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هاي شغلی، شرایط احراز مورد نیاز دستگاه و مواد دفترچه تخصصیجدول رشته

جنسیت مواد آزمون شرایط احراز رشته شغلی

مرد

مجموعه دروس 
حقوق اساسی ـ (

قانون آیین دادرسی 
شامل مباحث (مدنی 

تا 67مربوط به مواد 
ـ  ) د مدنی.آ.ق83

قانون اجراي احکام 
- حقوق اداري- مدنی

سازمان و مبانی 
مدیریت

دارا بودن مدرك تحصیلی 
کاردانی یا کارشناسی در یکی از 

مدیریت : رشته هاي تحصیلی
کلیه (ها ،حقوقکلیه گرایش

و سطح یک و دو ) هاگرایش
حوزوي، الهیات و معارف اسالمی 

گرایش فقه و مبانی حقوق (
)اسالمی

مسئول ابالغ و .1
اجرا

مرد

ــه دروس  مجموعــــ
ــی ـ   ( ــوق اساس حق

آیین نگارش حقوقی، 
ــین   ــوانین آی ــتن ق م
ــدنی و  ــی مـ دادرسـ

مبــــانی -کیفــــري
)سازمان و مدیریت

ــیلی   ــدرك تحصـ ــودن مـ دارا بـ
کارشناسی در یکی از رشته هـاي  

، ) کلیه گرایشها(حقوق : تحصیلی
مدیریت دولتـی، زبـان و ادبیـات    

سطح دو حوزوي، الهیات ،فارسی
گـرایش فقـه و   (و معارف اسالمی 

)مبانی اسالمی

تقریر نویس.2

زن و مرد

فـن  (مجموعه دروس 
ــدیریت   ــانی و م بایگ
ــدارك ـ     ــناد و م اس
ــین   ــات و آیـ مکاتبـ
نگــارش فارســی ـ     
ــامپیوتر و  مبـــانی کـ

ــه ــی برنامـــ نویســـ
ــول     ــدماتی ـ اص مق

هـاي کنتـرل   ماشین
ــی ـ    عــددي و مطلب
مدیریت منابع انسانی 

)ـ حقوق اداري

ــیلی   ــدرك تحصـ ــودن مـ دارا بـ
کی از یا کارشناسی در ییکاردان

مــدیریت : رشــته هــاي تحصــیلی
ــها( ــه گرایش ــاد)کلی ــه (،اقتص کلی

، مهندســــــــی )گرایشــــــــها
ــامپیوتر ــها(کــ ــه گرایشــ ) کلیــ

، )کلیــه گرایشــها (حســابداري  
، علوم )کلیه گرایشها(شناسیروان

، علـوم  )کلیه گرایشـها (اجتماعی 
کامپیوتري، زبان و ادبیات فارسی، 

)هاکلیه گرایش(علوم تربیتی 

ماشین نویس.3

مرد ــه دروس  مجموعــــ ــیلی   ــدرك تحصـ ــودن مـ دارا بـ مسئول خـدمات  .4



٢

حسـابداري مـالی ـ    (
مـــدیریت مـــالی ـ   
ــیم   ــرل و تنظـ کنتـ
ــه      ــه ـ مالیـ بودجـ
عمـــومی ـ قـــانون   

)محاسبات عمومی

در یکـی از  یا کارشناسییکاردان
ــیلی  ــاي تحصـــ ــته هـــ : رشـــ

کلیـــــــــه (حســـــــــابداري
) هاکلیه گرایش(،مدیریت)گرایشها

مالی

زن و مرد

مبانی (دروس مجموعه 
-هــاي جامعــهو نظریــه

روش شناســـــی ـ     
تحقیـــق و آمـــار ـ   
مددکاري اجتماعی ـ  

ــیب ــی آســ شناســ
)اجتماعی

ــیلی   ــدرك تحصـ ــودن مـ دارا بـ
کارشناسی یا کارشناسی ارشـد و  
یا دکتري در یکی از رشـته هـاي   

کلیـــه (روانشناســـی : تحصـــیلی
،مددکار اجتماعی،علوم )هاگرایش

خـــــــــدمات (اجتمـــــــــاعی
ــاعی ــات )اجتمــــــ ،مطالعــــــ

خانواده،مطالعات زنان در مقـاطع  
کارشناســـــی و کارشناســـــی  

ــد ــهاي زن در (ارشــــ گرایشــــ
ــالم و  ــانواده،حقوق زن در اسـ خـ

)تاریخ زنان

مددکار اجتماعی.5

مرد

مجموعه دروس 
هاي شبکه(

کامپیوتري و امنیت 
هاي شبکه ـ سیستم

عامل ـ معماري 
-کامپیوتر ـ برنامه

نویسی پیشرفته 
)C++ (ساختمان ـ

ها و طراحی داده
)هاالگوریتم

ــیلی   ــدرك تحصـ ــودن مـ دارا بـ
کارشناسی ارشـد و  یاکارشناسی 

یا دکتري در یکی از رشـته هـاي   
کــاربرد کــامپیوتر،علوم :تحصــیلی

کلیه (کامپیوتر،مهندسی کامپیوتر
ــرایش ــاگــ ــزار  )هــ ــرم افــ نــ

ــاوري  ــی فنـــ سیستم،مهندســـ
، )هــاکلیــه گــرایش (اطالعــات 

ــات   ــوژي ارتباط ــاوري تکنول و فن
اطالعات

کارشناس شبکه.6

زن و مرد

ــه دروس  مجموعــــ
اقتصاد خرد و کالن (

ــول    ــانی و اص ــ مب ـ
ــه  ــدیریت و برنام -م

ــدیریت      ــزي ـ م ری
ــار    اســتراتژیک ـ آم
کـاربردي ـ تجزیـه و    

ــیلی   ــدرك تحصـ ــودن مـ دارا بـ
کارشناسی و کارشناسی ارشد در 
ــیلی  ــاي تحص ــته ه ــی از رش : یک

، مدیریت )کلیه گرایشها(مدیریت 
کلیــــه (فنــــاوري و اطالعــــات 

)  کلیه گرایشها(، اقتصاد )گرایشها

کارشناس برنامه .7
ریزي



٣

)هاتحلیل سیستم

زن و مرد

ــه دروس  مجموعــــ
ـ 2و 1احتمـــال (

هــاي آمــاري ـ  روش
-ـ نمونه1رگرسیون 

)2و 1گیري 

دارا بودن مدرك تحصیلی 
کارشناسی ، کارشناسی ارشد و 
یا دکتري در رشته تحصیلی 

)کلیه گرایشها(آمار

کارشناس آمار .8
موضوعی

زن و مرد

مجموعه دروس 
-هاي جامعهنظریه(

شناسی ـ روش 
تحقیق و آمار ـ 
اصول و مبانی 

مدیریت ـ بررسی 
مسایل اجتماعی 

)ایران

ــیلی   ــدرك تحصـ ــودن مـ دارا بـ
کارشناسی یا کارشناسی ارشـد و  
یا دکتري در یکی از رشـته هـاي   

کلیــه (علــوم اجتمــاعی: تحصــیلی
ــها ــی)گرایشـ ــه (، روانشناسـ کلیـ

، روزنامه نگاري،مطالعات )گرایشها
مدیریت دولتی، جامعـه  ،خانواده 
)کلیه گرایشها(شناسی

کارشناس .9
مطالعات 
اجتماعی

مرد

ــه دروس  مجموعــــ
نامـه  آشنایی با آیین(

اجرایـــی ســـازمان  
هـا و اقـدامات   زنـدان 

ــی  ــأمینی و تربیتـ تـ
کشور ـ مـتن قـانون    
مجــازات اســالمی ـ   
ــین    ــانون آی ــتن ق م

-دادرســی کیفـــري 
مبـــــانی جامعـــــه 

مبـــانی -شناســـی
)شناسیروان

دارا بودن مدرك تحصیلی 
کاردانی یا کارشناسی در یکی از 

علوم : رشته هاي تحصیلی
، )گرایشهاکلیه (اجتماعی

و علوم ) کلیه گرایشها(روانشناسی
)هاکلیه گرایش(انتظامی، حقوق 

کاردان اقدامات .10
تأمینی و تربیتی

مرد
ــه دروس  مجموعــــ

مبانی و نظریه هاي (
ــیلی   ــدرك تحصـ ــودن مـ دارا بـ

و کارشناسی ارشـد یاکارشناسی
کارشناس امور .11

فرهنگی



٤

ــدیریت   ــی، م فرهنگ
ــازمان ــاي ســـ هـــ

فرهنگـــی، مبـــانی  
ــت ــذاري و سیاسـ گـ
ریـــــزي  برنامـــــه 

فرهنگی،انسجام ملی 
ــی،   ــوع فرهنگـ و تنـ

ــه   ــون فق ــرح (مت ش
)لمعه

دکتري و در یکی از رشته هاي یا 
تحصیلی مدیریت امـور فرهنگـی،   
برنامــه ریــزي امــور فرهنگــی،    
ــگ و   فرهنــگ و ارتباطــات، فرهن

يومعارف اسالمی،سطح دو حوز

زن و مرد

مجموعه دروس 
مبانی سازمان و (

مدیریت مدیریت ـ
منابع انسانی ـ 
مدیریت رفتار 

سازمانی ـ مالیه و 
بودجه عمومی ـ 

-شناسی عمومیروان
)حقوق اداري

ــیلی   ــدرك تحصـ ــودن مـ دارا بـ
کاردانی یا کارشناسی در یکـی از  
ــیلی  ــاي تحصـــ ــته هـــ : رشـــ

ــدیریت ــها(مــ ــه گرایشــ ، )کلیــ
ــابداري ــها (حسـ ــه گرایشـ ) کلیـ

ــاد ــها (،اقتص ــه گرایش ــوم )کلی ،عل
، حقـوق  )شـها کلیه گرای(اجتماعی

)کلیه گرایشها(

متصـــدي امـــور .12
دفتري


