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 لومات( تحصيالت و مع2جدول شماره )

 عنوان شغل: بانکدار
 تحصيالت و معلومات

 امور مالی
 گواهینامة کارشناسی در یکی از رشته های تحصیلی: 

حرفه ای مدیریت کسب و کار بیمه، اقتصاد، اقتصاد اسالمی، امور شعب بانک، بانکداری اسالمی، برنامه ریزی و تحلیل سیستمها، 

-ای حسابداری  ، کارشناسی حرفه)همه گرایشها( کاربردی حسابداری، علوم اقتصادی-علمی، یشها(گرا)همه اینترنتی، ، حسابداری 

مدیریت ای ای مدیریت بورس، کارشناسی حرفه حسابرسی، کارشناسی حرفه-ای حسابداری حسابداری مالیاتی، کارشناسی حرفه

، خدمات و تولیدات صنعتیحسابداری -ای حسابداریحسابداری مالی، کارشناسی حرفه -ای حسابداریکارشناسی حرفهبیمه اموال، 

-ای حسابداریای مدیریت شعب بانک، کارشناسی حرفه حسابداری دولتی، کارشناسی حرفه -ای حسابداریکارشناسی حرفه 

اریابی، مدیریت کسب و کار، مدیریت اطالعات و ارتباطات، مدیریت امور بانکی، مدیریت باز حسابداری بانکی، کارشناسی حرفه ای

مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت شعب بانک، مدیریت صنعتی، مدیریت کسب و کارهای کوچک، مدیریت مالی، مهندسی 

 صنایع، ریاضی )کاربردی(، ریاضیات و کاربردها، زبان و ادبیات انگلیسی، مترجمی زبان انگلیسی، مدیریت دولتی، مدیریت بیمه )اموال(
 

  :تحصیلی هایرشته از یکی در ارشد کارشناسی گواهینامه

ریزی، حسابداری، حسابداری مدیریت، بانکداری اسالمی، توسعه اقتصادی و برنامهاقتصاد اسالمی، اقتصاد و تجارت الکترونیک، 

 ، علوم اقتصادی،(علوم داده /ریاضی مالی /تحقیق در عملیات /رمز و کد) ریاضیات مالی، ریاضی کاربردی-حسابرسی، ریاضی

ریزی برنامه /بانکداری اسالمی /اقتصاد نظری /اقتصاد مالی اسالمی /اقتصاد تجارت الکترونیک /اقتصاد اسالمی)علوم اقتصادی 

مالی )بانکداری/ بیمه/ حقوق مالی/ مهندسی مالی و مدیریت ، مالی ، مدیریت(ریزیتوسعه اقتصادی و برنامه /های اقتصادیسیستم

، مدیریت اجرایی، مدیریت اطالعات، ها(گرایش)همه  MBA، مدیریت MBAمدیریت اسالمی، مدیریت، ریسک(، مالیه و بانکداری 

، مدیریت بازرگانی و بازاریابی بین المللی، مدیریت بازرگانی و بازاریابی بین ها(گرایش)همه مدیریت بازرگانی، مدیریت بازرگانی 

مدیریت سازمانهای حقیق، توسعه و فناوری/ فناوری اطالعات و ارتباطات(، مدیریت پروژه، مدیریت پروژه )ت، ها(گرایش)همه المللی 

، مدیریت مالی، مدیریت نظارت و )همه گرایشها(، مدیریت کسب و کار ها(گرایشصنعتی )همه مالی و اقتصادی، مدیریت -دولتی

ریاضی، ریاضی  های بهره وری، مهندسی صنایع )همه گرایشها(، مدیریت سیستم-مهندسی صنایع، مهندسی صنایع بازرسی،

الملل/ توسعه/ سازمانی/ فناوری/ فناوری بخش عمومی/ بین /MBAکاربردی، زبان و ادبیات انگلیسی، کارآفرینی، کارآفرینی )

یت تکنولوژی، مدیریت اطالعات/ کسب و کار الکترونیکی/ کسب و کار جدید(، مترجمی زبان انگلیسی، مدیریت آموزشی، مدیر

، مدیریت ها(گرایش)همه مدیریت سازمانهای دولتی گذاری عمومی، دولتی، مدیریت دولتی )همه گرایشها(، مدیریت دولتی و سیاست

 )همه گرایشها( گذاری عمومی، مدیریت منابع انسانیسیاست
 

 امور حقوق
 گواهینامة کارشناسی در یکی از رشته های تحصیلی: 

 اداری کارشناسی حرفه ای حقوق ،حقوق ثبتی، حقوق-، کارشناسی حرفه ای حقوق(علوم ثبتی)لوم ثبتی، حقوق قضایی ع-حقوق قضایی

  :تحصیلی رشته های از یکی در ارشد کارشناسی گواهینامه

اقتصادی حقوق اقتصادی، حقوق تجارت الکترونیکی، حقوق تجارت بین الملل، حقوق تجاری حقوق اسناد و قراردادهای تجاری، 

الملل، حقوق، حقوق بین اقتصادی،-بین المللی، حقوق ثبت اسناد و امالك، حقوق شرکتهای تجاری، حقوق مالی، حقوق مالی

 حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق خصوصی، حقوق دادرسی اداری، حقوق عمومی
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 امور كامپیوتر و فناوري اطالعات
  گواهینامة کارشناسی در یکی از رشته های تحصیلی:

های علوم کامپیوتر، کامپیوتر سخت افزار، مهندسی تکنولوژی سیستمهای سخت افزاری رایانه، مهندسی تکنولوژی شبکه
امنیت اطالعات،  -، مهندسی تکنولوژی فناوری اطالعات، مهندسی تکنولوژی فناوری اطالعات (طراحی و پیاده سازی) کامپیوتری

تجارت الکترونیکی،  -ه سازی تحت وب، مهندسی تکنولوژی فناوری اطالعات برنام -مهندسی تکنولوژی فناوری اطالعات 
 مهندسیفناوری اطالعات،  -طراحی صفحات وب، مهندسی تکنولوژی فناوری اطالعات  -مهندسی تکنولوژی فناوری اطالعات 

 مهندسی وب، تحت نویسی برنامه -اطالعات فناوری مهندسی اطالعات، امنیت -اطالعات فناوری مهندسی اطالعات، فناوری
 فناوری -اطالعات فناوری طراحی صفحات وب، مهندسی -اطالعات فناوری تجارت الکترونیک، مهندسی -اطالعات فناوری

، مهندسی (سازیطراحی و پیادههای کامپیوتری )های کامپیوتری، مهندسی فناوری شبکهشبکه فناوری اطالعات، مهندسی
افزار کامپیوتر، ، مهندسی نرم، مهندسی مدیریت اجرایی، مهندسی مدیریت پروژهها(گرایشمه )هکامپیوتر، مهندسی کامپیوتر 

بهره برداری از سیستم های مخابراتی، مهندسی -ICT، مهندسی تکنولوژی ICTمهندسی تکنولوژی ها، مهندسی سیستم
مخابرات نوری، مهندسی تکنولوژی  - ICTمخابرات سیار، مهندسی تکنولوژی  - ICTدیتا، مهندسی تکنولوژی  - ICTتکنولوژی 

بهره برداری از سیستم های مخابراتی،  - ICTتکنولوژی ارتباطات و فناوری اطالعات  ، مهندسی ICTارتباطات و فناوری اطالعات 
مدیریت  - ICTدیتا، مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطالعات  - ICTمهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطالعات 

ICT مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطالعات ، ICT )مهندسی فناوری ارتباطات و اطالعات)همه گرایشها ، ICT - ،دیتا
 سیستم از برداری بهره– ICT مخابرات نوری، مهندسی فناوری ارتباطات و اطالعات- ICT مهندسی فناوری ارتباطات و اطالعات

 سیار مخابرات– ICT وری ارتباطات و اطالعاتمهندسی فنا مخابراتی، های

 
  :تحصیلی رشته های از یکی در ارشد کارشناسی گواهینامه

های کامپیوتری، معماری معماری سیستم، علوم و فناوری شبکه، فناوری اطالعات و مدیریت، )همه گرایشها(علوم کامپیوتر 
مهندسی فناوری اطالعات )همه گرایشها(، مهندسی فناوری اطالعات کامپیوتر، مهندسی امنیت فضای سایبری )همه گرایشها(، 

 و امنیت، مهندسی کامپیوتر )همه گرایشها(
 

 امور كشاورزي
 گواهینامة کارشناسی در یکی از رشته های تحصیلی: 

 اقتصاد کشاورزی، مهندسی کشاورزی )همه گرایشها(مهندسی اقتصاد کشاورزی ، 
 

 :تحصیلی رشته های از یکی در ارشد کارشناسی گواهینامه
 اقتصاد کشاورزی، مهندسی کشاورزی )همه گرایشها(مهندسی اقتصاد کشاورزی ، 

 
 

 امور آمار
 گواهینامة کارشناسی در یکی از رشته های تحصیلی: 

 آمار و سنجش آموزشی آمار، آمار و کاربردها،
 

  :تحصیلی رشته های از یکی در ارشد کارشناسی گواهینامه
 اجتماعی و اقتصادی، آمار اقتصادی، آمار بیمه، آمار ریاضیآمار 
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 امور ساختمان
 گواهینامة کارشناسی در یکی از رشته های تحصیلی: 
-مهندسی عمران )سازه(، عمران مهندسی نقشه برداری، نقشه برداری،–مهندسی ساختمان، مهندسی عمران، مهندسی عمران 

 ، مهندسی اجرائی عمران عمران
 معماری )کلیه گرایش ها (مهندسی 

 
  :تحصیلی رشته های از یکی در ارشد کارشناسی گواهینامه

 )کلیه گرایش ها ( مهندسی معماریسی عمران، مهندسی عمران )سازه(، مهندسی سازه، مهند

 امور مكانیک
 گواهینامة کارشناسی در یکی از رشته های تحصیلی: 

 مهندسی مکانیک )همه گرایش ها(
 

  :تحصیلی رشته های از یکی در ارشد کارشناسی گواهینامه
 مهندسی مکانیک )همه گرایش ها(

 

 امور برق
 گواهینامة کارشناسی در یکی از رشته های تحصیلی: 

 مهندسی برق )همه گرایش ها(
 

  :تحصیلی رشته های از یکی در ارشد کارشناسی گواهینامه
 مهندسی برق )همه گرایش ها(

 
 

 )نگهبان(حفاظتهميار عنوان شغل: 

 تحصيالت و معلومات

 :تحصیلی رشته های از یکی در كاردانی گواهینامه

تربیت ، (هاگرایش)همه آتش نشانی و خدمات ایمنی اطالعات و امنیت عمومی، امداد سوانح، امور امداد، امور حفاظت اطالعات، 
کاردانی اطفا حریق شهری، کاربرد کامپیوتر، کاردانی حرفه ای علوم انتظامی، علوم قضایی، علوم نظامی، بدنی و علوم ورزشی، 

 کامپیوترهای کامپیوتری، سیستم-سوانح، کاردانی فنی کامپیوترکاردانی حرفه ای امداد و نجات شهری، حرفه ای امداد 

 


