
 508صفحه 

 هاي سازمان نقشه برداري كشورفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعداد جنسيت تعداد جنسيت تعداد جنسيت تعداد جنسيت

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -تهران-تهران حسابدار 20711

 20711 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: حسابداري بخش عمومي 33985 -: حسابداري مديريت (فوق ليسانس)32428 -مالي (فوق ليسانس) : مديريت31074 -: حسابرسي (فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (فوق ليسانس)30408

 (فوق ليسانس)

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -تهران-تهران كارشناس برنامه ريزي 20712

 20712 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: مهندسي صنايع گرايش اينده 32710 -: مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي (فوق ليسانس)32237 -(دكتري): مديريت گرايش مديريت سياست گذاري بخش عمومي 31493

 :33508 -گذاري عمومي (فوق ليسانس): مديريت سياست33423 -: مديريت راهبردي (دكتري)33160 -: مديريت دولتي و سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)32915 -پژوهي (فوق ليسانس)
: مديريت دولتي گرايش تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي 33817 -: دكتري حرفه اي مديريت گرايش تصميم گيري و سياستگذاري (فوق ليسانس)33785 -مديريت توسعه (دكتري)

: مديريت 34880 -: آينده پژوهي (دكتري)34873 -ي (فوق ليسانس): مهندسي آينده پژوه34344 -: مديريت سازمانهاي دولتي گرايش برنامه ريزي و نظارت (فوق ليسانس)33849 -(دكتري)
 سازمان هاي دولتي ايران گرايش سياستگذاري دولتي (دكتري)

 - - - - 1 زن/مرد - - 1 -تهران-تهران كارشناس توسعه و مديريت منابع 20713

 20713 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: 31079 -: مديريت مالي (فوق ليسانس)31074 -: مديريت سيستم و بهره وري (فوق ليسانس)31061 -: مديريت دولتي (فوق ليسانس، دكتري)31051 -: مديريت اجرايي (فوق ليسانس)31021

: مديريت گرايش 31494 -ع گرايش مديريت سيستم و بهره وري (فوق ليسانس): مهندسي صناي31240 -: مديريت نظارت و بازرسي (فوق ليسانس)31081 -مديريت منابع انساني (فوق ليسانس)
: مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول 31928 -: مديريت گرايش مديريت منابع انساني (دكتري)31861 -: مديريت گرايش مديريت سيستم ها (دكتري)31496 -مديريت رفتاري (دكتري)

-: مهندسي مالي (فوق ليسانس)32050 -: مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي مالي (فوق ليسانس، دكتري)32049 -ي گرايش مالي (فوق ليسانس، دكتري): مديريت صنعت31938 -(فوق ليسانس)
: مديريت صنعتي 32420 -س، دكتري): مالي (فوق ليسان32320 -: كارافريني (فوق ليسانس، دكتري)32148 -: مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها (فوق ليسانس، دكتري)32142

: مديريت 32470 -: مديريت گرايش مديريت مالي (دكتري)32439 -ژيك (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -گرايش مديريت كيفيت و بهره وري (فوق ليسانس)
: مديريت 32714 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713 -ي صنايع گرايش اينده پژوهي (فوق ليسانس): مهندس32710 -صنعتي گرايش مديريت عملكرد (فوق ليسانس)

MBA (فوق ليسانس) 32933 -: مديريت دولتي و سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)32915 -: مديريت گرايش سياست گذاري بخش عمومي (دكتري)32881 -گرايش اقتصاد مديريت :
: مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي (فوق 33088 -: مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس)32996 -دسي صنايع گرايش مدلسازي سيستمهاي كالن (فوق ليسانس)مهن

: مهندسي صنايع گرايش كيفيت و بهره وري (فوق ليسانس، 33345 -: مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي كالن (فوق ليسانس، دكتري)33344 -: مديريت راهبردي (دكتري)33160 -ليسانس)
: مديريت كسب و كار 33353 -) گرايش خدمات (فوق ليسانس)MBA: مديريت كسب و كار (33352 -) گرايش استراتژي (فوق ليسانس)MBA: مديريت كسب و كار (33350 -دكتري)

)MBA(فوق ليسانس) (: مديريت كسب و كار 33354 -) گرايش ماليMBA(فوق ليسانس) گرايش نواوري و توسعه محصول و خدمت (- مديريت 33363 :MBA  فوق) گرايش استراتژي
: 33417 -: مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني (فوق ليسانس)33397 -: مديريت بازرگاني گرايش رفتار سازماني و مديريت منابع انساني (دكتري)33393 -ليسانس)

) گرايش اقتصاد MBA: مديريت (33662 -) گرايش استراتژي (فوق ليسانس)MBA: مديريت (33660 -: مديريت توسعه (دكتري)33508 -ديريت سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)م
حرفه اي مديريت گرايش تصميم گيري و سياستگذاري (فوق : دكتري 33785 -گرايش مديريت توسعه سازماني و منابع انساني (فوق ليسانس) MBA: مديريت 33749 -مديريت (فوق ليسانس)

: 34344 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت سيستمها (دكتري)33934 -: مديريت سازمان هاي دولتي ايران (دكتري)33846 -: مديريت سازمان هاي دولتي (فوق ليسانس)33845 -ليسانس)
: مديريت 34706 -: مديريت كسب كار گرايش استراتژي (فوق ليسانس)34705 -ايع گرايش مهندسي مالي (فوق ليسانس، دكتري): مهندسي صن34405 -مهندسي آينده پژوهي (فوق ليسانس)

 -): مديريت كسب كار گرايش نوآوري و توسعه محصول و خدمت (فوق ليسانس34708 -: مديريت كسب كار گرايش خدمات (فوق ليسانس)34707 -كسب كار گرايش مالي (فوق ليسانس)
: آينده پژوهي 34873 -: معارف اسالمي و مديريت گرايش مديريت دولتي و سياست گذاري عمومي (فوق ليسانس)34872 -: معارف اسالمي و مديريت گرايش مالي (فوق ليسانس)34869
: مديريت صنعتي گرايش 34882 -سياستگذاري بازرگاني (دكتري) : مديريت بازرگاني گرايش مديريت34881 -: مهندسي صنايع گرايش مهندسي مديريت (فوق ليسانس)34875 -(دكتري)

 استراتژي صنعتي (دكتري)
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 509صفحه 

 هاي سازمان نقشه برداري كشورفهرست شغل محل ادامه

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعداد جنسيت تعداد جنسيت تعداد جنسيت تعداد جنسيت
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 -تهران-تهران كارشناس روابط عمومي 20714

 20714 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
ارتباطات (فوق : تبليغ و 30262 -: امور فرهنگي (فوق ليسانس)30112 -: ارتباطات اجتماعي (فوق ليسانس)30054 -: ارتباطات (فوق ليسانس)30053 -: ارتباط تصويري (فوق ليسانس)30052
: علوم اجتماعي گرايش مردم شناسي (فوق 30732 -: روزنامه نگاري (فوق ليسانس)30525 -: جامعه شناسي (فوق ليسانس)30356 -: تبليغ و ارتباطات فرهنگي (فوق ليسانس)30263 -ليسانس)
: مطالعات 31115 -: مديريت رسانه (فوق ليسانس)31053 -عي گرايش روابط عمومي (فوق ليسانس): علوم ارتباطات اجتما30736 -: علوم ارتباطات اجتماعي (فوق ليسانس)30735 -ليسانس)

: علوم اجتماعي گرايش جامعه شناسي (فوق 31894 -: معارف اسالمي و فرهنگ و ارتباطات (فوق ليسانس)31124 -: مطالعات فرهنگي و رسانه (فوق ليسانس)31116 -فرهنگي (فوق ليسانس)
: علوم شناختي 33912 -: مردم شناسي (فوق ليسانس)32288 -: علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي (فوق ليسانس)32137 -: مديريت راهبردي فرهنگ (فوق ليسانس)32005 -ليسانس)

: روزنامه نگاري راديو و 34397 -طات فرهنگي (فوق ليسانس): ارتبا34396 -: دين و رسانه (فوق ليسانس)34340 -: جامعه شناسي فرهنگ (فوق ليسانس)33916 -گرايش رسانه (فوق ليسانس)
 : توسعه و تبليغ فرهنگ ديني گرايش مديريت فرهنگي (فوق ليسانس)34883 -: زبان و ادبيات فارسي گرايش ويرايش و نگارش (فوق ليسانس)34876 -تلويزيون (فوق ليسانس)

 - - - - - - 2 زن/مرد 2 -تهران-تهران كارشناس شبكه 20715
 20715 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره

: مهندسي كامپيوتر گرايش 31348 -: مهندسي فناوري اطالعات (فوق ليسانس)31280 -: معماري سيستم هاي كامپيوتري (فوق ليسانس)31135 -: شبكه هاي كامپيوتري (فوق ليسانس)30653
 -: مهندسي كامپيوتر گرايش شبكه هاي كامپيوتري (فوق ليسانس)32822 -مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن (فوق ليسانس): 31926 -معماري سيستم هاي كامپيوتري (فوق ليسانس)

: 33737 -يسانس): مهندسي فناوري ارشد فناوري اطالعات گرايش امنيت شبكه (فوق ل33612 -: معماري كامپيوتر (فوق ليسانس)33580 -: مهندسي امنيت فضاي سايبري (فوق ليسانس)33170
: مهندسي فناوري ارشد فناوري اطالعات گرايش 34593 -: علوم و فناوري شبكه (فوق ليسانس)34363 -: رايانش امن (فوق ليسانس)34362 -مهندسي فناوري اطالعات و امنيت (فوق ليسانس)

 امنيت اطالعات در سازمان ها (فوق ليسانس)
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 -رانته-تهران كارشناس فناوري اطالعات 20716

 20716 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: مهندسي كامپيوتر (فوق 31601 -: مهندسي فناوري اطالعات (فوق ليسانس)31280 -: معماري سيستم هاي كامپيوتري (فوق ليسانس)31135 -: مديريت فناوري اطالعات (فوق ليسانس)31072
: مهندسي فناوري اطالعات و 34364 -: مهندسي فناوري اطالعات و امنيت (فوق ليسانس)33737 -: معماري كامپيوتر (فوق ليسانس)33580 -كامپيوتر (فوق ليسانس): علوم 32173 -ليسانس)

 ) (فوق ليسانس)IT: مهندسي فناوري اطالعات (34874 -مديريت (فوق ليسانس)
 - - 1 زن/مرد - - 2 زن/مرد 3 -انتهر-تهران كارشناس نقشه بردار و ژئوماتيك 20717

 20717 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: سيستم هاي 34870 -: مهندسي عمران نقشه برداري گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي (دكتري)33826 -: مهندسي نقشه برداري گرايش سيستمهاي اطالعات جغرافيايي (فوق ليسانس)33022

 ) (فوق ليسانس)GISاطالعات جغرافيايي (
 - - - - - - 2 زن/مرد 2 -تهران-تهران)1كارشناس نقشه بردار و ژئوماتيك ( 20718

 شرايط اختصاصي:
 برداري، نقشه مهندسي تحصيلي هايز رشتهداوطلبين داراي مدارك دكترا يا كارشناسي ارشد در رشته تحصيلي ژئو فيزيك (گراني سنجي) * مشروط به دارا بودن مدرك كارشناسي در يكي ا

 اري مجاز به ثبت نام در شغل فوق الذكر خواهند بود.بردنقشه - عمران فناوري مهندسي يا و بردارينقشه تكنولوژي مهندسي ،)بردارينقشه( عمران مهندسي
 20718 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره

: ژئوفيزيك 34866 -: ژئودزي (فوق ليسانس)34504 -: مهندسي عمران نقشه برداري گرايش ژيودزي (دكتري)33008 -دكتري): مهندسي نقشه برداري گرايش ژيودزي (فوق ليسانس، 31975
 گرايش گراني سنجي (فوق ليسانس، دكتري)

 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -تهران-تهران)2كارشناس نقشه بردار و ژئوماتيك ( 20719
 شرايط اختصاصي:

يانوس شناسي فيزيكي* مشروط به دارا بودن مدرك اق تحصيلي رشته در ارشد كارشناسي يا) * توصيفي فيزيك شناسي اقيانوس( دريا فيزيك تحصيلي مدارك دكترا در رشتهداوطلبين داراي 
 نام ثبت به مجاز بردارينقشه - عمران فناوري مهندسي يا و ريبردانقشه تكنولوژي مهندسي ،)بردارينقشه( عمران مهندسي برداري، نقشه مهندسي تحصيلي هايكارشناسي در يكي از رشته

 .بود خواهند الذكر فوق شغل در
 20719 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره

برداري گرايش هيدروگرافي (فوق : مهندسي نقشه 34863 -ژئودزي گرايش هيدروگرافي (فوق ليسانس) -: مهندسي نقشه برداري34617 -: اقيانوس شناسي فيزيكي (فوق ليسانس)32607
 : فيزيك دريا گرايش اقيانوس شناسي فيزيك توصيفي (دكتري)34867 -ليسانس)
 1 زن/مرد - - - - - - 1 -تهران-تهران)3كارشناس نقشه بردار و ژئوماتيك ( 20720

 شرايط اختصاصي:
هاي دريايي )  سازه و بنادر سواحل، مهندسي(  عمران مهندسي ،) *سنجي گراني( فيزيك ژئو ،) *توصيفي فيزيك شناسي اقيانوس( دريا فيزيك تحصيلي هايداوطلبين داراي مدارك دكترا در رشته

، كاداستر درنظام اطالعاتي ثبت امالك*، * يا كارشناسي ارشد در رشته هاي تحصيلي سنجش از دور زمين شناختي*، علوم زمين(سنجش از دور زمين شناختي) *، ژئوفيزيك (گراني سنجي) *
 يا و بردارينقشه تكنولوژي مهندسي ،)برداريي مهندسي نقشه برداري، مهندسي عمران (نقشهحصيلت هاياقيانوس شناسي فيزيكي* مشروط به دارا بودن مدرك كارشناسي در يكي از رشته

 .بود خواهند الذكر فوق شغل در نام ثبت به مجاز بردارينقشه - عمران فناوري مهندسي
 20720 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره

: مهندسي عمران گرايش 32628 -: اقيانوس شناسي فيزيكي (فوق ليسانس)32607 -: سنجش از دور (فوق ليسانس، دكتري)32127 -: مهندسي نقشه برداري (فوق ليسانس، دكتري)31885
: 33539 -س): سنجش از دور زمين شناختي (فوق ليسان33324 -: علوم زمين گرايش سنجش از دور زمين شناختي (فوق ليسانس)32992 -مهندسي سواحل بنادر و سازه هاي دريايي (دكتري)

: ژئودزي (فوق 34504 -: مهندسي عمران نقشه برداري (دكتري)34501 -) (فوق ليسانس)GIS: سيستم اطالعات جغرافيايي (34338 -كاداستر در نظام اطالعاتي ثبت امالك (فوق ليسانس)
 ش اقيانوس شناسي فيزيك توصيفي (دكتري): فيزيك دريا گراي34867 -: ژئوفيزيك گرايش گراني سنجي (فوق ليسانس، دكتري)34866 -ليسانس)
 - - - - 1 زن/مرد 2 زن/مرد 3 -تهران-تهران)4كارشناس نقشه بردار و ژئوماتيك ( 20721

 20721 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : مهندسي نقشه برداري گرايش فتوگرامتري (فوق ليسانس، دكتري)33011
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