صادره )ICDLهفتگانه ( هايمهارت کسب به مربوط مدارك، گزینش

 مراکز از آنان نامه یا صدور گواهی و باشندمی مذکور هايگواهینامه فاقد که نمایند. بدیهی است کسانی ارائه را کشور و استخدامی
 موسسات عنوان با آموزشی موسسات سنجی اعتبار بخش در که شده تعیین مراکز از یکی موظفند در، باشدنمی شده صالحیت تعیین
 شرکت از پس، باشدمی مشاهده قابل   www.smtc.ac.ir آدرس با دولتی مدیریت مرکز آموزش در سایت شده صالحیت تعیین

 نمایند. ارایه مقرر زمان در مذکور را گواهینامه، سطح تعیین آزمون در
 مدارك و همچنین آگهی در مذکور مشاغل شرایط احرازدر  شده اعالم تحصیلی مقاطع از ترپایین تحصیلی مدارك دارندگان  -2

مقاطع ندارند. بدیهی است صدور حکم کارگزینی پذیرفته شدگان بر اساس  را استخدامی آزمون در شرکت حق معادل تحصیلی
اعمال مدارك تحصیلی باالتر بر اساس قوانین و مقررات مربوط ، باشد و پس از استخدامتحصیلی مندرج در آگهی استخدامی می

 باشد.می
 از اعالم پس ماه 2  حداکثر، استخدامی آزمون در شدن پذیرفته صورت در اسالمی آزاد دانشگاه فارغ التحصیالن تحصیلی مدارك -3

 برسد. مذکور دانشگاه مرکزي سازمان تأیید به بایستی نتیجه
 کننده دستگاه استخدام توسط تخصصی و عمومی آزمون در داوطلبان نمرات تعیین از پس، متقاضیان مدارك اینکه به توجه با -4

دستگاه هاي سابقه اشتغال غیر رسمی در ، بومی، ایثارگري مدارك ویژه (به داوطلبان مدارك که صورتی در لذا، شد خواهد بررسی
 تقاضانامه در مندرج اطالعات همچنین و آگهی این در مندرج شرایط با ) مغایر عادي معلولین، »براي محاسبه حداکثر سن« اجرایی

 استخدامی مصاحبه، اولیه نتایج اعالم، آزمون از مرحله هر در و شودنمی ایجاد متقاضی براي امتیازي و هیچگونه حقی، باشد نامیثبت
 ندارند. اعتراضی هیچگونه حق و شد خواهد حذف استخدام و جذب فرآیند سایر از داوطلب، نهایی درصورت پذیرش حتی و

مصاحبه و طی سایر مراحل منوط به تایید ، پس از آزمون، هاي اجراییاستخدام نهایی داوطلبان متقاضی شغل حراست دستگاه -5
  باشد.سازمان حراست کل کشور نیز می

زمان بررسی  در ناقص صورت به مدارك ارائه یا و آگهی متن در شده اعالم شرایط و ضوابط دقیق رعایت عدم از ناشی مسئولیت -6
 به داوطلب شود محرز، جذب و مسابقه، آزمون مراحل از مرحله هر در و بود خواهد داوطلب برعهده گزینش و مصاحبه، مدارك
 صورت در و گردیده محروم بعدي مراحل انجام از، است آگهی در مندرج شرایط فاقد یا و داده واقع خالف اطالعات به عمد یا اشتباه
 .شودمی بالاثر و لغو مزبور حکم، حکم استخدامی صدور

سازمان  رسانیپایگاه اطالع و مربوط سازمانهاي و هادستگاه درگاه طریق از مراجع ذیصالح تأیید از پس پذیرفته شدگان اسامی -7
  رسید.  خواهد داوطلبان اطالع به www.sanjesh.org نشانی به سنجش آموزش کشور
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  هاي اجرایی کشوردستگاهبرخی از شرایط اختصاصی 

  آموزش و پرورشـ 1

  : تعاریف

  : باشدمیرود به شرح ذیل مفهوم برخی از اصطالحاتی که در شرایط اختصاصی آگهی آموزش و پرورش بکار می

مهارتی) است که ، تخصصی و کارورزي (نظري، اي از دروس تربیتیاین دوره شامل مجموعه: آموزيدوره یکساله مهارت  -

هاي استخدامی آموزش و پرورش برابر هاي مختلف دانشگاهی و حوزوي پذیرفته شده در آزمونآموختگان رشتهبراي دانش

  شود.نامه خاص خود اجرا میآیین

باشد که پذیرش و جذب شامل یک محدوده جغرافیایی (بخش/شهر/شهرستان) براساس تقسیمات کشوري می: پذیرشدامنه  -

 پذیرد.داوطلبان واجد شرایط براساس آن صورت می

در این آگهی ، منطقه آموزشی است که حسب نیاز آموزش و پرورش جهت اشتغال پذیرفته شدگان نهایی: محل خدمت -

 مشخص شده است.

  : تذکر

بعد از ، اساس یناداره کل آموزش و پرورش استان خواهد بود بر ا یارآزمون در اخت ییشدگان نها یرفتهپذاز  یکمحل خدمت هر  یینتع

و بوم  یرش(بوم خدمت) که در سطح دامنه پذی مناطق آموزش یازصرفاً براساس ن، اداره کل استان، يمهارت آموز یکسالهگذراندن دوره 

محل دقیق منطقه خدمتی به تشخیص آموزش و پرورش در پیمان نامه تعیین  محل خدمت خواهد کرد. یینخدمت قرار دارند اقدام به  تع

نمایند در صورت پذیرش نهایی خواهد شد. افرادي که در دامنه پذیرش کالنشهرهاي اصفهان و شیراز و مشهد و تبریز در آزمون شرکت می

 گیرد.هاي مذکور استخدام صورت نمیو براي کالنشهر، باشددر سایر شهرهاي ذکر شده در دامنه پذیرش میاستخدام آنها 

اد شوند (به استناي که استخدام میروانی و توانایی حسن انجام وظایف محوله براي حرفه معلمی در رشته، داشتن سالمت جسمانی -

یین نامه اجرایی ماده مزبور که طبق ضوابط و مقررات آموزش و پرورش در ) قانون مدیریت خدمات کشوري و آ42بند (ز) ماده (

وحی و ر، توانایی جسمانی، مرحله مصاحبه استخدامی و انجام معاینات پزشکی با درنظر گرفتن موارد ذیل با هدف ارزیابی صالحیت

 گیرد).روانی داوطلبان جهت احراز شغل معلمی مورد سنجش قرار می

  : وزن، قد

ررات طبق ضوابط و مق، توجه به مقتضیات هر استان و متناسب با وظایف شغل معلمی به تشخیص اداره کل آموزش و پرورش استان مربوط با

 گیرد.مورد سنجش قرار می، که درمرحله مصاحبه استخدامی وانجام معاینات پزشکی

  : بیماریهاي چشم

پس از اصالح ، در دو چشم 10/16+  10ا عینک و نداشتن دید کمتر از پس از اصالح ب، در یک چشم 10/10(نداشتن دید کمتر از  -

 با عینک)

 هر نوع نقص میدان بینایی در یک یا هر دو چشم  -

 دوربینی غیرقابل درمان و نیستاگموس شدید هر دو چشم -

 شدید و غیرقابل درمان در هر دو قرنیه ، ضایعات وسیع -

، باشدهایی که شناخت رنگ و طیف نوري در آنها ضروري میهاي هنر و رشتهههاي آموزش ابتدایی و رشتکوررنگی (براي رشته -

 ها بالمانع است )ممنوع است و در بقیه رشته

 نابینایی دریک چشم  -

 : سایر موارد

  بیماریهاي پوست و مو 

 فک و دندانها)، گردن، بینی، گلو، بیماریهاي سرو صورت (گوش 

 ها و قفسه سینهبیماریهاي ریه 
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  بیماریهاي قلب و عروق 

 کلیه و تناسلی، بیماریهاي سیستم ادراري 

  بیماریهاي مغز و اعصاب 

  بیماریهاي اعصاب و روان 

 ها و مفاصل استخوان، هابیماریهاي اندام 

 ها و متابولیکبیماریهاي غدد و هورمون 

 هاي آنها بیماریهاي خون و غدد لنفاوي و بدخیمی 

  بیماریهاي دستگاه گوارش و جراحی عمومی 

 بیماریهاي خود ایمنی و روماتولوژي 

 بیماریهاي عفونی 

  بیماریهاي زنان 

 هاي ژنتیکی و مادر زادي که منجر به اختالل عملکرد عادي فردي شود.کلیه ناهنجاري 

  متري به خوبی بشنود). 6نجوا را از فاصله  دسی بل باشد داوطلب باید صداي 40(کمی شنوایی داوطلب نباید بیش از : قدرت شنوایی

بایست داراي مدرك تحصیلی فوق دیپلم پیوسته بوده یا در صورت دارا می، متقاضیان شرکت در مشاغل هنرآموزي (استادکاري ) -

 مدرك تحصیلی دیپلم هنرستان داشته باشند.، بودن فوق دیپلم ناپیوسته

ق و شئونات معلمی براساس شرایط احراز شغل در طرح  طبقه بندي مشاغل برخورداري از حسن شهرت و عامل بودن به اخال -

 معلمان.

 گذراندن دوره یکساله مهارت آموزي و موفقیت در آزمون جامع براساس ضوابط مربوط. -

تبعیت  ،فوت والدین، تکفل، تجرد، تغییر منطقه محل خدمت بعد از قبولی و قبل از استخدام و اشتغال بکار تحت هر شرایطی (تاهل -

استفاده سهمیه خاص و...) ممنوع بوده و بعد از اشتغال بکار نیز تابع ضوابط و مقررات ، همسر کارمند ارگان و یا نهاد خاص، از همسر

 باشد.نقل و انتقال فرهنگیان می

استخدام) در محل سال خدمت (به شرط تمدید  10تعهد کتبی مبنی بر ، شدگان آزمون نهایی آزمون استخدامی مکلفندپذیرفته -

 جغرافیایی مورد تقاضا به آموزش و پرورش بسپارند (استخدام و اشتغال آنان منوط به سپردن تعهد محضري خواهد بود).

دانشگاه  ،هاي تحصیلی مجاز الزامی است. فارغ التحصیالن مراکز تربیت معلم (سابق)رعایت کلیه شرایط اختصاصی جداول رشته : تذکر مهم

  حق ثبت نام در آزمون استخدامی را ندارند.، فارغ التحصیالن متعهد خدمت دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییفرهنگیان و 

هنرآموزي و... باالتر از ، باشند (استادکاري باالتر از فوق دیپلم ـ  دبیريـ افرادي که در زمان ثبت نام داراي مدارك تحصیلی باالتر می

فوق شرکت کنند و در صورت شرکت و قبولی در هریک از مراحل (قبل از استخدام و یا بعد از استخدام)  توانند در آزمون) نمیلیسانسفوق

  حذف خواهند شد.

  هاي قانونیامتیازات و سهمیه

  : بومی بودن

، بوشهر، شهرستان ارومیه) 2و 1آذربایجان غربی (به استثناي مناطق ، هاي استخدامی در استانهاي ایالم) سهمیه%100صددرصد ( -

یرفت شهرستان ج، هرمزگان، کهکیلویه و بویراحمد، کردستان، خوزستان، خراسان جنوبی، چهارمحال بختیاري، سیستان و بلوچستان

  یابد.و کهنوج در استان کرمان به نیروهاي بومی محل مورد تقاضا (صرفاً براساس دامنه پذیرش) اختصاص می

بومی/بخش/شهر/ شهرستان (صرفاً براساس دامنه پذیرش) با اعمال ضریب یک و چهار  در سایر استانها و مناطق امتیاز داوطلبان -

) در آزمون کتبی 1) و براي افراد غیربومی استان با ضریب (2/1) و براي افراد بومی استان با ضریب یک و دو دهم (4/1دهم (

  گردد.محاسبه می
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  آموزي  شرایط و ضوابط دوره یکساله مهارت

، اساسنامه دانشگاه فرهنگیان 28سازمان اداري و استخدامی کشور و مفاد ماده  11/2/1396مورخ  1147257مجوز شماره به استناد  -1

پذیرفته شدگان استخدام پیمانی مشاغل آموزشی در آموزش و پرورش ملزم به گذراندن دوره یکساله مهارت آموزي در دانشگاه فرهنگیان 

موز و هاي شغلی هنرآمراقب سالمت و...) و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (رشته، بی امور تربیتیمر، آموزگار، هاي شغلی دبیر(رشته

  باشند.استادکار) می

بدون دریافت حقوق و مزایا بوده و صدور ، کلیه پذیرفته شدگان ملزم به گذراندن دوره یکساله مهارت آموزي و موفقیت در آزمون جامع -2

 باشد.موفقیت در دوره مذکور میحکم استخدامی منوط به کسب 

هاي برگزاري دوره یکساله مهارت آموزي (خدمات آموزشی و رفاهی) برعهده داوطلب خواهد بود. و چنانچه هریک از بخشی از هزینه -3

تواند پذیرفته شدگان در طول برگزاري دوره یکساله مهارت آموزي از ادامه تحصیل و اشتغال منصرف شوند وزارت اموزش و پرورش می

 به تشخیص خود نسبت به محاسبه و اخذ هزینه آزمون مصاحبه استخدامی و برگزاري دوره اقدام نماید.

در زمان ثبت نام از سوي دانشگاههاي مجري دوره یکساله مهارت آموزي اعالم ، شرایط و ضوابط دوره یکساله مهارت آموزي بعد از قبولی -4

 باشد.ه از سوي دانشگاه مجري دوره مزبور الزامی میخواهد شد. رعایت ضوابط و مقررات اعالم شد

مدت دوره یکساله مهارت آموزي جزء سنوات خدمتی محسوب نخواهد شد و صرفاً به عنوان شرط استخدام پیمانی در آموزش و پرورش  -5

 باشد.الی نمیباشد. گواهی مزبور داراي ارزش براي ادامه تحصیل در مقاطع باالتر در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عمی

احکام کارگزینی با رعایت سایر ضوابط و ، در صورت موفقیت در دوره یکساله مهارت آموزي و ارائه اصل گواهی مربوط و اشتغال به کار -6

 به بعد صادر خواهد شد. 1/7/1397مقررات مربوطه از جمله تائید گزینش از تاریخ 

  از اعالم نتایج قطعی تعیین خواهد شد.پس . براساس شغل محل، محل مهارت آموزي دوره یکساله -7

تغییر محل تحصیل با موافقت مبداء و مقصد و صرفاً در صورت وجود رشته شغلی با رعایت جنسیت از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه  -8

 تربیت دبیر شهید رجایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مهارت آموزان در زمان ثبت نام در مراکز مجري دوره یکساله مهارت آموزي ملزم به ارائه مدرك روخوانی و روانخوانی قرآن کریم و مدرك  -9

ICDL آموزي مدارك مزبور را ارائه نمایند.باشند در غیر صورت باید تعهد نمایند که قبل از آزمون جامع دوره یکساله مهارتمی 

مسئولیتی در قبال اسکان و تغذیه قبول شدگان آزمون ندارند. در صورت تقاضاي افراد و وجود ، دوره مهارت آموزي هاي مجريدانشگاه -10

 امکان ارائه خدمات با اخذ هزینه مربوط وجود دارد.، امکانات

 اداره اختیار در آموزيـ  مهارت یکساله دوره گذراندن و آزمون در موفقیت از بعد عشایري پرورش و آموزش مناطق به مربوط هايسهمیه -11

 .بود خواهد مربوط استان پرورش و آموزش کل

  دستگاههاي اجرایی استان البرزـ  2

ی هاي شغلاعم از افراد عادي و ایثارگر در رشتهپذیرفته شدگان هاي تابعه استان بوده و استخدام از محل این مجوز براي شهرستان -1

در چهار چوب ضوابط و مقررات ... مصاحبه تخصصی و.، گزینش، آزمون، راحل ثبت نامپس از اتمام م، دستگاههاي اجرایی یاد شده

 موظف به ارائه تعهد محضري ده ساله مبنی بر خدمت در مناطق جغرافیایی تعیین شده خواهند بود. ، استخدام پیمانی

هاي شغلی محیط بانی و محیط بان راننده الزامی بوده و پذیرفته دارا بودن گواهی نامه رانندگی براي پذیرفته شدگان در رشته -2

  هاي آموزشی محیط بانی خواهند بود. شدگان موظف به شرکت در دوره

کتبی و مصاحبه تخصصی و هاي داوطلبان رشته شغلی کارشناس هواشناسی همدیدي موظف هستند درصورت قبولی در آزمون -3

هاي آموزشی تخصصی هواشناسی به مدت حداقل شش ماه در مرکز آموزش هواشناسی و علوم جوي (غیر یک دوره، پذیرش نهایی

 ،از دارندگان رشته تحصیلی هواشناسی) طی نمایند و همچنین ارائه تعهد خدمت نوبتکاري (شیفتی) و دارا بودن سالمت جسمی

  باشد.اس هواشناسی همدیدي ضروري میحرکتی در شغل کارشن

 سازمان پزشکی قانونی کشورـ 3

د نیز باشنمشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که در حال گذراندن دوره طرح نیروي انسانی و یا ضریب کا در سازمان می -1

  یرفته شده منتقل خواهد شد.توانند در آزمون استخدامی شرکت نمایند که در صورت قبولی تعهدات ایشان به محل پذمی
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پذیرش نهایی در رشته شغلی مامور حراست پس از انجام مراحل گزینش اصلح از سوي مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضائیه خواهد  -2

 بود.

  باشد.سال می 45حداکثر سن براي مدرك دکتراي تخصصی براي این سازمان  -3

  سازمان دامپزشکی کشورـ 4

باشند شغل کاردان دامپزشکی را انتخاب کنند و دارندگان مدارك تحصیلی کاردانی دامپزشکی مجاز میصرفاً دارندگان مدرك  -1

باشند. بدیهی است در هر مرحله از استخدام و حتی تحصیلی پایین تر و باالتر مجاز به انتخاب شغل مذکور و شرکت در آزمون نمی

قبولی و استخدام وي ، زمون استخدامی داراي مدرك تحصیلی باالتر بودهپس از استخدام ثابت شود که داوطلب در زمان ثبت نام آ

  لغو خواهد شد.

  : رعایت موارد ذیل الزامی است -2

  براي دارندگان مدرك دکتري تخصصی داروسازي داشتن مدرك دکتري عمومی داروسازي الزامی است.» داروساز«در رشته شغلی  -

براي دارندگان مدرك دکتري تخصصی » پیشگیري و مبارزه بابیماریهاي دامیکارشناس «و » دامپزشک«هاي شغلی در رشته -

 اي یا عمومی دامپزشکی الزامی است.دامپزشکی داشتن مدرك  دکتري حرفه

داشتن مدرك  یدامپزشک یتخصص يدارندگان مدرك دکتر يبرا »هاي دامیکارشناس بهداشت دام و فرآورده«در رشته شغلی  -

بهداشت و مواد  یارشد داشتن مدرك کارشناس یدارندگان مدرك کارشناس يبراو  یالزام یدامپزشک یعموم ایاي حرفه يدکتر

  است. یگوشت الزام یبهداشت و بازرس ای یبا منشاء دام ییغذا

براي دارندگان مدرك کارشناسی ارشد داشتن مدرك کارشناسی در » دارو و بهداشتی، کارشناس آزمایشگاه غذا«در رشته شغلی  -

هاي علوم آزمایشگاهی دامپزشکی یا بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی و براي دارندگان مدرك دکتراي تخصصی در رشته رشته

اي یا عمومی دامپزشکی و براي دارندگان مدرك تخصصی داروسازي داشتن مدرك عمومی دامپزشکی داشتن مدرك دکتراي حرفه

 داروسازي الزامی است. 

یریت مدهاي حسابداري یا براي دارندگان مدرك باالتر از کارشناسی داشتن مدرك کارشناسی در رشته» حسابدار«در رشته شغلی  -

 مدیریت مالی الزامی است. دولتی یا 

 –براي دارندگان مدرك کارشناسی ارشد داشتن مدرك کارشناسی در رشته کامپیوتر » برنامه نویس سیستم«در رشته شغلی  -

 الزامی است. افزارنرم

براي دارندگان مدرك کارشناسی ارشد داشتن مدرك کارشناسی در رشته مدیریت دولتی » کارشناس امور اداري«در رشته شغلی  -

 الزامی است.  

وق حق، براي دارندگان مدرك کارشناسی ارشد داشتن مدرك کارشناسی در رشته حقوق» کارشناس امور حقوقی«در رشته شغلی  -

 ئی الزامی است. حقوق خصوصی و حقوق قضا، عمومی

ی هاي مدیریت دولتبراي دارندگان  مدرك کارشناسی ارشد داشتن مدرك کارشناسی در رشته» کارشناس بودجه«در رشته شغلی  -

 یا مدیریت صنعتی الزامی است.

  در شغل امور آموزش (نظارت بر ذبح شرعی) داوطلبین می بایست ملبس یه لباس روحانیت باشند. -

 وزارت امور خارجهـ 5

 : استخدام اختصاصی شرایط

 باشد؛ اکتسابی وي ایرانی تابعیت که همسري یا خارجی همسر نداشتن -1

 استفاده) 1394 اسفند( کشور اجرایی يهادستگاه استخدامی آزمون دومین در مذکور مجوز محل از ایثارگران قانونی سهمیه -2

  .شد نخواهد لحاظ ایثارگران استخدامی سهمیه فوق پذیرش ظرفیت در و شده

 امهدانشن داشتن، هاي مترجم زبان انگلیسی و زبان فرانسه و زبان عربی و زبان آلمانی براي بقیه مشاغل مترجمبه جز شغل -3

 در رایطش واجد داوطلب که صورتی در مربوطه زبان به کامل تسلط و تحصیلی رشته هر باها سایر رشته در باالتر و کارشناسی

 ارتوز مصاحبه هیات و انسانی سرمایه و مدیریت توسعه شوراي در نهایی تصویب به منوط، باشد نداشته وجود مربوطه شغل
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سال و براي مدرك تحصیلی  32سال و براي مدرك تحصیلی فوق لیسانس  30حداکثر سن براي مدرك تحصیلی لیسانس  -4

 باشد.سال می 34دکتري 

 .باشدمی داشتن دانشنامه کارشناسی حسابداري الزامی حسابرس و شغل هاي حسابدار در -5

شغل کارشناس تحلیلگر سیستم براي رشته مدیریت فناوري اطالعات گرایش مدیریت پروژه هاي فناوري اطالعات و ارتباطات  در -6

     داشتن دانشنامه کارشناسی کامپیوتر یا فناوري اطالعات یا مهندسی عمران الزامی می باشد.

  مرکزي جمهوري اسالمی ایرانبیمه ـ 6

هاي بایست داراي مدرك تحصیلی لیسانس در رشتهمی» کارشناس حقوقی«دارندگان مدرك تحصیلی فوق لیسانس و دکتري متقاضی شغل 

 در غیر این صورت امکان شرکت در آزمون استخدامی را ندارند.، تحصیلی حقوق یا علوم قضایی باشند

  : داراییوزارت امور اقتصاد و ـ 7

باشند در همه عناوین شغلی در شرایط برابر در سال سابقه در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم می 5افرادي که داراي حداقل 

  اولویت قرار دارند.

  است.غل کارشناس حقوقی و کارشناس روابط بین الملل الزامی اشمتسلط کامل به زبان انگلیسی براي شرکت کنندگان در 

مطابقت رشته تحصیلی کارشناسی با کارشناس ارشد ، در عنوان شغلی حسابدار و حسابرس شرط الزم براي مدرك تحصیلی کارشناس ارشد

  باشد.و براي مدرك تحصیلی دکترا مطابقت رشته تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد با دکتري در رشته شغلی مربوطه الزامی می

  بانک مسکنـ 8

 شد خواهد اخذ سال 10 مدت به جابجایی درخواست عدم بر مبنی) محضري صورت به( خدمتی تعهد استخدام داوطلبان از.  

 باشد(انجام خدمت نظام وظیفه الزامی است). براي شغل نگهبانی کارت پایان خدمت نظام وظیفه زیر پرچم الزامی می  

  باشد. سانتی متر جهت شغل نگهبانی الزامی می 175داشتن حداقل قد  

 باشد.موفقیت در آزمون ورزشی آمادگی جسمانی کادر انتظامات (تست ایفرد) جهت استخدام در شغل نگهبانی الزامی می  

  غل مذکور اخذ خواهد سال خدمت در ش 10از پذیرفته شدگان در شغل نگهبان تعهد خدمتی (به صورت محضري) مبنی بر حداقـل

چنانچه مدرك تحصیلی باالتري اخذ و به بانک ارائه ، لذا این گونه مستخدمین مادامیکه در این سمت مشغول خدمت هستند، شد

  امکان تغییر شغل آنان فراهم نخواهد بود.، نمایند

 پزشک معتمد بانک).شوند (با تایید تندرستی و توانایی جسمانی و روانی براي انجام کاري که استخدام می  

 باشد.هاي مذکور میتعیین شعبه محل خدمت پذیرفته شدگان پس از پذیرفته شدن نهایی به عهده بانک 

  بانک صنعت و معدنـ 9

  .شد خواهد اخذ سال 10 مدت به جابجایی درخواست عدم بر مبنی) محضري صورت به( خدمتی تعهد استخدام داوطلبان از

  )بانک معتمد پزشکی مراجع تأیید طبق. (شوندمی استخدام که کاري انجام براي توانایی و روانی و جسمانی سالمت داشتن

 بانک سپهـ 10

 لیسانسفوقو در مقاطع تحصیلـی لیسانس و  14حداقـل معـدل کـل براي متقاضیـان استخـدام در مقطـع تحصیلی دیپلـم  -1

  باشد.می 15

خراسان ، خراسـان جنوبی، چهارمحـال و بختیــاري، بوشهر، هاي ایالمدر استـانمعدل در مقاطـع تحصیلی دیپلم و لیسانس  -2

  باشد.می  13لرسـتان و هرمزگـان ، کهگیلویـه و بویراحمـد، کردستـان، سیستان و بلوچستان، خوزستـان، شمالی

  سال اخذ خواهد شد. 10از داوطلبان استخدام تعهد خدمتی (به صورت محضري) مبنی بر عدم درخواست جابجایی به مدت  -3

سانتی متر قد و کارت پایان خدمت وظیفه  175براي داوطلبان شغل متصدي امور انتظامی (فقط داوطلبان مرد) داشتن حداقل  -4

 باشد.عمومـی الزامـی است و کــارت معافیت تحت هر عنوان (پزشکـی و غیر پزشکـی) مـورد پذیرش نمی

 نماید می کفایت معافیت کارت بر عالوه بسیج کارت داشتن دارند معافیت کارت که درصد 25 ایثارگران براي.  
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سال خدمت  15از پذیرفته شدگان در شغل متصدي امور انتظامی (نگهبان) تعهد خدمتی (به صورت محضري) مبنی بر حداقـل  -5

چنانچه مدرك ، دلذا این گونه مستخدمین مادامیکه در این سمت مشغول خدمت هستن، در شغل مذکور اخذ خواهد شد

  امکان تغییر شغل آنان فراهم نخواهد بود.، تحصیلی باالتري اخذ و به بانک ارائه نمایند

  باشد که توسط بانک تعیین خواهد شد.شعب می، محل خدمت پذیرفته شدگانِ عنوان شغلی بانکدار -6

 طبق تأیید مراجع پزشکی معتمد بانک)شوند. (داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی براي انجام کاري که استخدام می -7

  : سازمان بنادر و دریانورديـ 11

 سال در شغل محل مربوط اخذ خواهد شد. 10حداقل به مدت ، تعهد مبنی بر انجام خدمت، از متقاضیان استخدام  -

، (کارشناس ایمنی ) و3، 2، 1تسلط کامل به زبان انگلیسی براي شرکت کنندگان در رشته هاي شغلی (کارشناس امور دریایی  -

(کارشناس  و )2، 1(کارشناس اموربندري  و )3بندري  معاهدات دریایی و (کارشناس کنوانسیونها و و )2امنیت وحفاظت دریایی 

حفاظت سواحل  (کارشناس ایمنی و و )2، 1(کارشناس تجهیزات بندري ودریایی  و )3، 2، 1توسعه سواحل وبنادروسازه هاي دریایی 

   امی است.) الز2 بنادر و

  : سازمان ملی بهره وريـ 12

  وري قبال جذب گردیده است. بهره ملی سهمیه بنیاد شهید و امور ایثارگران سازمان

  : سازمان ثبت اسناد و امالك کشورـ  13

  سهمیه بنیاد شهید و امور ایثارگران سازمان ثبت اسناد و امالك کشور قبال جذب گردیده است.

  استخدامی کشورسازمان اداري و ـ 14

  الزامی است. کارشناس روابط عمومیتسلط کامل به زبان انگلیسی براي شرکت کنندگان در شغل 

  ـ سازمان سنجش آموزش کشور:15

 دارا بودن سالمت جسمی و روانی و امادگی انجام فعالیت در شرایط سخت و ساعات ایام غیر اداري و حضور در قرنطینه هاي مختلف

  باشد. دشت کرج واقع میهاي سازمان سنجش آموزش کشور در استان البرز ـ در ساختمان پردیس مشکینمحلمحل خدمت شغل
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   کد و عناوین شغلی و مواد آزمون هریک از آنها-1جدول شماره 

  مواد آزمون  عنوان شغل کد شغل

 کارشناس امور فنی صنایع 85
ریزي ریزي نگهداري و تعمیرات ـ طرحبرنامهآمار و احتماالت مهندسی ـ 

  واحدهاي صنعتی ـ علم مواد

 کارشناس امور بهزیستی 93
ـ  روانآسیب ـ  شناسی روانی اجتماعی شناسی سالمت و توانبخشی

  هاي روانیشناسی رشد و آزمونهاي اصالح و تغییر رفتار ـ روانشیوه

 بازرس کار 96

ناشی از کارـ  مهندسی ایمنی (مبانی مدیریت ایمنی و ریسک ـ حوادث 

ر آوآالت)ـ  عوامل زیاننشانی ـ ایمنی برق ـ ایمنی ماشینحریق و آتش

  در محیط کار (عوامل فیزیکی، شیمیایی و ارگونومیک)

  آزمون تخصصی ندارد. مأمور اجرایی محیط زیست 99

 کارشناس جنگل و مرتع 117

گیري جنگل و آمار و اندازه داريشناسی و اکولوژي جنگل ـ جنگلجنگل

برداري و مسایل اقتصادي و اجتماعی جنگل و مرتعـ  آبخیزداري و ـ بهره

  داريمرتع

 کارشناس حقوقی 139
ـ حقوق جزا (عمومی و اختصاصی)ـ  آیین  حقوق (مدنی، تجارت و اداري) 

  دادرسی (مدنی و کیفري)

 پزشک 151

جراحی عمومی و زنان و زایمان هاي داخلی، عفونی، روانپزشکی ـ بیماري

هاي کودکانـ  آمار حیاتی و اصول اپیدمیولوژيـ  اپیدمیولوژي ـ بیماري

  هاي واگیر و غیرواگیرو کنترل بیماري

 ریزيکارشناس برنامه 161

ریزي استراتژیک ـ آمار و ریزي و مدیریت ـ برنامهمبانی و اصول برنامه

ـ مدل گذاري کمی و کیفی مشیگیري و خطتصمیمهاي احتمال کاربردي 

  ریزي و توسعه اقتصاديـ برنامه

 کارشناس امور فرهنگی 181
هاي فرهنگی ـ مبانی هاي فرهنگی ـ مدیریت سازمانمبانی و نظریه

  ریزي فرهنگی ـ انسجام ملّی و تنوع فرهنگیگذاري و برنامهسیاست

  هماتولوژي شناسیـ فیزیولوژيـ  فارماکولوژي و سمآناتومی ـ  کاردان پزشکی قانونی 231

 مدنیو کشوري امور کارشناس  238
هاي مدیریت دولتیـ  حقوق اساسی و اداري آمار و روش تحقیق ـ تئوري

  ـ جغرافیاي شهري و روستایی (مبانی و ایران)

 کارشناس معماري 242

قوانین شهرسازي مبانی نظري معماري ـ بیان معماري و معماري منظر ـ 

عالی شهرسازي و معماريـ  تحلیل و طراحی فضاهاي و معماري و شوراي

  معماري و شهري

  شناسی کارشناسی و روانروابط صنعتی/کار ـ حقوق کار ـ جامعه کارشناس روابط کار 1245

 کارشناس مطالعات اقتصادي 1248
اقتصادسنجی ـ زبان مسایل اقتصاد ایران ـ اقتصاد خرد و کالن ـ آمار و 

  تخصصی

1265 
هاي کارشناس بهداشت دام و فراورده

 دامی

هاي دام و طیور ـ آبزیان و زنبورعسل ـ اپیدمیولوژيـ  مدیریت بیماري

بهداشتی و ایمنی زیستی پرورش دام و طیور و آبزیان ـ بازرسی بهداشت 

  هاي دامیگوشت و فراورده

 کارشناس امور آموزش 1274

ـ تئوريبرنامهمدیریت و  ـ روش تحقیق و آمار   هاي مدیریتریزي آموزشی 

ـ  نیازسنجی و ارزشیابی  (اصول مدیریت، رفتار سازمانی، منابع انسانی)

  آموزشی

 مأمور حراست 1278
ـ اخالق حرفه ـ مبانی سازمان حقوق اساسی و اداري  اي و فرهنگ سازمانی 

  و مدیریتـ  مبانی حفاظت

  دستورزبان ـ واژگان ـ درك مطلب انگلیسیمترجم زبان  2441

  دستورزبان ـ واژگان ـ درك مطلب مترجمی زبان عربی 2442

  دستورزبان ـ واژگان ـ درك مطلب مترجمی زبان آلمانی 2443

  دستورزبان ـ واژگان ـ درك مطلب مترجم زبان آذري 2447

 کارشناس پذیرش و مدارك پزشکی 2472

فنّاوري اطالعات سالمت ـ آمار بیمارستانی  هاي سالمت ـکدگذاري داده

شناسی ـ مدیریت هاي بهداشتیـ  اصطالحات پزشکی ـ بیماريو شاخص

ایران استخدام  اطالعات سالمت
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  مواد آزمون  عنوان شغل کد شغل

 کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی 2487

ي شناسی و بانک خون ـ میکروبیولوژبیوشیمی و بیوشیمی بالینی ـ خون

 برداري وسرولوژيـ  نمونه(ویروس، باکتري، قارچ، انگل)ـ  ایمونولوژي و 

  مدیریت آزمایشگاه ـ ایمنی در آزمایشگاه

 پزشک عمومی 2504

هاي داخلی، عفونی، روانپزشکی ـ جراحی عمومی و زنان و زایمان بیماري

هاي کودکانـ  آمار حیاتی و اصول اپیدمیولوژيـ  اپیدمیولوژي ـ بیماري

  هاي واگیر و غیرواگیرو کنترل بیماري

 آموزگار ابتدایی 2517
رشد  شناسیشناسی پرورشی ـ رواناصول و فلسفه تعلیم و تربیت ـ روان

  گیري، سنجش و ارزشیابی آموزشیها و فنون تدریس ـ اندازهـ روش

 ساختمان 2523
هاي اجراي ابنیه ـ نگهداري و ترمیم ابنیه ها ـ روشدینامیک سازه

  ـ تکنولوژي مصالح ـ مدیریت ساخت پروژه

 هنرآموز حسابداري 2524
ها ـ حسابداري شرکت 2و  1هاي آماري ـ اصول حسابداري مفاهیم و روش

  ـ حسابداري صنعتی ـ کاربرد کامپیوتر در حسابداري

 هنرآموز (استادکار الکتروتکنیک) 2575

) ـ کارگاه مدار DCو  ACهاي الکتریکی (مدارهاي الکتریکی ـ ماشین

ـ  پیچی ـ فرمان و سیم تأسیسات الکتریکی و کارگاه ـ رسم فنی

  گیري الکتریکیاندازه

 هنرآموز (استادکار کامپیوتر) 2576

ـ  شبکههاي نرمسازي کامپیوتر ـ بستهبرنامه هاي افزاري و کارگاه

ـ  بانک اطالعاتی  ـ  ـ سخت Accessکامپیوتري افزار و کارگاه

  عاملسیستم

 خودرو)هنرآموز (استادکار مکانیک  2577

تکنولوژي مولد قدرتـ  تکنولوژي انتقال قدرت (مکانیکی و اتوماتیک)ـ  

ـ تکنولوژي شاسی و بدنهـ  تکنولوژي سوخت رسانی تکنولوژي برق خودرو 

  ـ تکنولوژي موتورهاي دیزل

 هنرآموز (استادکار تأسیسات) 2578
تأسیسات بهداشتی و کارگاه ـ تأسیسات حرارتی و کارگاه ـ تأسیسات 

  کشی تأسیسات ـ برق تأسیساتبرودتی و کارگاه ـ رسم فنی و نقشه

 هاي کشاورزي)هنرآموز (استادکار ماشین 2579

هاي داشت و برداشت ـ کاربرد هاي تهیه زمین و کاشت ـ ماشینماشین

ـ  پمپ ـ  تعمیر و نگهداري ها و ماشینو سرویس تراکتور هاي آبیاري

  هاي کشاورزيماشین

 ز (استادکار ساخت و تولید)هنرآمو 2580
تعمیر و نگهداري ماشین تراش و فرزـ  تراشکاري و کارگاه ـ فرزکاري و 

  زنی و کارگاه ـ رسم فنیکارگاهـ  سنگ

 هنرآموز (استادکار صنایع چوب) 2581
آالت تکنولوژي کارگاه صنایع چوب ـ مواد اولیه صنایع چوب ـ ابزار و ماشین

  صنایع چوب ـ رسم فنی

 هنرآموز (استادکار طراحی و دوخت) 2582
ـ شناختتکنولوژي الگوـ  تکنولوژي دوخت ـ طراحی اندام و رنگ  شناسی 

  الیاف و بافت پارچه

 هنرآموز صنایع شیمیایی 2583
شیمی (آلی، تجزیه، معدنی) و آزمایشگاهـ  عملیات دستگاهی در صنایع 

  شیمیایی ـ صنایع شیمیایی

 هنرآموز تأسیسات 2584
تأسیسات بهداشتی ساختمان ـ تأسیسات حرارتی و کارگاه ـ تأسیسات 

  کشی تأسیساتبرودتی و کارگاه ـ برق تأسیسات ـ رسم فنی و نقشه

 کشی معماريهنرآموز نقشه 2591
کشی و ترسیم فنی ـ ایستایی ـ عناصر و مبانی طراحی معماري ـ نقشه

  ک کامپیوترکشی به کمجزئیاتـ  متره و برآورد ـ اصول نقشه

 هنرآموز ساخت و تولید 2592

) ـ محاسبات فنی 2و1کشی (هاي ابزار و کارگاه ـ نقشهتکنولوژي ماشین

ـ  ماشین هاي کنترل عددي (استاتیک، مقاومت مصالح، اجزاي ماشین)

)CNCگیري دقیق) ـ علم موادـ  اندازه  

 هنرآموز صنایع دستی 2594
تاریخ هنر ایران و جهان ـ مبانی  هنرهاي سنتی و صنایع دستی ایران ـ

  هنرهاي تجسمی ـ طراحی سنتی ـ هندسه نقوشـ  شناخت مواد و مصالح

 هنرآموز صنایع فلزي 2595
ـ تکنولوژي نیم گاه هاي فلزي و کارساختهجوشکاري با برق و گاز و کارگاه 

  ـ استاتیک و مقاومت مصالحـ  علم مواد ـ رسم فنی

ایران استخدام

http://telegram.me/iranestekhdam24


١٧ 

  مواد آزمون  عنوان شغل کد شغل

 هنرآموز الکترونیک 2597
ـ مبانی  2 و 1ـ الکترونیک  2و  1 ریاضی مهندسی ـ مدارهاي الکتریکی

  و آزمایشگاه مخابرات و رادیو ـ مدارهاي منطقی

 هنرآموز علوم دامی 2598
ـ ژنتیک و اصالح نژاد دام ـ میکروبیولوژي  ـ تغذیه دام  پرورش دام و طیور 

  و آزمایشگاه ـ تشریح و فیزیولوژي

 هنرآموز انیمیشن 2599
ـ  فیلمحرکت نامه انیمیشن ـ کامپیوتر انیمیشن ـ کارگردانی سازي

  انیمیشن ـ طراحی

 هنرآموز مکاترونیک 2600

ـ   مجموعه دروس الکترونیک (الکترونیک ـ مدارمنطقی ـ میکروکنترلر

ـ  ـ حسگرها و مبدل PLCمدارهاي الکتریکی  ها) ـ مجموعه و اتوماسیون 

ـ  مجموعه دروس مکانیک (هیدرولیک و پنومات ـ  اجزاي ماشین) یک

افزار و ـ روباتیک ـ سخت MATLABـ  Cدروس کامپیوتر (زبان ++

  معماري کامپیوتر)

  مبانی هنرهاي تجسمی ـ طراحیـ  خالقیت تصویري ـ درك عمومی هنر دبیري هنر 2601

 دبیري تاریخ 2602

ایران تاریخ جهان (اروپا (قرون وسطی ـ رنسانسـ  قرون جدید))ـ  تاریخ 

ـ تاریخ ایران دوره اسالمی (ایران در دو قرن  پیش از اسالم (ایران باستان) 

نخستینـ  ایران میانه تا پایان صفوي)ـ  تاریخ ایران معاصر (با نگاهی ویژه 

  به انقالب اسالمی)

 دبیري جغرافیا 2603
ـ جغرافیاي روستایی ـ آب و هواشناسی ـ ژئومورفولوژي  جغرافیاي شهري 

  GISفیاي سیاسی ـ سنجش از دور و ـ جغرا

 مشاوره 2606
ـ  راهنمایی و  اصول و فنون مشاوره ـ مشاوره مدرسهـ  مشاوره خانواده

  شناسی یادگیريشناسی تربیتیـ  روانمشاوره شغلی ـ روان

 آموزگار استثنایی 2608

ـ  آموزش و  آموزش و پرورش استثنایی ـ آموزش و پرورش افراد نابینا

افراد ناشنوا ـ اختالالت گویایی ـ اختالالت رشدي ـ ژنتیک پرورش 

  هاي استثنایی)(نارسایی

 مراقب سالمت 2609

کلیات خدمات بهداشتیـ  آموزش بهداشت و ارتباطاتـ  تغذیه و بهداشت 

سازي مواد غذایی ـ بهداشت مدارس ـ آخرین دستورالعمل برنامه ایمن

  هاي اولیهکشوري، کمک

 اجتماعیعلومدبیر  2611
شناسی ـ مفاهیم هاي جامعهشناسی ـ روش تحقیق ـ نظریهمبانی جامعه

  شناسیهاي جامعهو حوزه

 مربی امور تربیتی مدارس 2613

ـ  فلسفه و مبانی تعلیمتعلیم ل وتربیت در اسناد تحووتربیت اسالمی

بنیادین آموزش و پرورش ـ سبک زندگی اسالمی ایرانی ـ آشنایی با علوم 

ـ  رفتار و روابط انسانی در مدرسه ـ مبانی  قرانیـ  مباحث فرهنگی روز

  شناسی عمومی و رشدروان

 دامپزشک 2701

هاي دام و طیور، آبزیان و زنبورعسل ـ اپیدمیولوژي و بیماري

شناسی کاربرديـ  مدیریت بهداشتی و ایمنی زیستی پرورش دام، ایمنی

  هاي دامیبهداشت فراوردهطیور و آبزیان ـ بازرسی گوشت و 

 کاردان دامپزشکی 2702

هاي دام و طیورـ  مدیریت بهداشتی پرورش دام و طیورـ  بهداشت بیماري

عمومی و مواد غذایی با منشأ دامیـ  پیشگیري و واکسیناسیون دام و 

  طیور

2705 
کارشناس پیشگیري و مبارزه با 

 هاي دامیبیماري

آبزیان و زنبورعسل ـ اپیدمیولوژي و هاي دام و طیور، بیماري

شناسی کاربرديـ  مدیریت بهداشتی و ایمنی زیستی پرورش دام، ایمنی

  هاي دامیطیور و آبزیان ـ بازرسی گوشت و بهداشت فراورده

 نویس سیستمبرنامه 3002

  

  )++Cپیشرفته ( نویسیها ـ برنامهـ پایگاه داده افزارمهندسی نرم
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  پزشکیروانپزشک متخصص  3021

 پزشکی اخالق

Comprehensive Textbook of Psychiatry / Sadock & 
Sadock / Williams & Wilkins / ٩th edition / ٢٠٠٩ 
Synopsis of Psychiatry / ٢٠١٥ 

ـ  منشور اخالق حرفه« » 1394اي روانپزشکی در ایران، ویراست اول

ایران که در سایت انجمن  مصوب مجمع عمومی انجمن علمی روانپزشکان

 باشد.در دسترس می

از کتاب قانون روانپزشکی، تألیف دکتر سیدمهدي  5و  4، 3، 2، 1فصول 

 ، از انتشارات سازمان پزشکی قانونی کشور 1394صابري، چاپ 

 حسابدار 3029
اصول حسابداري ـ حسابداري مالی و  دولتی ـ اصول تنظیم و کنترل 

  محاسبات عمومی و قانون مناقصاتبودجه ـ قانون 

  حسابرسیـ  حسابداري مالی ـ حسابداري صنعتی ـ قانون تجارت حسابرس 3032

 داروساز 3035
شناسی ـ فارماسیوتیکس ـ فارماکوگنوزي ـ دارودرمانی داروشناسی و سم

  هابیماري

 دبیر ادبیات فارسی 3036
 ادبیات ـ فنون ادبی ـ عروض ونظم و نثر فارسی ـ کلیات مسائل ادبی (تاریخ 

  شناسی) ـ زبان فارسی (امال ـ نگارش و ویرایش ـ دستور زبان)قافیه ـ سبک

 بدنیدبیر تربیت 3037

بدنیـ  رشد و تکامل و یادگیري حرکتی ـ مبانی روش تدریس در تربیت

ـ  سنجش و اندازه ـ  مدیریت گیري در تربیتفیزیولوژي ورزشی بدنی

  ورزشی برگزاري مسابقات

 دبیر ریاضی 3038

مجموعه ریاضیات (ریاضی عمومیـ  معادالت دیفرانسیلـ  آمار و احتمال) 

ـ اصول آموزش ریاضی ـ خالقیت  1و آنالیز عددي  1ـ آنالیز ریاضی، جبر 

  ریاضی

  سازيـ  روش تحقیقهاي تدریس ـ آزمونشناسیـ  اصول و تئوريزبان دبیر زبان و ادبیات انگلیسی 3039

 شناسیدبیر زیست 3040
ي و ي جانورژزیست سلولی و مولکولی ـ بیوشیمی ـ ژنتیک ـ فیزیولو

  گیاهی ـ میکروبیولوژي

 دبیر شیمی 3041
و  3و  2، 1ـ شیمی آلی  2و  1ـ شیمی معدنی  2و  1شیمی فیزیک 

  و دستگاهی 2و  1سنجی ـ شیمی تجزیه طیف

 دبیر عربی 3042
مطلب ـ علوم بالغی ـ ترجمه، تعریب، دركقواعد صرف و نحو (کاربردي) 

  (معانی، بیان، بدیع، عروض)ـ  تاریخ ادبیات و نقد ادبی

 تجربیدبیر علوم 3043

و دستگاهیـ   2و  1سنجی ـ شیمی تجزیه و طیف 3و  2، 1شیمی آلی 

مجموعه فیزیک (شامل مباحث مکانیک، الکتریسیته، مغناطیس، حرکت 

) ـ زیست سلولی و مولکولی، فیزیولوژي نوسانی، امواج نور و حرارت

  جانوري و گیاهی

 دبیر فیزیک 3044

مجموعه فیزیک (شامل مباحث مکانیکـ  الکتریسیته ـ مغناطیس ـ فشار 

هیدرواستاتیک ـ حرکت نوسانی و امواج ـ نور ـ حرارت و ترمودینامیکـ  

  فیزیک جدید)

 دبیر معارف اسالمی 3045
زندگیـ  شناخت منابع و متون اسالمی و منابع اندیشه اسالمیـ  آیین 

  فقه ـ علوم و تفسیر قرآنـ  احکام و تفسیر

 کارشناس آزمایشگاه غذا، دارو و بهداشتی 3104

ـ  میکروبیولوژي اختصاصی (باکتري، ویروس، انگل و قارچ شناسی)

هاي بیولوژیکی) هاي آزمایشگاهی کنترل کیفی (غذا، دارو و فراوردهروش

  برداري و مدیریت آزمایشگاهایمنی و کلینیکال پاتولوژي ـ نمونهـ 

 کارشناس امور اداري 3111
ـ   مبانی سازمان و مدیریت ـ مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی

  حقوق اداري و قانون مدیریت خدمات کشوري ـمدیریت تحول 

3124 
کارشناس امور آموزشی (نظارت بر ذبح 

 شرعی)

ـ  قانون، آیین)مبحث صید و ذباحه(فقه (کتاب شرح لمعه  نامه و )

ـ آیات کام االحدستورالعمل اجرایی مربوط به نظارت شرعی بر ذبح و صید 

ایران استخدام  مربوط به صید و ذبح



١٩ 

  مواد آزمون  عنوان شغل کد شغل

 کارشناس امور خبري 3128
اصول روابط عمومی ـ اصول خبرنویسی ـ مبانی ارتباطات جمعی ـ 

  تحقیقمدیریت رسانه ـ آمار و روش 

 افزار رایانهکارشناس امور سخت 3130
ـ  شبکه هاي کامپیوتري و امنیت شبکه ـ مدارهاي معماري کامپیوتر

  منطقی و الکترونیکی

 کارشناس امور مالی 3133
هاي و تئوري 2و  1ـ حسابداري مالی (میانه  3و  2، 1اصول حسابداري 

  حسابداري و حسابرسی)ـ  مدیریت مالی ـ قانون تجارت

 کارشناس امور معادن 3134

زنی و اکتشاف معدن (ژئوفیزیک و ژئوشیمی) ـ استخراج معدن (چال

 شناسیانفجار، استخراج روباز و زیرزمینی)ـ  فراوري مواد معدنی ـ زمین

  شناسی اقتصادي)شناسی و زمین(سنگ

 کارشناس امور هنري 3135
القیت تصویريـ  مبانی هنرهاي تجسمی ـ تاریخ هنر ایران و جهانـ  خ

  نقد و تحلیل تصویر

 کارشناس امور روانی 3136
سنجیـ  هاي روانی و اصول روانشناسی عمومی و شخصیت ـ آزمونروان

  شناسی روانیدرمانی ـ آسیبهاي مشاوره و رواننظریه

 کارشناس بررسی اسناد و مدارك 3138
ارتباطات  نویسی ـمبانی سازمان و مدیریتـ  مدیریت اسناد و گزارش

  تحقیقسازمانی ـ روش

 11 ریزيکارشناس برنامه 3144
ـ  مدیریت بهرهبرنامه ـ  اقتصاد خرد و کالن وري و ریزي استراتژیک

  ها ـ آمار کاربرديتحلیل سیستموتجزیه

 کارشناس برنامه و بودجه 3145
هاي مدیریتـ  اقتصاد کالن و مالیه عمومی ـ اصول حسابداري ـ تئوري

  ریزي و حسابداري دولتیبودجه

 گر سیستمکارشناس تحلیل 3150
ها ـ ـ طراحی الگوریتم و ساختمان داده هاتحلیل و طراحی سیستم

  هاهاي کامپیوتري و امنیت شبکهـ  پایگاه دادهشبکه

 1 کارشناس راه، ساختمان و شهرسازي 3167

) ـ مکانیک 21و  19، 9، 8، 6، 4، 3، 2مقررات ملّی ساختمان (مباحث 

ـ  جامدات (مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها) ـ مکانیک خاك و پی

  سازي و روسازي راهبرداري و فتوگرامتري ـ راهنقشه

 المللکارشناس روابط بین 3169

ـ سازمانالملل ـ حقوق بینبین اصول روابط ی المللهاي بینالملل عمومی 

قتصادي جهان سوم ـ زبان اي و مسائل سیاسی و اـ  مطالعات منطقه

  تخصصی

 عمومیکارشناس روابط 3170
عمومی ـ مبانی ارتباطات اجتماعی ـ مبانی سازمان و مدیریت اصول روابط

  عمومینگاري و روابطـ آیین نگارش در روزنامه

 11عمومی کارشناس روابط 3171
 مدیریتعمومی ـ مبانی ارتباطات اجتماعی ـ مبانی سازمان و اصول روابط

  عمومینگاري و روابطـ آیین نگارش در روزنامه

 کارشناس شبکه 3175
ـ  شبکه هاي کامپیوتري و امنیت شبکه ـ مدارهاي معماري کامپیوتر

  منطقی و الکترونیکی

 کارشناس مطالعات اجتماعی 3184
شناسی ـ روش تحقیق و آمار ـ اصول و مبانی مدیریت هاي جامعهنظریه

  اجتماعی ایرانـ بررسی مسائل 

  هواشناسی عمومی ـ آمار و ریاضی ـ فیزیک عمومی کارشناس هواشناس همدیدي 3188

 کارگزین 3190
مبانی سازمان و مدیریت ـ مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانیـ  حقوق 

  اداريـ  قانون مدیریت خدمات کشوري، قانون کار و قانون تأمین اجتماعی

  دستورزبان ـ واژگان ـ درك مطلب مترجمی زبان اردو 3198

  دستورزبان ـ واژگان ـ درك مطلب مترجمی زبان ارمنی 3199

  دستورزبان ـ واژگان ـ درك مطلب مترجمی زبان اسپانیایی 3200

  دستورزبان ـ واژگان ـ درك مطلب مترجمی زبان ترکی استانبولی 3202

  مطلبدستورزبان ـ واژگان ـ درك  مترجمی زبان چینی 3203

  دستورزبان ـ واژگان ـ درك مطلب مترجمی زبان ژاپنی 3205

  دستورزبان ـ واژگان ـ درك مطلب مترجمی زبان صربی 3206

ایران استخدام
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  دستورزبان ـ واژگان ـ درك مطلب مترجمی زبان فرانسه 3207

  دستورزبان ـ واژگان ـ درك مطلب ايمترجمی زبان کره 3208

 مسئول خدمات مالی 3213
مالی ـ مدیریت مالی ـ کنترل و تنظیم بودجه ـ مالیه عمومی حسابداري 

  ـ قانون محاسبات عمومی

 مهندس برق 3217
هاي ـ ماشین 2و  1ریاضیات مهندسی ـ مدارهاي الکتریکی 

  ـ الکترومغناطیس 2و  1الکتریکی 

 مهندس مکانیک 3226
استاتیک، مقاومت مصالح و طراحی اجزاي ماشین ـ ترمودینامیک، 

  سیاالت و انتقال حرارت ـ دینامیک، ارتعاشات و کنترل

 مهندسی منابع آب 3240
شناسی منابع آب ـ هیدروژئولوژي ـ هیدرولوژي مهندسی ـ زمین

  هاي آبیمدیریت منابع آب ـ هیدرولیک و سازه

 هنرآموز ساختمان 3246

هاي فلزي و بتنی استاتیک و مقاومت مصالح ـ طراحی و اجراي ساختمان

ـ  تکنولوژي کارگاه اصول نقشه ـ کشی و رسم آن به کمک کامپیوتر

  برداري ساختمانبندي و آرماتور ـ نقشهقالب

 هنرآموز الکتروتکنیک 3247

هاي الکتریکی ریاضی مهندسی ـ تحلیل مدارهاي الکتریکی ـ ماشین

)AC  وDCپیچی ـ تأسیسات ) ـ تکنولوژي و کارگاه مدار فرمان و سیم

  PLCالکتریکی و کارگاه ـ 

 هنرآموز زراعی و باغی 3248
ی هاي زراعحفظ و اصالح نباتاتـ  تولید محصوالت زراعی و باغی ـ ماشین

  شناسیـ  آب و خاكو باغی ـ گیاه

 هنرآموز صنایع چوب 3249

ـ  خواص فیزیکی و مکانیکی چوب ـ  خشک کردن و نگهداري چوب

آالت چوبـ  محاسبات فنی صنایع چوب ـ تکنولوژي کارگاه و ماشین

  کشی تخصصی صنایع چوبنقشه

 هنرآموز طراحی و دوخت 3250
شناسیـ  الگو و دوخت ـ مبانی هنرهاي تجسمی ـ طراحی اندام و رنگ

  علوم الیافـ  تاریخ هنر ایران و جهانـ  تاریخ لباس

 هنرآموز کامپیوتر 3251
پیوتري هاي کامنویسی پیشرفتهـ  شبکهذخیره و بازیابی اطالعات ـ برنامه

  ها ـ طراحی الگوریتم ـ پایگاه دادهو امنیت شبکهـ  ساختمان داده

 هنرآموز گرافیک 3252

مبانی هنرهاي تجسمی ـ عکاسی ـ طراحی و تصویرسازي ـ کارگاه 

ـ کاربپایه و اصول صفحهگرافیک (خط در گرافیک، چاپ دستی،  رد آرایی) 

  رایانه و چاپ در گرافیک

 هنرآموز مکانیک خودرو 3253

محاسبات فنی (استاتیک، مقاومت مصالح، ترمودینامیک) ـ تکنولوژي 

رسانی (بنزینی، دیزلی) ـ تکنولوژي شاسی و بدنه و انتقال قدرت ـ سوخت

  تکنولوژي مولد قدرت و برق خودرو

 ناوبريهنرآموز  3254

هاي اولیه پزشکی و بقا در دریا ـ ملوانی و تخلیه و نشانی و کمکآتش

المللی دریایی ـ ناوبري تخمینی ساحلی و بارگیري ـ روش مخابرات بین

  کار با نقشه

 کارشناس ثبت اسناد و امالك 3256

قانون مدنی ـ قانون تجارت ـ قانون ثبت اسناد و امالكـ  قانون دفاتر 

نامه ـ قانون امور حسبی ـ قانون اجراي احکام مدنی ـ آییناسناد رسمی 

  االجرااجراي مفاد اسناد رسمی الزم

 کارشناس ایمنی امنیت و حفاظت دریایی 3257
ـ کنوانسیون یایی هاي درمحیط زیست دریا و آلودگی دریاـ  ایمنی دریایی 

  آالت دریاییـ مهندسی عرشه / ماشین

  هاي مخابراتیمهندسی برق ـ مخابرات ـ الکترونیک ـ شبکه 1 کارشناس امور دریایی 3258

3259 
ها و معاهدات کارشناس کنوانسیون

 دریایی و بندري

اداري/کار/ دریا) ـ آیین دادرسی مدنی و کیفريـ   حقوق (مدنی/ تجاري/

هاي دریایی و بندريـ  حقوق جزاي اختصاصی (جرایم علیه کنوانسیون

  اموال)

 1امور بندري کارشناس  3260

زي ریریزي و مدیریتـ  اقتصاد خرد و کالنـ  برنامهمبانی و اصول برنامه

  و توسعه اقتصاديـ  مدیریت مالی

ایران استخدام  
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3261 
کارشناس توسعه سواحل و بنادر و 

 1هاي دریایی سازه

 1 هاي بتنی، سازه2و  1هاي فوالدي مکانیک خاك و پی ـ طراحی (سازه

مکانیک سیاالت و هیدرولیک ـ مکانیک سازي و روسازي) ـ ، راه2و 

  جامدات

  ترمودینامیک ـ سیاالت ـ استاتیک ـ دینامیک 1کارشناس تجهیزات بندري و دریایی  3262

3263 
کارشناس ایمنی و حفاظت سواحل و 

 1بنادر 

ـ اخالق حرفه اي حقوق اساسی و اداريـ  مبانی حفاظت و امنیت اطالعات 

  سازمان و مدیریتو فرهنگ سازمانی ـ مبانی 

 متصدي امور بانکی ـ ارزیابی 3264
ـ روشطرح ـ کنترل ریزي واحدهاي صنعتیـ  اقتصاد مهندسی  هاي تولید 

  پروژه

  هاي تولید ـ کنترل پروژه ـ مقاومت مصالح ـ طراحی اجزاروش متصدي امور بانکی ـ نظارت 3265

 متصدي امور بانکی ـ ارزي 3266
مللیـ  المالی ـ پول، ارز، بانکداري ـ بازرگانی بیناقتصاد کالن ـ مدیریت 

  زبان تخصصی

 متصدي امور بانکی ـ حقوقی 3269
ـ حقوق جزا (عمومی و اختصاصی)ـ  آیین  حقوق (مدنی، تجارت و اداري) 

  دادرسی (مدنی و کیفري)

 متصدي امور بانکی ـ بانکی 3270
ـ اقتصادسنجی  اصول حسابداريـ  مدیریت مالیـ  پول، ارز، بانکداري

  مالی

 متصدي امور اداري 3271
مدیریت استراتژیکـ  مدیریت مالی ـ مدیریت رفتار سازمانی ـ آمار و 

  کاربرد آن در مدیریت

 متصدي امور بانکی ـ اقتصادي 3272
اديـ  ریزي اقتصهاي اقتصادي ـ برنامهالمللی ـ ارزیابی طرحبازرگانی بین

  مدیریت مالی

  اصول بیمه ـ مدیریت ریسک و بیمه ـ حقوق بیمه ـ مدیریت مالی اداري ـ بیمه متصدي امور 3273

 متصدي امور بانکی ـ تحلیلگر 3274
ـ  تجزیه اي هها ـ مدیریت سیستموتحلیل سیستمتحقیق در عملیات

  کنترل پروژه اطالعاتیـ 

3275 
متصدي امور بانکی ـ فنّاوري اطالعات ـ 

 افزارسخت

هاي هاي کامپیوتري و امنیت شبکه ـ سیستمـ شبکهمعماري کامپیوتر 

  عامل ـ طراحی الگوریتم

3276 
متصدي امور بانکی ـ فنّاوري اطالعات ـ 

 افزارنرم

ها ـ پایگاه ها و ماشیننظریه زبان هاي عاملـ طراحی الگوریتم ـ سیستم

  هاداده

 فنیـ متصدي امور بانکی  3277
ـ ماشین ـ  مدارهاي هاي الکتریکی ـ  منطقی  الکترومغناطیس

  هاوتحلیل سیستمتجزیه

 ايکارشناس امور بیمه 3278
هاي بازرگانی)ـ  مدیریت ریسک ـ آمار و اصول بیمه (اصول و کلیات بیمه

  حقوق بیمه ریاضیات مالیـ 

 اي (اکچویري)کارشناس آمار بیمه 3283
آمار و  ریسکـ اي بازرگانی)ـ  مدیریت اصول بیمه (اصول و کلیات بیمه

  ریاضیات مالیـ  ریاضیات بیمه عمر

  آبخیزداري و حفاظت خاك ـ اصالح و توسعه مراتع هیدرولوژي عمومیـ  کارشناس آبخیزداري 3284

  شناسی معلولینـ  زبان تخصصیاصول توانبخشی ـ روان کارشناس امور توانبخشی 3285

 کارشناس مددکاري اجتماعی 3286
شناسی ـ روش تحقیق و آمار ـ مددکاري هاي جامعهنظریهمبانی و 

  شناسی اجتماعیاجتماعی ـ آسیب

3287 
کارشناس اطالعات جغرافیا و سنجش از 

 راه دور

هاي ) ـ تفسیر عکسGISسنجش از دور ـ سیستم اطالعات جغرافیایی (

  خوانینقشه برداريـ نقشه هوایی ـ

 کارشناس امور امنیتی 3289
نظري امنیت ـ امنیت در قرآن و سنت ـ اصول و مبانی پدافند مبانی 

  غیرعامل در امنیت ملّی ـ مبانی جاسوسی و ضدجاسوسی

 کارشناس امور زمین 3290
ز برداري اشناسی و اکولوژي جنگل ـ بهرهداري ـ جنگلآبخیزداري ـ مرتع

  جنگل و مرتع

 مهندس راه و ساختمان 3291

) ـ مکانیک 21و  19، 9، 8، 6، 4، 3، 2(مباحث مقررات ملّی ساختمان 

ـ  جامدات (مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها) ـ مکانیک خاك و پی

  سازي و روسازي راهبرداري و فتوگرامتري ـ راهنقشه

ایران استخدام



٢٢ 

  مواد آزمون  عنوان شغل کد شغل

 2کارشناس امور دریایی  3292
  آالت دریاییموتورکشتی ـ سازه کشتی ـ عرشه کشتی ـ ماشین

  

 3یی کارشناس امور دریا 3293
ونقل دریانوردي (حمل هاي دریاییـ  ناوبري و فرمانده کشتیـ کنوانسیون

  دریایی ـ قوانین راه دریایی ـ اینکوترمز)ـ تئوري امواج و جزر و مد

 2کارشناس امور بندري  3294
سازي و قراردادهاي ونقل و تخلیه و بارگیري ـ اصول خصوصیاصول حمل

  المللـ بازرگانی بین تجاري ـ قانون تجارت و مناقصات

3295 
کارشناس توسعه سواحل و بنادر و 

 2هاي دریایی سازه

ساخت و تولید ـ دینامیک و ارتعاشات ـ محاسبات  حرارت و سیاالتـ 

  عددي

3296 
کارشناس توسعه سواحل و بنادر و 

 3هاي دریایی سازه

و  1 هاي الکتریکیـ الکترومغناطیسـ  ماشین 2و  1مدارهاي الکتریکی 

  هاي انرژي الکتریکی ـ کنترل خطیو تحلیل سیستم 2

 2کارشناس تجهیزات بندري و دریایی  3297
 هاي کنترل خطیها ـ سیستمها و سیستممدارهاي الکتریکیـ  سیگنال

  ـ الکترومغناطیس

3298 
کارشناس ایمنی و حفاظت سواحل و 

 2بنادر 

ـ  ايـ  بایمنی صنعتی ـ محیط کار و بهداشت حرفه هداشت محیط کار

  زیست (آب، هوا، خاك) ـ ریاضیات و آمار هاي محیطآلودگی

3299 
کارشناس ایمنی و حفاظت سواحل و 

 3بنادر 

 ها ـ مدیریت منابع انسانی وتحلیل سیستموهاي مدیریت و تجزیهتئوري

ـ مالیه و بودجه ریزي دولتیـ  حقوق اداري و قانون مدیریت رفتار سازمانی 

  کشوريخدمات 

 بانکدار 3300

ریزيـ  ـ مدیریت مالی ـ مالیه عمومی و بودجه 2و  1اصول حسابداري 

هاي مدیریت (اصول مدیریت، رفتار سازمانی اقتصاد خرد و کالن ـ تئوري

  و منابع انسانی)

  آزمون تخصصی ندارد. متصدي امور انتظامی 3301

3302 
کارشناس توسعه اقتصادي و منابع مالی 

 خارجی

ـ سرمایه گذاري و بازاریابی ـ اقتصاد خرد و کالن ـ ریاضیات مدیریت مالی 

  و آمار ـ زبان تخصصی مالی و اقتصادي

 کارشناس بازرگانی خارجی 3303
ـ  سازمانبازرگانی بین ـ  اقتصاد هاي پولی و مالی بینالمللی المللی

  المللالملل ـ رفتار سازمانی بینبین

 وريبهرهکارشناس تولید و  3304
وري ـ اقتصاد مهندسی ـ اقتصاد خرد و کالنـ  مدیریت کیفیت و بهره

  سنجی و کارسنجی (ارزیابی کار و زمان)مدیریت تولید و عملیاتـ  روش

  دستورزبان ـ واژگان ـ درك مطلب مترجمی زبان چک 3306

  دستورزبان ـ واژگان ـ درك مطلب مترجمی زبان مجاري 3307

  دستورزبان ـ واژگان ـ درك مطلب زبان رومانیاییمترجمی  3308

  دستورزبان ـ واژگان ـ درك مطلب مترجمی زبان بلغاري 3309

  دستورزبان ـ واژگان ـ درك مطلب مترجمی زبان پرتغالی 3310

  دستورزبان ـ واژگان ـ درك مطلب مترجمی زبان سوئدي 3311

  درك مطلبدستورزبان ـ واژگان ـ  مترجمی زبان هلندي 3312

 متصدي امور بانکی 3313
اقتصاد خرد و کالن ـ مبانی سازمان و مدیریت ـ مدیریت مالی ـ 

  2و  1پول، ارز و بانکداري ـ اصول حسابداري 

  آزمون تخصصی ندارد. نگهبان 3314

 هنرآموز شیالت 3316
هاي صید آبزیانـ  شناسی ـ تکثیر و پرورش ماهی ـ اصول و روشماهی

  آبزیان اصول تغذیه

 هنرآموز نقاشی 3318

هاي نقاشی ـ مبانی هنرهاي تجسمیـ  شناخت مواد و مصالح تکنیک

تاریخ هنر ایران و جهانـ  پرسپکتیو، هندسه مناظر و مرایا، طراحیـ  

  مکاتب هنري ایران و جهان

 هنرآموز مکانیک موتورهاي دریایی 3319

ـ  دیگاصول مکانیک دریایی (موتورهاي دیزلی دریایی ـ  هاي بخار

ـ  مبانی هیدرولیک صنعتیـ  ترمودینامیکـ  توربین هاي بخار و گازي)

ایران استخدام  محیطی دریاییاجزاي ماشین ـ مقررات ایمنی و زیست
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٢٣ 

  مواد آزمون  عنوان شغل کد شغل

 شناسیدبیر روان 3320
 شناسی روانیشناسی رشد و شخصیتـ  آسیبشناسی عمومیـ  روانروان

  شناسی اجتماعیـ  آمار و روش تحقیقـ روان

 هنرآموز (استادکار امور دامی) 3323
ـ   ـ  تغذیه دام پرورش دام و طیور ـ تشریح و فیزیولوژي دام و طیور

  تأسیسات و تجهیزات دامپروري

 هنرآموز (استادکار الکترونیک) 3324
مدارهاي الکتریکی و آزمایشگاه ـ مدارهاي الکترونیکی و آزمایشگاهـ  رسم 

  و کنترلفنیـ  الکترونیک صنعتی ـ ابزار دقیق 

 هنرآموز (استادکار امور زراعی و باغی) 3325
رابطه آب، خاك و گیاه ـ تولید محصوالت زراعی ـ تولید محصوالت باغی 

  هاي باغبانیشناسی ـ تجهیزات و ماشینـ گیاه

 هنرآموز (استادکار ساختمان) 3326

ـ تکنولوژي قالبرسم فنی و نقشه اتور بندي و آرمکشی عمومی ساختمان 

ـ  تکنولوژي ساختماننقشه ـ ـ  برداري ساختمان هاي فلزي و بتنی

  افزار اتوکدکشی به کمک کامپیوتر با نرمنقشه

 هنرآموز (استادکار سرامیک) 3327

ـ  شکل دادن، خشک کردن و پخت سرامیک ها و مواد اولیه سرامیک

آالت سرامیک هاي سرامیکی ـ رنگ و لعاب ـ ماشینکارگاهـ  خواص بدنه

  برق صنعتی ـ

 هنرآموز (استادکار صنایع فلزي) 3328
هاي فلزي و کارگاه ـ جوشکاري برق و کارگاه ـ جوشکاري گاز ساختهنیم

  و کارگاه ـ رسم فنی ـ علم مواد

3329 
ریزي امور اداري و کارشناس برنامه

 استخدامی کشور

ـ  تئوري ـ  برنامهمدیریت منابع انسانی  ریزيهاي سازمان و مدیریت

ـ  حقوق اداري و قانون خدمات کشوري ـ مدیریت رفتار  استراتژیک

  سازمانی

 هنرآموز معدن 3330
ی شناستهویه ـ استخراج معادن روباز ـ استخراج معادن زیرزمینی ـ کانی

  زنی و انفجار ـ باربري در معادنشناسیـ  چالـ سنگ

 ژي)رهنرآموز (استادکار متالو 3331

آهنی و غیرآهنی و کارگاهـ  متالورژي و آزمایشگاهـ  گري آلیاژهاي ریخته

سازي و کارگاه ـ عملیات حرارتی و متالوگرافی ـ رسم فنی ـ برق مدل

  صنعتی و کارگاه

 وفن (کار و فنّاوري)دبیري حرفه 3332

ویژه رشته مهندسی عمران (استاتیک و مقاومت مصالحـ  طراحی و اجراي 

کشی و رسم آن به کمک هاي فلزي و بتنی ـ اصول نقشهساختمان

ـ تکنولوژي کارگاه قالب ختمان) برداري سابندي و آرماتور ـ نقشهکامپیوتر 

ـ ویژه رشته مهندسی مکانیک (محاسبات فنی (استاتیک، مقاومت مصالح، 

ـ  تکنولوژي سوختترمو ـ  تکنولوژي دینامیک) رسانی (بنزینی، دیزلی)

ـ تکنولوژي مولد قدرت و برق خودرو)ـ  ویژه  شاسی و بدنه و انتقال قدرت 

رشته مهندسی صنایع (علم مواد ـ تکنولوژي و کارگاه مقدماتی چوب و 

ـ  ویژه  فلز ـ رسم فنیـ  محاسبات فنی ـ استاتیک و مقاومت مصالح)

ـ  برنامهمهنرشته  نویسی دسی کامپیوتر (ذخیره و بازیابی اطالعات

ا ـ ههاي کامپیوتري و امنیت شبکه ـ ساختمان دادهپیشرفته ـ شبکه

  )هاطراحی الگوریتم ـ پایگاه داده

 متصدي امور اداري ـ صنایع 3334

اصول مدیریت و تئوري سازمانـ  اصول حسابداري و مدیریت مالیـ  

ـ  تجزیهاقتصاد مهندسی پیش تحلیل ورفته ـ مدیریت ریسک مالی

  هاسیستم

 متصدي امور اداري ـ فنّاوري اطالعات 3335
افزار ـ مهندسی هاي کامپیوتري و امنیت ـ مهندسی نرمشبکه

  هافنّاوري اطالعات ـ پایگاه داده

 متصدي امور اداري ـ برق 3336
هاي ماشینـ  2و  1ریاضیات مهندسی ـ مدارهاي الکتریکی 

  ـ الکترومغناطیس 2و  1الکتریکی 

 افزارمتصدي امور اداري ـ نرم 3337
هاي عامل ـ ها ـ سیستمطراحی الگوریتم و ساختمان داده

  هاداده نویسی پیشرفته ـ پایگاهبرنامه

 افزارسخت ـمتصدي امور اداري  3338
هاي عامل ـ معماري کامپیوتر ـ مدارهاي منطقی ـ سیستم

  هاي کامپیوتريشبکه

ایران استخدام



٢٤ 

  مواد آزمون  عنوان شغل کد شغل

 متصدي امور اداري ـ مدیریت 3339
ریزي استراتژیک ـ مدیریت مالی ـ مبانی سازمان و مدیریت برنامه

ـ مدیریت بازاریابی   ـ مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی 

 متصدي امور اداري ـ مالی 3340
هاي و تئوري 2و  1ـ حسابداري مالی (میانه  3و  2، 1اصول حسابداري 

  حسابداري و حسابرسی)ـ  مدیریت مالی ـ قانون تجارت

  اقتصاد خرد و کالنـ   اقتصاد مالیـ  اقتصاد اسالمیـ  پول، ارز و بانکداري متصدي امور اداري ـ علوم اقتصادي 3341

 حقوق ـمتصدي امور اداري  3342
ـ حقوق جزا (عمومی و اختصاصی)  ـ آیین حقوق (مدنی، تجارت و اداري) 

  دادرسی (مدنی و کیفري)

 متصدي امور اداري ـ آمار ریاضی 3343
ـ مبانی  1هاي آماري ـ رگرسیون ـ روش 1مبانی احتمال و احتمال 

  آنالیز عددي ـ مبانی آنالیز

 کارشناس بازرگانی داخلی 3345

الملل ـ مدیریت هاي سازمان و مدیریت ـ اقتصاد و تجارت بیننظریه

ـ  اصول مذاکرات، مکاتبات و زنجیره تأمین  ـ بازاریابی و مدیریت بازار

  قراردادهاي بازرگانی

 مسئول امور انتقال خون 3346

ـ کاربرد بالینی فراورده ون هاي خاستانداردهاي انتخاب اهداکنندگان خون 

هاي خونی اصلی و فرعی انسانی و ژنتیک آنها ـ عوارض ناشی از ـ گروه

ـ  همافرزیس ـ بانک بافت و فراوردهاستفاده از خون و  هاي خونی

  هاي سازگاري خونهاي بنیادي خون ـ هموویژوالنس ـ آزمایشسلول

 کارشناس امور فنی صنایع (غذایی) 3349

شناسی مواد غذاییـ  تکنولوژي مواد غذایی شیمی موادغذاییـ  میکروب

 و طراحی(غلّات، لبنیات، گوشت، روغن، قند و کنسرو) ـ اصول مهندسی 

  کارخانجات مواد غذایی

 پزشک متخصص پزشکی قانونی 3350

 اخالق پزشکی

Forensic Pathology/Pekka Saukko, Bernard Knight / 
Fourth Edition / Taylor & Francis Group, LLC, CRC 
Press/ ٢٠١٦   
Forensic Pathology of Trauma/ Michael J. Shkrum, 
David A. Ramsay/ Humana Press Inc./ ٢٠٠٧ 

ـ چاپ روزنامه رسمی کشور به اضافه  1392کتاب قوانین مجازات اسالمی 

 آخرین چاپ آراء وحدت رویه

انسانی و اجتماعی ـ سنجش و ریاضی عمومی ـ کاربرد کامپیوتر در علوم کارشناس امور آزمون (اجرایی) 3351

 گیري ـ آمار و روش تحقیق ـ اصول مدیریت اندازه

 ـ هاداده ساختمان و الگوریتم طراحی ـ هاسیستم طراحی و تحلیل کارشناس امور آزمون (تنظیم برنامه) 3352

  هاداده پایگاه ـ شبکه امنیت و کامپیوتري هايشبکه

 سازي)کارشناس امور آزمون (آزمون 3353

گیري) ـ سنجی (نظریه کالسیک اندازهآمار و روش تحقیقـ  اصول روان

هاي روانی گیري ـ آزمونهاي جدید در اندازهها و روشنظریه

 تحصیلی، هوش و استعداد)(پیشرفت

 کارشناس امور آزمون (طرح و آمار) 3354

هاي گیري، روشهاي آماري، رگرسیون، نمونه(روشروش تحقیقـ  آمار 

گیري ـ طراحی و اجراي چندمتغیره) ـ اصول و مبانی سنجش و اندازه

 تحصیلیهاي پیشرفتآزمون

نفر)  نرسد، جذب افراد  20که تعداد متقاضیان هرکدام از عناوین شغلی مترجمی به حد معینی (تعداد تذکر مهم: درصورتی* 

 شغلی، از طریق آزمون عمومی و مصاحبه صورت خواهد گرفت.در آن عنوان 

   

ایران استخدام



٢٥ 

 نام و کد شهرستان، کد و نام استان-2جدول شماره 

 کد و نام استان  وکد شهرستان نام

، )1021شبستر (، )1017( سراب، )1025خداآفرین (، )1016( چاراویماق، )1014جلفا (، )1012تبریز (، )1010( بناب، )1009آباد (بستان، )1006اهر (، )1005اسکو (، )1001آذرشهر (

 ).1041) و هشترود (1040( هریس، )1038ورزقان (، )1036( میانه، )1032ملکان (، )1029مرند (، )1028مراغه (، )1026کلیبر (، )1023شیر (عجب

 آذربایجان

 شرقی
10 

، )1127( سلماس، )1124( سردشت، )1123خوي (، )1119چایپاره (، )1117چالدران (، )1115تکاب (، )1113پیرانشهر (، )1111پلدشت (، )1109بوکان (، )1106( اشنویه، )1104( ارومیه

 ).1140( ) و نقده1138( میاندوآب، )1135مهاباد (، )1133ماکو (، )1131شوط (، )1129دژ (شاهین

 آذربایجان

 غربی
11 

 12 اردبیل ).1225) و نیر (1222( نمین، )1219شهر (مشگین، )1215( گرمی، )1213کوثر (، )1201سرعین (، )1211( خلخال، )1208آباد (پارس، )1205سوار (بیله، )1202( اردبیل

، )1318خوانسار ( ، )1317شهر ( خمینی، )1316چادگان (، )1314( وکرونتیران، )1325( بویین میاندشت ، )1312( برخوار، )1310اصفهان ( ، )1304اردستان ( ، )1302( وبیدگلآران

ضا (   ، )1322شهرومیمه ( شاهین ، )1320( سمیرم ، )1321دهاقان (، )1340خوروبیابانک ( شهر ( ، )1326فریدن (، )1324شهر شان ، )1329( فالورجان، )1327فریدون ، )1332( کا

  ).1345) و نطنز (1342اد (آبنجف، )1341نائین (، )1338مبارکه (، )1336( لنجان، )1334گلپایگان (

 13 اصفهان

  40  الـبرز  ).4010) و نظرآباد (4008کرج (، )4012( فردیس، )4005طالقان (، )4003ساوجبالغ (، )4007اشتهارد (

 14 ایالم ).1418( ) و مهران1419ملکشاهی (، )1415( چرداول، )1414سیروان (، )1412( دهلران، )1410شهر (دره، )1408( بدره، )1407ایوان (، )1405( ایالم، )1403آبدانان (

 15 بوشهر ).1522( ) و گناوه1520( کنگان، )1519( عسلویه، )1518دیلم (، )1516دیر (، )1514دشتی (، )1511( دشتستان، )1506جم (، )1504( تنگستان، )1502بوشهر (

، )1620( شــمیرانات، )1615( ري، )1612کریم (رباط، )1609دماوند (، )1607تهران (، )1633پیشــوا (، )1616( پردیس، )1604پاکدشــت (، )1610بهارســتان (، )1602اســالمشــهر (

 ).1636( ) و ورامین1625مالرد (، )1635( قرچک، )1623قدس (، )1627فیروزکوه (، )1624شهریار (
 16 تهران

 ).1717( ) و لردگان1713کیار (، )1712کوهرنگ (، )1710( فارسان، )1709شهرکرد (، )1707( سامان، )1706( بن، )1705( بروجن، )1701( اردل
 و چهارمحال 

 بختیاري
17 

 نهبندان) و 1815قائنات (، )1811( فردوس، )1825طبس (، )1808سربیشه (  ، )1807سرایان ( ، )1813زیرکوه (، )1805درمیان (، )1801خوسف ( ، )1802بیرجند (، )1810بشرویه ( 

)1818.( 
 18 جنوبی خراسان

آباد   خلیل ، )1928چناران ( ، )1926جوین (، )1923جغتاي ( ، )1922( حیدریه  تربت ، )1916جام ( تربت ، )1909تایباد (  ، )1906بینالود ( ، )1905بردســـکن (، )1901بجســـتان ( ، )1908باخرز ( 

،  )1951قوچان (، )1912فیروزه (، )1949فریمان (، )1947سرخس (، )1945سبزوار (، )1920زاوه (، )1940رشتخوار (، )1937(درگز ، )1942داورزن (، )1941خوشاب (، )1934( خواف، )1930(

 ).1965) و نیشابور (1962والت (مه، )1960مشهد (، )1957گناباد (، )1955کالت (، )1953کاشمر (

 19 رضوي خراسان

 20 شمالی خراسان ).2016وسملقان () و مانه2017گرمه (، )2013فاروج (، )2011( شیروان، )2003( رازوجرگالن، )2008جاجرم (، )2005بجنورد (، )2002اسفراین (

، )2124بهبهان (، )2120بندرماهشــهر (، )2110باوي (، )2117ملک (باغ، )2115ایذه (، )2112اهواز (، )2109اندیمشــک (، )2107اندیکا (، )2104امیدیه (، )2121آغاجاري (، )2102آبادان (

گتوند ، )2166کارون (، )2140شوشتر (، )2138( شوش، )2135شادگان (، )2134رامهرمز (، )2132رامشیر (، )2131آزادگان (دشت، )2129دزفول (، )2125خرمشهر (، )2111( حمیدیه

 ).2151) و هویزه (2150هندیجان (، )2148هفتگل (، )2146( مسجدسلیمان، )2144اللی (، )2142(

 21 خوزستان

 22 زنجان ).2216( نشان) و ماه2214طارم (، )2201سلطانیه (، )2212( زنجان، )2209خرمدره (، )2208( خدابنده، )2204ایجرود (، )2202ابهر (

 23 سمنان ).2308) و میامی (2313مهدي شهر (، )2311گرمسار (، )2307شاهرود (، )2304سمنان ()، 2303سرخه (، )2302( دامغان، )2309آرادان (

شهر (  سوران (   ، )2429سرباز ( ، )2425سراوان ( ، )2422زهک (، )2418( زاهدان، )2414( زابل، )2411دلگان (، )2408( خاش، )2406بهار (چاه، )2403ایران ،  )2437فنوج (، )2430سیب 

 ).2435) و هیرمند (2448هامون (، )2446نیمروز (، )2440شهر (نیک، )2419میرجاوه (، )2416مهرستان (، )2433کنارك (، )2438قصرقند (

 و  سیستان

 بلوچستان
24 

ــنجان، )2501آباده ( ــتهبان (، )2502( ارس ــارگاد (، )2509بوانات (، )2507اقلید (، )2504اس ــتم ، )2522( داراب، )2519خنج (، )2516بید (خرم، )2581خرامه (، )2515جهرم (، )2510پاس رس

شبند ( ، )2536شیراز ( ، )2531سروستان (  ، )2528( سپیدان ، )2526دشت ( زرین، )2524( ،  )2535کوار (، )2551کازرون (، )2546قیروکارزین (، )2543فیروزآباد (، )2541فسا ( ، )2538فرا

 ).2576(ریز ) و نی2571مهر (، )2568( ممسنی، )2565مرودشت (، )2561المرد (، )2558الرستان (، )2557گراش (

 25 فارس

 26 قزوین ).2619( ) و قزوین2614( تاکستان، )2610زهرا ( بوئین، )2604البرز (، )2606آوج (، )2602آبیک (

 27 قم ).2704( قم

 28 کردستان ).2827( ) و مریوان2823کامیاران (، )2822( قروه، )2819( سنندج، )2817سقز (، )2814سروآباد (، )2812( دیواندره، )2809دهگالن (، )2807بیجار (، )2802بانه (

سیر ( ، )2903( بافت، )2915انار (، )2901ارزوئیه ( سنجان ( ، )2914راور (، )2902رابر (، )2912جیرفت (، )2908بم (، )2905برد ، )2923ریگان (، )2921رودبارجنوب (، )2918رف

، )2944( کهنوج، )2942کوهبنان (، )2940( کرمان، )2934گنج (قلعه، )2907فهرج (، )2943فاریاب (، )2932عنبرآباد (، )2929شهربابک ( ، )2927( سیرجان ، )2924زرند (

 ).2909) و نرماشیر (2946منوجان (

 29 کرمان

سالم  شیرین  ، )3018صحنه ( ، )3016سنقر ( ، )3014ذهاب ( سرپل ، )3013روانسر ( ، )3011داالهو (، )3009جوانرود (، )3007ثالث باباجانی (، )3004( پاوه، )3002( آبادغربا   قصر

 ).3029( ) و هرسین3027( گیالنغرب، )3025کنگاور (، )3024کرمانشاه (، )3020(
 30 کرمانشاه

 ).3113( ) و لنده3116( گچساران، )3114( کهگیلویه، )3108دنا (، )3110چرام (، )3105بهمئی (، )3103بویراحمد (، )3115باشت (
 و  کهگیلویه

 بویراحمد
31 

ــهر ( ندرگز ( ، )3203قال (آق، )3202آزادشـ یان ( ، )3208( ترکمن، )3205ب باد ( علی، )3210رام ، )3217( گرگان ، )3222گالیکش ( ، )3215( کالله ، )3213کردکوي (، )3212آ

 ).3223( ) و مینودشت3221مراوه تپه (، )3219( گنبدکاووس، )3207گمیشان (
 32 گلستان

ستارا (  ستانه ، )3302آ شرفیه آ شت ( ، )3307بندرانزلی (، )3306املش (، )3304( ا شهر (   ، )3313ر ضوان سر ( ، )3319رودبار (، )3315ر  شفت ، )3325سیاهکل ( ، )3323رود

 ).3343( ) و ماسال3341لنگرود (، )3338( الهیجان، )3336( فومن، )3334( طوالش، )3329سرا (صومعه، )3327(
 33 گیالن

) و 3422( ســلســله ، )3424رومشــکان (، )3418دوره (، )3417دورود (، )3415( دلفان، )3413آباد (خرم، )3408پلدختر (، )3407بروجرد (، )3405الیگودرز (، )3402ازنا (

 ).3427کوهدشت (
 34 لرستان

 سوادکوه ، )3530( سوادکوه ، )3527ساري ( ، )3523رامسر ( ، )3522( چالوس، )3520جویبار (، )3517( تنکابن، )3513بهشهر ( ، )3512بابلسر ( ، )3509بابل (، )3503آمل (

،  )3528میاندورود (، )3538محمودآباد (، )3536گلوگاه (، )3521( کالردشت ، )3534شهر ( قائم، )3532فریدونکنار (، )3516آباد (عباس، )3533( سیمرغ ، )3529شمالی ( 

 ).3545) و نوشهر (3543نور (، )3539نکاء (

 35 مازندران

کمیجان ، )3604فراهان (، )3617شـازند ( ، )3613سـاوه ( ، )3612زرندیه (، )3610دلیجان (، )3609خنداب (، )3607( خمین، )3605( تفرش، )3603آشـتیان ( ، )3602( اراك

 ).3620) و محالت (3618(
 36 مرکزي

 رودان، )3722خمیر (، )3720آباد (حاجی، )3717( جاسـک ، )3714پارسـیان ( ، )3712بندرلنگه (، )3709بندرعباس (، )3715بشـاگرد ( ، )3705بسـتک ( ، )3702ابوموسـی ( 

 ).3734) و میناب (3730( قشم، )3728سیریک (، )3726(
 37 هرمزگان

 38 همدان ).3823( ) و همدان3820نهاوند (، )3816مالیر (، )3812( کبودرآهنگ، )3822فامنین (، )3809( رزن، )3806تویسرکان (، )3804بهار (، )3801اسدآباد (

 39 یزد ).3920) و یزد (3918میبد (، )3917مهریز (، )3910خاتم (، )3908( تفت، )3906بهاباد (، )3907بافق (، )3913اشکذر (، )3905اردکان (، )3902ابرکوه (

  41  خارج از کشور  نام درج نمایند.را در بند مربوط در تقاضانامه ثبت 9999کد ، باشدشناسنامه و یا اقامت آنان خارج از کشور میصدور ، داوطلبانی که محل تولد

ایران استخدام
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  قسمت الف

  

  ،هاي آزادویژه داوطلبان سهمیه

  درصد معلولین عادي 3درصد ایثارگران و  5
    

ایران استخدام
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 امور اجتماعی استان البرزکار و ، اداره کل تعاون	هايفهرست شغل محل

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد / زن  آزاد  اشتهارد-البرز  بازرس کار  10001

  10001	يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

 مهندسی عمران عمران: 31903-لیسانس)( مهندسی مکانیک: 31324-لیسانس)( مهندسی مواد: 31316-لیسانس)( حفاظت و بهداشت کار: 30415

  لیسانس)( مهندس برق صنعتی گرایش قدرت: 32657-لیسانس)(

  1  مرد / زن  آزاد  ساوجبالغ-البرز  کارشناس روابط کار  10002

  10002 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

: 31836-لیسانس)( اجتماعی گرایش پژوهشگري علوم اجتماعیعلوم : 31638-لیسانس)( تعاون و رفاه اجتماعی: 30294-: حقوق (لیسانس)30417

  )لیسانسفوق( حقوق جزا جرم شناسی

  1  مرد / زن  آزاد  نظرآباد-البرز  کارشناس مطالعات اجتماعی  10003

  10003 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  لیسانس)( مدیریت دولتی: 31051-لیسانس)( روان شناسی: 30507-)لیسانسفوق( خدمات اجتماعی: 30451-لیسانس)( جامعه شناسی: 30356

  

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز	هايفهرست شغل محل

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد / زن  آزاد  ساوجبالغ-البرز  حسابدار  10005

  10005 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  )لیسانسفوق، لیسانس( حسابداري: 30408

  1  مرد / زن  آزاد  ساوجبالغ-البرز  کارشناس حقوقی  10006

  1  مرد / زن  آزاد  نظرآباد-البرز  کارشناس حقوقی  10007

  10007، 10006  يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

: 32084-)لیسانسفوق، لیسانس( حقوق عمومی: 31686-)لیسانسفوق، لیسانس( علوم قضایی: 30804-)لیسانسفوق، لیسانس( حقوق قضایی: 30435

  )لیسانسفوق، لیسانس( حقوق محیط زیست

  1  مرد  آزاد  ساوجبالغ-البرز  مأمور اجرایی محیط زیست  10008

  10008 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

: 31003-دیپلم)( دیپلم کامل متوسطه: 30486-فوق دیپلم)( داريآبخیزتکنولوژي مرتع و : 30353-فوق دیپلم)( تکنولوژي محیط زیست: 30352

  فوق دیپلم)( کشاورزي: 31470-فوق دیپلم)( محیط زیست

  1  مرد  آزاد  طالقان-البرز  مأمور اجرایی محیط زیست  10009

  1  مرد  آزاد  طالقان-البرز  مأمور اجرایی محیط زیست  10010

  10010، 10009  يشمارههاي) ( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

: 31470-دیپلم)( دیپلم کامل متوسطه: 30486-فوق دیپلم)( داريآبخیزتکنولوژي مرتع و : 30353-فوق دیپلم)( تکنولوژي محیط زیست: 30352

  فوق دیپلم)( کشاورزي

  

  

ایران استخدام

http://telegram.me/iranestekhdam24
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  اداره کل دامپزشکی استان البرز	هايفهرست شغل محل

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  2  مرد / زن  آزاد  ساوجبالغ-البرز  کاردان دامپزشکی  10014

  10014 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  فوق دیپلم)( هی دامپزشکیآزمایشگاعلوم : 30723-فوق دیپلم)( دامپزشکی: 30458-فوق دیپلم)( بهداشت یار دامپزشکی: 30194

  1  مرد / زن  آزاد  ساوجبالغ-البرز  کارشناس امور اداري  10015

  10015 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

 مدیریت صنعتی: 31065-)لیسانسفوقها (مدیریت سیستم: 31059-لیسانس)( مدیریت دولتی: 31051-لیسانس)( MBAمدیریت : 31018

  )لیسانسفوق( مدیریت منابع انسانی: 31079-لیسانس)(

10016  
کارشناس بهداشت دام و 

  ي دامیهافرآورده
  2  مرد / زن  آزاد  ساوجبالغ-البرز

10017  
کارشناس بهداشت دام و 

  ي دامیهافرآورده
  1  مرد / زن  آزاد  نظرآباد-البرز

  10017، 10016  يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

، دکتري( دامپزشکی: 30458-)لیسانسفوق، لیسانس( دامیبهداشت مواد غذایی با منشاء : 30183-)لیسانسفوق، لیسانس( بهداشت گوشت: 30179

  دکتراي تخصصی)

10018  
کارشناس پیشگیري و 

  ي دامیهامبارزه با بیماري
  1  مرد / زن  آزاد  ساوجبالغ-البرز

  10018 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  دکتراي تخصصی)، دکتري( دامپزشکی: 30458

  1  مرد / زن  آزاد  ساوجبالغ-البرز  مگر سیستکارشناس تحلیل  10019

  10019 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  لیسانس)( افزارنرممهندسی کامپیوتر گرایش : 31887
  

 اداره کل راه و شهرسازي استان البرز	هايفهرست شغل محل

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد / زن  آزاد  ساوجبالغ -البرز  کارشناس امور اداري  10023

  1  مرد / زن  آزاد  نظرآباد-البرز  کارشناس امور اداري  10024

  10024، 10023 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  )لیسانسفوق( مدیریت منابع انسانی: 31079-لیسانس)( مدیریت دولتی: 31051-لیسانس)( حسابداري: 30408

  1  مرد / زن  آزاد  طالقان-البرز  کارشناس حقوقی  10025

  10025 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

، لیسانسفوق( حقوق عمومی: 31686-دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( حقوق خصوصی: 30431-دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( حقوق: 30417

  دکتري)

  

   

ایران استخدام



٢٩ 

 اداره کل راه و شهرسازي استان البرز	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  شغل محلکد 

10026  
ساختمان و ، کارشناس راه

  1شهرسازي
  2  مرد / زن  آزاد  ساوجبالغ-البرز

10027  
ساختمان و ، کارشناس راه

  1شهرسازي
  2  مرد / زن  آزاد  طالقان-البرز

  10027، 10026 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

 مهندسی عمران گرایش عمران: 31262-)لیسانسفوق(اي منطقه -شهري  ریزيبرنامهطراحی و : 30703-)لیسانسفوق، لیسانس( شهرسازي: 30657

  )لیسانسفوق( شهري ریزيبرنامه: 32669-لیسانس)( نقشه برداري: 31421-لیسانس)(

10028  
ساختمان و ، کارشناس راه

  1شهرسازي
  1  مرد / زن  آزاد  نظرآباد-البرز

  10028 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

: 32669-)،لیسانس( نقشه برداري: 31421-دکتري)، لیسانسفوق( معماري: 31131-)لیسانسفوق(اي منطقه -شهري  ریزيبرنامهطراحی و : 30703

  )لیسانسفوق( شهري ریزيبرنامه

  1  مرد / زن  آزاد  ساوجبالغ-البرز  کارشناس معماري  10029

  1  مرد / زن  آزاد  نظرآباد-البرز  معماريکارشناس   10030

  10030، 10029  يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

: 31131-دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس(اي منطقه -شهري  ریزيبرنامهطراحی و : 30703-دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( شهرسازي: 30657

  دکتري)، لیسانسفوق( معماريمهندسی : 31300-دکتري)، لیسانسفوق( معماري

  

معدن و تجارت استان البرز، اداره کل صنعت	هايفهرست شغل محل  

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

10034  
 کارشناس امور فنی صنایع

  (غذایی)
  1  مرد / زن  آزاد  نظرآبادمعدن و تجارت شهرستان ، صنعت -البرز

  10034 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  )لیسانسفوق( مهندسی صنایع غذایی: 31244

  1  مرد  آزاد  ساوجبالغمعدن و تجارت شهرستان ، صنعت -البرز  کارشناس امور معادن  10035

  10035 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  )لیسانسفوق( مهندسی معدن گرایش استخراج و اکتشاف: 31870

  1  مرد / زن  آزاد  نظرآبادمعدن و تجارت شهرستان ، صنعت -البرز  داخلیکارشناس بازرگانی   10036

  10036 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  )لیسانسفوق( مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی: 32310-لیسانس)( مدیریت بازرگانی: 31034

  

ایران استخدام



٣٠ 

 البرزاداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 	هايفهرست شغل محل

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد / زن  آزاد  ساوجبالغ-البرز  کارشناس امور فرهنگی  10038

  10038 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

مدیریت : 31029-دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( زبان و ادبیات فارسی: 30542-دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( الهیات و معارف اسالمی: 30093

  دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( امور فرهنگی

  1  مرد / زن  آزاد  طالقان-البرز  کارشناس امور فرهنگی  10039

  10039 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( مدیریت امور فرهنگی: 31029

  1  مرد / زن  آزاد  ساوجبالغ-البرز  کارشناس امور هنري  10040

  10040 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

-)لیسانسفوق، لیسانس( هنرهاي تجسمی: 31435-)لیسانسفوق، لیسانس( گرافیک: 30978-)لیسانسفوق، لیسانس( عکاسی و فیلم برداري: 30894

  )لیسانسفوق، لیسانس( هنرهاي نمایشی: 31437

 

 منابع طبیعی استان البرزاداره کل 	هايفهرست شغل محل

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد / زن  آزاد  نظرآباد -البرز  حسابدار  10042

  10042 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  )لیسانسفوق( مالیمدیریت : 31074-)لیسانسفوق، لیسانس( حسابداري: 30408-)لیسانسفوق، لیسانس( امور مالی و مالیاتی: 30116

  1  مرد / زن  آزاد  ساوجبالغ-البرز  داريآبخیزکارشناس   10043

  1  مرد / زن  آزاد  نظرآباد-البرز  داريآبخیزکارشناس   10044

  10044، 10043  يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  لیسانس)( مهندسی ابیاري: 31156-لیسانس)( داريآبخیزمرتع و : 31097-)لیسانسفوق( داريآبخیز: 30007

10045  
کارشناس اطالعات جغرافیا 

  و سنجش از راه دور
  1  مرد  آزاد  طالقان-البرز

  10045 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  )لیسانسفوق( GISمهندسی عمران گرایش سنجش از دور : 31259-لیسانس)( جغرافیاي انسانی: 30367-)لیسانسفوق( داريآبخیز: 30007

  1  مرد / زن  آزاد  اشتهارد-البرز  کارشناس امور زمین  10046

  10046 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

مرتع و : 31097-)لیسانسفوق( مرتع داري: 31096-لیسانس)( احیاء و بهره برداري از مناطق بیابانی: 30049-)لیسانسفوق( داريآبخیز: 30007

  لیسانس)( داريآبخیز

  1  مرد / زن  آزاد  اشتهارد-البرز  کارشناس جنگل و مرتع  10047

  1  مرد / زن  آزاد  ساوجبالغ-البرز  کارشناس جنگل و مرتع  10048

ایران استخدام



٣١ 

 اداره کل منابع طبیعی استان البرز	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد  آزاد  طالقان-البرز  کارشناس جنگل و مرتع  10049

  1  مرد / زن  آزاد  نظرآباد-البرز  کارشناس جنگل و مرتع  10050

  10050، 10049، 10048، 10047  يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

 مرتع داري)، داريآبخیزجنگلداري. مرتع و ( مهندسی منابع طبیعی: 31673-)لیسانسفوق، لیسانس( احیاء و بهره برداري از مناطق بیابانی: 30049

  )لیسانسفوق( داري)جنگل شناسی و اکولوژي جنگل. مرتع، جنگلداري، داري(آبخیز مهندسی منابع طبیعی: 31680-لیسانس)(

  1  مرد / زن  آزاد  ساوجبالغ-البرز  کارشناس حقوقی  10051

  10051 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  )لیسانسفوق( حقوق عمومی: 31686-)لیسانسفوق، لیسانس( حقوق قضایی: 30435-لیسانس)( حقوق: 30417

  

اداره کل هواشناسی استان البرز	هايفهرست شغل محل  

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

10056  
کارشناس هواشناس 

  همدیدي
  2  مرد  آزاد  اشتهارد-البرز

10057  
کارشناس هواشناس 

  همدیدي
  1  مرد  آزاد  طالقان-البرز

10058  
کارشناس هواشناس 

  همدیدي
  1  مرد  آزاد  نظرآباد-البرز

  10059، 10058، 10057، 10056  يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  لیسانس)( فیزیک: 31582-لیسانس)( افزارنرمکامپیوترگرایش : 31464-لیسانس)( هواشناسی: 31438
  

 استانداري استان البرز	هايفهرست شغل محل

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  شغل محلکد 

  1  مرد / زن  آزاد  فرمانداري-طالقان-البرز  حسابدار  10060

  10060 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  لیسانس)( مدیریت مالی: 31074-لیسانس)( حسابداري: 30408

  1  مرد / زن  آزاد  فرمانداري-طالقان-البرز  کارشناس امور اداري  10061

  10061 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

 مدیریت منابع انسانی: 31079-لیسانس)( مدیریت دولتی: 31051-)لیسانسفوق( مدیریت اجرایی: 31021-)لیسانسفوق( MBAمدیریت : 31018

  )لیسانسفوق( مدیریت منابع انسانی: 31861-)لیسانسفوق(

  1  مرد  آزاد  فرمانداري-ساوجبالغ-البرز  کارشناس امور امنیتی  10062

  10062 يشماره محلتحصیلی شغل  شرایط احراز

علوم انتظامی گرایش : 32659-)لیسانسفوق، لیسانس( علوم سیاسی گرایش امنیت ملی: 32191-)لیسانسفوق، لیسانس( ايمطالعات منطقه: 31117

، لیسانس( مدیریت امنیت و اطالعات انتظامی: 32661-)لیسانسفوق، لیسانس( اطالعات و امنیت ملی عمومی: 32660-)لیسانسفوق( اطالعات

  )لیسانسفوق، لیسانس( اطالعات)( علوم انتظامی: 32784-)لیسانسفوق، لیسانس( امنیت ملی)(، مدیریت اطالعاتی: 32662-)لیسانسفوق

ایران استخدام



٣٢ 

 استانداري استان البرز	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  خدمتمحل   شغل  کد شغل محل

  1  مرد  آزاد  فرمانداري-فردیس-البرز  کارشناس امور امنیتی  10063

  10063 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

اطالعات و امنیت ملی : 32660-)لیسانسفوق، لیسانس( علوم سیاسی گرایش امنیت ملی: 32191-)لیسانسفوق، لیسانس( ايمطالعات منطقه: 31117

 امنیت ملی)(، مدیریت اطالعاتی: 32662-)لیسانسفوق، لیسانس( مدیریت امنیت و اطالعات انتظامی: 32661-)لیسانسفوق، لیسانس( عمومی

  )لیسانسفوق، لیسانس( اطالعات)( علوم انتظامی: 32784-)لیسانسفوق، لیسانس(

  1  / زن مرد  آزاد  فرمانداري-اشتهارد-البرز  مگر سیستکارشناس تحلیل  10064

  1  مرد / زن  آزاد  فرمانداري-طالقان-البرز  مگر سیستکارشناس تحلیل  10065

  10065، 10064  يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

-لیسانس)( افزارنرممهندسی کامپیوتر گرایش : 31887-)لیسانسفوق( افزارنرممهندسی : 31340-)لیسانسفوق( مهندسی فناوري اطالعات: 31280

  لیسانس)( علوم کامپیوتر: 32173

  1  مرد / زن  آزاد  فرمانداري-فردیس-البرز  مگر سیستکارشناس تحلیل  10066

  10066 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

مهندسی : 32213-لیسانس)( علوم کامپیوتر: 32173-لیسانس)( افزارنرممهندسی کامپیوتر گرایش : 31887-)لیسانسفوق( افزارنرممهندسی : 31340

  )لیسانسفوق( ITفناوري اطالعات 

  1  مرد / زن  آزاد  فرمانداري-اشتهارد-البرز  کارشناس حقوقی  10067

  10067 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

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

  )لیسانسفوق(

  1  مرد / زن  آزاد  فرمانداري-طالقان-البرز  کارشناس حقوقی  10068

  10068 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

 حقوق عمومی: 31686-)لیسانسفوق( علوم جزا و جرم شناسی: 30771-)لیسانسفوق( حقوق خصوصی: 30431-لیسانس)( حقوق: 30417

  )لیسانسفوق(

  1  مرد / زن  آزاد  فرمانداري-فردیس-البرز  کارشناس حقوقی  10069

  10069 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

 معارف اسالمی و حقوق: 31122-)لیسانسفوق( حقوق خصوصی: 30431-)لیسانسفوق( حقوق جزا و جرم شناسی: 30429-لیسانس)( حقوق: 30417

  )لیسانسفوق( حقوق عمومی: 31686-)لیسانسفوق(

  1  مرد / زن  آزاد  فرمانداري-اشتهارد-البرز  کارشناس کشوري مدنی  10072

  10072 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

-)لیسانسفوق( خدمات اجتماعی: 30451-لیسانس)( حقوق: 30417-لیسانس)( جامعه شناسی: 30356-)لیسانسفوق( اجتماعی ریزيبرنامه: 30155

: 31051-)لیسانسفوق( علوم سیاسی: 30797-)لیسانسفوق( علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسی: 30729-)لیسانسفوق( بین الملل روابط: 30501

  لیسانس)( شناسی مردم: 32288-)لیسانسفوق( علوم اجتماعی گرایش ارتباطات اجتماعی: 31905-لیسانس)( مدیریت دولتی

ایران استخدام
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٣٣ 

 استان البرزاستانداري 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

10070  
کشوري  امور کارشناس

  مدنی
  1  مرد / زن  آزاد  فرمانداري-اشتهارد-البرز

  10070 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

-)لیسانسفوق( حقوق بین الملل: 30423-لیسانس)( حقوق: 30417-لیسانس)( جامعه شناسی: 30356-)لیسانسفوق( اجتماعی ریزيبرنامه: 30155

-)لیسانسفوق( علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسی: 30729-)لیسانسفوق( روابط بین الملل: 30501-)لیسانسفوق( خدمات اجتماعی: 30451

: 32288 -)لیسانسفوق( ات اجتماعیعلوم اجتماعی گرایش ارتباط: 31905-لیسانس)( مدیریت دولتی: 31051-)لیسانسفوق( علوم سیاسی: 30797

  لیسانس)( شناسی مردم

10071  
کشوري  امورکارشناس 

  مدنی
  1  مرد / زن  آزاد  فرمانداري-اشتهارد-البرز

  10071 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

علوم اجتماعی گرایش : 30729-)لیسانسفوق( خدمات اجتماعی: 30451-لیسانس)( حقوق: 30417-)لیسانسفوق( اجتماعی ریزيبرنامه: 30155

جغرافیا : 32666-)لیسانسفوق( علوم اجتماعی گرایش ارتباطات اجتماعی: 31905-لیسانس)( مدیریت دولتی: 31051-)لیسانسفوق( جامعه شناسی

  )لیسانسفوق( روستایی ریزيبرنامهگرایش 

10073  
کشوري  امورکارشناس 

  مدنی
  1  مرد / زن  آزاد  رچندابخشداري -ساوجبالغ-البرز

  10073 يشماره محلتحصیلی شغل  شرایط احراز

-)لیسانسفوق( خدمات اجتماعی: 30451-لیسانس)( حقوق: 30417-لیسانس)( جامعه شناسی: 30356-)لیسانسفوق( اجتماعی ریزيبرنامه: 30155

: 31051-)لیسانسفوق( علوم سیاسی: 30797-)لیسانسفوق( شناسیعلوم اجتماعی گرایش جامعه : 30729-)لیسانسفوق( روابط بین الملل: 30501

  لیسانس)( شناسی مردم: 32288-)لیسانسفوق( ارتباطات علوم اجتماعی: 31731-لیسانس)( مدیریت دولتی

10074  
کشوري  امورکارشناس 

  مدنی

 فرمانداري طالقاناري باال بخشد-طالقان-البرز

  طالقان
  1  مرد / زن  آزاد

  10074 يشماره محل تحصیلی شغل  احرازشرایط 

علوم اجتماعی گرایش : 30729-)لیسانسفوق( خدمات اجتماعی: 30451-لیسانس)( حقوق: 30417-)لیسانسفوق( اجتماعی ریزيبرنامه: 30155

جغرافیا : 32666-)لیسانسفوق( علوم اجتماعی گرایش ارتباطات اجتماعی: 31905-لیسانس)( مدیریت دولتی: 31051-)لیسانسفوق( جامعه شناسی

  )لیسانسفوق( روستایی ریزيبرنامهگرایش 

10075  
کشوري  امور کارشناس

  مدنی
  1  مرد / زن  آزاد  طالقانبخشداري مرکزي -طالقان-لبرزا

  10075 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

-)لیسانسفوق( خدمات اجتماعی: 30451-لیسانس)( حقوق: 30417-لیسانس)( جامعه شناسی: 30356-)لیسانسفوق( اجتماعی ریزيبرنامه: 30155

: 31051-)لیسانسفوق( علوم سیاسی: 30797-)لیسانسفوق( علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسی: 30729-)لیسانسفوق( روابط بین الملل: 30501

  لیسانس)( شناسی مردم: 32288-)لیسانسقفو( علوم اجتماعی گرایش ارتباطات اجتماعی: 31905-لیسانس)( مدیریت دولتی

10077  
کشوري  امورکارشناس 

  مدنی
  1  مرد / زن  آزاد  فرمانداري-طالقان-البرز

  10077 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

اجتماعی گرایش  علوم: 30729-)لیسانسفوق( خدمات اجتماعی: 30451-لیسانس)( حقوق: 30417-)لیسانسفوق( اجتماعی ریزيبرنامه: 30155

جغرافیا : 32666-)لیسانسفوق( علوم اجتماعی گرایش ارتباطات اجتماعی: 31905-لیسانس)( مدیریت دولتی: 31051-)لیسانسفوق( جامعه شناسی

  )لیسانسفوق( روستایی ریزيبرنامهگرایش 

  

ایران استخدام



٣٤ 

 استانداري استان البرز	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

10076  
کشوري  امورکارشناس 

  مدنی
  1  زن  آزاد  فرمانداري-طالقان-البرز

  10076 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

علوم اجتماعی : 30729-)لیسانسفوق( خدمات اجتماعی: 30451-لیسانس)( جامعه شناسی: 30356-)لیسانسفوق( اجتماعی ریزيبرنامه: 30155

: 32288-)لیسانسفوق( علوم اجتماعی گرایش ارتباطات اجتماعی: 31905 -)لیسانسفوق( علوم سیاسی: 30797-)لیسانسفوق( شناسی گرایش جامعه

  )لیسانسفوق( مطالعات زنان گرایش زن و خانواده: 32667-لیسانس)( شناسی مردم

10078  
کشوري  امورکارشناس 

  مدنی
  1  مرد / زن  آزاد  فرمانداري-طالقان-البرز

  10078 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

-)لیسانسفوق( حقوق بین الملل: 30423-لیسانس)( حقوق: 30417-لیسانس)( جامعه شناسی: 30356-)لیسانسفوق( اجتماعی ریزيبرنامه: 30155

-)لیسانسفوق( اجتماعی گرایش جامعه شناسیعلوم : 30729-)لیسانسفوق( روابط بین الملل: 30501-)لیسانسفوق( خدمات اجتماعی: 30451

: 32288 -)لیسانسفوق( علوم اجتماعی گرایش ارتباطات اجتماعی: 31905-لیسانس)( مدیریت دولتی: 31051-)لیسانسفوق( علوم سیاسی: 30797

  لیسانس)( شناسی مردم

10079  
کشوري  امور کارشناس

  مدنی
  1  مرد / زن  آزاد  فرمانداري-طالقان-البرز

  10079 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

-)لیسانسفوق( خدمات اجتماعی: 30451-لیسانس)( حقوق: 30417-لیسانس)( جامعه شناسی: 30356-)لیسانسفوق( اجتماعی ریزيبرنامه: 30155

: 31051-)لیسانسفوق( علوم سیاسی: 30797-)لیسانسفوق( علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسی: 30729-)لیسانسفوق( روابط بین الملل: 30501

  لیسانس)( شناسی مردم: 32288-)لیسانسفوق( علوم اجتماعی گرایش ارتباطات اجتماعی: 31905-لیسانس)( مدیریت دولتی

10080  
کشوري  امور کارشناس

  مدنی
  1  مرد / زن  آزاد  فردیسبخشداري مرکزي -فردیس-البرز

  10080 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

علوم اجتماعی : 30729-)لیسانسفوق( خدمات اجتماعی: 30451-لیسانس)( جامعه شناسی: 30356-)لیسانسفوق( اجتماعی ریزيبرنامه: 30155

: 32288-)لیسانسفوق( علوم اجتماعی گرایش ارتباطات اجتماعی: 31905 -)لیسانسفوق( علوم سیاسی: 30797-)لیسانسفوق( گرایش جامعه شناسی

  )لیسانسفوق( روستایی ریزيبرنامهجغرافیا گرایش : 32666-لیسانس)( شناسی مردم

10081  
کشوري  امورکارشناس 

  مدنی
  1  مرد / زن  آزاد  مشکین دشتبخشداري -فردیس-البرز

  10081 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

علوم اجتماعی : 30729-)لیسانسفوق( خدمات اجتماعی: 30451-لیسانس)( شناسیجامعه : 30356-)لیسانسفوق( اجتماعی ریزيبرنامه: 30155

: 32288-)لیسانسفوق( علوم اجتماعی گرایش ارتباطات اجتماعی: 31905-)لیسانسفوق( علوم سیاسی: 30797-)لیسانسفوق( گرایش جامعه شناسی

  )لیسانسقفو( مطالعات زنان گرایش زن و خانواده: 32667-لیسانس)( شناسی مردم

10083  
کشوري  امورکارشناس 

  مدنی
  1  مرد / زن  آزاد  فرمانداري-فردیس-البرز

  10083 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

 شهري و روستایی ریزيبرنامهجغرافیاي انسانی گرایش : 30368-لیسانس)( جامعه شناسی: 30356-)لیسانسفوق( اجتماعی ریزيبرنامه: 30155

 علوم سیاسی: 30797-)لیسانسفوق( علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسی: 30729-)لیسانسفوق( خدمات اجتماعی: 30451-)لیسانسفوق(

-لیسانس)( شناسی مردم: 32288-)لیسانسفوق( علوم اجتماعی گرایش ارتباطات اجتماعی: 31905-لیسانس)( مشاوره: 31104-)لیسانسفوق(

  )لیسانسفوق( ایش زن و خانوادهمطالعات زنان گر: 32667

  

ایران استخدام



٣٥ 

 استانداري استان البرز	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

10082  
کشوري  امورکارشناس 

  مدنی
  1  زن  آزاد  فرمانداري-فردیس-البرز

  10082 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

علوم اجتماعی : 30729-)لیسانسفوق( خدمات اجتماعی: 30451-لیسانس)( جامعه شناسی: 30356-)لیسانسفوق( اجتماعی ریزيبرنامه: 30155

: 32288-)لیسانسفوق( علوم اجتماعی گرایش ارتباطات اجتماعی: 31905 -)لیسانسفوق( علوم سیاسی: 30797-)لیسانسفوق( گرایش جامعه شناسی

  )لیسانسفوق( نان گرایش زن و خانوادهمطالعات ز: 32667-لیسانس)( شناسی مردم

10084  
کارشناس مطالعات 

  اجتماعی
  1  مرد / زن  آزاد  پلنگ آبادبخشداري -اشتهارد-البرز

10085  
کارشناس مطالعات 

  اجتماعی
  1  مرد / زن  آزاد  طالقانبخشداري باال -طالقان-البرز

  10085، 10084  يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

روان شناسی : 30510-)لیسانسفوق( خدمات اجتماعی: 30451-لیسانس)( جامعه شناسی: 30356-)لیسانسفوق( اجتماعی ریزيبرنامه: 30155

علوم اجتماعی گرایش جامعه : 30729-)لیسانسفوق( روزنامه نگاري: 30525-لیسانس)( روان شناسی بالینی: 30511-لیسانس)( اصالح و تربیت

روان شناسی : 31913-)لیسانسفوق( علوم اجتماعی گرایش ارتباطات اجتماعی: 31905-لیسانس)( مدیریت دولتی: 31051-)لیسانسفوق( شناسی

  )لیسانسفوق( مطالعات زنان گرایش زن و خانواده: 32667-لیسانس)( شناسی مردم: 32288-لیسانس)( عمومی

10086  
کارشناس مطالعات 

  اجتماعی
  1  مرد / زن  آزاد  طالقانبخشداري مرکزي -طالقان-لبرزا

  10086 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

روان شناسی : 30510-)لیسانسفوق( خدمات اجتماعی: 30451-لیسانس)( جامعه شناسی: 30356-)لیسانسفوق( اجتماعی ریزيبرنامه: 30155

علوم : 31905-)لیسانسفوق( علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسی: 30729-لیسانس)( روان شناسی بالینی: 30511-لیسانس)( اصالح و تربیت

مطالعات زنان : 32667-لیسانس)( شناسی مردم: 32288-لیسانس)( روان شناسی عمومی: 31913-)لیسانسفوق( اجتماعی گرایش ارتباطات اجتماعی

  )لیسانسفوق( گرایش زن و خانواده

10087  
کارشناس مطالعات 

  اجتماعی
  1  مرد / زن  آزاد  فرمانداري-طالقان-البرز

  10087 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

روان شناسی : 30510-)لیسانسفوق( خدمات اجتماعی: 30451-لیسانس)( جامعه شناسی: 30356-)لیسانسفوق( اجتماعی ریزيبرنامه: 30155

علوم اجتماعی گرایش جامعه : 30729-)لیسانسفوق( روزنامه نگاري: 30525-لیسانس)( بالینیروان شناسی : 30511-لیسانس)( اصالح و تربیت

روان شناسی : 31913-)لیسانسفوق( علوم اجتماعی گرایش ارتباطات اجتماعی: 31905-لیسانس)( مدیریت دولتی: 31051-)لیسانسفوق( شناسی

  )لیسانسفوق( لعات زنان گرایش زن و خانوادهمطا: 32667-لیسانس)( شناسی مردم: 32288-لیسانس)( عمومی

10088  
کارشناس مطالعات 

  اجتماعی
  1  مرد / زن  آزاد  مشکین دشتبخشداري -فردیس-البرز

  10088 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

علوم اجتماعی : 30729-)لیسانسفوق( خدمات اجتماعی: 30451-لیسانس)( جامعه شناسی: 30356-)لیسانسفوق( اجتماعی ریزيبرنامه: 30155

: 32288-)لیسانسفوق( علوم اجتماعی گرایش ارتباطات اجتماعی: 31905-)لیسانسفوق( علوم سیاسی: 30797-)لیسانسفوق( گرایش جامعه شناسی

  )لیسانسفوق( مطالعات زنان گرایش زن و خانواده: 32667-لیسانس)( شناسی مردم

  1  مرد / زن  آزاد  پلنگ آبادبخشداري -اشتهارد-البرز  مهندس راه و ساختمان  10089

  1  مرد / زن  آزاد  طالقانبخشداري باال-طالقان-البرز  مهندس راه و ساختمان  10090

  1  مرد / زن  آزاد  مشکین دشتبخشداري -فردیس-البرز  مهندس راه و ساختمان  10091

  1  زنمرد /   آزاد  فرمانداري-فردیس-البرز  مهندس راه و ساختمان  10092

  10092، 10091، 10090، 10089  يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  لیسانس)( مهندسی عمران: 31682-لیسانس)( نقشه برداري: 31421-)لیسانسفوق( مدیریت پروژه و ساخت: 31036

ایران استخدام



٣٦ 

 بانک سپه	هايفهرست شغل محل

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  مرد / زن  آزاد  آذرشهر-آذربایجان شرقی  بانکدار  10105
  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  1  مرد / زن  آزاد  اهر-آذربایجان شرقی  بانکدار  10107

  1  مرد / زن  آزاد  ایلخچی-آذربایجان شرقی  بانکدار  10108

  1  مرد / زن  آزاد  بستان آباد-آذربایجان شرقی  بانکدار  10109

  مرد / زن  آزاد  بناب-آذربایجان شرقی  بانکدار  10110
  ، نفر 1 : (آقا 2

  نفر) 1خانم 

  مرد / زن  آزاد  تبریز-آذربایجان شرقی  بانکدار  10111
  ، نفر 1 : (آقا 2

  نفر) 1خانم 

  1  مرد / زن  آزاد  تسوج-آذربایجان شرقی  بانکدار  10113

  1  مرد / زن  آزاد  سراب-آذربایجان شرقی  بانکدار  10114

  1  مرد / زن  آزاد  کلیبر-آذربایجان شرقی  بانکدار  10115

  1  مرد / زن  آزاد  مرند-آذربایجان شرقی  بانکدار  10117

  1  مرد / زن  آزاد  میانه-آذربایجان شرقی  بانکدار  10118

  1  مرد / زن  آزاد  هشترود-آذربایجان شرقی  بانکدار  10119

  1  مرد / زن  آزاد  خوي-آذربایجان غربی  بانکدار  10121

  1  مرد / زن  آزاد  ماکو-آذربایجان غربی  بانکدار  10122

  1  مرد / زن  آزاد  گرمی-اردبیل  بانکدار  10123

  1  مرد / زن  آزاد  اردستان-اصفهان  بانکدار  10124

  1  مرد / زن  آزاد  اصفهان-اصفهان  بانکدار  10125

  1  مرد / زن  آزاد  پیربکران-اصفهان  بانکدار  10127

  1  مرد / زن  آزاد  تیران-اصفهان  بانکدار  10128

  1  مرد / زن  آزاد  خوانسار-اصفهان  بانکدار  10129

  1  مرد / زن  آزاد  داران-اصفهان  بانکدار  10130

  1  مرد / زن  آزاد  سمیرم-اصفهان  بانکدار  10131

  1  مرد / زن  آزاد  فریدونشهر-اصفهان  بانکدار  10132

  1  مرد / زن  آزاد  کاشان-اصفهان  بانکدار  10133

  1  مرد / زن  آزاد  کوهپایه-اصفهان  بانکدار  10136

  1  مرد / زن  آزاد  گلپایگان-اصفهان  بانکدار  10137

  1  مرد / زن  آزاد  گوگد-اصفهان  بانکدار  10138

  1  مرد / زن  آزاد  اشتهارد-البرز  بانکدار  10139

ایران استخدام



٣٧ 

 بانک سپه	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد / زن  آزاد  نظرآباد-البرز  بانکدار  10141

  1  مرد / زن  آزاد  ایالم-ایالم  بانکدار  10142

  1  مرد / زن  آزاد  برازجان-بوشهر  بانکدار  10143

  1  مرد / زن  آزاد  بندر نخل تقی-بوشهر  بانکدار  10144

  1  مرد / زن  آزاد  بوشهر-بوشهر  بانکدار  10145

  1  مرد / زن  آزاد  جم-بوشهر  بانکدار  10146

  مرد / زن  آزاد  عسلویه-بوشهر  بانکدار  10147
  ، نفر 1 : (آقا 2

  نفر) 1خانم 

  1  مرد / زن  آزاد  بومهن-تهران  بانکدار  10148

  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  بانکدار  10149
  ، نفر 25: (آقا 50

  نفر) 25خانم 

  1  مرد / زن  آزاد  جاجرود-تهران  بانکدار  10151

  مرد / زن  آزاد  رودهن-تهران  بانکدار  10152
  ، نفر 1 : (آقا 2

  نفر) 1خانم 

  1  مرد / زن  آزاد  فیروزکوه-تهران  بانکدار  10153

  مرد / زن  آزاد  گیالوند-تهران  بانکدار  10154
  ، نفر 1 : (آقا 2

  نفر) 1خانم 

  مرد / زن  آزاد  ورامین-تهران  بانکدار  10155
  ، نفر 2 : (آقا 4

  نفر) 2خانم 

  1  مرد / زن  آزاد  بابا حیدر-چهارمحال و بختیاري  بانکدار  10156

  1  مرد / زن  آزاد  جونقان-چهارمحال و بختیاري  بانکدار  10158

  1  مرد / زن  آزاد  شلمزار-چهارمحال و بختیاري  بانکدار  10159

  1  مرد / زن  آزاد  فارسان-چهارمحال و بختیاري  بانکدار  10161

  1  مرد / زن  آزاد  لردگان-بختیاريچهارمحال و   بانکدار  10162

  1  مرد / زن  آزاد  اسالمیه-خراسان جنوبی  بانکدار  10163

  1  مرد / زن  آزاد  بیرجند-خراسان جنوبی  بانکدار  10165

  1  مرد / زن  آزاد  سربیشه-خراسان جنوبی  بانکدار  10166

  1  مرد / زن  آزاد  قاین-خراسان جنوبی  بانکدار  10167

  1  مرد / زن  آزاد  سرخس-رضويخراسان   بانکدار  10168

  1  مرد / زن  آزاد  قوچان-خراسان رضوي  بانکدار  10169

  1  مرد / زن  آزاد  کاخک-خراسان رضوي  بانکدار  10170

  1  مرد / زن  آزاد  گناباد-خراسان رضوي  بانکدار  10171

ایران استخدام

http://telegram.me/iranestekhdam24
http://telegram.me/iranestekhdam24


٣٨ 

 بانک سپه	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  مرد / زن  آزاد  مشهد-خراسان رضوي  بانکدار  10172
  ، نفر 3 : (آقا 6

  نفر) 3خانم 

  مرد / زن  آزاد  بجنورد-خراسان شمالی  بانکدار  10175
  ، نفر 2 : (آقا 3

  نفر) 1خانم 

  1  مرد / زن  آزاد  جاجرم-خراسان شمالی  بانکدار  10176

  1  مرد / زن  آزاد  اهواز-خوزستان  بانکدار  10178

  مرد / زن  آزاد  ایذه-خوزستان  بانکدار  10179
  ، نفر 2 : (آقا 3

  نفر) 1خانم 

  1  مرد / زن  آزاد  رامهرمز-خوزستان  بانکدار  10180

  1  مرد / زن  آزاد  مسجدسلیمان-خوزستان  بانکدار  10181

  1  مرد / زن  آزاد  هفتگل-خوزستان  بانکدار  10182

  1  مرد / زن  آزاد  هندیجان-خوزستان  بانکدار  10183

  1  مرد / زن  آزاد  ابهر-زنجان  بانکدار  10184

  1  مرد / زن  آزاد  خرمدره-زنجان  بانکدار  10185

  1  مرد / زن  آزاد  زنجان-زنجان  بانکدار  10186

  1  مرد / زن  آزاد  صایین قلعه-زنجان  بانکدار  10188

  1  مرد / زن  آزاد  هیدج-زنجان  بانکدار  10189

  1  زنمرد /   آزاد  سمنان-سمنان  بانکدار  10190

  1  مرد / زن  آزاد  چابهار-سیستان و بلوچستان  بانکدار  10191

  1  مرد / زن  آزاد  زابل-سیستان و بلوچستان  بانکدار  10194

  1  مرد / زن  آزاد  سراوان-سیستان و بلوچستان  بانکدار  10196

  1  مرد / زن  آزاد  سرباز-سیستان و بلوچستان  بانکدار  10197

  1  مرد / زن  آزاد  نیک شهر-بلوچستانسیستان و   بانکدار  10198

  مرد / زن  آزاد  آباده-فارس  بانکدار  10199
  ، نفر 1 : (آقا 2

  نفر) 1خانم 

  1  مرد / زن  آزاد  ارسنجان-فارس  بانکدار  10200

  مرد / زن  آزاد  اقلید-فارس  بانکدار  10201
  ، نفر 1 : (آقا 2

  نفر) 1خانم 

  1  مرد / زن  آزاد  بوانات-فارس  بانکدار  10202

  1  مرد / زن  آزاد  خشت-فارس  بانکدار  10203

  مرد / زن  آزاد  شیراز-فارس  بانکدار  10204
  ، نفر 1 : (آقا 2

  نفر) 1خانم 

ایران استخدام



٣٩ 

 بانک سپه	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد / زن  آزاد  فیروزآباد-فارس  بانکدار  10206

  مرد / زن  آزاد  آوج-قزوین  بانکدار  10207
  ، نفر 1 : (آقا 2

  نفر) 1خانم 

  1  مرد / زن  آزاد  بوئین زهرا-قزوین  بانکدار  10208

  مرد / زن  آزاد  تاکستان-قزوین  بانکدار  10209
  ، نفر 1 : (آقا 2

  نفر) 1خانم 

  1  مرد / زن  آزاد  قزوین-قزوین  بانکدار  10210

  مرد / زن  آزاد  قم-قم  بانکدار  10213
  ، نفر 2 : (آقا 4

  نفر) 2خانم 

  1  مرد / زن  آزاد  بیجار-کردستان  بانکدار  10214

  1  مرد / زن  آزاد  دهگالن-کردستان  بانکدار  10215

  1  مرد / زن  آزاد  سریش آباد-کردستان  بانکدار  10216

  1  مرد / زن  آزاد  بم-کرمان  بانکدار  10218

  1  مرد / زن  آزاد  جیرفت-کرمان  بانکدار  10221

  1  مرد / زن  آزاد  راور-کرمان  بانکدار  10222

  1  مرد / زن  آزاد  رفسنجان-کرمان  بانکدار  10223

  1  مرد / زن  آزاد  رودبارجنوب-کرمان  بانکدار  10225

  1  مرد / زن  آزاد  ریگان-کرمان  بانکدار  10226

  1  مرد / زن  آزاد  زرند-کرمان  بانکدار  10227

  1  مرد / زن  آزاد  زیدآباد سیرجان-کرمان  بانکدار  10228

  1  مرد / زن  آزاد  روانسر-کرمانشاه  بانکدار  10230

  1  مرد / زن  آزاد  کوهبنان-کرمان  بانکدار  10231

  1  مرد / زن  آزاد  بندرگز-گلستان  بانکدار  10233

  1  مرد / زن  آزاد  فاضل آباد-گلستان  بانکدار  10234

  1  مرد / زن  آزاد  کالله-گلستان  بانکدار  10235

  1  مرد / زن  آزاد  تالش-گیالن  بانکدار  10238

  1  مرد / زن  آزاد  چابکسر-گیالن  بانکدار  10239

  1  مرد / زن  آزاد  رستم آباد-گیالن  بانکدار  10241

  1  مرد / زن  آزاد  رضوانشهر-گیالن  بانکدار  10243

  1  مرد / زن  آزاد  رودسر-گیالن  بانکدار  10244

  1  مرد / زن  آزاد  سیاهکل-گیالن  بانکدار  10245

ایران استخدام



٤٠ 

 بانک سپه	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد / زن  آزاد  فومن-گیالن  بانکدار  10246

  1  مرد / زن  آزاد  کالچاي-گیالن  بانکدار  10247

  1  مرد / زن  آزاد  کومله-گیالن  بانکدار  10248

  1  مرد / زن  آزاد  لنگرود-گیالن  بانکدار  10249

  1  مرد / زن  آزاد  منجیل-گیالن  بانکدار  10250

  1  مرد / زن  آزاد  الیگودرز-لرستان  بانکدار  10251

  1  مرد / زن  آزاد  امل-مازندران  بانکدار  10252

  1  مرد / زن  آزاد  بهشهر-مازندران  بانکدار  10255

  مرد / زن  آزاد  جویبار-مازندران  بانکدار  10257
  ، نفر 1 : (آقا 2

  نفر) 1خانم 

  1  مرد / زن  آزاد  خرم آباد تنکابن-مازندران  بانکدار  10258

  1  مرد / زن  آزاد  زیراب-مازندران  بانکدار  10259

  1  مرد / زن  آزاد  کالردشت-مازندران  بانکدار  10261

  1  مرد / زن  آزاد  محمودآباد-مازندران  بانکدار  10262

  1  مرد / زن  آزاد  مرزن آباد-مازندران  بانکدار  10263

  1  مرد / زن  آزاد  نکا-مازندران  بانکدار  10264

  مرد / زن  آزاد  نور-مازندران  بانکدار  10265
  ، نفر 1 : (آقا 2

  نفر) 1خانم 

  1  مرد / زن  آزاد  نوشهر-مازندران  بانکدار  10267

  1  مرد / زن  آزاد  تفرش-مرکزي  بانکدار  10270

  1  مرد / زن  آزاد  خنداب-مرکزي  بانکدار  10271

  مرد / زن  آزاد  دلیجان-مرکزي  بانکدار  10272
  ، نفر 1 : (آقا 2

  نفر) 1خانم 

  1  مرد / زن  آزاد  غرق آباد-مرکزي  بانکدار  10273

  1  مرد / زن  آزاد  فرمهین-مرکزي  بانکدار  10274

  مرد / زن  آزاد  کمیجان-مرکزي  بانکدار  10275
  ، نفر 1 : (آقا 2

  نفر) 1خانم 

  1  مرد / زن  آزاد  بندر خمیر-هرمزگان  بانکدار  10276

  1  مرد / زن  آزاد  بندر کنگ-هرمزگان  بانکدار  10277

  مرد / زن  آزاد  بندرعباس-هرمزگان  بانکدار  10279
  ، نفر 2 : (آقا 3

  نفر) 1خانم 

  1  مرد / زن  آزاد  جاسک-هرمزگان  بانکدار  10280

ایران استخدام



٤١ 

 بانک سپه	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  مرد / زن  آزاد  کیش-هرمزگان  بانکدار  10281
  ، نفر 1 : (آقا 2

  نفر) 1خانم 

  1  مرد / زن  آزاد  اسدآباد-همدان  بانکدار  10282

  1  مرد / زن  آزاد  رزن-همدان  بانکدار  10283

  مرد / زن  آزاد  فامنین-همدان  بانکدار  10284
  ، نفر 1 : (آقا 2

  نفر) 1خانم 

  1  مرد / زن  آزاد  درجزینقروه -همدان  بانکدار  10285

  مرد / زن  آزاد  کبودراهنگ-همدان  بانکدار  10286
  ، نفر 1 : (آقا 2

  نفر) 1خانم 

  مرد / زن  آزاد  مالیر-همدان  بانکدار  10287
  ، نفر 1 : (آقا 2

  نفر) 1خانم 

  1  مرد / زن  آزاد  نهاوند-همدان  بانکدار  10289

  1  مرد / زن  آزاد  همدان-همدان  بانکدار  10290

  1  مرد / زن  آزاد  بهآباد-یزد  بانکدار  10292

  1  مرد / زن  آزاد  زارچ-یزد  بانکدار  10293

  1  مرد / زن  آزاد  مروست-یزد  بانکدار  10294

  مرد / زن  آزاد  مهریز-یزد  بانکدار  10295
  ، نفر 1 : (آقا 2

  نفر) 1خانم 

  مرد / زن  آزاد  یزد-یزد  بانکدار  10296
  ، نفر 2 : (آقا 4

  نفر) 2خانم 

 ،10119، 10118، 10117، 10115، 10114، 10113، 10111، 10110، 10109، 10108، 10107، 10105هاي شغل محلتحصیلی  شرایط احراز

10121 ،10122 ،10123 ،10124 ،10125 ،10127 ،10128 ،10129 ،10130 ،10131 ،10132 ،10133 ،10136 ،10137 ،10138 ،10139 ،

10141 ،10142 ،10143 ،10144 ،10145 ،10146 ،10147 ،10148 ،10149 ،10151 ،10152 ،10153 ،10154 ،10155 ،10156 ،10158 ،

10159 ،10161 ،10162 ،10163 ،10165 ،10166 ،10167 ،10168 ،10169 ،10170 ،10171 ،10172 ،10175 ،10176 ،10178 ،10179 ،

10180 ،10181 ،10182 ،10183 ،10184 ،10185 ،10186 ،10188 ،10189 ،10190 ،10191 ،10194 ،10196 ،10197 ،10198 ،10199 ،

10200 ،10201 ،10202 ،10203 ،10204 ،10206 ،10207 ،10208 ،10209 ،10210 ،10213 ،10214 ،10215 ،10216 ،10218 ،10221 ،

10222 ،10223 ،10225 ،10226 ،10227 ،10228 ،10230 ،10231 ،10233 ،10234 ،10235 ،10238 ،10239 ،10241 ،10243 ،10244 ،

10245 ،10246 ،10247 ،10248 ،10249 ،10250 ،10251 ،10252 ،10255 ،10257 ،10258 ،10259 ،10261 ،10262 ،10263 ،10264 ،

10265 ،10267 ،10270 ،10271 ،10272 ،10273 ،10274 ،10275 ،10276 ،10277 ،10279 ،10280 ،10281 ،10282 ،10283 ،10284 ،

10285 ،10286 ،10287 ،10289 ،10290 ،10292 ،10293 ،10294 ،10295 ،10296   

-لیسانس)( اقتصاد نظري: 30080-لیسانس)( اقتصاد صنعتی: 30078-لیسانس)( اقتصاد پول و بانکداري: 30070-لیسانس)( اقتصاد بازرگانی: 30067

: 31051-لیسانس)( مدیریت بیمه: 31035-لیسانس)( بازرگانی مدیریت: 31034لیسانس)( مدیریت امور بانکی: 31027-لیسانس)( حسابداري: 30408

: 32428-لیسانس)( حسابداري دولتی: 31883-لیسانس)( مدیریت مالی: 31074-لیسانس)( مدیریت صنعتی: 31065-لیسانس)( مدیریت دولتی

حسابداري گرایش : 32541-لیسانس)( انیحسابداري بازرگ: 32540-لیسانس)( حسابداري گرایش حسابرسی: 32467-لیسانس)( حسابداري مدیریت

 بانکداري: 32695-لیسانس)( مدیریت بانکداري: 32692-لیسانس)( امور بانکی: 32691-لیسانس)( علوم اقتصادي: 32570-لیسانس)( مالیاتی

مدیریت امور : 31027- لیسانس)( حسابداري مالی: 32698-لیسانس)( حسابداري صنعتی: 32697-لیسانس)( حسابداري بانکی: 32696-لیسانس)(

  (لیسانس) مدیریت شعب بانک: 32694-(لیسانس)  بانکی

ایران استخدام



٤٢ 

 بانک سپه	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد / زن  آزاد  اهر-آذربایجان شرقی  بانکدار  10106

  مرد / زن  آزاد  تبریز-آذربایجان شرقی  بانکدار  10112
  ، نفر 3 : (آقا 5

  نفر) 2خانم 

  1  مرد / زن  آزاد  مرند-آذربایجان شرقی  بانکدار  10116

  مرد / زن  آزاد  ارومیه-آذربایجان غربی  بانکدار  10120
  ، نفر 1 : (آقا 2

  نفر) 1خانم 

  مرد / زن  آزاد  اصفهان-اصفهان  بانکدار  10126
  ، نفر 1 : (آقا 2

  نفر) 1خانم 

  1  مرد / زن  آزاد  کاشان-اصفهان  بانکدار  10134

  1  مرد / زن  آزاد  کوهپایه-اصفهان  بانکدار  10135

  1  مرد / زن  آزاد  کرج-البرز  بانکدار  10140

  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  بانکدار  10150

 13 : (آقا 26

  ، نفر

  نفر) 13خانم  

  1  مرد / زن  آزاد  بروجن-چهارمحال و بختیاري  بانکدار  10157

  1  مرد / زن  آزاد  شلمزار-بختیاريچهارمحال و   بانکدار  10160

  مرد / زن  آزاد  بیرجند-خراسان جنوبی  بانکدار  10164
  ، نفر 1 : (آقا 2

  نفر) 1خانم 

  مرد / زن  آزاد  مشهد-خراسان رضوي  بانکدار  10173
  ، نفر 3 : (آقا 5

  نفر) 2خانم 

  مرد / زن  آزاد  بجنورد-خراسان شمالی  بانکدار  10174
  ، نفر 1 : (آقا 2

  نفر) 1خانم 

  مرد / زن  آزاد  اهواز-خوزستان  بانکدار  10177
  ، نفر 2 : (آقا 3

  نفر) 1خانم 

  مرد / زن  آزاد  زنجان-زنجان  بانکدار  10187
  ، نفر 2 : (آقا 3

  نفر) 1خانم 

  1  مرد / زن  آزاد  چابهار-سیستان و بلوچستان  بانکدار  10192

  1  مرد / زن  آزاد  زابل-سیستان و بلوچستان  بانکدار  10193

  1  مرد / زن  آزاد  زاهدان-سیستان و بلوچستان  بانکدار  10195

  مرد / زن  آزاد  شیراز-فارس  بانکدار  10205
  ، نفر 3 : (آقا 5

  نفر) 2خانم 

  مرد / زن  آزاد  قزوین-قزوین  بانکدار  10211
  ، نفر 1 : (آقا 2

  نفر) 1خانم 

ایران استخدام



٤٣ 

 بانک سپه	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  مرد / زن  آزاد  قم-قم  بانکدار  10212
  ، نفر 2 : (آقا 3

  نفر) 1خانم 

  1  مرد / زن  آزاد  سنندج-کردستان  بانکدار  10217

  مرد / زن  آزاد  بم-کرمان  بانکدار  10219
  ، نفر 1 : (آقا 2

  نفر) 1خانم 

  1  مرد / زن  آزاد  جیرفت-کرمان  بانکدار  10220

  1  مرد / زن  آزاد  سیرجان-کرمان  بانکدار  10229

  1  مرد / زن  آزاد  رفسنجان-کرمان  بانکدار  10224

  1  مرد / زن  آزاد  دهدشت-کهگیلویه و بویراحمد  بانکدار  10232

  1  مرد / زن  آزاد  گرگان-گلستان  بانکدار  10236

  1  مرد / زن  آزاد  بندرانزلی-گیالن  بانکدار  10237

  1  / زن مرد  آزاد  خمام-گیالن  بانکدار  10240

  1  مرد / زن  آزاد  رشت-گیالن  بانکدار  10242

  1  مرد / زن  آزاد  آمل-مازندران  بانکدار  10253

  مرد / زن  آزاد  بابل-مازندران  بانکدار  10254
  ، نفر 1 : (آقا 2

  نفر) 1خانم 

  1  مرد / زن  آزاد  تنکابن-مازندران  بانکدار  10256

  1  زنمرد /   آزاد  قائم شهر-مازندران  بانکدار  10260

  مرد / زن  آزاد  نور-مازندران  بانکدار  10266
  ، نفر 1 : (آقا 2

  نفر) 1خانم 

  1  مرد / زن  آزاد  اراك-مرکزي  بانکدار  10268

  1  مرد / زن  آزاد  تفرش-مرکزي  بانکدار  10269

  مرد / زن  آزاد  بندرعباس-هرمزگان  بانکدار  10278
  ، نفر 3 : (آقا 5

  نفر) 2خانم 

  1  مرد / زن  آزاد  مالیر-همدان  بانکدار  10288

  مرد / زن  آزاد  همدان-همدان  بانکدار  10291
  ، نفر 2 : (آقا 4

  نفر) 2خانم 

ایران استخدام  



٤٤ 

 بانک سپه	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  مرد / زن  آزاد  یزد-یزد  بانکدار  10297
  ، نفر 3 : (آقا 6

  نفر) 3خانم 

  ،10173، 10164، 10160، 10157، 10150، 10140، 10135، 10134، 10126، 10120، 10116، 10112، 10106تحصیلی  شرایط احراز

10174 ،10177 ،10187 ،10192 ،10193 ،10195 ،10205 ،10211 ،10212 ،10217 ،10219 ،10220 ،10229 ،10224 ،10232 ،10236 ،

10237 ،10240 ،10242 ،10253 ،10254 ،10256 ،10260 ،10266 ،10268 ،10269 ،10278 ،10288 ،10291 ،10297  

-)لیسانسفوق( ي اقتصاديهاسیستم ریزيبرنامهعلوم اقتصادي گرایش : 30746-)لیسانسفوق( حسابرسی: 30410-)لیسانسفوق( حسابداري: 30408

مدیریت دولتی گرایش : 31909-)لیسانسفوق( مدیریت مالی: 31074 -)لیسانسفوق( ریزيبرنامهعلوم اقتصادي گرایش توسعه اقتصادي و : 30747

مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت : 31927-)لیسانسفوق( مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی: 31912-)لیسانسفوقها (تشکیالت و روش

-)لیسانسفوق( دیریت دولتی گرایش مدیریت تحولم: 31930-)لیسانسفوق( مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت تحول: 31928-)لیسانسفوق( مالی

مدیریت دولتی گرایش : 32235-)لیسانسفوق( مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بیمه: 32051-)لیسانسفوق( مدیریت صنعتی گرایش مالی: 31938

مدیریت دولتی گرایش خط مشی : 32237-)لیسانسفوق( مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی: 32236-)لیسانسفوق( توسعه منابع انسانی

 ي دولتیهامدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان: 32315-)لیسانسفوق( مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی: 32311-)لیسانسفوق( گذاري عمومی

مدیریت : 32436-)لیسانسفوق( ري مدیریتحسابدا: 32428-)لیسانسفوق( مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروي انسانی: 32419-)لیسانسفوق(

مدیریت : 32699-)لیسانسفوق( علوم اقتصادي گرایش اقتصاد و تجارت الکترونیک: 32613ـ  )لیسانسفوق( ژیکبازرگانی گرایش مدیریت استرات

علوم اقتصادي گرایش : 32701-)لیسانسفوق( مالی عمومیمدیریت دولتی گرایش بودجه و : 32700-)لیسانسفوق( بازرگانی گرایش تجارت الکترونیک

: 32704-)لیسانسفوق( مالی گرایش بانکداري: 32703-)لیسانسفوق( علوم اقتصادي گرایش اقتصاد اسالمی: 32702-)لیسانسفوق( بانکداري اسالمی

مالی گرایش مهندسی مالی : 32706-)لیسانسفوق( اتیي اطالعهامدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم: 32705-)لیسانسفوق( مالی گرایش بیمه

  )لیسانسفوق( و مدیریت ریسک

  3  مرد  آزاد  تبریز-آذربایجان شرقی  متصدي امور انتظامی  10298

  2  مرد  آزاد  ارومیه-آذربایجان غربی  متصدي امور انتظامی  10299

  2  مرد  آزاد  اصفهان-اصفهان  متصدي امور انتظامی  10300

  12  مرد  آزاد  تهران-تهران  امور انتظامیمتصدي   10301

  3  مرد  آزاد  مشهد-خراسان رضوي  متصدي امور انتظامی  10302

  1  مرد  آزاد  بجنورد-خراسان شمالی  متصدي امور انتظامی  10303

  3  مرد  آزاد  اهواز-خوزستان  متصدي امور انتظامی  10304

  1  مرد  آزاد  زنجان-زنجان  متصدي امور انتظامی  10305

  1  مرد  آزاد  سمنان-سمنان  متصدي امور انتظامی  10306

  2  مرد  آزاد  زاهدان-سیستان و بلوچستان  متصدي امور انتظامی  10307

  3  مرد  آزاد  شیراز-فارس  متصدي امور انتظامی  10308

  1  مرد  آزاد  قزوین-قزوین  متصدي امور انتظامی  10309

  1  مرد  آزاد  قم-قم  متصدي امور انتظامی  10310

  1  مرد  آزاد  سنندج-کردستان  امور انتظامی متصدي  10311

  2  مرد  آزاد  کرمانشاه-کرمانشاه  متصدي امور انتظامی  10312

ایران استخدام



٤٥ 

 بانک سپه	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد  آزاد  رشت-گیالن  متصدي امور انتظامی  10313

  1  مرد  آزاد  آبادخرم -لرستان  متصدي امور انتظامی  10314

  2  مرد  آزاد  ساري-مازندران  متصدي امور انتظامی  10315

  1  مرد  آزاد  اراك-مرکزي  متصدي امور انتظامی  10316

  2  مرد  آزاد  یزد-یزد  متصدي امور انتظامی  10317

 ،10307، 10306، 10305، 10304، 10303، 10302، 10301، 10300، 10299، 10298 يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

10308 ،10309 ،10310 ،10311 ،10312 ،10313 ،10314 ،10315 ،10316 ،10317  

  دیپلم)ها (تمامی رشته: 32707

  

معدن بانک صنعت و	هايفهرست شغل محل  

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  6  مرد / زن  آزاد  تهران -تهران  متصدي امور اداري  10429

  10429 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  )لیسانسفوق، لیسانس( بازرگانی)، مالی، دولتی( مدیریت : 31681-)لیسانسفوق، لیسانس( مدیریت امور بانکی: 31027

  1  مرد / زن  آزاد  تهران -تهران  بیمه -متصدي امور اداري   10430

  10430 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  )لیسانسفوق، لیسانس( مدیریت بیمه: 31035

  1  مرد / زن  آزاد  تبریز-آذربایجان شرقی  ارزي -متصدي امور بانکی   10431

  10  مرد / زن  آزاد  تهران -تهران  ارزي -متصدي امور بانکی   10432

  1  مرد / زن  آزاد  اهواز-خوزستان  ارزي -متصدي امور بانکی   10433

  1  مرد / زن  آزاد  سمنان-سمنان  ارزي -متصدي امور بانکی   10434

  1  مرد / زن  آزاد  شیراز-فارس  ارزي -متصدي امور بانکی   10435

  1  مرد / زن  آزاد  قم-قم  ارزي -متصدي امور بانکی   10436

  1  مرد / زن  آزاد  سنندج-کردستان  ارزي -متصدي امور بانکی   10437

  1  زنمرد /   آزاد  گرگان-گلستان  ارزي -متصدي امور بانکی   10438

  1  مرد / زن  آزاد  رشت-گیالن  ارزي -متصدي امور بانکی   10439

  1  مرد / زن  آزاد  اراك-مرکزي  ارزي -متصدي امور بانکی   10440

  1  مرد / زن  آزاد  بندرعباس-هرمزگان  ارزي -متصدي امور بانکی   10441

  1  مرد / زن  آزاد  کیش-هرمزگان  ارزي -متصدي امور بانکی   10442

، 10440،10441، 10439، 10438، 10437، 10436، 10435، 10434، 10433، 10432، 10431 يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

10442  

علوم : 30747-)لیسانسفوق( ي اقتصاديهاسیستم ریزيبرنامهعلوم اقتصادي گرایش : 30746-)لیسانسفوق( علوم اقتصادي)( علوم اقتصادي : 30742

مدیریت بازرگانی کلیه : 32071- لیسانس)ها (علوم اقتصادي کلیه گرایش: 30748-)لیسانسفوق( ریزيبرنامهاقتصادي گرایش توسعه اقتصادي و 

  )لیسانسفوق، ها (لیسانسگرایش

ایران استخدام



٤٦ 

 معدن بانک صنعت و	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

10443  
 -متصدي امور بانکی 

  ارزیابی
  1  مرد / زن  آزاد  اردبیل-اردبیل

10444  
 -متصدي امور بانکی 

  ارزیابی
  1  مرد / زن  آزاد  ایالم-ایالم

10445  
 -متصدي امور بانکی 

  ارزیابی
  4  مرد / زن  آزاد  تهران -تهران

10446  
 -متصدي امور بانکی 

  ارزیابی
  1  مرد / زن  آزاد  زاهدان-سیستان و بلوچستان

10447  
 -متصدي امور بانکی 

  ارزیابی
  1  مرد / زن  آزاد  کرمانشاه-کرمانشاه

10448  
 -متصدي امور بانکی 

  ارزیابی
  1  مرد / زن  آزاد  گرگان-گلستان

10449  
 -متصدي امور بانکی 

  ارزیابی
  1  مرد / زن  آزاد  بروجرد-لرستان

10450  
 -متصدي امور بانکی 

  ارزیابی
  1  / زنمرد   آزاد  بندرعباس-هرمزگان

10451  
 -متصدي امور بانکی 

  ارزیابی
  1  مرد / زن  آزاد  دآباشهرك صنعتی خضر-یزد-یزد

  10451، 10450، 10449، 10448، 10447، 10446، 10445، 10444، 10443يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  )لیسانسفوق، لیسانسها (مهندسی صنایع کلیه گرایش: 31593

10452  
 -امور بانکی متصدي 

  اقتصادي
  5  مرد / زن  آزاد  تهران -تهران

  10452 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

 علوم اقتصادي: 32570-)لیسانسفوق( ي اقتصاديهاسیستم ریزيبرنامهاقتصاد گرایش : 31901-)لیسانسفوق( ریزيبرنامهتوسعه اقتصادي و : 30308

  )لیسانسفوق، لیسانس(

  2  مرد / زن  آزاد  کاشان-اصفهان  یبانک -متصدي امور بانکی   10453

  1  مرد / زن  آزاد  بوشهر-بوشهر  یبانک -متصدي امور بانکی   10454

  10454، 10453  يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  )لیسانسفوق، لیسانس( مدیریت مالی: 31074-)لیسانسفوق، لیسانس( مدیریت امور بانکی: 31027

  16  مرد / زن  آزاد  تهران -تهران  یبانک -متصدي امور بانکی   10455

  10455 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

، لیسانس( مدیریت صنعتی: 31065-)لیسانسفوق، لیسانس( مدیریت بازرگانی: 31034-)لیسانسفوق، لیسانس( مدیریت امور بانکی: 31027

  )لیسانسفوق، لیسانس( مدیریت مالی: 31074-)لیسانسفوق

  1  مرد / زن  آزاد  بیرجند-خراسان جنوبی  یبانک -متصدي امور بانکی   10456

ایران استخدام



٤٧ 

 معدن بانک صنعت و	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد / زن  آزاد  بجنورد-شمالیخراسان   یبانک -متصدي امور بانکی   10457

  1  مرد / زن  آزاد  اهواز-خوزستان  یبانک -امور بانکی متصدي   10458

  1  مرد / زن  آزاد  زاهدان-سیستان و بلوچستان  یبانک -متصدي امور بانکی   10459

  1  مرد / زن  آزاد  مشهرك صنعتی شکوهیه ق-قم-قم  یبانک -متصدي امور بانکی   10460

  1  زنمرد /   آزاد  تنکابن-مازندران  یبانک -متصدي امور بانکی   10461

  1  مرد / زن  آزاد  شهرك صنعتی کاوه-ساوه-مرکزي  یبانک -متصدي امور بانکی   10462

  1  مرد / زن  آزاد  بندرعباس-هرمزگان  یبانک -متصدي امور بانکی   10463

  1  مرد / زن  آزاد  قشم-هرمزگان  یبانک -متصدي امور بانکی   10464

  2  مرد / زن  آزاد  کیش-هرمزگان  یبانک -متصدي امور بانکی   10465

  10465، 10464، 10463، 10462، 10461، 10460، 10459، 10458، 10457، 10456يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  )لیسانسفوق، لیسانس( مدیریت مالی: 31074-)لیسانسفوق، لیسانس( مدیریت امور بانکی: 31027

10466  
 -متصدي امور بانکی 

  تحلیلگر
  12  مرد / زن  آزاد  تهران -تهران

  10466 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

: 31051-)لیسانسفوق، لیسانس( مدیریت اجرایی: 31021-)لیسانسفوق، لیسانس( کاربردي -ریاضی : 30527-)لیسانسفوق، لیسانس( آمار: 30018

  )لیسانسفوق، لیسانس( مهندسی صنایع: 31236-)لیسانسفوق، لیسانس( مدیریت دولتی

10467  
 -متصدي امور بانکی 

  حقوقی
  1  مرد / زن  آزاد  تبریز-آذربایجان شرقی

10468  
 -متصدي امور بانکی 

  حقوقی
  1  مرد / زن  آزاد  اصفهان-اصفهان

10469  
 -متصدي امور بانکی 

  حقوقی
  1  مرد / زن  آزاد  کرج-البرز

10470  
 -متصدي امور بانکی 

  حقوقی
  1  زنمرد /   آزاد  بوشهر-بوشهر

10471  
 -متصدي امور بانکی 

  حقوقی
  4  مرد / زن  آزاد  تهران -تهران

10472  
 -متصدي امور بانکی 

  حقوقی
  1  مرد / زن  آزاد  شهرکرد-چهارمحال و بختیاري

10473  
 -متصدي امور بانکی 

  حقوقی
  1  مرد / زن  آزاد  بیرجند-جنوبیخراسان 

10474  
 -متصدي امور بانکی 

  حقوقی
  1  مرد / زن  آزاد  مشهد-خراسان رضوي

10475  
 -متصدي امور بانکی 

  حقوقی
  1  مرد / زن  آزاد  بجنورد-خراسان شمالی

ایران استخدام



٤٨ 

 معدن بانک صنعت و	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیریش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

10476  
 -متصدي امور بانکی 

  حقوقی
  1  مرد / زن  آزاد  اهواز-خوزستان

10477  
 -بانکی متصدي امور 

  حقوقی
  1  مرد / زن  آزاد  زنجان-زنجان

10478  
 -متصدي امور بانکی 

  حقوقی
  1  مرد / زن  آزاد  سمنان-سمنان

10479  
 -متصدي امور بانکی 

  حقوقی
  1  مرد / زن  آزاد  زاهدان-سیستان و بلوچستان

10480  
 -متصدي امور بانکی 

  حقوقی
  1  مرد / زن  آزاد  شیراز-فارس

10481  
 -بانکی متصدي امور 

  حقوقی
  1  مرد / زن  آزاد  زشهرك صنعتی البر-قزوین-قزوین

10482  
 -متصدي امور بانکی 

  حقوقی
  1  مرد / زن  آزاد  قم-قم

10483  
 -متصدي امور بانکی 

  حقوقی
  1  مرد / زن  آزاد  سنندج-کردستان

10484  
 -متصدي امور بانکی 

  حقوقی
  1  مرد / زن  آزاد  کرمان-کرمان

10485  
 -بانکی متصدي امور 

  حقوقی
  1  مرد / زن  آزاد  یاسوج-کهگیلویه و بویراحمد

10486  
 -متصدي امور بانکی 

  حقوقی
  1  مرد / زن  آزاد  گرگان-گلستان

10487  
 -متصدي امور بانکی 

  حقوقی
  1  مرد / زن  آزاد  رشت-گیالن

10488  
 -متصدي امور بانکی 

  حقوقی
  1  مرد / زن  آزاد  آبادخرم -لرستان

10489  
 -بانکی  متصدي امور

  حقوقی
  1  مرد / زن  آزاد  ساري-مازندران

10490  
 -متصدي امور بانکی 

  حقوقی
  1  مرد / زن  آزاد  اراك-مرکزي

10491  
 -متصدي امور بانکی 

  حقوقی
  1  مرد / زن  آزاد  بندرعباس-هرمزگان

  

ایران استخدام



٤٩ 

 معدن بانک صنعت و	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیریش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

10492  
 -متصدي امور بانکی 

  حقوقی
  1  مرد / زن  آزاد  یزد-یزد

، 10477 ،10476، 10475، 10474، 10473، 10472، 10471، 10470، 10469، 10468، 10467يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

10478 ،10479 ،0480 ،10481 ،10482 ،10483 ،10484 ،10485 ،10486 ،10487 ،10488 ،10489 ،10490 ،10491 ،10492  

-)لیسانسفوق( حقوق عمومی: 31686-)لیسانسفوق( حقوق خصوصی: 30431-)لیسانسفوق( حقوق اقتصادي: 30421-لیسانس)( حقوق: 30417

حقوق ثبت اسناد : 32426-)لیسانسفوق( حقوق تجارت بین الملل: 32224-)لیسانسفوقها (کلیه گرایش-حقوق تجارت اقتصادي بین الملل : 32016

  )لیسانسفوق( و امالك

10493  
 -متصدي امور بانکی 

  افزارنرم -فناوري اطالعات 
  4  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران

  10493 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  )لیسانسفوق، لیسانس( افزارنرممهندسی کامپیوتر : 32412

10494  

 -متصدي امور بانکی 

سخت  -فناوري اطالعات

  افزار

  6  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران

  10494 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  لیسانس)( مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار: 31347-)لیسانسفوق( ي کامپیوتريهامعماري سیستم: 31135

  3  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  فنی -متصدي امور بانکی   10495

  10495 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  )لیسانسفوق، لیسانس( مهندس برق: 32551

10496  
 -متصدي امور بانکی 

  نظارت
  1  مرد / زن  آزاد  اردبیل-اردبیل

10497  
 -متصدي امور بانکی 

  نظارت
  1  مرد / زن  آزاد  ایالم-ایالم

  10497، 10496  يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  )لیسانسفوق( مکانیک گرایش ساخت و تولید: 31574-لیسانس)ها (مکانیک کلیه گرایش: 31389

10498  
 -متصدي امور بانکی 

  نظارت
  1  مرد / زن  آزاد  بوشهر-بوشهر

  10498 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  )لیسانسفوق، لیسانسها (مهندسی صنایع کلیه گرایش: 31593

10499  
 -بانکی متصدي امور 

  نظارت
  4  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران

  10499 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

، لیسانسها (مهندسی صنایع کلیه گرایش: 31593-)لیسانسفوق( مکانیک گرایش ساخت و تولید: 31574-لیسانس)ها (مکانیک کلیه گرایش: 31389

  )لیسانسفوق، لیسانس(ها مهندسی مواد کلیه گرایش: 31758-)لیسانسفوق

10500  
 -متصدي امور بانکی 

  نظارت
  1  مرد / زن  آزاد  سمنان-سمنان

10501  
 -متصدي امور بانکی 

  نظارت
  1  مرد / زن  آزاد  شاهرود-سمنان

  10501، 10500  يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  )لیسانسفوق، لیسانسها (مهندسی صنایع کلیه گرایش: 31593

ایران استخدام



٥٠ 

 معدن بانک صنعت و	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیریش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

10502  
 -متصدي امور بانکی 

  نظارت
  1  مرد / زن  آزاد  گرگان-گلستان

  10502 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  )لیسانسفوق، لیسانسها (کلیه گرایشمهندسی صنایع : 31593-)لیسانسفوق( مکانیک گرایش ساخت و تولید: 31574

10503  
 -متصدي امور بانکی 

  نظارت
  1  مرد / زن  آزاد  بندرعباس-هرمزگان

  10503 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  )لیسانسفوق( مکانیک گرایش ساخت و تولید: 31574-لیسانس)ها (مکانیک کلیه گرایش: 31389

 

بانک مسکن	هايفهرست شغل محل  

کد شغل 

  محل
  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل

  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  ریاضی آمار -متصدي امور اداري   10536
  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  10536 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  )لیسانسفوق( اجتماعی و اقتصادي آمار: 31855-)لیسانسفوق( ریاضی آمار: 30022

  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  ریاضی آمار -متصدي امور اداري   10537
  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  10537 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  )لیسانسفوق( ریاضی گرایش مالی: 32741-)لیسانسفوق( ریاضی گرایش کاربردي: 32740

  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  برق -متصدي امور اداري   10538
  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  10538 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  )لیسانسفوق( مهندسی برق گرایش قدرت: 30148

  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  برق -متصدي امور اداري   10539

  10539 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  )لیسانسفوق( الکترونیکمهندسی برق گرایش : 31712

  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  حقوق -متصدي امور اداري   10540

  10540 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  )لیسانسفوق( حقوق عمومی: 31686

  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  حقوق -متصدي امور اداري   10541
  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  10541 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  )لیسانسفوق( حقوق جزا جرم شناسی: 31836

ایران استخدام



٥١ 

 مسکنبانک 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  حقوق -متصدي امور اداري   10542

  10542 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  )لیسانسفوق( حقوق خصوصی: 30431

  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  حقوق -متصدي امور اداري   10543

  10543 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  )لیسانسفوق( حقوق تجارت بین الملل: 32224

  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  حقوق -متصدي امور اداري   10544

  10544 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  )لیسانسفوق( حقوق مالی اقتصادي: 30437

  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  حقوق -متصدي امور اداري   10545
  ، نفر 2 : آقا( 4

  نفر) 2خانم 

  1  مرد / زن  آزاد  رشت-گیالن  حقوق -متصدي امور اداري   10546

  1  مرد / زن  آزاد  اراك-مرکزي  حقوق -متصدي امور اداري   10547

  10547، 10546، 10545  يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  لیسانس)( حقوق عمومی: 31686-لیسانس)( حقوق قضایی: 30435

10548  
سخت  -متصدي امور اداري 

  افزار
  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران

  10548 يمحل شمارهتحصیلی شغل  شرایط احراز

  )لیسانسفوق( معماري کامپیوترمهندسی کامپیوتر گرایش : 31138

10549  
سخت  -متصدي امور اداري 

  افزار
  2  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران

  10549 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  لیسانس)( کامپیوتر گرایش سخت افزار: 31463

  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  صنایع -متصدي امور اداري   10551

  10551 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  )لیسانسفوق( مهندسی صنایع گرایش مالی: 32709

  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  صنایع -متصدي امور اداري   10552

  10552 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  )لیسانسفوق( مهندسی صنایع گرایش اینده پژوهی: 32710

  2  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  صنایع -متصدي امور اداري   10553

  10553 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  )لیسانسفوق( ي اقتصاديهامهندسی صنایع گرایش سیستم: 32711

  

ایران استخدام



٥٢ 

 مسکنبانک 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  2  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  صنایع -متصدي امور اداري   10550

  1055 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  )لیسانسفوق( مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وري: 31760

10554  
علوم  -متصدي امور اداري 

  اقتصادي
  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران

  ، نفر 2 : آقا( 3

  نفر) 1خانم 

  10554 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  )لیسانسفوق( علوم اقتصادي گرایش بانکداري اسالمی: 32701

10555  
علوم  -متصدي امور اداري 

  اقتصادي
  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران

  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  10555 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  )لیسانسفوق( علوم اقتصادي گرایش اقتصاد مالی: 30744

10556  
 -متصدي امور اداري 

  فناوري اطالعات
  3  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران

  10556 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  )لیسانسفوق( مهندسی فناوري اطالعات گرایش تجارت الکترونیکی: 31917

10557  
 -متصدي امور اداري 

  فناوري اطالعات
  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران

  10557 يشماره محل تحصیلی شغل  احرازشرایط 

  )لیسانسفوق( ي اطالعاتیهامهندسی فناوري اطالعات گرایش مدیریت سیستم: 31873

10558  
 -متصدي امور اداري 

  فناوري اطالعات
  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران

  10558 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  )لیسانسفوق( افزارنرممهندسی فناوري اطالعات گرایش طراحی و تولید : 31535

10559  
 -متصدي امور اداري 

  فناوري اطالعات
  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران

  ، نفر 2 : آقا( 3

  نفر) 1خانم 

  10559 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  )لیسانسفوق( کامپیوتريي هامهندسی فناوري اطالعات گرایش شبکه: 31915

10560  
 -متصدي امور اداري 

  فناوري اطالعات
  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران

  ، نفر 2 : آقا( 3

  نفر) 1خانم 

  10560 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  )لیسانسفوق( مهندسی فناوري اطالعات گرایش امنیت اطالعات: 31844

10561  
 -متصدي امور اداري 

  اطالعات فناوري
  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران

  10561 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  )لیسانسفوق(اي ي چند رسانههامهندسی فناوري اطالعات گرایش سیستم: 30840

ایران استخدام



٥٣ 

 مسکنبانک 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  مالی -متصدي امور اداري   10562
  ، نفر 2 : آقا( 3

  نفر) 1خانم 

  10562 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  )لیسانسفوق( مدیریت مالی: 31074

  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  مالی -متصدي امور اداري   10563
  ، نفر 3 : آقا( 5

  نفر) 2خانم 

  10563 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  )لیسانسفوق( حسابداري: 30408

10564  
 -متصدي امور اداري 

  مدیریت
  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران

  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  10564 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  )لیسانسفوق( استراتژیک ریزيبرنامهمدیریت اجرایی گرایش : 32789

10565  
 -اداري متصدي امور 

  مدیریت
  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران

  10565 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  )لیسانسفوق( مدیریت تکنولوژي گرایش نواوري تکنولوژي: 32739-)لیسانسفوق( ي تحقیق و توسعههامدیریت تکنولوژي گرایش سیاست: 31041

10566  
 -متصدي امور اداري 

  مدیریت
  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران

  10566 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  )لیسانسفوق( مدیریت بازرگانی گرایش مالی: 31927

10567  
 -متصدي امور اداري 

  مدیریت
  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران

  10567 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  لیسانس)( مدیریت بیمه: 31035

10569  
 -متصدي امور اداري 

  افزارنرم
  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران

  10569 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  )لیسانسفوق( ي کامپیوتريهامهندسی کامپیوتر گرایش معماري سیستم: 31348

10570  
نرم –متصدي امور اداري 

  افزار
  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران

  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  10570 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  )لیسانسفوق( افزارنرمکامپیوترگرایش : 31464

  

  

ایران استخدام



٥٤ 

 مسکنبانک 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

10571  
نرم -متصدي امور اداري 

  افزار
  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران

  10571 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  )لیسانسفوق( مهندسی کامپیوتر گرایش الگوریتم و محاسبات: 32161

10568  
نرم -متصدي امور اداري 

  افزار
  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران

  ، نفر 3 : آقا( 6

  نفر) 3خانم 

10572  
 -متصدي امور اداري 

  افزارنرم
  مرد / زن  آزاد  قم-قم

  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

10573  
 -متصدي امور اداري 

  افزارنرم
  1  مرد / زن  آزاد  یاسوج-کهگیلویه و بویراحمد

10574  
 -متصدي امور اداري 

  افزارنرم
  1  مرد / زن  آزاد  اراك-مرکزي

  10574، 10573، 10572، 10568  يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  لیسانس)( افزارنرممهندسی کامپیوتر : 32412

  1  مرد / زن  آزاد  آذرشهر-آذربایجان شرقی  متصدي امور بانکی  10575

  1  مرد / زن  آزاد  اسکو-آذربایجان شرقی  متصدي امور بانکی  10576

  1  مرد / زن  آزاد  اهر-آذربایجان شرقی  متصدي امور بانکی  10577

  1  مرد / زن  آزاد  آبادبستان -آذربایجان شرقی  متصدي امور بانکی  10578

  1  مرد / زن  آزاد  بناب-آذربایجان شرقی  متصدي امور بانکی  10579

  1  مرد / زن  آزاد  تبریز-آذربایجان شرقی  متصدي امور بانکی  10580

  1  مرد / زن  آزاد  سهند-شرقیآذربایجان   متصدي امور بانکی  10581

  1  مرد / زن  آزاد  شبستر-آذربایجان شرقی  متصدي امور بانکی  10582

  1  مرد / زن  آزاد  مراغه-آذربایجان شرقی  امور بانکیمتصدي   10583

  1  مرد / زن  آزاد  مرند-آذربایجان شرقی  متصدي امور بانکی  10584

  1  مرد / زن  آزاد  میانه-آذربایجان شرقی  متصدي امور بانکی  10585

  1  مرد / زن  آزاد  هشترود-آذربایجان شرقی  متصدي امور بانکی  10586

  1  مرد / زن  آزاد  ارومیه-غربیآذربایجان   متصدي امور بانکی  10587

  1  مرد / زن  آزاد  بوکان-آذربایجان غربی  متصدي امور بانکی  10588

  1  مرد / زن  آزاد  چالدران-آذربایجان غربی  متصدي امور بانکی  10589

  1  مرد / زن  آزاد  آبادمه-آذربایجان غربی  متصدي امور بانکی  10590

  مرد / زن  آزاد  اردبیل-اردبیل  متصدي امور بانکی  10591
  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

ایران استخدام



٥٥ 

 مسکنبانک 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد / زن  آزاد  آبادپارس -اردبیل  متصدي امور بانکی  10592

  1  مرد / زن  آزاد  اران وبیدگل-اصفهان  متصدي امور بانکی  10593

  مرد / زن  آزاد  اصفهان-اصفهان  متصدي امور بانکی  10594
  ، نفر 2 : آقا( 3

  نفر) 1خانم 

  1  مرد / زن  آزاد  بادرود-اصفهان  متصدي امور بانکی  10595

  1  مرد / زن  آزاد  خوانسار-اصفهان  متصدي امور بانکی  10596

  مرد / زن  آزاد  شاهین شهر-اصفهان  متصدي امور بانکی  10597
  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  1  مرد / زن  آزاد  کاشان-اصفهان  متصدي امور بانکی  10598

  1  مرد / زن  آزاد  گلپایگان-اصفهان  متصدي امور بانکی  10599

  1  مرد / زن  آزاد  نوزوا-میمه-اصفهان  متصدي امور بانکی  10600

  1  مرد / زن  آزاد  اشتهارد-البرز  متصدي امور بانکی  10601

  1  مرد / زن  آزاد  دهشتگر-ساوجبالغ-البرز  امور بانکیمتصدي   10602

  مرد / زن  آزاد  کرج-البرز  متصدي امور بانکی  10603
  ، نفر 4 : آقا( 7

  نفر) 3خانم 

  1  مرد / زن  آزاد  نظرآباد-البرز  متصدي امور بانکی  10604

  1  مرد / زن  آزاد  ایالم-ایالم  متصدي امور بانکی  10605

  1  مرد / زن  آزاد  مهران-ایالم  متصدي امور بانکی  10606

  مرد / زن  آزاد  بوشهر-بوشهر  متصدي امور بانکی  10607
  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  1  مرد / زن  آزاد  عسلویه-بوشهر  متصدي امور بانکی  10608

  1  مرد / زن  آزاد  گناوه-بوشهر  متصدي امور بانکی  10609

  مرد / زن  آزاد  اسالمشهر-تهران  متصدي امور بانکی  10610
  ، نفر 2 : آقا( 3

  نفر) 1خانم 

  3  مرد / زن  آزاد  پاکدشت-تهران  متصدي امور بانکی  10611

  1  مرد / زن  آزاد  پردیس-تهران  متصدي امور بانکی  10612

  1  مرد / زن  آزاد  پیشوا-تهران  متصدي امور بانکی  10613

  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  متصدي امور بانکی  10614

 40 : آقا( 67

 27خانم  ، نفر

  نفر)

  1  مرد / زن  آزاد  گلشه-چهاردانگه-تهران  متصدي امور بانکی  10615

  1  مرد / زن  آزاد  دماوند-تهران  متصدي امور بانکی  10616

ایران استخدام



٥٦ 

 مسکنبانک 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  مرد / زن  آزاد  رباطکریم-تهران  متصدي امور بانکی  10617
  ، نفر 3 : آقا( 5

  نفر) 2خانم 

  1  مرد / زن  آزاد  رودهن-تهران  متصدي امور بانکی  10618

  1  مرد / زن  آزاد  شهر قدس-تهران  متصدي امور بانکی  10619

  مرد / زن  آزاد  شهریار-تهران  متصدي امور بانکی  10620
  ، نفر 3 : آقا( 6

  نفر) 3خانم 

  1  مرد / زن  آزاد  فیروزکوه-تهران  متصدي امور بانکی  10621

  1  مرد / زن  آزاد  قرچک-تهران  متصدي امور بانکی  10622

  1  مرد / زن  آزاد  لواسانات-تهران  متصدي امور بانکی  10623

  مرد / زن  آزاد  مالرد-تهران  متصدي امور بانکی  10624
  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  1  مرد / زن  آزاد  ورامین-تهران  متصدي امور بانکی  10625

  1  مرد / زن  آزاد  اردل-چهارمحال و بختیاري  متصدي امور بانکی  10626

  1  مرد / زن  آزاد  شهرکرد-چهارمحال و بختیاري  متصدي امور بانکی  10627

  1  مرد / زن  آزاد  لردگان-و بختیاري چهارمحال  متصدي امور بانکی  10628

  1  مرد / زن  آزاد  اسدیه-خراسان جنوبی  متصدي امور بانکی  10629

  1  مرد / زن  آزاد  بشرویه-خراسان جنوبی  متصدي امور بانکی  10630

  1  مرد / زن  آزاد  سرایان-خراسان جنوبی  متصدي امور بانکی  10631

  1  مرد / زن  آزاد  سربیشه-خراسان جنوبی  متصدي امور بانکی  10632

  1  مرد / زن  آزاد  نهبندان-خراسان جنوبی  متصدي امور بانکی  10633

  1  مرد / زن  آزاد  جغتاي-خراسان رضوي  متصدي امور بانکی  10634

  1  مرد / زن  آزاد  خواف-خراسان رضوي  متصدي امور بانکی  10635

  1  مرد / زن  آزاد  سرخس-خراسان رضوي  متصدي امور بانکی  10636

  1  مرد / زن  آزاد  دآبافیض -کاشمر-خراسان رضوي  متصدي امور بانکی  10637

  مرد / زن  آزاد  مشهد-خراسان رضوي  امور بانکیمتصدي   10638
  ، نفر 2 : آقا( 3

  نفر) 1خانم 

  1  مرد / زن  آزاد  بجنورد-شمالیخراسان   متصدي امور بانکی  10639

  1  مرد / زن  آزاد  جاجرم-خراسان شمالی  متصدي امور بانکی  10640

  1  مرد / زن  آزاد  گرمه-خراسان شمالی  متصدي امور بانکی  10641

  1  مرد / زن  آزاد  امیدیه-خوزستان  متصدي امور بانکی  10642

  

ایران استخدام



٥٧ 

 مسکنبانک 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  مرد / زن  آزاد  اهواز-خوزستان  متصدي امور بانکی  10643
  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  1  زن مرد /  آزاد  ایذه-خوزستان  متصدي امور بانکی  10644

  1  مرد / زن  آزاد  باغملک-خوزستان  متصدي امور بانکی  10645

  1  مرد / زن  آزاد  بندر امام خمینی-خوزستان  متصدي امور بانکی  10646

  1  مرد / زن  آزاد  خرمشهر-خوزستان  متصدي امور بانکی  10647

  1  مرد / زن  آزاد  رامشیر-خوزستان  متصدي امور بانکی  10648

  1  مرد / زن  آزاد  شادگان-خوزستان  بانکیمتصدي امور   10649

  1  مرد / زن  آزاد  گتوند-خوزستان  متصدي امور بانکی  10650

  1  مرد / زن  آزاد  هفتگل-خوزستان  متصدي امور بانکی  10651

  مرد / زن  آزاد  زنجان-زنجان  متصدي امور بانکی  10652
  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  1  مرد / زن  آزاد  طارم-زنجان  متصدي امور بانکی  10653

  مرد / زن  آزاد  سمنان-سمنان  متصدي امور بانکی  10654
  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  1  مرد / زن  آزاد  گرمسار-سمنان  متصدي امور بانکی  10655

  1  مرد / زن  آزاد  مهدي شهر-سمنان  متصدي امور بانکی  10656

  1  مرد / زن  آزاد  ایرانشهر-بلوچستانسیستان و   متصدي امور بانکی  10657

  1  مرد / زن  آزاد  چابهار-سیستان و بلوچستان  متصدي امور بانکی  10658

  1  مرد / زن  آزاد  خاش-سیستان و بلوچستان  متصدي امور بانکی  10659

  1  مرد / زن  آزاد  نیک شهر-سیستان و بلوچستان  متصدي امور بانکی  10660

  1  مرد / زن  آزاد  بوانات-فارس  متصدي امور بانکی  10661

  1  مرد / زن  آزاد  خرامه-فارس  متصدي امور بانکی  10662

  1  مرد / زن  آزاد  خنج-فارس  متصدي امور بانکی  10663

  1  مرد / زن  آزاد  داراب-فارس  متصدي امور بانکی  10664

  مرد / زن  آزاد  شیراز-فارس  متصدي امور بانکی  10665
  ، نفر 2 : آقا( 3

  نفر) 1خانم 

  1  مرد / زن  آزاد  آبادفیروز-فارس  متصدي امور بانکی  10666

  1  مرد / زن  آزاد  قیروکارزین-فارس  متصدي امور بانکی  10667

  1  مرد / زن  آزاد  کازرون-فارس  متصدي امور بانکی  10668

  1  مرد / زن  آزاد  الر-فارس  متصدي امور بانکی  10669

ایران استخدام



٥٨ 

 مسکنبانک 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  محلکد شغل 

  1  مرد / زن  آزاد  مرودشت-فارس  متصدي امور بانکی  10670

  1  مرد / زن  آزاد  دآبانور-ممسنی-فارس  متصدي امور بانکی  10671

  1  مرد / زن  آزاد  آبیک-قزوین  متصدي امور بانکی  10672

  1  مرد / زن  آزاد  بوئین زهرا-قزوین  متصدي امور بانکی  10673

  1  مرد / زن  آزاد  تاکستان-قزوین  متصدي امور بانکی  10674

  مرد / زن  آزاد  قزوین-قزوین  متصدي امور بانکی  10675
  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  1  مرد / زن  آزاد  قم-قم  متصدي امور بانکی  10676

  1  مرد / زن  آزاد  بانه-کردستان  متصدي امور بانکی  10677

  1  مرد / زن  آزاد  بیجار-کردستان  متصدي امور بانکی  10678

  1  مرد / زن  آزاد  دیواندره-کردستان  متصدي امور بانکی  10679

  1  مرد / زن  آزاد  آبادسرو-کردستان  متصدي امور بانکی  10680

  1  مرد / زن  آزاد  سقز-کردستان  متصدي امور بانکی  10681

  1  مرد / زن  آزاد  کامیاران-کردستان  متصدي امور بانکی  10682

  1  مرد / زن  آزاد  انار-کرمان  متصدي امور بانکی  10683

  1  مرد / زن  آزاد  سرپل ذهاب-کرمانشاه  متصدي امور بانکی  10684

  1  مرد / زن  آزاد  سنقر کلیایی-کرمانشاه  متصدي امور بانکی  10685

  1  مرد / زن  آزاد  کرند غرب-کرمانشاه  متصدي امور بانکی  10686

  1  مرد / زن  آزاد  کهنوج-کرمان  متصدي امور بانکی  10687

  1  مرد / زن  آزاد  کوهبنان-کرمان  متصدي امور بانکی  10688

  1  مرد / زن  آزاد  گلباف-کرمان  متصدي امور بانکی  10689

  1  مرد / زن  آزاد  دهدشت-کهگیلویه و بویراحمد  متصدي امور بانکی  10690

  1  مرد / زن  آزاد  دوگنبدان-و بویراحمد کهگیلویه  متصدي امور بانکی  10691

  1  مرد / زن  آزاد  آزادشهر-گلستان  متصدي امور بانکی  10692

  1  مرد / زن  آزاد  بندرگز-گلستان  متصدي امور بانکی  10693

  1  مرد / زن  آزاد  مینودشت-گلستان  متصدي امور بانکی  10694

  1  مرد / زن  آزاد  استارا-گیالن  متصدي امور بانکی  10695

  1  مرد / زن  آزاد  بندر کیاشهر-گیالن  متصدي امور بانکی  10696

  1  مرد / زن  آزاد  بندرانزلی-گیالن  متصدي امور بانکی  10697

  1  مرد / زن  آزاد  تالش-گیالن  متصدي امور بانکی  10698

ایران استخدام



٥٩ 

 مسکنبانک 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد / زن  آزاد  رضوانشهر-گیالن  متصدي امور بانکی  10699

  1  مرد / زن  آزاد  پره س-رضوانشهر-گیالن  متصدي امور بانکی  10700

  1  مرد / زن  آزاد  رودبار-گیالن  متصدي امور بانکی  10701

  1  مرد / زن  آزاد  کالچاي-گیالن  متصدي امور بانکی  10702

  1  مرد / زن  آزاد  ماسال-گیالن  متصدي امور بانکی  10703

  1  مرد / زن  آزاد  الیگودرز-لرستان  متصدي امور بانکی  10704

  1  مرد / زن  آزاد  رالشت-آبادخرم -لرستان  متصدي امور بانکی  10705

  1  مرد / زن  آزاد  ددرو-آبادخرم -لرستان  متصدي امور بانکی  10706

  مرد / زن  آزاد  آمل-مازندران  متصدي امور بانکی  10707
  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  1  مرد / زن  آزاد  بابل-مازندران  متصدي امور بانکی  10708

  1  مرد / زن  آزاد  تنکابن-مازندران  متصدي امور بانکی  10709

  1  مرد / زن  آزاد  چالوس-مازندران  متصدي امور بانکی  10710

  1  مرد / زن  آزاد  زیراب-مازندران  متصدي امور بانکی  10711

  1  مرد / زن  آزاد  نکا-مازندران  متصدي امور بانکی  10712

  1  مرد / زن  آزاد  نور-مازندران  متصدي امور بانکی  10713

  1  مرد / زن  آزاد  نوشهر-مازندران  متصدي امور بانکی  10714

  1  مرد / زن  آزاد  دلیجان-مرکزي  متصدي امور بانکی  10715

  1  مرد / زن  آزاد  ساوه-مرکزي  متصدي امور بانکی  10716

  1  مرد / زن  آزاد  شازند-مرکزي  متصدي امور بانکی  10717

  1  مرد / زن  آزاد  بندر خمیر-هرمزگان  متصدي امور بانکی  10718

  مرد / زن  آزاد  بندرعباس-هرمزگان  متصدي امور بانکی  10719
  ، نفر 3 : آقا( 5

  نفر) 2خانم 

  1  مرد / زن  آزاد  پارسیان-هرمزگان  متصدي امور بانکی  10720

  مرد / زن  آزاد  قشم-هرمزگان  متصدي امور بانکی  10721
  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  مرد / زن  آزاد  کیش-هرمزگان  متصدي امور بانکی  10722
  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  1  مرد / زن  آزاد  آباداسد-همدان  متصدي امور بانکی  10723

  1  مرد / زن  آزاد  تویسرکان-همدان  متصدي امور بانکی  10724

  1  مرد / زن  آزاد  فامنین-همدان  امور بانکیمتصدي   10725

ایران استخدام



٦٠ 

 مسکنبانک 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد / زن  آزاد  کبودراهنگ-همدان  متصدي امور بانکی  10726

  1  مرد / زن  آزاد  الله جین-همدان  متصدي امور بانکی  10727

  مرد / زن  آزاد  مالیر-همدان  متصدي امور بانکی  10728
  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  1  مرد / زن  آزاد  نهاوند-همدان  متصدي امور بانکی  10729

  مرد / زن  آزاد  همدان-همدان  متصدي امور بانکی  10730
  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  1  مرد / زن  آزاد  ابرکوه-یزد  متصدي امور بانکی  10731

  1  مرد / زن  آزاد  بافق-یزد  بانکیمتصدي امور   10732

  مرد / زن  آزاد  یزد-یزد  متصدي امور بانکی  10733
  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

، 10585 ،10584، 10583، 10582، 10581، 10580، 10579، 10578، 10577، 10576، 10575يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

10586 ،10587 ،10588 ،10589 ،10590 ،10591 ،10592 ،10593 ،10594 ،10595 ،10596 ،10597 ،10598 ،10599 ،10600 ،10601 ،

10602 ،10603 ،10604 ،10605 ،10606 ،10607 ،10608 ،10609 ،10610 ،10611 ،10612 ،10613 ،10614 ،10615 ،10616 ،10617 ،

10618 ،10619 ،10620 ،10621 ،10622 ،10623 ،10624 ،10625 ،10626 ،10627 ،10628 ،10629 ،10630 ،10631 ،10632 ،10633 ،

10634 ،10635 ،10636 ،10637 ،10638 ،10639 ،10640 ،10641 ،10642 ،10643 ،10644 ،10645 ،10646 ،10647 ،10648 ،10649 ،

10650 ،10651 ،10652 ،10653 ،10654 ،10655 ،10656 ،10657 ،10658 ،10659 ،10660 ،10661 ،10662 ،10663 ،10664 ،10665 ،

10666 ،10667 ،10668 ،10669 ،10670 ،10671 ،10672 ،10673 ،10674 ،10675 ،10676 ،10677 ،10678 ،10679 ،10680 ،10681 ،

10682 ،10683 ،10684 ،10685 ،10686 ،10687 ،10688 ،10689 ،10690 ،10691 ،10692 ،10693 ،10694 ،10695 ،10696 ،10697 ،

10698 ،10699 ،10700 ،10701 ،10702 ،10703 ،10704 ،10705 ،10706 ،10707 ،10708 ،10709 ،10710 ،10711 ،10712 ،10713 ،

10714 ،10715 ،10716 ،10717 ،10718 ،10719 ،10720 ،10721 ،10722 ،10723 ،10724 ،10725 ،10726 ،10727 ،10728 ،10729 ،

10730 ،10731 ،10732 ،10733  

: 30408-لیسانس)( اقتصاد نظري: 30080-لیسانس)( اقتصاد پول و بانکداري: 30070-لیسانس)( اقتصاد بازرگانی: 30067-لیسانس)( آمار: 30018

: 31074-لیسانس)( مدیریت صنعتی: 31065-لیسانس)( مدیریت بازرگانی: 31034-لیسانس)( مدیریت امور بانکی: 31027-لیسانس)( حسابداري

  لیسانس)( مدیریت بانکداري: 32692-لیسانس)( ریاضی کاربردي: 32217-نس)لیسا( مدیریت مالی

  2  مرد  آزاد  تبریز-آذربایجان شرقی  نگهبان  10734

  2  مرد  آزاد  ارومیه-غربیآذربایجان   نگهبان  10735

  1  مرد  آزاد  کاشان-اصفهان  نگهبان  10736

  2  مرد  آزاد  ایالم-ایالم  نگهبان  10737

  20  مرد  آزاد  تهران-تهران  نگهبان  10738

  1  مرد  آزاد  شهرکرد-چهارمحال و بختیاري  نگهبان  10739

  2  مرد  آزاد  مشهد-خراسان رضوي  نگهبان  10740

  1  مرد  آزاد  اهواز-خوزستان  نگهبان  10741

  1  مرد  آزاد  زنجان-زنجان  نگهبان  10742

ایران استخدام



٦١ 

 مسکنبانک 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد  آزاد  زاهدان-سیستان و بلوچستان  نگهبان  10743

  2  مرد  آزاد  شیراز-فارس  نگهبان  10744

  1  مرد  آزاد  قزوین-قزوین  نگهبان  10745

  1  مرد  آزاد  قم-قم  نگهبان  10746

  2  مرد  آزاد  سنندج-کردستان  نگهبان  10747

  2  مرد  آزاد  کرمان-کرمان  نگهبان  10748

  1  مرد  آزاد  یاسوج-کهگیلویه و بویراحمد  نگهبان  10749

  1  مرد  آزاد  رشت-گیالن  نگهبان  10750

  1  مرد  آزاد  آبادخرم -لرستان  نگهبان  10751

  1  مرد  آزاد  ساري-مازندران  نگهبان  10752

  3  مرد  آزاد  کیش-هرمزگان  نگهبان  10753

  1  مرد  آزاد  همدان-همدان  نگهبان  10754

  1  مرد  آزاد  یزد-یزد  نگهبان  10755

، 10744، 10743، 10742، 10741، 10740، 10739، 10738، 10737، 10736، 10735، 10734يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

10745 ،1074 ،10747 ،10748 ،10749 ،10750 ،10751 ،10752 ،10753 ،10754 ،10755  

  دیپلم)( دیپلم کامل متوسطه: 30486

  

 ایرانجمهوري اسالمی بیمه مرکزي 	هايفهرست شغل محل

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  5  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  نویس سیستمبرنامه  10812

  10812  يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

ي و افزارنرمي هاسیستم: 30648-دکتري)، لیسانسفوق( يافزارنرمي هاسیستم: 30647 -) دکتري، لیسانسفوق( الگوریتم و محاسبات: 30091

، لیسانسفوق( افزارنرممهندسی : 31340-دکتري)، لیسانسفوق( مهندسی فناوري اطالعات: 31280-دکتري)، لیسانسفوق( الگوریتم و محاسبات

-دکتري)، لیسانسفوق( کامپیوتر افزارنرم: 31415-ي)دکتر، لیسانسفوق( ي کامپیوتريهامهندسی کامپیوتر گرایش معماري سیستم: 31348-دکتري)

: 31464-دکتري)، لیسانسفوق( کاربرد کامپیوتر و انالیزسیستم: 31447-دکتري)، لیسانسفوق( ي محاسبات والگوریتمهانظریه: 31418

  دکتري)، لیسانسفوق( افزارنرممهندسی کامپیوتر گرایش : 31887-دکتري)، لیسانسفوق( افزارنرمکامپیوترگرایش 

10813  
 اي بیمه آمارکارشناس 

  اکچویري)(
  3  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران

  10813 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

، لیسانسفوق( اکچویري)( اي بیمه آمار: 32577-دکتري)، لیسانسفوق( کاربردي آمار: 31839-دکتري)، لیسانسفوق( اقتصادي اجتماعی آمار: 30019

  دکتري)

  

  

ایران استخدام



٦٢ 

 ایرانجمهوري اسالمی بیمه مرکزي 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  کارشناس امور اداري  10814

  10814 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  دکتري)، لیسانسفوق( مدیریت اجرایی: 31021-دکتري)، لیسانسفوقها (و تحلیل سیستم ریزيبرنامه: 30165

  14  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  کارشناس امور بیمه اي  10815

  10815 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

: 31035-دکتري)، لیسانسفوق( علوم اقتصادي گرایش اقتصاد نظري: 30745-دکتري)، لیسانسفوق( علوم اقتصادي گرایش اقتصاد مالی: 30744

مدیریت بازرگانی گرایش : 32051-دکتري)، لیسانسفوق( مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی: 31927-دکتري)، لیسانسفوق( مدیریت بیمه

علوم اقتصادي گرایش : 32586-دکتري)، لیسانسفوق( مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی: 32312-دکتري)، لیسانسفوق( مدیریت بیمه

  دکتري)، لیسانسفوق( علوم اقتصادي گرایش اقتصاد بیمه: 32587-دکتري)، لیسانسفوق( اقتصاد پولی

10816  
افزار کارشناس امور سخت

  رایانه
  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران

  10816 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

، لیسانسفوق( ي سخت افزارهامهندسی تکنولوژي سیستم: 31200-دکتري)، لیسانسفوق( کامپیوترمهندسی کامپیوتر گرایش معماري : 31138

: 32173-دکتري)، لیسانسفوق( کامپیوتر گرایش سخت افزار: 31463-دکتري)، لیسانسفوق( مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار: 31347-دکتري)

  دکتري)، لیسانسفوق( علوم کامپیوتر

  5  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  کارشناس امور مالی  10817

  10817 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  دکتري)، لیسانسفوق( مدیریت مالی: 31074-دکتري)، لیسانسفوق( حسابرسی: 30410-دکتري)، لیسانسفوق( حسابداري: 30408

  3  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  مگر سیستکارشناس تحلیل  10818

  10818 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

: 31135-دکتري)، لیسانسفوق(اي ي چند رسانههامهندسی فناوري اطالعات گرایش سیستم: 30840 -دکتري)، لیسانسفوق( انفورماتیک: 30121

مهندسی : 31340-)دکتري، لیسانسفوق( کامپیوترمهندسی کامپیوتر گرایش معماري : 31138-دکتري)، لیسانسفوق( ي کامپیوتريهامعماري سیستم

کاربرد کامپیوتر : 31447-دکتري)، لیسانسفوق( ي کامپیوتريهامهندسی کامپیوتر گرایش معماري سیستم: 31348-دکتري)، لیسانسفوق( افزارنرم

مهندسی فناوري اطالعات گرایش طراحی و : 31535-دکتري)، لیسانسفوق( افزارنرمکامپیوترگرایش : 31464-دکتري)، لیسانسفوق( و انالیزسیستم

مهندسی فناوري : 31873-دکتري)، لیسانسفوق( يافزارنرمي هامهندسی کامپیوتر گرایش سیستم: 31832-دکتري)، لیسانسفوق( افزارنرمتولید 

: 31914-دکتري)، لیسانسفوق( افزارنرموتر گرایش مهندسی کامپی: 31887-دکتري)، لیسانسفوق( ي اطالعاتیهااطالعات گرایش مدیریت سیستم

ي و الگوریتم و افزارنرمي هامهندسی کامپیوتر گرایش سیستم: 32159-دکتري)، لیسانسفوق( مهندسی فناوري اطالعات گرایش معماري سازمانی

مهندسی : 32161-دکتري)، لیسانسفوق( الگوریتمي محاسبات و هامهندسی کامپیوتر گرایش نظریه: 32160-دکتري)، لیسانسفوق( محاسبات

  دکتري)، لیسانسفوق( کامپیوتر گرایش الگوریتم و محاسبات

  5  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  کارشناس شبکه  10819

  10819 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

کاربرد کامپیوتر : 31447-دکتري)، لیسانسفوق( )IT( تکنولوژي ارتباطات و فن اوري اطالعات : 30334-دکتري)، لیسانسفوق( انفورماتیک: 30121

مهندسی فناوري اطالعات گرایش امنیت : 31844-دکتري)، لیسانسفوق( افزارنرمکامپیوترگرایش : 31464-دکتري)، لیسانسفوق( و انالیزسیستم

مهندسی : 31915-دکتري)، لیسانسفوق( ي اطالعاتیهاوري اطالعات گرایش مدیریت سیستممهندسی فنا: 31873-دکتري)، لیسانسفوق( اطالعات

  دکتري)، لیسانسفوق( علوم کامپیوتر: 32173-دکتري)، لیسانسفوق( ي کامپیوتريهافناوري اطالعات گرایش شبکه

  

ایران استخدام



٦٣ 

 سازمان اداري و استخدامی کشور	هايفهرست شغل محل

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  3  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  حسابدار  10826

  10826 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

، لیسانس( علوم اقتصادي گرایش اقتصاد نظري: 30745-)لیسانسفوق، لیسانس( حسابرسی: 30410-)لیسانسفوق، لیسانس( حسابداري: 30408

  )لیسانسفوق، لیسانس( مدیریت مالی: 31074-)لیسانسفوق

  2  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  کارشناس امور اداري  10827

  10827 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

مدیریت دولتی گرایش تشکیالت و : 31909-)لیسانسفوق( مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی: 31495-لیسانس)( مدیریت دولتی: 31051

ي هامدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم: 32705-)لیسانسفوق( ي دولتیهامدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان: 32234-)لیسانسفوقها (روش

  )لیسانسفوق( اطالعاتی

10828  
کارشناس بررسی اسناد و 

  مدارك
  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران

  10828 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

ها مدیریت دولتی گرایش تشکیالت و روش: 31909-)لیسانسفوق( مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی: 31697-لیسانس)( مدیریت دولتی: 31051

 ي اطالعاتیهامدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم: 32705-)لیسانسفوق( مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمانهاي دولتی: 32644-)لیسانسفوق(

  )لیسانسفوق(

10829  
امور  ریزيبرنامهکارشناس 

  اداري و استخدامی کشور
  25  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران

  10829 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

-دکتري)، لیسانسفوق( حقوق خصوصی: 30431-دکتري)، لیسانسفوق( حقوق بین الملل: 30423-)لیسانسفوق( یآموزش ریزيبرنامه: 30154

علوم اقتصادي : 30747-دکتري)( علوم اقتصادي گرایش اقتصاد نظري: 30745-دکتري)، لیسانسفوق( اقتصادي گرایش علوم اقتصادي علوم: 30742

ها مدیریت دولتی کلیه گرایش: 31052-دکتري)، لیسانسفوق( یآموزشمدیریت : 31020-دکتري)، لیسانسفوق( ریزيبرنامهگرایش توسعه اقتصادي و 

: 31496-دکتري)( مدیریت گرایش مدیریت رفتاري: 31494-)لیسانسفوق( مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وري: 31240-دکتري)(

 مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی: 31697-دکتري)، لیسانسفوق( حقوق عمومی: 31686-دکتري)ها (مدیریت گرایش مدیریت سیستم

-)لیسانسفوق( مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی: 31912-)لیسانسفوقها (گرایش تشکیالت و روشمدیریت دولتی : 31909-)لیسانسفوق(

مدیریت دولتی : 32705-دکتري)( مدیریت گرایش مدیریت مالی: 32439-)لیسانسفوق( ي دولتیهامدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان: 32234

مدیریت منابع انسانی گرایش : 32772-)لیسانسفوق( مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک: 32771-)نسلیسافوق( ي اطالعاتیهاگرایش مدیریت سیستم

: 32774-)لیسانسفوق( مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی: 32773-)لیسانسفوق( مدیریت عملکرد و بهره وري منابع

مدیریت دولتی گرایش : 32776-دکتري)( مدیریت گرایش مدیریت توسعه: 32775-دکتري)( مدیریت گرایش مدیریت سیاستگذاري بخش دولتی

  )لیسانسفوق( تحول

  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  کارشناس برنامه و بودجه  10830

  10830 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

، لیسانس( علوم اقتصادي گرایش اقتصاد نظري: 30745-)لیسانسفوق، لیسانس( حسابرسی: 30410-)لیسانسفوق، لیسانس( حسابداري: 30408

  )لیسانسفوق، لیسانس( مدیریت مالی: 31074-)لیسانسفوق

  

  

ایران استخدام



٦٤ 

 سازمان اداري و استخدامی کشور	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  4  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  مگر سیستکارشناس تحلیل  10831

  10831 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

ي هامهندسی فناوري اطالعات گرایش مدیریت سیستم: 31873-دکتري)، لیسانسفوقها (و تحلیل سیستم ریزيبرنامهمهندسی صنایع گرایش : 31237

مهندسی فناوري اطالعات گرایش : 31914-دکتري)، لیسانسفوق( افزارنرممهندسی کامپیوتر گرایش : 31887-دکتري)، لیسانسفوق( اطالعاتی

  دکتري)، لیسانسفوق( معماري سازمانی

  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  کارشناس حقوقی  10832

  10832 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

: 32423-)لیسانسفوق، لیسانس( حقوق عمومی: 31686-)لیسانسفوق، لیسانس( حقوق خصوصی: 30431-)لیسانسفوق، لیسانس( حقوق: 30417

  )لیسانسفوق، لیسانس( حقوق جزا

  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  کارشناس روابط عمومی  10833

  10833 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

 علوم ارتباطات اجتماعی گرایش روابط عمومی: 30736-لیسانس)( علوم ارتباطات اجتماعی: 30735-)لیسانسفوق، لیسانس( روابط عمومی: 30503

 مدیریت رسانه: 31053-لیسانس)( مدیریت دولتی: 31051-)لیسانسفوق( نگاريعلوم ارتباطات اجتماعی گرایش روزنامه: 30737-)لیسانسفوق(

 مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی: 32455-)لیسانسفوق( مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی: 31495-)لیسانسفوق، لیسانس(

  )لیسانسفوق(

  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  کارگزین  10834

  10834 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

ها گرایش تشکیالت و روشمدیریت دولتی : 31909-)لیسانسفوق( مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی: 31697-لیسانس)( مدیریت دولتی: 31051

ي هامدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم: 32705-)لیسانسفوق( ي دولتیهامدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان: 32234-)لیسانسفوق(

  )لیسانسفوق( اطالعاتی

  

 سازمان انتقال خون ایران	هايفهرست شغل محل

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد / زن  آزاد  بوشهر -بوشهر  پزشک عمومی  10840

  6  مرد / زن  آزاد  تهران -تهران  پزشک عمومی  10841

  2  مرد / زن  آزاد  طبس -خراسان جنوبی  پزشک عمومی  10842

  2  مرد / زن  آزاد  ردزفول وشوشت -خوزستان  پزشک عمومی  10843

  پزشک عمومی  10844
ایرانشهر و ، زابل، زاهدان -سیستان و بلوچستان

  رچابها
  4  مرد / زن  آزاد

  1  مرد  آزاد  کرمان -کرمان  پزشک عمومی  10845

  مرد / زن  آزاد  ترش -گیالن  پزشک عمومی  10846
  ، نفر 1: آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  

  

ایران استخدام



٦٥ 

 سازمان انتقال خون ایران	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  3  مرد  آزاد  و آملچالوس ، تنکابن -مازندران  عمومیپزشک   10847

  10847، 10846، 10845، 10844، 10843، 10842، 10841، 10840  يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  دکتري)( پزشک عمومی: 30227

10848  
ه آزمایشگاکارشناس 

  تشخیص طبی
  1  مرد / زن  آزاد  بوشهر -بوشهر

10849  
ه آزمایشگاکارشناس 

  تشخیص طبی
  3  مرد  آزاد  بیرجند -خراسان جنوبی

10850  
ه آزمایشگاکارشناس 

  تشخیص طبی
  2  مرد / زن  آزاد  اهواز  -خوزستان

13622  
کارشناس آزمایشگاه 

  تشخیص طبی
  1  مرد / زن  آزاد  نمسجد سلیما - خوزستان

10851  
ه آزمایشگاکارشناس 

  تشخیص طبی
  2  مرد / زن  آزاد  رچابهازاهدان و  -سیستان و بلوچستان

10852  
ه آزمایشگاکارشناس 

  تشخیص طبی
  1  مرد / زن  آزاد  تجیرف -کرمان

10853  
ه آزمایشگاکارشناس 

  تشخیص طبی
  2  مرد / زن  آزاد  جیاسو -کهگیلویه و بویراحمد

10854  
ه آزمایشگاکارشناس 

  تشخیص طبی
  1  زن  آزاد  رشت -گیالن

10855  
ه آزمایشگاکارشناس 

  تشخیص طبی
  2  مرد  آزاد  یزد -یزد

  10855، 10854، 10853، 10852، 10851، 10850، 10849، 10848  يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  دکتري)، لیسانس( آزمایشگاهیعلوم: 31651

  4  مرد / زن  آزاد  تهران -تهران  امور انتقال خون مسؤول  10856

  2  مرد / زن  آزاد  اندیمشک -خوزستان  امور انتقال خون مسؤول  10857

  1  مرد / زن  آزاد  زاهوا -خوزستان  امور انتقال خون مسؤول  10858

  1  مرد / زن  آزاد  نبهبها -خوزستان  امور انتقال خون مسؤول  10859

  1  مرد / زن  آزاد  رخرمشه -خوزستان  امور انتقال خون مسؤول  10860

  2  مرد / زن  آزاد  رشوشت -خوزستان  امور انتقال خون مسؤول  10861

  2  زن  آزاد  ایرانشهر -سیستان و بلوچستان  امور انتقال خون مسؤول  10862

  1  مرد  آزاد  چابهار -سیستان و بلوچستان  امور انتقال خون مسؤول  10863

  1  زن  آزاد  خاش -سیستان و بلوچستان  امور انتقال خون مسؤول  10864

  1  مرد / زن  آزاد  لزاب -سیستان و بلوچستان  امور انتقال خون مسؤول  10865

ایران استخدام



٦٦ 

 سازمان انتقال خون ایران	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  زن  آزاد  زاهدان -سیستان و بلوچستان  امور انتقال خون مسؤول  10866

  2  زن  آزاد  سراوان -سیستان و بلوچستان  امور انتقال خون مسؤول  10867

  1  مرد / زن  آزاد  مب -کرمان  امور انتقال خون مسؤول  10868

  1  زن  آزاد  یاسوج -کهگیلویه و بویراحمد  امور انتقال خون مسؤول  10869

  2  مرد  آزاد  یزد -یزد  امور انتقال خون مسؤول  10870

  ،1066، 10865، 10864، 10863، 10862، 10861، 10860، 10859، 10858، 10857، 10856يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

10867 ،10868 ،10869 ،10870  

  لیسانس)( هیآزمایشگاعلوم : 30721-)لیسانسفوق، لیسانس( پرستاري: 30218

 

 سازمان بنادر و دریانوردي	هايفهرست شغل محل

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  2  مرد / زن  آزاد  بوشهر-بوشهر  حسابدار  10891

  10891 يشماره محل تحصیلی شغل  احرازشرایط 

 مدیریت مالی: 31074-)لیسانسفوق( حسابرسی: 30410-لیسانس)( حسابداري و امور مالی: 30409-)لیسانسفوق، لیسانس( حسابداري: 30408

  )لیسانسفوق( حسابداري مدیریت: 32428-)لیسانسفوق(

  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  حسابدار  10892

  10892 يشماره محل تحصیلی شغل  احرازشرایط 

 حسابداري مدیریت: 32428-)لیسانسفوق( مدیریت مالی: 31074-)لیسانسفوق( حسابرسی: 30410-)لیسانسفوق( حسابداري: 30408

  )لیسانسفوق(

  2  مرد / زن  آزاد  چابهار-سیستان و بلوچستان  حسابدار  10893

  10893 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  لیسانس)( حسابداري و امور مالی: 30409-لیسانس)( حسابداري: 30408

  2  مرد / زن  آزاد  رجاییبندر شهید -بندرعباس-هرمزگان  حسابدار  10894

  10894 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

مدیریت امور : 31027-)لیسانسفوق( حسابرسی: 30410-لیسانس)( حسابداري و امور مالی: 30409-)لیسانسفوق، لیسانس( حسابداري: 30408

  )لیسانسفوق( حسابداري مدیریت: 32428-)لیسانسفوق( مدیریت مالی: 31074-لیسانس)( بانکی

  1  مرد / زن  آزاد  بوشهر-بوشهر  کارشناس امور اداري  10895

  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  کارشناس امور اداري  10896

  1  مرد / زن  آزاد  رجاییبندر شهید -بندرعباس-هرمزگان  کارشناس امور اداري  10897

  10897، 10896، 10895  يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

ها مدیریت گرایش مدیریت سیستم: 31496-)لیسانسفوق( مدیریت گرایش مدیریت رفتاري: 31494-)لیسانسفوق( درسی ریزيبرنامه: 30158

: 31909-)لیسانسفوق( مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی: 31861-)لیسانسفوق( مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی: 31697-)لیسانسفوق(

مدیریت دولتی : 32234-)لیسانسفوق( مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول: 31930-)لیسانسفوقها (مدیریت دولتی گرایش تشکیالت و روش

مدیریت دولتی گرایش : 32236-)لیسانسفوق( مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی: 32235-)لیسانسوقف( ي دولتیهاگرایش طراحی سازمان

مدیریت گرایش سیاستگذاري بخش : 32647-)لیسانسفوق( مدیریت دولتی گرایش تحول سازمانی: 32646-)لیسانسفوق( مدیریت رفتار سازمانی

  )لیسانسفوق( عمومی

ایران استخدام



٦٧ 

 سازمان بنادر و دریانوردي	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  3  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  1کارشناس امور بندري   10898

  1  مرد / زن  آزاد  رجاییبندر شهید -بندرعباس-هرمزگان  1کارشناس امور بندري   10899

  10899، 10898  يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

 ریزيبرنامهعلوم اقتصادي گرایش توسعه اقتصادي و : 30747-)لیسانسفوق( ي اقتصاديهاسیستم ریزيبرنامهعلوم اقتصادي گرایش : 30746

  )لیسانسفوق( مدیریت اجرایی: 31021-)لیسانسفوق(

  4  مرد / زن  آزاد  بوشهر-بوشهر  2کارشناس امور بندري   10900

  10900 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

علوم اقتصادي گرایش : 30746-لیسانس)( علوم اقتصادي گرایش اقتصاد نظري: 30745-لیسانس)( علوم اقتصادي گرایش اقتصاد بازرگانی: 30743

 مدیریت اجرایی: 31021-)لیسانسفوق( ریزيبرنامهعلوم اقتصادي گرایش توسعه اقتصادي و : 30747-)لیسانسفوق( ي اقتصاديهاسیستم ریزيبرنامه

مدیریت بازرگانی گرایش : 32311-)لیسانسفوق( مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بیمه: 32051-لیسانس)( مدیریت بازرگانی: 31034-)لیسانسفوق(

: 32597-لیسانس)( کمیسر دریاییمدیریت و : 32589-)لیسانسفوق( مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی: 32312-)لیسانسفوق( بازاریابی

مدیریت بازرگانی گرایش : 32614-)لیسانسفوق( علوم اقتصادي گرایش اقتصاد و تجارت الکترونیک: 32613-)لیسانسفوق( مدیریت بازرگانی دریایی

 مهندسی حمل و نقل دریایی: 32618-)انسلیسفوق( مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی و بین الملل: 32615-)لیسانسفوق( بازاریابی بین المللی

علوم اقتصادي گرایش : 32621-لیسانس)( مدیریت لجستیک بنادر: 32620-)لیسانسفوق( علوم دریایی گرایش مدیریت بندر: 32619-)لیسانسفوق(

مدیریت و بازرگانی دریایی گرایش : 32623-لیسانس)( مدیریت و بازرگانی دریایی گرایش بندر و کشتیرانی: 32622-لیسانس)( اقتصاد حمل و نقل

  لیسانس)( مدیریت و بازرگانی دریایی گرایش گمرکی: 32624-لیسانس)( مناطق ویژه

  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  2کارشناس امور بندري   10901

  10901 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

 ریزيبرنامهعلوم اقتصادي گرایش توسعه اقتصادي و : 30747-)لیسانسفوق( اقتصاديي هاسیستم ریزيبرنامهعلوم اقتصادي گرایش : 30746

مدیریت بازرگانی : 32311-)لیسانسفوق( مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بیمه: 32051-)لیسانسفوق( مدیریت اجرایی: 31021-)لیسانسفوق(

-)لیسانسفوق( مدیریت بازرگانی دریایی: 32597-)لیسانسفوق( بازرگانی بین المللی مدیریت بازرگانی گرایش: 32312-)لیسانسفوق( گرایش بازاریابی

-)لیسانسفوق( مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین المللی: 32614-)لیسانسفوق( علوم اقتصادي گرایش اقتصاد و تجارت الکترونیک: 32613

علوم : 32619-)لیسانسفوق( مهندسی حمل و نقل دریایی: 32618-)لیسانسفوق( مللمدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی و بین ال: 32615

  )لیسانسفوق( دریایی گرایش مدیریت بندر

  5  مرد / زن  آزاد  بندر امام خمینی-خوزستان  2کارشناس امور بندري   10902

  5  مرد / زن  آزاد  چابهار-سیستان و بلوچستان  2کارشناس امور بندري   10903

  10903، 10902  يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  احرازشرایط 

علوم اقتصادي گرایش : 30746-لیسانس)( علوم اقتصادي گرایش اقتصاد نظري: 30745-لیسانس)( علوم اقتصادي گرایش اقتصاد بازرگانی: 30743

 مدیریت اجرایی: 31021-)لیسانسفوق( ریزيبرنامهعلوم اقتصادي گرایش توسعه اقتصادي و : 30747-)لیسانسفوق( ي اقتصاديهاسیستم ریزيبرنامه

مدیریت بازرگانی گرایش : 32311-)لیسانسفوق( مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بیمه: 32051-لیسانس)( مدیریت بازرگانی: 31034-)لیسانسفوق(

: 32597-لیسانس)( مدیریت و کمیسر دریایی: 32589-)لیسانسفوق( رایش بازرگانی بین المللیمدیریت بازرگانی گ: 32312-)لیسانسفوق( بازاریابی

مدیریت بازرگانی گرایش : 32614-)لیسانسفوق( علوم اقتصادي گرایش اقتصاد و تجارت الکترونیک: 32613-)لیسانسفوق( مدیریت بازرگانی دریایی

 مهندسی حمل و نقل دریایی: 32618-)لیسانسفوق( مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی و بین الملل: 32615-)لیسانسفوق( بازاریابی بین المللی

علوم اقتصادي گرایش : 32621-لیسانس)( مدیریت لجستیک بنادر: 32620-)لیسانسفوق( علوم دریایی گرایش مدیریت بندر: 32619-)لیسانسفوق(

مدیریت و بازرگانی دریایی گرایش : 32623-لیسانس)( ت و بازرگانی دریایی گرایش بندر و کشتیرانیمدیری: 32622-لیسانس)( اقتصاد حمل و نقل

  لیسانس)( مدیریت و بازرگانی دریایی گرایش گمرکی: 32624-لیسانس)( مناطق ویژه

ایران استخدام



٦٨ 

 سازمان بنادر و دریانوردي	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد / زن  آزاد  بندر امیرآباد-نوشهر-مازندران  2کارشناس امور بندري   10904

  10904 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

 ریزيبرنامهعلوم اقتصادي گرایش توسعه اقتصادي و : 30747-)لیسانسفوق( ي اقتصاديهاسیستم ریزيبرنامهعلوم اقتصادي گرایش : 30746

مدیریت بازرگانی : 32311-)لیسانسفوق( مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بیمه: 32051-)لیسانسفوق( مدیریت اجرایی: 31021-)لیسانسفوق(

-)لیسانسفوق( مدیریت بازرگانی دریایی: 32597-)لیسانسفوق( مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی: 32312-)لیسانسفوق( گرایش بازاریابی

-)لیسانسفوق( مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین المللی: 32614-)لیسانسفوق( وم اقتصادي گرایش اقتصاد و تجارت الکترونیکعل: 32613

علوم : 32619-)لیسانسفوق( مهندسی حمل و نقل دریایی: 32618-)لیسانسفوق( مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی و بین الملل: 32615

  )لیسانسفوق( مدیریت بندردریایی گرایش 

  10  مرد / زن  آزاد  رجاییبندر شهید -بندرعباس-هرمزگان  2کارشناس امور بندري   10905

  3  مرد / زن  آزاد  شهیدباهنربندر -بندرعباس-هرمزگان  2کارشناس امور بندري   10906

  2  مرد / زن  آزاد  بندرلنگه-هرمزگان  2کارشناس امور بندري   10907

  10907، 10906، 10905  يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

علوم اقتصادي گرایش : 30746-لیسانس)( علوم اقتصادي گرایش اقتصاد نظري: 30745-لیسانس)( علوم اقتصادي گرایش اقتصاد بازرگانی: 30743

 مدیریت اجرایی: 31021-)لیسانسفوق( ریزيبرنامهعلوم اقتصادي گرایش توسعه اقتصادي و : 30747-)لیسانسفوق( ي اقتصاديهاسیستم ریزيبرنامه

مدیریت بازرگانی گرایش : 32311-)لیسانسفوق( مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بیمه: 32051-لیسانس)( مدیریت بازرگانی: 31034-)لیسانسفوق(

: 32597-لیسانس)( مدیریت و کمیسر دریایی: 32589-)لیسانسفوق( رایش بازرگانی بین المللیمدیریت بازرگانی گ: 32312-)لیسانسفوق( بازاریابی

مدیریت بازرگانی گرایش : 32614-)لیسانسفوق( علوم اقتصادي گرایش اقتصاد و تجارت الکترونیک: 32613-)لیسانسفوق( مدیریت بازرگانی دریایی

 مهندسی حمل و نقل دریایی: 32618-)لیسانسفوق( مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی و بین الملل: 32615-)لیسانسفوق( بازاریابی بین المللی

علوم اقتصادي گرایش : 32621-لیسانس)( مدیریت لجستیک بنادر: 32620-)لیسانسفوق( علوم دریایی گرایش مدیریت بندر: 32619-)لیسانسفوق(

مدیریت و بازرگانی دریایی گرایش : 32623-لیسانس)( ت و بازرگانی دریایی گرایش بندر و کشتیرانیمدیری: 32622-لیسانس)( اقتصاد حمل و نقل

  لیسانس)( مدیریت و بازرگانی دریایی گرایش گمرکی: 32624-لیسانس)( مناطق ویژه

  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  1کارشناس امور دریایی   10908

  10908 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

مهندسی برق گرایش مدارهاي مجتمع : 32447-)لیسانسفوق( مهندسی الکترونیک: 31160-)لیسانسفوق( مهندسی برق گرایش کنترل: 30151

 مهندسی برق گرایش مخابرات نوري: 32486-)لیسانسفوق( ي الکترونیک دیجیتالهامهندسی برق گرایش سیستم: 32450-)لیسانسفوق( الکترونیک

 ي مخابراتیهامهندسی برق گرایش شبکه: 32488-)لیسانسفوق( مهندسی برق گرایش مخابرات امن و رمزنگاري: 32487-)لیسانسفوق(

  )لیسانسفوق( مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم: 32489-)لیسانسفوق(

  6  مرد / زن  آزاد  بندر امام خمینی-خوزستان  2کارشناس امور دریایی   10909

  10909 يشماره محل تحصیلی شغل  احرازشرایط 

مهندسی کشتی گرایش : 31381-لیسانس)( مهندسی کشتی: 31380-)لیسانسفوق( مهندسی معماري کشتی گرایش هیدرو مکانیک کشتی: 31302

 گرایش مهندسی کشتیمهندسی دریا : 32581-لیسانس)( دریانوردي گرایش عرشه: 32580-)لیسانسفوق( مکاترونیک: 31383-لیسانس)( موتور

ها مهندسی عرشه کلیه گرایش: 32591-لیسانس)( مهندسی ماشین االت دریایی: 32585-لیسانس)( مهندسی مکانیک کشتی: 32582-لیسانس)(

  )لیسانسفوق( سازه کشتی: 32603-لیسانس)(

  4  مرد / زن  آزاد  بوشهر-بوشهر  3کارشناس امور دریایی   10910

  10910 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

 مهندسی دریا گرایش دریانوردي: 31212-)لیسانسفوق( علوم دریایی و اقیانوسی گرایش فیزیک دریا: 30789-لیسانس)( دریانوردي: 30481

-)لیسانسفوق( مهندسی دریا گرایش هیدرودینامیک و جلوبري: 32592-لیسانس)ها (ناوبري و فرماندهی کشتی کلیه گرایش: 32584-لیسانس)(

حمل و نقل و : 32600-)لیسانسفوق( دریانوردي گرایش حمل و نقل دریایی: 32594-)لیسانسفوق( مهندسی دریا گرایش کنترل و ناوبري: 32593

  )لیسانسفوق( مدیریت دریایی

  

ایران استخدام



٦٩ 

 سازمان بنادر و دریانوردي	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد  آزاد  انآباد-خوزستان  3کارشناس امور دریایی   10911

  10911 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

: 32593-)لیسانسفوق( مهندسی دریا گرایش هیدرودینامیک و جلوبري: 32592-)لیسانسفوق( علوم دریایی و اقیانوسی گرایش فیزیک دریا: 30789

حمل و نقل و مدیریت : 32600-)لیسانسفوق( دریانوردي گرایش حمل و نقل دریایی: 32594-)لیسانسفوق( ناوبري مهندسی دریا گرایش کنترل و

  )لیسانسفوق( دریایی

  1  مرد / زن  آزاد  بندر امام خمینی-خوزستان  3کارشناس امور دریایی   10912

  10912 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  لیسانس)ها (ناوبري و فرماندهی کشتی کلیه گرایش: 32584-لیسانس)( مهندسی دریا گرایش دریانوردي: 31212-لیسانس)( دریانوردي: 30481

  6  مرد / زن  آزاد  چابهار-بلوچستانسیستان و   3کارشناس امور دریایی   10913

  10913 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

 مهندسی دریا گرایش دریانوردي: 31212-)لیسانسفوق( دریایی و اقیانوسی گرایش فیزیک دریاعلوم : 30789-لیسانس)( دریانوردي: 30481

-)لیسانسفوق( مهندسی دریا گرایش هیدرودینامیک و جلوبري: 32592-لیسانس)ها (ناوبري و فرماندهی کشتی کلیه گرایش: 32584-لیسانس)(

حمل و نقل و : 32600-)لیسانسفوق( دریانوردي گرایش حمل و نقل دریایی: 32594-)لیسانسفوق( مهندسی دریا گرایش کنترل و ناوبري: 32593

  )لیسانسفوق( مدیریت دریایی

  1  مرد  آزاد  بندر شهید باهنر-بندرعباس-هرمزگان  3کارشناس امور دریایی   10914

  10914 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  لیسانس)ها (ناوبري و فرماندهی کشتی کلیه گرایش: 32584-لیسانس)( دریا گرایش دریانوردي مهندسی: 31212-لیسانس)( دریانوردي: 30481

  8  مرد / زن  آزاد  یبندر شهید رجای-بندرعباس-هرمزگان  3کارشناس امور دریایی   10915

  10915 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

 مهندسی دریا گرایش دریانوردي: 31212-)لیسانسفوق( اقیانوسی گرایش فیزیک دریاعلوم دریایی و : 30789-لیسانس)( دریانوردي: 30481

-)لیسانسفوق( مهندسی دریا گرایش هیدرودینامیک و جلوبري: 32592-لیسانس)ها (ناوبري و فرماندهی کشتی کلیه گرایش: 32584-لیسانس)(

حمل و نقل و : 32600-)لیسانسفوق( دریانوردي گرایش حمل و نقل دریایی: 32594-)لیسانسفوق( مهندسی دریا گرایش کنترل و ناوبري: 32593

  )لیسانسفوق( مدیریت دریایی

  1  مرد  آزاد  بندرلنگه-هرمزگان  3کارشناس امور دریایی   10916

  10916 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  لیسانس)ها (ناوبري و فرماندهی کشتی کلیه گرایش: 32584-لیسانس)( مهندسی دریا گرایش دریانوردي: 31212-لیسانس)( دریانوردي: 30481

10917  
کارشناس ایمنی امنیت و 

  حفاظت دریایی
  1  مرد / زن  آزاد  بوشهر-بوشهر

  10917 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

 مهندسی ماشین االت دریایی: 32585-لیسانس)( مهندسی دریا گرایش مهندسی کشتی: 32581-لیسانس)( مهندسی دریا گرایش دریانوردي: 31212

  لیسانس)ها (مهندسی عرشه کلیه گرایش: 32591-لیسانس)(

10918  
کارشناس ایمنی امنیت و 

  حفاظت دریایی
  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران

  10918 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

مدیریت : 31075-)لیسانسفوق( علوم دریایی و اقیانوسی گرایش فیزیک دریا: 30789-)لیسانسفوق( زیست شناسی دریا گرایش الودگی دریا: 30599

 زمین شناسی دریایی: 32115-)لیسانسفوق( مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وري: 31240-)لیسانسفوق( محیط زیست

  )لیسانسفوق( ایش ایمنی دریایی و حفاظت از محیط زیستعلوم دریایی گر: 32605-)لیسانسفوق( محیط زیست دریا: 32601-)لیسانسفوق(

  

ایران استخدام  



٧٠ 

 سازمان بنادر و دریانوردي	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

10919  
کارشناس ایمنی امنیت و 

  حفاظت دریایی
  1  مرد / زن  آزاد  بندر امام خمینی-خوزستان

10920  
و کارشناس ایمنی امنیت 

  حفاظت دریایی
  1  مرد / زن  آزاد  چابهار-سیستان و بلوچستان

  10920، 10919  يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

 مهندسی ماشین االت دریایی: 32585-لیسانس)( مهندسی دریا گرایش مهندسی کشتی: 32581-لیسانس)( مهندسی دریا گرایش دریانوردي: 31212

  لیسانس)ها (عرشه کلیه گرایش مهندسی: 32591-لیسانس)(

10921  
کارشناس ایمنی امنیت و 

  حفاظت دریایی
  1  مرد / زن  آزاد  بندر امیرآباد-نوشهر-مازندران

  10921 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

مدیریت : 31075-)لیسانسفوق( دریاعلوم دریایی و اقیانوسی گرایش فیزیک : 30789-)لیسانسفوق( زیست شناسی دریا گرایش الودگی دریا: 30599

 زمین شناسی دریایی: 32115-)لیسانسفوق( مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وري: 31240-)لیسانسفوق( محیط زیست

  )یسانسلفوق( علوم دریایی گرایش ایمنی دریایی و حفاظت از محیط زیست: 32605-)لیسانسفوق( محیط زیست دریا: 32601-)لیسانسفوق(

10922  
کارشناس ایمنی امنیت و 

  حفاظت دریایی
  1  مرد / زن  آزاد  رجاییبندر شهید -بندرعباس-هرمزگان

10923  
کارشناس ایمنی امنیت و 

  حفاظت دریایی
  1  مرد / زن  آزاد  بندرلنگه-هرمزگان

  10923، 10922  يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

 مهندسی ماشین االت دریایی: 32585-لیسانس)( مهندسی دریا گرایش مهندسی کشتی: 32581-لیسانس)( دریانورديمهندسی دریا گرایش : 31212

  لیسانس)ها (مهندسی عرشه کلیه گرایش: 32591-لیسانس)(

10924  
کارشناس ایمنی و حفاظت 

  1سواحل و بنادر 
  1  مرد / زن  آزاد  بوشهر-بوشهر

  10924 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

علوم اجتماعی گرایش مطالعات : 32637-لیسانس)( مدیریت دولتی: 31051-لیسانس)( مدیریت بازرگانی: 31034-لیسانس)( امنیت اطالعات: 30100

مدیریت : 32641-لیسانس)( امنیت اقتصادي: 32640-لیسانس)( حفاظت اطالعات: 32639-لیسانس)( علوم فنی امنیت: 32638-لیسانس)( امنیتی

  لیسانس)( مدیریت نظامی: 32643-لیسانس)( مهندسی دفاعی: 32642-لیسانس)( دفاعی

10925  
کارشناس ایمنی و حفاظت 

  1سواحل و بنادر 
  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران

  10925 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

: 32318-)لیسانسفوق( مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی: 32236-)لیسانسفوق( مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی: 31495

  )لیسانسفوق( ژیکمدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استرات: 32436-)لیسانسفوق( مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیک

10926  
کارشناس ایمنی و حفاظت 

  1سواحل و بنادر 
  1  مرد / زن  آزاد  خرمشهر-خوزستان

10927  
کارشناس ایمنی و حفاظت 

  1سواحل و بنادر 
  2  مرد / زن  آزاد  چابهار-سیستان و بلوچستان

ایران استخدام  



٧١ 

 سازمان بنادر و دریانوردي	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

10928  
کارشناس ایمنی و حفاظت 

  1سواحل و بنادر 
  1  مرد / زن  آزاد  ربندر شهید باهن-بندرعباس-هرمزگان

10929  
کارشناس ایمنی و حفاظت 

  1سواحل و بنادر 
  1  مرد / زن  آزاد  رجاییبندر شهید -بندرعباس-هرمزگان

10930  
کارشناس ایمنی و حفاظت 

  1سواحل و بنادر 
  1  مرد / زن  آزاد  بندرلنگه-هرمزگان

  10930، 10929، 10928، 10927، 10926  يشمارههاي) ( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

علوم اجتماعی گرایش مطالعات : 32637-لیسانس)( مدیریت دولتی: 31051-لیسانس)( مدیریت بازرگانی: 31034-لیسانس)( امنیت اطالعات: 30100

مدیریت : 32641-لیسانس)( اقتصادي امنیت: 32640-لیسانس)( حفاظت اطالعات: 32639-لیسانس)( علوم فنی امنیت: 32638-لیسانس)( امنیتی

  لیسانس)( مدیریت نظامی: 32643-لیسانس)( مهندسی دفاعی: 32642-لیسانس)( دفاعی

10931  
کارشناس ایمنی و حفاظت 

  2سواحل و بنادر 
  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران

10932  
کارشناس ایمنی و حفاظت 

  2سواحل و بنادر 
  1  / زنمرد   آزاد  بندر امام خمینی-خوزستان

10933  
کارشناس ایمنی و حفاظت 

  2سواحل و بنادر 
  1  مرد / زن  آزاد  خرمشهر-خوزستان

10934  
کارشناس ایمنی و حفاظت 

  2سواحل و بنادر 
  1  مرد / زن  آزاد  چابهار-سیستان و بلوچستان

  10934، 10933، 10932، 10931  يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

-)لیسانسفوق( )HSE( ایمنی بهداشت ومحیط زیست : 32154-)لیسانسفوق( مدیریت محیط زیست: 31075-)لیسانسفوق( صنعتیایمنی : 30134

  )لیسانسفوق( مهندسی شیمی گرایش بهداشت ایمنی و محیط زیست: 32654-)لیسانسفوق( مهندسی ایمنی و بازرسی فنی: 32556

10935  
کارشناس ایمنی و حفاظت 

  2در سواحل و بنا
  3  مرد / زن  آزاد  رجاییبندر شهید -بندرعباس-هرمزگان

  10935 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

: 31175-لیسانس)(اي مهندسی بهداشت حرفه: 31174-)لیسانسفوق( مدیریت محیط زیست: 31075-)لیسانسفوق( ایمنی صنعتی: 30134

مهندسی ایمنی و بازرسی فنی گرایش : 32246-)لیسانسفوق( )HSE( ایمنی بهداشت ومحیط زیست : 32154-لیسانس)( مهندسی بهداشت محیط

 حفاظت و پیشگیري از حریق و حوادثاي کارشناس حرفه: 32634-)لیسانسفوق( مهندسی ایمنی و بازرسی فنی: 32556-لیسانس)( ایمنی و حفاظت

  )لیسانسفوق( مهندسی شیمی گرایش بهداشت ایمنی و محیط زیست: 32654-لیسانس)ها (اتش نشانی کلیه گرایش: 32636-لیسانس)(

10936  
کارشناس ایمنی و حفاظت 

  2سواحل و بنادر 
  1  مرد / زن  آزاد  بندرلنگه-هرمزگان

  10936 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

مهندسی ایمنی و بازرسی فنی گرایش ایمنی و : 32246-لیسانس)( مهندسی بهداشت محیط: 31175-لیسانس)(اي مهندسی بهداشت حرفه: 31174

  لیسانس)ها (اتش نشانی کلیه گرایش: 32636-لیسانس)( حفاظت و پیشگیري از حریق و حوادثاي کارشناس حرفه: 32634-لیسانس)( حفاظت

10937  
کارشناس ایمنی و حفاظت 

  3سواحل و بنادر 
  2  مرد / زن  آزاد  بندر امام خمینی-خوزستان

ایران استخدام  



٧٢ 

 سازمان بنادر و دریانوردي	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

10938  
کارشناس ایمنی و حفاظت 

  3سواحل و بنادر 
  1  مرد / زن  آزاد  چابهار-سیستان و بلوچستان

10939  
کارشناس ایمنی و حفاظت 

  3سواحل و بنادر 
  1  مرد / زن  آزاد  رجاییبندر شهید -بندرعباس-هرمزگان

10940  
کارشناس ایمنی و حفاظت 

  3سواحل و بنادر 
  1  مرد / زن  آزاد  بندرلنگه-هرمزگان

  10940، 10939، 10938، 10937  يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

: 32237-)لیسانسفوق( مدیریت رفتار سازمانیمدیریت دولتی گرایش : 32236-)لیسانسفوق( مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی: 31495

مدیریت : 32419-)لیسانسفوق( مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیک: 32318-)لیسانسفوق( مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاري عمومی

  )لیسانسفوق( ژیکمدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استرات: 32436-)لیسانسفوق( دولتی گرایش مدیریت نیروي انسانی

  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  11ریزيبرنامهکارشناس   10941

  10941 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

 ریزيبرنامهعلوم اقتصادي گرایش توسعه اقتصادي و : 30747-)لیسانسفوق( ي اقتصاديهاسیستم ریزيبرنامهعلوم اقتصادي گرایش : 30746

 مهندسی صنایع گرایش مهندسی سیستم: 31868-)لیسانسفوق( مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وري: 31240-)لیسانسفوق(

  )لیسانسفوق(

10942  
کارشناس تجهیزات بندري و 

  1دریایی 
  2  مرد / زن  آزاد  بوشهر-بوشهر

  10942 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

-)لیسانسفوق( مهندسی معماري کشتی گرایش هیدرو مکانیک کشتی: 31302-)لیسانسفوق( معماري کشتی گرایش سازه کشتیمهندسی : 31301

-لیسانس)( مهندسی مکانیک کشتی: 32582-)لیسانسفوق( مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید: 31329-لیسانس)( مهندسی مکانیک: 31324

  )لیسانسفوق( مهندسی معماري کشتی گرایش ساخت در صنایع دریایی: 32674-)لیسانسفوق( کاربرديمهندسی مکانیک گرایش طراحی : 32630

10943  
کارشناس تجهیزات بندري و 

  1دریایی 
  1  مرد / زن  آزاد  بندر امام خمینی-خوزستان

  10943 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

-)لیسانسفوق( مهندسی معماري کشتی گرایش هیدرو مکانیک کشتی: 31302-)لیسانسفوق( مهندسی معماري کشتی گرایش سازه کشتی: 31301

مهندسی : 32674-)لیسانسفوق( مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردي: 32630-)لیسانسفوق( مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید: 31329

  )لیسانسفوق( معماري کشتی گرایش ساخت در صنایع دریایی

10944  
کارشناس تجهیزات بندري و 

  1دریایی 
  1  مرد / زن  آزاد  خرمشهر-خوزستان

10945  
کارشناس تجهیزات بندري و 

  1دریایی 
  1  مرد / زن  آزاد  رجاییبندر شهید -بندرعباس-هرمزگان

  10945، 10944  يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  لیسانس)( مکانیک کشتیمهندسی : 32582-لیسانس)( مهندسی مکانیک: 31324

  

  

ایران استخدام  



٧٣ 

 سازمان بنادر و دریانوردي	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

10946  
کارشناس تجهیزات بندري و 

  2دریایی 
  2  مرد / زن  آزاد  بندر امام خمینی-خوزستان

  10946 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

مهندسی برق گرایش : 31165-)لیسانسفوق، لیسانس( مهندسی برق گرایش کنترل: 30151-لیسانس)( برق گرایش مخابراتمهندسی : 30149

ي الکترونیک هامهندسی برق گرایش سیستم: 32450-)لیسانسفوق( مهندسی برق گرایش مدارهاي مجتمع الکترونیک: 32447-لیسانس)( الکترونیک

 مهندسی برق گرایش مخابرات امن و رمزنگاري: 32487-)لیسانسفوق( ندسی برق گرایش مخابرات نوريمه: 32486-)لیسانسفوق( دیجیتال

  )لیسانسفوق( مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم: 32489-)لیسانسفوق( ي مخابراتیهامهندسی برق گرایش شبکه: 32488-)لیسانسفوق(

10947  
کارشناس تجهیزات بندري و 

  2دریایی 
  1  مرد / زن  آزاد  چابهار-بلوچستانسیستان و 

  10947 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

 مهندسی برق گرایش الکترونیک: 31165-لیسانس)( مهندسی برق گرایش کنترل: 30151-لیسانس)( مهندسی برق گرایش مخابرات: 30149

  لیسانس)(

10948  
کارشناس تجهیزات بندري و 

  2دریایی 
  2  مرد / زن  آزاد  رجاییبندر شهید -بندرعباس-هرمزگان

  10948 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

مهندسی برق گرایش : 31165-)لیسانسفوق، لیسانس( مهندسی برق گرایش کنترل: 30151-لیسانس)( مهندسی برق گرایش مخابرات: 30149

ي الکترونیک هامهندسی برق گرایش سیستم: 32450-)لیسانسفوق( مدارهاي مجتمع الکترونیکمهندسی برق گرایش : 32447-لیسانس)( الکترونیک

 مهندسی برق گرایش مخابرات امن و رمزنگاري: 32487-)لیسانسفوق( مهندسی برق گرایش مخابرات نوري: 32486-)لیسانسفوق( دیجیتال

  )لیسانسفوق( مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم: 32489-)لیسانسوقف( ي مخابراتیهامهندسی برق گرایش شبکه: 32488-)لیسانسفوق(

  1  مرد / زن  آزاد  بوشهر-بوشهر  مگر سیستکارشناس تحلیل  10949

  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  مگر سیستکارشناس تحلیل  10950

  10950، 10949  يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

: 31535-)لیسانسفوق( مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار: 31347-)لیسانسفوق( گرایش مدیریت سیستم و بهره وريمهندسی صنایع : 31240

: 31887-)لیسانسفوق( مهندسی صنایع گرایش مهندسی سیستم: 31868-)لیسانسفوق( افزارنرممهندسی فناوري اطالعات گرایش طراحی و تولید 

  )لیسانسفوق( ي کامپیوتريهامهندسی فن اوري اطالعات گرایش شبکه: 31910-)لیسانسفوق( رافزانرممهندسی کامپیوتر گرایش 

  1  مرد / زن  آزاد  خمینی بندر امام-خوزستان  مگر سیستکارشناس تحلیل  10951

  10951 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

: 31535-)لیسانسفوق( مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار: 31347-)لیسانسفوق( مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وري: 31240

-)لیسانسفوق( يافزارنرمي هامهندسی کامپیوتر گرایش سیستم: 31832-)لیسانسفوق( افزارنرممهندسی فناوري اطالعات گرایش طراحی و تولید 

  )لیسانسفوق( ي کامپیوتريهامهندسی فن اوري اطالعات گرایش شبکه: 31910-)لیسانسفوق( مهندسی صنایع گرایش مهندسی سیستم: 31868

  1  مرد / زن  آزاد  خرمشهر-خوزستان  مگر سیستکارشناس تحلیل  10952

  

ایران استخدام  



٧٤ 

 سازمان بنادر و دریانوردي	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد / زن  آزاد  رجاییبندر شهید -بندرعباس-هرمزگان  مگر سیستکارشناس تحلیل  10953

  10953، 10952  يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

: 31535-)لیسانسفوق( مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار: 31347-)لیسانسفوق( مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وري: 31240

: 31887-)لیسانسفوق( مهندسی صنایع گرایش مهندسی سیستم: 31868-)لیسانسفوق( افزارنرممهندسی فناوري اطالعات گرایش طراحی و تولید 

  )لیسانسفوق( ي کامپیوتريهامهندسی فن اوري اطالعات گرایش شبکه: 31910-)لیسانسفوق( افزارنرممهندسی کامپیوتر گرایش 

10954  
ه سواحل و کارشناس توسع

  1ي دریایی هابنادر و سازه
  1  مرد / زن  آزاد  بوشهر-بوشهر

10955  
کارشناس توسعه سواحل و 

  1ي دریایی هابنادر و سازه
  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران

10956  
کارشناس توسعه سواحل و 

  1ي دریایی هابنادر و سازه
  1  مرد / زن  آزاد  انآباد-خوزستان

  10956، 10955، 10954  يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

مهندسی : 32099-)لیسانسفوق( مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت: 31889-)لیسانسفوق( مهندسی عمران گرایش سازه: 31888

مهندسی : 32628-)لیسانسفوق( هیدرولیکیي هامهندسی عمران گرایش مهندسی اب و سازه: 32508-)لیسانسفوق( عمران گرایش ژیو تکنیک

: 32671-)لیسانسفوق( مهندسی نقشه برداري گرایش سنجش از دور: 32670-)لیسانسفوق( ي دریاییهاعمران گرایش مهندسی سواحل بنادر و سازه

-)لیسانسفوق( ی سنجش از دورمهندسی عمران گرایش مهندس: 32672-)لیسانسفوق( مهندسی نقشه برداري گرایش سیستم اطالعات جغرافیایی

  )لیسانسفوق( GISمهندسی عمران گرایش مهندسی : 32673

10957  
کارشناس توسعه سواحل و 

  1ي دریایی هابنادر و سازه
  5  مرد / زن  آزاد  بندر امام خمینی-خوزستان

  10957 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

 مهندسی نقشه برداري: 31885-لیسانس)( مهندسی عمران گرایش نقشه برداري: 31277-لیسانس)( مهندسی عمران گرایش عمران: 31262

-)لیسانسفوق( مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت: 31889-)لیسانسفوق، لیسانس( مهندسی عمران گرایش سازه: 31888-لیسانس)(

مهندسی عمران گرایش مهندسی : 32508-لیسانس)( مهندسی عمران گرایش اب: 32106-)لیسانسفوق( مهندسی عمران گرایش ژیو تکنیک: 32099

مهندسی : 32670-)لیسانسفوق( ي دریاییهامهندسی عمران گرایش مهندسی سواحل بنادر و سازه: 32628-)لیسانسفوق( ي هیدرولیکیهااب و سازه

: 32672-)لیسانسفوق( رداري گرایش سیستم اطالعات جغرافیاییمهندسی نقشه ب: 32671-)لیسانسفوق( نقشه برداري گرایش سنجش از دور

  )لیسانسفوق( GISمهندسی عمران گرایش مهندسی : 32673-)لیسانسفوق( مهندسی عمران گرایش مهندسی سنجش از دور

10958  
کارشناس توسعه سواحل و 

  1ي دریایی هابنادر و سازه
  1  مرد / زن  آزاد  خرمشهر-خوزستان

  10958 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

مهندسی : 32099-)لیسانسفوق( مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت: 31889-)لیسانسفوق( مهندسی عمران گرایش سازه: 31888

مهندسی : 32628-)لیسانسفوق( ي هیدرولیکیهامهندسی عمران گرایش مهندسی اب و سازه: 32508-)لیسانسفوق( عمران گرایش ژیو تکنیک

: 32671-)لیسانسفوق( مهندسی نقشه برداري گرایش سنجش از دور: 32670-)لیسانسفوق( ي دریاییهاعمران گرایش مهندسی سواحل بنادر و سازه

-)لیسانسفوق( مهندسی عمران گرایش مهندسی سنجش از دور: 32672-)لیسانسفوق( مهندسی نقشه برداري گرایش سیستم اطالعات جغرافیایی

  )لیسانسفوق( GISمهندسی عمران گرایش مهندسی : 32673

  

  

ایران استخدام
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٧٥ 

 سازمان بنادر و دریانوردي	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

10959  
کارشناس توسعه سواحل و 

  1ي دریایی هابنادر و سازه
  2  مرد / زن  آزاد  چابهار-نسیستان و بلوچستا

  10959 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

 مهندسی نقشه برداري: 31885-لیسانس)( مهندسی عمران گرایش نقشه برداري: 31277-لیسانس)( مهندسی عمران گرایش عمران: 31262

  لیسانس)( مهندسی عمران گرایش اب: 32106-لیسانس)( مهندسی عمران گرایش سازه: 31888-لیسانس)(

10960  
کارشناس توسعه سواحل و 

  1ي دریایی هابنادر و سازه
  1  مرد / زن  آزاد  بندر امیرآباد-نوشهر-مازندران

  10960 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

مهندسی : 32099-)لیسانسفوق( مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت: 31889-)لیسانسفوق( مهندسی عمران گرایش سازه: 31888

مهندسی : 32628-)لیسانسفوق( ي هیدرولیکیهامهندسی عمران گرایش مهندسی اب و سازه: 32508-)لیسانسفوق( عمران گرایش ژیو تکنیک

: 32671-)لیسانسفوق( مهندسی نقشه برداري گرایش سنجش از دور: 32670-)لیسانسفوق( ي دریاییهاعمران گرایش مهندسی سواحل بنادر و سازه

-)لیسانسفوق( مهندسی عمران گرایش مهندسی سنجش از دور: 32672-)لیسانسفوق( برداري گرایش سیستم اطالعات جغرافیایی مهندسی نقشه

  )لیسانسفوق( GISمهندسی عمران گرایش مهندسی : 32673

10961  
کارشناس توسعه سواحل و 

  1ي دریایی هابنادر و سازه
  6  / زنمرد   آزاد  رجاییبندر شهید -بندرعباس-هرمزگان

  10961 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

 مهندسی نقشه برداري: 31885-لیسانس)( مهندسی عمران گرایش نقشه برداري: 31277-لیسانس)( مهندسی عمران گرایش عمران: 31262

-)لیسانسفوق( مهندسی و مدیریت ساختمهندسی عمران گرایش : 31889-)لیسانسفوق، لیسانس( مهندسی عمران گرایش سازه: 31888-لیسانس)(

مهندسی عمران گرایش مهندسی : 32508-لیسانس)( مهندسی عمران گرایش اب: 32106-)لیسانسفوق( مهندسی عمران گرایش ژیو تکنیک: 32099

مهندسی : 32670-)لیسانسوقف( ي دریاییهامهندسی عمران گرایش مهندسی سواحل بنادر و سازه: 32628-)لیسانسفوق( ي هیدرولیکیهااب و سازه

: 32672-)لیسانسفوق( مهندسی نقشه برداري گرایش سیستم اطالعات جغرافیایی: 32671-)لیسانسفوق( نقشه برداري گرایش سنجش از دور

  )لیسانسفوق( GISمهندسی عمران گرایش مهندسی : 32673-)لیسانسفوق( مهندسی عمران گرایش مهندسی سنجش از دور

10962  
کارشناس توسعه سواحل و 

  1ي دریایی هابنادر و سازه
  1  مرد / زن  آزاد  شهیدباهنربندر -بندرعباس-هرمزگان

  10962 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

 مهندسی نقشه برداري: 31885-لیسانس)( مهندسی عمران گرایش نقشه برداري: 31277-لیسانس)( مهندسی عمران گرایش عمران: 31262

  لیسانس)( مهندسی عمران گرایش اب: 32106-لیسانس)( مهندسی عمران گرایش سازه: 31888-لیسانس)(

10963  
کارشناس توسعه سواحل و 

  2ي دریایی هابنادر و سازه
  1  مرد / زن  آزاد  بوشهر-بوشهر

10964  
کارشناس توسعه سواحل و 

  2ي دریایی هابنادر و سازه
  1  / زن مرد  آزاد  بندر امام خمینی-خوزستان

  10964، 10963  يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

مهندسی مکانیک : 32629-لیسانس)( مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید: 31329-لیسانس)( مهندسی مکانیک گرایش تأسیسات: 31326

  لیسانس)( گرایش طراحی مکانیکی

ایران استخدام  



٧٦ 

 دریانورديسازمان بنادر و 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

10965  
کارشناس توسعه سواحل و 

  2ي دریایی هابنادر و سازه
  2  مرد / زن  آزاد  رجاییبندر شهید -بندرعباس-هرمزگان

  10965 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

مهندسی : 31906-)لیسانسفوق، لیسانس( مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید: 31329-لیسانس)( مهندسی مکانیک گرایش تأسیسات: 31326

مهندسی مکانیک گرایش طراحی : 32630-لیسانس)( مهندسی مکانیک گرایش طراحی مکانیکی: 32629-)لیسانسفوق( مکانیک گرایش تبدیل انرژي

  )لیسانسفوق( کاربردي

10966  
کارشناس توسعه سواحل و 

  3دریایی ي هابنادر و سازه
  1  مرد / زن  آزاد  بندر امام خمینی-خوزستان

10967  
کارشناس توسعه سواحل و 

  3ي دریایی هابنادر و سازه
  1  مرد / زن  آزاد  ربندر شهد باهن-بندرعباس-هرمزگان

10968  
کارشناس توسعه سواحل و 

  3ي دریایی هابنادر و سازه
  1  مرد / زن  آزاد  رجاییبندر شهید -بندرعباس-هرمزگان

  10968، 10967، 10966  يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

: 32447-)لیسانسفوق( ي الکتریکیهامهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین: 32430-)لیسانسفوق( مهندسی برق گرایش کنترل: 30151

  )لیسانسفوق( ي الکترونیک دیجیتالهابرق گرایش سیستممهندسی : 32450-)لیسانسفوق( مهندسی برق گرایش مدارهاي مجتمع الکترونیک

10969  
کارشناس کنوانسیونها و 

  معاهدات دریایی و بندري
  1  مرد / زن  آزاد  بوشهر-بوشهر

10970  
کارشناس کنوانسیونها و 

  معاهدات دریایی و بندري
  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران

  10970، 10969  يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

حقوق حمل : 32611-)لیسانسفوق( حقوق تجارت بین الملل: 32224-)لیسانسفوق( حقوق عمومی: 31686-)لیسانسفوق( حقوق بین الملل: 30423

  )لیسانسفوق( و نقل تجاري

10971  
کارشناس کنوانسیونها و 

  معاهدات دریایی و بندري
  1  مرد / زن  آزاد  چابهار-سیستان و بلوچستان

  10971 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  لیسانس)( حقوق: 30417

10972  
کارشناس کنوانسیونها و 

  معاهدات دریایی و بندري
  1  مرد / زن  آزاد  رجاییبندر شهید -بندرعباس-هرمزگان

10973  
کارشناس کنوانسیونها و 

  معاهدات دریایی و بندري
  1  / زن مرد  آزاد  شهیدباهنربندر -بندرعباس-هرمزگان

  10973، 10972  يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

حقوق حمل : 32611-)لیسانسفوق( حقوق تجارت بین الملل: 32224-)لیسانسفوق( حقوق عمومی: 31686-)لیسانسفوق( حقوق بین الملل: 30423

  )لیسانسفوق( و نقل تجاري

10974  
کارشناس کنوانسیونها و 

  و بندريمعاهدات دریایی 
  1  مرد / زن  آزاد  بندرلنگه-هرمزگان

  10974 يمحل شمارهتحصیلی شغل  شرایط احراز

  لیسانس)( حقوق: 30417

  

ایران استخدام



٧٧ 

 سازمان بهزیستی استان البرز	هايفهرست شغل محل

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد / زن  آزاد  ساوجبالغ-البرز  پزشک  11015

  11015 يمحل شمارهتحصیلی شغل  شرایط احراز

متخصص طب فیزیکی و : 32656-دکتري)( متخصص اعصاب و روان: 32284-دکتري)( روان پزشک: 31650-دکتري)( پزشکی عمومی: 31557

  دکتري)( توانبخشی

  1  مرد / زن  آزاد  ساوجبالغ-البرز  کارشناس امور بهزیستی  11020

  11020 يمحل شمارهتحصیلی شغل  شرایط احراز

علوم اجتماعی : 31637-)لیسانسفوق( مشاوره و راهنمایی: 31107-لیسانس)( مددکاري اجتماعی: 31013-لیسانس)( روان شناسی عمومی: 30517

  )لیسانسفوق( اجتماعی ریزيبرنامهگرایش 

  1  مرد / زن  آزاد  ساوجبالغ-البرز  کارشناس امور بهزیستی  11021

  11021 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

: 31644-لیسانس)( علوم اجتماعی گرایش خدمات اجتماعی: 31636-لیسانس)( مددکاري اجتماعی: 31013-لیسانس)( روان شناسی تربیتی: 30513

  لیسانس)( دبستانی و پیش دبستانی و پرورش آموزشعلوم تربیتی گرایش 

  1  مرد / زن  آزاد  ساوجبالغ-البرز  کارشناس امور بهزیستی  11018

  11018 يمحل شمارهتحصیلی شغل  شرایط احراز

  لیسانس)( کار درمانی: 31647-)لیسانسفوق( مدیریت توانبخشی: 31039-لیسانس)( فیزیوتراپی: 30955

  1  مرد / زن  آزاد  ساوجبالغ-البرز  کارشناس امور بهزیستی  11016

  11016 يمحل شمارهتحصیلی شغل  شرایط احراز

علوم اجتماعی : 31636-لیسانس)( مددکاري اجتماعی: 31013-لیسانس)( روان شناسی عمومی: 30517-لیسانس)( بالینیروان شناسی : 30511

  لیسانس)( گرایش خدمات اجتماعی

  1  مرد / زن  آزاد  ساوجبالغ-البرز  کارشناس امور بهزیستی  11017

  11017 يمحل شمارهتحصیلی شغل  شرایط احراز

 مشاوره و راهنمایی: 31107-لیسانس)( مددکاري اجتماعی: 31013-لیسانس)( روان شناسی عمومی: 30517-لیسانس)( روان شناسی بالینی: 30511

  لیسانس)( علوم اجتماعی گرایش خدمات اجتماعی: 31636-لیسانس)(

  1  مرد / زن  آزاد  ساوجبالغ-البرز  کارشناس امور بهزیستی  11019

  11019 يمحل شمارهتحصیلی شغل  شرایط احراز

 مددکاري اجتماعی: 31013-لیسانس)( روان شناسی عمومی: 30517-لیسانس)( روان شناسی تربیتی: 30513-لیسانس)( روان شناسی بالینی: 30511

  لیسانس)(

  1  مرد / زن  آزاد  طالقان-البرز  کارشناس امور بهزیستی  11023

  11023 يمحل شمارهتحصیلی شغل  شرایط احراز

علوم اجتماعی : 31636-لیسانس)( مددکاري اجتماعی: 31013-لیسانس)( روان شناسی عمومی: 30517-لیسانس)( بالینیروان شناسی : 30511

  لیسانس)( گرایش خدمات اجتماعی

  1  مرد / زن  آزاد  طالقان-البرز  کارشناس امور بهزیستی  11022

  11022 يمحل شمارهتحصیلی شغل  شرایط احراز

: 31013-لیسانس)( فیزیوتراپی: 30955-)لیسانسفوق، لیسانس( روان شناسی عمومی: 30517-)لیسانسفوق، لیسانس( روان شناسی بالینی: 30511

  لیسانس)( کار درمانی: 31647-)لیسانسفوق( مدیریت توانبخشی: 31039-)لیسانسفوق، لیسانس( مددکاري اجتماعی

ایران استخدام  



٧٨ 

 سازمان بهزیستی استان البرز	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  شغل محلکد 

  1  مرد / زن  آزاد  نظرآباد-البرز  کارشناس امور بهزیستی  11024

  11024 يمحل شمارهتحصیلی شغل  شرایط احراز

علوم اجتماعی : 31637-)لیسانسفوق( مشاوره و راهنمایی: 31107-لیسانس)( مددکاري اجتماعی: 31013-لیسانس)( روان شناسی عمومی: 30517

  )لیسانسفوق( اجتماعی ریزيبرنامهگرایش 

  1  مرد / زن  آزاد  ساوجبالغ-البرز  کارشناس امور توانبخشی  11025

  1  مرد / زن  آزاد  ساوجبالغ-البرز  کارشناس امور توانبخشی  11026

  1  مرد / زن  آزاد  نظرآباد-البرز  کارشناس امور توانبخشی  11027

  11027، 11026، 11025  يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

: 31039-لیسانس)( گفتار درمانی: 30979-لیسانس)( فیزیوتراپی: 30955-لیسانس)( شنوایی سنجی: 30655-لیسانس)( بینایی سنجی: 30203

  لیسانس)( کاردرمانی گرایش جسمانی و روانی: 32250-لیسانس)( اعضاي مصنوعی: 31911-)لیسانسفوق( مدیریت توانبخشی

  1  مرد / زن  آزاد  ساوجبالغ-البرز  کارشناس امورروانی  11028

  11028 يمحل شمارهتحصیلی شغل  شرایط احراز

 مشاوره و راهنمایی: 31107-لیسانس)( روان شناسی عمومی: 30517-لیسانس)( روان شناسی تربیتی: 30513-لیسانس)( روان شناسی بالینی: 30511

  لیسانس)(

  1  مرد / زن  آزاد  ساوجبالغ-البرز  امورروانیکارشناس   11029

  11029 يمحل شمارهتحصیلی شغل  شرایط احراز

 مشاوره و راهنمایی: 31107-لیسانس)( روان شناسی عمومی: 30517-لیسانس)( روان شناسی تربیتی: 30513-لیسانس)( روان شناسی بالینی: 30511

  لیسانس)( پرورش کودکان استثنایی آموزشعلوم تربیتی گرایش : 31643-لیسانس)(

  1  مرد / زن  آزاد  ساوجبالغ-البرز  کارشناس امورروانی  11030

  11030 يمحل شمارهتحصیلی شغل  شرایط احراز

  دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( روان شناسی عمومی: 30517-دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( روان شناسی بالینی: 30511

11031  
مددکاري کارشناس 

  اجتماعی
  1  مرد / زن  آزاد  طالقان-البرز

  11031 يمحل شمارهتحصیلی شغل  شرایط احراز

علوم اجتماعی گرایش خدمات : 31636-لیسانس)( مطالعات زنان: 31112-لیسانس)( مطالعات خانواده: 31111-لیسانس)( مددکاري اجتماعی: 31013

  لیسانس)( اجتماعی

  1  مرد / زن  ایثارگر  ساوجبالغ-البرز  کارشناس امور بهزیستی  11034

  11034 يمحل شمارهتحصیلی شغل  شرایط احراز

علوم اجتماعی : 31637-)لیسانسفوق( مشاوره و راهنمایی: 31107-لیسانس)( مددکاري اجتماعی: 31013-لیسانس)( روان شناسی عمومی: 30517

  )لیسانسفوق( اجتماعی ریزيبرنامهگرایش 

  1  مرد / زن  ایثارگر  ساوجبالغ-البرز  امور بهزیستیکارشناس   11032

  11032 يمحل شمارهتحصیلی شغل  شرایط احراز

 مشاوره و راهنمایی: 31107-لیسانس)( مددکاري اجتماعی: 31013-لیسانس)( روان شناسی عمومی: 30517-لیسانس)( روان شناسی بالینی: 30511

  لیسانس)( اجتماعیعلوم اجتماعی گرایش خدمات : 31636-لیسانس)(

ایران استخدام



٧٩ 

 سازمان بهزیستی استان البرز	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد / زن  ایثارگر  ساوجبالغ-البرز  کارشناس امور بهزیستی  11033

  11033 يمحل شمارهتحصیلی شغل  شرایط احراز

 مددکاري اجتماعی: 31013-لیسانس)( روان شناسی عمومی: 30517-لیسانس)( روان شناسی تربیتی: 30513-لیسانس)( روان شناسی بالینی: 30511

  لیسانس)(

  1  مرد / زن  ایثارگر  ساوجبالغ-البرز  کارشناس امورروانی  11035

  11035 يمحل شمارهتحصیلی شغل  شرایط احراز

 مشاوره و راهنمایی: 31107-لیسانس)( روان شناسی عمومی: 30517-لیسانس)( روان شناسی تربیتی: 30513-لیسانس)( روان شناسی بالینی: 30511

  لیسانس)(

  1  مرد / زن  ایثارگر  نظرآباد-البرز  11کارشناس روابط عمومی   11036

  11036 يمحل شمارهتحصیلی شغل  شرایط احراز

-لیسانس)( علوم ارتباطات اجتماعی گرایش روابط عمومیرشته : 31702-لیسانس)( مدیریت دولتی: 31051-لیسانس)( مدیریت امور فرهنگی: 31029

  لیسانس)( علوم اجتماعی گرایش ارتباطات اجتماعی: 31905

  

 سازمان پزشکی قانونی کشور	هايفهرست شغل محل

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  زن  آزاد  آبادپارس -اردبیل  پزشک عمومی  11037

  1  مرد  آزاد  ایالم-ایالم  پزشک عمومی  11038

  1  زن  آزاد  هربوش-بوشهر  پزشک عمومی  11039

  1  مرد  آزاد  بیرجند-خراسان جنوبی  پزشک عمومی  11040

  1  مرد / زن  آزاد  بجنورد-خراسان شمالی  پزشک عمومی  11041

  1  مرد / زن  آزاد  شیروان-خراسان شمالی  پزشک عمومی  11042

  1  مرد  آزاد  انآباد-خوزستان  پزشک عمومی  11043

  1  مرد  آزاد  اهواز-خوزستان  پزشک عمومی  11044

  1  مرد  آزاد  شوش-خوزستان  پزشک عمومی  11045

  1  مرد  آزاد  ایرانشهر-سیستان و بلوچستان  پزشک عمومی  11046

  1  مرد  آزاد  زابل-سیستان و بلوچستان  پزشک عمومی  11047

  1  مرد / زن  آزاد  مرودشت-فارس  پزشک عمومی  11048

  1  مرد  آزاد  تاکستان-قزوین  پزشک عمومی  11049

  1  مرد / زن  آزاد  سقز-کردستان  پزشک عمومی  11050

  1  مرد  آزاد  کامیاران-کردستان  پزشک عمومی  11051

  1  مرد / زن  آزاد  بم-کرمان  پزشک عمومی  11052

ایران استخدام  



٨٠ 

 سازمان پزشکی قانونی کشور	هايفهرست شغل محل

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد / زن  آزاد  رفسنجان-کرمان  پزشک عمومی  11053

  1  زن  آزاد  جوانرود-کرمانشاه  پزشک عمومی  11054

  1  مرد / زن  آزاد  گچساران-بویراحمدکهگیلویه و   پزشک عمومی  11055

  1  مرد / زن  آزاد  یاسوج-کهگیلویه و بویراحمد  پزشک عمومی  11056

، 11047 ،11046، 11045، 11044، 11043، 11042، 11041، 11040، 11039، 11038، 11037يشمارههاي) ( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

11048 ،11049 ،11050 ،1051 ،11052 ،11053 ،11054 ،11055 ،11056  

  دکتري)( پزشک عمومی: 30227

11057  
پزشکی پزشک متخصص 

  قانونی
  1  زن  آزاد  یاندوابم-آذربایجان غربی

11058  
پزشکی پزشک متخصص 

  قانونی
  1  زن  آزاد  اصفهان-اصفهان

  11058، 11057  يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  دکتراي تخصصی)( پزشکی قانونی: 31775

  1  زن  آزاد  شیراز-فارس  روانپزشکیپزشک متخصص   11059

  1  مرد / زن  آزاد  قم-قم  روانپزشکیپزشک متخصص   11060

  11060، 11059  يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  دکتراي تخصصی)( متخصص روانپزشکی: 30505

  1  مرد  آزاد  گنبدکاووس-ستانگل  پزشک متخصص  11061

  11061 يمحل شمارهتحصیلی شغل  شرایط احراز

  دکتراي تخصصی)( پزشکی قانونی: 31775

  1  مرد / زن  آزاد  بندرعباس-هرمزگان  حسابدار  11062

  11062 يمحل شمارهتحصیلی شغل  شرایط احراز

-)لیسانسفوق، لیسانس( حسابرسی: 30410-)لیسانسفوق، لیسانس( حسابداري و امور مالی: 30409-)لیسانسفوق، لیسانس( حسابداري: 30408

  )لیسانسفوق، لیسانس( مدیریت مالی: 31074

  1  زن  آزاد  تهران-تهران  کاردان پزشکی قانونی  11063

  1  مرد  آزاد  بندرگز-گلستان  پزشکی قانونیکاردان   11064

  11064، 11063  يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  فوق دیپلم)( آزمایشگاهیعلوم: 31651-فوق دیپلم)( هوشبري: 31443-فوق دیپلم)( زیست شناسی: 30559-فوق دیپلم)( اتاق عمل: 30044

11065  
ه آزمایشگاکارشناس 

  تشخیص طبی
  1  مرد / زن  آزاد  کهریزك-تهران

11066  
ه آزمایشگاکارشناس 

  تشخیص طبی
  1  مرد / زن  آزاد  شیراز-فارس

  11066، 11065  يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  دکتراي تخصصی)( اسیب شناسی تشریحی و بالینی: 31932

  

ایران استخدام



٨١ 

 سازمان پزشکی قانونی کشور	هايفهرست شغل محل

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

11067  
، ه غذاآزمایشگاکارشناس 

  دارو و بهداشتی
  1  مرد / زن  آزاد  تبریز-آذربایجان شرقی

  11067 يمحل شمارهتحصیلی شغل  شرایط احراز

  دکتراي تخصصی)( ژنتیک انسانی: 30615

11068  
، ه غذاآزمایشگاکارشناس 

  دارو و بهداشتی
  1  / زنمرد   آزاد  اردبیل-اردبیل

  11068 يمحل شمارهتحصیلی شغل  شرایط احراز

  دکتري)( داروسازي: 30455

11069  
، ه غذاآزمایشگاکارشناس 

  دارو و بهداشتی
  1  مرد / زن  آزاد  ساري-مازندران

  11069 يمحل شمارهتحصیلی شغل  شرایط احراز

  دکتراي تخصصی)( شیمی: 30664

  1  مرد / زن  آزاد  اردبیل-اردبیل  کارشناس امور اداري  11070

  1  مرد / زن  آزاد  گرگان-گلستان  کارشناس امور اداري  11071

  11071، 11070  يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

 مدیریت بازرگانی: 31034-)لیسانسفوق( مدیریت اجرایی: 31021-)لیسانسفوق( MBAمدیریت : 31018-)لیسانسفوق، لیسانس( اقتصاد: 30063

 مدیریت منابع انسانی: 31079-)لیسانسفوقها (مدیریت دولتی کلیه گرایش: 31052-لیسانس)( مدیریت دولتی: 31051-)لیسانسفوق، لیسانس(

  )لیسانسفوق، لیسانس( علوم اقتصادي: 32570-)لیسانسفوق(

11072  
کارشناس پذیرش و مدارك 

  پزشکی
  1  مرد / زن  آزاد  زاهدان-سیستان و بلوچستان

11073  
کارشناس پذیرش و مدارك 

  پزشکی
  1  مرد / زن  آزاد  ساري-مازندران

  11073، 11072  يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

 فناوري اطالعات پزشکی: 32578-)لیسانسفوق، لیسانس( مدارك پزشکی: 31012-)لیسانسفوق، لیسانس( فناوري اطالعات سالمت: 30929

  )لیسانسفوق، لیسانس(

  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  مگر سیستکارشناس تحلیل  11074

  11074 يمحل شمارهتحصیلی شغل  شرایط احراز

مهندسی کامپیوتر گرایش : 31887-)لیسانسفوق، لیسانس( افزارنرمکامپیوترگرایش : 31464-)لیسانسفوق، لیسانس( افزارنرممهندسی : 31340

  )لیسانسفوق، لیسانس( افزارنرم

  1  مرد / زن  آزاد  ستاد تهران-تهران  مگر سیستکارشناس تحلیل  11075

  11075 يمحل شمارهتحصیلی شغل  شرایط احراز

  )لیسانسفوق( افزارنرممهندسی کامپیوتر گرایش : 31887-)لیسانسفوق( افزارنرمکامپیوترگرایش : 31464-)لیسانسفوق( افزارنرممهندسی : 31340

  

  

ایران استخدام



٨٢ 

 سازمان پزشکی قانونی کشور	هايفهرست شغل محل

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد / زن  آزاد  ستاد تهران-تهران  مگر سیستکارشناس تحلیل  11076

  11076 يمحل شمارهتحصیلی شغل  شرایط احراز

 مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وري: 31240-)لیسانسفوقها (و تحلیل سیستم ریزيبرنامهمهندسی صنایع گرایش : 31237

ي هامهندسی فناوري اطالعات گرایش مدیریت سیستم: 31873-)لیسانسفوق( فناوري اطالعات گرایش معماري سازمانی: 31536-)لیسانسفوق(

  )لیسانسفوق( اطالعاتی

  1  مرد / زن  آزاد  یزد-یزد  مگر سیستکارشناس تحلیل  11077

  11077 يمحل شمارهتحصیلی شغل  شرایط احراز

مهندسی کامپیوتر گرایش : 31887-)لیسانسفوق، لیسانس( افزارنرمکامپیوترگرایش : 31464-)لیسانسفوق، لیسانس( افزارنرممهندسی : 31340

  )لیسانسفوق، لیسانس( افزارنرم

  1  مرد  آزاد  تهران-تهران  مأمور حراست  11078

  11078 يمحل شمارهتحصیلی شغل  شرایط احراز

  لیسانس)( فقه و حقوق اسالمی: 30913-لیسانس)( حقوق قضایی: 30435

  1  مرد  آزاد  سمنان-سمنان  خدمات مالی مسؤول  11079

  11079 يمحل شمارهتحصیلی شغل  شرایط احراز

: 31051-لیسانس)، فوق دیپلم( مدیریت بازرگانی: 31034-لیسانس)، فوق دیپلم( حسابرسی: 30410-لیسانس)، فوق دیپلم( حسابداري: 30408

  لیسانس)، فوق دیپلم( مدیریت مالی: 31074-لیسانس)، فوق دیپلم( مدیریت دولتی

 

 سازمان ثبت اسناد و امالك کشور	هايفهرست شغل محل

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

11098  
کارشناس ثبت اسناد و 

  امالك
  4  مرد / زن  آزاد  تبریز-شرقیآذربایجان 

11099  
کارشناس ثبت اسناد و 

  امالك
  4  مرد / زن  آزاد  ارومیه-آذربایجان غربی

11100  
کارشناس ثبت اسناد و 

  امالك
  3  مرد / زن  آزاد  اردبیل-اردبیل

11101  
کارشناس ثبت اسناد و 

  امالك
  5  مرد / زن  آزاد  اصفهان-اصفهان

11102  
کارشناس ثبت اسناد و 

  امالك
  4  مرد / زن  آزاد  کرج-البرز

11103  
کارشناس ثبت اسناد و 

  امالك
  2  مرد / زن  آزاد  ایالم-ایالم

11104  
کارشناس ثبت اسناد و 

  امالك
  3  مرد / زن  آزاد  بوشهر-بوشهر

 

ایران استخدام



٨٣ 

 سازمان ثبت اسناد و امالك کشور	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

11105  
کارشناس ثبت اسناد و 

  امالك
  10  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران

11106  
کارشناس ثبت اسناد و 

  امالك
  3  مرد / زن  آزاد  شهرکرد-چهارمحال و بختیاري

11107  
کارشناس ثبت اسناد و 

  امالك
  2  مرد / زن  آزاد  بیرجند-خراسان جنوبی

11108  
کارشناس ثبت اسناد و 

  امالك
  6  مرد / زن  آزاد  مشهد-خراسان رضوي

11109  
کارشناس ثبت اسناد و 

  امالك
  2  مرد / زن  آزاد  بجنورد-خراسان شمالی

11110  
کارشناس ثبت اسناد و 

  امالك
  5  مرد / زن  آزاد  اهواز-خوزستان

11111  
کارشناس ثبت اسناد و 

  امالك
  3  مرد / زن  آزاد  زنجان-زنجان

11112  
کارشناس ثبت اسناد و 

  امالك
  3  مرد / زن  آزاد  سمنان-سمنان

11113  
کارشناس ثبت اسناد و 

  امالك
  3  مرد / زن  آزاد  زاهدان-بلوچستانسیستان و 

11114  
کارشناس ثبت اسناد و 

  امالك
  5  مرد / زن  آزاد  شیراز-فارس

11115  
کارشناس ثبت اسناد و 

  امالك
  3  مرد / زن  آزاد  قزوین-قزوین

11116  
کارشناس ثبت اسناد و 

  امالك
  4  زنمرد /   آزاد  قم-قم

11117  
کارشناس ثبت اسناد و 

  امالك
  3  مرد / زن  آزاد  سنندج-کردستان

11118  
کارشناس ثبت اسناد و 

  امالك
  3  مرد / زن  آزاد  کرمانشاه-کرمانشاه

11119  
کارشناس ثبت اسناد و 

  امالك
  4  مرد / زن  آزاد  کرمان-کرمان

11120  
کارشناس ثبت اسناد و 

  امالك
  3  مرد / زن  آزاد  یاسوج-کهگیلویه و بویراحمد

11121  
کارشناس ثبت اسناد و 

  امالك
  3  مرد / زن  آزاد  گرگان-گلستان

ایران استخدام



٨٤ 

 سازمان ثبت اسناد و امالك کشور	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

11122  
کارشناس ثبت اسناد و 

  امالك
  5  مرد / زن  آزاد  رشت-گیالن

11123  
اسناد و کارشناس ثبت 

  امالك
  3  مرد / زن  آزاد  آبادخرم -لرستان

11124  
کارشناس ثبت اسناد و 

  امالك
  5  مرد / زن  آزاد  ساري-مازندران

11125  
کارشناس ثبت اسناد و 

  امالك
  3  مرد / زن  آزاد  اراك-مرکزي

11126  
کارشناس ثبت اسناد و 

  امالك
  3  مرد / زن  آزاد  بندرعباس-هرمزگان

11127  
اسناد و کارشناس ثبت 

  امالك
  3  مرد / زن  آزاد  همدان-همدان

11128  
کارشناس ثبت اسناد و 

  امالك
  3  مرد / زن  آزاد  یزد-یزد

، 11108 ،11107، 11106، 11105، 11104، 11103، 11102، 11101، 11100، 11099، 11098يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

11109 ،11110 ،11111 ،11112 ،1113 ،11114 ،11115 ،11116 ،11117 ،11118 ،11119 ،11120 ،11121 ،11122 ،11123 ،11124 ،

11125 ،11126 ،11127 ،11128  

، لیسانسفوق، لیسانس( حقوق جزا و جرم شناسی: 30429-دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( حقوق بین الملل: 30423-لیسانس)( حقوق: 30417

حقوق کیفري و : 30440-دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( حقوق مالکیت فکري: 30436-دکتري)، لیسانسفوق( حقوق خصوصی: 30431-دکتري)

، لیسانسفوق، لیسانس( علوم قضایی: 30804-)لیسانسفوق، لیسانس( علوم جزا و جرم شناسی: 30771-دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( جرم شناسی

: 31122-دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( فقه و حقوق خصوصی: 30916-دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( فقه و حقوق اسالمی: 30913-دکتري)

، لیسانسفوق، لیسانس( گرایش فقه و مبانی حقوق اسالمی-الهیات و معارف اسالمی: 31600-دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( معارف اسالمی و حقوق

سردفتري اسناد : 32655-دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( حقوق ثبت اسناد و امالك: 32426-دکتري)، لیسانسفوق( حقوق عمومی: 31686-دکتري)

  )لیسانسفوق( رسمی

 

 سازمان حسابرسی	هايفهرست شغل محل

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  5  مرد / زن  آزاد  تبریز-شرقیآذربایجان   حسابرس  11129

  5  مرد / زن  آزاد  اصفهان-اصفهان  حسابرس  11130

  2  مرد / زن  آزاد  جکر-البرز  حسابرس  11131

  221  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  حسابرس  11132

  5  مرد / زن  آزاد  مشهد-خراسان رضوي  حسابرس  11133

  2  مرد / زن  آزاد  زاهوا-خوزستان  حسابرس  11134

  2  مرد / زن  آزاد  شیراز-فارس  حسابرس  11135

ایران استخدام



٨٥ 

 سازمان حسابرسی	هايمحل فهرست شغلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  4  مرد / زن  آزاد  قزوین-قزوین  حسابرس  11136

  2  مرد / زن  آزاد  کرمانشاه-کرمانشاه  حسابرس  11137

  5  مرد / زن  آزاد  ترش-گیالن  حسابرس  11138

  3  مرد / زن  آزاد  لباب-مازندران  حسابرس  11139

، 11139 ،11138، 11137، 11136، 11135، 11134، 11133، 11132، 11131، 11130، 11129يتحصیلی شغل محل  (هاي) شماره شرایط احراز

11140 ،11141 ،1114211143 ،11144 ،11145 ،11146 ،11147  

 )لیسانسفوق، حسابرسی (لیسانس: 30410-)لیسانسفوق، حسابداري (لیسانس: 30408

  

 سازمان دامپزشکی کشور	هايفهرست شغل محل

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد / زن  آزاد  طالقان-البرز  حسابدار  11148

  1  مرد / زن  آزاد  زاهدان-سیستان و بلوچستان  حسابدار  11149

  1  مرد / زن  آزاد  آبادسرو-کردستان  حسابدار  11150

  1  مرد / زن  آزاد  سنندج-کردستان  حسابدار  11151

  11151، 11150، 11149، 11148  يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( مدیریت مالی: 31074-لیسانس)( مدیریت دولتی: 31051-دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( حسابداري: 30408

  1  مرد / زن  آزاد  تهرانستاد  -تهران  داروساز  11152

  11152 يمحل شمارهتحصیلی شغل  شرایط احراز

 داروسازس گرایش فارماکوگنوزي: 32676-دکتراي تخصصی)( داروسازي گرایش شیمی دارویی: 32675-دکتراي تخصصی)( داروسازي: 30455

  دکتراي تخصصی)( داروشناسی گرایش کنترل دارو: 32678-دکتراي تخصصی)( داروسازي گرایش سم شناسی: 32677-دکتراي تخصصی)(

  1  مرد / زن  آزاد  طالقان-البرز  دامپزشک  11153

  1  مرد / زن  آزاد  نظرآباد-البرز  دامپزشک  11154

  1  مرد / زن  آزاد  دآباعشق -طبس-خراسان جنوبی  دامپزشک  11155

  1  مرد / زن  آزاد  قائنات-خراسان جنوبی  دامپزشک  11156

  1  مرد / زن  آزاد  نهبندان-خراسان جنوبی  دامپزشک  11157

  1  مرد / زن  آزاد  باغملک-خوزستان  دامپزشک  11158

  1  مرد / زن  آزاد  گتوند-خوزستان  دامپزشک  11159

  3  مرد / زن  آزاد  زاهدان-سیستان و بلوچستان  دامپزشک  11160

  1  مرد / زن  آزاد  سراوان-سیستان و بلوچستان  دامپزشک  11161

  1  مرد / زن  آزاد  سرباز-سیستان و بلوچستان  دامپزشک  11162

  1  مرد / زن  آزاد  شهرنیک -سیستان و بلوچستان  دامپزشک  11163

  1  مرد / زن  آزاد  هیرمند-سیستان و بلوچستان  دامپزشک  11164

ایران استخدام



٨٦ 

 سازمان دامپزشکی کشور	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد / زن  آزاد  قم-قم  دامپزشک  11165

  1  مرد / زن  آزاد  استارا-گیالن  دامپزشک  11166

  1  مرد / زن  آزاد  استانه اشرفیه-گیالن  دامپزشک  11167

  1  مرد / زن  آزاد  بندرانزلی-گیالن  دامپزشک  11168

  1  مرد / زن  آزاد  رشت-گیالن  دامپزشک  11169

  1  مرد / زن  آزاد  سیاهکل-گیالن  دامپزشک  11170

  1  مرد / زن  آزاد  شفت-گیالن  دامپزشک  11171

  1  مرد / زن  آزاد  لنگرود-گیالن  دامپزشک  11172

  2  مرد / زن  آزاد  بندرعباس-هرمزگان  دامپزشک  11173

  1  مرد / زن  آزاد  جاسک-هرمزگان  دامپزشک  11174

  1  مرد / زن  آزاد  میناب-هرمزگان  دامپزشک  11175

  ،11162، 11161، 11160، 11159، 11158، 11157، 11156، 11155، 11154، 11153يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

11163 ،11164 ،11165 ،11166 ،1167 ،11168 ،11169 ،11170 ،11171 ،11172 ،11173 ،11174 ،11175  

دامپزشکی : 32680-دکتراي تخصصی)( ي داخلی دام بزرگهادامپزشکی گرایش بیماري: 32679-دکتراي تخصصی)، دکتري( دامپزشکی: 30458

: 32682-دکتراي تخصصی)( ي ابزیانهادامپزشکی گرایش بهداشت و بیماري: 32681-دکتراي تخصصی)( ي طیورهاو بیماريگرایش بهداشت 

-دکتراي تخصصی)( دامپزشکی گرایش بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی: 32683-دکتراي تخصصی)( دامپزشکی گرایش بهداشت خوراك دام

  دکتري)( دامپزشکیاي دکتري حرفه: 32689

  1  مرد / زن  آزاد  خداافرین-آذربایجان شرقی  کاردان دامپزشکی  11176

  1  مرد / زن  آزاد  هوراند-شرقیآذربایجان   کاردان دامپزشکی  11177

  1  مرد / زن  آزاد  ملکشاهی-ایالم  کاردان دامپزشکی  11178

  1  مرد / زن  آزاد  جم-بوشهر  کاردان دامپزشکی  11179

  1  مرد / زن  آزاد  دیر-بوشهر  کاردان دامپزشکی  11180

  1  مرد / زن  آزاد  عسلویه-بوشهر  کاردان دامپزشکی  11181

  1  مرد / زن  آزاد  کنگان-بوشهر  کاردان دامپزشکی  11182

  1  مرد / زن  آزاد  پاکدشت-تهران  کاردان دامپزشکی  11183

  1  مرد / زن  آزاد  پردیس-تهران  کاردان دامپزشکی  11184

  1  مرد / زن  آزاد  پیشوا-تهران  کاردان دامپزشکی  11185

  1  مرد / زن  آزاد  رباطکریم-تهران  کاردان دامپزشکی  11186

  1  مرد / زن  آزاد  فیروزکوه-تهران  کاردان دامپزشکی  11187

  1  مرد / زن  آزاد  قرچک-تهران  کاردان دامپزشکی  11188

  1  مرد / زن  آزاد  اردل-چهارمحال و بختیاري  کاردان دامپزشکی  11189

  1  مرد / زن  آزاد  فارسان-چهارمحال و بختیاري  کاردان دامپزشکی  11190

ایران استخدام



٨٧ 

 سازمان دامپزشکی کشور	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد / زن  آزاد  کیار-چهارمحال و بختیاري  کاردان دامپزشکی  11191

  2  مرد / زن  آزاد  لردگان-بختیاريچهارمحال و   کاردان دامپزشکی  11192

  2  مرد / زن  آزاد  بشرویه-خراسان جنوبی  کاردان دامپزشکی  11193

  1  مرد / زن  آزاد  زیرکوه-خراسان جنوبی  کاردان دامپزشکی  11194

  1  مرد / زن  آزاد  قلعهسه -سرایان-جنوبی خراسان  کاردان دامپزشکی  11195

  1  مرد / زن  آزاد  ماهی رو-سربیشه-جنوبیخراسان   کاردان دامپزشکی  11196

  1  مرد / زن  آزاد  فردوس-خراسان جنوبی  کاردان دامپزشکی  11197

  1  مرد / زن  آزاد  نبندا-نهبندان-خراسان جنوبی  کاردان دامپزشکی  11198

  1  مرد / زن  آزاد  آغاجاري-خوزستان  کاردان دامپزشکی  11199

  1  مرد / زن  آزاد  حمیدیه-خوزستان  کاردان دامپزشکی  11200

  1  مرد / زن  آزاد  دزفول-خوزستان  کاردان دامپزشکی  11201

  1  مرد / زن  آزاد  رامشیر-خوزستان  کاردان دامپزشکی  11202

  1  مرد / زن  آزاد  رامهرمز-خوزستان  کاردان دامپزشکی  11203

  1  مرد / زن  آزاد  شوش-خوزستان  کاردان دامپزشکی  11204

  2  مرد / زن  آزاد  شوشتر-خوزستان  کاردان دامپزشکی  11205

  1  مرد / زن  آزاد  کارون-خوزستان  کاردان دامپزشکی  11206

  1  مرد / زن  آزاد  گتوند-خوزستان  کاردان دامپزشکی  11207

  1  مرد / زن  آزاد  اللی-خوزستان  کاردان دامپزشکی  11208

  1  مرد / زن  آزاد  مسجدسلیمان-خوزستان  کاردان دامپزشکی  11209

  1  مرد / زن  آزاد  هندیجان-خوزستان  کاردان دامپزشکی  11210

  2  مرد / زن  آزاد  ایجرود-زنجان  کاردان دامپزشکی  11211

  1  مرد / زن  آزاد  خدابنده-زنجان  کاردان دامپزشکی  11212

  2  مرد / زن  آزاد  طارم-زنجان  کاردان دامپزشکی  11213

  2  مرد / زن  آزاد  ماه نشان-زنجان  کاردان دامپزشکی  11214

  1  مرد / زن  آزاد  چابهار-سیستان و بلوچستان  کاردان دامپزشکی  11215

  2  مرد / زن  آزاد  دلگان-سیستان و بلوچستان  کاردان دامپزشکی  11216

  2  مرد / زن  آزاد  سرباز-بلوچستانسیستان و   کاردان دامپزشکی  11217

  1  مرد / زن  آزاد  کنارك-سیستان و بلوچستان  کاردان دامپزشکی  11218

  1  مرد / زن  آزاد  مهرستان-سیستان و بلوچستان  کاردان دامپزشکی  11219

  1  مرد / زن  آزاد  هیرمند-سیستان و بلوچستان  کاردان دامپزشکی  11220

ایران استخدام



٨٨ 

 سازمان دامپزشکی کشور	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  / زنمرد   آزاد  قم-قم  کاردان دامپزشکی  11221

  1  مرد / زن  آزاد  بانه-کردستان  کاردان دامپزشکی  11222

  1  مرد / زن  آزاد  دیواندره-کردستان  کاردان دامپزشکی  11223

  1  مرد / زن  آزاد  انار-کرمان  کاردان دامپزشکی  11224

  1  مرد / زن  آزاد  جیرفت-کرمان  کاردان دامپزشکی  11225

  2  مرد / زن  آزاد  رودبارجنوب-کرمان  کاردان دامپزشکی  11226

  1  مرد / زن  آزاد  سرپل ذهاب-کرمانشاه  کاردان دامپزشکی  11227

  1  مرد / زن  آزاد  کرمانشاه-کرمانشاه  کاردان دامپزشکی  11228

  1  مرد / زن  آزاد  فاریاب-کرمان  کاردان دامپزشکی  11229

  1  مرد / زن  آزاد  قلعه گنج-کرمان  کاردان دامپزشکی  11230

  1  مرد / زن  آزاد  منوجان-کرمان  دامپزشکیکاردان   11231

  1  مرد / زن  آزاد  بندرگز-گلستان  کاردان دامپزشکی  11232

  1  مرد / زن  آزاد  گرگان-گلستان  کاردان دامپزشکی  11233

  1  مرد / زن  آزاد  استارا-گیالن  کاردان دامپزشکی  11234

  1  مرد / زن  آزاد  اشرفیهاستانه -گیالن  کاردان دامپزشکی  11235

  1  مرد / زن  آزاد  املش-گیالن  کاردان دامپزشکی  11236

  1  مرد / زن  آزاد  تالش-گیالن  کاردان دامپزشکی  11237

  2  مرد / زن  آزاد  رضوانشهر-گیالن  کاردان دامپزشکی  11238

  1  مرد / زن  آزاد  رودبار-گیالن  کاردان دامپزشکی  11239

  1  مرد / زن  آزاد  سیاهکل-گیالن  کاردان دامپزشکی  11240

  1  مرد / زن  آزاد  شفت-گیالن  کاردان دامپزشکی  11241

  1  مرد / زن  آزاد  صومعه سرا-گیالن  کاردان دامپزشکی  11242

  2  مرد / زن  آزاد  فومن-گیالن  کاردان دامپزشکی  11243

  1  مرد / زن  آزاد  اردکان-یزد  کاردان دامپزشکی  11244

  1  مرد / زن  آزاد  بافق-یزد  کاردان دامپزشکی  11245

  1  مرد / زن  آزاد  گاري-تفت-یزد  کاردان دامپزشکی  11246

  1  مرد / زن  آزاد  مروس-خاتم-یزد  کاردان دامپزشکی  11247

، 11186 ،11185، 11184، 11183، 11182، 11181، 11180، 11179، 11178، 11177، 11176يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

11187 ،11188 ،1118 ،11190 ،11191 ،11192 ،11193 ،11194 ،11195 ،11196 ،11197 ،11198 ،11199 ،11200 ،11201 ،11202 ،

11203 ،11204 ،11205 ،11206 ،11207 ،11208 ،11209 ،11210 ،11211 ،11212 ،11213 ،11214 ،11215 ،11216 ،11217 ،11218 ،

11219 ،11220 ،11221 ،11222 ،11223 ،11224 ،11225 ،11226 ،11227 ،11228 ،11229 ،11230 ،11231 ،11232 ،11233 ،11234 ،

11235 ،11236 ،11237 ،11238 ،11239 ،11240 ،11241 ،11242 ،11243 ،11244 ،11245 ،11246 ،11247  

  فوق دیپلم)( دامپزشکی: 30458-فوق دیپلم)( بهداشت یار دامپزشکی: 30194

ایران استخدام



٨٩ 

 سازمان دامپزشکی کشور	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  شغل محلکد 

11248  
، ه غذاآزمایشگاکارشناس 

  دارو و بهداشتی
  4  مرد / زن  آزاد  ستاد تهران-تهران

  11248 يمحل شمارهتحصیلی شغل  شرایط احراز

دکتراي ( سم شناسی داروسازي گرایش: 32677-دکتراي تخصصی)( دارو سازي گرایش شیمی دارویی: 31780-دکتري)( داروسازي: 30455

  دکتراي تخصصی)( داروسازي گرایش کنترل دارو: 32690-تخصصی)

11249  
، ه غذاآزمایشگاکارشناس 

  دارو و بهداشتی
  1  مرد / زن  آزاد  زنجان-زنجان

  11249 يمحل شمارهتحصیلی شغل  شرایط احراز

بهداشت مواد غذایی با : 30183-دکتراي تخصصی)، لیسانسفوق( باکتري شناسی: 30146-دکتراي تخصصی)، لیسانسفوق( انگل شناسی: 30123

ویروس : 31444-دکتراي تخصصی)، لیسانسفوق( میکروب شناسی: 31403-لیسانس)( هی دامپزشکیآزمایشگاعلوم : 30723-لیسانس)( منشاء دامی

  دکتراي تخصصی)، لیسانسفوق( بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی: 32687-دکتراي تخصصی)، لیسانسفوق( شناسی

11250  
، ه غذاآزمایشگاکارشناس 

  دارو و بهداشتی
  1  مرد / زن  آزاد  ایرانشهر-سیستان و بلوچستان

  11250 يمحل شمارهتحصیلی شغل  شرایط احراز

بهداشت مواد غذایی با : 30183-دکتراي تخصصی)، لیسانسفوق( باکتري شناسی: 30146-دکتراي تخصصی)، لیسانسفوق( انگل شناسی: 30123

ویروس : 31444-دکتراي تخصصی)، لیسانسفوق( میکروب شناسی: 31403-لیسانس)( هی دامپزشکیآزمایشگاعلوم : 30723-لیسانس)( منشاء دامی

  دکتراي تخصصی)، لیسانسفوق( بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی: 32687-دکتراي تخصصی)، لیسانسفوق( شناسی

11251  
، ه غذاآزمایشگاکارشناس 

  دارو و بهداشتی
  2  مرد / زن  آزاد  زاهدان-سیستان و بلوچستان

  11251 يمحل شمارهتحصیلی شغل  شرایط احراز

بهداشت مواد غذایی با : 30183-دکتراي تخصصی)، لیسانسفوق( باکتري شناسی: 30146-دکتراي تخصصی)، لیسانسفوق( انگل شناسی: 30123

ویروس : 31444-)دکتراي تخصصی، لیسانسفوق( میکروب شناسی: 31403-لیسانس)( هی دامپزشکیآزمایشگاعلوم : 30723-لیسانس)( منشاء دامی

  دکتراي تخصصی)، لیسانسفوق( بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی: 32687-دکتراي تخصصی)، لیسانسفوق( شناسی

11252  
، ه غذاآزمایشگاکارشناس 

  دارو و بهداشتی
  1  مرد / زن  آزاد  بندرعباس-هرمزگان

  11252 يمحل شمارهتحصیلی شغل  شرایط احراز

بهداشت مواد غذایی با : 30183-دکتراي تخصصی)، لیسانسفوق( باکتري شناسی: 30146-دکتراي تخصصی)، لیسانسفوق( انگل شناسی: 30123

ویروس : 31444-دکتراي تخصصی)، لیسانسفوق( میکروب شناسی: 31403-لیسانس)( هی دامپزشکیآزمایشگاعلوم : 30723-لیسانس)( منشاء دامی

  دکتراي تخصصی)، لیسانسفوق( بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی: 32687-دکتراي تخصصی)، لیسانسفوق( شناسی

11253  
، ه غذاآزمایشگاکارشناس 

  دارو و بهداشتی
  1  مرد / زن  آزاد  آبادحاجی -هرمزگان

  11253 يمحل شمارهتحصیلی شغل  احرازشرایط 

بهداشت مواد غذایی با : 30183-دکتراي تخصصی)، لیسانسفوق( باکتري شناسی: 30146-دکتراي تخصصی)، لیسانسفوق( انگل شناسی: 30123

ویروس : 31444 - تخصصی)دکتراي ، لیسانسفوق( میکروب شناسی: 31403-لیسانس)( هی دامپزشکیآزمایشگاعلوم : 30723-لیسانس)( منشاء دامی

  دکتراي تخصصی)، لیسانسفوق( بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی: 32687-دکتراي تخصصی)، لیسانسفوق( شناسی

 

ایران استخدام



٩٠ 

 سازمان دامپزشکی کشور	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد / زن  آزاد  زاهدان-بلوچستانسیستان و   کارشناس امور اداري  11254

  11254 يمحل شمارهتحصیلی شغل  شرایط احراز

 مدیریت منابع انسانی: 31079-)لیسانسفوقها (مدیریت سیستم: 31059-لیسانس)( مدیریت دولتی: 31051-)لیسانسفوق( MBAمدیریت : 31018

  )لیسانسفوق(

11255  
کارشناس امور اموزشی 

  (نظارت بر ذبح شرعی)
  1  مرد  آزاد  تهران-تهران

11256  
کارشناس امور اموزشی 

 (نظارت بر ذبح شرعی)
  1  مرد  آزاد  زاهدان-سیستان و بلوچستان

11257  
کارشناس امور اموزشی 

 (نظارت بر ذبح شرعی)
  1  مرد  آزاد  یاسوج-کهگیلویه و بویراحمد

11258  
کارشناس امور اموزشی 

 (نظارت بر ذبح شرعی)
  1  مرد  آزاد  بندرعباس-هرمزگان

  11258، 11257، 11256، 11255  يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  )3سطح ( تحصیالت حوزوي ، )2سطح (تحصیالت حوزوي : 32370

11259  
افزار کارشناس امور سخت

  رایانه
  1  مرد / زن  آزاد  بیرجند-جنوبیخراسان 

11260  
افزار کارشناس امور سخت

  رایانه
  1  مرد / زن  آزاد  زاهدان-بلوچستانسیستان و 

  11260، 11259  يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  لیسانس)( کامپیوتر گرایش سخت افزار: 31463-لیسانس)( مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار: 31347

11261  
کارشناس بهداشت دام و 

  ي دامیهافرآورده
  1  مرد / زن  آزاد  هوران-آذربایجان شرقی

11262  
کارشناس بهداشت دام و 

  ي دامیهافرآورده
  2  مرد / زن  آزاد  اشتهارد-البرز

11263  
کارشناس بهداشت دام و 

  ي دامیهافرآورده
  1  مرد / زن  آزاد  ساوجبالغ-البرز

  

   

ایران استخدام



٩١ 

 سازمان دامپزشکی کشور	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

11264  
کارشناس بهداشت دام و 

  ي دامیهافرآورده
  1  مرد / زن  آزاد  طالقان-البرز

11265  
کارشناس بهداشت دام و 

  ي دامیهافرآورده
  1  مرد / زن  آزاد  ابدانان-ایالم

11266  
کارشناس بهداشت دام و 

  ي دامیهافرآورده
  1  مرد / زن  آزاد  پردیس-تهران

11267  
کارشناس بهداشت دام و 

  دامیي هافرآورده
  1  مرد / زن  آزاد  پیشوا-تهران

11268  
کارشناس بهداشت دام و 

  ي دامیهافرآورده
  1  مرد / زن  آزاد  قرچک-تهران

11269  
کارشناس بهداشت دام و 

  ي دامیهافرآورده
  1  مرد / زن  آزاد  مالرد-تهران

11270  
کارشناس بهداشت دام و 

  ي دامیهافرآورده
  1  مرد / زن  آزاد  لردگان-چهارمحال و بختیاري

11271  
کارشناس بهداشت دام و 

  ي دامیهافرآورده
  1  مرد / زن  آزاد  آغاجاري-خوزستان

11272  
کارشناس بهداشت دام و 

  ي دامیهافرآورده
  1  مرد / زن  آزاد  حمیدیه-خوزستان

11273  
کارشناس بهداشت دام و 

  ي دامیهافرآورده
  1  مرد / زن  آزاد  خرمدره-زنجان

11274  
کارشناس بهداشت دام و 

  ي دامیهافرآورده
  3  مرد / زن  آزاد  ایرانشهر-سیستان و بلوچستان

11275  
کارشناس بهداشت دام و 

  ي دامیهافرآورده
  3  مرد / زن  آزاد  چابهار-بلوچستانسیستان و 

11276  
کارشناس بهداشت دام و 

  ي دامیهافرآورده
  1  مرد / زن  آزاد  دلگان-سیستان و بلوچستان

11277  
کارشناس بهداشت دام و 

  ي دامیهافرآورده
  1  مرد / زن  آزاد  قصرقند-بلوچستانسیستان و 

11278  
کارشناس بهداشت دام و 

  ي دامیهافرآورده
  2  مرد / زن  آزاد  کنارك-سیستان و بلوچستان

11279  
کارشناس بهداشت دام و 

  ي دامیهافرآورده
  1  زنمرد /   آزاد  فنو-نیک شهر-بلوچستانسیستان و 

11280  
کارشناس بهداشت دام و 

  ي دامیهافرآورده
  1  مرد / زن  آزاد  دهگالن-کردستان

ایران استخدام  



٩٢ 

 سازمان دامپزشکی کشور	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

11281  
کارشناس بهداشت دام و 

  ي دامیهافرآورده
  1  مرد / زن  آزاد  آبادسرو-کردستان

11282  
کارشناس بهداشت دام و 

  ي دامیهافرآورده
  1  مرد / زن  آزاد  قروه-کردستان

11283  
کارشناس بهداشت دام و 

  ي دامیهافرآورده
  1  مرد / زن  آزاد  مریوان-کردستان

11284  
کارشناس بهداشت دام و 

  ي دامیهافرآورده
  1  مرد / زن  آزاد  جیرفت-کرمان

11285  
کارشناس بهداشت دام و 

  دامیي هافرآورده
  1  مرد / زن  آزاد  سیریک-هرمزگان

11286  
کارشناس بهداشت دام و 

  ي دامیهافرآورده
  1  مرد / زن  آزاد  مهریز-یزد

11287  
کارشناس بهداشت دام و 

  ي دامیهافرآورده
  1  مرد / زن  آزاد  میبد-یزد

، 11271 ،11270، 11269، 11268، 11267، 11266، 11265، 11264، 11263، 11262، 11261يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

11272 ،11273 ،1174 ،11275 ،11276 ،11277 ،11278 ،11279 ،11280 ،11281 ،11282 ،11283 ،11284 ،11285 ،11286 ،11287  

دامپزشکی گرایش : 32682-دکتري)( دامپزشکی: 30458-لیسانس)( بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی: 30183-لیسانس)( بهداشت گوشت: 30179

بهداشت و : 32687-دکتراي تخصصی)( دامپزشکی گرایش بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی: 32683-دکتراي تخصصی)( بهداشت خوراك دام

  دکتري)( دامپزشکیاي دکتري حرفه: 32689-)لیسانسفوق( کنترل کیفی مواد غذایی

11288  
کارشناس پیشگیري و 

  ي دامیهابیماريمبارزه با 
  1  مرد / زن  آزاد  خداافرین-آذربایجان شرقی

11289  
کارشناس پیشگیري و 

  ي دامیهامبارزه با بیماري
  1  مرد / زن  آزاد  سیروان-ایالم

11290  
کارشناس پیشگیري و 

  ي دامیهامبارزه با بیماري
  1  مرد / زن  آزاد  اسالمشهر-تهران

11291  
کارشناس پیشگیري و 

  ي دامیهابیماريمبارزه با 
  1  مرد / زن  آزاد  پاکدشت-تهران

11292  
کارشناس پیشگیري و 

  ي دامیهامبارزه با بیماري
  1  مرد / زن  آزاد  فیروزکوه-تهران

11293  
کارشناس پیشگیري و 

  ي دامیهامبارزه با بیماري
  1  مرد / زن  آزاد  مالرد-تهران

11294  
کارشناس پیشگیري و 

  ي دامیهامبارزه با بیماري
  1  مرد / زن  آزاد  اردل-چهارمحال و بختیاري

ایران استخدام  

http://telegram.me/iranestekhdam24


٩٣ 

 سازمان دامپزشکی کشور	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

11295  
کارشناس پیشگیري و 

  ي دامیهامبارزه با بیماري
  1  مرد / زن  آزاد  فارسان-چهارمحال و بختیاري

11296  
کارشناس پیشگیري و 

  ي دامیهابا بیماري مبارزه
  1  مرد / زن  آزاد  بشرویه-خراسان جنوبی

11297  
کارشناس پیشگیري و 

  ي دامیهامبارزه با بیماري
  1  مرد / زن  آزاد  زیرکوه-خراسان جنوبی

11298  
کارشناس پیشگیري و 

  ي دامیهامبارزه با بیماري
  1  مرد / زن  آزاد  سرایان-خراسان جنوبی

11299  
کارشناس پیشگیري و 

  ي دامیهامبارزه با بیماري
  1  مرد / زن  آزاد  خضر-قائنات-خراسان جنوبی

11300  
کارشناس پیشگیري و 

  ي دامیهامبارزه با بیماري
  1  مرد / زن  آزاد  نهبندان-جنوبیخراسان 

11301  
کارشناس پیشگیري و 

  ي دامیهامبارزه با بیماري
  1  مرد / زن  آزاد  بندرماهشهر-خوزستان

11302  
پیشگیري و کارشناس 

  ي دامیهامبارزه با بیماري
  1  مرد / زن  آزاد  بهبهان-خوزستان

11303  
کارشناس پیشگیري و 

  ي دامیهامبارزه با بیماري
  1  مرد / زن  آزاد  خرمشهر-خوزستان

11304  
کارشناس پیشگیري و 

  ي دامیهامبارزه با بیماري
  1  مرد / زن  آزاد  شادگان-خوزستان

11305  
کارشناس پیشگیري و 

  ي دامیهامبارزه با بیماري
  1  مرد / زن  آزاد  اللی-خوزستان

11306  
کارشناس پیشگیري و 

  ي دامیهامبارزه با بیماري
  1  مرد / زن  آزاد  هندیجان-خوزستان

11307  
کارشناس پیشگیري و 

  ي دامیهامبارزه با بیماري
  1  مرد / زن  آزاد  هویزه-خوزستان

11308  
کارشناس پیشگیري و 

  ي دامیهابیماريمبارزه با 
  1  مرد / زن  آزاد  سلطانیه-زنجان

11309  
کارشناس پیشگیري و 

  ي دامیهامبارزه با بیماري
  1  مرد / زن  آزاد  طارم-زنجان

11310  
کارشناس پیشگیري و 

  ي دامیهامبارزه با بیماري
  1  مرد / زن  آزاد  ماه نشان-زنجان

11311  
کارشناس پیشگیري و 

  ي دامیهامبارزه با بیماري
  1  مرد / زن  آزاد  نیمروز-سیستان و بلوچستان

ایران استخدام  



٩٤ 

 سازمان دامپزشکی کشور	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

11312  
کارشناس پیشگیري و 

  ي دامیهامبارزه با بیماري
  1  مرد / زن  آزاد  هامون-سیستان و بلوچستان

11313  
کارشناس پیشگیري و 

  ي دامیهابا بیماريمبارزه 
  1  مرد / زن  آزاد  بیجار-کردستان

11314  
کارشناس پیشگیري و 

  ي دامیهامبارزه با بیماري
  1  مرد / زن  آزاد  رابر-کرمان

11315  
کارشناس پیشگیري و 

  ي دامیهامبارزه با بیماري
  1  مرد / زن  آزاد  شهربابک-کرمان

11316  
کارشناس پیشگیري و 

  دامیي هامبارزه با بیماري
  1  مرد / زن  آزاد  فاریاب-کرمان

11317  
کارشناس پیشگیري و 

  ي دامیهامبارزه با بیماري
  1  مرد / زن  آزاد  کهنوج-کرمان

11318  
کارشناس پیشگیري و 

  ي دامیهامبارزه با بیماري
  1  مرد / زن  آزاد  نرماشیر-کرمان

11319  
کارشناس پیشگیري و 

  ي دامیهامبارزه با بیماري
  1  مرد / زن  آزاد  رضوانشهر-گیالن

11320  
کارشناس پیشگیري و 

  ي دامیهامبارزه با بیماري
  1  مرد / زن  آزاد  ماسال-گیالن

11321  
کارشناس پیشگیري و 

  ي دامیهامبارزه با بیماري
  1  مرد / زن  آزاد  بشاگرد-هرمزگان

11322  
کارشناس پیشگیري و 

  ي دامیهامبارزه با بیماري
  1  مرد / زن  آزاد  پارسیان-هرمزگان

، 11298، 11297، 11296، 11295، 11294، 11293، 11292، 11291، 11290، 11289، 11288يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

11299 ،11300 ،1101 ،11302 ،11303 ،11304 ،11305 ،11306 ،11307 ،11308 ،11309 ،11310 ،11311 ،11312 ،11313 ،11314 ،

11315 ،11316 ،11317 ،11318 ،11319 ،11320 ،11321 ،11322  

دکتراي ( ي طیورهادامپزشکی گرایش بهداشت و بیماري: 32680-دکتراي تخصصی)( ي داخلی دام بزرگهادامپزشکی گرایش بیماري: 32679

-دکتراي تخصصی)( دامپزشکی گرایش اپیدمیولوژي: 32684-دکتراي تخصصی)( ي ابزیانهادامپزشکی گرایش بهداشت و بیماري: 32681-تخصصی)

  دکتري)( دامپزشکیاي دکتري حرفه: 32689

  

 وري ایرانسازمان ملی بهره	هايفهرست شغل محل

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

11386  
افزار کارشناس امور سخت

  رایانه
  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران

  11386 يمحل شمارهتحصیلی شغل  شرایط احراز

  دکتري)، لیسانسفوق( ي کامپیوتريهامهندسی کامپیوتر گرایش معماري سیستم: 31916

ایران استخدام



٩٥ 

 وري ایرانسازمان ملی بهره	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  2  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  کارشناس امور فنی صنایع  11387

  11387 يمحل شمارهتحصیلی شغل  شرایط احراز

  دکتري)، لیسانسفوقها (مهندسی صنایع کلیه گرایش: 31593

  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  ریزيبرنامهکارشناس   11388

  11388 يمحل شمارهتحصیلی شغل  شرایط احراز

ي اقتصاد کلیه: 32708-دکتري)، لیسانسفوقها (مدیریت کلیه گرایش: 31741-دکتري)، (فوق لیسانس هامهندسی مکانیک کلیه گرایش :31737

  دکتري)، لیسانسفوقها (گرایش

  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  کارشناس تولید و بهره وري  11389

  11389 يمحل شمارهتحصیلی شغل  شرایط احراز

اقتصاد : 32780-دکتري)، لیسانسفوقها (مدیریت صنعتی کلیه گرایش: 31698-دکتري)، لیسانسفوقها (مهندسی صنایع کلیه گرایش: 31593

  دکتري)، لیسانسفوق( گرایش کار و بهره وري

  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  المللکارشناس روابط بین  11390

  11390 يمحل شمارهتحصیلی شغل  شرایط احراز

  دکتري)، لیسانسفوق( روابط بین الملل: 30501-دکتري)، لیسانسفوق( ي بین المللیهادیپلماسی و سازمان: 30487

  2  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  کارشناس مطالعات اقتصادي  11391

  11391 يمحل شمارهتحصیلی شغل  شرایط احراز

  دکتري)، لیسانسفوقها (گرایشي اقتصاد کلیه: 32708

  

 مرکز پزشکی قانونی استان البرز	هايفهرست شغل محل

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  شغل محلکد 

  1  مرد / زن  آزاد  طالقان-البرز  پزشک عمومی  11392

  11392 يمحل شمارهتحصیلی شغل  شرایط احراز

  دکتري)( پزشک عمومی: 30227

11393  
پزشکی پزشک متخصص 

  قانونی
  1  مرد  آزاد  ساوجبالغ-البرز

11394  
پزشکی پزشک متخصص 

  قانونی
  1  مرد  آزاد  نظرآباد-البرز

  11394، 11393  يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  دکتراي تخصصی)( پزشکی قانونی: 31775

  

 1کمک)(  برق کاربردي صنعت آ ب و -عالی علمی  آموزشموسسه 	هايفهرست شغل محل

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد / زن  آزاد  اصفهان-اصفهان  کارشناس امور اداري  11395

  4  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  کارشناس امور اداري  11396

  1  مرد / زن  آزاد  مشهد-خراسان رضوي  کارشناس امور اداري  11397

ایران استخدام



٩٦ 

 1(کمک)  برق کاربردي صنعت آ ب و -موسسه آموزش عالی علمی 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  پذیرشجنس   نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد / زن  آزاد  شیراز-فارس  کارشناس امور اداري  11398

  11398، 11397، 11396، 11395  يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

مدیریت : 31831-دکتري)، لیسانسفوق( مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی: 31495-دکتري)، لیسانسفوق( مدیریت صنعتی: 31065

مدیریت : 32083-دکتري)، لیسانسفوقها (مدیریت دولتی گرایش تشکیالت و روش: 31909-دکتري)، لیسانسفوقها (و تحلیل سیستم ریزيبرنامه

-دکتري)، لیسانسفوق( مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی: 32235-دکتري)، لیسانسفوق( ي اطالعات مدیریتهادولتی گرایش سیستم

، لیسانسفوق( مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیک: 32318-دکتري)، لیسانسفوق( دیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانیم: 32236

  دکتري)، لیسانسفوق( مدیریت اجرایی گرایش منابع انسانی: 32330-دکتري)

  3  مرد / زن  آزاد  تبریز-آذربایجان شرقی  آموزشکارشناس امور   11399

  2  مرد / زن  آزاد  اصفهان-اصفهان  آموزشکارشناس امور   11400

  2  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  آموزشکارشناس امور   11401

  2  مرد / زن  آزاد  مشهد-خراسان رضوي  آموزشکارشناس امور   11402

  2  مرد / زن  آزاد  شیراز-فارس  آموزشکارشناس امور   11403

  1  مرد / زن  آزاد  رشت-گیالن  آموزشکارشناس امور   11404

  11404، 11403، 11402، 11401، 11400، 11399  يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

، لیسانسفوق( یآموزشتحقیقات : 30265-دکتري)، لیسانسفوق( درسی ریزيبرنامه: 30158-دکتري)، لیسانسفوق( یآموزش ریزيبرنامه: 30154

، لیسانسفوق( MBAمدیریت : 31018-دکتري)، لیسانسفوق( علوم تربیتی: 30753-دکتري)، لیسانسفوق( یآموزشتکنولوژي : 30332-دکتري)

  دکتري)، لیسانسفوق( وبهسازي منابع انسانی آموزش: 32147-دکتري)، لیسانسفوق( مدیریت منابع انسانی: 31079-دکتري)

  2  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  کارشناس امور مالی  11405

  2  مرد / زن  آزاد  شیراز-فارس  کارشناس امور مالی  11406

  1  مرد / زن  آزاد  کرمانشاه-کرمانشاه  کارشناس امور مالی  11407

  1  مرد / زن  آزاد  رشت-گیالن  کارشناس امور مالی  11408

  11408، 11407، 11406، 11405  يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  دکتري)، لیسانسفوق( مدیریت مالی: 31074-دکتري)، لیسانسفوق( حسابرسی: 30410-دکتري)، لیسانسفوق( حسابداري: 30408

  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  کارشناس حقوقی  11409

  11409 يمحل شمارهتحصیلی شغل  شرایط احراز

: 31686-دکتري)، لیسانسفوق( علوم قضایی: 30804-دکتري)، لیسانسفوق( حقوق قضایی: 30435-دکتري)، لیسانسفوق( حقوق خصوصی: 30431

  دکتري)، لیسانسفوق( حقوق عمومی

  1  مرد / زن  آزاد  تبریز-آذربایجان شرقی  کارشناس شبکه  11410

  1  مرد / زن  آزاد  اصفهان-اصفهان  کارشناس شبکه  11411

  2  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  کارشناس شبکه  11412

  11412، 11411، 11410  يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

 افزارنرممهندسی : 31340-دکتري)، لیسانسفوق( مهندسی فناوري اطالعات: 31280-دکتري)، لیسانسفوق( ي کامپیوتريهاشبکه: 30653

، لیسانسفوق( ITمهندسی : 31564-)لیسانسفوق( ي کامپیوتريهامهندسی کامپیوتر گرایش معماري سیستم: 31348-دکتري)، لیسانسفوق(

مهندسی فناوري اطالعات گرایش مدیریت : 31873-دکتري)، لیسانسفوق( يافزارنرمي هامهندسی کامپیوتر گرایش سیستم: 31832-دکتري)

  دکتري)، لیسانسفوق( علوم کامپیوتر: 32173-دکتري)، لیسانسفوق( ي اطالعاتیهاسیستم

ایران استخدام  



٩٧ 

 1(کمک)  برق کاربردي صنعت آ ب و -موسسه آموزش عالی علمی 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد  آزاد  تهران-تهران  مامور حراست  11413

  1  مرد  آزاد  دمشه-خراسان رضوي  مامور حراست  11414

  11414، 11413  يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

 حقوق اسناد: 31860-)لیسانسفوق( مدیریت دولتی: 31051-)لیسانسفوق( علوم اجتماعی: 30724-)لیسانسفوق( قضاییحقوق : 30435

  )لیسانسفوق(

  2  مرد / زن  آزاد  اصفهان-اصفهان  مهندس برق  11415

  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  مهندس برق  11416

  1  مرد / زن  آزاد  مشهد-رضويخراسان   مهندس برق  11417

  2  مرد / زن  آزاد  شیراز-فارس  مهندس برق  11418

  11418، 11417، 11416، 11415  يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

 کنترل-مهندسی برق: 31172-دکتري)، لیسانسفوق( قدرت -مهندسی برق : 31167-دکتري)، لیسانسفوق( مهندسی برق گرایش قدرت: 30148

، لیسانسفوق( ي انتقال و توزیعهامهندسی برق گرایش شبکه: 32073-)لیسانسفوق( مهندسی برق گرایش الکترونیک: 31712-دکتري)، لیسانسفوق(

 ي انرژيهاي انرژي گرایش سیستمهامهندسی سیستم: 32076-دکتري)، لیسانسفوق( مهندسی برق گرایش کنترل و ابزار دقیق: 32075-دکتري)

 تکنولوژي برق گرایش قدرت: 32123-دکتري)، لیسانسفوق( ي انرژي گرایش تکنولوژي انرژيهامهندسی سیستم: 32077-دکتري)، لیسانسفوق(

  )لیسانسفوق(

  1  مرد / زن  آزاد  اصفهان-اصفهان  مهندس مکانیک  11419

  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  مهندس مکانیک  11420

  1  مرد / زن  آزاد  کرمانشاه-کرمانشاه  مهندس مکانیک  11421

  11421، 11420، 11419  يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

: 31954-دکتري)، لیسانسفوق( مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژي: 31906-دکتري)، لیسانسفوق( مهندسی مکانیک طراحی کاربردي: 31338

-دکتري)، لیسانسفوق( ي انرژيهاي انرژي گرایش سیستمهامهندسی سیستم: 32076-دکتري)، لیسانسفوق( مهندسی مکانیک گرایش مکاترونیک

ي هاي انرژي و فناوريهامهندسی مکانیک گرایش سیستم: 32815-دکتري)، لیسانسفوق( ي تجدید پذیرهامهندسی مکانیک گرایش انرژي: 32814

  دکتري)، لیسانسفوق( لمهندسی مکانیک گرایش پدافند غیر عام: 32816-دکتري)، لیسانسفوق( انرژي

  2  مرد / زن  آزاد  اصفهان-اصفهان  مهندسی منابع اب  11422

  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  مهندسی منابع اب  11423

  1  مرد / زن  آزاد  مشهد-خراسان رضوي  مهندسی منابع اب  11424

  11424، 11423، 11422  يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

، لیسانسفوق( ي ابیهاعمران گرایش سازه: 30859-دکتري)، لیسانسفوق( عمران گرایش اب: 30843-دکتري)، لیسانسفوق( شناسی زمین: 30548

: 32085-دکتري)، لیسانسفوق( مهندسی عمران گرایش رودخانه: 32082-دکتري)، لیسانسفوق( عمران گرایش مهندسی اب: 30873-دکتري)

  دکتري)، لیسانسفوق( هیدرولوژي: 32087-دکتري)، سلیسانفوق( مهندسی ابشناسی

  

  

   

ایران استخدام



٩٨ 

 و پرورش آموزشوزارت 	هايفهرست شغل محل

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  ابتدایی آموزگار  11438
ي دامنه( تبریز -آذرشهر-اسکو-آذربایجان شرقی

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 5 : آقا( 14

  نفر) 9خانم  

  ابتدایی آموزگار  11439
 سراب -هریس  -تبریز-آبادبستان -آذربایجان شرقی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 9 : آقا( 31

  نفر) 22خانم  

  ابتدایی آموزگار  11440

عجب -مراغه-هشترود-چاراویماق-آذربایجان شرقی

ي دامنه( تبریز -اسکو-آذرشهر -ملکان-بناب -شیر

  )و پرورش آموزشپذیرش 

  مرد / زن  آزاد
  ، نفر 9 : آقا( 25

  نفر) 16خانم  

  ابتدایی آموزگار  11441
ي دامنه( اهر -کلیبر-خداافرین-آذربایجان شرقی

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 5 : آقا( 12

  نفر) 7خانم  

  ابتدایی آموزگار  11442
ي هدامن( مرند -جلفا-تبریز-شبستر-آذربایجان شرقی

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 4 : آقا( 11

  نفر) 7خانم  

  ابتدایی آموزگار  11443
 مرند -جلفا-اهر -خداافرین-کلیبر-آذربایجان شرقی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 4 : آقا( 7

  نفر) 3خانم 

  ابتدایی آموزگار  11444
 -بناب-عجب شیر-ملکان-مراغه-آذربایجان شرقی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( اسکو -آذرشهر
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 7 : آقا( 20

  نفر) 13خانم  

  مرد / زن  آزاد  میانه-آذربایجان شرقی  ابتدایی آموزگار  11445
  ، نفر 3 : آقا( 6

  نفر) 3خانم 

  ابتدایی آموزگار  11446
پذیرش ي دامنه( اهر -ورزقان-آذربایجان شرقی

  )و پرورش آموزش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 6 : آقا( 15

  نفر) 9خانم  

  ابتدایی آموزگار  11447
صوماي -نازلو -سیلوانا -ارومیه -آذربایجان غربی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( انزل -برادوست
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 17 : آقا( 45

  نفر) 28خانم  

  ابتدایی آموزگار  11448
پذیرش ي دامنه( نقده  -اشنویه-آذربایجان غربی

  )و پرورش آموزش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 7 : آقا( 16

  نفر) 9خانم  

  ابتدایی آموزگار  11449
 پذیرشي دامنه( سردشت  -پیرانشهر-آذربایجان غربی

  )و پرورش آموزش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 7 : آقا( 16

  نفر) 9خانم  

  ابتدایی آموزگار  11450
ي دامنه( کشاورز  -شاهین دژ -تکاب-آذربایجان غربی

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 4 : آقا( 8

  نفر) 4خانم 

  ابتدایی آموزگار  11451
 شوط  -ماکو -پلدشت -چالدران-آذربایجان غربی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  زن مرد /  آزاد

  ، نفر 9 : آقا( 22

  نفر) 13خانم  

  ابتدایی آموزگار  11452
پذیرش ي دامنه( چایپاره  -خوي-آذربایجان غربی

  )و پرورش آموزش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 7 : آقا( 17

  نفر) 10خانم  

  مرد / زن  آزاد  سلماس-آذربایجان غربی  ابتدایی آموزگار  11453
  ، نفر 6 : آقا( 17

  نفر) 11خانم  

  

ایران استخدام  



٩٩ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  مرد / زن  آزاد  آبادمه-آذربایجان غربی  ابتدایی آموزگار  11454
  ، نفر 4 : آقا( 11

  نفر) 7خانم  

  ابتدایی آموزگار  11455
ي دامنه(  آبادمرحمت -میاندواب-آذربایجان غربی

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 5 : آقا( 12

  نفر) 7خانم  

  ابتدایی آموزگار  11456

-کوثر-خلخال-آبادپارس -بیله سوار-اردبیل-اردبیل

ي دامنه( سرعین -نیر-نمین-مشگین شهر-گرمی

  )و پرورش آموزشپذیرش 

  مرد / زن  آزاد
  ، نفر 23 : آقا( 41

  نفر) 18خانم  

  ابتدایی آموزگار  11457
 نطنز  -کاشان  -اردستان -اران و بیدگل -اصفهان

  )و پرورش آموزشدامنه پذیرش (
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 4 : آقا( 15

  نفر) 11خانم  

  ابتدایی آموزگار  11458

 -خمینی شهر -شاهین شهر و میمه -اصفهان -اصفهان

و  آموزشدامنه پذیرش ( برخوار  -لنجان  -فالورجان

  )پرورش

  مرد / زن  آزاد
  ، نفر 24 : آقا( 70

  نفر) 46خانم  

  ابتدایی آموزگار  11459
دامنه ( نایین  -خور و بیابانک -اصفهان-اصفهان

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 15 : آقا( 41

  نفر) 26خانم  

  ابتدایی آموزگار  11460

-فریدن-خوانسار-چادگان-تیران وکرون-اصفهان

 بویین ومیاندشت-آبادنجف -گلپایگان-فریدونشهر

  )پرورش آموزشدامنه پذیرش (

  مرد / زن  آزاد
  ، نفر 6 : آقا( 15

  نفر) 9خانم  

  ابتدایی آموزگار  11461
دامنه ( مبارکه  -دهاقان -شهرضا -سمیرم-اصفهان

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 7 : آقا( 17

  نفر) 10خانم  

  ابتدایی آموزگار  11462
و  آموزشپذیرش ي دامنه(  طالقان -اشتهارد -البرز

  )پرورش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 15 : آقا( 61

  نفر) 46خانم  

  267  زن  آزاد  کرج-البرز  ابتدایی آموزگار  11463

  55  مرد  آزاد  کرج-البرز  ابتدایی آموزگار  11464

  ابتدایی آموزگار  11465
و  آموزشپذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  )پرورش
  مرد / زن  آزاد

 55 : آقا( 255

  ، نفر

  نفر) 200خانم  

  1  مرد  آزاد  ایالم-ایالم  ابتدایی آموزگار  11466

  1  مرد  آزاد  دهلران-ایالم  ابتدایی آموزگار  11467

  ابتدایی آموزگار  11468
 و آموزشپذیرش ي دامنه( تنگستان  -بوشهر -بوشهر

  )پرورش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 9 : آقا( 35

  نفر) 26خانم  

  مرد / زن  آزاد  دشتستان-بوشهر  ابتدایی آموزگار  11469
  ، نفر 12 : آقا( 45

  نفر) 33خانم  

  ابتدایی آموزگار  11470
ي دامنه( دشتی  -عسلویه -جم -کنگان-دیر-بوشهر

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 15 : آقا( 57

  نفر) 42خانم  

ایران استخدام  



١٠٠ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  ابتدایی آموزگار  11471
و  آموزشپذیرش ي دامنه( دیلم  -گناوه -بوشهر

  )پرورش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 8 : آقا( 16

  نفر) 8خانم  

  ابتدایی آموزگار  11472
ي دامنه( رباط کریم -اسالمشهر-بهارستان-تهران

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  73  زن  آزاد

  ابتدایی آموزگار  11473
ي دامنه( رباط کریم -اسالمشهر-بهارستان-تهران

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  22  مرد  آزاد

  ابتدایی آموزگار  11474
ي دامنه( قرچک -ورامین-پیشوا-پاکدشت-تهران

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 22 : آقا( 94

  نفر) 72خانم  

  ابتدایی آموزگار  11475
و  آموزشپذیرش ي دامنه( فیروزه کوه -دماوند-تهران

  )پرورش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 8 : آقا( 22

  نفر) 14خانم  

  ابتدایی آموزگار  11476
و  آموزشپذیرش ي دامنه( تهران -شمیرانات-تهران

  )پرورش
  مرد / زن  آزاد

 15 : آقا( 179

  ، نفر

  نفر) 164خانم  

  ابتدایی آموزگار  11477
پذیرش ي دامنه( شهرقدس -مالرد-شهریار-تهران

  )و پرورش آموزش
  مرد / زن  آزاد

 32 : آقا( 128

  ، نفر

  نفر) 96خانم 

  مرد / زن  آزاد  کهریزك-تهران  ابتدایی آموزگار  11478
  ، نفر 3 : آقا( 6

  نفر) 3خانم 

  ابتدایی آموزگار  11479
پذیرش ي دامنه( کیار  -اردل -چهارمحال و بختیاري

  )و پرورش آموزش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 4 : آقا( 7

  نفر) 3خانم 

  مرد / زن  آزاد  بروجن-چهارمحال و بختیاري  ابتدایی آموزگار  11480
  ، نفر 3 : آقا( 5

  نفر) 2خانم 

  ابتدایی آموزگار  11481
 بن  -سامان  -شهرکرد -چهارمحال و بختیاري

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 9 : آقا( 19

  نفر) 10خانم  

  ابتدایی آموزگار  11482
ي دامنه( کوهرنگ  -فارسان -چهارمحال و بختیاري

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 3 : آقا( 5

  نفر) 2خانم 

  ابتدایی آموزگار  11483
 خانمیرزا  -فالرد  -لردگان -چهارمحال و بختیاري

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 4 : آقا( 8

  نفر) 4خانم 

  ابتدایی آموزگار  11484
ي دامنه( دستگردان -طبس-بشرویه-خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 4 : آقا( 9

  نفر) 5خانم 

  ابتدایی آموزگار  11485
ي دامنه( درمیان -خوسف -بیرجند -خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 5 : آقا( 15

  نفر) 10خانم 

  ابتدایی آموزگار  11486
پذیرش ي دامنه( قاینات -زیرکوه-خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 5 : آقا( 12

  نفر) 7خانم 

  

ایران استخدام



١٠١ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  ابتدایی آموزگار  11487
پذیرش ي دامنه( نهبندان -سربیشه-خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 3 : آقا( 7

  نفر) 4خانم 

  ابتدایی آموزگار  11488
پذیرش ي دامنه( سرایان -فردوس-خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 2 : آقا( 5

  نفر) 3خانم 

  ابتدایی آموزگار  11489
ي دامنه( تربت جام -تایباد-باخرز-خراسان رضوي

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 7 : آقا( 17

  نفر) 10خانم  

  ابتدایی آموزگار  11490

-گناباد-مه والت-کاشمر-بردسکن-خراسان رضوي

و  آموزشپذیرش ي دامنه( بجستان -آبادخلیل 

  )پرورش

  1  مرد  آزاد

  ابتدایی آموزگار  11491
پذیرش ي دامنه( سرخس -تربت جام-خراسان رضوي

  )و پرورش آموزش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 4 : آقا( 12

  نفر) 8خانم  

  ابتدایی آموزگار  11492
پذیرش ي دامنه( زاوه -تربت حیدریه-خراسان رضوي

  )و پرورش آموزش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 5 : آقا( 13

  نفر) 8خانم 

  ابتدایی آموزگار  11493
 رشتخوار -خواف-زاوه-تربت حیدریه-خراسان رضوي

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 5 : آقا( 14

  نفر) 9خانم  

  ابتدایی آموزگار  11494
پذیرش ي دامنه( جغتاي -جوین-خراسان رضوي

  )و پرورش آموزش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 7 : آقا( 16

  نفر) 9خانم  

  ابتدایی آموزگار  11495
ي دامنه( سبزوار -داورزن-خوشاب-خراسان رضوي

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  11496
ي دامنه( چناران -قوچان-درگز-خراسان رضوي

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 1 : آقا( 3

  نفر) 2خانم 

  ابتدایی آموزگار  11497
پذیرش ي دامنه( زاوه -رشتخوار-خراسان رضوي

  )و پرورش آموزش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 6 : آقا( 22

  نفر) 16خانم  

  مرد / زن  آزاد  سرخس-خراسان رضوي  ابتدایی آموزگار  11498
  ، نفر 5 : آقا( 12

  نفر) 7خانم  

  مرد / زن  آزاد  کالت-خراسان رضوي  ابتدایی آموزگار  11499
  ، نفر 1 : آقا( 3

  نفر) 2خانم 

  ابتدایی آموزگار  11500
پذیرش ي دامنه( فیروزه -نیشابور-خراسان رضوي

  )و پرورش آموزش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 3 : آقا( 7

  نفر) 4خانم 

  ابتدایی آموزگار  11501
 -گرمه  -آبادبام وصفی  -اسفراین-خراسان شمالی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( جاجرم 
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 5 : آقا( 15

  نفر) 10خانم  

  ابتدایی آموزگار  11502
 مانه وسمقان  -رازوجرگالن -بجنورد-خراسان شمالی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 18 : آقا( 52

  نفر) 34خانم  

  

ایران استخدام  



١٠٢ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  ابتدایی آموزگار  11503
پذیرش ي دامنه( فاروج -شیروان-خراسان شمالی

  )و پرورش آموزش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 7 : آقا( 13

  نفر) 6خانم  

  ابتدایی آموزگار  11504
ي دامنه( حمیدیه  -باوي  -کارون  -اهواز -خوزستان

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 21 : آقا( 50

  نفر) 29خانم  

  ابتدایی آموزگار  11505

هفتکل  -دهدز  -صیدون  -باغملک  -ایذه -خوزستان

پذیرش ي دامنه( اندیکا  -اللی  -مسجدسلیمان  -

  )و پرورش آموزش

  مرد / زن  آزاد
  ، نفر 15 : آقا( 37

  نفر) 22خانم  

  ابتدایی آموزگار  11506
-شوشتر -اندیمشک  -شوش  -دزفول -خوزستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( گتوند 
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 14 : آقا( 34

  نفر) 20خانم  

  ابتدایی آموزگار  11507

-ان آباد -هویزه  -بستان - آزادگاندشت -خوزستان

ي دامنه( شادگان  -اروندکنار -خرمشهر-سوسنگرد

  )و پرورش آموزشپذیرش 

  مرد / زن  آزاد
  ، نفر 17 : آقا( 63

  نفر) 46خانم  

  ابتدایی آموزگار  11508

-امیدیه-آغاجاري-بهبهان-رامشیر-رامهرمز-خوزستان

ي دامنه( بندرامام خمینی-ماهشهر-زیدون-هندیجان

  و پرورش آموزشپذیرش 

  مرد / زن  آزاد
  ، نفر 15 : آقا( 46

  نفر) 31خانم  

  ابتدایی آموزگار  11509
ي دامنه( سلطانیه -خرمدره-خدابنده-ابهر-زنجان

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 5 : آقا( 10

  نفر) 5خانم  

  ابتدایی آموزگار  11510
ي دامنه( طارم -ماهنشان-زنجان-ایجرود-زنجان

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 6 : آقا( 17

  نفر) 11خانم  

  ابتدایی آموزگار  11511
و  آموزشپذیرش ي دامنه(  آبادامیر -دامغان -سمنان

  )پرورش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 5 : آقا( 10

  نفر) 5خانم  

  ابتدایی آموزگار  11512
ي دامنه( مهدي شهر  -سرخه  -سمنان -سمنان

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 8 : آقا( 26

  نفر) 18خانم  

  ابتدایی آموزگار  11513
ي دامنه( بیارجمند -میامی  -بسطام-شاهرود -سمنان

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 5 : آقا( 11

  نفر) 6خانم  

  ابتدایی آموزگار  11514
و  آموزشپذیرش ي دامنه( ارادان  -گرمسار -سمنان

  )پرورش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 5 : آقا( 10

  نفر) 5خانم  

  ابتدایی آموزگار  11515
پذیرش ي دامنه( بیارجمند  -بسطام -میامی -سمنان

  )و پرورش آموزش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 5 : آقا( 10

  نفر) 5خانم  

  ابتدایی آموزگار  11516
 - فنوج – دلگان – ایرانشهر-سیستان و بلوچستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( سرباز 
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 19 : آقا( 43

  نفر) 24خانم  

  ابتدایی آموزگار  11517
 - نیکشهر – کنارك – چابهار-سیستان و بلوچستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( قصرقند 
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 17 : آقا( 40

  نفر) 23خانم  

  ابتدایی آموزگار  11518
 – سیب و سوران - سراوان-سیستان و بلوچستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( خاش  - مهرستان
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 12 : آقا( 28

  نفر) 16خانم  

ایران استخدام



١٠٣ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  ابتدایی آموزگار  11519
ي دامنه( زاهدان   - میرجاوه-سیستان و بلوچستان

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 14 : آقا( 34

  نفر) 20خانم  

  ابتدایی آموزگار  11520
  - زهک –هامون  - نیمروز – سیستان و بلوچستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( زابل  - هیرمند
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 12 : آقا( 24

  نفر) 12خانم  

  ابتدایی آموزگار  11521
ي دامنه( خرم بید -پاسارگاد-بوانات-اقلید-هآباد-فارس

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 5 : آقا( 11

  نفر) 6خانم  

  ابتدایی آموزگار  11522
-آبادفیروز-فراشبند-زرین دشت-داراب-جهرم-فارس

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( قیروکارزین 
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 7 : آقا( 19

  نفر) 12خانم  

  ابتدایی آموزگار  11523
-مرودشت-خرامه-سپیدان-ارسنجان-شیراز-فارس

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( کوار -سروستان
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 15 : آقا( 37

  نفر) 22خانم  

  مرد / زن  آزاد  عشایر -فارس  ابتدایی آموزگار  11524
  ، نفر 6 : آقا( 12

  نفر) 6خانم  

  ابتدایی آموزگار  11525
پذیرش ي دامنه( رستم -ممسنی-کازرون-فارس

  )و پرورش آموزش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 4 : آقا( 12

  نفر) 8خانم  

  ابتدایی آموزگار  11526
ي دامنه( مهر -گراش-خنج-الرستان-مردال-فارس

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 19 : آقا( 55

  نفر) 36خانم  

  ابتدایی آموزگار  11527
پذیرش ي دامنه( داراب -فسا-استهبان-نی ریز-فارس

  )و پرورش آموزش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 6 : آقا( 18

  نفر) 12خانم  

  ابتدایی آموزگار  11528
 و آموزشپذیرش ي دامنه( قزوین -البرز-آبیک-قزوین

  )پرورش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 11 : آقا( 28

  نفر) 17خانم  

  ابتدایی آموزگار  11529
پذیرش ي دامنه(  آوج-بویین زهرا-تاکستان-قزوین

  )و پرورش آموزش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 19 : آقا( 60

  نفر) 41خانم  

  ابتدایی آموزگار  11530
و  آموزشپذیرش ي دامنه( البرز -قزوین-قزوین

  )پرورش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 4 : آقا( 12

  نفر) 8خانم  

  ابتدایی آموزگار  11531
پذیرش ي دامنه( قم  -خلجستان-آبادجعفر-کهک-قم

  )و پرورش آموزش
  مرد / زن  آزاد

 67 : آقا( 186

  ، نفر

  نفر) 119خانم  

  ابتدایی آموزگار  11532
پذیرش ي دامنه( کرانی -دیواندره -بیجار-کردستان

  )و پرورش آموزش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 2 : آقا( 3

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  11533
 آموزشپذیرش ي دامنه( زیویه  -بانه  -سقز-کردستان

  )و پرورش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 4 : آقا( 9

  نفر) 5خانم 

  ابتدایی آموزگار  11534
 کالترزان  -موچش  -کامیاران  -سنندج-کردستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 4 : آقا( 7

  نفر) 3خانم 

  ابتدایی آموزگار  11535
ي دامنه(  آبادسریش  -دهگالن  -قروه -کردستان

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 3 : آقا( 4

  نفر) 1خانم 

  

ایران استخدام



١٠٤ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  ابتدایی آموزگار  11536
 آموزشپذیرش ي دامنه(  آبادسرو -مریوان -کردستان

  )و پرورش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 4 : آقا( 5

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  11537

-جیرفت-سیرجان-رابر-بردسیر-بافت-ارزوئیه-کرمان

بم -کهنوج-منوجان -قلعه گنج-فاریاب-آبادعنبر-رودبار

و  آموزشپذیرش ي دامنه( نرماشیر -فهرج -ریگان -

  )پرورش

  مرد / زن  آزاد
  ، نفر 4 : آقا( 7

  نفر) 3خانم 

  ابتدایی آموزگار  11538
پذیرش ي دامنه( سیرجان -رابر-بافت-ارزوییه-کرمان

  )و پرورش آموزش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 7 : آقا( 22

  نفر) 15خانم  

  ابتدایی آموزگار  11539
پذیرش ي دامنه( شهربابک -رفسنجان-انار-کرمان

  )و پرورش آموزش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 8 : آقا( 23

  نفر) 15خانم  

  ابتدایی آموزگار  11540
پذیرش ي دامنه( نرماشیر -فهرج-ریگان-بم-کرمان

  )و پرورش آموزش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 8 : آقا( 20

  نفر) 12خانم  

  ابتدایی آموزگار  11541
 منوجان  -کهنوج -قلعه گنج-فاریاب-رودبار-کرمان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 9 : آقا( 26

  نفر) 17خانم  

  ابتدایی آموزگار  11542
و  آموزشپذیرش ي دامنه( کوهبنان -راور-زرند-کرمان

  )پرورش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 4 : آقا( 8

  نفر) 4خانم 

  ابتدایی آموزگار  11543
پذیرش ي دامنه( حمیل -غرب آباداسالم -کرمانشاه

  )و پرورش آموزش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 2 : آقا( 4

  نفر) 2خانم 

  1  مرد  آزاد  جوانرود-کرمانشاه  ابتدایی آموزگار  11544

  ابتدایی آموزگار  11545
پذیرش ي دامنه( ثالث باباجانی -داالهو-کرمانشاه

  )و پرورش آموزش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  مرد / زن  آزاد  روانسر-کرمانشاه  ابتدایی آموزگار  11546
  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  11547
پذیرش ي دامنه( قصرشیرین -سرپل ذهاب-کرمانشاه

  )و پرورش آموزش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 2 : آقا( 3

  نفر) 1خانم 

  زنمرد /   آزاد  سنقر کلیایی-کرمانشاه  ابتدایی آموزگار  11548
  ، نفر 3 : آقا( 4

  نفر) 1خانم 

  1  مرد  آزاد  صحنه-کرمانشاه  ابتدایی آموزگار  11549

  مرد / زن  آزاد  کرمانشاه-کرمانشاه  ابتدایی آموزگار  11550
  ، نفر 6 : آقا( 13

  نفر) 7خانم 

  مرد / زن  آزاد  کنگاور-کرمانشاه  ابتدایی آموزگار  11551
  ، نفر 2 : آقا( 3

  نفر) 1خانم 

  1  مرد  آزاد  گیالنغرب-کرمانشاه  ابتدایی آموزگار  11552

  

ایران استخدام



١٠٥ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  ابتدایی آموزگار  11553
   بیستون -هرسین-کرمانشاه

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  11554
و  آموزشپذیرش ي دامنه( بردسیر  -کرمان-کرمان

  )پرورش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 2 : آقا( 3

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  11555
 پذیرشي دامنه( دنا -بویراحمد-کهگیلویه و بویراحمد

  )و پرورش آموزش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 5 : آقا( 7

  نفر) 2خانم 

  مرد / زن  آزاد  عشایر -کهگیلویه و بویراحمد  ابتدایی آموزگار  11556
  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  11557
  بهمیی-چرام-لنده-کهگیلویه-کهگیلویه و بویراحمد

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 9 : آقا( 23

  نفر) 14خانم  

  ابتدایی آموزگار  11558
ي دامنه( باشت -گچساران-کهگیلویه و بویراحمد

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 5 : آقا( 11

  نفر) 6خانم  

  ابتدایی آموزگار  11559
 لوداب -مارگون -دنا -یاسوج-کهگیلویه و بویراحمد

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 13 : آقا( 35

  نفر) 22خانم  

  ابتدایی آموزگار  11560
 مینودشت -آبادعلی -رامیان-آزادشهر-گلستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 8 : آقا( 16

  نفر) 8خانم  

  ابتدایی آموزگار  11561
-رگزبند-کردکوي-بندرترکمن-قالآق-گرگان-گلستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( گمیشان 
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 10 : آقا( 22

  نفر) 12خانم  

  ابتدایی آموزگار  11562
 مراوه تپه -کالله-گالیکش-گنبدکاووس-گلستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 11 : آقا( 22

  نفر) 11خانم  

  ابتدایی آموزگار  11563
ي دامنه( املش  -لنگرود  -کومله  -اتاقور -گیالن

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 3 : آقا( 7

  نفر) 4خانم 

  ابتدایی آموزگار  11564
و  آموزشپذیرش ي دامنه( حویق  -استارا -گیالن

  )پرورش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 4 : آقا( 7

  نفر) 3خانم 

  ابتدایی آموزگار  11565
پذیرش ي دامنه( کیاشهر  -استانه اشرفیه -گیالن

  )و پرورش آموزش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 2 : آقا( 3

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  11566
پذیرش ي دامنه( رضوانشهر  -بندرانزلی -گیالن

  )و پرورش آموزش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 2 : آقا( 4

  نفر) 2خانم 

  مرد / زن  آزاد  تالش-گیالن  ابتدایی آموزگار  11567
  ، نفر 3 : آقا( 5

  نفر) 2خانم 

  ابتدایی آموزگار  11568
 رودسر  - آبادرحیم  -کالچاي  -چابکسر -گیالن

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 3 : آقا( 4

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  11569
 رودبنه  -الهیجان  -سیاهکل  -دیلمان -گیالن

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  زن مرد /  آزاد

  ، نفر 2 : آقا( 4

  نفر) 2خانم 

ایران استخدام  
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١٠٦ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  ابتدایی آموزگار  11570

 -سنگر  -کوچصفهان -خمام  -رشت -گیالن

و  آموزشپذیرش ي دامنه( لشت نشا  -خشکبیجار 

  )پرورش

  زن مرد /  آزاد
  ، نفر 5 : آقا( 16

  نفر) 11خانم  

  ابتدایی آموزگار  11571
و  آموزشپذیرش ي دامنه( فومن  -شفت -گیالن

  )پرورش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 6 : آقا( 12

  نفر) 6خانم  

  ابتدایی آموزگار  11572
پذیرش ي دامنه( رودبار  - آبادرحمت  -عمارلو -گیالن

  )و پرورش آموزش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 2 : آقا( 4

  نفر) 2خانم 

  ابتدایی آموزگار  11573
 تولمات  -صومعه سرا  -ماسال و شاندرمن -گیالن

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 5 : آقا( 11

  نفر) 6خانم  

  ابتدایی آموزگار  11574
ي دامنه( دورود -ازنا-الیگودرز  -بروجرد -لرستان

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 11 : آقا( 30

  نفر) 19خانم  

  ابتدایی آموزگار  11575
پذیرش ي دامنه( دوره چگنی -آبادخرم -لرستان

  )و پرورش آموزش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 11 : آقا( 29

  نفر) 18خانم  

  ابتدایی آموزگار  11576
ي دامنه( رومشگان -پلدختر-کوهدشت -لرستان

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  11577
پذیرش ي دامنه( سلسله  -دلفان)(  آبادنور -لرستان

  )و پرورش آموزش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 6 : آقا( 11

  نفر) 5خانم  

  ابتدایی آموزگار  11578
 نور -فریدون کنار-بابلسر-آبادمحمود -امل-مازندران

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 5 : آقا( 11

  نفر) 6خانم  

  ابتدایی آموزگار  11579
 گلوگاه -بهشهر-نکا-میاندرود-ساري -مازندران

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 5 : آقا( 12

  نفر) 7خانم  

  ابتدایی آموزگار  11580

 سوادکوه-سوادکوه-جویبار-کیاکال-قایم شهر-مازندران

و  آموزشپذیرش ي دامنه( سیمرغ -بابل  -شمالی 

  )پرورش

  مرد / زن  آزاد
  ، نفر 5 : آقا( 14

  نفر) 9خانم  

  ابتدایی آموزگار  11581
عباس -تنکابن-کالردشت-چالوس-نوشهر-مازندران

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( رامسر -آباد
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 3 : آقا( 8

  نفر) 5خانم 

  ابتدایی آموزگار  11582
ي دامنه( فراهان -کمیجان-آشتیان-تفرش-مرکزي

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 10 : آقا( 28

  نفر) 18خانم  

  ابتدایی آموزگار  11583
پذیرش ي دامنه( خمین -محالت-دلیجان-مرکزي

  )و پرورش آموزش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 5 : آقا( 19

  نفر) 14خانم  

  ابتدایی آموزگار  11584
پذیرش ي دامنه( اراك -شازند-خنداب-سربند-مرکزي

  )و پرورش آموزش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 13 : آقا( 43

  نفر) 30خانم  

  ابتدایی آموزگار  11585
 آموزشپذیرش ي دامنه( ساوه -زرندیه-نوبران-مرکزي

  )و پرورش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 15 : آقا( 63

  نفر) 48خانم  

  

ایران استخدام



١٠٧ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  ابتدایی آموزگار  11586
پذیرش ي دامنه( پارسیان -جناح-بستک-هرمزگان

  )و پرورش آموزش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 4 : آقا( 7

  نفر) 3خانم 

  ابتدایی آموزگار  11587
پذیرش ي دامنه( فین -ابوموسی -بندرعباس-هرمزگان

  )و پرورش آموزش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 4 : آقا( 11

  نفر) 7خانم  

  ابتدایی آموزگار  11588
ي دامنه( کیش -شیب کوه -بندرلنگه-هرمزگان

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 5 : آقا( 13

  نفر) 8خانم  

  ابتدایی آموزگار  11589
 آموزشپذیرش ي دامنه( سیریک  -جاسک -هرمزگان

  )و پرورش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 15 : آقا( 35

  نفر) 20خانم  

  مرد / زن  آزاد  آبادحاجی -هرمزگان  ابتدایی آموزگار  11590
  ، نفر 5 : آقا( 9

  نفر) 4خانم 

  ابتدایی آموزگار  11591
 آموزشپذیرش ي دامنه( شهاب -هرمز-قشم-هرمزگان

  )و پرورش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 9 : آقا( 21

  نفر) 12خانم  

  ابتدایی آموزگار  11592
پذیرش ي دامنه( سندرك -بشاگرد-میناب-هرمزگان

  )و پرورش آموزش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 12 : آقا( 32

  نفر) 20خانم  

  مرد / زن  آزاد  آباداسد-همدان  ابتدایی آموزگار  11593
  ، نفر 2 : آقا( 3

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  11594
و  آموزشپذیرش ي دامنه( اللجین -بهار-همدان

  )پرورش
  1  مرد  آزاد

  ابتدایی آموزگار  11595
ي دامنه( فرسفج) ( قلقلرود -تویسرکان -همدان

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 2 : آقا( 3

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  11596
ي دامنه( قروه درجزین  -رزن  -سردرود -همدان

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 5 : آقا( 8

  نفر) 3خانم 

  1  زن  آزاد  فامنین-همدان  ابتدایی آموزگار  11597

  ابتدایی آموزگار  11598
پذیرش ي دامنه( گل تپه  -کبودراهنگ -همدان

  )و پرورش آموزش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 4 : آقا( 7

  نفر) 3خانم 

  ابتدایی آموزگار  11599
پذیرش ي دامنه( جوکار  -سامن  -مالیر-همدان

  )و پرورش آموزش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 2 : آقا( 4

  نفر) 2خانم 

  ابتدایی آموزگار  11600
و  آموزشپذیرش ي دامنه( خزل  -نهاوند -همدان

  )پرورش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 4 : آقا( 7

  نفر) 3خانم 

  ابتدایی آموزگار  11601
 آموزشپذیرش ي دامنه( قهاوند شرا  -همدان-همدان

  )و پرورش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  1  مرد  آزاد  ابرکوه-یزد  ابتدایی آموزگار  11602

  مرد / زن  آزاد  اردکان-یزد  ابتدایی آموزگار  11603
  ، نفر 5 : آقا( 12

  نفر) 7خانم  

ایران استخدام



١٠٨ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  مرد / زن  آزاد  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(  آبادبه -بافق-یزد  ابتدایی آموزگار  11604
  ، نفر 4 : آقا( 6

  نفر) 2خانم 

  مرد / زن  آزاد  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( نیر ، تفت-یزد  ابتدایی آموزگار  11605
  ، نفر 5 : آقا( 11

  نفر) 6خانم  

  ابتدایی آموزگار  11606
و  آموزشپذیرش ي دامنه( اشکذر) ( صدوق-یزد

  )پرورش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 5 : آقا( 14

  نفر) 9خانم 

  مرد / زن  آزاد  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( خاتم -مهریز-یزد  ابتدایی آموزگار  11607
  ، نفر 5 : آقا( 13

  نفر) 8خانم  

  2  مرد  آزاد  میبد-یزد  ابتدایی آموزگار  11608

  مرد / زن  آزاد  یزد-یزد  ابتدایی آموزگار  11609
  ، نفر 10 : آقا( 28

  نفر) 18خانم  

، 11448 ،11447، 11446، 11445، 11444، 11443، 11442، 11441، 11440، 11439، 11438 يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی شرایط احراز

11449 ،11450 ،11451 ،11452 ،11453 ،11454 ،11455 ،11456 ،11457 ،11458 ،11459 ،11460 ،11461 ،11462 ،11463 ،11464 ،

11465 ،11466 ،11467 ،11468 ،11469 ،11470 ،11471 ،11472 ،11473 ،11474 ،11475 ،11476 ،11477 ،11478 ،11479 ،11480 ،

11481 ،11482 ،11483 ،11484 ،11485 ،11486 ،11487 ،11488 ،11489 ،11490 ،11491 ،11492 ،11493 ،11494 ،11495 ،11496 ،

11497 ،11498 ،11499 ،11500 ،11501 ،11502 ،11503 ،11504 ،11505 ،11506 ،11507 ،11508 ،11509 ،11510 ،11511 ،11512 ،

11513 ،11514 ،11515 ،11516 ،11517 ،11518 ،11519 ،11520 ،11521 ،11522 ،11523 ،11524 ،11525 ،11526 ،11527 ،11528 ،

11529 ،11530 ،11531 ،11532 ،11533 ،11534 ،11535 ،11536 ،11537 ،11538 ،11539 ،11540 ،11541 ،11542 ،11543 ،11544 ،

11545 ،11546 ،11547 ،11548 ،11549 ،11550 ،11551 ،11552 ،11553 ،11554 ،11555 ،11556 ،11557 ،11558 ،11559 ،11560 ،

11561 ،11562 ،11563 ،11564 ،11565 ،11566 ،11567 ،11568 ،11569 ،11570 ،11571 ،11572 ،11573 ،11574 ،11575 ،11576 ،

11577 ،11578 ،11579 ،11580 ،11581 ،11582 ،11583 ،11584 ،11585 ،11586 ،11587 ،11588 ،11589 ،11590 ،11591 ،11592 ،

11593 ،11594 ،11595 ،11596 ،11597 ،11598 ،11599 ،11600 ،11601 ،11602 ،11603 ،11604 ،11605 ،11606 ،11607 ،11608 ،

11609  

، لیسانس( هاگرایش کلیه تربیتی علوم: 30760-)لیسانسفوق، لیسانس(درسی ریزيبرنامه: 30158-)لیسانسفوق، لیسانس(ابتدایی اموزش: 30026

، لیسانس(راهنمایی و مشاوره: 31107-)لیسانسفوق، لیسانس(مشاوره: 31104-)لیسانسفوق، لیسانس(تربیت و تعلیم فلسفه: 30921-)لیسانسفوق

  )لیسانسفوق، لیسانس(ها گرایش کلیه روانشناسی: 32746-)لیسانسفوق، لیسانس(تربیت و تعلیم فلسفه و تاریخ: 32362-)لیسانسفوق

  استثنایی آموزگار  11610
 سراب -هریس  -تبریز-آبادبستان -آذربایجان شرقی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  استثنایی آموزگار  11611
 سراب -هریس  -تبریز-آبادبستان -آذربایجان شرقی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  زن  آزاد

  استثنایی آموزگار  11612
 -بناب-عجب شیر-ملکان-مراغه-آذربایجان شرقی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( اسکو -آذرشهر
  1  مرد  آزاد

  استثنایی آموزگار  11613
صوماي -نازلو -سیلوانا -ارومیه -آذربایجان غربی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( انزل -برادوست
  1  مرد  آزاد

  استثنایی آموزگار  11614
 نطنز  -کاشان  -اردستان -اران و بیدگل -اصفهان

  )و پرورش آموزشدامنه پذیرش (
  1  مرد  آزاد

ایران استخدام



١٠٩ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  استثنایی آموزگار  11615

 -خمینی شهر -شاهین شهر و میمه -اصفهان -اصفهان

و  آموزشدامنه پذیرش ( برخوار  -لنجان  -فالورجان

  )پرورش

  1  زن  آزاد

  استثنایی آموزگار  11616

 -خمینی شهر -شاهین شهر و میمه -اصفهان -اصفهان

و  آموزشدامنه پذیرش ( برخوار  -لنجان  -فالورجان

  )پرورش

  2  مرد  آزاد

  استثنایی آموزگار  11617
دامنه ( نایین  -خور و بیابانک -اصفهان-اصفهان

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  زن  آزاد

  استثنایی آموزگار  11618
دامنه ( نایین  -خور و بیابانک -اصفهان-اصفهان

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  استثنایی آموزگار  11619
دامنه ( مبارکه  -دهاقان -شهرضا -سمیرم-اصفهان

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  زن  آزاد

  استثنایی آموزگار  11620
دامنه ( مبارکه  -دهاقان -شهرضا -سمیرم-اصفهان

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  1  مرد  آزاد  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(  طالقان -اشتهارد -البرز  استثنایی آموزگار  11621

  6  زن  آزاد  کرج-البرز  استثنایی آموزگار  11622

  7  مرد  آزاد  کرج-البرز  استثنایی آموزگار  11623

  7  زن  آزاد  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز  استثنایی آموزگار  11624

  8  مرد  آزاد  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز  استثنایی آموزگار  11625

  2  زن  آزاد  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( تنگستان  -بوشهر -بوشهر  استثنایی آموزگار  11626

  1  مرد  آزاد  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( تنگستان  -بوشهر -بوشهر  استثنایی آموزگار  11627

  3  مرد  آزاد  دشتستان-بوشهر  استثنایی آموزگار  11628

  استثنایی آموزگار  11629
ي دامنه( دشتی  -عسلویه -جم -کنگان-دیر-بوشهر

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  2  مرد  آزاد

  استثنایی آموزگار  11630
ي دامنه( رباط کریم -اسالمشهر-بهارستان-تهران

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  استثنایی آموزگار  11631
ي دامنه( قرچک -ورامین-پیشوا-پاکدشت-تهران

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  3  مرد  آزاد  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( تهران -شمیرانات-تهران  استثنایی آموزگار  11632

  استثنایی آموزگار  11633
ي دامنه( درمیان -خوسف -بیرجند -خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  استثنایی آموزگار  11634
پذیرش ي دامنه( نهبندان -سربیشه-خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

ایران استخدام



١١٠ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  استثنایی آموزگار  11635
ي دامنه( تربت جام -تایباد-باخرز-خراسان رضوي

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  2  زن  آزاد

  استثنایی آموزگار  11636
پذیرش ي دامنه( سرخس -تربت جام-خراسان رضوي

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  استثنایی آموزگار  11637
 رشتخوار -خواف-زاوه-تربت حیدریه-خراسان رضوي

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  زن  آزاد

  استثنایی آموزگار  11638
پذیرش ي دامنه( زاوه -رشتخوار-خراسان رضوي

  )و پرورش آموزش
  1  زن  آزاد

  1  زن  آزاد  سرخس-خراسان رضوي  استثنایی آموزگار  11639

  1  مرد  آزاد  سرخس-ان رضويخراس  استثنایی آموزگار  11640

  استثنایی آموزگار  11641
 -گرمه  -آبادبام وصفی  -اسفراین-خراسان شمالی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( جاجرم 
  2  مرد  آزاد

  استثنایی آموزگار  11642
 مانه وسمقان  -رازوجرگالن -بجنورد-خراسان شمالی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  زن  آزاد

  استثنایی آموزگار  11643
 مانه وسمقان  -رازوجرگالن -بجنورد-خراسان شمالی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  استثنایی آموزگار  11644
پذیرش ي دامنه( فاروج -شیروان-خراسان شمالی

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  استثنایی آموزگار  11645
ي دامنه( حمیدیه  -باوي  -کارون  -اهواز -خوزستان

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  2  مرد  آزاد

  استثنایی آموزگار  11647

-ان آباد -هویزه  -بستان - آزادگاندشت -خوزستان

ي دامنه( شادگان  -اروندکنار -خرمشهر-سوسنگرد

  )و پرورش آموزشپذیرش 

  1  زن  آزاد

  استثنایی آموزگار  11646

-ان آباد -هویزه  -بستان - آزادگاندشت -خوزستان

ي دامنه( شادگان  -اروندکنار -خرمشهر-سوسنگرد

  )و پرورش آموزشپذیرش 

  4  مرد  آزاد

  استثنایی آموزگار  11648

-امیدیه-آغاجاري-بهبهان-رامشیر-رامهرمز-خوزستان

ي دامنه( بندرامام خمینی-ماهشهر-زیدون-هندیجان

  و پرورش آموزشپذیرش 

  2  مرد  آزاد

  استثنایی آموزگار  11649
و  آموزشپذیرش ي دامنه(  آبادامیر -دامغان -سمنان

  )پرورش
  1  مرد  آزاد

  استثنایی آموزگار  11650
 آموزشپذیرش ي دامنه( مهدي شهر  -سرخه-سمنان

  )و پرورش
  1  مرد  آزاد

  

ایران استخدام  



١١١ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  استثنایی آموزگار  11651
 و آموزشپذیرش ي دامنه( قزوین -البرز-آبیک-قزوین

  )پرورش
  2  مرد  آزاد

  استثنایی آموزگار  11652
پذیرش ي دامنه(  آوج-بویین زهرا-تاکستان-قزوین

  )و پرورش آموزش
  2  مرد  آزاد

  استثنایی آموزگار  11653
پذیرش ي دامنه( قم  -خلجستان-آبادجعفر-کهک-قم

  )و پرورش آموزش
  4  مرد  آزاد

  استثنایی آموزگار  11654
پذیرش ي دامنه( سیرجان -رابر-بافت-ارزوییه-کرمان

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  استثنایی آموزگار  11655
پذیرش ي دامنه( شهربابک -رفسنجان-انار-کرمان

  )و پرورش آموزش
  2  مرد  آزاد

  استثنایی آموزگار  11656
پذیرش ي دامنه( نرماشیر -فهرج-ریگان-بم-کرمان

  )و پرورش آموزش
  2  مرد  آزاد

  استثنایی آموزگار  11657
و  آموزشپذیرش ي دامنه(  آبادعنبر-جیرفت-کرمان

  )پرورش
  1  مرد  آزاد

  استثنایی آموزگار  11658
 منوجان  -کهنوج -قلعه گنج-فاریاب-رودبار-کرمان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  2  مرد  آزاد

  2  مرد  آزاد  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( کوهبنان -راور-زرند-کرمان  استثنایی آموزگار  11659

  1  مرد  آزاد  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( بردسیر  -کرمان-کرمان  استثنایی آموزگار  11660

  استثنایی آموزگار  11661
ي دامنه( باشت -گچساران-کهگیلویه و بویراحمد

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  استثنایی آموزگار  11662
 لوداب -مارگون -دنا -یاسوج-کهگیلویه و بویراحمد

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  2  مرد  آزاد

  استثنایی آموزگار  11663
 مینودشت -آبادعلی -رامیان-آزادشهر-گلستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  استثنایی آموزگار  11664
-رگزبند-کردکوي-بندرترکمن-قالآق-گرگان-گلستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( گمیشان 
  1  مرد  آزاد

  استثنایی آموزگار  11665
 مراوه تپه -کالله-گالیکش-گنبدکاووس-گلستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  1  مرد  آزاد  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( حویق  -استارا -گیالن  استثنایی آموزگار  11666

  1  مرد  آزاد  تالش-گیالن  استثنایی آموزگار  11667

  استثنایی آموزگار  11668
پذیرش ي دامنه( دوره چگنی -آبادخرم -لرستان

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  

  

ایران استخدام



١١٢ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  استثنایی آموزگار  11669

-خنداب-ساوه-شازند-تفرش-زرندیه -اراك-مرکزي

و  آموزشپذیرش ي دامنه( محالت -خمین کمیجان 

  )پرورش

  4  مرد  آزاد

  استثنایی آموزگار  11670

-خنداب-ساوه-شازند-تفرش-زرندیه -اراك-مرکزي

و  آموزشپذیرش ي دامنه( محالت -خمین کمیجان 

  )پرورش

  5  زن  آزاد

  استثنایی آموزگار  11671
پذیرش ي دامنه( فین -ابوموسی -بندرعباس-هرمزگان

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  استثنایی آموزگار  11672
و  آموزشپذیرش ي دامنه( رودخانه  -رودان-هرمزگان

  )پرورش
  1  مرد  آزاد

  استثنایی آموزگار  11673
 آموزشپذیرش ي دامنه( شهاب -هرمز-قشم-هرمزگان

  )و پرورش
  1  مرد  آزاد

  استثنایی آموزگار  11674
پذیرش ي دامنه( سندرك -بشاگرد-میناب-هرمزگان

  )و پرورش آموزش
  1  زن  آزاد

  استثنایی آموزگار  11675
پذیرش ي دامنه( سندرك -بشاگرد-میناب-هرمزگان

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  1  مرد  آزاد  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(  آبادبه -بافق-یزد  استثنایی آموزگار  11676

  1  مرد  آزاد  یزد-یزد  استثنایی آموزگار  11678

  1  زن  آزاد  یزد-یزد  استثنایی آموزگار  11677

، 11620، 11619، 11618، 11617، 11616، 11615، 11614، 11613، 11612، 11611، 11610يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی شرایط احراز

11621 ،11622 ،11623 ،11624 ،11625 ،11626 ،11627 ،11628 ،11629 ،11630 ،11631 ،11632 ،11633 ،11634 ،11635 ،11636 ،

11637 ،11638 ،11639 ،11640 ،11641 ،11643 ،11642 ،11644 ،11645 ،11647 ،11646 ،11648 ،11649 ،11650 ،11651 ،11652 ،

11653 ،11654 ،11655 ،11656 ،11657 ،11658 ،11659 ،11660 ،11661 ،11662 ،11663 ،11664 ،11665 ،11666 ،11667 ،11668 ،

11669 ،11670 ،11671 ،11672 ،11673 ،11674 ،11675 ،11676 ،11678 ،11677 

-)لیسانسفوق، لیسانس(استثنایی گرایش بالینی روانشناسی: 32376-)لیسانسفوق، لیسانس(استثنایی کودکان گرایش تربیتی روانشناسی: 32375

  )لیسانسفوق، لیسانس(استثنایی کودکان: 32790-)لیسانسفوق، لیسانس(استثنایی گرایش تربیتی علوم: 32377

  1  مرد  آزاد  بوکان-آذربایجان غربی  دبیر ادبیات فارسی  11679

  دبیر ادبیات فارسی  11680
 پذیرشي دامنه( سردشت  -پیرانشهر-آذربایجان غربی

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر ادبیات فارسی  11681
 شوط  -ماکو -پلدشت -چالدران-آذربایجان غربی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  1  مرد  آزاد  سلماس-آذربایجان غربی  دبیر ادبیات فارسی  11682

  6  مرد  آزاد  کرج-البرز  دبیر ادبیات فارسی  11683

  

ایران استخدام  



١١٣ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  پذیرش و محل خدمتدامنه   شغل  کد شغل محل

  دبیر ادبیات فارسی  11684
و  آموزشپذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  )پرورش
  7  مرد  آزاد

  1  مرد  آزاد  دشتستان-بوشهر  دبیر ادبیات فارسی  11685

  دبیر ادبیات فارسی  11687
ي دامنه( دشتی  -عسلویه -جم -کنگان-دیر-بوشهر

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  دبیر ادبیات فارسی  11688
و  آموزشپذیرش ي دامنه( دیلم  -گناوه -بوشهر

  )پرورش
  1  مرد  آزاد

  دبیر ادبیات فارسی  11689
ي دامنه( رباط کریم -اسالمشهر-بهارستان-تهران

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  2  مرد  آزاد

  دبیر ادبیات فارسی  11690
ي دامنه( قرچک -ورامین-پیشوا-پاکدشت-تهران

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  16  مرد  آزاد

  دبیر ادبیات فارسی  11691
ي دامنه( قرچک -ورامین-پیشوا-پاکدشت-تهران

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  2  زن  آزاد

  دبیر ادبیات فارسی  11692
و  آموزشپذیرش ي دامنه( فیروزه کوه -دماوند-تهران

  )پرورش
  2  مرد  آزاد

  دبیر ادبیات فارسی  11693
و  آموزشپذیرش ي دامنه( تهران -شمیرانات-تهران

  )پرورش
  19  مرد  آزاد

  دبیر ادبیات فارسی  11695
پذیرش ي دامنه( شهرقدس -مالرد-شهریار-تهران

  )و پرورش آموزش
  3  مرد  آزاد

  دبیر ادبیات فارسی  11696
ي دامنه( دستگردان -طبس-بشرویه-خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  دبیر ادبیات فارسی  11697
ي دامنه( درمیان -خوسف -بیرجند -خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  زن  آزاد

  دبیر ادبیات فارسی  11698
پذیرش ي دامنه( قاینات -زیرکوه-خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزش
  1  زن  آزاد

  دبیر ادبیات فارسی  11699
پذیرش ي دامنه( قاینات -زیرکوه-خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر ادبیات فارسی  11700
پذیرش ي دامنه( نهبندان -سربیشه-خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر ادبیات فارسی  11701
ي دامنه( تربت جام -تایباد-باخرز-خراسان رضوي

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  دبیر ادبیات فارسی  11702
پذیرش ي دامنه( سرخس -تربت جام-خراسان رضوي

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  

ایران استخدام  



١١٤ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیر ادبیات فارسی  11703
 رشتخوار -خواف-زاوه-تربت حیدریه-خراسان رضوي

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  دبیر ادبیات فارسی  11704
پذیرش ي دامنه( جغتاي -جوین-خراسان رضوي

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر ادبیات فارسی  11705
ي دامنه( چناران -قوچان-درگز-خراسان رضوي

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  1  مرد  آزاد  سرخس-خراسان رضوي  دبیر ادبیات فارسی  11706

  1  مرد  آزاد  کالت-خراسان رضوي  دبیر ادبیات فارسی  11707

  دبیر ادبیات فارسی  11708
 -گرمه  -آبادبام وصفی  -اسفراین-خراسان شمالی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( جاجرم 
  1  مرد  آزاد

  ادبیات فارسیدبیر   11709
 مانه وسمقان  -رازوجرگالن -بجنورد-خراسان شمالی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  دبیر ادبیات فارسی  11710
پذیرش ي دامنه( فاروج -شیروان-خراسان شمالی

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر ادبیات فارسی  11711
ي دامنه( حمیدیه  -باوي  -کارون  -اهواز -خوزستان

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  3  مرد  آزاد

  دبیر ادبیات فارسی  11712

هفتکل  -دهدز  -صیدون  -باغملک  -ایذه -خوزستان

پذیرش ي دامنه( اندیکا  -اللی  -مسجدسلیمان  -

  )و پرورش آموزش

  2  مرد  آزاد

  دبیر ادبیات فارسی  11713
-شوشتر -اندیمشک  -شوش  -دزفول -خوزستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( گتوند 
  2  مرد  آزاد

  دبیر ادبیات فارسی  11714

-ان آباد -هویزه  -بستان - آزادگاندشت -خوزستان

ي دامنه( شادگان  -اروندکنار -خرمشهر-سوسنگرد

  )و پرورش آموزشپذیرش 

  1  مرد  آزاد

  دبیر ادبیات فارسی  11715

-امیدیه-آغاجاري-بهبهان-رامشیر-رامهرمز-خوزستان

ي دامنه( بندرامام خمینی-ماهشهر-زیدون-هندیجان

  و پرورش آموزشپذیرش 

  2  مرد  آزاد

  دبیر ادبیات فارسی  11716
پذیرش اموزش و  يدامنهمهدي شهر ( -سرخه-سمنان

  -پرورش)
  1  مرد  آزاد

  دبیر ادبیات فارسی  11717
و  آموزشپذیرش ي دامنه( ارادان  -گرمسار -سمنان

  )پرورش
  1  مرد  آزاد

  دبیر ادبیات فارسی  11719
 - فنوج – دلگان – ایرانشهر-سیستان و بلوچستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( سرباز 
  6  زن  آزاد

  

ایران استخدام  



١١٥ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیر ادبیات فارسی  11718
 - فنوج – دلگان – ایرانشهر-سیستان و بلوچستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( سرباز 
  6  مرد  آزاد

  دبیر ادبیات فارسی  11720
 - نیکشهر – کنارك – چابهار-سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)قصرقند  (دامنه
  5  زن  آزاد

  دبیر ادبیات فارسی  11721
 - نیکشهر – کنارك – چابهار-بلوچستانسیستان و 

  ي پذیرش آموزش و پرورش)قصرقند  (دامنه
  6  مرد  آزاد

  دبیر ادبیات فارسی  11723
 – سیب و سوران - سراوان-سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)خاش  (دامنه - مهرستان
  7  زن  آزاد

  دبیر ادبیات فارسی  11722
 – سیب و سوران - سراوان-سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)خاش  (دامنه - مهرستان
  11  مرد  آزاد

  دبیر ادبیات فارسی  11724
ي زاهدان  (دامنه  - میرجاوه-سیستان و بلوچستان

  پذیرش آموزش و پرورش)
  3  مرد  آزاد

  دبیر ادبیات فارسی  11726
 –زهک  -هامون  - نیمروز – سیستان و بلوچستان

  پذیرش اموزش و پرورش) يدامنه( لزاب - هیرمند
  1  زن  آزاد

  دبیر ادبیات فارسی  11725
  - زهک –هامون  - نیمروز – سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)زابل  (دامنه - هیرمند
  2  مرد  آزاد

  دبیر ادبیات فارسی  11727
پذیرش ي دامنه(  آوج-بویین زهرا-تاکستان-قزوین

  )و پرورش آموزش
  2  مرد  آزاد

  دبیر ادبیات فارسی  11728
پذیرش ي دامنه( سیرجان -رابر-بافت-ارزوییه-کرمان

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر ادبیات فارسی  11729
پذیرش ي دامنه( نرماشیر -فهرج-ریگان-بم-کرمان

  )و پرورش آموزش
  1  زن  آزاد

  دبیر ادبیات فارسی  11730
و  آموزشپذیرش ي دامنه( کوهبنان -راور-زرند-کرمان

  )پرورش
  1  مرد  آزاد

  1  مرد  آزاد  کرمانشاه-کرمانشاه  دبیر ادبیات فارسی  11731

  دبیر ادبیات فارسی  11732
  بهمیی-چرام-لنده-کهگیلویه-کهگیلویه و بویراحمد

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  دبیر ادبیات فارسی  11733
 مراوه تپه -کالله-گالیکش-گنبدکاووس-گلستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  2  مرد  آزاد

  دبیر ادبیات فارسی  11734
ي دامنه( املش  -لنگرود  -کومله  -اتاقور -گیالن

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  دبیر ادبیات فارسی  11735
و  آموزشپذیرش ي دامنه( حویق  -استارا -گیالن

  )پرورش
  1  مرد  آزاد

  1  مرد  آزاد  تالش-گیالن  دبیر ادبیات فارسی  11736

ایران استخدام



١١٦ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیر ادبیات فارسی  11737
 رودسر  - آبادرحیم  -کالچاي  -چابکسر -گیالن

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  دبیر ادبیات فارسی  11738

 -سنگر  -کوچصفهان -خمام  -رشت -گیالن

و  آموزشپذیرش ي دامنه( لشت نشا  -خشکبیجار 

  )پرورش

  1  مرد  آزاد

  دبیر ادبیات فارسی  11739
پذیرش ي دامنه( رودبار  - آبادرحمت  -عمارلو -گیالن

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر ادبیات فارسی  11740
 تولمات  -صومعه سرا  -ماسال و شاندرمن -گیالن

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  دبیر ادبیات فارسی  11741
پذیرش ي دامنه( دوره چگنی -آبادخرم -لرستان

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر ادبیات فارسی  11742
ي دامنه( فراهان -کمیجان-آشتیان-تفرش-مرکزي

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  دبیر ادبیات فارسی  11743
پذیرش ي دامنه( خمین -محالت-دلیجان-مرکزي

  )و پرورش آموزش
  2  مرد  آزاد

  دبیر ادبیات فارسی  11744
پذیرش  يدامنهاراك (-شازند-خنداب-سربند-مرکزي

  -اموزش و پرورش)
  2  مرد  آزاد

  دبیر ادبیات فارسی  11745
 آموزشپذیرش ي دامنه( ساوه -زرندیه-نوبران-مرکزي

  )و پرورش
  6  مرد  آزاد

  1  مرد  آزاد  بندر خمیر-هرمزگان  دبیر ادبیات فارسی  11746

  دبیر ادبیات فارسی  11747
پذیرش ي دامنه( فین -ابوموسی -بندرعباس-هرمزگان

  )و پرورش آموزش
  1  زن  آزاد

  دبیر ادبیات فارسی  11748
ي دامنه( کیش -شیب کوه -بندرلنگه-هرمزگان

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  دبیر ادبیات فارسی  11749
 آموزشپذیرش ي دامنه( سیریک  -جاسک -هرمزگان

  )و پرورش
  1  مرد  آزاد

  دبیر ادبیات فارسی  11750
 آموزشپذیرش ي دامنه( سیریک  -جاسک -هرمزگان

  )و پرورش
  1  زن  آزاد

  دبیر ادبیات فارسی  11751
 آموزشپذیرش ي دامنه( شهاب -هرمز-قشم-هرمزگان

  )و پرورش
  1  مرد  آزاد

  دبیر ادبیات فارسی  11752
پذیرش ي دامنه( سندرك -بشاگرد-میناب-هرمزگان

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  1  مرد  آزاد  آباداسد-همدان  دبیر ادبیات فارسی  11753

  

ایران استخدام  



١١٧ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد  آزاد  ابرکوه-یزد  دبیر ادبیات فارسی  11754

، 11690، 11689، 11688، 11687، 11685، 11684، 11683، 11682، 11681، 11680، 11679يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی شرایط احراز

11691 ،11692 ،11693 ،11695 ،11696 ،11697 ،11698 ،11699 ،11700 ،11701 ،11702 ،11703 ،11704 ،11705 ،11706 ،11707 ،

11708 ،11709 ،11710 ،11711 ،11712 ،11713 ،11714 ،11715 ،11716 ،11717 ،11718 ،11719 ،11720 ،11721 ،11722 ،11723 ،

11724 ،11725 ،11726 ،11727 ،11728 ،11729 ،11730 ،11731 ،11732 ،11733 ،11734 ،11735 ،11736 ،11737 ،11738 ،11739 ،

11740 ،11741 ،11742 ،11743 ،11744 ،11745 ،11746 ،11747 ،11748 ،11749 ،11750 ،11751 ،11752 ،11753 ،11754 

  )لیسانسفوق، لیسانس(ها گرایش کلیه فارسی ادبیات و زبان: 32794-)لیسانسفوق، لیسانس(فارسی ادبیات دبیري: 32277

  دبیر تربیت بدنی  11755
ي دامنه( تبریز -آذرشهر-اسکو-آذربایجان شرقی

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  زن  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11756
 سراب -هریس  -تبریز-آبادبستان -آذربایجان شرقی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  بدنیدبیر تربیت   11757

عجب -مراغه-هشترود-چاراویماق-آذربایجان شرقی

ي دامنه( تبریز -اسکو-آذرشهر -ملکان-بناب -شیر

  )و پرورش آموزشپذیرش 

  1  زن  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11758

عجب -مراغه-هشترود-چاراویماق-آذربایجان شرقی

ي دامنه( تبریز -اسکو-آذرشهر -ملکان-بناب -شیر

  )و پرورش آموزشپذیرش 

  1  مرد  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11759
ي هدامن( مرند -جلفا-تبریز-شبستر-آذربایجان شرقی

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11760
صوماي -نازلو -سیلوانا -ارومیه -آذربایجان غربی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( انزل -برادوست
  2  مرد  آزاد

  بدنیدبیر تربیت   11761
پذیرش ي دامنه( نقده  -اشنویه-آذربایجان غربی

  )و پرورش آموزش
  2  مرد  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11762
 پذیرشي دامنه( سردشت  -پیرانشهر-آذربایجان غربی

  )و پرورش آموزش
  1  زن  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11763
 پذیرشي دامنه( سردشت  -پیرانشهر-آذربایجان غربی

  )و پرورش آموزش
  2  مرد  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11764
ي دامنه( کشاورز  -شاهین دژ -تکاب-آذربایجان غربی

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11765
پذیرش ي دامنه( چایپاره  -خوي-آذربایجان غربی

  )و پرورش آموزش
  2  مرد  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11766
پذیرش ي دامنه( چایپاره  -خوي-آذربایجان غربی

  )و پرورش آموزش
  1  زن  آزاد

  2  مرد  آزاد  سلماس-آذربایجان غربی  دبیر تربیت بدنی  11767

  

ایران استخدام



١١٨ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیر تربیت بدنی  11768
ي دامنه(  آبادمرحمت -میاندواب-آذربایجان غربی

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  3  مرد  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11769

-فریدن-خوانسار-چادگان-تیران وکرون-اصفهان

 بویین ومیاندشت-آبادنجف -گلپایگان-فریدونشهر

  پرورش آموزشدامنه پذیرش (

  1  مرد  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11770

-فریدن-خوانسار-چادگان-تیران وکرون-اصفهان

 میاندشت بویین و-آبادنجف -گلپایگان-فریدونشهر

  پرورش آموزشدامنه پذیرش (

  2  زن  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11772
و  آموزشپذیرش ي دامنه(  طالقان -اشتهارد -البرز

  )پرورش
  2  زن  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11771
و  آموزشپذیرش ي دامنه(  طالقان -اشتهارد -البرز

  )پرورش
  2  مرد  آزاد

  10  مرد  آزاد  کرج-البرز  دبیر تربیت بدنی  11774

  7  زن  آزاد  کرج-البرز  دبیر تربیت بدنی  11773

  6  مرد  آزاد  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز  دبیر تربیت بدنی  11775

  2  زن  آزاد  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز  دبیر تربیت بدنی  11776

  1  مرد  آزاد  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( تنگستان  -بوشهر -بوشهر  دبیر تربیت بدنی  11777

  1  زن  آزاد  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( تنگستان  -بوشهر -بوشهر  دبیر تربیت بدنی  11778

  1  زن  آزاد  دشتستان-بوشهر  دبیر تربیت بدنی  11779

  دبیر تربیت بدنی  11780
ي دامنه( دشتی  -عسلویه -جم -کنگان-دیر-بوشهر

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11781
ي دامنه( دشتی  -عسلویه -جم -کنگان-دیر-بوشهر

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  زن  آزاد

  1  مرد  آزاد  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( دیلم  -گناوه -بوشهر  دبیر تربیت بدنی  11782

  دبیر تربیت بدنی  11783
ي دامنه( رباط کریم -اسالمشهر-بهارستان-تهران

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  2  مرد  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11784
ي دامنه( رباط کریم -اسالمشهر-بهارستان-تهران

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  زن  آزاد

  15  مرد  آزاد  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( تهران -شمیرانات-تهران  دبیر تربیت بدنی  11785

  دبیر تربیت بدنی  11786
پذیرش  يدامنهشهرقدس (-مالرد-شهریار-تهران

  -اموزش و پرورش)
  1  زن  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11787
پذیرش ي دامنه( شهرقدس -مالرد-شهریار-تهران

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

ایران استخدام



١١٩ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیر تربیت بدنی  11788
ي دامنه( دستگردان -طبس-بشرویه-خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11789
ي دامنه( درمیان -خوسف -بیرجند -خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  2  مرد  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11790
ي دامنه( درمیان -خوسف -بیرجند -خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  زن  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11791
پذیرش ي دامنه( قاینات -زیرکوه-خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11792
پذیرش ي دامنه( نهبندان -سربیشه-خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11793
پذیرش ي دامنه( سرایان -فردوس-خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11794
پذیرش ي دامنه( سرخس -تربت جام-خراسان رضوي

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11795
رشتخوار -خواف-زاوه-تربت حیدریه-خراسان رضوي

  -پذیرش اموزش و پرورش) يدامنه(
  1  زن  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11796
 رشتخوار -خواف-زاوه-تربت حیدریه-خراسان رضوي

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  2  مرد  آزاد

  تربیت بدنی دبیر  11797
پذیرش ي دامنه( جغتاي -جوین-خراسان رضوي

  )و پرورش آموزش
  3  مرد  آزاد

  2  مرد  آزاد  سرخس-خراسان رضوي  دبیر تربیت بدنی  11798

  دبیر تربیت بدنی  11799
 -گرمه  -آبادبام وصفی  -اسفراین-خراسان شمالی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( جاجرم 
  1  مرد  آزاد

  تربیت بدنیدبیر   11800
 مانه وسمقان  -رازوجرگالن -بجنورد-خراسان شمالی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  2  زن  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11801
پذیرش ي دامنه( فاروج -شیروان-خراسان شمالی

  )و پرورش آموزش
  1  زن  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11802
ي دامنه( حمیدیه  -باوي  -کارون  -اهواز -خوزستان

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11803

هفتکل  -دهدز  -صیدون  -باغملک  -ایذه -خوزستان

پذیرش  يدامنهاندیکا ( -اللی  -مسجدسلیمان  -

  -اموزش و پرورش)

  1  زن  آزاد

  

  

ایران استخدام
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١٢٠ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  خدمتدامنه پذیرش و محل   شغل  کد شغل محل

  دبیر تربیت بدنی  11804

هفتکل  -دهدز  -صیدون  -باغملک  -ایذه -خوزستان

پذیرش ي دامنه( اندیکا  -اللی  -مسجدسلیمان  -

  )و پرورش آموزش

  2  مرد  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11805
-شوشتر -اندیمشک  -شوش  -دزفول -خوزستان

  -پذیرش اموزش و پرورش) يدامنهگتوند (
  1  مرد  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11806

-ان آباد -هویزه  -بستان - آزادگاندشت -خوزستان

ي دامنه( شادگان  -اروندکنار -خرمشهر-سوسنگرد

  )و پرورش آموزشپذیرش 

  1  مرد  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11807

-امیدیه-آغاجاري-بهبهان-رامشیر-رامهرمز-خوزستان

ي دامنه( بندرامام خمینی-ماهشهر-زیدون-هندیجان

  و پرورش آموزشپذیرش 

  1  مرد  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11808
ي دامنه( سلطانیه -خرمدره-خدابنده-ابهر-زنجان

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11809
ي دامنه( طارم -ماهنشان-زنجان-ایجرود-زنجان

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11810
 آموزشپذیرش ي دامنه( مهدي شهر  -سرخه-سمنان

  )و پرورش
  1  زن  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11811
پذیرش ي دامنه( بیارجمند  -بسطام -میامی -سمنان

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11812
 - فنوج – دلگان – ایرانشهر-سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)سرباز  (دامنه
  2  مرد  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11813
 - نیکشهر – کنارك – چابهار-سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)قصرقند  (دامنه
  2  زن  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11814
 - نیکشهر – کنارك – چابهار-سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)قصرقند  (دامنه
  3  مرد  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11815
 – سیب و سوران - سراوان-سیستان و بلوچستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( خاش  - مهرستان
  5  مرد  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11816
 – سیب و سوران - سراوان-سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)خاش  (دامنه - مهرستان
  2  زن  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11817
ي زاهدان  (دامنه  - میرجاوه-سیستان و بلوچستان

  پذیرش آموزش و پرورش)
  2  مرد  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11818
  - زهک –هامون  - نیمروز – سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)زابل  (دامنه - هیرمند
  1  مرد  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11819
-آبادفیروز-فراشبند-زرین دشت-داراب-جهرم-فارس

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( قیروکارزین 
  1  مرد  آزاد

ایران استخدام



١٢١ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  زن  آزاد  عشایر -فارس  دبیر تربیت بدنی  11820

  دبیر تربیت بدنی  11821
پذیرش ي دامنه( رستم -ممسنی-کازرون-فارس

  )و پرورش آموزش
  1  زن  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11822
ي دامنه( مهر -گراش-خنج-الرستان-مردال-فارس

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  زن  آزاد

  تربیت بدنیدبیر   11824
پذیرش  يدامنهاوج (-بویین زهرا-تاکستان-قزوین

  -اموزش و پرورش)
  1  مرد  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11823
پذیرش  يدامنهاوج (-بویین زهرا-تاکستان-قزوین

  -اموزش و پرورش)
  2  زن  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11826
پذیرش ي دامنه( قم  -خلجستان-آبادجعفر-کهک-قم

  )و پرورش آموزش
  5  مرد  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11825
پذیرش ي دامنه( قم  -خلجستان-آبادجعفر-کهک-قم

  )و پرورش آموزش
  3  زن  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11827
پذیرش ي دامنه( سیرجان -رابر-بافت-ارزوییه-کرمان

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11828
پذیرش ي دامنه( شهربابک -رفسنجان-انار-کرمان

  )و پرورش آموزش
  1  زن  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11829
پذیرش ي دامنه( شهربابک -رفسنجان-انار-کرمان

  )و پرورش آموزش
  2  مرد  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11830
 منوجان  -کهنوج -قلعه گنج-فاریاب-رودبار-کرمان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  تربیت بدنیدبیر   11831
و  آموزشپذیرش ي دامنه( کوهبنان -راور-زرند-کرمان

  )پرورش
  1  مرد  آزاد

  1  زن  آزاد  هکرمانشا-کرمانشاه  دبیر تربیت بدنی  11832

  2  مرد  آزاد  کرمانشاه-کرمانشاه  دبیر تربیت بدنی  11833

  1  مرد  آزاد  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( بردسیر  -کرمان-کرمان  دبیر تربیت بدنی  11834

  دبیر تربیت بدنی  11835
  بهمیی-چرام-لنده-کهگیلویه-کهگیلویه و بویراحمد

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11836
ي دامنه( باشت -گچساران-کهگیلویه و بویراحمد

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  2  مرد  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11837
 لوداب -مارگون -دنا -یاسوج-کهگیلویه و بویراحمد

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11838
 لوداب -مارگون -دنا -یاسوج-کهگیلویه و بویراحمد

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  زن  آزاد

ایران استخدام



١٢٢ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیر تربیت بدنی  11839
 مینودشت -آبادعلی -رامیان-آزادشهر-گلستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  زن  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11840
-رگزبند-کردکوي-بندرترکمن-قالآق-گرگان-گلستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( گمیشان 
  1  مرد  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11841
 مراوه تپه -کالله-گالیکش-گنبدکاووس-گلستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  زن  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11842
 مراوه تپه -کالله-گالیکش-گنبدکاووس-گلستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11843
پذیرش اموزش و  يدامنهحویق ( -استارا -گیالن

  -پرورش)
  1  مرد  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11844
پذیرش ي دامنه( رضوانشهر  -بندرانزلی -گیالن

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11845
 رودسر  - آبادرحیم  -کالچاي  -چابکسر -گیالن

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11846

 -سنگر  -کوچصفهان -خمام  -رشت -گیالن

و  آموزشپذیرش ي دامنه( لشت نشا  -خشکبیجار 

  )پرورش

  1  زن  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11847
پذیرش ي دامنه( رودبار  - آبادرحمت  -عمارلو -گیالن

  )و پرورش آموزش
  2  مرد  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11848
ي دامنه( دورود -ازنا-الیگودرز  -بروجرد -لرستان

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11849
ي دامنه( دورود -ازنا-الیگودرز  -بروجرد -لرستان

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  زن  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11850
ي دامنه( فراهان -کمیجان-آشتیان-تفرش-مرکزي

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  زن  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11851
ي دامنه( فراهان -کمیجان-آشتیان-تفرش-مرکزي

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11852
پذیرش ي دامنه( خمین -محالت-دلیجان-مرکزي

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11853
پذیرش ي دامنه( خمین -محالت-دلیجان-مرکزي

  )و پرورش آموزش
  1  زن  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11854
پذیرش ي دامنه( اراك -شازند-خنداب-سربند-مرکزي

  )و پرورش آموزش
  1  زن  آزاد

  

ایران استخدام  



١٢٣ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  بدنیدبیر تربیت   11855
پذیرش ي دامنه( اراك -شازند-خنداب-سربند-مرکزي

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11856
 آموزشپذیرش ي دامنه( ساوه -زرندیه-نوبران-مرکزي

  )و پرورش
  2  زن  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11857
 آموزشپذیرش ي دامنه( ساوه -زرندیه-نوبران-مرکزي

  )و پرورش
  2  مرد  آزاد

  2  مرد  آزاد  بندر خمیر-هرمزگان  دبیر تربیت بدنی  11858

  دبیر تربیت بدنی  11860
پذیرش ي دامنه( فین -ابوموسی -بندرعباس-هرمزگان

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11859
پذیرش ي دامنه( فین -ابوموسی -بندرعباس-هرمزگان

  )و پرورش آموزش
  1  زن  آزاد

  تربیت بدنیدبیر   11861
ي دامنه( کیش -شیب کوه -بندرلنگه-هرمزگان

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  زن  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11862
ش پذیر يدامنهکیش (-شیب کوه -بندرلنگه-هرمزگان

  -اموزش و پرورش)
  1  مرد  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11863
 آموزشپذیرش ي دامنه( سیریک  -جاسک -هرمزگان

  )و پرورش
  1  مرد  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11864
 آموزشپذیرش ي دامنه( سیریک  -جاسک -هرمزگان

  )و پرورش
  1  زن  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11865
پذیرش ي دامنه( سندرك -بشاگرد-میناب-هرمزگان

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر تربیت بدنی  11866
پذیرش ي دامنه( سندرك -بشاگرد-میناب-هرمزگان

  )و پرورش آموزش
  1  زن  آزاد

  1  مرد  آزاد  یزد-یزد  دبیر تربیت بدنی  11867

، 11765، 11764، 11763، 11762، 11761، 11760، 11759، 11758، 11757، 11756، 11755يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی شرایط احراز

11766 ،11767 ،11768 ،11769 ،11770 ،11772 ،11771 ،11774 ،11773 ،11775 ،11776 ،11777 ،11778 ،11779 ،11780 ،11781 ،

11782 ،11783 ،11784 ،11785 ،11786 ،11787 ،11788 ،11789 ،11790 ،11791 ،11792 ،11793 ،11794 ،11795 ،11796 ،11797 ،

11798 ،11799 ،11800 ،11801 ،11802 ،11804 ،11803 ،11805 ،11806 ،11807 ،11808 ،11809 ،11810 ،11811 ،11812 ،11813 ،

11814 ،11816 ،11815 ،11817 ،11818 ،11819 ،11820 ،11821 ،11822 ،11824 ،11823 ،11826 ،11825 ،11827 ،11828 ،11829 ،

11830 ،11831 ،11832 ،11833 ،11834 ،11835 ،11836 ،11837 ،11838 ،11839 ،11840 ،11841 ،11842 ،11843 ،11844 ،11845 ،

11846 ،11847 ،11848 ،11849 ،11850 ،11851 ،11852 ،11853 ،11854 ،11855 ،11856 ،11857 ،11858 ،11860 ،11859 ،11861 ،

11862 ،11863 ،11864 ،11865 ،11866 ،11867 

  )لیسانسفوق، لیسانس(ورزشی علوم و بدنی تربیت معلم: 31129-)لیسانسفوق، لیسانس(ها گرایش کلیه - ورزشی علوم و بدنی تربیت: 30280

  دبیر روانشناسی  11868
 -گرمه  -بام وصفی اباد -اسفراین-خراسان شمالی

  ي پذیرش اموزش و پرورش)م (دامنهجاجر
  1  مرد  آزاد

  11868 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  )لیسانسفوق، لیسانسها (روانشناسی کلیه گرایش: 32746-)لیسانسفوق، لیسانس( مشاوره و راهنمایی: 31107

ایران استخدام



١٢٤ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیر ریاضی  11869
پذیرش ي دامنه( نقده  -اشنویه-آذربایجان غربی

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر ریاضی  11870
 پذیرشي دامنه( سردشت  -پیرانشهر-آذربایجان غربی

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر ریاضی  11871
ي دامنه(  آبادمرحمت -میاندواب-آذربایجان غربی

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  6  مرد  آزاد  کرج-زالبر  دبیر ریاضی  11872

  دبیر ریاضی  11873
و  آموزشپذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  )پرورش
  6  مرد  آزاد

  1  مرد  آزاد  دشتستان-بوشهر  ریاضی دبیر  11874

  دبیر ریاضی  11875
ي دامنه( دشتی  -عسلویه -جم -کنگان-دیر-بوشهر

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  زن  آزاد

  دبیر ریاضی  11876
ي دامنه( دشتی  -عسلویه -جم -کنگان-دیر-بوشهر

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  دبیر ریاضی  11877
ي دامنه( رباط کریم -اسالمشهر-بهارستان-تهران

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  8  مرد  آزاد

  دبیر ریاضی  11878
ي م (دامنهرباط کری-اسالمشهر-بهارستان-تهران

  پذیرش اموزش و پرورش)
  2  زن  آزاد

  دبیر ریاضی  11879
ي دامنه( قرچک -ورامین-پیشوا-پاکدشت-تهران

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  6  مرد  آزاد

  دبیر ریاضی  11880
و  آموزشپذیرش ي دامنه( فیروزه کوه -دماوند-تهران

  )پرورش
  1  مرد  آزاد

  دبیر ریاضی  11881
و  آموزشپذیرش ي دامنه( تهران -شمیرانات-تهران

  )پرورش
  23  مرد  آزاد

  دبیر ریاضی  11882
پذیرش ي دامنه( شهرقدس -مالرد-شهریار-تهران

  )و پرورش آموزش
  2  زن  آزاد

  دبیر ریاضی  11883
پذیرش ي دامنه( شهرقدس -مالرد-شهریار-تهران

  )و پرورش آموزش
  22  مرد  آزاد

  دبیر ریاضی  11884
پذیرش ي دامنه( قاینات -زیرکوه-خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر ریاضی  11885
پذیرش ي دامنه( نهبندان -سربیشه-خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر ریاضی  11886
پذیرش ي دامنه( سرایان -فردوس-خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

ایران استخدام



١٢٥ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیر ریاضی  11887
ي دامنه( تربت جام -تایباد-باخرز-خراسان رضوي

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  دبیر ریاضی  11888
پذیرش ي دامنه( سرخس -تربت جام-خراسان رضوي

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر ریاضی  11889
پذیرش ي دامنه( زاوه -تربت حیدریه-خراسان رضوي

  )و پرورش آموزش
  2  مرد  آزاد

  دبیر ریاضی  11890
پذیرش ي دامنه( جغتاي -جوین-خراسان رضوي

  )و پرورش آموزش
  2  مرد  آزاد

  دبیر ریاضی  11891
پذیرش ي دامنه( زاوه -رشتخوار-خراسان رضوي

  )و پرورش آموزش
  2  مرد  آزاد

  1  مرد  آزاد  سرخس-خراسان رضوي  دبیر ریاضی  11892

  دبیر ریاضی  11893
 -گرمه  -آبادبام وصفی  -اسفراین-خراسان شمالی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( جاجرم 
  1  مرد  آزاد

  دبیر ریاضی  11894
 -گرمه  -آبادبام وصفی  -اسفراین-خراسان شمالی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( جاجرم 
  1  زن  آزاد

  دبیر ریاضی  11895
 مانه وسمقان  -رازوجرگالن -بجنورد-خراسان شمالی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  ریاضیدبیر   11896
پذیرش ي دامنه( فاروج -شیروان-خراسان شمالی

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر ریاضی  11897
ي دامنه( حمیدیه  -باوي  -کارون  -اهواز -خوزستان

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  3  مرد  آزاد

  دبیر ریاضی  11898

هفتکل  -دهدز  -صیدون  -باغملک  -ایذه -خوزستان

پذیرش ي دامنه( اندیکا  -اللی  -مسجدسلیمان  -

  )و پرورش آموزش

  4  مرد  آزاد

  دبیر ریاضی  11899

هفتکل  -دهدز  -صیدون  -باغملک  -ایذه -خوزستان

پذیرش ي دامنه( اندیکا  -اللی  -مسجدسلیمان  -

  )و پرورش آموزش

  2  زن  آزاد

  دبیر ریاضی  11901
-شوشتر -اندیمشک  -شوش  -دزفول -خوزستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( گتوند 
  2  مرد  آزاد

  دبیر ریاضی  11900
-شوشتر -اندیمشک  -شوش  -دزفول -خوزستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( گتوند 
  1  زن  آزاد

  دبیر ریاضی  11902

-ان آباد -هویزه  -بستان - آزادگاندشت -خوزستان

ي دامنه( شادگان  -اروندکنار -خرمشهر-سوسنگرد

  )و پرورش آموزشپذیرش 

  3  مرد  آزاد

  

ایران استخدام



١٢٦ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیر ریاضی  11903

-ان آباد -هویزه  -بستان - آزادگاندشت -خوزستان

ي دامنه( شادگان  -اروندکنار -خرمشهر-سوسنگرد

  )و پرورش آموزشپذیرش 

  3  زن  آزاد

  دبیر ریاضی  11904

-امیدیه-آغاجاري-بهبهان-رامشیر-رامهرمز-خوزستان

ي دامنه( بندرامام خمینی-ماهشهر-زیدون-هندیجان

  و پرورش آموزشپذیرش 

  3  مرد  آزاد

  دبیر ریاضی  11905
 آموزشپذیرش ي دامنه( مهدي شهر  -سرخه-سمنان

  )و پرورش
  1  مرد  آزاد

  دبیر ریاضی  11906
پذیرش ي دامنه( بیارجمند  -بسطام -میامی -سمنان

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر ریاضی  11907
 - فنوج – دلگان – ایرانشهر-سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)سرباز  (دامنه
  16  مرد  آزاد

  دبیر ریاضی  11908
 - فنوج – دلگان – ایرانشهر-سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)سرباز  (دامنه
  5  زن  آزاد

  دبیر ریاضی  11910
 - نیکشهر – کنارك – چابهار-سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)قصرقند  (دامنه
  7  زن  آزاد

  دبیر ریاضی  11911
 – سیب و سوران - سراوان-بلوچستانسیستان و 

  ي پذیرش آموزش و پرورش)خاش  (دامنه - مهرستان
  7  مرد  آزاد

  دبیر ریاضی  11912
 – سیب و سوران - سراوان-سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)خاش  (دامنه - مهرستان
  4  زن  آزاد

  دبیر ریاضی  11913
ي زاهدان  (دامنه  - میرجاوه-سیستان و بلوچستان

  پذیرش آموزش و پرورش)
  1  زن  آزاد

  دبیر ریاضی  11914
ي زاهدان  (دامنه  - میرجاوه-سیستان و بلوچستان

  پذیرش آموزش و پرورش)
  3  مرد  آزاد

  دبیر ریاضی  11916
  - زهک –هامون  - نیمروز – سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)زابل  (دامنه - هیرمند
  3  مرد  آزاد

  دبیر ریاضی  11915
  - زهک –هامون  - نیمروز – سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)زابل  (دامنه - هیرمند
  1  زن  آزاد

  دبیر ریاضی  11917
پذیرش ي دامنه(  آوج-بویین زهرا-تاکستان-قزوین

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر ریاضی  11918
پذیرش ي دامنه( شهربابک -رفسنجان-انار-کرمان

  )و پرورش آموزش
  2  مرد  آزاد

  دبیر ریاضی  11919
پذیرش ي دامنه( نرماشیر -فهرج-ریگان-بم-کرمان

  )و پرورش آموزش
  1  زن  آزاد

  دبیر ریاضی  11920
و  آموزشپذیرش ي دامنه(  آبادعنبر-جیرفت-کرمان

  )پرورش
  1  مرد  آزاد

ایران استخدام



١٢٧ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايمحلفهرست شغل ادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیر ریاضی  11921
 منوجان  -کهنوج -قلعه گنج-فاریاب-رودبار-کرمان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  زن  آزاد

  دبیر ریاضی  11922
و  آموزشپذیرش ي دامنه( کوهبنان -راور-زرند-کرمان

  )پرورش
  1  مرد  آزاد

  دبیر ریاضی  11923
  بهمیی-چرام-لنده-کهگیلویه-کهگیلویه و بویراحمد

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  دبیر ریاضی  11924
 لوداب -مارگون -دنا -یاسوج-کهگیلویه و بویراحمد

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  دبیر ریاضی  11925
 مینودشت -آبادعلی -رامیان-آزادشهر-گلستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  دبیر ریاضی  11926
-رگزبند-کردکوي-بندرترکمن-اق قال-گرگان-گلستان

  -پذیرش اموزش و پرورش) يدامنهگمیشان (
  1  مرد  آزاد

  دبیر ریاضی  11927
 مراوه تپه -کالله-گالیکش-گنبدکاووس-گلستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  2  مرد  آزاد

  دبیر ریاضی  11928
و  آموزشپذیرش ي دامنه( حویق  -استارا -گیالن

  )پرورش
  1  مرد  آزاد

  دبیر ریاضی  11929
 رودبنه  -الهیجان  -سیاهکل  -دیلمان -گیالن

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  دبیر ریاضی  11930
پذیرش ي دامنه( رودبار  - آبادرحمت  -عمارلو -گیالن

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر ریاضی  11931
 تولمات  -صومعه سرا  -ماسال و شاندرمن -گیالن

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  دبیر ریاضی  11932
پذیرش ي دامنه( سلسله  -دلفان)(  آبادنور -لرستان

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر ریاضی  11933
ي دامنه( فراهان -کمیجان-آشتیان-تفرش-مرکزي

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  3  مرد  آزاد

  دبیر ریاضی  11934
پذیرش ي دامنه( خمین -محالت-دلیجان-مرکزي

  )و پرورش آموزش
  2  مرد  آزاد

  دبیر ریاضی  11935
پذیرش ي دامنه( اراك -شازند-خنداب-سربند-مرکزي

  )و پرورش آموزش
  3  مرد  آزاد

  دبیر ریاضی  11936
 آموزشپذیرش ي دامنه( ساوه -زرندیه-نوبران-مرکزي

  )و پرورش
  5  مرد  آزاد

  دبیر ریاضی  11937
پذیرش ي دامنه( پارسیان -جناح-بستک-هرمزگان

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

ایران استخدام



١٢٨ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیر ریاضی  11938
پذیرش ي دامنه( فین -ابوموسی -بندرعباس-هرمزگان

  )و پرورش آموزش
  1  زن  آزاد

  دبیر ریاضی  11939
ي دامنه( کیش -شیب کوه -بندرلنگه-هرمزگان

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  دبیر ریاضی  11940
 آموزشپذیرش ي دامنه( سیریک  -جاسک -هرمزگان

  )و پرورش
  1  مرد  آزاد

  1  مرد  آزاد  آبادحاجی -هرمزگان  دبیر ریاضی  11941

  دبیر ریاضی  11942
 آموزشپذیرش ي دامنه( شهاب -هرمز-قشم-هرمزگان

  )و پرورش
  2  مرد  آزاد

  دبیر ریاضی  11943
 آموزشپذیرش ي دامنه( شهاب -هرمز-قشم-هرمزگان

  )و پرورش
  1  زن  آزاد

  دبیر ریاضی  11944
پذیرش ي دامنه( سندرك -بشاگرد-میناب-هرمزگان

  )و پرورش آموزش
  1  زن  آزاد

  دبیر ریاضی  11945
پذیرش ي دامنه( سندرك -بشاگرد-میناب-هرمزگان

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  1  مرد  آزاد  ابرکوه-یزد  دبیر ریاضی  11946

  1  مرد  آزاد  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( نیر ، تفت-یزد  دبیر ریاضی  11947

، 11879 ،11877، 11878، 11876، 11875، 11874، 11873، 11872، 11871، 11870، 11869يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی شرایط احراز

11880 ،11881 ،11882 ،11883 ،11884 ،11885 ،11886 ،11887 ،11888 ،11889 ،11890 ،11891 ،11892 ،11893 ،11894 ،11895 ،

11896 ،11897 ،11898 ،11899 ،11900 ،11901 ،11902 ،11903 ،11904 ،11905 ،11906 ،11907 ،11908 ،11910 ،11909 ،11912 ،

11911 ،11914 ،11913 ،11916 ،11915 ،11917 ،11918 ،11919 ،11920 ،11921 ،11922 ،11923 ،11924 ،11925 ،11926 ،11927 ،

11928 ،11929 ،11930 ،11931 ،11932 ،11933 ،11934 ،11935 ،11936 ،11937 ،11938 ،11939 ،11940 ،11941 ،11942 ،11943 ،

11944 ،11945 ،11946 ،11947 

، لیسانس(ها گرایش کلیه آمار: 32796-)لیسانسفوق، لیسانس(ها گرایش کلیه ریاضی: 32795-)لیسانسفوق، لیسانس(ریاضی دبیري: 32280

  )لیسانسفوق

  یانگلیسدبیر زبان و ادبیات   11948

عجب -مراغه-هشترود-چاراویماق-آذربایجان شرقی

ي دامنه( تبریز -اسکو-آذرشهر -ملکان-بناب -شیر

  )و پرورش آموزشپذیرش 

  1  مرد  آزاد

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  11949
ي هدامن( مرند -جلفا-تبریز-شبستر-آذربایجان شرقی

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  و ادبیات انگلیسی دبیر زبان  11950
 -بناب-عجب شیر-ملکان-مراغه-آذربایجان شرقی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( اسکو -آذرشهر
  1  مرد  آزاد

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  11951
و  آموزشپذیرش ي دامنه(  طالقان -اشتهارد -البرز

  )پرورش
  1  مرد  آزاد

  3  مرد  آزاد  کرج-البرز  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  11952

ایران استخدام



١٢٩ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  11953
و  آموزشپذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  )پرورش
  2  مرد  آزاد

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  11955
ي دامنه( دشتی  -عسلویه -جم -کنگان-دیر-بوشهر

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  زن  آزاد

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  11954
ي دامنه( دشتی  -عسلویه -جم -کنگان-دیر-بوشهر

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  2  مرد  آزاد

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  11956
ي دامنه( رباط کریم -اسالمشهر-بهارستان-تهران

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  7  مرد  آزاد

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  11957
ي دامنه( قرچک -ورامین-پیشوا-پاکدشت-تهران

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  11958
و  آموزشپذیرش ي دامنه( تهران -شمیرانات-تهران

  )پرورش
  7  مرد  آزاد

  زبان و ادبیات انگلیسیدبیر   11959
پذیرش ي دامنه( شهرقدس -مالرد-شهریار-تهران

  )و پرورش آموزش
  9  مرد  آزاد

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  11960
ي دامنه( دستگردان -طبس-بشرویه-خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  11961
پذیرش ي دامنه( قاینات -زیرکوه-خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  11962
پذیرش ي دامنه( نهبندان -سربیشه-خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  11963
ي دامنه( تربت جام -تایباد-باخرز-خراسان رضوي

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  11964
پذیرش ي دامنه( سرخس -تربت جام-خراسان رضوي

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  11965
 رشتخوار -خواف-زاوه-تربت حیدریه-خراسان رضوي

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  11966
پذیرش ي دامنه( زاوه -رشتخوار-خراسان رضوي

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  1  مرد  آزاد  سرخس-خراسان رضوي  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  11967

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  11968
 -گرمه  -آبادبام وصفی  -اسفراین-خراسان شمالی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( جاجرم 
  1  مرد  آزاد

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  11969
ي دامنه( حمیدیه  -باوي  -کارون  -اهواز -خوزستان

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  

ایران استخدام



١٣٠ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  11970

هفتکل  -دهدز  -صیدون  -باغملک  -ایذه -خوزستان

پذیرش ي دامنه( اندیکا  -اللی  -مسجدسلیمان  -

  )و پرورش آموزش

  2  مرد  آزاد

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  11971

هفتکل  -دهدز  -صیدون  -باغملک  -ایذه -خوزستان

پذیرش ي دامنه( اندیکا  -اللی  -مسجدسلیمان  -

  )و پرورش آموزش

  2  زن  آزاد

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  11972

-ان آباد -هویزه  -بستان - آزادگاندشت -خوزستان

ي دامنه( شادگان  -اروندکنار -خرمشهر-سوسنگرد

  )و پرورش آموزشپذیرش 

  1  مرد  آزاد

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  11973

-امیدیه-آغاجاري-بهبهان-رامشیر-رامهرمز-خوزستان

ي دامنه( بندرامام خمینی-ماهشهر-زیدون-هندیجان

  و پرورش آموزشپذیرش 

  1  مرد  آزاد

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  11974
 آموزشپذیرش ي دامنه( مهدي شهر  -سرخه-سمنان

  )و پرورش
  1  مرد  آزاد

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  11976
 - فنوج – دلگان – ایرانشهر-سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)سرباز  (دامنه
  5  زن  آزاد

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  11975
 - فنوج – دلگان – ایرانشهر-سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)سرباز  (دامنه
  9  مرد  آزاد

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  11977
 - نیکشهر – کنارك – چابهار-سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)قصرقند  (دامنه
  3  زن  آزاد

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  11978
 - نیکشهر – کنارك – چابهار-سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)قصرقند  (دامنه
  7  مرد  آزاد

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  11979
 – سیب و سوران - سراوان-سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)خاش  (دامنه - مهرستان
  2  زن  آزاد

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  11980
 – سیب و سوران - سراوان-سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)خاش  (دامنه - مهرستان
  3  مرد  آزاد

  یانگلیسدبیر زبان و ادبیات   11981
ي زاهدان  (دامنه  - میرجاوه-سیستان و بلوچستان

  پذیرش آموزش و پرورش)
  2  مرد  آزاد

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  11982
  - زهک –هامون  - نیمروز – سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)زابل  (دامنه - هیرمند
  3  مرد  آزاد

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  11983
پذیرش ي دامنه( شهربابک -رفسنجان-انار-کرمان

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  11984
 منوجان  -کهنوج -قلعه گنج-فاریاب-رودبار-کرمان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  

ایران استخدام



١٣١ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  پذیرش و محل خدمتدامنه   شغل  کد شغل محل

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  11985
 مینودشت -آبادعلی -رامیان-آزادشهر-گلستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  11986
 مراوه تپه -کالله-گالیکش-گنبدکاووس-گلستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  11987
پذیرش ي دامنه( رضوانشهر  -بندرانزلی -گیالن

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  11988
پذیرش ي دامنه( رودبار  - آبادرحمت  -عمارلو -گیالن

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  یانگلیسدبیر زبان و ادبیات   11989
ي دامنه( فراهان -کمیجان-آشتیان-تفرش-مرکزي

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  11990
پذیرش ي دامنه( خمین -محالت-دلیجان-مرکزي

  )و پرورش آموزش
  2  مرد  آزاد

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  11991
پذیرش ي دامنه( اراك -شازند-خنداب-سربند-مرکزي

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  11992
 آموزشپذیرش ي دامنه( ساوه -زرندیه-نوبران-مرکزي

  )و پرورش
  3  مرد  آزاد

  1  مرد  آزاد  بندر خمیر-هرمزگان  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  11993

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  11994
ي دامنه( کیش -شیب کوه -بندرلنگه-هرمزگان

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  11995
 آموزشپذیرش ي دامنه( شهاب -هرمز-قشم-هرمزگان

  )و پرورش
  1  مرد  آزاد

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  11996
پذیرش ي دامنه( سندرك -بشاگرد-میناب-هرمزگان

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  11997
پذیرش  يدامنهسندرك (-بشاگرد-میناب-هرمزگان

  -اموزش و پرورش)
  1  زن  آزاد

، 11958 ،11957، 11956، 11954، 11955، 11953، 11952، 11951، 11950، 11949، 11948يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی شرایط احراز

11959 ،11960 ،11961 ،11962 ،11963 ،11964 ،11965 ،11966 ،11967 ،11968 ،11969 ،11970 ،11971 ،11972 ،11973 ،11974 ،

11976 ،11975 ،11977 ،11978 ،11979 ،11980 ،11981 ،11982 ،11983 ،11984 ،11985 ،11986 ،11987 ،11988 ،11989 ،11990 ،

11991 ،11992 ،11993 ،11994 ،11995 ،11996 ،11997 

  )لیسانسفوق، لیسانس(ها گرایش کلیه انگلیسی زبان: 32797-)لیسانسفوق، لیسانس(انگلیسی زبان دبیري: 32279

  دبیر زیست شناسی  11998
 سراب -هریس  -تبریز-آبادبستان -آذربایجان شرقی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  دبیر زیست شناسی  11999
پذیرش ي دامنه( اهر -ورزقان-آذربایجان شرقی

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  

ایران استخدام

http://telegram.me/iranestekhdam24


١٣٢ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  6  مرد  آزاد  کرج-البرز  دبیر زیست شناسی  12000

  دبیر زیست شناسی  12001
و  آموزشپذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  )پرورش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 5 : آقا( 6

  نفر) 1خانم 

  دبیر زیست شناسی  12002
ي دامنه( دشتی  -عسلویه -جم -کنگان-دیر-بوشهر

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  2  مرد  آزاد

  دبیر زیست شناسی  12003
ي دامنه( رباط کریم -اسالمشهر-بهارستان-تهران

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  دبیر زیست شناسی  12004
ي دامنه( قرچک -ورامین-پیشوا-پاکدشت-تهران

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  دبیر زیست شناسی  12005
و  آموزشپذیرش ي دامنه( فیروزه کوه -دماوند-تهران

  )پرورش
  1  مرد  آزاد

  دبیر زیست شناسی  12006
پذیرش ي دامنه( شهرقدس -مالرد-شهریار-تهران

  )و پرورش آموزش
  2  مرد  آزاد

  دبیر زیست شناسی  12007
 -گرمه  -آبادبام وصفی  -اسفراین-خراسان شمالی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( جاجرم 
  1  مرد  آزاد

  دبیر زیست شناسی  12008
 مانه وسمقان  -رازوجرگالن -بجنورد-خراسان شمالی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  2  مرد  آزاد

  دبیر زیست شناسی  12009
 - فنوج – دلگان – ایرانشهر-سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)سرباز  (دامنه
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 2 : آقا( 3

  نفر) 1خانم 

  دبیر زیست شناسی  12011
 – سیب و سوران - سراوان-سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)خاش  (دامنه - مهرستان
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 3 : آقا( 5

  نفر) 2خانم 

  دبیر زیست شناسی  12012
ي زاهدان  (دامنه  - میرجاوه-سیستان و بلوچستان

  پذیرش آموزش و پرورش)
  1  مرد  آزاد

  دبیر زیست شناسی  12013
-مرودشت-خرامه-سپیدان-ارسنجان-شیراز-فارس

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( کوار -سروستان
  1  مرد  آزاد

  دبیر زیست شناسی  12014
پذیرش ي دامنه( داراب -فسا-استهبان-نی ریز-فارس

  )و پرورش آموزش
  1  زن  آزاد

  دبیر زیست شناسی  12015
 و آموزشپذیرش ي دامنه( قزوین -البرز-آبیک-قزوین

  )پرورش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  دبیر زیست شناسی  12016
پذیرش ي دامنه(  آوج-بویین زهرا-تاکستان-قزوین

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر زیست شناسی  12017
ي دامنه( فراهان -کمیجان-آشتیان-تفرش-مرکزي

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  

ایران استخدام



١٣٣ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیر زیست شناسی  12018
پذیرش ي دامنه( خمین -محالت-دلیجان-مرکزي

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر زیست شناسی  12019
پذیرش ي دامنه( اراك -شازند-خنداب-سربند-مرکزي

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر زیست شناسی  12020
 آموزشپذیرش ي دامنه( ساوه -زرندیه-نوبران-مرکزي

  )و پرورش
  1  مرد  آزاد

  دبیر زیست شناسی  12021
 آموزشپذیرش ي دامنه( سیریک  -جاسک -هرمزگان

  )و پرورش
  1  مرد  آزاد

  دبیر زیست شناسی  12022
پذیرش ي دامنه( سندرك -بشاگرد-میناب-هرمزگان

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  1  مرد  آزاد  کبودراهنگ-همدان  دبیر زیست شناسی  12023

، 12008 ،12007، 12006، 12005، 12004، 12003، 12002، 12001، 12000، 11999، 11998يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی شرایط احراز

12009 ،12010 ،12011 ،12012 ،12013 ،12014 ،12015 ،12016 ،12017 ،12018 ،12019 ،12020 ،12021 ،12022 ،12023 

، لیسانس(میکروبیولوژي: 31407-)لیسانسفوق، لیسانس(ها گرایش کلیه شناسی زیست: 30597-)لیسانسفوق، لیسانس(تجربی علوم اموزش: 30036

  )لیسانسفوق، لیسانس(شناسی زیست دبیري: 32366-)لیسانسفوق

  دبیر شیمی  12024

عجب -مراغه-هشترود-چاراویماق-آذربایجان شرقی

ي دامنه( تبریز -اسکو-آذرشهر -ملکان-بناب -شیر

  )و پرورش آموزشپذیرش 

  1  مرد  آزاد

  دبیر شیمی  12025
پذیرش اموزش و  يدامنهطالقان ( -اشتهارد -البرز

  -پرورش)
  1  مرد  آزاد

  3  مرد  آزاد  کرج-البرز  دبیر شیمی  12026

  دبیر شیمی  12027
و  آموزشپذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  )پرورش
  2  مرد  آزاد

  دبیر شیمی  12028
 و آموزشپذیرش ي دامنه( تنگستان  -بوشهر -بوشهر

  )پرورش
  1  زن  آزاد

  دبیر شیمی  12029
ي دامنه( دشتی  -عسلویه -جم -کنگان-دیر-بوشهر

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  دبیر شیمی  12030
و  آموزشپذیرش ي دامنه( دیلم  -گناوه -بوشهر

  )پرورش
  1  مرد  آزاد

  دبیر شیمی  12031
پذیرش ي دامنه( شهرقدس -مالرد-شهریار-تهران

  )و پرورش آموزش
  2  مرد  آزاد

  دبیر شیمی  12032
 -گرمه  -آبادبام وصفی  -اسفراین-خراسان شمالی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( جاجرم 
  1  مرد  آزاد

  

ایران استخدام  



١٣٤ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیر شیمی  12033
-شوشتر -اندیمشک  -شوش  -دزفول -خوزستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( گتوند 
  2  مرد  آزاد

  دبیر شیمی  12034
 - فنوج – دلگان – ایرانشهر-سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)سرباز  (دامنه
  2  مرد  آزاد

  دبیر شیمی  12035
 - نیکشهر – کنارك – چابهار-سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)قصرقند  (دامنه
  3  مرد  آزاد

  دبیر شیمی  12036
 – سیب و سوران - سراوان-سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)خاش  (دامنه - مهرستان
  3  مرد  آزاد

  دبیر شیمی  12037
 – سیب و سوران - سراوان-سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)خاش  (دامنه - مهرستان
  1  زن  آزاد

  دبیر شیمی  12038
پذیرش ي دامنه( سیرجان -رابر-بافت-ارزوییه-کرمان

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر شیمی  12039
پذیرش ي دامنه( شهربابک -رفسنجان-انار-کرمان

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر شیمی  12040
ي دامنه( فراهان -کمیجان-آشتیان-تفرش-مرکزي

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  دبیر شیمی  12041
پذیرش ي دامنه( خمین -محالت-دلیجان-مرکزي

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر شیمی  12042
پذیرش اموزش و  يدامنهساوه (-زرندیه-نوبران-مرکزي

  -پرورش)
  1  مرد  آزاد

  1  مرد  آزاد  بندرلنگه-هرمزگان  دبیر شیمی  12043

  دبیر شیمی  12044
پذیرش ي دامنه( سندرك -بشاگرد-میناب-هرمزگان

  )و پرورش آموزش
  2  مرد  آزاد

، 12034 ،12033، 12032، 12031، 12030، 12029، 12028، 12027، 12026، 12025، 12024يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی شرایط احراز

12035 ،12036 ،12037 ،12038 ،12039 ،12040 ،12041 ،12042 ،12043 ،12044 

  )لیسانسفوق، لیسانس(شیمی دبیري: 32373-)لیسانسفوق، لیسانس(ها گرایش کلیه شیمی: 30671

  دبیر عربی  12045
 سراب -هریس  -تبریز-آبادبستان -آذربایجان شرقی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  دبیر عربی  12046
صوماي -نازلو -سیلوانا -ارومیه -آذربایجان غربی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( انزل -برادوست
  1  مرد  آزاد

  دبیر عربی  12047
پذیرش ي دامنه( چایپاره  -خوي-آذربایجان غربی

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  1  مرد  آزاد  سلماس-آذربایجان غربی  دبیر عربی  12048

  

ایران استخدام



١٣٥ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیر عربی  12049
ي دامنه(  آبادمرحمت -میاندواب-آذربایجان غربی

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  دبیر عربی  12050
 آموزشدامنه پذیرش ( نایین  -خور و بیابانک -اصفهان

  )و پرورش
  1  مرد  آزاد

  5  مرد  آزاد  کرج-البرز  دبیر عربی  12051

  دبیر عربی  12052
و  آموزشپذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  )پرورش
  3  مرد  آزاد

  دبیر عربی  12053
 و آموزشپذیرش ي دامنه( تنگستان  -بوشهر -بوشهر

  )پرورش
  1  مرد  آزاد

  1  مرد  آزاد  دشتستان-بوشهر  دبیر عربی  12054

  دبیر عربی  12055
و  آموزشپذیرش ي دامنه( دیلم  -گناوه -بوشهر

  )پرورش
  2  مرد  آزاد

  دبیر عربی  12056
ي دامنه( رباط کریم -اسالمشهر-بهارستان-تهران

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  8  مرد  آزاد

  دبیر عربی  12057
 يدامنهرباط کریم (-اسالمشهر-بهارستان-تهران

  -پذیرش اموزش و پرورش)
  1  زن  آزاد

  دبیر عربی  12058
ي دامنه( قرچک -ورامین-پیشوا-پاکدشت-تهران

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  4  مرد  آزاد

  دبیر عربی  12059
و  آموزشپذیرش ي دامنه( تهران -شمیرانات-تهران

  )پرورش
  18  مرد  آزاد

  دبیر عربی  12061
پذیرش ي دامنه( شهرقدس -مالرد-شهریار-تهران

  )و پرورش آموزش
  1  زن  آزاد

  دبیر عربی  12060
پذیرش ي دامنه( شهرقدس -مالرد-شهریار-تهران

  )و پرورش آموزش
  9  مرد  آزاد

  دبیر عربی  12062
ي دامنه( دستگردان -طبس-بشرویه-خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  دبیر عربی  12063
پذیرش ي دامنه( قاینات -زیرکوه-خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر عربی  12064
 رشتخوار -خواف-زاوه-تربت حیدریه-خراسان رضوي

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  دبیر عربی  12065
 -گرمه  -آبادبام وصفی  -اسفراین-خراسان شمالی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( جاجرم 
  1  مرد  آزاد

  دبیر عربی  12066
پذیرش ي دامنه( فاروج -شیروان-خراسان شمالی

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

ایران استخدام



١٣٦ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  خدمتدامنه پذیرش و محل   شغل  کد شغل محل

  دبیر عربی  12067
ي دامنه( حمیدیه  -باوي  -کارون  -اهواز -خوزستان

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  2  مرد  آزاد

  دبیر عربی  12068

هفتکل  -دهدز  -صیدون  -باغملک  -ایذه -خوزستان

پذیرش ي دامنه( اندیکا  -اللی  -مسجدسلیمان  -

  )و پرورش آموزش

  3  مرد  آزاد

  دبیر عربی  12069

هفتکل  -دهدز  -صیدون  -باغملک  -ایذه -خوزستان

پذیرش ي دامنه( اندیکا  -اللی  -مسجدسلیمان  -

  )و پرورش آموزش

  2  زن  آزاد

  دبیر عربی  12070
-شوشتر -اندیمشک  -شوش  -دزفول -خوزستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( گتوند 
  1  زن  آزاد

  دبیر عربی  12071
-شوشتر -اندیمشک  -شوش  -دزفول -خوزستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( گتوند 
  1  مرد  آزاد

  دبیر عربی  12072
 آموزشپذیرش ي دامنه( مهدي شهر  -سرخه-سمنان

  )و پرورش
  1  مرد  آزاد

  دبیر عربی  12073
پذیرش ي دامنه( بیارجمند  -بسطام -میامی -سمنان

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر عربی  12075
 - فنوج – دلگان – ایرانشهر-سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)سرباز  (دامنه
  10  مرد  آزاد

  دبیر عربی  12074
 - فنوج – دلگان – ایرانشهر-سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)سرباز  (دامنه
  4  زن  آزاد

  دبیر عربی  12077
 - نیکشهر – کنارك – چابهار-بلوچستانسیستان و 

  ي پذیرش آموزش و پرورش)قصرقند  (دامنه
  4  زن  آزاد

  دبیر عربی  12076
 - نیکشهر – کنارك – چابهار-سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)قصرقند  (دامنه
  8  مرد  آزاد

  دبیر عربی  12078
 – سیب و سوران - سراوان-سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)خاش  (دامنه - مهرستان
  2  زن  آزاد

  دبیر عربی  12079
 – سیب و سوران - سراوان-سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)خاش  (دامنه - مهرستان
  6  مرد  آزاد

  دبیر عربی  12080
ي زاهدان  (دامنه  - میرجاوه-سیستان و بلوچستان

  پذیرش آموزش و پرورش)
  1  مرد  آزاد

  دبیر عربی  12081
  - زهک –هامون  - نیمروز – سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)زابل  (دامنه - هیرمند
  3  مرد  آزاد

  دبیر عربی  12082
پذیرش ي دامنه(  آوج-بویین زهرا-تاکستان-قزوین

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  

ایران استخدام



١٣٧ 

 پرورشوزارت آموزش و 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیر عربی  12083
و  آموزشپذیرش ي دامنه( البرز -قزوین-قزوین

  )پرورش
  1  مرد  آزاد

  دبیر عربی  12084
پذیرش ي دامنه( شهربابک -رفسنجان-انار-کرمان

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر عربی  12085
 منوجان  -کهنوج -قلعه گنج-فاریاب-رودبار-کرمان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  دبیر عربی  12086
 لوداب -مارگون -دنا -یاسوج-کهگیلویه و بویراحمد

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  دبیر عربی  12087
-رگزبند-کردکوي-بندرترکمن-قالآق-گرگان-گلستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( گمیشان 
  1  مرد  آزاد

  دبیر عربی  12088
پذیرش ي دامنه( کیاشهر  -استانه اشرفیه -گیالن

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر عربی  12089
پذیرش ي دامنه( رضوانشهر  -بندرانزلی -گیالن

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر عربی  12090
و  آموزشپذیرش ي دامنه( فومن  -شفت -گیالن

  )پرورش
  1  مرد  آزاد

  دبیر عربی  12091
پذیرش  يدامنهرودبار ( -رحمت اباد  -عمارلو -گیالن

  -اموزش و پرورش)
  12091  مرد  آزاد

  دبیر عربی  12092
 تولمات  -صومعه سرا  -ماسال و شاندرمن -گیالن

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  دبیر عربی  12093
ي دامنه( فراهان -کمیجان-آشتیان-تفرش-مرکزي

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  دبیر عربی  12094
پذیرش ي دامنه( خمین -محالت-دلیجان-مرکزي

  )و پرورش آموزش
  4  مرد  آزاد

  دبیر عربی  12095
پذیرش ي دامنه( اراك -شازند-خنداب-سربند-مرکزي

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر عربی  12096
 آموزشپذیرش ي دامنه( ساوه -زرندیه-نوبران-مرکزي

  )و پرورش
  5  مرد  آزاد

  دبیر عربی  12097
پذیرش ي دامنه( پارسیان -جناح-بستک-هرمزگان

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر عربی  12099
پذیرش ي دامنه( فین -ابوموسی -بندرعباس-هرمزگان

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر عربی  12098
پذیرش ي دامنه( فین -ابوموسی -بندرعباس-هرمزگان

  )و پرورش آموزش
  1  زن  آزاد

ایران استخدام  



١٣٨ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیر عربی  12100
ي دامنه( کیش -شیب کوه -بندرلنگه-هرمزگان

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  دبیر عربی  12101
 آموزشپذیرش ي دامنه( سیریک  -جاسک -هرمزگان

  )و پرورش
  1  مرد  آزاد

  دبیر عربی  12102
 آموزشپذیرش ي دامنه( شهاب -هرمز-قشم-هرمزگان

  )و پرورش
  1  مرد  آزاد

  دبیر عربی  12103
پذیرش ي دامنه( سندرك -بشاگرد-میناب-هرمزگان

  )و پرورش آموزش
  2  زن  آزاد

  دبیر عربی  12104
پذیرش ي دامنه( سندرك -بشاگرد-میناب-هرمزگان

  )و پرورش آموزش
  2  مرد  آزاد

، 12055 ،12054، 12053، 12052، 12051، 12050، 12049، 12048، 12047، 12046، 12045يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی شرایط احراز

12056 ،12057 ،12058 ،12059 ،12061 ،12060 ،12062 ،12063 ،12064 ،12065 ،12066 ،12067 ،12068 ،12069 ،12070 ،12071 ،

12072 ،12073 ،12075 ،12074 ،12077 ،12076 ،12078 ،12079 ،12080 ،12081 ،12082 ،12083 ،12084 ،12085 ،12086 ،12087 ،

12088 ،12089 ،12090 ،12091 ،12092 ،12093 ،12094 ،12095 ،12096 ،12097 ،12098 ،12099 ،12100 ،12101 ،12102 ،12103 ،

12104 

 زبان دبیري: 32274-)لیسانسفوق(حوزوي 3 سطح: 30630-)لیسانس(حوزوي 2 سطح: 30629-)لیسانسفوق، لیسانس(عرب ادبیات و زبان: 30541

  )لیسانسفوق، لیسانس(عرب ادبیات: 32278-)لیسانسفوق، لیسانس(عربی و دینی دبیري: 32275-)لیسانسفوق، لیسانس(عرب ادبیات و

  دبیر علوم تجربی  12105
 پذیرشي دامنه( سردشت  -پیرانشهر-آذربایجان غربی

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر علوم تجربی  12106
پذیرش ي دامنه( چایپاره  -خوي-آذربایجان غربی

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  1  مرد  آزاد  سلماس-آذربایجان غربی  دبیر علوم تجربی  12107

  دبیر علوم تجربی  12108
 يدامنهباد (آمرحمت -میاندواب-آذربایجان غربی

  -پذیرش اموزش و پرورش)
  1  مرد  آزاد

  4  مرد  آزاد  کرج-البرز  دبیر علوم تجربی  12109

  دبیر علوم تجربی  12110
و  آموزشپذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  )پرورش
  3  مرد  آزاد

  1  مرد  آزاد  دشتستان-بوشهر  دبیر علوم تجربی  12111

  دبیر علوم تجربی  12112
ي دامنه( دشتی  -عسلویه -جم -کنگان-دیر-بوشهر

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  دبیر علوم تجربی  12113
ي دامنه( رباط کریم -اسالمشهر-بهارستان-تهران

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  دبیر علوم تجربی  12114
ي دامنه( قرچک -ورامین-پیشوا-پاکدشت-تهران

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  

ایران استخدام



١٣٩ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیر علوم تجربی  12115
و  آموزشپذیرش ي دامنه( تهران -شمیرانات-تهران

  )پرورش
  7  مرد  آزاد

  دبیر علوم تجربی  12116
 خانمیرزا  -فالرد  -لردگان -چهارمحال و بختیاري

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  دبیر علوم تجربی  12117
ي دامنه( دستگردان -طبس-بشرویه-خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  دبیر علوم تجربی  12118
پذیرش ي دامنه( قاینات -زیرکوه-خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر علوم تجربی  12119
پذیرش ي دامنه( نهبندان -سربیشه-خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر علوم تجربی  12120
پذیرش ي دامنه( سرایان -فردوس-خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر علوم تجربی  12121
پذیرش ي دامنه( سرخس -تربت جام-خراسان رضوي

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر علوم تجربی  12122
پذیرش ي دامنه( زاوه -تربت حیدریه-خراسان رضوي

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر علوم تجربی  12123
 رشتخوار -خواف-زاوه-تربت حیدریه-خراسان رضوي

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  دبیر علوم تجربی  12124
پذیرش ي دامنه( جغتاي -جوین-خراسان رضوي

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر علوم تجربی  12125
پذیرش ي دامنه( زاوه -رشتخوار-خراسان رضوي

  )و پرورش آموزش
  2  مرد  آزاد

  1  مرد  آزاد  سرخس-خراسان رضوي  دبیر علوم تجربی  12126

  دبیر علوم تجربی  12127
 مانه وسمقان  -رازوجرگالن -بجنورد-خراسان شمالی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  دبیر علوم تجربی  12128
ي دامنه( حمیدیه  -باوي  -کارون  -اهواز -خوزستان

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  دبیر علوم تجربی  12129

هفتکل  -دهدز  -صیدون  -باغملک  -ایذه -خوزستان

پذیرش ي دامنه( اندیکا  -اللی  -مسجدسلیمان  -

  )و پرورش آموزش

  1  مرد  آزاد

  دبیر علوم تجربی  12130
-شوشتر -اندیمشک  -شوش  -دزفول -خوزستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( گتوند 
  1  مرد  آزاد

  دبیر علوم تجربی  12131

-ان آباد -هویزه  -بستان - آزادگاندشت -خوزستان

ي دامنه( شادگان  -اروندکنار -خرمشهر-سوسنگرد

  )و پرورش آموزشپذیرش 

  2  مرد  آزاد

ایران استخدام



١٤٠ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیر علوم تجربی  12132

-امیدیه-آغاجاري-بهبهان-رامشیر-رامهرمز-خوزستان

ي دامنه( بندرامام خمینی-ماهشهر-زیدون-هندیجان

  و پرورش آموزشپذیرش 

  1  مرد  آزاد

  دبیر علوم تجربی  12133
 آموزشپذیرش ي دامنه( مهدي شهر  -سرخه-سمنان

  )و پرورش
  1  مرد  آزاد

  دبیر علوم تجربی  12134
 - فنوج – دلگان – ایرانشهر-سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)سرباز  (دامنه
  2  زن  آزاد

  دبیر علوم تجربی  12135
 - فنوج – دلگان – ایرانشهر-سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)سرباز  (دامنه
  3  مرد  آزاد

  دبیر علوم تجربی  12136
 - نیکشهر – کنارك – چابهار-سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)قصرقند  (دامنه
  3  مرد  آزاد

  دبیر علوم تجربی  12137
 - نیکشهر – کنارك – چابهار-سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)قصرقند  (دامنه
  1  زن  آزاد

  دبیر علوم تجربی  12138
 – سیب و سوران - سراوان-سیستان و بلوچستان

  پذیرش اموزش و پرورش) يدامنهخاش ( - مهرستان
  3  زن  آزاد

  دبیر علوم تجربی  12139
 – سیب و سوران - سراوان-سیستان و بلوچستان

  پذیرش اموزش و پرورش) يدامنهخاش ( - مهرستان
  7  مرد  آزاد

  دبیر علوم تجربی  12140
ي دامنهزاهدان (، میرجاوه -سیستان و بلوچستان

  پذیرش اموزش و پرورش)
  1  مرد  آزاد

  دبیر علوم تجربی  12141
  - زهک –هامون  - نیمروز – سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)زابل  (دامنه - هیرمند
  2  مرد  آزاد

  دبیر علوم تجربی  12142
پذیرش ي دامنه(  آوج-بویین زهرا-تاکستان-قزوین

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر علوم تجربی  12143
پذیرش ي دامنه( سیرجان -رابر-بافت-ارزوییه-کرمان

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر علوم تجربی  12144
پذیرش ي دامنه( شهربابک -رفسنجان-انار-کرمان

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر علوم تجربی  12145
 مینودشت -آبادعلی -رامیان-آزادشهر-گلستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  دبیر علوم تجربی  12146
 مراوه تپه -کالله-گالیکش-گنبدکاووس-گلستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  تجربیدبیر علوم   12147
پذیرش ي دامنه( رودبار  - آبادرحمت  -عمارلو -گیالن

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  

ایران استخدام



١٤١ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیر علوم تجربی  12148
ي دامنه( دورود -ازنا-الیگودرز  -بروجرد -لرستان

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  دبیر علوم تجربی  12149
ي دامنه( فراهان -کمیجان-آشتیان-تفرش-مرکزي

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  دبیر علوم تجربی  12150
پذیرش ي دامنه( خمین -محالت-دلیجان-مرکزي

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر علوم تجربی  12151
پذیرش ي دامنه( اراك -شازند-خنداب-سربند-مرکزي

  )و پرورش آموزش
  2  مرد  آزاد

  دبیر علوم تجربی  12152
 آموزشپذیرش ي دامنه( ساوه -زرندیه-نوبران-مرکزي

  )و پرورش
  3  مرد  آزاد

  دبیر علوم تجربی  12153
 آموزشپذیرش ي دامنه( ساوه -زرندیه-نوبران-مرکزي

  )و پرورش
  1  زن  آزاد

  دبیر علوم تجربی  12154
 آموزشپذیرش ي دامنه( سیریک  -جاسک -هرمزگان

  )و پرورش
  1  مرد  آزاد

  دبیر علوم تجربی  12155
 آموزشپذیرش ي دامنه( شهاب -هرمز-قشم-هرمزگان

  )و پرورش
  1  مرد  آزاد

  1  مرد  آزاد  یزد-یزد  دبیر علوم تجربی  12156

، 12115 ،12114، 12113، 12112، 12111، 12110، 12109، 12108، 12107، 12106، 12105يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی شرایط احراز

12116 ،12117 ،12118 ،12119 ،12120 ،12121 ،12122 ،12123 ،12124 ،12125 ،12126 ،12127 ،12128 ،12129 ،12130 ،12131 ،

12132 ،12133 ،12134 ،12135 ،12136 ،12137 ،12138 ،12139 ،12140 ،12141 ،12142 ،12143 ،12144 ،12145 ،12146 ،12147 ،

12148 ،12149 ،12150 ،12151 ،12152 ،12153 ،12154 ،12155 ،12156 

 گرایش کلیه فیزیک: 30963-)لیسانسفوق، لیسانس(ها گرایش کلیه شیمی: 30671-)لیسانسفوق، لیسانس(ها گرایش کلیه شناسی زیست: 30597

 دبیري: 32371-)لیسانسفوق، لیسانس(شناسی زیست دبیري: 32366-)لیسانسفوق، لیسانس(تجربی علوم دبیر: 32286-)لیسانسفوق، لیسانس(ها

  )لیسانسفوق، لیسانس(بیولوژي: 32380-)لیسانسفوق، لیسانس(شیمی دبیري: 32373-)لیسانسفوق، لیسانس(فیزیک

  دبیر فیزیک  12157
پذیرش ي دامنه( اهر -ورزقان-آذربایجان شرقی

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر فیزیک  12158
پذیرش ي دامنه( نقده  -اشنویه-آذربایجان غربی

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر فیزیک  12159
شوط  -ماکو -پلدشت -چالدران-آذربایجان غربی

  -پذیرش اموزش و پرورش) يدامنه(
  1  مرد  آزاد

  دبیر فیزیک  12160

-کوثر-خلخال-آبادپارس -بیله سوار-اردبیل-اردبیل

ي دامنه( سرعین -نیر-نمین-مشگین شهر-گرمی

  )و پرورش آموزشپذیرش 

  مرد / زن  آزاد
  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  4  مرد  آزاد  کرج-البرز  دبیر فیزیک  12161

  

ایران استخدام



١٤٢ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  پذیرش و محل خدمتدامنه   شغل  کد شغل محل

  دبیر فیزیک  12162
و  آموزشپذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  )پرورش
  3  مرد  آزاد

  دبیر فیزیک  12163
 و آموزشپذیرش ي دامنه( تنگستان  -بوشهر -بوشهر

  )پرورش
  1  زن  آزاد

  دبیر فیزیک  12164
ي دامنه( دشتی  -عسلویه -جم -کنگان-دیر-بوشهر

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  دبیر فیزیک  12165
ي دامنه( رباط کریم -اسالمشهر-بهارستان-تهران

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  دبیر فیزیک  12166
ي دامنه( قرچک -ورامین-پیشوا-پاکدشت-تهران

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  دبیر فیزیک  12167
و  آموزشپذیرش ي دامنه( فیروزه کوه -دماوند-تهران

  )پرورش
  1  مرد  آزاد

  دبیر فیزیک  12168
پذیرش ي دامنه( شهرقدس -مالرد-شهریار-تهران

  )و پرورش آموزش
  3  مرد  آزاد

  دبیر فیزیک  12169
 - فنوج – دلگان – ایرانشهر-سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)سرباز  (دامنه
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 6 : آقا( 8

  نفر) 2خانم 

  دبیر فیزیک  12170
 - نیکشهر – کنارك – چابهار-سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)قصرقند  (دامنه
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 5 : آقا( 6

  نفر) 1خانم 

  دبیر فیزیک  12171
 – سیب و سوران - سراوان-سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)خاش  (دامنه - مهرستان
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 4 : آقا( 5

  نفر) 1خانم 

  دبیر فیزیک  12172
-آبادفیروز-فراشبند-زرین دشت-داراب-جهرم-فارس

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( قیروکارزین 
  1  زن  آزاد

  دبیر فیزیک  12173
ي پذیرش دامنهشهربابک (-رفسنجان-انار-کرمان

  اموزش و پرورش)
  1  مرد  آزاد

  دبیر فیزیک  12174
 منوجان  -کهنوج -قلعه گنج-فاریاب-رودبار-کرمان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  دبیر فیزیک  12175
 مراوه تپه -کالله-گالیکش-گنبدکاووس-گلستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  دبیر فیزیک  12176
پذیرش ي دامنه( خمین -محالت-دلیجان-مرکزي

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر فیزیک  12177
پذیرش ي دامنه( اراك -شازند-خنداب-سربند-مرکزي

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر فیزیک  12178
 آموزشپذیرش ي دامنه( ساوه -زرندیه-نوبران-مرکزي

  )و پرورش
  1  مرد  آزاد

ایران استخدام  



١٤٣ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايشغل محلفهرست ادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیر فیزیک  12179
 آموزشپذیرش ي دامنه( سیریک  -جاسک -هرمزگان

  )و پرورش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 2 : آقا( 3

  نفر) 1خانم 

  دبیر فیزیک  12180
پذیرش ي دامنه( سندرك -بشاگرد-میناب-هرمزگان

  )و پرورش آموزش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

، 12167 ،12166، 12165، 12164، 12163، 12162، 12161، 12160، 12159، 12158، 12157يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی شرایط احراز

12168 ،12169 ،12170 ،12171 ،12172 ،12173 ،12174 ،12175 ،12176 ،12177 ،12178 ،12179 ،12180 

  )لیسانسفوق، لیسانس(فیزیک دبیري: 32371-)لیسانسفوق، لیسانس(ها گرایش کلیه فیزیک: 30963

  دبیر معارف اسالمی  12181
ي دامنه( تبریز -آذرشهر-اسکو-آذربایجان شرقی

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  دبیر معارف اسالمی  12182

عجب -مراغه-هشترود-چاراویماق-آذربایجان شرقی

ي دامنه( تبریز -اسکو-آذرشهر -ملکان-بناب -شیر

  )و پرورش آموزشپذیرش 

  1  مرد  آزاد

  دبیر معارف اسالمی  12183
صوماي -نازلو -سیلوانا -ارومیه -آذربایجان غربی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( انزل -برادوست
  2  مرد  آزاد

  معارف اسالمیدبیر   12184
 پذیرشي دامنه( سردشت  -پیرانشهر-آذربایجان غربی

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر معارف اسالمی  12185
پذیرش ي دامنه( چایپاره  -خوي-آذربایجان غربی

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  1  مرد  آزاد  سلماس-آذربایجان غربی  دبیر معارف اسالمی  12186

  مرد / زن  آزاد  کرج-البرز  اسالمیدبیر معارف   12187
  ، نفر 8 : آقا( 10

  نفر) 2خانم  

  دبیر معارف اسالمی  12188
و  آموزشپذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  )پرورش
  4  مرد  آزاد

  دبیر معارف اسالمی  12189
 و آموزشپذیرش ي دامنه( تنگستان  -بوشهر -بوشهر

  )پرورش
  1  مرد  آزاد

  2  مرد  آزاد  دشتستان-بوشهر  معارف اسالمیدبیر   12190

  دبیر معارف اسالمی  12191
ي دامنه( دشتی  -عسلویه -جم -کنگان-دیر-بوشهر

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  2  مرد  آزاد

  دبیر معارف اسالمی  12192
و  آموزشپذیرش ي دامنه( دیلم  -گناوه -بوشهر

  )پرورش
  2  مرد  آزاد

  دبیر معارف اسالمی  12193
ي دامنه( رباط کریم -اسالمشهر-بهارستان-تهران

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  دبیر معارف اسالمی  12194
ي دامنه( قرچک -ورامین-پیشوا-پاکدشت-تهران

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

ایران استخدام



١٤٤ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیر معارف اسالمی  12195
و  آموزشپذیرش ي دامنه( تهران -شمیرانات-تهران

  )پرورش
  20  مرد  آزاد

  دبیر معارف اسالمی  12196
پذیرش ي دامنه( شهرقدس -مالرد-شهریار-تهران

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر معارف اسالمی  12197
ي دامنه( درمیان -خوسف -بیرجند -خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  دبیر معارف اسالمی  12198
پذیرش ي دامنه( نهبندان -سربیشه-خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر معارف اسالمی  12199
پذیرش ي دامنه( زاوه -تربت حیدریه-خراسان رضوي

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر معارف اسالمی  12200
پذیرش ي دامنه( جغتاي -جوین-خراسان رضوي

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر معارف اسالمی  12201
پذیرش اموزش  يدامنهزاوه (-رشتخوار-خراسان رضوي

  -و پرورش)
  1  مرد  آزاد

  1  مرد  آزاد  سرخس-خراسان رضوي  دبیر معارف اسالمی  12202

  دبیر معارف اسالمی  12203
 -گرمه  -آبادبام وصفی  -اسفراین-خراسان شمالی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( جاجرم 
  1  مرد  آزاد

  دبیر معارف اسالمی  12204
 مانه وسمقان  -رازوجرگالن -بجنورد-خراسان شمالی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 2 : آقا( 4

  نفر) 2خانم 

  دبیر معارف اسالمی  12205
پذیرش ي دامنه( فاروج -شیروان-خراسان شمالی

  )و پرورش آموزش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 2 : آقا( 3

  نفر) 1خانم 

  دبیر معارف اسالمی  12206
ي دامنه( حمیدیه  -باوي  -کارون  -اهواز -خوزستان

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 2 : آقا( 3

  نفر) 1خانم 

  دبیر معارف اسالمی  12207

هفتکل  -دهدز  -صیدون  -باغملک  -ایذه -خوزستان

پذیرش ي دامنه( اندیکا  -اللی  -مسجدسلیمان  -

  )و پرورش آموزش

  2  مرد  آزاد

  دبیر معارف اسالمی  12208
-شوشتر -اندیمشک  -شوش  -دزفول -خوزستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( گتوند 
  2  مرد  آزاد

  دبیر معارف اسالمی  12209

-ان آباد -هویزه  -بستان - آزادگاندشت -خوزستان

ي دامنه( شادگان  -اروندکنار -خرمشهر-سوسنگرد

  )و پرورش آموزشپذیرش 

  1  مرد  آزاد

  دبیر معارف اسالمی  12210

-امیدیه-آغاجاري-بهبهان-رامشیر-رامهرمز-خوزستان

ي دامنه( بندرامام خمینی-ماهشهر-زیدون-هندیجان

  و پرورش آموزشپذیرش 

  1  مرد  آزاد

  

ایران استخدام



١٤٥ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیر معارف اسالمی  12211
ي دامنه( سلطانیه -خرمدره-خدابنده-ابهر-زنجان

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  دبیر معارف اسالمی  12212
 - فنوج – دلگان – ایرانشهر-سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)سرباز  (دامنه
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 7 : آقا( 13

  نفر) 6خانم  

  دبیر معارف اسالمی  12213
 - نیکشهر – کنارك – چابهار-سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)قصرقند  (دامنه
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 9 : آقا( 16

  نفر) 7خانم  

  دبیر معارف اسالمی  12214
 – سیب و سوران - سراوان-سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)خاش  (دامنه - مهرستان
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 9 : آقا( 16

  نفر) 7خانم  

  دبیر معارف اسالمی  12215
ي دامنهزاهدان (، میرجاوه -سیستان و بلوچستان

  پذیرش اموزش و پرورش)
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 2: (آقا3

  نفر) 1خانم 

  دبیر معارف اسالمی  12216
  - زهک –هامون  - نیمروز – سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)زابل  (دامنه - هیرمند
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 3 : آقا( 5

  نفر) 2خانم 

  دبیر معارف اسالمی  12217
-آبادفیروز-فراشبند-زرین دشت-داراب-جهرم-فارس

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( قیروکارزین 
  1  مرد  آزاد

  دبیر معارف اسالمی  12218
ي دامنه( مهر -گراش-خنج-الرستان-مردال-فارس

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  دبیر معارف اسالمی  12219
پذیرش ي دامنه(  آوج-بویین زهرا-تاکستان-قزوین

  )و پرورش آموزش
  2  مرد  آزاد

  دبیر معارف اسالمی  12220
و  آموزشپذیرش ي دامنه( البرز -قزوین-قزوین

  )پرورش
  1  مرد  آزاد

  معارف اسالمی دبیر  12221
پذیرش ي دامنه( سیرجان -رابر-بافت-ارزوییه-کرمان

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر معارف اسالمی  12222
پذیرش ي دامنه( شهربابک -رفسنجان-انار-کرمان

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیر معارف اسالمی  12223
 مینودشت -آبادعلی -رامیان-آزادشهر-گلستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  دبیر معارف اسالمی  12224
-رگزبند-کردکوي-بندرترکمن-قالآق-گرگان-گلستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( گمیشان 
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  دبیر معارف اسالمی  12225
 مراوه تپه -کالله-گالیکش-گنبدکاووس-گلستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  دبیر معارف اسالمی  12226
و  آموزشپذیرش ي دامنه( حویق  -استارا -گیالن

  )پرورش
  1  مرد  آزاد

  دبیر معارف اسالمی  12227
پذیرش ي دامنه( کیاشهر  -استانه اشرفیه -گیالن

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

ایران استخدام



١٤٦ 

 پرورش وزارت آموزش و	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد  آزاد  تالش-گیالن  دبیر معارف اسالمی  12228

  دبیر معارف اسالمی  12229
 رودبنه  -الهیجان  -سیاهکل  -دیلمان -گیالن

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  دبیر معارف اسالمی  12230

 -سنگر  -کوچصفهان -خمام  -رشت -گیالن

و  آموزشپذیرش ي دامنه( لشت نشا  -خشکبیجار 

  )پرورش

  مرد / زن  آزاد
  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  دبیر معارف اسالمی  12231
و  آموزشپذیرش ي دامنه( فومن  -شفت -گیالن

  )پرورش
  1  مرد  آزاد

  دبیر معارف اسالمی  12232
پذیرش ي دامنه( رودبار  - آبادرحمت  -عمارلو -گیالن

  )و پرورش آموزش
  1  زن  آزاد

  دبیر معارف اسالمی  12233
پذیرش اموزش  يدامنهدوره چگنی (-خرم اباد-لرستان

  -و پرورش)
  2  مرد  آزاد

  دبیر معارف اسالمی  12234
ي دامنه( فراهان -کمیجان-آشتیان-تفرش-مرکزي

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 3 : آقا( 4

  نفر) 1خانم 

  دبیر معارف اسالمی  12235
پذیرش ي دامنه( خمین -محالت-دلیجان-مرکزي

  )و پرورش آموزش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 4 : آقا( 5

  نفر) 1خانم 

  دبیر معارف اسالمی  12236
پذیرش ي دامنه( اراك -شازند-خنداب-سربند-مرکزي

  )و پرورش آموزش
  4  مرد  آزاد

  دبیر معارف اسالمی  12237
 آموزشپذیرش ي دامنه( ساوه -زرندیه-نوبران-مرکزي

  )و پرورش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 6 : آقا( 7

  نفر) 1خانم 

  دبیر معارف اسالمی  12238
 آموزشپذیرش ي دامنه( سیریک  -جاسک -هرمزگان

  )و پرورش
  1  مرد  آزاد

  دبیر معارف اسالمی  12239
 آموزشپذیرش ي دامنه( شهاب -هرمز-قشم-هرمزگان

  )و پرورش
  1  مرد  آزاد

  دبیر معارف اسالمی  12240
پذیرش ي دامنه( سندرك -بشاگرد-میناب-هرمزگان

  )و پرورش آموزش
  2  مرد  آزاد

  دبیر معارف اسالمی  12241
ي دامنه( قروه درجزین  -رزن  -سردرود -همدان

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  1  مرد  آزاد  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(  آبادبه -بافق-یزد  دبیر معارف اسالمی  12242

، 12191 ،12190، 12189، 12188، 12187، 12186، 12185، 12184، 12183، 12182، 12181يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی شرایط احراز

12192 ،12193 ،12194 ،12195 ،12196 ،12197 ،12198 ،12199 ،12200 ،12201 ،12202 ،12203 ،12204 ،12205 ،12206 ،12207 ،

12208 ،12209 ،12210 ،12211 ،12212 ،12213 ،12214 ،12215 ،12216 ،12217 ،12218 ،12219 ،12220 ،12221 ،12222 ،12223 ،

12224 ،12225 ،12226 ،12227 ،12228 ،12229 ،12230 ،12231 ،12232 ،12233 ،12234 ،12235 ،12236 ،12237 ،12238 ،12239 ،

12240 ،12241 ،12242 

-)لیسانسفوق(حوزوي 3 سطح: 30630-)لیسانس(حوزوي 2 سطح: 30629-)لیسانسفوق، لیسانس(ها گرایش کلیه - اسالمی معارف و الهیات: 30094

 -2:درجه تخصصی 32817-) لیسانسفوق، لیسانس(اسالمی معارف و الهیات دبیري: 32369-)لیسانسفوق، لیسانس(عربی و دینی دبیري: 32275

  حافظ کل قران(لیسانس,فوق لیسانس) -3:درجه تخصصی 32818-حافظ ممتاز قران(لیسانس,فوق لیسانس)

ایران استخدام



١٤٧ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  3  مرد  آزاد  کرج-البرز  دبیري تاریخ  12243

  دبیري تاریخ  12244
و  آموزشپذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  )پرورش
  1  مرد  آزاد

  دبیري تاریخ  12245
 يدامنهرباط کریم (-اسالمشهر-بهارستان-تهران

  -پذیرش اموزش و پرورش)
  1  مرد  آزاد

  دبیري تاریخ  12246
و  آموزشپذیرش ي دامنه( تهران -شمیرانات-تهران

  )پرورش
  2  مرد  آزاد

  دبیري تاریخ  12247
پذیرش ي دامنه( شهرقدس -مالرد-شهریار-تهران

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیري تاریخ  12248
 -گرمه  -آبادبام وصفی  -اسفراین-خراسان شمالی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( جاجرم 
  1  مرد  آزاد

  دبیري تاریخ  12249
 مانه وسمقان  -رازوجرگالن -بجنورد-خراسان شمالی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  2  مرد  آزاد

  دبیري تاریخ  12250
پذیرش ي دامنه( فاروج -شیروان-خراسان شمالی

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیري تاریخ  12251
 - فنوج – دلگان – ایرانشهر-سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)سرباز  (دامنه
  1  مرد  آزاد

  دبیري تاریخ  12252
 - فنوج – دلگان – ایرانشهر-سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)سرباز  (دامنه
  1  زن  آزاد

  دبیري تاریخ  12254
 - نیکشهر – کنارك – چابهار-سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)قصرقند  (دامنه
  1  زن  آزاد

  دبیري تاریخ  12253
 - نیکشهر – کنارك – چابهار-سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)قصرقند  (دامنه
  1  مرد  آزاد

  دبیري تاریخ  12255
 – سیب و سوران - سراوان-سیستان و بلوچستان

  پذیرش اموزش و پرورش) يدامنهخاش ( - مهرستان
  5  مرد  آزاد

  دبیري تاریخ  12256
 – سیب و سوران - سراوان-سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)خاش  (دامنه - مهرستان
  3  زن  آزاد

  دبیري تاریخ  12257
ي زاهدان  (دامنه  - میرجاوه-سیستان و بلوچستان

  پذیرش آموزش و پرورش)
  1  مرد  آزاد

  دبیري تاریخ  12258
  - زهک –هامون  - نیمروز – سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)زابل  (دامنه - هیرمند
  2  مرد  آزاد

  دبیري تاریخ  12259
ي دامنه( مهر -گراش-خنج-الرستان-مردال-فارس

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  

ایران استخدام  



١٤٨ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  شغل محلکد 

  دبیري تاریخ  12260
پذیرش ي دامنه( خمین -محالت-دلیجان-مرکزي

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیري تاریخ  12261
پذیرش ي دامنه( سندرك -بشاگرد-میناب-هرمزگان

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

، 12253 ،12252، 12251، 12250، 12249، 12248، 12247، 12246، 12245، 12244، 12243يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی شرایط احراز

12254 ،12255 ،12256 ،12257 ،12258 ،12259 ،12260 ،12261 

، لیسانس(تاریخ دبیري: 32353-)لیسانسفوق، لیسانس(اسالمی انقالب تاریخ: 30240-)لیسانسفوق، لیسانس(ها گرایش کلیه - تاریخ: 30238

  )لیسانسفوق

  دبیري جغرافیا  12262
شوط   -ماکو -پلدشت -چالدران-آذربایجان غربی

  ي پذیرش آموزش و پرورش)(دامنه
  1  مرد  آزاد

  3  مرد  آزاد  کرج-البرز  دبیري جغرافیا  12263

  دبیري جغرافیا  12264
و  آموزشپذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  )پرورش
  2  مرد  آزاد

  دبیري جغرافیا  12265
و  آموزشپذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  )پرورش
  1  زن  آزاد

  دبیري جغرافیا  12266
ي دامنه( قرچک -ورامین-پیشوا-پاکدشت-تهران

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  دبیري جغرافیا  12267
و  آموزشپذیرش ي دامنه( تهران -شمیرانات-تهران

  )پرورش
  3  مرد  آزاد

  دبیري جغرافیا  12268
پذیرش ي دامنه( شهرقدس -مالرد-شهریار-تهران

  )و پرورش آموزش
  2  مرد  آزاد

  دبیري جغرافیا  12269
 -گرمه  -آبادبام وصفی  -اسفراین-خراسان شمالی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( جاجرم 
  1  مرد  آزاد

  دبیري جغرافیا  12270
پذیرش ي دامنه( فاروج -شیروان-خراسان شمالی

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیري جغرافیا  12271
 - فنوج – دلگان – ایرانشهر-سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)سرباز  (دامنه
  1  زن  آزاد

  دبیري جغرافیا  12272
 - فنوج – دلگان – ایرانشهر-سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)سرباز  (دامنه
  2  مرد  آزاد

  دبیري جغرافیا  12273
 - نیکشهر – کنارك – چابهار-سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)قصرقند  (دامنه
  2  زن  آزاد

  دبیري جغرافیا  12274
 - نیکشهر – کنارك – چابهار-سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)قصرقند  (دامنه
  3  مرد  آزاد

  

ایران استخدام  



١٤٩ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیري جغرافیا  12275
 – سیب و سوران - سراوان-سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)خاش  (دامنه - مهرستان
  5  مرد  آزاد

  دبیري جغرافیا  12276
 – سیب و سوران - سراوان-سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)خاش  (دامنه - مهرستان
  3  زن  آزاد

  دبیري جغرافیا  12277
ي زاهدان  (دامنه  - میرجاوه-سیستان و بلوچستان

  پذیرش آموزش و پرورش)
  1  مرد  آزاد

  دبیري جغرافیا  12278
  - زهک –هامون  - نیمروز – سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)زابل  (دامنه - هیرمند
  1  مرد  آزاد

  دبیري جغرافیا  12279
 مراوه تپه -کالله-گالیکش-گنبدکاووس-گلستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  دبیري جغرافیا  12280

 -سنگر  -کوچصفهان -خمام  -رشت -گیالن

و  آموزشپذیرش ي دامنه( لشت نشا  -خشکبیجار 

  )پرورش

  1  مرد  آزاد

  دبیري جغرافیا  12281
پذیرش  يدامنهرودبار ( -رحمت اباد  -عمارلو -گیالن

  -اموزش و پرورش)
  1  مرد  آزاد

  دبیري جغرافیا  12282
 آموزشپذیرش ي دامنه( ساوه -زرندیه-نوبران-مرکزي

  )و پرورش
  1  مرد  آزاد

، 12272 ،12271، 12270، 12269، 12268، 12267، 12266، 12265، 12264، 12263، 12262يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی شرایط احراز

12273 ،12274 ،12275 ،12276 ،12277 ،12278 ،12279 ،12280 ،12281 ،12282 

، لیسانس(ها گرایش کلیه جغرافیا: 32792-)لیسانسفوق، لیسانس(جغرافیا دبیري: 32378-)لیسانسفوق، لیسانس(ها گرایش کلیه - ژئوفیزیک: 30613

  )لیسانسفوق

12283  
کار و ( دبیري حرفه و فن 

  فناوري)

ي دامنه( تبریز -آذرشهر-اسکو-آذربایجان شرقی

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  زن  آزاد

12285  
کار و ( دبیري حرفه و فن 

  فناوري)
  1  مرد  آزاد  سلماس-آذربایجان غربی

12286  
کار و ( دبیري حرفه و فن 

  فناوري)

ي دامنه(  آبادمرحمت -میاندواب-آذربایجان غربی

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

12287  
کار و ( دبیري حرفه و فن 

  فناوري)
  4  مرد  آزاد  کرج-البرز

12288  
کار و ( دبیري حرفه و فن 

  فناوري)

و  آموزشپذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  )پرورش
  3  مرد  آزاد

12289  
کار و ( دبیري حرفه و فن 

  فناوري)
  1  مرد  آزاد  دشتستان-بوشهر

12290  
کار و ( دبیري حرفه و فن 

  فناوري)

ي دامنه( دشتی  -عسلویه -جم -کنگان-دیر-بوشهر

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  2  مرد  آزاد

ایران استخدام



١٥٠ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايمحل فهرست شغلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

12291  
کار و ( دبیري حرفه و فن 

  فناوري)

و  آموزشپذیرش ي دامنه( تهران -شمیرانات-تهران

  )پرورش
  4  مرد  آزاد

12292  
کار و ( دبیري حرفه و فن 

  فناوري)

 خانمیرزا  -فالرد  -لردگان -چهارمحال و بختیاري

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

12294  
کار و ( دبیري حرفه و فن 

  فناوري)

پذیرش ي دامنه( قاینات -زیرکوه-خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

12295  
کار و ( دبیري حرفه و فن 

  فناوري)

پذیرش ي دامنه( فاروج -شیروان-خراسان شمالی

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

12296  
دبیري حرفه و فن (کار و 

  فناوري)

-شوشتر -اندیمشک  -شوش  -دزفول -خوزستان

  ي پذیرش اموزش و پرورش)دامنهگتوند (
  1  مرد  آزاد

12297  
کار و ( دبیري حرفه و فن 

  فناوري)

-ان آباد -هویزه  -بستان - آزادگاندشت -خوزستان

ي دامنه( شادگان  -اروندکنار -خرمشهر-سوسنگرد

  )و پرورش آموزشپذیرش 

  1  مرد  آزاد

12298  
کار و ( دبیري حرفه و فن 

  فناوري)

-امیدیه-آغاجاري-بهبهان-رامشیر-رامهرمز-خوزستان

ي دامنه( بندرامام خمینی-ماهشهر-زیدون-هندیجان

  و پرورش آموزشپذیرش 

  1  مرد  آزاد

12299  
کار و ( دبیري حرفه و فن 

  فناوري)

ي دامنه( سلطانیه -خرمدره-خدابنده-ابهر-زنجان

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

12300  
کار و ( دبیري حرفه و فن 

  فناوري)

ي دامنه( مهر -گراش-خنج-الرستان-مردال-فارس

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

12301  
کار و ( دبیري حرفه و فن 

  فناوري)

پذیرش ي دامنه(  آوج-بویین زهرا-تاکستان-قزوین

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

12302  
کار و ( دبیري حرفه و فن 

  فناوري)

 مینودشت -آبادعلی -رامیان-آزادشهر-گلستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

12303  
کار و ( دبیري حرفه و فن 

  فناوري)

 مراوه تپه -کالله-گالیکش-گنبدکاووس-گلستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

12304  
کار و ( دبیري حرفه و فن 

  فناوري)

پذیرش ي دامنه( خمین -محالت-دلیجان-مرکزي

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

12305  
دبیري حرفه و فن (کار و 

  فناوري)

پذیرش اموزش و  يدامنهساوه (-زرندیه-نوبران-مرکزي

  -پرورش)
  2  مرد  آزاد

12306  
کار و ( دبیري حرفه و فن 

  فناوري)

ي دامنه( کیش -شیب کوه -بندرلنگه-هرمزگان

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

12307  
کار و ( دبیري حرفه و فن 

  فناوري)

 آموزشپذیرش ي دامنه( سیریک  -جاسک -هرمزگان

  )و پرورش
  1  مرد  آزاد

  

ایران استخدام



١٥١ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

12308  
کار و ( دبیري حرفه و فن 

  فناوري)

و  آموزشپذیرش ي دامنه( رودخانه  -رودان-هرمزگان

  )پرورش
  1  مرد  آزاد

12309  
کار و ( دبیري حرفه و فن 

  فناوري)

 آموزشپذیرش ي دامنه( شهاب -هرمز-قشم-هرمزگان

  )و پرورش
  1  مرد  آزاد

12310  
کار و ( دبیري حرفه و فن 

  فناوري)

پذیرش ي دامنه( سندرك -بشاگرد-میناب-هرمزگان

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

12311  
کار و ( دبیري حرفه و فن 

  فناوري)
  1  مرد  آزاد  یزد-یزد

، 12295 ،12294، 12292، 12291، 12290، 12289، 12288، 12287، 12286، 12285، 12283 يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی شرایط احراز

12296 ،12297 ،12298 ،12299 ،12300 ،12301 ،12302 ،12303 ،12304 ،12305 ،12306 ،12307 ،12308 ،12309 ،12310 ،12311 

 مهندسی: 31351-)لیسانسفوق، لیسانس(ها گرایش کلیه عمران مهندسی: 31278-)لیسانسفوق، لیسانس(ها گرایش کلیه صنایع مهندسی: 31243

  )لیسانسفوق، لیسانس(ها گرایش کلیه مکانیک مهندسی: 31737-)لیسانسفوق، لیسانس(ها گرایش کلیه کامپیوتر

  دبیري هنر  12312
 سراب -هریس  -تبریز-آبادبستان-آذربایجان شرقی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  دبیري هنر  12313
ي هدامن( مرند -جلفا-تبریز-شبستر-آذربایجان شرقی

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  دبیري هنر  12314
صوماي -نازلو -سیلوانا -ارومیه -آذربایجان غربی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( انزل -برادوست
  2  مرد  آزاد

  1  مرد  آزاد  -بوکان-آذربایجان غربی  دبیري هنر  12315

  دبیري هنر  12316
 شوط  -ماکو -پلدشت -چالدران-آذربایجان غربی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  دبیري هنر  12317
ي دامنه(  آبادمرحمت -میاندواب-آذربایجان غربی

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  1  مرد  آزاد  کرج-البرز  دبیري هنر  12318

  دبیري هنر  12319
و  آموزشپذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  پرورش
  2  مرد  آزاد

  1  مرد  آزاد  دشتستان-بوشهر  دبیري هنر  12320

  دبیري هنر  12321
ي دامنه( دشتی  -عسلویه -جم -کنگان-دیر-بوشهر

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  دبیري هنر  12322
و  آموزشپذیرش ي دامنه( دیلم  -گناوه -بوشهر

  )پرورش
  1  مرد  آزاد

  دبیري هنر  12323
و  آموزشپذیرش ي دامنه( تهران -شمیرانات-تهران

  )پرورش
  6  مرد  آزاد

  

ایران استخدام



١٥٢ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیري هنر  12324
پذیرش ي دامنه( شهرقدس -مالرد-شهریار-تهران

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیري هنر  12325
پذیرش ي دامنه( قاینات -زیرکوه-خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیري هنر  12326
پذیرش ي دامنه( نهبندان -سربیشه-خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیري هنر  12327
 -گرمه  -آبادبام وصفی  -اسفراین-خراسان شمالی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( جاجرم 
  1  زن  آزاد

  دبیري هنر  12328
 مانه وسمقان  -رازوجرگالن -بجنورد-خراسان شمالی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  2  مرد  آزاد

  دبیري هنر  12329
 مانه وسمقان  -رازوجرگالن -بجنورد-خراسان شمالی

  بجنور-2098-)و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  زن  آزاد

  دبیري هنر  12330
پذیرش ي دامنه( فاروج -شیروان-خراسان شمالی

  )و پرورش آموزش
  2  مرد  آزاد

  دبیري هنر  12331
ي دامنه( سلطانیه -خرمدره-خدابنده-ابهر-زنجان

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  دبیري هنر  12332
 يدامنهطارم (-ماهنشان-زنجان-ایجرود-زنجان

  -پذیرش اموزش و پرورش)
  1  مرد  آزاد

  دبیري هنر  12333
 - فنوج – دلگان – ایرانشهر-سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)سرباز  (دامنه
  1  مرد  آزاد

  دبیري هنر  12334
 – سیب و سوران - سراوان-بلوچستانسیستان و 

  پذیرش اموزش و پرورش) يدامنهخاش ( - مهرستان
  1  مرد  آزاد

  دبیري هنر  12335
پذیرش ي دامنه( شهربابک -رفسنجان-انار-کرمان

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیري هنر  12336
 منوجان  -کهنوج -قلعه گنج-فاریاب-رودبار-کرمان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  دبیري هنر  12337
و  آموزشپذیرش ي دامنه( بردسیر  -کرمان-کرمان

  )پرورش
  1  مرد  آزاد

  دبیري هنر  12338
ي دامنه( باشت -گچساران-کهگیلویه و بویراحمد

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  دبیري هنر  12339
 مینودشت -آبادعلی -رامیان-آزادشهر-گلستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  دبیري هنر  12340
 مراوه تپه -کالله-گالیکش-گنبدکاووس-گلستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

ایران استخدام  



١٥٣ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیري هنر  12341
ي دامنه( فراهان -کمیجان-آشتیان-تفرش-مرکزي

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  دبیري هنر  12342
پذیرش ي دامنه( خمین -محالت-دلیجان-مرکزي

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیري هنر  12343
 آموزشپذیرش ي دامنه( ساوه -زرندیه-نوبران-مرکزي

  )و پرورش
  2  مرد  آزاد

  هنردبیري   12344
پذیرش ي دامنه( پارسیان -جناح-بستک-هرمزگان

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  دبیري هنر  12345
پذیرش ي دامنه( فین -ابوموسی -بندرعباس-هرمزگان

  )و پرورش آموزش
  1  زن  آزاد

  دبیري هنر  12346
ي دامنه( کیش -شیب کوه -بندرلنگه-هرمزگان

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  دبیري هنر  12347
 آموزشپذیرش ي دامنه( سیریک  -جاسک -هرمزگان

  )و پرورش
  1  مرد  آزاد

  دبیري هنر  12348
و  آموزشپذیرش ي دامنه( رودخانه  -رودان-هرمزگان

  )پرورش
  1  مرد  آزاد

  دبیري هنر  12349
پذیرش اموزش  يدامنهشهاب (-هرمز-قشم-هرمزگان

  -و پرورش)
  1  مرد  آزاد

  دبیري هنر  12350
پذیرش ي دامنه( سندرك -بشاگرد-میناب-هرمزگان

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

، 12322 ،12321، 12320، 12319، 12318، 12317، 12316، 12315، 12314، 12313، 12312يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی شرایط احراز

12323 ،12324 ،12325 ،12326 ،12327 ،12328 ،12329 ،12330 ،12331 ،12332 ،12333 ،12334 ،12335 ،12336 ،12337 ،12338 ،

12339 ،12340 ،12341 ،12342 ،12343 ،12344 ،12345 ،12346 ،12347 ،12348 ،12349 ،12350  

: 31136-)لیسانسفوق، لیسانس(معماري: 31131-)لیسانسفوق، لیسانس(تصویرسازي: 30293-)لیسانسفوق، لیسانس(تصویري ارتباط: 30052

  )لیسانسفوق، لیسانس(ها گرایش کلیه هنر: 32791-)لیسانسفوق، لیسانس(نقاشی: 31419-)لیسانسفوق، لیسانس(منظر معماري

  علوم اجتماعی  12351
پذیرش ي دامنه( چایپاره  -خوي-آذربایجان غربی

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  علوم اجتماعی  12352
ي دامنه(  آبادمرحمت -میاندواب-آذربایجان غربی

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  4  مرد  آزاد  کرج-البرز  علوم اجتماعی  12353

  علوم اجتماعی  12354
و  آموزشپذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  )پرورش
  2  مرد  آزاد

  علوم اجتماعی  12355
 و آموزشپذیرش ي دامنه( تنگستان  -بوشهر -بوشهر

  )پرورش
  1  مرد  آزاد

  

ایران استخدام
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١٥٤ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  علوم اجتماعی  12356
ي دامنه( دشتی  -عسلویه -جم -کنگان-دیر-بوشهر

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  علوم اجتماعی  12357
و  آموزشپذیرش ي دامنه( دیلم  -گناوه -بوشهر

  )پرورش
  1  مرد  آزاد

  علوم اجتماعی  12358
ي دامنه( رباط کریم -اسالمشهر-بهارستان-تهران

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  2  مرد  آزاد

  علوم اجتماعی  12359
و  آموزشپذیرش ي دامنه( تهران -شمیرانات-تهران

  )پرورش
  7  مرد  آزاد

  علوم اجتماعی  12360
پذیرش ي دامنه( شهرقدس -مالرد-شهریار-تهران

  )و پرورش آموزش
  7  مرد  آزاد

  علوم اجتماعی  12361
ي دامنه( دستگردان -طبس-بشرویه-خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  علوم اجتماعی  12362
ي دامنه( درمیان -خوسف -بیرجند -خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  علوم اجتماعی  12363
پذیرش ي دامنه( نهبندان -سربیشه-خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  علوم اجتماعی  12364
 -گرمه  -آبادبام وصفی  -اسفراین-خراسان شمالی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( جاجرم 
  2  مرد  آزاد

  علوم اجتماعی  12365
 مانه وسمقان  -رازوجرگالن -بجنورد-خراسان شمالی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  علوم اجتماعی  12366

هفتکل  -دهدز  -صیدون  -باغملک  -ایذه -خوزستان

پذیرش ي دامنه( اندیکا  -اللی  -مسجدسلیمان  -

  )و پرورش آموزش

  1  مرد  آزاد

  علوم اجتماعی  12367
-شوشتر -اندیمشک  -شوش  -دزفول -خوزستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( گتوند 
  1  مرد  آزاد

  علوم اجتماعی  12368

-امیدیه-آغاجاري-بهبهان-رامشیر-رامهرمز-خوزستان

ي دامنه( بندرامام خمینی-ماهشهر-زیدون-هندیجان

  و پرورش آموزشپذیرش 

  2  مرد  آزاد

  علوم اجتماعی  12369
 آموزشپذیرش ي دامنه( مهدي شهر  -سرخه-سمنان

  )و پرورش
  1  مرد  آزاد

  اجتماعی علوم  12370
پذیرش ي دامنه( بیارجمند  -بسطام -میامی -سمنان

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  علوم اجتماعی  12371
 - فنوج – دلگان – ایرانشهر-سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)سرباز  (دامنه
  7  مرد  آزاد

  

ایران استخدام



١٥٥ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  علوم اجتماعی  12372
 - فنوج – دلگان – ایرانشهر-سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)سرباز  (دامنه
  4  زن  آزاد

  علوم اجتماعی  12373
 - نیکشهر – کنارك – چابهار-سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)قصرقند  (دامنه
  5  زن  آزاد

  علوم اجتماعی  12374
 - نیکشهر – کنارك – چابهار-سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)قصرقند  (دامنه
  10  مرد  آزاد

  علوم اجتماعی  12375
 – سیب و سوران - سراوان-سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)خاش  (دامنه - مهرستان
  12  مرد  آزاد

  اجتماعیعلوم   12376
 – سیب و سوران - سراوان-سیستان و بلوچستان

  پذیرش اموزش و پرورش) يدامنهخاش ( - مهرستان
  6  زن  آزاد

  علوم اجتماعی  12378
ي زاهدان  (دامنه  - میرجاوه-سیستان و بلوچستان

  پذیرش آموزش و پرورش)
  3  مرد  آزاد

  علوم اجتماعی  12377
ي زاهدان  (دامنه  - میرجاوه-سیستان و بلوچستان

  پذیرش آموزش و پرورش)
  1  زن  آزاد

  علوم اجتماعی  12379
  - زهک –هامون  - نیمروز – سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)زابل  (دامنه - هیرمند
  4  مرد  آزاد

  علوم اجتماعی  12380
  - زهک –هامون  - نیمروز – سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)زابل  (دامنه - هیرمند
  1  زن  آزاد

  علوم اجتماعی  12381
 و آموزشپذیرش ي دامنه( قزوین -البرز-آبیک-قزوین

  )پرورش
  1  مرد  آزاد

  علوم اجتماعی  12382
پذیرش ي دامنه(  آوج-بویین زهرا-تاکستان-قزوین

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  علوم اجتماعی  12383
پذیرش ي دامنه( سیرجان -رابر-بافت-ارزوییه-کرمان

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  علوم اجتماعی  12384
و  آموزشپذیرش ي دامنه( کوهبنان -راور-زرند-کرمان

  )پرورش
  1  مرد  آزاد

  علوم اجتماعی  12385
 مراوه تپه -کالله-گالیکش-گنبدکاووس-گلستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  علوم اجتماعی  12386
پذیرش ي دامنه( خمین -محالت-دلیجان-مرکزي

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  علوم اجتماعی  12387
پذیرش ي دامنه( اراك -شازند-خنداب-سربند-مرکزي

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  علوم اجتماعی  12389
 آموزشپذیرش ي دامنه( ساوه -زرندیه-نوبران-مرکزي

  )و پرورش
  1  زن  آزاد

ایران استخدام  



١٥٦ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  علوم اجتماعی  12388
 آموزشپذیرش ي دامنه( ساوه -زرندیه-نوبران-مرکزي

  )و پرورش
  4  مرد  آزاد

  علوم اجتماعی  12390
پذیرش ي دامنه( فین -ابوموسی -بندرعباس-هرمزگان

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  علوم اجتماعی  12391
ي دامنه( کیش -شیب کوه -بندرلنگه-هرمزگان

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  علوم اجتماعی  12392
 آموزشپذیرش ي دامنه( سیریک  -جاسک -هرمزگان

  )و پرورش
  1  مرد  آزاد

  علوم اجتماعی  12393
 آموزشپذیرش ي دامنه( سیریک  -جاسک -هرمزگان

  )و پرورش
  1  زن  آزاد

  علوم اجتماعی  12394
و  آموزشپذیرش ي دامنه( رودخانه  -رودان-هرمزگان

  )پرورش
  1  مرد  آزاد

  علوم اجتماعی  12395
پذیرش اموزش  يدامنهشهاب (-هرمز-قشم-هرمزگان

  -و پرورش)
  1  مرد  آزاد

  اجتماعیعلوم   12396
پذیرش ي دامنه( سندرك -بشاگرد-میناب-هرمزگان

  )و پرورش آموزش
  2  مرد  آزاد

، 12361 ،12360، 12359، 12358، 12357، 12356، 12355، 12354، 12353، 12352، 12351يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی شرایط احراز

12362 ،12363 ،12364 ،12365 ،12366 ،12367 ،12368 ،12369 ،12370 ،12371 ،12372 ،12373 ،12374 ،12375 ،12376 ،12378 ،

12377 ،12379 ،12380 ،12381 ،12382 ،12383 ،12384 ،12385 ،12386 ،12387 ،12389 ،12388 ،12390 ،12391 ،12392 ،12393 ،

12394 ،12395 ،12396 

 مطالعات: 31108-)لیسانسفوق، لیسانس(ها گرایش کلیه - شناسی جامعه: 30358-)لیسانسفوق، لیسانس(اجتماعی ریزيبرنامه: 30155

 گرایش کلیه اجتماعی ارتباطات علوم: 32153-)لیسانسفوق، لیسانس(ها گرایش کلیه اجتماعی علوم: 31519-)لیسانسفوق، لیسانس(اجتماعی

  )لیسانسفوق، لیسانس(اجتماعی علوم دبیري: 32374-)لیسانسفوق، لیسانس(شناسی مردم: 32288-)لیسانسفوق، لیسانس(ها

  مراقب سالمت  12397
ي هدامن( مرند -جلفا-تبریز-شبستر-آذربایجان شرقی

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  زن  آزاد

  مراقب سالمت  12398
صوماي -نازلو -سیلوانا -ارومیه -آذربایجان غربی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( انزل -برادوست
  1  زن  آزاد

  1  زن  آزاد  بوکان-آذربایجان غربی  مراقب سالمت  12399

  مراقب سالمت  12400
 پذیرشي دامنه( سردشت  -پیرانشهر-آذربایجان غربی

  )و پرورش آموزش
  1  زن  آزاد

  مراقب سالمت  12401
پذیرش ي دامنه( چایپاره  -خوي-آذربایجان غربی

  )و پرورش آموزش
  1  زن  آزاد

  1  زن  آزاد  سلماس-آذربایجان غربی  مراقب سالمت  12402

  مراقب سالمت  12403
ي دامنه(  آبادمرحمت -میاندواب-آذربایجان غربی

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  زن  آزاد
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 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 
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  12  زن  آزاد  کرج-البرز  مراقب سالمت  12404

  سالمتمراقب   12405
و  آموزشپذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  )پرورش
  3  زن  آزاد

  1  زن  آزاد  دشتستان-بوشهر  مراقب سالمت  12406

  مراقب سالمت  12407
ي دامنه( دشتی  -عسلویه -جم -کنگان-دیر-بوشهر

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  زن  آزاد

  مراقب سالمت  12408
 يدامنهکریم ( رباط-اسالمشهر-بهارستان-تهران

  -پذیرش اموزش و پرورش)
  1  زن  آزاد

  مراقب سالمت  12409
پذیرش ي دامنه( شهرقدس -مالرد-شهریار-تهران

  )و پرورش آموزش
  1  زن  آزاد

  مراقب سالمت  12410
پذیرش ي دامنه( کیار  -اردل -چهارمحال و بختیاري

  )و پرورش آموزش
  1  زن  آزاد

  مراقب سالمت  12411
 خانمیرزا  -فالرد  -لردگان -چهارمحال و بختیاري

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  زن  آزاد

  مراقب سالمت  12412
پذیرش ي دامنه( قاینات -زیرکوه-خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزش
  1  زن  آزاد

  مراقب سالمت  12413
پذیرش ي دامنه( نهبندان -سربیشه-خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزش
  1  زن  آزاد

  مراقب سالمت  12414
ي دامنه( تربت جام -تایباد-باخرز-خراسان رضوي

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  زن  آزاد

  مراقب سالمت  12415
 رشتخوار -خواف-زاوه-تربت حیدریه-خراسان رضوي

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  زن  آزاد

  1  زن  آزاد  سبزوار-خراسان رضوي  مراقب سالمت  12416

  مراقب سالمت  12417
ي دامنه( چناران -فریمان-مشهد-خراسان رضوي

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  3  زن  آزاد

  مراقب سالمت  12418
 -گرمه  -آبادبام وصفی  -اسفراین-خراسان شمالی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( جاجرم 
  2  زن  آزاد

  مراقب سالمت  12419
پذیرش ي دامنه( فاروج -شیروان-خراسان شمالی

  )و پرورش آموزش
  1  زن  آزاد

  مراقب سالمت  12420
ي دامنه( خرم بید -پاسارگاد-بوانات-اقلید-هآباد-فارس

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  زن  آزاد

  مراقب سالمت  12421
-آبادفیروز-فراشبند-زرین دشت-داراب-جهرم-فارس

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( قیروکارزین 
  1  زن  آزاد

  سالمتمراقب   12422
ي دامنه( مهر -گراش-خنج-الرستان-مردال-فارس

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  2  زن  آزاد
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  مراقب سالمت  12423
پذیرش ي دامنه(  آوج-بویین زهرا-تاکستان-قزوین

  )و پرورش آموزش
  1  زن  آزاد

  مراقب سالمت  12424
پذیرش ي دامنه( قم  -خلجستان-آبادجعفر-کهک-قم

  )و پرورش آموزش
  1  زن  آزاد

  مراقب سالمت  12425
ي دامنه( باشت -گچساران-کهگیلویه و بویراحمد

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  زن  آزاد

  مراقب سالمت  12426
 لوداب -مارگون -دنا -یاسوج-کهگیلویه و بویراحمد

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  زن  آزاد

  مراقب سالمت  12427
-رگزبند-کردکوي-بندرترکمن-اق قال-گرگان-گلستان

  -پذیرش اموزش و پرورش) يدامنهگمیشان (
  22  زن  آزاد

  مراقب سالمت  12428
ي دامنه( فراهان -کمیجان-آشتیان-تفرش-مرکزي

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  7  زن  آزاد

  مراقب سالمت  12429
پذیرش ي دامنه( خمین -محالت-دلیجان-مرکزي

  )و پرورش آموزش
  2  زن  آزاد

  مراقب سالمت  12430
پذیرش ي دامنه( اراك -شازند-خنداب-سربند-مرکزي

  )و پرورش آموزش
  5  زن  آزاد

  مراقب سالمت  12431
 آموزشپذیرش ي دامنه( ساوه -زرندیه-نوبران-مرکزي

  )و پرورش
  7  زن  آزاد

، 12407 ،12406، 12405، 12404، 12403، 12402، 12401، 12400، 12399، 12398، 12397يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی شرایط احراز

12408 ،12409 ،12410 ،12411 ،12412 ،12413 ،12414 ،12415 ،12416 ،12417 ،12418 ،12419 ،12420 ،12421 ،12422 ،12423 ،

12424 ،12425 ،12426 ،12427 ،12428 ،12429 ،12430 ،12431 

-)لیسانسفوق، لیسانس(پرستاري: 30218-)لیسانسفوق، لیسانس(مدارس بهداشت: 30181-)لیسانسفوق، لیسانس(عمومی بهداشت: 30177

  )لیسانسفوق، لیسانس(مامایی: 30987-)لیسانسفوق، لیسانس(تغذیه: 30300

  مربی امور تربیتی مدارس  12432
پذیرش ي دامنه( اهر -ورزقان-آذربایجان شرقی

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  مربی امور تربیتی مدارس  12433
صوماي -نازلو -سیلوانا -ارومیه -آذربایجان غربی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( انزل -برادوست
  2  مرد  آزاد

  مربی امور تربیتی مدارس  12434
ي دامنه( کشاورز  -شاهین دژ -تکاب-آذربایجان غربی

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  مربی امور تربیتی مدارس  12435
 شوط  -ماکو -پلدشت -چالدران-آذربایجان غربی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  مربی امور تربیتی مدارس  12436
پذیرش ي دامنه( چایپاره  -خوي-آذربایجان غربی

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  1  مرد  آزاد  سلماس-آذربایجان غربی  مربی امور تربیتی مدارس  12437
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  مربی امور تربیتی مدارس  12438
ي دامنه(  آبادمرحمت -میاندواب-آذربایجان غربی

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  مربی امور تربیتی مدارس  12439

-کوثر-خلخال-آبادپارس -بیله سوار-اردبیل-اردبیل

ي دامنه( سرعین -نیر-نمین-مشگین شهر-گرمی

  )و پرورش آموزشپذیرش 

  1  مرد  آزاد

  11  مرد  آزاد  کرج-البرز  مربی امور تربیتی مدارس  12440

  مربی امور تربیتی مدارس  12441
و  آموزشپذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  )پرورش
  7  مرد  آزاد

  مربی امور تربیتی مدارس  12442
 و آموزشپذیرش ي دامنه( تنگستان  -بوشهر -بوشهر

  )پرورش
  1  مرد  آزاد

  2  مرد  آزاد  دشتستان-بوشهر  مربی امور تربیتی مدارس  12443

  مربی امور تربیتی مدارس  12444
ي دامنه( دشتی  -عسلویه -جم -کنگان-دیر-بوشهر

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  4  مرد  آزاد

  مربی امور تربیتی مدارس  12445
ي دامنه( دشتی  -عسلویه -جم -کنگان-دیر-بوشهر

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  زن  آزاد

  مربی امور تربیتی مدارس  12446
 يدامنهقرچک (-ورامین-پیشوا-پاکدشت-تهران

  -پذیرش اموزش و پرورش)
  1  مرد  آزاد

  مربی امور تربیتی مدارس  12447
و  آموزشپذیرش ي دامنه( تهران -شمیرانات-تهران

  )پرورش
  24  مرد  آزاد

  مربی امور تربیتی مدارس  12448
ي دامنه( دستگردان -طبس-بشرویه-خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  مربی امور تربیتی مدارس  12449
ي دامنه( درمیان -خوسف -بیرجند -خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  مربی امور تربیتی مدارس  12450
ي دامنه( درمیان -خوسف -بیرجند -خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  زن  آزاد

  مدارسمربی امور تربیتی   12451
پذیرش ي دامنه( قاینات -زیرکوه-خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزش
  1  زن  آزاد

  مربی امور تربیتی مدارس  12452
پذیرش ي دامنه( قاینات -زیرکوه-خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزش
  2  مرد  آزاد

  مربی امور تربیتی مدارس  12453
پذیرش ي دامنه( نهبندان -سربیشه-خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزش
  1  زن  آزاد

  مربی امور تربیتی مدارس  12454
پذیرش ي دامنه( سرایان -فردوس-خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  مربی امور تربیتی مدارس  12455
پذیرش ي دامنه( زاوه -تربت حیدریه-خراسان رضوي

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد
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  مربی امور تربیتی مدارس  12456
پذیرش ي دامنه( جغتاي -جوین-خراسان رضوي

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  مربی امور تربیتی مدارس  12457
پذیرش ي دامنه( زاوه -رشتخوار-خراسان رضوي

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  1  مرد  آزاد  سرخس-خراسان رضوي  مربی امور تربیتی مدارس  12458

  مربی امور تربیتی مدارس  12459
 -گرمه  -آبادبام وصفی  -اسفراین-خراسان شمالی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( جاجرم 
  3  مرد  آزاد

  مربی امور تربیتی مدارس  12460
 مانه وسمقان  -رازوجرگالن -بجنورد-خراسان شمالی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  4  مرد  آزاد

  مربی امور تربیتی مدارس  12461
 مانه وسمقان  -رازوجرگالن -بجنورد-خراسان شمالی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  زن  آزاد

  مربی امور تربیتی مدارس  12462
پذیرش ي دامنه( فاروج -شیروان-خراسان شمالی

  )و پرورش آموزش
  2  مرد  آزاد

  مربی امور تربیتی مدارس  12463

هفتکل  -دهدز  -صیدون  -باغملک  -ایذه -خوزستان

پذیرش ي دامنه( اندیکا  -اللی  -مسجدسلیمان  -

  )و پرورش آموزش

  1  مرد  آزاد

  مربی امور تربیتی مدارس  12464
-شوشتر -اندیمشک  -شوش  -دزفول -خوزستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( گتوند 
  1  مرد  آزاد

  مربی امور تربیتی مدارس  12465

-ابادان  -هویزه  -بستان -دشت ازادگان -خوزستان

 يدامنهشادگان ( -اروندکنار -خرمشهر-سوسنگرد

  -پذیرش اموزش و پرورش)

  1  مرد  آزاد

  تربیتی مدارسمربی امور   12466

-امیدیه-آغاجاري-بهبهان-رامشیر-رامهرمز-خوزستان

ي دامنه( بندرامام خمینی-ماهشهر-زیدون-هندیجان

  و پرورش آموزشپذیرش 

  1  مرد  آزاد

  مربی امور تربیتی مدارس  12467
ي دامنه( سلطانیه -خرمدره-خدابنده-ابهر-زنجان

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  تربیتی مدارس مربی امور  12468
و  آموزشپذیرش ي دامنه(  آبادامیر -دامغان -سمنان

  )پرورش
  1  مرد  آزاد

  مربی امور تربیتی مدارس  12469
ي دامنه( مهدي شهر  -سرخه  -سمنان -سمنان

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  مربی امور تربیتی مدارس  12470
 - فنوج – دلگان – ایرانشهر-سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)سرباز  (دامنه
  1  مرد  آزاد

  مربی امور تربیتی مدارس  12471
 - نیکشهر – کنارك – چابهار-سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)قصرقند  (دامنه
  1  مرد  آزاد
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  مربی امور تربیتی مدارس  12472
 - نیکشهر – کنارك – چابهار-سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)قصرقند  (دامنه
  1  زن  آزاد

  مربی امور تربیتی مدارس  12473
 – سیب و سوران - سراوان-سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)خاش  (دامنه - مهرستان
  1  زن  آزاد

  مربی امور تربیتی مدارس  12474
 – سیب و سوران - سراوان-سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)خاش  (دامنه - مهرستان
  2  مرد  آزاد

  مربی امور تربیتی مدارس  12475
ي زاهدان  (دامنه  - میرجاوه-سیستان و بلوچستان

  پذیرش آموزش و پرورش)
  1  مرد  آزاد

  مربی امور تربیتی مدارس  12476
  - زهک –هامون  - نیمروز – سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)زابل  (دامنه - هیرمند
  1  مرد  آزاد

  مربی امور تربیتی مدارس  12477
ي دامنه( خرم بید -پاسارگاد-بوانات-اقلید-هآباد-فارس

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  مربی امور تربیتی مدارس  12478
-آبادفیروز-فراشبند-زرین دشت-داراب-جهرم-فارس

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( قیروکارزین 
  1  مرد  آزاد

  مربی امور تربیتی مدارس  12479
ي دامنه( مهر -گراش-خنج-الرستان-مردال-فارس

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  مربی امور تربیتی مدارس  12480
 و آموزشپذیرش ي دامنه( قزوین -البرز-آبیک-قزوین

  )پرورش
  2  مرد  آزاد

  مربی امور تربیتی مدارس  12481
 و آموزشپذیرش ي دامنه( قزوین -البرز-آبیک-قزوین

  )پرورش
  1  زن  آزاد

  مربی امور تربیتی مدارس  12482
پذیرش ي دامنه(  آوج-بویین زهرا-تاکستان-قزوین

  )و پرورش آموزش
  2  مرد  آزاد

  مربی امور تربیتی مدارس  12483
پذیرش ي دامنه(  آوج-بویین زهرا-تاکستان-قزوین

  )و پرورش آموزش
  1  زن  آزاد

  مربی امور تربیتی مدارس  12484

-جیرفت-سیرجان-رابر-بردسیر-بافت-ارزوئیه-کرمان

بم -کهنوج-منوجان -قلعه گنج-فاریاب-آبادعنبر-رودبار

و  آموزشپذیرش ي دامنه( نرماشیر -فهرج -ریگان -

  )پرورش

  1  مرد  آزاد

  مربی امور تربیتی مدارس  12485
پذیرش ي دامنه( سیرجان -رابر-بافت-ارزوییه-کرمان

  )و پرورش آموزش
  2  مرد  آزاد

  مربی امور تربیتی مدارس  12486
پذیرش ي دامنه( شهربابک -رفسنجان-انار-کرمان

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  مربی امور تربیتی مدارس  12487
پذیرش ي دامنه( نرماشیر -فهرج-ریگان-بم-کرمان

  )و پرورش آموزش
  2  مرد  آزاد

  

ایران استخدام



١٦٢ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  مربی امور تربیتی مدارس  12488
 منوجان  -کهنوج -قلعه گنج-فاریاب-رودبار-کرمان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  2  مرد  آزاد

  مربی امور تربیتی مدارس  12489
و  آموزشپذیرش ي دامنه( کوهبنان -راور-زرند-کرمان

  )پرورش
  1  مرد  آزاد

  1  مرد  آزاد  کرمانشاه-کرمانشاه  مدارسمربی امور تربیتی   12490

  مربی امور تربیتی مدارس  12491
و  آموزشپذیرش ي دامنه( بردسیر  -کرمان-کرمان

  )پرورش
  1  مرد  آزاد

  مربی امور تربیتی مدارس  12492
ي دامنه( باشت -گچساران-کهگیلویه و بویراحمد

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  مدارسمربی امور تربیتی   12493
-رگزبند-کردکوي-بندرترکمن-قالآق-گرگان-گلستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( گمیشان 
  1  مرد  آزاد

  مربی امور تربیتی مدارس  12494
ي دامنه( فراهان -کمیجان-آشتیان-تفرش-مرکزي

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  زن  آزاد

  مربی امور تربیتی مدارس  12495
 يدامنهفراهان (-کمیجان-اشتیان-تفرش-مرکزي

  -پذیرش اموزش و پرورش)
  2  مرد  آزاد

  مربی امور تربیتی مدارس  12496
پذیرش ي دامنه( خمین -محالت-دلیجان-مرکزي

  )و پرورش آموزش
  2  مرد  آزاد

  مربی امور تربیتی مدارس  12497
 آموزشپذیرش ي دامنه( ساوه -زرندیه-نوبران-مرکزي

  )و پرورش
  3  مرد  آزاد

  مربی امور تربیتی مدارس  12498
 آموزشپذیرش ي دامنه( سیریک  -جاسک -هرمزگان

  )و پرورش
  1  مرد  آزاد

  مربی امور تربیتی مدارس  12499
 آموزشپذیرش ي دامنه( شهاب -هرمز-قشم-هرمزگان

  )و پرورش
  1  مرد  آزاد

  مربی امور تربیتی مدارس  12500
پذیرش ي دامنه( سندرك -بشاگرد-میناب-هرمزگان

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

، 12442 ،12441، 12440، 12439، 12438، 12437، 12436، 12435، 12434، 12433، 12432يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی شرایط احراز

12443 ،12444 ،12445 ،12446 ،12447 ،12448 ،12449 ،12450 ،12451 ،12452 ،12453 ،12454 ،12455 ،12456 ،12457 ،12458 ،

12459 ،12460 ،12461 ،12462 ،12463 ،12464 ،12465 ،12466 ،12467 ،12468 ،12469 ،12470 ،12471 ،12472 ،12473 ،12474 ،

12475 ،12476 ،12477 ،12478 ،12479 ،12480 ،12481 ،12482 ،12483 ،12484 ،12485 ،12486 ،12487 ،12488 ،12489 ،12490 ،

12491 ،12492 ،12493 ،12494 ،12495 ،12496 ،12497 ،12498 ،12499 ،12500 

: 30629-)لیسانسفوق، لیسانس(ها گرایش کلیه شناسی روان: 30509-)لیسانسفوق، لیسانس(ها گرایش کلیه - اسالمی معارف و الهیات: 30094

 علوم: 30802-)لیسانسفوق، لیسانس(ها گرایش کلیه تربیتی علوم: 30760-)لیسانسفوق(حوزوي 3 سطح: 30630-)لیسانس(حوزوي 2 سطح

حافظ کل  -3:درجه تخصصی 32818-حافظ ممتاز قران(لیسانس,فوق لیسانس) -2:درجه تخصصی 32817- )لیسانسفوق، لیسانس(قرانی

  قران(لیسانس,فوق لیسانس)

  مشاوره  12501
 پذیرشي دامنه( سردشت  -پیرانشهر-آذربایجان غربی

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

ایران استخدام



١٦٣ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  مشاوره  12502
پذیرش ي دامنه( چایپاره  -خوي-آذربایجان غربی

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  1  مرد  آزاد  سلماس-آذربایجان غربی  مشاوره  12503

  8  مرد  آزاد  کرج-البرز  مشاوره  12504

  مشاوره  12505
و  آموزشپذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  )پرورش
  2  مرد  آزاد

  مشاوره  12506
ي دامنه( دشتی  -عسلویه -جم -کنگان-دیر-بوشهر

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  مشاوره  12507
و  آموزشپذیرش ي دامنه( دیلم  -گناوه -بوشهر

  )پرورش
  1  مرد  آزاد

  مشاوره  12508
ي دامنه( رباط کریم -اسالمشهر-بهارستان-تهران

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  مشاوره  12509
و  آموزشپذیرش ي دامنه( تهران -شمیرانات-تهران

  )پرورش
  3  مرد  آزاد

  مشاوره  12510
پذیرش ي دامنه( سرایان -فردوس-خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  مشاوره  12511
پذیرش ي دامنه( زاوه -تربت حیدریه-خراسان رضوي

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  مشاوره  12512
پذیرش ي دامنه( جغتاي -جوین-خراسان رضوي

  )و پرورش آموزش
  2  مرد  آزاد

  1  مرد  آزاد  سرخس-خراسان رضوي  مشاوره  12513

  مشاوره  12514
پذیرش ي دامنه( فیروزه -نیشابور-خراسان رضوي

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  مشاوره  12515
پذیرش ي دامنه( فاروج -شیروان-خراسان شمالی

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  مشاوره  12516

هفتکل  -دهدز  -صیدون  -باغملک  -ایذه -خوزستان

پذیرش ي دامنه( اندیکا  -اللی  -مسجدسلیمان  -

  )و پرورش آموزش

  1  مرد  آزاد

  مشاوره  12517

-ان آباد -هویزه  -بستان - آزادگاندشت -خوزستان

ي دامنه( شادگان  -اروندکنار -خرمشهر-سوسنگرد

  )و پرورش آموزشپذیرش 

  1  مرد  آزاد

  مشاوره  12518

-امیدیه-اغاجاري-بهبهان-رامشیر-رامهرمز-خوزستان

 يدامنهبندرامام خمینی(-ماهشهر-زیدون-هندیجان

  )و پرورش آموزشپذیرش 

  1  مرد  آزاد

ایران استخدام  



١٦٤ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  مشاوره  12519
 - فنوج – دلگان – ایرانشهر-سیستان و بلوچستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( سرباز 
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 1 : آقا( 3

  نفر) 2خانم 

  مشاوره  12520
 - نیکشهر – کنارك – چابهار-سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)قصرقند  (دامنه
  1  زن  آزاد

  مشاوره  12521
 – سیب و سوران - سراوان-سیستان و بلوچستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( خاش  - مهرستان
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 4 : آقا( 7

  نفر) 3خانم 

  مشاوره  12522
ي زاهدان  (دامنه - میرجاوه-سیستان و بلوچستان

  پذیرش آموزش و پرورش)
  1  مرد  آزاد

  مشاوره  12523
  - زهک –هامون  - نیمروز – سیستان و بلوچستان

  ي پذیرش آموزش و پرورش)زابل  (دامنه - هیرمند
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 3 : آقا( 4

  نفر) 1خانم 

  مشاوره  12524
-آبادفیروز-فراشبند-زرین دشت-داراب-جهرم-فارس

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( قیروکارزین 
  1  مرد  آزاد

  مشاوره  12525
پذیرش ي دامنه( سیرجان -رابر-بافت-ارزوییه-کرمان

  )و پرورش آموزش
  2  مرد  آزاد

  مشاوره  12526
پذیرش ي دامنه( نرماشیر -فهرج-ریگان-بم-کرمان

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  مشاوره  12527
 منوجان  -کهنوج -قلعه گنج-فاریاب-رودبار-کرمان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  مشاوره  12528
و  آموزشپذیرش ي دامنه( کوهبنان -راور-زرند-کرمان

  )پرورش
  1  مرد  آزاد

  1  مرد  آزاد  کرمانشاه-کرمانشاه  مشاوره  12529

  مشاوره  12530
و  آموزشپذیرش ي دامنه( بردسیر  -کرمان-کرمان

  )پرورش
  1  مرد  آزاد

  مشاوره  12531
-رگزبند-کردکوي-بندرترکمن-قالآق-گرگان-گلستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( گمیشان 
  2  مرد  آزاد

  مشاوره  12532
 مراوه تپه -کالله-گالیکش-گنبدکاووس-گلستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 2 : آقا( 3

  نفر) 1خانم 

  1  مرد  آزاد  تالش-گیالن  مشاوره  12533

  مشاوره  12534

 -سنگر  -کوچصفهان -خمام  -رشت -گیالن

و  آموزشپذیرش ي دامنه( لشت نشا  -خشکبیجار 

  )پرورش

  1  زن  آزاد

  مشاوره  12535
 يدامنهفراهان (-کمیجان-اشتیان-تفرش-مرکزي

  -پذیرش اموزش و پرورش)
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 1: (آقا2

  نفر) 1خانم 

  

ایران استخدام  

http://telegram.me/iranestekhdam24


١٦٥ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  مشاوره  12536
پذیرش ي دامنه( خمین -محالت-دلیجان-مرکزي

  )و پرورش آموزش
  1  زن  آزاد

  مشاوره  12537
پذیرش ي دامنه( اراك -شازند-خنداب-سربند-مرکزي

  )و پرورش آموزش
  1  زن  آزاد

  مشاوره  12538
 آموزشپذیرش ي دامنه( ساوه -زرندیه-نوبران-مرکزي

  )و پرورش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  مشاوره  12539
پذیرش ي دامنه( پارسیان -جناح-بستک-هرمزگان

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  مشاوره  12540
پذیرش ي دامنه( فین -ابوموسی -بندرعباس-هرمزگان

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  مشاوره  12541
ي دامنه( کیش -شیب کوه -بندرلنگه-هرمزگان

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  مشاوره  12542
 آموزشپذیرش ي دامنه( سیریک  -جاسک -هرمزگان

  )و پرورش
  1  مرد  آزاد

  مشاوره  12543
و  آموزشپذیرش ي دامنه( رودخانه  -رودان-هرمزگان

  )پرورش
  1  مرد  آزاد

  مشاوره  12544
 آموزشپذیرش ي دامنه( شهاب -هرمز-قشم-هرمزگان

  )و پرورش
  1  مرد  آزاد

  مشاوره  12545
پذیرش ي دامنه( سندرك -بشاگرد-میناب-هرمزگان

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

، 12511 ،12510، 12509، 12508، 12507، 12506، 12505، 12504، 12503، 12502، 12501يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی شرایط احراز

12512 ،12513 ،12514 ،12515 ،12516 ،12517 ،12518 ،12519 ،12520 ،12521 ،12522 ،12523 ،12524 ،12525 ،12526 ،12527 ،

12528 ،12529 ،12530 ،12531 ،12532 ،12533 ،12534 ،12535 ،12536 ،12537 ،12538 ،12539 ،12540 ،12541 ،12542 ،12543 ،

12544 ،12545 

  )لیسانسفوق، لیسانس(ها گرایش کلیه مشاوره: 32793-)لیسانسفوق، لیسانس(ها گرایش کلیه شناسی روان: 30509

  الکتروتکنیک هنرآموز  12546
 سراب -هریس  -تبریز-آبادبستان -آذربایجان شرقی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  الکتروتکنیک هنرآموز  12547

عجب -مراغه-هشترود-چاراویماق-آذربایجان شرقی

ي دامنه( تبریز -اسکو-آذرشهر -ملکان-بناب -شیر

  )و پرورش آموزشپذیرش 

  1  مرد  آزاد

  الکتروتکنیک هنرآموز  12548
ي دامنه( اهر -کلیبر-خداافرین-آذربایجان شرقی

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  الکتروتکنیک هنرآموز  12549
پذیرش ي دامنه( اهر -ورزقان-آذربایجان شرقی

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  1  مرد  آزاد  کرج-البرز  الکتروتکنیک هنرآموز  12550

ایران استخدام



١٦٦ 

 و پرورشوزارت آموزش 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  هنراموز الکتروتکنیک  12551
ي پذیرش اموزش و دامنهساوجبالغ ( -نظراباد -البرز

  پرورش)
  2  مرد  آزاد

  1  مرد  آزاد  دشتستان-بوشهر  الکتروتکنیک هنرآموز  12552

  الکتروتکنیک هنرآموز  12553
ي دامنه( دشتی  -عسلویه -جم -کنگان-دیر-بوشهر

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  2  مرد  آزاد

  الکتروتکنیک هنرآموز  12554
پذیرش ي دامنه( شهرقدس -مالرد-شهریار-تهران

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  الکتروتکنیک هنرآموز  12555
ي دامنه( دستگردان -طبس-بشرویه-خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  الکتروتکنیک هنرآموز  12556
ي دامنه( درمیان -خوسف -بیرجند -خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  الکتروتکنیک هنرآموز  12557
پذیرش ي دامنه( نهبندان -سربیشه-خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  الکتروتکنیک هنرآموز  12558
پذیرش ي دامنه( سرایان -فردوس-خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  الکتروتکنیک هنرآموز  12559
پذیرش ي دامنه( جغتاي -جوین-خراسان رضوي

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  الکتروتکنیک هنرآموز  12560
ي دامنه( چناران -قوچان-درگز-خراسان رضوي

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  1  مرد  آزاد  سرخس-خراسان رضوي  الکتروتکنیک هنرآموز  12561

  الکتروتکنیک هنرآموز  12562
 -گرمه  -آبادبام وصفی  -اسفراین-خراسان شمالی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( جاجرم 
  1  مرد  آزاد

  الکتروتکنیک هنرآموز  12563
 مانه وسمقان  -رازوجرگالن -بجنورد-خراسان شمالی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  الکتروتکنیک هنرآموز  12564
ي دامنه( حمیدیه  -باوي  -کارون  -اهواز -خوزستان

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  الکتروتکنیک هنرآموز  12565

هفتکل  -دهدز  -صیدون  -باغملک  -ایذه -خوزستان

پذیرش ي دامنه( اندیکا  -اللی  -مسجدسلیمان  -

  )و پرورش آموزش

  1  مرد  آزاد

  الکتروتکنیک هنرآموز  12566

-ان آباد -هویزه  -بستان - آزادگاندشت -خوزستان

ي دامنه( شادگان  -اروندکنار -خرمشهر-سوسنگرد

  )و پرورش آموزشپذیرش 

  3  مرد  آزاد

  الکتروتکنیک هنرآموز  12567

-امیدیه-آغاجاري-بهبهان-رامشیر-رامهرمز-خوزستان

ي دامنه( بندرامام خمینی-ماهشهر-زیدون-هندیجان

  و پرورش آموزشپذیرش 

  1  مرد  آزاد

ایران استخدام



١٦٧ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  هنرآموز الکتروتکنیک   12568
 –فنوج  –دلگان  –ایرانشهر  –سیستان و بلوچستان 

  ي پذیرش آموزش و پرورش)سرباز (دامنه
  1  مرد  آزاد

  الکتروتکنیک هنرآموز  12569
 -نیکشهر  - کنارك – چابهار-سیستان و بلوچستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( قصرقند 
  2  مرد  آزاد

  الکتروتکنیک هنرآموز  12570
 – سیب و سوران - سراوان-سیستان و بلوچستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( خاش  - مهرستان
  2  مرد  آزاد

  الکتروتکنیک هنرآموز  12571
پذیرش ي دامنه( داراب -فسا-استهبان-نی ریز-فارس

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  الکتروتکنیک هنرآموز  12572
پذیرش ي دامنه( قم  -خلجستان-آبادجعفر-کهک-قم

  )و پرورش آموزش
  3  مرد  آزاد

  الکتروتکنیک هنرآموز  12573
پذیرش ي دامنه( شهربابک -رفسنجان-انار-کرمان

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  الکتروتکنیک هنرآموز  12574
 مینودشت -آبادعلی -رامیان-آزادشهر-گلستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  الکتروتکنیک هنرآموز  12575
-رگزبند-کردکوي-بندرترکمن-قالآق-گرگان-گلستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( گمیشان 
  1  مرد  آزاد

  الکتروتکنیک هنرآموز  12576
ي دامنه( املش  -لنگرود  -کومله  -اتاقور -گیالن

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  الکتروتکنیک هنرآموز  12577
 رودسر  - آبادرحیم  -کالچاي  -چابکسر -گیالن

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  الکتروتکنیک هنرآموز  12578
پذیرش ي دامنه( اراك -شازند-خنداب-سربند-مرکزي

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  الکتروتکنیک هنرآموز  12579
 آموزشپذیرش ي دامنه( ساوه -زرندیه-نوبران-مرکزي

  )و پرورش
  1  مرد  آزاد

، 12556 ،12555، 12554، 12553، 12552، 12551، 12550، 12549، 12548، 12547، 12546يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی شرایط احراز

12557 ،12558 ،12559 ،12560 ،12561 ،12562 ،12563 ،12564 ،12565 ،12566 ،12567 ،12568 ،12569 ،12570 ،12571 ،12572 ،

12573 ،12574 ،12575 ،12576 ،12577 ،12578 ،12579 

 مهندسی: 32803-)لیسانسفوق، لیسانس(کنترل گرایش برق مهندسی: 30151-)لیسانسفوق، لیسانس(قدرت گرایش برق مهندسی: 30148

 تکنولوژي مهندسی: 32805-)لیسانسفوق، لیسانس(کنترل تکنولوژي مهندسی: 32804-)لیسانسفوق، لیسانس(کنترل و قدرت گرایش برق تکنولوژي

  )لیسانسفوق، لیسانس(قدرت برق

  حسابداري هنرآموز  12580
 سراب -هریس  -تبریز-آبادبستان -آذربایجان شرقی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  2  مرد  آزاد

  مرد / زن  آزاد  کرج-البرز  حسابداري هنرآموز  12581
  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  

ایران استخدام



١٦٨ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  حسابداري هنرآموز  12582
و  آموزشپذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  )پرورش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  حسابداري هنرآموز  12583
ي دامنه( قرچک -ورامین-پیشوا-پاکدشت-تهران

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  2  مرد  آزاد

  حسابداري هنرآموز  12584
و  آموزشپذیرش ي دامنه( تهران -شمیرانات-تهران

  )پرورش
  1  مرد  آزاد

  حسابداري هنرآموز  12585
ي دامنه( درمیان -خوسف -بیرجند -خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  حسابداري هنرآموز  12586
پذیرش ي دامنه( قاینات -زیرکوه-خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  حسابداري هنرآموز  12587
پذیرش ي دامنه( نهبندان -سربیشه-خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  حسابداري هنرآموز  12588
پذیرش ي دامنه( جغتاي -جوین-خراسان رضوي

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  حسابداري هنرآموز  12589
ي دامنه( حمیدیه  -باوي  -کارون  -اهواز -خوزستان

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  حسابداري هنرآموز  12590
-شوشتر -اندیمشک  -شوش  -دزفول -خوزستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( گتوند 
  1  مرد  آزاد

  حسابداري هنرآموز  12591
 - فنوج – دلگان – ایرانشهر-سیستان و بلوچستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( سرباز 
  1  مرد  آزاد

  حسابداري هنرآموز  12592
 و آموزشپذیرش ي دامنه( قزوین -البرز-آبیک-قزوین

  )پرورش
  1  مرد  آزاد

  حسابداري هنرآموز  12593
ي دامنه( فراهان -کمیجان-آشتیان-تفرش-مرکزي

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  حسابداري هنرآموز  12594
پذیرش ي دامنه( خمین -محالت-دلیجان-مرکزي

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  حسابداري هنرآموز  12595
پذیرش ي دامنه( اراك -شازند-خنداب-سربند-مرکزي

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  حسابداري هنرآموز  12596
 آموزشپذیرش ي دامنه( ساوه -زرندیه-نوبران-مرکزي

  )و پرورش
  1  مرد  آزاد

  1  مرد  آزاد  میبد-یزد  حسابداري هنرآموز  12597

، 12590 ،12589، 12588، 12587، 12586، 12585، 12584، 12583، 12582، 12581، 12580يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی شرایط احراز

12591 ،12592 ،12593 ،12594 ،12595 ،12596 ،12597 

  )لیسانسفوق، لیسانس(ها گرایش کلیه حسابداري: 32304

ایران استخدام



١٦٩ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  زراعی و باغی هنرآموز  12598
ي دامنه( دستگردان -طبس-بشرویه-خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  1259 يشماره محل شغل تحصیلی شرایط احراز

 و زراعت مهندسی: 30546-)لیسانسفوق، لیسانس(گیاهی تولیدات تکنولوژي: 30342-)لیسانسفوق، لیسانس(زراعی تولیدات تکنولوژي: 30341

، لیسانس(باغبانی گرایش کشاورزي مهندسی: 31354-)لیسانسفوق، لیسانس(گیاهی تولیدات مهندسی: 31191-)لیسانسفوق، لیسانس(نباتات اصالح

 گیاه گرایش کشاورزي مهندسی: 31363-)لیسانسفوق، لیسانس(نباتات اصالح و زراعت گرایش کشاورزي مهندسی: 31357-)لیسانسفوق

، لیسانس(زینتی گیاه و گل پرورش کاربردي علمی: 32396-)لیسانسفوق، لیسانس(باغی تولیدات تکنولوژي: 32395-)لیسانسفوق، لیسانس(پزشکی

  )لیسانسفوق، لیسانس(پزشکی گیاه تکنولوژي مهندسی: 32812-)لیسانسفوق، لیسانس(افات تلفیقی مدیریت کاربردي علمی: 32397-)لیسانسفوق

  ساختمان هنرآموز  12599
ي دامنه( اهر -کلیبر-خداافرین-آذربایجان شرقی

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  ساختمان هنرآموز  12600
 -بناب-عجب شیر-ملکان-مراغه-آذربایجان شرقی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( اسکو -آذرشهر
  1  مرد  آزاد

  ساختمان هنرآموز  12601
ي دامنه( دستگردان -طبس-بشرویه-خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  ساختمان هنرآموز  12602
ي دامنه( درمیان -خوسف -بیرجند -خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  ساختمان هنرآموز  12603
پذیرش ي دامنه( قاینات -زیرکوه-خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  ساختمان هنرآموز  12604
پذیرش ي دامنه( سرایان -فردوس-خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  ساختمان هنرآموز  12605
 مانه وسمقان  -رازوجرگالن -بجنورد-خراسان شمالی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  ساختمان هنرآموز  12606
پذیرش ي دامنه( فاروج -شیروان-خراسان شمالی

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  ساختمان هنرآموز  12607

-امیدیه-آغاجاري-بهبهان-رامشیر-رامهرمز-خوزستان

ي دامنه( بندرامام خمینی-ماهشهر-زیدون-هندیجان

  و پرورش آموزشپذیرش 

  1  مرد  آزاد

  ساختمان هنرآموز  12608
پذیرش ي دامنه( داراب -فسا-استهبان-نی ریز-فارس

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  ساختمان هنرآموز  12609
 آموزشپذیرش ي دامنه( ساوه -زرندیه-نوبران-مرکزي

  )و پرورش
  1  مرد  آزاد

  1  مرد  آزاد  یزد-یزد  هنراموز ساختمان  12610

، 12609 ،12608، 12607، 12606، 12605، 12604، 12603، 12602، 12601، 12600، 12599يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی شرایط احراز

12610 

: 31262-)لیسانسفوق، لیسانس(ساختمان تکنولوژي مهندسی: 31202-)لیسانسفوق، لیسانس(ساختمان گرایش تکنولوژي مهندسی: 31198

 و معماري مهندسی: 32406-)لیسانسفوق، لیسانس(عمران اجرایی مهندسی: 32405-)لیسانسفوق، لیسانس(عمران گرایش عمران مهندسی

 گرایش عمران فناوري مهندسی: 32808-)لیسانسفوق، لیسانس(عمران گرایش عمران تکنولوژي مهندسی: 32407-)لیسانسفوق، لیسانس(شهرسازي

  )لیسانسفوق، لیسانس(سازي ساختمان

ایران استخدام



١٧٠ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  صنایع چوب هنرآموز  12611
پذیرش ي دامنه( قاینات -زیرکوه-خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  12611 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

، لیسانس( صنایع چوب: 30688-)لیسانسفوق، لیسانس( ي چوبیهاسازه: 30625-)لیسانسفوق، لیسانس( چوب شناسی و صنایع چوب: 30404

، لیسانس( ي چوبیهاسازهکارشناسی : 32358-)لیسانسفوق، لیسانس( گرایش صنایع چوب)( مهندسی صنایع چوب : 32357-)لیسانسفوق

-)لیسانسفوق، لیسانس( مهندسی تکنولوژي صنایع چوب و کاغذ: 32810-)لیسانسفوق، لیسانس( مهندسی صنایع مبلمان: 32359-)لیسانسفوق

  )لیسانسفوق، لیسانس( ي چوبیهامهندسی سازه: 32811

  1  زن  آزاد  کرج-البرز  هنرآموز طراحی و دوخت  12612

  12612 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

، لیسانس( طراحی پوشاك: 32410-)لیسانسفوق، لیسانس( طراحی لباس و خیاطی: 32409-)لیسانسفوق، لیسانس( طراحی و دوخت: 30705

  )لیسانسفوق، لیسانس( طراحی لباس: 32785-)لیسانسفوق، لیسانس( تکنولوژي طراحی و دوخت: 32411-)لیسانسفوق

  هنرآموز طراحی و دوخت  12613
و  آموزشپذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  )پرورش
  1  زن  آزاد

  هنرآموز طراحی و دوخت  12614
پذیرش ي دامنه( سرخس -تربت جام-خراسان رضوي

  )و پرورش آموزش
  1  زن  آزاد

  1  زن  آزاد  سرخس-خراسان رضوي  هنرآموز طراحی و دوخت  12615

  طراحی و دوختهنرآموز   12616
ي دامنه( مهر -گراش-خنج-الرستان-مردال-فارس

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  زن  آزاد

  1261، 12615، 12614، 12613 يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی شرایط احراز

، لیسانس(خیاطی و لباس طراحی: 32409-)لیسانسفوق، لیسانس(دوخت و طراحی: 30705-)لیسانسفوق، لیسانس(دوخت و طراحی دبیري: 30475

 طراحی: 32785-)لیسانسفوق، لیسانس(دوخت و طراحی تکنولوژي: 32411-)لیسانسفوق، لیسانس(پوشاك طراحی: 32410-)لیسانسفوق

  )لیسانسفوق، لیسانس(لباس

  1  مرد  آزاد  میانه-آذربایجان شرقی  هنراموز کامپیوتر  12617

  کامپیوتر هنرآموز  12618
صوماي -نازلو -سیلوانا -ارومیه -آذربایجان غربی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( انزل -برادوست
  1  مرد  آزاد

  1  زن  آزاد  کرج-البرز  کامپیوتر هنرآموز  12619

  کامپیوتر هنرآموز  12620
و  آموزشپذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  )پرورش
  1  مرد  آزاد

  کامپیوتر هنرآموز  12621
ي دامنه( دشتی  -عسلویه -جم -کنگان-دیر-بوشهر

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  2  مرد  آزاد

  کامپیوتر هنرآموز  12622
و  آموزشپذیرش ي دامنه( دیلم  -گناوه -بوشهر

  )پرورش
  1  زن  آزاد

  کامپیوتر هنرآموز  12623
ي دامنه( رباط کریم -اسالمشهر-بهارستان-تهران

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  

ایران استخدام



١٧١ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  کامپیوتر هنرآموز  12624
و  آموزشپذیرش ي دامنه( فیروزه کوه -دماوند-تهران

  )پرورش
  1  مرد  آزاد

  کامپیوتر هنرآموز  12625
و  آموزشپذیرش ي دامنه( تهران -شمیرانات-تهران

  )پرورش
  2  مرد  آزاد

  کامپیوتر هنرآموز  12626
پذیرش ي دامنه( شهرقدس -مالرد-شهریار-تهران

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  کامپیوتر هنرآموز  12627
ي دامنه( دستگردان -طبس-بشرویه-خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  کامپیوتر هنرآموز  12628
ي دامنه( درمیان -خوسف -بیرجند -خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 2 : آقا( 3

  نفر) 1خانم 

  کامپیوتر هنرآموز  12629
پذیرش ي دامنه( قاینات -زیرکوه-خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزش
  زنمرد /   آزاد

  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  کامپیوتر هنرآموز  12630
پذیرش ي دامنه( نهبندان -سربیشه-خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  کامپیوتر هنرآموز  12631
پذیرش ي دامنه( سرایان -فردوس-خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  کامپیوتر هنرآموز  12632
 رشتخوار -خواف-زاوه-تربت حیدریه-خراسان رضوي

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  زن  آزاد

  هنراموز کامپیوتر  12633
 يدامنهسبزوار (-داورزن-خوشاب-خراسان رضوي

  -پذیرش اموزش و پرورش)
  1  مرد  آزاد

  کامپیوتر هنرآموز  12634
ي دامنه( چناران -قوچان-درگز-خراسان رضوي

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  کامپیوتر هنرآموز  12635
پذیرش ي دامنه( زاوه -رشتخوار-خراسان رضوي

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  کامپیوتر هنرآموز  12636
 -گرمه  -آبادبام وصفی  -اسفراین-خراسان شمالی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( جاجرم 
  1  مرد  آزاد

  کامپیوتر هنرآموز  12637
ي دامنه( حمیدیه  -باوي  -کارون  -اهواز -خوزستان

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  کامپیوتر هنرآموز  12638

هفتکل  -دهدز  -صیدون  -باغملک  -ایذه -خوزستان

پذیرش ي دامنه( اندیکا  -اللی  -مسجدسلیمان  -

  )و پرورش آموزش

  3  مرد  آزاد

  کامپیوتر هنرآموز  12639
-شوشتر -اندیمشک  -شوش  -دزفول -خوزستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( گتوند 
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  

ایران استخدام



١٧٢ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  کامپیوتر هنرآموز  12640

-ان آباد -هویزه  -بستان - آزادگاندشت -خوزستان

ي دامنه( شادگان  -اروندکنار -خرمشهر-سوسنگرد

  )و پرورش آموزشپذیرش 

  2  مرد  آزاد

  کامپیوتر هنرآموز  12641
  - نیکشهر – کنارك – چابهار-سیستان و بلوچستان

  و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(قصرقند 
  10  مرد  آزاد

  کامپیوتر هنرآموز  12642
  - نیکشهر – کنارك – چابهار – سیستان و بلوچستان

  و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(قصرقند 
  1  زن  آزاد

  کامپیوتر هنرآموز  12643
ي دامنه( مهر -گراش-خنج-الرستان-مردال-فارس

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  کامپیوتر هنرآموز  12644
 و آموزشپذیرش ي دامنه( قزوین -البرز-آبیک-قزوین

  )پرورش
  1  مرد  آزاد

  کامپیوتر هنرآموز  12645
پذیرش ي دامنه( شهربابک -رفسنجان-انار-کرمان

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  کامپیوتر هنرآموز  12646
 منوجان  -کهنوج -قلعه گنج-فاریاب-رودبار-کرمان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  کامپیوتر هنرآموز  12647
  بهمیی-چرام-لنده-کهگیلویه-کهگیلویه و بویراحمد

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  کامپیوتر هنرآموز  12648
 مینودشت -آبادعلی -رامیان-آزادشهر-گلستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  کامپیوتر هنرآموز  12649
-رگزبند-کردکوي-بندرترکمن-قالآق-گرگان-گلستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( گمیشان 
  1  مرد  آزاد

  هنراموز کامپیوتر  12650
مراوه تپه -کالله-گالیکش-گنبدکاووس-گلستان

  -پذیرش اموزش و پرورش) يدامنه(
  1  مرد  آزاد

  کامپیوتر هنرآموز  12651
ي دامنه( دورود -ازنا-الیگودرز  -بروجرد -لرستان

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  کامپیوتر هنرآموز  12652
پذیرش ي دامنه( سلسله  -دلفان)(  آبادنور -لرستان

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  کامپیوتر هنرآموز  12653
 گلوگاه -بهشهر-نکا-میاندرود-ساري -مازندران

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  کامپیوتر هنرآموز  12654
پذیرش ي دامنه( خمین -محالت-دلیجان-مرکزي

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  کامپیوتر هنرآموز  12655
پذیرش ي دامنه( اراك -شازند-خنداب-سربند-مرکزي

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  

ایران استخدام  



١٧٣ 

 و پرورشوزارت آموزش 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  کامپیوتر هنرآموز  12656
 آموزشپذیرش ي دامنه( ساوه -زرندیه-نوبران-مرکزي

  )و پرورش
  مرد / زن  آزاد

  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  کامپیوتر هنرآموز  12657
 آموزشپذیرش ي دامنه( شهاب -هرمز-قشم-هرمزگان

  )و پرورش
  1  مرد  آزاد

  1  مرد  آزاد  تویسرکان-همدان  کامپیوتر هنرآموز  12658

  1  مرد  آزاد  سردرود-همدان  کامپیوتر هنرآموز  12659

، 12627 ،12626، 12625، 12624، 12623، 12622، 12621، 12620، 12619، 12618، 12617يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی شرایط احراز

12628 ،12629 ،12630 ،12631 ،12632 ،12633 ،12634 ،12635 ،12636 ،12637 ،12638 ،12639 ،12640 ،12641 ،12642 ،12643 ،

12644 ،12645 ،12646 ،12647 ،12648 ،12649 ،12650 ،12651 ،12652 ،12653 ،12654 ،12655 ،12656 ،12657 ،12658 ،12659 

  )لیسانسفوق، لیسانس(ها گرایش کلیه کامپیوتر مهندسی: 31351

  گرافیک هنرآموز  12660
 رشتخوار -خواف-زاوه-تربت حیدریه-خراسان رضوي

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  زن  آزاد

  گرافیک هنرآموز  12661
ي دامنه( چناران -قوچان-درگز-خراسان رضوي

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  زن  آزاد

  گرافیک هنرآموز  12662
ي دامنه( خرم بید -پاسارگاد-بوانات-اقلید-هآباد-فارس

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  زن  آزاد

  هنراموز گرافیک  12663
 يدامنهمهر (-گراش-خنج-الرستان-المرد-فارس

  -پذیرش اموزش و پرورش)
  1  زن  آزاد

  1266، 12662، 12661 يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی شرایط احراز

-)لیسانسفوق، لیسانس(گرافیک و تصویري ارتباط: 32402-)لیسانسفوق، لیسانس(گرافیک: 30978-)لیسانسفوق، لیسانس(تصویري ارتباط: 30052

  )لیسانسفوق، لیسانس)(گرافیک اموزش(گرافیک- تصویري ارتباط: 32809

  معدن هنرآموز  12664
ي دامنه( خرم بید -پاسارگاد-بوانات-اقلید-هآباد-فارس

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  12664 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  )لیسانسفوق، لیسانس( مهندسی تکنولوژي استخراج معادن زیرزمینی: 32779-)لیسانسفوق، لیسانسها (مهندسی معدن کلیه گرایش: 31299

  مکانیک خودرو هنرآموز  12665
 -بناب-عجب شیر-ملکان-مراغه-آذربایجان شرقی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( اسکو -آذرشهر
  1  مرد  آزاد

  مکانیک خودرو هنرآموز  12666
 پذیرشي دامنه( سردشت  -پیرانشهر-آذربایجان غربی

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  مکانیک خودرو هنرآموز  12667
و  آموزشپذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  )پرورش
  1  مرد  آزاد

  مکانیک خودرو هنرآموز  12668
ي دامنه( دشتی  -عسلویه -جم -کنگان-دیر-بوشهر

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  2  مرد  آزاد

  

ایران استخدام



١٧٤ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  مکانیک خودرو هنرآموز  12669
و  آموزشپذیرش ي دامنه( دیلم  -گناوه -بوشهر

  )پرورش
  2  مرد  آزاد

  مکانیک خودرو هنرآموز  12670
و  آموزشپذیرش ي دامنه( فیروزه کوه -دماوند-تهران

  )پرورش
  1  مرد  آزاد

  مکانیک خودرو هنرآموز  12671
ي دامنه( درمیان -خوسف -بیرجند -خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  مکانیک خودرو هنرآموز  12672
پذیرش ي دامنه( سرایان -فردوس-خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  1  مرد  آزاد  سرخس-خراسان رضوي  مکانیک خودرو هنرآموز  12673

  مکانیک خودرو هنرآموز  12674
 -گرمه  -آبادبام وصفی  -اسفراین-خراسان شمالی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( جاجرم 
  1  مرد  آزاد

  هنراموز مکانیک خودرو  12675
مانه وسمقان  -رازوجرگالن -بجنورد-خراسان شمالی

  ي پذیرش اموزش و پرورش)دامنه(
  1  مرد  آزاد

  مکانیک خودرو هنرآموز  12676
ي دامنه( حمیدیه  -باوي  -کارون  -اهواز -خوزستان

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  مکانیک خودرو هنرآموز  12677

هفتکل  -دهدز  -صیدون  -باغملک  -ایذه -خوزستان

پذیرش ي دامنه( اندیکا  -اللی  -مسجدسلیمان  -

  )و پرورش آموزش

  1  مرد  آزاد

  مکانیک خودرو هنرآموز  12678
-شوشتر -اندیمشک  -شوش  -دزفول -خوزستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( گتوند 
  1  مرد  آزاد

  مکانیک خودرو هنرآموز  12679

-امیدیه-آغاجاري-بهبهان-رامشیر-رامهرمز-خوزستان

ي دامنه( بندرامام خمینی-ماهشهر-زیدون-هندیجان

  و پرورش آموزشپذیرش 

  2  مرد  آزاد

  مکانیک خودرو هنرآموز  12680
ي دامنه( خرم بید -پاسارگاد-بوانات-اقلید-هآباد-فارس

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  مکانیک خودرو هنرآموز  12681
ي دامنه( مهر -گراش-خنج-الرستان-مردال-فارس

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  مکانیک خودرو هنرآموز  12682
پذیرش ي دامنه( داراب -فسا-استهبان-نی ریز-فارس

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  مکانیک خودرو هنرآموز  12683
 و آموزشپذیرش ي دامنه( قزوین -البرز-آبیک-قزوین

  )پرورش
  1  مرد  آزاد

  مکانیک خودرو هنرآموز  12684
پذیرش ي دامنه( قم  -خلجستان-آبادجعفر-کهک-قم

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  

ایران استخدام



١٧٥ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  مکانیک خودرو هنرآموز  12685
 مینودشت -آبادعلی -رامیان-آزادشهر-گلستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  مکانیک خودرو هنرآموز  12686
-رگزبند-کردکوي-بندرترکمن-قالآق-گرگان-گلستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( گمیشان 
  1  مرد  آزاد

  مکانیک خودرو هنرآموز  12687
ي دامنه( دورود -ازنا-الیگودرز  -بروجرد -لرستان

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  مکانیک خودرو هنرآموز  12688
پذیرش ي دامنه( سندرك -بشاگرد-میناب-هرمزگان

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

 ،12675، 12674، 12673، 12672، 12671، 12670، 12669، 12668، 12667، 12666، 12665يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی شرایط احراز

12676 ،12677 ،12678 ،12679 ،12680 ،12681 ،12682 ،12683 ،12684 ،12685 ،12686 ،12687 ،12688 

 تکنولوژي مهندسی: 32295-)لیسانسفوق، لیسانس(خودرو مکانیک تکنولوژي مهندسی: 32294-)لیسانسفوق، لیسانس(خودرو مکانیک: 31393

  )لیسانسفوق، لیسانس(خودرو

12689  
مکانیک موتورهاي  هنرآموز

  دریایی

 و آموزشپذیرش ي دامنه( تنگستان  -بوشهر -بوشهر

  )پرورش
  1  مرد  آزاد

12690  
مکانیک موتورهاي  هنرآموز

  دریایی

-رگزبند-کردکوي-بندرترکمن-قالآق-گرگان-گلستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( گمیشان 
  1  مرد  آزاد

  1269، 12689 يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی شرایط احراز

 گرایش دریا مهندسی: 32744-)لیسانسفوق، لیسانس(کشتی مکانیک مهندسی: 32582-)لیسانسفوق، لیسانس(دریایی موتورهاي مکانیک: 31401

  )لیسانسفوق، لیسانس(سازي کشتی و دریا مهندسی: 32745-)لیسانسفوق، لیسانس(سازي کشتی

  ناوبري هنرآموز  12691
پذیرش ي دامنه( فین -ابوموسی -بندرعباس-هرمزگان

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  12691 يشماره  محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

، لیسانس( دریانورديمهندسی : 32806-)لیسانسفوق، لیسانس( ناوبري: 31413-)لیسانسفوق، لیسانس( مهندسی دریا گرایش دریانوردي: 31212

  )لیسانسفوق

  نقاشی هنرآموز  12692
-آبادفیروز-فراشبند-زرین دشت-داراب-جهرم-فارس

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( قیروکارزین 
  1  زن  آزاد

  نقاشی هنرآموز  12693
پذیرش ي دامنه( قم  -خلجستان-آبادجعفر-کهک-قم

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  12693، 12692  يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  )لیسانسفوق، لیسانسها (نقاشی کلیه گرایش: 32743

12694  
استاد کار ( هنرآموز

  الکتروتکنیک)
  3  مرد  آزاد  کرج-البرز

12695  
استاد کار ( هنرآموز

  الکتروتکنیک)

و  آموزشپذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  )پرورش
  1  مرد  آزاد

  

ایران استخدام



١٧٦ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

12696  
استاد کار ( هنرآموز

  الکتروتکنیک)

و  آموزشپذیرش ي دامنه( تهران -شمیرانات-تهران

  )پرورش
  2  مرد  آزاد

12697  
استاد کار ( هنرآموز

  الکتروتکنیک)

-زنجان-خرمدره-خدابنده-ایجرود-ابهر-زنجان

ي دامنه( انگوران -افشار -ماهنشان-طارم-سلطانیه

  )و پرورش آموزشپذیرش 

  1  مرد  آزاد

12698  
استاد کار ( هنرآموز

  الکتروتکنیک)

پذیرش ي دامنه( سیرجان -رابر-بافت-ارزوییه-کرمان

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

12699  
هنراموز(استاد کار 

  الکتروتکنیک)

ي پذیرش اموزش و دامنهکوهبنان (-راور-زرند-کرمان

  پرورش)
  1  مرد  آزاد

12700  
استاد کار ( هنرآموز

  الکتروتکنیک)

ي دامنه( دورود -ازنا-الیگودرز  -بروجرد -لرستان

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

12701  
استاد کار ( هنرآموز

  الکتروتکنیک)
  1  مرد  آزاد  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(  آبادبه -بافق-یزد

12702  
استاد کار ( هنرآموز

  الکتروتکنیک)
  1  مرد  آزاد  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( نیر ، تفت-یزد

  1270، 12701، 12700، 12699، 12698، 12697، 12696، 12695، 12694يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی شرایط احراز

 فوق(الکتریکی تاسیسات گرایش الکتروتکنیک فنی کاردانی: 32381-)دیپلم فوق)(انتقال،  پست، توزیع(گرایش قدرت برق فنی کاردانی: 32341

: 32758-)دیپلم فوق(برق گرایش تاسیسات و برق فنی کاردانی: 32383-)دیپلم فوق(صنعتی برق گرایش الکتروتکنیک فنی کاردانی: 32382-)دیپلم

  )دیپلم فوق(الکتروتکنیک فنی کاردان

12703  
و  استاد کار طراحی( هنرآموز

  دوخت)
  1  زن  آزاد  کرج-البرز

  1270 يشماره محل شغل تحصیلی شرایط احراز

 فوق(خیاطی و لباس فنی کاردانی: 32352-)دیپلم فوق(پوشاك طراحی فنی کاردانی: 32351-)دیپلم فوق(دوخت و طراحی فنی کاردانی: 32350

)دیپلم فوق(پوشاك: 32749-)دیپلم  

12704  
استاد کار ( هنرآموز

  کامپیوتر)

و  آموزشپذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  )پرورش
  1  مرد  آزاد

12705  
استاد کار ( هنرآموز

  کامپیوتر)

ي دامنه( درمیان -خوسف -بیرجند -خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  کامپیوتر)هنراموز(استاد کار   12706
ي پذیرش دامنهقاینات (-زیرکوه-خراسان جنوبی

  اموزش و پرورش)
  1  مرد  آزاد

12707  
استاد کار ( هنرآموز

  کامپیوتر)

پذیرش ي دامنه( قم  -خلجستان-آبادجعفر-کهک-قم

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

12708  
استاد کار ( هنرآموز

  کامپیوتر)

و  آموزشپذیرش ي دامنه( کوهبنان -راور-زرند-کرمان

  )پرورش
  1  مرد  آزاد

 12708، 12707، 12706، 12705، 12704 يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی شرایط احراز

 اطالعات فناوري گرایش کامپیوتر: 32748-)دیپلم فوق(کامپیوتر افزار سخت فنی کاردانی: 32348-)دیپلم فوق(کامپیوتر افزارنرم فنی کاردانی: 32347

  )دیپلم فوق(ارتباطات و

ایران استخدام



١٧٧ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

12709  
استادکار ( هنرآموز

  الکترونیک)
  3  مرد  آزاد  کرج-البرز

12710  
استادکار ( هنرآموز

  الکترونیک)

و  آموزشپذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  )پرورش
  1  مرد  آزاد

 12710، 12709 يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی شرایط احراز

: 32759-)دیپلم فوق(دقیق ابزار و الکترونیک - برق: 32533-)دیپلم فوق(تلویزیون و رادیو گرایش الکترونیک: 30097-)دیپلم فوق(الکترونیک: 30096

  )دیپلم فوق(عمومی الکترونیک

12711  
استادکار امور ( هنرآموز

  زراعی و باغی)

ي دامنه( تربت جام -تایباد-باخرز-خراسان رضوي

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

12712  
استادکار امور ( هنرآموز

  زراعی و باغی)

ي دامنه( چناران -فریمان-مشهد-خراسان رضوي

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

 12712، 12711 يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی شرایط احراز

 پرورش کاربردي علمی: 32396-)دیپلم فوق(باغی تولیدات تکنولوژي: 32395-)دیپلم فوق(پزشکی گیاه تکنولوژي گرایش باغی و زراعی امور: 30109

 تولیدات تکنولوژي گرایش باغی و زراعی امور: 32760-)دیپلم فوق(افات تلفیقی مدیریت کاربردي علمی: 32397-)دیپلم فوق(زینتی گیاه و گل

  )دیپلم فوق(زراعی تولیدات تکنولوژي گرایش باغی و زراعی امور: 32761-)دیپلم فوق(گیاهی

12713  
استادکار ( هنرآموز

  ساختمان)

 منوجان  -کهنوج -قلعه گنج-فاریاب-رودبار-کرمان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

 12713 يشماره محل شغل تحصیلی شرایط احراز

 اجراي گرایش ساختمان: 32764-)دیپلم فوق(ساختمان عمومی کارهاي گرایش ساختمان: 32763-)دیپلم فوق(ساختمان گرایش ساختمان: 32762

  )دیپلم فوق(ساختمان مرمت و نگهداري گرایش ساختمان: 32765-)دیپلم فوق(بتنی هاي ساختمان

  1  مرد  آزاد  یزد-یزد  استادکار سرامیک)( هنرآموز  12714

 12714 يشماره محل شغل تحصیلی شرایط احراز

  )دیپلم فوق(سرامیک صنایع: 32768-)دیپلم فوق(صنعتی سرامیک: 32767-)دیپلم فوق(سرامیک: 32766

12715  
هنراموز(استادکار صنایع 

  فلزي)

ي پذیرش دامنهقم ( -خلجستان-جعفراباد-کهک-قم

  اموزش و پرورش)
  1  مرد  آزاد

 12715 يشماره محل شغل تحصیلی شرایط احراز

  )دیپلم فوق(جوشکاري گرایش فلزي صنایع: 32770-)دیپلم فوق(فلزي صنایع گرایش فلزي صنایع: 32769

12716  
استادکار ( هنرآموز

  ي کشاورزي)هاماشین

ي دامنه( چناران -فریمان-مشهد-خراسان رضوي

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

12717  
استادکار ( هنرآموز

  ي کشاورزي)هاماشین

پذیرش ي دامنه( فیروزه -نیشابور-خراسان رضوي

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

 12717، 12716 يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی شرایط احراز

  )دیپلم فوق)(کشاورزي مکانیزاسیون،  کشاورزي ماشینهاي مکانیک(گرایش کشاورزي ماشینهاي فنی کاردانی: 32345
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١٧٨ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد  آزاد  یزد-یزد  ژي)راستادکار متالو( هنرآموز  12718

  12718 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  فوق دیپلم)( مدلسازيمتالورژي : 32778-فوق دیپلم)( متالورژي ریخته گري: 32777

  استادکارامور دامی)( هنرآموز  12719
پذیرش ي دامنه( فیروزه -نیشابور-خراسان رضوي

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  1271 يشماره محل شغل تحصیلی شرایط احراز

 گاوداري: 32754-)دیپلم فوق(طیور پرورش تکنولوژي: 32753-)دیپلم فوق(دام پرورش تکنولوژي: 32752-)دیپلم فوق(طیور پرورش: 30222

  )دیپلم فوق(دامی امور: 32757-)دیپلم فوق(دامپزشکی بهداشتیار: 32756-)دیپلم فوق(صنعتی داري مرغ: 32755-)دیپلم فوق(صنعتی

  2  مرد  آزاد  کرج-البرز  استادکارتاسیسات)( هنرآموز  12720

  استادکارتاسیسات)( هنرآموز  12721
و  آموزشپذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  )پرورش
  1  مرد  آزاد

  استادکارتاسیسات)( هنرآموز  12722
ي دامنه( دشتی  -عسلویه -جم -کنگان-دیر-بوشهر

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  استادکارتاسیسات)( هنرآموز  12723
پذیرش ي دامنه( قاینات -زیرکوه-خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  1  مرد  آزاد  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( نیر ، تفت-یزد  استادکارتاسیسات)( هنرآموز  12724

 12724، 12723، 12722، 12721، 12720 يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی شرایط احراز

  )دیپلم فوق)(برودتی و حرارتی، مطبوع تهویه و مرکزي حرارت،  تبرید و تهویه،  حرارتی( گرایش تاسیسات کاردانی: 32343

12725  
استادکارساخت ( هنرآموز

  وتولید)

 و آموزشپذیرش ي دامنه( قزوین -البرز-آبیک-قزوین

  )پرورش
  1  مرد  آزاد

12726  
استادکارساخت ( هنرآموز

  وتولید)
  1  مرد  آزاد  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(  آبادبه -بافق-یزد

  12726، 12725  يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  فوق دیپلم)( قالب سازي)، ي ماشین ابزارهاگرایش( کاردانی فنی ساخت وتولید : 32349

12727  
استادکارصنایع ( هنرآموز

  چوب)

پذیرش ي دامنه( زاوه -تربت حیدریه-خراسان رضوي

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

12728  
هنراموز(استادکارصنایع 

  چوب)

منوجان  -کهنوج -قلعه گنج-فاریاب-رودبار-کرمان

  ي پذیرش اموزش و پرورش)دامنه(
  1  مرد  آزاد

  12728، 12727  يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  فوق دیپلم)( ي چوبیهاسازه، صنایع چوب و کاغذ: 32798

12729  
استادکارمکانیک ( هنرآموز

  خودرو)

و  آموزشپذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  )پرورش
  1  مرد  آزاد

12730  
استادکارمکانیک ( هنرآموز

  خودرو)

ي دامنه( درمیان -خوسف -بیرجند -خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  12730، 12729  يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  فوق دیپلم)( کاردانی فنی مکانیک خودرو: 32344

ایران استخدام



١٧٩ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  الکترونیکهنرآموز  12732
و  آموزشپذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  )پرورش
  1  مرد  آزاد

  الکترونیکهنرآموز  12731
و  آموزشپذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  )پرورش
  1  زن  آزاد

  الکترونیکهنرآموز  12733
ي دامنه( درمیان -خوسف -بیرجند -خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  الکترونیکهنرآموز  12734
ي دامنه( درمیان -خوسف -بیرجند -خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  زن  آزاد

  الکترونیکهنرآموز  12736
 آموزشپذیرش ي دامنه( ساوه -زرندیه-نوبران-مرکزي

  )و پرورش
  1  مرد  آزاد

  الکترونیکهنرآموز  12735
 آموزشپذیرش ي دامنه( ساوه -زرندیه-نوبران-مرکزي

  )و پرورش
  1  زن  آزاد

  1  مرد  آزاد  کبودراهنگ-همدان  الکترونیکهنرآموز  12737

  1  زن  آزاد  کبودراهنگ-همدان  الکترونیکهنرآموز  12738

 12738، 12737، 12735، 12736، 12733، 12734، 12731، 12732 يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی شرایط احراز

: 32786-)لیسانسفوق، لیسانس(الکترونیک برق کاربردي علمی مهندسی: 32386-)لیسانسفوق، لیسانس(مخابرات گرایش برق مهندسی: 31168

، لیسانس(مخابرات، الکترونیک گرایش برق تکنولوژي مهندسی: 32802-)لیسانسفوق، لیسانس(ها گرایش کلیه الکترونیک تکنولوژي مهندسی

  )لیسانسفوق

  انیمیشنهنرآموز  12739
ي دامنه( درمیان -خوسف -بیرجند -خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  12739 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  )لیسانسفوق، لیسانس( تلویزیون و هنرهاي دیجیتالی: 30305-)لیسانسفوق، لیسانس( انیمیشن: 30125

  تاسیساتهنرآموز  12740
 شوط  -ماکو -پلدشت -چالدران-آذربایجان غربی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  1  مرد  آزاد  کرج-البرز  تاسیساتهنرآموز  12741

  تاسیساتهنرآموز  12742
پذیرش ي دامنه( قاینات -زیرکوه-خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  1  مرد  آزاد  سرخس-خراسان رضوي  تاسیساتهنرآموز  12743

  تاسیساتهنرآموز  12744
 مانه وسمقان  -رازوجرگالن -بجنورد-خراسان شمالی

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  تاسیساتهنرآموز  12745
پذیرش ي دامنه( قم  -خلجستان-آبادجعفر-کهک-قم

  )و پرورش آموزش
  2  مرد  آزاد

  تاسیساتهنرآموز  12746
و  آموزشپذیرش ي دامنه( بردسیر  -کرمان-کرمان

  )پرورش
  1  مرد  آزاد
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١٨٠ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  تاسیساتهنرآموز  12747
  بهمیی-چرام-لنده-کهگیلویه-کهگیلویه و بویراحمد

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  تاسیساتهنرآموز  12748
-رگزبند-کردکوي-بندرترکمن-قالآق-گرگان-گلستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( گمیشان 
  1  مرد  آزاد

  تاسیساتهنرآموز  12749
پذیرش ي دامنه( خمین -محالت-دلیجان-مرکزي

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  تاسیساتهنرآموز  12750
 آموزشپذیرش ي دامنه( ساوه -زرندیه-نوبران-مرکزي

  )و پرورش
  1  مرد  آزاد

 12750، 12749، 12748، 12747، 12746، 12745، 12744، 12743، 12742، 12741، 12740يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی شرایط احراز

-)لیسانسفوق، لیسانس(انرژي تبدیل گرایش مکانیک مهندسی: 31906-)لیسانسفوق، لیسانس(سیاالت حرارت گرایش مکانیک مهندسی: 31327

 تاسیسات تکنولوژي مهندسی: 32390-)لیسانسفوق، لیسانس(مطبوع تهویه و مرکزي حرارت، تبرید و تهویه، حرارتی گرایش تاسیسات: 32389

  )لیسانسفوق، لیسانس(برودتی و حرارتی تاسیسات فناوري مهندسی: 32799-)لیسانسفوق، لیسانس(برودتی و حرارتی

  ساخت و تولیدهنرآموز  12751
و  آموزشپذیرش ي دامنه(  طالقان -اشتهارد -البرز

  )پرورش
  1  مرد  آزاد

  هنراموزساخت و تولید  12752
پذیرش اموزش و  يدامنهساوجبالغ ( -نظراباد -البرز

  -پرورش)
  1  مرد  آزاد

  ساخت و تولیدهنرآموز  12753
پذیرش ي دامنه( جغتاي -جوین-خراسان رضوي

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  ساخت و تولیدهنرآموز  12754
ي دامنه( حمیدیه  -باوي  -کارون  -اهواز -خوزستان

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  ساخت و تولیدهنرآموز  12755

-ان آباد -هویزه  -بستان - آزادگاندشت -خوزستان

ي دامنه( شادگان  -اروندکنار -خرمشهر-سوسنگرد

  )و پرورش آموزشپذیرش 

  1  مرد  آزاد

  ساخت و تولیدهنرآموز  12756
پذیرش ي دامنه( داراب -فسا-استهبان-نی ریز-فارس

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  تولیدساخت و هنرآموز  12757
-رگزبند-کردکوي-بندرترکمن-قالآق-گرگان-گلستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه( گمیشان 
  1  مرد  آزاد

  ساخت و تولیدهنرآموز  12758
 آموزشپذیرش ي دامنه( ساوه -زرندیه-نوبران-مرکزي

  )و پرورش
  1  مرد  آزاد

 12758، 12757، 12756، 12755، 12754، 12753، 12752، 12751 يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی شرایط احراز

 مکانیک مهندسی: 31329-)لیسانسفوق، لیسانس(تولید و ساخت تکنولوژي مهندسی: 31197-)لیسانسفوق، لیسانس(سازي قالب مهندسی: 30976

، لیسانس(تولید و ساخت مهندسی: 32787-)لیسانسفوق، لیسانس(ابزار ماشین مهندسی: 32418-)لیسانسفوق، لیسانس(تولید و ساخت گرایش

  )لیسانسفوق

  

  

ایران استخدام



١٨١ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  صنایع دستیهنرآموز  12759
ي دامنه( خرم بید -پاسارگاد-بوانات-اقلید-هآباد-فارس

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  زن  آزاد

  صنایع دستیهنرآموز  12760
پذیرش ي دامنه( قم  -خلجستان-آبادجعفر-کهک-قم

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  12760، 12759  يهاي) شماره( محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

، لیسانس( سفال و شیشه، فلز، چوب، ي فرشهاصنایع دستی گرایش: 32807-)لیسانسفوق، لیسانس( علمی کاربردي صنایع دستی: 32413

  )لیسانسفوق

  صنایع شیمیاییهنرآموز  12761
ي دامنه( مهر -گراش-خنج-الرستان-مردال-فارس

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  زن  آزاد

  12761 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  )لیسانسفوق، لیسانس( مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیایی: 32355-)لیسانسفوق، لیسانس( مهندسی شیمی صنایع شیمیایی: 32354

  صنایع فلزيهنرآموز  12762
پذیرش ي دامنه( قاینات -زیرکوه-خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  هنراموزصنایع فلزي  12763
پذیرش  يدامنهفاروج (-شیروان-خراسان شمالی

  -اموزش و پرورش)
  1  مرد  آزاد

  صنایع فلزيهنرآموز  12764
پذیرش ي دامنه( قم  -خلجستان-آبادجعفر-کهک-قم

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

 12764، 12763، 12762 يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی شرایط احراز

، لیسانس(جوشکاري تکنولوژي مهندسی: 31196-)لیسانسفوق، لیسانس(فلزي صنایع: 30694-)لیسانسفوق، لیسانس(جوشکاري: 30400

  )لیسانسفوق، لیسانس(جوش فناوري مهندسی: 32392-)لیسانسفوق، لیسانس(جوشکاري گرایش مواد مهندسی: 32391-)لیسانسفوق

  علوم دامیهنرآموز  12765
 مراوه تپه -کالله-گالیکش-گنبدکاووس-گلستان

  )و پرورش آموزشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  آزاد

  12765 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

-)لیسانسفوق، لیسانس( مهندسی تولیدات دامی: 31190-)لیسانسفوق، لیسانس( دامپزشکی: 30458-)لیسانسفوق، لیسانس( دامپروري: 30457

  )لیسانسفوق، لیسانس( مهندسی علوم دامی: 32813

  مکاترونیکهنرآموز  12766
ي دامنه( درمیان -خوسف -بیرجند -خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  12766 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

، لیسانسها (مهندسی مکانیک کلیه گرایش: 31737-)لیسانسفوق( مکاترونیک: 31383-)لیسانسفوق، لیسانسها (مهندسی برق کلیه گرایش: 31171

  )لیسانسفوق

  نقشه کشی معماريهنرآموز  12767
ي دامنه( اهر -کلیبر-خداافرین-آذربایجان شرقی

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  نقشه کشی معماريهنرآموز  12768
دامنه پذیرش (  آبادنجف  -تیران و کرون-اصفهان

  )و پرورش آموزش
  1  زن  آزاد

  

ایران استخدام



١٨٢ 

 وزارت آموزش و پرورش	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  مرد / زن  آزاد  کرج-البرز  نقشه کشی معماريهنرآموز  12769
  ، نفر 1 : آقا( 3

  نفر) 2خانم 

  نقشه کشی معماريهنرآموز  12770
ي دامنه( درمیان -خوسف -بیرجند -خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزشپذیرش 
  1  مرد  آزاد

  نقشه کشی معماريهنرآموز  12771
پذیرش ي دامنه( قاینات -زیرکوه-خراسان جنوبی

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

  هنراموزنقشه کشی معماري  12772
 -گرمه  -بام وصفی اباد -اسفراین-خراسان شمالی

  -پذیرش اموزش و پرورش) يدامنهجاجرم (
  1  مرد  آزاد

  نقشه کشی معماريهنرآموز  12773
 و آموزشپذیرش ي دامنه( قزوین -البرز-آبیک-قزوین

  )پرورش
  1  مرد  آزاد

  نقشه کشی معماريهنرآموز  12774

 -سنگر  -کوچصفهان -خمام  -رشت -گیالن

و  آموزشپذیرش ي دامنه( لشت نشا  -خشکبیجار 

  )پرورش

  1  مرد  آزاد

  نقشه کشی معماريهنرآموز  12775
پذیرش ي دامنه( خمین -محالت-دلیجان-مرکزي

  )و پرورش آموزش
  1  مرد  آزاد

 12775، 12774، 12773، 12772، 12771، 12770، 12769، 12768، 12767يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی شرایط احراز

، لیسانس(معماري مهندسی: 31300-)لیسانسفوق، لیسانس(داخلی معماري: 31133-)لیسانسفوق، لیسانس(معماري کاربردي علمی: 30715

  )لیسانسفوق، لیسانس(معماري تکنولوژي مهندسی: 32801-)لیسانسفوق، لیسانس(شهرسازي گرایش معماري مهندسی: 32800-)لیسانسفوق

  

 وزارت امور اقتصادي و دارایی	هايفهرست شغل محل

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد  آزاد  ستاد وزارتخانه-تهران-تهران  حسابدار  13557

  13557 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

: 32310-دکتري)، لیسانسفوق( مدیریت مالی: 31074-دکتري)، لیسانسفوق( حسابرسی: 30410-دکتري)، لیسانسفوق( حسابداري: 30408

  دکتري)، لیسانسفوق( مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی

  1  مرد  آزاد  ستاد وزارتخانه-تهران-تهران  حسابرس  13558

  13558 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  دکتري)، لیسانسفوق( مدیریت مالی: 31074-دکتري)، لیسانسفوق( حسابرسی: 30410-دکتري)، لیسانسفوق( حسابداري: 30408

  1  مرد / زن  آزاد  وزارتخانهستاد -تهران-تهران  کارشناس امور اداري  13559

  13559 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

مدیریت بازرگانی : 32311-دکتري)، لیسانسفوق( مدیریت دولتی گرایش مالی: 31962-دکتري)، لیسانسفوق( مدیریت صنعتی گرایش تولید: 31937

  دکتري)، لیسانسفوق( گرایش بازاریابی

  

ایران استخدام

http://telegram.me/iranestekhdam24


١٨٣ 

 زارت امور اقتصادي و داراییو	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد  آزاد  ستاد وزارتخانه-تهران-تهران  کارشناس حقوقی  13560

  13560 يمحل شمارهتحصیلی شغل  شرایط احراز

، لیسانسفوق( حقوق خصوصی: 30431-دکتري)، لیسانسفوق( حقوق جزا و جرم شناسی: 30429-دکتري)، لیسانسفوق( حقوق بین الملل: 30423

، لیسانسفوق( حقوق تجارت بین الملل: 32224-دکتري)، لیسانسفوق( حقوق عمومی: 31686-دکتري)، لیسانسفوق( حقوق قضایی: 30435-دکتري)

  دکتري)

  

 وزارت امور خارجه	هايفهرست شغل محل

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  2  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  برنامه نویس سیستم  13563

  13563 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  دکتري)، لیسانسفوق( ي هوشمندهاگرایش سیستمعلوم کامپیوتر : 32719

  3  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  برنامه نویس سیستم  13564

  13564 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  دکتري)، لیسانسفوق( علوم کامپیوتر گرایش علوم تصمیم و مهندسی دانش: 32720

  1  / زن مرد  آزاد  تهران-تهران  برنامه نویس سیستم  13562

  13562 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  دکتري)، لیسانسفوق( ي کامپیوتريهامهندسی کامپیوتر گرایش معماري سیستم: 31916

  5  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  حسابدار  13565

  13565 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  دکتري)، لیسانسفوق( حسابداري: 30408

  5  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  حسابدار  13566

  13566 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  دکتري)، لیسانسفوق( حسابرسی: 30410

  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  کارشناس امور خبري  13567

  13567 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

علوم ارتباطات : 32788-دکتري)، لیسانسفوق( مدیریت رسانه: 31053-دکتري)، لیسانسفوق( نگاريروزنامهعلوم ارتباطات اجتماعی گرایش : 30737

  دکتري)، لیسانسفوق( اجتماعی گرایش مدیریت رسانه

  10  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  کارشناس بازرگانی خارجی  13568

  13568 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  دکتري)، لیسانسفوق( مدیریت بازرگانی: 31034

  3  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  مگر سیستکارشناس تحلیل  13569

  13569 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  دکتري)، لیسانسفوق( افزارنرممهندسی کامپیوتر گرایش : 31887

ایران استخدام  

http://telegram.me/iranestekhdam24


١٨٤ 

 وزارت امور خارجه	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  2  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  مگر سیستکارشناس تحلیل  13570

  13570 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  دکتري)، لیسانسفوق( ي کامپیوتريهامهندسی فن اوري اطالعات گرایش شبکه: 31910

  3  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  مگر سیستکارشناس تحلیل  13571

  13571 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  دکتري)، لیسانسفوق( مدیریت فناوري اطالعات گرایش مدیریت دانش: 32717

  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  مگر سیستکارشناس تحلیل  13572

  13572 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  دکتري)، لیسانسفوق( فناوري اطالعات گرایش مدیریت پروژه فناوري اطالعات و ارتباطاتمدیریت : 32718

  2  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  مگر سیستکارشناس تحلیل  13573

  13573 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  دکتري)، لیسانسفوق( ي اطالعاتیهامهندسی فناوري اطالعات گرایش مدیریت سیستم: 31873

13574  
کارشناس توسعه اقتصادي و 

  منابع مالی خارجی
  3  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران

  13574 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  دکتري)، لیسانسفوق( علوم اقتصادي گرایش اقتصاد مالی: 30744

13575  
کارشناس توسعه اقتصادي و 

  منابع مالی خارجی
  5  زنمرد /   آزاد  تهران-تهران

  13575 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  دکتري)، لیسانسفوق( علوم اقتصادي گرایش اقتصاد بین الملل: 31933

13576  
کارشناس توسعه اقتصادي و 

  منابع مالی خارجی
  2  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران

  13576 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  دکتري)، لیسانسفوق(اي اقتصاد توسعهعلوم اقتصادي گرایش : 32712

13577  
کارشناس توسعه اقتصادي و 

  منابع مالی خارجی
  2  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران

  13577 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  دکتري)، لیسانسفوق( علوم اقتصادي گرایش اقتصاد توسعه اقتصادي: 31934

13578  
کارشناس توسعه اقتصادي و 

  منابع مالی خارجی
  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران

  13578 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  دکتري)، لیسانسفوق( گرایش مدیریت مالی MBAمدیریت : 32713

13579  
کارشناس توسعه اقتصادي و 

  منابع مالی خارجی
  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران

  13579 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  دکتري)، لیسانسفوق( گرایش اقتصاد مدیریت MBAمدیریت : 32714

ایران استخدام

http://telegram.me/iranestekhdam24


١٨٥ 

 وزارت امور خارجه	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

13580  
کارشناس توسعه اقتصادي و 

  منابع مالی خارجی
  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران

  13580 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  دکتري)، لیسانسفوق( گرایش مدیریت بازاریابی MBAمدیریت : 32715

  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  کارشناس حقوقی  13581

  13581 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  دکتري)، لیسانسفوق( حقوق اقتصادي: 30421

  2  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  کارشناس حقوقی  13582

  13582 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  دکتري)، لیسانسفوق( حقوق تجارت بین الملل: 32224

  4  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  کارشناس روابط عمومی  13583

  13583 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

، لیسانسفوق( نگاريعلوم ارتباطات اجتماعی گرایش روزنامه: 30737-دکتري)، لیسانسفوق( علوم ارتباطات اجتماعی گرایش روابط عمومی: 30736

 علوم ارتباطات اجتماعی گرایش مدیریت رسانه: 32788-دکتري)، لیسانسفوق( علوم اجتماعی گرایش ارتباطات اجتماعی: 31905-دکتري)

  دکتري)، لیسانسفوق(

  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  کارشناس شبکه  13584

  13584 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  دکتري)، لیسانسفوق( مهندسی فناوري اطالعات گرایش امنیت اطالعات: 31844

  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  کارشناس شبکه  13585

  13585 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  دکتري)، لیسانسفوق( فناوري اطالعات گرایش مخابرات امن: 31840

  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  کارشناس شبکه  13586

  13586 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  دکتري)، لیسانسفوق( مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن: 31926

  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  کارشناس مطالعات اقتصادي  13587

  13587 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  دکتري)، لیسانسفوق( اقتصاد انرژي: 31735

  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  کارشناس مطالعات اقتصادي  13588

  13588 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  دکتري)، لیسانسفوق( اقتصاد اسالمی: 30065

  1  زنمرد /   آزاد  تهران-تهران  کارشناس مطالعات اقتصادي  13589

  13589 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  دکتري)، لیسانسفوق( اقتصاد پول و بانکداري: 30070

ایران استخدام



١٨٦ 

 وزارت امور خارجه	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  کارشناس مطالعات اقتصادي  13590

  13590 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  دکتري)، لیسانسفوق( اقتصاد صنعتی: 30078

  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  کارشناس مطالعات اقتصادي  13591

  13591 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  دکتري)، لیسانسفوق( اقتصاد نظري: 30080

  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  کارشناس مطالعات اقتصادي  13592

  13592 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  دکتري)، لیسانسفوق( اقتصاد منابع: 32716

  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  کارشناس مطالعات اقتصادي  13593

  13593 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  دکتري)، لیسانسفوق( اقتصاد حمل و نقل: 30072

  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  کارشناس مطالعات اقتصادي  13594

  13594 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

  دکتري)، لیسانسفوق( اقتصاد و تجارت الکترونیکی: 30081

  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  مترجم زبان اذري  13595

  13595 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

زبان و : 31986-دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( مترجمی زبان اذري: 31985-دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( ي تحصیلیهاسایر رشته: 31837

  دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( ادبیات اذري

  7  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  مترجم زبان انگلیسی  13596

  13596 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

 آموزش: 32738-دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( یزبان و ادبیات انگلیس: 32214-دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( مترجمی زبان انگلیسی: 30997

  دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( زبان انگلیسی

  2  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  مترجمی زبان اردو  13597

  13597 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

زبان وادبیات : 31992-دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( مترجمی زبان اردو: 31991-دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( ي تحصیلیهاسایر رشته: 31837

  دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( اردو

  2  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  مترجمی زبان ارمنی  13598

  13598 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

زبان : 31996-دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( مترجمی زبان ارمنی: 31995-دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( ي تحصیلیهاسایر رشته: 31837

  دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( وادبیات ارمنی

  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  مترجمی زبان اسپانیایی  13599

  13599 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

زبان : 31977-دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( مترجمی زبان اسپانیایی: 31976-دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( ي تحصیلیهاسایر رشته: 31837

  دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( وادبیات اسپانیایی

ایران استخدام



١٨٧ 

 وزارت امور خارجه	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمتدامنه پذیرش و   شغل  کد شغل محل

  2  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  مترجمی زبان المانی  13600

  13600 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

زبان  آموزش: 32736-دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( زبان وادبیات المانی: 31980-دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( مترجمی زبان المانی: 31979

  دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( المانی

  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  مترجمی زبان بلغاري  13601

  13601 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

زبان و : 32728-دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( مترجمی زبان بلغاري: 32727-دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( ي تحصیلیهاسایر رشته: 31837

  دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( ادبیات بلغاري

  2  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  مترجمی زبان پرتغالی  13602

  13602 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

زبان و : 32732-دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( مترجمی زبان پرتغالی: 32731-دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( ي تحصیلیهاسایر رشته: 31837

  دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( ادبیات پرتغالی

13603  
مترجمی زبان ترکی 

  استانبولی
  2  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران

  13603 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

: 31990-دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( استانبولیمترجمی زبان ترکی : 31989-دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( ي تحصیلیهاسایر رشته: 31837

  دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( زبان و ادبیات ترکی استانبولی

  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  مترجمی زبان چک  13604

  13604 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

زبان و : 32722-دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( مترجمی زبان چک: 32721-دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( ي تحصیلیهاسایر رشته: 31837

  دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( ادبیات چک

  2  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  مترجمی زبان چینی  13605

  13605 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

زبان : 31988-دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( مترجمی زبان چینی: 31987-دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( ي تحصیلیهاسایر رشته: 31837

  دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( وادبیات چینی

  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  مترجمی زبان رومانیایی  13606

  13606 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

مترجمی : 32726-دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( زبان و ادبیات رومانیایی: 32725-دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( ي تحصیلیهاسایر رشته: 31837

  دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( زبان رومانیایی

  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  مترجمی زبان ژاپنی  13607

  13607 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

زبان : 32000-دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( مترجمی زبان ژاپنی: 31999-دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( ي تحصیلیهاسایر رشته: 31837

  دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( وادبیات ژاپنی

  

ایران استخدام



١٨٨ 

 وزارت امور خارجه	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  سوئديمترجمی زبان   13608

  13608 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

زبان و : 32734-دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس(سوئدي مترجمی زبان : 32733-دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( ي تحصیلیهاسایر رشته: 31837

  دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس(سوئدي ادبیات 

  2  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  صربیمترجمی زبان   13609

  13609 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

زبان : 31998-دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( مترجمی زبان صربی: 31997-دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( ي تحصیلیهاسایر رشته: 31837

  دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( وادبیات صربی

  5  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  عربیمترجمی زبان   13610

  13610 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

زبان  آموزش: 32735-دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( مترجمی زبان عربی: 30998-دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( زبان و ادبیات عرب: 30541

  دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( عربی

  5  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  فرانسهمترجمی زبان   13611

  13611 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

زبان  آموزش: 32737-دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( زبان وادبیات فرانسه: 31978-دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( مترجمی زبان فرانسه: 30999

  دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( فرانسه

  2  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  ايکرهمترجمی زبان   13612

  13612 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

زبان : 31994-دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( ايکرهمترجمی زبان : 31993-دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( ي تحصیلیهاسایر رشته: 31837

  دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( ايکرهوادبیات 

  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  مترجمی زبان مجاري  13613

  13613 يشماره محل تحصیلی شغل  شرایط احراز

زبان و : 32724-دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( مترجمی زبان مجاري: 32723-دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( ي تحصیلیهاسایر رشته: 31837

  دکتري)، لیسانسفوق، لیسانس( ادبیات مجاري

  1  مرد / زن  آزاد  تهران-تهران  مترجمی زبان هلندي  13614

  13614 يتحصیلی شغل محل شماره شرایط احراز

زبان و : 32730-دکتري)، لیسانسفوق، مترجمی زبان هلندي(لیسانس: 32729-دکتري)، لیسانسفوق، سایر رشته هاي تحصیلی(لیسانس: 31837

  دکتري)، لیسانسفوق، ادبیات هلندي(لیسانس

  

   

ایران استخدام



١٨٩ 

 سازمان سنجش آموزش کشور	هايفهرست شغل محل

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  2  مرد  آزاد  کرج-البرز  نویس سیستمبرنامه  13615

 13615	يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

  :مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار(لیسانس,فوق لیسانس)31887-لیسانس):مهندسی صنایع گرایش تحلیل سیستم ها(لیسانس,فوق 31561

13616  
کارشناس امور 

  ازمون(اجرایی)
  1  مرد  آزاد  کرج-البرز

  13616			يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

:علوم تربیتی گرایش برنامه 30755-لیسانس):سنجش و اندازه گیري گرایش روان سنجی(فوق 30640-:پژوهش علوم اجتماعی(فوق لیسانس)30234

:مدیریت سیستم و بهره وري(فوق 31061-:علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزي اموزشی(لیسانس)30759-ریزي اموزشی(فوق لیسانس)

-ار و کاربردها(لیسانس):ام32435-:علوم کامپیوتر(لیسانس)32173-:علوم اجتماعی گرایش پژوهشگري علوم اجتماعی(لیسانس)31638-لیسانس)

:فناوري اطالعات و مدیریت(فوق 32819-:مدیریت تکنولوژي گرایش نواوري تکنولوژي(فوق لیسانس)32739-:ارزشیابی اموزشی(فوق لیسانس)32449

  :امار و سنجش اموزشی(لیسانس)32821-:ریاضیات و کاربردها(لیسانس)32820-لیسانس)

13617  
کارشناس امور ازمون(ازمون 

  سازي)
  2  مرد  آزاد  تهران-تهران

  13617			يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

  :سنجش و اندازه گیري گرایش روان سنجی(فوق لیسانس)30640-:تحقیقات اموزشی(فوق لیسانس)30265

13618  
کارشناس امور ازمون(تنظیم 

  برنامه)
  1  مرد  آزاد  تهران-تهران

  13618			يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

-:مهندسی فناوري اطالعات گرایش طراحی و تولید نرم افزار(فوق لیسانس)31535-:مدیریت سیستم و بهره وري(فوق لیسانس)31061

-:مهندسی فناوري اطالعات گرایش امنیت اطالعات(فوق لیسانس)31844-:مهندسی صنایع گرایش تحلیل سیستم ها(فوق لیسانس)31561

-:مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار(فوق لیسانس)31887-اطالعات گرایش مدیریت سیستم هاي اطالعاتی(فوق لیسانس):مهندسی فناوري 31873

  :مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس)32822-:علوم کامپیوتر(فوق لیسانس)32173

13619  
(طرح  کارشناس امور ازمون

  و امار)
  2  زنمرد /   آزاد  تهران-تهران

  13619			يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

  :امار و سنجش اموزش(لیسانس)31867

  

  

  

   

ایران استخدام



١٩٠ 

 

  

  

  

  »قسمت ب«

 

  

درصد 25ویژه ایثارگران مشمول سهمیه 

ایران استخدام



١٩١ 

  بسمه تعالی

 : مقدمه

  هاي قانونیامتیازات و سهمیه

  ایثارگران ب) سهمیه

 در شرکت طریق از استخدامی صرفاً يهاسهمیه محل از ایثارگران جذب، ایثارگران امور و شهید بنیاد با آمده بعمل يهاهماهنگی اساس بر

درصد (در هر یک از  25هاي رقابت بین کلیه داوطلبان ایثارگر هر یک از سهمیه، اجرایی يهادستگاه فراگیر مشترك استخدامی آزمون

مجوزهاي کلی سازمان اداري و استخدامی کشور به دستگاه اجرایی) بر اساس نمره مکتسبه آزمون به میزان حداکثر دو برابر ظرفیت جهت 

  .پذیردمی صورت ذیل کار ساز و رعایت با معرفی به مصاحبه استخدامی و

 به باشندنمی، بالعکس یا و ایثارگران سایر درصد 5 یاستخدام سهمیه از مندي بهره به درصد ایثارگران مجاز 25 سهمیه مشمولین الف)

بدیهی است در این صورت  .نماید استفاده شده مشخص يهاسهمیه از یکی از صرفاً، بودن مشمول صورت در تواندمی داوطلب هر عبارت دیگر

مشاغل مختص مشخص شده در دفترچه را بایستی صرفاً می، جهت استفاده از سهمیه مختص خود، درصد ایثارگران 25مشمولین سهمیه 

  انتخاب نمایند.

 هماهنگی با و جاري مقررات و ضوابط استخدام آنها مطابق اولویت، ایثارگران درصد 25 سهمیه مشمولین استخدام و جذب فرایند در ج)

، شاهد فرزندان، آزادگان، جانبازان با ترتیب به مشمولین بین این در استخدامی اولویتصورت خواهد پذیرفت.  ایثارگران امور و شهید بنیاد

 تکمیل عدم صورت در و باشدمی بیشتر و اسارت سال یک با آزادگان فرزندان و (بر اساس درصد جانبازي) باالتر درصد و 25 جانبازان فرزندان

 همسر، شهید همسر به ترتیب به شده یاد سهمیه مشمول ایثارگران سایر به تسري قابل مانده سهمیه الذکر فوق ایثارگران بین از سهمیه

 .گیردمی تعلق شهید برادر و خواهر، بیشتر و اسارت سال یک با همسر آزادگان، باالتر و درصد 25 جانبازان

 سهمیهاز  خود منديهبهر امکان از اطمینان حصول براي شودمی ایثارگران توصیه درصد 25 استخدامی سهمیه مشمول ایثارگران تمامی به د)

 و شغلی وضعیت شدن مشخص به نسبت و تماس خود پرونده تشکیل محل شهید و امور ایثارگرانبنیاد با نامثبت از قبل، مذکور استخدامی

 بنیاد شهید و امور ایثارگران جاري وفق ضوابط، درصد ایثارگران 25معهذا چنانچه مشمولین سهمیه  نمایند اقدام آن لزوم اصالح صورت در

 سن حداکثر و حداقل معدل شرط معافیت از صرفاً، نگیرند قرار درصد ایثارگران 25 استخدامی سهمیه اولویت یا شمول در، مربوطهاستان 

 .مند خواهند گردید بهره

درصد ایثارگران در دفترچه  25هاي به عمل آمده با بنیاد شهید و امور ایثارگران سهمیه استخدامی مربوط به سهمیه با توجه به هماهنگی ز)

براي اعمال سهمیه مذکور ، آزمون استخدامی مشخص گردیده و از سهمیه داوطلبان آزاد جدا گردیده است و داوطلبان مشمول این سهمیه

درصد ایثارگران قابل تخصیص به سایر  25درصد ایثارگران را انتخاب نمایند. سهمیه  25ت مشاغل مشخص شده براي سهمیه بایسصرفاً می

  ایثارگران محفوظ خواهد ماند. 25سهمیه ، داوطلبان نبوده و در صورت عدم تکمیل

درصد را ندارند و در صورت ثبت  25اي ایثارگران حق ثبت نام در مشاغل مشخص شده بر ایثارگراندرصد 5   استخدامی سهمیه داوطلبانر) 

  .نام از آزمون حذف خواهند شد

  

  

ایران استخدام
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  هاي اجرایی کشوردستگاهدرصد  25مشمولین سهمیه اختصاصی  مشاغل

 کار و امور اجتماعی استان البرز، اداره کل تعاون	هايفهرست شغل محل

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد / زن  ایثارگر  ساوجبالغ-البرز  کار بازرس  10004

  10004	يشرایط احراز تحصیلی شغل محل  شماره

: مهندسی عمران عمران 31903-: مهندسی مکانیک (لیسانس)31324-: مهندسی مواد (لیسانس)31316-: حفاظت و بهداشت کار (لیسانس)30415

  : مهندس برق صنعتی گرایش قدرت (لیسانس)32657-(لیسانس)

  

اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز	هايفهرست شغل محل  

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد / زن  ایثارگر  ساوجبالغ-البرز  مأمور اجرایی محیط زیست  10011

  10011	يشرایط احراز تحصیلی شغل محل  شماره

: 31470-دیپلم): محیط زیست (فوق31003-دیپلم)تکنولوژي مرتع و آبخیزداري (فوق: 30353-دیپلم): تکنولوژي محیط زیست (فوق30352

  دیپلم)کشاورزي (فوق

  1  مرد  ایثارگر  طالقان-البرز  مأمور اجرایی محیط زیست  10012

  10012 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

: 31470-: دیپلم کامل متوسطه (دیپلم)30486-دیپلم)آبخیزداري (فوق: تکنولوژي مرتع و 30353-دیپلم): تکنولوژي محیط زیست (فوق30352

  دیپلم)کشاورزي (فوق

  1  مرد  ایثارگر  طالقان-البرز  مأمور اجرایی محیط زیست  10013

  10013 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

: 31003-: دیپلم کامل متوسطه (دیپلم)30486-دیپلم)(فوق: تکنولوژي مرتع و آبخیزداري 30353-دیپلم): تکنولوژي محیط زیست (فوق30352

  دیپلم): کشاورزي (فوق31470-دیپلم)محیط زیست (فوق

 
  اداره کل دامپزشکی استان البرز	هايفهرست شغل محل

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد / زن  ایثارگر  نظرآباد-البرز  دامپزشک  10020

  10020 يتحصیلی شغل محل شمارهشرایط احراز 

  : دامپزشکی (دکتري، دکتراي تخصصی)30458

  1  مرد / زن  ایثارگر  نظرآباد-البرز  کاردان دامپزشکی  10021

  10021 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

  دیپلم)دامپزشکی (فوق: علوم آزمایشگاهی 30723-دیپلم): دامپزشکی (فوق30458-دیپلم): بهداشت یار دامپزشکی (فوق30194

10022  
کارشناس بهداشت دام و 

  ي دامیهافرآورده
  1  مرد / زن  ایثارگر  ساوجبالغ-البرز

  10022 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

دامپزشکی (دکتري، : 30458-لیسانس): بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی (لیسانس، فوق30183-لیسانس): بهداشت گوشت (لیسانس، فوق30179

  دکتراي تخصصی)

ایران استخدام
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 اداره کل راه و شهرسازي استان البرز	هايفهرست شغل محل

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

10031  
ساختمان و ، کارشناس راه

  1شهرسازي
  1  مرد  ایثارگر  ساوجبالغ-البرز

10032  
ساختمان و ، کارشناس راه

  1شهرسازي
  1  مرد / زن  ایثارگر  طالقان-البرز

10033  
ساختمان و ، کارشناس راه

  1شهرسازي
  1  مرد  ایثارگر  نظرآباد-البرز

  10033و  10032، 10031  يشرایط احراز تحصیلی شغل محل  (هاي) شماره

گرایش عمران : مهندسی عمران 31262-لیسانس، دکتري): معماري (فوق31131-لیسانس)منطقه اي (فوق -: طراحی و برنامه ریزي شهري 30703

  لیسانس): برنامه ریزي شهري (فوق32669-: نقشه برداري (لیسانس)31421-(لیسانس)
  

معدن و تجارت استان البرز، اداره کل صنعت	هايفهرست شغل محل  

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

10037  
 کارشناس امور فنی صنایع

  (غذایی)
  1  مرد / زن  ایثارگر  نظرآبادمعدن و تجارت شهرستان ، صنعت -البرز

  10037 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

  لیسانس): مهندسی صنایع غذایی (فوق31244
  

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز	هايفهرست شغل محل

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد / زن  ایثارگر  ساوجبالغ-البرز  فرهنگیکارشناس امور   10041

  10041 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

: مدیریت 31029-لیسانس، دکتري): زبان و ادبیات فارسی (لیسانس، فوق30542-لیسانس، دکتري): الهیات و معارف اسالمی (لیسانس، فوق30093

  لیسانس، دکتري)امور فرهنگی (لیسانس، فوق
 

 اداره کل منابع طبیعی استان البرز	هايشغل محل فهرست

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

10052  
کارشناس اطالعات جغرافیا و 

  سنجش از راه دور
  1  مرد / زن  ایثارگر  نظرآباد-البرز

  10052 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

  لیسانس)(فوق Gis: مهندسی عمران گرایش سنجش از دور 31259-: جغرافیاي انسانی (لیسانس)30367-لیسانس): آبخیزداري (فوق30007

  1  مرد / زن  ایثارگر  ساوجبالغ-البرز  کارشناس امور زمین  10053

  10053 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

: مرتع و 31097-لیسانس): مرتع داري (فوق31096-احیاء و بهره برداري از مناطق بیابانی (لیسانس): 30049-لیسانس): آبخیزداري (فوق30007

  آبخیزداري (لیسانس)

  1  مرد / زن  ایثارگر  اشتهارد-البرز  کارشناس جنگل و مرتع  10054

ایران استخدام
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 اداره کل منابع طبیعی استان البرز	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد / زن  ایثارگر  ساوجبالغ-البرز  کارشناس جنگل و مرتع  10055

  10055، 10054  يشرایط احراز تحصیلی شغل محل  (هاي) شماره

مرتع داري) : مهندسی منابع طبیعی (جنگلداري. مرتع و آبخیزداري، 31673-لیسانس): احیاء و بهره برداري از مناطق بیابانی (لیسانس، فوق30049

  لیسانس)داري) (فوق: مهندسی منابع طبیعی (آبخیزداري، جنگلداري، جنگل شناسی و اکولوژي جنگل. مرتع31680-(لیسانس)

  

اداره کل هواشناسی استان البرز	هايفهرست شغل محل  

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

10059  
کارشناس هواشناس 

  همدیدي
  1  مرد  ایثارگر  نظرآباد-البرز

  10059، 10058، 10057، 10056  يشرایط احراز تحصیلی شغل محل  (هاي) شماره

  : فیزیک (لیسانس)31582-: کامپیوترگرایش نرم افزار (لیسانس)31464-: هواشناسی (لیسانس)31438

  

 استانداري استان البرز	هايفهرست شغل محل

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد / زن  ایثارگر  فرمانداري-اشتهارد-البرز  کارشناس امور اداري  10093

  10093 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

: مدیریت منابع انسانی 31079-: مدیریت دولتی (لیسانس)31051-لیسانس): مدیریت اجرایی (فوق31021-لیسانس)(فوق MBA: مدیریت 31018

  لیسانس)(فوق

  1  مرد / زن  ایثارگر  فرمانداري-فردیس-البرز  کارشناس روابط عمومی  10094

  10094 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

: علوم ارتباطات 30735-لیسانس): روزنامه نگاري (فوق30525-لیسانس): روابط عمومی (فوق30503-: برنامه ریزي امور فرهنگی (لیسانس)30156

: علوم اجتماعی گرایش ارتباطات 31905-لیسانس): مدیریت رسانه (فوق31053-: مدیریت امور فرهنگی (لیسانس)31029-لیسانس)(فوقاجتماعی 

  لیسانس)اجتماعی (فوق

  1  مرد / زن  ایثارگر  پلنگ آبادبخشداري -اشتهارد-البرز  کشوري مدنیامور کارشناس  10095

  10095 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

-لیسانس): خدمات اجتماعی (فوق30451-: حقوق (لیسانس)30417-: جامعه شناسی (لیسانس)30356-لیسانس): برنامه ریزي اجتماعی (فوق30155

: 31051-لیسانس): علوم سیاسی (فوق30797-لیسانس): علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسی (فوق30729-لیسانس): روابط بین الملل (فوق30501

  : مردم شناسی (لیسانس)32288-لیسانس): علوم اجتماعی گرایش ارتباطات اجتماعی (فوق31905-یریت دولتی (لیسانس)مد

  1  زن  ایثارگر  فرمانداري-اشتهارد-البرز  کشوري مدنیامور کارشناس  10096

  10096 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

: علوم اجتماعی 30729-لیسانس): خدمات اجتماعی (فوق30451-: جامعه شناسی (لیسانس)30356-لیسانس)(فوق: برنامه ریزي اجتماعی 30155

: 32288-لیسانس): علوم اجتماعی گرایش ارتباطات اجتماعی (فوق31905 -لیسانس): علوم سیاسی (فوق30797-لیسانس)گرایش جامعه شناسی (فوق

  لیسانس)زنان گرایش زن و خانواده (فوق: مطالعات 32667-مردم شناسی (لیسانس)

  

ایران استخدام
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 استانداري استان البرز	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد / زن  ایثارگر  ساوجبالغبخشداري مرکزي -ساوجبالغ-البرز  کشوري مدنیامور کارشناس  10097

  10097 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

: علوم اجتماعی گرایش 30729-لیسانس): خدمات اجتماعی (فوق30451-: حقوق (لیسانس)30417-لیسانس): برنامه ریزي اجتماعی (فوق30155

: جغرافیا 32666-لیسانس): علوم اجتماعی گرایش ارتباطات اجتماعی (فوق31905-: مدیریت دولتی (لیسانس)31051-لیسانس)جامعه شناسی (فوق

  لیسانس)ش برنامه ریزي روستایی (فوقگرای

  1  مرد / زن  ایثارگر  فرمانداري-ساوجبالغ-البرز  کشوري مدنیامورکارشناس   10098

  10098 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

: حقوق 30417-لیسانس)(فوق: جغرافیاي انسانی گرایش برنامه ریزي شهري و روستایی 30368-لیسانس): برنامه ریزي اجتماعی (فوق30155

-: مدیریت دولتی (لیسانس)31051-لیسانس): علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسی (فوق30729-لیسانس): خدمات اجتماعی (فوق30451-(لیسانس)

  لیسانس): علوم اجتماعی گرایش ارتباطات اجتماعی (فوق31905

  1  مرد / زن  ایثارگر  فرمانداري-ساوجبالغ-البرز  کشوري مدنیامورکارشناس   10099

  10099 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

-لیسانس): حقوق بین الملل (فوق30423-: حقوق (لیسانس)30417-: جامعه شناسی (لیسانس)30356-لیسانس): برنامه ریزي اجتماعی (فوق30155

-لیسانس): علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسی (فوق30729-لیسانس)الملل (فوق: روابط بین 30501-لیسانس): خدمات اجتماعی (فوق30451

: 32288 -لیسانس): علوم اجتماعی گرایش ارتباطات اجتماعی (فوق31905-: مدیریت دولتی (لیسانس)31051-لیسانس): علوم سیاسی (فوق30797

  مردم شناسی (لیسانس)

  1  مرد / زن  ایثارگر  فرمانداري-فردیس-البرز  کشوري مدنیامورکارشناس   10100

  10100 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

: علوم اجتماعی 30729-لیسانس): خدمات اجتماعی (فوق30451-: جامعه شناسی (لیسانس)30356-لیسانس): برنامه ریزي اجتماعی (فوق30155

: علوم اجتماعی گرایش ارتباطات 31905-: مشاوره (لیسانس)31104-لیسانس)(فوق: علوم سیاسی 30797-لیسانس)گرایش جامعه شناسی (فوق

  لیسانس): مطالعات زنان گرایش زن و خانواده (فوق32667-: مردم شناسی (لیسانس)32288-لیسانس)اجتماعی (فوق

  1  مرد / زن  ایثارگر  فرمانداري-ساوجبالغ-البرز  کارشناس مطالعات اجتماعی  10101

  10101 ياحراز تحصیلی شغل محل شمارهشرایط 

: خدمات اجتماعی 30451-: جامعه شناسی (لیسانس)30356-لیسانس): برنامه ریزي اجتماعی (فوق30155-: ارتباطات اجتماعی (لیسانس)30054

-لیسانس)روزنامه نگاري (فوق: 30525-: روان شناسی بالینی (لیسانس)30511-: روان شناسی اصالح و تربیت (لیسانس)30510-لیسانس)(فوق

: علوم اجتماعی گرایش ارتباطات اجتماعی 31905-: مدیریت دولتی (لیسانس)31051-لیسانس): علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسی (فوق30729

  لیسانس)نواده (فوق: مطالعات زنان گرایش زن و خا32667-: مردم شناسی (لیسانس)32288-: روان شناسی عمومی (لیسانس)31913-لیسانس)(فوق

  1  مرد / زن  ایثارگر  فرمانداري-فردیس-البرز  کارشناس مطالعات اجتماعی  10102

  10102 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

: روان شناسی 30510-لیسانس): خدمات اجتماعی (فوق30451-: جامعه شناسی (لیسانس)30356-لیسانس): برنامه ریزي اجتماعی (فوق30155

: علوم سیاسی 30797-لیسانس): علوم اجتماعی گرایش جامعه شناسی (فوق30729-: روان شناسی بالینی (لیسانس)30511-اصالح و تربیت (لیسانس)

: مردم شناسی 32288-: روان شناسی عمومی (لیسانس)31913-لیسانس): علوم اجتماعی گرایش ارتباطات اجتماعی (فوق31905-لیسانس)(فوق

  لیسانس): مطالعات زنان گرایش زن و خانواده (فوق32667-(لیسانس)

  1  مرد / زن  ایثارگر  فرمانداري-اشتهارد-البرز  مهندس راه و ساختمان  10103

  1  مرد / زن  ایثارگر  بخشداري چهارباغ-ساوجبالغ-البرز  مهندس راه و ساختمان  10104

  10104، 10103 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

  : مهندسی عمران (لیسانس)31682-: نقشه برداري (لیسانس)31421-لیسانس)مدیریت پروژه و ساخت (فوق: 31036

  

ایران استخدام



١٩٦ 

 بانک سپه	هايفهرست شغل محل

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد / زن  ایثارگر  اهر-آذربایجان شرقی  بانکدار  10318

  2  مرد / زن  ایثارگر  تبریز-آذربایجان شرقی  بانکدار  10319

  1  مرد / زن  ایثارگر  عجب شیر-آذربایجان شرقی  بانکدار  10320

  1  مرد / زن  ایثارگر  مراغه-آذربایجان شرقی  بانکدار  10321

  1  مرد / زن  ایثارگر  مرند-آذربایجان شرقی  بانکدار  10322

  2  مرد / زن  ایثارگر  ارومیه-آذربایجان غربی  بانکدار  10323

  1  مرد / زن  ایثارگر  خوي-آذربایجان غربی  بانکدار  10324

  1  مرد / زن  ایثارگر  اردستان-اصفهان  بانکدار  10325

  1  مرد / زن  ایثارگر  اصفهان-اصفهان  بانکدار  10327

  1  مرد / زن  ایثارگر  بادرود-اصفهان  بانکدار  10328

  1  مرد / زن  ایثارگر  شهرضا-اصفهان  بانکدار  10329

  1  مرد / زن  ایثارگر  کاشان-اصفهان  بانکدار  10330

  1  مرد / زن  ایثارگر  مبارکه-اصفهان  بانکدار  10331

  1  مرد / زن  ایثارگر  آبادنجف -اصفهان  بانکدار  10332

  1  مرد / زن  ایثارگر  کرج-البرز  بانکدار  10333

  1  مرد / زن  ایثارگر  ایالم-ایالم  بانکدار  10334

  1  مرد / زن  ایثارگر  دهلران-ایالم  بانکدار  10335

  1  مرد / زن  ایثارگر  قلعه دره ملکشاهی-ایالم  بانکدار  10336

  1  مرد / زن  ایثارگر  دیر-بوشهر  بانکدار  10337

  1  مرد / زن  ایثارگر  گناوه-بوشهر  بانکدار  10338

  10  مرد / زن  ایثارگر  تهران-تهران  بانکدار  10339

  1  مرد / زن  ایثارگر  دماوند-تهران  بانکدار  10341

  1  مرد / زن  ایثارگر  فیروزکوه-تهران  بانکدار  10342

  1  مرد / زن  ایثارگر  گیالوند-تهران  بانکدار  10343

  3  مرد / زن  ایثارگر  ورامین-تهران  بانکدار  10344

  1  مرد / زن  ایثارگر  بروجن-چهارمحال و بختیاري  بانکدار  10345

  1  زن مرد /  ایثارگر  بلداجی-چهارمحال و بختیاري  بانکدار  10346

  1  مرد / زن  ایثارگر  بشرویه-خراسان جنوبی  بانکدار  10347

  1  مرد / زن  ایثارگر  بیرجند-خراسان جنوبی  بانکدار  10348

  1  مرد / زن  ایثارگر  سرایان-خراسان جنوبی  بانکدار  10349

ایران استخدام



١٩٧ 

 بانک سپه	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد / زن  ایثارگر  طبس-خراسان جنوبی  بانکدار  10350

  1  مرد / زن  ایثارگر  تربت حیدریه-خراسان رضوي  بانکدار  10351

  1  مرد / زن  ایثارگر  چناران-خراسان رضوي  بانکدار  10352

  1  مرد / زن  ایثارگر  خواف-خراسان رضوي  بانکدار  10353

  1  مرد / زن  ایثارگر  درگز-خراسان رضوي  بانکدار  10354

  1  مرد / زن  ایثارگر  کاشمر-خراسان رضوي  بانکدار  10355

  2  مرد / زن  ایثارگر  مشهد-خراسان رضوي  بانکدار  10356

  1  مرد / زن  ایثارگر  بجنورد-خراسان شمالی  بانکدار  10357

  1  مرد / زن  ایثارگر  جاجرم-خراسان شمالی  بانکدار  10358

  2  مرد / زن  ایثارگر  اهواز-خوزستان  بانکدار  10359

  1  مرد / زن  ایثارگر  دزفول-خوزستان  بانکدار  10361

  1  مرد / زن  ایثارگر  ابهر-زنجان  بانکدار  10362

  2  مرد / زن  ایثارگر  زنجان-زنجان  بانکدار  10363

  1  مرد / زن  ایثارگر  ایرانشهر-سیستان و بلوچستان  بانکدار  10364

  1  مرد / زن  ایثارگر  خاش-سیستان و بلوچستان  بانکدار  10365

  1  مرد / زن  ایثارگر  زابل-سیستان و بلوچستان  بانکدار  10366

  1  مرد / زن  ایثارگر  آباده-فارس  بانکدار  10367

  1  مرد / زن  ایثارگر  اقلید-فارس  بانکدار  10368

  2  مرد / زن  ایثارگر  شیراز-فارس  بانکدار  10369

  1  مرد / زن  ایثارگر  تاکستان-قزوین  بانکدار  10371

  1  مرد / زن  ایثارگر  قزوین-قزوین  بانکدار  10372

  2  مرد / زن  ایثارگر  قم-قم  بانکدار  10374

  1  مرد / زن  ایثارگر  سنندج-کردستان  بانکدار  10375

  2  مرد / زن  ایثارگر  قروه-کردستان  بانکدار  10377

  1  مرد / زن  ایثارگر  بافت-کرمان  بانکدار  10378

  1  / زن مرد  ایثارگر  رابر-کرمان  بانکدار  10379

  1  مرد / زن  ایثارگر  سیرجان-کرمان  بانکدار  10380

  1  مرد / زن  ایثارگر  آبادغرباسالم -کرمانشاه  بانکدار  10381

  1  مرد / زن  ایثارگر  سرپل ذهاب-کرمانشاه  بانکدار  10382

  1  مرد / زن  ایثارگر  کرند غرب-کرمانشاه  بانکدار  10383

ایران استخدام

http://telegram.me/iranestekhdam24


١٩٨ 

 بانک سپه	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  شغل محلکد 

  1  مرد / زن  ایثارگر  کهنوج-کرمان  بانکدار  10384

  2  مرد / زن  ایثارگر  دهدشت-کهگیلویه و بویراحمد  بانکدار  10385

  1  مرد / زن  ایثارگر  آزادشهر-گلستان  بانکدار  10386

  1  مرد / زن  ایثارگر  آبادعلی -گلستان  بانکدار  10387

  1  مرد / زن  ایثارگر  بندر کیاشهر-گیالن  بانکدار  10389

  1  مرد / زن  ایثارگر  صومعه سرا-گیالن  بانکدار  10391

  1  مرد / زن  ایثارگر  امل-مازندران  بانکدار  10393

  1  مرد / زن  ایثارگر  بابل-مازندران  بانکدار  10394

  1  مرد / زن  ایثارگر  تنکابن-مازندران  بانکدار  10395

  1  مرد / زن  ایثارگر  رامسر-مازندران  بانکدار  10396

  1  مرد / زن  ایثارگر  شیرگاه-مازندران  بانکدار  10397

  2  مرد / زن  ایثارگر  قائم شهر-مازندران  بانکدار  10399

  1  مرد / زن  ایثارگر  گلوگاه-مازندران  بانکدار  10400

  1  مرد / زن  ایثارگر  خمین-مرکزي  بانکدار  10402

  1  مرد / زن  ایثارگر  ساوه-مرکزي  بانکدار  10403

  2  مرد / زن  ایثارگر  بندرعباس-هرمزگان  بانکدار  10404

  1  مرد / زن  ایثارگر  بندرلنگه-هرمزگان  بانکدار  10405

  1  مرد / زن  ایثارگر  رودان-هرمزگان  بانکدار  10406

  1  مرد / زن  ایثارگر  تویسرکان-همدان  بانکدار  10407

  1  مرد / زن  ایثارگر  مالیر-همدان  بانکدار  10408

  1  مرد / زن  ایثارگر  نهاوند-همدان  بانکدار  10409

  2  مرد / زن  ایثارگر  همدان-همدان  بانکدار  10410

  1  مرد / زن  ایثارگر  اشکذر-یزد  بانکدار  10411

  1  مرد / زن  ایثارگر  تفت-یزد  بانکدار  10412

  2  مرد / زن  ایثارگر  یزد-یزد  بانکدار  10413

، 10329 ،10328، 10327، 10325، 10324، 10323، 10322، 10321، 10320، 10319، 10318ي (هاي) شمارهتحصیلی شغل محل  احراز شرایط

10330 ،10331 ،10332 ،10333 ،10334 ،10335 ،10336 ،10337 ،10338 ،10339 ،10341 ،10342 ،10343 ،10344 ،10345 ،10346 ،

10347 ،10348 ،10349 ،10350 ،10351 ،10352 ،10353 ،10354 ،10355 ،10356 ،10357 ،10358 ،10359 ،10361 ،10362 ،10363 ،

10364 ،10365 ،10366 ،10367 ،10368 ،10369 ،10371 ،10372 ،10374 ،10375 ،10377 ،10378 ،10379 ،10380 ،10381 ،10382 ،
10383 ،10384 ،10385 ،10386 ،10387 ،10389 ،10391 ،10393 ،10394 ،10395، 10396 ،10397 ،10399 ،10400 ،10402 ،10403 ،

10404 ،10405 ،10406 ،10407 ،10408 ،10409 ،10410 ،10411 ،10412 ،10413  

-)لیسانس( نظري اقتصاد: 30080-)لیسانس( صنعتی اقتصاد: 30078-)لیسانس( بانکداري و پول اقتصاد: 30070-)لیسانس( بازرگانی اقتصاد: 30067

: 31051-)لیسانس( بیمه مدیریت: 31035-)لیسانس( بازرگانی مدیریت: 31034)لیسانس( بانکی امور مدیریت: 31027-)لیسانس( حسابداري: 30408

: 32428-)لیسانس( دولتی حسابداري: 31883-)لیسانس( مالی مدیریت: 31074-)لیسانس( صنعتی مدیریت: 31065-)لیسانس( دولتی مدیریت

 گرایش حسابداري: 32541-)لیسانس( بازرگانی حسابداري: 32540-)لیسانس( حسابرسی گرایش حسابداري: 32467-)لیسانس( مدیریت حسابداري

 بانکداري: 32695-)لیسانس( بانکداري مدیریت: 32692-)لیسانس( بانکی امور: 32691-)لیسانس( اقتصادي علوم: 32570-)لیسانس( مالیاتی

 امور مدیریت: 31027-) لیسانس( مالی حسابداري: 32698-)لیسانس( صنعتی حسابداري: 32697-)لیسانس( بانکی حسابداري: 32696-)لیسانس(

  )لیسانس( بانک شعب مدیریت: 32694-) لیسانس( بانکی

ایران استخدام



١٩٩ 

 بانک سپه	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد / زن  ایثارگر  اصفهان-اصفهان  بانکدار  10326

  7  مرد / زن  ایثارگر  تهران-تهران  بانکدار  10340

  1  مرد / زن  ایثارگر  اهواز-خوزستان  بانکدار  10360

  1  مرد / زن  ایثارگر  شیراز-فارس  بانکدار  10370

  1  مرد / زن  ایثارگر  قزوین-قزوین  بانکدار  10373

  1  مرد / زن  ایثارگر  سنندج-کردستان  بانکدار  10376

  1  مرد / زن  ایثارگر  گنبدکاووس-گلستان  بانکدار  10388

  2  مرد / زن  ایثارگر  رشت-گیالن  بانکدار  10390

  1  مرد / زن  ایثارگر  امل-مازندران  بانکدار  10392

  1  مرد / زن  ایثارگر  قائم شهر-مازندران  بانکدار  10398

  2  مرد / زن  ایثارگر  اراك-مرکزي  بانکدار  10401

  10401، 10398، 10392، 10390، 10388، 10376، 10373، 10370، 10360، 10340، 10326ي (هاي) شماره: شغل محل شرایط احراز تحصیلی

هاي اقتصادي : علوم اقتصادي گرایش برنامه ریزي سیستم30746-لیسانس): حسابرسی (فوق30410-لیسانس): حسابداري (فوق30408

: مدیریت 31909-لیسانس): مدیریت مالی (فوق31074 -لیسانس)و برنامه ریزي (فوق: علوم اقتصادي گرایش توسعه اقتصادي 30747-لیسانس)(فوق

: مدیریت بازرگانی 31927-لیسانس): مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی (فوق31912-لیسانس)ها (فوقدولتی گرایش تشکیالت و روش

: مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول 31930-لیسانس)مدیریت تحول (فوق: مدیریت بازرگانی گرایش 31928-لیسانس)گرایش مدیریت مالی (فوق

: مدیریت 32235-لیسانس): مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بیمه (فوق32051-لیسانس): مدیریت صنعتی گرایش مالی (فوق31938-لیسانس)(فوق

: مدیریت دولتی 32237-لیسانس)ش مدیریت رفتار سازمانی (فوق: مدیریت دولتی گرای32236-لیسانس)دولتی گرایش توسعه منابع انسانی (فوق

: مدیریت دولتی گرایش طراحی 32315-لیسانس): مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی (فوق32311-لیسانس)گرایش خط مشی گذاري عمومی (فوق

-لیسانس): حسابداري مدیریت (فوق32428-لیسانس)وق: مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروي انسانی (ف32419-لیسانس)هاي دولتی (فوقسازمان

-لیسانس): علوم اقتصادي گرایش اقتصاد و تجارت الکترونیک (فوق32613 -لیسانس)ژیک (فوق: مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استرات32436

: 32701-لیسانس)دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی (فوق : مدیریت32700-لیسانس): مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیک (فوق32699

: مالی گرایش بانکداري 32703-لیسانس): علوم اقتصادي گرایش اقتصاد اسالمی (فوق32702-لیسانس)علوم اقتصادي گرایش بانکداري اسالمی (فوق

: مالی 32706-لیسانس)هاي اطالعاتی (فوقدیریت سیستم: مدیریت دولتی گرایش م32705-لیسانس): مالی گرایش بیمه (فوق32704-لیسانس)(فوق

  لیسانس)گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک (فوق

  1  مرد  ایثارگر  تبریز-آذربایجان شرقی  متصدي امور انتظامی  10414

  2  مرد  ایثارگر  ارومیه-آذربایجان غربی  متصدي امور انتظامی  10415

  1  مرد  ایثارگر  اصفهان-اصفهان  متصدي امور انتظامی  10416

  7  مرد  ایثارگر  تهران-تهران  متصدي امور انتظامی  10417

  1  مرد  ایثارگر  شهرکرد-چهارمحال و بختیاري  متصدي امور انتظامی  10418

  2  مرد  ایثارگر  مشهد-خراسان رضوي  متصدي امور انتظامی  10419

  1  مرد  ایثارگر  اهواز-خوزستان  متصدي امور انتظامی  10420

  1  مرد  ایثارگر  زاهدان-سیستان و بلوچستان  متصدي امور انتظامی  10421

ایران استخدام



٢٠٠ 

 بانک سپه	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد  ایثارگر  شیراز-فارس  متصدي امور انتظامی  10422

  1  مرد  ایثارگر  سنندج-کردستان  متصدي امور انتظامی  10423

  1  مرد  ایثارگر  کرمانشاه-کرمانشاه  متصدي امور انتظامی  10424

  1  مرد  ایثارگر  آبادخرم -لرستان  متصدي امور انتظامی  10425

  1  مرد  ایثارگر  ساري-مازندران  متصدي امور انتظامی  10426

  1  مرد  ایثارگر  اراك-مرکزي  متصدي امور انتظامی  10427

  1  مرد  ایثارگر  یزد-یزد  متصدي امور انتظامی  10428

  ،10424، 10423، 10422، 10421، 10420، 10419، 10418، 10417، 10416، 10415، 10414يشرایط احراز تحصیلی شغل محل  (هاي) شماره

10425 ،10426 ،10427 ،10428  

  ها (دیپلم): تمامی رشته32707

 

 معدن بانک صنعت و	هايفهرست شغل محل

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد / زن  ایثارگر  اردبیل-اردبیل  ارزي -متصدي امور بانکی   10504

  1  مرد / زن  ایثارگر  ناصفها-اصفهان  ارزي -متصدي امور بانکی   10505

  1  مرد / زن  ایثارگر  کرج-البرز  ارزي -متصدي امور بانکی   10506

  1  زنمرد /   ایثارگر  مشهد-خراسان رضوي  ارزي -متصدي امور بانکی   10507

  1  مرد / زن  ایثارگر  کرمانشاه-کرمانشاه  ارزي -متصدي امور بانکی   10508

  1  مرد / زن  ایثارگر  آبادخرم -لرستان  ارزي -متصدي امور بانکی   10509

  1  مرد / زن  ایثارگر  ساري-مازندران  ارزي -متصدي امور بانکی   10510

  1  زنمرد /   ایثارگر  یزد-یزد  ارزي -متصدي امور بانکی   10511

  10511، 10510، 10509، 10508، 10507، 10506، 10505، 10504  يشرایط احراز تحصیلی شغل محل  (هاي) شماره

: 30747-لیسانس)هاي اقتصادي (فوق: علوم اقتصادي گرایش برنامه ریزي سیستم30746-لیسانس): علوم اقتصادي  (علوم اقتصادي) (فوق30742

: مدیریت بازرگانی کلیه 32071-ها (لیسانس): علوم اقتصادي کلیه گرایش30748-لیسانس)اقتصادي و برنامه ریزي (فوقعلوم اقتصادي گرایش توسعه 

  لیسانس)ها (لیسانس، فوقگرایش

  1  مرد / زن  ایثارگر  ایالم-ایالم  ارزیابی -متصدي امور بانکی   10512

  1  مرد / زن  ایثارگر  مشکوهیه قشهرك صنعتی -قم-قم  ارزیابی -متصدي امور بانکی   10513

  1  مرد / زن  ایثارگر  یاسوج-کهگیلویه و بویراحمد  ارزیابی -متصدي امور بانکی   10514

  10514، 10513، 10512  يشرایط احراز تحصیلی شغل محل  (هاي) شماره

  لیسانس)ها (لیسانس، فوق: مهندسی صنایع کلیه گرایش31593

  

  

ایران استخدام



٢٠١ 

 معدن بانک صنعت و	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

10515  
 -متصدي امور بانکی 

  اقتصادي
  3  مرد / زن  ایثارگر  تهران-تهران

  10515 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

: علوم 32570-لیسانس)هاي اقتصادي (فوقسیستم: اقتصاد گرایش برنامه ریزي 31901-لیسانس): توسعه اقتصادي و برنامه ریزي (فوق30308

  لیسانس)اقتصادي (لیسانس، فوق

  1  مرد / زن  ایثارگر  زشهرك صنعتی تبری-تبریز-یجان شرقیآذربا  بانکی -متصدي امور بانکی   10516

  10516 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

  لیسانس): مدیریت مالی (لیسانس، فوق31074-لیسانس)مدیریت بازرگانی (لیسانس، فوق: 31034-لیسانس): مدیریت امور بانکی (لیسانس، فوق31027

  10  مرد / زن  ایثارگر  تهران-تهران  بانکی -متصدي امور بانکی   10517

  10517 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

: مدیریت صنعتی (لیسانس، 31065-لیسانس)(لیسانس، فوق: مدیریت بازرگانی 31034-لیسانس): مدیریت امور بانکی (لیسانس، فوق31027

  لیسانس): مدیریت مالی (لیسانس، فوق31074-لیسانس)فوق

  1  مرد / زن  ایثارگر  بجنورد-خراسان شمالی  بانکی -متصدي امور بانکی   10518

  10518 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

  لیسانس): مدیریت مالی (لیسانس، فوق31074-لیسانس)فوق: مدیریت امور بانکی (لیسانس، 31027

  1  مرد / زن  ایثارگر  اهواز-خوزستان  بانکی -متصدي امور بانکی   10519

  10519 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

  لیسانس)مدیریت مالی (لیسانس، فوق: 31074-لیسانس): مدیریت بازرگانی (لیسانس، فوق31034-لیسانس): مدیریت امور بانکی (لیسانس، فوق31027

  1  مرد / زن  ایثارگر  رشهرك صنعتی ابه-ابهر-زنجان  بانکی -متصدي امور بانکی   10520

  10520 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

  لیسانس): مدیریت مالی (لیسانس، فوق31074-لیسانس): مدیریت امور بانکی (لیسانس، فوق31027

  1  مرد / زن  ایثارگر  سمنان-سمنان  بانکی -بانکی  متصدي امور  10521

  10521 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

  لیسانس): مدیریت مالی (لیسانس، فوق31074-لیسانس): مدیریت بازرگانی (لیسانس، فوق31034-لیسانس): مدیریت امور بانکی (لیسانس، فوق31027

  1  مرد / زن  ایثارگر  شهرك صنعتی شیراز-شیراز-فارس  بانکی -متصدي امور بانکی   10523

  10523 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

ها : مدیریت بازرگانی کلیه گرایش32071-لیسانس) : مدیریت مالی (لیسانس، فوق31074-لیسانس): مدیریت امور بانکی (لیسانس، فوق31027

  لیسانس)(لیسانس، فوق

  1  مرد / زن  ایثارگر  زاهدان-سیستان و بلوچستان  بانکی -بانکی متصدي امور   10522

  1  مرد / زن  ایثارگر  سنندج-کردستان  بانکی -متصدي امور بانکی   10524

  1  مرد / زن  ایثارگر  گرگان-گلستان  بانکی -متصدي امور بانکی   10525

  1  مرد / زن  ایثارگر  رشت-گیالن  بانکی -متصدي امور بانکی   10526

  10526، 10525، 10524، 10522  ياحراز تحصیلی شغل محل  (هاي) شمارهشرایط 

  لیسانس): مدیریت مالی (لیسانس، فوق31074-لیسانس): مدیریت بازرگانی (لیسانس، فوق31034-لیسانس): مدیریت امور بانکی (لیسانس، فوق31027

ایران استخدام



٢٠٢ 

 معدن بانک صنعت و	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  خدمتمحل   شغل  کد شغل محل

  1  مرد / زن  ایثارگر  بروجرد-لرستان  بانکی -متصدي امور بانکی   10527

  10527 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

  لیسانس): مدیریت مالی (لیسانس، فوق31074-لیسانس): مدیریت امور بانکی (لیسانس، فوق31027

  1  مرد / زن  ایثارگر  اراك-مرکزي  بانکی -متصدي امور بانکی   10528

  10528 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

  لیسانس): مدیریت مالی (لیسانس، فوق31074-لیسانس): مدیریت بازرگانی (لیسانس، فوق31034-لیسانس): مدیریت امور بانکی (لیسانس، فوق31027

10529  
 -متصدي امور بانکی 

  تحلیلگر
  2  مرد / زن  ایثارگر  تهران-تهران

  10529 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

  لیسانس): مهندسی صنایع (لیسانس، فوق31236-لیسانس): مدیریت دولتی (لیسانس، فوق31051-لیسانس): مدیریت اجرایی (لیسانس، فوق31021

  1  مرد / زن  ایثارگر  ارومیه-آذربایجان غربی  حقوقی -متصدي امور بانکی   10530

  1  مرد / زن  ایثارگر  ایالم-ایالم  حقوقی -متصدي امور بانکی   10531

  2  مرد / زن  ایثارگر  تهران-تهران  حقوقی -متصدي امور بانکی   10532

  1  مرد / زن  ایثارگر  کرمانشاه-کرمانشاه  حقوقی -متصدي امور بانکی   10533

  10533، 10532، 10531، 10530  يشرایط احراز تحصیلی شغل محل  (هاي) شماره

-لیسانس): حقوق عمومی (فوق31686-لیسانس): حقوق خصوصی (فوق30431-لیسانس): حقوق اقتصادي (فوق30421-: حقوق (لیسانس)30417

: حقوق ثبت اسناد 32426-لیسانس): حقوق تجارت بین الملل (فوق32224-لیسانس)ها (فوقکلیه گرایش-: حقوق تجارت اقتصادي بین الملل 32016

  لیسانس)(فوق و امالك

  2  مرد / زن  ایثارگر  تهران-تهران  فنی -متصدي امور بانکی   10534

  10534 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

  لیسانس): مهندس برق (لیسانس، فوق32551

  2  مرد / زن  ایثارگر  تهران-تهران  نظارت -متصدي امور بانکی   10535

  10535 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

: مکانیک گرایش ساخت و تولید 31574-ها (لیسانس): مکانیک کلیه گرایش31389-لیسانس)ها (لیسانس، فوق: مهندسی شیمی کلیه گرایش31235

  لیسانس)ها (لیسانس، فوق: مهندسی مواد کلیه گرایش31758-لیسانس)(فوق

  

 بانک مسکن	هايفهرست شغل محل

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد / زن  ایثارگر  اهر-آذربایجان شرقی  متصدي امور بانکی  10756

  3  مرد / زن  ایثارگر  تبریز-آذربایجان شرقی  متصدي امور بانکی  10757

  1  مرد / زن  ایثارگر  هادي شهر-شرقیآذربایجان   متصدي امور بانکی  10758

  2  مرد / زن  ایثارگر  ارومیه-آذربایجان غربی  متصدي امور بانکی  10759

  1  مرد / زن  ایثارگر  اردبیل-اردبیل  متصدي امور بانکی  10760

ایران استخدام



٢٠٣ 

 بانک مسکن	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  2  مرد / زن  ایثارگر  اصفهان-اصفهان  متصدي امور بانکی  10761

  3  مرد / زن  ایثارگر  شاهین شهر-اصفهان  متصدي امور بانکی  10762

  2  مرد / زن  ایثارگر  کاشان-اصفهان  متصدي امور بانکی  10763

  1  مرد / زن  ایثارگر  دهشتگر-ساوجبالغ-البرز  متصدي امور بانکی  10764

  6  مرد / زن  ایثارگر  کرج-البرز  متصدي امور بانکی  10765

  1  مرد / زن  ایثارگر  ایالم-ایالم  متصدي امور بانکی  10766

  1  مرد / زن  ایثارگر  بوشهر-بوشهر  متصدي امور بانکی  10767

  3  مرد / زن  ایثارگر  اسالمشهر-تهران  متصدي امور بانکی  10768

  61  مرد / زن  ایثارگر  تهران-تهران  متصدي امور بانکی  10769

  1  مرد / زن  ایثارگر  رباطکریم-تهران  متصدي امور بانکی  10770

  1  مرد / زن  ایثارگر  قدسشهر -تهران  متصدي امور بانکی  10771

  2  مرد / زن  ایثارگر  شهریار-تهران  متصدي امور بانکی  10772

  1  مرد / زن  ایثارگر  قرچک-تهران  متصدي امور بانکی  10773

  1  مرد / زن  ایثارگر  ورامین-تهران  متصدي امور بانکی  10774

  1  مرد / زن  ایثارگر  شهرکرد-چهارمحال و بختیاري  متصدي امور بانکی  10775

  1  مرد / زن  ایثارگر  لردگان-چهارمحال و بختیاري  متصدي امور بانکی  10776

  1  مرد / زن  ایثارگر  نهبندان-خراسان جنوبی  متصدي امور بانکی  10777

  3  مرد / زن  ایثارگر  مشهد-رضويخراسان   متصدي امور بانکی  10778

  1  مرد / زن  ایثارگر  بجنورد-خراسان شمالی  متصدي امور بانکی  10779

  3  مرد / زن  ایثارگر  اهواز-خوزستان  متصدي امور بانکی  10780

  2  مرد / زن  ایثارگر  زنجان-زنجان  متصدي امور بانکی  10781

  1  مرد / زن  ایثارگر  سمنان-سمنان  متصدي امور بانکی  10782

  1  مرد / زن  ایثارگر  گرمسار-سمنان  متصدي امور بانکی  10783

  1  مرد / زن  ایثارگر  ایرانشهر-و بلوچستانسیستان   متصدي امور بانکی  10784

  1  مرد / زن  ایثارگر  داراب-فارس  متصدي امور بانکی  10785

  4  مرد / زن  ایثارگر  شیراز-فارس  متصدي امور بانکی  10786

  1  مرد / زن  ایثارگر  تاکستان-قزوین  متصدي امور بانکی  10787

  2  مرد / زن  ایثارگر  قزوین-قزوین  متصدي امور بانکی  10788

  2  مرد / زن  ایثارگر  قم-قم  متصدي امور بانکی  10789

  1  مرد / زن  ایثارگر  مریوان-کردستان  متصدي امور بانکی  10790

ایران استخدام



٢٠٤ 

 بانک مسکن	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد / زن  ایثارگر  کرمانشاه-کرمانشاه  متصدي امور بانکی  10791

  1  مرد / زن  ایثارگر  نرماشیر-کرمان  متصدي امور بانکی  10792

  1  مرد / زن  ایثارگر  یاسوج-کهگیلویه و بویراحمد  متصدي امور بانکی  10793

  1  مرد / زن  ایثارگر  آبادعلی -گلستان  متصدي امور بانکی  10794

  2  مرد / زن  ایثارگر  استارا-گیالن  متصدي امور بانکی  10795

  1  مرد / زن  ایثارگر  تالش-گیالن  بانکیمتصدي امور   10796

  1  مرد / زن  ایثارگر  رضوانشهر-گیالن  متصدي امور بانکی  10797

  1  مرد / زن  ایثارگر  کوهدشت-لرستان  متصدي امور بانکی  10798

  2  مرد / زن  ایثارگر  امل-مازندران  متصدي امور بانکی  10799

  2  / زن مرد  ایثارگر  بابل-مازندران  متصدي امور بانکی  10800

  1  مرد / زن  ایثارگر  تنکابن-مازندران  متصدي امور بانکی  10801

  1  مرد / زن  ایثارگر  نکا-مازندران  متصدي امور بانکی  10802

  1  مرد / زن  ایثارگر  نوشهر-مازندران  متصدي امور بانکی  10803

  1  مرد / زن  ایثارگر  اراك-مرکزي  متصدي امور بانکی  10804

  1  مرد / زن  ایثارگر  دلیجان-مرکزي  بانکیمتصدي امور   10805

  1  مرد / زن  ایثارگر  ساوه-مرکزي  متصدي امور بانکی  10806

  4  مرد / زن  ایثارگر  بندرعباس-هرمزگان  متصدي امور بانکی  10807

  1  مرد / زن  ایثارگر  آباداسد-همدان  متصدي امور بانکی  10808

  1  / زن مرد  ایثارگر  مالیر-همدان  متصدي امور بانکی  10809

  2  مرد / زن  ایثارگر  همدان-همدان  متصدي امور بانکی  10810

  3  مرد / زن  ایثارگر  یزد-یزد  متصدي امور بانکی  10811

، 10766، 10765، 10764، 10763، 10762، 10761، 10760، 10759، 10758، 10757، 10756يشرایط احراز تحصیلی شغل محل  (هاي) شماره

10767 ،1076 ،10769 ،10770 ،10771 ،10772 ،10773 ،10774 ،10775 ،10776 ،10777 ،10778 ،10779 ،10780 ،10781 ،10782 ،

10783 ،10784 ،10785 ،10786 ،10787 ،10788 ،10789 ،10790 ،10791 ،10792 ،10793 ،10794 ،10795 ،10796 ،10797 ،10798 ،

10799 ،10800 ،10801 ،10802 ،10803 ،10804 ،10805 ،10806 ،10807 ،10808 ،10809 ،10810 ،10811  

: 30408-: اقتصاد نظري (لیسانس)30080-: اقتصاد پول و بانکداري (لیسانس)30070-: اقتصاد بازرگانی (لیسانس)30067-: امار (لیسانس)30018

: 31074-یریت صنعتی (لیسانس): مد31065-: مدیریت بازرگانی (لیسانس)31034-: مدیریت امور بانکی (لیسانس)31027-حسابداري (لیسانس)

  : مدیریت بانکداري (لیسانس)32692-: ریاضی کاربردي (لیسانس)32217-مدیریت مالی (لیسانس)

  

   

ایران استخدام



٢٠٥ 

 بیمه مرکزي ایران	هايفهرست شغل محل

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  2  مرد / زن  ایثارگر  تهران-تهران  نویس سیستمبرنامه  10820

  10820 ياحراز تحصیلی شغل محل شمارهشرایط 

هاي نرم افزاري و : سیستم30648-لیسانس، دکتري)هاي نرم افزاري (فوق: سیستم30647-لیسانس، دکتري): الگوریتم و محاسبات (فوق30091

لیسانس، ندسی نرم افزار (فوق: مه31340-لیسانس، دکتري): مهندسی فناوري اطالعات (فوق31280-لیسانس، دکتري)الگوریتم و محاسبات (فوق

لیسانس، : نرم افزار کامپیوتر (فوق31415-لیسانس، دکتري)هاي کامپیوتري (فوق: مهندسی کامپیوتر گرایش معماري سیستم31348-دکتري)

: 31464-سانس، دکتري)لی: کاربرد کامپیوتر و انالیزسیستم (فوق31447-لیسانس، دکتري)هاي محاسبات والگوریتم (فوق: نظریه31418-دکتري)

  لیسانس، دکتري): مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار (فوق31887-لیسانس، دکتري)کامپیوترگرایش نرم افزار (فوق

  1  مرد / زن  ایثارگر  تهران-تهران  کارشناس امور اداري  10821

  10821 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

  لیسانس، دکتري): مدیریت اجرایی (فوق31021-لیسانس، دکتري)ها (فوقسیستم: برنامه ریزي و تحلیل 30165

  2  مرد / زن  ایثارگر  تهران-تهران  کارشناس امور مالی  10822

  10822 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

  لیسانس، دکتري)مالی (فوق: مدیریت 31074-لیسانس، دکتري): حسابرسی (فوق30410-لیسانس، دکتري): حسابداري (فوق30408

  3  مرد / زن  ایثارگر  تهران-تهران  مگر سیستکارشناس تحلیل  10823

  10823 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

: 31138 -لیسانس، دکتري)هاي چند رسانه اي (فوق: مهندسی فناوري اطالعات گرایش سیستم30840 -لیسانس، دکتري): انفورماتیک (فوق30121

: مهندسی کامپیوتر 31348-لیسانس، دکتري): مهندسی نرم افزار (فوق31340-)، دکتريلیسانسمهندسی کامپیوتر گرایش معماري کامپیوتر (فوق

: 31464-لیسانس، دکتري): کاربرد کامپیوتر و انالیزسیستم (فوق31447-لیسانس، دکتري)هاي کامپیوتري (فوقگرایش معماري سیستم

: 31832-لیسانس، دکتري): مهندسی فناوري اطالعات گرایش طراحی و تولید نرم افزار (فوق31535-لیسانس، دکتري)نرم افزار (فوقکامپیوترگرایش 

هاي اطالعاتی : مهندسی فناوري اطالعات گرایش مدیریت سیستم31873-لیسانس، دکتري)هاي نرم افزاري (فوقمهندسی کامپیوتر گرایش سیستم

: مهندسی فناوري اطالعات گرایش معماري 31914-لیسانس، دکتري): مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار (فوق31887-ري)لیسانس، دکت(فوق

: 32160-لیسانس، دکتري)هاي نرم افزاري و الگوریتم و محاسبات (فوق: مهندسی کامپیوتر گرایش سیستم32159-لیسانس، دکتري)سازمانی (فوق

: مهندسی کامپیوتر گرایش الگوریتم و محاسبات 32161-لیسانس، دکتري)هاي محاسبات و الگوریتم (فوقیهمهندسی کامپیوتر گرایش نظر

  لیسانس، دکتري)(فوق

  2  مرد / زن  ایثارگر  تهران-تهران  کارشناس حقوقی  10824

  10824 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

: حقوق تجاري اقتصادي بین المللی 30428-لیسانس، دکتري)حقوق بین الملل (فوق: 30423-لیسانس، دکتري): حقوق اقتصادي (فوق30421

: حقوق 30432-لیسانس، دکتري): حقوق خصوصی (فوق30431-لیسانس، دکتري): حقوق جزا و جرم شناسی (فوق30429-لیسانس، دکتري)(فوق

-لیسانس، دکتري): حقوق عمومی (فوق31686-یسانس، دکتري)ل: حقوق مالی اقتصادي (فوق30437-لیسانس، دکتري)هاي تجاري (فوقشرکت

: حقوق تجارت بین الملل 32224-لیسانس، دکتري): حقوق تجارت (فوق32223-لیسانس، دکتري): حقوق گرایش تجارت الکترونیکی (فوق31919

  لیسانس، دکتري)(فوق

  3  مرد / زن  ایثارگر  تهران-تهران  کارشناس شبکه  10825

  10825 يتحصیلی شغل محل شماره شرایط احراز

: کاربرد کامپیوتر 31447-لیسانس، دکتري)) (فوقIT: تکنولوژي ارتباطات و فن اوري اطالعات  (30334-لیسانس، دکتري): انفورماتیک (فوق30121

مهندسی فناوري اطالعات گرایش امنیت : 31844-لیسانس، دکتري): کامپیوترگرایش نرم افزار (فوق31464-لیسانس، دکتري)و انالیزسیستم (فوق

: مهندسی 31915-لیسانس، دکتري)هاي اطالعاتی (فوق: مهندسی فناوري اطالعات گرایش مدیریت سیستم31873-لیسانس، دکتري)اطالعات (فوق

  )لیسانس، دکتري: علوم کامپیوتر (فوق32173-لیسانس، دکتري)هاي کامپیوتري (فوقفناوري اطالعات گرایش شبکه

  

ایران استخدام



٢٠٦ 

 سازمان اداري و استخدامی کشور	هايفهرست شغل محل

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

10835  
کارشناس برنامه ریزي امور 

  اداري و استخدامی کشور
  8  مرد / زن  ایثارگر  تهران-تهران

  10835 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

-لیسانس، دکتري): حقوق خصوصی (فوق30431-لیسانس، دکتري): حقوق بین الملل (فوق30423-لیسانس)(فوق: برنامه ریزي آموزشی 30154

: علوم اقتصادي 30747-: علوم اقتصادي گرایش اقتصاد نظري (دکتري)30745-لیسانس، دکتري): علوم اقتصادي گرایش علوم اقتصادي (فوق30742

ها : مدیریت دولتی کلیه گرایش31052-لیسانس، دکتري): مدیریت آموزشی (فوق31020-لیسانس، دکتري)گرایش توسعه اقتصادي و برنامه ریزي (فوق

: 31496-: مدیریت گرایش مدیریت رفتاري (دکتري)31494-لیسانس): مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وري (فوق31240-(دکتري)

: مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی 31697-لیسانس، دکتري)قوق عمومی (فوق: ح31686-ها (دکتري)مدیریت گرایش مدیریت سیستم

-لیسانس): مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی (فوق31912-لیسانس)ها (فوق: مدیریت دولتی گرایش تشکیالت و روش31909-لیسانس)(فوق

: مدیریت دولتی 32705-: مدیریت گرایش مدیریت مالی (دکتري)32439-لیسانس)هاي دولتی (فوق: مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان32234

: مدیریت منابع انسانی گرایش 32772-لیسانس): مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک (فوق32771-لیسانس)هاي اطالعاتی (فوقگرایش مدیریت سیستم

: 32774-لیسانس)انی گرایش مدیریت استراتژیک منابع انسانی (فوق: مدیریت منابع انس32773-لیسانس)مدیریت عملکرد و بهره وري منابع (فوق

: مدیریت دولتی گرایش 32776-: مدیریت گرایش مدیریت توسعه (دکتري)32775-مدیریت گرایش مدیریت سیاستگذاري بخش دولتی (دکتري)

  لیسانس)تحول (فوق

  2  مرد / زن  ایثارگر  تهران-تهران  مگر سیستکارشناس تحلیل  10836

  10836 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

: مهندسی فناوري اطالعات گرایش مدیریت 31873-لیسانس، دکتري)ها (فوق: مهندسی صنایع گرایش برنامه ریزي و تحلیل سیستم31237

: مهندسی فناوري اطالعات 31914-لیسانس، دکتري): مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار (فوق31887-لیسانس، دکتري)هاي اطالعاتی (فوقسیستم

  لیسانس، دکتري)گرایش معماري سازمانی (فوق

  1  مرد / زن  ایثارگر  تهران-تهران  کارشناس حقوقی  10837

  10837 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

: 32423-لیسانس)(لیسانس، فوق: حقوق عمومی 31686-لیسانس): حقوق خصوصی (لیسانس، فوق30431-لیسانس): حقوق (لیسانس، فوق30417

  لیسانس)حقوق جزا (لیسانس، فوق

  1  مرد / زن  ایثارگر  تهران-تهران  کارشناس روابط عمومی  10838

  10838 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

اجتماعی گرایش روابط عمومی  : علوم ارتباطات30736-: علوم ارتباطات اجتماعی (لیسانس)30735-لیسانس): روابط عمومی (لیسانس، فوق30503

: مدیریت رسانه 31053-: مدیریت دولتی (لیسانس)31051-لیسانس)نگاري (فوق: علوم ارتباطات اجتماعی گرایش روزنامه30737-لیسانس)(فوق

رفتار سازمانی  : مدیریت دولتی گرایش32455-لیسانس): مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی (فوق31495-لیسانس)(لیسانس، فوق

  لیسانس)(فوق

  1  مرد / زن  ایثارگر  تهران-تهران  کارگزین  10839

  10839 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

ها : مدیریت دولتی گرایش تشکیالت و روش31909-لیسانس): مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی (فوق31697-: مدیریت دولتی (لیسانس)31051

هاي : مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم32705-لیسانس)هاي دولتی (فوق: مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان32234-لیسانس)(فوق

  لیسانس)اطالعاتی (فوق

  

 

ایران استخدام



٢٠٧ 

 سازمان انتقال خون ایران	هايفهرست شغل محل

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد / زن  ایثارگر  آمل -مازندران   پزشک عمومی  10871

  10871 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

  : پزشک عمومی (دکتري، دکتراي تخصصی)30227

  1  مرد / زن  ایثارگر  تهران -تهران  پزشک عمومی  10872

  10872 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

  : پزشک عمومی (دکتري)30227

  1  مرد / زن  ایثارگر  شیراز -فارس  پزشک عمومی  10874

  1  مرد / زن  ایثارگر  اراك -مرکزي  پزشک عمومی  10877

  10877، 10874  يشرایط احراز تحصیلی شغل محل  (هاي) شماره

  : پزشک عمومی (دکتري، دکتراي تخصصی)30227

10878  
ه آزمایشگاکارشناس 

  تشخیص طبی
  1  مرد / زن  ایثارگر  اصفهان -اصفهان

10879  
ه آزمایشگاکارشناس 

  تشخیص طبی
  1  مرد / زن  ایثارگر  تهران -تهران

10880  
ه آزمایشگاکارشناس 

  تشخیص طبی
  1  مرد / زن  ایثارگر  سمنان -سمنان

10881  
ه آزمایشگاکارشناس 

  تشخیص طبی
  1  مرد / زن  ایثارگر  شیراز -فارس

10882  
کارشناس آزمایشگاه 

  تشخیص طبی
  1  مرد / زن  ایثارگر  اهواز -خوزستان 

10883  
کارشناس آزمایشگاه 

  تشخیص طبی
  1  مرد / زن  ایثارگر  اراك -مرکزي

13623  
کارشناس آزمایشگاه 

  تشخیص طبی
  1  مرد / زن  ایثارگر  جیرفت -کرمان 

13624  
کارشناس آزمایشگاه 

  تشخیص طبی
  1  مرد / زن  ایثارگر  کرمانشاه -کرمانشاه 

13625  
کارشناس آزمایشگاه 

  تشخیص طبی
  1  مرد / زن  ایثارگر  رشت -گیالن 

  13625، 13624، 13623، 10883، 10882، 10881، 10880، 10879، 10878  يشرایط احراز تحصیلی شغل محل  (هاي) شماره

  (لیسانس، دکتري) آزمایشگاهیعلوم: 31651

  1  مرد / زن  ایثارگر  اصفهان -اصفهان  امور انتقال خون مسؤول  10884

  1  مرد / زن  ایثارگر  تهران -تهران  امور انتقال خون مسؤول  10885

  1  مرد / زن  ایثارگر  یاسوج-کهگیلویه و بویر احمد  امور انتقال خون مسؤول  10886

ایران استخدام



٢٠٨ 

 سازمان انتقال خون ایران	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد / زن  ایثارگر  رشت-گیالن   امور انتقال خون مسؤول  10887

  1  مرد / زن  ایثارگر  کرمانشاه -کرمانشاه  امور انتقال خون مسؤول  10888

  1  مرد / زن  ایثارگر  گرگان -گلستان  امور انتقال خون مسؤول  10889

  1  مرد / زن  ایثارگر  اهواز-خوزستان  امور انتقال خون مسؤول  10890

  10890، 10889، 10888، 10887، 10886، 10885، 10884		يشرایط احراز تحصیلی شغل محل  (هاي) شماره

  : علوم آزمایشگاهی (لیسانس)30721-لیسانس): پرستاري (لیسانس، فوق30218

 

 سازمان بنادر و دریانوردي	هايفهرست شغل محل

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  / زنمرد   ایثارگر  بندر امام خمینی-خوزستان  حسابدار  10975

  10975 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

: حسابداري مدیریت 32428-لیسانس): مدیریت مالی (فوق31074-لیسانس): حسابرسی (فوق30410-لیسانس): حسابداري (فوق30408

  لیسانس)(فوق

  1  مرد / زن  ایثارگر  خرمشهر-خوزستان  کارشناس امور اداري  10976

  10976 يشغل محل شمارهشرایط احراز تحصیلی 

ها : مدیریت گرایش مدیریت سیستم31496-لیسانس): مدیریت گرایش مدیریت رفتاري (فوق31494-لیسانس): برنامه ریزي درسی (فوق30158

: 31909-لیسانس)(فوق: مدیریت گرایش مدیریت منابع انسانی 31861-لیسانس): مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی (فوق31697-لیسانس)(فوق

: مدیریت دولتی 32234-لیسانس): مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول (فوق31930-لیسانس)ها (فوقمدیریت دولتی گرایش تشکیالت و روش

لتی گرایش : مدیریت دو32236-لیسانس): مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی (فوق32235-لیسانس)هاي دولتی (فوقگرایش طراحی سازمان

: مدیریت گرایش سیاستگذاري بخش 32647-لیسانس): مدیریت دولتی گرایش تحول سازمانی (فوق32646-لیسانس)مدیریت رفتار سازمانی (فوق

  لیسانس)عمومی (فوق

  1  مرد / زن  ایثارگر  تهران-تهران  1کارشناس امور بندري   10977

  1  مرد / زن  ایثارگر  آبادان-خوزستان  1کارشناس امور بندري   10978

  1  مرد / زن  ایثارگر  خرمشهر-خوزستان  1کارشناس امور بندري   10979

  10979، 10978، 10977  يشرایط احراز تحصیلی شغل محل  (هاي) شماره

برنامه ریزي : علوم اقتصادي گرایش توسعه اقتصادي و 30747-لیسانس)هاي اقتصادي (فوق: علوم اقتصادي گرایش برنامه ریزي سیستم30746

  لیسانس): مدیریت اجرایی (فوق31021-لیسانس)(فوق

  1  مرد / زن  ایثارگر  بوشهر-بوشهر  2کارشناس امور بندري   10980

  10980 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

: مدیریت بازرگانی 31034-(لیسانس): علوم اقتصادي گرایش اقتصاد نظري 30745-: علوم اقتصادي گرایش اقتصاد بازرگانی (لیسانس)30743

: علوم اقتصادي گرایش اقتصاد حمل و 32621-: مدیریت لجستیک بنادر (لیسانس)32620-: مدیریت و کمیسر دریایی (لیسانس)32589-(لیسانس)

ریایی گرایش مناطق ویژه : مدیریت و بازرگانی د32623-: مدیریت و بازرگانی دریایی گرایش بندر و کشتیرانی (لیسانس)32622-نقل (لیسانس)

  : مدیریت و بازرگانی دریایی گرایش گمرکی (لیسانس)32624-(لیسانس)

  

ایران استخدام

http://telegram.me/iranestekhdam24


٢٠٩ 

 سازمان بنادر و دریانوردي	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد / زن  ایثارگر  تهران-تهران  2کارشناس امور بندري   10981

  10981 يتحصیلی شغل محل شمارهشرایط احراز 

: علوم اقتصادي گرایش توسعه اقتصادي و برنامه ریزي 30747-لیسانس)هاي اقتصادي (فوق: علوم اقتصادي گرایش برنامه ریزي سیستم30746

: مدیریت بازرگانی 32311-لیسانس)(فوق: مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بیمه 32051-لیسانس): مدیریت اجرایی (فوق31021-لیسانس)(فوق

-لیسانس): مدیریت بازرگانی دریایی (فوق32597-لیسانس): مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی (فوق32312-لیسانس)گرایش بازاریابی (فوق

-لیسانس)گرایش بازاریابی بین المللی (فوق : مدیریت بازرگانی32614-لیسانس): علوم اقتصادي گرایش اقتصاد و تجارت الکترونیک (فوق32613

: علوم 32619-لیسانس): مهندسی حمل و نقل دریایی (فوق32618-لیسانس): مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی و بین الملل (فوق32615

  لیسانس)دریایی گرایش مدیریت بندر (فوق

  1  مرد / زن  ایثارگر  خمینیبندر امام -خوزستان  2کارشناس امور بندري   10982

  1  مرد / زن  ایثارگر  چابهار-سیستان و بلوچستان  2کارشناس امور بندري   10983

  10983، 10982  يشرایط احراز تحصیلی شغل محل  (هاي) شماره

مدیریت بازرگانی : 31034-: علوم اقتصادي گرایش اقتصاد نظري (لیسانس)30745-: علوم اقتصادي گرایش اقتصاد بازرگانی (لیسانس)30743

: علوم اقتصادي گرایش اقتصاد حمل و 32621-: مدیریت لجستیک بنادر (لیسانس)32620-: مدیریت و کمیسر دریایی (لیسانس)32589-(لیسانس)

ق ویژه : مدیریت و بازرگانی دریایی گرایش مناط32623-: مدیریت و بازرگانی دریایی گرایش بندر و کشتیرانی (لیسانس)32622-نقل (لیسانس)

  : مدیریت و بازرگانی دریایی گرایش گمرکی (لیسانس)32624-(لیسانس)

  1  مرد / زن  ایثارگر  بندر امیرآباد-نوشهر-مازندران  2کارشناس امور بندري   10984

  10984 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

: علوم اقتصادي گرایش توسعه اقتصادي و برنامه ریزي 30747-لیسانس)(فوقهاي اقتصادي : علوم اقتصادي گرایش برنامه ریزي سیستم30746

: مدیریت بازرگانی 32311-لیسانس): مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بیمه (فوق32051-لیسانس): مدیریت اجرایی (فوق31021-لیسانس)(فوق

-لیسانس): مدیریت بازرگانی دریایی (فوق32597-لیسانس)ی بین المللی (فوق: مدیریت بازرگانی گرایش بازرگان32312-لیسانس)گرایش بازاریابی (فوق

-لیسانس): مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین المللی (فوق32614-لیسانس): علوم اقتصادي گرایش اقتصاد و تجارت الکترونیک (فوق32613

: علوم 32619-لیسانس): مهندسی حمل و نقل دریایی (فوق32618-لیسانس): مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی و بین الملل (فوق32615

  لیسانس)دریایی گرایش مدیریت بندر (فوق

  2  مرد / زن  ایثارگر  بندر شهید رجایی-بندرعباس-هرمزگان  2کارشناس امور بندري   10985

  1  مرد / زن  ایثارگر  بندرلنگه-هرمزگان  2کارشناس امور بندري   10986

  10986، 10985  ياحراز تحصیلی شغل محل  (هاي) شمارهشرایط 

: مدیریت بازرگانی 31034-: علوم اقتصادي گرایش اقتصاد نظري (لیسانس)30745-: علوم اقتصادي گرایش اقتصاد بازرگانی (لیسانس)30743

: علوم اقتصادي گرایش اقتصاد حمل و 32621-(لیسانس): مدیریت لجستیک بنادر 32620-: مدیریت و کمیسر دریایی (لیسانس)32589-(لیسانس)

: مدیریت و بازرگانی دریایی گرایش مناطق ویژه 32623-: مدیریت و بازرگانی دریایی گرایش بندر و کشتیرانی (لیسانس)32622-نقل (لیسانس)

  : مدیریت و بازرگانی دریایی گرایش گمرکی (لیسانس)32624-(لیسانس)

  1  مرد / زن  ایثارگر  خرمشهر-خوزستان  1ریایی کارشناس امور د  10987

  10987 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

: مهندسی برق گرایش مدارهاي مجتمع 32447-لیسانس): مهندسی الکترونیک (فوق31160-لیسانس): مهندسی برق گرایش کنترل (فوق30151

: مهندسی برق گرایش مخابرات نوري 32486-لیسانس)هاي الکترونیک دیجیتال (فوقسیستم: مهندسی برق گرایش 32450-لیسانس)الکترونیک (فوق

هاي مخابراتی : مهندسی برق گرایش شبکه32488-لیسانس): مهندسی برق گرایش مخابرات امن و رمزنگاري (فوق32487-لیسانس)(فوق

  لیسانس): مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم (فوق32489-لیسانس)(فوق

ایران استخدام



٢١٠ 

 سازمان بنادر و دریانوردي	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  3  مرد / زن  ایثارگر  بندر امام خمینی-خوزستان  2کارشناس امور دریایی   10988

  10988 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

: مهندسی کشتی گرایش 31381-: مهندسی کشتی (لیسانس)31380-لیسانس)کشتی (فوق: مهندسی معماري کشتی گرایش هیدرو مکانیک 31302

: مهندسی دریا گرایش مهندسی کشتی 32581-: دریانوردي گرایش عرشه (لیسانس)32580-لیسانس): مکاترونیک (فوق31383-موتور (لیسانس)

ها : مهندسی عرشه کلیه گرایش32591-ت دریایی (لیسانس): مهندسی ماشین اال32585-: مهندسی مکانیک کشتی (لیسانس)32582-(لیسانس)

  لیسانس): سازه کشتی (فوق32603-(لیسانس)

  2  مرد / زن  ایثارگر  خرمشهر-خوزستان  2کارشناس امور دریایی   10989

  10989 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

: مهندسی 32581-: دریانوردي گرایش عرشه (لیسانس)32580-(لیسانس): مهندسی کشتی گرایش موتور 31381-: مهندسی کشتی (لیسانس)31380

: 32591-: مهندسی ماشین االت دریایی (لیسانس)32585-: مهندسی مکانیک کشتی (لیسانس)32582-دریا گرایش مهندسی کشتی (لیسانس)

  ها (لیسانس)مهندسی عرشه کلیه گرایش

  1  مرد / زن  ایثارگر  بوشهر-بوشهر  3کارشناس امور دریایی   10990

  1  مرد / زن  ایثارگر  چابهار-سیستان و بلوچستان  3کارشناس امور دریایی   10991

  10991، 10990  يشرایط احراز تحصیلی شغل محل  (هاي) شماره

  ها (لیسانس)گرایش: ناوبري و فرماندهی کشتی کلیه 32584-: مهندسی دریا گرایش دریانوردي (لیسانس)31212-: دریانوردي (لیسانس)30481

  1  مرد  ایثارگر  بندر امیرآبادد-نوشهر-مازندران  3کارشناس امور دریایی   10992

  10992 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

: 32593-لیسانس)(فوق: مهندسی دریا گرایش هیدرودینامیک و جلوبري 32592-لیسانس): علوم دریایی و اقیانوسی گرایش فیزیک دریا (فوق30789

: حمل و نقل و مدیریت 32600-لیسانس): دریانوردي گرایش حمل و نقل دریایی (فوق32594-لیسانس)مهندسی دریا گرایش کنترل و ناوبري (فوق

  لیسانس)دریایی (فوق

  4  مرد / زن  ایثارگر  ییندر شهید رجای-بندرعباس-هرمزگان  3کارشناس امور دریایی   10993

  10993 ياحراز تحصیلی شغل محل شمارهشرایط 

  ها (لیسانس): ناوبري و فرماندهی کشتی کلیه گرایش32584-: مهندسی دریا گرایش دریانوردي (لیسانس)31212-: دریانوردي (لیسانس)30481

10994  
کارشناس ایمنی امنیت و 

  حفاظت دریایی
  1  مرد / زن  ایثارگر  آبادان-خوزستان

  10994 يشغل محل شمارهشرایط احراز تحصیلی 

: مهندسی ماشین االت دریایی 32585-: مهندسی دریا گرایش مهندسی کشتی (لیسانس)32581-: مهندسی دریا گرایش دریانوردي (لیسانس)31212

  ها (لیسانس): مهندسی عرشه کلیه گرایش32591-(لیسانس)

10995  
کارشناس ایمنی امنیت و 

  حفاظت دریایی
  2  مرد / زن  ایثارگر  خمینیبندر امام -خوزستان

  10995 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

: مدیریت 31075-لیسانس): علوم دریایی و اقیانوسی گرایش فیزیک دریا (فوق30789-لیسانس): زیست شناسی دریا گرایش الودگی دریا (فوق30599

: مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وري 31240-(لیسانس): مهندسی دریا گرایش دریانوردي 31212-لیسانس)محیط زیست (فوق

: مهندسی ماشین 32585-: مهندسی دریا گرایش مهندسی کشتی (لیسانس)32581-لیسانس): زمین شناسی دریایی (فوق32115-لیسانس)(فوق

: علوم دریایی گرایش 32605-لیسانس)دریا (فوق: محیط زیست 32601-ها (لیسانس): مهندسی عرشه کلیه گرایش32591-االت دریایی (لیسانس)

  لیسانس)ایمنی دریایی و حفاظت از محیط زیست (فوق

  

ایران استخدام



٢١١ 

 سازمان بنادر و دریانوردي	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

10996  
کارشناس ایمنی امنیت و 

  حفاظت دریایی
  1  زنمرد /   ایثارگر  خرمشهر-خوزستان

  10996 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

: مهندسی ماشین االت دریایی 32585-: مهندسی دریا گرایش مهندسی کشتی (لیسانس)32581-: مهندسی دریا گرایش دریانوردي (لیسانس)31212

  ها (لیسانس): مهندسی عرشه کلیه گرایش32591-(لیسانس)

10997  
کارشناس ایمنی و حفاظت 

  1بنادر  سواحل و
  1  مرد / زن  ایثارگر  بوشهر-بوشهر

  10997 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

: علوم اجتماعی گرایش مطالعات 32637-: مدیریت دولتی (لیسانس)31051-: مدیریت بازرگانی (لیسانس)31034-: امنیت اطالعات (لیسانس)30100

: مدیریت 32641-: امنیت اقتصادي (لیسانس)32640-: حفاظت اطالعات (لیسانس)32639-(لیسانس): علوم فنی امنیت 32638-امنیتی (لیسانس)

  : مدیریت نظامی (لیسانس)32643-: مهندسی دفاعی (لیسانس)32642-دفاعی (لیسانس)

10998  
کارشناس ایمنی و حفاظت 

  1سواحل و بنادر 
  1  مرد / زن  ایثارگر  تهران-تهران

  10998 يمحل شمارهشرایط احراز تحصیلی شغل 

: 32318-لیسانس): مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی (فوق32236-لیسانس): مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی (فوق31495

  لیسانس)(فوقژیک : مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استرات32436-لیسانس)مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیک (فوق

10999  
کارشناس ایمنی و حفاظت 

  1سواحل و بنادر 
  1  مرد / زن  ایثارگر  آبادان-خوزستان

11000  
کارشناس ایمنی و حفاظت 

  1سواحل و بنادر 
  2  مرد / زن  ایثارگر  بندر امام خمینی-خوزستان

11001  
کارشناس ایمنی و حفاظت 

  1سواحل و بنادر 
  1  مرد / زن  ایثارگر  بندر امیرآباد-نوشهر-مازندران

11002  
کارشناس ایمنی و حفاظت 

  1سواحل و بنادر 
  1  مرد / زن  ایثارگر  بندر شهید رجایی-بندرعباس-هرمزگان

  11002، 11001، 11000، 10999 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

: علوم اجتماعی گرایش مطالعات 32637-دولتی (لیسانس): مدیریت 31051-: مدیریت بازرگانی (لیسانس)31034-: امنیت اطالعات (لیسانس)30100

: مدیریت 32641-: امنیت اقتصادي (لیسانس)32640-: حفاظت اطالعات (لیسانس)32639-: علوم فنی امنیت (لیسانس)32638-امنیتی (لیسانس)

  : مدیریت نظامی (لیسانس)32643-: مهندسی دفاعی (لیسانس)32642-دفاعی (لیسانس)

11003  
س ایمنی و حفاظت کارشنا

  3سواحل و بنادر 
  1  مرد / زن  ایثارگر  تهران-تهران

  11003 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

: 32237-لیسانس): مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی (فوق32236-لیسانس): مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی (فوق31495

: مدیریت 32419-لیسانس): مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیک (فوق32318-لیسانس)گذاري عمومی (فوق مدیریت دولتی گرایش خط مشی

  لیسانس)ژیک (فوق: مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استرات32436-لیسانس)دولتی گرایش مدیریت نیروي انسانی (فوق

  

ایران استخدام



٢١٢ 

 دریانورديسازمان بنادر و 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

11004  
کارشناس تجهیزات بندري و 

  1دریایی 
  1  مرد / زن  ایثارگر  تهران-تهران

  11004 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

-لیسانس)هیدرو مکانیک کشتی (فوق: مهندسی معماري کشتی گرایش 31302-لیسانس): مهندسی معماري کشتی گرایش سازه کشتی (فوق31301

: مهندسی 32674-لیسانس): مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردي (فوق32630-لیسانس): مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید (فوق31329

  لیسانس)معماري کشتی گرایش ساخت در صنایع دریایی (فوق

11005  
کارشناس تجهیزات بندري و 

  1دریایی 
  1  مرد / زن  ایثارگر  امام خمینی بندر-خوزستان

  11005 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

  : مهندسی مکانیک کشتی (لیسانس)32582-: مهندسی مکانیک (لیسانس)31324

11006  
کارشناس تجهیزات بندري و 

  2دریایی 
  1  مرد / زن  ایثارگر  بندر امام خمینی-خوزستان

  11006 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

: مهندسی برق گرایش الکترونیک 31165-: مهندسی برق گرایش کنترل (لیسانس)30151-: مهندسی برق گرایش مخابرات (لیسانس)30149

  (لیسانس)

  1  مرد / زن  ایثارگر  بندر امام خمینی-خوزستان  مگر سیستکارشناس تحلیل  11007

  1  مرد / زن  ایثارگر  چابهار-بلوچستانسیستان و   مگر سیستکارشناس تحلیل  11008

  11008، 11007  يشرایط احراز تحصیلی شغل محل  (هاي) شماره

  : مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار (لیسانس)31887-: مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار (لیسانس)31347-: مهندسی نرم افزار (لیسانس)31340

11009  
کارشناس توسعه سواحل و 

  1ي دریایی هاسازه بنادر و
  1  مرد / زن  ایثارگر  تهران-تهران

  11009 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

: مهندسی 32099-لیسانس): مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت (فوق31889-لیسانس): مهندسی عمران گرایش سازه (فوق31888

: مهندسی 32628-لیسانس)هاي هیدرولیکی (فوق: مهندسی عمران گرایش مهندسی اب و سازه32508-لیسانس)عمران گرایش ژیو تکنیک (فوق

: 32671-لیسانس): مهندسی نقشه برداري گرایش سنجش از دور (فوق32670-لیسانس)هاي دریایی (فوقسواحل بنادر و سازهعمران گرایش مهندسی 

-لیسانس): مهندسی عمران گرایش مهندسی سنجش از دور (فوق32672-لیسانس)مهندسی نقشه برداري گرایش سیستم اطالعات جغرافیایی (فوق

  لیسانس)(فوق GISدسی : مهندسی عمران گرایش مهن32673

11010  
کارشناس توسعه سواحل و 

  1ي دریایی هابنادر و سازه
  2  مرد / زن  ایثارگر  بندر امام خمینی-خوزستان

11011  
کارشناس توسعه سواحل و 

  1ي دریایی هابنادر و سازه
  1  مرد / زن  ایثارگر  خرمشهر-خوزستان

11012  
کارشناس توسعه سواحل و 

  1دریایی ي هابنادر و سازه
  1  مرد / زن  ایثارگر  بندر شهید رجایی-بندرعباس-هرمزگان

  11012، 11011، 11010  يشرایط احراز تحصیلی شغل محل  (هاي) شماره

: مهندسی نقشه برداري 31885-: مهندسی عمران گرایش نقشه برداري (لیسانس)31277-: مهندسی عمران گرایش عمران (لیسانس)31262

  : مهندسی عمران گرایش اب (لیسانس)32106-مهندسی عمران گرایش سازه (لیسانس): 31888-(لیسانس)

  

ایران استخدام



٢١٣ 

 سازمان بنادر و دریانوردي	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

11013  
کارشناس توسعه سواحل و 

  2ي دریایی هابنادر و سازه
  1  مرد / زن  ایثارگر  بندر شهیدباهنر-بندرعباس-هرمزگان

  11013 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

: مهندسی مکانیک 32629-: مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید (لیسانس)31329-: مهندسی مکانیک گرایش تأسیسات (لیسانس)31326

  گرایش طراحی مکانیکی (لیسانس)

11014  
کارشناس کنوانسیونها و 

  معاهدات دریایی و بندري
  1  مرد / زن  ایثارگر  بندر شهید رجایی-بندرعباس-هرمزگان

  11014 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

  : حقوق (لیسانس)30417

  

 سازمان بهزیستی استان البرز	هايفهرست شغل محل

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد / زن  ایثارگر  ساوجبالغ-البرز  کارشناس امور بهزیستی  11034

  11034 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

: علوم اجتماعی 31637-لیسانس): مشاوره و راهنمایی (فوق31107-: مددکاري اجتماعی (لیسانس)31013-: روان شناسی عمومی (لیسانس)30517

  لیسانس)گرایش برنامه ریزي اجتماعی (فوق

  1  مرد / زن  ایثارگر  ساوجبالغ-البرز  کارشناس امور بهزیستی  11032

  11032 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

: مشاوره و راهنمایی 31107-: مددکاري اجتماعی (لیسانس)31013-: روان شناسی عمومی (لیسانس)30517-: روان شناسی بالینی (لیسانس)30511

  : علوم اجتماعی گرایش خدمات اجتماعی (لیسانس)31636-(لیسانس)

  1  مرد / زن  ایثارگر  ساوجبالغ-البرز  کارشناس امور بهزیستی  11033

  11033 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

: مددکاري اجتماعی 31013-: روان شناسی عمومی (لیسانس)30517-: روان شناسی تربیتی (لیسانس)30513-: روان شناسی بالینی (لیسانس)30511

  (لیسانس)

  1  مرد / زن  ایثارگر  ساوجبالغ-البرز  امورروانیکارشناس   11035

  11035 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

: مشاوره و راهنمایی 31107-: روان شناسی عمومی (لیسانس)30517-: روان شناسی تربیتی (لیسانس)30513-: روان شناسی بالینی (لیسانس)30511

  (لیسانس)

  1  مرد / زن  ایثارگر  نظرآباد-البرز  11کارشناس روابط عمومی   11036

  11036 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

-: رشته علوم ارتباطات اجتماعی گرایش روابط عمومی (لیسانس)31702-: مدیریت دولتی (لیسانس)31051-: مدیریت امور فرهنگی (لیسانس)31029

  : علوم اجتماعی گرایش ارتباطات اجتماعی (لیسانس)31905

 

   

ایران استخدام



٢١٤ 

 سازمان پزشکی قانونی کشور	هايفهرست شغل محل

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  زن  ایثارگر  سمیرم-اصفهان  پزشک عمومی  11080

  1  مرد / زن  ایثارگر  آبادخرم -لرستان  پزشک عمومی  11081

  11081، 11080  يشرایط احراز تحصیلی شغل محل  (هاي) شماره

  عمومی (دکتري): پزشک 30227

  1  مرد / زن  ایثارگر  بوشهر-بوشهر  حسابدار  11082

  1  مرد / زن  ایثارگر  شیراز-فارس  حسابدار  11083

  1  مرد / زن  ایثارگر  سنندج-کردستان  حسابدار  11084

  1  مرد / زن  ایثارگر  کرمانشاه-کرمانشاه  حسابدار  11085

  1  مرد / زن  ایثارگر  یاسوج-کهگیلویه و بویراحمد  حسابدار  11086

  1  مرد / زن  ایثارگر  ساري-مازندران  حسابدار  11087

  11087، 11086، 11085، 11084، 11083، 11082  يشرایط احراز تحصیلی شغل محل  (هاي) شماره

-لیسانس)فوق: حسابرسی (لیسانس، 30410-لیسانس): حسابداري و امور مالی (لیسانس، فوق30409-لیسانس): حسابداري (لیسانس، فوق30408

  لیسانس): مدیریت مالی (لیسانس، فوق31074

  1  مرد / زن  ایثارگر  شهرکرد-چهارمحال و بختیاري  کارشناس امور اداري  11088

  11088 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

: مدیریت بازرگانی 31034-لیسانس): مدیریت اجرایی (فوق31021-لیسانس)(فوق MBA: مدیریت 31018-لیسانس): اقتصاد (لیسانس، فوق30063

: مدیریت منابع انسانی 31079-لیسانس)ها (فوق: مدیریت دولتی کلیه گرایش31052-: مدیریت دولتی (لیسانس)31051-لیسانس)(لیسانس، فوق

  لیسانس): علوم اقتصادي (لیسانس، فوق32570-لیسانس)(فوق

  1  مرد / زن  ایثارگر  تبریز-آذربایجان شرقی  مگر سیستکارشناس تحلیل  11089

  1  مرد / زن  ایثارگر  کرمان-کرمان  مگر سیستکارشناس تحلیل  11090

  11090، 11089  يشرایط احراز تحصیلی شغل محل  (هاي) شماره

: مهندسی کامپیوتر گرایش نرم 31887-لیسانس)(لیسانس، فوق: کامپیوترگرایش نرم افزار 31464-لیسانس): مهندسی نرم افزار (لیسانس، فوق31340

  لیسانس)افزار (لیسانس، فوق

  1  مرد / زن  ایثارگر  کرج-البرز  خدمات مالی مسؤول  11091

  1  مرد  ایثارگر  ایالم-ایالم  خدمات مالی مسؤول  11092

  1  زن  ایثارگر  زنجان-زنجان  خدمات مالی مسؤول  11093

  1  مرد / زن  ایثارگر  زاهدان-سیستان و بلوچستان  خدمات مالی مسؤول  11094

  1  مرد  ایثارگر  قزوین-قزوین  خدمات مالی مسؤول  11095

  1  زن  ایثارگر  رشت-گیالن  خدمات مالی مسؤول  11096

  1  مرد  ایثارگر  اراك-مرکزي  خدمات مالی مسؤول  11097

  11097، 11096، 11095، 11094، 11093، 11092، 11091  يشرایط احراز تحصیلی شغل محل  (هاي) شماره

: مدیریت 31051-دیپلم، لیسانس): مدیریت بازرگانی (فوق31034-دیپلم، لیسانس): حسابرسی (فوق30410-دیپلم، لیسانس): حسابداري (فوق30408

  دیپلم، لیسانس): مدیریت مالی (فوق31074-دیپلم، لیسانس)دولتی (فوق

ایران استخدام



٢١٥ 

 سازمان حسابرسی	هايفهرست شغل محل

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد / زن  ایثارگر  تبریز-آذربایجان شرقی  حسابرس  11140

  1  مرد / زن  ایثارگر  اصفهان-اصفهان  حسابرس  11141

  75  مرد / زن  ایثارگر  تهران-تهران  حسابرس  11142

  3  زنمرد /   ایثارگر  مشهد-خراسان رضوي  حسابرس  11143

  2  مرد / زن  ایثارگر  اهوا-خوزستان  حسابرس  11144

  1  مرد / زن  ایثارگر  قزوین-قزوین  حسابرس  11145

  1  مرد / زن  ایثارگر  رشت-گیالن  حسابرس  11146

  2  مرد / زن  ایثارگر  باب-مازندران  حسابرس  11147

  ،11139، 11138، 11137، 11136، 11135، 11134، 11133، 11132، 11131، 11130، 11129يشرایط احراز تحصیلی شغل محل  (هاي) شماره

11140 ،11141 ،1114211143 ،11144 ،11145 ،11146 ،11147  

  لیسانس): حسابرسی (لیسانس، فوق30410-لیسانس): حسابداري (لیسانس، فوق30408

  

 سازمان دامپزشکی کشور	هايفهرست شغل محل

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد / زن  ایثارگر  بیرجند-خراسان جنوبی  نویس سیستمبرنامه  11323

  11323 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

  لیسانس): مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار (لیسانس، فوق31887-لیسانس): مهندسی نرم افزار (لیسانس، فوق31340

  1  مرد / زن  ایثارگر  اهر-آذربایجان شرقی  حسابدار  11324

  11324 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

: مدیریت مالی (لیسانس، 31074-لیسانس، دکتري): مدیریت دولتی (لیسانس، فوق31051-لیسانس، دکتري): حسابداري (لیسانس، فوق30408

  لیسانس، دکتري)فوق

  1  مرد / زن  ایثارگر  اشتهارد-البرز  حسابدار  11325

  1  مرد / زن  ایثارگر  بوشهر-بوشهر  حسابدار  11326

  1  مرد / زن  ایثارگر  شهرکرد-چهارمحال و بختیاري  حسابدار  11327

  2  مرد / زن  ایثارگر  بیرجند-خراسان جنوبی  حسابدار  11328

  1  مرد / زن  ایثارگر  سنندج-کردستان  حسابدار  11329

  11329، 11328، 11327، 11326، 11325  يشرایط احراز تحصیلی شغل محل  (هاي) شماره

  لیسانس، دکتري): مدیریت مالی (لیسانس، فوق31074-: مدیریت دولتی (لیسانس)31051-لیسانس، دکتري): حسابداري (لیسانس، فوق30408

  1  مرد / زن  ایثارگر  بم-کرمان  حسابدار  11330

  11330 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

: مدیریت مالی (لیسانس، 31074-لیسانس، دکتري): مدیریت دولتی (لیسانس، فوق31051-لیسانس، دکتري)(لیسانس، فوق: حسابداري 30408

  لیسانس، دکتري)فوق

ایران استخدام



٢١٦ 

 سازمان دامپزشکی کشور	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  زنمرد /   ایثارگر  دلفان-لرستان  حسابدار  11331

  11331 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

  لیسانس، دکتري): مدیریت مالی (لیسانس، فوق31074-: مدیریت دولتی (لیسانس)31051-لیسانس، دکتري): حسابداري (لیسانس، فوق30408

  1  مرد / زن  ایثارگر  ساوجبالغ-البرز  دامپزشک  11332

  1  مرد / زن  ایثارگر  کیار-چهارمحال و بختیاري  دامپزشک  11333

  1  مرد / زن  ایثارگر  سنندج-کردستان  دامپزشک  11334

  1  مرد / زن  ایثارگر  کامیاران-کردستان  دامپزشک  11335

  1  مرد / زن  ایثارگر  کرمان-کرمان  دامپزشک  11336

  11336، 11335، 11334، 11333، 11332  يشرایط احراز تحصیلی شغل محل  (هاي) شماره

: دامپزشکی 32680-هاي داخلی دام بزرگ (دکتراي تخصصی): دامپزشکی گرایش بیماري32679-(دکتري، دکتراي تخصصی) : دامپزشکی30458

: 32682-هاي ابزیان (دکتراي تخصصی): دامپزشکی گرایش بهداشت و بیماري32681-هاي طیور (دکتراي تخصصی)گرایش بهداشت و بیماري

-: دامپزشکی گرایش بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی (دکتراي تخصصی)32683-اي تخصصی)دامپزشکی گرایش بهداشت خوراك دام (دکتر

  : دکتري حرفه اي دامپزشکی (دکتري)32689

  1  مرد / زن  ایثارگر  کرج-البرز  کاردان دامپزشکی  11337

  1  مرد / زن  ایثارگر  سیروان-ایالم  کاردان دامپزشکی  11338

  1  مرد / زن  ایثارگر  اسالمشهر-تهران  کاردان دامپزشکی  11339

  1  مرد / زن  ایثارگر  شهرري-تهران  کاردان دامپزشکی  11340

  1  مرد / زن  ایثارگر  بروجن-چهارمحال و بختیاري  کاردان دامپزشکی  11341

  1  مرد / زن  ایثارگر  آبادان-خوزستان  کاردان دامپزشکی  11342

  1  مرد / زن  ایثارگر  بهبهان-خوزستان  کاردان دامپزشکی  11343

  1  مرد / زن  ایثارگر  دزفول-خوزستان  کاردان دامپزشکی  11344

  1  مرد / زن  ایثارگر  خدابنده-زنجان  کاردان دامپزشکی  11345

  1  مرد / زن  ایثارگر  قم-قم  کاردان دامپزشکی  11346

  1  مرد / زن  ایثارگر  بیجار-کردستان  کاردان دامپزشکی  11347

  1  مرد / زن  ایثارگر  جیرفت-کرمان  دامپزشکیکاردان   11348

  1  مرد / زن  ایثارگر  کرمانشاه-کرمانشاه  کاردان دامپزشکی  11349

  1  مرد / زن  ایثارگر  آبادعنبر-کرمان  کاردان دامپزشکی  11350

  1  مرد / زن  ایثارگر  کهنوج-کرمان  کاردان دامپزشکی  11351

  1  مرد / زن  ایثارگر  لنده-بویراحمدکهگیلویه و   کاردان دامپزشکی  11352

  1  مرد / زن  ایثارگر  بندرانزلی-گیالن  کاردان دامپزشکی  11353

  1  مرد / زن  ایثارگر  رشت-گیالن  کاردان دامپزشکی  11354

  1  مرد / زن  ایثارگر  رودبار-گیالن  کاردان دامپزشکی  11355

ایران استخدام

http://telegram.me/iranestekhdam24


٢١٧ 

 سازمان دامپزشکی کشور	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد / زن  ایثارگر  پلدختر-لرستان  کاردان دامپزشکی  11356

  1  مرد / زن  ایثارگر  میبد-یزد  کاردان دامپزشکی  11357

  ،11347، 11346، 11345، 11344، 11343، 11342، 11341، 11340، 11339، 11338، 11337يشرایط احراز تحصیلی شغل محل  (هاي) شماره

11348 ،1134 ،11350 ،11351 ،11352 ،11353 ،11354 ،11355 ،11356 ،11357  

  دیپلم): دامپزشکی (فوق30458-دیپلم): بهداشت یار دامپزشکی (فوق30194

11358  
، ه غذاآزمایشگاکارشناس 

  دارو و بهداشتی
  1  مرد / زن  ایثارگر  کرج-البرز

  11358 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

: بهداشت مواد غذایی با 30183-لیسانس، دکتراي تخصصی): باکتري شناسی (فوق30146-لیسانس، دکتراي تخصصی): انگل شناسی (فوق30123

: ویروس 31444-لیسانس، دکتراي تخصصی): میکروب شناسی (فوق31403-: علوم آزمایشگاهی دامپزشکی (لیسانس)30723-منشاء دامی (لیسانس)

  لیسانس، دکتراي تخصصی): بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی (فوق32687-لیسانس، دکتراي تخصصی)قشناسی (فو

11359  
، ه غذاآزمایشگاکارشناس 

  دارو و بهداشتی
  2  مرد / زن  ایثارگر  ستاد تهران-تهران

  11359 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

: داروسازي گرایش سم شناسی (دکتراي 32677-گرایش شیمی دارویی (دکتراي تخصصی): دارو سازي 31780-: داروسازي (دکتري)30455

  : داروسازي گرایش کنترل دارو (دکتراي تخصصی)32690-تخصصی)

11360  
، ه غذاآزمایشگاکارشناس 

  دارو و بهداشتی
  1  مرد / زن  ایثارگر  کذا-اشکذر-یزد

  11360 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

: بهداشت مواد غذایی با 30183-لیسانس، دکتراي تخصصی): باکتري شناسی (فوق30146-لیسانس، دکتراي تخصصی)انگل شناسی (فوق: 30123

: ویروس 31444-لیسانس، دکتراي تخصصی): میکروب شناسی (فوق31403-: علوم آزمایشگاهی دامپزشکی (لیسانس)30723-منشاء دامی (لیسانس)

  لیسانس، دکتراي تخصصی): بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی (فوق32687-راي تخصصی)لیسانس، دکتشناسی (فوق

  1  مرد / زن  ایثارگر  هرکردش-چهارمحال و بختیاري  کارشناس امور اداري  11361

  2  مرد / زن  ایثارگر  قم-قم  کارشناس امور اداري  11362

  2  مرد / زن  ایثارگر  سنندج-کردستان  کارشناس امور اداري  11363

  1  مرد / زن  ایثارگر  گمیشان-گلستان  کارشناس امور اداري  11364

  1  مرد / زن  ایثارگر  یزد-یزد  کارشناس امور اداري  11365

  11365، 11364، 11363، 11362، 11361  يشرایط احراز تحصیلی شغل محل  (هاي) شماره

: مدیریت منابع انسانی 31079-لیسانس)ها (فوق: مدیریت سیستم31059-: مدیریت دولتی (لیسانس)31051-لیسانس)(فوق MBA: مدیریت 31018

  لیسانس)(فوق

11366  
کارشناس امور اموزشی 

  1  مرد  ایثارگر  کرج-البرز (نظارت بر ذبح شرعی)

11367  
کارشناس امور اموزشی 

  1  مرد  ایثارگر  بیرجند-خراسان جنوبی (نظارت بر ذبح شرعی)

ایران استخدام



٢١٨ 

 سازمان دامپزشکی کشور	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

11368  
کارشناس امور اموزشی 

  (نظارت بر ذبح شرعی)
  1  مرد  ایثارگر  زنجان-زنجان

  11368، 11367، 11366  يشرایط احراز تحصیلی شغل محل  (هاي) شماره

  )3)، تحصیالت حوزوي  (سطح 2حوزوي  (سطح : تحصیالت 32370

  1  مرد / زن  ایثارگر  شهرکرد-بختیاري چهارمحال و  کارشناس برنامه و بودجه  11369

  1  مرد / زن  ایثارگر  سنندج-کردستان  کارشناس برنامه و بودجه  11370

  11370، 11369  يشرایط احراز تحصیلی شغل محل  (هاي) شماره

: مدیریت صنعتی 31065-لیسانس)ها (فوق: مدیریت سیستم31059-: مدیریت دولتی (لیسانس)31051-لیسانس)(فوق MBA: مدیریت 31018

  لیسانس): مدیریت منابع انسانی (فوق31079-(لیسانس)

11371  
کارشناس بهداشت دام و 

  ي دامیهافرآورده
  1  مرد / زن  ایثارگر  فردیس-البرز

11372  
کارشناس بهداشت دام و 

  ي دامیهافرآورده
  1  مرد / زن  ایثارگر  شهرري-تهران

11373  
کارشناس بهداشت دام و 

  ي دامیهافرآورده
  1  مرد / زن  ایثارگر  کوهرنگ-چهارمحال و بختیاري

11374  
کارشناس بهداشت دام و 

  ي دامیهافرآورده
  1  مرد / زن  ایثارگر  اهواز-خوزستان

11375  
کارشناس بهداشت دام و 

  دامیي هافرآورده
  1  مرد / زن  ایثارگر  سنندج-کردستان

11376  
کارشناس بهداشت دام و 

  ي دامیهافرآورده
  1  مرد / زن  ایثارگر  اشکذر-یزد

  11376، 11375، 11374  ،11373،11372،11371 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل  (هاي) شماره

: دامپزشکی گرایش 32682-: دامپزشکی (دکتري)30458-دامی (لیسانس): بهداشت مواد غذایی با منشاء 30183-: بهداشت گوشت (لیسانس)30179

: بهداشت و 32687-: دامپزشکی گرایش بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی (دکتراي تخصصی)32683-بهداشت خوراك دام (دکتراي تخصصی)

  : دکتري حرفه اي دامپزشکی (دکتري)32689-لیسانس)کنترل کیفی مواد غذایی (فوق

11377  
کارشناس پیشگیري و مبارزه 

  ي دامیهابا بیماري
  1  مرد / زن  ایثارگر  شهرکرد-چهارمحال و بختیاري

11378  
کارشناس پیشگیري و مبارزه 

  ي دامیهابا بیماري
  1  مرد / زن  ایثارگر  اندیکا-خوزستان

11379  
کارشناس پیشگیري و مبارزه 

  ي دامیهابا بیماري
  1  مرد / زن  ایثارگر  ایذه-خوزستان

11380  
کارشناس پیشگیري و مبارزه 

  ي دامیهابا بیماري
  1  مرد / زن  ایثارگر  باغملک-خوزستان

  

ایران استخدام



٢١٩ 

 سازمان دامپزشکی کشور	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

11381  
کارشناس پیشگیري و مبارزه 

  ي دامیهابا بیماري
  1  مرد / زن  ایثارگر  مسجدسلیمان-خوزستان

11382  
کارشناس پیشگیري و مبارزه 

  ي دامیهابا بیماري
  1  مرد / زن  ایثارگر  قم-قم

11383  
کارشناس پیشگیري و مبارزه 

  ي دامیهابا بیماري
  1  مرد / زن  ایثارگر  بردسیر-کرمان

11384  
کارشناس پیشگیري و مبارزه 

  ي دامیهابا بیماري
  1  مرد / زن  ایثارگر  جیرفت-کرمان

  11384، 11383، 11382، 11381، 11380، 11379، 11378، 11377  يشرایط احراز تحصیلی شغل محل  (هاي) شماره

هاي طیور (دکتراي : دامپزشکی گرایش بهداشت و بیماري32680-هاي داخلی دام بزرگ (دکتراي تخصصی): دامپزشکی گرایش بیماري32679

-: دامپزشکی گرایش اپیدمیولوژي (دکتراي تخصصی)32684-هاي ابزیان (دکتراي تخصصی)بیماري: دامپزشکی گرایش بهداشت و 32681-تخصصی)

  : دکتري حرفه اي دامپزشکی (دکتري)32689

  1  مرد / زن  ایثارگر  بندرعباس-هرمزگان  کارشناس حقوقی  11385

  11385 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

  لیسانس): حقوق عمومی (فوق31686-لیسانس): حقوق قضایی (فوق30435-لیسانس)خصوصی (فوق: حقوق 30431-: حقوق (لیسانس)30417

  

 1کمک)(  برق کاربردي صنعت آ ب و -عالی علمی  آموزشموسسه 	هايفهرست شغل محل

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد / زن  ایثارگر  تهران-تهران  ساختمان  11425

  11425 ياحراز تحصیلی شغل محل شمارهشرایط 

: مهندسی اجرایی عمران 32405-لیسانس): مهندسی عمران گرایش عمران (فوق31262-لیسانس): مهندسی عمران گرایش سازه (فوق31257

  لیسانس)(فوق

  1  مرد / زن  ایثارگر  تبریز-آذربایجان شرقی  آموزشکارشناس امور   11426

  1  مرد / زن  ایثارگر  اصفهان-اصفهان  آموزشکارشناس امور   11427

  3  مرد / زن  ایثارگر  تهران-تهران  آموزشکارشناس امور   11428

  1  مرد / زن  ایثارگر  شیراز-فارس  آموزشکارشناس امور   11429

  1  مرد / زن  ایثارگر  ساري-مازندران  آموزشکارشناس امور   11430

  11430، 11429، 11428، 11427، 11426  يشرایط احراز تحصیلی شغل محل  (هاي) شماره

لیسانس، : تحقیقات آموزشی (فوق30265-لیسانس، دکتري): برنامه ریزي درسی (فوق30158-لیسانس، دکتري): برنامه ریزي آموزشی (فوق30154

لیسانس، (فوق MBAدیریت : م31018-لیسانس، دکتري): علوم تربیتی (فوق30753-لیسانس، دکتري): تکنولوژي آموزشی (فوق30332-دکتري)

  لیسانس، دکتري): آموزش وبهسازي منابع انسانی (فوق32147-لیسانس، دکتري): مدیریت منابع انسانی (فوق31079-دکتري)

  1  مرد / زن  ایثارگر  تبریز-آذربایجان شرقی  کارشناس امور مالی  11431

  1  مرد / زن  ایثارگر  اصفهان-اصفهان  کارشناس امور مالی  11432

  

ایران استخدام



٢٢٠ 

 1کمک)(  برق کاربردي صنعت آ ب و -عالی علمی  آموزشموسسه 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد / زن  ایثارگر  تهران-تهران  کارشناس امور مالی  11433

  1  مرد / زن  ایثارگر  مشهد-خراسان رضوي  کارشناس امور مالی  11434

  11434، 11433، 11432، 11431  يتحصیلی شغل محل  (هاي) شمارهشرایط احراز 

  لیسانس، دکتري): مدیریت مالی (فوق31074-لیسانس، دکتري): حسابرسی (فوق30410-لیسانس، دکتري): حسابداري (فوق30408

  1  مرد / زن  ایثارگر  کرمانشاه-کرمانشاه  مهندس برق  11435

  11435 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

کنترل -: مهندسی برق31172-لیسانس، دکتري)قدرت (فوق -: مهندسی برق 31167-لیسانس، دکتري): مهندسی برق گرایش قدرت (فوق30148

لیسانس، هاي انتقال و توزیع (فوق: مهندسی برق گرایش شبکه32073-لیسانس): مهندسی برق گرایش الکترونیک (فوق31712-لیسانس، دکتري)(فوق

هاي انرژي هاي انرژي گرایش سیستم: مهندسی سیستم32076-لیسانس، دکتري): مهندسی برق گرایش کنترل و ابزار دقیق (فوق32075-دکتري)

: تکنولوژي برق گرایش قدرت 32123-لیسانس، دکتري)هاي انرژي گرایش تکنولوژي انرژي (فوق: مهندسی سیستم32077-لیسانس، دکتري)(فوق

  لیسانس)(فوق

  1  مرد / زن  ایثارگر  اصفهان-اصفهان  مهندس مکانیک  11436

  11436 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

: 31954-لیسانس، دکتري): مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژي (فوق31906-لیسانس، دکتري): مهندسی مکانیک طراحی کاربردي (فوق31338

: 32815-لیسانس، دکتري)هاي تجدید پذیر (فوق: مهندسی مکانیک گرایش انرژي32814-لیسانس، دکتري)(فوقمهندسی مکانیک گرایش مکاترونیک 

: مهندسی مکانیک گرایش پدافند غیر عامل 32816-لیسانس، دکتري)هاي انرژي (فوقهاي انرژي و فناوريمهندسی مکانیک گرایش سیستم

  لیسانس، دکتري)(فوق

  1  مرد / زن  ایثارگر  کرمانشاه-کرمانشاه  مهندسی منابع اب  11437

  11437 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

لیسانس، هاي ابی (فوق: عمران گرایش سازه30859-لیسانس، دکتري): عمران گرایش اب (فوق30843-لیسانس، دکتري): زمین شناسی (فوق30548

: 32085-لیسانس، دکتري): مهندسی عمران گرایش رودخانه (فوق32082-دکتري)لیسانس، : عمران گرایش مهندسی اب (فوق30873-دکتري)

  لیسانس، دکتري): هیدرولوژي (فوق32087-لیسانس، دکتري)مهندسی ابشناسی (فوق

  

   

ایران استخدام



٢٢١ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محل

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  ابتدایی آموزگار  12776
ي دامنه( تبریز -آذرشهر-اسکو-آذربایجان شرقی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 4

  نفر) 2خانم 

  ابتدایی آموزگار  12777
 اب سر-هریس  -تبریز-آبادبستان -آذربایجان شرقی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 3 : آقا( 8

  نفر) 5خانم 

  ابتدایی آموزگار  12778

عجب -مراغه-هشترود-چاراویماق-آذربایجان شرقی

 يدامنه( تبریز -اسکو-آذرشهر -ملکان-بناب -شیر

  آموزش و پرورش)پذیرش 

  مرد / زن  ایثارگر
  ، نفر 3 : آقا( 9

  نفر) 6خانم 

  ابتدایی آموزگار  12779
ي دامنه( اهر -کلیبر-خداافرین-آذربایجان شرقی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 5

  نفر) 3خانم 

  ابتدایی آموزگار  12780
ي منهدا( مرند -جلفا-تبریز-شبستر-آذربایجان شرقی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 5

  نفر) 3خانم 

  ابتدایی آموزگار  12781
 -بناب-عجب شیر-ملکان-مراغه-آذربایجان شرقی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( اسکو -آذرشهر
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 4

  نفر) 2خانم 

  مرد / زن  ایثارگر  میانه-آذربایجان شرقی  ابتدایی آموزگار  12782
  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  12783
پذیرش ي دامنه( اهر -ورزقان-آذربایجان شرقی

  آموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 4

  نفر) 2خانم 

  اموزگار ابتدایی  12784
صوماي -نازلو -سیلوانا -ارومیه -آذربایجان غربی

  -انزل (دامنه ي پذیرش اموزش و پرورش)-برادوست
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 6: (آقا16

  نفر) 10خانم 

  ابتدایی آموزگار  12785
پذیرش ي دامنه( نقده  -اشنویه-آذربایجان غربی

  آموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 3 : آقا( 7

  نفر) 4خانم 

  ابتدایی آموزگار  12786
ي دامنه( سردشت  -پیرانشهر-آذربایجان غربی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 3 : آقا( 7

  نفر) 4 خانم

  ابتدایی آموزگار  12787
 کشاورز  -شاهین دژ -تکاب-آذربایجان غربی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 4

  نفر) 2خانم 

  ابتدایی آموزگار  12788
 شوط  -ماکو -پلدشت -چالدران-آذربایجان غربی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  زنمرد /   ایثارگر

  ، نفر 3 : آقا( 6

  نفر) 3خانم 

  ابتدایی آموزگار  12789
پذیرش ي دامنه( چایپاره  -خوي-آذربایجان غربی

  آموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 3 : آقا( 7

  نفر) 4خانم 

  مرد / زن  ایثارگر  سلماس-آذربایجان غربی  ابتدایی آموزگار  12790
  ، نفر 2 : آقا( 5

  نفر) 3خانم 

  مرد / زن  ایثارگر  آبادمه-آذربایجان غربی  ابتدایی آموزگار  12791
  ، نفر 2 : آقا( 5

  نفر) 3خانم 

  

ایران استخدام



٢٢٢ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  ابتدایی آموزگار  12792
ي دامنه(  آبادمرحمت -میاندواب-آذربایجان غربی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 5

  نفر) 3خانم 

  ابتدایی آموزگار  12793

-رکوث-خلخال-آبادپارس -بیله سوار-اردبیل-اردبیل

ي دامنه( سرعین -نیر-نمین-مشگین شهر-گرمی

  آموزش و پرورش)پذیرش 

  مرد / زن  ایثارگر
  ، نفر 7 : آقا( 13

  نفر) 6خانم 

  ابتدایی آموزگار  12794
 نطنز  -کاشان  -اردستان -اران و بیدگل -اصفهان

  آموزش و پرورش)دامنه پذیرش (
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 5

  نفر) 3خانم 

  ابتدایی آموزگار  12795

خمینی  -شاهین شهر و میمه -اصفهان -اصفهان

دامنه پذیرش ( برخوار  -لنجان  -فالورجان -شهر

  آموزش و پرورش)

  مرد / زن  ایثارگر
  ، نفر 10 : آقا( 26

  نفر) 16خانم 

  ابتدایی آموزگار  12796
دامنه ( نایین  -خور و بیابانک -اصفهان-اصفهان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 5 : آقا( 13

  نفر) 8خانم 

  ابتدایی آموزگار  12797

-فریدن-خوانسار-چادگان-تیران وکرون-اصفهان

 بویین ومیاندشت-آبادنجف -گلپایگان-فریدونشهر

  آموزش پرورشدامنه پذیرش (

  مرد / زن  ایثارگر
  ، نفر 2 : آقا( 5

  نفر) 3خانم 

  ابتدایی آموزگار  12798
دامنه ( مبارکه  -دهاقان -شهرضا -سمیرم-اصفهان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  زنمرد /   ایثارگر

  ، نفر 3 : آقا( 6

  نفر) 3خانم 

  ابتدایی آموزگار  12799
آموزش و پذیرش ي دامنه(  طالقان -اشتهارد -البرز

  پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 5 : آقا( 17

  نفر) 12خانم 

  90  زن  ایثارگر  کرج-البرز  ابتدایی آموزگار  12800

  15  مرد  ایثارگر  کرج-البرز  ابتدایی آموزگار  12801

  ابتدایی آموزگار  12802
آموزش پذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

، نفر 15 : آقا( 80

  نفر) 65خانم 

  مرد / زن  ایثارگر  ایالم-ایالم  ابتدایی آموزگار  12803
  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  1  مرد  ایثارگر  چرداول-ایالم  ابتدایی آموزگار  12804

  1  مرد  ایثارگر  دهلران-ایالم  ابتدایی آموزگار  12805

  1  مرد  ایثارگر  سیروان-ایالم  ابتدایی آموزگار  12806

  1  مرد  ایثارگر  ملکشاهی-ایالم  ابتدایی آموزگار  12807

  ابتدایی آموزگار  12808
 آموزشپذیرش ي دامنه( تنگستان  -بوشهر -بوشهر

  و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 4 : آقا( 12

  نفر) 8خانم 

  مرد / زن  ایثارگر  دشتستان-بوشهر  ابتدایی آموزگار  12809
  ، نفر 5 : آقا( 10

  نفر) 5خانم 

  

ایران استخدام



٢٢٣ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  اموزگار ابتدایی  12810
دشتی (دامنه ي  -عسلویه -جم -کنگان-دیر-بوشهر

  -پذیرش اموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 5: (آقا17

  نفر) 12خانم 

  ابتدایی آموزگار  12811
آموزش و پذیرش ي دامنه( دیلم  -گناوه -بوشهر

  پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 5

  نفر) 3خانم 

  ابتدایی آموزگار  12812
ي دامنه( رباط کریم -اسالمشهر-بهارستان-تهران

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  24  زن  ایثارگر

  ابتدایی آموزگار  12813
ي دامنه( رباط کریم -اسالمشهر-بهارستان-تهران

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  7  مرد  ایثارگر

  ابتدایی آموزگار  12814
ي دامنه( قرچک -ورامین-پیشوا-پاکدشت-تهران

  و پرورش) آموزشپذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 8 : آقا( 31

  نفر) 23خانم 

  ابتدایی آموزگار  12815
آموزش پذیرش ي دامنه( فیروزه کوه -دماوند-تهران

  و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 3 : آقا( 7

  نفر) 4خانم 

  ابتدایی آموزگار  12816
آموزش و پذیرش ي دامنه( تهران -شمیرانات-تهران

  پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

، نفر 15 : آقا( 70

  نفر) 55خانم 

  ابتدایی آموزگار  12817
پذیرش ي دامنه( شهرقدس -مالرد-شهریار-تهران

  آموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

، نفر 12 : آقا( 42

  نفر) 30خانم 

  مرد / زن  ایثارگر  کهریزك-تهران  ابتدایی آموزگار  12818
  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  12819
ي دامنه( کیار  -اردل -چهارمحال و بختیاري

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 3

  نفر) 1خانم 

  مرد / زن  ایثارگر  -بروجن-چهارمحال و بختیاري  اموزگار ابتدایی  12820
  ، نفر 2: (آقا3

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  12821
 بن  -سامان  -شهرکرد -چهارمحال و بختیاري

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 3 : آقا( 7

  نفر) 4خانم 

  ابتدایی آموزگار  12822
ي دامنه( کوهرنگ  -فارسان -چهارمحال و بختیاري

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  12823
 خانمیرزا  -فالرد  -لردگان -چهارمحال و بختیاري

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 3 : آقا( 5

  نفر) 2خانم 

  ابتدایی آموزگار  12824
ي دامنه( دستگردان -طبس-بشرویه-خراسان جنوبی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  12825
ي دامنه( درمیان -خوسف -بیرجند -خراسان جنوبی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 5

  نفر) 3خانم 

  ابتدایی آموزگار  12826
پذیرش ي دامنه( قاینات -زیرکوه-خراسان جنوبی

  آموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 4

  نفر) 2خانم 

ایران استخدام  



٢٢٤ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  ابتدایی آموزگار  12827
 پذیرشي دامنه( نهبندان -سربیشه-خراسان جنوبی

  آموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 1 : آقا( 3

  نفر) 2خانم 

  ابتدایی آموزگار  12828
پذیرش ي دامنه( سرایان -فردوس-خراسان جنوبی

  آموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  12829
ي دامنه( تربت جام -تایباد-باخرز-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 3 : آقا( 6

  نفر) 3خانم 

  ابتدایی آموزگار  12830

-گناباد-مه والت-کاشمر-بردسکن-خراسان رضوي

آموزش و پذیرش ي دامنه( بجستان -آبادخلیل 

  پرورش)

  1  زن  ایثارگر

  ابتدایی آموزگار  12831
ي دامنه( سرخس -تربت جام-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 4

  نفر) 2خانم 

  ابتدایی آموزگار  12832
ي دامنه( زاوه -تربت حیدریه-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 5

  نفر) 3خانم 

  ابتدایی آموزگار  12833
 رشتخوار -خواف-زاوه-تربت حیدریه-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 5

  نفر) 3خانم 

  ابتدایی آموزگار  12834
پذیرش ي دامنه( جغتاي -جوین-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 3 : آقا( 6

  نفر) 3خانم 

  ابتدایی آموزگار  12835
ي دامنه( سبزوار -داورزن-خوشاب-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  ابتدایی آموزگار  12836
ي دامنه( چناران -قوچان-درگز-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  زن  ایثارگر

  ابتدایی آموزگار  12837
پذیرش ي دامنه( زاوه -رشتخوار-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 3 : آقا( 7

  نفر) 4خانم 

  مرد / زن  ایثارگر  سرخس-خراسان رضوي  ابتدایی آموزگار  12838
  ، نفر 2 : آقا( 5

  نفر) 3خانم 

  مرد / زن  ایثارگر  -کالت-خراسان رضوي  اموزگار ابتدایی  12839
  ، نفر 1: (آقا2

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  12840
پذیرش ي دامنه( فیروزه -نیشابور-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 1 : آقا( 3

  نفر) 2خانم 

  ابتدایی آموزگار  12841
 -گرمه  -آبادبام وصفی  -اسفراین-خراسان شمالی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( جاجرم 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 5

  نفر) 3خانم 

  ابتدایی آموزگار  12842
 مانه وسمقان  -رازوجرگالن -بجنورد-خراسان شمالی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 7 : آقا( 17

  نفر) 10خانم 

  

ایران استخدام  



٢٢٥ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  ابتدایی آموزگار  12843
پذیرش ي دامنه( فاروج -شیروان-خراسان شمالی

  آموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 4

  نفر) 2خانم 

  ابتدایی آموزگار  12844
 حمیدیه  -باوي  -کارون  -اهواز -خوزستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 8 : آقا( 20

  نفر) 12خانم 

  ابتدایی آموزگار  12845

 -دهدز  -صیدون  -باغملک  -ایذه -خوزستان

 يدامنه( اندیکا  -اللی  -مسجدسلیمان  -هفتکل 

  آموزش و پرورش)پذیرش 

  مرد / زن  ایثارگر
  ، نفر 5 : آقا( 12

  نفر) 7خانم 

  ابتدایی آموزگار  12846
-شوشتر -اندیمشک  -شوش  -دزفول -خوزستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( گتوند 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 5 : آقا( 12

  نفر) 7خانم  

  ابتدایی آموزگار  12847

-ان آباد -هویزه  -بستان - آزادگاندشت -خوزستان

ي دامنه( شادگان  -اروندکنار -خرمشهر-سوسنگرد

  آموزش و پرورش)پذیرش 

  مرد / زن  ایثارگر
  ، نفر 8 : آقا( 21

  نفر) 13خانم 

  ابتدایی آموزگار  12848

-آغاجاري-بهبهان-رامشیر-رامهرمز-خوزستان

 بندرامام خمینی-ماهشهر-زیدون-هندیجان-امیدیه

  آموزش و پرورشپذیرش ي دامنه(

  مرد / زن  ایثارگر
  ، نفر 5 : آقا( 15

  نفر) 10خانم 

  ابتدایی آموزگار  12849
ي دامنه( سلطانیه -خرمدره-خدابنده-ابهر-زنجان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 4

  نفر) 2خانم 

  ابتدایی آموزگار  12850
ي دامنه( طارم -ماهنشان-زنجان-ایجرود-زنجان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 5

  نفر) 3خانم 

  ابتدایی آموزگار  12851
آموزش پذیرش ي دامنه(  آبادامیر -دامغان -سمنان

  و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 1 : آقا( 3

  نفر) 2خانم 

  ابتدایی آموزگار  12852
ي دامنه( مهدي شهر  -سرخه  -سمنان -سمنان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 6

  نفر) 4خانم 

  ابتدایی آموزگار  12853
 بیارجمند -میامی  -بسطام-شاهرود -سمنان

  پرورش)آموزش و پذیرش ي دامنه(
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 1 : آقا( 3

  نفر) 2خانم 

  ابتدایی آموزگار  12854
آموزش و پذیرش ي دامنه( ارادان  -گرمسار -سمنان

  پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 3

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  12855
ي دامنه( بیارجمند  -بسطام -میامی -سمنان

  پرورش)آموزش و پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 3

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  12856
 - فنوج – دلگان – ایرانشهر-سیستان و بلوچستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( سرباز 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 6 : آقا( 12

  نفر) 6خانم 

  اموزگار ابتدایی  12857
 ،نیکشهر، کنارك، چابهار-سیستان و بلوچستان

  -قصرقند (دامنه ي پذیرش اموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 4: (آقا8

  نفر) 4خانم 

  

  

ایران استخدام



٢٢٦ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  ابتدایی آموزگار  12858

 – و سورانسیب  - سراوان-سیستان و بلوچستان

آموزش و پذیرش ي دامنه( خاش  - مهرستان

  پرورش)

  مرد / زن  ایثارگر
  ، نفر 3 : آقا( 7

  نفر) 4خانم 

  ابتدایی آموزگار  12859
ي دامنه( زاهدان  - میرجاوه-سیستان و بلوچستان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 5 : آقا( 12

  نفر) 7خانم 

  ابتدایی آموزگار  12860
  - زهک –مون ها- نیمروز – سیستان و بلوچستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( زابل  - هیرمند
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 3 : آقا( 7

  نفر) 4خانم 

  ابتدایی آموزگار  12861
 خرم بید -پاسارگاد-بوانات-اقلید-هآباد-فارس

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 5

  نفر) 3خانم 

  ابتدایی آموزگار  12862
-آبادفیروز-فراشبند-زرین دشت-داراب-جهرم-فارس

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( قیروکارزین 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 6

  نفر) 4خانم 

  ابتدایی آموزگار  12863
-مرودشت-خرامه-سپیدان-ارسنجان-شیراز-فارس

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( کوار -سروستان
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 5 : آقا( 13

  نفر) 8خانم 

  مرد / زن  ایثارگر  عشایر -فارس  ابتدایی آموزگار  12864
  ، نفر 2 : آقا( 4

  نفر) 2خانم 

  ابتدایی آموزگار  12865
پذیرش ي دامنه( رستم -ممسنی-کازرون-فارس

  آموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 5

  نفر) 3خانم 

  ابتدایی آموزگار  12866
ي دامنه( مهر -گراش-خنج-الرستان-مردال-فارس

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 6 : آقا( 18

  نفر) 12خانم 

  ابتدایی آموزگار  12867
ي دامنه( داراب -فسا-استهبان-نی ریز-فارس

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 6

  نفر) 4خانم 

  ابتدایی آموزگار  12868
 آموزشپذیرش ي دامنه( قزوین -البرز-آبیک-قزوین

  و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 4 : آقا( 10

  نفر) 6خانم 

  ابتدایی آموزگار  12869
پذیرش ي دامنه(  آوج-بویین زهرا-تاکستان-قزوین

  آموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 6 : آقا( 17

  نفر) 11خانم  

  ابتدایی آموزگار  12870
آموزش و پذیرش ي دامنه( البرز -قزوین-قزوین

  پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 4

  نفر) 2خانم 

  ابتدایی آموزگار  12871
ي دامنه( قم  -خلجستان-آبادجعفر-کهک-قم

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

، نفر 23 : آقا( 48

  نفر) 25خانم  

  ابتدایی آموزگار  12872
 پذیرشي دامنه( کرانی -دیواندره -بیجار-کردستان

  آموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  12873
پذیرش ي دامنه( زیویه  -بانه  -سقز-کردستان

  آموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 5

  نفر) 3خانم 

  

ایران استخدام  



٢٢٧ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  ابتدایی آموزگار  12874
 کالترزان  -موچش  -کامیاران  -سنندج-کردستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 3

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  12875
ي دامنه(  آبادسریش  -دهگالن  -قروه -کردستان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  اموزگار ابتدایی  12876
سرواباد (دامنه ي پذیرش  -مریوان -کردستان

  -اموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2: (آقا3

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  12877

-تجیرف-سیرجان-رابر-بردسیر-بافت-ارزوئیه-کرمان

-کهنوج-منوجان -قلعه گنج-فاریاب-آبادعنبر-رودبار

پذیرش ي دامنه( نرماشیر -فهرج -ریگان -بم 

  آموزش و پرورش)

  مرد / زن  ایثارگر
  ، نفر 2 : آقا( 3

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  12878
ي دامنه( سیرجان -رابر-بافت-ارزوییه-کرمان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 3 : آقا( 7

  نفر) 4 خانم

  ابتدایی آموزگار  12879
پذیرش ي دامنه( شهربابک -رفسنجان-انار-کرمان

  آموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 3 : آقا( 7

  نفر) 4خانم 

  ابتدایی آموزگار  12880
پذیرش ي دامنه( نرماشیر -فهرج-ریگان-بم-کرمان

  آموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 3 : آقا( 7

  نفر) 4خانم 

  ابتدایی آموزگار  12881
 منوجان  -کهنوج -قلعه گنج-فاریاب-رودبار-کرمان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 3 : آقا( 8

  نفر) 5خانم 

  ابتدایی آموزگار  12882
آموزش پذیرش ي دامنه( کوهبنان -راور-زرند-کرمان

  و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  12883
پذیرش ي دامنه( حمیل -غرب آباداسالم -کرمانشاه

  آموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  12884
آموزش و پذیرش ي دامنه( نوسود -پاوه-کرمانشاه

  پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  1  مرد  ایثارگر  جوانرود-کرمانشاه  ابتدایی آموزگار  12885

  ابتدایی آموزگار  12886
پذیرش ي دامنه( ثالث باباجانی -داالهو-کرمانشاه

  آموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  مرد / زن  ایثارگر  روانسر-کرمانشاه  ابتدایی آموزگار  12887
  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  12888
 پذیرشي دامنه( قصرشیرین -سرپل ذهاب-کرمانشاه

  آموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  مرد / زن  ایثارگر  سنقر کلیایی-کرمانشاه  ابتدایی آموزگار  12889
  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  

ایران استخدام  



٢٢٨ 

 و پرورشآموزش وزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  مرد / زن  ایثارگر  صحنه-کرمانشاه  ابتدایی آموزگار  12890
  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  مرد / زن  ایثارگر  -کرمانشاه-کرمانشاه  اموزگار ابتدایی  12891
  ، نفر 4: (آقا9

  نفر) 5خانم 

  مرد / زن  ایثارگر  -کنگاور-کرمانشاه  ابتداییاموزگار   12892
  ، نفر 1: (آقا2

  نفر) 1خانم 

  1  زن  ایثارگر  گیالنغرب-کرمانشاه  ابتدایی آموزگار  12893

  اموزگار ابتدایی  12894
بیستون (دامنه ي پذیرش اموزش -هرسین-کرمانشاه

  -و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  ابتدایی آموزگار  12895
آموزش و پذیرش ي دامنه( بردسیر  -کرمان-کرمان

  پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  12896
ي دامنه( دنا -بویراحمد-کهگیلویه و بویراحمد

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  1  مرد  ایثارگر  عشایر -کهگیلویه و بویراحمد  ابتدایی آموزگار  12897

  ابتدایی آموزگار  12898
 یی بهم-چرام-لنده-کهگیلویه-کهگیلویه و بویراحمد

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 3 : آقا( 8

  نفر) 5خانم 

  ابتدایی آموزگار  12899
ي دامنه( باشت -گچساران-کهگیلویه و بویراحمد

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 4

  نفر) 2خانم 

  ابتدایی آموزگار  12900
 لوداب -مارگون -دنا -یاسوج-کهگیلویه و بویراحمد

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 5 : آقا( 13

  نفر) 8خانم  

  ابتدایی آموزگار  12901
 مینودشت -آبادعلی -رامیان-آزادشهر-گلستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 5

  نفر) 3خانم 

  ابتدایی آموزگار  12902

-کردکوي-بندرترکمن-قالآق-گرگان-گلستان

آموزش و پذیرش ي دامنه( گمیشان -بندرگز

  پرورش)

  مرد / زن  ایثارگر
  ، نفر 4 : آقا( 8

  نفر) 4خانم 

  ابتدایی آموزگار  12903
  مراوه تپه-کالله-گالیکش-گنبدکاووس-گلستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 3 : آقا( 7

  نفر) 4خانم 

  ابتدایی آموزگار  12904
ي دامنه( املش  -لنگرود  -کومله  -اتاقور -گیالن

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 3

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  12905
آموزش و پذیرش ي دامنه( حویق  -استارا -گیالن

  پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 1 : آقا( 3

  نفر) 2خانم 

  ابتدایی آموزگار  12906
 پذیرشي دامنه( کیاشهر  -استانه اشرفیه -گیالن

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  

ایران استخدام  



٢٢٩ 

 پرورش آموزش ووزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  ابتدایی آموزگار  12907
پذیرش ي دامنه( رضوانشهر  -بندرانزلی -گیالن

  آموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  مرد / زن  ایثارگر  تالش-گیالن  ابتدایی آموزگار  12908
  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  12909
 رودسر  - آبادرحیم  -کالچاي  -چابکسر -گیالن

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  12910
 رودبنه  -الهیجان  -سیاهکل  -دیلمان -گیالن

  پرورش)آموزش و پذیرش ي دامنه(
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  12911

 -سنگر  -کوچصفهان -خمام  -رشت -گیالن

آموزش و پذیرش ي دامنه( لشت نشا  -خشکبیجار 

  پرورش)

  مرد / زن  ایثارگر
  ، نفر 2 : آقا( 6

  نفر) 4خانم 

  ابتدایی آموزگار  12912
آموزش و پذیرش ي دامنه( فومن  -شفت -گیالن

  پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 1 : آقا( 3

  نفر) 2خانم 

  ابتدایی آموزگار  12913
ي دامنه( رودبار  - آبادرحمت  -عمارلو -گیالن

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  زن  ایثارگر

  ابتدایی آموزگار  12914
 تولمات  -صومعه سرا  -ماسال و شاندرمن -گیالن

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 3

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  12915
ي دامنه( دورود -ازنا-الیگودرز  -بروجرد -لرستان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 4 : آقا( 11

  نفر) 7خانم  

  ابتدایی آموزگار  12916
پذیرش ي دامنه( دوره چگنی -آبادخرم -لرستان

  آموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 4 : آقا( 11

  نفر) 7خانم  

  ابتدایی آموزگار  12917
ي دامنه( رومشگان -پلدختر-کوهدشت -لرستان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  12918
 پذیرشي دامنه( سلسله  -دلفان)(  آبادنور -لرستان

  آموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  12919
  نور-فریدون کنار-بابلسر-آبادمحمود -امل-مازندران

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 4

  نفر) 2خانم 

  ابتدایی آموزگار  12920
 گلوگاه -بهشهر-نکا-میاندرود-ساري -مازندران

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 5

  نفر) 3خانم 

  ابتدایی آموزگار  12921

-سوادکوه-جویبار-کیاکال-قایم شهر-مازندران

پذیرش ي دامنه( سیمرغ -بابل  -سوادکوه شمالی 

  آموزش و پرورش)

  مرد / زن  ایثارگر
  ، نفر 2 : آقا( 5

  نفر) 3خانم 

  ابتدایی آموزگار  12922
عباس -تنکابن-کالردشت-چالوس-نوشهر-مازندران

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( رامسر -آباد
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 4

  نفر) 2خانم 

  

ایران استخدام



٢٣٠ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  ابتدایی آموزگار  12923
ي دامنه( فراهان -کمیجان-آشتیان-تفرش-مرکزي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 3 : آقا( 9

  نفر) 6خانم 

  ابتدایی آموزگار  12924
پذیرش ي دامنه( خمین -محالت-دلیجان-مرکزي

  آموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 7

  نفر) 5خانم 

  ابتدایی آموزگار  12925
ي دامنه( اراك -شازند-خنداب-سربند-مرکزي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 4 : آقا( 14

  نفر) 10خانم  

  ابتدایی آموزگار  12926
پذیرش ي دامنه( ساوه -زرندیه-نوبران-مرکزي

  آموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 5 : آقا( 19

  نفر) 14خانم  

  ابتدایی آموزگار  12927
پذیرش ي دامنه( پارسیان -جناح-بستک-هرمزگان

  آموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  12928
ي دامنه( فین -ابوموسی -بندرعباس-هرمزگان

  پرورش)آموزش و پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 4

  نفر) 2خانم 

  ابتدایی آموزگار  12929
ي دامنه( کیش -شیب کوه -بندرلنگه-هرمزگان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 4

  نفر) 2خانم 

  ابتدایی آموزگار  12930
پذیرش ي دامنه( سیریک  -جاسک -هرمزگان

  پرورش)آموزش و 
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 4 : آقا( 10

  نفر) 6خانم  

  مرد / زن  ایثارگر  آبادحاجی -هرمزگان  ابتدایی آموزگار  12931
  ، نفر 2 : آقا( 4

  نفر) 2خانم 

  ابتدایی آموزگار  12932
پذیرش ي دامنه( شهاب -هرمز-قشم-هرمزگان

  آموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 3 : آقا( 7

  نفر) 4 خانم

  ابتدایی آموزگار  12933
پذیرش ي دامنه( سندرك -بشاگرد-میناب-هرمزگان

  آموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 3 : آقا( 10

  نفر) 7خانم  

  مرد / زن  ایثارگر  آباداسد-همدان  ابتدایی آموزگار  12934
  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  12935
آموزش و پذیرش ي دامنه( اللجین -بهار-همدان

  پرورش)
  1  زن  ایثارگر

  ابتدایی آموزگار  12936
ي دامنه( فرسفج) ( قلقلرود -تویسرکان -همدان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  اموزگار ابتدایی  12937
قروه درجزین (دامنه ي  -رزن  -سردرود -همدان

  -پذیرش اموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 1: (آقا2

  نفر) 1خانم 

  1  مرد  ایثارگر  نفامنی-همدان  ابتدایی آموزگار  12938

  اموزگار ابتدایی  12939
گل تپه (دامنه ي پذیرش  -کبودراهنگ -همدان

  -اموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 1: (آقا2

  نفر) 1خانم 

  

ایران استخدام  

http://telegram.me/iranestekhdam24


٢٣١ 

 و پرورشآموزش وزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  ابتدایی آموزگار  12940
پذیرش ي دامنه( جوکار  -سامن  -مالیر-همدان

  آموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  12941
و آموزش پذیرش ي دامنه( خزل  -نهاوند -همدان

  پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  ابتدایی آموزگار  12942
پذیرش ي دامنه( قهاوند شرا  -همدان-همدان

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  1  مرد  ایثارگر  ابرکوه-یزد  ابتدایی آموزگار  12943

  مرد / زن  ایثارگر  اردکان-یزد  ابتدایی آموزگار  12944
  ، نفر 2 : آقا( 5

  نفر) 3خانم 

  ابتدایی آموزگار  12945
آموزش و پذیرش ي دامنه(  آبادبه -بافق-یزد

  پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  مرد / زن  ایثارگر  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( نیر ، تفت-یزد  ابتدایی آموزگار  12946
  ، نفر 1 : آقا( 3

  نفر) 2خانم 

  ابتدایی آموزگار  12947
آموزش و پذیرش ي دامنه( اشکذر) ( صدوق-یزد

  پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 5

  نفر) 3خانم 

  ابتدایی آموزگار  12948
آموزش و پذیرش ي دامنه( خاتم -مهریز-یزد

  پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 5

  نفر) 3خانم 

  مرد / زن  ایثارگر  میبد-یزد  ابتدایی آموزگار  12949
  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  مرد / زن  ایثارگر  یزد-یزد  ابتدایی آموزگار  12950
  ، نفر 4 : آقا( 9

  نفر) 5خانم 

  ي شماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

12776 ،12777 ،12778 ،12779 ،12780 ،12781 ،12782 ،12783 ،12784 ،12785 ،12786 ،12787 ،12788 ،12789 ،12790 ،12791 ،

12792 ،12793 ،12794 ،12795 ،12796 ،12797 ،12798 ،12799 ،12800 ،12801 ،12802 ،12803 ،12804 ،12805 ،12806 ،12807 ،

12808 ،12809 ،12810 ،12811 ،12812 ،12813 ،12814 ،12815 ،12816 ،12817 ،12818 ،12819 ،12820 ،12821 ،12822 ،12823 ،

12824 ،12825 ،12826 ،12827 ،12828 ،12829 ،12830 ،12831 ،12832 ،12833 ،12834 ،12835 ،12836 ،12837 ،12838 ،12839 ،

12840 ،12841 ،12842 ،12843 ،12844 ،12845 ،12846 ،12847 ،12848 ،12849 ،12850 ،12851 ،12852 ،12853 ،12854 ،12855 ،

12856 ،12857 ،12858 ،12859 ،12860 ،12861 ،12862 ،12863 ،12864 ،12865 ،12866 ،12867 ،12868 ،12869 ،12870 ،12871 ،

12872 ،12873 ،12874 ،12875 ،12876 ،12877 ،12878 ،12879 ،12880 ،12881 ،12882 ،12883 ،12884 ،12885 ،12886 ،12887 ،

12888 ،12889 ،12890 ،12891 ،12892 ،12893 ،12894 ،12895 ،12896 ،12897 ،12898 ،12899 ،12900 ،12901 ،12902 ،12903 ،

12904 ،12905 ،12906 ،12907 ،12908 ،12909 ،12910 ،12911 ،12912 ،12913 ،12914 ،12915 ،12916 ،12917 ،12918 ،12919 ،

12920 ،12921 ،12922 ،12923 ،12924 ،12925 ،12926 ،12927 ،12928 ،12929 ،12930 ،12931 ،12932 ،12933 ،12934 ،12935 ،

12936 ،12937 ،12938 ،12939 ،12940 ،12941 ،12942 ،12943 ،12944 ،12945 ،12946 ،12947 ،12948 ،12949 ،12950 

، لیسانسها(گرایش کلیه تربیتی علوم: 30760-)لیسانسفوق، لیسانس(درسی ریزي برنامه: 30158-)لیسانسفوق، لیسانس(ابتدایی اموزش: 30026

، لیسانس(راهنمایی و مشاوره: 31107-)لیسانسفوق، لیسانس(مشاوره: 31104-)لیسانسفوق، لیسانس(تربیت و تعلیم فلسفه: 30921-)انسلیسفوق

  )لیسانسفوق، لیسانسها(گرایش کلیه روانشناسی: 32746-)لیسانسفوق، لیسانس(تربیت و تعلیم فلسفه و تاریخ: 32362-)لیسانسفوق

ایران استخدام

http://telegram.me/iranestekhdam24


٢٣٢ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايمحلفهرست شغل ادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  استثنایی آموزگار  12951
ي منهدا( مرند -جلفا-تبریز-شبستر-آذربایجان شرقی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  استثنایی آموزگار  12952
صوماي -نازلو -سیلوانا -ارومیه -آذربایجان غربی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( انزل -برادوست
  2  زن  ایثارگر

  استثنایی آموزگار  12953
 نطنز  -کاشان  -اردستان -اران و بیدگل -اصفهان

  آموزش و پرورش)دامنه پذیرش (
  1  زن  ایثارگر

  استثنایی آموزگار  12955

خمینی  -شاهین شهر و میمه -اصفهان -اصفهان

دامنه پذیرش ( برخوار  -لنجان  -فالورجان -شهر

  آموزش و پرورش)

  1  مرد  ایثارگر

  استثنایی آموزگار  12954

خمینی  -شاهین شهر و میمه -اصفهان -اصفهان

دامنه پذیرش ( برخوار  -لنجان  -فالورجان -شهر

  آموزش و پرورش)

  1  زن  ایثارگر

  2  زن  ایثارگر  کرج-البرز  استثنایی آموزگار  12956

  1  مرد  ایثارگر  کرج-البرز  استثنایی آموزگار  12957

  استثنایی آموزگار  12958
آموزش پذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  و پرورش)
  1  زن  ایثارگر

  استثنایی آموزگار  12959
آموزش پذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  پرورش)و 
  2  مرد  ایثارگر

  1  زن  ایثارگر  ندشتستا-بوشهر  استثنایی آموزگار  12960

  استثنایی آموزگار  12961
ي دامنه( رباط کریم -اسالمشهر-بهارستان-تهران

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  استثنایی آموزگار  12963
آموزش و پذیرش ي دامنه( تهران -شمیرانات-تهران

  پرورش)
  4  زن  ایثارگر

  استثنایی آموزگار  12962
آموزش و پذیرش ي دامنه( تهران -شمیرانات-تهران

  پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  استثنایی آموزگار  12964
 خانمیرزا  -فالرد  -لردگان -چهارمحال و بختیاري

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  زن  ایثارگر

  استثنایی آموزگار  12965
پذیرش ي دامنه( قاینات -زیرکوه-خراسان جنوبی

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  استثنایی آموزگار  12966
ي دامنه( سرخس -تربت جام-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  اموزگار استثنایی  12967
سرخس (دامنه ي -تربت جام-خراسان رضوي

  -پذیرش اموزش و پرورش)
  1  زن  ایثارگر

  

ایران استخدام  



٢٣٣ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  استثنایی آموزگار  12968
پذیرش ي دامنه( جغتاي -جوین-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)
  1  زن  ایثارگر

  استثنایی آموزگار  12969
ي دامنه( سبزوار -داورزن-خوشاب-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  زن  ایثارگر

  استثنایی آموزگار  12970
 مانه وسمقان  -رازوجرگالن -بجنورد-خراسان شمالی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  استثنایی آموزگار  12971
 حمیدیه  -باوي  -کارون  -اهواز -خوزستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  زن  ایثارگر

  استثنایی آموزگار  12972

-ان آباد -هویزه  -بستان - آزادگاندشت -خوزستان

ي دامنه( شادگان  -اروندکنار -خرمشهر-سوسنگرد

  آموزش و پرورش)پذیرش 

  1  زن  ایثارگر

  استثنایی آموزگار  12973

-آغاجاري-بهبهان-رامشیر-رامهرمز-خوزستان

 بندرامام خمینی-ماهشهر-زیدون-هندیجان-امیدیه

  آموزش و پرورشپذیرش ي دامنه(

  1  مرد  ایثارگر

  استثنایی آموزگار  12974
 خرم بید -پاسارگاد-بوانات-اقلید-هآباد-فارس

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  استثنایی آموزگار  12975
ي دامنه( مهر -گراش-خنج-الرستان-مردال-فارس

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  اموزگار استثنایی  12976
قم (دامنه ي  -خلجستان-جعفراباد-کهک-قم

  -پذیرش اموزش و پرورش)
  2  زن  ایثارگر

  استثنایی آموزگار  12977
پذیرش ي دامنه( نرماشیر -فهرج-ریگان-بم-کرمان

  آموزش و پرورش)
  1  زن  ایثارگر

  استثنایی آموزگار  12978
 منوجان  -کهنوج -قلعه گنج-فاریاب-رودبار-کرمان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  زن  ایثارگر

  1  مرد  ایثارگر  رمانشاهک-کرمانشاه  استثنایی آموزگار  12979

  استثنایی آموزگار  12980
 یی بهم-چرام-لنده-کهگیلویه-کهگیلویه و بویراحمد

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  استثنایی آموزگار  12981

-کردکوي-بندرترکمن-قالآق-گرگان-گلستان

آموزش و پذیرش ي دامنه( گمیشان -بندرگز

  پرورش)

  1  زن  ایثارگر

  استثنایی آموزگار  12982

-خنداب-ساوه-شازند-تفرش-زرندیه -اراك-مرکزي

پذیرش ي دامنه( محالت -کمیجان  -خمین 

  آموزش و پرورش)

  1  مرد  ایثارگر

  

  

ایران استخدام



٢٣٤ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  استثنایی آموزگار  12983

-خنداب-ساوه-شازند-تفرش-زرندیه -اراك-مرکزي

ي پذیرش آموزش و محالت  (دامنه-کمیجان  -خمین 

  پرورش)

  2  زن  ایثارگر

  استثنایی آموزگار  12984
آموزش پذیرش ي دامنه( رودخانه  -رودان-هرمزگان

  و پرورش)
  1  زن  ایثارگر

، 12961، 12960، 12959، 12958، 12957، 12956، 12954، 12955، 12953، 12952، 12951ي شماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

12962 ،12963 ،12964 ،12965 ،12966 ،12967 ،12968 ،12969 ،12970 ،12971 ،12972 ،12973 ،12974 ،12975 ،12976 ،12977 ،

12978 ،12979 ،12980 ،12981 ،12982 ،12983 ،12984 

- )لیسانسفوق، لیسانس(استثنایی گرایش بالینی روانشناسی: 32376-)لیسانسفوق، لیسانس(استثنایی کودکان گرایش تربیتی روانشناسی: 32375

  )لیسانسفوق، لیسانس(استثنایی کودکان: 32790-)لیسانسفوق، لیسانس(استثنایی گرایش تربیتی علوم: 32377

  دبیر ادبیات فارسی  11694
ي پذیرش آموزش و تهران  (دامنه-شمیرانات-تهران

  پرورش)
  6  مرد  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  12985
صوماي -نازلو -سیلوانا -ارومیه -آذربایجان غربی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( انزل -برادوست
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  12986
پذیرش ي دامنه( نقده  -اشنویه-آذربایجان غربی

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  1  مرد  ایثارگر  -مهاباد-آذربایجان غربی  دبیر ادبیات فارسی  12987

  دبیر ادبیات فارسی  12988
ي دامنه(  آبادمرحمت -میاندواب-آذربایجان غربی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  2  مرد  ایثارگر  کرج-البرز  دبیر ادبیات فارسی  12989

  دبیر ادبیات فارسی  12990
آموزش پذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  و پرورش)
  2  مرد  ایثارگر

  1  مرد  ایثارگر  ایالم-ایالم  دبیر ادبیات فارسی  12991

  دبیر ادبیات فارسی  12992
 آموزشپذیرش ي دامنه( تنگستان  -بوشهر -بوشهر

  و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  12994
ي دامنه( رباط کریم -اسالمشهر-بهارستان-تهران

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  12996
ي دامنه( قرچک -ورامین-پیشوا-پاکدشت-تهران

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  زن  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  12995
ي دامنه( قرچک -ورامین-پیشوا-پاکدشت-تهران

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  4  مرد  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  12997
فیروزه کوه (دامنه ي پذیرش اموزش -دماوند-تهران

  -و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  

ایران استخدام  



٢٣٥ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیر ادبیات فارسی  13000
پذیرش ي دامنه( شهرقدس -مالرد-شهریار-تهران

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  13001
ي دامنه( درمیان -خوسف -بیرجند -خراسان جنوبی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  13002
ي دامنه( تربت جام -تایباد-باخرز-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  13003
پذیرش ي دامنه( جغتاي -جوین-خراسان رضوي

  پرورش)آموزش و 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  13006
 مانه وسمقان  -رازوجرگالن -بجنورد-خراسان شمالی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  13008
 حمیدیه  -باوي  -کارون  -اهواز -خوزستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  ادبیات فارسیدبیر   13009

 -دهدز  -صیدون  -باغملک  -ایذه -خوزستان

 يدامنه( اندیکا  -اللی  -مسجدسلیمان  -هفتکل 

  آموزش و پرورش)پذیرش 

  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  13010

 -دهدز  -صیدون  -باغملک  -ایذه -خوزستان

 يدامنه( اندیکا  -اللی  -مسجدسلیمان  -هفتکل 

  پرورش)آموزش و پذیرش 

  1  زن  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  13011
-شوشتر -اندیمشک  -شوش  -دزفول -خوزستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( گتوند 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  13012

-ان آباد -هویزه  -بستان - آزادگاندشت -خوزستان

ي دامنه( شادگان  -اروندکنار -خرمشهر-سوسنگرد

  آموزش و پرورش)پذیرش 

  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  13013
ي دامنه( طارم -ماهنشان-زنجان-ایجرود-زنجان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  13014
پذیرش ي دامنه( مهدي شهر  -سرخه-سمنان

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  13015
ي دامنه( زاهدان  - میرجاوه-بلوچستانسیستان و 

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  زن  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  13016
 – زهک –مون ها- نیمروز-سیستان و بلوچستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( زابل  - هیرمند
  1  زن  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  13017
  - زهک –مون ها- نیمروز-سیستان و بلوچستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( زابل  - هیرمند
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  13019
ي دامنه( مهر -گراش-خنج-الرستان-مردال-فارس

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  زن  ایثارگر

ایران استخدام



٢٣٦ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیر ادبیات فارسی  13018
ي دامنه( مهر -گراش-خنج-الرستان-مردال-فارس

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  13020
ي دامنه( داراب -فسا-استهبان-نی ریز-فارس

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  زن  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  13022
 آموزشپذیرش ي دامنه( قزوین -البرز-آبیک-قزوین

  و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  13023
آموزش و پذیرش ي دامنه( البرز -قزوین-قزوین

  پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  13024
پذیرش ي دامنه( شهربابک -رفسنجان-انار-کرمان

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  ادبیات فارسیدبیر   13025
پذیرش ي دامنه( نرماشیر -فهرج-ریگان-بم-کرمان

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  1  مرد  ایثارگر  کرمانشاه-کرمانشاه  دبیر ادبیات فارسی  13026

  دبیر ادبیات فارسی  13027
 لوداب -مارگون -دنا -یاسوج-کهگیلویه و بویراحمد

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  13028

-کردکوي-بندرترکمن-قالآق-گرگان-گلستان

آموزش و پذیرش ي دامنه( گمیشان -بندرگز

  پرورش)

  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  13029
  مراوه تپه-کالله-گالیکش-گنبدکاووس-گلستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  زن  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  13030
پذیرش ي دامنه( رضوانشهر  -بندرانزلی -گیالن

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  13031
 رودبنه  -الهیجان  -سیاهکل  -دیلمان -گیالن

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  13032

 -سنگر  -کوچصفهان -خمام  -رشت -گیالن

آموزش و پذیرش ي دامنه( لشت نشا  -خشکبیجار 

  پرورش)

  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  13033
آموزش و پذیرش ي دامنه( فومن  -شفت -گیالن

  پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  13034
ي دامنه( دورود -ازنا-الیگودرز  -بروجرد -لرستان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  13035
پذیرش ي دامنه( خمین -محالت-دلیجان-مرکزي

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  

ایران استخدام  



٢٣٧ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  فارسیدبیر ادبیات   13036
ي دامنه( اراك -شازند-خنداب-سربند-مرکزي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  13037
ي دامنه( فین -ابوموسی -بندرعباس-هرمزگان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ادبیات فارسی  13039
ي دامنه( فرسفج) ( قلقلرود -تویسرکان -همدان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  شرایط احراز تحصیلی 

  لیسانس)ها (لیسانس، فوق: زبان و ادبیات فارسی کلیه گرایش32794-لیسانس): دبیري ادبیات فارسی (لیسانس، فوق32277

، 12995، 12994، 12992، 12991، 12990، 12989، 12988، 12987، 12986، 12985-11694 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره

12996 ،12997 ،13000 ،13001 ،13002 ،13003 ،13006 ،13008 ،13009 ،13010 ،13011 ،13012 ،13013 ،13014 ،13015 ،13016 ،

13017 ،13019 ،13018 ،13020  ،13022 ،13023 ،13024 ،13025 ،13026 ،13027 ،13028 ،13029 ،13030 ،13031 ،13032 ،13033 ،

13034 ،13035 ،13036 ،13037 ،13039  

  لیسانس)ها(لیسانس، فوق: زبان و ادبیات فارسی کلیه گرایش32794-لیسانس): دبیري ادبیات فارسی(لیسانس، فوق32277

  دبیر تربیت بدنی  13040
ي دامنه( تبریز -آذرشهر-اسکو-آذربایجان شرقی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13041
 اب سر-هریس  -تبریز-آبادبستان -آذربایجان شرقی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  زن  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13042

عجب -مراغه-هشترود-چاراویماق-آذربایجان شرقی

 يدامنه( تبریز -اسکو-آذرشهر -ملکان-بناب -شیر

  آموزش و پرورش)پذیرش 

  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13043
صوماي -نازلو -سیلوانا -ارومیه -آذربایجان غربی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( انزل -برادوست
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13044
صوماي -نازلو -سیلوانا -ارومیه -آذربایجان غربی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( انزل -برادوست
  1  زن  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13045
پذیرش ي دامنه( نقده  -اشنویه-آذربایجان غربی

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13046
ي دامنه( سردشت  -پیرانشهر-آذربایجان غربی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  1  مرد  ایثارگر  سلماس-آذربایجان غربی  دبیر تربیت بدنی  13047

  1  زن  ایثارگر  کرج-البرز  دبیر تربیت بدنی  13048

  5  مرد  ایثارگر  کرج-البرز  دبیر تربیت بدنی  13049

  دبیر تربیت بدنی  13051
آموزش پذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  و پرورش)
  2  مرد  ایثارگر

  

ایران استخدام



٢٣٨ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  پذیرشجنس   نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیر تربیت بدنی  13050
آموزش پذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  و پرورش)
  1  زن  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13052
تنگستان (دامنه ي پذیرش اموزش  -بوشهر -بوشهر

  -و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  1  مرد  ایثارگر  دشتستان-بوشهر  دبیر تربیت بدنی  13053

  تربیت بدنی دبیر  13054
ي دامنه( دشتی  -عسلویه -جم -کنگان-دیر-بوشهر

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  زن  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13055
ي دامنه( قرچک -ورامین-پیشوا-پاکدشت-تهران

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13056
 آموزش وپذیرش ي دامنه( تهران -شمیرانات-تهران

  پرورش)
  3  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13057
پذیرش ي دامنه( شهرقدس -مالرد-شهریار-تهران

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13059
ي دامنه( درمیان -خوسف -بیرجند -خراسان جنوبی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  زن  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13058
ي دامنه( درمیان -خوسف -بیرجند -خراسان جنوبی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13060
ي دامنه( سرخس -تربت جام-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13061
رشتخوار -خواف-زاوه-تربت حیدریه-خراسان رضوي

  -اموزش و پرورش)(دامنه ي پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13062
پذیرش ي دامنه( جغتاي -جوین-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13063
 مانه وسمقان  -رازوجرگالن -بجنورد-خراسان شمالی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13064
پذیرش ي دامنه( فاروج -شیروان-خراسان شمالی

  آموزش و پرورش)
  1  زن  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13065
 حمیدیه  -باوي  -کارون  -اهواز -خوزستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13066

-ان آباد -هویزه  -بستان - آزادگاندشت -خوزستان

ي دامنه( شادگان  -اروندکنار -خرمشهر-سوسنگرد

  آموزش و پرورش)پذیرش 

  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13067
ي دامنه( سلطانیه -خرمدره-خدابنده-ابهر-زنجان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

ایران استخدام  



٢٣٩ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  پذیرش و محل خدمتدامنه   شغل  کد شغل محل

  دبیر تربیت بدنی  13068
ي دامنه( طارم -ماهنشان-زنجان-ایجرود-زنجان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  زن  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13069
پذیرش ي دامنه( مهدي شهر  -سرخه-سمنان

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13070
 رباز س، فنوج، دلگان، ایرانشهر-بلوچستان سیستان و

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  زن  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13071
 رباز س، فنوج، دلگان، ایرانشهر-سیستان و بلوچستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13072
ي دامنه( زاهدان ، میرجاوه-سیستان و بلوچستان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  زن  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13073
 – زهک –مون ها- نیمروز-سیستان و بلوچستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( زابل  - هیرمند
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13074
  - زهک –مون ها- نیمروز-سیستان و بلوچستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( زابل  - هیرمند
  1  زن  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13075
 خرم بید -پاسارگاد-بوانات-اقلید-هآباد-فارس

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  زن  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13076
 خرم بید -پاسارگاد-بوانات-اقلید-هآباد-فارس

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13077
-آبادفیروز-فراشبند-زرین دشت-داراب-جهرم-فارس

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( قیروکارزین 
  1  زن  ایثارگر

  1  مرد  ایثارگر  عشایر -فارس  دبیر تربیت بدنی  13078

  دبیر تربیت بدنی  13079
پذیرش ي دامنه( رستم -ممسنی-کازرون-فارس

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13081
مهر (دامنه ي -گراش-خنج-الرستان-المرد-فارس

  -پذیرش اموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13080
ي دامنه( مهر -گراش-خنج-الرستان-مردال-فارس

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  زن  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13082
ي دامنه( داراب -فسا-استهبان-نی ریز-فارس

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13083
ي دامنه( داراب -فسا-استهبان-نی ریز-فارس

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  زن  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13084
 آموزشپذیرش ي دامنه( قزوین -البرز-آبیک-قزوین

  و پرورش)
  1  زن  ایثارگر

  

ایران استخدام



٢٤٠ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیر تربیت بدنی  13085
 آموزشپذیرش ي دامنه( قزوین -البرز-آبیک-قزوین

  و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13086
ي دامنه( قم  -خلجستان-آبادجعفر-کهک-قم

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  زن  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13087
ي دامنه( قم  -خلجستان-آبادجعفر-کهک-قم

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  2  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13088
پذیرش ي دامنه( شهربابک -رفسنجان-انار-کرمان

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13089
پذیرش ي دامنه( نرماشیر -فهرج-ریگان-بم-کرمان

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  1  زن  ایثارگر  کرمانشاه-کرمانشاه  دبیر تربیت بدنی  13090

  1  مرد  ایثارگر  کرمانشاه-کرمانشاه  دبیر تربیت بدنی  13091

  دبیر تربیت بدنی  13092
 یی بهم-چرام-لنده-کهگیلویه-کهگیلویه و بویراحمد

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  زن  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13093
 یی بهم-چرام-لنده-کهگیلویه-کهگیلویه و بویراحمد

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13094
ي دامنه( باشت -گچساران-کهگیلویه و بویراحمد

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  زن  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13095
 لوداب -مارگون -دنا -یاسوج-کهگیلویه و بویراحمد

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  زن  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13096
 لوداب -مارگون -دنا -یاسوج-کهگیلویه و بویراحمد

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13097
 مینودشت -آبادعلی -رامیان-آزادشهر-گلستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13098

-کردکوي-بندرترکمن-قالآق-گرگان-گلستان

آموزش و پذیرش ي دامنه( گمیشان -بندرگز

  پرورش)

  1  زن  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13099
  مراوه تپه-کالله-گالیکش-گنبدکاووس-گلستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  زن  ایثارگر

  1  مرد  ایثارگر  تالش-گیالن  دبیر تربیت بدنی  13100

  دبیر تربیت بدنی  13101
 رودبنه  -الهیجان  -سیاهکل  -دیلمان -گیالن

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  

  

ایران استخدام



٢٤١ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايشغل محلفهرست ادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیر تربیت بدنی  13102

 -سنگر  -کوچصفهان -خمام  -رشت -گیالن

آموزش و پذیرش ي دامنه( لشت نشا  -خشکبیجار 

  پرورش)

  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13103
ي دامنه( دورود -ازنا-الیگودرز  -بروجرد -لرستان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  زن  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13104
ي دامنه( دورود -ازنا-الیگودرز  -بروجرد -لرستان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13105
  نور-فریدون کنار-بابلسر-آبادمحمود -امل-مازندران

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13106

-سوادکوه-جویبار-کیاکال-قایم شهر-مازندران

پذیرش ي دامنه( سیمرغ -بابل  -سوادکوه شمالی 

  آموزش و پرورش)

  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13107
عباس -تنکابن-کالردشت-چالوس-نوشهر-مازندران

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( رامسر -آباد
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13108
ي دامنه( فراهان -کمیجان-آشتیان-تفرش-مرکزي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  زن  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13109
خمین (دامنه ي پذیرش -محالت-دلیجان-مرکزي

  -اموزش و پرورش)
  1  زن  ایثارگر

  بدنیدبیر تربیت   13110
پذیرش ي دامنه( ساوه -زرندیه-نوبران-مرکزي

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13111
پذیرش ي دامنه( ساوه -زرندیه-نوبران-مرکزي

  آموزش و پرورش)
  1  زن  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13112
ي دامنه( فین -ابوموسی -بندرعباس-هرمزگان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر تربیت بدنی  13113
پذیرش ي دامنه( جوکار  -سامن  -مالیر-همدان

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  1  مرد  ایثارگر  یزد-یزد  دبیر تربیت بدنی  13114

، 13051، 13049، 13048، 13047، 13046، 13045، 13044، 13043، 13042، 13041، 13040 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل (هاي) شماره

13050 ،13052 ،13053 ،13054 ،13055 ،13056 ،13057 ،13059 ،13058 ،13060 ،13061 ،13062 ،13063 ،13064 ،13065 ،13066 ،

13067 ،13068 ،13069 ،13070 ،13071 ،13072 ،13073 ،13074 ،13075 ،13076 ،13077 ،13078 ،13079 ،13081 ،13080 ،13082 ،

13083 ،13084 ،13085 ،13086 ،13087 ،13088 ،13089 ،13090 ،13091 ،13092 ،13093 ،13094 ،13096 ،13095 ،13097 ،13098 ،

13099 ،13100 ،13101 ،13102 ،13103 ،13104 ،13105 ،13106 ،13107 ،13108 ،13109 ،13110 ،13111 ،13112 ،13113 ،13114  

  لیسانس): معلم تربیت بدنی و علوم ورزشی(لیسانس، فوق31129-لیسانس)ها(لیسانس، فوقکلیه گرایش -: تربیت بدنی و علوم ورزشی 30280

  

  

ایران استخدام



٢٤٢ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیر روانشناسی  13115
 مانه وسمقان  -رازوجرگالن -بجنورد-خراسان شمالی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  13115 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

  لیسانس)ها (لیسانس، فوق: روانشناسی کلیه گرایش32746-لیسانس): مشاوره و راهنمایی (لیسانس، فوق31107

  دبیر ریاضی  13116
صوماي -نازلو -سیلوانا -ارومیه -آذربایجان غربی

  -انزل (دامنه ي پذیرش اموزش و پرورش)-برادوست
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ریاضی  13117
دامنه ( نایین  -خور و بیابانک -اصفهان-اصفهان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  زن  ایثارگر

  2  مرد  ایثارگر  کرج-البرز  دبیر ریاضی  13118

  دبیر ریاضی  13119
آموزش پذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  و پرورش)
  2  مرد  ایثارگر

  1  مرد  ایثارگر  ایالم-ایالم  دبیر ریاضی  13120

  1  زن  ایثارگر  ایوان-ایالم  دبیر ریاضی  13121

  1  زن  ایثارگر  مهران-ایالم  دبیر ریاضی  13122

  دبیر ریاضی  13123
 آموزشپذیرش ي دامنه( تنگستان  -بوشهر -بوشهر

  و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  ریاضیدبیر   13124
ي دامنه( رباط کریم -اسالمشهر-بهارستان-تهران

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  4  مرد  ایثارگر

  دبیر ریاضی  13125
ي دامنه( قرچک -ورامین-پیشوا-پاکدشت-تهران

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  زن  ایثارگر

  دبیر ریاضی  13126
ي دامنه( قرچک -ورامین-پیشوا-پاکدشت-تهران

  پرورش)آموزش و پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ریاضی  13127
آموزش و پذیرش ي دامنه( تهران -شمیرانات-تهران

  پرورش)
  10  مرد  ایثارگر

  دبیر ریاضی  13128
پذیرش ي دامنه( شهرقدس -مالرد-شهریار-تهران

  آموزش و پرورش)
  5  مرد  ایثارگر

  دبیر ریاضی  13129
ي دامنه( درمیان -خوسف -بیرجند -خراسان جنوبی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ریاضی  13130
ي دامنه( تربت جام -تایباد-باخرز-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ریاضی  13131
 رشتخوار -خواف-زاوه-تربت حیدریه-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  ریاضیدبیر   13132
 مانه وسمقان  -رازوجرگالن -بجنورد-خراسان شمالی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

ایران استخدام



٢٤٣ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیر ریاضی  13133
 حمیدیه  -باوي  -کارون  -اهواز -خوزستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ریاضی  13134

 -دهدز  -صیدون  -باغملک  -ایذه -خوزستان

 يدامنه( اندیکا  -اللی  -مسجدسلیمان  -هفتکل 

  آموزش و پرورش)پذیرش 

  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ریاضی  13135

 -دهدز  -صیدون  -باغملک  -ایذه -خوزستان

 يدامنه( اندیکا  -اللی  -مسجدسلیمان  -هفتکل 

  آموزش و پرورش)پذیرش 

  1  زن  ایثارگر

  دبیر ریاضی  13136
-شوشتر -اندیمشک  -شوش  -دزفول -خوزستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( گتوند 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ریاضی  13137

-ان آباد -هویزه  -بستان - آزادگاندشت -خوزستان

ي دامنه( شادگان  -اروندکنار -خرمشهر-سوسنگرد

  آموزش و پرورش)پذیرش 

  2  مرد  ایثارگر

  دبیر ریاضی  13138
  -نیکشهر -کنارك – چابهار-سیستان و بلوچستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( قصرقند 
  1  زن  ایثارگر

  دبیر ریاضی  13139
  - نیکشهر -کنارك – چابهار-بلوچستانسیستان و 

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( قصرقند 
  2  مرد  ایثارگر

  دبیر ریاضی  13140
  - زهک –مون ها- نیمروز-سیستان و بلوچستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( زابل  - هیرمند
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ریاضی  13141
-آبادفیروز-فراشبند-دشتزرین -داراب-جهرم-فارس

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( قیروکارزین 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ریاضی  13142
ي دامنه( مهر -گراش-خنج-الرستان-مردال-فارس

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ریاضی  13143
آموزش و پذیرش ي دامنه( البرز -قزوین-قزوین

  پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ریاضی  13144
پذیرش ي دامنه( نرماشیر -فهرج-ریگان-بم-کرمان

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ریاضی  13145
 منوجان  -کهنوج -قلعه گنج-فاریاب-رودبار-کرمان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ریاضی  13146
ي دامنه( دنا -بویراحمد-کهگیلویه و بویراحمد

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ریاضی  13147

-کردکوي-بندرترکمن-قالآق-گرگان-گلستان

آموزش و پذیرش ي دامنه( گمیشان -بندرگز

  پرورش)

  1  مرد  ایثارگر

  

ایران استخدام



٢٤٤ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیر ریاضی  13148

 -سنگر  -کوچصفهان -خمام  -رشت -گیالن

آموزش و پذیرش ي دامنه( لشت نشا  -خشکبیجار 

  پرورش)

  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ریاضی  13149
ي دامنه( دورود -ازنا-الیگودرز  -بروجرد -لرستان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ریاضی  13150
پذیرش ي دامنه( دوره چگنی -آبادخرم -لرستان

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ریاضی  13151
پذیرش ي دامنه( خمین -محالت-دلیجان-مرکزي

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ریاضی  13152
ي دامنه( اراك -شازند-خنداب-سربند-مرکزي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ریاضی  13153
پذیرش ي دامنه( ساوه -زرندیه-نوبران-مرکزي

  آموزش و پرورش)
  2  مرد  ایثارگر

  دبیر ریاضی  13154
ي دامنه( فین -ابوموسی -بندرعباس-هرمزگان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر ریاضی  13155
پذیرش ي دامنه( سندرك -بشاگرد-میناب-هرمزگان

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

13116 ،13117 ،13118 ،13119 ،13120 ،13121 ،13122 ،13123 ،13124 ،13125 ،13126 ،13127 ،13128 ،13129 ،13130 ،13131 ،

13132 ،13133 ،13134 ،13135 ،13136 ،13137 ،13139 ،13138 ،13140 ،13141 ،13142 ،13143 ،13144 ،13145 ،13146 ،13147 ،

13148 ،13149 ،13150 ،13151 ،13152 ،13153 ،13154 ،13155 

 
، لیسانسها(گرایش کلیه امار: 32796-)لیسانسفوق، لیسانسها(گرایش کلیه ریاضی: 32795-)لیسانسفوق، لیسانس(ریاضی دبیري: 32280

  )لیسانسفوق

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  13156
ي دامنه( تبریز -آذرشهر-اسکو-آذربایجان شرقی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  13157
 اب سر-هریس  -تبریز-آبادبستان -آذربایجان شرقی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  1  مرد  ایثارگر  کرج-البرز  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  13158

  و ادبیات انگلیسیدبیر زبان   13159
آموزش پذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  1  زن  ایثارگر  ابدانان-ایالم  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  13160

  1  مرد  ایثارگر  ایالم-ایالم  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  13161

  1  مرد  ایثارگر  دشتستان-بوشهر  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  13162

  

ایران استخدام



٢٤٥ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  13163
ي دامنه( رباط کریم -اسالمشهر-بهارستان-تهران

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  3  مرد  ایثارگر

  یانگلیس دبیر زبان و ادبیات  13164
ي دامنه( رباط کریم -اسالمشهر-بهارستان-تهران

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  3  مرد  ایثارگر

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  13165
ي دامنه( قرچک -ورامین-پیشوا-پاکدشت-تهران

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  13166
پذیرش ي دامنه( شهرقدس -مالرد-شهریار-تهران

  آموزش و پرورش)
  2  مرد  ایثارگر

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  13167
ي دامنه( درمیان -خوسف -بیرجند -خراسان جنوبی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  13168
پذیرش ي دامنه( زاوه -رشتخوار-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  13169
 مانه وسمقان  -رازوجرگالن -بجنورد-خراسان شمالی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  13170
 حمیدیه  -باوي  -کارون  -اهواز -خوزستان

  پرورش)آموزش و پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  13171
-شوشتر -اندیمشک  -شوش  -دزفول -خوزستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( گتوند 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  13172

-ابادان  -هویزه  -بستان -دشت ازادگان -خوزستان

(دامنه ي  شادگان -اروندکنار -خرمشهر-سوسنگرد

  -پذیرش اموزش و پرورش)

  1  مرد  ایثارگر

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  13173
ي دامنه( طارم -ماهنشان-زنجان-ایجرود-زنجان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  13174
  - زهک –مون ها- نیمروز-سیستان و بلوچستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( زابل  - هیرمند
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  13175
ي دامنه( مهر -گراش-خنج-الرستان-مردال-فارس

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  13176
پذیرش ي دامنه( نرماشیر -فهرج-ریگان-بم-کرمان

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  1  مرد  ایثارگر  کرمانشاه-کرمانشاه  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  13177

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  13178
ي دامنه( دنا -بویراحمد-کهگیلویه و بویراحمد

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  

  

ایران استخدام



٢٤٦ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمتدامنه پذیرش و   شغل  کد شغل محل

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  13179

-کردکوي-بندرترکمن-قالآق-گرگان-گلستان

آموزش و پذیرش ي دامنه( گمیشان -بندرگز

  پرورش)

  1  مرد  ایثارگر

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  13180

 -سنگر  -کوچصفهان -خمام  -رشت -گیالن

آموزش و پذیرش ي دامنه( لشت نشا  -خشکبیجار 

  پرورش)

  1  مرد  ایثارگر

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  13181
پذیرش ي دامنه( دوره چگنی -آبادخرم -لرستان

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  13182
ي دامنه( فراهان -کمیجان-آشتیان-تفرش-مرکزي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  13183
پذیرش ي دامنه( ساوه -زرندیه-نوبران-مرکزي

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر زبان و ادبیات انگلیسی  13184
ي دامنه( فین -ابوموسی -بندرعباس-هرمزگان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

، 13166، 13165، 13164، 13163، 13162، 13161، 13160، 13159، 13158، 13157، 13156ي شماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

13167 ،13168 ،13169 ،13170 ،13171 ،13172 ،13173 ،13174 ،13175 ،13176 ،13177 ،13178 ،13179 ،13180 ،13181 ،13182 ،

13183 ،13184 

  )لیسانسفوق، لیسانسها(گرایش کلیه انگلیسی زبان: 32797-)لیسانسفوق، لیسانس(انگلیسی زبان دبیري: 32279

  دبیر زیست شناسی  13185

عجب -مراغه-هشترود-چاراویماق-آذربایجان شرقی

 يدامنه( تبریز -اسکو-آذرشهر -ملکان-بناب -شیر

  آموزش و پرورش)پذیرش 

  1  مرد  ایثارگر

  دبیر زیست شناسی  13186
پذیرش ي دامنه( شهرقدس -مالرد-شهریار-تهران

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر زیست شناسی  13187
 -گرمه  -آبادبام وصفی  -اسفراین-خراسان شمالی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( جاجرم 
  1  زن  ایثارگر

  دبیر زیست شناسی  13188
پذیرش ي دامنه( دوره چگنی -آبادخرم -لرستان

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  13188، 13187، 13186، 13185 يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

، لیسانس(میکروبیولوژي: 31407-)لیسانسفوق، لیسانسها(گرایش کلیه شناسی زیست: 30597-)لیسانسفوق، لیسانس(تجربی علوم اموزش: 30036

  )لیسانسفوق، لیسانس(شناسی زیست دبیري: 32366-)لیسانسفوق

  شیمیدبیر   13189
 اب سر-هریس  -تبریز-آبادبستان -آذربایجان شرقی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر شیمی  13190
صوماي -نازلو -سیلوانا -ارومیه -آذربایجان غربی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( انزل -برادوست
  1  مرد  ایثارگر

  3  مرد  ایثارگر  کرج-البرز  دبیر شیمی  13191

ایران استخدام

http://telegram.me/iranestekhdam24


٢٤٧ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیر شیمی  13192
 آموزشپذیرش ي دامنه( تنگستان  -بوشهر -بوشهر

  و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر شیمی  13193
پذیرش ي دامنه( شهرقدس -مالرد-شهریار-تهران

  پرورش)آموزش و 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر شیمی  13194
 مانه وسمقان  -رازوجرگالن -بجنورد-خراسان شمالی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر شیمی  13195
-شوشتر -اندیمشک  -شوش  -دزفول -خوزستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( گتوند 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر شیمی  13196
 -نیکشهر – کنارك  - چابهار-سیستان و بلوچستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( قصرقند 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر شیمی  13197
آموزش و پذیرش ي دامنه(  آبادعنبر-جیرفت-کرمان

  پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر شیمی  13198

 -سنگر  -کوچصفهان -خمام  -رشت -گیالن

آموزش و پذیرش ي دامنه( لشت نشا  -خشکبیجار 

  پرورش)

  1  مرد  ایثارگر

  دبیر شیمی  13199
پذیرش ي دامنه( دوره چگنی -آبادخرم -لرستان

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر شیمی  13200
ي دامنه( اراك -شازند-خنداب-سربند-مرکزي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر شیمی  13201
ي دامنه( فین -ابوموسی -بندرعباس-هرمزگان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

، 13198، 13197، 13196، 13195، 13194، 13193، 13192، 13191، 13190، 13189يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

13199،13200 ،13201 

  )لیسانسفوق، لیسانس(شیمی دبیري: 32373-)لیسانسفوق، لیسانسها(گرایش کلیه شیمی: 30671

  دبیر عربی  13202
ي منهدا( مرند -جلفا-تبریز-شبستر-آذربایجان شرقی

  آموزش و پرورشپذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر عربی  13203
صوماي -نازلو -سیلوانا -ارومیه -آذربایجان غربی

  -انزل (دامنه ي پذیرش اموزش و پرورش)-برادوست
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر عربی  13204
ي دامنه( سردشت  -پیرانشهر-آذربایجان غربی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر عربی  13205

-فریدن-خوانسار-چادگان-تیران وکرون-اصفهان

 بویین ومیاندشت-آبادنجف -گلپایگان-فریدونشهر

  آموزش پرورشدامنه پذیرش (

  1  مرد  ایثارگر

  1  مرد  ایثارگر  کرج-البرز  دبیر عربی  13206

  

ایران استخدام



٢٤٨ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیر عربی  13207
آموزش پذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  و پرورش)
  1  زن  ایثارگر

  دبیر عربی  13208
آموزش پذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر عربی  13209
 آموزشپذیرش ي دامنه( تنگستان  -بوشهر -بوشهر

  و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر عربی  13210
ي دامنه( دشتی  -عسلویه -جم -کنگان-دیر-بوشهر

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر عربی  13212
ي دامنه( رباط کریم -اسالمشهر-بهارستان-تهران

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  زن  ایثارگر

  دبیر عربی  13211
ي دامنه( رباط کریم -اسالمشهر-بهارستان-تهران

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  2  مرد  ایثارگر

  دبیر عربی  13213
ي دامنه( قرچک -ورامین-پیشوا-پاکدشت-تهران

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  2  مرد  ایثارگر

  دبیر عربی  13214
آموزش و پذیرش ي دامنه( تهران -شمیرانات-تهران

  پرورش)
  7  مرد  ایثارگر

  دبیر عربی  13215
پذیرش ي دامنه( شهرقدس -مالرد-شهریار-تهران

  آموزش و پرورش)
  1  زن  ایثارگر

  دبیر عربی  13216
پذیرش ي دامنه( شهرقدس -مالرد-شهریار-تهران

  پرورش)آموزش و 
  2  مرد  ایثارگر

  دبیر عربی  13217
ي دامنه( درمیان -خوسف -بیرجند -خراسان جنوبی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر عربی  13218
ي دامنه( چناران -قوچان-درگز-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر عربی  13219
 مانه وسمقان  -رازوجرگالن -بجنورد-خراسان شمالی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر عربی  13220
 حمیدیه  -باوي  -کارون  -اهواز -خوزستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر عربی  13221

 -دهدز  -صیدون  -باغملک  -ایذه -خوزستان

 يدامنه( اندیکا  -اللی  -مسجدسلیمان  -هفتکل 

  آموزش و پرورش)پذیرش 

  1  مرد  ایثارگر

  دبیر عربی  13222
-شوشتر -اندیمشک  -شوش  -دزفول -خوزستان

  -گتوند (دامنه ي پذیرش اموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  

ایران استخدام



٢٤٩ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیر عربی  13223
  - نیکشهر – کنارك – چابهار-سیستان و بلوچستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( قصرقند 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر عربی  13224

 – سیب و سوران - سراوان-سیستان و بلوچستان

آموزش و پذیرش ي دامنه( خاش  - مهرستان

  پرورش)

  1  مرد  ایثارگر

  دبیر عربی  13225
ي دامنه( زاهدان   - میرجاوه-سیستان و بلوچستان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر عربی  13226
  - زهک –مون ها- نیمروز-سیستان و بلوچستان

  پرورش)آموزش و پذیرش ي دامنه( زابل  - هیرمند
  2  مرد  ایثارگر

  دبیر عربی  13227
ي دامنه( مهر -گراش-خنج-الرستان-مردال-فارس

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر عربی  13228
ي دامنه( سیرجان -رابر-بافت-ارزوییه-کرمان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر عربی  13229
پذیرش ي دامنه( نرماشیر -فهرج-ریگان-بم-کرمان

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  1  مرد  ایثارگر  کرمانشاه-کرمانشاه  دبیر عربی  13230

  دبیر عربی  13231
ي دامنه( دنا -بویراحمد-کهگیلویه و بویراحمد

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر عربی  13232
  مراوه تپه-کالله-گالیکش-گنبدکاووس-گلستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر عربی  13233
ي دامنه( املش  -لنگرود  -کومله  -اتاقور -گیالن

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر عربی  13234

 -سنگر  -کوچصفهان -خمام  -رشت -گیالن

آموزش و پذیرش ي دامنه( لشت نشا  -خشکبیجار 

  پرورش)

  1  مرد  ایثارگر

  دبیر عربی  13235
ي دامنه( اراك -شازند-خنداب-سربند-مرکزي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر عربی  13236
پذیرش ي دامنه( ساوه -زرندیه-نوبران-مرکزي

  آموزش و پرورش)
  2  مرد  ایثارگر

  دبیر عربی  13237
آموزش و پذیرش ي دامنه( اشکذر) ( صدوق-یزد

  پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

، 13211، 13212، 13210، 13209، 13208، 13207، 13206، 13205، 13204، 13203، 13202ي شماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

13213 ،13214 ،13215 ،13216 ،13217 ،13218 ،13219 ،13220 ،13221 ،13222 ،13223 ،13224 ،13225 ،13226 ،13227 ،13228 ،

 سطح: 30629-)لیسانسفوق، لیسانس(عرب ادبیات و زبان: 30541 13237، 13236، 13235، 13234، 13233، 13232، 13231، 13230، 13229

 و دینی دبیري: 32275-)لیسانسفوق، لیسانس(عرب ادبیات و زبان دبیري: 32274-)لیسانسفوق(حوزوي 3 سطح: 30630-)لیسانس(حوزوي 2

  )لیسانسفوق، لیسانس(بعر ادبیات: 32278-)لیسانسفوق، لیسانس(عربی

  

ایران استخدام



٢٥٠ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیر علوم تجربی  13238
ي دامنه( تبریز -آذرشهر-اسکو-آذربایجان شرقی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم تجربی  13239
صوماي -نازلو -سیلوانا -ارومیه -آذربایجان غربی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( انزل -برادوست
  1  مرد  ایثارگر

  2  مرد  ایثارگر  کرج-البرز  دبیر علوم تجربی  13240

  دبیر علوم تجربی  13241
 آموزشپذیرش ي دامنه( تنگستان  -بوشهر -بوشهر

  و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  تجربی دبیر علوم  13242
آموزش و پذیرش ي دامنه( تهران -شمیرانات-تهران

  پرورش)
  3  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم تجربی  13243
پذیرش ي دامنه( شهرقدس -مالرد-شهریار-تهران

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم تجربی  13244
ي دامنه( درمیان -خوسف -بیرجند -خراسان جنوبی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم تجربی  13245
ي دامنه( زاوه -تربت حیدریه-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم تجربی  13246
پذیرش ي دامنه( جغتاي -جوین-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم تجربی  13247
 حمیدیه  -باوي  -کارون  -اهواز -خوزستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم تجربی  13248
-شوشتر -اندیمشک  -شوش  -دزفول -خوزستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( گتوند 
  1  زن  ایثارگر

  دبیر علوم تجربی  13249

-ابادان  -هویزه  -بستان -دشت ازادگان -خوزستان

شادگان (دامنه ي  -اروندکنار -خرمشهر-سوسنگرد

  -پذیرش اموزش و پرورش)

  1  زن  ایثارگر

  دبیر علوم تجربی  13250

-ان آباد -هویزه  -بستان - آزادگاندشت -خوزستان

ي دامنه( شادگان  -اروندکنار -خرمشهر-سوسنگرد

  آموزش و پرورش)پذیرش 

  1  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم تجربی  13251
ي دامنه( طارم -ماهنشان-زنجان-ایجرود-زنجان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم تجربی  13252
 - فنوج – دلگان – ایرانشهر-سیستان و بلوچستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( سرباز 
  1  زن  ایثارگر

  دبیر علوم تجربی  13253
  - نیکشهر – کنارك  - چابهار-سیستان و بلوچستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( قصرقند 
  1  زن  ایثارگر

  

ایران استخدام  



٢٥١ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیر علوم تجربی  13255

 – سیب و سوران - سراوان-سیستان و بلوچستان

آموزش و پذیرش ي دامنه( خاش  - مهرستان

  پرورش)

  1  زن  ایثارگر

  دبیر علوم تجربی  13254

 – سیب و سوران - سراوان-سیستان و بلوچستان

آموزش و پذیرش ي دامنه( خاش  - مهرستان

  پرورش)

  1  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم تجربی  13256
 منوجان  -کهنوج -قلعه گنج-فاریاب-رودبار-کرمان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم تجربی  13257
ي دامنه( باشت -گچساران-کهگیلویه و بویراحمد

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم تجربی  13258

-کردکوي-بندرترکمن-قالآق-گرگان-گلستان

آموزش و پذیرش ي دامنه( گمیشان -بندرگز

  پرورش)

  1  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم تجربی  13259

 -سنگر  -کوچصفهان -خمام  -رشت -گیالن

آموزش و پذیرش ي دامنه( لشت نشا  -خشکبیجار 

  پرورش)

  1  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم تجربی  13260
پذیرش ي دامنه( دوره چگنی -آبادخرم -لرستان

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم تجربی  13261
ي دامنه( فراهان -کمیجان-آشتیان-تفرش-مرکزي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم تجربی  13262
ي دامنه( اراك -شازند-خنداب-سربند-مرکزي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم تجربی  13263
پذیرش ي دامنه( سندرك -بشاگرد-میناب-هرمزگان

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  تجربیدبیر علوم   13264
ي دامنه( قروه درجزین  -رزن  -سردرود -همدان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  1  مرد  ایثارگر  یزد-یزد  دبیر علوم تجربی  13265

، 13248، 13247، 13246، 13245، 13244، 13243، 13242، 13241، 13240، 13239، 13238ي شماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

13249 ،13250 ،13251 ،13252 ،13253 ،13255 ،13254 ،13256 ،13257 ،13258 ،13259 ،13260 ،13261 ،13262 ،13263 ،13264 ،

13265 

 کلیه فیزیک: 30963-)لیسانسفوق، لیسانسها(گرایش کلیه شیمی: 30671-)لیسانسفوق، لیسانسها(گرایش کلیه شناسی زیست: 30597

: 32371-)لیسانسفوق، لیسانس(شناسی زیست دبیري: 32366-)لیسانسفوق، لیسانس(تجربی علوم دبیر: 32286-)لیسانسفوق، لیسانسها(گرایش

  )لیسانسفوق، لیسانس(بیولوژي: 32380-)لیسانسفوق، لیسانس(شیمی دبیري: 32373-)لیسانسفوق، لیسانس(فیزیک دبیري

  

  

ایران استخدام  



٢٥٢ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  محلکد شغل 

  دبیر فیزیک  13266

عجب -مراغه-هشترود-چاراویماق-آذربایجان شرقی

 يدامنه( تبریز -اسکو-آذرشهر -ملکان-بناب -شیر

  آموزش و پرورش)پذیرش 

  1  مرد  ایثارگر

  دبیر فیزیک  13267
ي دامنه( سردشت  -پیرانشهر-آذربایجان غربی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  2  مرد  ایثارگر  کرج-البرز  دبیر فیزیک  13268

  1  زن  ایثارگر  دره شهر-ایالم  دبیر فیزیک  13269

  1  زن  ایثارگر  دشتستان-بوشهر  دبیر فیزیک  13270

  دبیر فیزیک  13271
ي رباط کریم  (دامنه-اسالمشهر-بهارستان-تهران

  پذیرش آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر فیزیک  13272
ي دامنه( قرچک -ورامین-پیشوا-پاکدشت-تهران

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر فیزیک  13273
 مانه وسمقان  -رازوجرگالن -بجنورد-خراسان شمالی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر فیزیک  13274
 - فنوج – دلگان – ایرانشهر-سیستان و بلوچستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( سرباز 
  1  زن  ایثارگر

  دبیر فیزیک  13275
 خرم بید -پاسارگاد-بوانات-اقلید-هآباد-فارس

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر فیزیک  13276
پذیرش ي دامنه( نرماشیر -فهرج-ریگان-بم-کرمان

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر فیزیک  13277
ي دامنه( فراهان -کمیجان-آشتیان-تفرش-مرکزي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

، 13276، 13275، 13274، 13273، 13272، 13271، 13270، 13269، 13268، 13267، 13266يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

13277 

  )لیسانسفوق، لیسانس(فیزیک  دبیري: 32371-)لیسانسفوق، لیسانس( هاگرایش کلیه فیزیک: 30963

  دبیر معارف اسالمی  13278
 اب سر-هریس  -تبریز-آبادبستان -آذربایجان شرقی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13279

عجب -مراغه-هشترود-چاراویماق-آذربایجان شرقی

 يدامنه( تبریز -اسکو-آذرشهر -ملکان-بناب -شیر

  آموزش و پرورش)پذیرش 

  1  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13280
ه ي مرند (دامن-جلفا-تبریز-شبستر-آذربایجان شرقی

  -پذیرش اموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  1  مرد  ایثارگر  بوکان-آذربایجان غربی  دبیر معارف اسالمی  13281

  

ایران استخدام  



٢٥٣ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  مرد / زن  ایثارگر  کرج-البرز  دبیر معارف اسالمی  13282
  ، نفر 3 : آقا( 4

  نفر) 1خانم 

  دبیر معارف اسالمی  13283
آموزش پذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 2 : آقا( 3

  نفر) 1خانم 

  1  مرد  ایثارگر  ایالم-ایالم  دبیر معارف اسالمی  13284

  دبیر معارف اسالمی  13285
 آموزشپذیرش ي دامنه( تنگستان  -بوشهر -بوشهر

  و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13286
ي دامنه( رباط کریم -اسالمشهر-بهارستان-تهران

  پرورش)آموزش و پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13287
آموزش و پذیرش ي دامنه( تهران -شمیرانات-تهران

  پرورش)
  7  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13288
پذیرش ي دامنه( شهرقدس -مالرد-شهریار-تهران

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13289
ي دامنه( درمیان -خوسف -بیرجند -خراسان جنوبی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13290
پذیرش ي دامنه( قاینات -زیرکوه-خراسان جنوبی

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13291
ي دامنه( سرخس -تربت جام-خراسان رضوي

  پرورش)آموزش و پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13292
ي دامنه( زاوه -تربت حیدریه-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13293
 رشتخوار -خواف-زاوه-تربت حیدریه-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13294
جغتاي (دامنه ي پذیرش -جوین-خراسان رضوي

  -اموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13295
ي دامنه( چناران -قوچان-درگز-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13296
 -گرمه  -آبادبام وصفی  -اسفراین-خراسان شمالی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( جاجرم 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13297
 مانه وسمقان  -رازوجرگالن -بجنورد-خراسان شمالی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  2  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13298
 حمیدیه  -باوي  -کارون  -اهواز -خوزستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  2  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13299
-شوشتر -اندیمشک  -شوش  -دزفول -خوزستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( گتوند 
  1  زن  ایثارگر

  

ایران استخدام



٢٥٤ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیر معارف اسالمی  13300
-شوشتر -اندیمشک  -شوش  -دزفول -خوزستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( گتوند 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13301

-ان آباد -هویزه  -بستان - آزادگاندشت -خوزستان

ي دامنه( شادگان  -اروندکنار -خرمشهر-سوسنگرد

  آموزش و پرورش)پذیرش 

  مرد / زن  ایثارگر
  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  دبیر معارف اسالمی  13302
طارم (دامنه ي -ماهنشان-زنجان-ایجرود-زنجان

  -پذیرش اموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13303
پذیرش ي دامنه( مهدي شهر  -سرخه-سمنان

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13304

 - سیب و سوران - سراوان-بلوچستانسیستان و 

آموزش و پذیرش ي دامنه( خاش ، مهرستان

  پرورش)

  مرد / زن  ایثارگر
  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  دبیر معارف اسالمی  13305
ي دامنه( زاهدان  - میرجاوه-سیستان و بلوچستان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13306
 – زهک –مون ها- نیمروز-سیستان و بلوچستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( زابل  - هیرمند
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13307
 آموزشپذیرش ي دامنه( قزوین -البرز-آبیک-قزوین

  و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13308
پذیرش ي دامنه( نرماشیر -فهرج-ریگان-بم-کرمان

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13309
پذیرش ي دامنه( حمیل -غرب آباداسالم -کرمانشاه

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  1  مرد  ایثارگر  کرمانشاه-کرمانشاه  دبیر معارف اسالمی  13310

  دبیر معارف اسالمی  13311

-کردکوي-بندرترکمن-قالآق-گرگان-گلستان

آموزش و پذیرش ي دامنه( گمیشان -بندرگز

  پرورش)

  1  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13312
  مراوه تپه-کالله-گالیکش-گنبدکاووس-گلستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13313
ي دامنه( املش  -لنگرود  -کومله  -اتاقور -گیالن

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13314
پذیرش ي دامنه( رضوانشهر  -بندرانزلی -گیالن

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  

  

ایران استخدام



٢٥٥ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  معارف اسالمیدبیر   13315
 رودسر  - آبادرحیم  -کالچاي  -چابکسر -گیالن

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13316
ي دامنه( رودبار  - آبادرحمت  -عمارلو -گیالن

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13317
دورود (دامنه ي -ازنا-الیگودرز  -بروجرد -لرستان

  -پذیرش اموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13318
ي دامنه( فراهان -کمیجان-آشتیان-تفرش-مرکزي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  2  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13319
پذیرش ي دامنه( خمین -محالت-دلیجان-مرکزي

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13320
ي دامنه( اراك -شازند-خنداب-سربند-مرکزي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  2  مرد  ایثارگر

  دبیر معارف اسالمی  13321
پذیرش ي دامنه( ساوه -زرندیه-نوبران-مرکزي

  آموزش و پرورش)
  مرد / زن  ایثارگر

  ، نفر 1 : آقا( 2

  نفر) 1خانم 

  دبیر معارف اسالمی  13322
ي دامنه( فین -ابوموسی -بندرعباس-هرمزگان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  1  مرد  ایثارگر  آباداسد-همدان  دبیر معارف اسالمی  13323

، 13288، 13287، 13286، 13285، 13284، 13283، 13282، 13281، 13280، 13279، 13278يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

13289 ،13290 ،13291 ،13292 ،13293 ،13294 ،13295 ،13296 ،13297 ،13298 ،13299 ،13300 ،13301 ،13302 ،13303 ،13304 ،

13305 ،13306 ،13307 ،13308 ،13309 ،13310 ،13311 ،13312 ،13313 ،13314 ،13315 ،13316 ،13317 ،13318 ،13319 ،13320 ،

13321 ،13322 ،13323 

-)لیسانسفوق(حوزوي 3 سطح: 30630-)لیسانس(حوزوي 2 سطح: 30629-)لیسانسفوق، لیسانسها(گرایش کلیه - اسالمی معارف و الهیات: 30094

 -2:درجه تخصصی 32817-) لیسانسفوق، لیسانس(اسالمی معارف و الهیات دبیري: 32369-)لیسانسفوق، لیسانس(عربی و دینی دبیري: 32275

  حافظ کل قران(لیسانس,فوق لیسانس) -3:درجه تخصصی 32818-یسانس)حافظ ممتاز قران(لیسانس,فوق ل

  1  مرد  ایثارگر  کرج-البرز  دبیري تاریخ  13324

  دبیري تاریخ  13325
آموزش پذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیري تاریخ  13326
ي دامنه( قرچک -ورامین-پیشوا-پاکدشت-تهران

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیري تاریخ  13327
آموزش و پذیرش ي دامنه( تهران -شمیرانات-تهران

  پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیري تاریخ  13328
ي دامنه( درمیان -خوسف -بیرجند -خراسان جنوبی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  

  

ایران استخدام



٢٥٦ 

 و پرورش آموزشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیري تاریخ  13329

 –هویزه  –بستان  –دشت آزادگان  –خوزستان 

 –اروندکنار  –خرمشهر  –سوسنگرد  –آبادان 

  ي پذیرش آموزش و پرورش)شادگان (دامنه

  1  مرد  ایثارگر

  دبیري تاریخ  13330

 –کنارك  –چابهار  –سیستان و بلوچستان 

ي پذیرش آموزش و قصرقند (دامنه –شهر نیک

  پرورش)

  1  مرد  ایثارگر

  دبیري تاریخ  13331

-کردکوي-بندرترکمن-قالآق-گرگان-گلستان

آموزش و پذیرش ي دامنه( گمیشان -بندرگز

  پرورش)

  1  مرد  ایثارگر

  دبیري تاریخ  13332
پذیرش ي دامنه( ساوه -زرندیه-نوبران-مرکزي

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

 13332، 13331، 13330، 13329، 13328، 13327، 13326، 13325، 13324يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

، لیسانس(تاریخ دبیري: 32353-)لیسانسفوق، لیسانس(اسالمی انقالب تاریخ: 30240-)لیسانسفوق، لیسانسها(گرایش کلیه - تاریخ: 30238

  )لیسانسفوق

  دبیري جغرافیا  13333
ي دامنه( سردشت  -پیرانشهر-آذربایجان غربی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  1  زن  ایثارگر  کرج-البرز  دبیري جغرافیا  13335

  1  مرد  ایثارگر  کرج-البرز  دبیري جغرافیا  13334

  دبیري جغرافیا  13336
ي دامنه( رباط کریم -اسالمشهر-بهارستان-تهران

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیري جغرافیا  13337
آموزش و پذیرش ي دامنه( تهران -شمیرانات-تهران

  پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیري جغرافیا  13338
 مانه وسمقان  -رازوجرگالن -بجنورد-خراسان شمالی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  جغرافیادبیري   13339
 – زهک –مون ها- نیمروز-سیستان و بلوچستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( زابل  - هیرمند
  1  مرد  ایثارگر

  دبیري جغرافیا  13340
 آموزشپذیرش ي دامنه( قزوین -البرز-آبیک-قزوین

  و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیري جغرافیا  13341

-کردکوي-بندرترکمن-قالآق-گرگان-گلستان

آموزش و پذیرش ي دامنه( گمیشان -بندرگز

  پرورش)

  1  مرد  ایثارگر

  دبیري جغرافیا  13342
ي دامنه( املش  -لنگرود  -کومله  -اتاقور -گیالن

  )آموزش و پرورشپذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیري جغرافیا  13343
ي دامنه( اراك -شازند-خنداب-سربند-مرکزي

  پرورش)آموزش و پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  13343، 13342، 13341، 13340، 13339، 13338، 13337، 13336، 13334، 13335، 13333يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

، لیسانسها(گرایش کلیه جغرافیا: 32792-)لیسانسفوق، لیسانس(جغرافیا دبیري: 32378-)لیسانسفوق، لیسانسها(گرایش کلیه - ژئوفیزیک: 30613

  )لیسانسفوق

ایران استخدام  

http://telegram.me/iranestekhdam24


٢٥٧ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

12284  
دبیري حرفه و فن  (کار و 

  فناوري)

صوماي -نازلو -سیلوانا -ارومیه -آذربایجان غربی

  ي پذیرش آموزش و پرورش)انزل  (دامنه-برادوست
  1  مرد  ایثارگر

12293  
دبیري حرفه و فن  (کار و 

  فناوري)

ي درمیان  (دامنه-خوسف -بیرجند -خراسان جنوبی

  پذیرش آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

13344  
کار و ( دبیري حرفه و فن 

  فناوري)

ي دامنه( تبریز -آذرشهر-اسکو-آذربایجان شرقی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

13345  
کار و ( دبیري حرفه و فن 

  فناوري)
  2  مرد  ایثارگر  کرج-البرز

13346  
کار و ( دبیري حرفه و فن 

  فناوري)

 آموزشپذیرش ي دامنه( تنگستان  -بوشهر -بوشهر

  و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

13347  
کار و ( دبیري حرفه و فن 

  فناوري)

آموزش و پذیرش ي دامنه( دیلم  -گناوه -بوشهر

  پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

13348  
کار و ( دبیري حرفه و فن 

  فناوري)

آموزش و پذیرش ي دامنه( تهران -شمیرانات-تهران

  پرورش)
  3  مرد  ایثارگر

13349  
کار و ( دبیري حرفه و فن 

  فناوري)

پذیرش ي دامنه( شهرقدس -مالرد-شهریار-تهران

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

13350  
و  دبیري حرفه و فن (کار

  فناوري)

مانه وسمقان  -رازوجرگالن -بجنورد-خراسان شمالی

  -(دامنه ي پذیرش اموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

13351  
کار و ( دبیري حرفه و فن 

  فناوري)

-ان آباد -هویزه  -بستان - آزادگاندشت -خوزستان

ي دامنه( شادگان  -اروندکنار -خرمشهر-سوسنگرد

  آموزش و پرورش)پذیرش 

  1  مرد  ایثارگر

13352  
کار و ( دبیري حرفه و فن 

  فناوري)

ي دامنه( طارم -ماهنشان-زنجان-ایجرود-زنجان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

13353  
کار و ( دبیري حرفه و فن 

  فناوري)

 آموزشپذیرش ي دامنه( قزوین -البرز-آبیک-قزوین

  و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

13354  
کار و ( دبیري حرفه و فن 

  فناوري)

-کردکوي-بندرترکمن-قالآق-گرگان-گلستان

آموزش و پذیرش ي دامنه( گمیشان -بندرگز

  پرورش)

  1  مرد  ایثارگر

13355  
کار و ( دبیري حرفه و فن 

  فناوري)

ي دامنه( اراك -شازند-خنداب-سربند-مرکزي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

13356  
کار و ( دبیري حرفه و فن 

  فناوري)

ي دامنه( فین -ابوموسی -بندرعباس-هرمزگان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

13357  
کار و ( دبیري حرفه و فن 

  فناوري)
  1  مرد  ایثارگر  یزد-یزد

، 13352، 13351، 13350، 13349، 13348، 13347، 13346، 13345، 13344، 12293، 12284 يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

13353 ،13354 ،13355 ،13356 ،13357  

 مهندسی: 31351-)لیسانسفوق، لیسانسها(گرایش کلیه عمران مهندسی: 31278-)لیسانسفوق، لیسانسها(گرایش کلیه صنایع مهندسی: 31243

  )لیسانسفوق، لیسانسها(گرایش کلیه مکانیک مهندسی: 31737-)لیسانسفوق، لیسانسها(گرایش کلیه کامپیوتر

ایران استخدام
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٢٥٨ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیري هنر  13358
تبریز (دامنه ي -اذرشهر-اسکو-آذربایجان شرقی

  -پذیرش اموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیري هنر  13359
ي دامنه( سردشت  -پیرانشهر-آذربایجان غربی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیري هنر  13360

-رکوث-خلخال-آبادپارس -بیله سوار-اردبیل-اردبیل

ي دامنه( سرعین -نیر-نمین-مشگین شهر-گرمی

  آموزش و پرورش)پذیرش 

  1  مرد  ایثارگر

  1  مرد  ایثارگر  کرج-البرز  دبیري هنر  13361

  دبیري هنر  13362
آموزش و پذیرش ي دامنه( تهران -شمیرانات-تهران

  پرورش)
  4  مرد  ایثارگر

  دبیري هنر  13363
ي دامنه( درمیان -خوسف -بیرجند -خراسان جنوبی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیري هنر  13364
 مانه وسمقان  -رازوجرگالن -بجنورد-خراسان شمالی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیري هنر  13365
پذیرش ي دامنه( نرماشیر -فهرج-ریگان-بم-کرمان

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیري هنر  13366
 لوداب -مارگون -دنا -یاسوج-کهگیلویه و بویراحمد

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیري هنر  13367

-کردکوي-بندرترکمن-قالآق-گرگان-گلستان

آموزش و پذیرش ي دامنه( گمیشان -بندرگز

  پرورش)

  1  مرد  ایثارگر

  دبیري هنر  13368
ي دامنه( اراك -شازند-خنداب-سربند-مرکزي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیري هنر  13369
ي دامنه( فین -ابوموسی -بندرعباس-هرمزگان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  1  مرد  ایثارگر  یزد-یزد  دبیري هنر  13370

، 13368، 13367، 13366، 13365، 13364، 13363، 13362، 13361، 13360، 13359، 13358يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

13369 ،13370 

: 31136-)لیسانسفوق، لیسانس(معماري: 31131-)لیسانسفوق، لیسانس(تصویرسازي: 30293-)لیسانسفوق، لیسانس(تصویري ارتباط: 30052

  )لیسانسفوق، لیسانسها(گرایش کلیه هنر: 32791-)لیسانسفوق، لیسانس(نقاشی: 31419-)لیسانسفوق، لیسانس(منظر معماري

  علوم اجتماعی دبیر  13371
صوماي -نازلو -سیلوانا -ارومیه -آذربایجان غربی

  )آموزش و پرورشپذیرش ي دامنه( انزل -برادوست
  1  مرد  ایثارگر

  1  مرد  ایثارگر  سلماس-آذربایجان غربی  علوم اجتماعی دبیر  13372

 

ایران استخدام
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٢٥٩ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیر علوم اجتماعی  13373
آموزش پذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم اجتماعی  13374
 آموزشپذیرش ي دامنه( تنگستان  -بوشهر -بوشهر

  و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  1  مرد  ایثارگر  دشتستان-بوشهر  دبیر علوم اجتماعی  13375

  دبیر علوم اجتماعی  13376
ي دامنه( رباط کریم -اسالمشهر-بهارستان-تهران

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم اجتماعی  13377
آموزش و پذیرش ي دامنه( تهران -شمیرانات-تهران

  پرورش)
  6  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم اجتماعی  13378
پذیرش ي دامنه( شهرقدس -مالرد-شهریار-تهران

  آموزش و پرورش)
  2  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم اجتماعی  13379
پذیرش ي دامنه( قاینات -زیرکوه-خراسان جنوبی

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم اجتماعی  13380
 مانه وسمقان  -رازوجرگالن -بجنورد-خراسان شمالی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم اجتماعی  13381
 حمیدیه  -باوي  -کارون  -اهواز -خوزستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم اجتماعی  13382

-آغاجاري-بهبهان-رامشیر-رامهرمز-خوزستان

 بندرامام خمینی-ماهشهر-زیدون-هندیجان-امیدیه

  آموزش و پرورشپذیرش ي دامنه(

  1  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم اجتماعی  13383
ي مهر (دامنه -گراش-خنج-الرستان-المرد-فارس

  -پذیرش اموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم اجتماعی  13384
پذیرش ي دامنه( نرماشیر -فهرج-ریگان-بم-کرمان

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم اجتماعی  13385
 منوجان  -کهنوج -قلعه گنج-فاریاب-رودبار-کرمان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم اجتماعی  13386
 مینودشت -آبادعلی -رامیان-آزادشهر-گلستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم اجتماعی  13387

 -سنگر  -کوچصفهان -خمام  -رشت -گیالن

آموزش و پذیرش ي دامنه( لشت نشا  -خشکبیجار 

  پرورش)

  1  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم اجتماعی  13388
ي دامنه( دورود -ازنا-الیگودرز  -بروجرد -لرستان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر
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٢٦٠ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  دبیر علوم اجتماعی  13389
ي دامنه( فراهان -کمیجان-آشتیان-تفرش-مرکزي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم اجتماعی  13390
پذیرش ي دامنه( خمین -محالت-دلیجان-مرکزي

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  دبیر علوم اجتماعی  13391
ي دامنه( اراك -شازند-خنداب-سربند-مرکزي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  علوم اجتماعی دبیر  13392
سندرك (دامنه ي پذیرش -بشاگرد-میناب-هرمزگان

  -اموزش و پرورش)
  1  زن  ایثارگر

، 13381، 13380، 13379، 13378، 13377، 13376، 13375، 13374، 13373، 13372، 13371يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

13382 ،13383 ،13384 ،13385 ،13386 ،13387 ،13388 ،13389 ،13390 ،13391 ،13392 

 مطالعات: 31108-)لیسانسفوق، لیسانسها(گرایش کلیه - شناسی جامعه: 30358-)لیسانسفوق، لیسانس(اجتماعی ریزي برنامه: 30155

 کلیه اجتماعی ارتباطات علوم: 32153-)لیسانسفوق، لیسانسها(گرایش کلیه اجتماعی علوم: 31519-)لیسانسفوق، لیسانس(اجتماعی

  )لیسانسفوق، لیسانس(اجتماعی علوم دبیري: 32374-)لیسانسفوق، لیسانس(شناسی مردم: 32288-)لیسانسفوق، یسانسلها(گرایش

  مراقب سالمت  13393
صوماي -نازلو -سیلوانا -ارومیه -آذربایجان غربی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( انزل -برادوست
  2  زن  ایثارگر

  4  زن  ایثارگر  کرج-البرز  مراقب سالمت  13394

  مراقب سالمت  13395
آموزش پذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  و پرورش)
  1  زن  ایثارگر

  مراقب سالمت  13396
ي دامنه( دشتی  -عسلویه -جم -کنگان-دیر-بوشهر

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  زن  ایثارگر

  مراقب سالمت  13397
پذیرش ي دامنه( شهرقدس -مالرد-شهریار-تهران

  آموزش و پرورش)
  1  زن  ایثارگر

  مراقب سالمت  13398
ي دامنه( درمیان -خوسف -بیرجند -خراسان جنوبی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  زن  ایثارگر

  مراقب سالمت  13399
ي دامنه( چناران -فریمان-مشهد-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  زن  ایثارگر

  مراقب سالمت  13400
 مانه وسمقان  -رازوجرگالن -بجنورد-خراسان شمالی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  زن  ایثارگر

  مراقب سالمت  13401
 خرم بید -پاسارگاد-بوانات-اقلید-هآباد-فارس

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  زن  ایثارگر

  مراقب سالمت  13402
-آبادفیروز-فراشبند-زرین دشت-داراب-جهرم-فارس

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( قیروکارزین 
  1  زن  ایثارگر

  مراقب سالمت  13403
ي دامنه( مهر -گراش-خنج-الرستان-مردال-فارس

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  زن  ایثارگر
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٢٦١ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  مراقب سالمت  13404
 آموزشپذیرش ي دامنه( قزوین -البرز-آبیک-قزوین

  و پرورش)
  1  زن  ایثارگر

  1  زن  ایثارگر  کرمانشاه-کرمانشاه  مراقب سالمت  13405

  مراقب سالمت  13406
 یی بهم-چرام-لنده-کهگیلویه-کهگیلویه و بویراحمد

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  زن  ایثارگر

  سالمتمراقب   13407
 مینودشت -آبادعلی -رامیان-آزادشهر-گلستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  زن  ایثارگر

  مراقب سالمت  13408

-کردکوي-بندرترکمن-قالآق-گرگان-گلستان

آموزش و پذیرش ي دامنه( گمیشان -بندرگز

  پرورش)

  2  زن  ایثارگر

  مراقب سالمت  13409
(دامنه ي فراهان -کمیجان-اشتیان-تفرش-مرکزي

  -پذیرش اموزش و پرورش)
  1  زن  ایثارگر

  مراقب سالمت  13410
پذیرش ي دامنه( خمین -محالت-دلیجان-مرکزي

  آموزش و پرورش)
  1  زن  ایثارگر

  مراقب سالمت  13411
ي دامنه( اراك -شازند-خنداب-سربند-مرکزي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  زن  ایثارگر

  مراقب سالمت  13412
پذیرش ي دامنه( ساوه -زرندیه-نوبران-مرکزي

  آموزش و پرورش)
  1  زن  ایثارگر

، 13403، 13402، 13401، 13400، 13399، 13398، 13397، 13396، 13395، 13394، 13393يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

13404 ،13405 ،13406 ،13407 ،13408 ،13409 ،13410 ،13411 ،13412 

-)لیسانسفوق، لیسانس(پرستاري: 30218-)لیسانسفوق، لیسانس(مدارس بهداشت: 30181-)لیسانسفوق، لیسانس(عمومی بهداشت: 30177

  )لیسانسفوق، لیسانس(مامایی: 30987-)لیسانسفوق، لیسانس(تغذیه: 30300

  مربی امور تربیتی مدارس  13413

عجب -مراغه-هشترود-چاراویماق-آذربایجان شرقی

 يدامنه( تبریز -اسکو-آذرشهر -ملکان-بناب -شیر

  آموزش و پرورش)پذیرش 

  1  مرد  ایثارگر

  مربی امور تربیتی مدارس  13414
صوماي -نازلو -سیلوانا -ارومیه -آذربایجان غربی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( انزل -برادوست
  1  مرد  ایثارگر

  مربی امور تربیتی مدارس  13415
صوماي -نازلو -سیلوانا -ارومیه -آذربایجان غربی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( انزل -برادوست
  1  زن  ایثارگر

  1  مرد  ایثارگر  بوکان-آذربایجان غربی  مربی امور تربیتی مدارس  13416

  مربی امور تربیتی مدارس  13417
ي دامنه( سردشت  -پیرانشهر-آذربایجان غربی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  1  مرد  ایثارگر  آبادمه-آذربایجان غربی  مربی امور تربیتی مدارس  13418

 

ایران استخدام



٢٦٢ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  مربی امور تربیتی مدارس  13419
 آموزشپذیرش ي دامنه( تنگستان  -بوشهر -بوشهر

  و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  مربی امور تربیتی مدارس  13420
دیلم (دامنه ي پذیرش اموزش و  -گناوه -بوشهر

  -پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  مربی امور تربیتی مدارس  13421
ي دامنه( قرچک -ورامین-پیشوا-پاکدشت-تهران

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  زن  ایثارگر

  مربی امور تربیتی مدارس  13422
آموزش و پذیرش ي دامنه( تهران -شمیرانات-تهران

  پرورش)
  6  مرد  ایثارگر

  مربی امور تربیتی مدارس  13423
 خانمیرزا  -فالرد  -لردگان -چهارمحال و بختیاري

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  زن  ایثارگر

  مربی امور تربیتی مدارس  13424
ي دامنه( درمیان -خوسف -بیرجند -خراسان جنوبی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  مربی امور تربیتی مدارس  13425
 پذیرشي دامنه( نهبندان -سربیشه-خراسان جنوبی

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  مربی امور تربیتی مدارس  13426
ي دامنه( زاوه -تربت حیدریه-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  مربی امور تربیتی مدارس  13427
 رشتخوار -خواف-زاوه-تربت حیدریه-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  مربی امور تربیتی مدارس  13428
پذیرش ي دامنه( جغتاي -جوین-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  مربی امور تربیتی مدارس  13429
 -گرمه  -آبادبام وصفی  -اسفراین-خراسان شمالی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( جاجرم 
  1  زن  ایثارگر

  مربی امور تربیتی مدارس  13431
 مانه وسمقان  -رازوجرگالن -بجنورد-خراسان شمالی

  و پرورش)آموزش پذیرش ي دامنه(
  1  زن  ایثارگر

  مربی امور تربیتی مدارس  13430
 مانه وسمقان  -رازوجرگالن -بجنورد-خراسان شمالی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  مربی امور تربیتی مدارس  13432
 حمیدیه  -باوي  -کارون  -اهواز -خوزستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  مربی امور تربیتی مدارس  13433

-ان آباد -هویزه  -بستان - آزادگاندشت -خوزستان

ي دامنه( شادگان  -اروندکنار -خرمشهر-سوسنگرد

  آموزش و پرورش)پذیرش 

  1  زن  ایثارگر

  مربی امور تربیتی مدارس  13434
ي دامنه( طارم -ماهنشان-زنجان-ایجرود-زنجان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

 

ایران استخدام

http://telegram.me/iranestekhdam24


٢٦٣ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  مربی امور تربیتی مدارس  13435
 - فنوج – دلگان – ایرانشهر-سیستان و بلوچستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( سرباز 
  1  زن  ایثارگر

  مدارسمربی امور تربیتی   13436

 – سیب و سوران - سراوان-سیستان و بلوچستان

آموزش و پذیرش ي دامنه( خاش  - مهرستان

  پرورش)

  1  زن  ایثارگر

  مربی امور تربیتی مدارس  13437
 آموزشپذیرش ي دامنه( قزوین -البرز-آبیک-قزوین

  و پرورش)
  1  زن  ایثارگر

  مربی امور تربیتی مدارس  13438
 آموزشپذیرش ي دامنه( قزوین -البرز-آبیک-قزوین

  و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  مربی امور تربیتی مدارس  13439
پذیرش ي دامنه(  آوج-بویین زهرا-تاکستان-قزوین

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  مربی امور تربیتی مدارس  13440
البرز (دامنه ي پذیرش اموزش و -قزوین-قزوین

  -پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  امور تربیتی مدارسمربی   13441
 منوجان  -کهنوج -قلعه گنج-فاریاب-رودبار-کرمان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  مربی امور تربیتی مدارس  13442
 منوجان  -کهنوج -قلعه گنج-فاریاب-رودبار-کرمان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  زن  ایثارگر

  1  زن  ایثارگر  کرمانشاه-کرمانشاه  مربی امور تربیتی مدارس  13443

  1  مرد  ایثارگر  کرمانشاه-کرمانشاه  مربی امور تربیتی مدارس  13444

  مربی امور تربیتی مدارس  13445
 لوداب -مارگون -دنا -یاسوج-کهگیلویه و بویراحمد

  )آموزش و پرورشپذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  مربی امور تربیتی مدارس  13446

-کردکوي-بندرترکمن-قالآق-گرگان-گلستان

آموزش و پذیرش ي دامنه( گمیشان -بندرگز

  پرورش)

  1  زن  ایثارگر

  مربی امور تربیتی مدارس  13447
عباس -تنکابن-کالردشت-چالوس-نوشهر-مازندران

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( رامسر -آباد
  1  مرد  ایثارگر

  مربی امور تربیتی مدارس  13448
ي دامنه( فراهان -کمیجان-آشتیان-تفرش-مرکزي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  مربی امور تربیتی مدارس  13449
پذیرش ي دامنه( خمین -محالت-دلیجان-مرکزي

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  مربی امور تربیتی مدارس  13450
خمین (دامنه ي پذیرش -محالت-دلیجان-مرکزي

  -اموزش و پرورش)
  1  زن  ایثارگر

  مربی امور تربیتی مدارس  13451
ي دامنه( اراك -شازند-خنداب-سربند-مرکزي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  زن  ایثارگر

ایران استخدام 

http://telegram.me/iranestekhdam24


٢٦٤ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  مربی امور تربیتی مدارس  13452
پذیرش ي دامنه( ساوه -زرندیه-نوبران-مرکزي

  آموزش و پرورش)
  1  زن  ایثارگر

  1  مرد  ایثارگر  یزد-یزد  مربی امور تربیتی مدارس  13453

، 13423، 13422، 13421، 13420، 13419، 13418، 13417، 13416، 13415، 13414، 13413يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

13424 ،13425 ،13426 ،13427 ،13428 ،13429 ،13431 ،13430 ،13432 ،13433 ،13434 ،13435 ،13436 ،13437 ،13438 ،13439 ،

13440 ،13441 ،13442 ،13443 ،13444 ،13445 ،13446 ،13447 ،13448 ،13449 ،13450 ،13451 ،13452 ،13453 

 سطح: 30629-)لیسانسفوق، لیسانسها(گرایش کلیه شناسی روان: 30509-)نسلیسافوق، لیسانسها(گرایش کلیه - اسالمی معارف و الهیات: 30094

، لیسانس(قرانی علوم: 30802-)لیسانسفوق، لیسانسها(گرایش کلیه تربیتی علوم: 30760-)لیسانسفوق(حوزوي 3 سطح: 30630-)لیسانس(حوزوي 2

  حافظ کل قران(لیسانس,فوق لیسانس) -3:درجه تخصصی 32818-لیسانس)حافظ ممتاز قران(لیسانس,فوق  -2:درجه تخصصی 32817 -)لیسانسفوق

  مشاوره  13454
صوماي -نازلو -سیلوانا -ارومیه -آذربایجان غربی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( انزل -برادوست
  1  مرد  ایثارگر

  3  مرد  ایثارگر  کرج-البرز  مشاوره  13455

  مشاوره  13456
آموزش پذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  1  مرد  ایثارگر  دشتستان-بوشهر  مشاوره  13457

  مشاوره  13458
آموزش و پذیرش ي دامنه( تهران -شمیرانات-تهران

  پرورش)
  2  مرد  ایثارگر

  مشاوره  13459
پذیرش ي دامنه( شهرقدس -مالرد-شهریار-تهران

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  مشاوره  13460
ي دامنه( درمیان -خوسف -بیرجند -خراسان جنوبی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  مشاوره  13461
ي دامنه( زاوه -تربت حیدریه-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  مشاوره  13462
رشتخوار -خواف-زاوه-تربت حیدریه-خراسان رضوي

  -پرورش)(دامنه ي پذیرش اموزش و 
  1  مرد  ایثارگر

  مشاوره  13463
 مانه وسمقان  -رازوجرگالن -بجنورد-خراسان شمالی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  مشاوره  13464
-شوشتر -اندیمشک  -شوش  -دزفول -خوزستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( گتوند 
  1  مرد  ایثارگر

  مشاوره  13465
 - فنوج – دلگان – ایرانشهر-بلوچستانسیستان و 

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( سرباز 
  1  مرد  ایثارگر

  مشاوره  13466
  -رنیکشه  - کنارك  - چابهار-سیستان و بلوچستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( قصرقند 
  1  مرد  ایثارگر

 

ایران استخدام
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٢٦٥ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  مشاوره  13467
ي دامنه( قم  -خلجستان-آبادجعفر-کهک-قم

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  مشاوره  13468
پذیرش ي دامنه( نرماشیر -فهرج-ریگان-بم-کرمان

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  مشاوره  13469
 منوجان  -کهنوج -قلعه گنج-فاریاب-رودبار-کرمان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  1  مرد  ایثارگر  کرمانشاه-کرمانشاه  مشاوره  13470

  مشاوره  13471
 یی بهم-چرام-لنده-کهگیلویه-کهگیلویه و بویراحمد

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  مشاوره  13472
 مینودشت -آبادعلی -رامیان-آزادشهر-گلستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  مشاوره  13473

-کردکوي-بندرترکمن-قالآق-گرگان-گلستان

آموزش و پذیرش ي دامنه( گمیشان -بندرگز

  پرورش)

  1  مرد  ایثارگر

  مشاوره  13474

 -سنگر  -کوچصفهان -خمام  -رشت -گیالن

آموزش و پذیرش ي دامنه( لشت نشا  -خشکبیجار 

  پرورش)

  1  مرد  ایثارگر

  مشاوره  13475

-سوادکوه-جویبار-کیاکال-قایم شهر-مازندران

پذیرش ي دامنه( سیمرغ -بابل  -سوادکوه شمالی 

  آموزش و پرورش)

  1  مرد  ایثارگر

  مشاوره  13476
پذیرش ي دامنه( خمین -محالت-دلیجان-مرکزي

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  مشاوره  13477
ي دامنه( اراك -شازند-خنداب-سربند-مرکزي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

، 13464، 13463، 13462، 13461، 13460، 13459، 13458، 13457، 13456، 13455، 13454يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

13465 ،13466 ،13467 ،13468 ،13469 ،13470 ،13471 ،13472 ،13473 ،13474 ،13475 ،13476 ،13477 

  )لیسانسفوق، لیسانسها(گرایش کلیه مشاوره: 32793-)لیسانسفوق، لیسانسها(گرایش کلیه شناسی روان: 30509

  1  مرد  ایثارگر  کرج-البرز  الکتروتکنیک هنرآموز  13478

  1  مرد  ایثارگر  دشتستان-بوشهر  الکتروتکنیک هنرآموز  13479

  الکتروتکنیک هنرآموز  13480
 رشتخوار -خواف-زاوه-تربت حیدریه-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  الکتروتکنیک هنرآموز  13481

-زنجان-خرمدره-خدابنده-ایجرود-ابهر-زنجان

ي دامنه( انگوران -افشار -ماهنشان-طارم-سلطانیه

  آموزش و پرورش)پذیرش 

  1  مرد  ایثارگر

 

ایران استخدام
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٢٦٦ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  الکتروتکنیک هنرآموز  13482
 - فنوج – دلگان – ایرانشهر-سیستان و بلوچستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( سرباز 
  1  مرد  ایثارگر

  الکتروتکنیک هنرآموز  13483

 – سیب و سوران - سراوان-سیستان و بلوچستان

آموزش و پذیرش ي دامنه( خاش  - مهرستان

  پرورش)

  1  مرد  ایثارگر

  الکتروتکنیک هنرآموز  13484
ي دامنه( مهر -گراش-خنج-الرستان-مردال-فارس

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  الکتروتکنیک هنرآموز  13485
پذیرش ي دامنه( خمین -محالت-دلیجان-مرکزي

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  الکتروتکنیک هنرآموز  13486
ي دامنه( اراك -شازند-خنداب-سربند-مرکزي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  الکتروتکنیک هنرآموز  13487
ي دامنه( فین -ابوموسی -بندرعباس-هرمزگان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

 13487، 13486، 13485، 13484، 13483، 13482، 13481، 13480، 13479، 13478يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

 مهندسی: 32803-)لیسانسفوق، لیسانس(کنترل گرایش برق مهندسی: 30151-)لیسانسفوق، لیسانس(قدرت گرایش برق مهندسی: 30148

 تکنولوژي مهندسی: 32805-)لیسانسفوق، لیسانس(کنترل تکنولوژي مهندسی: 32804-)لیسانسفوق، لیسانس(کنترل و قدرت گرایش برق تکنولوژي

  )لیسانسفوق، لیسانس(قدرت برق

  حسابداري هنرآموز  13488
ي منهدا( مرند -جلفا-تبریز-شبستر-آذربایجان شرقی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  1  مرد  ایثارگر  کرج-البرز  حسابداري هنرآموز  13489

  حسابداري هنرآموز  13490
آموزش پذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  حسابداري هنرآموز  13491
ي دامنه( قرچک -ورامین-پیشوا-پاکدشت-تهران

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  2  مرد  ایثارگر

  حسابداري هنرآموز  13492

 -سنگر  -کوچصفهان -خمام  -رشت -گیالن

آموزش و پذیرش ي دامنه( لشت نشا  -خشکبیجار 

  پرورش)

  1  مرد  ایثارگر

 13492، 13491، 13490، 13489، 13488 يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

  )لیسانسفوق، لیسانسها(گرایش کلیه حسابداري: 32304

  ساختمان هنرآموز  13493
 اب سر-هریس  -تبریز-آبادبستان -آذربایجان شرقی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  هنراموز ساختمان  13494
بید  خرم-پاسارگاد-بوانات-اقلید-اباده-فارس

  -پذیرش اموزش و پرورش) ي(دامنه
  1  مرد  ایثارگر

  

  

ایران استخدام
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٢٦٧ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  ساختمان هنرآموز  13495
پذیرش ي دامنه( خمین -محالت-دلیجان-مرکزي

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

 13495، 13494، 13493 يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

: 31262-)لیسانسفوق، لیسانس(ساختمان تکنولوژي مهندسی: 31202-)لیسانسفوق، لیسانس(ساختمان گرایش تکنولوژي مهندسی: 31198

 و معماري مهندسی: 32406-)سانسلیفوق، لیسانس(عمران اجرایی مهندسی: 32405-)لیسانسفوق، لیسانس(عمران گرایش عمران مهندسی

 گرایش عمران فناوري مهندسی: 32808-)لیسانسفوق، لیسانس(عمران گرایش عمران تکنولوژي مهندسی: 32407-)لیسانسفوق، لیسانس(شهرسازي

  )لیسانسفوق، لیسانس(سازي ساختمان

  شیالت هنرآموز  13496
پذیرش ي دامنه( سیریک  -جاسک -هرمزگان

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

 13496 يشماره محل شغل تحصیلی احراز شرایط

 کلیه شیالت: 32742-)لیسانسفوق، لیسانس(شیالت گرایش طبیعی منابع مهندسی: 31309-)لیسانسفوق، لیسانس(شیالت تکنولوزي: 30328

  )لیسانسفوق، لیسانسها(گرایش

  صنایع چوب هنرآموز  13497
ي دامنه( درمیان -خوسف -بیرجند -خراسان جنوبی

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  1  مرد  ایثارگر  سرخس-خراسان رضوي  صنایع چوب هنرآموز  13498

  صنایع چوب هنرآموز  13499

-زنجان-خرمدره-خدابنده-ایجرود-ابهر-زنجان

ي دامنه( انگوران -افشار -ماهنشان-طارم-سلطانیه

  و پرورش) آموزشپذیرش 

  1  مرد  ایثارگر

 13499، 13498، 13497 يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

، لیسانس(چوب صنایع: 30688-)لیسانسفوق، لیسانس(چوبی يهاسازه: 30625-)لیسانسفوق، لیسانس(چوب صنایع و شناسی چوب: 30404

، لیسانس(چوبی يهاسازه کارشناسی: 32358-)لیسانسفوق، لیسانس)(چوب صنایع گرایش( چوب صنایع مهندسی: 32357-)لیسانسفوق

-)لیسانسفوق، لیسانس(کاغذ و چوب صنایع تکنولوژي مهندسی: 32810-)لیسانسفوق، لیسانس(مبلمان صنایع مهندسی: 32359-)لیسانسفوق

  )لیسانسفوق، لیسانس(چوبی يهاسازه مهندسی: 32811

  1  مرد  ایثارگر  کرج-البرز  کامپیوتر هنرآموز  13500

  کامپیوتر هنرآموز  13501
آموزش پذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  هنراموز کامپیوتر  13502
دشتی (دامنه ي  -عسلویه -جم -کنگان-دیر-بوشهر

  -پذیرش اموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  کامپیوتر هنرآموز  13503
ي دامنه( قرچک -ورامین-پیشوا-پاکدشت-تهران

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  کامپیوتر هنرآموز  13504

-زنجان-خرمدره-خدابنده-ایجرود-ابهر-زنجان

ي دامنه( انگوران -افشار -ماهنشان-طارم-سلطانیه

  آموزش و پرورش)پذیرش 

  1  مرد  ایثارگر

  کامپیوتر هنرآموز  13505
ي دامنه( قم  -خلجستان-آبادجعفر-کهک-قم

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

ایران استخدام  



٢٦٨ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  کامپیوتر هنرآموز  13506
پذیرش ي دامنه( نرماشیر -فهرج-ریگان-بم-کرمان

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  کامپیوتر هنرآموز  13507
ي دامنه( فراهان -کمیجان-آشتیان-تفرش-مرکزي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  کامپیوتر هنرآموز  13508
پذیرش ي دامنه( ساوه -زرندیه-نوبران-مرکزي

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  کامپیوتر هنرآموز  13509
پذیرش ي دامنه( شهاب -هرمز-قشم-هرمزگان

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

 13509، 13508، 13507، 13506، 13505، 13504، 13503، 13502، 13501، 13500يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

  )لیسانسفوق، لیسانسها(گرایش کلیه کامپیوتر مهندسی: 31351

  گرافیک هنرآموز  13510
ي دامنه( قم  -خلجستان-آبادجعفر-کهک-قم

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

 13510 يمحل شماره شغل تحصیلی احراز شرایط

-)لیسانسفوق، لیسانس(گرافیک و تصویري ارتباط: 32402-)لیسانسفوق، لیسانس(گرافیک: 30978-)لیسانسفوق، لیسانس(تصویري ارتباط: 30052

  )لیسانسفوق، لیسانس)(گرافیک اموزش(گرافیک- تصویري ارتباط: 32809

  1  مرد  ایثارگر  کرج-البرز  مکانیک خودرو هنرآموز  13511

  مکانیک خودرو هنرآموز  13512
ي دامنه( دشتی  -عسلویه -جم -کنگان-دیر-بوشهر

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  مکانیک خودرو هنرآموز  13513
 رشتخوار -خواف-زاوه-تربت حیدریه-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  هنراموز مکانیک خودرو  13514

-سلطانیه-زنجان-خرمدره-خدابنده-ایجرود-ابهر-زنجان

انگوران (دامنه ي پذیرش اموزش و -افشار -ماهنشان-طارم

  -پرورش)

  1  مرد  ایثارگر

  مکانیک خودرو هنرآموز  13515
پذیرش ي دامنه( رستم -ممسنی-کازرون-فارس

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  مکانیک خودرو هنرآموز  13516
پذیرش ي دامنه( ساوه -زرندیه-نوبران-مرکزي

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  مکانیک خودرو هنرآموز  13517
ي دامنه( فین -ابوموسی -بندرعباس-هرمزگان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

 13517، 13516، 13515، 13514، 13513، 13512، 13511 يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

 تکنولوژي مهندسی: 32295-)لیسانسفوق، لیسانس(خودرو مکانیک تکنولوژي مهندسی: 32294-)لیسانسفوق، لیسانس(خودرو مکانیک: 31393

  )لیسانسفوق، لیسانس(خودرو

13518  
استاد کار هنرآموز (

  الکتروتکنیک)
  1  مرد  ایثارگر  کرج-البرز

  

ایران استخدام
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٢٦٩ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

13519  
استاد کار هنرآموز (

  الکتروتکنیک)

آموزش پذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

13520  
استاد کار هنرآموز (

  الکتروتکنیک)

آموزش و پذیرش ي دامنه( تهران -شمیرانات-تهران

  پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

13521  
استاد کار هنرآموز (

  الکتروتکنیک)

ي دامنه( قم  -خلجستان-آبادجعفر-کهک-قم

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

 13521، 13520، 13519، 13518 يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

-)پلمدیفوق(الکتریکی تاسیسات گرایش الکتروتکنیک فنی کاردانی: 32381-)دیپلمفوق)(، انتقال توزیع، پست(گرایش قدرت برق فنی کاردانی: 32341

 کاردان: 32758-)دیپلمفوق(برق گرایش تاسیسات و برق فنی کاردانی: 32383-)دیپلمفوق(صنعتی برق گرایش الکتروتکنیک فنی کاردانی: 32382

  )دیپلمفوق(الکتروتکنیک فنی

13522  
 استاد کار طراحیهنرآموز (

  دوخت) و

ي دامنه( قم  -خلجستان-آبادجعفر-کهک-قم

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  زن  ایثارگر

 13522 يشماره محل شغل تحصیلی احراز شرایط

-)دیپلمفوق(خیاطی و لباس فنی کاردانی: 32352-)دیپلمفوق(پوشاك طراحی فنی کاردانی: 32351-)دیپلمفوق(دوخت و طراحی فنی کاردانی: 32350

  )دیپلمفوق(پوشاك: 32749

13523  
استاد کار هنرآموز (

  کامپیوتر)
  1  مرد  ایثارگر  کرج-البرز

 13523 يشماره محل شغل تحصیلی احراز شرایط

 اطالعات فناوري گرایش کامپیوتر: 32748-)دیپلمفوق(کامپیوتر افزار سخت فنی کاردانی: 32348-)دیپلمفوق(کامپیوتر افزار نرم فنی کاردانی: 32347

  )دیپلمفوق(ارتباطات و

13524  
استادکار هنرآموز (

  الکترونیک)
  1  مرد  ایثارگر  کرج-البرز

13525  
استادکار هنرآموز (

  الکترونیک)

آموزش پذیرش ي دامنه(  ساوجبالغ - نظرآباد-البرز

  و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

13526  
استادکار هنرآموز (

  الکترونیک)

ي دامنه( سیرجان -رابر-بافت-ارزوییه-کرمان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

 13526، 13525، 13524 يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

: 32759-)دیپلمفوق(دقیق ابزار و الکترونیک - برق: 32533-)دیپلمفوق(تلویزیون و رادیو گرایش الکترونیک: 30097-)دیپلمفوق(الکترونیک: 30096

  )دیپلمفوق(عمومی الکترونیک

13527  
استادکار امور هنرآموز (

  زراعی و باغی)

 -بناب-عجب شیر-ملکان-مراغه-آذربایجان شرقی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه( اسکو -آذرشهر
  1  مرد  ایثارگر

13528  
استادکار امور هنرآموز (

  زراعی و باغی)

پذیرش ي دامنه( فیروزه -نیشابور-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

 13528، 13527 يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

 پرورش اربرديک علمی: 32396-)دیپلمفوق(باغی تولیدات تکنولوژي: 32395-)دیپلمفوق(پزشکی گیاه تکنولوژي گرایش باغی و زراعی امور: 30109

 تولیدات تکنولوژي گرایش باغی و زراعی امور: 32760-)دیپلمفوق(افات تلفیقی مدیریت کاربردي علمی: 32397-)دیپلمفوق(زینتی گیاه و گل

  )دیپلمفوق(زراعی تولیدات تکنولوژي گرایش باغی و زراعی امور: 32761-)دیپلمفوق(گیاهی

ایران استخدام



٢٧٠ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

13529  
استادکار هنرآموز (

  ساختمان)

پذیرش ي دامنه( نرماشیر -فهرج-ریگان-بم-کرمان

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

 13529 يشماره محل شغل تحصیلی احراز شرایط

 اجراي گرایش ساختمان: 32764-)دیپلمفوق(ساختمان عمومی کارهاي گرایش ساختمان: 32763-)دیپلمفوق(ساختمان گرایش ساختمان: 32762

  )دیپلمفوق(ساختمان مرمت و نگهداري گرایش ساختمان: 32765-)دیپلمفوق(بتنی يهاساختمان

13530  
استادکار هنرآموز (

  ي کشاورزي)هاماشین

پذیرش ي دامنه( بینالود -مشهد-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

 13530 يشماره محل شغل تحصیلی احراز شرایط

  )دیپلمفوق)(کشاورزي ، مکانیزاسیون کشاورزي ماشینهاي مکانیک(گرایش کشاورزي ماشینهاي فنی کاردانی: 32345

13531  
استادکارامور هنرآموز (

  دامی)

 اب سر-هریس  -تبریز-آبادبستان -آذربایجان شرقی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

 13531 يشماره محل شغل تحصیلی احراز شرایط

 گاوداري: 32754-)دیپلمفوق(طیور پرورش تکنولوژي: 32753-)دیپلمفوق(دام پرورش تکنولوژي: 32752-)دیپلمفوق(طیور پرورش: 30222

  )دیپلمفوق(دامی امور: 32757-)دیپلمفوق(دامپزشکی بهداشتیار: 32756-)دیپلمفوق(صنعتی داري مرغ: 32755-)دیپلمفوق(صنعتی

13532  
 استادکارهنرآموز (

  تاسیسات)
  1  مرد  ایثارگر  کرج-البرز

13533  
 استادکارهنرآموز (

  تاسیسات)

ي دامنه( قم  -خلجستان-آبادجعفر-کهک-قم

  پرورش)آموزش و پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

 13533، 13532 يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

  )دیپلمفوق)(برودتی و مطبوع، حرارتی تهویه و مرکزي ، حرارت تبرید و ، تهویه حرارتی( گرایش تاسیسات کاردانی: 32343

13534  
 ساخت و استادکارهنرآموز (

  تولید)
  1  مرد  ایثارگر  کرج-البرز

 13534 يشماره محل شغل تحصیلی احراز شرایط

  )دیپلمفوق)(سازي ، قالب ابزار ماشین يهاگرایش( وتولید ساخت فنی کاردانی: 32349

13535  
استادکارمکانیک هنرآموز (

  خودرو)
  1  مرد  ایثارگر  کرج-البرز

13536  
استادکارمکانیک هنرآموز (

  خودرو)

ي دامنه( قم  -خلجستان-آبادجعفر-کهک-قم

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  13536، 13535  يشرایط احراز تحصیلی شغل محل  (هاي) شماره

  دیپلم): کاردانی فنی مکانیک خودرو (فوق32344

  1  مرد  ایثارگر  کرج-البرز  الکترونیکهنرآموز  13537

  الکترونیکهنرآموز  13538
ي دامنه( رودبار  - آبادرحمت  -عمارلو -گیالن

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

 13538، 13537 يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

: 32786-)لیسانسفوق، لیسانس(الکترونیک برق کاربردي علمی مهندسی: 32386-)لیسانسفوق، لیسانس(مخابرات گرایش برق مهندسی: 31168

، لیسانس(الکترونیک، مخابرات گرایش برق تکنولوژي مهندسی: 32802-)لیسانسفوق، لیسانسها(گرایش کلیه الکترونیک تکنولوژي مهندسی

  )لیسانسفوق
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٢٧١ 

 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  تاسیساتهنرآموز  13539
پذیرش ي دامنه( شهرقدس -مالرد-شهریار-تهران

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  تاسیساتهنرآموز  13540
 رشتخوار -خواف-زاوه-تربت حیدریه-خراسان رضوي

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  تاسیساتهنرآموز  13541

-زنجان-خرمدره-خدابنده-ایجرود-ابهر-زنجان

ي دامنه( انگوران -افشار -ماهنشان-طارم-سلطانیه

  و پرورش) آموزشپذیرش 

  1  مرد  ایثارگر

  تاسیساتهنرآموز  13542
 خرم بید -پاسارگاد-بوانات-اقلید-هآباد-فارس

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  هنراموزتاسیسات  13543
اراك (دامنه ي -شازند-خنداب-سربند-مرکزي

  -پذیرش اموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

 13543، 13542، 13541، 13540، 13539 يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

-)لیسانسفوق، لیسانس(انرژي تبدیل گرایش مکانیک مهندسی: 31906-)لیسانسفوق، لیسانس(سیاالت حرارت گرایش مکانیک مهندسی: 31327

 تاسیسات تکنولوژي مهندسی: 32390-)لیسانسفوق، لیسانس(مطبوع تهویه و مرکزي تبرید، حرارت و حرارتی، تهویه گرایش تاسیسات: 32389

  )لیسانسفوق، لیسانس(برودتی و حرارتی تاسیسات فناوري مهندسی: 32799-)لیسانسفوق، لیسانس(برودتی و حرارتی

  1  مرد  ایثارگر  کرج-البرز  ساخت و تولیدهنرآموز  13544

  ساخت و تولیدهنرآموز  13545
 خرم بید -پاسارگاد-بوانات-اقلید-هآباد-فارس

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  ساخت و تولیدهنرآموز  13546
پذیرش ي دامنه( خمین -محالت-دلیجان-مرکزي

  آموزش و پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

 13546، 13545، 13544 يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

 مکانیک مهندسی: 31329-)لیسانسفوق، لیسانس(تولید و ساخت تکنولوژي مهندسی: 31197-)لیسانسفوق، لیسانس(سازي قالب مهندسی: 30976

، لیسانس(تولید و ساخت مهندسی: 32787-)لیسانسفوق، لیسانس(ابزار ماشین مهندسی: 32418-)لیسانسفوق، لیسانس(تولید و ساخت گرایش

  )لیسانسفوق

  صنایع دستیهنرآموز  13547
ي دامنه( قم  -خلجستان-آبادجعفر-کهک-قم

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  زن  ایثارگر

 13547 يشماره محل شغل تحصیلی احراز شرایط

، لیسانس(شیشه و فرش، چوب، فلز، سفال يهاگرایش دستی صنایع: 32807-)لیسانسفوق، لیسانس(دستی صنایع کاربردي علمی: 32413

  )لیسانسفوق

  صنایع شیمیاییهنرآموز  13548
ي دامنه( مهر -گراش-خنج-الرستان-مردال-فارس

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  13548 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل  شماره

  لیسانس): مهندسی تکنولوژي صنایع شیمیایی (لیسانس، فوق32355-لیسانس): مهندسی شیمی صنایع شیمیایی (لیسانس، فوق32354

  صنایع فلزيهنرآموز  13549
ي دامنه( مهر -گراش-خنج-الرستان-مردال-فارس

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر
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 آموزش و پرورشوزارت 	هايفهرست شغل محلادامه 

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  دامنه پذیرش و محل خدمت  شغل  کد شغل محل

 يدامنه(  اراك-شازند-خنداب-سربند-مرکزي فلزي هنرآموزصنایع 13550

 )پرورش و آموزش پذیرش

 1 مرد ایثارگر

 13549 يشماره محل شغل تحصیلی احراز شرایط

، لیسانس(جوشکاري تکنولوژي مهندسی: 31196-)لیسانسفوق، لیسانس(فلزي صنایع: 30694-)لیسانسفوق، لیسانس(جوشکاري: 30400

: 31390) لیسانسفوق، لیسانس(جوش فناوري مهندسی: 32392-)لیسانسفوق، لیسانس(جوشکاري گرایش مواد مهندسی: 32391-)لیسانسفوق

  )لیسانسفوق، لیسانس(جوشکاري مکانیک

  

  علوم دامیهنرآموز  13551
 مینودشت -آبادعلی -رامیان-آزادشهر-گلستان

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

 13551 يشماره محل شغل تحصیلی احراز شرایط

-)لیسانسفوق، لیسانس(دامی تولیدات مهندسی: 31190-)لیسانسفوق، لیسانس(دامپزشکی: 30458-)لیسانسفوق، لیسانس(دامپروري: 30457

  )لیسانسفوق، لیسانس(دامی علوم مهندسی: 32813

  نقشه کشی معماريهنرآموز  13552
 اب سر-هریس  -تبریز-آبادبستان -آذربایجان شرقی

  آموزش و پرورش)پذیرش ي دامنه(
  1  مرد  ایثارگر

  نقشه کشی معماريهنرآموز  13553
آموزش و پذیرش ي دامنه( تهران -شمیرانات-تهران

  پرورش)
  1  مرد  ایثارگر

  نقشه کشی معماريهنرآموز  13554
ي دامنه( مهر -گراش-خنج-الرستان-مردال-فارس

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  زن  ایثارگر

  نقشه کشی معماريهنرآموز  13555
ي دامنه( اراك -شازند-خنداب-سربند-مرکزي

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

  نقشه کشی معماريهنرآموز  13556
ي دامنه( کیش -شیب کوه -بندرلنگه-هرمزگان

  آموزش و پرورش)پذیرش 
  1  مرد  ایثارگر

 13556، 13555، 13554، 13553، 13552 يشماره) هاي( محل شغل تحصیلی احراز شرایط

، لیسانس(معماري مهندسی: 31300-)لیسانسفوق، لیسانس(داخلی معماري: 31133-)لیسانسفوق، لیسانس(معماري کاربردي علمی: 30715

  )لیسانسفوق، لیسانس(معماري تکنولوژي مهندسی: 32801-)لیسانسفوق، لیسانس(شهرسازي گرایش معماري مهندسی: 32800-)لیسانسفوق
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وزارت امور اقتصادي و دارایی	هايفهرست شغل محل  

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

  1  مرد / زن  ایثارگر  ستاد وزارتخانه-تهران-تهران  المللکارشناس روابط بین  13561

  13561 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل  شماره

لیسانس، مترجمی زبان انگلیسی (فوق: 30997-لیسانس، دکتري): روابط بین الملل (فوق30501-لیسانس، دکتري): حقوق بین الملل (فوق30423

  دکتري)

  

  هاي سازمان سنجش آموزش کشورفهرست شغل محل

  تعداد  جنس پذیرش  نوع  محل خدمت  شغل  کد شغل محل

13620  
کارشناس امور 

  ازمون(اجرایی)
  1  مرد  ایثارگر  -کرج-البرز

 13620	يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

:علوم تربیتی گرایش برنامه 30755-:سنجش و اندازه گیري گرایش روان سنجی(فوق لیسانس)30640-لیسانس) :پژوهش علوم اجتماعی(فوق30234

:مدیریت سیستم و بهره وري(فوق 31061-:علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزي اموزشی(لیسانس)30759-ریزي اموزشی(فوق لیسانس)

-:امار و کاربردها(لیسانس)32435-:علوم کامپیوتر(لیسانس)32173-م اجتماعی(لیسانس):علوم اجتماعی گرایش پژوهشگري علو31638-لیسانس)

:فناوري اطالعات و مدیریت(فوق 32819-:مدیریت تکنولوژي گرایش نواوري تکنولوژي(فوق لیسانس)32739-:ارزشیابی اموزشی(فوق لیسانس)32449

  جش اموزشی(لیسانس):امار و سن32821-:ریاضیات و کاربردها(لیسانس)32820-لیسانس)

  1  مرد / زن  ایثارگر  -تهران-تهران  کارشناس امور حقوقی  13621

 13621	يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

  :حقوق جزا(فوق لیسانس)32423-:حقوق عمومی(فوق لیسانس)31686-:حقوق خصوصی(فوق لیسانس)30431-:حقوق(لیسانس)30417
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  1396هاي اجرایی کشورسال چهارمین آزمون استخدامی متمرکز براي دستگاهنام پیش نویس تقاضانامه ثبت

  : اطالعات فردي

  : نام -2  : نام خانوادگی -1

  : کدملی -4  : نام پدر-3

  : شماره شناسنامه -  6مرد           زن     : جنسیت -5

  سال  ماه  روز  : تاریخ تولد -7

    13  
                  متاهل     مجرد   : وضعیت تاهل -8

  : شهرستان محل تولد -10                                                                          : استان محل تولد -9

    زرتشتی مسیحی کلیمی  اسالم : دین-ـ 11

  کارت پایان خدمت : وضعیت نظام وظیفه-12

  : مدت خدمت نظام وظیفه (ماه ) 

   : کارت معافیت دائم 

  : سال)، ماه، تاریخ صدور کارت پایان خدمت ویا معافیت(روز

  داوطلب چپ دست هستم  -13

  : داوطلب متقاضی استفاده از سهمیه ایثارگران -14

  درصد ایثارگران  25سهمیه  ـ14ـ1

فرزند -   4درصد (معاف از شرایط حداکثر سنی)      69تا  50فرزند جانباز -   3(معاف از شرایط حداکثر سنی)   باالتر درصد و   70فرزند جانباز -  2جانباز (معاف از شرایط حداکثر سنی)    -1

همسر  - 7آزاده (معاف از شرایط حداکثر سنی)      -  6(معاف از شرایط حداکثر سنی)    باالتردرصد و 25همسر جانباز باالتر   - 5(معاف از شرایط حداکثر سنی)   باالتر درصد و  49تا  25جانباز 

ــــ فرزند شهید (معاف از حداکثر      9فرزند آزاده یک سال و باالي یکسال اسارت (معاف از شرایط حداکثر سنی)       - 8آزاده یک سال و باالي یکسال اسارت (معاف از شرایط حداکثر سنی)       

  سال)   5خواهر و برادر شهید (به میزان -    11حداکثر شرایط سنی)  ـ همسر شهید (معاف از      10شرایط سنی) 

  درصد ایثارگران 5سهمیه  ـ14ـ2

     رزمنده با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه(معاف از شرایط حداکثر سنی)  -      3فرزند آزاده کمتر از یکسال اسارت -    2درصد 25فرزند جانباز زیر  

    همسر رزمنده با سابقه شش ماه حضور داوطلبانه   -                                      5فرزند رزمنده با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه   -4

  رزمنده کمتراز شش ماه حضور داوطلبانه درجبهه (به میزان مدت حضور)  -3-14

  : ـ  شاغلین قراردادي 15

   ) شاغل نمی باشم  1-15

                                           : ) شاغل هستم   کدسازمان  2-15

  ماه                            سال                           

                                                                                                                             : سابقه خدمت 

  

  : رقمی  11شناسه  داراي شناسه قراردادي ازسامانه کارمندایران هستم  

  ) فاقدشماره شناسه قراردادي ازسامانه کارمندایران  هستم  3-15  

             دفترچه راهنماي ثبت نام ) 2(مطابق بشرایط عمومی استخدام  صفحه  

  

  

  

  

  

       معلول جسمی حرکتی             کم شنوا          ناشنوا            کم بینا           نابینا  : ـ  وضعیت معلولیت16

  نیاز به منشی ندارم      نیاز به منشی دارم : 16ـ با توجه به نوع معلولیت در بند 16ـ1

   باشم.می 5تا  1ـ مشمول حافظان قرآن درجه 17
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  : مشخصات تحصیلی داوطلب

           3حوزوي سطح    2حوزوي سطح    دکتري تخصصی  دکتري  لیسانسفوق   لیسانس  کاردانی  دیپلم : آخرین مقطع تحصیلیـ 18

  : عنوان رشته تحصیلی ـ 19

    : دانشگاه یا موسسه محل تحصیل ـ 20

  : معدل آخرین مدرك تحصیلیـ 22  : سال )، ماه، تاریخ فراغت از تحصیل(روزـ 21

  درخواست شغل

 : اولویت  انتخابی(یک مورد)                                       : عنوان شغلـ 23

  : تقاضا مورد محل : درخواست مورد شغل : دستگاه نامـ 24

        داوطلب غیر بومی نام در نظر گرفته می شود.) دفترچه راهنماي ثبت 1احتساب داوطلب بومی صرفاً  بر اساس توضیحات صفحه (      : داوطلب بومیـ 25

    بومی  

  : بومی استان

  یکی بودن استان محل تولدداوطلب یاهمسروي بامحل موردتقاضا. -1

 فعلی خدمت محل استان) بابازنشسته یا و شاغل از اعم( مسلح نیروهاي یا و دولت پیمانی و رسمی کارمندان فرزندان و همسریکسان بودن محل تقاضاي -2

   .آنان بازنشستگی یا

 مورد محل استان در متناوب یا متوالی صورت به ه) داوطلبدانشگا یا و دبیرستان، راهنمایی، ابتداییی(تحصیل سنوات 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 یا و مادر، پدر براي بیمه حق پرداخت سابقه سال ) 4( چهار حداقلداشتن -5

  : بومی شهرستان

   .تقاضا مورد محل شهرستان با وي همسر یا داوطلب تولد محل شهرستانیکی بودن -6

 خدمت محل شهرستان ) بابازنشسته یا و شاغل از اعم( مسلح نیروهاي یا و دولت پیمانی و رسمی کارمندان فرزندان و همسریکسان بودن محل تقاضاي -7

  آنان.  بازنشستگی یا فعلی

 مورد محل شهرستان در متناوب یا متوالی صورت به ه)داوطلبدانشگا یا و دبیرستان، راهنمایی، ابتداییی(تحصیل سنوات 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 یا و مادر، پدربراي  بیمه حق پرداخت سابقه سال ) 4( چهار حداقلداشتن -10

  امتیازات بومی در استخراج فهرست اسامی چند برابر براي داوطلبانی اعمال خواهد گردید که حدنصاب الزم را کسب کرده باشند.: تذکر 
  

  : اطالعات تکمیلی

  : کد و عنوان شهرستان محل اقامت ـ 27  : کد و عنوان استان محل اقامت (جهت تعیین حوزه امتحانی) ـ 26

  : کد پستی ده رقمی  ـ 29                                                                              : آدرس محل سکونت ـ 28

    :  شماره تلفن همراهـ 31                                   : شماره تلفن ثابت ـ 30

  : ) Emailآدرس پست الکترونیکی (ـ 32
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