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 باسمه تعالي
 : مقدمه

 اسـتخدامي  آزمـون دومـين   ،الهـي   قـوه  و حـول  به كشور، اجرايي هاي هدستگا استخدام يندآفر سازي بهينه و تجميع راستاي در
 برگـزار  21/12/1394يخ تـار  در 1394 مـاه   اسفند استخدامي آزمون عنوان تحت كشور اجرايي هاي هدستگا فراگير مشترك

 بخش در و استخدام عمومي شرايط و توضيحات نخست، بخش در. دش خواهد ارائه بخشدو  در مربوطه توضيحات ،ادامه در. شود مي
 .اعالم مي گردد دستگاه هر توسطشده  معرفي هاي محل شغلهاي دولتي و  شرايط اختصاصي دستگاه نيز دوم

 : بخش اول
 : استخدام عمومي شرايط

 ايران تابعيت داشتن -
 اساسي قانون در مصرح كشور رسمي اديان از يكي يا اسالم مبين دين به تدين -
 ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون به التزام -
  )ويژه آقايان( يقانون معافيت يا ضرورت دوره خدمت نجاما -
 مخدر مواد و دخانيات به اعتياد عدم -
 موثر ييجزا محكوميت سابقه نداشتن -
 .باشند شده منع دولتي خدمات از صالح، ذي و قضــائي مراجع آراء موجب به كه باشند افــرادي جمله از نبايــد داوطلبان -
 .دشون مي استخدام كه كاري انجام براي ييتوانا و رواني و جسماني سالمت داشتن -
 .باشند آنها خدمت بازخريد يا و اجرايي هاي دستگاه پيماني و ثابت رسمي، مستخدمين از نبايد استخدام داوطلبان -

آخرين روز  داوطلبان وظيفه نظام خدمت پايان و دائم معافيت تحصيل، از فراغت گواهي تاريخ محاسبه براي عمل مالك :1رتذك
 .باشد مي) 20/10/1394( اولين روز ثبت نام آن ها سن محاسبه و )26/10/1394( ثبت نام

 .گردد شرايط زير به حداكثر سن اضافه مينظربه اينكه در اين آگهي استخدامي حداكثر سن لحاظ گرديده بنابراين واجدين  :2رتذك
 : شد خواهد اضافه مقرر سن حداكثر به ،معتبر هاي ديهييأت ارائه شرط به ذيل موارد

 كـه  آزادگـان  همسـر  و فرزنـدان  و باال به درصد 25 جانبازان همسر و فرزندان شهدا، همسر و فرزندان آزادگان، جانبازان،  )الف
فقـط بسـيج سـپاه    ( جبهـه  در داوطلبانـه  حضـور  ماه شش حداقل سابقه با رزمندگان و دارند، اسارت سابقه باالتر و سال يك حداقل

 .باشند مي معاف سن حداكثر شرط از )پاسداران و جهادگران
 .لسا 5 ميزان تا) برادر و خواهر مادر، پدر، شامل( شهدا معظم خانواده افراد )ب
 .هجبه در حضور مدت ميزان به جبهه، در داوطلبانه حضور سابقه ماه شش از كمتر رزمندگان  )ج
شركت هاي دولتي، بانك ها و شركت هاي تحـت   ،موسسات ،وزارتخانه ها در وقت تمام و رسمي غير صورت به كه داوطلباني  )د

پوشش آن ها، شركت هاي بيمه هاي دولتي، شهرداري ها و موسسات و شركت هاي دولتي كه شمول قانون بر آن ها مسـتلزم ذكـر   
نام است، موسسات و شركت هاي ملي و مصادره شده كه به نحوي از بودجه و كمك دولـت اسـتفاده مـي كننـد، نهادهـاي انقـالب       

 رسـمي  غيـر  خـدمت  مدت ميزان به ،اند شتهدا اشتغال خدمت به 1357/11/22 تاريخ ازسالمي و شركت هاي تحت پوشش آن ها ا
 .آنها

 : نام ثبت مراحل
 .ياينترنت نام ثبت فرم تكميل -1
 .هشد اسكن عكس فايل -2

 برنامـه  طريــق  از ارســال  براي را آن فايل و نموده اسكن ،زير مشخصات با را خود پرسنلي عكس قطعه يك بايست مي داوطلب
 : نمايد آماده اينترنتي نام ثبت
  )رخ عكس تمام( .دباش شده گرفته جاري سال در كه 43 عكس -
 .باشد JPG فرمت با بايد فقط شده اسكن عكس -
 .باشد 400300پيكسل و حداكثر  200300 حداقل بايد شده اسكن عكس اندازه -
 .باشد لكه هرگونه و منگنه مهر، اثر فاقد و مشخص واضح، بايد داوطلب تصوير -
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 .باشد بيشتر كيلوبايت 70 از نبايد عكس شده ذخيره فايل حجم -
 .باشد شده حذف بايد شده اسكن عكس زايد هاي حاشيه -
 .باشد سفيد زمينه داراي و رنگي عكس االمكان حتي -
 از اسـت  الزم داوطلبـان  و باشـد  نمي قبول قابل...) و شناسنامه ملي، كارت( يشناساي هاي كارت روي از عكس اسكن: 1ه تبصر	
 .دنماينبه اسكن  اقدام ،فوق توضيحاتبا  مطابقو  عكس اصل

 .باشد مشخص آنان كامل صورت و حجاب با بايد خواهران عكس: 2تبصره 
 .گردد مي سلب وي از آزمون در شركت حق و شده باطل داوطلب نام ثبت غيرمعتبر، عكس ارسال درصورت: 3تبصره 
با توجه به مشكالت بوجود آمده در آزمون هاي قبلي، درخصوص اشتباه در ارسال عكس داوطلبان، كه اين موضوع اكثراً  :تذكر مهم

گردد چنانچه ثبت نام خود را توسط كـافي نـت هـا انجـام      كنند رخ داده است، تاكيد مي نام مي براي داوطلباني كه در كافي نت ثبت
نامي، حتماً نسبت به كنترل عكس ارسالي دقت نماييد تا اشتباهاً عكس داوطلب ديگـري بـه    تدهيد، عالوه بر كنترل اطالعات ثب مي

بديهي است كه در صورت ارسال عكس اشتباهي از طرف متقاضي، فـرد بـه عنـوان متخلـف تلقـي و      . جاي عكس شما ارسال نگردد
 .مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد

 : نام ثبت وجه پرداخت
 متقاضيان.  تپذيرف خواهد انجام 26/10/1394خ مور نبهش لغايت 20/10/1394 مورخ شنبهيك روز از اينترنتي صورته ب نام ثبت

 000/290 مبلغ پرداخت از پس و مراجعه  www.sanjesh.org به نشاني سنجش سازمان سايت به بايست مي شرايط واجد
 ارائه و نام ثبت فرم تكميل به نسبت شتاب ي شبكه به متصل بانكي هاي كارت با و الكترونيكي صورت به ريال) دويست و نود هزار(

معاف  فوقفرزندان شاهد از پرداخت كل مبلغ  پردازند و درصد مبلغ مذكور را مي 50 ايثارگران( .دنماين اقدام نياز مورد  اطالعات
 .)باشند مي

 را مذكور مبلغ بايست مي )ايثارگران( شرايط واجدين اينترنتي، نام ثبت علت به مذكور مبلغ پرداخت الزام به توجه با :ممه تذكر
 .بود خواهد استرداد قابل ايشان به واريزي مبلغ ايثارگران، امور و شهيد بنياد تائيد و هماهنگي از پس و واريز
 اقـدام  نـام  ثبـت  بـه  نسبت فوق زمان مدت در بايد متقاضيان و گردد نمي تمديد شده تعيين زمان مدت است توضيح به الزم -
 .نمايند خودداري پاياني روزهاي به آن نمودن موكول از و نموده
 خود نزد استخدام مراحل پايان تا و نموده يادداشت را خود رهگيري كد نام ثبت پايان از پس بايد آزمون در شركت متقاضيان -

 .نمايند نگهداري
 .گردد نمي مسترد وجه هيچ به پرداختي وجوه و شد نخواهد داده اثر ترتيب ناقص هاي نام ثبت به -

 :باشد ذيل مدارك داراي نام ثبت زمان در اني مي توانند در اين آزمون ثبت نام نمايند كه داوطلبصرفاً 
 دفترچه راهنمامندرج در  تحصيلي مدرك آخرين -
  ملي كارت -
  شناسنامه -
 )برادران ويژه( دائم معافيت يا و عمومي وظيفه نظام خدمت پايان كارت -
  ايثارگري بر دال مدارك -
 )بهزيستي سازمان از معلوليت گواهي ارائه( عادي معلولين بر دال مدارك -
امتيـازات و   يـك  بنـد  شـده  ذكرده گانه  بندهاي در شده ذكر موارد از هريك براساس مورد حسب( بودن بومي بر دال مدارك -

 )هاي قانوني سهميه
 قـراردادي  شـاغلين  ويـژه  قراردادي شناسه شماره ذكر با داديربه همراه احكام قرا خدمت محل دستگاه از اشتغال گواهي نامه -

 .)قراردادي شاغلين امتياز محاسبه براي(
 .باشد مي نام ثبت زمان در كشوري تقسيمات بودن، بومي تعيين براي شهرستان و استان مبناي: هتبصر
 عمومي آزمون در داوطلبان نمرات تعيين از پس كننده، استخدام دستگاه توسط متقاضيان مدارك اينكه به توجه با: ممه تذكر

 مندرج اطالعات همچنين و آگهي اين در مندرج شرايط با مغاير داوطلبان مدارك كه صورتي در لذا شد، خواهد بررسي تخصصي و
 و مصاحبه اوليه، نتايج اعالم آزمون، از مرحله هر در و كرد، نخواهد ايجاد متقاضي براي حقي گونه هيچ باشد، نامي ثبت تقاضانامه در

 .ندارد اعتراضي گونه هيچ حق و شد خواهد حذف داوطلب نهايي، پذيرش درصورت حتي
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 :نام نحوه تكميل تقاضانامه ثبتدستورالعمل 
خوانا  و   كامل  بطور  شناسنامه   با  مطابق  را   خود پدر    نام  و) فاميلي(خانوادگي نام  ،  مورد نظر نام در محل  بايد   ، داوطلب 3و 2، 1 در رديفهاي -1

 ). ازبكاربردن مد، تشديد، الف محذوف يا همزه خودداري شود. (وارد نمايد

، داوطلب بايد كد ملي خود را كه ده رقم مي باشد از چپ به راست درمحل مربوط درج نمايد و از درج مميز و يا خط تيره 4  در رديف -2
شماره كد ملي خود با شماره تلفن گوياي  ضمناً داوطلباني كه تاكنون موفق  به  اخذ كارت ملي نشده اند براي اطالع از. خودداري نمايد

 . تماس حاصل نمايند 66729593

 . عالمتگذاري نمايد مربوط را مربعباشد منحصراً  يا مرد مي  زن  اينكه  بايد برحسب  ، داوطلب5در رديف -3

، داوطلب بايد ازسمت چپ به راست فقط شماره شناسنامه خود را در محل مربوطه درج نمايد و ازدرج حروف، مميز و يا خط تيره 6دررديف - 4
 . كه در بعضي شناسنامه ها درج گرديده خودداري نمايد

 .نمايد درمحل مربوط درجبه صورت سال، ماه و روز را  داوطلب بايد تاريخ تولد خود: 7در رديف  -5
 .داوطلب بايد بر حسب اينكه مجرد يا متاهل مي باشد مربع مربوط را عالمتگذاري نمايد: 8در رديف  -6
اين  مشخص و در 13مندرج درصفحه  2توجه به جدول شماره داوطلب بايد كد استان و شهرستان محل تولد خود را با: 10و  9در رديف  -7

 . محل درج نمايد

 . نمايد داوطلب بايد با عالمتگذاري در يكي از مربع ها ، دين خود را  مشخص : 11در رديف  -8

مالك محاسبه تاريخ پايان . (داوطلبان مرد بايد وضعيت نظام وظيفه خود را با عالمتگذاري در مربع مربوطه  مشخص نمايند:12در رديف -9
 . )باشدآخرين روز مهلت ثبت نام مي دائم خدمت يا معافيت 

 . داوطلبان چپ دست مي بايست اين مربع را عالمتگذاري نمايند: 13دررديف  -10

 .داوطلب متقاضي استفاده از سهميه وضعيت ايثارگري خود را در اين بند عالمتگذاري نمايد: 14 در رديف-11
ميزان ( .بند را با درج سابقه خدمت تكميل نمايند مي بايست موارد خواسته شده در اينشاغل قراردادي دستگاه ها داوطلبان :15در رديف -12

و در صورتي كه داوطلب داراي شماره شناسه قراردادي از سامانه كارمند ايران باشد از  اضافه خواهد شدداوطلب سابقه خدمت به حداكثر سن 
 .)امتياز نمره شاغلين قراردادي نيز استفاده خواهد كرد

و فرم دريافتي از بهزيستي را حداكثر  از مربع ها را عالمتگذاري نمايد يكينوع معلوليت خود را در ايست مي بمعلول  داوطلب: 16دررديف  -13
 .ارسال نمايند) 15875-1365: تهران، صندوق پستي(به نشاني اين سازمان 17/10/94تا تاريخ 

 .عالمتگذاري نمايدباشد بايد اين قسمت را  معلول چنانچه نيازمند منشي ميداوطلب : 17دررديف  -14
 براساس ضوابط مندرج در دفترچه(. نمايدبند عالمتگذاري در اين آخرين مدرك تحصيلي خود را داوطلب مي بايست : 18در رديف -15

 )راهنما
مندرج شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنما توجه به جدول  داوطلب مي بايست عنوان رشته تحصيلي خود را با:19در رديف -16
 .اين محل درج نمايد مشخص و در 13-39رصفحات د

 .داوطلب مي بايست گرايش رشته تحصيلي خود را براساس ضوابط مندرج در دفترچه انتخاب و در اين قسمت درج نمايد: 20در رديف -17
 . داوطلب بايد دانشگاه يا موسسه محل اخذ مدرك خود را درج نمايد: 21در رديف -18

 .ب مي بايست تاريخ فارغ التحصيلي خود را در اين قسمت درج نمايدداوطل: 22در رديف  -19
 . داوطلب بايد معدل آخرين مدرك تحصيلي خود را درج نمايد: 23در رديف  -20

مشخص و دراين  8-12مندرج درصفحات  1توجه به جدول شماره  عنوان خوشه شغلي خود را با داوطلب مي بايست كد و: 24در رديف  -21
 . محل درج نمايد

 ) براساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنما. (داوطلب مي بايست كد شغل محل انتخابي خود را در اين قسمت درج نمايد: 25در رديف  -22
دن خود را نوع بومي بودر صورت بومي بودن . بومي بودن يا غير بومي بودن خود را مشخص نمايدداوطلب مي بايست : 26در رديف  -23
 . دفترچه عالمتگذاري نمايد 5اساس مندرجات صفحه بر

 2داوطلب مي بايست كد و نام استان و شهرستان محل اقامت خود را جهت تعيين حوزه امتحاني با توجه به جدول شماره : 27در رديف  -24
دقيق خود را كه يك عدد ده رقمي مي باشد  كدپستيو آدرس دقيق پستي همچنين  .اين محل درج نمايد مشخص و در  13صفحه  مندرج در

 .در محل مربوط درج نمايد و از درج مميز و يا خط تيره خودداري نمايد
 .شماره تلفن همراه خود را در محل مربوط درج نمايدو  داوطلب شماره تلفن ثابت با كد شهر: 28در رديف  -25
 .نيكي خود را درج نمايدتواند آدرس پست الكترو داوطلب متقاضي مي: 29در رديف -26
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 : آزمون در شركت كارت دريافت نحوه و آزمون برگزاري زمان
  نشـاني  بـه  سـنجش  سـازمان  سـايت  روي بـر  پرينـت  و مشـاهده  بـراي  17/12/1394مـورخ   دوشـنبه  روز از آزمـون  در شـركت  كـارت  -

www.sanjesh.org   با توجه به آمار شركت كنندگان، حسـب مـورد    و تهران در  21/12/1394  مورخ جمعه روز در آزمون. تگرف خواهد قرار
 .دمـي نماينـ  باشد كه در تقاضانامه درج  و مالك تعيين حوزه امتحاني داوطلبان شهرستان محل اقامت فعلي مي شد خواهد برگزار استانها مراكز در

 .رسيد خواهد داوطلبان آگاهي به كارت پرينت هنگام به و درج درآزمون شركت كارت برروي آزمون برگزاري محل و شروع ساعت
 اجـراي  از پس داوطلبان مدارك و نبوده داوطلبان سوي از ارسالي اطالعات تاييد منزله به آزمون در شركت كارت صدور است ذكر به الزم 

 .شد خواهد بررسي آزمون
 .به هر يك از داوطلبان يك دفترچه سوال عمومي و يك دفترچه سوال اختصاصي داده خواهد شد * 

 : ن عبارتند ازآزمو مواد
 : شودمي تعيين زير شرح به عمومي آزمون مواد -الف

 ) ICDLگانه  هاي هفت مهارت( اوري اطالعاتفنّ -1
 رياضي و آمار مقدماتي  -2
 زبان و ادبيات فارسي  -3
 معارف اسالمي -4
 عمومي انگليسي زبان -5
 اساسي حقوق و اجتماعي دانش عمومي، اطالعات -6
 هاي عمومي هوش و توانمندي -7
 .شد خواهد طراحي منفي نمره سوم يك احتساب با و ايچهارگزينه صورت آزمون به  -
 صـورت  ايـن  در و بوده معاف اسالمي معارف هاي سوال به پاسخگويي از ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون در مصرح ديني هاياقليت -

 .شد خواهد محاسبههاي آزمون عمومي  سؤال ساير شده تراز مجموع براساس داوطلبان، اين مكتسبه نمره
 مشاغل، يا شغلي هاي خوشه با متناسب تخصصي هاي مهارت و دانش براساس مشترك آزمون تخصصي هاي حيطه هاي سؤال: 1 ممه تذكر
 .شد خواهد تهيه كشور، ريزي برنامه و مديريت سازمان نظارت و اجرايي هاي دستگاه هماهنگي با

 .ضريب يك محاسبه و اعمال خواهند شد كليه دروس عمومي و اختصاصي با :2م مه تذكر
آن ها  رشته تحصيليگرايش ان مقطع تحصيلي، رشته تحصيلي و يا داوطلبان صرفاً در صورتي مي توانند در اين آزمون ثبت نام نمايند كه عنو

رشته  -گرايشرشته تحصيلي و يا مقطع تحصيلي، به طور كامل و به صورت مشخص در شرايط احراز مشاغل ذكر شده باشد لذا داوطلباني كه 
بديهي است در هر مرحله از فرايند جذب و بكارگيري مشخص گردد . آنها عيناً در آگهي درج نشده باشد از ثبت نام خودداري نمايند تحصيلي

رشته تحصيلي و يا گرايش تحصيلي آن ها با شرايط ذكر شده در آگهي منطبق نباشد و داراي پسوند و يا پيشوند بيش از مقطع تحصيلي، كه 
 .ندارديند استخدام حذف شده و داوطلب حق هيچگونه اعتراضي از ساير فرآ باشد است،ه آنچه در آگهي آمد

 :يقانون هايسهميه و امتيازات

 هر در مكتسبه نمره، )4/1( دهم چهار و يك ضريب با شهرستان بومي و ،)2/1( دهم دو و يك ضريب با استان بومي داوطلبان نمره -1
 .گردد يم محاسبهآزمون در و صرفاً در صورت كسب حد نصاب  استخدامي مصاحبه و آزمون از حيطه
با توجه به اينكه دستگاه هاي زير ملي بوده و در استان ها و شهرستان ها فاقد واحـد اسـتاني مـي باشـند و     : 1تذكر 

تصميمات آن ها در زمينه وظايف و فعاليت هاي مربوط به كل كشور مي باشد، لذا جذب نيروي انساني بومي براي ايـن  
 . خوردار نخواهند شددستگاه ها مطرح نبوده و از هيچ گونه امتياز بومي بر

 هاي اقتصادي و فني ايران گذاري و كمك سازمان سرمايه
 مركز آمار ايران

 مركز توسعه تجارت الكترونيكي
 وزارت امور خارجه

 )نفر 1( وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
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متقاضي استخدام براي شغل محل هاي ادارات كل استان ها )اعم از بومي استان يا شهرستان(داوطلبان بومي : 2تذكر 
 . وردار خواهند شدخبر )2/1( دهم دو و يككه محل خدمت آن ها در مركز استان قرار دارد صرفاً از امتياز 

 .گردند مي تلقي شهرستان استان يا بومي داوطلب باشند، زير هايويژگي از يكي داراي حداقل كه افرادي: يبوم داوطلب
 .باشد يكي استخدام براي تقاضا مورد محل شهرستان با وي همسر يا داوطلب تولد محل شهرستان -يك
 .باشد يكي استخدام براي تقاضا مورد محل استان با وي همسر يا داوطلب تولد محل استان -دو
 خدمت محل شهرستان كه) بازنشسته يا و شاغل از اعم( مسلح نيروهاي يا و دولت پيماني و رسمي كارمندان فرزندان و همسر -سه
 .باشد يكي آنان استخدام براي تقاضا مورد محل شهرستان با داوطلب والدين بازنشستگي يا فعلي

 خـدمت  محل استان كه) بازنشسته يا و شاغل از اعم( مسلح نيروهاي يا و دولت پيماني و رسمي كارمندان فرزندان و همسر -چهار
 .باشد يكي آنان استخدام براي تقاضا مورد محل استان با داوطلب والدين بازنشستگي يا فعلي

 متنـاوب  يا متوالي صورت به را) هدانشگا يا و دبيرستان راهنمايي، ابتدايي،(يتحصيل سنوات از سال (4) چهار حداقل داوطلب -پنج
 .باشد كرده طي استخدام براي تقاضا مورد محل شهرستان در

 متناوب يا متوالي صورت به را) هدانشگا يا و دبيرستان راهنمايي، ابتدايي،(يتحصيل سنوات از سال (4) چهار حداقل داوطلب -شش
 .باشد كرده طي استخدام براي تقاضا مورد محل استان در

 . دباش داشته را استخدام براي تقاضا مورد محل شهرستان در بيمه حق پرداخت سابقه سال (4) چهار حداقل داوطلب -هفت
 . دباش داشته را استخدام براي تقاضا مورد محل ستانا در بيمه حق پرداخت سابقه سال (4) چهار حداقل داوطلب -هشت

 را اسـتخدام  براي تقاضا مورد محل شهرستان در بيمه حق پرداخت سابقه سال (4) چهار حداقل همسر داوطلب يا و مادر پدر، -نه
 . دباشن داشته
 را اسـتخدام  بـراي  تقاضـا  مـورد  محل ستانا در بيمه حق پرداخت سابقه سال (4) چهار حداقل همسر داوطلب يا و مادر پدر، -ده
 . دباشن داشته

 .است احتساب قابل مذكور موارد از يكي توسط صرفاً 10الي  6در بندهاي  شده تعيين مدت به بيمه حق پرداخت: تذكر   
سـاير   همـراه  بـه  را ستندات و مدارك بومي بـودن مبرابر،  چنددر صورت قرار گرفتن در فهرست  الزم است بند اين موضوع داوطلبان :توجه
ستخدامي كه متعاقباً از سوي سازمان سنجش و يا دستگاه استخدام كننـده اعـالم   ا مصاحبهبررسي مدارك و قبل از  زمان در نياز مورد مدارك

 .نمايند رائهخواهد شد، ا
صـرفاً در   ،باشـند  مـي  كشـور  ريزي برنامه و مديريت سازمان از قراردادي شناسه شماره داراي كه قراردادي كاركنان مكتسبه نمرات به -2

درصد  بيست تا حداكثر و درصد دو اجرايي، هاي دستگاه از يك هر درتجربه مربوط و مشابه  سال هر ازاء به صورت كسب حد نصاب آزمون
 .شد خواهد اضافه آنان استخدامي مصاحبه و آزمون هاي حيطه از هريك در كل، نمره%) 20(

از  يشـماره شناسـه قـرارداد    يدر زمان ثبت نام دارا ديبا يقرارداد نيشاغل ازيجهت محاسبه امت يدادرقرا نيشاغل: توجه 
 .در برگ ثبت نام درج نمايندو بوده  رانيسامانه كارمند ا

 بـومي  افراد اجرايي، دستگاه قراردادي شاغلين با ترتيب به گزينش به معرفي اولويت داوطلبان، مكتسبه نمرات بودن مساوي صورت در -3
 .باشد مي استان بومي و شهرستان

 درصـد  (3) سـه  ازحـداكثر   مكتبسـه  نمـره  ترتيـب  به الزم نصاب حد كسب و آگهي در مندرج شرايط بودن دارا بشرط عادي معلولين -4
 . بود خواهند برخوردار قانوني سهميه
 جانبازان همسران و فرزندان و شهدا همسران و فرزندان و شغل فاقد آزادگان جانبازان، شامل ايثارگران درصد 25 استخدامي سهميه -5
به استثناء (د و امور ايثارگران شهي بنياد توسط اسارت يكسال باالي و سال يك داراي آزادگان همسران و فرزندان و باالتر و درصد پنج و بيست

  .باشند مي جذب فرايند طي حال در و گرديده معرفي مربوطه دستگاه به )دستگاه هاي ذيل
 سازمان پزشكي قانوني كشور -
 )استان مركزي(وزارت ورزش و جوانان  -
 وزارت امور خارجه -
 )حداكثر يك نفر(وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  -
 وزارت نيرو -
 سـهميه  كـه  صـورتي  در بنـابراين  .ندباش مي آزمون در شركت به ملزم ، ليكنبوده ايثارگران درصد) 25(  سهميه مشمول نيز شهيد برادر و خواهر -
 .تپرداخ خواهند رقابت به ايثارگران واجد شرايط بين در صرفاَ باشد، نشده تامين شده ياد قانوني سقف تا مذكور
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 و آنـان  فرزنـدان  و همسـر  و هـا  جبهـه  در داوطلبانـه  حضـور  ماه شش حداقل سابقه با رزمندگان به استخدامي سهميه%) 5(پنج درصد  -
  .يابد مي اختصاص اسارت يكسال از كمتر آزادگان فرزندان و%) 25(صد در پنج و بيست زير جانبازان فرزندان

در صورت ثبت نام و داشتن شـرايط احـراز الزم در    رزمندگان(د باشمي رزمندگان با استخدامي، سهميه درصد پنج مشمولين در اولويت انتخاب -
 اولويت در مذكور سهميه مشمولين ساير و) نداشب مي معاف آزموندر  حدنصاب شرط از حد سهميه تعيين شده در آزمون استخدامي و داشتن شرايط

 .پرداخت خواهند رقابت به خود بين در و داشته قرار بعدي
 .مي پذيرد صورت داوطلبان ساير با رقابت طريق از ايثارگران استخدامي سهميه بر مازاد استخدام -

مصـوب  ... ماده واحده قانون اسـتخدام جانبـازان، اسـراء و     3مرجع تعيين مدت خدمت داوطلبانه حضور در جبهه به استناد تبصره  :توجه 
نحـوه تعيـين مـدت خـدمت     . مجلس شوراي اسالمي حسب مورد با سپاه پاسداران انقالب اسالمي و يا جهاد كشاورزي مي باشـد  7/10/1367

 .ر ارگانها به عهده كمسيون مركب از سپاه پاسداران انقالب اسالمي، جهاد كشاورزي و ارگان مربوطـه خواهـد بـود   داوطلبانه اعزامي از سوي ساي
 .سربازان وظيفه داراي كارت ايثار مشمول سهميه رزمندگان نمي باشد

 : نتيجه اعالم نحوه

هـاي اجرايـي منضـم بـه بخشـنامه شـماره        دسـتگاه براساس دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي استخدام افراد در 
، )معاونت توسعه مـديريت و سـرمايه انسـاني رئـيس جمهـور سـابق      (ريزي كشور  سازمان مديريت و برنامه 19/07/1393مورخ  9757/93/200

 : پذيرد تعيين حد نصاب و انتخاب افراد به شرح ذيل صورت مي
 تعيين حدنصاب) الف

استخدام جهت معرفي به گزينش و يا انجام مصاحبه اسـتخدامي، كسـب حدنصـاب الزم در آزمـون كتبـي در      شرط اوليه انتخاب داوطلبان 
 : باشدامتحان مشترك فراگير مطابق شرايط ذيل مي

هاي عمومي و تخصصي با وزن برابر محاسبه و براساس مجموع پس از برگزاري امتحان مشترك فراگير، نمرات داوطلبان به تفكيك حيطه -
 .آيددست مي ات بهنمر

محاسبه و مبناي ساير مراحـل انتخـاب    آن آزمونمجموع باالترين نمره مكتسبه در %) 50(آزمون، پنجاه درصد در براي تعيين حدنصاب  -
 .گيرد داوطلبان قرار مي

از  كارنامه آزمون كتبي، داوطلبان فاقد حدنصاب، از ساير مراحل استخدامي حذف و صرفاً آزمونپس از تعيين حدنصاب در هر : 1تذكر
 .طريق سامانه امتحانات جهت اطالع براي آنها قابل مشاهده خواهد بود

استخراج فهرست افراد داراي حدنصاب صرفاً بر اساس ميانگين نمره عمومي و اختصاصي خواهد بود و در اين مرحله امتيـازات  : 2تذكر
بـراي  به عبارت ديگر امتيـازات بـومي و كاركنـان قـراردادي     . خواهد شدن وسايرامتيازات عملكاركنان قراردادي  امتيازت يابومي و 

 .كه حدنصاب الزم را كسب كرده باشند شدبراي داوطلباني اعمال خواهد ، صرفاً استخراج فهرست اسامي چند برابر
 .كند نمي ايجاد استخدامي حق گونه هيچ فراگير مشترك آزمون در الزم نمره نصاب حد كسب: 3تذكر
 : از بين دارندگان حدنصاب) ظرفيت برابر چندانتخاب (مراحل استخدام گزينش علمي ) ب

 .گيرندهاي استخدام كننده قرار مي بندي هريك از دستگاه در اين مرحله داوطلبان داراي حدنصاب براساس انتخاب خود در تقسيم -1
با ) يتخصص طهيح يبرا%) 60(و شصت درصد  يعموم طهيح يبرا%) 40(با وزن چهل درصد (آنان كل اوليه انتخاب افراد براساس نمره  -2

 .ردپذي يدر هر شغل و محل مورد تقاضا صورت م رشيپذ تيبرابر ظرفچند به تعداد درنظر گرفتن موارد ذيل 
، نمـره مكتسـبه   )4/1(وچهار دهم كي بيشهرستان با ضر ي، و بوم)2/1(ودو دهم كي بياستان با ضر يداوطلبان بومكل اوليه نمره  -1-2

 .شود ميمحاسبه  در صورت كسب حد نصاب آزمون ياز آزمون و مصاحبه استخدام طهيدر هر ح
 ياز دسـتگاه هـا   كيـ باشند، به ازاء هر سال سابقه خدمت در هـر   يشماره شناسه م يكه دارا يبه نمرات مكتسبه كاركنان قرارداد -2-2
امتحـان   هـاي  طـه ياز ح كيـ نمره كـل، در هر %) 20(درصد  ستيدو درصد و حداكثر تا ب ،صرفاً در صورت كسب حد نصاب آزمون يياجرا

 .آنان اضافه خواهد شد يمشترك و مصاحبه استخدام

 ) : انتخاب يك برابر(معرفي به گزينش ) ج
بـراي  %) 70(آنـان بـا وزن هفتـاد درصـد     كل نهـايي  پس از برگزاري مصاحبه استخدامي، معرفي افراد به گزينش براساس مجموع نمره  -1

در مصـاحبه   "ب"در بنـد   "2-2"و  "2-1"بـا درنظـر گـرفتن مـوارد     (براي مصاحبه اسـتخدامي  %) 30(امتحان مشترك فراگير و سي درصد 
 .خواهد بودكل نهايي ترتيب نمره  ، به تعداد يك برابر ظرفيت پذيرش به)استخدامي
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آنان با وزن كل اوليه براساس مجموع نمره  نش،يحدنصاب به گز يافراد دارا يمعرف يبرا ،يخداممصاحبه است يدر صورت عدم برگزار -2
، )"ب"در بند  "2-2"و  "2-1"با درنظر گرفتن موارد (ي تخصص طهيح يبرا%) 60(و شصت درصد  يعموم طهيح يبرا%) 40(چهل درصد 

 .شود مياقدام  رشيپذ تيبرابر تعداد ظرف
 : تذكرات

بـاالتر   و كارشناسـي  تخصصـي،  مشاغل در استخدام جهت شرايط واجد افراد اطالعات اوريفنّ عمومي و پايه هايمهارت احراز منظور به -1
 گـزينش،  تاييـد  اعـالم  از پـس  مـاه  يـك  حداكثر موظفند نهايي شدگان پذيرفته )كشوري خدمات مديريت قانون) 42(ماده  دو تبصره موضوع(

 ريـزي  برنامـه  و مديريت سازمان توسط شده صالحيت تاييد سساتؤم و مراكز از صادره) ICDL(گانه  هفت هاي مهارت كسب به مربوط مدارك
 .نمايند ارائه، به دستگاه ذي ربط  را كشور
 در موظفنـد  ،شده،  صـادر نگرديـده   صالحيت تعيين مراكز از آنان نامه گواهي يا و باشند مي مذكور هاي نامه گواهي فاقد كه كساني :توجه-
 آمـوزش  مركـز  سـايت  »هشـد  صـالحيت  تعيين موسسات« عنوان با »يآموزش موسسات سنجي اعتبار« بخش در كه شده تعيين مراكز از يكي

 .نمايند ارايه را مذكور نامه گواهي سطح، تعيين آزمون در شركت از پس باشد، مي مشاهده قابل www.smtc.ac.ir آدرس با دولتي مديريت
 احراز شرايط در شده اعالم تحصيلي مقاطع از تر پايين تحصيلي مدارك دارندگانهمچنين  و  مورد نظرن در مقاطع تحصيلي دانشجويا -2

 عالي آموزش موسسات و ها دانشگاه از صادره معادل تحصيلي مدارك دارندگان استثناي به (معادل مدارك همچنين و آگهي در مذكور مشاغل
 سـازمان  جـامع  آزمـون  در كـه  وقـت  جمهور رئيس انساني سرمايه و مديريت توسعه معاونت يا و كشور ريزيبرنامه و مديريت سازمان و كشور

حـق شـركت   ) دارند علمي ارزش با باالتر مقاطع در تحصيل ادامه امكان بر مبني گواهي و اندشده قبول و نموده شركت كشور آموزش سنجش
 .در آزمون ندارند

نامه شركت دارندگان مدارك معادل و غيررسمي در آزمونهاي ورودي مقاطع  آيين«مدرك معادل بايد واجد شرايط مفاد كليه دارندگان : 1تذكر 
از سوي  28/5/1392مورخ  77633/2بخشنامه شماره  كه طي» شوراي گسترش آموزش عالي 15/4/92مورخ  845باالتر، مصوب جلسه 

 .گاهها و موسسات آموزش عالي ارسال گرديده است، باشندمعاونت محترم آموزشي وزارت متبوع به كليه دانش
 .دنمي گرديند آزمون حذف آدر صورت ثبت نام اين افراد در زمان بررسي مدارك از فر -2
 نتيجه اعالم از پس ماه 2 حداكثر، استخدامي آزمون در شدن پذيرفته صورت در اسالمي آزاد دانشگاه التحصيالن فارغ تحصيلي مدارك -3

 .برسد مذكور دانشگاه مركزي سازمان ييدأت به بايستي
 و مصـاحبه  زمـان  در نـاقص  صورت به مدارك ارائه يا و آگهي متن در شده اعالم شرايط و ضوابط دقيق رعايت عدم از ناشي مسئوليت -4

 خـالف  اطالعـات  عمد به يا اشتباه به داوطلب شود محرز ،جذب و مسابقه آزمون، مراحل از مرحله هر در و بود خواهد داوطلب برعهده گزينش
 و لغـو  مزبـور  حكم استخدامي، حكم صدور صورت در و گرديده محروم بعدي مراحل انجام از است، آگهي در مندرج شرايط فاقد يا و داده واقع
 .شود مي بالاثر
 صـالح  ذي مراجع ييدأت از پس شدگان پذيرفته اسامي و باشدمي ميسر گزينش مراحل طي از پس آزمون شدگان پذيرفته نهايي انتخاب -5

 داوطلبان اطالع به  www.sanjesh.org نشاني به استخدامي مسابقات يا امتحانات ي مربوط و سامانهها سازمان و ها دستگاهدرگاه  طريق از
 .رسيد خواهد
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پيش بين هواشناسي، كارشناس مطالعات و تحقيقات هواشناسي هواشناســي عمــومي، رياضــي عمــومي و معــادالت  
 ديفرانسيل، فيزيك عمومي

 81 هواشناسي

اقتصاد كالن و ماليـه عمـومي، اصـول حسـابداري،      كارشناس برنامه و بودجه
هـاي مـديريت، بودجـه ريـزي و حسـابداري       وريئت

 دولتي

 116 امور برنامه و بودجه

، كارشـناس امـور   1/كارشناس امور اداري، كارشناس امـور اداري 
 ، كارگزين11كارشناس امور اداري ،2/اداري

هاي مديريت و تجزيه و تحليل سيسـتم هـا،    وريئت
هـاي   وريئمديريت منابع انساني و رفتار سازماني، ت

مــديريت دولتــي، حقــوق اداري و قــانون مــديريت 
 دمات كشوريخ

 132 امور اداري

عمومي (، حقوق جزا )مدني، تجارت و اداري(حقوق  11كارشناس حقوقي، كارشناس حقوقي
 )مدني و كيفري(، ايين دادرسي )و اختصاصي

 139 كارشناس حقوقي

كارشناس امور خبري، كارشناس روابط عمومي، كارشناس روابط 
 11عمومي 

اجتمـاعي،  اصول روابط عمـومي، مبـاني ارتباطـات    
مبـــاني ســـازمان و مـــديريت، ايـــين نگـــارش در 

 نگاري و روابط عمومي روزنامه

 141 روابط عمومي

افزار رايانـه، كارشـناس شـبكه، كارشـناس      كارشناس امور سخت
 11، كارشناس شبكه2/، كارشناس شبكه1/شبكه

معماري كامپيوتر، شبكه هاي كامپيوتري و امنيـت  
 الكترونيكيشبكه، مدارهاي منطقي و 

كارشناس شبكه و سخت 
 افزار

145 

ــاتومي،    ، پزشك متخصصعمومي پزشك ــوژي و ان ــي، فيزيول ــاتولوژي،  داروشناس پ
 ترمينولوژي

 151 پزشك

جراحي دهان،فك ، بيماري هاي دهان،فك و صورت دندان پزشك
، درمـان ريشـه  ، راديولوژي فـك و صـورت  ،و صورت

 دندانپزشكي كودكان ،پريو

 2439 پزشكدندان

خــدمات  مســئول، حســابرس، 11بــازرس، حســابدار، حســابدار 
 11مالي

اصول حسـابداري، حسـابداري دولتـي، حسـابداري     
 مالي، بودجه

 155 امور مالي

باكتري، ويروس، انگـل و  (ميكروبيولوژي اختصاصي  كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي
ــارچ شناســي ، روش هــاي ازمايشــگاهي كنتــرل )ق

، ايمني و )فراورده هاي بيولوژيكيغذا، دارو و (كيفي
ــديريت    ــرداري و م ــه ب ــاتولوژي، نمون ــال پ كلينيك

 ازمايشگاه

 157 كارشناس ازمايشگاه

، كارشـناس  2، كارشناس برنامه ريـزي  1كارشناس برنامه ريزي 
 ريزي  ، كارشناس برنامه11برنامه ريزي

اصول و مباني مديريت و بهره وري، اصول و مبـاني  
 وسعه، اصول و مباني علم اقتصادبرنامه ريزي و ت

 161 كارشناس برنامه ريزي

گـر سيسـتم، كارشـناس     نويس سيستم، كارشناس تحليـل  برنامه
 2، كارشناس تحليلگر سيستم 1تحليلگر سيستم 

تحليل و طراحي سيستم، پايگاه داده ها، زبان هـاي  
 برنامه نويسي

كارشناس تحليل گر و 
 برنامه نويس سيستم

178 

اصول روابط بين الملل، سازمان هاي بـين المللـي،    الملل روابط بينكارشناس 
حقوق بين الملـل عمـومي، مطالعـات منطقـه اي و     

 مسايل سياسي و اقتصادي جهان سوم

 179 روابط بين الملل

مباني و نظريه هاي فرهنگي، مـديريت سـازمان هـاي     كارشناس امور فرهنگي
 حقيقفرهنگي، برنامه ريزي امور فرهنگي، روش ت

 181 كارشناس امور فرهنگي

مديريت و تشريفات هتل، مباني ارتباطات و روابـط   كارشناس اطالعات و جهانگردي
 عمومي، شناخت و روحيات ملل، جاذبه هاي ايران

كارشناس اطالعات و 
 جهانگردي

184 
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مباني نظـري معمـاري، بيـان معمـاري و معمـاري       كارشناس معماري
معماري و شـوراي عـالي   منظر، قوانين شهرسازي و 

شهرسازي و معمـاري، تحليـل و طراحـي فضـاهاي     
 معماري و شهري

 242 كارشناس معماري

، مهندسـي  1مهندس راه و ساختمان، مهندس راه و سـاختمان  
 3، مهندسي راه و ساختمان 2راه و ساختمان 

طراحي و نظارت سازه هاي فلزي و بتني، تكنولوژي 
و طرح هندسي راه،  و مقاومت مصالح، نقشه برداري
 جزييات ساختمان و خاك وپي

 243 امور عمراني

، شناسايي و مطالعه اسناد و كتيبه ها، روش تحقيق بررسي اسناد و مدارك كارشناس
فهرسـت نويسـي   ، مديريت اسناد و گزارش نويسـي 

كليـات مبـاني    ،نسخه هاي خطي و اسناد تـاريخي 
 علم تاريخ

 1243 بررسي اسناد و مدارك

مسايل اقتصاد ايران، اقتصـاد خـرد و كـالن، امـار و      كارشناس مطالعات اقتصادي
 اقتصادسنجي، زبان تخصصي

كارشناس مطالعات 
 اقتصادي

1248 

كارشناس امار كشـوري، كارشـناس امـار موضـوعي، كارشـناس      
 11امار

مفاهيم و روش هاي امـاري، احتمـال و كـاربرد ان،    
 رگرسيون، روش هاي نمونه گيري

 1276 كارشناس امار موضوعي

ـاربرد   كارشناس امور پژوهشي روش تحقيق، سنجش و ارزشيابي آموزشي،  آمار و ك
ــه   ـاني،  نظري ــوم انسـ ــه  آن در عل ـاي جامع ــي و  هـ شناس

 ها شناسي سازمان جامعه

 1277 كارشناس امور پژوهشي

، 11، مهندس بـرق، مهنـدس بـرق   11مهندس ارتباط ومخابرات
 18، مهندس برق13برق، مهندس 12مهندس برق

مدار الكتريكي، ماشين هاي الكتريكي، الكترونيـك،  
 بررسي سيستم هاي قدرت

 1264 برق

ريزي اموزشي، روش تحقيق و امار،  مديريت و برنامه 11كارشناس امور اموزشي، كارشناس امور اموزشي 
رفتار سازماني ، منابع انسـاني،  (هاي مديريت  وريئت

 و اندازه گيري، سنجش )اصول مديريت  

 1274 كارشناس امور اموزش

حقوق اساسـي و اداري، اخـالق حرفـه اي و فرهنـگ      11مأمور حراست، مامور حراست
 سازماني، مباني سازمان و مديريت، مباني حفاظت

 1278 مامور حراست

نقشه برداري عمومي، اصـول و مبـاني سيسـتم هـاي      ، نقشه بردار11مهندس نقشه برداري
 ودزيئمكاني، اصول مباني سنجش از دور، ژاطالعات 

 1292 نقشه برداري

مباحث عمومي شهرسازي در ايران، تـاريخ شهرسـازي،    ، كارشناس شهرسازي2كارشناس راه، ساختمان و شهرسازي
 مباني و تكنيك هاي برنامه ريزي شهري

 1293 شهرسازي

نقشه بردار و كارتو گراف GISودزي، نقشه برداري، ئفتوگرامتري و ژ كارتوگراف، نقشه بردار 1294 

ترافيك پيشرفته، تحليل و طراحي روسـازي پيشـرفته،    كارشناس امور حمل و نقل
 طرح هندسي راه پيشرفته، رياضيات عالي مهندسي

 1295 1حمل و نقل

وري تئـ برنامه ريزي و كنتـرل پـروژه، اصـول مـديريت و      كارشناس امور فني صنايع
 ري احتمال و امار مهندسيتئوسازمان، اقتصاد مهندسي، 

 1296 صنايع

 1297 امالك و حقوقي حقوق مدني، حقوق تجارت، ايين دادرسي مدني كارشناس ثبت اسناد و امالك

مباني نظري برنامه ريزي و طراحي شهري و منطقه  كارشناس برنامه ريزي شهري، كارشناس طراحي شهري
ريزي و اي، روشها و شيوه هاي مباني نظري برنامه 

طراحــي شــهري و منطقــه اي، جغرافيــاي شــهري 
 پيشرفته

طراحي و برنامه ريزي 
 شهري

1298 
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اقتصاد خرد و كـالن، امـار و روش تحقيـق، مبـاني      كارشناس امور اقتصادي، كارشناس علوم اجتماعي
 جامعه شناسي

مطالعات اقتصادي و 
 اجتماعي

1299 

معمــاري، مبــاني نظــري حفاظــت و مبــاني نظــري  كارشناس مرمت، كارشناس معماري
 مرمت ابنيه و بافت هاي واجد شرايط

 1300 مرمت و معماري

امار و رياضي، فيزيك عمومي، هواشناسي عمـومي،   كارشناس پردازش داده هاي هواشناسي
 نويسي و برنامه پايگاه داده

 1302 پردازش داده هواشناسي

ارتباطـات  كارشناس تجهيزات هواشناسي، كارشناس زير ساخت 
 هواشناسي

رياضـــي مهندســـي، فيزيـــك عمـــومي، مـــدار و  
 الكترونيك، هواشناسي عمومي

تجهيزات و ارتباطات 
 هواشناسي

1304 

، )3(پرســتار، پژوهشــگر ســالمت، كارازمــاي مــديريت ســالمت 
 ، 2، كارازماي مديريت سالمت 1كارازماي مديريت سالمت 

گزارش سـازمان جهـاني سـالمت تـامين منـابع در      
م سالمت بـه سـوي پوشـش همگـاني، اقتصـاد      نظا

راهنمـاي  (بهداشت براي كشورهاي در حال توسعه 
 ، نظام هاي بيمه سالمت)عملي

برنامه ريزي بيمه سالمت 1306 

-9-8-6-4-3-2مباحـث  (مقررات ملي سـاختمان   1كارشناس راه، ساختمان و شهرسازي
 راه،، ايستايي و مقاومت مصـالح، روسـازي   )21و19

 2800ايين نامه 

كارشناس راه و ساختمان 1307 

 1309 هواشناسي همديدي هواشناسي عمومي، امار و رياضي، فيزيك عمومي 1كارشناس هواشناس همديدي 

فيزيولوژي ورزش، سنجش واندازه گيري در تربيـت   كارشناس حرفه اي ورزش، كارشناس ورزش و جوانان
ــدني، مــديريت برگــزاري مســابقات   ــدادهاي ب وروي

 ورزشي، اناتومي

 1310 كارشناس ورزش

كارشناس توسعه اقتصـادي و منـابع مـالي خـارجي، كارشـناس      
 مطالعات اقتصادي

مديريت مالي، سرمايه گذاري و بازاريابي، اقتصاد خرد 
 و كالن، رياضيات و امار، زبان تخصصي مالي و اقتصاد

 1312 كارشناس اقتصادي

طرح هندسي پيشرفته، تحقيق درعمليات، مكانيك  حمل و نقل كارشناس امور برنامه ريزي
 خاك و پي سازي، برنامه ريزي حمل ونقل

 1314 2حمل و نقل

اشنايي با سازمان ملي استاندارد ايـران، اشـنايي بـا     كارشناس امور استاندارد
ــدوين   ــا ت ــوانين و مقــررات اســتاندارد، اشــنايي ب ق

 استانداردهاي ملي

 2324 كارشناس استاندارد

بازرگاني بـين المللـي، سـازمانهاي پـولي ومـالي بـين        كارشناس بازرگاني خارجي
 المللي، اقتصاد بين الملل، رفتار سازماني بين المللي

 2325 بازرگاني خارجي

اصول وشيوه هاي نقـل وانتقـاالت پـولي واعتبـاري      كارشناس مطالعات اقتصادي
بين المللي، شـيوه هـا وسـازوكارهاي تجـارت بـين      
المللي، پيمان ها وسازمانهاي اقتصادي بين المللـي،  

 اصول حل وفصل اختالفات تجاري بين المللي

 2326 مطالعات اقتصادي

، حقـوق  طحقوق مالكيت ادبي ، هنري وحقوق مرتب مالكيت فكري/ كارشناس حقوقي 
 مالكيت صنعتي، حقوق بين الملل عمومي

 2329 حقوق مالكيت فكري

حقوق مدني و سياسي، حقوق اقتصادي ، اجتمـاعي   بشر حقوق/ كارشناس حقوقي
 وفرهنگي، حقوق همبستگي

 2330 حقوق بشر

 2339 ارتباط و مخابرات واج، انتن، ماكرويوممدار هاي مخابراتي، ميدان ها وا كارشناس ارتباط و مخابرات

بوع تابستاني، تاسيسات حرارتي مركـزي،  طتهويه م مهندس تاسيسات
ساختمان، تاسيسات الكتريكـي   يتاسيسات بهداشت

 ساختمان تاسيسات تعمير و نگهداري ،ساختمان

 2341 مهندسي تأسيسات

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com


11 

  هاي شغلي و مواد آزمون هريك از آنها كد و عناوين خوشه-1جدول شماره 

 كد خوشه عنوان خوشه مواد آزمون ها شغل

مفاهيم ونظريه هاي جغرافيايي سياسي، جغرافيـاي   جغرافياي سياسي/ كارشناس امور سياسي 
محض با تاكيد بر مرزهاي ايران، جغرافيا و راهبـرد  

 )منطقه اي وجهاني(وپلتيك ئملي، نظام هاي ژ

جغرافياي / امور سياسي 
 سياسي

2351 

ت بـين الملـل،   سنظريه هاي روابط بين الملل، سيا روابط بين الملل/ كارشناس امور سياسي 
 تاريخ روابط بين الملل، سازمانهاي بين المللي

امور سياسي روابط بين 
 الملل

2353 

استاتيك و مقاومت مصالح، مكانيك خـاك، متـره و    11مهندس ساختمان
رد پروژه، طراحي و اجراي سازه هاي فـوالدي و  براو

 بتني

 2395 ساختمان

مبــاني ســازمان و مــديريت، امــار و روش تحقيــق،  11كارشناس خدمات مشتركين
 روانشناسي عمومي، اصول حسابداري

 2396 خدمات مشتركين

شيمي تجزيه، شيمي فيزيـك، خـوردگي و رسـوب     11كارشناس ازمايشگاه فيزيك و شيمي
 مكانيك سياالتگذاري، 

ازمايشگاه فيزيك و 
 شيمي

2397 

اصول ايمني، بهداشت محيط كار، عوامل فيزيكي و  11كارشناس ايمني و حفاظت كار
 شيميايي محيط كار، مديريت ايمني و ريسك

 2398 ايمني و حفاظت كار

، مهنـدس  11 آب، مهنـدس منـابع   11 آبكارشناس ازمايشگاه 
، 14 آب، مهنـدس منـابع   13 آب، مهندس منـابع  12 آبمنابع 

، مهندسـي منـابع   15 آب، مهندسي منابع 17مهندس منابع اب
 16 آب

ولوژي، هيـدرولوژي،  ئهيدروليك و سياالت، هيدروژ
 زمين شناسي

 2399 آبمنابع 

، كارشناس ابياري و كشـاورزي  11كارشناس ابياري و كشاورزي 
 16، كارشناس ابياري و كشاورزي 13

هيــدروليك و هيــدرولوژي، سيســتم هــاي ابيــاري، 
و خاك  و گياه، ساختمان هـاي انتقـال و    آبرابطه 
 توزيع

 2400 كشاورزي

ــادي   ــاي اقتص ــي ه ــناس بررس ــه و  11كارش ــناس برنام ، كارش
 11بودجه

اصول تنظـيم بودجـه، اصـول حسـابداري، توسـعه      
 اقتصادي و برنامه ريزي، اقتصاد خرد و كالن

 2403 اقتصاد

مقاومـــــت مصـــــالح و طراحـــــي اجـــــزاي     12، مهندس مكانيك11س مكانيك، مهندس مكانيك مهند
انتقــال و  ترموديناميك،مكانيــك ســياالت،مكانيكي
 ديناميك و ارتعاشات،حرارت

 2404 مكانيك

نظريه هاي جامعه شناسي، روش تحقيق وامـار، اصـول    كارشناس مطالعات اجتماعي
 ايرانومباني مديريت، بررسي مسايل اجتماعي 

 2434 مطالعات اجتماعي

مديريت وبرنامه ريزي اموزشـي، روش تحقيـق وامـار،     كارشناس امور اموزش عالي
رفتــار ســازماني ،منــابع   (هــاي مــديريت   وريئــت

 ، سنجش وارزشيابي اموزشي)انساني،اصول مديريت

 2435 اموزش عالي

مفاهيم و روش هاي اماري، احتمال ،  2و  1رياضي  1كارشناس امار موضوعي 
 رگرسيون ،گيري هاي نمونه روش، و كاربرد ان، 

امار موضوعي گروه عمران 2437 

 2440 مترجم زبان فرانسه دستورزبان، واژگان، درك مطلب مترجمي زبان فرانسه

 2441 مترجم زبان انگليسي دستورزبان، واژگان، درك مطلب مترجم زبان انگليسي

 2442 مترجمي زبان عربي دستورزبان، واژگان، درك مطلب زبان عربيمترجمي 

 2443 مترجمي زبان الماني دستورزبان، واژگان، درك مطلب مترجمي زبان الماني
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  هاي شغلي و مواد آزمون هريك از آنها كد و عناوين خوشه-1جدول شماره 

 كد خوشه عنوان خوشه مواد آزمون ها شغل

 2444 مترجم زبان روسي دستورزبان، واژگان، درك مطلب مترجمي زبان روسي

 2445 زبان اسپانياييمترجم  دستورزبان، واژگان، درك مطلب مترجمي زبان اسپانيايي

 2446 مترجم زبان ايتاليايي دستورزبان، واژگان، درك مطلب مترجمي زبان ايتاليايي

 2447 مترجم زبان اذري دستورزبان، واژگان، درك مطلب مترجمي زبان اذري

 2448 مترجم زبان چيني دستورزبان، واژگان، درك مطلب مترجمي زبان چيني

ــي   دستورزبان، واژگان، درك مطلب استانبوليمترجمي زبان تركي  ــان تركـ ــرجم زبـ متـ
 استانبولي

2449 

 2450 مترجم زبان اردو دستورزبان، واژگان، درك مطلب مترجمي زبان اردو

 2451 مترجم زبان كره اي دستورزبان، واژگان، درك مطلب مترجمي زبان كره اي

 2452 مترجم زبان ارمني دستورزبان، واژگان، درك مطلب مترجمي زبان ارمني

 2453 مترجم زبان صربي دستورزبان، واژگان، درك مطلب مترجمي زبان صربي

 2454 مترجم زبان ژاپني دستورزبان، واژگان، درك مطلب مترجمي زبان ژاپني

طريق آزمون عمومي نرسد، جذب افراد از ) نفر 20تعداد (در صورتي كه تعداد متقاضيان عنوان شغلي مترجمي به حد معيني  -*
 .و مصاحبه صورت خواهد گرفت
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 كد و نام استان، نام و كد شهرستان-2جدول شماره 
 كد و نام استان   وكد شهرستان  نام

 ، شبستر)1017(  ، سراب)1025( ، خداآفرين)1016(  ، چاراويماق)1014( ، جلفا)1012( ، تبريز)1010(  ، بناب)1009( آباد ، بستان)1006( ، اهر)1005( ، اسكو)1001( آذرشهر
 ).1041( و هشترود) 1040(  ، هريس)1038( ، ورزقان)1036(  ، ميانه)1032( ، ملكان)1029( ، مرند)1028( ، مراغه)1026( ، كليبر)1023( شير ، عجب)1021(

 آذربايجان

  شرقي
10 

  ، سـلماس )1124(  ، سردشت)1123( ، خوي)1119( ، چايپاره)1117( ، چالدران)1115( ، تكاب)1113( ، پيرانشهر)1111( ، پلدشت)1109( ، بوكان)1106(  ، اشنويه)1104(  اروميه
 ).1140(  و نقده) 1138(  ، مياندوآب)1135( ، مهاباد)1133( ، ماكو)1131( ، شوط)1129( دژ ، شاهين)1127(

 آذربايجان

  غربي 
11 

12  اردبيل ).1225( و نير) 1222(  ، نمين)1219( شهر ، مشگين)1215(  ، گرمي)1213( ، كوثر)1201( ، سرعين)1211(  ، خلخال)1208( آباد ، پارس)1205( سوار ، بيله)1202(  اردبيل
 ، خوانسـار )1317( شـهر  ، خمينـي )1316( ، چادگان)1314(  وكرون ، تيران)1325(  ، بويين مياندشت)1312(  ، برخوار)1310( ، اصفهان)1304( ، اردستان)1302(  وبيدگل آران

، )1329(  ، فالورجـان )1327( ، فريدونشـهر )1326( ، فريـدن )1324( ، شهرضـا )1322( شهروميمه ، شاهين)1320(   ، سميرم)1321( ، دهاقان)1340( ، خوروبيابانك)1318(
 ).1345( طنزو ن) 1342( آباد ، نجف)1341( ، نائين)1338( ، مباركه)1336(  ، لنجان)1334( ، گلپايگان)1332(  كاشان

13  اصفهان

 40 الـبرز ).4010( و نظرآباد) 4008( ، كرج)4012(  ، فرديس)4005( ، طالقان)4003( ، ساوجبالغ)4007( اشتهارد
14  ايالم ).1418(  و مهران) 1419( ، ملكشاهي)1415(  ، چرداول)1414( ، سيروان)1412(  ، دهلران)1410( شهر ، دره)1408(  ، بدره)1407( ، ايوان)1405(  ، ايالم)1403( آبدانان
15 بوشهر ).1522(  و گناوه) 1520(  ، كنگان)1519(  ، عسلويه)1518( ، ديلم)1516( ، دير)1514( ، دشتي)1511(  ، دشتستان)1506( ، جم)1504(  ، تنگستان)1502( بوشهر

  ، شـميرانات )1615(  ، ري)1612( كـريم  ، ربـاط )1609( ، دماونـد )1607( ، تهـران )1633( پيشـوا ، )1616(  ، پـرديس )1604( ، پاكدشـت )1610( ، بهارستان)1602( اسالمشهر
16  تهران ).1636(  و ورامين) 1625( ، مالرد)1635(  ، قرچك)1623( ، قدس)1627( ، فيروزكوه)1624( ، شهريار)1620(

 و  چهارمحال  ).1717(  و لردگان) 1713( ، كيار)1712( ، كوهرنگ)1710(  ، فارسان)1709( ، شهركرد)1707(  ، سامان)1706(  ، بن)1705(  ، بروجن)1701(  اردل

  بختياري 
17

و ) 1815( ، قائنـات )1811(  ، فـردوس )1825( ، طبس)1808( ، سربيشه)1807( ، سرايان)1813( ، زيركوه)1805( ، درميان)1801( ، خوسف)1802( ، بيرجند)1810( بشرويه
جنوبي  خراسان ).1818(  نهبندان 18

 آباد ، خليل)1928( ، چناران)1926( ، جوين)1923( ، جغتاي)1922(  حيدريه ، تربت)1916( جام ، تربت)1909( ، تايباد)1906( ، بينالود)1905( ، بردسكن)1901( ، بجستان)1908( باخرز
 ، قوچان)1912( ، فيروزه)1949( ، فريمان)1947( ، سرخس)1945( ، سبزوار)1920( ، زاوه)1940( رشتخوار، )1937( ، درگز)1942( ، داورزن)1941( ، خوشاب)1934(  ، خواف)1930(
 ).1965( و نيشابور) 1962( والت ، مه)1960( ، مشهد)1957( ، گناباد)1955( ، كالت)1953( ، كاشمر)1951(

رضوي  خراسان 19

شمالي  خراسان ).2016( وسملقان و مانه) 2017( ، گرمه)2013( ، فاروج)2011(  ، شيروان)2003(  رازوجرگالن، )2008( ، جاجرم)2005( ، بجنورد)2002( اسفراين 20
 بهبهـان ، )2120( ، بندرماهشـهر )2110( ، بـاوي )2117( ملـك  ، بـاغ )2115( ، ايـذه )2112( ، اهواز)2109( ، انديمشك)2107( ، انديكا)2104( ، اميديه)2121( ، آغاجاري)2102( آبادان

، )2140( ، شوشـتر )2138(  ، شـوش )2135( ، شـادگان )2134( ، رامهرمـز )2132( ، رامشـير )2131( آزادگـان  ، دشـت )2129( ، دزفول)2125( ، خرمشهر)2111(  ، حميديه)2124(
 ).2151( و هويزه) 2150( ، هنديجان)2148( ، هفتگل)2146(  ، مسجدسليمان)2144( ، اللي)2142( ، گتوند)2166( كارون

21  خوزستان

22  زنجان ).2216(  نشان و ماه) 2214( ، طارم)2201( ، سلطانيه)2212(  ، زنجان)2209( ، خرمدره)2208(  ، خدابنده)2204( ، ايجرود)2202( ابهر
23  سمنان ).2308( و ميامي) 2313( ، مهدي شهر)2311( ، گرمسار)2307( ، شاهرود)2304( ، سمنان)2302(  ، دامغان)2309( آرادان

 ، فنـوج )2430( ، سـيب سـوران  )2429( ، سـرباز )2425( ، سراوان)2422( ، زهك)2418(  ، زاهدان)2414(  ، زابل)2411( ، دلگان)2408(  ، خاش)2406( بهار ، چاه)2403( ايرانشهر
 ).2435( و هيرمند) 2448( ، هامون)2446( نيمروز، )2440( شهر ، نيك)2419( ، ميرجاوه)2416( ، مهرستان)2433( ، كنارك)2438( ، قصرقند)2437(

 و   سيستان

  بلوچستان
24

 ، رستم)2522(  ، داراب)2519( ، خنج)2516( بيد ، خرم)2581( ، خرامه)2515( ، جهرم)2510( ، پاسارگاد)2509( ، بوانات)2507( ، اقليد)2504( ، استهبان)2502(  ، ارسنجان)2501( آباده
ـا )2538( ، فراشبند)2536( ، شيراز)2531( ، سروستان)2528(  ، سپيدان)2526( دشت ، زرين)2524(  ، كـوار )2551( ، كـازرون )2546( ، قيروكـارزين )2543( ، فيروزآبـاد )2541( ، فس
 ).2576( ريز و ني) 2571( ، مهر)2568(  ، ممسني)2565( ، مرودشت)2561( ، المرد)2558( ، الرستان)2557( ، گراش)2535(

25  فارس

26  قزوين ).2619(  و قزوين) 2614(  ، تاكستان)2610( زهرا  ، بوئين)2604( ، البرز)2606( ، آوج)2602( آبيك
27  قم ).2704(  قم
28  كردستان ).2827(  و مريوان )2823( ، كامياران)2822(  ، قروه)2819(  ، سنندج)2817( ، سقز)2814( ، سروآباد)2812(  ، ديواندره)2809( ، دهگالن)2807( ، بيجار)2802( بانه

 ، ريگـان )2921( ، رودبـارجنوب )2918( ، رفسـنجان )2914( ، راور)2902( ، رابر)2912( ، جيرفت)2908( ، بم)2905( ، بردسير)2903(  ، بافت)2915( ، انار)2901( ارزوئيه
، )2942( ، كوهبنـان )2940(  ، كرمان)2934( گنج ، قلعه)2907( ، فهرج)2943( فارياب، )2932( ، عنبرآباد)2929( ، شهربابك)2927(  ، سيرجان)2924( ، زرند)2923(

 ).2909( و نرماشير) 2946( ، منوجان)2944(  كهنوج
29  كرمان

، )3018( ، صـحنه )3016( ، سـنقر )3014( ذهـاب   ، سـرپل )3013( ، روانسـر )3011( ، داالهـو )3009( ، جـوانرود )3007( ، ثالث باباجاني)3004(  ، پاوه)3002(  آبادغرب اسالم
30  كرمانشاه ).3029(  و هرسين) 3027(  ، گيالنغرب)3025( ، كنگاور)3024( ، كرمانشاه)3020(  قصرشيرين

 و   كهگيلويه ).3113(  و لنده) 3116(  ، گچساران)3114(  ، كهگيلويه)3108( ، دنا)3110( ، چرام)3105( ، بهمئي)3103( ، بويراحمد)3115( باشت

 بويراحمد
31

  ، گرگـان )3222( ، گـاليكش )3215(  ، كاللـه )3213( ، كردكـوي )3212( آبـاد  ، علـي )3210( ، راميـان )3208(  ، تركمن)3205( ، بندرگز)3203( قال ، آق)3202( آزادشهر
32  گلستان ).3223(  و مينودشت) 3221( ، مراوه تپه)3219(  ، گنبدكاووس)3207( ، گميشان)3217(

، )3325( ، سـياهكل )3323( ، رودسـر )3319( ، رودبـار )3315( ، رضوانشـهر )3313( ، رشـت )3307( ، بندرانزلي)3306( ، املش)3304(  اشرفيه ، آستانه)3302( آستارا
33  گيالن ).3343(  و ماسال) 3341( ، لنگرود)3338(  ، الهيجان)3336(  ، فومن)3334(  ، طوالش)3329( سرا ، صومعه)3327(  شفت
) 3422(  ، سلسـله )3424( ، رومشكان)3418( ، دوره)3417( ، دورود)3415(  ، دلفان)3413( آباد ، خرم)3408( ، پلدختر)3407( ، بروجرد)3405( ، اليگودرز)3402( ازنا

34  لرستان ).3427( و كوهدشت
، )3530(  ، سـوادكوه )3527( ، سـاري )3523( ، رامسـر )3522(  ، چالوس)3520( ، جويبار)3517( ، تنكابن)3513( ، بهشهر)3512( ، بابلسر)3509( ، بابل)3503( آمل

، )3538( ، محمودآبـاد )3536( ، گلوگـاه )3521(  ، كالردشـت )3534( شـهر  ، قـائم )3532( ، فريـدونكنار )3516( آباد ، عباس)3533(  ، سيمرغ)3529( شمالي  سوادكوه
 ).3545( و نوشهر) 3543( ، نور)3539( ، نكاء)3528( مياندورود

35  مازندران

، )3604( ، فراهـان )3617( ، شـازند )3613( ، سـاوه )3612( ، زرنديـه )3610( ، دليجـان )3609( ، خنداب)3607(  ، خمين)3605(  ، تفرش)3603( ، آشتيان)3602(  اراك
36  مركزي ).3620( و محالت) 3618( كميجان
، )3722( ، خميـر )3720( آبـاد  ، حـاجي )3717(  ، جاسـك )3714( ، پارسيان)3712( ، بندرلنگه)3709( ، بندرعباس)3715( ، بشاگرد)3705( ، بستك)3702( ابوموسي

37  هرمزگان ).3734( و ميناب) 3730(  ، قشم)3728( ، سيريك)3726(  رودان
38  همدان ).3823(  و همدان) 3820( ، نهاوند)3816( ، مالير)3812(  ، كبودرآهنگ)3822( ، فامنين)3809(  ، رزن)3806( ، تويسركان)3804( ، بهار)3801( اسدآباد
39 يزد ).3920( و يزد) 3918( ، ميبد)3917( ، مهريز)3910( ، خاتم)3908(  ، تفت)3906( ، بهاباد)3907( ، بافق)3913( ، اشكذر)3905( ، اردكان)3902( ابركوه

 41 خارج از كشور .نام درج نمايند را در بند مربوط در تقاضانامه ثبت 9999باشد، كد  اقامت آنان خارج از كشور ميداوطلباني كه محل تولد، صدور شناسنامه و يا 
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 : بخش دوم
؛ اي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده ؛سازمان پزشكي قانون كشور ؛سازمان بيمه سالمت هاي اجرايي ادارات و دستگاه(: ها شامل ها و شرايط دستگاه شغل محل

سازمان  مين و مسكن؛سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران؛ سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي وعمومي، شركت مادر تخصصي؛ سازمان ملي ز
توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور؛ شركت مادر تخصصي عمران و شركت سهامي عمران شهرهاي جديد، مادر تخصصي؛ شركت مادر تخصصي ساخت و  هواشناسي؛

ن؛ وزارت امور اقتصادي و دارائي؛ وزارت امور خارجه؛ استاندارد؛ وزارت ورزش و جوانا ن؛ مركز توسعه تجارت الكترونيكي؛ سازمان مليبهسازي شهري ايران؛ مركز آمار ايرا
 ؛ وزارت نيروم، تحقيقات و فناوريووزارت عل

 

 
 هاي سازمان بيمه سالمت ايران فهرست شغل محل

 :شرايط اختصاصي
تحصيلي طع اسال براي مق 35فوق ليسانس و حداكثر تحصيلي سال تمام براي مقطع  33  سال تمام براي مقطع تحصيلي ليسانس، 30داشتن حداكثر  -

 .دكترا و دكتراي تخصصي
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10001 كارشناس امور اداري امور اداري ستاد تهران-تهران زن 2

 )فوق ليسانس(مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي:31912-)ليسانس(مديريت بازرگاني:31034: هاي تحصيلي مجاز رشته

 10002 حسابدار امور مالي ستاد تهران-تهران زن/ مرد  2

مديريت :31074-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت بيمه:31035-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابداري:30408 :هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مالي

برنامه ريزي بيمه سالمت چاراويماق-آذربايجان شرقي زن/ مرد  1  10406 پرستار

سالمتبرنامه ريزي بيمه  ورزقان-آذربايجان شرقي زن/ مرد  1  10407 پرستار

برنامه ريزي بيمه سالمت شوط-آذربايجان غربي زن/ مرد  1  10408 پرستار

برنامه ريزي بيمه سالمت كوار-استان فارس زن/ مرد  1  10409 پرستار

برنامه ريزي بيمه سالمت ملكشاهي-ايالم زن/ مرد  1  10410 پرستار

برنامه ريزي بيمه سالمت جم-بوشهر زن/ مرد  1  10411 پرستار

برنامه ريزي بيمه سالمت عسلويه-بوشهر زن/ مرد  1  10412 پرستار

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت خدمات پرستاري:31048-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(پرستاري:30218 :هاي تحصيلي مجاز رشته

برنامه ريزي بيمه سالمت ستاد تهران-تهران زن/ مرد  1  10003 پرستار

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت خدمات پرستاري:31048-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(پرستاري:30218 :هاي تحصيلي مجاز رشته
 )دكتري(اموزش بهداشت و ارتقاء سالمت:31929

برنامه ريزي بيمه سالمت كوهرنگ-ال و بختياريحچهارم زن/ مرد  1  10413 پرستار

برنامه ريزي بيمه سالمت كيار-و بختياري الحچهارم زن/ مرد  1  10414 پرستار

برنامه ريزي بيمه سالمت درميان-خراسان جنوبي زن/ مرد  1  10415 پرستار

برنامه ريزي بيمه سالمت زهك-سيستان و بلوچستان زن/ مرد  1  10416 پرستار

برنامه ريزي بيمه سالمت كنارك-سيستان و بلوچستان زن/ مرد  1  10417 پرستار

برنامه ريزي بيمه سالمت البرز-قزوين زن/ مرد  1  10418 پرستار

برنامه ريزي بيمه سالمت بوئين زهرا-قزوين زن/ مرد  1  10419 پرستار

برنامه ريزي بيمه سالمت سرواباد-كردستان زن/ مرد  1  10420 پرستار

برنامه ريزي بيمه سالمت رودبارجنوب-كرمان زن/ مرد  1  10421 پرستار

برنامه ريزي بيمه سالمت رومشكان-لرستان زن/ مرد  1  10422 پرستار

برنامه ريزي بيمه سالمت خنداب-مركزي زن/ مرد  1  10423 پرستار
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 سازمان بيمه سالمت ايران هاي فهرست شغل محلادامه 

كد شغل  شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد
 محل

برنامه ريزي بيمه سالمت بستك-هرمزگان زن/ مرد  1 10424 پرستار
برنامه ريزي بيمه سالمت پارسيان-هرمزگان زن/ مرد  1 10425 پرستار
برنامه ريزي بيمه سالمت فامنين-همدان زن/ مرد  1 10426 پرستار
برنامه ريزي بيمه سالمت )اسفيج(بهاباد -يزد زن/ مرد  1 10427 پرستار

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت خدمات پرستاري:31048-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(پرستاري:30218 :تحصيلي مجازهاي  رشته

برنامه ريزي بيمه سالمت ستاد تهران-تهران زن/ مرد  1 10428 پژوهشگر سالمت

 )فوق ليسانس، دكتري(ارزيابي فناوري سالمت:30058 :هاي تحصيلي مجاز رشته

برنامه ريزي بيمه سالمت ستاد تهران-تهران زن/ مرد  3 كارازماي مديريت سالمت 
)3( 

10005 

سياست گذاري :30643-)فوق ليسانس، دكتري(اقتصاد سالمت:30074-)فوق ليسانس، دكتري(اقتصاد بهداشت:30068 :هاي تحصيلي مجاز رشته
 )فوق ليسانس، دكتري(مديريت خدمات بهداشتي و درماني:31047-)فوق ليسانس، دكتري(سالمت

برنامه ريزي بيمه سالمت ستاد تهران-تهران زن/ مرد  1 1كارازماي مديريت سالمت  10006

سياست گذاري :30643-)فوق ليسانس، دكتري(اقتصاد سالمت:30074-)فوق ليسانس، دكتري(اقتصاد بهداشت:30068 :هاي تحصيلي مجاز رشته
 )فوق ليسانس، دكتري(سالمت

برنامه ريزي بيمه سالمت سرعين-اردبيل زن/ مرد  1 2كارازماي مديريت سالمت  10429

 )دكتري(پزشك:31556 :هاي تحصيلي مجاز رشته

برنامه ريزي بيمه سالمت مالرد-تهران زن/ مرد  1 2كارازماي مديريت سالمت  10007

)دكتري، دكتراي تخصصي(پزشك:31556-)دكتري، دكتراي تخصصي(دندانپزشكي:30483-)تخصصيدكتري، دكتراي (داروسازي:30455 :هاي تحصيلي مجاز رشته

برنامه ريزي بيمه سالمت مانه و سملقان-خراسان شمالي زن/ مرد  1 2كارازماي مديريت سالمت  10430
برنامه ريزي بيمه سالمت طارم-زنجان زن/ مرد  1 2كارازماي مديريت سالمت  10431
برنامه ريزي بيمه سالمت ميامي-سمنان زن/ مرد  1 2كارازماي مديريت سالمت  10432
برنامه ريزي بيمه سالمت بهمئي-كهگيلويه و بويراحمد زن/ مرد  1 2كارازماي مديريت سالمت  10433
برنامه ريزي بيمه سالمت راميان-گلستان زن/ مرد  1 2كارازماي مديريت سالمت  10434

 )دكتري(پزشك:31556 :مجازهاي تحصيلي  رشته

 ستاد تهران-تهران زن/ مرد  1
كارشناس تحليل گر و 
 برنامه نويس سيستم

گر سيستم كارشناس تحليل 10012 

مهندسي كامپيوتر گرايش نرم :31887-)فوق ليسانس، دكتري(معماري سيستم هاي كامپيوتري -مهندسي كامپيوتر :31348 :هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، دكتريفوق (افزار

 ستاد تهران-تهران زن/ مرد  1
كارشناس شبكه و سخت 

 افزار
 10013 كارشناس شبكه

مهندسي فناوري اطالعات گرايش :31853-)ليسانس، فوق ليسانس(مهندسي فناوري اطالعات گرايش امنيت اطالعات:31844 :هاي تحصيلي مجاز رشته
مهندسي :31887-)ليسانس، فوق ليسانس(مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم هاي اطالعاتي:31873-)ليسانس، فوق ليسانس(مخابرات امن

 )ليسانس، فوق ليسانس(اطالعات گرايش شبكه هاي كامپيوتري فناوريمهندسي :31910-)نس، فوق ليسانسليسا(كامپيوتر گرايش نرم افزار

مامور حراست ستاد تهران-تهران مرد 1 10014 مأمور حراست

 )ليسانس(روانشناسي عمومي:31913-)ليسانس(مديريت دولتي:31051-)ليسانس(مديريت بيمه:31035 :هاي تحصيلي مجاز رشته
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 پزشكي قانوني كشورسازمان  هاي فهرست شغل محل

 :شرايط اختصاصي
دكترا و تحصيلي سال براي مقطع  40، سفوق ليسانتحصيلي سال تمام براي مقطع  32  سال تمام براي مقطع تحصيلي ليسانس، 30داشتن حداكثر  -

 .دكتراي تخصصيتحصيلي سال تمام براي مقطع  45حداكثر 
در آزمون  تواننديم زيباشند ن يدر سازمان م "كا بيضر" ايو يانسان يرويگذراندن دوره طرح نحال كه در  راپزشكانيقانون خدمت پزشكان وپ نيمشمول -
 .شده منتقل خواهد شد رفتهيبه محل پذ شانيتعهدات ا يكه در صورت قبول نديشركت نما يستخداما
 . مي بايست در آزمون ثبت نام نمايند) درصد سهميه ايثارگران 25(قانون برنامه پنجم توسعه  44ماده  "و"واجدين شرايط بند  -
مي توانند ثبت نام پزشكان عمومي صرفاً  ستمشخص شده ا "*"پزشك عمومي كه با عالمت   ،در مواردي كه در ستون عنوان شغل -

 .باشند تحصيل در دوره دستياري رشته تخصصي پزشكي قانوني نمايند كه در حال
 

كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10015 *عمومي پزشك پزشك سراب-آذربايجان شرقي مرد 1

عمومي پزشك پزشك بوكان-آذربايجان غربي زن/ مرد  1  10016 

*عمومي پزشك پزشك مهاباد-آذربايجان غربي زن/ مرد  1  10017 

عمومي پزشك پزشك نقده-آذربايجان غربي زن/ مرد  1  10018 

*عمومي پزشك پزشك اردبيل-اردبيل زن/ مرد  1  10019 

عمومي پزشك پزشك خلخال-اردبيل زن/ مرد  1  10020 

عمومي پزشك پزشك مشگين شهر-اردبيل زن/ مرد  1  10021 

عمومي پزشك پزشك جهرم-فارس  زن/ مرد  1  10022 

 )دكتري(پزشكي عمومي: 31557 :رشته تحصيلي مجاز

عمومي پزشك پزشك داراب-فارس  زن/ مرد  1  10023 

*عمومي پزشك پزشك شيراز-فارس  زن/ مرد  1  10024 

عمومي پزشك پزشك كازرون-فارس  زن/ مرد  1  10025 

*عمومي پزشك پزشك مرودشت-فارس  زن/ مرد  1  10026 

*عمومي پزشك پزشك اصفهان-اصفهان زن/ مرد  1  10027 

عمومي پزشك پزشك كاشان-اصفهان زن 1  10028 

 نفر 2 
 )نفر 1زننفر،  1 مرد(

 پزشك ايالم-ايالم زن/ مرد 
عمومي پزشك  

10029 

*عمومي پزشك پزشك بوشهر-بوشهر زن 1  10030 

عمومي پزشك پزشك گناوه-بوشهر زن/ مرد  1  10031 

عمومي پزشك پزشك اسالمشهر-تهران زن/ مرد  1  10032 

عمومي پزشك پزشك شهريار-تهران زن/ مرد  1  10033 

*عمومي پزشك پزشك لردگان-ال و بختياريحچهارم زن/ مرد  1  10034 

عمومي پزشك پزشك بيرجند-خراسان جنوبي زن 1  10035 
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 پزشكي قانوني كشورسازمان  هاي فهرست شغل محلادامه 
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت پذيرشجنس  تعداد

عمومي پزشك پزشك تربت حيدريه-خراسان رضوي زن/ مرد  1  10036 

*عمومي پزشك پزشك سبزوار-خراسان رضوي زن/ مرد  1  10037 

*عمومي پزشك پزشك كاشمر-خراسان رضوي زن/ مرد  1  10038 

عمومي پزشك پزشك نيشابور-خراسان رضوي زن/ مرد  1   10039 

عمومي پزشك پزشك بجنورد-خراسان شمالي زن 1  10040 

*عمومي پزشك پزشك بجنورد-خراسان شمالي مرد 1  10041 

عمومي پزشك پزشك دزفول-خوزستان زن 1  10042 

عمومي پزشك پزشك دشت ازادگان-خوزستان زن/ مرد  1  10043 

عمومي پزشك پزشك ابهر-زنجان زن 1  10044 

عمومي پزشك پزشك قيدار -زنجان  مرد 1  10045 

*عمومي پزشك پزشك زنجان-زنجان زن/ مرد  1  10046 

*عمومي پزشك پزشك سمنان-سمنان زن/ مرد  1  10047 

عمومي پزشك پزشك شاهرود-سمنان زن/ مرد  1  10048 

عمومي پزشك پزشك گرمسار-سمنان مرد 1  10049 

عمومي پزشك پزشك ايرانشهر-بلوچستانسيستان و  زن/ مرد  1  10050 

عمومي پزشك پزشك خاش-سيستان و بلوچستان زن/ مرد  1  10051 

*عمومي پزشك پزشك زاهدان-سيستان و بلوچستان مرد 1  10052 

عمومي پزشك پزشك سراوان-سيستان و بلوچستان زن/ مرد  1  10053 

عمومي پزشك پزشك ابيك-قزوين زن/ مرد  1  10054 

 )دكتري(پزشكي عمومي: 31557 :رشته تحصيلي مجاز

عمومي پزشك پزشك تاكستان-قزوين زن/ مرد  1  10055 

*عمومي پزشك پزشك قزوين-قزوين زن 1  10056 

*عمومي پزشك پزشك قم-قم زن/ مرد  1  10057 

عمومي پزشك پزشك بانه-كردستان مرد 1  10058 

*عمومي پزشك پزشك سنندج-كردستان زن/ مرد  1  10059 

عمومي پزشك پزشك قروه-كردستان زن/ مرد  1  10060 

عمومي پزشك پزشك مريوان-كردستان مرد 1  10061 

عمومي پزشك پزشك جيرفت-كرمان زن 1  10062 

*عمومي پزشك پزشك كرمان-كرمان زن/ مرد  2  10063 

عمومي پزشك پزشك دهدشت-كهگيلويه و بويراحمد مرد 1  10064 

عمومي پزشك پزشك گچساران-كهگيلويه و بويراحمد زن/ مرد  1  10065 
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 پزشكي قانوني كشورسازمان  هاي فهرست شغل محلادامه 
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

*عمومي پزشك پزشك ياسوج-كهگيلويه و بويراحمد زن 1  10066 

عمومي پزشك پزشك ياسوج-كهگيلويه و بويراحمد مرد 1  10067 

عمومي پزشك پزشك رودبار-گيالن زن/ مرد  1  10068 

عمومي پزشك پزشك اليگودرز-لرستان مرد 1  10069 

*عمومي پزشك پزشك خرم اباد-لرستان زن/ مرد  1  10070 

عمومي پزشك پزشك دورود-لرستان مرد 1  10071 

عمومي پزشك پزشك كوهدشت-لرستان مرد 1  10072 

عمومي پزشك پزشك تنكابن-مازندران مرد 1  10073 

*عمومي پزشك پزشك چالوس-مازندران زن/ مرد  1  10074 

*عمومي پزشك پزشك بندرعباس-هرمزگان زن/ مرد  1  10075 

عمومي پزشك پزشك ميناب-هرمزگان زن/ مرد  1  10076 

 )دكتري(پزشكي عمومي: 31557 :رشته تحصيلي مجاز

زن/ مرد  2 اصفهان-اصفهان   10077 پزشك متخصص پزشك 

دماوند-تهران مرد  1  پزشك   10080 پزشك متخصص

زن/ مرد  1 شهريار-تهران   10081 پزشك متخصص پزشك 

كهريزك-تهران مرد 2  پزشك   10082 پزشك متخصص

زن/ مرد  1 ورامين-تهران   10083 پزشك متخصص پزشك 

1  زن/ مرد  قم-قم   10084 پزشك متخصص پزشك 

كرمانشاه-كرمانشاه مرد 1  10086 پزشك متخصص پزشك 

زن/ مرد  1 گرگان-گلستان   10087 پزشك متخصص پزشك 

زن/ مرد  1 رشت-گيالن     10089 پزشك متخصص پزشك

 )دكتراي تخصصي(پزشكي قانوني: 31775 :رشته تحصيلي مجاز

زن/ مرد  2 خرم اباد-لرستان   10090 پزشك متخصص پزشك 

زن/ مرد  1 اراك-مركزي   10092 پزشك متخصص پزشك 

زن/ مرد  1 يزد-يزد   10095 پزشك متخصص پزشك 

 )دكتراي تخصصي(پزشكي قانوني: 31775: رشته تحصيلي مجاز

زن/ مرد  1 اصفهان-اصفهان   10078 پزشك متخصص پزشك 

زن/ مرد  1 كرج-البرز   پزشك متخصص پزشك  10079 

زن/ مرد  1 قم-قم   10085 پزشك متخصص پزشك 

زن/ مرد  1 گرگان-گلستان   10088 پزشك متخصص پزشك 
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 پزشكي قانوني كشورسازمان  هاي فهرست شغل محلادامه 
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

اراك-مركزي مرد 1  10091 پزشك متخصص پزشك 

زن/ مرد  1 همدان-همدان     10093 پزشك متخصص پزشك

يزد-يزد زن 1  پزشك متخصص پزشك  10094 

 )دكتراي تخصصي(روان پزشك: 30505 :رشته تحصيلي مجاز

زن/ مرد  1 بيرجند-خراسان جنوبي   10096 دندان پزشك پزشك 

 )دكتري(دندانپزشكي: 30483 :رشته تحصيلي مجاز

طبيكارشناس ازمايشگاه تشخيص  كارشناس ازمايشگاه تبريز-آذربايجان شرقي زن/ مرد  1 10097 

كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي كارشناس ازمايشگاه اصفهان-اصفهان زن/ مرد  1 10101 

كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي كارشناس ازمايشگاه مشهد-خراسان رضوي زن/ مرد  1 10104 

كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي كارشناس ازمايشگاه اهواز-خوزستان زن/ مرد  1 10105 

 مشروط به دارا بودن مدرك كارشناسي علوم ازمايشگاهي )دكتري(ژنتيك انساني: 30615 :تحصيلي مجازرشته 

كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي كارشناس ازمايشگاه اروميه-آذربايجان غربي زن/ مرد  1 10098 

كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي كارشناس ازمايشگاه كرمان-كرمان زن/ مرد  1 10113 

كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي كارشناس ازمايشگاه همدان-همدان زن/ مرد  1 10118 

 )دكتري(سم شناسي: 30636-)دكتري(بيوشيمي باليني: 30214: هاي تحصيلي مجاز رشته

كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي كارشناس ازمايشگاه اردبيل-اردبيل زن/ مرد  1 10099 

كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي كارشناس ازمايشگاه بوشهر-بوشهر زن/ مرد  1 10102 

كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي كارشناس ازمايشگاه سمنان-سمنان زن/ مرد  1 10107 

كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي كارشناس ازمايشگاه زاهدان-سيستان و بلوچستان زن/ مرد  1 10108 

كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي ازمايشگاهكارشناس  سنندج-كردستان زن/ مرد  1 10110 

كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي كارشناس ازمايشگاه كرمانشاه-كرمانشاه زن/ مرد  1 10111 

كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي كارشناس ازمايشگاه كرمان-كرمان زن/ مرد  1 10114 

 )ليسانس(علوم ازمايشگاهي: 31651-)فوق ليسانس(سم شناسي: 30636-)ليسانسفوق (بيوشيمي باليني: 30214: هاي تحصيلي مجاز رشته

كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي كارشناس ازمايشگاه شيراز-فارس  زن/ مرد  1 10100 

كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي كارشناس ازمايشگاه كهريزك-تهران زن/ مرد  2 10103 

 )دكتري(تشريحي و باليني اسيب شناسي: 31932 :رشته تحصيلي مجاز
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 پزشكي قانوني كشورسازمان  هاي فهرست شغل محلادامه 
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

كارشناس ازمايشگاه اهواز-خوزستان زن/ مرد  1 كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي 10106
كارشناس ازمايشگاه قم-قم زن/ مرد  1 كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي 10109
كارشناس ازمايشگاه كرمانشاه-كرمانشاه زن/ مرد  1 كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي 10112
كارشناس ازمايشگاه اراك-مركزي مرد 1 كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي 10116
كارشناس ازمايشگاه همدان-همدان زن/ مرد  1 كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي 10117

 )دكتري(اسيب شناسي تشريحي و باليني: 31932 :رشته تحصيلي مجاز
كارشناس ازمايشگاه رشت-گيالن زن/ مرد  1 كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي 10115

 مشروط به دارا بودن مدرك كارشناسي علوم ازمايشگاهي )فوق ليسانس(ژنتيك انساني: 30615 :رشته تحصيلي مجاز
 

 سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي هاي فهرست شغل محل
 :شرايط اختصاصي

 .سال تمام  براي مقطع تحصيلي دكترا  38سال تمام براي مقطع تحصيلي فوق ليسانس،  35  سال تمام براي مقطع تحصيلي ليسانس، 33داشتن حداكثر  -
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

امور مالي بوشهر-بوشهر زن /مرد  1 10119 حسابدار
امور مالي زاهدان-سيستان و بلوچستان زن/ مرد  1 10120 حسابدار
امور مالي سنندج-كردستان زن/ مرد  1 10121 حسابدار
امور مالي جيرفت-كرمان زن/ مرد  1 10122 حسابدار

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابداري و امور مالي: 30409-)ليسانس، دكتريليسانس، فوق (حسابداري: 30408:  هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت مالي: 31074-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابرسي: 30410

 2 حمل و نقل اصفهان-اصفهان زن/ مرد  1
 ريزي برنامهكارشناس امور 

 حمل و نقل
10123 

 2 حمل و نقل سمنان-سمنان زن/ مرد  1
ريزي  كارشناس امور برنامه
 حمل و نقل

10128 

 2 حمل و نقل قم-قم زن/ مرد  1
ريزي  كارشناس امور برنامه
 حمل و نقل

10130 

فوق (نقلريزي حمل و  برنامه –مهندسي عمران : 31252 -)فوق ليسانس، دكتري(راه و ترابري -مهندسي عمران : 30851:  هاي تحصيلي مجاز رشته
مهندسي : 31941 -)فوق ليسانس، دكتري(عمران -مهندسي عمران : 31262-)فوق ليسانس، دكتري(سازه -مهندسي عمران : 31257-)ليسانس، دكتري

 )فوق ليسانس، دكتري( ترافيك –عمران 

 2 حمل و نقل شهركرد-ال و بختياريحچهارم زن/ مرد  1
ريزي  كارشناس امور برنامه
 حمل و نقل

10124 

پايانه مرزي ماهيرود -خراسان جنوبي زن/ مرد  1  2 حمل و نقل
ريزي  كارشناس امور برنامه
 حمل و نقل

10125 

 2 حمل و نقل بجنورد-خراسان شمالي زن/ مرد  1
ريزي  كارشناس امور برنامه
 حمل و نقل

10126 

 2 حمل و نقل زنجان-زنجان زن/ مرد  1
ريزي  كارشناس امور برنامه
 حمل و نقل

10127 

 2 حمل و نقل زاهدان-سيستان و بلوچستان زن/ مرد  1
ريزي  كارشناس امور برنامه
 حمل و نقل

10129 

ريزي حمل و  برنامه –مهندسي عمران : 31252-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(راه و ترابري -مهندسي عمران : 30851:  هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، فوق (عمران -مهندسي عمران : 31262-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سازه -مهندسي عمران : 31257-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (نقل

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(افيكتر -مهندسي عمران : 31941 -)ليسانس، دكتري
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 سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي هاي فهرست شغل محلادامه 
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  خدمتمحل  جنس پذيرش تعداد

 2 حمل و نقل جيرفت-كرمان زن/ مرد  1
ريزي  كارشناس امور برنامه
 حمل و نقل

10131 

 2 حمل و نقل گرگان-گلستان زن/ مرد  1
ريزي  كارشناس امور برنامه
 حمل و نقل

10132 

 2 حمل و نقل بندرعباس-هرمزگان زن/ مرد  2
ريزي  برنامهكارشناس امور 

 10133 حمل و نقل

 2 حمل و نقل يزد-يزد زن/ مرد  1
ريزي  كارشناس امور برنامه
 10134 حمل و نقل

ريزي حمل و  برنامه –مهندسي عمران : 31252-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(راه و ترابري -مهندسي عمران : 30851:  هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، فوق (عمران -مهندسي عمران : 31262-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سازه -مهندسي عمران : 31257-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (نقل

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ترافيك -مهندسي عمران : 31941 -)ليسانس، دكتري

 اصفهان-اصفهان زن/ مرد  1
كارشناس تحليل گر و 
 برنامه نويس سيستم

سيستمگر  كارشناس تحليل 10135 

مهندسي كامپيوتر : 31887-)فوق ليسانس، دكتري(اطالعاتي هاي سيستممهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت : 31873:  هاي تحصيلي مجاز رشته
 )فوق ليسانس، دكتري(اطالعات گرايش شبكه هاي كامپيوتري فناوريمهندسي : 31910-)فوق ليسانس، دكتري(نرم افزارگرايش  –

 بوشهر-بوشهر زن/ مرد  1
كارشناس تحليل گر و 
 برنامه نويس سيستم

گر سيستم كارشناس تحليل 10136 

كارشناس تحليل گر و  اهواز-خوزستان زن/ مرد  1
 برنامه نويس سيستم

 10137 گر سيستم كارشناس تحليل

 زاهدان-سيستان و بلوچستان زن/ مرد  1
كارشناس تحليل گر و 
 برنامه نويس سيستم

گر سيستم تحليل كارشناس 10138 

كارشناس تحليل گر و  سنندج-كردستان زن/ مرد  1
 برنامه نويس سيستم

 10139 گر سيستم كارشناس تحليل

 جيرفت-كرمان زن/ مرد  1
كارشناس تحليل گر و 
 برنامه نويس سيستم

گر سيستم كارشناس تحليل 10140 

كارشناس تحليل گر و  بندرعباس-هرمزگان زن/ مرد  1
 برنامه نويس سيستم

 10141 گر سيستم كارشناس تحليل

 –مهندسي كامپيوتر : 31887-)فوق ليسانس، دكتري(اطالعاتي هاي سيستممهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت : 31873:  هاي تحصيلي مجاز رشته
 )فوق ليسانس، دكتري(شبكه هاي كامپيوتريمهندسي فناوري اطالعات گرايش : 31910-)فوق ليسانس، دكتريليسانس، (نرم افزار گرايش 

 10142 كارشناس حقوقي كارشناس حقوقي زاهدان-سيستان و بلوچستان زن/ مرد  1

 10143 كارشناس حقوقي كارشناس حقوقي جيرفت-كرمان زن/ مرد  1

حقوق : 30431-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(المللحقوق بين : 30423-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق: 30417:  هاي تحصيلي مجاز رشته
)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق عمومي: 31686-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق قضايي: 30435-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(خصوصي
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 سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران هاي فهرست شغل محل
 :شرايط اختصاصي

 .سال تمام  براي مقطع تحصيلي دكترا  33سال تمام براي مقطع تحصيلي فوق ليسانس،  30داشتن حداكثر  -
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10144 كارشناس امور اداري امور اداري تهران-تهران زن/ مرد  1

مديريت دولتي گرايش تشكيالت و روش : 31909-)فوق ليسانس(دولتي گرايش مديريت منابع انسانيمديريت : 31495:  هاي تحصيلي مجاز رشته
 )فوق ليسانس(مديريت دولتي گرايش مديريت تحول: 31930-)فوق ليسانس(ها

 كارشناس اقتصادي تهران-تهران زن/ مرد  8
كارشناس توسعه اقتصادي و 

 منابع مالي خارجي
10145 

فوق ليسانس، (مديريت اجرايي: 31021-)فوق ليسانس، دكتري(ريزي  برنامهتوسعه اقتصادي و  -علوم اقتصادي : 30747:  مجازهاي تحصيلي  رشته
مديريت بازرگاني گرايش مديريت : 31927-)فوق ليسانس، دكتري(اقتصادي ، اجتماعي هاي سيستممهندسي  -مهندسي صنايع : 31241-)دكتري
علوم اقتصادي گرايش اقتصاد توسعه : 31934-)فوق ليسانس، دكتري(علوم اقتصادي گرايش اقتصاد بين الملل: 31933-)فوق ليسانس، دكتري(مالي

علوم اقتصادي گرايش نظام هاي : 31936-)فوق ليسانس، دكتري(علوم اقتصادي گرايش اقتصاد بخش عمومي: 31935-)فوق ليسانس، دكتري(اقتصادي
فوق ليسانس، (مديريت صنعتي گرايش مالي: 31938-)فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي گرايش توليد: 31937-)فوق ليسانس، دكتري(اقتصادي
 )فوق ليسانس، دكتري(مديريت كارافريني گرايش بخش عمومي: 31939-)دكتري

كارشناس مطالعات اقتصادي كارشناس اقتصادي تهران-تهران زن/ مرد  1 10146 

علوم اقتصادي گرايش اقتصاد بين : 31933-)فوق ليسانس، دكتري(ريزي  برنامهتوسعه اقتصادي و  -علوم اقتصادي : 30747:  هاي تحصيلي مجاز رشته
 )فوق ليسانس، دكتري(علوم اقتصادي گرايش اقتصاد توسعه اقتصادي: 31934-)فوق ليسانس، دكتري(الملل

 10147 موضوعي آماركارشناس  موضوعي آماركارشناس  تهران-تهران زن/ مرد  1

 )فوق ليسانس(اجتماعي و اقتصادي آمار: 31855-)فوق ليسانس(رياضي آمار: 31852:  هاي تحصيلي مجاز رشته

 تهران-تهران زن/ مرد  1
كارشناس تحليل گر و 
 برنامه نويس سيستم

 10148 نويس سيستم برنامه

 )فوق ليسانس، دكتري(افزارنرم گرايش  –مهندسي كامپيوتر : 31887  :رشته تحصيلي مجاز

 10149 كارشناس حقوقي كارشناس حقوقي تهران-تهران زن/ مرد  2

 )فوق ليسانس، دكتري(حقوق خصوصي: 30431-)فوق ليسانس، دكتري(حقوق بين الملل: 30423:  هاي تحصيلي مجاز رشته

 تهران-تهران زن/ مرد  1
كارشناس شبكه و سخت 

 افزار
 10150 كارشناس شبكه

 )فوق ليسانس، دكتري(اطالعاتي هاي سيستممهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت : 31873  :رشته تحصيلي مجاز

 
 عمومي  سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي و هاي فهرست شغل محل

 
 :شرايط اختصاصي

 فوق ليسانستحصيلي سال تمام براي مقطع  33داشتن حداكثر  -
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  خدمت محل جنس پذيرش تعداد

 10151 1مهندس راه و ساختمان  امور عمراني تهران-تهران مرد 1

 )فوق ليسانس(مهندسي عمران گرايش سازه: 31888  :رشته تحصيلي مجاز

2مهندسي راه و ساختمان  امور عمراني تهران-تهران مرد 1 10152 

مهندسي عمران گرايش نقشه برداري : 31904-)فوق ليسانس(مهندسي عمران گرايش مكانيك خاك و پي: 31276:  هاي تحصيلي مجاز رشته
 )فوق ليسانس(ودزيئژ

3مهندسي راه و ساختمان  امور عمراني تهران-تهران مرد 1 10153 

 )فوق ليسانس(مهندسي عمران گرايش زلزله: 31756  :رشته تحصيلي مجاز
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 عمومي سازمان مجري ساختمانها و تاسيسات دولتي وهاي  فهرست شغل محلادامه 
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10154 ريزي برنامهكارشناس  ريزي برنامهكارشناس  تهران-تهران زن/ مرد  1

اقتصادي  هاي سيستممهندسي صنايع گرايش : 31890-)فوق ليسانس(مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع : 31240:  هاي تحصيلي مجاز رشته
 )فوق ليسانس(و اجتماعي

 10155 كارشناس حقوقي كارشناس حقوقي تهران-تهران زن/ مرد  1

 )فوق ليسانس(حقوق عمومي: 31686  :رشته تحصيلي مجاز

 10156 كارشناس معماري كارشناس معماري تهران-تهران مرد 1

 )فوق ليسانس(معماري: 31131  :رشته تحصيلي مجاز

 10157 مهندس مكانيك مكانيك تهران-تهران مرد 2

 )فوق ليسانس(مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي: 31906-)فوق ليسانس(مهندسي مكانيك طراحي كاربردي: 31338:  هاي تحصيلي مجاز رشته

 10158 مهندس برق مهندسي برق تهران-تهران مرد 1

 )فوق ليسانس(قدرت -مهندسي برق : 31167  :رشته تحصيلي مجاز

 
 

 سازمان ملي زمين و مسكن هاي فهرست شغل محل
 :شرايط اختصاصي

 دكتراتحصيلي سال تمام براي مقطع  35سال تمام براي مقطع تحصيلي فوق ليسانس و حداكثر  32داشتن حداكثر  -
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 نفر 9
 )نفر 2 زننفر، 7 مرد(

 امالك و حقوقي تهران-تهران زن/ مرد 
كارشناس ثبت اسناد و 

 امالك
10159 

حقوق : 31686-)دكتريفوق ليسانس، (حقوق خصوصي: 30431-)فوق ليسانس، دكتري(حقوق اقتصادي: 30421:  هاي تحصيلي مجاز رشته
 )فوق ليسانس، دكتري(عمومي

 10160 1/كارشناس امور اداري امور اداري تهران-تهران زن/ مرد  1

 )فوق ليسانس(مديريت اجرايي: 31021  :رشته تحصيلي مجاز

 10161 2/كارشناس امور اداري امور اداري تهران-تهران زن/ مرد  2

فوق (مديريت دولتي گرايش تشكيالت و روش ها: 31909-)فوق ليسانس(گرايش منابع انساني -مديريت دولتي : 31697:  هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس

 10162 كارشناس برنامه و بودجه امور برنامه و بودجه تهران-تهران زن/ مرد  1

 )فوق ليسانس، دكتري(امور مالي و حسابداري: 31908  :رشته تحصيلي مجاز

 10163 1مهندس راه و ساختمان  امور عمراني تهران-تهران زن/ مرد  2

 )فوق ليسانس(مهندسي عمران گرايش سازه: 31888  :رشته تحصيلي مجاز

2مهندسي راه و ساختمان  امور عمراني تهران-تهران زن/ مرد  3 10164 

 )ليسانسفوق (مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت: 31889  :رشته تحصيلي مجاز

3مهندسي راه و ساختمان  امور عمراني تهران-تهران زن/ مرد  1 10165 

 )فوق ليسانس(مهندسي عمران گرايش مهندسي زلزله: 31271  :رشته تحصيلي مجاز

 10166 حسابدار امور مالي تهران-تهران زن/ مرد  2

 )فوق ليسانس(مديريت مالي: 31074-)فوق ليسانس(حسابرسي: 30410-)فوق ليسانس(حسابداري: 30408:  هاي تحصيلي مجاز رشته
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 سازمان ملي زمين و مسكن هاي فهرست شغل محلادامه 

كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

كارشناس امور حمل و نقل 1 حمل و نقل تهران-تهران مرد 1 10167 

 )فوق ليسانس(مهندسي عمران گرايش حمل ونقل: 31946-)فوق ليسانس(راه و ترابري -مهندسي عمران : 30851:  هاي تحصيلي مجاز رشته

 10168 كارشناس شهرسازي شهرسازي تهران-تهران مرد 1

 )فوق ليسانس(شهري و منطقه اي ريزي برنامه گرايششهرسازي : 30658  :رشته تحصيلي مجاز

 10169 امور فني صنايعكارشناس  صنايع تهران-تهران زن/ مرد  1

 )فوق ليسانس(اقتصادي و اجتماعي هاي سيستممهندسي صنايع گرايش : 31890  :رشته تحصيلي مجاز

 10170 ريزي برنامهكارشناس  ريزي برنامهكارشناس  تهران-تهران زن/ مرد  1

 )دكتريفوق ليسانس، (علوم اجتماعي گرايش ارتباطات اجتماعي: 31905  :رشته تحصيلي مجاز

 تهران-تهران زن/ مرد  2
كارشناس تحليل گر و 
 برنامه نويس سيستم

 10171 نويس سيستم برنامه

نرم گرايش  –مهندسي كامپيوتر : 31887-)فوق ليسانس، دكتري(نرم افزاري هاي سيستممهندسي كامپيوتر گرايش : 31832:  هاي تحصيلي مجاز رشته
 )فوق ليسانس، دكتري(افزار 

 10172 كارشناس حقوقي كارشناس حقوقي تهران-تهران زن/ مرد  1

 )فوق ليسانس(حقوق عمومي: 31686  :رشته تحصيلي مجاز

 10173 كارتوگراف نقشه بردار و كارتو گراف تهران-تهران زن/ مرد  1

ودزي ئژ: 31949-)فوق ليسانس(GISنقشه برداري گرايش فتوگرامتري وسيستمهاي اطالعات جغرافيايي : 31948:  هاي تحصيلي مجاز رشته
 )فوق ليسانس(وكارتوگرافي

 10174 نقشه بردار نقشه بردار و كارتو گراف تهران-تهران مرد 1

نقشه برداري گرايش فتو گرامتري وسيستمهاي : 31948-)فوق ليسانس(ودزي و كارتوگرافيئنقشه برادري گرايش ژ: 31893:  هاي تحصيلي مجاز رشته
 )فوق ليسانس(GISجغرافيايي اطالعات 
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 هواشناسي كشورسازمان  هاي فهرست شغل محل
 :شرايط اختصاصي

 دكتراتحصيلي سال براي مقطع  34فوق ليسانس، حداكثر تحصيلي سال تمام براي مقطع  32  سال تمام براي مقطع تحصيلي ليسانس، 30حداكثر  -
هواشناسي بمدت حداقل شش ماه در مركز آموزش هواشناسي و علوم جو جهت دارندگان ساير طي نمودن موفقيت آميز دوره هاي آموزشي تخصصي  -

 .براي متقاضيان مشاغل اختصاصي هواشناسي الزامي است ) غير از رشته هواشناسي (مدارك تحصيلي 
 .1اس هواشناسي همديديدرمشاغل پيش بين هواشناسي ،كارشناس ارتباطات هواشناسي وكارشن) شيفتي(ارائه تعهد خدمت نوبتكاري -
 دارا بودن سالمت جسمي ، حركتي در شغل كارشناس هواشناسي همديدي -

كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

امور اداري تهران-تهران زن/ مرد  2 10175 كارشناس امور اداري

مديريت دولتي گرايش تشكيالت و روش : 31909-)فوق ليسانس(مديريت منابع انسانيمديريت دولتي گرايش : 31495:  هاي تحصيلي مجاز رشته
 )فوق ليسانس(مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول: 31928-)فوق ليسانس(مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي: 31927-)فوق ليسانس(ها

امور اداري تهران-تهران زن/ مرد  2 10176 كارگزين

 ها مديريت دولتي گرايش تشكيالت و روش: 31909-)فوق ليسانس(مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني: 31495:  تحصيلي مجازهاي  رشته
 )فوق ليسانس(

امور مالي تهران-تهران زن/ مرد  5 10177 حسابدار

 )فوق ليسانس(حسابداري: 30408  :رشته تحصيلي مجاز

 داده هواشناسيپردازش  تهران-تهران زن/ مرد  3
كارشناس پردازش داده هاي 

 هواشناسي
10178 

 )فوق ليسانس(نرم افزار -كامپيوتر : 31464-)فوق ليسانس(هواشناسي: 31438:  هاي تحصيلي مجاز رشته

 كرج-البرز مرد 1
تجهيزات و ارتباطات 

 هواشناسي
كارشناس تجهيزات 

 هواشناسي
10179 

 تهران-تهران زن/ مرد  11
ارتباطات تجهيزات و 

 هواشناسي
كارشناس تجهيزات 

 هواشناسي
10180 

فوق (هواشناسي: 31438-)فوق ليسانس(سياالت -مهندسي مكانيك : 31330-)فوق ليسانس(الكترونيك -مهندسي برق : 31165:  هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس

 نفر 6
 )نفر 2 زننفر، 4 مرد(

 تهران-تهران زن/ مرد 
تجهيزات و ارتباطات 

 هواشناسي
كارشناس زير ساخت 
 ارتباطات هواشناسي

10181 

مهندسي : 31887-)فوق ليسانس(مخابرات -مهندسي برق : 31168-)فوق ليسانس(الكترونيك -مهندسي برق : 31165:  هاي تحصيلي مجاز رشته
 )فوق ليسانس(نرم افزار گرايش  –كامپيوتر 

موزشآكارشناس امور  تهران-تهران مرد 1 10182 موزشيآكارشناس امور 

 )فوق ليسانس(موزشيآمديريت : 31083  :رشته تحصيلي مجاز

كارشناس حقوقي تهران-تهران زن/ مرد  2 10183 كارشناس حقوقي

 )فوق ليسانس(حقوق عمومي: 31686-)فوق ليسانس(حقوق خصوصي: 30431:  هاي تحصيلي مجاز رشته

 تهران-تهران زن/ مرد  1
شبكه و كارشناس 
 افزار سخت

افزار  كارشناس امور سخت
 رايانه

10184 

 )فوق ليسانس(كامپيوتري هاي سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معماري : 31916  :رشته تحصيلي مجاز

 ايالم-ايالم زن/ مرد  1
كارشناس شبكه و سخت 

 افزار
 10185 كارشناس شبكه

 نفر 4
 )نفر 2 زننفر، 2 مرد(

 تهران-تهران زن/ مرد 
كارشناس شبكه و سخت 

 افزار
 10186 كارشناس شبكه

فوق (مهندسي فناوري اطالعات گرايش امنيت اطالعات: 31844-)فوق ليسانس(فناوري اطالعات گرايش مخابرات امن: 31840:  هاي تحصيلي مجاز رشته
 )فوق ليسانس(اطالعات گرايش شبكه هاي كامپيوتري فناوريمهندسي : 31910-)ليسانس
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 هواشناسي كشورسازمان  هاي فهرست شغل محلادامه 
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

هواشناسي ايالم-ايالم زن/ مرد  1 10187 پيش بين هواشناسي
هواشناسي تهران-تهران زن/ مرد  24 10188 هواشناسيپيش بين 

 )فوق ليسانس، دكتري( هواشناسي: 31438  :رشته تحصيلي مجاز

 هواشناسي تهران-تهران زن/ مرد  1
كارشناس مطالعات و 
 تحقيقات هواشناسي

10189 

 )فوق ليسانس، دكتري(هواشناسي: 31438-)فوق ليسانس، دكتري(سياالت گرايشمهندسي مكانيك : 31330:  هاي تحصيلي مجاز رشته
 )فوق ليسانس، دكتري(فيزيك دريا: 31943-

 هواشناسي همديدي طالقان-البرز مرد 1
كارشناس هواشناس 

 1همديدي 
10190 

 هواشناسي همديدي ابدانان-ايالم مرد 1
كارشناس هواشناس 

 1همديدي 
10191 

 هواشناسي همديدي فيروزكوه-تهران مرد 1
كارشناس هواشناس 

 1همديدي 
10192 

 )ليسانس(فيزيك: 31582-)ليسانس(نرم افزار -كامپيوتر : 31464-)ليسانس(هواشناسي: 31438:  تحصيلي مجازهاي  رشته

 
 

 شركت سهامي مادر تخصصي عمران شهرهاي جديد هاي فهرست شغل محل
 :شرايط اختصاصي

 .سال تمام براي مقطع تحصيلي فوق ليسانس 35داشتن حداكثر  -
 .ليسانس فوقتحصيلي براي مقطع  15دارا بودن حداقل معدل  -

كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 زن/ مرد  1
 – شهر جديد سهند -آذربايجان شرقي 

 شركت عمران شهر جديد سهند
ساختمان و  كارشناس راه كارشناس راه، ساختمان و 

 1شهرسازي
10193 

 زن /مرد  2
شركت مادرتخصصي عمران  -تهران 

 شهرهاي جديد
ساختمان و  كارشناس راه كارشناس راه، ساختمان و 

 1شهرسازي
10199 

 زن/ مرد  1
شركت  -شهر جديد پرديس -تهران 

 عمران شهر جديد پرديس
ساختمان و  كارشناس راه كارشناس راه، ساختمان و 

 1شهرسازي
10200 

 )فوق ليسانس، دكتري(سازه گرايشعمران : 30858:  هاي تحصيلي مجاز رشته

 زن/ مرد  1
شركت  – شهر جديد صدرا -فارس 

 عمران شهر جديد صدرا
 شهرسازي

كارشناس راه، ساختمان و 
 2شهرسازي

10194 

 زن/ مرد  1
 – شهر جديد مجلسي -اصفهان 

 شركت عمران شهر جديد مجلسي
 شهرسازي

كارشناس راه، ساختمان و 
 2شهرسازي

10195 

 زن/ مرد  1
شركت  – شهر جديد فوالد شهر -اصفهان 

 شهر جديد فوالدشهر رانعم
 شهرسازي

كارشناس راه، ساختمان و 
 2شهرسازي

10196 

 زن/ مرد  1
شركت  -شهر جديد هشتگرد -البرز 

 عمران شهر جديد هشتگرد
 شهرسازي

كارشناس راه، ساختمان و 
 2شهرسازي

10197 

 )فوق ليسانس، دكتري(طراحي محيط-30702-)فوق ليسانس، دكتري(شهرسازي معماري گرايش معماري و: 31944 : هاي تحصيلي مجاز رشته
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 شركت سهامي مادر تخصصي عمران شهرهاي جديد هاي فهرست شغل محلادامه 
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 زن/ مرد  5
تخصصي عمران شركت مادر  -تهران 

 شهرهاي جديد
 شهرسازي

كارشناس راه، ساختمان و 
 2شهرسازي

10198 

 زن/ مرد  1
شركت  -شهر جديد انديشه -تهران 

 عمران شهر جديد انديشه
 شهرسازي

كارشناس راه، ساختمان و 
 2شهرسازي

10201 

 زن/ مرد  1
 -شهر جديد بينالود -خراسان رضوي 

 شركت عمران شهر جديد بينالود
 شهرسازي

كارشناس راه، ساختمان و 
 2شهرسازي

10202 

 )فوق ليسانس، دكتري(طراحي محيط-30702-)فوق ليسانس، دكتري(شهرسازي معماري گرايش معماري و: 31944:  هاي تحصيلي مجاز رشته

 
 شركت مادر تخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور هاي فهرست شغل محل

  :شرايط اختصاصي
 راهآزادو  آهن سال سوابق تجربي درزمينه راه، راه 5داشتن حداقلبا  -

كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

مهندس راه و  ساختمان امور عمراني تهران-تهران مرد 7 10203

مهندسي عمران گرايش مهندسي و : 31889-)دكتريفوق ليسانس، (مهندسي عمران گرايش سازه: 31888:  هاي تحصيلي مجاز رشته
 )فوق ليسانس، دكتري(مهندس عمران گرايش راه و ترابري: 31902-)فوق ليسانس، دكتري(مديريت ساخت

 
 شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران هاي فهرست شغل محل

 :شرايط اختصاصي
 و باالترسال تمام براي مقطع تحصيلي فوق ليسانس  33داشتن حداكثر  -

كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

ريزي شهري طراحي و برنامه تهران-تهران زن/ مرد  3  10204 ريزي شهري كارشناس برنامه

ريزي شهري و  شهرسازي گرايش طراحي و برنامه: 31895-)فوق ليسانس، دكتري(ريزي شهري جغرافيا و برنامه: 30365:  هاي تحصيلي مجاز رشته
 )فوق ليسانس، دكتري(منطقه اي

ريزي شهري طراحي و برنامه تهران-تهران زن/ مرد  1  10205 كارشناس طراحي شهري

فوق ليسانس، (ريزي شهري و منطقه اي طراحي و برنامه شهرسازي گرايش: 31895-)فوق ليسانس، دكتري(معماري: 31131:  هاي تحصيلي مجاز رشته
 )دكتري

 10206 كارشناس مرمت مرمت و معماري تهران-تهران زن/ مرد  1

فوق (مرمت و احياي بناها و بافت هاي تاريخي: 31898-)فوق ليسانس، دكتري(مرمت و احياي بناهاي تاريخي: 31897:  هاي تحصيلي مجاز رشته
 )فوق ليسانس، دكتري(مرمت ابنيه هاي تاريخي: 31899-)دكتريليسانس، 

 10207 كارشناس معماري مرمت و معماري تهران-تهران زن/ مرد  1

)فوق ليسانس، دكتري(معماري: 31131  :رشته تحصيلي مجاز

 تهران-تهران زن/ مرد  1
مطالعات اقتصادي و 

 اجتماعي
 10208 كارشناس امور اقتصادي

ريزي  اقتصاد گرايش برنامه: 31901-)فوق ليسانس، دكتري(ريزي  اقتصاد گرايش توسعه اقتصادي و برنامه: 31900:  هاي تحصيلي مجاز رشته
 )فوق ليسانس، دكتري(هاي اقتصادي سيستم

 تهران-تهران زن/ مرد  1
مطالعات اقتصادي و 

 اجتماعي
 10209 كارشناس علوم اجتماعي

 )فوق ليسانس، دكتري(علوم اجتماعي گرايش جامعه شناسي: 31894  :رشته تحصيلي مجاز
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مركز آمار ايران هاي فهرست شغل محل  

 
  :شرايط اختصاصي

 .سال تمام براي مقطع تحصيلي فوق ليسانس 34سال تمام براي مقطع تحصيلي ليسانس،  32داشتن حداكثر  -
 ايران آمارسال تعهد خدمت در مركز  7پذيرفته شدگان مبني بر سپردن حداقل ارائه تعهد محضري  -
باشد براي دارندگان مدرك تحصيلي ليسانس و فوق  كه مورد تاييد شوراي عالي انفورماتيك مي موزشيآاز مراكز  SQLو  java موزشيآداشتن مدرك  -

 .است افزار الزامي افزار و سخت ليسانس مهندسي كامپيوتر گرايش نرم
 كارشناسي عبراي مقط 13دارا بودن حداقل معدل  -

خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد كد شغل محل شغلعنوان 

گروه عمران موضوعي آمار تهران-تهران زن/ مرد  1 1موضوعي آماركارشناس  10210
)ليسانس(عمران -عمران : 30868  :رشته تحصيلي مجاز

 تهران-تهران زن/ مرد  2
كارشناس تحليل گر و 
 برنامه نويس سيستم

 10211 نويس سيستم برنامه

 )ليسانس(نرم افزار گرايش  –مهندسي كامپيوتر : 31887-)فوق ليسانس(مهندسي نرم افزارگرايش مهندسي كامپيوتر : 31340:  هاي تحصيلي مجاز رشته

 تهران-تهران زن/ مرد  1
كارشناس تحليل گر و 

 نويس سيستمبرنامه 
گر سيستم كارشناس تحليل 10212 

: 31873-)فوق ليسانس(كامپيوتري هاي سيستممعماري  -مهندسي كامپيوتر : 31348-)ليسانس(سخت افزار -مهندسي كامپيوتر : 31347:  هاي تحصيلي مجاز رشته
 )فوق ليسانس(هاي كامپيوتري اطالعات گرايش شبكه فناوريمهندسي : 31910-)فوق ليسانس(اطالعاتي هاي سيستممهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت 

نقشه بردار تهران-تهران زن/ مرد  2 10213 نقشه بردار
 )ليسانس(نقشه برداريمهندسي : 31421-)ليسانس، فوق ليسانس(نقشه برداري -مهندسي عمران : 31277:  هاي تحصيلي مجاز رشته

 
  
 مركز توسعه تجارت الكترونيكي هاي فهرست شغل محل 

 :شرايط اختصاصي
 .فوق ليسانستحصيلي سال تمام براي مقطع  35  سال تمام براي مقطع تحصيلي ليسانس و  30داشتن حداكثر  -

خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد كد شغل محل شغلعنوان 

امور اداري تهران-تهران زن/ مرد  1 10214 كارشناس امور اداري
)فوق ليسانس(مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول: 31928-)فوق ليسانس(مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني: 31495:  هاي تحصيلي مجاز رشته

امور برنامه و بودجه تهران-تهران زن/ مرد  1 كارشناس برنامه و بودجه 10215
)فوق ليسانس(مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي: 31927:  هاي تحصيلي مجاز رشته

امور مالي تهران-تهران زن/ مرد  2 10216 بازرس
فوق (وري مديريت سيستم و بهره گرايشمهندسي صنايع : 31240-)ليسانس(مديريت صنعتي: 31065-)ليسانس(مديريت بازرگاني: 31034:  هاي تحصيلي مجاز رشته

 )ليسانس

امور مالي تهران-تهران زن/ مرد  1 10217 حسابدار
)فوق ليسانس(حسابداري: 30408  :رشته تحصيلي مجاز

ريزي برنامهكارشناس  تهران-تهران زن/ مرد  2 1 ريزي برنامهكارشناس  10218

فوق (مديريت تكنولوژي گرايش سياست هاي تحقيق و توسعه: 31041-)فوق ليسانس(ياقتصاد و تجارت الكترونيك: 30081:  هاي تحصيلي مجاز رشته
فوق (مهندسي فناوري اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي: 31917-)فوق ليسانس(مديريت سيستم و بهره وري گرايشمهندسي صنايع : 31240-)ليسانس
مديريت : 31920-)فوق ليسانس(حقوق گرايش تجارت الكترونيكي: 31919-)سفوق ليسان(علوم اقتصادي گرايش تجارت الكترونيكي: 31918-)ليسانس

: 31923-)فوق ليسانس(مديريت كارافريني گرايش كسب و كار الكترونيكي: 31921-)فوق ليسانس(فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيكي
 )فوق ليسانس(فناوري اطالعات و ارتباطاتمديريت پروژه گرايش : 31924-)فوق ليسانس(مديريت دولتي گرايش سياستگذاري

ريزي برنامهكارشناس  تهران-تهران زن/ مرد  1 2 ريزي برنامهكارشناس  10219

 )فوق ليسانس(مديريت تكنولوژي: 31922-)فوق ليسانس(مديريت فناوري اطالعات: 31072:  هاي تحصيلي مجاز رشته
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 مركز توسعه تجارت الكترونيكي هاي فهرست شغل محلادامه 

كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 تهران-تهران زن/ مرد  3
كارشناس تحليل گر و 
 برنامه نويس سيستم

 10220 نويس سيستم برنامه

نرم  گرايشمهندسي كامپيوتر : 31887-)فوق ليسانس(كامپيوتري هاي سيستممعماري  گرايشمهندسي كامپيوتر : 31348:  هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس(افزار

 تهران-تهران زن/ مرد  9
كارشناس تحليل گر و 
 برنامه نويس سيستم

 10221 1كارشناس تحليلگر سيستم 

مديريت  گرايشمهندسي صنايع : 31240-)فوق ليسانس(و تحليل سيستم ها ريزي برنامه گرايشمهندسي صنايع : 31237:  هاي تحصيلي مجاز رشته
مهندسي صنايع : 31890-)فوق ليسانس(اطالعاتي هاي سيستممهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت : 31873-)فوق ليسانس(سيستم و بهره وري

 )فوق ليسانس(اطالعات گرايش معماري سازمانيمهندسي فناوري : 31914-)فوق ليسانس(هاي اقتصادي اجتماعي گرايش سيستم

 تهران-تهران زن/ مرد  3
كارشناس تحليل گر و 
 برنامه نويس سيستم

 10222 2كارشناس تحليلگر سيستم 

مهندسي فناوري اطالعات گرايش : 31535-)ليسانس(مهندسي فناوري اطالعات: 31280-)ليسانس(علوم كامپيوتر: 30840:  هاي تحصيلي مجاز رشته
نرم  گرايشمهندسي كامپيوتر : 31887-)فوق ليسانس(مهندسي فناوري اطالعات گرايش مخابرات امن: 31853-)فوق ليسانس(طراحي و توليد نرم افزار

 )فوق ليسانس(فناوري اطالعات گرايش شبكه هاي كامپيوتري مهندسي: 31915-)ليسانس(افزار

 10223 كارشناس حقوقي كارشناس حقوقي تهران-تهران زن/ مرد  1

 -)فوق ليسانس، دكتري(حقوق خصوصي: 30431-)فوق ليسانس، دكتري(حقوق گرايش تجارت بين الملل: 30427:  هاي تحصيلي مجاز رشته
 )فوق ليسانس(الكترونيكيحقوق  گرايش تجارت : 31919

 تهران-تهران زن/ مرد  1
كارشناس شبكه و سخت 

 افزار
 10224 1/كارشناس شبكه

 )فوق ليسانس(مهندسي مخابرات رمز: 31925  :رشته تحصيلي مجاز

 تهران-تهران زن/ مرد  1
كارشناس شبكه و سخت 

 افزار
 10225 2/كارشناس شبكه

 )فوق ليسانس(مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن: 31926-)فوق ليسانس(مهندسي مخابرات رمز: 31925:  هاي تحصيلي مجاز رشته

 
 سازمان ملي استاندارد  هاي فهرست شغل محل

 :شرايط اختصاصي
 تحصيلي دكتراسال تمام براي مقطع  35سال تمام براي مقطع تحصيلي فوق ليسانس و  34سال تمام براي مقطع تحصيلي ليسانس،   33حداكثر  -
 .تهران يا كرج مي باشدملي استاندارد محل خدمت با تشخيص سازمان  -

كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10226 كارشناس امور اداري امور اداري يا كرج تهران زن/ مرد  1

 )ليسانس(مديريت بازرگاني:31034 :هاي تحصيلي مجاز رشته

 10874 كارشناس امور اداري امور اداري يا كرج تهران زن/ مرد  1

  )ليسانس(مديريت صنعتي:31065 :هاي تحصيلي مجاز رشته

 10875 كارشناس امور اداري امور اداري يا كرج تهران زن/ مرد  1

فوق (مديريت دولتي گرايش تشكيالت و روش ها:31909و  )فوق ليسانس(مديريت دولتي گرايش منابع انساني:31495 :هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس

 10227 كارشناس برنامه و بودجه امور برنامه و بودجه يا كرج تهران زن/ مرد  1

 )فوق ليسانس(مديريت دولتي گرايش مالي:31962 :هاي تحصيلي مجاز رشته
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 سازمان ملي استاندارد هاي فهرست شغل محلادامه 

كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10232 كارشناس حقوقي كارشناس حقوقي يا كرج تهران زن/ مرد  1

 )ليسانس(حقوق قضايي:30435 :هاي تحصيلي مجاز رشته

 10228 كارشناس امور استاندارد كارشناس استاندارد يا كرج تهران زن/ مرد  1

 )فوق ليسانس(مهندسي منابع طبيعي گرايش صنايع خمير و كاغذ:30690 :هاي تحصيلي مجاز رشته

 10876 كارشناس امور استاندارد كارشناس استاندارد يا كرج تهران زن/ مرد  1

 )فوق ليسانس(مهندسي شيمي گرايش صنايع غذايي:31231 :هاي تحصيلي مجاز رشته

 10877 امور استانداردكارشناس  كارشناس استاندارد يا كرج تهران زن/ مرد  1

 نفر 1 )فوق ليسانس(مهندسي مواد گرايش سراميك:31319 :هاي تحصيلي مجاز رشته

 10878 كارشناس امور استاندارد كارشناس استاندارد يا كرج تهران زن/ مرد  3

 )فوق ليسانس(مهندسي صنايع گرايش مديريت سيستم و بهره وري:31760 :هاي تحصيلي مجاز رشته

 10879 كارشناس امور استاندارد كارشناس استاندارد يا كرج تهران زن/ مرد  2

  )فوق ليسانس(مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي:31906 :هاي تحصيلي مجاز رشته

 10880 كارشناس امور استاندارد كارشناس استاندارد يا كرج تهران مرد 2

  )فوق ليسانس(مهندسي عمران گرايش سازه:31931 :هاي تحصيلي مجاز رشته

 10881 كارشناس امور استاندارد كارشناس استاندارد يا كرج تهران زن/ مرد  4

 )فوق ليسانس(مهندسي صنايع گرايش صنايع:31942 :هاي تحصيلي مجاز رشته

 10882 كارشناس امور استاندارد كارشناس استاندارد يا كرج تهران زن/ مرد  1

 )فوق ليسانس(مهندسي مكانيك گرايش طراحي و ساخت:31952 :هاي تحصيلي مجاز رشته

 10883 كارشناس امور استاندارد كارشناس استاندارد يا كرج تهران زن/ مرد  1

 )فوق ليسانس(مهندسي مكانيك گرايش سيستم محركه خودرو:31953 :هاي تحصيلي مجاز رشته

 10884 كارشناس امور استاندارد استاندارد كارشناس يا كرج تهران زن/ مرد  1

  )فوق ليسانس(مهندسي مكانيك گرايش مكاترونيك:31954 :هاي تحصيلي مجاز رشته

 10885 كارشناس امور استاندارد كارشناس استاندارد يا كرج تهران زن/ مرد  1

 )فوق ليسانس(فيزيك گرايش اتمي مولكولي بنيادي:31955 :هاي تحصيلي مجاز رشته

 10886 كارشناس امور استاندارد كارشناس استاندارد يا كرج تهران زن/ مرد  1

  )فوق ليسانس(مهندسي مواد گرايش شناسايي و انتخاب مواد مهندسي:31956 :هاي تحصيلي مجاز رشته

 10887 كارشناس امور استاندارد كارشناس استاندارد يا كرج تهران زن/ مرد  1

  )فوق ليسانس(مهندسي كشاورزي زراعت و اصالح نباتات گرايش زراعت اگرواكولوژي:31957 :هاي تحصيلي مجاز رشته

 10888 كارشناس امور استاندارد كارشناس استاندارد يا كرج تهران زن/ مرد  1

  )فوق ليسانس(پليمرمهندسي پليمر گرايش نانو :31959و  )فوق ليسانس(مهندسي پليمر گرايش صنايع رنگ:31958 :هاي تحصيلي مجاز رشته
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سازمان ملي استاندارد هاي فهرست شغل محلادامه   

كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10889 كارشناس امور استاندارد كارشناس استاندارد يا كرج تهران زن/ مرد  1

  )فوق ليسانس(مهندسي نفت گرايش مخازن هيدروكربوري:31961و  )فوق ليسانس(مهندسي نفت گرايش حفاري:31960 :هاي تحصيلي مجاز رشته

 10890 كارشناس امور استاندارد كارشناس استاندارد يا كرج تهران زن/ مرد  

 نفر 1 )فوق ليسانس(مهندسي طراحي محيط زيست:31964 :هاي تحصيلي مجاز رشته

 10229 كارشناس امور استاندارد كارشناس استاندارد قزوين-قزوين زن/ مرد  1

مهندسي نساجي گرايش شيمي نساجي و علوم :30683-)فوق ليسانس(مهندسي نساجي گرايش تكنولوژي نساجي:30354 :هاي تحصيلي مجاز رشته
 )فوق ليسانس(الياف

 10230 استانداردكارشناس امور  كارشناس استاندارد اينچه برون -گلستان مرد  1

 )فوق ليسانس(علوم و مهندسي صنايع غذايي:31963 :هاي تحصيلي مجاز رشته

 10231 ريزي برنامهكارشناس  ريزي برنامهكارشناس  يا كرج تهران زن/ مرد  1

 )ليسانس(اقتصاد نظري:30080-)ليسانس(اقتصاد بازرگاني:30067 :هاي تحصيلي مجاز رشته

كارشناس شبكه و سخت افزار يا كرج تهران زن/ مرد  1  10233 كارشناس شبكه

 )فوق ليسانس(مهندسي فناوري اطالعات گرايش طراحي و توسعه نرم افزار:30704 :هاي تحصيلي مجاز رشته

كارشناس شبكه و سخت افزار يا كرج تهران زن/ مرد  1  10891 كارشناس شبكه

 نفر 1 )فوق ليسانس(مهندسي فناوري اطالعات گرايش امنيت اطالعات:31844 :هاي تحصيلي مجاز رشته

كارشناس شبكه و سخت افزار يا كرج تهران زن/ مرد  1  10892 كارشناس شبكه

  )فوق ليسانس(مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار:31887 :هاي تحصيلي مجاز رشته

افزاركارشناس شبكه و سخت  يا كرج تهران زن/ مرد  1  10893 كارشناس شبكه

  )فوق ليسانس(اطالعات گرايش شبكه هاي كامپيوتري فناوريمهندسي :31910 :هاي تحصيلي مجاز رشته

 10234 حقوقكارشناس  حقوقيكارشناس  قم-قم مرد 1

 )فوق ليسانس(حقوق عمومي: 31686- :هاي تحصيلي مجاز رشته
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 وزارت ورزش و جوانان هاي فهرست شغل محل
 شرايط اختصاصي استخدام 

 .باشدسال مي 35سال تمام و حداكثر سن براي دارندگان مدرك دكتري   32حداكثرسن براي دارندگان مدرك فوق ليسانس  -
ني امتيازات و سهميه هاي قانو "5"درصد سهميه ايثارگران به واجدين شرايط بند  25يك سهميه از سهميه هاي استان مركزي از محل باقيمانده *-
 .مندرج در اين دفترچه اختصاص دارد) ايثارگران(

كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10235 كارشناس حرفه اي ورزش كارشناس ورزش اردبيل-اردبيل زن 1

 10236 كارشناس حرفه اي ورزش كارشناس ورزش كرج-البرز زن 1

 10237 كارشناس حرفه اي ورزش ورزشكارشناس  دلوار-بوشهر مرد 1

 10238 كارشناس حرفه اي ورزش كارشناس ورزش خارك-بوشهر مرد 1

 10239 كارشناس حرفه اي ورزش كارشناس ورزش دشتي-بوشهر مرد 1

 10240 كارشناس حرفه اي ورزش كارشناس ورزش پرديس-تهران زن/ مرد  1

 10241 كارشناس حرفه اي ورزش كارشناس ورزش شهركرد-ال و بختياريحچهارم زن 1

 10242 كارشناس حرفه اي ورزش كارشناس ورزش بجستان-خراسان رضوي زن/ مرد  1

 10243 كارشناس حرفه اي ورزش كارشناس ورزش زاوه-خراسان رضوي زن/ مرد  1

 10244 كارشناس حرفه اي ورزش كارشناس ورزش بجنورد-خراسان شمالي زن 1

 10245 كارشناس حرفه اي ورزش كارشناس ورزش ارادان-سمنان زن 1

 10246 كارشناس حرفه اي ورزش كارشناس ورزش هيرمند-سيستان و بلوچستان زن 1

 10247 كارشناس حرفه اي ورزش كارشناس ورزش اوج-قزوين زن 1

 10248 كارشناس حرفه اي ورزش كارشناس ورزش كهك-قم زن 1

 10249 كارشناس حرفه اي ورزش ورزشكارشناس  ارزوئيه-كرمان زن/ مرد  1

 10250 كارشناس حرفه اي ورزش كارشناس ورزش راور-كرمان مرد 1

 10251 كارشناس حرفه اي ورزش كارشناس ورزش رضوانشهر-گيالن زن 1

 10252 كارشناس حرفه اي ورزش كارشناس ورزش *اشتيان-مركزي* زن/ مرد  1

 )نفر مرد يا زن 1( 
 )نفر زن1( 

 10253 كارشناس حرفه اي ورزش كارشناس ورزش *تفرش-مركزي* زن/ مرد 

 10254 كارشناس حرفه اي ورزش كارشناس ورزش *زرنديه-مركزي* زن 1

 10255 كارشناس حرفه اي ورزش كارشناس ورزش *ساوه-مركزي* زن 1

 10256 كارشناس حرفه اي ورزش كارشناس ورزش *محالت-مركزي* زن/ مرد  1

 10257 كارشناس حرفه اي ورزش كارشناس ورزش بندرعباس-هرمزگان زن 1

 10258 كارشناس حرفه اي ورزش كارشناس ورزش همدان-همدان زن 1

 10259 كارشناس حرفه اي ورزش كارشناس ورزش خاتم-يزد زن/ مرد  1

 گرايشتربيت بدني و علوم ورزشي :30272-)دكتري، ليسانسفوق (بيومكانيك ورزشيگرايش تربيت بدني و علوم ورزشي :30270 :هاي تحصيلي مجاز رشته
تربيت بدني و :30276-)دكتري، فوق ليسانس(رفتار حركتي گرايشتربيت بدني و علوم ورزشي :30273-)دكتري، فوق ليسانس(حركات اصالحي و اسيب شناسي

تربيت :30281-)دكتري، فوق ليسانس(مديريت ورزشي گرايشورزشي  تربيت بدني و علوم:30279-)دكتري، فوق ليسانس(فيزيولوژي ورزش گرايشعلوم ورزشي 
 )دكتري، فوق ليسانس(بدني وعلوم ورزشي
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 وزارت ورزش و جوانان هاي فهرست شغل محلادامه 
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10260 كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش )ايلخچي(اسكو  -آذربايجان شرقي مرد 1

 10261 كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش هادي شهر-آذربايجان شرقي مرد 1

)تخت سليمان(تكاب -يغربآذربايجان  مرد 1  10262 كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش

 10263 كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش )خليفان (مهاباد -يغربآذربايجان  مرد 1

 10264 كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش )هير(سرعين -اردبيل مرد 1

 10265 كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش سرعين-اردبيل مرد 1

 10266 كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش گراش-فارس مرد 1

 10267 جوانانكارشناس ورزش و  كارشناس ورزش )كويرات(آران و بيدگل-اصفهان مرد 1

 10268 كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش طالقان-البرز مرد 1

 10269 كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش )هليالن(شيروان چرداول -ايالم مرد 1

 10270 كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش )كاكي(دشتي -بوشهر مرد 1

 10271 كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش )دير(بردخون  -بوشهر مرد 1

 10272 كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش )سعدآباد(دشتستان -بوشهر مرد 1

 10273 كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش اسالمشهر-تهران مرد 1

 10274 كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش )ميانكوه(اردل-ال و بختياريحچهارم مرد 1

 10275 كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش سامان-ال و بختياريحچهارم مرد 1

 10276 كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش )جلگه(جاجرم-خراسان شمالي مرد 1

 10277 كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش سملقان -خراسان شمالي مرد 1

 10278 و جوانانكارشناس ورزش  كارشناس ورزش انديكا-خوزستان مرد 1

 10279 كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش سجاس رود-زنجان مرد 1

 10280 كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش قره پشتلو -زنجان مرد 1

 10281 كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش انگوران –زنجان  مرد 1

 10282 جوانانكارشناس ورزش و  كارشناس ورزش ايوانكي-سمنان مرد 1

 10283 كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش شهميرزاد-سمنان مرد 1

 10284 كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش فنوج-سيستان و بلوچستان مرد 1

 10285 كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش قصرقند-سيستان و بلوچستان مرد 1

 10286 كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش دشتابي-قزوين مرد 1

 10287 كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش اسفرورين-قزوين مرد 1

 10289 كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش نوفل لوشاتو-قم مرد 1

 گرايشتربيت بدني و علوم ورزشي :30272-)دكتري، فوق ليسانس(بيومكانيك ورزشيگرايش تربيت بدني و علوم ورزشي :30270 :هاي تحصيلي مجاز رشته
تربيت بدني و :30276-)دكتري، فوق ليسانس(رفتار حركتي گرايشتربيت بدني و علوم ورزشي :30273-)دكتري، فوق ليسانس(حركات اصالحي و اسيب شناسي

تربيت :30281-)دكتري، فوق ليسانس(مديريت ورزشي رايشگتربيت بدني و علوم ورزشي :30279-)دكتري، فوق ليسانس(فيزيولوژي ورزش گرايشعلوم ورزشي 
 )دكتري، فوق ليسانس(بدني وعلوم ورزشي
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 وزارت ورزش و جوانان هاي فهرست شغل محلادامه 
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10288 كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش خلجستان -قم مرد 1

 10290 كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش حميل –كرمانشاه  مرد 1

 10291 كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش ازگله -كرمانشاه مرد 1

 10292 كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش كوهبنان-كرمان مرد 1

 10293 كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش ديشموك-كهگيلويه و بويراحمد مرد 1

 10294 كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش قلعه رئيس-كهگيلويه و بويراحمد مرد 1

 10295 كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش )چشمه ساران(آزادشهر  –گلستان  مرد 1

 10296 كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش خان ببين-گلستان مرد 1

 10297 كارشناس ورزش و جوانان ورزشكارشناس  كياشهر-گيالن مرد 1

 10298 كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش طرحان-لرستان مرد 1

 10299 كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش كالراباد-مازندران مرد 1

 10300 كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش ساوه-مركزي مرد 1

 10301 كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش بندر خمير-هرمزگان مرد 1

 10302 كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش بندرلنگه-هرمزگان مرد 1

 10303 كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش خضراباد-يزد مرد 1

 10304 كارشناس ورزش و جوانان كارشناس ورزش اسفيج -يزد مرد 1

 10305 جوانانكارشناس ورزش و  كارشناس ورزش نير-يزد مرد 1

 گرايشتربيت بدني و علوم ورزشي :30272-)دكتري، فوق ليسانس(بيومكانيك ورزشيگرايش تربيت بدني و علوم ورزشي :30270 :هاي تحصيلي مجاز رشته
تربيت بدني و :30276-)دكتري، فوق ليسانس(رفتار حركتي گرايشتربيت بدني و علوم ورزشي :30273-)دكتري، فوق ليسانس(حركات اصالحي و اسيب شناسي

تربيت :30281-)دكتري، فوق ليسانس(مديريت ورزشي گرايشتربيت بدني و علوم ورزشي :30279-)دكتري، فوق ليسانس(فيزيولوژي ورزش گرايشعلوم ورزشي 
 )دكتري، فوق ليسانس(بدني وعلوم ورزشي
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 وزارت امور اقتصادي و دارايي هاي فهرست شغل محل
 :استخدام شرايط اختصاصي

 .سال سن براي دارندگان مقطع تحصيلي كارشناسي ارشد30حداكثر  ،سال سن براي دارندگان مقطع تحصيلي كارشناسي 27داشتن حداكثر -1
 .براي دارندگان مقطع تحصيلي كارشناسي) 15( داشتن حداقل معدل پانزده  -2
در رشته تحصيلي كارشناسي با كارشناسي ارشد در رشته شغلي مربوطه مندرج مطابقت  شرط الزم براي دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد،-3

  .اگهي خواهد بود
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10306 بازرس امور مالي تبريز-آذربايجان شرقي مرد 1

 10307 بازرس امور مالي اهواز-خوزستان مرد 1

 10391 بازرس امور مالي ايالم-ايالم مرد 1

 10402 بازرس امور مالي تهران-تهران مرد 1

فوق (مديريت دولتي گرايش مالي:31962-)ليسانس(مديريت مالي:31074-)فوق ليسانس، ليسانس(حسابداري:30408: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس

 10312 حسابدار امور مالي تهران-تهران مرد 12

 )فوق ليسانس(مديريت دولتي گرايش مالي:31962-)فوق ليسانس(حسابداري:30408: تحصيلي مجازهاي  رشته

 10308 حسابدار امور مالي تبريز-آذربايجان شرقي مرد 2

 10309 حسابدار امور مالي اروميه-آذربايجان غربي مرد 1

 10310 حسابدار امور مالي اصفهان-اصفهان مرد 2

 10311 حسابدار ماليامور  بوشهر-بوشهر مرد 2

 10313 حسابدار امور مالي بيرجند-خراسان جنوبي مرد 1

 10314 حسابدار امور مالي بجنورد-خراسان شمالي مرد 3

 10315 حسابدار امور مالي اهواز-خوزستان مرد 2

 10316 حسابدار امور مالي زنجان-زنجان مرد 1

 10318 حسابدار امور مالي قزوين-قزوين مرد 1

 10319 حسابدار امور مالي كرمانشاه-كرمانشاه مرد 1

 10320 حسابدار امور مالي ياسوج-كهگيلويه و بويراحمد مرد 4

 10321 حسابدار امور مالي گرگان-گلستان مرد 2

 10322 حسابدار امور مالي اراك-مركزي مرد 2

 10323 حسابدار امور مالي همدان-همدان مرد 4

 10324 حسابدار امور مالي يزد-يزد مرد 5

 10392 حسابدار امور مالي كرج-البرز مرد 3

 10393 حسابدار امور مالي ايالم-ايالم زن/ مرد  4

 10394 حسابدار امور مالي كرمان-كرمان مرد 2

 10395 حسابدار امور مالي خرم اباد-لرستان مرد 3

 10403 حسابدار امور مالي تهران مرد 2

 10404 حسابدار ماليامور  سمنان-سمنان مرد 5

فوق (مديريت دولتي گرايش مالي:31962-)ليسانس(مديريت مالي:31074-)فوق ليسانس، ليسانس(حسابداري:30408: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس
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 وزارت امور اقتصادي و دارايي هاي فهرست شغل محلادامه 
محلكد شغل  شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10325 حسابرس امور مالي اصفهان-اصفهان مرد 1

 10326 حسابرس امور مالي بوشهر-بوشهر مرد 5

 10327 حسابرس امور مالي تهران-تهران مرد 6

 10328 حسابرس امور مالي بيرجند-خراسان جنوبي مرد 2

 10329 حسابرس امور مالي اهواز-خوزستان مرد 1

 10330 حسابرس امور مالي زاهدان-بلوچستانسيستان و  مرد 1

 10331 حسابرس امور مالي قزوين-قزوين مرد 1

 10332 حسابرس امور مالي كرمانشاه-كرمانشاه مرد 3

 10333 حسابرس امور مالي ياسوج-كهگيلويه و بويراحمد مرد 2

 10396 حسابرس امور مالي كرج-البرز مرد 3

 10397 حسابرس امور مالي كرمان-كرمان مرد 3

 10398 حسابرس امور مالي خرم اباد-لرستان مرد 1

 10334 حسابرس امور مالي يزد-يزد مرد 2

 )فوق ليسانس(مديريت دولتي گرايش مالي:31962-)فوق ليسانس، ليسانس(حسابرسي:30410-)فوق ليسانس، ليسانس(حسابداري:30408: هاي تحصيلي مجاز رشته

 اردبيل-اردبيل مرد 1
كارشناس تحليل گر و 
 برنامه نويس سيستم

گر سيستم كارشناس تحليل 10335 

 بوشهر-بوشهر مرد 1
كارشناس تحليل گر و 
 برنامه نويس سيستم

گر سيستم كارشناس تحليل 10336 

 بيرجند-خراسان جنوبي مرد 1
كارشناس تحليل گر و 
 برنامه نويس سيستم

گر سيستم كارشناس تحليل 10337 

 مشهد-خراسان رضوي زن/ مرد  1
كارشناس تحليل گر و 
 برنامه نويس سيستم

گر سيستم كارشناس تحليل 10338 

 بجنورد-خراسان شمالي مرد 1
كارشناس تحليل گر و 
 برنامه نويس سيستم

گر سيستم كارشناس تحليل 10339 

 اهواز-خوزستان مرد 1
كارشناس تحليل گر و 
 برنامه نويس سيستم

گر سيستم كارشناس تحليل 10340 

 زاهدان-سيستان و بلوچستان مرد 1
كارشناس تحليل گر و 
 برنامه نويس سيستم

گر سيستم كارشناس تحليل 10341 

 كرمانشاه-كرمانشاه مرد 1
كارشناس تحليل گر و 
 برنامه نويس سيستم

گر سيستم كارشناس تحليل 10342 

 گرگان-گلستان مرد 1
كارشناس تحليل گر و 
 برنامه نويس سيستم

گر سيستم كارشناس تحليل 10343 

 اراك-مركزي مرد 1
كارشناس تحليل گر و 
 برنامه نويس سيستم

گر سيستم كارشناس تحليل 10344 

 همدان-همدان مرد 1
كارشناس تحليل گر و 
 برنامه نويس سيستم

گر سيستم كارشناس تحليل 10345 

مهندسي كامپيوتر گرايش نرم :31887-)فوق ليسانس(اطالعاتي هاي سيستممهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت :31873: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )فوق ليسانس(مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه هاي كامپيوتري:31910-)ليسانس(افزار
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 وزارت امور اقتصادي و دارايي هاي فهرست شغل محلادامه 
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  خدمتمحل  جنس پذيرش تعداد

 يزد-يزد مرد 1
كارشناس تحليل گر و 
 برنامه نويس سيستم

گر سيستم كارشناس تحليل 10346 

كارشناس تحليل گر و  قم-قم مرد 1
 برنامه نويس سيستم

 10399 گر سيستم كارشناس تحليل

كارشناس تحليل گر و  كرمان-كرمان مرد 1
 سيستمبرنامه نويس 

 10400 گر سيستم كارشناس تحليل

كارشناس تحليل گر و  تهران مرد 1
 برنامه نويس سيستم

 10405 گر سيستم كارشناس تحليل

مهندسي كامپيوتر گرايش نرم :31887-)فوق ليسانس(اطالعاتي هاي سيستممهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت :31873: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )فوق ليسانس(مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه هاي كامپيوتري:31910-)ليسانس(افزار

 10347 كارشناس حقوقي كارشناس حقوقي تهران-تهران زن/ مرد  2

 )فوق ليسانس(عموميحقوق :31686-)فوق ليسانس(حقوق خصوصي:30431: هاي تحصيلي مجاز رشته

 رشت-گيالن زن/ مرد  1
كارشناس مطالعات 

 اقتصادي
كارشناس مطالعات اقتصادي 10348 

كارشناس مطالعات  ايالم-ايالم زن/ مرد  3
 اقتصادي

كارشناس مطالعات اقتصادي 10401 

 )فوق ليسانس(ريزي  توسعه اقتصادي و برنامه -علوم اقتصادي :30747-)ليسانسفوق (هاي اقتصادي ريزي سيستم برنامه -علوم اقتصادي :30746: هاي تحصيلي مجاز رشته
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 وزارت امور خارجه هاي فهرست شغل محل
 شرايط اختصاصي استخدام 

با رعايت قوانين و مقررات  هاي استخدامي برنامه پنجم توسعه و مقررات تشكيالتي، استخدامي، مالي و انضباطي وزارت امور خارجه ووزارت امور خارجه بر اساس سهميه
 .نمايدمربوط استخدام مي

 نداشتن همسر خارجي يا همسري كه تابعيت ايراني وي اكتسابي باشد؛ -1
 .سال تمام در زمان ثبت نام 34و دكترا  32، كارشناسي ارشد 30سال تمام و حداكثر سن براي مقطع تحصيلي كارشناسي  21داشتن حداقل سن  -2

 تذكرات
در آزمون مشترك بين ايثارگران شركت نموده ) درصد 25سهميه (قانون جامع حمايت از ايثارگران  21برنامه پنجم توسعه و ماده  44ماده ) و(واجد شرايط بند  ايثارگران

 .گردد و باالترين نمرات به مرحله بعد معرفي مي
 .نتخاب آن خودداري نماينددر مشاغلي كه سهميه آنان يك نفر مي باشد، ايثارگران بند فوق از ا: تبصره

خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد كد شغل محل شغلعنوان 
ارتباط و مخابرات تهران-تهران زن/ مرد  2 كارشناس ارتباط و مخابرات 10349

 )دكتري، فوق ليسانس(مهندسي مخابرات گرايش سوييچ و انتقال:31970: هاي تحصيلي مجاز رشته

امور اداري تهران-تهران زن/ مرد  3 10350 كارشناس امور اداري
مديريت دولتي گرايش تشكيالت و روش :31909-)دكتري، فوق ليسانس(مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني:31495: هاي تحصيلي مجاز رشته

 )دكتري، فوق ليسانس(مديريت دولتي گرايش مديريت تحول:31930-)دكتري، فوق ليسانس(ها
 .داشتن دانشنامه كارشناسي مديريت دولتي الزامي است:   توجه

امور برنامه و بودجه تهران-تهران زن/ مرد  2 كارشناس برنامه و بودجه 10351
 )دكتري، فوق ليسانس(مديريت مالي:31074: هاي تحصيلي مجاز رشته

 .استداشتن دانشنامه كارشناسي مديريت دولتي و يا مديريت مالي الزامي : توجه  

 تهران-تهران زن/ مرد  2
جغرافياي / امور سياسي 

 سياسي
/ كارشناس امور سياسي 
 جغرافياي سياسي

10352 

)دكتري، فوق ليسانس(جغرافياي سياسي:30370: هاي تحصيلي مجاز رشته

 تهران-تهران زن/ مرد  4
امور سياسي روابط بين 

 الملل
/ كارشناس امور سياسي 

 روابط بين الملل
10353 

 .داشتن دانشنامه كارشناسي علوم سياسي الزامي است: توجه   )دكتري، فوق ليسانس(روابط بين الملل:30501: هاي تحصيلي مجاز رشته

امور عمراني تهران-تهران زن/ مرد  2 مهندس راه و  ساختمان 10354
 )دكتري، فوق ليسانس(مهندسي عمران گرايش سازه:31888: هاي تحصيلي مجاز رشته

 .داشتن دانشنامه كارشناسي مهندسي عمران گرايش عمران الزامي است: توجه  

امور مالي تهران-تهران زن/ مرد  7 10355 حسابدار
 )دكتري، فوق ليسانس(حسابرسي:30410-)دكتري، فوق ليسانس(حسابداري:30408: هاي تحصيلي مجاز رشته

 .استداشتن دانشنامه كارشناسي حسابداري الزامي : توجه  

بازرگاني خارجي تهران-تهران زن/ مرد  8 كارشناس بازرگاني خارجي 10356
 )دكتري، فوق ليسانس(مديريت بازرگاني بين الملل:31965: هاي تحصيلي مجاز رشته

 -اقتصاد بازرگاني  (داشتن دانشنامه كارشناسي در رشته هاي مديريت بازرگاني يا مديريت اقتصادي يا  اقتصاد در يكي از گرايش هاي: توجه  
 الزامي است) اقتصاد بين الملل

 بررسي اسناد و مدارك تهران-تهران زن/ مرد  2
بررسي اسناد و  كارشناس

 مدارك
10357 

فوق (فارس  تاريخ گرايش تاريخ مطالعات خليج:30248-)دكتري، فوق ليسانس(تاريخ گرايش تاريخ عمومي جهان:30244: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )دكتري، فوق ليسانس(تاريخ گرايش اسناد و مدارك ارشيوي و نسخه شناسي:31966-)دكتري، ليسانس

برق تهران-تهران زن/ مرد  2 10358 مهندس برق

 نفر 1 )دكتري، فوق ليسانس(الكترونيك -مهندسي برق :31165: هاي تحصيلي مجاز رشته
 نفر 1 )دكتري، فوق ليسانس(مهندسي برق گرايش مخابرات سيستم:31972-
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خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد كد شغل محل شغلعنوان 
حقوق بشر تهران-تهران زن/ مرد  1 حقوق بشر/ كارشناس حقوقي 10359

)دكتري، فوق ليسانس(حقوق بشر:30422: هاي تحصيلي مجاز رشته
حقوق مالكيت فكري تهران-تهران زن/ مرد  1 مالكيت فكري/ كارشناس حقوقي  10360

 )دكتري، فوق ليسانس(حقوق مالكيت فكري:30436: هاي تحصيلي مجاز رشته
 داشتن دانشنامه كارشناسي در رشته  حقوق الزامي است: توجه 

روابط عمومي تهران-تهران زن/ مرد  5 10361 كارشناس امور خبري
)دكتري، فوق ليسانس(مديريت رسانه:31053: تحصيلي مجازهاي  رشته

روابط عمومي تهران-تهران زن/ مرد  3 كارشناس روابط عمومي 10362
)ليسانس(روابط عمومي:30503: هاي تحصيلي مجاز رشته

كارشناس اطالعات و جهانگردي تهران-تهران زن/ مرد  1 كارشناس اطالعات و جهانگردي 10363
 )دكتري، فوق ليسانس، ليسانس(مديريت هتلداري:32001-)دكتري، فوق ليسانس، ليسانس(مديريت جهانگردي و هتلداري:31693: تحصيلي مجازهاي  رشته

موضوعي آماركارشناس  تهران-تهران زن/ مرد  1 10364 كشوري آماركارشناس 
 )دكتري، فوق ليسانس(اجتماعي و اقتصادي آمار :31855: هاي تحصيلي مجاز رشته

 داشتن دانشنامه كارشناسي در رشته  آمار الزامي است

موزشآكارشناس امور  تهران-تهران زن/ مرد  2 10365 موزشيآكارشناس امور 
 )دكتري، فوق ليسانس( موزشيآتكنولوژي :30332-)دكتري، فوق ليسانس( موزشيآ ريزي برنامه :30154: هاي تحصيلي مجاز رشته

 تهران-تهران زن/ مرد  6
كارشناس تحليل گر و 
 برنامه نويس سيستم

نويس  برنامهكارشناس 
 سيستم

10366 

 )دكتري، فوق ليسانس(مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار:31887: هاي تحصيلي مجاز رشته
 داشتن دانشنامه كارشناسي مهندسي نرم افزار الزامي است: توجه 

حقوقيكارشناس  تهران-تهران زن/ مرد  13 10367 كارشناس حقوقي
 داشتن دانشنامه كارشناسي حقوق الزامي است: توجه .  )دكتري، فوق ليسانس(حقوق خصوصي:30431: هاي تحصيلي مجاز رشته

كارشناس حقوقي تهران-تهران زن/ مرد  1 10368 كارشناس حقوقي
 داشتن دانشنامه كارشناسي حقوق الزامي است:  توجه .)دكتري، فوق ليسانس(حقوق عمومي:31686: هاي تحصيلي مجاز رشته

كارشناس حقوقي تهران-تهران زن/ مرد  2 10369 كارشناس حقوقي
 )دكتري، فوق ليسانس(حقوق بين الملل:30423: هاي تحصيلي مجاز رشته

 )ترجيحاً يك نفر با پايان نامه حقوق درياها و يك نفر با پايان نامه حقوق معاهدات(
 دانشنامه كارشناسي در رشته  حقوق الزامي است،داشتن : توجه 

كارشناس حقوقي تهران-تهران زن/ مرد  3 11097 كارشناس حقوقي
 داشتن دانشنامه كارشناسي در رشته  حقوق الزامي است،: توجه . بين الملل تجارتگرايش حقوق :32223: هاي تحصيلي مجاز رشته

سخت افزاركارشناس شبكه و  تهران-تهران زن/ مرد  2 افزار  كارشناس امور سخت
 رايانه

10370 

 )دكتري، فوق ليسانس(كامپيوتري هاي سيستممهندسي كامپيوتر گرايش معماري :31916: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )داشتن دانشنامه كارشناسي مهندسي سخت افزار الزامي است( -: توجه 

، تسلط )FreeBSD ،OpenBSD، يكي از انواع مختلف لينوكس(تسلط كافي بر سيستم عامل بر پايه يونيكس  ،)انواع محصوالت سيسكو(تسلط بر كار با سوئيچ و روتر-
 .كافي بر زبان انگليسي تخصصي امور فني

كارشناس شبكه و سخت افزار تهران-تهران زن/ مرد  7  10371 كارشناس شبكه

 )دكتري، فوق ليسانس(مخابرات امن و رمز نگاريمهندسي فناوري اطالعات گرايش :31969: هاي تحصيلي مجاز رشته
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وزارت امور خارجه هاي فهرست شغل محلادامه   

خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد كد شغل محل شغلعنوان 
كارشناس شبكه و سخت افزار تهران-تهران زن/ مرد  4 10372 كارشناس شبكه

 )دكتري، فوق ليسانس(فناوري اطالعات گرايش امنيت شبكهمهندسي :31967: هاي تحصيلي مجاز رشته
يكي از انواع مختلف (، تسلط كافي بر سيستم عامل بر پايه يونيكس )انواع محصوالت سيسكو(نفر تسلط بر كار با سوئيچ و روتر 2: توجه 

 .، تسلط كافي بر زبان انگليسي تخصصي امور فني)FreeBSD ، OpenBSD، لينوكس

كارشناس معماري تهران-تهران زن/ مرد  2 10373 كارشناس معماري
 داشتن دانشنامه كارشناسي معماري الزامي است: توجه  )دكتري، فوق ليسانس(مهندسي معماري:31300: هاي تحصيلي مجاز رشته

مترجم زبان انگليسي تهران-تهران زن/ مرد  8 10374 مترجمي زبان انگليسي
  )دكتري، فوق ليسانس، ليسانس(مترجمي زبان انگليسي:30997-زبان و ادبيات انگليسي:30540:هاي تحصيلي مجاز رشته

مترجم زبان عربي تهران-تهران زن/ مرد  8 11098 مترجمي زبان عربي
  )دكتري، فوق ليسانس، ليسانس(مترجمي زبان عربي:30998-زبان و ادبيات عرب :30541:هاي تحصيلي مجاز رشته

مترجم زبان فرانسه تهران-تهران زن/ مرد  4 11099 مترجمي زبان فرانسه
  )دكتري، فوق ليسانس، ليسانس(زبان وادبيات فرانسه:31978-مترجمي زبان فرانسه:30999 :هاي تحصيلي مجاز رشته

مترجم زبان الماني تهران-تهران زن/ مرد  2 11100 مترجمي زبان الماني
 )دكتري، فوق ليسانس، ليسانس(زبان وادبيات الماني:31980-مترجمي زبان الماني:31979:هاي تحصيلي مجاز رشته

مترجم زبان روسي تهران-تهران زن/ مرد  2 11101 مترجمي زبان روسي
 )دكتري، فوق ليسانس، ليسانس(زبان وادبيات روسي:31982-مترجمي زبان روسي:31981:هاي تحصيلي مجاز رشته

مترجم زبان اسپانيايي تهران-تهران زن/ مرد  2 مترجمي زبان اسپانيايي 10375
 نفر 2 )دكتري، فوق ليسانس، ليسانس(زبان وادبيات اسپانيايي:31977-مترجمي زبان اسپانيايي:31976 :هاي تحصيلي مجاز رشته
 مربوطهزبان  تسلط كامل بهكارشناسي يا باالتر  با هر رشته تحصيلي و دانشنامه :  1توجه
غير مرتبط داشته باشند در صورت صدور مجوز الزم رشته تحصيلي اولويت با داوطلباني است كه مدرك تحصيلي مرتبط دارند و جذب داوطلباني كه  2توجه

 .از سوي شوراي توسعه مديريت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، انجام خواهد شد
مترجم زبان ايتاليايي تهران-تهران زن/ مرد  2 11102 مترجمي زبان ايتاليايي

  )دكتري، فوق ليسانس، ليسانس(زبان وادبيات ايتاليايي:31984-مترجمي زبان ايتاليايي:31983 :هاي تحصيلي مجاز رشته
 دانشنامه كارشناسي يا باالتر  با هر رشته تحصيلي و تسلط كامل به زبان مربوطه:  1توجه
تحصيلي مرتبط دارند و جذب داوطلباني كه رشته تحصيلي غير مرتبط داشته باشند در صورت صدور مجوز الزم اولويت با داوطلباني است كه مدرك  2توجه

 .از سوي شوراي توسعه مديريت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، انجام خواهد شد
زبان اذري ممترج تهران-تهران زن/ مرد  2 11103 ي زبان اذريممترج

 )دكتري، فوق ليسانس، ليسانس(زبان و ادبيات اذري:31986-ي زبان اذريممترج:31985 :هاي تحصيلي مجاز رشته
 دانشنامه كارشناسي يا باالتر  با هر رشته تحصيلي و تسلط كامل به زبان مربوطه:  1توجه
داشته باشند در صورت صدور مجوز الزم اولويت با داوطلباني است كه مدرك تحصيلي مرتبط دارند و جذب داوطلباني كه رشته تحصيلي غير مرتبط  2توجه

 .از سوي شوراي توسعه مديريت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، انجام خواهد شد
مترجم زبان چيني تهران-تهران زن/ مرد  1 11104 مترجمي زبان چيني

  )دكتري، ليسانسفوق ، ليسانس(زبان وادبيات چيني:31988-مترجمي زبان چيني:31987 :هاي تحصيلي مجاز رشته
 دانشنامه كارشناسي يا باالتر  با هر رشته تحصيلي و تسلط كامل به زبان مربوطه:  1توجه
م اولويت با داوطلباني است كه مدرك تحصيلي مرتبط دارند و جذب داوطلباني كه رشته تحصيلي غير مرتبط داشته باشند در صورت صدور مجوز الز 2توجه

  .سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، انجام خواهد شد از سوي شوراي توسعه مديريت

 تهران-تهران زن/ مرد  2
مترجم زبان تركي 

 استانبولي
مترجمي زبان تركي 

 استانبولي
11105 

:  1توجه )دكتري، فوق ليسانس، ليسانس(زبان و ادبيات تركي استانبولي:31990-مترجمي زبان تركي استانبولي:31989 :هاي تحصيلي مجاز رشته
 دانشنامه كارشناسي يا باالتر  با هر رشته تحصيلي و تسلط كامل به زبان مربوطه

م اولويت با داوطلباني است كه مدرك تحصيلي مرتبط دارند و جذب داوطلباني كه رشته تحصيلي غير مرتبط داشته باشند در صورت صدور مجوز الز 2توجه
 .برنامه ريزي كشور، انجام خواهد شد از سوي شوراي توسعه مديريت سازمان مديريت و
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 وزارت امور خارجه هاي فهرست شغل محلادامه 

خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد كد شغل محل شغلعنوان 
زبان اردو ممترج تهران-تهران زن/ مرد  2 11106 ي زبان اردوممترج

  )دكتري، فوق ليسانس، ليسانس(زبان وادبيات اردو:31992-مترجي زبان اردو:31991 :هاي تحصيلي مجاز رشته
 دانشنامه كارشناسي يا باالتر  با هر رشته تحصيلي و تسلط كامل به زبان مربوطه:  1توجه
داشته باشند در صورت صدور مجوز الزم اولويت با داوطلباني است كه مدرك تحصيلي مرتبط دارند و جذب داوطلباني كه رشته تحصيلي غير مرتبط  2توجه

 .از سوي شوراي توسعه مديريت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، انجام خواهد شد
مترجم زبان كره اي تهران-تهران زن/ مرد  2 11107 مترجمي زبان كره اي

  )دكتري، فوق ليسانس، ليسانس(زبان وادبيات كره اي:31994-مترجمي زبان كره اي:31993 :هاي تحصيلي مجاز رشته
 دانشنامه كارشناسي يا باالتر  با هر رشته تحصيلي و تسلط كامل به زبان مربوطه:  1توجه
مرتبط داشته باشند در صورت صدور مجوز الزم اولويت با داوطلباني است كه مدرك تحصيلي مرتبط دارند و جذب داوطلباني كه رشته تحصيلي غير  2توجه

 .از سوي شوراي توسعه مديريت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، انجام خواهد شد
مترجم زبان ارمني تهران-تهران زن/ مرد  2 11108 مترجمي زبان ارمني

  )دكتري، فوق ليسانس، ليسانس(زبان وادبيات ارمني:31996-مترجمي زبان ارمني:31995 :هاي تحصيلي مجاز رشته
 دانشنامه كارشناسي يا باالتر  با هر رشته تحصيلي و تسلط كامل به زبان مربوطه:  1توجه
ط داشته باشند در صورت صدور مجوز الزم اولويت با داوطلباني است كه مدرك تحصيلي مرتبط دارند و جذب داوطلباني كه رشته تحصيلي غير مرتب 2توجه

 .از سوي شوراي توسعه مديريت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، انجام خواهد شد
مترجم زبان صربي تهران-تهران زن/ مرد  2 11109 مترجمي زبان صربي

  )دكتري، فوق ليسانس، ليسانس(زبان وادبيات صربي:31998-مترجمي زبان صربي:31997 :هاي تحصيلي مجاز رشته
 دانشنامه كارشناسي يا باالتر  با هر رشته تحصيلي و تسلط كامل به زبان مربوطه:  1توجه
م اولويت با داوطلباني است كه مدرك تحصيلي مرتبط دارند و جذب داوطلباني كه رشته تحصيلي غير مرتبط داشته باشند در صورت صدور مجوز الز 2توجه

 .يريت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، انجام خواهد شداز سوي شوراي توسعه مد
مترجم زبان ژاپني تهران-تهران زن/ مرد  2 11110 مترجمي زبان ژاپني

  )دكتري، فوق ليسانس، ليسانس(زبان وادبيات ژاپني:32000-مترجمي زبان ژاپني:31999 :هاي تحصيلي مجاز رشته
 با هر رشته تحصيلي و تسلط كامل به زبان مربوطه دانشنامه كارشناسي يا باالتر :  1توجه
م اولويت با داوطلباني است كه مدرك تحصيلي مرتبط دارند و جذب داوطلباني كه رشته تحصيلي غير مرتبط داشته باشند در صورت صدور مجوز الز 2توجه

 .از سوي شوراي توسعه مديريت سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، انجام خواهد شد
مطالعات اقتصادي تهران-تهران زن/ مرد  8 كارشناس مطالعات اقتصادي 10376

 )دكتري، فوق ليسانس(اقتصاد بين الملل:30069: هاي تحصيلي مجاز رشته
) المللاقتصاد بين  -اقتصاد بازرگاني ( داشتن دانشنامه كارشناسي در رشته هاي مديريت اقتصادي يا  اقتصاد در يكي از گرايش هاي: توجه 

 الزامي است

مهندسي تأسيسات تهران-تهران زن/ مرد  1 10377 مهندس تاسيسات
)دكتري، فوق ليسانس(مهندسي تاسيسات:31974: هاي تحصيلي مجاز رشته

نقشه برداري تهران-تهران زن/ مرد  1 10378 نقشه بردار
 )دكتري، فوق ليسانس(ودزيئمهندسي نقشه برداري گرايش ژ:31975: هاي تحصيلي مجاز رشته

 
  

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com


42 

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري هاي فهرست شغل محل
 شرايط اختصاصي استخدام 

 .تمام سال سن 35 و دكتراسال  32كارشناسي ارشد ، سال براي دارندگان مقطع تحصيلي كارشناسي 30داشتن حداكثر -1
در آزمون مشترك بين ايثارگران شركت ) درصد 25سهميه (قانون جامع حمايت از ايثارگران  21توسعه و ماده برنامه پنجم  44ماده ) و(ايثارگران واجد شرايط بند  -2

 .درصد ايثارگران از باالترين نمرات به مرحله بعد معرفي مي گردد 25نموده و در حد يك سهميه باقيمانده از سهميه 
 

شغل محل كد شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 11111 كارشناس امور اداري امور اداري تهران-تهران زن/ مرد  1

  )فوق ليسانس، ليسانس(مديريت بيمه:31035: هاي تحصيلي مجاز رشته

 11112 كارشناس امور اداري امور اداري تهران-تهران زن/ مرد  1

 )فوق ليسانس(هامديريت دولتي گرايش تشكيالت و روش :31909: هاي تحصيلي مجاز رشته

 11113 كارشناس امور اداري امور اداري تهران-تهران زن/ مرد  1

  )فوق ليسانس(مديريت منابع انسانيمديريت دولتي گرايش :31495: هاي تحصيلي مجاز رشته

 11114 كارشناس امور اداري امور اداري تهران-تهران زن/ مرد  1

  )فوق ليسانس، ليسانس(صنايع گرايش تحليل سيستمهامهندسي :31561: هاي تحصيلي مجاز رشته

 10379 كارشناس امور اداري امور اداري تهران-تهران زن/ مرد  1

  )فوق ليسانس(مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي:31912: هاي تحصيلي مجاز رشته

 10380 كارشناس برنامه و بودجه امور برنامه و بودجه تهران-تهران زن/ مرد  1

  )فوق ليسانس(ريزي  توسعه اقتصادي و برنامه:30308: هاي تحصيلي مجاز رشته

 11115 كارشناس برنامه و بودجه امور برنامه و بودجه تهران-تهران زن/ مرد  1

  )فوق ليسانس(علوم اقتصادي:30742: هاي تحصيلي مجاز رشته

عالي موزشآكارشناس امور  عالي موزشآ تهران-تهران زن/ مرد  1 10381 

  )فوق ليسانس( موزشيآريزي  برنامه: 30154: هاي تحصيلي مجاز رشته

عالي موزشآكارشناس امور  عالي موزشآ تهران-تهران زن/ مرد  1 11116 

  )فوق ليسانس( موزشيآمديريت :31020: هاي تحصيلي مجاز رشته

عالي موزشآكارشناس امور  عالي موزشآ تهران-تهران زن/ مرد  1 11117 

  )فوق ليسانس(ريزي منطقه اي برنامه: 32208: هاي تحصيلي مجاز رشته

عالي موزشآكارشناس امور  عالي موزشآ تهران-تهران زن/ مرد  2 11118 

 )دكتري(عالي موزشآريزي توسعه  عالي گرايش برنامه موزشآ :32209: هاي تحصيلي مجاز رشته

عالي موزشآكارشناس امور  عالي موزشآ تهران-تهران زن/ مرد  1 11119 

 )دكتري(عالي موزشآريزي درسي در  برنامه: 32210: هاي تحصيلي مجاز رشته

 10382 الملل كارشناس روابط بين روابط بين الملل تهران-تهران زن/ مرد  2

 )فوق ليسانس(روابط بين الملل:30501: هاي تحصيلي مجاز رشته

 10383 موضوعي آماركارشناس  موضوعي آماركارشناس  تهران-تهران زن/ مرد  2

 )ليسانس(كاربردي آمار :31839: هاي تحصيلي مجاز رشته

 11120 موضوعي آماركارشناس  موضوعي آماركارشناس  تهران-تهران زن/ مرد  1

  )فوق ليسانس(رياضي آمار :31852: هاي تحصيلي مجاز رشته
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 علوم، تحقيقات و فناوريوزارت  هاي فهرست شغل محلادامه 

كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 11121 موضوعي آماركارشناس  موضوعي آماركارشناس  تهران-تهران زن/ مرد  1

 نفر 1 )ليسانس(رياضي كاربردي:32217 : هاي تحصيلي مجاز رشته

 10384 كارشناس امور پژوهشي كارشناس امور پژوهشي تهران-تهران زن/ مرد  1

  )فوق ليسانس)(روان سنجي(سنجش و اندازه گيري :30640: هاي تحصيلي مجاز رشته

 11122 كارشناس امور پژوهشي كارشناس امور پژوهشي تهران-تهران زن/ مرد  1

  )فوق ليسانس(علوم اجتماعي گرايش جامعه شناسي:31894: هاي تحصيلي مجاز رشته

 11123 كارشناس امور پژوهشي كارشناس امور پژوهشي تهران-تهران زن/ مرد  1

  )فوق ليسانس(مهندسي اينده پژوهي:31761: هاي تحصيلي مجاز رشته

 11124 كارشناس امور پژوهشي كارشناس امور پژوهشي تهران-تهران زن/ مرد  1

  )فوق ليسانس(توسعهمديريت تكنولوژي گرايش تحقيق و :32219: هاي تحصيلي مجاز رشته

 11125 كارشناس امور پژوهشي كارشناس امور پژوهشي تهران-تهران زن/ مرد  1

 )فوق ليسانس(الهيات و معارف اسالمي گرايش علوم قراني و حديث:32220: هاي تحصيلي مجاز رشته

 11126 كارشناس امور پژوهشي كارشناس امور پژوهشي تهران-تهران زن/ مرد  1

  )فوق ليسانس(رف اسالمي گرايش فلسفه و حكمت اسالمياالهيات و مع:32221: تحصيلي مجازهاي  رشته

 11127 كارشناس امور پژوهشي كارشناس امور پژوهشي تهران-تهران زن/ مرد  1

 )فوق ليسانس(مديريت كارافريني گرايش سازماني:32218 : هاي تحصيلي مجاز رشته

 11128 كارشناس امور پژوهشي امور پژوهشيكارشناس  تهران-تهران زن/ مرد  1

  )فوق ليسانس(مهندسي پزشكي بيوالكتريك:31182: هاي تحصيلي مجاز رشته

 10385 كارشناس امور فرهنگي كارشناس امور فرهنگي تهران-تهران زن/ مرد  1

  )فوق ليسانس(الهيات و معارف اسالمي:30093: هاي تحصيلي مجاز رشته

 11129 كارشناس امور فرهنگي كارشناس امور فرهنگي تهران-تهران زن/ مرد  1

  )فوق ليسانس(پژوهش علوم اجتماعي:30234: هاي تحصيلي مجاز رشته

 10386 ريزي كارشناس برنامه ريزي كارشناس برنامه تهران-تهران زن/ مرد  3

  )ليسانس( موزشيآريزي  مديريت و برنامه -علوم تربيتي :30759: هاي تحصيلي مجاز رشته

 11130 ريزي كارشناس برنامه ريزي كارشناس برنامه تهران-تهران زن/ مرد  1

  )دكتري(عالي موزشآريزي درسي در  عالي گرايش برنامه موزشآ :32216:هاي تحصيلي مجاز رشته

 10388 كارشناس حقوقي كارشناس حقوقي تهران-تهران زن/ مرد  1

  )دكتري(فقه و حقوق خصوصي:30916: هاي تحصيلي مجاز رشته

 11134 كارشناس حقوقي كارشناس حقوقي تهران-تهران زن/ مرد  1

 )فوق ليسانس، ليسانس(حقوق عمومي:31686: هاي تحصيلي مجاز رشته

 11135 كارشناس حقوقي كارشناس حقوقي تهران-تهران زن/ مرد  2

 ) دكتري(حقوق عمومي:31686: هاي تحصيلي مجاز رشته
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 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري هاي فهرست شغل محلادامه 

كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 تهران-تهران زن/ مرد  1
كارشناس تحليل گر و 
 برنامه نويس سيستم

گر سيستم كارشناس تحليل 11131 

  )ليسانس(سخت افزارمهندسي كامپيوتر گرايش :31347: هاي تحصيلي مجاز رشته

 تهران-تهران زن/ مرد  2
كارشناس تحليل گر و 
 برنامه نويس سيستم

گر سيستم كارشناس تحليل 11132 

  )فوق ليسانس، ليسانس(مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار:31887: هاي تحصيلي مجاز رشته

 تهران-تهران زن/ مرد  1
كارشناس تحليل گر و 
 برنامه نويس سيستم

گر سيستم كارشناس تحليل 11133 

  )فوق ليسانس، ليسانس(مهندسي فناوري اطالعات گرايش شبكه هاي كامپيوتري:31910: هاي تحصيلي مجاز رشته

 تهران-تهران زن/ مرد  4
كارشناس تحليل گر و 
 برنامه نويس سيستم

گر سيستم كارشناس تحليل 10387 

 نفر 4 )فوق ليسانس(ITفناوري اطالعات مهندسي :32213: هاي تحصيلي مجاز رشته

 10389 زبان انگليسي مترجم زبان انگليسيي مترجم تهران-تهران زن/ مرد  1

 ) فوق ليسانس(زبان و ادبيات انگليسي:30540: هاي تحصيلي مجاز رشته

 11136 زبان الماني مترجم زبان المانيي مترجم تهران-تهران زن/ مرد  1

 )فوق ليسانس(زبان و ادبيات الماني:32215: مجازهاي تحصيلي  رشته

كارشناس مطالعات اجتماعي مطالعات اجتماعي تهران-تهران زن/ مرد  1 10390 

 )فوق ليسانس(پژوهش علوم اجتماعي:30234: هاي تحصيلي مجاز رشته

كارشناس مطالعات اجتماعي مطالعات اجتماعي تهران-تهران زن/ مرد  1 11137 

  )فوق ليسانس(علوم اجتماعي گرايش جامعه شناسي:31894: تحصيلي مجازهاي  رشته
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 وزارت نيرو  هاي فهرست شغل محل
 

استخدام ياختصاص طيشرا   
 .سال تمام در زمان ثبت نام 35و دكترا  33 ارشد ي، كارشناس32 يكارشناس يليمقطع تحص يداشتن حداكثر سن برا -1
 .هرمزگان و خوزستان صرفاً از بين داوطلبان بومي پذيرش مي شوددر استان هاي سيستان و بلوچستان،  -2
 .پذيرفته شدگان موظف به سپردن تعهد خدمت محضري براي شغل محل پذيرفته شده به مدت ده سال مي باشند -3
امل مي شود در ستاد شركت هاي برق منطقه اي كه در حوزه فعاليت آن ها بيش از يك استان را شدر خصوص شغل محل هاي اعالم شده  -4

امتياز مربوط به بومي بودن به كليه داوطلبان بومي استان هاي زير مجموعه فعاليت شركت اختصاص مي يابد و داوطلبان مشمول بر اساس 
 .جدول زير از امتياز بومي بودن استان برخوردار مي گردند

، صرفاً در صورت كسب باشند مي كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان از قراردادي شناسه شماره داراي كه قراردادي كاركنان مكتسبه نمرات به  -5
 كل، نمره%) 20(درصد  بيست تا حداكثر و درصد دو اجرايي، هاي دستگاه از يك هر درتجربه مربوط و مشابه  سال هر ازاء به حد نصاب آزمون

 .شد خواهد اضافه آنان استخدامي مصاحبه و آزمون هاي حيطه از هريك در
 

 استان هاي تحت پوشش نام شركت رديف
 اصفهان و چهار محال و بختياري شركت برق منطقه اي اصفهان 1
 مركزي، لرستان و همدان شركت برق منطقه اي باختر 2
 تهران، البرز و قم شركت برق منطقه اي تهران 3
 خراسان شمالي، خراسان رضوي و خراسان جنوبي  شركت برق منطقه اي خراسان 4
 خوزستان و كهگيلويه و بويراحمد شركت برق منطقه اي خوزستان 5
 زنجان و قزوين شركت برق منطقه اي زنجان 6
 ايالم، كرمانشاه و كردستان شركت برق منطقه اي غرب 7
 فارس و بوشهر شركت برق منطقه اي فارس 8
 مازندران و گلستان شركت برق منطقه اي مازندران 9

 
 : مهم  تذكر
تمامي داوطلبان اعم از آزاد، معلولين عادي و ايثاركران مي توانند ثبت بخش اول  اعالم شده درآگهي استخدامي شغل محل هاي  در–الف 

درصد سهميه ايثارگران در صورت شركت در بخش اول آگهي به عنوان داوطلب آزاد محسوب گرديده و  25نام نمايند، لكن داوطلبان مشمول 
 .لبان در صورت كسب نمرات باالتر معرفي خواهند شددر رقابت با ساير داوط

درصد ايثارگران اختصاص داشته و ساير داوطلبان حق  25بخش دوم آگهي استخدامي وزارت نيرو  صرفاً به داوطلبان مشمول سهميه   -ب
 .خواهند داشتاين بخش را ن درثبت نام در آزمون مربوط 

 
 اول بخش
 

  آب منطقه اي آذربايجان غربيهاي شركت سهامي  فهرست شغل محل
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

تاسيسات آبي استان-آذربايجان غربي مرد 1  10456 11مهندس مكانيك  مكانيك

مهندسي مكانيك گرايش تبديل :31906-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (حرارت و سياالت -مهندسي مكانيك :31327: هاي تحصيلي مجاز رشته
مهندسي مكانيك گرايش :32138-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي مكانيك گرايش حرارتي:31907-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(انرژي

 -مهندسي مكانيك:32140-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي مكانيك گرايش طراحي:32139-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(برودتي
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(نيروگاه
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  هاي شركت سهامي آب منطقه اي آذربايجان غربي فهرست شغل محلادامه 
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 مرد 9
واحدهاي منابع آب -آذربايجان غربي

 استان
 10457 11مهندس منابع آب  منابع آب

ليسانس، فوق ليسانس، (سازهاي هيدورليكي -مهندسي عمران :31258-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(زمين شناسي:30548: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي منابع آب:31303-)دكتري

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش رودخانه:32082-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ران گرايش سد و شبكهمهندسي عم:32080
ليسانس، فوق (هيدرولوژي:32087-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدروژئولوژي:32086-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي ابشناسي:32085

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي رودخانه و سواحل:32089-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(منابع آب مديريت:32088-)ليسانس، دكتري
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش ساختمان هاي آبي:32108-)ليسانس، فوق ليسانس(مهندسي عمران گرايش آب:32106

تاسيسات آبي استان-آذربايجان غربي مرد 6  10458 12مهندس منابع آب  آبمنابع 

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(عمران -مهندسي عمران :31262-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سازه هاي آبي:30624: هاي تحصيلي مجاز رشته
مهندسي :32080-)ريليسانس، فوق ليسانس، دكت(مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي منابع آب:31303

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش سازه هاي هيدروليكي:32081-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(عمران گرايش سد و شبكه
يش مهندسي عمران گرا:32090-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت منابع آب:32088-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي ابشناسي:32085

مهندسي عمران گرايش سازه هاي :32092-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(لرزه شناسي:32091-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(لرزه شناسي
ليسانس، (مهندسي عمران گرايش آب:32106-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ژئوالكتريكگرايش  ژئوفيزيك:32093-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(آبي

 )دكتري فوق ليسانس،

 
 هاي شركت سهامي آب منطقه اي اردبيل فهرست شغل محل

كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

11كارشناس ازمايشگاه آب  منابع آب ستاد شركت-اردبيل-اردبيل زن/ مرد  1 10459 

ليسانس، فوق ليسانس، (محيط زيست -مهندسي عمران :31264-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (محيط زيست:31003: هاي تحصيلي مجاز رشته
مهندسي :32052-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي منابع آب:31303-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي محيط زيست:31285-)دكتري

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(منابع آب مهندسي عمران گرايش:32079-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(منابع طبيعي گرايش محيط زيست
ليسانس، فوق (هيدرولوژي:32087-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدروژئولوژي:32086-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي ابشناسي:32085

 )س، فوق ليسانس، دكتريليسان(مهندسي عمران گرايش آب:32106-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت منابع آب:32088-)ليسانس، دكتري

 10460 11 آبمهندس منابع  منابع آب ادارات منابع آب استان-اردبيل مرد 3

ليسانس، فوق ليسانس، (سازهاي هيدورليكي -مهندسي عمران :31258-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(زمين شناسي:30548: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079-)ليسانس، دكتري ليسانس، فوق(مهندسي منابع آب:31303-)دكتري

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش رودخانه:32082-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش سد و شبكه:32080
ليسانس، فوق (هيدرولوژي:32087-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روژئولوژيهيد:32086-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي ابشناسي:32085

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي رودخانه و سواحل:32089-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت منابع آب:32088-)ليسانس، دكتري
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ان گرايش ساختمان هاي آبيمهندسي عمر:32108-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش آب:32106

11بياري و كشاورزي آكارشناس  كشاورزي ادارات منابع اب استان-اردبيل مرد 1 10873 

ليسانس، (بياري و زهكشيآمهندسي كشاورزي گرايش :31353-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(بآ -مهندسي كشاورزي :31352: رشته هاي تحصيلي مجاز
مهندسي كشاورزي گرايش منابع :32109-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(بيآمهندسي كشاورزي گرايش  سازه هاي :32068-)فوق ليسانس، دكتري

كشاورزي مهندسي :32111-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(بآمهندسي كشاورزي گرايش علوم و مهندسي :32110-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(بآ
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(بياريآمهندسي كشاورزي گرايش :32113-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(بياريآگرايش تاسيسات 
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 هاي شركت سهامي آب منطقه اي اصفهان فهرست شغل محل

كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10461 11كارشناس امور اداري امور اداري اصفهان-اصفهان زن/ مرد  1

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت اجرايي:31021-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(MBAمديريت :31018: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، (مديريت بيمه:31035-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (مديريت بازرگاني:31034-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت استراتژيك:31023

ليسانس، فوق (مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني:31495-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)فوق ليسانس، دكتري
ي گرايش مديريت مديريت دولت:31930-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش تشكيالت و روش ها:31909-)ليسانس، دكتري

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطالعات مديريت:32083-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تحول

 كشاورزي كاشان -سميرم-اصفهان مرد 2
كارشناس ابياري و كشاورزي 

11 
10462 

 ابياري و زهكشي گرايشمهندسي كشاورزي :31353-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(آب -مهندسي كشاورزي :31352: هاي تحصيلي مجاز رشته
مهندسي كشاورزي گرايش :32109-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سازه هاي آبي گرايشمهندسي كشاورزي :32068-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(

مهندسي :32111-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي كشاورزي گرايش علوم و مهندسي آب:32110-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(منابع آب
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(كشاورزي گرايش ابياري مهندسي:32113-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(كشاورزي گرايش تاسيسات ابياري

11كارشناس ازمايشگاه آب  منابع آب اصفهان-اصفهان زن/ مرد  1 10463 

ليسانس، فوق ليسانس، (محيط زيست -مهندسي عمران :31264-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(محيط زيست:31003: هاي تحصيلي مجاز رشته
مهندسي :32052-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي منابع آب:31303-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(زيستمهندسي محيط :31285-)دكتري

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(منابع طبيعي گرايش محيط زيست
ليسانس، فوق (هيدرولوژي:32087-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدروژئولوژي:32086-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي ابشناسي:32085

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش آب:32106-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت منابع آب:32088-)ليسانس، دكتري

 مرد 4
 -شهرضا  -اردستان -استان اصفهان

 فريدونشهر
 10464 11مهندس منابع آب  منابع آب

ليسانس، فوق ليسانس، (سازهاي هيدورليكي -مهندسي عمران :31258-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(زمين شناسي:30548: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)ليسانس، دكتريليسانس، فوق (مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي منابع آب:31303-)دكتري

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش رودخانه:32082-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش سد و شبكه:32080
وق ليسانس، ف(هيدرولوژي:32087-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدروژئولوژي:32086-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي ابشناسي:32085

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي رودخانه و سواحل:32089-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت منابع آب:32088-)ليسانس، دكتري
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش ساختمان هاي آبي:32108-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش آب:32106

 10465 15مهندسي منابع آب  منابع آب اصفهان-اصفهان مرد 1

ليسانس، فوق (مهندسي منابع آب:31303-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سازهاي هيدورليكي -مهندسي عمران :31258: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، فوق (مهندسي عمران گرايش سد و شبكه:32080-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079-)ليسانس، دكتري
مهندسي :32089-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدرولوژي:32087-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي ابشناسي:32085-)ليسانس، دكتري

مهندسي عمران گرايش :32117-)ليسانس، دكتريليسانس، فوق (مهندسي عمران گرايش آب:32106-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(رودخانه و سواحل
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(رودخانه وسواحل

 10466 16مهندسي منابع آب  منابع آب كاشان-اصفهان مرد 1

ليسانس، ليسانس، فوق (سازهاي هيدورليكي -مهندسي عمران :31258-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(زمين شناسي:30548: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، فوق ليسانس، (مهندسي عمران گرايش سد و شبكه:32080-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079-)دكتري
مهندسي عمران گرايش :32106-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ژئوفيزيكهيدرو:32095-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدروژئولوژي:32086-)دكتري

ليسانس، فوق ( معدن گرايش اكتشاف :32158-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (ژئوالكتريكگرايش  ژئوفيزيك:32141-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(آب
 )ليسانس، دكتري
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 هاي شركت سهامي آب منطقه اي ايالم فهرست شغل محل
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

برق اداره منابع آب دره شهر-ايالم مرد 1 10467 11مهندس برق

مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و :32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع

منابع آب شيروان چرداول-ايالم مرد 1 10468 11مهندس منابع آب 

ليسانس، فوق ليسانس، (سازهاي هيدورليكي -مهندسي عمران :31258-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(زمين شناسي:30548: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي منابع آب:31303-)دكتري

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش رودخانه:32082-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش سد و شبكه:32080
ليسانس، فوق (هيدرولوژي:32087-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدروژئولوژي:32086-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي ابشناسي:32085

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي رودخانه و سواحل:32089-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت منابع آب:32088-)س، دكتريليسان
 )ليسانس، فوق ليسانس(مهندسي عمران گرايش ساختمان هاي آبي:32108-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش آب:32106

 
 سهامي آب منطقه اي بوشهرهاي شركت  فهرست شغل محل

كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد
برق دشتستان-بوشهر مرد 1 10469 11مهندس برق

مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و :32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع

 كشاورزي كنگان -تنگستان-بوشهر مرد 2
كارشناس ابياري و كشاورزي 

11 
10470 

ليسانس، (ابياري و زهكشي -مهندسي كشاورزي :31353-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(آب -مهندسي كشاورزي :31352: هاي تحصيلي مجاز رشته
مهندسي كشاورزي گرايش منابع :32109-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سازه هاي آبي -كشاورزي  مهندسي:32068-)فوق ليسانس، دكتري

مهندسي كشاورزي :32111-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي كشاورزي گرايش علوم و مهندسي آب:32110-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(آب
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي كشاورزي گرايش ابياري:32113-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(گرايش تاسيسات ابياري

منابع آب دشتي -)2(گناوه  -جم -دير-بوشهر مرد 5 10471 11مهندس منابع آب 

ليسانس، فوق ليسانس، (سازهاي هيدورليكي -مهندسي عمران :31258-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(زمين شناسي:30548: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي منابع آب:31303-)دكتري

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش رودخانه:32082-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش سد و شبكه:32080
ليسانس، فوق (هيدرولوژي:32087-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدروژئولوژي:32086-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اسيمهندسي ابشن:32085

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي رودخانه و سواحل:32089-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت منابع آب:32088-)ليسانس، دكتري
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش ساختمان هاي آبي:32108-)انس، فوق ليسانس، دكتريليس(مهندسي عمران گرايش آب:32106

منابع آب تنگستان-بوشهر مرد 1 10472 12مهندس منابع آب 

-)ليسانس، دكتريليسانس، فوق (عمران -مهندسي عمران :31262-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سازه هاي آبي:30624: هاي تحصيلي مجاز رشته
مهندسي عمران :32080-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي منابع آب:31303

مهندسي :32085-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش سازه هاي هيدروليكي:32081-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(گرايش سد و شبكه
ليسانس، فوق (مهندسي عمران گرايش لرزه شناسي:32090-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت منابع آب:32088-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ابشناسي

-)ليسانس، دكتريليسانس، فوق (مهندسي عمران گرايش سازه هاي آبي:32092-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(لرزه شناسي:32091-)ليسانس، دكتري
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش آب:32106-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ژئوالكتريكگرايش  ژئوفيزيك:32093

منابع آب دشتي-بوشهر مرد 1 10473 15مهندسي منابع آب 

ليسانس، فوق ليسانس، (مهندسي منابع آب:31303-)ليسانس، دكتريليسانس، فوق (سازهاي هيدورليكي -مهندسي عمران :31258: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش سد و شبكه:32080-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079-)دكتري

ليسانس، فوق (مهندسي رودخانه و سواحل:32089-)س، فوق ليسانس، دكتريليسان(هيدرولوژي:32087-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي ابشناسي:32085
 )فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش رودخانه وسواحل:32117-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش آب:32106-)ليسانس، دكتري
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هاي شركت سهامي آب منطقه اي چهار محال و بختياري فهرست شغل محل  

كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 زن/ مرد  2
واحد هاي -و بختياري الحچهارم

 شهرستاني
 10474 11مهندس منابع آب  منابع آب

فوق ليسانس،  ليسانس،(سازهاي هيدورليكي -مهندسي عمران :31258-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(زمين شناسي:30548: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي منابع آب:31303-)دكتري

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش رودخانه:32082-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش سد و شبكه:32080
ليسانس، فوق (هيدرولوژي:32087-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدروژئولوژي:32086-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي ابشناسي:32085

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي رودخانه و سواحل:32089-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت منابع آب:32088-)ليسانس، دكتري
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش ساختمان هاي آبي:32108-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(گرايش آب مهندسي عمران:32106

 زن/ مرد  2
واحد هاي -و بختياري الحچهارم

 شهرستاني
 10475 17مهندس منابع اب منابع آب

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(رودخانه -مهندسي عمران :31254-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (زمين شناسي:30548: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش سد و شبكه:32080-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079
ليسانس، فوق (هيدرولوژي:32087-)انس، فوق ليسانس، دكتريليس(هيدروژئولوژي:32086-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي ابشناسي:32085

ليسانس، فوق ليسانس، (ژئوالكتريكگرايش  ژئوفيزيك:32141-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش آب:32106-)ليسانس، دكتري
 )دكتري

 
 هاي شركت سهامي آب منطقه اي خراسان جنوبي فهرست شغل محل

كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  خدمت محل جنس پذيرش تعداد

 مرد 4
 -طبس  -نهبندان -بيخراسان جنو

 سرايان -فردوس 
 10476 11مهندس منابع آب  منابع آب

ليسانس، فوق ليسانس، (سازهاي هيدورليكي -مهندسي عمران :31258-)ليسانس، فوق ليسانس(زمين شناسي:30548: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي منابع آب:31303-)دكتري

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش رودخانه:32082-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش سد و شبكه:32080
ليسانس، فوق (هيدرولوژي:32087-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدروژئولوژي:32086-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اسيمهندسي ابشن:32085

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي رودخانه و سواحل:32089-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت منابع آب:32088-)ليسانس، دكتري
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش ساختمان هاي آبي:32108-)انس، فوق ليسانس، دكتريليس(مهندسي عمران گرايش آب:32106

 10477 12مهندس منابع آب  منابع آب طبس-خراسان جنوبي مرد 1

-)ليسانس، دكتري ليسانس، فوق(عمران -مهندسي عمران :31262-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سازه هاي آبي:30624: هاي تحصيلي مجاز رشته
مهندسي :32080-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي منابع آب:31303

-)يليسانس، فوق ليسانس، دكتر(مهندسي عمران گرايش سازه هاي هيدروليكي:32081-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(عمران گرايش سد و شبكه
مهندسي عمران گرايش :32090-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت منابع آب:32088-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي ابشناسي:32085

مهندسي عمران گرايش سازه هاي :32092-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(لرزه شناسي:32091-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(لرزه شناسي
ليسانس، (مهندسي عمران گرايش آب:32106-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ژئوالكتريكگرايش  ژئوفيزيك:32093-)ليسانس، دكتري ليسانس، فوق(آبي

 )فوق ليسانس، دكتري
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 هاي شركت سهامي آب منطقه اي خراسان رضوي فهرست شغل محل
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10478 11حسابدار  امور مالي مشهد-خراسان رضوي زن/ مرد  2

مديريت :31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابرسي:30410-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابداري:30408: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، دكتريليسانس، فوق (مديريت دولتي گرايش مديريت مالي:32132-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(صنعتي

 10479 11مهندس برق برق نيشابور-خراسان رضوي مرد 1

مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و :32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع

 زن/ مرد  2
 -تربت حيدريه -خراسان رضوي

 سرخس
 10480 11كارشناس حقوقي كارشناس حقوقي

حقوق :30435-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق خصوصي:30431-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق:30417: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)فوق ليسانس، دكتريليسانس، (حقوق عمومي:31686-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم قضايي:30804-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قضايي

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق محيط زيست:32084

 10481 11مامور حراست مامور حراست مشهد-خراسان رضوي مرد 1

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(پژوهش علوم اجتماعي:30234-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ارتباطات:30053: رشته هاي تحصيلي مجاز
روان شناسي :30517-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روان شناسي تربيتي:30513-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(شناسيجامعه :30356
ليسانس، فوق (مطالعات اجتماعي:31108-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ماعيعلوم ارتباطات اجت:30735-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(عمومي

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روانشناسي صنعتي و سازماني:31522-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(صيتروانشناسي شخ:31521-)ليسانس، دكتري
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جمعيت شناسي-علوم اجتماعي:31639-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جامعه شناسي-علوم اجتماعي:31635
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي:32137-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (مردم شناسي-علوم اجتماعي:31640

 10482 11مهندس منابع آب  منابع آب سرخس -مشهد -خراسان رضوي مرد 2

ليسانس، ليسانس، فوق (سازهاي هيدورليكي -مهندسي عمران :31258-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(زمين شناسي:30548: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي منابع آب:31303-)دكتري

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش رودخانه:32082-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش سد و شبكه:32080
ليسانس، فوق (هيدرولوژي:32087-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدروژئولوژي:32086-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(دسي ابشناسيمهن:32085

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي رودخانه و سواحل:32089-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت منابع آب:32088-)ليسانس، دكتري
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش ساختمان هاي آبي:32108-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ش آبمهندسي عمران گراي:32106

 10483 16مهندسي منابع آب  منابع آب تربت حيدريه-خراسان رضوي مرد 1

ليسانس، فوق ليسانس، (سازهاي هيدورليكي -مهندسي عمران :31258-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(زمين شناسي:30548: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، فوق ليسانس، (مهندسي عمران گرايش سد و شبكه:32080-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079-)دكتري
مهندسي عمران گرايش :32106-)ريليسانس، فوق ليسانس، دكت(ژئوفيزيكهيدرو:32095-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدروژئولوژي:32086-)دكتري

ليسانس، فوق (معدن گرايش اكتشاف :32158-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (ژئوالكتريكگرايش  ژئوفيزيك:32141-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(آب
 )ليسانس، دكتري
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 هاي شركت سهامي آب منطقه اي زنجان فهرست شغل محل
كد شغل محل شغلعنوان  شغلي خوشهعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

مكانيك استان تاسيسات آبي -زنجان مرد 1 10484 11مهندس مكانيك 

مهندسي مكانيك گرايش تبديل :31906-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حرارت و سياالت -مهندسي مكانيك :31327: هاي تحصيلي مجاز رشته
مهندسي مكانيك گرايش :32138-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مكانيك گرايش حرارتيمهندسي :31907-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(انرژي

 -مهندسي مكانيك:32140-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي مكانيك گرايش طراحي:32139-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(برودتي
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(نيروگاه

 مرد 4
 -ايجرود  -ماهنشان  -طارم -زنجان

 انگوران
 10485 11مهندس منابع آب  منابع آب

ليسانس، فوق ليسانس، (سازهاي هيدورليكي -مهندسي عمران :31258-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(زمين شناسي:30548: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (مهندسي منابع آب:31303-)دكتري

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش رودخانه:32082-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش سد و شبكه:32080
ليسانس، فوق (هيدرولوژي:32087-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدروژئولوژي:32086-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي ابشناسي:32085

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي رودخانه و سواحل:32089-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت منابع آب:32088-)ليسانس، دكتري
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ساختمان هاي آبيمهندسي عمران گرايش :32108-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش آب:32106

منابع آب استان تاسيسات آبي-زنجان مرد 3 10486 12مهندس منابع آب 

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(عمران -مهندسي عمران :31262-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سازه هاي آبي:30624: هاي تحصيلي مجاز رشته
مهندسي عمران :32080-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(آبمهندسي منابع :31303

مهندسي :32085-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش سازه هاي هيدروليكي:32081-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(گرايش سد و شبكه
ليسانس، فوق (مهندسي عمران گرايش لرزه شناسي:32090-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت منابع آب:32088-)ليسانس، دكتري ليسانس، فوق(ابشناسي

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش سازه هاي آبي:32092-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(لرزه شناسي:32091-)ليسانس، دكتري
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش آب:32106-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ژئوالكتريكش گراي ژئوفيزيك:32093

منابع آب زنجان-زنجان مرد 1 10487 13مهندس منابع آب 

ليسانس، فوق ليسانس، (سازه -مهندسي عمران :31257-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(رودخانه -مهندسي عمران :31254: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، فوق ليسانس، (عمران -مهندسي عمران :31262-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سازهاي هيدورليكي -مهندسي عمران :31258-)دكتري
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي آب -مهندسي عمران :31266-)دكتري

 
 سمنانهاي شركت سهامي آب منطقه اي  فهرست شغل محل

كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد
منابع آب امور منابع آب شهرستان -سمنان مرد 4 10488 11مهندس منابع آب 

ليسانس، ليسانس، فوق (سازهاي هيدورليكي -مهندسي عمران :31258-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(زمين شناسي:30548: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي منابع آب:31303-)دكتري

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش رودخانه:32082-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش سد و شبكه:32080
ليسانس، فوق (هيدرولوژي:32087-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدروژئولوژي:32086-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(دسي ابشناسيمهن:32085

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي رودخانه و سواحل:32089-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت منابع آب:32088-)ليسانس، دكتري
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش ساختمان هاي آبي:32108-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(گرايش آبمهندسي عمران :32106

اداره بهره برداري سد دامغان-سمنان مرد 1 منابع آب 10489 12مهندس منابع آب 

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(عمران -مهندسي عمران :31262-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (سازه هاي آبي:30624: هاي تحصيلي مجاز رشته
مهندسي :32080-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي منابع آب:31303

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ش سازه هاي هيدروليكيمهندسي عمران گراي:32081-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(عمران گرايش سد و شبكه
مهندسي عمران گرايش :32090-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت منابع آب:32088-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي ابشناسي:32085

مهندسي عمران گرايش سازه هاي :32092-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(لرزه شناسي:32091-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(لرزه شناسي
ليسانس، (مهندسي عمران گرايش آب:32106-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ژئوالكتريكگرايش  ژئوفيزيك:32093-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(آبي

 )فوق ليسانس، دكتري
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 هاي شركت سهامي آب منطقه اي سمنان فهرست شغل محلادامه 
خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد كد شغل محل شغلعنوان 

منابع آب سمنان-سمنان مرد 1 10490 13مهندس منابع آب 
ليسانس، فوق ليسانس، (سازه -مهندسي عمران :31257-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(رودخانه -مهندسي عمران :31254: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، فوق ليسانس، (مهندسي آب -مهندسي عمران :31266-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدورليكيسازهاي  -مهندسي عمران :31258-)دكتري
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(عمران -مهندسي عمران :31262-)دكتري

منابع آب سمنان-سمنان زن/ مرد  1 10491 17مهندس منابع اب
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(رودخانه -مهندسي عمران :31254-)ليسانس، دكتري ليسانس، فوق(زمين شناسي:30548: هاي تحصيلي مجاز رشته

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش سد و شبكه:32080-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079
ليسانس، فوق ليسانس، (هيدرولوژي:32087-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ولوژيهيدروژئ:32086-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي ابشناسي:32085
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ژئوالكتريكگرايش  ژئوفيزيك:32141-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش آب:32106-)دكتري

منابع آب نانسم-سمنان زن/ مرد  1 10492 15مهندسي منابع آب 
ليسانس، فوق (مهندسي منابع آب:31303-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سازهاي هيدورليكي -مهندسي عمران :31258: هاي تحصيلي مجاز رشته

ليسانس، فوق (مهندسي عمران گرايش سد و شبكه:32080-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079-)ليسانس، دكتري
مهندسي :32089-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدرولوژي:32087-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي ابشناسي:32085-)دكتريليسانس، 

مهندسي عمران گرايش :32117-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش آب:32106-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(رودخانه و سواحل
 )فوق ليسانس، دكتري ليسانس،(رودخانه وسواحل

 
 هاي شركت سهامي آب منطقه اي سيستان و بلوچستان فهرست شغل محل

خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد كد شغل محل شغلعنوان 
امور اداري زاهدان-سيستان و بلوچستان زن/ مرد  1 10493 11كارشناس امور اداري

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت اجرايي:31021-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(MBAمديريت :31018: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، (مديريت بيمه:31035-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت بازرگاني:31034-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت استراتژيك:31023

ليسانس، فوق (مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني:31495-)انس، دكتريليسانس، فوق ليس(مديريت صنعتي:31065-)فوق ليسانس، دكتري
مديريت دولتي گرايش مديريت :31930-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش تشكيالت و روش ها:31909-)ليسانس، دكتري

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(عات مديريتمديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطال:32083-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تحول

 زن/ مرد  1
ادارات سطح -سيستان و بلوچستان
 استان

 10494 11كارشناس برنامه ريزي كارشناس برنامه ريزي

-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (مديريت صنعتي:31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي:31051: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، (ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم:32142-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع :31240

 )فوق ليسانس، دكتري

 زن/ مرد  1
ادارات سطح -سيستان و بلوچستان
 استان

11كارشناس ازمايشگاه آب  منابع آب 10495 

مهندسي :31264-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(محيط زيست:31003-)فوق ليسانس، دكتري(علوم ازمايشگاهي:30721: هاي تحصيلي مجاز رشته
مهندسي منابع :31303-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي محيط زيست:31285-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(محيط زيست -عمران 

مهندسي عمران :32079-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي منابع طبيعي گرايش محيط زيست:32052-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (آب
ليسانس، فوق (هيدروژئولوژي:32086-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي ابشناسي:32085-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(گرايش منابع آب
مهندسي :32106-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت منابع آب:32088-)ق ليسانس، دكتريليسانس، فو(هيدرولوژي:32087-)ليسانس، دكتري

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(عمران گرايش آب

 مرد 3
ادارات سطح -سيستان و بلوچستان
 استان

 10496 11مهندس منابع آب  منابع آب

ليسانس، فوق ليسانس، (سازهاي هيدورليكي -مهندسي عمران :31258-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (زمين شناسي:30548: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي منابع آب:31303-)دكتري

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(عمران گرايش رودخانه مهندسي:32082-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش سد و شبكه:32080
ليسانس، فوق (هيدرولوژي:32087-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدروژئولوژي:32086-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي ابشناسي:32085

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سواحل مهندسي رودخانه و:32089-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت منابع آب:32088-)ليسانس، دكتري
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش ساختمان هاي آبي:32108-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش آب:32106
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 هاي شركت سهامي آب منطقه اي سيستان و بلوچستان فهرست شغل محلادامه 
خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد كد شغل محل شغلعنوان 

 مرد 2
ادارات سطح -سيستان و بلوچستان
 استان

 10497 13مهندس منابع آب  منابع آب

ليسانس، فوق ليسانس، (سازه -مهندسي عمران :31257-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(رودخانه -مهندسي عمران :31254: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، فوق ليسانس، (عمران -مهندسي عمران :31262-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سازهاي هيدورليكي - مهندسي عمران:31258-)دكتري
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي آب -مهندسي عمران :31266-)دكتري

 زن/ مرد  1
ادارات سطح -سيستان و بلوچستان
 استان

 10498 17مهندس منابع اب منابع آب

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(رودخانه -مهندسي عمران :31254-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(زمين شناسي:30548: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش سد و شبكه:32080-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079
ليسانس، فوق (هيدرولوژي:32087-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدروژئولوژي:32086-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ي ابشناسيمهندس:32085

ليسانس، فوق ليسانس، (ژئوالكتريكگرايش  ژئوفيزيك:32141-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش آب:32106-)ليسانس، دكتري
 )دكتري

 زن/ مرد  1
ادارات سطح -سيستان و بلوچستان
 استان

 10499 11مهندس نقشه برداري نقشه برداري

ران گرايش سنجش مهندسي عم:31931-)فوق ليسانس، دكتري(ستم هاي اطالعات جغرافياييسي -مهندسي عمران :31260: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )فوق ليسانس، دكتري (RS/GIS:32122-)دكتريفوق ليسانس،  (از راه دور

 
 هاي شركت سهامي آب منطقه اي فارس فهرست شغل محل

كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10500 11مهندس منابع آب  منابع آب ادارات منابع آب استان-استان فارس مرد 5

ليسانس، فوق ليسانس، (سازهاي هيدورليكي -مهندسي عمران :31258-)ليسانس، دكتريليسانس، فوق (زمين شناسي:30548: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي منابع آب:31303-)دكتري

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش رودخانه:32082-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش سد و شبكه:32080
ليسانس، فوق (هيدرولوژي:32087-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدروژئولوژي:32086-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي ابشناسي:32085

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ودخانه و سواحلمهندسي ر:32089-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت منابع آب:32088-)ليسانس، دكتري
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش ساختمان هاي آبي:32108-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش آب:32106

 مرد 3
بيد  خرم –سد دورود زن -استان فارس

 ممسني -
 10501 12مهندس منابع آب  منابع آب

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(عمران -مهندسي عمران :31262-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سازه هاي آبي:30624: هاي تحصيلي مجاز رشته
مهندسي :32080-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي منابع آب:31303

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش سازه هاي هيدروليكي:32081-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سد و شبكه عمران گرايش
مهندسي عمران گرايش :32090-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت منابع آب:32088-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي ابشناسي:32085

مهندسي عمران گرايش سازه هاي :32092-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(لرزه شناسي:32091-)سانس، دكتريليسانس، فوق لي(لرزه شناسي
ليسانس، (مهندسي عمران گرايش آب:32106-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ژئوالكتريكگرايش  ژئوفيزيك:32093-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(آبي

 )فوق ليسانس، دكتري
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 هاي شركت سهامي آب منطقه اي قزوين محلفهرست شغل 
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

16كارشناس ابياري و كشاورزي  كشاورزي قزوين -قزوين مرد 1 10502 

ليسانس، فوق (كشاورزي گرايش منابع آبمهندسي :32109-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(آب -مهندسي كشاورزي :31352: هاي تحصيلي مجاز رشته
مهندسي كشاورزي گرايش تاسيسات :32111-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي كشاورزي گرايش علوم و مهندسي آب:32110-)ليسانس، دكتري

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي كشاورزي گرايش ابياري:32113-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ابياري

 10503 11مهندس منابع آب  منابع آب شهرستان اوج -قزوين مرد 4

ليسانس، فوق ليسانس، (سازهاي هيدورليكي -مهندسي عمران :31258-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(زمين شناسي:30548: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(گرايش منابع آبمهندسي عمران :32079-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي منابع آب:31303-)دكتري

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش رودخانه:32082-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش سد و شبكه:32080
ليسانس، فوق (هيدرولوژي:32087-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدروژئولوژي:32086-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي ابشناسي:32085

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي رودخانه و سواحل:32089-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت منابع آب:32088-)ليسانس، دكتري
 )ق ليسانس، دكتريليسانس، فو(مهندسي عمران گرايش ساختمان هاي آبي:32108-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش آب:32106

 10504 16مهندسي منابع آب  منابع آب قزوين-قزوين مرد 1

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري( معدن گرايش اكتشاف:32158 -)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(زمين شناسي:30548: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، فوق ليسانس، (مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (سازهاي هيدورليكي -مهندسي عمران :31258
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدروژئولوژي:32086-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش سد و شبكه:32080-)دكتري

گرايش  ژئوفيزيك:32141-)س، فوق ليسانس، دكتريليسان(مهندسي عمران گرايش آب:32106-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ژئوفيزيكهيدرو:32095
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ژئوالكتريك

 
 هاي شركت سهامي آب منطقه اي قم فهرست شغل محل

كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10505 11مهندس برق برق تاسيسات آبي استان-قم مرد 1

مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و :32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع

 مرد 2

حوزه شركت آب منطقه اي قم -قم
دليجان و گلپايگان و خط  -قم : شامل

و تونل هاي انتقال آب از سرشاخه هاي 
 دز

 10506 11مهندس منابع آب  منابع آب

ليسانس، فوق ليسانس، (سازهاي هيدورليكي -مهندسي عمران :31258-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(زمين شناسي:30548: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)فوق ليسانس، دكتريليسانس، (مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي منابع آب:31303-)دكتري

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش رودخانه:32082-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش سد و شبكه:32080
س، فوق ليسان(هيدرولوژي:32087-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدروژئولوژي:32086-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي ابشناسي:32085

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي رودخانه و سواحل:32089-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت منابع آب:32088-)ليسانس، دكتري
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش ساختمان هاي آبي:32108-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش آب:32106
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 هاي شركت سهامي آب منطقه اي كردستان فهرست شغل محل
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10507 11حسابدار  امور مالي سنندج-كردستان زن/ مرد  1

مديريت :31065-)ليسانس، دكتريليسانس، فوق (حسابرسي:30410-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابداري:30408: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش مديريت مالي:32132-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(صنعتي

 10508 11مامور حراست مامور حراست سنندج-كردستان مرد 1

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم اجتماعيپژوهش :30234-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ارتباطات:30053: هاي تحصيلي مجاز رشته
روان شناسي :30517-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روان شناسي تربيتي:30513-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جامعه شناسي:30356
ليسانس، فوق (جتماعيمطالعات ا:31108-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم ارتباطات اجتماعي:30735-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(عمومي

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روانشناسي صنعتي و سازماني:31522-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روانشناسي شخصيت:31521-)ليسانس، دكتري
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جمعيت شناسي-علوم اجتماعي:31639-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جامعه شناسي-علوم اجتماعي:31635
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي:32137-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مردم شناسي-علوم اجتماعي:31640

 10509 12مهندس منابع آب  منابع آب بانه -سنندج -كردستان مرد 3

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(عمران -مهندسي عمران :31262-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (سازه هاي آبي:30624: هاي تحصيلي مجاز رشته
مهندسي :32080-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي منابع آب:31303

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ش سازه هاي هيدروليكيمهندسي عمران گراي:32081-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(عمران گرايش سد و شبكه
مهندسي عمران گرايش :32090-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت منابع آب:32088-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي ابشناسي:32085

مهندسي عمران گرايش سازه هاي :32092-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(لرزه شناسي:32091-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(لرزه شناسي
ليسانس، (مهندسي عمران گرايش آب:32106-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ژئوفيزيك گرايش ژئوالكتريك:32093-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(آبي

 )فوق ليسانس، دكتري

 
 هاي شركت سهامي آب منطقه اي كرمان فهرست شغل محل

كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10510 11كارشناس امور اداري امور اداري كرمان-كرمان زن/ مرد  1

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت اجرايي:31021-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(MBAمديريت :31018: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، (مديريت بيمه:31035-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت بازرگاني:31034-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت استراتژيك:31023

ليسانس، فوق (مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني:31495-)سانس، فوق ليسانس، دكتريلي(مديريت صنعتي:31065-)فوق ليسانس، دكتري
مديريت دولتي گرايش مديريت :31930-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش تشكيالت و روش ها:31909-)ليسانس، دكتري

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(يستم هاي اطالعات مديريت گرايش سمديريت دولتي :32083-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تحول

 10511 11حسابدار  امور مالي كرمان-كرمان زن/ مرد  1

مديريت :31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابرسي:30410-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابداري:30408: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش مديريت مالي:32132-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (صنعتي

 زن/ مرد  3
قلعه -)ريگان(بم -)فهرج(بم -كرمان

 گنج
 كشاورزي

كارشناس ابياري و كشاورزي 
11 

10512 

ليسانس، (ابياري و زهكشي -كشاورزي مهندسي :31353-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(آب -مهندسي كشاورزي :31352: هاي تحصيلي مجاز رشته
مهندسي كشاورزي گرايش منابع :32109-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سازه هاي آبي -مهندسي كشاورزي :32068-)فوق ليسانس، دكتري

هندسي كشاورزي م:32111-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي كشاورزي گرايش علوم و مهندسي آب:32110-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(آب
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي كشاورزي گرايش ابياري:32113-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(گرايش تاسيسات ابياري
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 هاي شركت سهامي آب منطقه اي كرمان فهرست شغل محلادامه 
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10513 11مامور حراست مامور حراست كرمان-كرمان مرد 1

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(پژوهش علوم اجتماعي:30234-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ارتباطات:30053: هاي تحصيلي مجاز رشته
روان شناسي :30517-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (روان شناسي تربيتي:30513-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جامعه شناسي:30356
ليسانس، فوق (مطالعات اجتماعي:31108-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم ارتباطات اجتماعي:30735-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(عمومي

-)سانس، دكتريليسانس، فوق لي(روانشناسي صنعتي و سازماني:31522-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روانشناسي شخصيت:31521-)ليسانس، دكتري
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جمعيت شناسي-علوم اجتماعي:31639-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جامعه شناسي-علوم اجتماعي:31635
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي:32137-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مردم شناسي-علوم اجتماعي:31640

 10514 11مهندس مكانيك  مكانيك جيرفت-كرمان مرد 1

مهندسي مكانيك گرايش تبديل :31906-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حرارت و سياالت -مهندسي مكانيك :31327: هاي تحصيلي مجاز رشته
مهندسي مكانيك گرايش :32138-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (مهندسي مكانيك گرايش حرارتي:31907-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(انرژي

 -مهندسي مكانيك:32140-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي مكانيك گرايش طراحي:32139-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(برودتي
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(نيروگاه

 زن/ مرد  9
-رودبار-منوجان-عنبراباد-كرمان
قلعه گنج-بافت-)نفر 2(كهنوج-جيرفت

 10515 11مهندس منابع آب  منابع آب

ليسانس، فوق ليسانس، (سازهاي هيدورليكي -مهندسي عمران :31258-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(زمين شناسي:30548: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)فوق ليسانس، دكتريليسانس، (مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي منابع آب:31303-)دكتري

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش رودخانه:32082-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش سد و شبكه:32080
س، فوق ليسان(هيدرولوژي:32087-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدروژئولوژي:32086-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي ابشناسي:32085

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي رودخانه و سواحل:32089-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت منابع آب:32088-)ليسانس، دكتري
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش ساختمان هاي آبي:32108-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش آب:32106

 10516 12مهندس منابع آب  منابع آب بم -راور -كرمان مرد 2

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(عمران -مهندسي عمران :31262-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سازه هاي آبي:30624: هاي تحصيلي مجاز رشته
مهندسي :32080-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(آبمهندسي عمران گرايش منابع :32079-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي منابع آب:31303

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش سازه هاي هيدروليكي:32081-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(عمران گرايش سد و شبكه
مهندسي عمران گرايش :32090-)ريليسانس، فوق ليسانس، دكت(مديريت منابع آب:32088-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي ابشناسي:32085

مهندسي عمران گرايش سازه هاي :32092-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(لرزه شناسي:32091-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(لرزه شناسي
ليسانس، (ايش آبمهندسي عمران گر:32106-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ژئوفيزيك گرايش ژئوالكتريك:32093-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(آبي

 )فوق ليسانس، دكتري

 10517 13مهندس منابع آب  منابع آب پروژه هاي سطح استان-كرمان مرد 2

ليسانس، فوق ليسانس، (سازه -مهندسي عمران :31257-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(رودخانه -مهندسي عمران :31254: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، فوق ليسانس، (عمران -مهندسي عمران :31262-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سازهاي هيدورليكي -مهندسي عمران :31258-)دكتري
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي آب -مهندسي عمران :31266-)دكتري

 10518 11مهندس نقشه برداري نقشه برداري كرمان-كرمان زن/ مرد  1

مهندسي عمران گرايش سنجش :31931-)فوق ليسانس، دكتري(سيستم هاي اطالعات جغرافيايي -عمران مهندسي :31260: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )فوق ليسانس، دكتري(RS/GIS:32122-)فوق ليسانس، دكتري(از راه دور
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 هاي شركت سهامي آب منطقه اي كرمانشاه فهرست شغل محل
شغل محلكد  شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10519 11حسابدار  امور مالي كرمانشاه-كرمانشاه زن/ مرد  1

مديريت :31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابرسي:30410-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابداري:30408: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ماليمديريت دولتي گرايش مديريت :32132-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(صنعتي

 كشاورزي كرمانشاه-كرمانشاه مرد 2
كارشناس ابياري و كشاورزي 

13 
10520 

ليسانس، (ابياري و زهكشي -مهندسي كشاورزي :31353-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(آب -مهندسي كشاورزي :31352: هاي تحصيلي مجاز رشته
مهندسي كشاورزي گرايش علوم و مهندسي :32110-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سازه هاي آبي -كشاورزي مهندسي :32068-)فوق ليسانس، دكتري

مهندسي كشاورزي گرايش :32113-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تاسيسات ابياري -مهندسي كشاورزي :32112-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(آب
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ابياري

 مرد 7
اسالمشهر، سرپل ذهاب ،  -كرمانشاه

 )نفر 2(صحنه، كنگاور، روانسر
 10521 11مهندس منابع آب  منابع آب

ليسانس، فوق ليسانس، (سازهاي هيدورليكي -مهندسي عمران :31258-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(زمين شناسي:30548: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079-)فوق ليسانس، دكتريليسانس، (مهندسي منابع آب:31303-)دكتري

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش رودخانه:32082-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش سد و شبكه:32080
ليسانس، فوق (هيدرولوژي:32087-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدروژئولوژي:32086-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي ابشناسي:32085

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي رودخانه و سواحل:32089-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت منابع آب:32088-)ليسانس، دكتري
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(عمران گرايش ساختمان هاي آبيمهندسي :32108-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش آب:32106

 10522 12مهندس منابع آب  منابع آب تاسيسات آبي استان-كرمانشاه مرد 1

-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (عمران -مهندسي عمران :31262-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سازه هاي آبي:30624: هاي تحصيلي مجاز رشته
مهندسي عمران :32080-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي منابع آب:31303

مهندسي :32085-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش سازه هاي هيدروليكي:32081-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(گرايش سد و شبكه
ليسانس، فوق (مهندسي عمران گرايش لرزه شناسي:32090-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت منابع آب:32088-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ابشناسي

-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (مهندسي عمران گرايش سازه هاي آبي:32092-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(لرزه شناسي:32091-)ليسانس، دكتري
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش آب:32106-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ژئوالكتريكگرايش  ژئوفيزيك:32093

 10523 14مهندس منابع آب  منابع آب كرمانشاه-كرمانشاه زن/ مرد  1

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(رودخانه -مهندسي عمران :31254-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (زمين شناسي:30548: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي منابع آب:31303-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سازهاي هيدورليكي -مهندسي عمران :31258
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(گرايش سد و شبكه مهندسي عمران:32080-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079
مهندسي عمران گرايش :32106-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدروژئولوژي:32086-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي ابشناسي:32085

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(آب

 
 هاي شركت سهامي آب منطقه اي كهگيلويه و بوير احمد فهرست شغل محل

كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10524 11كارشناس امور اداري امور اداري ياسوج-كهگيلويه و بويراحمد زن/ مرد  1

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت اجرايي:31021-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(MBAمديريت :31018: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، (مديريت بيمه:31035-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت بازرگاني:31034-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت استراتژيك:31023

ليسانس، فوق (مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني:31495-)سانس، فوق ليسانس، دكتريلي(مديريت صنعتي:31065-)فوق ليسانس، دكتري
مديريت دولتي گرايش مديريت :31930-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش تشكيالت و روش ها:31909-)ليسانس، دكتري

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(يستم هاي اطالعات مديريت گرايش سمديريت دولتي :32083-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تحول
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 هاي شركت سهامي آب منطقه اي كهگيلويه و بوير احمد فهرست شغل محلادامه 
خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد كد شغل محل شغلعنوان 

 مرد 3
سي  -ياسوج-كهگيلويه و بويراحمد

 سخت و بهمئي
 10525 11مهندس منابع آب  منابع آب

ليسانس، فوق ليسانس، (سازهاي هيدورليكي -مهندسي عمران :31258-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(زمين شناسي:30548: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي منابع آب:31303-)دكتري

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش رودخانه:32082-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش سد و شبكه:32080
ليسانس، فوق (هيدرولوژي:32087-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدروژئولوژي:32086-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي ابشناسي:32085

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي رودخانه و سواحل:32089-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت منابع آب:32088-)س، دكتريليسان
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش ساختمان هاي آبي:32108-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش آب:32106

 

 هاي شركت سهامي آب منطقه اي گلستان محلفهرست شغل 
خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد كد شغل محل شغلعنوان 

مكانيك )سدبوستان(كالله -گلستان مرد 1 10526 11مهندس مكانيك 
مهندسي مكانيك گرايش تبديل :31906-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (حرارت و سياالت -مهندسي مكانيك :31327: هاي تحصيلي مجاز رشته
مهندسي مكانيك گرايش :32138-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي مكانيك گرايش حرارتي:31907-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(انرژي

 -مهندسي مكانيك:32140-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي مكانيك گرايش طراحي:32139-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(برودتي
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(نيروگاه

منابع آب گرگان-گلستان زن/ مرد  1 11كارشناس ازمايشگاه آب  10527
 -مهندسي عمران :31264-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(محيط زيست:31003-)فوق ليسانس(علوم ازمايشگاهي:30721: هاي تحصيلي مجاز رشته

ليسانس، فوق (مهندسي منابع آب:31303-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي محيط زيست:31285-)فوق ليسانس، دكتريليسانس، (محيط زيست
مهندسي عمران گرايش منابع :32079-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي منابع طبيعي گرايش محيط زيست:32052-)ليسانس، دكتري

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدروژئولوژي:32086-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(دسي ابشناسيمهن:32085-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(آب
مهندسي عمران گرايش :32106-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت منابع آب:32088-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدرولوژي:32087

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(آب

 مرد 4
گنبد كاووس  - )نفر 2(گرگان-گلستان

 ازادشهر -
 10528 11مهندس منابع آب  منابع آب

فوق ليسانس، (سازهاي هيدورليكي -مهندسي عمران :31258-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(زمين شناسي:30548: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(گرايش منابع آبمهندسي عمران :32079-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي منابع آب:31303-)دكتري

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش رودخانه:32082-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش سد و شبكه:32080
ليسانس، فوق (هيدرولوژي:32087-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدروژئولوژي:32086-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي ابشناسي:32085

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي رودخانه و سواحل:32089-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت منابع آب:32088-)ليسانس، دكتري
 )، دكتريفوق ليسانس(مهندسي عمران گرايش ساختمان هاي آبي:32108-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش آب:32106

منابع آب )سدگلستان(گنبدكاووس -گلستان مرد 1 10529 12مهندس منابع آب 
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(عمران -مهندسي عمران :31262-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سازه هاي آبي:30624: هاي تحصيلي مجاز رشته

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش سد و شبكه:32080-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (مهندسي منابع آب:31303
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي ابشناسي:32085-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش سازه هاي هيدروليكي:32081
لرزه :32091-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(گرايش لرزه شناسيمهندسي عمران :32090-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت منابع آب:32088
گرايش  ژئوفيزيك:32093-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش سازه هاي آبي:32092-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(شناسي

 )نس، دكتريليسانس، فوق ليسا(مهندسي عمران گرايش آب:32106-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ژئوالكتريك

منابع آب گرگان-گلستان مرد 1 10530 16مهندسي منابع آب 

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري( معدن گرايش اكتشاف:32158 -)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(زمين شناسي:30548: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، فوق ليسانس، (مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (سازهاي هيدورليكي -مهندسي عمران :31258
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدروژئولوژي:32086-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش سد و شبكه:32080-)دكتري

گرايش  ژئوفيزيك:32141-)س، فوق ليسانس، دكتريليسان(مهندسي عمران گرايش آب:32106-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ژئوفيزيكهيدرو:32095
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ژئوالكتريك
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 هاي شركت سهامي آب منطقه اي گيالن فهرست شغل محل
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

11كارشناس ازمايشگاه آب  منابع آب رشت-گيالن زن/ مرد  1 10531 

ليسانس، فوق ليسانس، (محيط زيست -مهندسي عمران :31264-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(محيط زيست:31003: هاي تحصيلي مجاز رشته
مهندسي :32052-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي منابع آب:31303-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي محيط زيست:31285-)دكتري

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ط زيستمنابع طبيعي گرايش محي
ليسانس، فوق (هيدرولوژي:32087-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدروژئولوژي:32086-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي ابشناسي:32085

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش آب:32106-)سانس، فوق ليسانس، دكتريلي(مديريت منابع آب:32088-)ليسانس، دكتري

 10532 11مهندس منابع آب  منابع آب رودسر -استارا  -رشت-گيالن مرد 3

ليسانس، فوق (سازهاي هيدورليكي -مهندسي عمران :31258-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(زمين شناسي:30548: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي منابع آب:31303-)دكتري

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش رودخانه:32082-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش سد و شبكه:32080
ليسانس، فوق (هيدرولوژي:32087-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدروژئولوژي:32086-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(دسي ابشناسيمهن:32085

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي رودخانه و سواحل:32089-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت منابع آب:32088-)ليسانس، دكتري
 )فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش ساختمان هاي آبي:32108-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ش آبمهندسي عمران گراي:32106

 10533 12مهندس منابع آب  منابع آب منجيل-گيالن مرد 1

-)ليسانس، دكتريليسانس، فوق (عمران -مهندسي عمران :31262-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سازه هاي آبي:30624: هاي تحصيلي مجاز رشته
مهندسي عمران :32080-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي منابع آب:31303

مهندسي :32085-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش سازه هاي هيدروليكي:32081-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(گرايش سد و شبكه
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(لرزه شناسي:32091-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت منابع آب:32088-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ابشناسي
-)نس، دكتريليسانس، فوق ليسا(ژئوالكتريكگرايش  ژئوفيزيك:32093-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش سازه هاي آبي:32092
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش لرزه شناسي:32090 -)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش آب:32106

 
 هاي شركت سهامي آب منطقه اي لرستان فهرست شغل محل

كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10534 11مهندس منابع آب  منابع آب دورود -كوهدشت -لرستان مرد 2

ليسانس، فوق ليسانس، (سازهاي هيدورليكي -مهندسي عمران :31258-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(زمين شناسي:30548: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(منابع آبمهندسي عمران گرايش :32079-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي منابع آب:31303-)دكتري

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش رودخانه:32082-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش سد و شبكه:32080
ليسانس، فوق (هيدرولوژي:32087-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدروژئولوژي:32086-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي ابشناسي:32085

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي رودخانه و سواحل:32089-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت منابع آب:32088-)ليسانس، دكتري
 )نس، دكتريليسانس، فوق ليسا(مهندسي عمران گرايش ساختمان هاي آبي:32108-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش آب:32106

 10535 12مهندس منابع آب  منابع آب خرم اباد-لرستان مرد 1

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(عمران -مهندسي عمران :31262-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سازه هاي آبي:30624: هاي تحصيلي مجاز رشته
مهندسي :32080-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(عمران گرايش منابع آبمهندسي :32079-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي منابع آب:31303

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش سازه هاي هيدروليكي:32081-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(عمران گرايش سد و شبكه
ليسانس، (لرزه شناسي:32091-)س، فوق ليسانس، دكتريليسان(مديريت منابع آب:32088-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي ابشناسي:32085

ليسانس، (ژئوالكتريكگرايش  ژئوفيزيك:32093-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش سازه هاي آبي:32092-)فوق ليسانس، دكتري
ليسانس، فوق (سي عمران گرايش لرزه شناسيمهند:32090 -)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش آب:32106-)فوق ليسانس، دكتري

 )ليسانس، دكتري
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هاي شركت سهامي آب منطقه اي مازندران فهرست شغل محل  

كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 كشاورزي قائمشهر-مازندران مرد 1
كارشناس ابياري و كشاورزي 

11 
10536 

ليسانس، (ابياري و زهكشي -مهندسي كشاورزي :31353-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(آب -مهندسي كشاورزي :31352: هاي تحصيلي مجاز رشته
مهندسي كشاورزي گرايش منابع :32109-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سازه هاي آبي -مهندسي كشاورزي :32068-)فوق ليسانس، دكتري

مهندسي كشاورزي :32111-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي كشاورزي گرايش علوم و مهندسي آب:32110-)ليسانس، دكتريليسانس، فوق (آب
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي كشاورزي گرايش ابياري:32113-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(گرايش تاسيسات ابياري

 10537 11مهندس منابع آب  آبمنابع  ادارات سطح استان-مازندران مرد 5

ليسانس، فوق ليسانس، (سازهاي هيدورليكي -مهندسي عمران :31258-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(زمين شناسي:30548: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)ليسانس، دكتريليسانس، فوق (مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي منابع آب:31303-)دكتري

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش رودخانه:32082-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش سد و شبكه:32080
وق ليسانس، ف(هيدرولوژي:32087-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدروژئولوژي:32086-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي ابشناسي:32085

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي رودخانه و سواحل:32089-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت منابع آب:32088-)ليسانس، دكتري
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش ساختمان هاي آبي:32108-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش آب:32106

 مرد 3
سد  -سدشهيد رجايي-ساري-مازندران

 البرز
 10538 12مهندس منابع آب  منابع آب

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(عمران -مهندسي عمران :31262-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سازه هاي آبي:30624: هاي تحصيلي مجاز رشته
مهندسي عمران :32080-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(عمران گرايش منابع آبمهندسي :32079-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي منابع آب:31303

مهندسي :32085-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش سازه هاي هيدروليكي:32081-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(گرايش سد و شبكه
ليسانس، فوق (مهندسي عمران گرايش لرزه شناسي:32090-)س، فوق ليسانس، دكتريليسان(مديريت منابع آب:32088-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ابشناسي

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش سازه هاي آبي:32092-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(لرزه شناسي:32091-)ليسانس، دكتري
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش آب:32106-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (ژئوالكتريكگرايش  ژئوفيزيك:32093

 10539 13مهندس منابع آب  منابع آب )نفر 2(نوشهر-ساري-مازندران مرد 3

ليسانس، فوق ليسانس، (سازه -مهندسي عمران :31257-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(رودخانه -مهندسي عمران :31254: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، فوق ليسانس، (عمران -مهندسي عمران :31262-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سازهاي هيدورليكي -مهندسي عمران :31258-)دكتري
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي آب -مهندسي عمران :31266-)دكتري

 
 هاي شركت سهامي آب منطقه اي هرمزگان فهرست شغل محل

كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  خدمتمحل  جنس پذيرش تعداد

 10540 11حسابدار  امور مالي بندرعباس-هرمزگان زن/ مرد  1

مديريت :31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابرسي:30410-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابداري:30408: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش مديريت مالي:32132-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (صنعتي

 10541 11مامور حراست مامور حراست بندرعباس-هرمزگان مرد 1

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(پژوهش علوم اجتماعي:30234-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ارتباطات:30053: هاي تحصيلي مجاز رشته
روان شناسي :30517-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روان شناسي تربيتي:30513-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(شناسيجامعه :30356
ليسانس، فوق (مطالعات اجتماعي:31108-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم ارتباطات اجتماعي:30735-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(عمومي

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روانشناسي صنعتي و سازماني:31522-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(صيتروانشناسي شخ:31521-)ليسانس، دكتري
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جمعيت شناسي-علوم اجتماعي:31639-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جامعه شناسي-علوم اجتماعي:31635
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي:32137-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (مردم شناسي-علوم اجتماعي:31640
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 هاي شركت سهامي آب منطقه اي هرمزگان فهرست شغل محلادامه 
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

11كارشناس ازمايشگاه آب  منابع آب بندرعباس-هرمزگان زن/ مرد  1 10542 

ليسانس، فوق ليسانس، (محيط زيست -مهندسي عمران :31264-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(محيط زيست:31003: هاي تحصيلي مجاز رشته
مهندسي :32052-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي منابع آب:31303-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي محيط زيست:31285-)دكتري

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(گرايش محيط زيستمنابع طبيعي 
ليسانس، فوق (هيدرولوژي:32087-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدروژئولوژي:32086-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي ابشناسي:32085

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش آب:32106-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ابع آبمديريت من:32088-)ليسانس، دكتري

 10543 11مهندس منابع آب  منابع آب ادارات سطح استان-هرمزگان مرد 2

ليسانس، فوق ليسانس، (هيدورليكيسازهاي  -مهندسي عمران :31258-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(زمين شناسي:30548: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي منابع آب:31303-)دكتري

-)سانس، دكتريليسانس، فوق لي(مهندسي عمران گرايش رودخانه:32082-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش سد و شبكه:32080
ليسانس، فوق (هيدرولوژي:32087-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدروژئولوژي:32086-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي ابشناسي:32085

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي رودخانه و سواحل:32089-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت منابع آب:32088-)ليسانس، دكتري
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش ساختمان هاي آبي:32108-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش آب:32106

 10544 13مهندس منابع آب  منابع آب بندرعباس-هرمزگان مرد 1

ليسانس، فوق ليسانس، (سازه -مهندسي عمران :31257-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (رودخانه -مهندسي عمران :31254: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، فوق ليسانس، (عمران -مهندسي عمران :31262-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سازهاي هيدورليكي -مهندسي عمران :31258-)دكتري
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي آب -مهندسي عمران :31266-)دكتري

 10545 17مهندس منابع اب منابع آب بندرلنگه-هرمزگان مرد 1

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(رودخانه -مهندسي عمران :31254-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(زمين شناسي:30548: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(گرايش سد و شبكهمهندسي عمران :32080-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079
ليسانس، فوق ليسانس، (هيدرولوژي:32087-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدروژئولوژي:32086-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي ابشناسي:32085
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ژئوالكتريكگرايش  ژئوفيزيك:32141-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش آب:32106-)دكتري

 
 هاي شركت سهامي آب منطقه اي يزد فهرست شغل محل

كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10546 11حسابدار  امور مالي يزد-يزد زن/ مرد  1

مديريت :31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابرسي:30410-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (حسابداري:30408: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش مديريت مالي:32132-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(صنعتي

 10547 11كارشناس حقوقي كارشناس حقوقي يزد-يزد زن/ مرد  1

حقوق :30435-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق خصوصي:30431-)فوق ليسانس، دكتريليسانس، (حقوق:30417: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق عمومي:31686-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم قضايي:30804-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قضايي

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق محيط زيست:32084

 كشاورزي خاتم -يزد مرد 1
كارشناس ابياري و 

 16كشاورزي 
10548 

ليسانس، فوق (مهندسي كشاورزي گرايش منابع آب:32109-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(آب -مهندسي كشاورزي :31352: هاي تحصيلي مجاز رشته
مهندسي كشاورزي گرايش تاسيسات :32111-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (مهندسي كشاورزي گرايش علوم و مهندسي آب:32110-)ليسانس، دكتري

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي كشاورزي گرايش ابياري:32113-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ابياري
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هاي شركت سهامي آب منطقه اي يزد فهرست شغل محلادامه   

كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد
مكانيك يزد-يزد مرد 1 10549 11مهندس مكانيك 

مهندسي مكانيك گرايش تبديل :31906 -)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حرارت و سياالت -مهندسي مكانيك :31327 :هاي تحصيلي مجاز رشته
مهندسي مكانيك گرايش :32138-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (مهندسي مكانيك گرايش حرارتي:31907-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(انرژي

 -مهندسي مكانيك:32140-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي مكانيك گرايش طراحي:32139-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(برودتي
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(نيروگاه

منابع آب يزد-يزد زن/ مرد  1 11كارشناس ازمايشگاه آب  10550

ليسانس، فوق ليسانس، (محيط زيست -مهندسي عمران :31264-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(محيط زيست:31003: هاي تحصيلي مجاز رشته
مهندسي :32052-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي منابع آب:31303-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي محيط زيست:31285-)دكتري

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ط زيستمنابع طبيعي گرايش محي
ليسانس، فوق (هيدرولوژي:32087-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدروژئولوژي:32086-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي ابشناسي:32085

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش آب:32106-)سانس، فوق ليسانس، دكتريلي(مديريت منابع آب:32088-)ليسانس، دكتري

منابع آب يزد-يزد زن/ مرد  1 10551 14مهندس منابع آب 

-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (رودخانه -مهندسي عمران :31254-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(زمين شناسي:30548: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي منابع آب:31303-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سازهاي هيدورليكي -مهندسي عمران :31258
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش سد و شبكه:32080-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079
مهندسي عمران گرايش :32106-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدروژئولوژي:32086-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ابشناسي مهندسي:32085

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(آب

منابع آب يزد-يزد زن/ مرد  1 10552 17مهندس منابع اب

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(رودخانه -مهندسي عمران :31254-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (زمين شناسي:30548: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش سد و شبكه:32080-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079
ليسانس، فوق (هيدرولوژي:32087-)انس، فوق ليسانس، دكتريليس(هيدروژئولوژي:32086-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي ابشناسي:32085

)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ژئوالكتريكگرايش  ژئوفيزيك:32141-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش آب:32106-)ليسانس، دكتري
منابع آب ابركوه-يزد مرد 1 10553 16مهندسي منابع آب 

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري( معدن گرايش اكتشاف:32158 -)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(زمين شناسي:30548: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، فوق ليسانس، (مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سازهاي هيدورليكي -مهندسي عمران :31258
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدروژئولوژي:32086-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(شبكهمهندسي عمران گرايش سد و :32080-)دكتري

گرايش  ژئوفيزيك:32141-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش آب:32106-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ژئوفيزيكهيدرو:32095
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ژئوالكتريك

 
 هاي شركت سهامي برق منطقه اي اصفهان محلفهرست شغل 

كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد
امور اداري اصفهان-اصفهان زن/ مرد  1 10554 11كارشناس امور اداري

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت اجرايي:31021-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(MBAمديريت :31018: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، (مديريت بيمه:31035-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت بازرگاني:31034-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت استراتژيك:31023

ليسانس، فوق (مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني:31495-)سانس، فوق ليسانس، دكتريلي(مديريت صنعتي:31065-)فوق ليسانس، دكتري
مديريت دولتي گرايش مديريت :31930-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش تشكيالت و روش ها:31909-)ليسانس، دكتري

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(يستم هاي اطالعات مديريت گرايش سمديريت دولتي :32083-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تحول

امور مالي اصفهان-اصفهان زن/ مرد  1 10555 11حسابدار 

مديريت :31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابرسي:30410-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابداري:30408: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش مديريت مالي:32132-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (صنعتي
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 هاي شركت سهامي برق منطقه اي اصفهان فهرست شغل محلادامه 
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 ايمني و حفاظت كار اصفهان-اصفهان زن/ مرد  2
كارشناس ايمني و حفاظت 

 11كار
10556 

ليسانس، فوق ليسانس، (مهندسي ايمني گرايش بازرسي فني:31162-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(بهداشت محيط:30180: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، فوق ليسانس، (مهندسي صنايع گرايش ايمني صنعتي:31695-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي بهداشت حرفه اي:31174-)دكتري
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندس ايمني و حفاظت كار:32134-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندس ايمني صنعتي:32133-)دكتري

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندس ايمني گرايش حفاظت فني:32135

11مهندس ارتباط ومخابرات برق اصفهان-اصفهان زن/ مرد  1 10557 

ليسانس، فوق (مهندسي برق گرايش ارتباطات:32124-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مخابرات -مهندسي برق :31168: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، دكتري

 10558 11مهندس برق برق اصفهان-اصفهان مرد 9

 10559 11مهندس برق برق زواره-اصفهان مرد 1

 10560 11مهندس برق برق شهرضا-اصفهان مرد 1

 10561 11مهندس برق برق كاشان-اصفهان مرد 5

 10562 11مهندس برق برق شهركرد-و بختياري الحچهارم مرد 1

مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و :32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تكنولوژي برق گرايش قدرت:32123-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (توزيع

 10563 12مهندس برق برق اصفهان-اصفهان مرد 1

ليسانس، فوق ليسانس، (كنترل -مهندسي برق :31172-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(الكترونيك -مهندسي برق :31165: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، فوق ليسانس، (مهندس برق گرايش ابزاردقيق:32130-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(گرايش الكترونيك تكنولوژي برق:32128-)دكتري
 )دكتري

 خدمات مشتركين اصفهان-اصفهان مرد 1
كارشناس خدمات 

 11مشتركين
10564 

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(صنعتيمديريت :31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت بازرگاني:31034: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت مالي:31074

11كارشناس روابط عمومي  روابط عمومي اصفهان-اصفهان مرد 1 10565 

-)ليسانس، دكتريليسانس، فوق (برنامه ريزي امور فرهنگي:30156-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(امور فرهنگي:30112: هاي تحصيلي مجاز رشته
 -علوم ارتباطات اجتماعي :30737-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روزنامه نگاري:30525-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روابط عمومي:30503
انس، فوق ليس(مديريت امور فرهنگي:31029-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(فرهنگ و ارتباطات:30904-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(نگاري روزنامه

ليسانس، فوق (رشته علوم ارتباطات اجتماعي گرايش روابط عمومي:31702-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي:31051-)ليسانس، دكتري
معارف اسالمي گرايش تبليغ و :32136-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم اجتماعي گرايش ارتباطات اجتماعي:31905-)ليسانس، دكتري

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اتارتباط

 10566 11كارشناس امار كارشناس امار موضوعي اصفهان-اصفهان زن/ مرد  2

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(امار:30018: هاي تحصيلي مجاز رشته

11كارشناس امور اموزشي  كارشناس امور اموزش اصفهان-اصفهان مرد 1 10567 

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(برنامه ريزي اموزشي:30154-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اموزش بزرگساالن:30027: هاي تحصيلي مجاز رشته
تكنولوژي :30332-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تحقيقات اموزشي:30265-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(برنامه ريزي درسي:30158
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت اموزشي:31020-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(وم تربيتيعل:30753-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اموزشي
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت و برنامه ريزي اموزشي:31083
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 هاي شركت سهامي برق منطقه اي اصفهان فهرست شغل محلادامه 
شغل محلكد  شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

كارشناس برنامه ريزي اصفهان-اصفهان زن/ مرد  3 11كارشناس برنامه ريزي 10568

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي:31051: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، (ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم:32142-)ليسانس، دكتريليسانس، فوق (مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع :31240

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه:32143-)فوق ليسانس، دكتري

 اصفهان-اصفهان مرد 1
كارشناس شبكه و سخت 

 افزار
 10569 11كارشناس شبكه

مهندسي فناوري :31280-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)(IT(اطالعات  فناوريتكنولوژي ارتباطات و :30334: هاي تحصيلي مجاز رشته
كاربرد كامپيوتر و :31447-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار:31347-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اطالعات

ليسانس، فوق (نرم افزار -كامپيوتر :31464-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سخت افزار -كامپيوتر :31463-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اناليزسيستم
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم كامپيوتر:32173-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار:31887-)ليسانس، دكتري

مامور حراست اصفهان-اصفهان مرد 2 10570 11مامور حراست

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(پژوهش علوم اجتماعي:30234-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ارتباطات:30053: هاي تحصيلي مجاز رشته
روان شناسي :30517-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روان شناسي تربيتي:30513-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جامعه شناسي:30356
ليسانس، فوق (مطالعات اجتماعي:31108-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم ارتباطات اجتماعي:30735-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(عمومي

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روانشناسي صنعتي و سازماني:31522-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روانشناسي شخصيت:31521-)ليسانس، دكتري
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جمعيت شناسي-علوم اجتماعي:31639-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جامعه شناسي-اجتماعيعلوم :31635
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي:32137-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مردم شناسي-علوم اجتماعي:31640

 
 سهامي برق منطقه اي باخترهاي شركت  فهرست شغل محل

كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد
امور اداري اراك-مركزي زن/ مرد  5 10571 11كارشناس امور اداري

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت اجرايي:31021-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(MBAمديريت :31018: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، (مديريت بيمه:31035-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت بازرگاني:31034-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت استراتژيك:31023

ليسانس، فوق (مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني:31495-)سانس، فوق ليسانس، دكتريلي(مديريت صنعتي:31065-)فوق ليسانس، دكتري
مديريت دولتي گرايش مديريت :31930-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش تشكيالت و روش ها:31909-)ليسانس، دكتري

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(يستم هاي اطالعات مديريت مديريت دولتي گرايش س:32083-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تحول

امور مالي اراك-مركزي زن/ مرد  4 10572 11حسابدار 

مديريت :31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابرسي:30410-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابداري:30408: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش مديريت مالي:32132-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (صنعتي

امور مالي اراك-مركزي زن/ مرد  4 10573 11خدمات مالي مسوول

مديريت :31034-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابرسي:30410-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابداري:30408: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، فوق ليسانس، (مديريت مالي:31074-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(بازرگاني
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش مديريت مالي:32132-)دكتري

 ايمني و حفاظت كار خرم اباد-لرستان مرد 1
كارشناس ايمني و حفاظت 

 11كار
10574 

ليسانس، فوق ليسانس، (مهندسي ايمني گرايش بازرسي فني:31162-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(بهداشت محيط:30180: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، فوق ليسانس، (مهندسي صنايع گرايش ايمني صنعتي:31695-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي بهداشت حرفه اي:31174-)دكتري
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندس ايمني و حفاظت كار:32134-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندس ايمني صنعتي:32133-)دكتري

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندس ايمني گرايش حفاظت فني:32135
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 هاي شركت سهامي برق منطقه اي باختر فهرست شغل محلادامه 
خوشه شغليعنوان  خدمتمحل  جنس پذيرش تعداد كد شغل محل شغلعنوان 

 ايمني و حفاظت كار اراك-مركزي مرد 1
كارشناس ايمني و حفاظت 

 11كار
10575 

ليسانس، فوق ليسانس، (مهندسي ايمني گرايش بازرسي فني:31162-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(بهداشت محيط:30180: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، فوق ليسانس، (مهندسي صنايع گرايش ايمني صنعتي:31695-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(بهداشت حرفه ايمهندسي :31174-)دكتري
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندس ايمني و حفاظت كار:32134-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندس ايمني صنعتي:32133-)دكتري

 )فوق ليسانس، دكتريليسانس، (مهندس ايمني گرايش حفاظت فني:32135

برق اراك-مركزي مرد 2 11مهندس ارتباط ومخابرات 10576
ليسانس، فوق (مهندسي برق گرايش ارتباطات:32124-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مخابرات -مهندسي برق :31168: هاي تحصيلي مجاز رشته

 )ليسانس، دكتري

برق خرم اباد-لرستان مرد 3 10577 11مهندس برق
برق اراك-مركزي مرد 11 10578 11مهندس برق
برق همدان-همدان مرد 2 10579 11مهندس برق

مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و :32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرتتكنولوژي برق گرايش :32123-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع

 خدمات مشتركين اراك-مركزي زن/ مرد  1
كارشناس خدمات 

 11مشتركين
10580 

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت بازرگاني:31034: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )دكتريليسانس، فوق ليسانس، (مديريت مالي:31074

كارشناس حقوقي اراك-مركزي زن/ مرد  1 10581 11كارشناس حقوقي
حقوق :30435-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق خصوصي:30431-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق:30417: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق عمومي:31686-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (علوم قضايي:30804-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قضايي

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق محيط زيست:32084

 اراك-مركزي زن/ مرد  1
كارشناس شبكه و سخت 

 افزار
 10582 11كارشناس شبكه

 اراك-مركزي مرد 1
كارشناس شبكه و سخت 

 افزار
 10583 11كارشناس شبكه

مهندسي فناوري :31280-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)(IT(اطالعات  فناوريتكنولوژي ارتباطات و :30334: هاي تحصيلي مجاز رشته
كاربرد كامپيوتر و :31447-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار:31347-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اطالعات

ليسانس، فوق (نرم افزار -كامپيوتر :31464-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سخت افزار -كامپيوتر :31463-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اناليزسيستم
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم كامپيوتر:32173-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار:31887-)ليسانس، دكتري

مامور حراست خرم اباد-لرستان مرد 1 10584 11مامور حراست
مامور حراست اراك-مركزي مرد 4 10585 11مامور حراست
مامور حراست همدان-همدان مرد 1 10586 11مامور حراست

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(پژوهش علوم اجتماعي:30234-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ارتباطات:30053: هاي تحصيلي مجاز رشته
روان شناسي :30517-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روان شناسي تربيتي:30513-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(شناسيجامعه :30356
ليسانس، فوق (مطالعات اجتماعي:31108-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم ارتباطات اجتماعي:30735-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(عمومي

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روانشناسي صنعتي و سازماني:31522-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(صيتروانشناسي شخ:31521-)ليسانس، دكتري
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جمعيت شناسي-علوم اجتماعي:31639-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جامعه شناسي-علوم اجتماعي:31635
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي:32137-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (مردم شناسي-علوم اجتماعي:31640

نقشه برداري اراك-مركزي مرد 1 11مهندس نقشه برداري 10587
مهندسي عمران گرايش :31931-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سيستم هاي اطالعات جغرافيايي -مهندسي عمران :31260: هاي تحصيلي مجاز رشته

ليسانس، فوق (سيستم اطالعات جغرافيايي:32126-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(RS/GIS:32122-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سنجش از راه دور
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سنجش از راه دور:32127-)ليسانس، دكتري
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 هاي شركت سهامي برق منطقه اي تهران فهرست شغل محل
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

11كارشناس برنامه و بودجه اقتصاد تهران-تهران زن/ مرد  1 10588 

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي:30161-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اقتصاد:30063: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، (حسابرسي:30410-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابداري:30408-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(برنامه ريزيتوسعه اقتصادي و :30308

مديريت :31021-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(MBAمديريت :31018-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم اقتصادي:30742-)فوق ليسانس، دكتري
ليسانس، فوق ليسانس، (مديريت بازرگاني:31034-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت استراتژيك:31023-)يليسانس، فوق ليسانس، دكتر(اجرايي
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش مديريت مالي:32132-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)دكتري

 10589 11امور اداريكارشناس  امور اداري تهران -تهران زن/ مرد  2

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت اجرايي:31021-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(MBAمديريت :31018: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، (مديريت بيمه:31035-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت بازرگاني:31034-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت استراتژيك:31023

ليسانس، فوق (مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني:31495-)سانس، فوق ليسانس، دكتريلي(مديريت صنعتي:31065-)فوق ليسانس، دكتري
مديريت دولتي گرايش مديريت :31930-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش تشكيالت و روش ها:31909-)ليسانس، دكتري

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(يستم هاي اطالعات مديريت مديريت دولتي گرايش س:32083-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تحول

 10590 11حسابدار  امور مالي تهران -تهران زن/ مرد  3

مديريت :31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابرسي:30410-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابداري:30408: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش مديريت مالي:32132-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (صنعتي

 10591 11خدمات مالي مسوول امور مالي تهران -تهران مرد 1

مديريت :31034-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابرسي:30410-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابداري:30408: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، فوق ليسانس، (مديريت مالي:31074-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(بازرگاني
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش مديريت مالي:32132-)دكتري

11مهندس ارتباط ومخابرات برق تهران-تهران مرد 2 10592 

ليسانس، فوق (مهندسي برق گرايش ارتباطات:32124-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مخابرات -مهندسي برق :31168: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، دكتري

 10593 11مهندس برق برق كرج-البرز مرد 5

 10594 11مهندس برق برق تهران-تهران مرد 28

 10595 11مهندس برق برق قم-قم مرد 7

مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و :32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تكنولوژي برق گرايش قدرت:32123-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع

 10596 12مهندس برق برق كرج-البرز مرد 1

 10597 12مهندس برق برق تهران-تهران مرد 2

ليسانس، فوق ليسانس، (كنترل -مهندسي برق :31172-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(الكترونيك -مهندسي برق :31165: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ابزاردقيقمهندس برق گرايش :32130-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تكنولوژي برق گرايش الكترونيك:32128-)دكتري

 10598 11كارشناس امار كارشناس امار موضوعي تهران-تهران زن/ مرد  1

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(امار:30018: هاي تحصيلي مجاز رشته

 10599 11كارشناس برنامه ريزي كارشناس برنامه ريزي تهران -تهران مرد 2

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي:31051: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، (ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم:32142-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع :31240

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(رايش مديريت پروژهمهندسي صنايع گ:32143-)فوق ليسانس، دكتري
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هاي شركت سهامي برق منطقه اي تهران فهرست شغل محلادامه   

كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد
كارشناس حقوقي تهران -تهران مرد 1 10600 11كارشناس حقوقي

حقوق :30435-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق خصوصي:30431-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق:30417: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق عمومي:31686-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم قضايي:30804-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قضايي

 )ليسانس، فوق ليسانس(حقوق محيط زيست:32084

مامور حراست تهران -تهران مرد 1 10601 11مامور حراست
مامور حراست تهران -تهران زن/ مرد  1 10602 11مامور حراست

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(پژوهش علوم اجتماعي:30234-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ارتباطات:30053: هاي تحصيلي مجاز رشته
روان شناسي :30517-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روان شناسي تربيتي:30513-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جامعه شناسي:30356
ليسانس، فوق (مطالعات اجتماعي:31108-) دكتريليسانس، فوق ليسانس، (طات اجتماعيعلوم ارتبا:30735-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(عمومي

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روانشناسي صنعتي و سازماني:31522-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روانشناسي شخصيت:31521-)ليسانس، دكتري
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جمعيت شناسي-علوم اجتماعي:31639-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جامعه شناسي-علوم اجتماعي:31635
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي:32137-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مردم شناسي-علوم اجتماعي:31640

نقشه برداري تهران-تهران مرد 2 11مهندس نقشه برداري 10603
نقشه برداري تهران-تهران زن/ مرد  1 11مهندس نقشه برداري 10604

مهندسي عمران گرايش :31931-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سيستم هاي اطالعات جغرافيايي -مهندسي عمران :31260: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، فوق (سيستم اطالعات جغرافيايي:32126-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (RS/GIS:32122-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سنجش از راه دور
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سنجش از راه دور:32127-)ليسانس، دكتري

 

 هاي شركت سهامي برق منطقه اي خراسان فهرست شغل محل
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 اقتصاد مشهد-خراسان رضوي زن/ مرد  1
كارشناس بررسي هاي 

 11اقتصادي
10605 

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اقتصاد:30063: هاي تحصيلي مجاز رشته

امور اداري مشهد-خراسان رضوي مرد 2 11كارشناس امور اداري 10606
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت اجرايي:31021-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(MBAمديريت :31018: هاي تحصيلي مجاز رشته

ليسانس، (مديريت بيمه:31035-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت بازرگاني:31034-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت استراتژيك:31023
ليسانس، فوق (مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني:31495-)سانس، فوق ليسانس، دكتريلي(مديريت صنعتي:31065-)فوق ليسانس، دكتري

مديريت دولتي گرايش مديريت :31930-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش تشكيالت و روش ها:31909-)ليسانس، دكتري
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(يستم هاي اطالعات مديريت مديريت دولتي گرايش س:32083-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تحول

برق مشهد-خراسان رضوي زن/ مرد  1 11مهندس ارتباط ومخابرات 10607

ليسانس، فوق (مهندسي برق گرايش ارتباطات:32124-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مخابرات -مهندسي برق :31168: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، دكتري

 مرد 2
استان -بيرجند-خراسان جنوبي

 نئقا -خراسان جنوبي
 10608 11مهندس برق برق

برق بيرجند-خراسان جنوبي مرد 1 10609 11مهندس برق
برق مشهد-خراسان رضوي مرد 4 10610 11مهندس برق
برق خاف-مشهد-خراسان رضوي مرد 3 10611 11مهندس برق
برق بجنورد-خراسان شمالي مرد 2 10612 11برقمهندس 
برق جاجرم-خراسان شمالي مرد 3 10613 11مهندس برق

مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و :32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، دكتريليسانس، فوق (تكنولوژي برق گرايش قدرت:32123-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع
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 هاي شركت سهامي برق منطقه اي خراسان فهرست شغل محلادامه 
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 مرد 3
استان خراسان -مشهد-خراسان رضوي

 افوخ -رضوي 
 10614 13مهندس برق برق

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ها كليه گرايش -مهندسي برق :31171: هاي تحصيلي مجاز رشته

 10615 11مهندس ساختمان ساختمان مشهد-خراسان رضوي مرد 1

ليسانس، فوق ليسانس، (عمران -مهندسي عمران :31262-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سازه -مهندسي عمران :31257: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ساخت و مهندسي مديريت -مهندسي عمران :31275-)دكتري

11كارشناس امور اموزشي  كارشناس امور اموزش مشهد-خراسان رضوي زن/ مرد  1 10616 

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(برنامه ريزي اموزشي:30154-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اموزش بزرگساالن:30027: هاي تحصيلي مجاز رشته
تكنولوژي :30332-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تحقيقات اموزشي:30265-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(درسيبرنامه ريزي :30158
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت اموزشي:31020-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم تربيتي:30753-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اموزشي
 )يسانس، فوق ليسانس، دكتريل(مديريت و برنامه ريزي اموزشي:31083

 
 هاي شركت سهامي برق منطقه اي خوزستان فهرست شغل محل

كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10617 11كارشناس امور اداري امور اداري اهواز-خوزستان زن/ مرد  2

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت اجرايي:31021-)ليسانس، دكتريليسانس، فوق (MBAمديريت :31018: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، (مديريت بيمه:31035-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت بازرگاني:31034-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت استراتژيك:31023

ليسانس، فوق (مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني:31495-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)فوق ليسانس، دكتري
مديريت دولتي گرايش مديريت :31930-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش تشكيالت و روش ها:31909-)ليسانس، دكتري

 )نس، فوق ليسانس، دكتريليسا(مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطالعات مديريت :32083-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تحول

 10618 11حسابدار  امور مالي اهواز-خوزستان زن/ مرد  4

 10619 11حسابدار  امور مالي مسجدسليمان-خوزستان زن/ مرد  1

 10620 11حسابدار  امور مالي گچساران-كهگيلويه و بويراحمد زن/ مرد  1

مديريت :31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابرسي:30410-)ليسانس، دكتريليسانس، فوق (حسابداري:30408: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش مديريت مالي:32132-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(صنعتي

 10621 11خدمات مالي مسوول امور مالي اهواز-خوزستان زن/ مرد  2

مديريت :31034-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابرسي:30410-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابداري:30408: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، فوق ليسانس، (مديريت مالي:31074-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(بازرگاني
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اليمديريت دولتي گرايش مديريت م:32132-)دكتري

11مهندس ارتباط ومخابرات برق اهواز-خوزستان مرد 1 10622 

ليسانس، فوق (مهندسي برق گرايش ارتباطات:32124-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مخابرات -مهندسي برق :31168: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، دكتري

 10623 11برقمهندس  برق اميديه-خوزستان مرد 1

 10624 11مهندس برق برق اهواز-خوزستان مرد 3

 10625 11مهندس برق برق بندرماهشهر-خوزستان مرد 1

 10626 11مهندس برق برق بهبهان-خوزستان مرد 1

انتقال و مهندسي برق گرايش شبكه هاي :32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تكنولوژي برق گرايش قدرت:32123-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع
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 هاي شركت سهامي برق منطقه اي خوزستان فهرست شغل محلادامه 
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10627 11مهندس برق برق رامهرمز-خوزستان مرد 1

 10628 11مهندس برق برق مسجدسليمان-خوزستان مرد 1

 10629 11مهندس برق برق گچساران-كهگيلويه و بويراحمد مرد 1

مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و :32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تكنولوژي برق گرايش قدرت:32123-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (توزيع

 10630 11كارشناس امار كارشناس امار موضوعي اهواز-خوزستان زن/ مرد  1

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(امار:30018: هاي تحصيلي مجاز رشته

 10631 11ريزيكارشناس برنامه  كارشناس برنامه ريزي اهواز-خوزستان زن/ مرد  1

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي:31051: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، (ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم:32142-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع :31240

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه:32143-)ليسانس، دكتري فوق

 10632 11كارشناس حقوقي كارشناس حقوقي اهواز-خوزستان زن/ مرد  2

حقوق :30435-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (حقوق خصوصي:30431-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق:30417: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق عمومي:31686-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم قضايي:30804-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قضايي

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق محيط زيست:32084

 اهواز-خوزستان مرد 1
كارشناس شبكه و سخت 

 افزار
 10633 11كارشناس شبكه

 اهواز-خوزستان زن/ مرد  1
كارشناس شبكه و سخت 

 افزار
 10634 11كارشناس شبكه

مهندسي فناوري :31280-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)(IT(اطالعات  فناوريتكنولوژي ارتباطات و :30334: هاي تحصيلي مجاز رشته
كاربرد كامپيوتر و :31447-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار:31347-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اطالعات

ليسانس، فوق (نرم افزار -كامپيوتر :31464-)س، فوق ليسانس، دكتريليسان(سخت افزار -كامپيوتر :31463-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اناليزسيستم
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم كامپيوتر:32173-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار:31887-)ليسانس، دكتري

 10635 11مامور حراست مامور حراست ابادان-خوزستان مرد 1

 10636 11مامور حراست مامور حراست اميديه-خوزستان مرد 1

 10637 11مامور حراست مامور حراست اهواز-خوزستان مرد 4

 10638 11مامور حراست مامور حراست بندرماهشهر-خوزستان مرد 1

 10639 11مامور حراست مامور حراست مسجدسليمان-خوزستان مرد 1

 10640 11مامور حراست حراست مامور گچساران-كهگيلويه و بويراحمد مرد 2

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(پژوهش علوم اجتماعي:30234-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ارتباطات:30053: هاي تحصيلي مجاز رشته
 روان شناسي:30517-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روان شناسي تربيتي:30513-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جامعه شناسي:30356
ليسانس، فوق (مطالعات اجتماعي:31108-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم ارتباطات اجتماعي:30735-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(عمومي

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روانشناسي صنعتي و سازماني:31522-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روانشناسي شخصيت:31521-)ليسانس، دكتري
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جمعيت شناسي-علوم اجتماعي:31639-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جامعه شناسي-اجتماعي علوم:31635
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي:32137-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مردم شناسي-علوم اجتماعي:31640

 10641 11مهندس مكانيك  مكانيك اهواز-خوزستان مرد 1

طراحي  -مهندسي مكانيك :31331-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حرارت و سياالت -مهندسي مكانيك :31327: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي:31906-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جامدات
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 هاي شركت سهامي برق منطقه اي زنجان محلفهرست شغل 
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

11كارشناس برنامه و بودجه اقتصاد زنجان-زنجان زن/ مرد  2 10642 

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اقتصاديبرنامه ريزي سيستم هاي :30161-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اقتصاد:30063: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، (حسابرسي:30410-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابداري:30408-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توسعه اقتصادي و برنامه ريزي:30308

مديريت :31021-)سانس، دكتريليسانس، فوق لي(MBAمديريت :31018-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم اقتصادي:30742-)فوق ليسانس، دكتري
ليسانس، فوق ليسانس، (مديريت بازرگاني:31034-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت استراتژيك:31023-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اجرايي
 )ليسانس، دكتريليسانس، فوق (مديريت دولتي گرايش مديريت مالي:32132- )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065 -)دكتري

 10643 11كارشناس امور اداري امور اداري زنجان-زنجان زن/ مرد  3

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت اجرايي:31021-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(MBAمديريت :31018: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، (مديريت بيمه:31035-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(بازرگانيمديريت :31034-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت استراتژيك:31023

ليسانس، فوق (مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني:31495-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)فوق ليسانس، دكتري
مديريت دولتي گرايش مديريت :31930-)انس، دكتريليسانس، فوق ليس(مديريت دولتي گرايش تشكيالت و روش ها:31909-)ليسانس، دكتري

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطالعات مديريت :32083-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تحول

 10644 11حسابدار  امور مالي زنجان-زنجان زن/ مرد  2

مديريت :31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابرسي:30410-)ليسانس، دكتريليسانس، فوق (حسابداري:30408: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش مديريت مالي:32132-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(صنعتي

 10645 11مهندس برق برق زنجان-زنجان مرد 3

 10646 11مهندس برق برق زنجان-قزوين-قزوين مرد 1

مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و :32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تكنولوژي برق گرايش قدرت:32123-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع

 10647 11مهندس ساختمان ساختمان زنجان-زنجان مرد 1

ليسانس، فوق ليسانس، (عمران -مهندسي عمران :31262-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سازه -مهندسي عمران :31257: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ساختو مهندسي مديريت  -مهندسي عمران :31275-)دكتري

 10648 11ريزي كارشناس برنامه كارشناس برنامه ريزي زنجان-زنجان زن/ مرد  1

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي:31051: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، (ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم:32142-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع :31240

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه:32143-)فوق ليسانس، دكتري

 10649 11كارشناس حقوقي كارشناس حقوقي زنجان-زنجان مرد 1

حقوق :30435-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق خصوصي:30431-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق:30417: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق عمومي:31686-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم قضايي:30804-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قضايي

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق محيط زيست:32084

 زنجان-زنجان مرد 1
كارشناس شبكه و سخت 

 افزار
 10650 11كارشناس شبكه

مهندسي فناوري :31280-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)(IT(اطالعات  فناوريتكنولوژي ارتباطات و :30334: هاي تحصيلي مجاز رشته
كاربرد كامپيوتر و :31447-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار:31347-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اطالعات

ليسانس، فوق (نرم افزار -كامپيوتر :31464-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سخت افزار -كامپيوتر :31463-)س، فوق ليسانس، دكتريليسان(اناليزسيستم
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم كامپيوتر:32173-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار:31887-)ليسانس، دكتري
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هاي شركت سهامي برق منطقه اي زنجان شغل محل فهرستادامه   

كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10651 11مامور حراست مامور حراست زنجان-زنجان مرد 1

 10652 11مامور حراست مامور حراست قزوين-قزوين مرد 1

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(پژوهش علوم اجتماعي:30234-)ليسانس، دكتري ليسانس، فوق(ارتباطات:30053: هاي تحصيلي مجاز رشته
روان شناسي :30517-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روان شناسي تربيتي:30513-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جامعه شناسي:30356
ليسانس، فوق (مطالعات اجتماعي:31108-)سانس، دكتريليسانس، فوق لي(علوم ارتباطات اجتماعي:30735-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(عمومي

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روانشناسي صنعتي و سازماني:31522-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روانشناسي شخصيت:31521-)ليسانس، دكتري
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سيجمعيت شنا-علوم اجتماعي:31639-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جامعه شناسي-علوم اجتماعي:31635
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي:32137-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مردم شناسي-علوم اجتماعي:31640

 

 هاي شركت سهامي برق منطقه اي سمنان فهرست شغل محل
د شغل محلك شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

11مهندس ارتباط ومخابرات برق سمنان-سمنان مرد 2 10653 

ليسانس، فوق (مهندسي برق گرايش ارتباطات:32124-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مخابرات -مهندسي برق :31168: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، دكتري

 10654 11مهندس برق برق سمنان-سمنان مرد 11

مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و :32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تكنولوژي برق گرايش قدرت:32123-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع

 10655 11مهندس ساختمان ساختمان سمنان-سمنان مرد 1

ليسانس، فوق ليسانس، (عمران -مهندسي عمران :31262-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سازه -مهندسي عمران :31257: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي مديريت ساخت -مهندسي عمران :31275-)دكتري

 10656 11ريزيكارشناس برنامه  كارشناس برنامه ريزي سمنان-سمنان زن/ مرد  1

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي:31051: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، (ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم:32142-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع :31240

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه:32143-)ليسانس، دكتري فوق

 10657 11كارشناس حقوقي كارشناس حقوقي سمنان-سمنان مرد 1

حقوق :30435-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق خصوصي:30431-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق:30417: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق عمومي:31686-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم قضايي:30804-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قضايي

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق محيط زيست:32084

 10658 11كارشناس شبكه كارشناس شبكه و سخت افزار سمنان-سمنان مرد 1

مهندسي فناوري :31280-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)(IT(اطالعات  فناوريتكنولوژي ارتباطات و :30334: هاي تحصيلي مجاز رشته
كاربرد كامپيوتر و :31447-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار:31347-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اطالعات

ليسانس، فوق (نرم افزار -كامپيوتر :31464-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سخت افزار -كامپيوتر :31463-)س، فوق ليسانس، دكتريليسان(اناليزسيستم
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم كامپيوتر:32173-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار:31887-)ليسانس، دكتري

 10659 11مهندس نقشه برداري نقشه برداري سمنان-سمنان مرد 1

مهندسي عمران گرايش :31931-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سيستم هاي اطالعات جغرافيايي -مهندسي عمران :31260: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، فوق (سيستم اطالعات جغرافيايي:32126-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (RS/GIS:32122-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سنجش از راه دور
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سنجش از راه دور:32127-)ليسانس، دكتري
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 هاي شركت سهامي برق منطقه اي سيستان و بلوچستان فهرست شغل محل
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10660 11كارشناس امور اداري امور اداري چابهار-بلوچستانسيستان و  مرد 1

 10661 11كارشناس امور اداري امور اداري سراوان-سيستان و بلوچستان مرد 1

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت اجرايي:31021-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(MBAمديريت :31018: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، (مديريت بيمه:31035-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت بازرگاني:31034-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(استراتژيكمديريت :31023

ليسانس، فوق (مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني:31495-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)فوق ليسانس، دكتري
مديريت دولتي گرايش مديريت :31930-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ديريت دولتي گرايش تشكيالت و روش هام:31909-)ليسانس، دكتري

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطالعات مديريت :32083-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تحول

 10662 11مهندس برق برق ايرانشهر-سيستان و بلوچستان مرد 4

 10663 11مهندس برق برق چابهار-سيستان و بلوچستان مرد 3

 10664 11مهندس برق برق خاش-سيستان و بلوچستان مرد 1

 10665 11مهندس برق برق زاهدان-سيستان و بلوچستان مرد 7

سفيدابه-زاهدان-سيستان و بلوچستان مرد 1  10666 11مهندس برق برق

 10667 11مهندس برق برق سراوان-سيستان و بلوچستان مرد 5

 10668 11مهندس برق برق نيك شهر-سيستان و بلوچستان مرد 3

مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و :32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرتتكنولوژي برق گرايش :32123-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع

 10669 12مهندس برق برق ايرانشهر-سيستان و بلوچستان مرد 2

 10670 12مهندس برق برق چابهار-سيستان و بلوچستان مرد 3

 10671 12مهندس برق برق خاش-سيستان و بلوچستان مرد 1

 10672 12مهندس برق برق زاهدان-سيستان و بلوچستان مرد 4

 10673 12مهندس برق برق سراوان-سيستان و بلوچستان مرد 2

 10674 12مهندس برق برق نيك شهر-سيستان و بلوچستان مرد 2

ليسانس، فوق ليسانس، (كنترل -مهندسي برق :31172-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(الكترونيك -مهندسي برق :31165: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، فوق ليسانس، (مهندس برق گرايش ابزاردقيق:32130-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(گرايش الكترونيكتكنولوژي برق :32128-)دكتري
 )دكتري

 10675 11مهندس مكانيك  مكانيك ايرانشهر-سيستان و بلوچستان مرد 1

 10676 11مهندس مكانيك  مكانيك خاش-سيستان و بلوچستان مرد 1

طراحي  -مهندسي مكانيك :31331-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حرارت و سياالت -مهندسي مكانيك :31327: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي:31906-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جامدات

 10677 11مهندس نقشه برداري نقشه برداري زاهدان-سيستان و بلوچستان مرد 1

مهندسي عمران گرايش :31931-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سيستم هاي اطالعات جغرافيايي -مهندسي عمران :31260: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، فوق (سيستم اطالعات جغرافيايي:32126-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(RS/GIS:32122-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سنجش از راه دور
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سنجش از راه دور:32127-)ليسانس، دكتري
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 هاي شركت سهامي برق منطقه اي غرب فهرست شغل محل
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

11كارشناس برنامه و بودجه اقتصاد كرمانشاه-كرمانشاه زن/ مرد  1 10678 

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي:30161-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اقتصاد:30063: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، فوق (حسابرسي:30410-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابداري:30408-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توسعه اقتصادي و برنامه ريزي:30308

مديريت :31021-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(MBAمديريت :31018-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم اقتصادي:30742-)سانس، دكتريلي
ليسانس، فوق ليسانس، (مديريت بازرگاني:31034-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت استراتژيك:31023-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اجرايي
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش مديريت مالي:32132-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ديريت صنعتيم:31065-)دكتري

 10679 11كارشناس امور اداري امور اداري كرمانشاه-كرمانشاه زن/ مرد  8

 10680 11كارشناس امور اداري امور اداري كرمانشاه-كرمانشاه مرد 1

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت اجرايي:31021-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(MBAمديريت :31018: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، (مديريت بيمه:31035-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت بازرگاني:31034-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت استراتژيك:31023

ليسانس، فوق (مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني:31495-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)فوق ليسانس، دكتري
مديريت دولتي گرايش مديريت :31930-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش تشكيالت و روش ها:31909-)ليسانس، دكتري

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطالعات مديريت :32083-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تحول

 10681 11حسابدار  امور مالي كرمانشاه-كرمانشاه زن/ مرد  3

مديريت :31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابرسي:30410-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابداري:30408: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش مديريت مالي:32132-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(صنعتي

 ايمني و حفاظت كار كرمانشاه-كرمانشاه مرد 2
كارشناس ايمني و حفاظت 

 11كار
10682 

ليسانس، فوق ليسانس، (ايمني گرايش بازرسي فنيمهندسي :31162-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(بهداشت محيط:30180: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، فوق ليسانس، (مهندسي صنايع گرايش ايمني صنعتي:31695-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي بهداشت حرفه اي:31174-)دكتري
-)، فوق ليسانس، دكتريليسانس(مهندس ايمني و حفاظت كار:32134-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندس ايمني صنعتي:32133-)دكتري

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندس ايمني گرايش حفاظت فني:32135

11مهندس ارتباط ومخابرات برق كرمانشاه-كرمانشاه مرد 1 10683 

ليسانس، فوق (ارتباطاتمهندسي برق گرايش :32124-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مخابرات -مهندسي برق :31168: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، دكتري

 10684 11مهندس برق برق ايالم-ايالم مرد 3

 10685 11مهندس برق برق كرمانشاه-كرمانشاه زن/ مرد  6

 10686 11مهندس برق برق كرمانشاه-كرمانشاه مرد 12

مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و :32073-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تكنولوژي برق گرايش قدرت:32123-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع

 10687 13مهندس برق برق كرمانشاه-كرمانشاه مرد 1

 )ليسانس، دكتريليسانس، فوق (كليه گرايش ها -مهندسي برق :31171: هاي تحصيلي مجاز رشته
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 هاي شركت سهامي برق منطقه اي غرب فهرست شغل محلادامه 
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10688 11مهندس ساختمان ساختمان كرمانشاه-كرمانشاه مرد 1

ليسانس، فوق ليسانس، (عمران -مهندسي عمران :31262-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سازه -مهندسي عمران :31257: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ساختو مهندسي مديريت  -مهندسي عمران :31275-)دكتري

 10689 11كارشناس امار كارشناس امار موضوعي كرمانشاه-كرمانشاه زن/ مرد  1

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(امار:30018: هاي تحصيلي مجاز رشته

11كارشناس امور اموزشي  كارشناس امور اموزش كرمانشاه-كرمانشاه زن/ مرد  1 10690 

-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (برنامه ريزي اموزشي:30154-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اموزش بزرگساالن:30027: هاي تحصيلي مجاز رشته
تكنولوژي :30332-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تحقيقات اموزشي:30265-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(برنامه ريزي درسي:30158
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت اموزشي:31020-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم تربيتي:30753-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اموزشي
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(يت و برنامه ريزي اموزشيمدير:31083

 10691 11كارشناس حقوقي كارشناس حقوقي كرمانشاه-كرمانشاه زن/ مرد  1

حقوق :30435-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق خصوصي:30431-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق:30417: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق عمومي:31686-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم قضايي:30804-)ليسانس، دكتريليسانس، فوق (قضايي

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق محيط زيست:32084

 10692 11كارشناس شبكه كارشناس شبكه و سخت افزار كرمانشاه-كرمانشاه زن/ مرد  3

 10693 11كارشناس شبكه كارشناس شبكه و سخت افزار كرمانشاه-كرمانشاه مرد 2

مهندسي فناوري :31280-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)(IT(اطالعات  فناوريتكنولوژي ارتباطات و :30334: هاي تحصيلي مجاز رشته
كاربرد كامپيوتر و :31447-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار:31347-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اطالعات

ليسانس، فوق (نرم افزار -كامپيوتر :31464-)س، فوق ليسانس، دكتريليسان(سخت افزار -كامپيوتر :31463-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اناليزسيستم
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم كامپيوتر:32173-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار:31887-)ليسانس، دكتري

 10694 11مامور حراست مامور حراست كرمانشاه-كرمانشاه مرد 2

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(پژوهش علوم اجتماعي:30234-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ارتباطات:30053: هاي تحصيلي مجاز رشته
روان شناسي :30517-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روان شناسي تربيتي:30513-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جامعه شناسي:30356
ليسانس، فوق (مطالعات اجتماعي:31108-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم ارتباطات اجتماعي:30735-)كتريليسانس، فوق ليسانس، د(عمومي

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روانشناسي صنعتي و سازماني:31522-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روانشناسي شخصيت:31521-)ليسانس، دكتري
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جمعيت شناسي-علوم اجتماعي:31639-)فوق ليسانس، دكتري ليسانس،(جامعه شناسي-علوم اجتماعي:31635
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي:32137-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مردم شناسي-علوم اجتماعي:31640

 10695 11مهندس مكانيك  مكانيك كرمانشاه-كرمانشاه مرد 1

طراحي  -مهندسي مكانيك :31331-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حرارت و سياالت -مهندسي مكانيك :31327: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي:31906-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جامدات
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 اي فارس هاي شركت سهامي برق منطقه فهرست شغل محل
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10696 11كارشناس امور اداري امور اداري شيراز-استان فارس زن/ مرد  5

-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (مديريت اجرايي:31021-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(MBAمديريت :31018: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، (مديريت بيمه:31035-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت بازرگاني:31034-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت استراتژيك:31023

ليسانس، فوق (مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني:31495-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)فوق ليسانس، دكتري
مديريت دولتي گرايش مديريت :31930-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش تشكيالت و روش ها:31909-)سانس، دكتريلي

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطالعات مديريت :32083-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تحول

 10697 11حسابدار  امور مالي شيراز-استان فارس زن/ مرد  8

مديريت :31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابرسي:30410-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابداري:30408: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش مديريت مالي:32132-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(صنعتي

 10698 11خدمات مالي مسوول امور مالي شيراز-استان فارس زن/ مرد  1

 10699 11خدمات مالي مسوول امور مالي شيراز-استان فارس مرد 3

مديريت :31034-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابرسي:30410-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابداري:30408: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، فوق ليسانس، (مديريت مالي:31074-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)ليسانس، دكتريليسانس، فوق (بازرگاني
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش مديريت مالي:32132-)دكتري

11مهندس ارتباط ومخابرات برق شيراز-استان فارس زن/ مرد  1 10700 

11مهندس ارتباط ومخابرات برق شيراز-استان فارس مرد 1 10701 

ليسانس، فوق (مهندسي برق گرايش ارتباطات:32124-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مخابرات -مهندسي برق :31168: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، دكتري

 10702 11مهندس برق برق اباده-استان فارس مرد 2

 10703 11برقمهندس  برق پاسارگاد-استان فارس مرد 2

 10704 11مهندس برق برق شيراز-استان فارس مرد 6

 10706 11مهندس برق برق برازجان -استان بوشهر مرد 1

 10705 11مهندس برق برق چغادك - استان بوشهر مرد 2

 10707 11مهندس برق برق فسا-استان فارس مرد 1

 10708 11مهندس برق برق فيروزاباد-استان فارس مرد 1

 10709 11مهندس برق برق كازرون-استان فارس مرد 1

 10710 11مهندس برق برق المرد-استان فارس مرد 1

 10711 11مهندس برق برق مرودشت-استان فارس مرد 2

 10712 11مهندس برق برق ني ريز-استان فارس مرد 1

 10713 11مهندس برق برق بوشهر-بوشهر مرد 2

 10714 11برقمهندس  برق عسلويه-بوشهر مرد 3

 10715 11مهندس برق برق كنگان-بوشهر مرد 1
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 هاي شركت سهامي برق منطقه اي فارس فهرست شغل محلادامه 
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10716 11مهندس برق برق گناوه-بوشهر مرد 2

مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و :32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تكنولوژي برق گرايش قدرت:32123-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع

 10717 11مهندس ساختمان ساختمان شيراز-استان فارس مرد 1

ليسانس، فوق ليسانس، (عمران -مهندسي عمران :31262-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سازه -مهندسي عمران :31257: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ساختو مهندسي مديريت  -مهندسي عمران :31275-)دكتري

11كارشناس امور اموزشي  كارشناس امور اموزش شيراز-استان فارس زن/ مرد  1 10718 

 10719 11كارشناس برنامه ريزي كارشناس برنامه ريزي شيراز-استان فارس زن/ مرد  1

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي:31051: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، (ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم:32142-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع :31240

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه:32143-)فوق ليسانس، دكتري

 10720 11كارشناس حقوقي كارشناس حقوقي شيراز-استان فارس زن/ مرد  1

حقوق :30435-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق خصوصي:30431-)ليسانس، دكتريليسانس، فوق (حقوق:30417: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق عمومي:31686-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم قضايي:30804-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قضايي

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق محيط زيست:32084

كارشناس شبكه و سخت افزار شيراز-فارس استان زن/ مرد  1  10721 11كارشناس شبكه

كارشناس شبكه و سخت افزار شيراز-استان فارس مرد 2  10722 11كارشناس شبكه

كارشناس شبكه و سخت افزار بوشهر-بوشهر مرد 1  10723 11كارشناس شبكه

مهندسي فناوري :31280-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)(IT(اطالعات  فناوريتكنولوژي ارتباطات و :30334: هاي تحصيلي مجاز رشته
كاربرد كامپيوتر و :31447-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار:31347-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اطالعات

ليسانس، فوق (نرم افزار -كامپيوتر :31464-)س، فوق ليسانس، دكتريليسان(سخت افزار -كامپيوتر :31463-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اناليزسيستم
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم كامپيوتر:32173-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار:31887-)ليسانس، دكتري

 10724 11مامور حراست مامور حراست شيراز-استان فارس مرد 1

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(پژوهش علوم اجتماعي:30234-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ارتباطات:30053: هاي تحصيلي مجاز رشته
روان شناسي :30517-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روان شناسي تربيتي:30513-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جامعه شناسي:30356
ليسانس، فوق (مطالعات اجتماعي:31108-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم ارتباطات اجتماعي:30735-)كتريليسانس، فوق ليسانس، د(عمومي

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روانشناسي صنعتي و سازماني:31522-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روانشناسي شخصيت:31521-)ليسانس، دكتري
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جمعيت شناسي-علوم اجتماعي:31639-)فوق ليسانس، دكتري ليسانس،(جامعه شناسي-علوم اجتماعي:31635
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي:32137-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مردم شناسي-علوم اجتماعي:31640

 10725 11برداريمهندس نقشه  نقشه برداري شيراز-استان فارس زن/ مرد  1

مهندسي عمران گرايش :31931-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سيستم هاي اطالعات جغرافيايي -مهندسي عمران :31260: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، فوق (جغرافياييسيستم اطالعات :32126-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(RS/GIS:32122-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سنجش از راه دور
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سنجش از راه دور:32127-)ليسانس، دكتري
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 هاي شركت سهامي برق منطقه اي گيالن فهرست شغل محل
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10726 11كارشناس امور اداري امور اداري رشت-گيالن مرد 2

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت اجرايي:31021-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(MBAمديريت :31018: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، (مديريت بيمه:31035-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت بازرگاني:31034-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت استراتژيك:31023

ليسانس، فوق (مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني:31495-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)فوق ليسانس، دكتري
مديريت دولتي گرايش مديريت :31930-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش تشكيالت و روش ها:31909-)ليسانس، دكتري

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطالعات مديريت :32083-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تحول

 10727 11حسابدار  امور مالي رشت-گيالن زن/ مرد  2

مديريت :31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابرسي:30410-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابداري:30408: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش مديريت مالي:32132-)فوق ليسانس، دكتريليسانس، (صنعتي

 10728 11خدمات مالي مسوول امور مالي رشت-گيالن زن/ مرد  1

مديريت :31034-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (حسابرسي:30410-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابداري:30408: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، فوق ليسانس، (مديريت مالي:31074-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(بازرگاني
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش مديريت مالي:32132-)دكتري

 10729 11مهندس برق برق رشت-گيالن مرد 13

مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و :32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تكنولوژي برق گرايش قدرت:32123-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع

 10730 11مهندس ساختمان ساختمان رشت-گيالن مرد 1

ليسانس، فوق ليسانس، (عمران -مهندسي عمران :31262-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سازه -مهندسي عمران :31257: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي مديريت ساخت -مهندسي عمران :31275-)دكتري

 10731 11كارشناس حقوقي كارشناس حقوقي رشت-گيالن مرد 1

حقوق :30435-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق خصوصي:30431-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق:30417: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق عمومي:31686-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم قضايي:30804-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قضايي

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق محيط زيست:32084

 10732 11مامور حراست مامور حراست رشت-گيالن مرد 1

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(پژوهش علوم اجتماعي:30234-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ارتباطات:30053: هاي تحصيلي مجاز رشته
روان شناسي :30517-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تربيتيروان شناسي :30513-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جامعه شناسي:30356
ليسانس، فوق (مطالعات اجتماعي:31108-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم ارتباطات اجتماعي:30735-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(عمومي

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تي و سازمانيروانشناسي صنع:31522-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روانشناسي شخصيت:31521-)ليسانس، دكتري
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جمعيت شناسي-علوم اجتماعي:31639-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جامعه شناسي-علوم اجتماعي:31635
 )انس، فوق ليسانس، دكتريليس(علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي:32137-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مردم شناسي-علوم اجتماعي:31640

 10733 11مهندس نقشه برداري نقشه برداري رشت-گيالن مرد 1

مهندسي عمران گرايش :31931-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سيستم هاي اطالعات جغرافيايي -مهندسي عمران :31260: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، فوق (سيستم اطالعات جغرافيايي:32126-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(RS/GIS:32122-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (سنجش از راه دور
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سنجش از راه دور:32127-)ليسانس، دكتري
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 هاي شركت سهامي برق منطقه اي مازندران فهرست شغل محل
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10734 11مهندس برق برق گرگان-گلستان مرد 1

 10735 11مهندس برق برق ساري-مازندران مرد 2

 10736 11مهندس برق برق كالردشت-مازندران مرد 3

انتقال و مهندسي برق گرايش شبكه هاي :32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تكنولوژي برق گرايش قدرت:32123-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع

 
 هاي شركت سهامي برق منطقه اي هرمزگان فهرست شغل محل

كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 اقتصاد بندرعباس-هرمزگان زن/ مرد  1
بررسي هاي  كارشناس

 11اقتصادي
10737 

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اقتصاد:30063: هاي تحصيلي مجاز رشته

 10738 11حسابدار  امور مالي بندرعباس-هرمزگان زن/ مرد  6

مديريت :31065-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (حسابرسي:30410-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابداري:30408: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش مديريت مالي:32132-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(صنعتي

 10739 11خدمات مالي مسوول امور مالي بندرعباس-هرمزگان زن/ مرد  1

مديريت :31034-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابرسي:30410-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (حسابداري:30408: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، فوق ليسانس، (مديريت مالي:31074-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(بازرگاني
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش مديريت مالي:32132-)دكتري

11مهندس ارتباط ومخابرات برق بندرعباس-هرمزگان زن/ مرد  1 10740 

ليسانس، فوق (مهندسي برق گرايش ارتباطات:32124-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مخابرات -مهندسي برق :31168: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، دكتري

 10741 11مهندس برق برق بندرعباس-هرمزگان مرد 15

 10742 11مهندس برق برق بندرلنگه-هرمزگان مرد 4

 10743 11مهندس برق برق بندرلنگه-حاجي اباد-هرمزگان مرد 3

 10744 11مهندس برق برق قشم-هرمزگان مرد 2

مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و :32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تكنولوژي برق گرايش قدرت:32123-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع

 10745 12مهندس برق برق بندرعباس-هرمزگان زن/ مرد  1

ليسانس،  ليسانس، فوق(كنترل -مهندسي برق :31172-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(الكترونيك -مهندسي برق :31165: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، فوق ليسانس، (مهندس برق گرايش ابزاردقيق:32130-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تكنولوژي برق گرايش الكترونيك:32128-)دكتري
 )دكتري

 10746 11مهندس ساختمان ساختمان بندرعباس-هرمزگان زن/ مرد  3

ليسانس، فوق ليسانس، (عمران -مهندسي عمران :31262-)ليسانس، دكتري ليسانس، فوق(سازه -مهندسي عمران :31257: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ساخت و مهندسي مديريت -مهندسي عمران :31275-)دكتري

 10747 11كارشناس برنامه ريزي كارشناس برنامه ريزي بندرعباس-هرمزگان زن/ مرد  4

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(دولتيمديريت :31051: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، (ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم:32142-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع :31240

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(پروژهمهندسي صنايع گرايش مديريت :32143-)فوق ليسانس، دكتري
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 هاي شركت سهامي برق منطقه اي هرمزگان فهرست شغل محلادامه 
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

مامور حراست بندرعباس-هرمزگان زن/ مرد  1 10748 11مامور حراست
مامور حراست بندرعباس-هرمزگان مرد 1 10749 11حراستمامور 

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(پژوهش علوم اجتماعي:30234-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ارتباطات:30053: هاي تحصيلي مجاز رشته
روان شناسي :30517-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روان شناسي تربيتي:30513-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جامعه شناسي:30356
ليسانس، فوق (مطالعات اجتماعي:31108-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم ارتباطات اجتماعي:30735-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(عمومي

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روانشناسي صنعتي و سازماني:31522-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روانشناسي شخصيت:31521-)ليسانس، دكتري
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جمعيت شناسي-علوم اجتماعي:31639-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جامعه شناسي-اجتماعيعلوم :31635
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي:32137-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مردم شناسي-علوم اجتماعي:31640

مكانيك سبندرعبا-هرمزگان زن/ مرد  1 10750 11مهندس مكانيك 

طراحي  -مهندسي مكانيك :31331-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حرارت و سياالت -مهندسي مكانيك :31327: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي:31906-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جامدات

نقشه برداري بندرعباس-هرمزگان زن/ مرد  1 11مهندس نقشه برداري 10751
مهندسي عمران گرايش :31931-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سيستم هاي اطالعات جغرافيايي -مهندسي عمران :31260: هاي تحصيلي مجاز رشته

ليسانس، فوق (سيستم اطالعات جغرافيايي:32126-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (RS/GIS:32122-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سنجش از راه دور
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سنجش از راه دور:32127-)ليسانس، دكتري

 
 هاي شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران فهرست شغل محل

كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد
اقتصاد تهران-تهران زن/ مرد  1 11كارشناس برنامه و بودجه 10752

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي:30161-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اقتصاد:30063: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، فوق (حسابرسي:30410-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابداري:30408-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (توسعه اقتصادي و برنامه ريزي:30308

مديريت :31021-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(MBAمديريت :31018-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم اقتصادي:30742-)ليسانس، دكتري
ليسانس، فوق ليسانس، (مديريت بازرگاني:31034-)، فوق ليسانس، دكتريليسانس(مديريت استراتژيك:31023-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اجرايي
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(كليه گرايش ها -مديريت دولتي :31052-)دكتري

امور اداري تهران-تهران زن/ مرد  1 10753 11كارشناس امور اداري
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت اجرايي:31021-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(MBAمديريت :31018: هاي تحصيلي مجاز رشته

ليسانس، (مديريت بيمه:31035-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت بازرگاني:31034-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت استراتژيك:31023
ليسانس، فوق (مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني:31495-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)فوق ليسانس، دكتري

مديريت دولتي گرايش مديريت :31930-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش تشكيالت و روش ها:31909-)ليسانس، دكتري
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطالعات مديريت :32083-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تحول

امور مالي تهران-تهران زن/ مرد  4 10754 11حسابدار 
مديريت :31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابرسي:30410-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابداري:30408: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش مديريت مالي:32132-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(صنعتي

امور مالي تهران-تهران زن/ مرد  1 10755 11خدمات مالي مسوول
مديريت :31034-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (حسابرسي:30410-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابداري:30408: هاي تحصيلي مجاز رشته

ليسانس، فوق ليسانس، (مديريت مالي:31074-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(بازرگاني
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش مديريت مالي:32132-)دكتري

 ايمني و حفاظت كار تهران-تهران مرد 1
ايمني و حفاظت كارشناس 

 11كار
10756 

ليسانس، فوق ليسانس، (مهندسي ايمني گرايش بازرسي فني:31162-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(بهداشت محيط:30180: هاي تحصيلي مجاز رشته
فوق ليسانس،  ليسانس،(مهندسي صنايع گرايش ايمني صنعتي:31695-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي بهداشت حرفه اي:31174-)دكتري
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندس ايمني و حفاظت كار:32134-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندس ايمني صنعتي:32133-)دكتري

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندس ايمني گرايش حفاظت فني:32135
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 هاي شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران فهرست شغل محلادامه 
خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد كد شغل محل شغلعنوان 

برق تهران-تهران زن/ مرد  1 10757 11مهندس برق
)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي برق:31164: هاي تحصيلي مجاز رشته

برق تهران-تهران مرد 1 10758 11مهندس برق
مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و :32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع

 مرد 3
 -) دهدز(خوزستان  -) شوشتر(گتوند

 )بدره(ايالم 
 10759 18مهندس برق برق

ليسانس، فوق ليسانس، (مخابرات -مهندسي برق :31168-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، فوق (مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و توزيع:32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي برق گرايش الكترونيك:31712-)دكتري

ليسانس، فوق ليسانس، (گرايش ابزار دقيقهندسي برق م:32131 -)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(كنترل -مهندسي برق :31172 -)ليسانس، دكتري
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(برق تكنولوژي مهندسي :31195 -)دكتري

روابط عمومي تهران-تهران زن/ مرد  1 11كارشناس روابط عمومي  10760
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ريزي امور فرهنگيبرنامه :30156-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(امور فرهنگي:30112: هاي تحصيلي مجاز رشته

 -علوم ارتباطات اجتماعي :30737-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روزنامه نگاري:30525-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روابط عمومي:30503
ليسانس، فوق (مديريت امور فرهنگي:31029-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(فرهنگ و ارتباطات:30904-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(نگاري روزنامه

ليسانس، فوق (رشته علوم ارتباطات اجتماعي گرايش روابط عمومي:31702-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي:31051-)ليسانس، دكتري
ف اسالمي گرايش تبليغ و معار:32136-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم اجتماعي گرايش ارتباطات اجتماعي:31905-)ليسانس، دكتري

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ارتباطات

كارشناس امور اموزش تهران-تهران زن/ مرد  1 11كارشناس امور اموزشي  10761
-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (برنامه ريزي اموزشي:30154-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اموزش بزرگساالن:30027: هاي تحصيلي مجاز رشته

تكنولوژي :30332-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تحقيقات اموزشي:30265-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(برنامه ريزي درسي:30158
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت اموزشي:31020-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم تربيتي:30753-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اموزشي
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(يت و برنامه ريزي اموزشيمدير:31083

كارشناس برنامه ريزي تهران-تهران مرد 3 11كارشناس برنامه ريزي 10762
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي:31051: هاي تحصيلي مجاز رشته

مهندسي صنايع گرايش مديريت سيستم و بهره :32163-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(گرايش بهينه سازي سيستم هامهندسي صنايع :32142
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه:32143-) ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(وري

 تهران-تهران زن/ مرد  2
كارشناس تحليل گر و 
 برنامه نويس سيستم

گر سيستم كارشناس تحليل 10763 

مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم هاي چند :30840-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(انفورماتيك:30121: هاي تحصيلي مجاز رشته
ريزي و تحليل  برنامه -مهندسي صنايع :31237-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(معماري كامپيوتر:31138-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اي رسانه

مهندسي نرم :31340-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع :31240-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ها سيستم
مهندسي :31350-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(معماري سيستم هاي كامپيوتري -مهندسي كامپيوتر :31348-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(افزار

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(كاربرد كامپيوتر و اناليزسيستم:31447-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيك
ليسانس، ليسانس، فوق (مهندسي فناوري اطالعات گرايش طراحي و توليد نرم افزار:31535-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(نرم افزار -كامپيوتر :31464
ليسانس، (مهندسي سيستم -مهندسي صنايع :31868-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي كامپيوتر گرايش سيستم هاي نرم افزاري:31832-)دكتري

يوتر مهندسي كامپ:31887-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم هاي اطالعاتي:31873-)فوق ليسانس، دكتري
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اطالعات گرايش شبكه هاي كامپيوتري فناوريمهندسي :31910-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(گرايش نرم افزار

مهندسي كامپيوتر گرايش سيستم هاي نرم افزاري و :32159-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي فناوري اطالعات گرايش معماري سازماني:31914
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(گرايش نظريه هاي محاسبات و الگوريتممهندسي كامپيوتر :32160-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(الگوريتم و محاسبات

ليسانس، فوق ليسانس، (مهندسي صنايع گرايش اتوماسيون:32162-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي كامپيوتر گرايش الگوريتم و محاسبات:32161
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم كامپيوتر:32173-)دكتري ليسانس، فوق ليسانس،(مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي:32172-)دكتري

مامور حراست تهران-تهران مرد 1 10764 11مامور حراست
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(پژوهش علوم اجتماعي:30234-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ارتباطات:30053: هاي تحصيلي مجاز رشته

روان شناسي :30517-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روان شناسي تربيتي:30513-)ليسانس، دكتريليسانس، فوق (جامعه شناسي:30356
ليسانس، فوق (مطالعات اجتماعي:31108-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم ارتباطات اجتماعي:30735-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(عمومي

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روانشناسي صنعتي و سازماني:31522-)سانس، دكتريليسانس، فوق لي(روانشناسي شخصيت:31521-)ليسانس، دكتري
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جمعيت شناسي-علوم اجتماعي:31639-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جامعه شناسي-علوم اجتماعي:31635
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگيعلوم :32137-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مردم شناسي-علوم اجتماعي:31640
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 هاي شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران فهرست شغل محلادامه 
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10765 11مهندس مكانيك  مكانيك تهران-تهران مرد 1

مهندسي مكانيك گرايش تبديل :31906-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حرارت و سياالت -مهندسي مكانيك :31327: هاي تحصيلي مجاز رشته
مهندسي مكانيك گرايش :32138-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي مكانيك گرايش حرارتي:31907-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(انرژي

 -مهندسي مكانيك:32140-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هندسي مكانيك گرايش طراحيم:32139-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(برودتي
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(نيروگاه

 10766 12مهندس مكانيك مكانيك تهران-تهران مرد 2

مكانيك گرايش تبديل مهندسي :31906-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حرارت و سياالت -مهندسي مكانيك :31327: هاي تحصيلي مجاز رشته
مهندسي :32140-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي مكانيك گرايش تاسيسات حرارتي و برودتي:32078-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(انرژي

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(نيروگاه -مكانيك

11كارشناس ازمايشگاه آب  منابع آب تهران-تهران زن/ مرد  1 10767 

ليسانس، فوق ليسانس، (محيط زيست -مهندسي عمران :31264-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(محيط زيست:31003: هاي تحصيلي مجاز رشته
مهندسي :32052-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي منابع آب:31303-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي محيط زيست:31285-)دكتري

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ط زيستمنابع طبيعي گرايش محي
ليسانس، فوق (هيدرولوژي:32087-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدروژئولوژي:32086-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي ابشناسي:32085

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش آب:32106-)سانس، فوق ليسانس، دكتريلي(مديريت منابع آب:32088-)ليسانس، دكتري

 10768 12مهندس منابع آب  منابع آب تهران-تهران مرد 2

-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (عمران -مهندسي عمران :31262-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سازه هاي آبي:30624: هاي تحصيلي مجاز رشته
مهندسي :32080-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي منابع آب:31303

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش سازه هاي هيدروليكي:32081-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(عمران گرايش سد و شبكه
مهندسي عمران گرايش :32090-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت منابع آب:32088-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي ابشناسي:32085

مهندسي عمران گرايش سازه هاي :32092-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(لرزه شناسي:32091-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(لرزه شناسي
ليسانس، (مهندسي عمران گرايش آب:32106-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ژئوالكتريكگرايش  ژئوفيزيك:32093-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (آبي

 )فوق ليسانس، دكتري

 10769 13مهندس منابع آب  منابع آب تهران-تهران مرد 7

ليسانس، فوق ليسانس، (سازه -مهندسي عمران :31257-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(رودخانه -مهندسي عمران :31254: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، فوق ليسانس، (عمران -مهندسي عمران :31262-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سازهاي هيدورليكي -مهندسي عمران :31258-)دكتري
 )دكتريليسانس، فوق ليسانس، (آبمهندسي  -مهندسي عمران :31266-)دكتري

 
 هاي شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان فهرست شغل محل

كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10770 11كارشناس امور اداري امور اداري اهواز-خوزستان زن/ مرد  1

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت اجرايي:31021-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(MBAمديريت :31018: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، (مديريت بيمه:31035-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت بازرگاني:31034-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت استراتژيك:31023

ليسانس، فوق (مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني:31495-)انس، دكتريليسانس، فوق ليس(مديريت صنعتي:31065-)فوق ليسانس، دكتري
مديريت دولتي گرايش مديريت :31930-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش تشكيالت و روش ها:31909-)ليسانس، دكتري

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(عات مديريت مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطال:32083-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تحول

 مرد 8
تاسيسات آبي و برق آبي  -خوزستان

 استان
 10771 11مهندس برق برق

مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و :32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع
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 هاي شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان فهرست شغل محلادامه 
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10772 11كارشناس حقوقي كارشناس حقوقي اهواز-خوزستان زن/ مرد  2

حقوق :30435-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(خصوصيحقوق :30431-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق:30417: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق عمومي:31686-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم قضايي:30804-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قضايي

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق محيط زيست:32084

 كشاورزي ادارات منابع آب استان- خوزستان مرد 3
كارشناس ابياري و كشاورزي 

11 
10773 

ليسانس، (ابياري و زهكشي -مهندسي كشاورزي :31353-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(آب -مهندسي كشاورزي :31352: هاي تحصيلي مجاز رشته
مهندسي كشاورزي گرايش منابع :32109-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (سازه هاي آبي -مهندسي كشاورزي :32068-)فوق ليسانس، دكتري

مهندسي كشاورزي :32111-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي كشاورزي گرايش علوم و مهندسي آب:32110-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(آب
 )ليسانس، دكتريليسانس، فوق (مهندسي كشاورزي گرايش ابياري:32113-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(گرايش تاسيسات ابياري

 مرد 8
تاسيسات آبي و برق آبي  -خوزستان

 استان
 10774 11مهندس مكانيك  مكانيك

مهندسي مكانيك گرايش تبديل :31906-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حرارت و سياالت -مهندسي مكانيك :31327: هاي تحصيلي مجاز رشته
مهندسي مكانيك گرايش :32138-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مكانيك گرايش حرارتيمهندسي :31907-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(انرژي

 -مهندسي مكانيك:32140-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي مكانيك گرايش طراحي:32139-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(برودتي
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(نيروگاه

 10775 11مهندس منابع آب  منابع آب استانادارات منابع آب -خوزستان مرد 6

ليسانس، فوق ليسانس، (سازهاي هيدورليكي -مهندسي عمران :31258-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(زمين شناسي:30548: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(آبمهندسي عمران گرايش منابع :32079-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي منابع آب:31303-)دكتري

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش رودخانه:32082-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش سد و شبكه:32080
ليسانس، فوق (ولوژيهيدر:32087-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدروژئولوژي:32086-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي ابشناسي:32085

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي رودخانه و سواحل:32089-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت منابع آب:32088-)ليسانس، دكتري
 )تريليسانس، فوق ليسانس، دك(مهندسي عمران گرايش ساختمان هاي آبي:32108-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش آب:32106

 مرد 4
تاسيسات آبي و برق آبي  -خوزستان

 استان
 10776 12مهندس منابع آب  منابع آب

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(عمران -مهندسي عمران :31262-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سازه هاي آبي:30624: هاي تحصيلي مجاز رشته
مهندسي :32080-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (مهندسي منابع آب:31303

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش سازه هاي هيدروليكي:32081-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(عمران گرايش سد و شبكه
لرزه :32091-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هندسي عمران گرايش لرزه شناسيم:32090-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي ابشناسي:32085
گرايش  ژئوفيزيك:32093-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش سازه هاي آبي:32092-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(شناسي

 )نس، فوق ليسانس، دكتريليسا(مهندسي عمران گرايش آب:32106-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ژئوالكتريك

 10777 13مهندس منابع آب  منابع آب اهواز-خوزستان زن/ مرد  2

ليسانس، فوق ليسانس، (سازه -مهندسي عمران :31257-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(رودخانه -مهندسي عمران :31254: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، فوق ليسانس، (عمران -مهندسي عمران :31262-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدورليكيسازهاي  -مهندسي عمران :31258-)دكتري
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي آب -مهندسي عمران :31266-)دكتري
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 مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي ايرانهاي شركت  فهرست شغل محل
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

11كارشناس برنامه و بودجه اقتصاد تهران-تهران مرد 1 10792 

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي:30161-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اقتصاد:30063: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، (حسابرسي:30410-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابداري:30408-)ليسانس، دكتريليسانس، فوق (توسعه اقتصادي و برنامه ريزي:30308

مديريت :31021-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(MBAمديريت :31018-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم اقتصادي:30742-)فوق ليسانس، دكتري
ليسانس، فوق ليسانس، (مديريت بازرگاني:31034-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(كمديريت استراتژي:31023-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اجرايي
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش مديريت مالي:32132-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)دكتري

 10793 11حسابدار  امور مالي تهران-تهران مرد 10

مديريت :31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابرسي:30410-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابداري:30408: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش مديريت مالي:32132-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(صنعتي

 10794 11خدمات مالي مسوول امور مالي تهران-تهران مرد 5

مديريت :31034-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابرسي:30410-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابداري:30408: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، ليسانس، فوق (مديريت مالي:31074-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(بازرگاني
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش مديريت مالي:32132-)دكتري

 10795 11خدمات مالي مسوول امور مالي بندرعباس-هرمزگان مرد 1

 مديريت:31034-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابرسي:30410-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابداري:30408: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، فوق ليسانس، (مديريت مالي:31074-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(بازرگاني
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش مديريت مالي:32132-)دكتري

11مهندس ارتباط ومخابرات برق تهران-تهران مرد 1 10796 

ليسانس، فوق (مهندسي برق گرايش ارتباطات:32124-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مخابرات -مهندسي برق :31168: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، دكتري

 10797 11مهندس برق برق تهران-تهران مرد 4

 10798 11مهندس برق برق شيروان-خراسان شمالي مرد 1

 10799 11مهندس برق برق محمودآباد-مازندران مرد 1

 مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و توزيع:32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تكنولوژي برق گرايش قدرت :32123-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(

 10800 12برقمهندس  برق تهران-تهران مرد 1

ليسانس، فوق ليسانس، (كنترل -مهندسي برق :31172-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(الكترونيك -مهندسي برق :31165: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )دكتري ليسانس، فوق ليسانس،(مهندس برق گرايش ابزاردقيق:32130-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تكنولوژي برق گرايش الكترونيك:32128-)دكتري

 10801 11مهندس ساختمان ساختمان تهران-تهران مرد 1

ليسانس، فوق ليسانس، (عمران -مهندسي عمران :31262-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سازه -مهندسي عمران :31257: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي مديريت ساخت -مهندسي عمران :31275-)دكتري

 10802 11كارشناس برنامه ريزي كارشناس برنامه ريزي تهران-تهران مرد 3
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 مادر تخصصي توليد نيروي برق حرارتي ايرانهاي شركت  فهرست شغل محلادامه 
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10803 11برنامه ريزيكارشناس  كارشناس برنامه ريزي شيروان-خراسان شمالي مرد 1

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي:31051: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، ( ها سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه سازي :32142-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع :31240

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه:32143-)فوق ليسانس، دكتري

 10804 11كارشناس حقوقي كارشناس حقوقي تهران-تهران مرد 3

حقوق :30435-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (حقوق خصوصي:30431-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق:30417: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق عمومي:31686-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم قضايي:30804-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قضايي

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق محيط زيست:32084

 تهران-تهران مرد 3
كارشناس شبكه و سخت 

 افزار
 10805 11كارشناس شبكه

 مهندسي فناوري اطالعات:31280-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)(IT(اطالعات  فناوريتكنولوژي ارتباطات و :30334: هاي تحصيلي مجاز رشته
 كاربرد كامپيوتر و اناليزسيستم:31447-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار:31347-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(
ليسانس، فوق ليسانس، (نرم افزار -كامپيوتر :31464-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سخت افزار -كامپيوتر :31463-)انس، فوق ليسانس، دكتريليس(

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم كامپيوتر:32173-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار:31887-)دكتري

 10806 11مامور حراست مامور حراست تهران-تهران مرد 1

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(پژوهش علوم اجتماعي:30234-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ارتباطات:30053: هاي تحصيلي مجاز رشته
روان شناسي :30517-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (روان شناسي تربيتي:30513-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جامعه شناسي:30356
ليسانس، فوق (مطالعات اجتماعي:31108-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم ارتباطات اجتماعي:30735-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(عمومي

-)سانس، دكتريليسانس، فوق لي(روانشناسي صنعتي و سازماني:31522-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روانشناسي شخصيت:31521-)ليسانس، دكتري
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جمعيت شناسي-علوم اجتماعي:31639-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جامعه شناسي-علوم اجتماعي:31635
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي:32137-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مردم شناسي-علوم اجتماعي:31640

 10807 11مهندس مكانيك  مكانيك تهران-تهران مرد 2

 طراحي جامدات -مهندسي مكانيك :31331-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حرارت و سياالت -مهندسي مكانيك :31327: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )دكتريليسانس، فوق ليسانس، (مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي:31906-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(

 
 شركت سهامي مديريت شبكه برق ايران  فهرست شغل محل

كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10808 11مهندس برق برق تهران-تهران مرد 6

 شبكه هاي انتقال و توزيع مهندسي برق گرايش:32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تكنولوژي برق گرايش قدرت:32123-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(
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 توانير  -هاي شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران   فهرست شغل محل
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

ازمايشگاه فيزيك و شيمي تهران-تهران مرد 2 كارشناس ازمايشگاه فيزيك 
 11و شيمي

10809 

 -شيمي :30677-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(شيمي تجزيه:30676-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(شيمي الي:30674: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(شيمي كاربردي:30684-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(شيمي محض:30678-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (فيزيك

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي شيمي:31879

11كارشناس برنامه و بودجه اقتصاد تهران-تهران زن/ مرد  4 10810 

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي:30161-)ليسانس، دكتريليسانس، فوق (اقتصاد:30063: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، (حسابرسي:30410-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابداري:30408-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توسعه اقتصادي و برنامه ريزي:30308

مديريت :31021-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(MBAمديريت :31018-)انس، دكتريليسانس، فوق ليس(علوم اقتصادي:30742-)فوق ليسانس، دكتري
ليسانس، فوق ليسانس، (مديريت بازرگاني:31034-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت استراتژيك:31023-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اجرايي
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)دكتري

 10811 11كارشناس امور اداري امور اداري تهران-تهران زن/ مرد  13

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت اجرايي:31021-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(MBAمديريت :31018: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، (مديريت بيمه:31035-)ليسانس، دكتريليسانس، فوق (مديريت بازرگاني:31034-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت استراتژيك:31023

ليسانس، فوق (مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني:31495-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)فوق ليسانس، دكتري
ريت دولتي گرايش مديريت مدي:31930-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش تشكيالت و روش ها:31909-)ليسانس، دكتري

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطالعات مديريت :32083-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تحول

 10812 11حسابدار  امور مالي تهران-تهران زن/ مرد  6

مديريت :31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابرسي:30410-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (حسابداري:30408: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش مديريت مالي:32132-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(صنعتي

 10813 11خدمات مالي مسوول امور مالي تهران-تهران زن/ مرد  2

مديريت :31034-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابرسي:30410-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابداري:30408: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، فوق ليسانس، (مديريت مالي:31074-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(بازرگاني
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اليمديريت دولتي گرايش مديريت م:32132-)دكتري

 10814 11مهندس برق برق تهران-تهران زن/ مرد  31

مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و :32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرتتكنولوژي برق گرايش :32123-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع

كارشناس خدمات  خدمات مشتركين تهران-تهران زن/ مرد  1
 11مشتركين

10815 

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت بازرگاني:31034: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )دكتريليسانس، فوق ليسانس، (مديريت مالي:31074

 10816 11كارشناس برنامه ريزي كارشناس برنامه ريزي تهران-تهران زن/ مرد  1

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي:31051: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، ( ها سيستممهندسي صنايع گرايش بهينه سازي :32142-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع :31240

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(گرايش مديريت پروژهمهندسي صنايع :32143-)فوق ليسانس، دكتري

 10817 11كارشناس حقوقي كارشناس حقوقي تهران-تهران زن/ مرد  1

حقوق :30435-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق خصوصي:30431-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق:30417: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق عمومي:31686-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم قضايي:30804-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (قضايي

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق محيط زيست:32084
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 توانير  -هاي شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران   فهرست شغل محلادامه 
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 تهران-تهران زن/ مرد  3
كارشناس شبكه و سخت 

 افزار
 10818 11كارشناس شبكه

مهندسي فناوري :31280-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)(IT(اطالعات  فناوريتكنولوژي ارتباطات و :30334: هاي تحصيلي مجاز رشته
كاربرد كامپيوتر و :31447-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار:31347-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اطالعات

ليسانس، فوق (نرم افزار -كامپيوتر :31464-)س، فوق ليسانس، دكتريليسان(سخت افزار -كامپيوتر :31463-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اناليزسيستم
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم كامپيوتر:32173-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار:31887-)ليسانس، دكتري

 10819 11مامور حراست مامور حراست تهران-تهران مرد 2

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(پژوهش علوم اجتماعي:30234-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ارتباطات:30053: هاي تحصيلي مجاز رشته
روان شناسي :30517-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روان شناسي تربيتي:30513-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جامعه شناسي:30356
ليسانس، فوق (مطالعات اجتماعي:31108-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم ارتباطات اجتماعي:30735-)كتريليسانس، فوق ليسانس، د(عمومي

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روانشناسي صنعتي و سازماني:31522-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روانشناسي شخصيت:31521-)ليسانس، دكتري
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جمعيت شناسي-علوم اجتماعي:31639-)فوق ليسانس، دكتري ليسانس،(جامعه شناسي-علوم اجتماعي:31635
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي:32137-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مردم شناسي-علوم اجتماعي:31640

 10820 11مهندس مكانيك  مكانيك تهران-تهران مرد 3

طراحي  -مهندسي مكانيك :31331-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حرارت و سياالت -مهندسي مكانيك :31327: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي:31906-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جامدات

 
 منابع آب ايرانهاي شركت مادر تخصصي مديريت  فهرست شغل محل

كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10821 11كارشناس امور اداري امور اداري تهران-تهران زن/ مرد  2

-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (مديريت اجرايي:31021-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(MBAمديريت :31018: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، (مديريت بيمه:31035-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت بازرگاني:31034-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت استراتژيك:31023

ليسانس، فوق (مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني:31495-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)فوق ليسانس، دكتري
مديريت دولتي گرايش مديريت :31930-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش تشكيالت و روش ها:31909-)سانس، دكتريلي

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطالعات مديريت :32083-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تحول

 10822 11خدمات مالي مسوول ماليامور  تهران-تهران زن/ مرد  1

مديريت :31034-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابرسي:30410-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابداري:30408: هاي تحصيلي مجاز رشته
فوق ليسانس،  ليسانس،(مديريت مالي:31074-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(بازرگاني
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش مديريت مالي:32132-)دكتري

 10823 11مهندس مكانيك  مكانيك تهران-تهران مرد 1

مهندسي مكانيك گرايش تبديل :31906-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حرارت و سياالت -مهندسي مكانيك :31327: هاي تحصيلي مجاز رشته
مهندسي مكانيك گرايش :32138-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي مكانيك گرايش حرارتي:31907-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(انرژي

 -مهندسي مكانيك:32140-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي مكانيك گرايش طراحي:32139-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(برودتي
 )انس، دكتريليسانس، فوق ليس(نيروگاه
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 بخش دوم
 

درصد ايثارگران اختصاص داشته و  25اين  بخش از آگهي استخدامي وزارت نيرو  صرفاً براي داوطلبان مشمول سهميه 
 .ساير داوطلبان حق ثبت نام در آزمون مربوط در اين بخش را نخواهند داشت

آزادگان فاقد شغل، فرزندان و همسران شهدا، فرزندان و از كل ظرفيت آزمون در اين بخش به ترتيب اولويت به جانبازان، 
 رت و باالي يكسال  مشروط به دارايدرصد و باالتر، فرزندان و همسران آزادگان داراي يك سال اسا 25همسران جانبازان 

تيب نمرات شرايط احراز شغل مندرج در آگهي استخدام از طريق شركت در آزمون و معاف از شرط حد نصاب تعيين شده به تر
 .يابد مكتسبه اختصاص مي

 

 اي آذربايجان غربي هاي شركت سهامي آب منطقه فهرست شغل محل

خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد كد شغل محل شغلعنوان 
امور اداري اروميه-آذربايجان غربي زن/ مرد  1 11كارشناس امور اداري 10894

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت اجرايي:31021-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(MBAمديريت :31018: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، (مديريت بيمه:31035-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت بازرگاني:31034-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت استراتژيك:31023

ليسانس، فوق (مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني:31495-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(صنعتيمديريت :31065-)ليسانس، دكتري فوق
مديريت دولتي گرايش مديريت :31930-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش تشكيالت و روش ها:31909-)ليسانس، دكتري

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(گرايش سيستم هاي اطالعات مديريت مديريت دولتي:32083-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تحول

امور مالي اروميه-آذربايجان غربي زن/ مرد  2 10895 11حسابدار
مديريت :31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابرسي:30410-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابداري:30408: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش مديريت مالي:32132 -)ليسانس، دكتريليسانس، فوق (صنعتي

كارشناس حقوقي مهاباد-ماكو-آذربايجان غربي زن/ مرد  2 10896 11كارشناس حقوقي
حقوق :30435-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (حقوق خصوصي:30431-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق:30417: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق عمومي:31686-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم قضايي:30804-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قضايي

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق محيط زيست:32084

تاسيسات آبي استان-آذربايجان غربي مرد 2 مكانيك 10897 11مهندس مكانيك 
مهندسي مكانيك گرايش تبديل :31906-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي مكانيك گرايش حرارت سياالت:31327: هاي تحصيلي مجاز رشته
مهندسي مكانيك گرايش :32138-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي مكانيك گرايش حرارتي:31907-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(انرژي

 -مهندسي مكانيك:32140-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي مكانيك گرايش طراحي:32139-)وق ليسانس، دكتريليسانس، ف(برودتي
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(نيروگاه

 مرد 1
واحدهاي منابع آب -آذربايجان غربي

 استان
 10898 11مهندس منابع آب  منابع آب

ليسانس، فوق (مهندسي عمران گرايش سازهاي هيدورليكي:31258-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(شناسيزمين :30548: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي منابع آب:31303-)ليسانس، دكتري

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش رودخانه:32082-)وق ليسانس، دكتريليسانس، ف(مهندسي عمران گرايش سد و شبكه:32080
ليسانس، فوق (هيدرولوژي:32087-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدروژيولوژي:32086-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي ابشناسي:32085

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي رودخانه و سواحل:32089-)دكتري ليسانس، فوق ليسانس،(مديريت منابع آب:32088-)ليسانس، دكتري
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش ساختمان هاي آبي:32108-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش آب:32106

تاسيسات آبي استان-آذربايجان غربي مرد 2  10899 12مهندس منابع آب  منابع آب

ليسانس، فوق ليسانس، (مهندسي عمران گرايش عمران:31262-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سازه هاي آبي:30624: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي منابع آب:31303-)دكتري

ليسانس، فوق (مهندسي عمران گرايش سازه هاي هيدروليكي:32081-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(عمران گرايش سد و شبكهمهندسي :32080
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت منابع آب:32088-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي ابشناسي:32085-)ليسانس، دكتري

مهندسي :32092-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(لرزه شناسي:32091-)انس، فوق ليسانس، دكتريليس(مهندسي عمران گرايش لرزه شناسي:32090
مهندسي :32106-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ژيوفيزيك گرايش ژيوالكتريك:32093-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(عمران گرايش سازه هاي آبي

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(عمران گرايش آب
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 اي اردبيل هاي شركت سهامي آب منطقه شغل محلفهرست 
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10900 11مهندس برق برق ادارات منابع آب استان-اردبيل مرد  1

گرايش شبكه هاي انتقال و مهندسي برق :32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع

 كشاورزي اداره منابع آب استان-اردبيل مرد 1
كارشناس ابياري و كشاورزي 

11 
10901 

ليسانس، فوق (زهكشيمهندسي كشاورزي گرايش ابياري و :31353-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(آب -مهندسي كشاورزي :31352: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، فوق (مهندسي كشاورزي گرايش منابع آب:32109-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي كشاورزي گرايش  سازه هاي آبي:32068-)ليسانس، دكتري
گرايش تاسيسات مهندسي كشاورزي :32111-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي كشاورزي گرايش علوم و مهندسي آب:32110-)ليسانس، دكتري

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي كشاورزي گرايش ابياري:32113-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ابياري

 
 اي اصفهان هاي شركت سهامي آب منطقه فهرست شغل محل

كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

11كارشناس برنامه و بودجه اقتصاد اصفهان-اصفهان زن/ مرد  1 10902 

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي:30161-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اقتصاد:30063: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، فوق (حسابرسي:30410-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (حسابداري:30408-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توسعه اقتصادي و برنامه ريزي:30308

مديريت :31021-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(MBAمديريت :31018-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم اقتصادي:30742-)ليسانس، دكتري
ليسانس، فوق ليسانس، (مديريت بازرگاني:31034-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت استراتژيك:31023-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اجرايي
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(كليه گرايش ها -مديريت دولتي :31052-)دكتري

 10903 11مهندس برق برق ناصفها-اصفهان مرد 1

مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و :32073-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع

 10904 11مهندس مكانيك  مكانيك كوهرنگ-اصفهان مرد 1

مهندسي مكانيك گرايش تبديل :31906-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي مكانيك گرايش حرارت سياالت:31327: هاي تحصيلي مجاز رشته
مهندسي مكانيك گرايش :32138-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي مكانيك گرايش حرارتي:31907-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(انرژي

 -مهندسي مكانيك:32140-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي مكانيك گرايش طراحي:32139-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(برودتي
 )انس، دكتريليسانس، فوق ليس(نيروگاه

 
 اي ايالم هاي شركت سهامي آب منطقه فهرست شغل محل

كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10905 11مهندس برق برق اداره منابع آب دهلران-دهلران-ايالم مرد 1

مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و :32073-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع

 10906 11مهندس مكانيك  مكانيك تاسيسات آبي استان-ايالم-ايالم مرد 1

گرايش تبديل مهندسي مكانيك :31906-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي مكانيك گرايش حرارت سياالت:31327: هاي تحصيلي مجاز رشته
مهندسي مكانيك گرايش :32138-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي مكانيك گرايش حرارتي:31907-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(انرژي

 -مهندسي مكانيك:32140-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي مكانيك گرايش طراحي:32139-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(برودتي
 )انس، فوق ليسانس، دكتريليس(نيروگاه
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 اي بوشهر هاي شركت سهامي آب منطقه فهرست شغل محل
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10907 11مهندس برق برق يسعلي دلواريئسد ر-بوشهر مرد 1

مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و :32073-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع

 10908 11مهندس مكانيك  مكانيك دشتستان-بوشهر مرد 1

مهندسي مكانيك گرايش تبديل :31906-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي مكانيك گرايش حرارت سياالت:31327: هاي تحصيلي مجاز رشته
مهندسي مكانيك گرايش :32138-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي مكانيك گرايش حرارتي:31907-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(انرژي

 -مهندسي مكانيك:32140-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي مكانيك گرايش طراحي:32139-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(برودتي
 )انس، دكتريليسانس، فوق ليس(نيروگاه

 
 اي چهار محال و بختياري هاي شركت سهامي آب منطقه فهرست شغل محل

كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 شهركرد-چهارمهال و بختياري زن/ مرد  1
كارشناس تحليل گر و 
 برنامه نويس سيستم

گر سيستم كارشناس تحليل 10909 

مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم هاي چند :30840-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(انفورماتيك:30121: هاي تحصيلي مجاز رشته
برنامه ريزي و تحليل  -مهندسي صنايع :31237-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(معماري كامپيوتر:31138-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اي رسانه

مهندسي نرم :31340-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع :31240-)فوق ليسانس، دكتري ليسانس،(ها سيستم
مهندسي :31350-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(معماري سيستم هاي كامپيوتري -مهندسي كامپيوتر :31348-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(افزار

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(كاربرد كامپيوتر و اناليزسيستم:31447-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(عي و رباتيككامپيوتر گرايش هوش مصنو
ليسانس، فوق ليسانس، (مهندسي فناوري اطالعات گرايش طراحي و توليد نرم افزار:31535-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(نرم افزار -كامپيوتر :31464
ليسانس، (مهندسي سيستم -مهندسي صنايع :31868-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مپيوتر گرايش سيستم هاي نرم افزاريمهندسي كا:31832-)دكتري

مهندسي كامپيوتر :31887-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم هاي اطالعاتي:31873-)فوق ليسانس، دكتري
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي فن اوري اطالعات گرايش شبكه هاي كامپيوتري:31910-)وق ليسانس، دكتريليسانس، ف(گرايش نرم افزار

مهندسي كامپيوتر گرايش سيستم هاي نرم افزاري و :32159-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي فناوري اطالعات گرايش معماري سازماني:31914
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي كامپيوتر گرايش نظريه هاي محاسبات و الگوريتم:32160-)ليسانس، دكتري ليسانس، فوق(الگوريتم و محاسبات

ليسانس، فوق ليسانس، (مهندسي صنايع گرايش اتوماسيون:32162-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي كامپيوتر گرايش الگوريتم و محاسبات:32161
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم كامپيوتر:32173-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ر گرايش هوش مصنوعيمهندسي كامپيوت:32172-)دكتري

 10910 11كارشناس حقوقي كارشناس حقوقي --شهركرد-چهارمهال و بختياري زن/ مرد  1

حقوق :30435-)فوق ليسانس، دكتريليسانس، (حقوق خصوصي:30431-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق:30417: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق عمومي:31686-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم قضايي:30804-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قضايي

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق محيط زيست:32084

 
 اي خراسان جنوبي فهرست شغل محل شركت سهامي آب منطقه

كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10911 16مهندسي منابع آب  منابع آب بيرجند-خراسان جنوبي زن/ مرد  1

ليسانس، فوق (مهندسي عمران گرايش سازهاي هيدورليكي:31258-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(زمين شناسي:30548: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، فوق (مهندسي عمران گرايش سد و شبكه:32080-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079-)دكتريليسانس، 

مهندسي :32106-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدروژيوفيزيك:32095-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدروژيولوژي:32086-)ليسانس، دكتري
مهندسي معدن گرايش :32158-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ژيوفيزيك گرايش ژيوالكتريك:32141-)س، فوق ليسانس، دكتريليسان(عمران گرايش آب

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اكتشاف
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 اي خراسان رضوي هاي شركت سهامي آب منطقه فهرست شغل محل
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10912 11مهندس برق برق --نيشابور-خراسان رضوي مرد 1

مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و :32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع

11عمومي كارشناس روابط  روابط عمومي --مشهد-خراسان رضوي زن/ مرد  1 10913 

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(برنامه ريزي امور فرهنگي:30156-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(امور فرهنگي:30112: هاي تحصيلي مجاز رشته
 -اجتماعي علوم ارتباطات :30737-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روزنامه نگاري:30525-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روابط عمومي:30503
ليسانس، فوق (مديريت امور فرهنگي:31029-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(فرهنگ و ارتباطات:30904-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(نگاري روزنامه

، فوق ليسانس(رشته علوم ارتباطات اجتماعي گرايش روابط عمومي:31702-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي:31051-)ليسانس، دكتري
معارف اسالمي گرايش تبليغ و :32136-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم اجتماعي گرايش ارتباطات اجتماعي:31905-)ليسانس، دكتري

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ارتباطات

 10914 11مهندس مكانيك  مكانيك --سرخس-خراسان رضوي مرد 1

مهندسي مكانيك گرايش تبديل :31906-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(گرايش حرارت سياالت مهندسي مكانيك:31327: هاي تحصيلي مجاز رشته
مهندسي مكانيك گرايش :32138-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي مكانيك گرايش حرارتي:31907-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(انرژي

 -مهندسي مكانيك:32140-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ش طراحيمهندسي مكانيك گراي:32139-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(برودتي
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(نيروگاه

 10915 16مهندسي منابع آب  منابع آب --تربت جام-خراسان رضوي مرد 1

ليسانس، فوق (هيدورليكيمهندسي عمران گرايش سازهاي :31258-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(زمين شناسي:30548: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، فوق (مهندسي عمران گرايش سد و شبكه:32080-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079-)ليسانس، دكتري
مهندسي :32106-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدروژيوفيزيك:32095-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدروژيولوژي:32086-)ليسانس، دكتري

 معدن گرايش اكتشاف: 32158-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ژيوفيزيك گرايش ژيوالكتريك:32141-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(عمران گرايش آب
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(

 
 اي زنجان هاي شركت سهامي آب منطقه فهرست شغل محل

كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10916 11مهندس مكانيك  مكانيك مستقر در تاسيسات آبي-زنجان مرد 1

مهندسي مكانيك گرايش تبديل :31906-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي مكانيك گرايش حرارت سياالت:31327: هاي تحصيلي مجاز رشته
مهندسي مكانيك گرايش :32138-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مكانيك گرايش حرارتيمهندسي :31907-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(انرژي

 نيروگاه -مهندسي مكانيك:32140-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي مكانيك گرايش طراحي:32139-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(برودتي
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(

 10917 17مهندس منابع اب منابع آب زنجان-زنجان زن/ مرد  1

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(رودخانه -مهندسي عمران :31254-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(زمين شناسي:30548: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)ليسانس، دكتريليسانس، فوق (مهندسي عمران گرايش سد و شبكه:32080-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079
ليسانس، فوق (هيدرولوژي:32087-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدروژيولوژي:32086-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي ابشناسي:32085

س، ليسانس، فوق ليسان(ژيوفيزيك گرايش ژيوالكتريك:32141-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش آب:32106-)ليسانس، دكتري
 )دكتري
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 اي سمنان هاي شركت سهامي آب منطقه فهرست شغل محل
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10918 11كارشناس امور اداري امور اداري سمنان-سمنان زن/ مرد  1

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت اجرايي:31021-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (MBAمديريت :31018: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، (مديريت بيمه:31035-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت بازرگاني:31034-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت استراتژيك:31023

ليسانس، فوق (دولتي گرايش مديريت منابع انساني مديريت:31495-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)فوق ليسانس، دكتري
مديريت دولتي گرايش مديريت :31930-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش تشكيالت و روش ها:31909-)ليسانس، دكتري

 )يسانس، دكتريليسانس، فوق ل(مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطالعات مديريت:32083-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تحول

 10919 16مهندسي منابع آب  منابع آب سمنان-سمنان مرد 1

ليسانس، فوق (مهندسي عمران گرايش سازهاي هيدورليكي:31258-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(زمين شناسي:30548: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، فوق (مهندسي عمران گرايش سد و شبكه:32080-)دكتري ليسانس، فوق ليسانس،(مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079-)ليسانس، دكتري
مهندسي :32106-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدروژيوفيزيك:32095-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدروژيولوژي:32086-)ليسانس، دكتري

مهندسي معدن گرايش :32158-)يسانس، دكتريليسانس، فوق ل(ژيوفيزيك گرايش ژيوالكتريك:32141-)ليسانس، فوق ليسانس(عمران گرايش آب
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اكتشاف

 
 اي سيستان و بلوچستان هاي شركت سهامي آب منطقه فهرست شغل محل

كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 زن/ مرد  1
ادارات سطح -سيستان و بلوچستان
 استان

 10920 11حسابدار  امور مالي

مديريت :31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابرسي:30410-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابداري:30408: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش مديريت مالي:32132-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(صنعتي

 زن/ مرد  1
ادارات سطح -بلوچستانسيستان و 

 استان
 10921 11كارشناس حقوقي كارشناس حقوقي

حقوق :30435-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق خصوصي:30431-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق:30417: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق عمومي:31686-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (علوم قضايي:30804-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قضايي

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق محيط زيست:32084

 
 اي فارس هاي شركت سهامي آب منطقه فهرست شغل محل

كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد
 10922 11امور اداري كارشناس امور اداري شيراز-استان فارس زن/ مرد  2

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت اجرايي:31021-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(MBAمديريت :31018: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، ليسانس، فوق (مديريت بيمه:31035-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت بازرگاني:31034-)ليسانس، دكتري(مديريت استراتژيك:31023
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني:31495-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)دكتري

ليسانس، فوق (مديريت دولتي گرايش مديريت تحول:31930-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش تشكيالت و روش ها:31909
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطالعات مديريت:32083-)س، دكتريليسان

 10923 11مهندس برق برق تاسيسات آبي استان- استان فارس مرد 1

 انتقال و توزيعهاي  مهندسي برق گرايش شبكه:32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(

 10924 11مهندس مكانيك  مكانيك تاسيسات آبي استان-ساستان فار مرد 1

مهندسي مكانيك گرايش تبديل :31906-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي مكانيك گرايش حرارت سياالت:31327: هاي تحصيلي مجاز رشته
مهندسي مكانيك گرايش :32138-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي مكانيك گرايش حرارتي:31907-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (انرژي

 نيروگاه -مهندسي مكانيك:32140-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي مكانيك گرايش طراحي:32139-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(برودتي
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(
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 اي فارس هاي شركت سهامي آب منطقه شغل محلفهرست ادامه 
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10925 11مهندس منابع آب  منابع آب ادارات منابع آب استان-استان فارس مرد  2

ليسانس، فوق (عمران گرايش سازهاي هيدورليكيمهندسي :31258-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(زمين شناسي:30548: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي منابع آب:31303-)ليسانس، دكتري

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(خانهمهندسي عمران گرايش رود:32082-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش سد و شبكه:32080
ليسانس، فوق (هيدرولوژي:32087-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدروژيولوژي:32086-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي ابشناسي:32085

-)وق ليسانس، دكتريليسانس، ف(مهندسي رودخانه و سواحل:32089-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت منابع آب:32088-)ليسانس، دكتري
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش ساختمان هاي آبي:32108-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش آب:32106

 
 اي قزوين هاي شركت سهامي آب منطقه فهرست شغل محل

كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

11كارشناس ازمايشگاه آب  منابع آب --قزوين-قزوين زن/ مرد  1 10926 

ليسانس، فوق ليسانس، (محيط زيست -مهندسي عمران :31264-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(محيط زيست:31003: هاي تحصيلي مجاز رشته
مهندسي :32052-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(آبمهندسي منابع :31303-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي محيط زيست:31285-)دكتري

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(منابع طبيعي گرايش محيط زيست
ليسانس، فوق (هيدرولوژي:32087-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدروژيولوژي:32086-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي ابشناسي:32085

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش آب:32106-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت منابع آب:32088-)ليسانس، دكتري

 10927 16مهندس منابع آب  منابع آب شهرستانهاي قزوين-قزوين مرد 1

ليسانس، فوق (مهندسي عمران گرايش سازهاي هيدورليكي:31258-)فوق ليسانس، دكتريليسانس، (زمين شناسي:30548: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، فوق (مهندسي عمران گرايش سد و شبكه:32080-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079 -)ليسانس، دكتري
 -)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش آب :32106-)يليسانس، فوق ليسانس، دكتر(هيدروژيولوژي :32086-)ليسانس، دكتري

معدن : 32158 -)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري( ژيوفيزيك گرايش ژيوالكتريك :32141-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري( هيدروژيوفيزيك :32095
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(گرايش اكتشاف

 
 اي قم منطقهفهرست شغل محل شركت سهامي آب 

كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10928 11مهندس مكانيك  مكانيك تاسيسات آبي استان-قم مرد 1

مهندسي مكانيك گرايش تبديل :31906-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي مكانيك گرايش حرارت سياالت:31327: هاي تحصيلي مجاز رشته
مهندسي مكانيك گرايش :32138-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي مكانيك گرايش حرارتي:31907-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(انرژي

 نيروگاه -مهندسي مكانيك:32140-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي مكانيك گرايش طراحي:32139-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(برودتي
 )سانس، دكتريليسانس، فوق لي(

 
 اي كردستان هاي شركت سهامي آب منطقه فهرست شغل محل

كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10929 11كارشناس امور اداري امور اداري سنندج-كردستان زن/ مرد  1

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت اجرايي:31021-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (MBAمديريت :31018: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، (مديريت بيمه:31035-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت بازرگاني:31034-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت استراتژيك:31023

ليسانس، فوق (دولتي گرايش مديريت منابع انساني مديريت:31495-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)فوق ليسانس، دكتري
 مديريت دولتي گرايش مديريت تحول:31930-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش تشكيالت و روش ها:31909-)ليسانس، دكتري

 )ليسانس، دكتريليسانس، فوق (مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطالعات مديريت:32083-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(
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 اي كردستان هاي شركت سهامي آب منطقه فهرست شغل محلادامه 
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 سنندج-كردستان زن/ مرد  1
كارشناس تحليل گر و 
 برنامه نويس سيستم

گر سيستم كارشناس تحليل 10930 

مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم هاي چند :30840-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(انفورماتيك:30121: هاي تحصيلي مجاز رشته
برنامه ريزي و تحليل  -مهندسي صنايع :31237-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(معماري كامپيوتر:31138-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اي رسانه

مهندسي نرم :31340-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع :31240-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ها سيستم
مهندسي :31350-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(معماري سيستم هاي كامپيوتري -مهندسي كامپيوتر :31348-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(افزار

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(كاربرد كامپيوتر و اناليزسيستم:31447-)ق ليسانس، دكتريليسانس، فو(كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيك
ليسانس، فوق ليسانس، (مهندسي فناوري اطالعات گرايش طراحي و توليد نرم افزار:31535-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(نرم افزار -كامپيوتر :31464
ليسانس، (مهندسي سيستم -مهندسي صنايع :31868-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(نرم افزاري مهندسي كامپيوتر گرايش سيستم هاي:31832-)دكتري

مهندسي :31887-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم هاي اطالعاتي:31873-)فوق ليسانس، دكتري
ليسانس، فوق ليسانس، (مهندسي فن اوري اطالعات گرايش شبكه هاي كامپيوتري:31910-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(كامپيوتر گرايش نرم افزار

مهندسي كامپيوتر گرايش سيستم هاي نرم :32159-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي فناوري اطالعات گرايش معماري سازماني:31914-)دكتري
ليسانس، فوق ليسانس، (مهندسي كامپيوتر گرايش نظريه هاي محاسبات و الگوريتم:32160-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(افزاري و الگوريتم و محاسبات

ليسانس، (مهندسي صنايع گرايش اتوماسيون:32162-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي كامپيوتر گرايش الگوريتم و محاسبات:32161-)دكتري
ليسانس، فوق ليسانس، (علوم كامپيوتر:32173-)انس، فوق ليسانس، دكتريليس(مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي:32172-)فوق ليسانس، دكتري

 )دكتري

 10931 17مهندس منابع اب منابع آب سنندج-كردستان زن/ مرد  1

-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (رودخانه -مهندسي عمران :31254-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(زمين شناسي:30548: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش سد و شبكه:32080-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079
ليسانس، فوق (هيدرولوژي:32087-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدروژيولوژي:32086-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي ابشناسي:32085

ليسانس، فوق ليسانس، (ژيوفيزيك گرايش ژيوالكتريك:32141-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش آب:32106-)نس، دكتريليسا
 )دكتري

 
 اي كرمان هاي شركت سهامي آب منطقه فهرست شغل محل

كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10932 11مهندس برق برق كرمان-كرمان مرد  1

مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و :32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع

11كارشناس روابط عمومي  روابط عمومي كرمان-كرمان زن/ مرد  1 10933 

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(برنامه ريزي امور فرهنگي:30156-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(امور فرهنگي:30112: هاي تحصيلي مجاز رشته
 -علوم ارتباطات اجتماعي :30737-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روزنامه نگاري:30525-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روابط عمومي:30503
ليسانس، فوق (مديريت امور فرهنگي:31029-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(فرهنگ و ارتباطات:30904-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ارينگ روزنامه

ليسانس، فوق (رشته علوم ارتباطات اجتماعي گرايش روابط عمومي:31702-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي:31051-)ليسانس، دكتري
معارف اسالمي گرايش تبليغ و :32136-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم اجتماعي گرايش ارتباطات اجتماعي:31905-)ليسانس، دكتري

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ارتباطات

 10934 11كارشناس حقوقي كارشناس حقوقي كرمان-مانكر زن/ مرد  1

حقوق :30435-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق خصوصي:30431-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (حقوق:30417: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق عمومي:31686-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم قضايي:30804-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قضايي

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق محيط زيست:32084
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 اي كرمان شركت سهامي آب منطقههاي  فهرست شغل محلادامه 
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 كرمان-كرمان زن/ مرد  1
كارشناس شبكه و سخت 

 افزار
 10935 11كارشناس شبكه

مهندسي فناوري :31280-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، )(IT(تكنولوژي ارتباطات و فن اوري اطالعات :30334: هاي تحصيلي مجاز رشته
كاربرد كامپيوتر و :31447-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار:31347-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اطالعات

ليسانس، فوق (نرم افزار -تر كامپيو:31464-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سخت افزار -كامپيوتر :31463-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اناليزسيستم
 )دكتريليسانس، فوق ليسانس، (علوم كامپيوتر:32173-)ريليسانس، فوق ليسانس، دكت(مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار:31887-)ليسانس، دكتري

 10936 11مهندس منابع آب  منابع آب منوجان-كرمان مرد 1

ليسانس، فوق (مهندسي عمران گرايش سازهاي هيدورليكي:31258-)فوق ليسانس، دكتريليسانس، (زمين شناسي:30548: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي منابع آب:31303-)ليسانس، دكتري

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش رودخانه:32082-)ريليسانس، فوق ليسانس، دكت(مهندسي عمران گرايش سد و شبكه:32080
ليسانس، فوق (هيدرولوژي:32087-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدروژيولوژي:32086-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي ابشناسي:32085

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي رودخانه و سواحل:32089-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت منابع آب:32088-)ليسانس، دكتري
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش ساختمان هاي آبي:32108-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش آب:32106

 
 اي كرمانشاه هاي شركت سهامي آب منطقه فهرست شغل محل

كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10937 11كارشناس امور اداري امور اداري كرمانشاه-كرمانشاه زن/ مرد  1

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت اجرايي:31021-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(MBAمديريت :31018: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، (مديريت بيمه:31035-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت بازرگاني:31034-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (مديريت استراتژيك:31023

ليسانس، فوق (مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني:31495-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)فوق ليسانس، دكتري
مديريت دولتي گرايش مديريت :31930-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ش هامديريت دولتي گرايش تشكيالت و رو:31909-)ليسانس، دكتري

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطالعات مديريت:32083- )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تحول

 10938 11مهندس برق برق كرمانشاه-كرمانشاه زن/ مرد  1

ليسانس، فوق (مهندسي برق گرايش الكترونيك:31712-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و توزيع:32073- )ليسانس، دكتري

 10939 11مهندس مكانيك  مكانيك تاسيسات آبي استان-كرمانشاه مرد 1

مهندسي مكانيك گرايش تبديل :31906-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي مكانيك گرايش حرارت سياالت:31327: هاي تحصيلي مجاز رشته
مهندسي مكانيك گرايش :32138-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي مكانيك گرايش حرارتي:31907-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(انرژي

 -مهندسي مكانيك:32140-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي مكانيك گرايش طراحي:32139-)ق ليسانس، دكتريليسانس، فو(برودتي
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(نيروگاه

11كارشناس ازمايشگاه آب  منابع آب كرمانشاه-كرمانشاه زن/ مرد  1 10940 

ليسانس، فوق ليسانس، (محيط زيست -مهندسي عمران :31264-)ليسانس، دكتريليسانس، فوق (محيط زيست:31003: هاي تحصيلي مجاز رشته
مهندسي :32052-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي منابع آب:31303-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي محيط زيست:31285-)دكتري

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ان گرايش منابع آبمهندسي عمر:32079-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(منابع طبيعي گرايش محيط زيست
ليسانس، فوق (هيدرولوژي:32087-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدروژيولوژي:32086-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي ابشناسي:32085

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(آبمهندسي عمران گرايش :32106-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت منابع آب:32088-)ليسانس، دكتري

 10941 17مهندس منابع اب منابع آب كرمانشاه-كرمانشاه زن/ مرد  1

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(رودخانه -مهندسي عمران :31254-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(زمين شناسي:30548: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش سد و شبكه:32080-)فوق ليسانس، دكتري ليسانس،(مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079
ليسانس، فوق ليسانس، (هيدرولوژي:32087-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدروژيولوژي:32086-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي ابشناسي:32085
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ژيوفيزيك گرايش ژيوالكتريك:32141-)وق ليسانس، دكتريليسانس، ف(مهندسي عمران گرايش آب:32106-)دكتري
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 اي كهگيلويه و بوير احمد هاي شركت سهامي آب منطقه فهرست شغل محل
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10942 11حسابدار  امور مالي ياسوج-كهگيلويه و بويراحمد زن/ مرد  1

مديريت :31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابرسي:30410-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابداري:30408: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش مديريت مالي:32132-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(صنعتي

 10943 11مامور حراست مامور حراست ياسوج-بويراحمدكهگيلويه و  مرد 1

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(پژوهش علوم اجتماعي:30234-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ارتباطات:30053: هاي تحصيلي مجاز رشته
روان شناسي :30517-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (روان شناسي تربيتي:30513-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جامعه شناسي:30356
ليسانس، فوق (مطالعات اجتماعي:31108-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم ارتباطات اجتماعي:30735-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(عمومي

-)سانس، دكتريليسانس، فوق لي(روانشناسي صنعتي و سازماني:31522-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روانشناسي شخصيت:31521-)ليسانس، دكتري
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جمعيت شناسي-علوم اجتماعي:31639-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جامعه شناسي-علوم اجتماعي:31635
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي:32137-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مردم شناسي-علوم اجتماعي:31640

 
 اي گلستان هاي شركت سهامي آب منطقه فهرست شغل محل

كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10944 11حسابدار  امور مالي گرگان-گلستان زن/ مرد  1

مديريت :31065-)ليسانس، دكتريليسانس، فوق (حسابرسي:30410-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابداري:30408: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش مديريت مالي:32132-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(صنعتي

 گرگان-گلستان مرد 1
كارشناس تحليل گر و 
 برنامه نويس سيستم

گر سيستم كارشناس تحليل 10945 

 محل خدمت واحد حراست شركت مي باشد: تذكر 
مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم هاي چند :30840-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(انفورماتيك:30121: هاي تحصيلي مجاز رشته
برنامه ريزي و تحليل  -مهندسي صنايع :31237-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(معماري كامپيوتر:31138-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اي رسانه

مهندسي نرم :31340-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع :31240-)، فوق ليسانس، دكتريليسانس( ها سيستم
مهندسي :31350-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(معماري سيستم هاي كامپيوتري -مهندسي كامپيوتر :31348-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(افزار

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(كاربرد كامپيوتر و اناليزسيستم:31447-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(وعي و رباتيككامپيوتر گرايش هوش مصن
ليسانس، فوق ليسانس، (مهندسي فناوري اطالعات گرايش طراحي و توليد نرم افزار:31535-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(نرم افزار -كامپيوتر :31464
ليسانس، (مهندسي سيستم -مهندسي صنايع :31868-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(امپيوتر گرايش سيستم هاي نرم افزاريمهندسي ك:31832-)دكتري

مهندسي :31887-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم هاي اطالعاتي:31873-)فوق ليسانس، دكتري
ليسانس، فوق ليسانس، (مهندسي فن اوري اطالعات گرايش شبكه هاي كامپيوتري:31910-)فوق ليسانس، دكتريليسانس، (كامپيوتر گرايش نرم افزار

مهندسي كامپيوتر گرايش سيستم هاي نرم :32159-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي فناوري اطالعات گرايش معماري سازماني:31914-)دكتري
ليسانس، فوق ليسانس، (مهندسي كامپيوتر گرايش نظريه هاي محاسبات و الگوريتم:32160-)ق ليسانس، دكتريليسانس، فو(افزاري و الگوريتم و محاسبات

ليسانس، (مهندسي صنايع گرايش اتوماسيون:32162-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي كامپيوتر گرايش الگوريتم و محاسبات:32161-)دكتري
ليسانس، فوق ليسانس، (علوم كامپيوتر:32173-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تر گرايش هوش مصنوعيمهندسي كامپيو:32172-)فوق ليسانس، دكتري

 )دكتري

 10946 11كارشناس حقوقي كارشناس حقوقي گرگان-گلستان زن/ مرد  1

حقوق :30435-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (حقوق خصوصي:30431-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق:30417: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق عمومي:31686-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم قضايي:30804-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قضايي

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق محيط زيست:32084

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com


96 

 اي گيالن هاي شركت سهامي آب منطقه فهرست شغل محل
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  خدمتمحل  جنس پذيرش تعداد

 10947 11كارشناس حقوقي كارشناس حقوقي رشت-گيالن زن/ مرد  1

حقوق :30435-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق خصوصي:30431-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق:30417: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق عمومي:31686-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم قضايي:30804-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (قضايي

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق محيط زيست:32084

 10948 11مهندس منابع آب  منابع آب استارا-گيالن مرد 1

ليسانس، فوق (مهندسي عمران گرايش سازهاي هيدورليكي:31258-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (زمين شناسي:30548: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، فوق ليسانس، (مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي منابع آب:31303-)ليسانس، دكتري

ليسانس، فوق ليسانس، (ندسي عمران گرايش رودخانهمه:32082-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش سد و شبكه:32080-)دكتري
ليسانس، (هيدرولوژي:32087-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدروژيولوژي:32086-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي ابشناسي:32085-)دكتري

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(نه و سواحلمهندسي رودخا:32089-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت منابع آب:32088-)فوق ليسانس، دكتري
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش ساختمان هاي آبي:32108-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش آب:32106

 10949 16مهندسي منابع آب  منابع آب رشت-گيالن مرد 1

ليسانس، فوق (مهندسي عمران گرايش سازهاي هيدورليكي:31258-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(شناسيزمين :30548: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، فوق (مهندسي عمران گرايش سد و شبكه:32080-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079-)ليسانس، دكتري
مهندسي :32106-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدروژيوفيزيك:32095-)ليسانس، دكتريليسانس، فوق (هيدروژيولوژي:32086-)ليسانس، دكتري

مهندسي معدن گرايش :32158-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ژيوفيزيك گرايش ژيوالكتريك:32141-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(عمران گرايش آب
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اكتشاف

 
 اي لرستان شركت سهامي آب منطقههاي  فهرست شغل محل

كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

11كارشناس ازمايشگاه آب  منابع آب خرم اباد-لرستان زن/ مرد  1 10950 

ليسانس، فوق ليسانس، (زيستمحيط  -مهندسي عمران :31264-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(محيط زيست:31003: هاي تحصيلي مجاز رشته
مهندسي :32052-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي منابع آب:31303-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي محيط زيست:31285-)دكتري

-)ريليسانس، فوق ليسانس، دكت(مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(منابع طبيعي گرايش محيط زيست
ليسانس، فوق (هيدرولوژي:32087-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدروژيولوژي:32086-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي ابشناسي:32085

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش آب:32106-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت منابع آب:32088-)ليسانس، دكتري

 10951 11مهندس منابع آب  منابع آب پلدختر-لرستان مرد 1

ليسانس، فوق (مهندسي عمران گرايش سازهاي هيدورليكي:31258-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(زمين شناسي:30548: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، فوق ليسانس، (منابع آب مهندسي عمران گرايش:32079-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي منابع آب:31303-)ليسانس، دكتري

ليسانس، فوق ليسانس، (مهندسي عمران گرايش رودخانه:32082-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش سد و شبكه:32080-)دكتري
ليسانس، (هيدرولوژي:32087-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدروژيولوژي:32086-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي ابشناسي:32085-)دكتري

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي رودخانه و سواحل:32089-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت منابع آب:32088-)فوق ليسانس، دكتري
 )انس، دكتريليسانس، فوق ليس(مهندسي عمران گرايش ساختمان هاي آبي:32108-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش آب:32106
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 اي مازندران هاي شركت سهامي آب منطقه فهرست شغل محل
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

11كارشناس برنامه و بودجه اقتصاد ساري-مازندران زن/ مرد  1 10952 

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي:30161-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (اقتصاد:30063: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، فوق (حسابرسي:30410-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابداري:30408-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توسعه اقتصادي و برنامه ريزي:30308

مديريت :31021-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(MBAمديريت :31018-)ريليسانس، فوق ليسانس، دكت(علوم اقتصادي:30742-)ليسانس، دكتري
ليسانس، فوق ليسانس، (مديريت بازرگاني:31034-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت استراتژيك:31023-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اجرايي
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(كليه گرايش ها -مديريت دولتي :31052-)دكتري

 10953 11حسابدار  امور مالي ساري-مازندران زن/ مرد  1

مديريت :31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابرسي:30410-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابداري:30408: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش مديريت مالي:32132- )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(صنعتي

 ساري-مازندران زن/ مرد  1
كارشناس تحليل گر و 
 برنامه نويس سيستم

گر سيستم كارشناس تحليل 10954 

گرايش سيستم هاي چند رسانه مهندسي فناوري اطالعات :30840 -)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(انفورماتيك:30121: هاي تحصيلي مجاز رشته
برنامه ريزي و تحليل  -مهندسي صنايع :31237-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(معماري كامپيوتر:31138-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اي

مهندسي نرم :31340-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع :31240-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ها سيستم
مهندسي :31350-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(معماري سيستم هاي كامپيوتري -مهندسي كامپيوتر :31348-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(افزار

-)دكتري ليسانس، فوق ليسانس،(كاربرد كامپيوتر و اناليزسيستم:31447-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيك
ليسانس، فوق ليسانس، (مهندسي فناوري اطالعات گرايش طراحي و توليد نرم افزار:31535-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(نرم افزار -كامپيوتر :31464
ليسانس، (مهندسي سيستم -مهندسي صنايع :31868-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي كامپيوتر گرايش سيستم هاي نرم افزاري:31832-)دكتري

مهندسي كامپيوتر :31887-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم هاي اطالعاتي:31873-)فوق ليسانس، دكتري
-)تريليسانس، فوق ليسانس، دك(مهندسي فن اوري اطالعات گرايش شبكه هاي كامپيوتري:31910-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(گرايش نرم افزار

مهندسي كامپيوتر گرايش سيستم هاي نرم افزاري و :32159-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي فناوري اطالعات گرايش معماري سازماني:31914
-)كتريليسانس، فوق ليسانس، د(مهندسي كامپيوتر گرايش نظريه هاي محاسبات و الگوريتم:32160-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(الگوريتم و محاسبات

ليسانس، فوق ليسانس، (مهندسي صنايع گرايش اتوماسيون:32162-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي كامپيوتر گرايش الگوريتم و محاسبات:32161
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم كامپيوتر:32173-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي:32172-)دكتري

 كشاورزي قائم شهر-مازندران مرد 1
كارشناس ابياري و 

 11كشاورزي 
10955 

مهندسي كشاورزي گرايش ابياري و :31353-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(آب -مهندسي كشاورزي :31352: هاي تحصيلي مجاز رشته
مهندسي كشاورزي :32109-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(آبيمهندسي كشاورزي گرايش  سازه هاي :32068-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(زهكشي

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي كشاورزي گرايش علوم و مهندسي آب:32110-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(گرايش منابع آب
ليسانس، فوق ليسانس، (رايش ابياريمهندسي كشاورزي گ:32113-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي كشاورزي گرايش تاسيسات ابياري:32111
 )دكتري

11كارشناس ازمايشگاه آب  منابع آب ساري-مازندران زن/ مرد  1 10956 

ليسانس، فوق ليسانس، (محيط زيست -مهندسي عمران :31264-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(محيط زيست:31003: هاي تحصيلي مجاز رشته
مهندسي :32052-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي منابع آب:31303-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(زيستمهندسي محيط :31285-)دكتري

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(منابع طبيعي گرايش محيط زيست
ليسانس، فوق (هيدرولوژي:32087-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدروژيولوژي:32086-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي ابشناسي:32085

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش آب:32106-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت منابع آب:32088-)ليسانس، دكتري
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 اي مازندران هاي شركت سهامي آب منطقه فهرست شغل محلادامه 
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10957 11مهندس منابع آب  منابع آب ساري-مازندران مرد 1

ليسانس، فوق (مهندسي عمران گرايش سازهاي هيدورليكي:31258-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(زمين شناسي:30548: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي منابع آب:31303-)دكتريليسانس، 
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش رودخانه:32082-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش سد و شبكه:32080
ليسانس، فوق (هيدرولوژي:32087-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدروژيولوژي:32086-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اسيمهندسي ابشن:32085

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي رودخانه و سواحل:32089-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت منابع آب:32088-)ليسانس، دكتري
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش ساختمان هاي آبي:32108-)انس، فوق ليسانس، دكتريليس(مهندسي عمران گرايش آب:32106

 10958 17مهندس منابع اب منابع آب ساري-مازندران زن/ مرد  1

-)فوق ليسانس، دكتريليسانس، (رودخانه -مهندسي عمران :31254-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(زمين شناسي:30548: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش سد و شبكه:32080-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079
نس، فوق ليسا(هيدرولوژي:32087-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدروژيولوژي:32086-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي ابشناسي:32085

ليسانس، فوق ليسانس، (ژيوفيزيك گرايش ژيوالكتريك:32141-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش آب:32106-)ليسانس، دكتري
 )دكتري

 

 اي هرمزگان شركت سهامي آب منطقه  فهرست شغل محل
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10959 11كارشناس امور اداري امور اداري بندرعباس-هرمزگان زن/ مرد  1

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت اجرايي:31021-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(MBAمديريت :31018: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، (مديريت بيمه:31035-)ليسانس، دكتريليسانس، فوق (مديريت بازرگاني:31034-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت استراتژيك:31023

ليسانس، فوق (مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني:31495-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)فوق ليسانس، دكتري
ريت دولتي گرايش مديريت مدي:31930-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش تشكيالت و روش ها:31909-)ليسانس، دكتري

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطالعات مديريت:32083-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تحول

 

 اي يزد هاي شركت سهامي آب منطقه فهرست شغل محل
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10960 11كارشناس امور اداري امور اداري يزد-يزد زن/ مرد  1

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت اجرايي:31021-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(MBAمديريت :31018: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، (مديريت بيمه:31035-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (مديريت بازرگاني:31034-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت استراتژيك:31023

ليسانس، فوق (مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني:31495-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)فوق ليسانس، دكتري
ي گرايش مديريت مديريت دولت:31930-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش تشكيالت و روش ها:31909-)ليسانس، دكتري

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطالعات مديريت:32083-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تحول

 10961 11كارشناس حقوقي كارشناس حقوقي يزد-يزد زن/ مرد  1

حقوق :30435-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(خصوصيحقوق :30431-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق:30417: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق عمومي:31686-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم قضايي:30804-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قضايي

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق محيط زيست:32084
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 اصفهانهاي شركت سهامي برق منطقه اي  فهرست شغل محل
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10962 11كارشناس امور اداري امور اداري اصفهان-اصفهان زن/ مرد  2

-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (مديريت اجرايي:31021-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(MBAمديريت :31018: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، (مديريت بيمه:31035-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت بازرگاني:31034-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت استراتژيك:31023

ليسانس، فوق (مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني:31495-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)فوق ليسانس، دكتري
مديريت دولتي گرايش مديريت :31930-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش تشكيالت و روش ها:31909-)سانس، دكتريلي

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطالعات مديريت:32083-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تحول

 10963 11برقمهندس  برق اردستان-اصفهان مرد 1

مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و :32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تكنولوژي برق گرايش قدرت:32123-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع

 10964 11مهندس برق برق اصفهان-اصفهان مرد 1

مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و :32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تكنولوژي برق گرايش قدرت:32123-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع

 10965 11مهندس برق برق زواره-اصفهان مرد 1

مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و :32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تكنولوژي برق گرايش قدرت:32123-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع

 10966 11مهندس برق برق شهرضا-اصفهان مرد 1

مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و :32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تكنولوژي برق گرايش قدرت:32123-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع

 10967 11مهندس برق برق كاشان-اصفهان مرد 1

مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و :32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تكنولوژي برق گرايش قدرت:32123-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع

 10968 11مهندس برق برق گلپايگان-اصفهان مرد 1

مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و :32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تكنولوژي برق گرايش قدرت:32123-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع

 10969 11مهندس برق برق مباركه-اصفهان مرد 1

مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و :32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تكنولوژي برق گرايش قدرت:32123-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع

 10970 11مهندس برق برق نايين-نائين-اصفهان مرد 1

مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و :32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تكنولوژي برق گرايش قدرت:32123-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع

 10971 11مهندس برق برق شهركرد-چهارمهال و بختياري مرد 1

مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و :32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تكنولوژي برق گرايش قدرت:32123-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع
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اي باخترهاي شركت سهامي برق منطقه  فهرست شغل محل  

كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 اقتصاد اراك-مركزي زن/ مرد  1
كارشناس بررسي هاي 

 11اقتصادي
10972 

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اقتصاد:30063: هاي تحصيلي مجاز رشته

11كارشناس برنامه و بودجه اقتصاد اراك-مركزي زن/ مرد  1 10973 

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي:30161-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اقتصاد:30063: هاي تحصيلي مجاز رشته
فوق  ليسانس،(حسابرسي:30410-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابداري:30408-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توسعه اقتصادي و برنامه ريزي:30308

مديريت :31021-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(MBAمديريت :31018-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم اقتصادي:30742-)ليسانس، دكتري
ليسانس، فوق ليسانس، (مديريت بازرگاني:31034-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت استراتژيك:31023-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اجرايي
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش مديريت مالي:32132-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)دكتري

 10974 11كارشناس امور اداري امور اداري اراك-مركزي زن/ مرد  2

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اجراييمديريت :31021-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(MBAمديريت :31018: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، (مديريت بيمه:31035-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت بازرگاني:31034-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت استراتژيك:31023

ليسانس، فوق (منابع انسانيمديريت دولتي گرايش مديريت :31495-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)فوق ليسانس، دكتري
مديريت دولتي گرايش مديريت :31930-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش تشكيالت و روش ها:31909-)ليسانس، دكتري

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطالعات مديريت:32083-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تحول

 10975 11حسابدار  امور مالي اراك-مركزي زن/  مرد 3

مديريت :31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابرسي:30410-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابداري:30408: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )دكتريليسانس، فوق ليسانس، (مديريت دولتي گرايش مديريت مالي:32132-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(صنعتي

 10976 11مهندس برق برق خرم اباد-لرستان مرد 2

مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و :32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تكنولوژي برق گرايش قدرت:32123-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع

 10977 11مهندس برق برق اراك-مركزي مرد 2

مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و :32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تكنولوژي برق گرايش قدرت:32123-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع

 10978 11مهندس برق برق همدان-همدان مرد 1

مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و :32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تكنولوژي برق گرايش قدرت:32123-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع

 10979 11مهندس ساختمان ساختمان اراك-مركزي زن/ مرد  1

ليسانس، فوق (مهندسي عمران گرايش عمران:31262-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سازه -مهندسي عمران :31257: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي مديريت و ساخت -مهندسي عمران :31275-)ليسانس، دكتري

 10980 11كارشناس حقوقي كارشناس حقوقي اراك-مركزي زن/ مرد  1

حقوق :30435-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق خصوصي:30431-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق:30417: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(عموميحقوق :31686-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم قضايي:30804-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قضايي

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق محيط زيست:32084

 اراك-مركزي زن/ مرد  1
كارشناس شبكه و سخت 

 افزار
 10981 11كارشناس شبكه

مهندسي فناوري :31280-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، )(IT(تكنولوژي ارتباطات و فن اوري اطالعات :30334: هاي تحصيلي مجاز رشته
كاربرد كامپيوتر و :31447-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار:31347-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اطالعات

ليسانس، فوق (نرم افزار -تر كامپيو:31464-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سخت افزار -كامپيوتر :31463-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اناليزسيستم
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم كامپيوتر:32173-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار:31887-)ليسانس، دكتري
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 هاي شركت سهامي برق منطقه اي تهران فهرست شغل محل
شغل محل كد شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10982 11كارشناس امور اداري امور اداري تهران-تهران زن 1

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت اجرايي:31021-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(MBAمديريت :31018: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، (مديريت بيمه:31035-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(بازرگانيمديريت :31034-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت استراتژيك:31023

ليسانس، فوق (مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني:31495-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)فوق ليسانس، دكتري
مديريت دولتي گرايش مديريت :31930-)انس، دكتريليسانس، فوق ليس(مديريت دولتي گرايش تشكيالت و روش ها:31909-)ليسانس، دكتري

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطالعات مديريت:32083-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تحول

 10983 11حسابدار  امور مالي تهران-تهران مرد 1

مديريت :31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابرسي:30410-)دكتري ليسانس، فوق ليسانس،(حسابداري:30408: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش مديريت مالي:32132-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(صنعتي

 10984 11خدمات مالي مسئول امور مالي تهران-تهران مرد 2

مديريت :31034-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابرسي:30410-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابداري:30408: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، فوق ليسانس، (مديريت مالي:31074-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(بازرگاني
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اليمديريت دولتي گرايش مديريت م:32132-)دكتري

 10985 11خدمات مالي مسئول امور مالي استان البرز-البرز-قزوين مرد 1

مديريت :31034-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابرسي:30410-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابداري:30408: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، فوق ليسانس، (مديريت مالي:31074-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (بازرگاني
 )ليسانس، فوق ليسانس(مديريت دولتي گرايش مديريت مالي:32132-)دكتري

11مهندس ارتباط ومخابرات برق تهران-تهران مرد 1 10986 

ليسانس، فوق (مهندسي برق گرايش ارتباطات:32124-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مخابرات -مهندسي برق :31168: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، دكتري

 10987 11مهندس برق برق تهران-تهران مرد 6

مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و :32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تكنولوژي برق گرايش قدرت:32123-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع

 10988 11مهندس برق برق استان البرز-البرز-قزوين مرد 1

و مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال :32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تكنولوژي برق گرايش قدرت:32123-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع

 10989 11مهندس برق برق قم-قم مرد 2

مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و :32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تكنولوژي برق گرايش قدرت:32123-)فوق ليسانس، دكتريليسانس، (توزيع

 10990 12مهندس برق برق تهران-تهران مرد 1

ليسانس، فوق ليسانس، (كنترل -مهندسي برق :31172-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(الكترونيك -مهندسي برق :31165: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، فوق ليسانس، (مهندس برق گرايش ابزاردقيق:32130-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تكنولوژي برق گرايش الكترونيك:32128-)دكتري
 )دكتري

 10991 13مهندس برق برق تهران-تهران مرد 2

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(كليه گرايش ها -مهندسي برق :31171: هاي تحصيلي مجاز رشته
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 هاي شركت سهامي برق منطقه اي تهران فهرست شغل محلادامه 
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

11كارشناس روابط عمومي  روابط عمومي تهران-تهران مرد 1 10992 

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ريزي امور فرهنگي برنامه:30156-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(امور فرهنگي:30112: هاي تحصيلي مجاز رشته
 -علوم ارتباطات اجتماعي :30737-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روزنامه نگاري:30525-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روابط عمومي:30503
ليسانس، فوق (مديريت امور فرهنگي:31029-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(فرهنگ و ارتباطات:30904-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(نگاري روزنامه

ليسانس، فوق (رشته علوم ارتباطات اجتماعي گرايش روابط عمومي:31702-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي:31051-)ليسانس، دكتري
رف اسالمي گرايش تبليغ و معا:32136-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم اجتماعي گرايش ارتباطات اجتماعي:31905-)ليسانس، دكتري

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ارتباطات

 10993 11مهندس ساختمان ساختمان تهران-تهران زن 1

ليسانس، فوق (مهندسي عمران گرايش عمران:31262-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سازه -مهندسي عمران :31257: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي مديريت و ساخت -عمران مهندسي :31275-)ليسانس، دكتري

 10994 11كارشناس برنامه ريزي كارشناس برنامه ريزي تهران-تهران زن 1

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي:31051: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، (ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم:32142-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع :31240

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه:32143-)فوق ليسانس، دكتري

 تهران-تهران زن 1
كارشناس شبكه و سخت 

 افزار
 10995 11كارشناس شبكه

مهندسي فناوري :31280-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)(IT(تكنولوژي ارتباطات و فن اوري اطالعات :30334: هاي تحصيلي مجاز رشته
كاربرد كامپيوتر و :31447-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار:31347-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اطالعات

ليسانس، فوق (نرم افزار -كامپيوتر :31464-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سخت افزار -كامپيوتر :31463-)نس، فوق ليسانس، دكتريليسا(اناليزسيستم
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم كامپيوتر:32173-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار:31887-)ليسانس، دكتري

 10996 11مهندس مكانيك  مكانيك تهران-تهران زن/ مرد  3

طراحي  -مهندسي مكانيك :31331-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي مكانيك گرايش حرارت سياالت:31327: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي:31906-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جامدات

 
 هاي شركت سهامي برق منطقه اي خراسان فهرست شغل محل

كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 10997 11حسابدار  امور مالي مشهد-خراسان رضوي زن/ مرد  2

مديريت :31065-)فوق ليسانس، دكتري ليسانس،(حسابرسي:30410-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابداري:30408: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش مديريت مالي:32132-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(صنعتي

 مرد 1
استان -بيرجند-خراسان جنوبي

 قاين -خراسان جنوبي
 10998 11مهندس برق برق

مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و :32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تكنولوژي برق گرايش قدرت:32123-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع

 مرد 1
استان خراسان -مشهد-خراسان رضوي

 مشهد -رضوي
 10999 11مهندس برق برق

مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و :32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تكنولوژي برق گرايش قدرت:32123-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع
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 هاي شركت سهامي برق منطقه اي خراسان فهرست شغل محلادامه 
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 مرد 1
استان -بجنورد-خراسان شمالي

 بجنورد -خراسان شمالي
 11000 11مهندس برق برق

مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و :32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تكنولوژي برق گرايش قدرت:32123-)ليسانس، دكتريليسانس، فوق (توزيع

 زن/ مرد  1
استان خراسان -مشهد-خراسان رضوي

 مشهد -رضوي
11كارشناس روابط عمومي  روابط عمومي 11001 

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(فرهنگي برنامه ريزي امور:30156-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(امور فرهنگي:30112: هاي تحصيلي مجاز رشته
 -علوم ارتباطات اجتماعي :30737-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روزنامه نگاري:30525-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روابط عمومي:30503
ليسانس، فوق (يريت امور فرهنگيمد:31029-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(فرهنگ و ارتباطات:30904-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(نگاري روزنامه

ليسانس، فوق (رشته علوم ارتباطات اجتماعي گرايش روابط عمومي:31702-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي:31051-)ليسانس، دكتري
گرايش تبليغ و معارف اسالمي :32136-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم اجتماعي گرايش ارتباطات اجتماعي:31905-)ليسانس، دكتري

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ارتباطات

 مرد 1
استان خراسان -مشهد-خراسان رضوي

 مشهد -رضوي
 11002 11مهندس ساختمان ساختمان

ليسانس، فوق (مهندسي عمران گرايش عمران:31262-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سازه -مهندسي عمران :31257: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي مديريت و ساخت -مهندسي عمران :31275-)دكتريليسانس، 

 11003 11كارشناس حقوقي كارشناس حقوقي مشهد-خراسان رضوي مرد 1

حقوق :30435-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق خصوصي:30431-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق:30417: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق عمومي:31686-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم قضايي:30804-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قضايي

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق محيط زيست:32084

 مشهد-خراسان رضوي زن/ مرد  1
كارشناس شبكه و سخت 

 افزار
 11004 11كارشناس شبكه

مهندسي فناوري :31280-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)(IT(تكنولوژي ارتباطات و فن اوري اطالعات :30334: هاي تحصيلي مجاز رشته
كاربرد كامپيوتر و :31447-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار:31347-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اطالعات

ليسانس، فوق (نرم افزار -كامپيوتر :31464-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سخت افزار -كامپيوتر :31463-)نس، فوق ليسانس، دكتريليسا(اناليزسيستم
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم كامپيوتر:32173-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار:31887-)ليسانس، دكتري

 مرد 1
استان خراسان -مشهد-رضوي خراسان

 مشهد -رضوي
 11005 11مامور حراست مامور حراست

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(پژوهش علوم اجتماعي:30234-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ارتباطات:30053: هاي تحصيلي مجاز رشته
روان شناسي :30517-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تربيتيروان شناسي :30513-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جامعه شناسي:30356
ليسانس، فوق (مطالعات اجتماعي:31108-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم ارتباطات اجتماعي:30735-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(عمومي

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تي و سازمانيروانشناسي صنع:31522-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روانشناسي شخصيت:31521-)ليسانس، دكتري
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جمعيت شناسي-علوم اجتماعي:31639-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جامعه شناسي-علوم اجتماعي:31635
 )انس، فوق ليسانس، دكتريليس(علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي:32137-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مردم شناسي-علوم اجتماعي:31640
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 هاي شركت سهامي برق منطقه اي خوزستان فهرست شغل محل
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

امور اداري اهواز-خوزستان زن/ مرد  1 11006 11كارشناس امور اداري

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت اجرايي:31021-)ليسانس، دكتريليسانس، فوق (MBAمديريت :31018: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، (مديريت بيمه:31035-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت بازرگاني:31034-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت استراتژيك:31023

ليسانس، فوق (مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني:31495-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)فوق ليسانس، دكتري
مديريت دولتي گرايش مديريت :31930-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش تشكيالت و روش ها:31909-)ليسانس، دكتري

 )س، فوق ليسانس، دكتريليسان(مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطالعات مديريت:32083-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تحول

امور مالي ابادان-خوزستان زن/ مرد  1 11007 11حسابدار 

مديريت :31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابرسي:30410-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابداري:30408: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت ماليمديريت دولتي گرايش :32132-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(صنعتي

امور مالي اهواز-خوزستان زن/ مرد  1 11008 11حسابدار 

مديريت :31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابرسي:30410-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابداري:30408: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(دولتي گرايش مديريت مالي مديريت:32132-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(صنعتي

امور مالي اهواز-خوزستان زن/ مرد  1 11خدمات مالي مسئول 11009

مديريت :31034-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابرسي:30410-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابداري:30408: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، فوق ليسانس، (مديريت مالي:31074-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)ليسانس، دكتريليسانس، فوق (بازرگاني
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش مديريت مالي:32132-)دكتري

برق ابادان-خوزستان مرد 1 11010 11مهندس برق

مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و :32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تكنولوژي برق گرايش قدرت:32123-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع

برق اهواز-خوزستان مرد 1 11011 11مهندس برق

مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و :32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تكنولوژي برق گرايش قدرت:32123-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع

برق بندرماهشهر-خوزستان مرد 1 11012 11مهندس برق

مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و :32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تكنولوژي برق گرايش قدرت:32123-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع

برق دزفول-خوزستان مرد 1 11013 11مهندس برق

مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و :32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تكنولوژي برق گرايش قدرت:32123-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع

مامور حراست ابادان-خوزستان مرد 1 11014 11مامور حراست

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(پژوهش علوم اجتماعي:30234-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ارتباطات:30053: هاي تحصيلي مجاز رشته
روان شناسي :30517-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روان شناسي تربيتي:30513-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جامعه شناسي:30356
ليسانس، فوق (مطالعات اجتماعي:31108-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(طات اجتماعيعلوم ارتبا:30735-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(عمومي

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روانشناسي صنعتي و سازماني:31522-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روانشناسي شخصيت:31521-)ليسانس، دكتري
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جمعيت شناسي-علوم اجتماعي:31639-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جامعه شناسي-علوم اجتماعي:31635
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي:32137-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مردم شناسي-علوم اجتماعي:31640

مامور حراست اهواز-خوزستان مرد 1 11015 11مامور حراست

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(پژوهش علوم اجتماعي:30234-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ارتباطات:30053: هاي تحصيلي مجاز رشته
روان شناسي :30517-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روان شناسي تربيتي:30513-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جامعه شناسي:30356
ليسانس، فوق (مطالعات اجتماعي:31108-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(طات اجتماعيعلوم ارتبا:30735-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(عمومي

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روانشناسي صنعتي و سازماني:31522-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روانشناسي شخصيت:31521-)ليسانس، دكتري
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جمعيت شناسي-علوم اجتماعي:31639-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جامعه شناسي-علوم اجتماعي:31635
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي:32137-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مردم شناسي-علوم اجتماعي:31640
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 هاي شركت سهامي برق منطقه اي خوزستان فهرست شغل محلادامه 
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  خدمت محل جنس پذيرش تعداد

 11016 11مامور حراست مامور حراست بهبهان-خوزستان مرد 1

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(پژوهش علوم اجتماعي:30234-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ارتباطات:30053: هاي تحصيلي مجاز رشته
روان شناسي :30517-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روان شناسي تربيتي:30513-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (جامعه شناسي:30356
ليسانس، فوق (مطالعات اجتماعي:31108-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم ارتباطات اجتماعي:30735-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(عمومي

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روانشناسي صنعتي و سازماني:31522-)تريليسانس، فوق ليسانس، دك(روانشناسي شخصيت:31521-)ليسانس، دكتري
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جمعيت شناسي-علوم اجتماعي:31639-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جامعه شناسي-علوم اجتماعي:31635
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(گرايش مطالعات فرهنگيعلوم اجتماعي :32137-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مردم شناسي-علوم اجتماعي:31640

 11017 11مامور حراست مامور حراست دزفول-خوزستان مرد 1

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(پژوهش علوم اجتماعي:30234-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ارتباطات:30053: هاي تحصيلي مجاز رشته
روان شناسي :30517-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روان شناسي تربيتي:30513-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (جامعه شناسي:30356
ليسانس، فوق (مطالعات اجتماعي:31108-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم ارتباطات اجتماعي:30735-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(عمومي

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روانشناسي صنعتي و سازماني:31522-)تريليسانس، فوق ليسانس، دك(روانشناسي شخصيت:31521-)ليسانس، دكتري
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جمعيت شناسي-علوم اجتماعي:31639-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جامعه شناسي-علوم اجتماعي:31635
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(گرايش مطالعات فرهنگيعلوم اجتماعي :32137-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مردم شناسي-علوم اجتماعي:31640

 11018 11مامور حراست مامور حراست رامهرمز-خوزستان مرد 1

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(پژوهش علوم اجتماعي:30234-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ارتباطات:30053: هاي تحصيلي مجاز رشته
روان شناسي :30517-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روان شناسي تربيتي:30513-)ليسانس، دكتريليسانس، فوق (جامعه شناسي:30356
ليسانس، فوق (مطالعات اجتماعي:31108-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم ارتباطات اجتماعي:30735-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(عمومي

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روانشناسي صنعتي و سازماني:31522-)سانس، دكتريليسانس، فوق لي(روانشناسي شخصيت:31521-)ليسانس، دكتري
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جمعيت شناسي-علوم اجتماعي:31639-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جامعه شناسي-علوم اجتماعي:31635
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگيعلوم :32137-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مردم شناسي-علوم اجتماعي:31640

 

 هاي شركت سهامي برق منطقه اي زنجان فهرست شغل محل
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 11019 11مهندس برق برق زنجان-زنجان مرد 4

مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و :32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تكنولوژي برق گرايش قدرت:32123-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع

 11020 11كارشناس برنامه ريزي كارشناس برنامه ريزي زنجان-زنجان مرد 1

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي:31051: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، (ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم:32142-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع :31240

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(رايش مديريت پروژهمهندسي صنايع گ:32143-)فوق ليسانس، دكتري

 11021 11كارشناس حقوقي كارشناس حقوقي زنجان-زنجان مرد 1

حقوق :30435-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق خصوصي:30431-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق:30417: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق عمومي:31686-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم قضايي:30804-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (قضايي

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق محيط زيست:32084
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هاي شركت سهامي برق منطقه اي سمنان فهرست شغل محل  

كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 11022 11كارشناس امور اداري امور اداري سمنان-سمنان زن/ مرد  1

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت اجرايي:31021-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(MBAمديريت :31018: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، (مديريت بيمه:31035-)فوق ليسانس، دكتريليسانس، (مديريت بازرگاني:31034-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت استراتژيك:31023

ليسانس، فوق (مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني:31495-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)فوق ليسانس، دكتري
مديريت دولتي گرايش مديريت :31930-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش تشكيالت و روش ها:31909-)ليسانس، دكتري

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطالعات مديريت:32083-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تحول

 ايمني و حفاظت كار سمنان-سمنان زن/ مرد  1
كارشناس ايمني و حفاظت 

 11كار
11023 

ليسانس، فوق ليسانس، (مهندسي ايمني گرايش بازرسي فني:31162-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(محيطبهداشت :30180: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، فوق ليسانس، (مهندسي صنايع گرايش ايمني صنعتي:31695-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي بهداشت حرفه اي:31174-)دكتري
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندس ايمني و حفاظت كار:32134-)، دكتريليسانس، فوق ليسانس(مهندس ايمني صنعتي:32133-)دكتري

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندس ايمني گرايش حفاظت فني:32135

 11024 11مهندس برق برق سمنان-سمنان مرد 3

برق گرايش شبكه هاي انتقال و مهندسي :32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تكنولوژي برق گرايش قدرت:32123-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع

 11025 11مامور حراست مامور حراست سمنان-سمنان مرد 1

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اجتماعيپژوهش علوم :30234-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ارتباطات:30053: هاي تحصيلي مجاز رشته
روان شناسي :30517-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روان شناسي تربيتي:30513-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جامعه شناسي:30356
ليسانس، فوق (يمطالعات اجتماع:31108-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم ارتباطات اجتماعي:30735-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(عمومي

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روانشناسي صنعتي و سازماني:31522-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روانشناسي شخصيت:31521-)ليسانس، دكتري
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جمعيت شناسي-علوم اجتماعي:31639-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جامعه شناسي-علوم اجتماعي:31635
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي:32137-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مردم شناسي-علوم اجتماعي:31640

 

 هاي شركت سهامي برق منطقه اي سيستان و بلوچستان فهرست شغل محل
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 11026 11كارشناس امور اداري امور اداري ايرانشهر-سيستان و بلوچستان مرد 1

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت اجرايي:31021-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(MBAمديريت :31018: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، (مديريت بيمه:31035-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(بازرگانيمديريت :31034-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت استراتژيك:31023

ليسانس، فوق (مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني:31495-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)فوق ليسانس، دكتري
مديريت دولتي گرايش مديريت :31930-)انس، دكتريليسانس، فوق ليس(مديريت دولتي گرايش تشكيالت و روش ها:31909-)ليسانس، دكتري

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطالعات مديريت:32083-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تحول

 11027 11كارشناس امور اداري امور اداري زاهدان-سيستان و بلوچستان زن/ مرد  1

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت اجرايي:31021-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(MBAمديريت :31018: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، (مديريت بيمه:31035-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت بازرگاني:31034-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت استراتژيك:31023

ليسانس، فوق (مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني:31495-)سانس، فوق ليسانس، دكتريلي(مديريت صنعتي:31065-)فوق ليسانس، دكتري
مديريت دولتي گرايش مديريت :31930-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش تشكيالت و روش ها:31909-)ليسانس، دكتري

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(يستم هاي اطالعات مديريتمديريت دولتي گرايش س:32083-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تحول
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 هاي شركت سهامي برق منطقه اي سيستان و بلوچستان فهرست شغل محلادامه 
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 11028 11حسابدار  امور مالي زاهدان-سيستان و بلوچستان زن/ مرد  3

مديريت :31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابرسي:30410-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابداري:30408: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش مديريت مالي:32132-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(صنعتي

 11029 11خدمات مالي مسئول ماليامور  ايرانشهر-سيستان و بلوچستان مرد 1

مديريت :31034-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابرسي:30410-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابداري:30408: هاي تحصيلي مجاز رشته
فوق ليسانس،  ليسانس،(مديريت مالي:31074-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(بازرگاني
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش مديريت مالي:32132-)دكتري

 11030 11خدمات مالي مسئول امور مالي چابهار-سيستان و بلوچستان مرد 1

مديريت :31034-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (حسابرسي:30410-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابداري:30408: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، فوق ليسانس، (مديريت مالي:31074-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(بازرگاني
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش مديريت مالي:32132-)دكتري

 11031 11خدمات مالي مسئول امور مالي سراوان-سيستان و بلوچستان مرد 1

مديريت :31034-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابرسي:30410-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابداري:30408: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، ليسانس، فوق (مديريت مالي:31074-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(بازرگاني
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش مديريت مالي:32132-)دكتري

 11032 11مهندس برق برق ايرانشهر-سيستان و بلوچستان مرد 1

مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و :32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تكنولوژي برق گرايش قدرت:32123-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع

 11033 12مهندس برق برق ايرانشهر-سيستان و بلوچستان مرد 1

ليسانس، فوق ليسانس، (كنترل -مهندسي برق :31172-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(الكترونيك -مهندسي برق :31165: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، فوق ليسانس، (مهندس برق گرايش ابزاردقيق:32130-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تكنولوژي برق گرايش الكترونيك:32128-)دكتري
 )دكتري

 11034 11مهندس ساختمان ساختمان زاهدان-سيستان و بلوچستان مرد 1

ليسانس، فوق (مهندسي عمران گرايش عمران:31262-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سازه -عمران مهندسي :31257: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي مديريت و ساخت -مهندسي عمران :31275-)ليسانس، دكتري

 زاهدان-سيستان و بلوچستان زن/ مرد  1
كارشناس شبكه و سخت 

 افزار
 11035 11كارشناس شبكه

مهندسي فناوري :31280-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)(IT(تكنولوژي ارتباطات و فن اوري اطالعات :30334: هاي تحصيلي مجاز رشته
كاربرد كامپيوتر و :31447-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار:31347-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اطالعات

ليسانس، فوق (نرم افزار -كامپيوتر :31464-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سخت افزار -كامپيوتر :31463-)نس، فوق ليسانس، دكتريليسا(اناليزسيستم
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم كامپيوتر:32173-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار:31887-)ليسانس، دكتري

 11036 11مامور حراست مامور حراست زاهدان-سيستان و بلوچستان زن/ مرد  1

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(پژوهش علوم اجتماعي:30234-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ارتباطات:30053: هاي تحصيلي مجاز رشته
روان شناسي :30517-)ليسانس، دكتريليسانس، فوق (روان شناسي تربيتي:30513-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جامعه شناسي:30356
ليسانس، فوق (مطالعات اجتماعي:31108-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم ارتباطات اجتماعي:30735-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(عمومي

-)، فوق ليسانس، دكتريليسانس(روانشناسي صنعتي و سازماني:31522-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روانشناسي شخصيت:31521-)ليسانس، دكتري
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جمعيت شناسي-علوم اجتماعي:31639-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جامعه شناسي-علوم اجتماعي:31635
 )تريليسانس، فوق ليسانس، دك(علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي:32137-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مردم شناسي-علوم اجتماعي:31640
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 هاي شركت سهامي برق منطقه اي غرب فهرست شغل محل
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 11037 11كارشناس امور اداري امور اداري كرمانشاه-كرمانشاه زن/ مرد  5

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت اجرايي:31021-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (MBAمديريت :31018: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، (مديريت بيمه:31035-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت بازرگاني:31034-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت استراتژيك:31023

ليسانس، فوق (دولتي گرايش مديريت منابع انساني مديريت:31495-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)فوق ليسانس، دكتري
مديريت دولتي گرايش مديريت :31930-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش تشكيالت و روش ها:31909-)ليسانس، دكتري

 )يسانس، دكتريليسانس، فوق ل(مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطالعات مديريت:32083-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تحول

 11038 11حسابدار  امور مالي كرمانشاه-كرمانشاه زن/ مرد  3

مديريت :31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابرسي:30410-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابداري:30408: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ماليمديريت دولتي گرايش مديريت :32132-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(صنعتي

 11039 11مهندس برق برق ايالم-ايالم مرد 1

مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و :32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرتتكنولوژي برق گرايش :32123-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع

 11040 11مهندس برق برق كرمانشاه-كرمانشاه مرد 7

مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و :32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرتتكنولوژي برق گرايش :32123-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع

 كرمانشاه-كرمانشاه زن/ مرد  1
كارشناس شبكه و سخت 

 افزار
 11041 11كارشناس شبكه

مهندسي فناوري :31280-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)(IT(تكنولوژي ارتباطات و فن اوري اطالعات :30334: هاي تحصيلي مجاز رشته
كاربرد كامپيوتر و :31447-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار:31347-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (اطالعات

ليسانس، فوق (نرم افزار -كامپيوتر :31464-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سخت افزار -كامپيوتر :31463-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اناليزسيستم
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم كامپيوتر:32173-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(كامپيوتر گرايش نرم افزارمهندسي :31887-)ليسانس، دكتري

 
 هاي شركت سهامي برق منطقه اي فارس فهرست شغل محل

كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 11042 11 حسابدار امور مالي شيراز-استان فارس زن/ مرد  4

مديريت :31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابرسي:30410-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابداري:30408: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش مديريت مالي:32132-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(صنعتي

 11043 11خدمات مالي مسئول امور مالي شيراز-استان فارس زن/ مرد  2

مديريت :31034-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابرسي:30410-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابداري:30408: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، فوق ليسانس، (ماليمديريت :31074-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(بازرگاني
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش مديريت مالي:32132-)دكتري

 11044 11مهندس برق برق شيراز-استان فارس مرد 4

 مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و:32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تكنولوژي برق گرايش قدرت:32123-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع

 11045 11مهندس برق برق كازرون-استان فارس مرد 1

مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و :32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تكنولوژي برق گرايش قدرت:32123-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع
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 هاي شركت سهامي برق منطقه اي فارس فهرست شغل محلادامه 
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 11046 11مهندس برق برق بوشهر-بوشهر مرد 5

مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و :32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تكنولوژي برق گرايش قدرت:32123-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع

 11047 11مهندس برق برق كنگان-بوشهر مرد 1

مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و :32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تكنولوژي برق گرايش قدرت:32123-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع

 شيراز-استان فارس زن/ مرد  1
كارشناس شبكه و سخت 

 افزار
 11048 11كارشناس شبكه

مهندسي فناوري :31280-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)(IT(تكنولوژي ارتباطات و فن اوري اطالعات :30334: هاي تحصيلي مجاز رشته
كامپيوتر و  كاربرد:31447-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار:31347-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اطالعات

ليسانس، فوق (نرم افزار -كامپيوتر :31464-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سخت افزار -كامپيوتر :31463-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اناليزسيستم
 )ليسانس، دكتريليسانس، فوق (علوم كامپيوتر:32173-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار:31887-)ليسانس، دكتري

 11049 11مامور حراست مامور حراست شيراز-استان فارس مرد 1

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(پژوهش علوم اجتماعي:30234-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ارتباطات:30053: هاي تحصيلي مجاز رشته
روان شناسي :30517-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تربيتيروان شناسي :30513-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جامعه شناسي:30356
ليسانس، فوق (مطالعات اجتماعي:31108-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم ارتباطات اجتماعي:30735-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(عمومي

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تي و سازمانيروانشناسي صنع:31522-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روانشناسي شخصيت:31521-)ليسانس، دكتري
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جمعيت شناسي-علوم اجتماعي:31639-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جامعه شناسي-علوم اجتماعي:31635
 )انس، فوق ليسانس، دكتريليس(علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي:32137-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مردم شناسي-علوم اجتماعي:31640

 
 هاي شركت سهامي برق منطقه اي گيالن فهرست شغل محل

كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 11050 11كارشناس امور اداري امور اداري رشت-گيالن مرد 1

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت اجرايي:31021-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (MBAمديريت :31018: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، (مديريت بيمه:31035-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت بازرگاني:31034-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت استراتژيك:31023

ليسانس، فوق (دولتي گرايش مديريت منابع انساني مديريت:31495-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)فوق ليسانس، دكتري
مديريت دولتي گرايش مديريت :31930-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش تشكيالت و روش ها:31909-)ليسانس، دكتري

 )يسانس، دكتريليسانس، فوق ل(مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطالعات مديريت:32083-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تحول

 11051 11حسابدار  امور مالي رشت-گيالن زن/ مرد  1

مديريت :31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابرسي:30410-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابداري:30408: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ماليمديريت دولتي گرايش مديريت :32132-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(صنعتي

 11052 11مهندس برق برق رشت-گيالن مرد 4

مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و :32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )فوق ليسانس، دكتري ليسانس،(تكنولوژي برق گرايش قدرت:32123-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع

 11053 11كارشناس حقوقي كارشناس حقوقي رشت-گيالن مرد 1

حقوق :30435-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق خصوصي:30431-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق:30417: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق عمومي:31686-)ليسانس، دكتريليسانس، فوق (علوم قضايي:30804-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قضايي

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق محيط زيست:32084
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 هاي شركت سهامي برق منطقه اي مازندران فهرست شغل محل
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

11كارشناس برنامه و بودجه اقتصاد ساري-مازندران زن/ مرد  1 11054 

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي:30161-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اقتصاد:30063: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، فوق (حسابرسي:30410-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (حسابداري:30408-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توسعه اقتصادي و برنامه ريزي:30308

مديريت :31021-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(MBAمديريت :31018-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم اقتصادي:30742-)ليسانس، دكتري
ليسانس، فوق ليسانس، (مديريت بازرگاني:31034-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت استراتژيك:31023-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اجرايي
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش مديريت مالي:32132-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)دكتري

 11055 11حسابدار  امور مالي ساري-مازندران زن/ مرد  1

مديريت :31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابرسي:30410-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (حسابداري:30408: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش مديريت مالي:32132-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(صنعتي

 11056 11مهندس برق برق ساري-مازندران مرد 2

مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و :32073-)فوق ليسانس، دكتريليسانس، (قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تكنولوژي برق گرايش قدرت:32123-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع

 11057 11مهندس برق برق ساري-مازندران زن/ مرد  1

مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و :32073-)ليسانس، دكتري ليسانس، فوق(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تكنولوژي برق گرايش قدرت:32123-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع

 
 هاي شركت سهامي برق منطقه اي هرمزگان فهرست شغل محل

محل كد شغل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

ازمايشگاه فيزيك و شيمي بندرعباس-هرمزگان زن/ مرد  1 كارشناس ازمايشگاه فيزيك 
 11و شيمي

11058 

 -شيمي :30677-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(شيمي تجزيه:30676-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(شيمي الي:30674: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(شيمي كاربردي:30684-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(شيمي محض:30678-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (فيزيك

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي شيمي:31879

 11059 11كارشناس امور اداري امور اداري بندرعباس-هرمزگان زن/ مرد  2

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت اجرايي:31021-)فوق ليسانس، دكتريليسانس، (MBAمديريت :31018: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، (مديريت بيمه:31035-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت بازرگاني:31034-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت استراتژيك:31023

ليسانس، فوق (مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني:31495-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)فوق ليسانس، دكتري
مديريت دولتي گرايش مديريت :31930-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش تشكيالت و روش ها:31909-)ليسانس، دكتري

 )يسانس، فوق ليسانس، دكتريل(مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطالعات مديريت:32083-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تحول

 11060 11حسابدار  امور مالي بندرعباس-هرمزگان زن/ مرد  2

مديريت :31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابرسي:30410-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابداري:30408: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(گرايش مديريت ماليمديريت دولتي :32132-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(صنعتي

 11061 11خدمات مالي مسئول امور مالي بندرعباس-هرمزگان زن/ مرد  1

مديريت :31034-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابرسي:30410-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابداري:30408: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، فوق ليسانس، (مديريت مالي:31074-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)دكتري ليسانس، فوق ليسانس،(بازرگاني
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش مديريت مالي:32132-)دكتري

 11062 11مهندس برق برق بندرعباس-هرمزگان مرد 3

مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و :32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تكنولوژي برق گرايش قدرت:32123-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع
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 هاي شركت سهامي برق منطقه اي هرمزگان فهرست شغل محلادامه 
كد شغل محل شغلعنوان  شغليخوشه عنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 11063 11مهندس برق برق بندرلنگه-هرمزگان مرد 2

مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و :32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرتتكنولوژي برق گرايش :32123-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع

 11064 11مهندس برق برق حاجي اباد-هرمزگان مرد 1

مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و :32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرتتكنولوژي برق گرايش :32123-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع

 11065 11مهندس برق برق قشم-هرمزگان مرد 1

مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و :32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرتتكنولوژي برق گرايش :32123-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع

 بندرعباس-هرمزگان زن/ مرد  1
كارشناس شبكه و سخت 

 افزار
 11066 11كارشناس شبكه

مهندسي فناوري :31280-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)(IT(تكنولوژي ارتباطات و فن اوري اطالعات :30334: هاي تحصيلي مجاز رشته
كاربرد كامپيوتر و :31447-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي كامپيوتر گرايش سخت افزار:31347-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (اطالعات

ليسانس، فوق (نرم افزار -كامپيوتر :31464-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سخت افزار -كامپيوتر :31463-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اناليزسيستم
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم كامپيوتر:32173-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(كامپيوتر گرايش نرم افزارمهندسي :31887-)ليسانس، دكتري

 11067 11مامور حراست مامور حراست بندرعباس-هرمزگان زن/ مرد  1

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اجتماعيپژوهش علوم :30234-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ارتباطات:30053: هاي تحصيلي مجاز رشته
روان شناسي :30517-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روان شناسي تربيتي:30513-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جامعه شناسي:30356
ليسانس، فوق (يمطالعات اجتماع:31108-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم ارتباطات اجتماعي:30735-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(عمومي

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روانشناسي صنعتي و سازماني:31522-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روانشناسي شخصيت:31521-)ليسانس، دكتري
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جمعيت شناسي-علوم اجتماعي:31639-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جامعه شناسي-علوم اجتماعي:31635
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي:32137-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مردم شناسي-علوم اجتماعي:31640

 

 هاي شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان فهرست شغل محل
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 11068 11كارشناس امور اداري امور اداري اهواز-خوزستان زن/ مرد  2

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت اجرايي:31021-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(MBAمديريت :31018: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، (مديريت بيمه:31035-)ليسانس، دكتريليسانس، فوق (مديريت بازرگاني:31034-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت استراتژيك:31023

ليسانس، فوق (مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني:31495-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)فوق ليسانس، دكتري
ريت دولتي گرايش مديريت مدي:31930-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش تشكيالت و روش ها:31909-)ليسانس، دكتري

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطالعات مديريت:32083-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تحول

 11069 11حسابدار  امور مالي اهواز-خوزستان زن/ مرد  1

مديريت :31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابرسي:30410-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (حسابداري:30408: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش مديريت مالي:32132-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(صنعتي

 مرد 2
تاسيسات آبي و برق آبي -تانخوزس

 استان
 11070 11مهندس برق برق

مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و :32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع
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 هاي شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان فهرست شغل محلادامه 
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

11كارشناس روابط عمومي  روابط عمومي اهواز-خوزستان زن/ مرد  1 11071 

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(برنامه ريزي امور فرهنگي:30156-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(امور فرهنگي:30112: هاي تحصيلي مجاز رشته
 -علوم ارتباطات اجتماعي :30737-)فوق ليسانس، دكتريليسانس، (روزنامه نگاري:30525-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روابط عمومي:30503
ليسانس، فوق (مديريت امور فرهنگي:31029-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(فرهنگ و ارتباطات:30904-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(نگاري روزنامه

ليسانس، فوق (تباطات اجتماعي گرايش روابط عموميرشته علوم ار:31702-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي:31051-)ليسانس، دكتري
معارف اسالمي گرايش تبليغ و :32136-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم اجتماعي گرايش ارتباطات اجتماعي:31905-)ليسانس، دكتري

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ارتباطات

 11072 11برنامه ريزيكارشناس  كارشناس برنامه ريزي اهواز-خوزستان زن/ مرد  1

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي:31051: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، (ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم:32142-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع :31240

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه:32143-)فوق ليسانس، دكتري

 -اهواز-خوزستان مرد 1
كارشناس تحليل گر و 
 برنامه نويس سيستم

گر سيستم كارشناس تحليل 11073 

 محل خدمت واحد حراست شركت مي باشد: تذكر 
 اي مهندسي فناوري اطالعات گرايش سيستم هاي چند رسانه:30840 -)يسانس، فوق ليسانس، دكتريل(انفورماتيك:30121: هاي تحصيلي مجاز رشته

 برنامه ريزي و تحليل سيستم ها -مهندسي صنايع :31237-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(معماري كامپيوتر:31138-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(
مهندسي نرم :31340-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع :31240-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(

مهندسي :31350-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(معماري سيستم هاي كامپيوتري -مهندسي كامپيوتر :31348-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(افزار
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(كاربرد كامپيوتر و اناليزسيستم:31447-)فوق ليسانس، دكتري ليسانس،(كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي و رباتيك

ليسانس، فوق ليسانس، (مهندسي فناوري اطالعات گرايش طراحي و توليد نرم افزار:31535-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(نرم افزار -كامپيوتر :31464
ليسانس، (مهندسي سيستم -مهندسي صنايع :31868-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هاي نرم افزاريمهندسي كامپيوتر گرايش سيستم :31832-)دكتري

مهندسي :31887-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم هاي اطالعاتي:31873-)فوق ليسانس، دكتري
ليسانس، فوق ليسانس، (مهندسي فن اوري اطالعات گرايش شبكه هاي كامپيوتري:31910-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(كامپيوتر گرايش نرم افزار

مهندسي كامپيوتر گرايش سيستم هاي نرم :32159-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي فناوري اطالعات گرايش معماري سازماني:31914-)دكتري
ليسانس، فوق ليسانس، (مهندسي كامپيوتر گرايش نظريه هاي محاسبات و الگوريتم:32160-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(افزاري و الگوريتم و محاسبات

ليسانس، (مهندسي صنايع گرايش اتوماسيون:32162-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي كامپيوتر گرايش الگوريتم و محاسبات:32161-)دكتري
ليسانس، فوق ليسانس، (علوم كامپيوتر:32173-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي كامپيوتر گرايش هوش مصنوعي:32172-)فوق ليسانس، دكتري

 )دكتري

 11074 11كارشناس حقوقي كارشناس حقوقي اهواز-خوزستان زن/ مرد  3

حقوق :30435-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق خصوصي:30431-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق:30417: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق عمومي:31686-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم قضايي:30804-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قضايي

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق محيط زيست:32084

 مرد 2
تاسيسات آبي و برق آبي -خوزستان

 استان
 11075 11مهندس مكانيك  مكانيك

مهندسي مكانيك گرايش تبديل :31906-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي مكانيك گرايش حرارت سياالت:31327: هاي تحصيلي مجاز رشته
مهندسي مكانيك گرايش :32138-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي مكانيك گرايش حرارتي:31907-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(انرژي

 -مهندسي مكانيك:32140-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي مكانيك گرايش طراحي:32139-)ق ليسانس، دكتريليسانس، فو(برودتي
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(نيروگاه
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 هاي شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان فهرست شغل محلادامه 
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 11076 11مهندس منابع آب  منابع آب ادارات منابع آب استان-خوزستان مرد 1

ليسانس، فوق (مهندسي عمران گرايش سازهاي هيدورليكي:31258-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(زمين شناسي:30548: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش منابع آب:32079-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (مهندسي منابع آب:31303-)ليسانس، دكتري

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش رودخانه:32082-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش سد و شبكه:32080
ليسانس، فوق (هيدرولوژي:32087-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(هيدروژيولوژي:32086-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي ابشناسي:32085

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي رودخانه و سواحل:32089-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت منابع آب:32088-)ليسانس، دكتري
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ساختمان هاي آبيمهندسي عمران گرايش :32108-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي عمران گرايش آب:32106

 11077 13مهندس منابع آب  منابع آب اهواز-خوزستان زن/ مرد  1

ليسانس، فوق ليسانس، (سازه -مهندسي عمران :31257-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(رودخانه -مهندسي عمران :31254: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، فوق (مهندسي عمران گرايش عمران:31262-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(گرايش سازهاي هيدورليكيمهندسي عمران :31258-)دكتري

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي آب -مهندسي عمران :31266-)ليسانس، دكتري

 
 ايران حرارتي برقمادر تخصصي توليد نيروي  هاي شركت فهرست شغل محل

كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

11كارشناس برنامه و بودجه اقتصاد تهران-تهران مرد 1 11078 

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي:30161-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اقتصاد:30063: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، فوق (حسابرسي:30410-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابداري:30408-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ريزيتوسعه اقتصادي و برنامه :30308

مديريت :31021-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(MBAمديريت :31018-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم اقتصادي:30742-)ليسانس، دكتري
ليسانس، فوق ليسانس، (مديريت بازرگاني:31034-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت استراتژيك:31023-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اجرايي
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش مديريت مالي:32132-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)دكتري

 11079 11حسابدار  امور مالي تهران-تهران مرد 4

مديريت :31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابرسي:30410-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابداري:30408: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش مديريت مالي:32132-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(صنعتي

 11080 11خدمات مالي مسئول امور مالي تهران-تهران مرد 2

مديريت :31034-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابرسي:30410-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابداري:30408: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، ليسانس، فوق (مديريت مالي:31074-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(بازرگاني
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش مديريت مالي:32132-)دكتري

 11081 11مهندس برق برق تهران-تهران مرد 2

مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و :32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تكنولوژي برق گرايش قدرت:32123-)ليسانس، دكتريليسانس، فوق (توزيع

11كارشناس روابط عمومي  روابط عمومي تهران-تهران مرد 1 11082 

-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (برنامه ريزي امور فرهنگي:30156-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(امور فرهنگي:30112: هاي تحصيلي مجاز رشته
 -علوم ارتباطات اجتماعي :30737-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روزنامه نگاري:30525-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روابط عمومي:30503
 ليسانس، فوق(مديريت امور فرهنگي:31029-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(فرهنگ و ارتباطات:30904-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(نگاري روزنامه

ليسانس، فوق (رشته علوم ارتباطات اجتماعي گرايش روابط عمومي:31702-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي:31051-)ليسانس، دكتري
معارف اسالمي گرايش تبليغ و :32136-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم اجتماعي گرايش ارتباطات اجتماعي:31905-)ليسانس، دكتري

 )س، فوق ليسانس، دكتريليسان(ارتباطات

www.PnuNews.com

http://www.pnunews.com


114 

 هاي شركت سهامي سازمان توسعه برق ايران فهرست شغل محلادامه 
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 11083 11كارشناس برنامه ريزي كارشناس برنامه ريزي تهران-تهران مرد 1

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(دولتيمديريت :31051: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، (ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم:32142-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع :31240

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روژهمهندسي صنايع گرايش مديريت پ:32143-)فوق ليسانس، دكتري

 11084 11مامور حراست مامور حراست تهران-تهران مرد 2

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(پژوهش علوم اجتماعي:30234-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ارتباطات:30053: هاي تحصيلي مجاز رشته
روان شناسي :30517-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(شناسي تربيتيروان :30513-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جامعه شناسي:30356
ليسانس، فوق (مطالعات اجتماعي:31108-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم ارتباطات اجتماعي:30735-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(عمومي

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سي صنعتي و سازمانيروانشنا:31522-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روانشناسي شخصيت:31521-)ليسانس، دكتري
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جمعيت شناسي-علوم اجتماعي:31639-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جامعه شناسي-علوم اجتماعي:31635
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(گيعلوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهن:32137-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مردم شناسي-علوم اجتماعي:31640

 11085 11مهندس مكانيك  مكانيك تهران-تهران مرد 1

طراحي  -مهندسي مكانيك :31331-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي مكانيك گرايش حرارت سياالت:31327: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تبديل انرژيمهندسي مكانيك گرايش :31906-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جامدات

 

 فهرست شغل محل شركت سهامي مديريت شبكه برق ايران
كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 11086 11مهندس برق برق تهران-تهران مرد 2

مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و :32073-)ليسانس، دكتريليسانس، فوق (قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تكنولوژي برق گرايش قدرت:32123-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع

 
 توانير  -هاي شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران   فهرست شغل محل

كد شغل محل شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

11كارشناس برنامه و بودجه اقتصاد تهران-تهران زن/ مرد  2 11087 

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي:30161-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اقتصاد:30063: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، فوق (حسابرسي:30410-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابداري:30408-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(برنامه ريزيتوسعه اقتصادي و :30308

مديريت :31021-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(MBAمديريت :31018-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم اقتصادي:30742-)ليسانس، دكتري
ليسانس، فوق ليسانس، (مديريت بازرگاني:31034-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت استراتژيك:31023-)يليسانس، فوق ليسانس، دكتر(اجرايي
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش مديريت مالي:32132-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)دكتري

 11088 11امور اداريكارشناس  امور اداري تهران-تهران زن/ مرد  2

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت اجرايي:31021-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(MBAمديريت :31018: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، (بيمهمديريت :31035-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت بازرگاني:31034-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت استراتژيك:31023

ليسانس، فوق (مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني:31495-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)فوق ليسانس، دكتري
مديريت دولتي گرايش مديريت :31930-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش تشكيالت و روش ها:31909-)ليسانس، دكتري

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي گرايش سيستم هاي اطالعات مديريت:32083-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(تحول
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 توانير  -هاي شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران   فهرست شغل محلادامه 
شغل محلكد  شغلعنوان  خوشه شغليعنوان  محل خدمت جنس پذيرش تعداد

 11089 11حسابدار  امور مالي تهران-تهران زن/ مرد  5

مديريت :31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابرسي:30410-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حسابداري:30408: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )فوق ليسانس، دكتريليسانس، (مديريت دولتي گرايش مديريت مالي:32132-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(صنعتي

 11090 11مهندس برق برق تهران-تهران زن/ مرد  9

مهندسي برق گرايش شبكه هاي انتقال و :32073-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قدرت -مهندسي برق :31167: هاي تحصيلي مجاز رشته
 )ليسانس، دكتريليسانس، فوق (تكنولوژي برق گرايش قدرت:32123-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(توزيع

 11091 11كارشناس برنامه ريزي كارشناس برنامه ريزي تهران-تهران زن/ مرد  2

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت صنعتي:31065-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي:31051: هاي تحصيلي مجاز رشته
ليسانس، (ها مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم:32142-)فوق ليسانس، دكتريليسانس، (مديريت سيستم و بهره وري -مهندسي صنايع :31240

 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(مهندسي صنايع گرايش مديريت پروژه:32143-)فوق ليسانس، دكتري

 11092 11كارشناس حقوقي كارشناس حقوقي تهران-تهران زن/ مرد  1

حقوق :30435-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق خصوصي:30431-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق:30417: هاي تحصيلي مجاز رشته
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(حقوق عمومي:31686-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم قضايي:30804-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(قضايي

 )كتريليسانس، فوق ليسانس، د(حقوق محيط زيست:32084

 تهران-تهران زن/ مرد  1
كارشناس شبكه و سخت 

 افزار
 11093 11كارشناس شبكه

مهندسي فناوري :31280-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)(IT(تكنولوژي ارتباطات و فن اوري اطالعات :30334: هاي تحصيلي مجاز رشته
كاربرد كامپيوتر و :31447-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سخت افزارمهندسي كامپيوتر گرايش :31347-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اطالعات

ليسانس، فوق (نرم افزار -كامپيوتر :31464-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(سخت افزار -كامپيوتر :31463-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(اناليزسيستم
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم كامپيوتر:32173-)ق ليسانس، دكتريليسانس، فو(مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار:31887-)ليسانس، دكتري

 11094 11مامور حراست مامور حراست تهران-تهران مرد 1

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(پژوهش علوم اجتماعي:30234-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(ارتباطات:30053: هاي تحصيلي مجاز رشته
روان شناسي :30517-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روان شناسي تربيتي:30513-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(شناسيجامعه :30356
ليسانس، فوق (مطالعات اجتماعي:31108-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم ارتباطات اجتماعي:30735-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(عمومي

-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(روانشناسي صنعتي و سازماني:31522-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(صيتروانشناسي شخ:31521-)ليسانس، دكتري
-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جمعيت شناسي-علوم اجتماعي:31639-)ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(جامعه شناسي-علوم اجتماعي:31635
 )ليسانس، فوق ليسانس، دكتري(علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي:32137-)دكتريليسانس، فوق ليسانس، (مردم شناسي-علوم اجتماعي:31640
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 هاي اجرايي كشور نام آزمون استخدامي متمركز براي دستگاه تقاضانامه ثبت
  1394ماه سال  بهمندر 

 :اطالعات فردي

 ):فاميلي(نام خانوادگي  -2 :نام -1

 :كدملي -4 :نام پدر-3

 :شماره شناسنامه - 6مرد                      زن   :   جنسيت -5

 سال ماه روز :تاريخ تولد -7

  13 
                  متاهل               مجرد    :وضعيت تاهل -8

 :مواردي كه به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد -1-7

   ) معاف از شرايط حداكثر سني(درصد باالتر 25فرزند جانباز باالتر  - 3) معاف از شرايط حداكثر سني(درصد و باالتر  25همسر جانباز -  2) معاف از شرايط حداكثر سني(جانباز : جانبازان -1

   )  معاف از شرايط حداكثر سني(ي يكسال اسارت فرزند آزاده باال- 6)  معاف از شرايط حداكثر سني(همسر آزاده باالي يكسال اسارت - 5)  معاف از شرايط حداكثر سني(آزاده : آزادگان -4

  ) ميزان مدت حضور(رزمنده گان با سابقه كمتر از شش ماه حضور داوطلبانه -  8) معاف از شرايط حداكثر سني(رزمندگان  رزمنده با حداقل سابقه شش ماه حضور داوطلبانه  -7

 ت جبهه به ماه مد

 :شهرستان محل تولد-10                                                       :            استان محل تولد -9

  زرتشتي  مسيحي  كليمي  اسالم  :دين-11

تاريخ پايان   كارت پايان خدمت :وضعيت نظام وظيفه-12

 :خدمت

 سال ماه روز

 سال ماه روز :        تاريخ صدور كارت معافيت كارت معافيت دائم    

   

 هستم : داوطلب چپ دست-13

 : داوطلب متقاضي استفاده از سهميه ايثارگران-14

   ) معاف از شرايط حداكثر سني(رزمنده با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه -      3فرزند آزاده كمتر از يكسال اسارت -    2درصد 25فرزند جانباز زير   -1

   همسر رزمنده با سابقه شش ماه حضور داوطلبانه   -                             5فرزند رزمنده با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه   -4

 سال ماهمدت سابقه  :خدمت :شماره شناسه قراردادي عنوان سازمان                      :شاغل قراردادي در-15

  

      معلول جسمي حركتي             كم شنوا          ناشنوا            كم بينا           نابينا   :معلوليتنوع  -16

 نياز به منشي ندارم      نياز به منشي دارم  :17با توجه به نوع معلوليت در بند  -17

 :مشخصات تحصيلي داوطلب

 :عنوان رشته تحصيلي  -           19دكتري تخصصي  دكتري  فوق ليسانس   ليسانس  كارداني :آخرين مدرك تحصيلي -18

 : موسسه اخذ مدرك تحصيلي -21 :گرايش -20

 سال ماه روز :تاريخ فراغت از تحصيل -22

   

 صحيح اعشار :معدل آخرين مدرك تحصيلي -23

  

 درخواست شغل

 :عنوان خوشه شغلي -24

 : انتخابيكد شغل محل  -25

 :تقاضا مورد محل :درخواست مورد شغل :دستگاه نام
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 .)نام در نظر گرفته مي شود دفترچه راهنماي ثبت 4صفحه  احتساب داوطلب بومي صرفاً  بر اساس توضيحات(  :   داوطلب بومي-26

    بومي        غير بومي 

 : بومي استان

 . بامحل موردتقاضايكي بودن استان محل تولدداوطلب ياهمسروي 

 محل استانبا) بازنشسته يا و شاغل از اعم( مسلح نيروهاي يا و دولت پيماني و رسمي كارمندان فرزندان و همسريكسان بودن محل تقاضاي 

  .آنان بازنشستگي يا فعلي خدمت

 استان در متناوب يا متوالي صورت به داوطلب) هدانشگا يا و دبيرستان راهنمايي، ابتدايي،( يتحصيل سنوات از سال )4(ر چها حداقلطي شدن 

  .تقاضا مورد محل

 .  تقاضا مورد محل ستانا در براي داوطلب  بيمه حق پرداخت سابقه سال) 4( چهار حداقل داشتن

 . تقاضا مورد محل ستانا در همسر داوطلب يا و مادر پدر، براي بيمه حق پرداخت سابقه سال ) 4( چهار حداقلداشتن 

 : بومي شهرستان

  .تقاضا مورد محل شهرستان با وي همسر يا داوطلب تولد محل شهرستانيكي بودن 

 شهرستان با) بازنشسته يا و شاغل از اعم( مسلح نيروهاي يا و دولت پيماني و رسمي كارمندان فرزندان و همسريكسان بودن محل تقاضاي 

 . آنان بازنشستگي يا فعلي خدمت محل

 در متناوب يا متوالي صورت به داوطلب)هدانشگا يا و دبيرستان راهنمايي، ابتدايي،(يتحصيل سنوات از سال) 4( چهار حداقلطي شدن 

 . تقاضا مورد محل شهرستان

 .  تقاضا مورد محل شهرستان در براي داوطلب بيمه حق پرداخت سابقه سال ) 4( چهار حداقلداشتن 

 .  تقاضا مورد محل شهرستان در همسر داوطلب يا و مادر پدر،براي  بيمه حق پرداخت سابقه سال ) 4( چهار حداقلداشتن 

امتيازات بومي و كاركنان قراردادي در استخراج فهرست اسامي چندبرابر براي داوطلباني اعمال خواهد گرديد كه حدنصاب  :تذكر 

 .الزم را كسب كرده باشند
 

 انتخاب هاي دوم تا چهارم

 :محل مورد تقاضا :شغل مورد درخواست  :دستگاهنام -2

 :محل مورد تقاضا :شغل مورد درخواست :نام دستگاه-3

 :محل مورد تقاضا :شغل مورد درخواست :نام دستگاه-4

 :اطالعات تكميلي

):جهت تعيين حوزه امتحاني(كد و عنوان استان محل اقامت  -27    :كد و عنوان شهرستان محل اقامت   

 :كد پستي ده رقمي :ادامه آدرس كامل پستي

  :شماره تلفن همراه :كد شهرستان  :شماره تلفن ثابت -28

 ): Email(آدرس پست الكترونيكي  -29
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