
 557صفحه 

 هاي وزارت دادگستريت شغل محلفهرس

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعداد جنسيت تعداد جنسيت تعداد جنسيت تعداد جنسيت

 - - - - 1 زن/مرد 3 زن/مرد 4 ستاد-تهران-تهران كارشناس امور قضائي و حقوقي 21798

 21798 يمحل شماره شرايط احراز تحصيلي شغل
 : علوم قضايي گرايش حقوق جزا و جرم شناسي (فوق ليسانس)34586 -: حقوق كيفري اطفال و نوجوانان (فوق ليسانس)30439 -: حقوق جزا و جرم شناسي (فوق ليسانس، دكتري)30429

 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -تهران-تهران )1كارشناس امور قضائي و حقوقي ( 21799

 21799 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : حقوق بين الملل عمومي (دكتري)30424 -: حقوق بين الملل (فوق ليسانس، دكتري)30423

 - - - - - - 1 مرد 1 ستاد-تهران-تهران كارشناس شبكه 21800

 21800 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: مهندسي كامپيوتر گرايش 31926 -: مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه هاي كامپيوتري (فوق ليسانس)31915 -امنيت اطالعات (فوق ليسانس): مهندسي فناوري اطالعات گرايش 31844

: مهندسي 33171 -ن (فوق ليسانس): مهندسي فناوري اطالعات گرايش رايانش ام32940 -: مهندسي كامپيوتر گرايش شبكه هاي كامپيوتري (فوق ليسانس)32822 -رايانش امن (فوق ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه هاي ارتباطي 33751 -امنيت شبكه (فوق ليسانس) -: مهندسي فناوري ارشد فناوري اطالعات 33176 -فناوري اطالعات سامانه شبكه اي) (فوق ليسانس)

 و كامپيوتري (فوق ليسانس)

 - - - - - - 2 مرد 2 ستاد-تهران-تهران كارشناس فناوري اطالعات 21801

 21801 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: مهندسي فناوري اطالعات 31967 -: مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه هاي كامپيوتري (فوق ليسانس)31915 -: مهندسي فناوري اطالعات گرايش امنيت اطالعات (فوق ليسانس)31844

: مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه هاي ارتباطي و كامپيوتري (فوق 33751 -: مهندسي فناوري اطالعات گرايش رايانش امن (فوق ليسانس)32940 -ليسانس)گرايش امنيت شبكه (فوق 
 : مهندسي فناوري اطالعات گرايش سامانه هاي شبكه اي (فوق ليسانس)34704 -ليسانس)

 - - - - 1 زن/مرد - - 1 ستاد-تهران-تهران مترجم 21802

 21802 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : مترجمي زبان انگليسي (فوق ليسانس)30997

www.iranestekhdam.ir


