
 376صفحه 

 هاي سازمان ثبت اسناد و امالك كشورفهرست شغل محل ادامه

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد
 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

 - - - - 1 مرد - - 1 فريدونكنار-مازندران كارشناس نقشه برداري 20520

 - - - - - - 1 مرد 1 دشتكالر-مازندران كارشناس نقشه برداري 20521

 - - - - - - 1 مرد 1 الريجان-مازندران كارشناس نقشه برداري 20522

 - - - - 1 مرد - - 1 نور-مازندران كارشناس نقشه برداري 20523

 - - - - - - 1 مرد 1 ساوه-مركزي كارشناس نقشه برداري 20524

 - - - - - - 2 مرد 2 بندرعباس-هرمزگان كارشناس نقشه برداري 20525

 - - - - - - 1 مرد 1 بندرلنگه-هرمزگان كارشناس نقشه برداري 20526

 - - - - - - 1 مرد 1 ميناب-هرمزگان كارشناس نقشه برداري 20527

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 همدان-همدان كارشناس نقشه برداري 20528

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
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 شرايط احراز تحصيلي:
: 30882 -: عمران گرايش ژيودزي (فوق ليسانس)30855 -عات جغرافيايي (ليسانس): سنجش از دور و سيستم اطال30637 -: عمران گرايش مهندسي سنجش از راه دور (فوق ليسانس)20878

: 32127 -: مهندسي عمران گرايش سنجش از دور (فوق ليسانس)31931 -: مهندسي نقشه برداري (ليسانس، فوق ليسانس)31885 -ژيودزي(هيدروگرافي) (فوق ليسانس)-مهندسي نقشه برداري
: 33181 -: مهندسي نقشه برداري گرايش فتوگرامتري (فوق ليسانس)33011 -نقشه برداري بدون زير گرايش (ليسانس، فوق ليسانس) -: مهندسي عمران 32995 -سنجش از دور (فوق ليسانس)

: مهندسي عمران نقشه برداري گرايش 33189 -(فوق ليسانس) GIS: سيستم هاي اطالعات جغرافيايي 33182 -(فوق ليسانس) GISسيستمهاي اطالعات جغرافيايي -مهندسي نقشه برداري
: 33531 -نقشه برداري (ليسانس)-: عمران33530 -: مهندسي تكنولوژي نقشه برداري (ليسانس)33529 -(فوق ليسانس) GIS: عمران گرايش مهندسي 33321 -سنجش از دور (فوق ليسانس)

 : كاداستر در نظام اطالعاتي ثبت امالك (فوق ليسانس)33539 -ژيودزي (فوق ليسانس)-ري: مهندسي نقشه بردا33532 -نقشه برداري (ليسانس)-مهندسي فناوري عمران

 
 هاي سازمان حسابرسيفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

 - - - - 1 زن/مرد 2 زن/مرد 3 تهران-تهران نويس سيستمبرنامه 20529

 20529 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: مهندسي فناوري 31535 -: مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيك (فوق ليسانس)31350 -: مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري (فوق ليسانس)31348

: مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم 31873 -: مهندسي كامپيوتر گرايش سيستم هاي نرم افزاري (فوق ليسانس)31832 -اطالعات گرايش طراحي و توليد نرم افزار (فوق ليسانس)
: مهندسي فناوري 31915 -ي فناوري اطالعات گرايش معماري سازماني (فوق ليسانس): مهندس31914 -: مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار (فوق ليسانس)31887 -هاي اطالعاتي (فوق ليسانس)

 اطالعات گرايش شبكه هاي كامپيوتري (فوق ليسانس)

 1 زن/مرد 1 زن/مرد 3 زن/مرد 7 زن/مرد 12 تهران-تهران گر سيستمكارشناس تحليل 20530

 20530 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: مهندسي فناوري 31535 -: مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيك (فوق ليسانس)31350 -كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري (فوق ليسانس): مهندسي 31348

: مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم 31873 -: مهندسي كامپيوتر گرايش سيستم هاي نرم افزاري (فوق ليسانس)31832 -اطالعات گرايش طراحي و توليد نرم افزار (فوق ليسانس)
: علوم كامپيوتر 32173 -: مهندسي فناوري اطالعات گرايش معماري سازماني (فوق ليسانس)31914 -: مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار (فوق ليسانس)31887 -هاي اطالعاتي (فوق ليسانس)

 يسانس): معماري كامپيوتر (فوق ل33580 -(فوق ليسانس)

 - - - - 1 زن/مرد 4 زن/مرد 5 تهران-تهران كارشناس شبكه 20531

 20531 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
گرايش معماري  : مهندسي كامپيوتر31348 -: مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار (فوق ليسانس)31347 -: مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم هاي چند رسانه اي (فوق ليسانس)30840

: مهندسي فناوري اطالعات گرايش طراحي و توليد نرم افزار (فوق 31535 -: مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيك (دكتري)31350 -سيستم هاي كامپيوتري (فوق ليسانس)
: مهندسي فناوري 31873 -فناوري اطالعات گرايش امنيت اطالعات (فوق ليسانس) : مهندسي31844 -: مهندسي كامپيوتر گرايش سيستم هاي نرم افزاري (فوق ليسانس)31832 -ليسانس)

: مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه هاي كامپيوتري 31915 -: مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار (فوق ليسانس)31887 -اطالعات گرايش مديريت سيستم هاي اطالعاتي (فوق ليسانس)
 م كامپيوتر (فوق ليسانس): علو32173 -(فوق ليسانس)


