
 323صفحه 

 هاي استانداري استان سيستان و بلوچستانفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

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

 - - - - 1 زن/مرد - - 1 هامون-سيستان و بلوچستانكارشناس امور اتباع و مهاجرين خارجي 19008
 19008 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره

 -بين الملل عمومي (دكتري): حقوق 30424 -: حقوق بين الملل (فوق ليسانس)30423 -: حقوق بشر (فوق ليسانس)30422 -: حقوق (ليسانس)30417 -: جغرافياي سياسي (ليسانس)30370
: معارف اسالمي و علوم سياسي 31123 -: علوم سياسي (ليسانس)30797 -: علوم ارتباطات اجتماعي (ليسانس)30735 -كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس) -: علوم اجتماعي 30733

: جغرافيا سياسي(مطالعات 33534 -: روابط سياسي(روابط ديپلماتيك) (ليسانس)33533 -فوق ليسانس): علوم سياسي (مطالعات امنيتي) (33167 -: حقوق عمومي (دكتري)31686 -(ليسانس)
 : جغرافياي سياسي (ژيوپولوتيك) (فوق ليسانس)33536 -: جغرافيا سياسي همه گرايشها (دكتري)33535 -ايران) (فوق ليسانس)

 - - - - - - 1 مرد 1 پور مب-سيستان و بلوچستان كارشناس امور امنيتي و انتظامي 19009
 - - - - - - 1 مرد 1 دلگان-سيستان و بلوچستان كارشناس امور امنيتي و انتظامي 19010
 - - - - - - 1 مرد 1 قصرقند-سيستان و بلوچستان كارشناس امور امنيتي و انتظامي 19011
 - - - - - - 1 مرد 1مهرستان-سيستان و بلوچستان كارشناس امور امنيتي و انتظامي 19012
 - - - - - - 1 مرد 1 نيمروز-سيستان و بلوچستان كارشناس امور امنيتي و انتظامي 19013
 - - - - - - 1 مرد 1 هامون-سيستان و بلوچستان كارشناس امور امنيتي و انتظامي 19014
 - - - - - - 1 مرد 1 هيرمند-سيستان و بلوچستان كارشناس امور امنيتي و انتظامي 19015

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
19009 ،19010 ،19011 ،19012 ،19013 ،19014 ،19015 

 شرايط احراز تحصيلي:
: مديريت امنيت و اطالعات 32661 -: مديريت نظامي (ليسانس)32643 -: مديريت دفاعي (ليسانس)32641 -: علوم سياسي (فوق ليسانس)30797 -: جغرافياي نظامي (فوق ليسانس)30382

 -: جغرافيا (سياسي33504 -: علوم انتظامي همه گرايشها (ليسانس)33503 -: علوم سياسي (مطالعات امنيتي) (ليسانس)33167 -: پژوهشگري امنيت (ليسانس)33049 -انتظامي (فوق ليسانس)
: مديريت راهبردي نظامي 33507 -: كارشناسي حرفه اي مديريت امنيتي و حفاظت سازماني (ليسانس)33506 -س): كارشناسي حرفه اي پدافند غيرعامل (ليسان33505 -نظامي) (ليسانس)

 : امنيت نرم (ليسانس)33565 -: جغرافيا سياسي همه گرايشها (فوق ليسانس، دكتري)33535 -(دكتري)

كارشناس امور پيشگيري و مقابله با  19016
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 بم پور-انسيستان و بلوچست بحران

كارشناس امور پيشگيري و مقابله با  19017
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 فنوج-سيستان و بلوچستان بحران

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
19016 ،19017 

 شرايط احراز تحصيلي:
: مهندسي عمران گرايش مهندسي 31274 -: مهندسي عمران گرايش زلزله (فوق ليسانس، دكتري)31255 -نجات (ليسانس): مديريت عمليات امداد و 31069 -: شهرسازي (دكتري)30657

 -: مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت (فوق ليسانس، دكتري)31889 -: مديريت امداد در سوانح(طبيعي و غير طبيعي) (ليسانس)31845 -محيط زيست (فوق ليسانس، دكتري)
: زمين 32518 -: مهندسي ايمني و بازرسي فني گرايش ايمني و حفاظت (ليسانس)32246 -: مديريت بحران (فوق ليسانس)32194 -: اب و هواشناسي گرايش اقليم شناسي (دكتري)32120

: ژيومورفولوژي گرايش مديريت 33254 -: ژيومورفولوژي (ليسانس)33253 -: كارشناس حرفه اي حفاظت و پيشگيري از حريق و حوادث (ليسانس)32634 -شناسي مهندسي (فوق ليسانس)
: كارشناسي حرفه اي ايمني و 33544 -: اتش نشاني و خدمات ايمني گرايش مديريت عمليات در حريق و سوانح (ليسانس)33543 -: مديريت امور امداد (ليسانس)33542 -محيطي (دكتري)

 : زمين شناسي زيست محيطي (دكتري)33546 -محيطي(همه گرايشها) (فوق ليسانس): مخاطرات 33545 -حفاظت سازماني (ليسانس)

-دلگان-سيستان و بلوچستان كارشناس امور شوراها و شهرداريها 19018
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 فرمانداري

-قصرقند-سيستان و بلوچستان كارشناس امور شوراها و شهرداريها 19019
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 فرمانداري

-نيمروز-سيستان و بلوچستان كارشناس امور شوراها و شهرداريها 19020
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 فرمانداري

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 بم پور-سيستان و بلوچستان كارشناس امور شوراها و شهرداريها 19021
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 هامون-سيستان و بلوچستان كارشناس امور شوراها و شهرداريها 19022
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 هيرمند-سيستان و بلوچستان كارشناس امور شوراها و شهرداريها 19023

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
19018 ،19019 ،19020 ،19021 ،19022 ،19023 

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

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

: مهندسي و مديريت ساخت 31345 -: مهندسي معماري (ليسانس، فوق ليسانس)31300 -ي عمران گرايش مهندسي محيط زيست (فوق ليسانس، دكتري): مهندس31264 -(ليسانس، دكتري)
 -ايش سرزمين (فوق ليسانس)ام ريزيبرنامه: 32069 -: مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت (فوق ليسانس، دكتري)31889 -: مهندسي عمران (ليسانس)31682 -(فوق ليسانس)

: 33184 -شهري (فوق ليسانس) ريزيبرنامه: 32669 -: مهندسي اجرايي عمران (ليسانس)32405 -منطقه اي (فوق ليسانس) ريزيبرنامه: 32208 -: سنجش از دور (فوق ليسانس)32127
: سنجش از دور اطالعات جغرافيايي گرايش مطالعات شهري و 33231 -رايش سنجش از دور (دكتري): مهندسي عمران نقشه برداري گ33189 -توسعه منطقه اي (فوق ليسانس) ريزيبرنامه

معماري -: معماري 33513 -معماري روستايي (ليسانس) -: معماري33512 -: مهندسي مديريت اجرايي (ليسانس)33511 -: مهندسي شهرسازي (ليسانس)33510 -روستايي (فوق ليسانس)
: جغرافيا و 33523 -: سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي(مطالعات شهري و روستايي) (فوق ليسانس)33515 -: معماري و شهرسازي (فوق ليسانس)33514 -شهري (ليسانس)

: توسعه 33762 -يريت امور شهري (فوق ليسانس): مد33759 -: توسعه محلي (فوق ليسانس)33603 -: مهندسي تكنولوژي اباداني روستاها (ليسانس)33566 -منطقه اي (ليسانس) ريزيبرنامه
: جامعه شناسي 33781 -: جامعه شناسي گرايش توسعه اجتماعي (دكتري)33778 -و سياستگذاري منطقه اي (فوق ليسانس) ريزيبرنامه: 33775 -روستايي گرايش مديريت توسعه (فوق ليسانس)

 -: كارافريني گرايش توسعه (فوق ليسانس)33796 -: كارافريني گرايش بخش عمومي (فوق ليسانس)33795 -افيايي (فوق ليسانس): سيستم هاي اطالعات جغر33791 -گرايش روستايي (دكتري)
 : مطالعات منطقه اي (فوق ليسانس)33841 -: مهندسي عمران نقشه برداري گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي (دكتري)33826



 324صفحه 

 استان سيستان و بلوچستانهاي استانداري فهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

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

-قصرقند-سيستان و بلوچستان كارشناس امور كشوري و مدني 19024
 - - - - - - 1 مرد 1 بخشداري تلنگ

-قصرقند-سيستان و بلوچستان امور كشوري و مدنيكارشناس  19025
 - - - - - - 1 مرد 1 بخشداري ساربوك

-قصرقند-سيستان و بلوچستان كارشناس امور كشوري و مدني 19026
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 فرمانداري

-ميرجاوه-سيستان و بلوچستان كارشناس امور كشوري و مدني 19027
 - - 1 مرد - - - - 1 بخشداري ريگ ملك

-نيمروز-سيستان و بلوچستان كارشناس امور كشوري و مدني 19028
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 بخشداري صابري

-نيمروز-سيستان و بلوچستان كارشناس امور كشوري و مدني 19029
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 بخشداري مركزي

-هامون-بلوچستانسيستان و  كارشناس امور كشوري و مدني 19030
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 بخشداري تيموراباد

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
19024 ،19025 ،19026 ،19027 ،19028 ،19029 ،19030 

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

: جغرافياي نظامي (فوق 30382 -ق ليسانس، دكتري): جغرافياي سياسي (فو30370 -شهري (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري) ريزيبرنامه: جغرافيا و 30365 -(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
: 31062 -دكتري)فوق ليسانس، : علوم سياسي (ليسانس، 30797 -: علوم اجتماعي (ليسانس، فوق ليسانس)30724 -: سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي (ليسانس)30637 -ليسانس)

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

: 33756 -: جغرافياي طبيعي و انساني (دكتري)33752 -منطقه اي (ليسانس) ريزيبرنامه: جغرافيا و 33523 -: علوم سياسي گرايش مطالعات امنيتي (فوق ليسانس)33402 -(فوق ليسانس)
: مديريت امور شهري (فوق 33759 -اي (فوق ليسانس)ريزي و سياستگذاري منطقه: برنامه33757 -انس)سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش مطالعات شهري و روستايي (فوق ليس

: جغرافياي سياسي گرايش امايش و مديريت 33764 -: توسعه روستايي گرايش مديريت توسعه (فوق ليسانس)33762 -: توسعه روستايي گرايش توسعه اجتماعي (فوق ليسانس)33761 -ليسانس)
 : سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافيايي (دكتري)33854 -نظامي (ليسانس) -: جغرافيا گرايش جغرافياي سياسي33765 -فضا (ليسانس) سياسي

-بم پور-سيستان و بلوچستان كارشناس امور كشوري و مدني 19031
 1 زن/مرد - - - - - - 1 فرمانداري

-دلگان-بلوچستانسيستان و  كارشناس امور كشوري و مدني 19032
 - - - - - - 1 مرد 1 بخشداري جلگه هاشم

-دلگان-سيستان و بلوچستان كارشناس امور كشوري و مدني 19033
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 بخشداري مركزي

سيب -سيستان و بلوچستان كارشناس امور كشوري و مدني 19034
 - - - - 1 مرد - - 1 بخشداري هيدوچ-سوران

-سراوان-سيستان و بلوچستان امور كشوري و مدني كارشناس 19035
 - - - - 1 مرد - - 1 بخشداري مهرگان

-فنوج-سيستان و بلوچستان كارشناس امور كشوري و مدني 19036
 - - - - - - 1 مرد 1 بخشداري كتيج

-فنوج-سيستان و بلوچستان كارشناس امور كشوري و مدني 19037
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 فرمانداري

-سيستان و بلوچستان كارشناس امور كشوري و مدني 19038
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 بخشداري مركزي-مهرستان

-هيرمند-سيستان و بلوچستان كارشناس امور كشوري و مدني 19039
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 بخشداري مركزي

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
19031 ،19032 ،19033 ،19034 ،19035 ،19036 ،19037 ،19038 ،19039 

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

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

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

: 33756 -: جغرافياي طبيعي و انساني (دكتري)33752 -س)منطقه اي (ليسان ريزيبرنامه: جغرافيا و 33523 -: علوم سياسي گرايش مطالعات امنيتي (فوق ليسانس)33402 -(فوق ليسانس)
: مديريت امور شهري (فوق 33759 -اي (فوق ليسانس)ريزي و سياستگذاري منطقه: برنامه33757 -سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش مطالعات شهري و روستايي (فوق ليسانس)

: جغرافياي سياسي گرايش امايش و مديريت 33764 -: توسعه روستايي گرايش مديريت توسعه (فوق ليسانس)33762 -ه اجتماعي (فوق ليسانس): توسعه روستايي گرايش توسع33761 -ليسانس)
 : سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافيايي (دكتري)33854 -نظامي (ليسانس) -: جغرافيا گرايش جغرافياي سياسي33765 -سياسي فضا (ليسانس)



 325صفحه 

 هاي استانداري استان سيستان و بلوچستانهرست شغل محلف ادامه

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

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

-بم پور-سيستان و بلوچستان كارشناس توسعه امور سياسي 19040
 - - - - - - 1 مرد 1 بخشداري كالتان

-هامون-سيستان و بلوچستان كارشناس توسعه امور سياسي 19041
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 بخشداري مركزي

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
19040 ،19041 

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

: مطالعات 31110 -: مديريت دولتي (ليسانس)31051 -دكتري)فوق ليسانس،  : علوم سياسي (ليسانس،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 -اجتماعي (ليسانس): علوم اجتماعي گرايش ارتباطات 31905 -ليسانس)
سياست گذاري منطقه  و ريزيبرنامه: 33185 -: مديريت راهبردي (دكتري)33160 -: 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 هاي 33780 -ي گرايش جامعه شناسي سياسي (دكتري): جامعه شناس33779 -و سياستگذاري منطقه اي (فوق ليسانس) ريزيبرنامه: 33775 -(دكتري)

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

هري و كارشناس توسعه و عمران امور ش 19042
 روستايي

-بم پور-سيستان و بلوچستان
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 بخشداري مركزي

كارشناس توسعه و عمران امور شهري و  19043
 روستايي

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

كارشناس توسعه و عمران امور شهري و  19044
 روستايي

-قصرقند-بلوچستانسيستان و 
 1 زن/مرد - - - - - - 1 بخشداري تلنگ

كارشناس توسعه و عمران امور شهري و  19045
 روستايي

-هيرمند-سيستان و بلوچستان
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 بخشداري قرقري

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
19042 ،19043 ،19044 ،19045 

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

: 30657 -: سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي (فوق ليسانس)30637 -، دكتري)شهري (ليسانس، فوق ليسانس ريزيبرنامه: جغرافيا و 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 -ندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست (دكتري): مه31274 -(ليسانس، دكتري)
: 32208 -(فوق ليسانس): مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت 31889 -: مهندسي عمران (ليسانس)31682 -: مهندسي معماري (ليسانس، فوق ليسانس)31300 -(ليسانس)

: مهندسي نقشه برداري گرايش سنجش از دور (فوق 32670 -شهري (فوق ليسانس) ريزيبرنامه: 32669 -: مهندسي اجرايي عمران (ليسانس)32405 -منطقه اي (فوق ليسانس) ريزيبرنامه
: مهندسي عمران نقشه 33189 -توسعه منطقه اي (فوق ليسانس) ريزيبرنامه: 33184 -، دكتري): مهندسي نقشه برداري گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي (فوق ليسانس32671 -ليسانس)

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

 ر و سامانه اطالعات جغرافيايي (دكتري): سنجش از دو33854 -: مهندسي عمران نقشه برداري گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي (دكتري)33826 -شهري (فوق ليسانس)

سعه و عمران امور شهري و كارشناس تو 19046
 روستايي

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

سعه و عمران امور شهري و كارشناس تو 19047
 روستايي

-فنوج-سيستان و بلوچستان
 - - 1 زن/مرد - - - - 1 بخشداري مركزي

سعه و عمران امور شهري و كارشناس تو 19048
 روستايي

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

سعه و عمران امور شهري و كارشناس تو 19049
 روستايي

-ميرجاوه-سيستان و بلوچستان
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 بخشداري الديز

  باشد:زير يكسان مي هايشرايط احراز تحصيلي شغل محل
19046 ،19047 ،19048 ،19049 

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

: 30657 -: سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي (فوق ليسانس)30637 -شهري (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري) ريزيبرنامه: جغرافيا و 30365 -(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
: معماري 31131 -: مديريت شهري (فوق ليسانس)31062 -ه و ساخت (دكتري): مديريت پروژ31036 -: 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 -(ليسانس، دكتري)
: 32208 -: مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت (فوق ليسانس)31889 -: مهندسي عمران (ليسانس)31682 -فوق ليسانس) : مهندسي معماري (ليسانس،31300 -(ليسانس)

جش از دور (فوق : مهندسي نقشه برداري گرايش سن32670 -شهري (فوق ليسانس) ريزيبرنامه: 32669 -: مهندسي اجرايي عمران (ليسانس)32405 -منطقه اي (فوق ليسانس) ريزيبرنامه
: مهندسي عمران نقشه 33189 -توسعه منطقه اي (فوق ليسانس) ريزيبرنامه: 33184 -: مهندسي نقشه برداري گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي (فوق ليسانس، دكتري)32671 -ليسانس)

: 33529 -منطقه اي (ليسانس) ريزيبرنامه: جغرافيا و 33523 -يريت اجرايي (ليسانس): مهندسي مد33511 -: مهندسي شهرسازي (ليسانس)33510 -برداري گرايش سنجش از دور (دكتري)
: مديريت امور 33759 -: مهندسي نقشه برداري گرايش سنجش از راه دور (دكتري)33605 -: مهندسي تكنولوژي اباداني روستاها (ليسانس)33566 -مهندسي تكنولوژي نقشه برداري (ليسانس)

 : سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافيايي (دكتري)33854 -: مهندسي عمران نقشه برداري گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي (دكتري)33826 -)شهري (فوق ليسانس



 326صفحه 

 هاي استانداري استان سيستان و بلوچستانفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 ولمعل درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد
 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 بم پور-بلوچستانسيستان و كارشناس مطالعات اجتماعي و اقتصادي 19050
 - - - - - - 1 زن 1 نيمروز-سيستان و بلوچستانكارشناس مطالعات اجتماعي و اقتصادي 19051

  باشد:هاي زير يكسان ميشغل محلشرايط احراز تحصيلي 
19050 ،19051 

 شرايط احراز تحصيلي:
 -(فوق ليسانس) ريزيبرنامه: توسعه اقتصادي و 30308 -: اقتصاد و تجارت الكترونيكي (فوق ليسانس)30081 -: اقتصاد اسالمي (ليسانس، فوق ليسانس)30065 -: اقتصاد (ليسانس)30063
 -: اقتصاد انرژي (فوق ليسانس)31735 -: مديريت فناوري اطالعات (دكتري)31072 -: مديريت بازرگاني (ليسانس، دكتري)31034 -: علوم اقتصادي گرايش اقتصاد بازرگاني (ليسانس)30743
 ريزيبرنامه: 32208 -امايش سرزمين (فوق ليسانس) ريزيبرنامه: 32069 -يت تحول (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش مدير31928 -: امار اجتماعي و اقتصادي (فوق ليسانس)31855

(فوق  : علوم اقتصادي32945 -: علوم اقتصادي گرايش اقتصاد حمل و نقل (ليسانس)32621 -ژيك (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -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
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 قصرقند-بلوچستانسيستان و )1كارشناس مطالعات اجتماعي و اقتصادي ( 19052
 - - - - - - 1 زن 1 هامون-سيستان و بلوچستان)1كارشناس مطالعات اجتماعي و اقتصادي ( 19053

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
19052 ،19053 
 احراز تحصيلي:شرايط 
: علوم اجتماعي (ليسانس، فوق 30724 -: جامعه شناسي (فوق ليسانس، دكتري)30356 -رفاه اجتماعي (فوق ليسانس) ريزيبرنامه: 30160 -: مطالعات زنان و خانواده (فوق ليسانس)22900
يريت : مد31034 -: مديريت (دكتري)31016 -: فرهنگ و ارتباطات (دكتري)30904 -: علوم ارتباطات اجتماعي (ليسانس، فوق ليسانس)30735 -: علوم ارتباطات (دكتري)30734 -ليسانس)

: 31495 -: مطالعات خانواده (ليسانس)31111 -: مطالعات جوانان (فوق ليسانس)31110 -: مديريت منابع انساني (فوق ليسانس)31079 -: مديريت دولتي (ليسانس)31051 -بازرگاني (ليسانس)
امايش  ريزيبرنامه: 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 -: مديريت دولتي گرايش مديريت رفتار سازماني (فوق ليسانس)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 -تي و سازماني (فوق ليسانس): روانشناسي صنع33398 -: 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 -يش توسعه اجتماعي (فوق ليسانس): توسعه روستايي گرا33761 -: مديريت راهبردي فرهنگ (فوق ليسانس)33668
 -: علوم شناختي روانشناسي گرايش شناخت اجتماعي (دكتري)33793 -: سياست گذاري فرهنگي (فوق ليسانس)33790 -دكتري حرفه اي مديريت گرايش تصميم گيري و سياستگذاري (دكتري)

: مديريت سازمان هاي دولتي گرايش 33847 -: 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 -و نظارت (فوق ليسانس) ريزيبرنامه

سيب -سيستان و بلوچستان رشناس مطالعات اجتماعي و اقتصاديكا 19054
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 سوران

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 فنوج-سيستان و بلوچستان رشناس مطالعات اجتماعي و اقتصاديكا 19055
  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل

19054 ،19055 
 تحصيلي: شرايط احراز

 -(فوق ليسانس) ريزيبرنامه: توسعه اقتصادي و 30308 -: اقتصاد و تجارت الكترونيكي (فوق ليسانس)30081 -: اقتصاد اسالمي (ليسانس، فوق ليسانس)30065 -: اقتصاد (ليسانس)30063
 -: اقتصاد انرژي (فوق ليسانس)31735 -: مديريت فناوري اطالعات (دكتري)31072 -دكتري): مديريت بازرگاني (ليسانس، 31034 -: علوم اقتصادي گرايش اقتصاد بازرگاني (ليسانس)30743
 ريزيبرنامه: 32208 -امايش سرزمين (فوق ليسانس) ريزيبرنامه: 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): مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -ق ليسانس)منطقه اي (فو
 -: كارافريني گرايش توسعه (دكتري)33796 -ي گرايش بخش عمومي (دكتري): كارافرين33795 -: اقتصاد شهري (فوق ليسانس)33771 -: مديريت توسعه (دكتري)33508 -ليسانس، دكتري)

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

 هاي بانك توسعه تعاونفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

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

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 كرونتيران و -اصفهان )1بانكدار ( 19056
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 چادگان-اصفهان )1بانكدار ( 19057
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 خوانسار-اصفهان )1بانكدار ( 19058
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 شاهين شهر-اصفهان )1(بانكدار  19059
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 اشتهارد-البرز )1بانكدار ( 19060
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 كرج-البرز )1بانكدار ( 19061
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 نظراباد-البرز )1بانكدار ( 19062




