
 

  آب و افضالب استان آرذبايجان شرقي شركت

مي ) رشته شغلي ( رديف تحصيلي مورد نياز  نيازاهي استخدا
د كل مدرك   جنسيت مورد نياز و محل جغرافيايي خدمت تعدا

  مرد(مرد(  ––)زن )زن تبریز تبریز   11  جفرافيایي/ سنجش از راه دور(جفرافيایي/ سنجش از راه دور(مهندسي عمران گرایش )سيستم های اطالعات مهندسي عمران گرایش )سيستم های اطالعات   در رشته تحصيليدر رشته تحصيلي  ارشدارشددارا بودن گواهينامه کارشناسي دارا بودن گواهينامه کارشناسي   GGIISSکارشناس کارشناس   11

  مرد(مرد(  ––)زن )زن تبریز تبریز   11  ((HHSSEEایمني بهداشت و محيط زیست ایمني بهداشت و محيط زیست گرایش )گرایش )  ایمني صنعتيایمني صنعتيدارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي   کارشناس ایمني و حفاظت کارکارشناس ایمني و حفاظت کار  22

  مرد(مرد(  ––)زن )زن تبریز تبریز   11  ((نرم افزارنرم افزاروتر گرایش )وتر گرایش )کامپيکامپيدارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي   کارشناس نرم افزارکارشناس نرم افزار  33

  تبریز )مرد(تبریز )مرد(  11  ((مدیریت پروژهمدیریت پروژهدارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي صنایع گرایش )دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي صنایع گرایش )  کارشناس کنترل پروژهکارشناس کنترل پروژه  44

  کارشناس آزمایشگاه آب و فاضالبکارشناس آزمایشگاه آب و فاضالب  55
طراحي فرآیند/محيط زیست ( / شيمي طراحي فرآیند/محيط زیست ( / شيمي گرایش )گرایش )مهندسي شيمي مهندسي شيمي تحصيلي تحصيلي   هایهای  رشتهرشتهیکي از یکي از دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در 

  گرایش )آلي / تجزیه / کاربردی(گرایش )آلي / تجزیه / کاربردی(
  مرد(مرد(  ––)زن )زن تبریز تبریز   11

    55    جمعجمع  
 

  



 

 آب و افضالب استان اصفهان  شركت

مي ) رشته شغلي ( رديف تحصيلي مورد نياز  نيازاهي استخدا
د كل مدرك   جنسيت مورد نياز و محل جغرافيايي خدمت تعدا

  مهندس عمرانمهندس عمران  11
عمران / آب / آب و فاضالب / عمران / آب / آب و فاضالب / گرایش )گرایش )مهندسي عمران مهندسي عمران دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي 

  مهندسي محيط زیست(مهندسي محيط زیست(
  )مرد ()مرد (خوانسار خوانسار   ––  بادرودبادرود  22

  مهندس مکانيکمهندس مکانيک  22
مکانيک / حرارت و سياالت مکانيک / حرارت و سياالت گرایش )گرایش )مهندسي مکانيک مهندسي مکانيک دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي 

  /تبدیل انرژی(/تبدیل انرژی(
  ) مرد () مرد (  فوالدشهرفوالدشهر  --فریدن فریدن   22

  کارشناس آزمایشگاه آب و فاضالبکارشناس آزمایشگاه آب و فاضالب  33
فرآیند/محيط فرآیند/محيط طراحي طراحي گرایش )گرایش )مهندسي شيمي مهندسي شيمي تحصيلي تحصيلي   هایهای  رشتهرشتهیکي از یکي از دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در 

  زیست( / شيمي گرایش )آلي / تجزیه / کاربردی(زیست( / شيمي گرایش )آلي / تجزیه / کاربردی(
  گلپایگان )مرد(گلپایگان )مرد(  ––تيران و کرون تيران و کرون   22

    66    جمعجمع  

 

  



 

 

 آب و افضالب استان البرز  شركت

مي ) رشته شغلي ( رديف تحصيلي مورد نياز  نيازاهي استخدا
د كل مدرك   جنسيت مورد نياز و محل جغرافيايي خدمت تعدا

  مهندس عمرانمهندس عمران  11
عمران / آب / آب و فاضالب / عمران / آب / آب و فاضالب / گرایش )گرایش )مهندسي عمران مهندسي عمران دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي 

  مهندسي محيط زیست(مهندسي محيط زیست(
  مرد(مرد(  ––نظرآباد )زن نظرآباد )زن   --محمدشهر محمدشهر   ––مهرشهر مهرشهر   ––کرج کرج   55

  کارشناس آزمایشگاه آب و فاضالبکارشناس آزمایشگاه آب و فاضالب  33
طراحي فرآیند/محيط طراحي فرآیند/محيط گرایش )گرایش )مهندسي شيمي مهندسي شيمي تحصيلي تحصيلي   هایهای  رشتهرشتهیکي از یکي از دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در 

  زیست( / شيمي گرایش )آلي / تجزیه / کاربردی(زیست( / شيمي گرایش )آلي / تجزیه / کاربردی(
  مرد(مرد(  ––)زن )زن   کرجکرج  33

    88    جمعجمع  

 

  



 

 آب و افضالب استان اهواز شركت

مي ) رشته شغلي ( رديف تحصيلي مورد نياز  نيازاهي استخدا
د كل مدرك   جنسيت مورد نياز و محل جغرافيايي خدمت تعدا

  مکانيکمکانيکمهندس مهندس   11
دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي مکانيک گرایش )مکانيک / حرارت و دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي مکانيک گرایش )مکانيک / حرارت و 

  سياالت /تبدیل انرژی(سياالت /تبدیل انرژی(
  )مرد ()مرد (اهواز اهواز   11

  )مرد ()مرد (اهواز اهواز   11  دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي برق گرایش )قدرت / سيستمهای قدرت(دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي برق گرایش )قدرت / سيستمهای قدرت(  مهندس برقمهندس برق  22

  عمرانعمرانمهندس مهندس   33
دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي عمران گرایش )عمران / آب / آب و دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي عمران گرایش )عمران / آب / آب و 

  فاضالب / مهندسي محيط زیست(فاضالب / مهندسي محيط زیست(
  )مرد ()مرد (اهواز اهواز   11

  GGIISSکارشناس کارشناس   44
دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي عمران گرایش )سيستم های اطالعات دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي عمران گرایش )سيستم های اطالعات 

  راه دور(راه دور(جفرافيایي/ سنجش از جفرافيایي/ سنجش از 
  مرد(مرد(  ––)زن )زن اهواز اهواز   11

   44    جمعجمع  

 

  



 

 

 آب و افضالب استان بوشهر   شركت

مي ) رشته شغلي ( رديف تحصيلي مورد نياز  نيازاهي استخدا
د كل مدرك   جنسيت مورد نياز و محل جغرافيايي خدمت تعدا

  کارشناس بهره برداری از تاسيسات آب و فاضالبکارشناس بهره برداری از تاسيسات آب و فاضالب  11
ارشد در یکي از رشته های تحصيلي مهندسي عمران گرایش )عمران / آب / آب و ارشد در یکي از رشته های تحصيلي مهندسي عمران گرایش )عمران / آب / آب و دارا بودن گواهينامه کارشناسي دارا بودن گواهينامه کارشناسي 

  فاضالب / مهندسي محيط زیست( / مهندسي مکانيک گرایش گرایش )مکانيک / حرارت و سياالت /تبدیل انرژی(فاضالب / مهندسي محيط زیست( / مهندسي مکانيک گرایش گرایش )مکانيک / حرارت و سياالت /تبدیل انرژی(
  بوشهر / گناوه / کنگان )مرد(بوشهر / گناوه / کنگان )مرد( 3

  مهندس مکانيکمهندس مکانيک  22
تحصيلي مهندسي مکانيک گرایش )مکانيک / حرارت و سياالت /تبدیل تحصيلي مهندسي مکانيک گرایش )مکانيک / حرارت و سياالت /تبدیل دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته 

  انرژی(انرژی(
  بوشهر / گناوه )مرد(بوشهر / گناوه )مرد( 2

  بوشهر )مرد(بوشهر )مرد( 1  دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي برق گرایش )الکترونيک / کنترل / مخابرات(دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي برق گرایش )الکترونيک / کنترل / مخابرات(  کارشناس سيستمهای کنترلکارشناس سيستمهای کنترل  33

  مهندس عمرانمهندس عمران  44
گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي عمران گرایش )عمران / آب / آب و فاضالب / مهندسي گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي عمران گرایش )عمران / آب / آب و فاضالب / مهندسي دارا بودن دارا بودن 

  محيط زیست(محيط زیست(
  بوشهر )مرد(بوشهر )مرد( 1

  مرد(مرد(  ––)زن )زن بوشهر بوشهر  1  دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي کامپيوتر گرایش )نرم افزار(دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي کامپيوتر گرایش )نرم افزار(  کارشناس نرم افزارکارشناس نرم افزار  55

  8   جمع 

 

  



  آب و افضالب استان تهران  شركت

مي ) رشته شغلي ( رديف تحصيلي مورد نياز  نيازاهي استخدا
د كل مدرك   جنسيت مورد نياز و محل جغرافيايي خدمت تعدا

  کارشناس آزمایشگاه آب و فاضالبکارشناس آزمایشگاه آب و فاضالب 1
دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در یکي از رشته های تحصيلي مهندسي شيمي گرایش )طراحي دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در یکي از رشته های تحصيلي مهندسي شيمي گرایش )طراحي 

  فرآیند/محيط زیست( / شيمي گرایش )آلي / تجزیه / کاربردی(فرآیند/محيط زیست( / شيمي گرایش )آلي / تجزیه / کاربردی(
4 

( ( مردمرد  ––  )زن)زنمرد( /آبفای منطه شش تهران مرد( /آبفای منطه شش تهران   ––تهران  )زن تهران  )زن 

مرد( / جنوب مرد( / جنوب   ––/ جنوب شرقي استان تهران )زن / جنوب شرقي استان تهران )زن 

  مرد(مرد(  ––غربي استان تهران )زن غربي استان تهران )زن 

  کارشناس ایمني و حفاظت کارکارشناس ایمني و حفاظت کار 2
دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي ایمني صنعتي گرایش )ایمني بهداشت و محيط دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي ایمني صنعتي گرایش )ایمني بهداشت و محيط 

  ((HHSSEEزیست زیست 
  مرد(مرد(  ––آبفای منطقه سه نهران )زن آبفای منطقه سه نهران )زن  1

  تهران )مرد(تهران )مرد( 2  مخابرات(مخابرات(دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي برق گرایش )الکترونيک / کنترل / دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي برق گرایش )الکترونيک / کنترل /   کارشناس سيستمهای کنترلکارشناس سيستمهای کنترل 3

  کارشناس فناوری اطالعاتکارشناس فناوری اطالعات 4
دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي فناوری اطالعات گرایش )شبکه های کامپيوتری دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي فناوری اطالعات گرایش )شبکه های کامپيوتری 

  /امنيت اطالعات / فناوری اطالعات(/امنيت اطالعات / فناوری اطالعات(
  مرد(مرد(  --تهران)زن تهران)زن  1

  تهران )مرد(تهران )مرد( 1  تحصيلي مهندسي برق گرایش )قدرت / سيستمهای قدرت(تحصيلي مهندسي برق گرایش )قدرت / سيستمهای قدرت(دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته   مهندس برقمهندس برق 5

  مهندس عمرانمهندس عمران 6
دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي عمران گرایش )عمران / آب / آب و فاضالب دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي عمران گرایش )عمران / آب / آب و فاضالب 

  / مهندسي محيط زیست(/ مهندسي محيط زیست(
  نفر( )مرد( /آبفای منطقه دو )مرد(نفر( )مرد( /آبفای منطقه دو )مرد(  66تهران )تهران ) 7

  مهندس مکانيکمهندس مکانيک 7
بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي مکانيک گرایش )مکانيک / حرارت و سياالت بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي مکانيک گرایش )مکانيک / حرارت و سياالت دارا دارا 

  /تبدیل انرژی(/تبدیل انرژی(
4 

نفر( )مرد( / آبفای شرق تهران )مرد(/ نفر( )مرد( / آبفای شرق تهران )مرد(/   22تهران )تهران )

  شهرها و شهرکهای غرب استان تهران )مرد(شهرها و شهرکهای غرب استان تهران )مرد(

   20   جمع 
 

  



 آب و افضالب استان خراسان رضوي شركت

مي ) رشته شغلي (نيازاهي  رديف تحصيلي مورد نياز  استخدا
د كل مدرك   جنسيت مورد نياز و محل جغرافيايي خدمت تعدا

 کارشناس ایمنی و حفاظت کار 1
دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي ایمني صنعتي گرایش )ایمني بهداشت و محيط زیست دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي ایمني صنعتي گرایش )ایمني بهداشت و محيط زیست 

HHSSEE))  
  مرد(مرد(  ––)زن )زن مشهد مشهد  1

  سبزوار )مرد(سبزوار )مرد( 1  دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي برق گرایش )قدرت / سيستمهای قدرت(دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي برق گرایش )قدرت / سيستمهای قدرت( مهندس برق 2

  مرد(مرد(  ––)زن )زن تربت حيدریه تربت حيدریه  1  دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي کامپيوتر گرایش )نرم افزار(دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي کامپيوتر گرایش )نرم افزار( کارشناس نرم افزار 3

 از تاسیسات آب و فاضالب کارشناس بهره برداری 4
دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در یکي از رشته های تحصيلي مهندسي عمران گرایش )عمران / آب / آب و دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در یکي از رشته های تحصيلي مهندسي عمران گرایش )عمران / آب / آب و 

  فاضالب / مهندسي محيط زیست( / مهندسي مکانيک گرایش گرایش )مکانيک / حرارت و سياالت /تبدیل انرژی(فاضالب / مهندسي محيط زیست( / مهندسي مکانيک گرایش گرایش )مکانيک / حرارت و سياالت /تبدیل انرژی(
  نيشابور )مرد(نيشابور )مرد( 1

   4   جمع 
 

 

  



 

 آب و افضالب  استان  خراسان جنوبي  شركت 

مي ) رشته شغلي ( رديف تحصيلي مورد نياز  نيازاهي استخدا
د كل مدرك   جنسيت مورد نياز و محل جغرافيايي خدمت تعدا

  ) مرد () مرد (  بيرجندبيرجند 1  دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي صنایع گرایش )مدیریت پروژه(دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي صنایع گرایش )مدیریت پروژه(  کارشناس کنترل پروژهکارشناس کنترل پروژه 1

  مرد(مرد(  ––)زن )زن   بيرجندبيرجند 1  دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي کامپيوتر گرایش )سخت افزار(دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي کامپيوتر گرایش )سخت افزار(  کارشناس سخت افزارکارشناس سخت افزار 2

  کارشناس آزمایشگاه آب و فاضالبکارشناس آزمایشگاه آب و فاضالب 3
دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در یکي از رشته های تحصيلي مهندسي شيمي گرایش )طراحي دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در یکي از رشته های تحصيلي مهندسي شيمي گرایش )طراحي 

  فرآیند/محيط زیست( / شيمي گرایش )آلي / تجزیه / کاربردی(فرآیند/محيط زیست( / شيمي گرایش )آلي / تجزیه / کاربردی(
  مرد(مرد(  ––)زن )زن   بيرجندبيرجند 1

  مهندس عمرانمهندس عمران 4
دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي عمران گرایش )عمران / آب / آب و فاضالب / دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي عمران گرایش )عمران / آب / آب و فاضالب / 

  مهندسي محيط زیست(مهندسي محيط زیست(
  ) مرد () مرد (  بيرجندبيرجند 1

  مهندس مکانيکمهندس مکانيک 5
مکانيک / حرارت و سياالت مکانيک / حرارت و سياالت گرایش )گرایش )مهندسي مکانيک مهندسي مکانيک دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي 

  /تبدیل انرژی(/تبدیل انرژی(
  ) مرد () مرد (  بيرجندبيرجند 1

  5   جمع 

 

  



 

 

 آب و افضالب  استان  زنجان  شركت

مي ) رشته شغلي ( رديف تحصيلي مورد نياز  نيازاهي استخدا
د كل مدرك   نياز و محل جغرافيايي خدمتجنسيت مورد  تعدا

  مرد(مرد(  ––زنجان )زن زنجان )زن  1  دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي برق گرایش )الکترونيک / کنترل / مخابرات(دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي برق گرایش )الکترونيک / کنترل / مخابرات(  کارشناس سيستمهای کنترلکارشناس سيستمهای کنترل  11

  مهندس مکانيکمهندس مکانيک  22
)مکانيک / حرارت و سياالت )مکانيک / حرارت و سياالت دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي مکانيک گرایش دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي مکانيک گرایش 

  /تبدیل انرژی(/تبدیل انرژی(
  مرد(مرد(  ––ابهر / هيدج / خدابنده  )زن ابهر / هيدج / خدابنده  )زن  3

  مرد(مرد(  ––زنجان )زن زنجان )زن  1  دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي صنایع گرایش )مدیریت پروژه(دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي صنایع گرایش )مدیریت پروژه(  کارشناس کنترل پروژهکارشناس کنترل پروژه  33

  مهندس عمرانمهندس عمران  44
تحصيلي مهندسي عمران گرایش )عمران / آب / آب و فاضالب / تحصيلي مهندسي عمران گرایش )عمران / آب / آب و فاضالب /   دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشتهدارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته

  مهندسي محيط زیست(مهندسي محيط زیست(
  مرد(مرد(  ––نفر( )زن نفر( )زن   22ابهر / زنجان )ابهر / زنجان ) 3

  مرد(مرد(  ––زنجان )زن زنجان )زن  1  دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي کامپيوتر گرایش )نرم افزار(دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي کامپيوتر گرایش )نرم افزار(  کارشناس نرم افزارکارشناس نرم افزار  55

  کارکارکارشناس ایمني و حفاظت کارشناس ایمني و حفاظت   66
دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي ایمني صنعتي گرایش )ایمني بهداشت و دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي ایمني صنعتي گرایش )ایمني بهداشت و 

  ((HHSSEEزیست زیست   محيطمحيط
  مرد(مرد(  ––زنجان )زن زنجان )زن  1

  مرد(مرد(  ––زنجان )زن زنجان )زن  2  دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در یکي از رشته های تحصيلي مهندسي بهداشت محيط /بهداشت محيطدارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در یکي از رشته های تحصيلي مهندسي بهداشت محيط /بهداشت محيط  کارشناس بهداشت محيطکارشناس بهداشت محيط  77

  12    جمعجمع  

 

  



 آب و افضالب  استان سمنان  شركت

مي ) رشته شغلي ( رديف تحصيلي مورد نياز  نيازاهي استخدا
د كل مدرك   جنسيت مورد نياز و محل جغرافيايي خدمت تعدا

  مهندس مکانيکمهندس مکانيک 1
حرارت و حرارت و دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي مکانيک گرایش )مکانيک / دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي مکانيک گرایش )مکانيک / 

  سياالت /تبدیل انرژی(سياالت /تبدیل انرژی(
  مرد (مرد ())  نفر(نفر(  44))  سمنانسمنانگرمسار / گرمسار /   55

  مرد (مرد ())  سمنانسمنان  11  دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي عمران گرایش )آب / آب و فاضالب(دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي عمران گرایش )آب / آب و فاضالب(  کارشناس منابع آبکارشناس منابع آب 2

  مهندس عمرانمهندس عمران 3
عمران گرایش )عمران / آب / آب و عمران گرایش )عمران / آب / آب و دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي 

  فاضالب / مهندسي محيط زیست(فاضالب / مهندسي محيط زیست(
  مرد (مرد ())  سمنانسمنان  11

  کارشناس آزمایشگاه آب و فاضالبکارشناس آزمایشگاه آب و فاضالب 4
دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در یکي از رشته های تحصيلي مهندسي شيمي گرایش )طراحي دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در یکي از رشته های تحصيلي مهندسي شيمي گرایش )طراحي 

  فرآیند/محيط زیست( / شيمي گرایش )آلي / تجزیه / کاربردی(فرآیند/محيط زیست( / شيمي گرایش )آلي / تجزیه / کاربردی(
  مرد(مرد(  ––)زن )زن   سمنانسمنان  11

 
  8    جمع جمع 

 

  



 

 شركت آب و افضالب سيتان و بلوچستان 

مي ) رشته شغلي ( رديف تحصيلي مورد نياز  نيازاهي استخدا
د كل مدرك   جنسيت مورد نياز و محل جغرافيايي خدمت تعدا

  مرد(مرد(  ––زاهدان / خاش )زن زاهدان / خاش )زن  2  گرایش )الکترونيک / کنترل / مخابرات(گرایش )الکترونيک / کنترل / مخابرات(دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي برق دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي برق   کارشناس سيستمهای کنترلکارشناس سيستمهای کنترل 1

  مهندس مکانيکمهندس مکانيک 2
دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي مکانيک گرایش )مکانيک / حرارت و سياالت /تبدیل دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي مکانيک گرایش )مکانيک / حرارت و سياالت /تبدیل 

  انرژی(انرژی(
  مرد(مرد(  ––زابل )زن زابل )زن  1

  کارشناس برنامه ریزی و بهبود بهره وریکارشناس برنامه ریزی و بهبود بهره وری 3

مدیریت سيستم و بهره وری/ مدیریت سيستم و بهره وری/   //صنایع صنایع گرایش )گرایش )  صنایعصنایعدارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي 

برنامه ریزی و تحلييل سيستمها / بهينه سازی سيستمها / مدیریت پروژه/ مدیریت نوآوری و فن آوری / آینده پژوهي / برنامه ریزی و تحلييل سيستمها / بهينه سازی سيستمها / مدیریت پروژه/ مدیریت نوآوری و فن آوری / آینده پژوهي / 

  مدل سازی سيستم های کالن(مدل سازی سيستم های کالن(

  مرد(مرد(  ––زاهدان )زن زاهدان )زن  1

  مرد(مرد(  ––زاهدان )زن زاهدان )زن  1  دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي کامپيوتر گرایش )نرم افزار(دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي کامپيوتر گرایش )نرم افزار(  کارشناس نرم افزارکارشناس نرم افزار 4

  مرد(مرد(  ––زاهدان )زن زاهدان )زن  1  دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي کامپيوتر گرایش )سخت افزار(دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي کامپيوتر گرایش )سخت افزار(  کارشناس سخت افزارکارشناس سخت افزار 5

  عمرانعمرانمهندس مهندس  6
دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي عمران گرایش )عمران / آب / آب و فاضالب / دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي عمران گرایش )عمران / آب / آب و فاضالب / 

  مهندسي محيط زیست(مهندسي محيط زیست(
  مرد(مرد(  ––نيکشهر )زن نيکشهر )زن  1

  7   جمع 

 

  



 

 آب و افضالب شيراز   شركت

مي ) رشته شغلي ( رديف تحصيلي مورد نياز  نيازاهي استخدا
د كل مدرك   مورد نياز و محل جغرافيايي خدمتجنسيت  تعدا

  GGIISSکارشناس کارشناس   11
دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي عمران گرایش )سيستم های اطالعات جفرافيایي/ دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي عمران گرایش )سيستم های اطالعات جفرافيایي/ 

  سنجش از راه دور(سنجش از راه دور(
  مرد(مرد(  ––)زن )زن   شيرازشيراز 2

  ) مرد () مرد (  شيرازشيراز 1  مهندسي صنایع گرایش )مدیریت پروژه(مهندسي صنایع گرایش )مدیریت پروژه(دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي   کارشناس کنترل پروژهکارشناس کنترل پروژه  22

  کارشناس برنامه ریزی و بهبود بهره وریکارشناس برنامه ریزی و بهبود بهره وری  33

مدیریت سيستم و بهره وری/ مدیریت سيستم و بهره وری/   //صنایع صنایع گرایش )گرایش )  صنایعصنایعدارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي 

برنامه ریزی و تحلييل سيستمها / بهينه سازی سيستمها / مدیریت پروژه/ مدیریت نوآوری و فن آوری / آینده پژوهي / برنامه ریزی و تحلييل سيستمها / بهينه سازی سيستمها / مدیریت پروژه/ مدیریت نوآوری و فن آوری / آینده پژوهي / 

  مدل سازی سيستم های کالن(مدل سازی سيستم های کالن(

  مرد(مرد(  ––)زن )زن   شيرازشيراز 5

  مهندس عمرانمهندس عمران  44
گرایش )عمران / آب / آب و فاضالب / گرایش )عمران / آب / آب و فاضالب / دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي عمران دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي عمران 

  مهندسي محيط زیست(مهندسي محيط زیست(
  ) مرد () مرد (  شيرازشيراز 4

  مهندس مکانيکمهندس مکانيک  55
دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي مکانيک گرایش )مکانيک / حرارت و سياالت /تبدیل دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي مکانيک گرایش )مکانيک / حرارت و سياالت /تبدیل 

  انرژی(انرژی(
  ) مرد () مرد (  شيرازشيراز 2

  ) مرد () مرد (  شيرازشيراز 1  کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي برق گرایش )الکترونيک / کنترل / مخابرات(کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي برق گرایش )الکترونيک / کنترل / مخابرات(دارا بودن گواهينامه دارا بودن گواهينامه   کارشناس سيستمهای کنترلکارشناس سيستمهای کنترل  66

  ) مرد () مرد (  شيرازشيراز 1  دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي برق گرایش )قدرت / سيستمهای قدرت(دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي برق گرایش )قدرت / سيستمهای قدرت(  مهندس برقمهندس برق  77

  ) مرد () مرد (  شيرازشيراز 1 عمران (عمران (گرایش )گرایش )مهندسي عمران مهندسي عمران دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي   مهندس ساختمانمهندس ساختمان  88

  17   جمع 

 

  



 

 

 آب و افضالب استان افرس شركت

مي ) رشته شغلي ( رديف تحصيلي مورد نياز  نيازاهي استخدا
د كل مدرك   جنسيت مورد نياز و محل جغرافيايي خدمت تعدا

  مکانيکمکانيکمهندس مهندس   11
دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي مکانيک گرایش )مکانيک / حرارت و سياالت دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي مکانيک گرایش )مکانيک / حرارت و سياالت 

  /تبدیل انرژی(/تبدیل انرژی(
10 

نفر( / کازرون / نفر( / کازرون /   22آباده / جهرم / دراب / فيروزآباد )آباده / جهرم / دراب / فيروزآباد )

  مرد(مرد(  ––گراش / المرد / مرودشت / نورآباد )زن گراش / المرد / مرودشت / نورآباد )زن 

  مرد(مرد(  ––اقليد / صفاشهر /مرودشت )زن اقليد / صفاشهر /مرودشت )زن  3  کارشناسي ارشد در یکي از رشته های تحصيلي مهندسي بهداشت محيط /بهداشت محيطکارشناسي ارشد در یکي از رشته های تحصيلي مهندسي بهداشت محيط /بهداشت محيطدارا بودن گواهينامه دارا بودن گواهينامه   کارشناس بهداشت محيطکارشناس بهداشت محيط  11

 8  دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي برق گرایش )الکترونيک / کنترل / مخابرات(دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي برق گرایش )الکترونيک / کنترل / مخابرات(  کارشناس سيستمهای کنترلکارشناس سيستمهای کنترل  22
آباده / زرین دشت / فسا /فيروزآباد / کازرون / الر / آباده / زرین دشت / فسا /فيروزآباد / کازرون / الر / 

  مرد(مرد(  ––مرودشت / نورآباد )زن مرودشت / نورآباد )زن 

  مهندس عمرانمهندس عمران  33
دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي عمران گرایش )عمران / آب / آب و فاضالب / دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي عمران گرایش )عمران / آب / آب و فاضالب / 

  مهندسي محيط زیست(مهندسي محيط زیست(
  مرد(مرد(  ––جهرم / الرستان / فسا / لپویي / نورآباد )زن جهرم / الرستان / فسا / لپویي / نورآباد )زن  5

  
  26    جمعجمع

 

 

  



 

  شركت آب و افضالب استان قزوين  

مي ) رشته شغلي ( رديف تحصيلي مورد نياز  نيازاهي استخدا
د كل مدرك   جنسيت مورد نياز و محل جغرافيايي خدمت تعدا

  کارشناس ایمني و حفاظت کارکارشناس ایمني و حفاظت کار  11
صنعتي گرایش )ایمني صنعتي گرایش )ایمني دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي ایمني دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي ایمني 

  ((HHSSEEزیست زیست   بهداشت و محيطبهداشت و محيط
  مرد(مرد(  ––)زن )زن   قزوینقزوین 1

  کارشناس سيستمهای کنترلکارشناس سيستمهای کنترل  22
دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي برق گرایش )الکترونيک / کنترل / دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي برق گرایش )الکترونيک / کنترل / 

  مخابرات(مخابرات(
  ) مرد () مرد (  قزوینقزوین 2

  مرد(مرد(  ––)زن )زن   قزوینقزوین 1  در رشته تحصيلي مهندسي کامپيوتر گرایش )نرم افزار(در رشته تحصيلي مهندسي کامپيوتر گرایش )نرم افزار(دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد   کارشناس نرم افزارکارشناس نرم افزار  33

  کارشناس آزمایشگاه آب و فاضالبکارشناس آزمایشگاه آب و فاضالب  44
دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در یکي از رشته های تحصيلي مهندسي شيمي گرایش )طراحي دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در یکي از رشته های تحصيلي مهندسي شيمي گرایش )طراحي 

  فرآیند/محيط زیست( / شيمي گرایش )آلي / تجزیه / کاربردی(فرآیند/محيط زیست( / شيمي گرایش )آلي / تجزیه / کاربردی(
  مرد(مرد(  ––)زن )زن   قزوینقزوین 2

  مهندس عمرانمهندس عمران  55
دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي عمران گرایش )عمران / آب / آب و دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي عمران گرایش )عمران / آب / آب و 

  فاضالب / مهندسي محيط زیست(فاضالب / مهندسي محيط زیست(
  بوئين زهرا / قزوین ) مرد (بوئين زهرا / قزوین ) مرد ( 2

  کارشناس بهره برداری از تاسيسات  آب و فاضالبکارشناس بهره برداری از تاسيسات  آب و فاضالب  66

رشته های تحصيلي مهندسي عمران گرایش )عمران / رشته های تحصيلي مهندسي عمران گرایش )عمران / دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در یکي از دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در یکي از 

آب / آب و فاضالب / مهندسي محيط زیست( / مهندسي مکانيک گرایش گرایش )مکانيک / حرارت و آب / آب و فاضالب / مهندسي محيط زیست( / مهندسي مکانيک گرایش گرایش )مکانيک / حرارت و 

  سياالت /تبدیل انرژی(سياالت /تبدیل انرژی(

  بوئين زهرا / تاکستان ) مرد (بوئين زهرا / تاکستان ) مرد ( 2

  GGIISS  کارشناسکارشناس  77
گرایش )سيستم های اطالعات گرایش )سيستم های اطالعات دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي عمران دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي عمران 

  جفرافيایي/ سنجش از راه دور(جفرافيایي/ سنجش از راه دور(
  مرد(مرد(  ––)زن )زن   قزوینقزوین 1

  11   جمعجمع 
 

 

  



 

 آب و افضالب استان قم  شركت

مي ) رشته شغلي ( رديف تحصيلي مورد نياز  نيازاهي استخدا
د كل مدرك   جنسيت مورد نياز و محل جغرافيايي خدمت تعدا

  مرد(مرد(  ––)زن )زن   قمقم 1  گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي کامپيوتر گرایش )نرم افزار(گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي کامپيوتر گرایش )نرم افزار(دارا بودن دارا بودن   کارشناس نرم افزارکارشناس نرم افزار 1

  کارشناس بهره برداری از تاسيسات آب و فاضالبکارشناس بهره برداری از تاسيسات آب و فاضالب 2
دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در یکي از رشته های تحصيلي مهندسي عمران گرایش )عمران / آب / آب و دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در یکي از رشته های تحصيلي مهندسي عمران گرایش )عمران / آب / آب و 

  زیست( / مهندسي مکانيک گرایش گرایش )مکانيک / حرارت و سياالت /تبدیل انرژی(زیست( / مهندسي مکانيک گرایش گرایش )مکانيک / حرارت و سياالت /تبدیل انرژی(فاضالب / مهندسي محيط فاضالب / مهندسي محيط 
  ) مرد () مرد (  قمقم 4

  مهندس مکانيکمهندس مکانيک 3
دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي مکانيک گرایش )مکانيک / حرارت و سياالت دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي مکانيک گرایش )مکانيک / حرارت و سياالت 

  /تبدیل انرژی(/تبدیل انرژی(
  ) مرد () مرد (  قمقم 2

  ) مرد () مرد (  قمقم 1  بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي برق گرایش )الکترونيک / کنترل / مخابرات(بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي برق گرایش )الکترونيک / کنترل / مخابرات(دارا دارا   کارشناس سيستمهای کنترلکارشناس سيستمهای کنترل 4

 
  8   جمع جمع 

 

 

 

  



 استان كردستان  آب و افضالب    شركت

مي ) رشته شغلي ( رديف تحصيلي مورد نياز  نيازاهي استخدا
د كل مدرك   خدمت جنسيت مورد نياز و محل جغرافيايي تعدا

  مرد (مرد (  ––) زن ) زن   سنندجسنندج 1  دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي عمران گرایش )آب / آب و فاضالب(دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي عمران گرایش )آب / آب و فاضالب(  کارشناس منابع آبکارشناس منابع آب  11

  کارشناس بهره برداری از تاسيسات آب و فاضالبکارشناس بهره برداری از تاسيسات آب و فاضالب  22

گرایش )عمران / آب / آب گرایش )عمران / آب / آب دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در یکي از رشته های تحصيلي مهندسي عمران دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در یکي از رشته های تحصيلي مهندسي عمران 

و فاضالب / مهندسي محيط زیست( / مهندسي مکانيک گرایش گرایش )مکانيک / حرارت و سياالت /تبدیل و فاضالب / مهندسي محيط زیست( / مهندسي مکانيک گرایش گرایش )مکانيک / حرارت و سياالت /تبدیل 

  انرژی(انرژی(

  مرد(مرد(  ––نفر زن نفر زن   11/ )/ )  نفر مرد (نفر مرد (  22) )   سنندجسنندج 3

  مهندس عمرانمهندس عمران  33
آب و فاضالب / آب و فاضالب /   دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي عمران گرایش )عمران / آب /دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي عمران گرایش )عمران / آب /

  مهندسي محيط زیست(مهندسي محيط زیست(
  مرد(مرد(  ––نفر زن نفر زن   55/ )/ )  نفر مرد (نفر مرد (  33) )   سنندجسنندج 8

  مرد (مرد (  ––) زن ) زن   سنندجسنندج 1  دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي صنایع گرایش )مدیریت پروژه(دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي صنایع گرایش )مدیریت پروژه(  کارشناس کنترل پروژهکارشناس کنترل پروژه  44

  مهندس مکانيکمهندس مکانيک  55
رشته تحصيلي مهندسي مکانيک گرایش )مکانيک / حرارت و سياالت رشته تحصيلي مهندسي مکانيک گرایش )مکانيک / حرارت و سياالت دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در 

  /تبدیل انرژی(/تبدیل انرژی(
    ) مرد () مرد (  سنندجسنندج 2

    ) مرد () مرد (  سنندجسنندج 2  دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي برق گرایش )الکترونيک / کنترل / مخابرات(دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي برق گرایش )الکترونيک / کنترل / مخابرات(  کارشناس سيستمهای کنترلکارشناس سيستمهای کنترل  66

    ) مرد () مرد (  سنندجسنندج 1  گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي برق گرایش )قدرت / سيستمهای قدرت(گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي برق گرایش )قدرت / سيستمهای قدرت(دارا بودن دارا بودن   مهندس برقمهندس برق  77

  کارشناس آزمایشگاه آب و فاضالبکارشناس آزمایشگاه آب و فاضالب  88
دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در یکي از رشته های تحصيلي مهندسي شيمي گرایش )طراحي دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در یکي از رشته های تحصيلي مهندسي شيمي گرایش )طراحي 

  تجزیه / کاربردی(تجزیه / کاربردی(فرآیند/محيط زیست( / شيمي گرایش )آلي / فرآیند/محيط زیست( / شيمي گرایش )آلي / 
  مرد (مرد (  ––) زن ) زن   سنندجسنندج 2

  مرد (مرد (  ––) زن ) زن   سنندجسنندج 1  دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در یکي از رشته های تحصيلي مهندسي بهداشت محيط /بهداشت محيطدارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در یکي از رشته های تحصيلي مهندسي بهداشت محيط /بهداشت محيط  کارشناس بهداشت محيطکارشناس بهداشت محيط  99

  21    جمع جمع  

 

  



 

 كرمان استان آب و افضالب  شركت

مي ) رشته شغلي  رديف تحصيلي مورد نياز  (نيازاهي استخدا
د كل مدرك   جنسيت مورد نياز و محل جغرافيايي خدمت تعدا

  مرد (مرد (  ––) زن ) زن   بافتبافت  22  دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در یکي از رشته های تحصيلي مهندسي بهداشت محيط /بهداشت محيطدارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در یکي از رشته های تحصيلي مهندسي بهداشت محيط /بهداشت محيط  کارشناس بهداشت محيطکارشناس بهداشت محيط  11

  مرد (مرد (  سيرجان / رفسنجانسيرجان / رفسنجان  22  رشته تحصيلي مهندسي برق گرایش )قدرت / سيستمهای قدرت(رشته تحصيلي مهندسي برق گرایش )قدرت / سيستمهای قدرت(دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در   مهندس برقمهندس برق  22

  مهندس عمرانمهندس عمران  33
دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي عمران گرایش )عمران / آب / آب و فاضالب / دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي عمران گرایش )عمران / آب / آب و فاضالب / 

  مهندسي محيط زیست(مهندسي محيط زیست(
    مرد (مرد (  ))  انارانار  11

  مهندس مکانيکمهندس مکانيک  44
گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي مکانيک گرایش )مکانيک / حرارت و سياالت گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي مکانيک گرایش )مکانيک / حرارت و سياالت دارا بودن دارا بودن 

  /تبدیل انرژی(/تبدیل انرژی(
88  

نفر( / کهنوج / جيرفت / راور /ریگان / نفر( / کهنوج / جيرفت / راور /ریگان /   22منوجان )منوجان )

  )مرد ()مرد (کوهبنان / قلعه گنج کوهبنان / قلعه گنج 

  
    1313    جمعجمع

 

  



 

 استان كهگيلوهي و بوري احمد  آب و افضالب  شركت

مي ) رشته شغلي (نيازاهي  رديف تحصيلي مورد نياز  استخدا
د كل مدرك   جنسيت مورد نياز و محل جغرافيايي خدمت تعدا

  مهندس عمرانمهندس عمران 1
دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي عمران گرایش )عمران / آب / آب و فاضالب / دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي عمران گرایش )عمران / آب / آب و فاضالب / 

  مهندسي محيط زیست(مهندسي محيط زیست(
  ) مرد () مرد (یاسوج یاسوج   11

  ) مرد () مرد (یاسوج یاسوج   11  دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي برق گرایش )الکترونيک / کنترل / مخابرات(دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي برق گرایش )الکترونيک / کنترل / مخابرات(  کنترلکنترل  کارشناس سيستمهایکارشناس سيستمهای 2

  مرد (مرد (  ––) زن ) زن   یاسوجیاسوج  11  دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي کامپيوتر گرایش )نرم افزار(دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي کامپيوتر گرایش )نرم افزار(  کارشناس نرم افزارکارشناس نرم افزار 3

    33    جمع جمع  
 

 

  



 

 آب و افضالب استان گيالن   شركت

مي ) رشته شغلي ( رديف تحصيلي مورد نياز  نيازاهي استخدا
د كل مدرك   جنسيت مورد نياز و محل جغرافيايي خدمت تعدا

  مرد (مرد (  ––) زن ) زن   رشترشت  33  دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي کامپيوتر گرایش )نرم افزار(دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي کامپيوتر گرایش )نرم افزار(  کارشناس نرم افزارکارشناس نرم افزار  11

  GGIISSکارشناس کارشناس   22
دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي عمران گرایش )سيستم های اطالعات دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي عمران گرایش )سيستم های اطالعات 

  جفرافيایي/ سنجش از راه دور(جفرافيایي/ سنجش از راه دور(
  مرد (مرد (  ––) زن ) زن   رشترشت  22

  مهندس مکانيکمهندس مکانيک  33
/ حرارت و سياالت / حرارت و سياالت دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي مکانيک گرایش )مکانيک دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي مکانيک گرایش )مکانيک 

  /تبدیل انرژی(/تبدیل انرژی(
  مرد (مرد (  ––) زن ) زن   رشترشت  11

  کارشناس آزمایشگاه آب و فاضالبکارشناس آزمایشگاه آب و فاضالب  44
دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در یکي از رشته های تحصيلي مهندسي شيمي گرایش )طراحي دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در یکي از رشته های تحصيلي مهندسي شيمي گرایش )طراحي 

  فرآیند/محيط زیست( / شيمي گرایش )آلي / تجزیه / کاربردی(فرآیند/محيط زیست( / شيمي گرایش )آلي / تجزیه / کاربردی(
  مرد (مرد (  ––) زن ) زن   رشترشت  11

    77    جمعجمع 
 

 

 

  



 

 آب و افضالب استان لرستان  شركت

مي ) رشته شغلي ( رديف تحصيلي مورد نياز  نيازاهي استخدا
د كل مدرك   جنسيت مورد نياز و محل جغرافيايي خدمت تعدا

  کارشناس آزمایشگاه آب و فاضالبکارشناس آزمایشگاه آب و فاضالب 1
)طراحي )طراحي دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در یکي از رشته های تحصيلي مهندسي شيمي گرایش دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در یکي از رشته های تحصيلي مهندسي شيمي گرایش 

  فرآیند/محيط زیست( / شيمي گرایش )آلي / تجزیه / کاربردی(فرآیند/محيط زیست( / شيمي گرایش )آلي / تجزیه / کاربردی(
  مرد(مرد(  ––خرم آباد )زن خرم آباد )زن  1

  مرد(مرد(  ––)زن )زن ازنا / دورود / کوهدشت ازنا / دورود / کوهدشت  3  دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در یکي از رشته های تحصيلي مهندسي بهداشت محيط /بهداشت محيطدارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در یکي از رشته های تحصيلي مهندسي بهداشت محيط /بهداشت محيط  کارشناس بهداشت محيطکارشناس بهداشت محيط 2

  مهندس عمرانمهندس عمران 3
بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي عمران گرایش )عمران / آب / آب و فاضالب / بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي عمران گرایش )عمران / آب / آب و فاضالب / دارا دارا 

  مهندسي محيط زیست(مهندسي محيط زیست(
  خرم آباد )مرد(خرم آباد )مرد( 2

 
  6    جمع جمع 

 

 

  



 

 آب و افضالب استان مازندران شركت

مي ) رشته شغلي ( رديف تحصيلي مورد نياز  نيازاهي استخدا
د كل مدرك   نياز و محل جغرافيايي خدمتجنسيت مورد  تعدا

  مهندس مکانيکمهندس مکانيک 1
دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي مکانيک گرایش )مکانيک / حرارت و سياالت دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي مکانيک گرایش )مکانيک / حرارت و سياالت 

  /تبدیل انرژی(/تبدیل انرژی(
  )مرد()مرد(  ساریساری 2

  مهندس عمرانمهندس عمران 2
آب / آب و فاضالب / آب / آب و فاضالب / دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي عمران گرایش )عمران / دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي عمران گرایش )عمران / 

  مهندسي محيط زیست(مهندسي محيط زیست(
  )مرد()مرد(  نفر( /تنکابن/عباس آبادنفر( /تنکابن/عباس آباد  22ساری )ساری ) 4

  کارشناس بهره برداری از تاسيسات آب و فاضالبکارشناس بهره برداری از تاسيسات آب و فاضالب 3
دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در یکي از رشته های تحصيلي مهندسي عمران گرایش )عمران / آب / آب و دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در یکي از رشته های تحصيلي مهندسي عمران گرایش )عمران / آب / آب و 

  مکانيک گرایش گرایش )مکانيک / حرارت و سياالت /تبدیل انرژی(مکانيک گرایش گرایش )مکانيک / حرارت و سياالت /تبدیل انرژی(فاضالب / مهندسي محيط زیست( / مهندسي فاضالب / مهندسي محيط زیست( / مهندسي 
  )مرد()مرد(  بابل / نور و رویان/ رامسربابل / نور و رویان/ رامسر 3

  )مرد()مرد(  آمل / بهشهر / چالوسآمل / بهشهر / چالوس 3  دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي برق گرایش )الکترونيک / کنترل / مخابرات(دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي برق گرایش )الکترونيک / کنترل / مخابرات(  کارشناس سيستمهای کنترلکارشناس سيستمهای کنترل 4

 
  12    جمع جمع 

 

 

 

  



 

 آب و افضالب مشهد شركت

مي ) رشته شغلي ( رديف تحصيلي مورد نياز  نيازاهي استخدا
د كل مدرك   جنسيت مورد نياز و محل جغرافيايي خدمت تعدا

 مهندس مکانیک 1
دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي مکانيک گرایش )مکانيک / حرارت و سياالت دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي مکانيک گرایش )مکانيک / حرارت و سياالت 

  /تبدیل انرژی(/تبدیل انرژی(
  )مرد()مرد(  مشهدمشهد 1

  مرد(مرد(  --زن زن ))  مشهدمشهد 1  عمران (عمران (گرایش )گرایش )مهندسي عمران مهندسي عمران دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي  مهندس ساختمان 2

 کارشناس آزمایشگاه 3
دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در یکي از رشته های تحصيلي مهندسي شيمي گرایش )طراحي فرآیند/محيط دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در یکي از رشته های تحصيلي مهندسي شيمي گرایش )طراحي فرآیند/محيط 

  گرایش )آلي / تجزیه / کاربردی(گرایش )آلي / تجزیه / کاربردی(  زیست( / شيميزیست( / شيمي
  مرد(مرد(  ––)زن )زن   مشهدمشهد 1

  )مرد()مرد(  مشهدمشهد 1  دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي برق گرایش )الکترونيک / کنترل / مخابرات(دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي برق گرایش )الکترونيک / کنترل / مخابرات( سیستمهای کنترلکارشناس  4

 مهندس عمران 5
عمران گرایش )عمران / آب / آب و فاضالب / عمران گرایش )عمران / آب / آب و فاضالب / دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي 

  مهندسي محيط زیست(مهندسي محيط زیست(
  )مرد()مرد(  مشهدمشهد 1

 
  5    جمعجمع

  



 آب و افضالب  استان مركزي  شركت

مي ) رشته شغلي ( رديف تحصيلي مورد نياز  نيازاهي استخدا
د كل مدرك   جنسيت مورد نياز و محل جغرافيايي خدمت تعدا

  مرد(مرد(  --زن زن ))  اراکاراک 2  گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي کامپيوتر گرایش )نرم افزار(گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي کامپيوتر گرایش )نرم افزار(دارا بودن دارا بودن  کارشناس نرم افزار 1

 GISکارشناس  2
دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي عمران گرایش )سيستم های اطالعات دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي عمران گرایش )سيستم های اطالعات 

  جفرافيایي/ سنجش از راه دور(جفرافيایي/ سنجش از راه دور(
  مرد(مرد(  ––)زن )زن   اراکاراک 1

 مهندس عمران 3
دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي عمران گرایش )عمران / آب / آب و دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي عمران گرایش )عمران / آب / آب و 

  فاضالب / مهندسي محيط زیست(فاضالب / مهندسي محيط زیست(
  )مرد()مرد(  نفر(نفر(  22نفر(/محالت/دليجان/ساوه )نفر(/محالت/دليجان/ساوه )  44اراک )اراک ) 8

 کارشناس ایمنی و حفاظت کار 4
صنعتي گرایش )ایمني بهداشت صنعتي گرایش )ایمني بهداشت دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي ایمني دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي ایمني 

  ((HHSSEEزیست زیست   و محيطو محيط
  مرد(مرد(  ––)زن )زن   اراکاراک 1

 مهندس مکانیک 5
دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي مکانيک گرایش )مکانيک / حرارت و دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي مکانيک گرایش )مکانيک / حرارت و 

  سياالت /تبدیل انرژی(سياالت /تبدیل انرژی(
  )مرد()مرد(  اراکاراک 3

 کارشناس سیستمهای کنترل 6
ارشد در رشته تحصيلي مهندسي برق گرایش )الکترونيک / کنترل / ارشد در رشته تحصيلي مهندسي برق گرایش )الکترونيک / کنترل / دارا بودن گواهينامه کارشناسي دارا بودن گواهينامه کارشناسي 

  مخابرات(مخابرات(
  )مرد()مرد(  اراک / ساوهاراک / ساوه 2

 کارشناس آزمایشگاه آب و فاضالب 7
دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در یکي از رشته های تحصيلي مهندسي شيمي گرایش )طراحي دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در یکي از رشته های تحصيلي مهندسي شيمي گرایش )طراحي 

  کاربردی(کاربردی(فرآیند/محيط زیست( / شيمي گرایش )آلي / تجزیه / فرآیند/محيط زیست( / شيمي گرایش )آلي / تجزیه / 
  مرد(مرد(  ––)زن )زن   ساوهساوه 1

  )مرد()مرد(  اراکاراک 2  دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي برق گرایش )قدرت / سيستمهای قدرت(دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي برق گرایش )قدرت / سيستمهای قدرت( مهندس برق 8

  20   جمع 
 

 

 

  



 آب و افضالب استان رهمزگان شركت

مي ) رشته شغلي ( رديف تحصيلي مورد نياز  نيازاهي استخدا
د  مدرك   جنسيت مورد نياز و محل جغرافيايي خدمت كلتعدا

  )مرد()مرد(  بندرعباس / رودانبندرعباس / رودان 2  دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي برق گرایش )الکترونيک / کنترل / مخابرات(دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي برق گرایش )الکترونيک / کنترل / مخابرات( کارشناس سیستمهای کنترل 1

 مهندس عمران 2
مهندسي عمران گرایش )عمران / آب / آب و فاضالب / مهندسي عمران گرایش )عمران / آب / آب و فاضالب / دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي 

  مهندسي محيط زیست(مهندسي محيط زیست(
  )مرد()مرد(  بندرعباس / بستکبندرعباس / بستک 2

  مرد(مرد(  ––)زن )زن   بندرعباسبندرعباس 1  دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي کامپيوتر گرایش )نرم افزار(دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي کامپيوتر گرایش )نرم افزار( کارشناس نرم افزار 3

 کارشناس ایمنی و حفاظت کار 4
گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي ایمني صنعتي گرایش )ایمني بهداشت و گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي ایمني صنعتي گرایش )ایمني بهداشت و دارا بودن دارا بودن 

  ((HHSSEEزیست زیست   محيطمحيط
  مرد(مرد(  ––)زن )زن   بندرعباسبندرعباس 1

 مهندس مکانیک 5
دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي مکانيک گرایش )مکانيک / حرارت و سياالت دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي مکانيک گرایش )مکانيک / حرارت و سياالت 

  /تبدیل انرژی(/تبدیل انرژی(
  )مرد()مرد(  بندرعباسبندرعباس 1

 کارشناس آزمایشگاه آب و فاضالب 6
دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در یکي از رشته های تحصيلي مهندسي شيمي گرایش )طراحي فرآیند/محيط دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در یکي از رشته های تحصيلي مهندسي شيمي گرایش )طراحي فرآیند/محيط 

  زیست( / شيمي گرایش )آلي / تجزیه / کاربردی(زیست( / شيمي گرایش )آلي / تجزیه / کاربردی(
  مرد(مرد(  ––)زن )زن   بندرعباسبندرعباس 1

 
  8    جمعجمع

 

  



 

ن شركت  آب و افضالب استان همدا

مي ) رشته شغلي ( رديف تحصيلي مورد نياز  نيازاهي استخدا
د كل مدرك   جنسيت مورد نياز و محل جغرافيايي خدمت تعدا

  مرد(مرد(  --زن زن ))  همدانهمدان 1  دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي صنایع گرایش )مدیریت پروژه(دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي صنایع گرایش )مدیریت پروژه( کارشناس کنترل پروژه 1

 GISکارشناس  2
گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي عمران گرایش )سيستم های اطالعات جفرافيایي/ گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي عمران گرایش )سيستم های اطالعات جفرافيایي/ دارا بودن دارا بودن 

  سنجش از راه دور(سنجش از راه دور(
  مرد(مرد(  --زن زن ))  همدانهمدان 1

  مرد(مرد(  --زن زن ))  همدانهمدان 1  دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي کامپيوتر گرایش )نرم افزار(دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي کامپيوتر گرایش )نرم افزار( کارشناس نرم افزار 3

 مکانیکمهندس  4
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 آب و افضالب استان زید شركت

مي ) رشته شغلي ( رديف تحصيلي مورد نياز  نيازاهي استخدا
د كل مدرك   نياز و محل جغرافيايي خدمت جنسيت مورد تعدا

 مهندس مکانیک 1
دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي مکانيک گرایش )مکانيک / حرارت و سياالت دارا بودن گواهينامه کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي مکانيک گرایش )مکانيک / حرارت و سياالت 

  /تبدیل انرژی(/تبدیل انرژی(
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نفر( /ميبد /اردکان / بافق / نفر( /ميبد /اردکان / بافق /   1111یزد )یزد )

  )مرد()مرد(  مهریز / ابرکوه/ تفتمهریز / ابرکوه/ تفت

  مرد(مرد(  ––)زن )زن   یزدیزد 1  کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي کامپيوتر گرایش )نرم افزار(کارشناسي ارشد در رشته تحصيلي مهندسي کامپيوتر گرایش )نرم افزار(  دارا بودن گواهينامهدارا بودن گواهينامه کارشناس نرم افزار 2
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