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شرايط اختصاصی استخدام در سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور

 سال سن تمام برای دارندگان  سایر مقاطع تحصیلی 40سال برای دکتری و  45سال و حداکثر   18داشتن حداقل  -1

خدمت در مشــاغل مراقب امور تامینی و تربیتی، کاردان اقدامات تامینی و تربیتی، کارشــناس اقدامات تامینی و تربیتی و     -2

سازمان می ستورالعمل  شیفتی( در محدوده داخل بندها و زندان ها و تابع د صورت نوبت کاری ) سئول امور انتظامی به  م

ی می باشد. باشد و الزامات ذیل در خصوص مشاغل مزبور ضرور

 برای بانوان.  155برای آقایان و  165داشتن حداقل قد  -3

داشــتن ســالمتی کامل جســمانی و روانی که می بایســت ســالمتی و احراز توانایی پذیرفته شــدگان در انجام امور به تایید   -4

 شورای کمیسیون پزشكی و کارگروهی که بدین منظور در سازمان تشكیل می گردد، برسد. 

ست و دارندگان معافیتچنانچه دارا -5 شكی مورد تایید ا صرفًا معافیت های غیر پز شند  سربازی می با ی معافیت از خدمت 

پزشـكی، در صـورت ارائه گواهی از سـوی شـورای کمیسـیون پزشـكی مبنی بر داشـتن سـالمتی کامل جسـمانی و روانی

بكارگیری آنان بالمانع می باشد.  

 ده خواهند کرد.  در حین خدمت از لباس کار مخصوص استفا -6

سال، حق تغییر رشته   5ضمن سپردن تعهدنامه محضری مبنی بر خدمت در پست سازمانی پذیرفته شده،  حداقل به مدت    -7

شغلی و تغییر محل جغرافیایی خدمت خود را به مدت فوق ندارند و در صورت انصراف از خدمت، متعهد به پرداخت تمامی     

 سازمان خواهند بود. بدیهی است حقوق سازمان در این خصوص محفوظ است.هزینه های صورت گرفته برای آنها به 

صی را با -8 ص شی تخ شروع به کار پیمانی، دوره آموز ستی قبل از  سئول امور انتظامی الزامًا بای شته م شدگان در ر پذیرفته 

 موفقیت طی نمایند.  

کارکنان یگان حفاظت در ارتباط با ضوابط اداری  دستورالعمل صادره از ستاد کل نیروهای مسلح 22با توجه به ماده  توجه :

و استخدامی تابع قوانین و مقررات و آیین نامه های مربوط به سازمان می باشند )قانون مدیریت خدمات کشوری( و در راستای 

اشند. می ب وظایف حفاظتی، انتظامی و بكارگیری سالح و مهمات و تجهیزات انتظامی تابع آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح

شرایط احراز تحصیلی درخصوص کارکنان قراردادی سازمان ،متناسب با سطوح تحصیلی پیش بینی شده در مشاغل مصوب   -9

در طرح طبقه بندی مشاغل مالک عمل خواهد بود.
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سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشورهاي فهرست شغل محل

كد شرايط
 احراز

 تعداد
جنس 
 پذيرش

 شغل خوشه ي شغلي خدمتمحل 
كد شغل 

 محل

468  13842 اپراتور اپراتور زندان تبریز -تبریز -آذربایجان شرقی مرد 1

468 2 مرد / زن اصفهان -اصفهان اپراتور اپراتور 13843

468  13844 اپراتور اپراتور زندان خورموج -دشتی  -بوشهر مرد / زن 1

468  13845 اپراتور اپراتور زندان طبس -طبس  -خراسان جنوبی مرد / زن 1

468  13846 اپراتور اپراتور زندان دامغان -دامغان  -سمنان مرد / زن 1

468 1 مرد / زن زندان قزوین -قزوین اپراتور اپراتور 13847

468  13848 اپراتور اپراتور زندان گرگان -گلستان مرد / زن 1

468  13849 اپراتور اپراتور اموزی وکار درمانیاردوگاه حرفه  -تالش  -گیالن مرد 1

455
نفر،  1)آقا 2 

نفر( 1خانم: 
اقدامات تامینی و تربیتی زندان تبریز -تبریز  -آذربایجان شرقی مرد / زن

کاردان اقدامات تامینی 
وتربیتی

13850

455
نفر،  1)آقا 2 

نفر( 1خانم: 
اقدامات تامینی و تربیتی زندان ارومیه -ارومیه  -آذربایجان غربی مرد / زن

کاردان اقدامات تامینی 
وتربیتی

13851

455  اقدامات تامینی و تربیتی اردو گاه حرفه اموزی و کار درمانی -اردبیل مرد 1
کاردان اقدامات تامینی 

 وتربیتی
13852 

455  اقدامات تامینی و تربیتی زندان اردبیل -اردبیل  -اردبیل زن 1
تامینی کاردان اقدامات 
 وتربیتی

13853 

455  اقدامات تامینی و تربیتی شیراز 1زندان  -شیراز -فارس مرد 1
کاردان اقدامات تامینی 

 وتربیتی
13854 

455
نفر،  1)آقا 2 

نفر( 1خانم: 
زندان اصفهان -اصفهان -اصفهان مرد / زن اقدامات تامینی و تربیتی

کاردان اقدامات تامینی 
وتربیتی

13855

455
نفر،  1)آقا 2 

نفر( 1خانم: 
مرد / زن زندان ایالم -ایالم  -ایالم اقدامات تامینی و تربیتی

کاردان اقدامات تامینی 
وتربیتی

13856

455
نفر،  1)آقا 2 

نفر( 1خانم: 
زندان بوشهر -بوشهر -بوشهر مرد / زن اقدامات تامینی و تربیتی

کاردان اقدامات تامینی 
وتربیتی

13857

455  اقدامات تامینی و تربیتی زندان بزرگ تهران -فشافویه  -تهران مرد 1
کاردان اقدامات تامینی 

 وتربیتی
13858 

455  اقدامات تامینی و تربیتی زندان بروجن -بروجن  -چهارمحال و بختیاری مرد 1
کاردان اقدامات تامینی 

 وتربیتی
13859 

455  اقدامات تامینی و تربیتی نهبندانزندان  -نهبندان  -خراسان جنوبی مرد 1
کاردان اقدامات تامینی 

 وتربیتی
13860 

455
نفر،  1)آقا 2 

نفر( 1خانم: 
مرد / زن زندان مشهد -مشهد  -خراسان رضوی اقدامات تامینی و تربیتی

کاردان اقدامات تامینی 
وتربیتی

13861

455
نفر،  1)آقا 2 

نفر( 1خانم: 
مرد / زن زندان بجنورد -بجنورد  -خراسان شمالی اقدامات تامینی و تربیتی

کاردان اقدامات تامینی 
وتربیتی

13862

455
نفر،  1)آقا 2 

نفر( 1خانم: 
مرد / زن زندان کارون اهواز-اهواز  -خوزستان اقدامات تامینی و تربیتی

کاردان اقدامات تامینی 
وتربیتی

13863

455  اقدامات تامینی و تربیتی بازداشتگاه خدابنده -زنجان  -زنجان مرد 1
کاردان اقدامات تامینی 

 وتربیتی
13864 

455  اقدامات تامینی و تربیتی اردوگاه حرفه اموزی و کار درمانی -سمنان  -سمنان مرد 1
کاردان اقدامات تامینی 

 وتربیتی
13865 

455  مرد 1
 اموزی واردوگاه حرفه  -ایرانشهر  -سیستان و بلوچستان

 کار درمانی
 اقدامات تامینی و تربیتی

کاردان اقدامات تامینی 
 وتربیتی

13866 
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كد شرايط 
 احراز

 تعداد
جنس 
 پذيرش

 شغل خوشه ي شغلي محل خدمت
كد شغل 

 محل

455 
نفر،  1)آقا 2 

 نفر( 1خانم: 
 اقدامات تامینی و تربیتی زندان قزوین -قزوین -قزوین زنمرد / 

کاردان اقدامات تامینی 
 وتربیتی

13867 

 اقدامات تامینی و تربیتی اردوگاه حرفه اموزی و کار درمانی -قم مرد 1 455
کاردان اقدامات تامینی 

 وتربیتی
13868 

 اقدامات تامینی و تربیتی اردوگاه حرفه اموزی و کار درمانی -کامیاران -کردستان مرد 1 455
کاردان اقدامات تامینی 

 وتربیتی
13869 

455 
نفر،  1)آقا 2 

 نفر( 1خانم: 
 اقدامات تامینی و تربیتی زندان کرمان -کرمان مرد / زن

کاردان اقدامات تامینی 
 وتربیتی

13870 

 تامینی و تربیتیاقدامات  زندان کرمانشاه -کرمانشاه زن 1 455
کاردان اقدامات تامینی 

 وتربیتی
13871 

 اقدامات تامینی و تربیتی بازداشتگاه یاسوج -یاسوج  -کهگیلویه و بویراحمد مرد 1 455
کاردان اقدامات تامینی 

 وتربیتی
13872 

 اقدامات تامینی و تربیتی زندان گرگان -گرگان  -گلستان مرد 1 455
کاردان اقدامات تامینی 

 وتربیتی
13873 

450 
نفر،  1)آقا 2 

 نفر( 1خانم: 
 اقدامات تامینی و تربیتی زندان رشت -رشت  -گیالن مرد / زن

کاردان اقدامات تامینی 
 وتربیتی

13874 

455 
نفر،  1)آقا 2 

 نفر( 1خانم: 
 اقدامات تامینی و تربیتی بادآزندان خرم  -باد آخرم  -لرستان مرد / زن

تامینی کاردان اقدامات 
 وتربیتی

13875 

 اقدامات تامینی و تربیتی ملآزندان  -مل آ -مازندران مرد 1 455
کاردان اقدامات تامینی 

 وتربیتی
13876 

 اقدامات تامینی و تربیتی اردوگاه حرفه اموزی و کار درمانی -اراک  -مرکزی مرد 1 455
کاردان اقدامات تامینی 

 وتربیتی
13877 

 اقدامات تامینی و تربیتی زندان بندر عباس -بندرعباس -هرمزگان مرد 1 455
کاردان اقدامات تامینی 

 وتربیتی
13878 

 اقدامات تامینی و تربیتی زندان مالیر -مالیر  -همدان مرد 1 455
کاردان اقدامات تامینی 

 وتربیتی
13879 

 تربیتیاقدامات تامینی و  بازداشتگاه شهرستان ابرکوه -ابرکوه  -یزد مرد 1 455
کاردان اقدامات تامینی 

 وتربیتی
13880 

 اقدامات تامینی و تربیتی کانون اصالح وتربیت -اصفهان مرد 1 440
کارشناس اقدامات 

 تامینی و تربیتی
13881 

 اقدامات تامینی و تربیتی کانون اصالح وتربیت-ایالم -ایالم مرد 1 440
کارشناس اقدامات 

 تامینی و تربیتی
13882 

 اقدامات تامینی و تربیتی کانون اصالح وتربیت -زنجان مرد 1 440
کارشناس اقدامات 

 تامینی و تربیتی
13883 

 اقدامات تامینی و تربیتی کانون اصالح وتربیت-یاسوج -کهگیلویه و بویراحمد مرد 1 440
کارشناس اقدامات 

 تامینی و تربیتی
13884 

 اقدامات تامینی و تربیتی کانون اصالح وتربیت -گرگان  -گلستان مرد 1 440
کارشناس اقدامات 

 تامینی و تربیتی
13885 

 اقدامات تامینی و تربیتی کانون اصالح وتربیت -بندرعباس -هرمزگان مرد 1 440
کارشناس اقدامات 

 تامینی و تربیتی
13886 

 13887 کارشناس امور اداری امور اداری ستاد استان البرز -کرج  -البرز مرد / زن 1 503

 13888 کارشناس امور اداری امور اداری ستادسازمان -ستاد تهران-تهران مرد / زن 2 490

 13889 کارگزین امور اداری زندان کرج -کرج  -البرز مرد 1 516
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كد شرايط 

 احراز
 تعداد

جنس 

 پذيرش
 شغل ي شغليخوشه  محل خدمت

كد شغل 

 محل

 13890 کارگزین امور اداری ستاداداره کل -کرج  -البرز مرد 1 516

 13891 کارگزین امور اداری ستادسازمان -ستاد تهران-تهران مرد 1 505

 13892 کارگزین امور اداری زندان کارون -شهرستان اهواز  -خوزستان مرد 1 516

 13893 کارگزین امور اداری زندان قزوین -شهرستان قزوین  -قزوین مرد 1 515

 13894 مسئول امور انتظامی امور انتظامی زندان کازرون -کازرون  -فارس زن 1 472

 13895 مسئول امور انتظامی امور انتظامی اردوگاه حرفه اموزی وکاردرمانی -مبارکه  -اصفهان زن 1 472

 13896 مسئول امور انتظامی امور انتظامی زندان فردیس -کرج  -البرز زن 1 472

 13897 مسئول امور انتظامی امور انتظامی زندان شهر ری -تهران زن 2 472

 13898 مسئول امور انتظامی امور انتظامی زندان ورامین -تهران زن 1 472

 13899 مسئول امور انتظامی امور انتظامی اردوگاه حرفه اموزی وکاردرمانی-فشافویه  -تهران زن 2 472

 13900 مسئول امور انتظامی امور انتظامی زندان رشت -رشت  -گیالن زن 2 472

 13901 کارشناس امور دارویی امور دارویی زندان کرج -کرج  -البرز مرد 1 60

 13902 کارشناس امور دارویی امور دارویی اردوگاه حرفه اموزی کاردرمانی -فشافویه -تهران مرد 1 60

 13903 کارشناس امور دارویی امور دارویی زندان تهران بزرگ -فشافویه -تهران مرد 1 60

 13904 کارشناس امور دارویی امور دارویی ستادسازمان- -ستاد تهران-تهران مرد 1 60

 13905 کارشناس رادیولوژی امور رادیولوژی زندان کرج -کرج  -البرز مرد 1 131

 13906 روانشناس امور روانی زندان اصفهان -اصفهان  -اصفهان مرد 4 518

 13907 روانشناس امور روانی زندان گلپایگان -اصفهان  -اصفهان مرد 1 518

 13908 روانشناس امور روانی زندان خمینی شهر -خمینی شهر  -اصفهان مرد 1 518

 13909 روانشناس امور روانی زندان ایالم -ایالم  -ایالم مرد 1 518

 13910 روانشناس امور روانی زندان برازجان -دشتستان -بوشهر مرد 1 518

 13911 روانشناس امور روانی زندان بزرگ تهران -فشافویه  -تهران مرد 2 518

 13912 روانشناس امور روانی ستاد سازمان -ستاد تهران-تهران مرد 1 510

 13913 روانشناس امور روانی زندان تربت جام -تربت جام  -خراسان رضوی مرد 1 518

 13914 روانشناس امور روانی زندان سرخس -سرخس  -خراسان رضوی مرد 1 518

 13915 روانشناس امور روانی زندان درگز -درگز  -خراسان رضوی مرد 1 518

 13916 روانشناس امور روانی زندان کارون اهواز -اهواز  -خوزستان مرد 2 518

 13917 روانشناس امور روانی زندان زنجان -زنجان  -زنجان مرد 1 518

 13918 روانشناس امور روانی زندان شاهرود-شاهرود  -سمنان مرد 1 518

 13919 روانشناس امور روانی اردوگاه حرفه اموزی و کار درمانی -کرمانشاه مرد 2 518

 13920 روانشناس امور روانی زندان کرمانشاه -کرمانشاه مرد 1 518
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كد شرايط 

 احراز
 تعداد

جنس 

 پذيرش
 شغل خوشه ي شغلي محل خدمت

كد شغل 

 محل

 13921 روانشناس امور روانی زندان ساوه-ساوه  -مرکزی مرد 1 518

 13922 حسابدار امور مالی زندان میانه-میانه  -آذربایجان شرقی مرد / زن 1 488

 13923 حسابدار امور مالی زندان بوکان-بوکان  -آذربایجان غربی مرد / زن 1 488

 13924 حسابدار امور مالی زندان خوی-خوی  -آذربایجان غربی مرد / زن 1 488

 13925 حسابدار امور مالی شیراز 1زندان -شیراز -فارس مرد / زن 1 488

 13926 حسابدار امور مالی اردوگاه حرفه اموزی و کار درمانی -کرج  -البرز مرد 1 488

 13927 حسابدار امور مالی زندان دره شهر-دره شهر  -ایالم مرد 1 488

 13928 حسابدار امور مالی ستاد سازمان -تهران مرد / زن 1 474

 13929 حسابدار امور مالی زندان تایباد-تایباد  -خراسان رضوی مرد 1 488

 13930 حسابدار امور مالی زندان دزفول-دزفول  -خوزستان مرد 1 488

 13931 حسابدار امور مالی بازداشتگاه خدابنده-زنجان  -زنجان مرد 1 488

 13932 حسابدار امور مالی زندان دهدشت-دهدشت  -کهگیلویه و بویراحمد مرد / زن 1 488

 13933 حسابدار امور مالی زندان بندر عباس-بندرعباس  -هرمزگان مرد / زن 1 488

 13934 حسابدار امور مالی زندان یزد -یزد مرد / زن 1 488

 13935 مسئول خدمات مالی امور مالی اردوگاه حرفه اموزی وکاردرمانی-مرند  -آذربایجان شرقی مرد 1 435

 13936 مسئول خدمات مالی امور مالی زندان ارومیه-ارومیه  -آذربایجان غربی مرد 1 435

 13937 مسئول خدمات مالی امور مالی ستاداستان البرز-کرج  -البرز مرد 1 435

 13938 مسئول خدمات مالی امور مالی ستادسازمان -تهران مرد 1 435

 13939 مسئول خدمات مالی امور مالی اردوگاه حرفه اموزی وکاردرمانی-فشافویه  -تهران مرد 5 435

 13940 مسئول خدمات مالی امور مالی تهران بزرگ زندان-فشافویه  -تهران مرد 2 435

 13941 مسئول خدمات مالی امور مالی زندان دزفول-دزفول  -خوزستان مرد 1 435

 13942 کارشناس امور هنری امور هنری ستاد سازمان -ستاد تهران-تهران مرد / زن 1 452

 13943 مهندس برق برق اردوگاه حرفه اموزی و کار درمانی-شیراز -فارس مرد 1 78

 13944 مهندس برق برق ستاد اداره کل فارس-شیراز -فارس مرد 1 78

 13945 مهندس برق برق زندان ورامین-ورامین  -تهران مرد 1 78

 13946 مهندس برق برق اردوگاه حرفه اموزی و کار درمانی -اهواز  -خوزستان مرد 1 78

 13947 مهندس برق برق عباسزندان بندر  -بندرعباس  -هرمزگان مرد 1 78

 13948 پرستار پرستار زندان ارومیه-ارومیه  -آذربایجان غربی مرد / زن 1 441

 13949 پرستار پرستار زندان اصفهان-اصفهان  -اصفهان مرد / زن 2 441

 13950 پرستار پرستار حرفه اموزی و کار درمانی اردوگاه-مبارکه  -اصفهان مرد 2 441

 13951 پرستار پرستار زندان کرج-کرج  -البرز مرد 1 441
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محل

441  13952 پرستار پرستار موزیآاردوگاه حرفه -فشافویه -تهران مرد 2

441  13953 پرستار پرستار زندان تهران بزرگ -تهران مرد 1

441  13954 پرستار پرستار زندان کرمانشاه -کرمانشاه مرد / زن 1

441  13955 پرستار پرستار اردوگاه حرفه اموزی و کار درمانی -اراک  -مرکزی مرد 1

10  13956 پزشك عمومی عمومی پزشك زندان تبریز -آذربایجان شرقی مرد 1

10  13957 پزشك عمومی عمومی پزشك زندان بوکان -آذربایجان غربی مرد 1

10  13958 پزشك عمومی عمومی پزشك زندان خوی -آذربایجان غربی مرد 1

10  13959 پزشك عمومی عمومی پزشك زندان ماکو -آذربایجان غربی مرد 1

10  13960 پزشك عمومی عمومی پزشك زندان مهاباد -آذربایجان غربی مرد 1

10  13961 پزشك عمومی عمومی پزشك زندان میاندواب -آذربایجان غربی مرد 1

10  13962 پزشك عمومی عمومی پزشك زندان نقده -آذربایجان غربی مرد 1

10  13963 پزشك عمومی عمومی پزشك زندان ارومیه -آذربایجان غربی مرد 1

10  13964 عمومیپزشك  عمومی پزشك زندان شهرضا -اصفهان مرد 1

10  13965 پزشك عمومی عمومی پزشك زندان فریدن -اصفهان مرد 1

10  13966 پزشك عمومی عمومی پزشك زندان گلپایگان -اصفهان مرد 1

10  13967 پزشك عمومی عمومی پزشك زندان نایین -اصفهان مرد 1

10  13968 پزشك عمومی عمومی پزشك زندان کرج -کرج  -البرز مرد 1

10  13969 پزشك عمومی عمومی پزشك زندان ورامین -تهران مرد / زن 1

10  13970 پزشك عمومی عمومی پزشك زندان تایباد -خراسان رضوی مرد 1

10  13971 پزشك عمومی عمومی پزشك زندان درگز -خراسان رضوی مرد 1

10  13972 پزشك عمومی عمومی پزشك زندان سرخس -خراسان رضوی مرد 1

10  13973 پزشك عمومی عمومی پزشك زندان قوچان -خراسان رضوی مرد 1

10  13974 پزشك عمومی عمومی پزشك زندان گناباد -خراسان رضوی مرد 1

10  13975 پزشك عمومی عمومی پزشك زندان نیشابور -خراسان رضوی مرد 1

10  13976 پزشك عمومی عمومی پزشك زندان کاشمر -کاشمر  -خراسان رضوی مرد 1

10  13977 پزشك عمومی عمومی پزشك اردوگاه حرفه اموزی و کار درمانی -اهواز  -خوزستان مرد 1

10  13978 پزشك عمومی عمومی پزشك اردوگاه حرفه اموزی و کار درمانی -کرمانشاه مرد 1

10  13979 پزشك عمومی عمومی پزشك زندان دهدشت-دهدشت  -کهگیلویه و بویراحمد مرد 1

10  13980 پزشك عمومی عمومی پزشك زندان یاسوج-یاسوج  -کهگیلویه و بویراحمد مرد 1

10  13981 پزشك عمومی عمومی پزشك زندان گنبد کاووس-گنبد کاووس  -گلستان مرد 2

10  13982 پزشك عمومی عمومی پزشك ملآزندان -مل آ -مازندران مرد 1

10  13983 پزشك عمومی عمومی پزشك زندان بابل -بابل  -مازندران مرد 1

10  13984 پزشك عمومی عمومی پزشك اردوگاه حرفه اموزی و کار درمانی -ساری  -مازندران مرد 1

10  13985 پزشك عمومی عمومی پزشك زندان ساری -ساری  -مازندران مرد 1

10  13986 پزشك عمومی عمومی پزشك زندان بهشهر -بهشهر  -مازندران مرد 1
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10  13987 پزشك عمومی عمومی پزشك زندان نوشهر-نوشهر  -مازندران مرد 1

10  13988 پزشك عمومی عمومی پزشك زندان بندر عباس-بندرعباس  -هرمزگان مرد 1

10  13989 پزشك عمومی عمومی پزشك زندان اردکان-اردکان  -یزد مرد 1

10  13990 پزشك عمومی عمومی پزشك زندان باز یزد -یزد مرد 1

414  شبكه و سخت افزار ستاداداره کل -کرج  -البرز مرد / زن 1
کارشناس امور 

 افزار رایانهسخت
13991

414  شبكه و سخت افزار ستادسمنان -سمنان مرد / زن 1
کارشناس امور 

افزار رایانهسخت
13992

275  کارشناس امور اموزش ستاد اداره کل -کرج  -البرز مرد / زن 1
کارشناس خدمات 

اموزشی
13993 

246  کارشناس امور اموزش ستاد سازمان -ستاد تهران-تهران مرد / زن 1
کارشناس خدمات 

 اموزشی
13994

275  کارشناس امور اموزش زندان بندر عباس -بندر عباس  -هرمزگان زن مرد / 1
کارشناس خدمات 

اموزشی
13995

521  13996 کارشناس امور فرهنگی کارشناس امور فرهنگی بازداشتگاه البرز -کرج  -البرز مرد 1

521  13997 کارشناس امور فرهنگی کارشناس امور فرهنگی بازداشتگاه ایالم -ایالم مرد 1

521  13998 کارشناس امور فرهنگی کارشناس امور فرهنگی زندان تهران بزرگ-فشافویه  -تهران مرد / زن 5

521  13999 کارشناس امور فرهنگی کارشناس امور فرهنگی زندان سرخس-سرخس  -خراسان رضوی مرد 1

521  14000 امور فرهنگیکارشناس  کارشناس امور فرهنگی بازداشتگاه خدابنده-زنجان  -زنجان مرد 1

521  14001 کارشناس امور فرهنگی کارشناس امور فرهنگی زندان قزوین-قزوین  -قزوین مرد 1

521  14002 کارشناس امور فرهنگی کارشناس امور فرهنگی اردوگاه حرفه اموزی وکاردرمانی-کرمانشاه  -کرمانشاه مرد 1

521  14003 کارشناس امور فرهنگی امور فرهنگیکارشناس  بازداشتگاه قشم-قشم  -هرمزگان مرد 1

306  14004 ریزی کارشناس برنامه 1 کارشناس برنامه ریزی ستاد سازمان -ستاد تهران-تهران مرد / زن 1

367  14005 ریزی کارشناس برنامه 1 کارشناس برنامه ریزی زندان کارون-اهواز  -خوزستان مرد 1

367  14006 ریزی کارشناس برنامه 1 کارشناس برنامه ریزی قزوینزندان -قزوین  -قزوین مرد 1

367  14007 ریزی کارشناس برنامه 1 کارشناس برنامه ریزی ناستان هرمزگا ستاد-بندرعباس  -هرمزگان مرد / زن 1

451  کارشناس بهداشت محیط زندان تربت حیدریه-تربت حیدریه  -خراسان رضوی مرد 1
کارشناس بهداشت 

محیط
14008 

451  کارشناس بهداشت محیط اردوگاه حرفه اموزی وکاردرمانی-اهواز  -خوزستان مرد 1
کارشناس بهداشت 

محیط
14009

451 1 مرد
اردوگاه حرفه اموزی و  -ایرانشهر -سیستان و بلوچستان

کار درمانی
کارشناس بهداشت محیط

کارشناس بهداشت 

محیط
14010

451  کارشناس بهداشت محیط زندان گرگان-گرگان  -گلستان مرد 1
کارشناس بهداشت 

 محیط
14011

451  کارشناس بهداشت محیط زندان اراک-اراک  -مرکزی مرد 1
کارشناس بهداشت 

محیط
14012
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508  اردوگاه حرفه اموزی و کار درمانی-شیراز -فارس مرد 1
کارشناس تحلیل گر و 

برنامه نویس سیستم

گر کارشناس تحلیل

سیستم
14013 

508  شیراز 1زندان -شیراز -فارس مرد / زن 1
کارشناس تحلیل گر و 

 برنامه نویس سیستم

گر کارشناس تحلیل

سیستم
14014

508  اردوگاه حرفه اموزی و کار درمانی-کرج  -البرز مرد 1
کارشناس تحلیل گر و 

برنامه نویس سیستم

گر کارشناس تحلیل

سیستم
14015

508  زندان فردیس-کرج  -البرز مرد / زن 1
کارشناس تحلیل گر و 

برنامه نویس سیستم

گر کارشناس تحلیل

سیستم
14016 

508  حرفه اموزی و کار درمانیاردوگاه -ایالم  -ایالم مرد 1
کارشناس تحلیل گر و 

برنامه نویس سیستم

گر کارشناس تحلیل

سیستم
14017

508  زندان بوشهر -بوشهر مرد / زن 1
کارشناس تحلیل گر و 

برنامه نویس سیستم

گر کارشناس تحلیل

سیستم
14018

499  ستاد سازمان -تهران مرد 2
کارشناس تحلیل گر و 

سیستمبرنامه نویس 

گر کارشناس تحلیل

سیستم
14019 

508  اردوگاه حرفه اموزی-فشافویه  -تهران مرد 1
کارشناس تحلیل گر و 

برنامه نویس سیستم

گر کارشناس تحلیل

سیستم
14020

508  زندان بزرگ تهران-فشافویه  -تهران مرد / زن 2
کارشناس تحلیل گر و 

برنامه نویس سیستم

گر کارشناس تحلیل

سیستم
14021

508  زندان تربت جام-تربت جام  -خراسان رضوی مرد / زن 1
کارشناس تحلیل گر و 

برنامه نویس سیستم

گر کارشناس تحلیل

سیستم
14022 

508  کانون اصالح و تربیت-شاندیز  -خراسان رضوی مرد / زن 1
کارشناس تحلیل گر و 

برنامه نویس سیستم

گر کارشناس تحلیل

سیستم
14023

508  اردوگاه حرفه اموزی و کار درمانی -کرمانشاه مرد 1
کارشناس تحلیل گر و 

برنامه نویس سیستم

گر کارشناس تحلیل

سیستم
14024

508  زندان کرمانشاه -کرمانشاه مرد / زن 1
کارشناس تحلیل گر و 

برنامه نویس سیستم

گر کارشناس تحلیل

سیستم
14025 

508  بادآزندان خرم  -باد آخرم  -لرستان مرد / زن 1
کارشناس تحلیل گر و 

برنامه نویس سیستم

گر کارشناس تحلیل

سیستم
14026

508  زندان بندر عباس-بندرعباس  -هرمزگان مرد / زن 1
کارشناس تحلیل گر و 

برنامه نویس سیستم

گر کارشناس تحلیل

سیستم
14027

509  14028 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی شیراز 1زندان -شیراز -فارس مرد / زن 1

509  14029 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی زندان اصفهان -اصفهان مرد / زن 2

509  14030 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی زندان لنجان-لنجان  -اصفهان مرد 1

509  14031 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی اردوگاه حرفه اموزی و کار درمانی -کرج  -البرز مرد 1

509  14032 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی اردوگاه حرفه اموزی و کار درمانی -بوشهر  -بوشهر مرد 1

509  14033 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی زندان رجایی شهر -تهران مرد / زن 1

496  14034 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی ستاد سازمان -تهران مرد 3

509  14035 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی سازمانستاد  -تهران مرد / زن 1

509  14036 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی اردوگاه حرفه اموزی -فشافویه  -تهران مرد 1
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509  14037 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی زندان دماوند -دماوند  -تهران مرد / زن 1

509  14038 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی زندان طبس -طبس  -خراسان جنوبی مرد / زن 1

509  14039 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی زندان نهبندان -نهبندان  -خراسان جنوبی مرد / زن 1

509  14040 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی زندان تربت جام -تربت جام  -خراسان رضوی مرد / زن 1

509  14041 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی زندان درگز -درگز  -خراسان رضوی مرد / زن 1

509  14042 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی زندان سرخس -سرخس  -خراسان رضوی مرد / زن 1

509  14043 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی زندان کارون اهواز -اهواز  -خوزستان / زن مرد 2

509  14044 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی زندان شوشتر -شوشتر  -خوزستان مرد / زن 1

509  14045 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی زندان مسجد سلیمان -مسجد سلیمان  -خوزستان مرد / زن 1

509  14046 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی بازداشتگاه خدابنده -زنجان  -زنجان / زنمرد  1

509  14047 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی اردوگاه حرفه اموزی و کار درمانی -تالش  -گیالن مرد 1

509  14048 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی زندان الیگودرز -الیگودرز  -لرستان مرد / زن 1

509  14049 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی زندان بندر عباس -بندرعباس  -هرمزگان مرد / زن 1

509  14050 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی زندان میناب -میناب  -هرمزگان مرد / زن 1

509  14051 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی زندان اردکان -اردکان  -یزد مرد / زن 1

509  14052 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی بازداشتگاه خاتم -خاتم  -یزد مرد / زن 1

509  14053 کارشناس حقوقی کارشناس حقوقی زندان یزد -یزد مرد / زن 1

136  کارشناس راه و ساختمان استان البرز ستاد -کرج  -البرز مرد 1
مهندس راه و 

 ساختمان
14054 

111  کارشناس راه و ساختمان ستادسازمان -ستاد تهران-تهران مرد 4
مهندس راه و 

 ساختمان
14055 

136  کارشناس راه و ساختمان ستادخوزستان -اهواز  -خوزستان مرد 1
مهندس راه و 

 ساختمان
14056 

136  کارشناس راه و ساختمان ستادسیستان -زاهدان  -سیستان و بلوچستان مرد 1
مهندس راه و 

 ساختمان
14057 

393  14058 مربی ورزش کارشناس ورزش شیراز 1زندان  -شیراز  -فارس مرد 1

403  14059 مربی ورزش کارشناس ورزش زندان کرج -کرج  -البرز مرد 1

241  زندان جلفا -جلفا  -آذربایجان شرقی مرد 1
مراقب امور تامینی و 

 تربیتی

مراقب امور تامینی و 
 تربیتی

14060 

241  زندان ماکو - ماکو -آذربایجان غربی مرد 1
مراقب امور تامینی و 

 تربیتی

مراقب امور تامینی و 
 تربیتی

14061 

241  بازداشتگاه اردبیل -اردبیل  -اردبیل مرد 1
مراقب امور تامینی و 

 تربیتی

مراقب امور تامینی و 
 تربیتی

14062 

241  زندان اردبیل -اردبیل -اردبیل زن 1
مراقب امور تامینی و 

 تربیتی

تامینی و  مراقب امور
 تربیتی

14063 

241
نفر،  1)آقا 2 

نفر( 1خانم: 
مرد / زن شیراز 1زندان  -شیراز  -فارس

مراقب امور تامینی و 
تربیتی

مراقب امور تامینی و 
تربیتی

14064

241  زندان اصفهان -اصفهان زن 1
مراقب امور تامینی و 

 تربیتی

مراقب امور تامینی و 
 تربیتی

14065 

241  زندان شهرضا -شهرضا  -اصفهان مرد 1
مراقب امور تامینی و 

 تربیتی

مراقب امور تامینی و 
 تربیتی

14066 
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241  بازداشتگاه البرز -کرج  -البرز مرد 1
مراقب امور تامینی و 

 تربیتی

مراقب امور تامینی و 
 تربیتی

14067 

241  زندان فردیس -کرج  -البرز زن 1
مراقب امور تامینی و 

 تربیتی

مراقب امور تامینی و 
 تربیتی

14068 

241
نفر،  1)آقا 2 

نفر( 1خانم: 
زندان ایالم -ایالم -ایالم مرد / زن

و  مراقب امور تامینی
تربیتی

مراقب امور تامینی و 
تربیتی

14069

241  بازداشگاه بوشهر -بوشهر  -بوشهر مرد 1
مراقب امور تامینی و 

 تربیتی

مراقب امور تامینی و 
 تربیتی

14070 

241
نفر،  2)آقا 3 

نفر( 1خانم: 
مرد / زن زندان اوین -تهران  -تهران

مراقب امور تامینی و 
تربیتی

و  مراقب امور تامینی
تربیتی

14071

241  اردوگاه شهرکرد-شهرکرد  -چهارمحال و بختیاری مرد 1
مراقب امور تامینی و 

 تربیتی

مراقب امور تامینی و 
 تربیتی

14072 

241  زندان قاین-قاینات  -خراسان جنوبی مرد 1
مراقب امور تامینی و 

 تربیتی

مراقب امور تامینی و 
 تربیتی

14073 

241
نفر،  1)آقا 2 

نفر( 1خانم: 
 زندان قوچان-قوچان  -خراسان رضوی مرد / زن

مراقب امور تامینی و 
تربیتی

مراقب امور تامینی و 
تربیتی

14074

241  زندان شیروان-شیروان  -خراسان شمالی مرد 1
مراقب امور تامینی و 

 تربیتی

مراقب امور تامینی و 
 تربیتی

14075 

241
نفر،  1)آقا 2 

نفر( 1خانم: 
مرد / زن زندان کارون-اهواز  -خوزستان

مراقب امور تامینی و 
تربیتی

مراقب امور تامینی و 
تربیتی

14076

241
نفر،  1)آقا 2 

نفر( 1خانم: 
مرد / زن زندان زنجان-زنجان  -زنجان

مراقب امور تامینی و 
تربیتی

مراقب امور تامینی و 
تربیتی

14077

241  اردوگاه حرفه اموزی وکاردرمانی-سمنان  -سمنان مرد 1
مراقب امور تامینی و 

 تربیتی

مراقب امور تامینی و 
 تربیتی

14078 

241  زندان ایرانشهر -سیستان و بلوچستان مرد 1
مراقب امور تامینی و 

 تربیتی

مراقب امور تامینی و 
 تربیتی

14079 

241  زندان قزوین -قزوین  -قزوین مرد 1
مراقب امور تامینی و 

 تربیتی

مراقب امور تامینی و 
 تربیتی

14080 

241
نفر،  1)آقا 2 

نفر( 1خانم: 
زندان قم -قم مرد / زن

مراقب امور تامینی و 
تربیتی

مراقب امور تامینی و 
تربیتی

14081

241  گروس زندان بیجار - بیجار -کردستان مرد 1
مراقب امور تامینی و 

 تربیتی

تامینی و  مراقب امور
 تربیتی

14082 

241
نفر،  1)آقا 2 

نفر( 1خانم: 
مرد / زن زندان جیرفت -جیرفت  -کرمان

مراقب امور تامینی و 
تربیتی

مراقب امور تامینی و 
تربیتی

14083

241
نفر،  1)آقا 2 

نفر( 1خانم: 
زندان کرمانشاه -کرمانشاه مرد / زن

مراقب امور تامینی و 
تربیتی

تامینی و مراقب امور 
تربیتی

14084

241
نفر،  1)آقا 2 

نفر( 1خانم: 
 زندان یاسوج -یاسوج  -کهگیلویه و بویراحمد مرد / زن

مراقب امور تامینی و 
تربیتی

مراقب امور تامینی و 
تربیتی

14085

241
نفر،  1)آقا 2 

نفر( 1خانم: 
مرد / زن زندان گنبد کاووس-گنبد کاووس  -گلستان

تامینی و مراقب امور 
تربیتی

مراقب امور تامینی و 
تربیتی

14086

241
نفر،  1)آقا 2 

نفر( 1خانم: 
مرد / زن زندان رشت-رشت  -گیالن

مراقب امور تامینی و 
تربیتی

مراقب امور تامینی و 
تربیتی

14087

241  بادآبازداشتگاه خرم  -باد آخرم  -لرستان مرد 1
مراقب امور تامینی و 

 تربیتی

امور تامینی و مراقب 
 تربیتی

14088 
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 ملآزندان  -مل آ -مازندران مرد 1 241
مراقب امور تامینی و 

 تربیتی

مراقب امور تامینی و 
 تربیتی

14089 

 زندان دلیجان -دلیجان  -مرکزی مرد 1 241
مراقب امور تامینی و 

 تربیتی

مراقب امور تامینی و 
 تربیتی

14090 

241 
نفر،  1)آقا 2 

 نفر( 1خانم: 
 زندان بندر عباس -بندرعباس  -هرمزگان مرد / زن

مراقب امور تامینی و 
 تربیتی

مراقب امور تامینی و 
 تربیتی

14091 

 زندان همدان -همدان مرد 1 241
مراقب امور تامینی و 

 تربیتی

مراقب امور تامینی و 
 تربیتی

14092 

241 
نفر،  1)آقا 2 

 نفر( 1خانم: 
 زندان یزد -یزد مرد / زن

مراقب امور تامینی و 
 تربیتی

مراقب امور تامینی و 
 تربیتی

14093 

 اجتماعیمددکار  ستادسازمان -ستاد تهران-تهران مرد / زن 2 506
کارشناس مطالعات 

 اجتماعی
14094 

 14095 مددکار اجتماعی اجتماعیمددکار  زندان اصفهان -اصفهان مرد / زن 3 512

 14096 مددکار اجتماعی اجتماعیمددکار  بازداشتگاه البرز -کرج  -البرز مرد 1 507

 14097 مددکار اجتماعی اجتماعیمددکار  اردوگاه حرفه اموزی و کاردرمانی -ایالم   -ایالم مرد 1 512

 14098 مددکار اجتماعی اجتماعیمددکار  اردوگاه حرفه اموزی کاردرمانی -فشافویه  -تهران مرد 4 507

 14099 مددکار اجتماعی اجتماعیمددکار  زندان تهران بزرگ -فشافویه  -تهران مرد 2 507

 14100 مددکار اجتماعی اجتماعیمددکار  زندان سرخس -سرخس  -خراسان رضوی مرد 1 507

 14101 مددکار اجتماعی اجتماعیمددکار  بازداشتگاه خدابنده -زنجان  -زنجان مرد 1 507

 14102 مددکار اجتماعی اجتماعیمددکار  زندان گرگان -گرگان  -گلستان مرد / زن 1 507

 14103 مددکار اجتماعی اجتماعیمددکار  زندان رشت -رشت  -گیالن مرد / زن 1 507

 14104 مددکار اجتماعی اجتماعیمددکار  اردوگاه حرفه اموزی و کار درمانی -اراک  -مرکزی مرد 1 507

 14105 مددکار اجتماعی اجتماعیمددکار  زندان بندر لنگه -بندر لنگه  -هرمزگان مرد 1 512

 14106 مددکار اجتماعی اجتماعیمددکار  زندان اردکان -اردکان  -یزد مرد 1 512

 14107 مهندس تاسیسات مهندس تأسیسات ستاد اذربایجان شرقی -تبریز  -آذربایجان شرقی مرد 1 107

 14108 مهندس تاسیسات مهندس تأسیسات شیراز 1زندان  -شیراز -فارس مرد 1 107

 14109 مهندس تاسیسات مهندس تأسیسات ستاد استان البرز -کرج  -البرز مرد 1 107

 14110 مهندس تاسیسات مهندس تأسیسات اوینزندان  -تهران مرد 1 107

 14111 مهندس تاسیسات مهندس تأسیسات ستاد استان خوزستان -اهواز  -خوزستان مرد 1 107

 مرد 1 107
اردوگاه حرفه اموزی و  -ایرانشهر  -سیستان و بلوچستان

 کار درمانی
 14112 مهندس تاسیسات مهندس تأسیسات

 14113 مهندس تاسیسات مهندس تأسیسات زندان زاهدان -زاهدان  -سیستان و بلوچستان مرد 1 107

 




