
 559صفحه 

 هاي وزارت كشورفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد
 تعداد جنسيت تعداد جنسيت تعداد جنسيت تعداد جنسيت

بخشداري -دشتستان-بوشهر كارشناس امور امنيتي و انتظامي 21863
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 ارم

 1 زن/مرد - - - - - - 1 -خرمدره-زنجان كارشناس امور امنيتي و انتظامي 21864

-سيستان و بلوچستان كارشناس امور امنيتي و انتظامي 21865
 - - 1 زن/مرد - - - - 1 بخشداري مركزي-هيرمند

-كهگيلويه و بويراحمد انتظاميكارشناس امور امنيتي و  21866
 - - 1 زن/مرد - - - - 1بخشداري مركزي-گچساران

بخشداري -فومن-گيالن كارشناس امور امنيتي و انتظامي 21867
 1 زن/مرد - - - - - - 1 سردار جنگل

 - - 1 زن/مرد - - - - 1بخشداري فين-فين-هرمزگان كارشناس امور امنيتي و انتظامي 21868
  باشد:هاي زير يكسان مياحراز تحصيلي شغل محلشرايط 

21863 ،21864 ،21865 ،21866 ،21867 ،21868 
 شرايط احراز تحصيلي:

: علوم اجتماعي گرايش برنامه ريزي30726 -: جغرافياي نظامي (فوق ليسانس، دكتري)30382 -: جغرافياي سياسي (فوق ليسانس، دكتري)30370 -: پژوهش علوم اجتماعي (فوق ليسانس)30234
: مديريت دولتي گرايش 31495 -: مديريت دولتي (ليسانس)31051 -نس، دكتري): علوم سياسي (فوق ليسا30797 -: علوم اجتماعي گرايش مردم شناسي (ليسانس)30732 -اجتماعي (ليسانس)

: علوم 31905 -: علوم اجتماعي گرايش جامعه شناسي (فوق ليسانس)31894 -: علوم اجتماعي گرايش پژوهشگري علوم اجتماعي (ليسانس)31638 -مديريت منابع انساني (فوق ليسانس، دكتري)
: مديريت دولتي 32236 -: مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني (فوق ليسانس)32235 -: برنامه ريزي منطقه اي (فوق ليسانس)32208 -تماعي (ليسانس)اجتماعي گرايش ارتباطات اج

: مديريت اجرايي گرايش مديريت استراتژيك 32318 -: مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي (فوق ليسانس، دكتري)32237 -گرايش مديريت رفتار سازماني (فوق ليسانس، دكتري)
: مديريت 32661 -: مديريت نظامي (ليسانس)32643 -: مديريت دفاعي (ليسانس)32641 -: مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني (فوق ليسانس، دكتري)32419 -(فوق ليسانس)

: برنامه ريزي توسعه 33184 -: مديريت پيشگيري از جرم (دكتري)33161 -ايش مطالعات دفاعي و امنيتي (ليسانس): جغرافياي نظامي گر33048 -امنيت و اطالعات انتظامي (فوق ليسانس)
: 33524 -: مديريت راهبردي نظامي (دكتري)33507 -: مديريت سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)33417 -: علوم سياسي گرايش مطالعات امنيتي (ليسانس)33402 -منطقه اي (فوق ليسانس)

: سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش 33755 -: جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي مسايل اجتماعي ايران (دكتري)33664 -علوم اجتماعي گرايش توسعه محلي (ليسانس)
: جامعه شناسي گرايش 33780 -عه شناسي گرايش جامعه شناسي سياسي (دكتري): جام33779 -: برنامه ريزي و سياستگذاري منطقه اي (فوق ليسانس)33775 -مطالعات امنيتي (فوق ليسانس)

 فوق( دفاعي مطالعات گرايش جغرافيايي اطالعات سيستم و دور از سنجش: 33789 -)ليسانس( نظامي –: جغرافيا گرايش جغرافيا سياسي 33782 -جامعه شناسي گروه هاي اجتماعي (دكتري)
 توسعه (دكتري) و تطبيقي مديريت گرايش دولتي مديريت: 33819 -)ليسانس



 560صفحه 

 هاي وزارت 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

كارشناس امور پيشگيري و مقابله با  21869
 بحران

-بلوچستانسيستان و 
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 فرمانداري-سراوان

 21869 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: مهندسي زلزله (فوق 31227 -: مهندسي ايمني گرايش بازرسي فني (ليسانس)31162 -: مديريت عمليات امداد و نجات (ليسانس)31069 -: ايمني صنعتي (ليسانس، فوق ليسانس)30134
 -: مهندسي عمران گرايش زلزله (فوق ليسانس، دكتري)31756 -: ژيوفيزيك گرايش لرزه شناسي (فوق ليسانس، دكتري)31596 -: مهندسي عمران گرايش زلزله (فوق ليسانس)31255 -ليسانس)
: مهندسي ايمني و 32246 -: مديريت بحران (فوق ليسانس)32194 -: سنجش از دور (فوق ليسانس)32127 -: مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت (فوق ليسانس، دكتري)31889

: مهندسي ايمني گرايش حفاظت فني 32463 -: مهندسي ايمني صنعتي (فوق ليسانس)32462 -: مديريت در سوانح طبيعي (فوق ليسانس)32458 -بازرسي فني گرايش ايمني و حفاظت (ليسانس)
 -: مهندسي نقشه برداري گرايش سنجش از دور (فوق ليسانس، دكتري)32670 -: زمين شناسي مهندسي (فوق ليسانس)32518 -ليسانس): ايمني صنعتي و محيط كار (32464 -(ليسانس)

 -دور (دكتري): مهندسي عمران نقشه برداري گرايش سنجش از 33189 -: علوم زمين شناسي (دكتري)32877 -: مهندسي نقشه برداري گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي (دكتري)32671
: مديريت امور 33542 -: كارشناسي حرفه اي پدافند غيرعامل (ليسانس)33505 -: سنجش از دور زمين شناختي (فوق ليسانس)33324 -: ژيومورفولوژي گرايش مديريت محيطي (دكتري)33254

: 33546 -: كارشناسي حرفه اي ايمني و حفاظت سازماني (ليسانس)33544 -(فوق ليسانس) : اتش نشاني و خدمات ايمني گرايش مديريت عمليات در حريق و سوانح33543 -امداد (ليسانس)
: 33788 -: زلزله شناسي (فوق ليسانس)33787 -: پدافند غيرعامل (فوق ليسانس)33777 -: بازسازي پس از سانحه (فوق ليسانس)33773 -زمين شناسي زيست محيطي (فوق ليسانس، دكتري)

: كارشناسي حرفه اي مديريت امداد سوانح طبيعي 33801 -: كارشناسي حرفه اي حفاظت و پيشگيري از حريق و حوادث (ليسانس)33799 -له شناسي (فوق ليسانس، دكتري)ژيوفيزيك گرايش زلز
: مخاطرات محيطي (فوق 33812 -مداد و نجات (ليسانس): كارشناسي حرفه اي مديريت عمليات ا33804 -: كارشناسي حرفه اي مديريت امداد سوانح غيرطبيعي (ليسانس)33802 -(ليسانس)
: مهندسي عمران نقشه برداري 33826 -: مديريت خطر پذيري لرزه اي (فوق ليسانس)33815 -: مديريت امداد در سوانح گرايش سوانح طبيعي و سوانح غيرطبيعي (ليسانس)33813 -ليسانس)

 نجش از دور و سامانه اطالعات جغرافيايي (دكتري): س33854 -گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي (دكتري)

بخشداري -عسلويه-بوشهر كارشناس امور شوراها و شهرداريها 21870
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 مركزي

بخشداري -گرمسار-سمنان كارشناس امور شوراها و شهرداريها 21871
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 ايوانكي

-خاش-سيستان و بلوچستان شهرداريهاكارشناس امور شوراها و  21872
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 بخشداري ايرندگان

-دلگان-سيستان و بلوچستان كارشناس امور شوراها و شهرداريها 21873
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 بخشداري مركزي

-راسك-سيستان و بلوچستان كارشناس امور شوراها و شهرداريها 21874
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 بخشداري پيشين

بخشداري -بستك-هرمزگان كارشناس امور شوراها و شهرداريها 21875
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 جناح

-بندرلنگه-هرمزگان كارشناس امور شوراها و شهرداريها 21876
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 بخشداري مهران

 - - - - 1 زن/مرد - - 1 مركزيبخشداري -بافق-يزد كارشناس امور شوراها و شهرداريها 21877

 - - - - 1 زن/مرد - - 1 بخشداري بفروئيه-ميبد-يزد كارشناس امور شوراها و شهرداريها 21878

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
21870 ،21871 ،21872 ،21873 ،21874 ،21875 ،21876 ،21877 ،21878 

 شرايط احراز تحصيلي:
: جغرافيا و برنامه ريزي روستايي 30364 -: اباداني روستاها (ليسانس)30005 -: طراحي و برنامه ريزي شهري و منطقه اي (فوق ليسانس)22886 -طراحي شهري (فوق ليسانس، دكتري) :22883

: شهرسازي گرايش طراحي شهري 30659 -: شهرسازي (ليسانس، دكتري)30657 -: جغرافيا و برنامه ريزي شهري (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)30365 -(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
: 31131 -: مديريت شهري (فوق ليسانس)31062 -: مديريت پروژه و ساخت (فوق ليسانس، دكتري)31036 -: عمران گرايش مهندسي سنجش از دور (فوق ليسانس)30878 -(فوق ليسانس)

: مهندسي و مديريت 31345 -: مهندسي معماري (ليسانس، فوق ليسانس)31300 -ن گرايش مهندسي محيط زيست (فوق ليسانس، دكتري): مهندسي عمرا31264 -معماري (ليسانس، دكتري)
زمين (فوق : برنامه ريزي امايش سر32069 -: مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت (فوق ليسانس، دكتري)31889 -: مهندسي عمران (ليسانس)31682 -ساخت (فوق ليسانس)

 -: برنامه ريزي شهري (فوق ليسانس)32669 -: مهندسي اجرايي عمران (ليسانس)32405 -: برنامه ريزي منطقه اي (فوق ليسانس)32208 -: سنجش از دور (فوق ليسانس)32127 -ليسانس)
: سنجش از دور اطالعات جغرافيايي گرايش مطالعات 33231 -نجش از دور (دكتري): مهندسي عمران نقشه برداري گرايش س33189 -: برنامه ريزي توسعه منطقه اي (فوق ليسانس)33184

-: معماري 33513 -معماري روستايي (ليسانس) -: معماري33512 -: مهندسي مديريت اجرايي (ليسانس)33511 -: مهندسي شهرسازي (ليسانس)33510 -شهري و روستايي (فوق ليسانس)
: جغرافيا و 33523 -: سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي(مطالعات شهري و روستايي) (فوق ليسانس)33515 -ماري و شهرسازي (فوق ليسانس): مع33514 -معماري شهري (ليسانس)

: توسعه 33762 -مور شهري (فوق ليسانس): مديريت ا33759 -: توسعه محلي (فوق ليسانس)33603 -: مهندسي تكنولوژي اباداني روستاها (ليسانس)33566 -برنامه ريزي منطقه اي (ليسانس)
: جامعه شناسي 33781 -: جامعه شناسي گرايش توسعه اجتماعي (دكتري)33778 -: برنامه ريزي و سياستگذاري منطقه اي (فوق ليسانس)33775 -روستايي گرايش مديريت توسعه (فوق ليسانس)

 -: كارافريني گرايش توسعه (فوق ليسانس)33796 -: كارافريني گرايش بخش عمومي (فوق ليسانس)33795 -(فوق ليسانس) : سيستم هاي اطالعات جغرافيايي33791 -گرايش روستايي (دكتري)
 : مطالعات منطقه اي (فوق ليسانس)33841 -: مهندسي عمران نقشه برداري گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي (دكتري)33826

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 فرمانداري-دير-بوشهر كارشناس امور كشوري و مدني 21879



 561صفحه 

 هاي وزارت 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

-سرباز-بلوچستانسيستان و  كارشناس امور كشوري و مدني 21880
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 بخشداري مينان

-سرباز-سيستان و بلوچستان كارشناس امور كشوري و مدني 21881
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 فرمانداري

نيك -سيستان و بلوچستان كارشناس امور كشوري و مدني 21882
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 بخشداري الشار-شهر

بخشداري -خفر-فارس امور كشوري و مدنيكارشناس  21883
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 مركزي

بخشداري -سرچهان-فارس كارشناس امور كشوري و مدني 21884
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 باغ صفي

بخشداري -دليجان-مركزي كارشناس امور كشوري و مدني 21885
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 دليجان

 - - - - 1 زن/مرد - - 1بخشداري مركزي-بهاباد-يزد كشوري و مدنيكارشناس امور  21886

بخشداري  -ديلم  -بوشهر  كارشناس امور كشوري و مدني 22013
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 مركزي

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
21879 ،21880 ،21881 ،21882 ،21883 ،21884 ،21885 ،21886 ،22013 

 شرايط احراز تحصيلي:
: جغرافيا و برنامه ريزي روستايي 30364 -: جامعه شناسي (دكتري)30356 -: انديشه سياسي در اسالم (فوق ليسانس)30120 -: طراحي و برنامه ريزي شهري و منطقه اي (فوق ليسانس)22886

: جغرافياي نظامي (فوق 30382 -: جغرافياي سياسي (فوق ليسانس، دكتري)30370 -(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري): جغرافيا و برنامه ريزي شهري 30365 -(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
: 31062 -: علوم سياسي (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)30797 -: علوم اجتماعي (ليسانس، فوق ليسانس)30724 -: سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي (ليسانس)30637 -ليسانس)

 -: جمعيت شناسي (فوق ليسانس، دكتري)32287 -: برنامه ريزي منطقه اي (فوق ليسانس)32208 -: برنامه ريزي امايش سرزمين (فوق ليسانس)32069 -مديريت شهري (فوق ليسانس)
: برنامه ريزي توسعه 33184 -گرايش مطالعات دفاعي و امنيتي (ليسانس): جغرافياي نظامي 33048 -: برنامه ريزي شهري (فوق ليسانس)32669 -: مردم شناسي (فوق ليسانس، دكتري)32288

 -: جغرافياي طبيعي و انساني (دكتري)33752 -: جغرافيا و برنامه ريزي منطقه اي (ليسانس)33523 -: علوم سياسي گرايش مطالعات امنيتي (فوق ليسانس)33402 -منطقه اي (فوق ليسانس)
: مديريت امور 33759 -اي (فوق ليسانس)ريزي و سياستگذاري منطقه: برنامه33757 -طالعات جغرافيايي گرايش مطالعات شهري و روستايي (فوق ليسانس): سنجش از دور و سيستم ا33756

: جغرافياي سياسي گرايش 33764 -انس): توسعه روستايي گرايش مديريت توسعه (فوق ليس33762 -: توسعه روستايي گرايش توسعه اجتماعي (فوق ليسانس)33761 -شهري (فوق ليسانس)
 : سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافيايي (دكتري)33854 -نظامي (ليسانس) -: جغرافيا گرايش جغرافياي سياسي33765 -امايش و مديريت سياسي فضا (ليسانس)

بخشداري -كنگان-بوشهر كارشناس توسعه امور سياسي 21887
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 مركزي

-قاينات-خراسان جنوبي كارشناس توسعه امور سياسي 21888
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 بخشداري نيمبلوك

 1 زن/مرد - - - - - - 1بخشداري حويق-تالش-گيالن كارشناس توسعه امور سياسي 21889

بخشداري -كميجان-مركزي كارشناس توسعه امور سياسي 21890
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 ميالجرد

-بندر خمير-هرمزگان كارشناس توسعه امور سياسي 21891
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 بخشداري مركزي

بخشداري -قشم-هرمزگان كارشناس توسعه امور سياسي 21892
 1 زن/مرد - - - - - - 1 مركزي

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
21887 ،21888 ،21889 ،21890 ،21891 ،21892 

 شرايط احراز تحصيلي:
: علوم اجتماعي 30732 -: حقوق ارتباطات (فوق ليسانس)30419 -: حقوق (ليسانس)30417 -: پژوهش علوم اجتماعي (فوق ليسانس)30234 -: انديشه سياسي در اسالم (فوق ليسانس)30120

: مطالعات 31110 -: مديريت دولتي (ليسانس)31051 -: علوم سياسي (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)30797 -: علوم ارتباطات اجتماعي (ليسانس)30735 -گرايش مردم شناسي (ليسانس)
: علوم اجتماعي گرايش جامعه شناسي (فوق 31894 -: حقوق عمومي (فوق ليسانس، دكتري)31686 -: مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني (فوق ليسانس)31495 -جوانان (ليسانس)

: مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري 32237 -: مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني (فوق ليسانس)32236 -: علوم اجتماعي گرايش ارتباطات اجتماعي (ليسانس)31905 -ليسانس)
: برنامه ريزي و سياست گذاري منطقه 33185 -هبردي (دكتري): مديريت را33160 -: مردم شناسي (دكتري)32288 -: جمعيت شناسي (فوق ليسانس، دكتري)32287 -عمومي (فوق ليسانس)

: جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي مسايل اجتماعي ايران 33664 -: مديريت توسعه (دكتري)33508 -: علوم سياسي گرايش مطالعات امنيتي (فوق ليسانس)33402 -اي (فوق ليسانس)
: جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي گروه 33780 -: جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي سياسي (دكتري)33779 -اي (فوق ليسانس) : برنامه ريزي و سياستگذاري منطقه33775 -(دكتري)

 : مديريت دولتي گرايش مديريت تطبيقي و توسعه (دكتري)33819 -: مديريت دولتي گرايش تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي (دكتري)33817 -هاي اجتماعي (دكتري)



 562صفحه 

 هاي وزارت 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

كارشناس توسعه و عمران امور شهري  21893
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ستاد-ستاد تهران-تهران و روستايي

 21893 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: طراحي و برنامه ريزي شهري و منطقه اي (فوق ليسانس، 22886 -: طراحي شهري (فوق ليسانس، دكتري)22883 -: سنجش از راه دور و سيستم اطالعات جغرافيايي (فوق ليسانس)20637
: سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي 30637 -: جغرافيا و برنامه ريزي شهري (فوق ليسانس، دكتري)30365 -دكتري) : جغرافيا و برنامه ريزي روستايي (فوق ليسانس،30364 -دكتري)

 -ي): مديريت دولتي (فوق ليسانس، دكتر31051 -: مديريت پروژه و ساخت (دكتري)31036 -: شهرسازي گرايش طراحي شهري (فوق ليسانس، دكتري)30659 -(فوق ليسانس، دكتري)
: مهندسي مديريت پروژه (فوق 31295 -: مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست (دكتري)31274 -: معماري (فوق ليسانس، دكتري)31131 -: مديريت شهري (فوق ليسانس)31062

: برنامه ريزي 32208 -: سنجش از دور (فوق ليسانس، دكتري)32127 -: مهندسي عمران (فوق ليسانس، دكتري)31682 -: مهندسي معماري (فوق ليسانس، دكتري)31300 -ليسانس، دكتري)
: مهندسي نقشه برداري گرايش سنجش از دور (فوق 32670 -: برنامه ريزي شهري (فوق ليسانس)32669 -: مهندسي اجرايي عمران (فوق ليسانس)32405 -منطقه اي (فوق ليسانس، دكتري)

: مهندسي نقشه برداري گرايش سيستمهاي اطالعات جغرافيايي (فوق ليسانس، 33022 -ي گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي (فوق ليسانس): مهندسي نقشه بردار32671 -ليسانس، دكتري)
هاي اطالعات : سيستم 33328 -: مهندسي عمران نقشه برداري گرايش سنجش از دور (فوق ليسانس، دكتري)33189 -: برنامه ريزي توسعه منطقه اي (فوق ليسانس، دكتري)33184 -دكتري)

 -: مهندسي مديريت اجرايي (فوق ليسانس، دكتري)33511 -: مهندسي شهرسازي (فوق ليسانس، دكتري)33510 -: مديريت توسعه (فوق ليسانس، دكتري)33508 -جغرافيايي (فوق ليسانس)
 -: مهندسي تكنولوژي اباداني روستاها (فوق ليسانس، دكتري)33566 -لوژي نقشه برداري (فوق ليسانس): مهندسي تكنو33529 -: جغرافيا و برنامه ريزي منطقه اي (فوق ليسانس، دكتري)33523
: نقشه برداري گرايش سيستم اطالعات 33823 -: جامعه شناسي گرايش توسعه اجتماعي (دكتري)33778 -: مهندسي نقشه برداري گرايش سنجش از راه دور (فوق ليسانس، دكتري)33605

: مديريت سازمان هاي دولتي (فوق ليسانس، 33845 -: مهندسي عمران نقشه برداري گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي (فوق ليسانس، دكتري)33826 -(فوق ليسانس، دكتري) جغرافيايي
 يي (دكتري): سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافيا33854 -هاي اطالعات جغرافيايي (فوق ليسانس، دكتري): سيستم33853 -دكتري)

كارشناس توسعه و عمران امور شهري  21894
 و روستايي

بخشداري -بوشهر-بوشهر
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 خارك

كارشناس توسعه و عمران امور شهري  21895
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 بخشداري ريز-جم-بوشهر و روستايي

كارشناس توسعه و عمران امور شهري  21896
 و روستايي

-كيار-چهارمحال و بختياري
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 بخشداري مركزي

كارشناس توسعه و عمران امور شهري  21897
 و روستايي

-زيركوه-خراسان جنوبي
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 بخشداري شاسكوه

كارشناس توسعه و عمران امور شهري  21898
 و روستايي

-صالح اباد-خراسان رضوي
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 بخشداري مركزي

كارشناس توسعه و عمران امور شهري  21899
 و روستايي

-زهك-سيستان و بلوچستان
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 بخشداري جزينك

كارشناس توسعه و عمران امور شهري  21900
 و روستايي

-سيستان و بلوچستان
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 بخشداري جالق-سراوان

توسعه و عمران امور شهري كارشناس  21901
 و روستايي

سيب -سيستان و بلوچستان
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 بخشداري هيدوج-سوران

كارشناس توسعه و عمران امور شهري  21902
 و روستايي

-سيستان و بلوچستان
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 بخشداري آشار-مهرستان

كارشناس توسعه و عمران امور شهري  21903
 روستاييو 

نيك -سيستان و بلوچستان
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 بخشداري آهوران-شهر

كارشناس توسعه و عمران امور شهري  21904
 و روستايي

بخشداري -رومشكان-لرستان
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 سوري

كارشناس توسعه و عمران امور شهري  21905
 و روستايي

بخشداري -خنداب-مركزي
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 قره چاي

كارشناس توسعه و عمران امور شهري  21906
 و روستايي

بخشداري -زرنديه-مركزي
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 مركزي

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
21894 ،21895 ،21896 ،21897 ،21898 ،21899 ،21900 ،21901 ،21902 ،21903 ،21904 ،21905 ،21906 

 شرايط احراز تحصيلي:
: جغرافيا و برنامه ريزي روستايي 30364 -: اباداني روستاها (ليسانس)30005 -: طراحي و برنامه ريزي شهري و منطقه اي (فوق ليسانس)22886 -: طراحي شهري (فوق ليسانس، دكتري)22883

: 30657 -: سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي (فوق ليسانس)30637 -ليسانس، فوق ليسانس، دكتري): جغرافيا و برنامه ريزي شهري (30365 -(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
: معماري 31131 -: مديريت شهري (فوق ليسانس)31062 -: مديريت پروژه و ساخت (دكتري)31036 -: شهرسازي گرايش طراحي شهري (فوق ليسانس)30659 -شهرسازي (ليسانس، دكتري)

: مهندسي مديريت پروژه 31295 -: مهندسي عمران گرايش مهندسي مديريت و ساخت (دكتري)31275 -: مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست (دكتري)31274 -دكتري) (ليسانس،
: برنامه 32208 -دسي و مديريت ساخت (فوق ليسانس): مهندسي عمران گرايش مهن31889 -: مهندسي عمران (ليسانس)31682 -: مهندسي معماري (ليسانس، فوق ليسانس)31300 -(ليسانس)

 -: مهندسي نقشه برداري گرايش سنجش از دور (فوق ليسانس)32670 -: برنامه ريزي شهري (فوق ليسانس)32669 -: مهندسي اجرايي عمران (ليسانس)32405 -ريزي منطقه اي (فوق ليسانس)
: مهندسي عمران نقشه برداري گرايش 33189 -: برنامه ريزي توسعه منطقه اي (فوق ليسانس)33184 -افيايي (فوق ليسانس، دكتري): مهندسي نقشه برداري گرايش سيستم اطالعات جغر32671

: مهندسي 33529 -: جغرافيا و برنامه ريزي منطقه اي (ليسانس)33523 -: مهندسي مديريت اجرايي (ليسانس)33511 -: مهندسي شهرسازي (ليسانس)33510 -سنجش از دور (دكتري)
: مديريت امور شهري 33759 -: مهندسي نقشه برداري گرايش سنجش از راه دور (دكتري)33605 -: مهندسي تكنولوژي اباداني روستاها (ليسانس)33566 -تكنولوژي نقشه برداري (ليسانس)

 : سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافيايي (دكتري)33854 -: مهندسي عمران نقشه برداري گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي (دكتري)33826 -(فوق ليسانس)
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-نهبندان-جنوبيخراسان  كارشناس حقوقي 21907
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 فرمانداري

 21907 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: حقوق بين الملل (فوق 30423 -: حقوق بشر (فوق ليسانس)30422 -: حقوق اقتصادي (فوق ليسانس)30421 -: حقوق ارتباطات (فوق ليسانس)30419 -: حقوق (ليسانس، فوق ليسانس)30417
: حقوق خانواده30430 -: حقوق جزا و جرم شناسي (فوق ليسانس)30429 -: حقوق تجاري اقتصادي بين المللي (فوق ليسانس)30428 -: حقوق تجارت الكترونيكي (فوق ليسانس)30426 -ليسانس)

: فقه مقارن و حقوق خصوصي 30911 -ارن و حقوق جزاي اسالمي (فوق ليسانس): فقه مق30910 -: علوم قضايي (فوق ليسانس)30804 -: حقوق خصوصي (فوق ليسانس)30431 -(فوق ليسانس)
: فقه 30915 -: فقه و حقوق جزا (فوق ليسانس)30914 -: فقه و حقوق اسالمي (ليسانس، فوق ليسانس)30913 -: فقه مقارن و حقوق عمومي اسالمي (فوق ليسانس)30912 -اسالمي (فوق ليسانس)

: 32224 -: حقوق عمومي (فوق ليسانس)31686 -: معارف اسالمي و حقوق (ليسانس، فوق ليسانس)31122 -: فقه و حقوق خصوصي (فوق ليسانس)30916 -ليسانس) و حقوق جزاي اسالمي (فوق
: كارشناسي حرفه اي حقوق گرايش ارشاد در 33065 -: فقه و مباني حقوق اسالمي (فوق ليسانس)32316 -: حقوق دادرسي اداري (فوق ليسانس)32309 -حقوق تجارت بين الملل (فوق ليسانس)

: الهيات و معارف اسالمي گرايش فقه و مباني 34494 -: حقوق مالي (فوق ليسانس)34403 -: كارشناسي حرفه اي حقوق گرايش ارشاد در امور مدني (ليسانس)33066 -امور كيفري (ليسانس)
 ارشاد گرايش فقه و مباني حقوق اسالمي (فوق ليسانس) : الهيات معارف اسالمي و34603 -حقوق اسالمي (ليسانس)

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 بخشداري-فين-هرمزگان كارشناس راهبري حراست 21908

 21908 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: مديريت 31081 -: مديريت منابع انساني (فوق ليسانس)31079 -(ليسانس) : مديريت دولتي31051 -: علوم ارتباطات اجتماعي (فوق ليسانس)30735 -: امنيت اطالعات (ليسانس)30100

: مديريت بازرگاني 31928 -: مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني (فوق ليسانس، دكتري)31495 -: معارف اسالمي و مديريت (ليسانس)31125 -نظارت و بازرسي (فوق ليسانس)
: مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار 32236 -: مديريت بحران (فوق ليسانس)32194 -: مديريت دولتي گرايش مديريت تحول (فوق ليسانس)31930 -گرايش مديريت تحول (فوق ليسانس)

: مديريت بازرگاني گرايش 32436 -: مديريت اجرايي گرايش مديريت استراتژيك (فوق ليسانس)32318 -: مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي (دكتري)32237 -سازماني (دكتري)
: علوم 32637 -: اطالعات و امنيت عمومي (ليسانس)32526 -: مديريت در سوانح طبيعي (فوق ليسانس)32458 -: پدافند غير عامل (فوق ليسانس)32457 -ژيك (فوق ليسانس)مديريت استرات

: مديريت 32915 -: امنيت اقتصادي (ليسانس)32640 -: حفاظت اطالعات (ليسانس، فوق ليسانس)32639 -ي امنيت (ليسانس): علوم فن32638 -اجتماعي گرايش مطالعات امنيتي (ليسانس)
: مديريت 33175 -: اطالعات و حفاظت (فوق ليسانس)33174 -: مديريت پيشگيري از جرم (دكتري)33161 -: مديريت راهبردي (دكتري)33160 -دولتي و سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)

: مديريت 33391 -: مديريت پيشگيري از جرم گرايش مديريت رفتاري (دكتري)33390 -) گرايش استراتژي (فوق ليسانس)MBA: مديريت كسب و كار (33350 -اطالعاتي (فوق ليسانس)
: مديريت گرايش مديريت اطالعات و 33400 -و مديريت منابع انساني (دكتري): مديريت بازرگاني گرايش رفتار سازماني 33393 -پيشگيري از جرم گرايش مديريت منابع انساني (دكتري)

 -: كارشناسي حرفه اي پدافند غيرعامل (ليسانس)33505 -: مديريت سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)33417 -: علوم سياسي گرايش مطالعات امنيتي (ليسانس)33402 -ارتباطات (ليسانس)
: دكتري حرفه اي 33785 -: اطالعات استراتژيك (فوق ليسانس)33770 -گرايش مديريت توسعه سازماني و منابع انساني (فوق ليسانس) MBA: مديريت 33749 -: امنيت نرم (ليسانس)33565

لرزه اي گرايش مديريت بحران (فوق : مديريت خطرپذيري 33816 -: فرماندهي و مديريت انتظامي (فوق ليسانس)33794 -مديريت گرايش تصميم گيري و سياستگذاري (فوق ليسانس)
 : مديريت سازمانهاي دولتي گرايش منابع انساني و روابط كار (فوق ليسانس)33850 -: مديريت سازمانهاي دولتي گرايش برنامه ريزي و نظارت (فوق ليسانس)33849 -ليسانس)

بخشداري -مباركه-اصفهان كارشناس فناوري اطالعات 21909
 1 زن/مرد - - - - - - 1 گركن جنوبي

 - - - - - - 1 زن/مرد 1بخشداري آسارا-آسارا-البرز كارشناس فناوري اطالعات 21910

خان -چهارمحال و بختياري كارشناس فناوري اطالعات 21911
 1 زن/مرد - - - - - - 1 بخشداري ارمند-ميرزا

بخشداري بند -بابل-مازندران كارشناس فناوري اطالعات 21912
 1 زن/مرد - - - - - - 1 پي

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
21909 ،21910 ،21911 ،21912 

 شرايط احراز تحصيلي:
: 31601 -ليسانس): مهندسي فناوري اطالعات (ليسانس، فوق 31280 -: معماري سيستم هاي كامپيوتري (ليسانس، فوق ليسانس)31135 -: مديريت فناوري اطالعات (فوق ليسانس)31072

)كليه گرايش ها (فوق  IT: مهندسي فناوري اطالعات(34036 -: معماري كامپيوتر (فوق ليسانس)33580 -: علوم كامپيوتر (فوق ليسانس)32173 -مهندسي كامپيوتر (ليسانس، فوق ليسانس)
 ICT: مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 34604 -اطالعات و مديريت (فوق ليسانس): مهندسي فناوري 34364 -: مهندسي تكنولوژي فناوري اطالعات (ليسانس)34038 -ليسانس)

 (ليسانس)

كارشناس مطالعات اجتماعي و  21913
 اقتصادي

-سربيشه-خراسان جنوبي
 1 زن/مرد - - - - - - 1 فرمانداري

 21913 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 -: توسعه اقتصادي و برنامه ريزي (فوق ليسانس)30308 -: اقتصاد و تجارت الكترونيكي (فوق ليسانس)30081 -: اقتصاد اسالمي (ليسانس، فوق ليسانس)30065 -: اقتصاد (ليسانس)30063
 -: اقتصاد انرژي (فوق ليسانس)31735 -عات (دكتري): مديريت فناوري اطال31072 -: مديريت بازرگاني (ليسانس، دكتري)31034 -: علوم اقتصادي گرايش اقتصاد بازرگاني (ليسانس)30743
: برنامه ريزي 32208 -: برنامه ريزي امايش سرزمين (فوق ليسانس)32069 -: مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول (فوق ليسانس)31928 -: امار اجتماعي و اقتصادي (فوق ليسانس)31855

: علوم اقتصادي (فوق 32945 -: علوم اقتصادي گرايش اقتصاد حمل و نقل (ليسانس)32621 -ژيك (فوق ليسانس)گرايش مديريت استرات : مديريت بازرگاني32436 -منطقه اي (فوق ليسانس)
 -كارافريني گرايش توسعه (دكتري) :33796 -: كارافريني گرايش بخش عمومي (دكتري)33795 -: اقتصاد شهري (فوق ليسانس)33771 -: مديريت توسعه (دكتري)33508 -ليسانس، دكتري)

 هاي اقتصادي (فوق ليسانس)ريزي سيستم: برنامه33852 -: كارافريني گرايش سازماني (دكتري)33797



 564صفحه 

 هاي وزارت 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

كارشناس مطالعات اجتماعي و  21914
 )1اقتصادي (

بخشداري -اصالندوز-اردبيل
 1 زن/مرد - - - - - - 1 مركزي

كارشناس مطالعات اجتماعي و  21915
 )1اقتصادي (

-كالردشت-مازندران
 1 زن/مرد - - - - - - 1 بخشداري سردار جنگل

  باشد:هاي زير يكسان ميمحلشرايط احراز تحصيلي شغل 
21914 ،21915 

 شرايط احراز تحصيلي:
: علوم اجتماعي (ليسانس، فوق 30724 -: جامعه شناسي (فوق ليسانس، دكتري)30356 -: برنامه ريزي رفاه اجتماعي (فوق ليسانس)30160 -: مطالعات زنان و خانواده (فوق ليسانس)22900
: مديريت 31034 -: مديريت (دكتري)31016 -: فرهنگ و ارتباطات (دكتري)30904 -: علوم ارتباطات اجتماعي (ليسانس، فوق ليسانس)30735 -(دكتري): علوم ارتباطات 30734 -ليسانس)

: 31495 -: مطالعات خانواده (ليسانس)31111 -: مطالعات جوانان (فوق ليسانس)31110 -: مديريت منابع انساني (فوق ليسانس)31079 -: مديريت دولتي (ليسانس)31051 -بازرگاني (ليسانس)
: برنامه ريزي امايش 32069 -: مديريت دولتي گرايش مديريت تحول (فوق ليسانس)31930 -: مديريت تكنولوژي (دكتري)31922 -مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني (فوق ليسانس)

: جمعيت 32287 -: مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي (فوق ليسانس)32237 -رفتار سازماني (فوق ليسانس): مديريت دولتي گرايش مديريت 32236 -سرزمين (فوق ليسانس)
: مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي 32419 -: مديريت دولتي گرايش طراحي سازمان هاي دولتي (فوق ليسانس)32315 -: مردم شناسي (دكتري)32288 -شناسي (فوق ليسانس، دكتري)

: 33400 -: روانشناسي صنعتي و سازماني (فوق ليسانس)33398 -: مديريت راهبردي (دكتري)33160 -: مديريت دولتي و سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)32915 -انساني (فوق ليسانس)
 -: توسعه محلي (فوق ليسانس)33603 -: مديريت توسعه (دكتري)33508 -گذاري عمومي (فوق ليسانس): مديريت سياست33423 -مديريت گرايش مديريت اطالعات و ارتباطات (ليسانس)

: 33785 -: توسعه روستايي گرايش مديريت توسعه (فوق ليسانس)33762 -: توسعه روستايي گرايش توسعه اجتماعي (فوق ليسانس)33761 -: مديريت راهبردي فرهنگ (فوق ليسانس)33668
 -: علوم شناختي روانشناسي گرايش شناخت اجتماعي (دكتري)33793 -: سياست گذاري فرهنگي (فوق ليسانس)33790 -سياستگذاري (دكتري) دكتري حرفه اي مديريت گرايش تصميم گيري و

هاي دولتي گرايش برنامه  : مديريت سازمان33847 -: مديريت سازمان هاي دولتي (دكتري)33845 -: مديريت دولتي گرايش مديريت پيشرفت و توسعه شهري و روستايي (فوق ليسانس)33818
 : مديريت سازمان هاي دولتي گرايش منابع انساني و روابط كار (فوق ليسانس)33848 -ريزي و نظارت (فوق ليسانس)
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