ردیف
1

2

3

کارگروه

املاک

حقوقی و قرارداها

رشته شغلی

شرایط احراز

-1کارشناس ارزیابی خسارت

دارا بودن گواهی نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا هم تراز در یکی از رشته
های تحصیلی گروه حقوق-عمران (کلیه گرایشها )

-2کارشناس ثبت اسناد و ملاک

دارا بودن گواهی نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا هم تراز در یکی از رشته
های تحصیلی گروه حقوق وگروه معارف اسلامی

-1کارشناس حقوقی

دارا بودن دانشنامه دکترا  ،فوق لیسانس یا لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی گروه
حقوق

 -2مسئول ابلاغ و اجراء

دارا بودن گواهینامه دیپلم  ،فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس در رشته تحصیلی گروه امور
اداری و مدیریت ،امور مالی و حسابداری ،حقوق ،علوم اجتماعی ،اقتصاد

-1کاردان امور حمل و نقل

دارا بودن دانشنامه لیسانس و یا گواهینامه فوق دیپلم در رشته تحصیلی حمل و نقل جاده
ای (بهره برداری )،ترافیک ،عمران (رشته های مرتبط )،برنامه ریزی و مهندسی ترابری

 -2کارشناس امور حمل و نقل

دارا بودن دانشنامه لیسانس و یا گواهینامه فوق دیپلم در رشته تحصیلی حمل و نقل جاده
ای (بهره برداری )،ترافیک ،عمران (رشته های مرتبط )،برنامه ریزی و مهندسی ترابری

-1کارشناس بهداشت و محیط

دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری یا همتراز در یکی از رشته های
تحصیلی بهداشت محیط ،بهداشت حرفه ای  ،حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین ،
بهداشت عمومی ،آموزش بهداشت دارا بودن مدرک تحصیلی فوق لیسانس در یکی از رشته
های مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی به شرط دارا بودن لیسانس بهداشت یا یکی از
گرایشهای آن ،آلودگی محیط زیست ،مهندسی محیط زیست

 -2کارشناس حفاظت کار

دارا بودن دانش نامه دکترا ،فوق لیسانس یا لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی
مهندس صنایع (بازرسی فنی ،ایمنی صنعتی )،بهداشت حرفه ای و بهداشت محیط
،مهندسی برق (الکترونیک قدرت )،مهندسی ایمنی و بازرسی فنی (ایمنی و حفاظت ،
بازرسی فنی ) ،تولید صنعتی (تکنو لوژی صنعتی )،بهداشت محیط ،بهداشت صنعتی ،ایمنی
و بهداشت صنعتی ،کارشناس حفاظت و بهداشت کار ،بهداشت حرفه ای ،فنی صنایع
0ایم نی صنعتی)کارشناس حفاظت و بهداشت کار ،بهداشت حرفه ای ،فنی صنایع (ایمنی
صنعتی ) ،مهندسی مکانیک (تاسیسات و تهویه ،/مهندسی عمران  ،مهندسی برق
(الکترونیک  -قدرت )  ،بهداشت محیط ،مهندسی پزشکی (بیو الکتریک )  ،مهندسی ایمنی

حمل و نقل ترافیک

 -3کارشناس خاک شناسی و
حاصلخیزی خاک
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 -4کارشناس محیط زیست

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس  ،فوق لیسانس یا دکتری در یکی از رشته های
تحصیلی مهندسی طراحی محیط زیست ،برنامه ریزی و مدیریت آموزش محیط زیست
،زیست شناسی با گرایش علوم گیاهی ،علوم جانوری ،میکرو بیولوژی،علوم دریایی اقیانوسی
،محیط زیست ،شیلات ،زراعت و اصلاح نباتات ،باغبانی  ،گیاه پزشکی  ،زراعت ،آبیاری
،آبخیزداری،خاک شناسی ،مرتعداری،مهندسی فضای سبز ،مهندسی شیمی با گرایش آب و
فاضلاب ،برنامه ریزی شهری و منطقه ای ،مهندسی آب  ،بهداشت محیط ،دامپزشکی ،علوم
آزمایشگاهی ،ژنتیک ،مهندسی مکانیک گرایش (مکانیک در طراحی جامدات ،مکانیک در
حرارت و سیالات ،ساخت و تولید ،شیمی کاربردی

 -5کارشناس امور باغبانی

دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری و یا هم تراز در یکی از رشته
های تحصیلی مطلوب باغبانی و یا یکی از رشته های تحصیلی مرتبط زراعت و اصلاح نباتات
،اصلاح نباتات ،جنگلداری ،مهندسی فضای سبز ،مهندسی تولیدات گیاهی ،آبیاری

خدمات و محیط زیست
شهری

دارا بودن دانشنامه لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در رشته های تحصیلی مطلوب خاک
شناسی ،مرتع و آبخیزداری و یا یکی از رشته های تحصیلی مرتبط آبیاری ،زراعت و اصلاح
نباتات ،باغبانی ،زمین شناسی  ،زیست شناسی با گرایش علوم گیاهی  ،بیابان زدایی

 -6کارشناسی بررسی آفات و
بیماریهای گیاهی

دارا بودن دانشنامه لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در رشته های تحصیلی مطلوب گیاه
پزشکی ،بیماری شناسی گیاهی ،زیست شناسی با گرایش های (علوم گیاهی -ژنتیک )،گیاه
شناسی ،علوم آزمایشگاهی ،حشره شناسی کشاورزی و یا یکی از رشته های تحصیلی مرتبط
بیو شیمی ،شیمی ،انگل شناس ی ،زیست شناسی ،تولیدات گیاهی ،باغبانی ،زراعت

 -7کارشناس هیدروئولوژی

دارا بودن گواهی نامه دکترا ،فوق لیسانس یا لیسانس دریکی از رشته های تحصیلی جغرافیا
(اقلیم -هیدرو لوژی ،ژئومور فو لوژی،طبیعی)،اقلیم شناسی ،زمین شناسی (ژئوشیمی)،علوم
زمین (آب شناسی و زمین شناسی)،هیدرو گرافی (آب نگاری)،مهندسی عمران (مهندسی
آب)،فتو گرامتری (نقشه برداری هوایی)مهندسی آب (آبهای سطحی و آبهای زیرزمینی
)،عمران (آبشناسی آبهای زیر زمینی )

-8کارشناس آزمایشگاه کشاورزی

دارا بودن دانشنامه لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در رشته های تحصیلی مطلوب ،زیست
شناسی با گرایش های (علوم گیاهی -ژنتیک )،گیاه پزشکی ،علوم آزمایشگاهی ،خاک
شناسی و یا یکی از رشته های تحصیلی مرتبط بیو شیمی ،شیمی ،تغذیه،زیست شناسی

-9کارشناس آزمایشگاه شیمی و
فیزیک و مکانیک خاک

 - 10کارشناس صنایع کشاورزی

دارا بودن دانشنامه لیسانس  ،فوق لیسانس  ،دکترا در یکی از رشته های تحصیلی مطلوب
مهندسی کشاورزی ،علوم و صنایع غذایی ،تولیدات گیاهی ،علوم دامی  ،صنایع کشاورزی و
یا یکی از رشته های تحصیلی مرتبط علوم تغذیه ،شیمی

 -1حسابدار

دارا بودن گواهی نامه فوق دیپلم یا کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری یا همتراز در
یکی از رشته های گروه تحصیلی امور اداری و مدیریت ،امور مالی و حسابداری ،اقتصاد

 -2حسابرس

دارا بودن گواهی نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری یا همتراز در یکی از رشته
های تحصیلی گروه امور اداری و مدیریت ،امور مالی و حسابداری ،اقتصاد  ،حسابرسی

 -3کارشناس بازرگانی داخلی

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی
،مدیریت بازرگانی ،علوم اقتصادی  ،اقتصاد ،اقتصاد بازرگانی ،امور گمرکی ،مدیریت گرایش
گمرک ،مدیریت بیمه ،معارف اسلامی مدیریت بازرگانی

-4کارشناس برنامه و بودجه

دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری یا همتراز در یکی از رشته های
تحصیلی گروه اقتصاد  ،امور مالی و حسابداری  ،مدیریت مالی  ،حسابرسی  ،کامپیوتر در
امور مالی ،امور اداری و مدیریت

 -5مسئول خدمات مالی

دارا بودن گواهی نامه فوق دیپلم یا کارشناسی در یکی از رشته های گروه تحصیلی امور
اداری و مدیریت ،امور مالی و حسابداری

-6کارشناس مطالعات اقتصادی

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس  ،فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی
گروه اقتصاد

-1کاردان راه و ساختمان

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس در رشته تحصیلی مهندسی عمران
(کلیه گرایشها)،عمران (پل سازی و ابنیه فنی ،نقشه برداری ،؛ژئودزی ،روسازی و زیر سازی
راه ،آزمایشگاعی عمران ،کارتو گرافی ،ساختمانهای بتنی،عمران روستایی ،فتو گرامتری
،کارهای عمومی ساختمان ،ساختمانهای آبی ،سد و شبکه ،راه سازی) ،نقشه برداری
،ساختمان سازی و معماری

مالی و اقتصادی
5

6

فنی و مهندسی(عمران)
-2کاردان نقشه بردار

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا گواهی نامه فوق دیپلم در یکی از رشته های تحصیلی
مهندسی عمران (نقشه برداری ،فتوگرامتری )،مهندسی عمران (کارتو گرافی و ژئودزی ،
فوتوگرافی ،نقشه برداری)،نقشه برداری  ،نقشه کشی  ،عمران

 -3مهندس راه و ساختمان

دارا بودن دانشنامه لیسانس  ،فوق لیسانس یا دکتری در یکی از رشته های تحصیلی
مهندسی عمران (کلیه گرایشها)،مدیریت پروژه و ساخت ،راه و ساختمان (کلیه
گرایشها)،معماری،نقشه برداری،طراحی محیط

-1کاردان تاسیسات

 -2کاردان مکانیک
فنی و مهندسی
7

(مکانیک،تاسیسات و
برق)

دارا بودن دانشنامه لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در رشته های تحصیلی خاک شناسی
،مهندسی معدن (مکانیک سنگ )،مهندسی عمران (مکانیک خاک و پی ،سازه ،خاک ،راه
،عمران )،شیمی ،علوم زمین ،رسوب شناسی و سنگ شناسی ،چینه شناسی )فیزیک ،زمین
شناسی ،مکانیک خاک ،شیمی ،بیولوژی

 -3مهندس تاسیسات

 -4مهندس مکانیک

 -5مهندس برق

دارا بودن دانشنامه فوق دیپلم ،لیسانس و گواهینامه فوق دیپلم در یکی از رشته های
تحصیلی  :تاسیسات (کلیه گرایشها )  ،مهندسی مکانیک ( تاسیسات حرارتی و برودتی ،
تاسیسات )  ،مکانیک ( تاسیسات بهداشتی و گاز رسانی )  ،نقشه کشی صنعتی  ،نقشه
کشی عمومی ( نقشه کشی و طراحی صنعتی )  ،برق صنعتی  ،تاسیسات الکتریکی صنعتی
 ،کنترل صنعتی و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز
دارا بودن دانشنامه فوق دیپلم ،لیسانس  ،فوق لیسانس یا دکتری در یکی از رشته های
تحصیلی مهندسی مکانیک (کلیه گرایشها)،مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی و طراحی
جامدات )،مهندسی مکانیک (ساخت و تولید )،مهندسی ماشینهای کشاورزی ،مکاترونیک ،
مکانیک ماشینهای کشاورزی ،مهندسی مکانیک (نیروگاه )
دانشنامه لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی علمی -
کاربردی عمران (شبکه های آب و فاضلاب )،تاسیسات (کلیه گرایشها)،مهندسی مکانیک
(تاسیسات حرارتی و برودتی ،تاسیسات )
دارا بودن دانشنامه لیسانس  ،فوق لیسانس یا دکتری در یکی از رشته های تحصیلی
مهندسی مکانیک (کلیه گرایشها)،مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی و طراحی جامدات
)،مهندسی مکانیک (ساخت و تولید )،مهندسی ماشینهای کشاورزی ،مکاترونیک ،مکانیک
ماشینهای کشاورزی ،مهندسی مکانیک (نیرو گاه )
دارا بودن گواهی نامه دکترا ،فوق لیسانس یا لیسانس دریکی از رشته های تحصیلی
مهندسی برق (کلیه گرایشها )

-1کاردان ارتباطات و مخابرات
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فنی و مهندسی(ارتباطات
-2کارشناس ارتباطات و مخابرات

دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری و یا هم ترازدر یکی از رشته
های تحصیلی ،مخابرات (کلیه گرایشها)،برق (مخابرات دریایی)،مهندسی برق (الکترونیک ،
سیستمهای دیجیتال )،کارشناس کاربردی مخابرات (سوئیچ وانتقال )،مخابرات و الکترونیک
دریایی،مهندسی مخابرات (اطلاعات الکترونیک )،کنترل و علائم  ،مکاترونیک

-1کارتوگراف

دارا بودن دانشنامه لیسانس  ،فوق لیسانس یا دکتری کار توگراف ،تولید نقشه و اطلاعات
جغرافیایی  ،سیستمهای اطلاعات جغرافیایی ، GISمهندسی عمران(سنجش از راه
دور)،فتوگرامتری (نقشه برداری هوایی)،هیدرو گرافی (آبنگاری)،مهندسی نقشه برداری
(ژئودزی)،کاداستر،جغرافیا (کارتوگرافی)

-2کارشناس شهرسازی

دارا بودن دانشنامه لیسانس  ،فوق لیسانس یا دکتری در یکی از رشته های تحصیلی
شهرسازی ،طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای ،عمران (گرایش عمران)،جغرافیا و
برنامه ریزی شهری ،مهندسی عمران گرایشهای (مدیریت ساخت ،سازه ،زلزله و راه)طراحی
محیط

-3کارشناس امور هنری

دارا بودن دانشنامه لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در رشته های تحصیلی در یکی از رشته
های تحصیلی هنری حسب تخصص مورد نیاز

-4نقشه بردار

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس  ،فوق لیسانس یا دکتری در یکی از رشته های
تحصیلی مهندسی عمران (نقشه برداری ،فتوگرامتری و سیستمهای اطلاعاتجغرافیایی
)، GISمهندسی نقشه برداری(کارتو گرافی و ژئودزی)،نقشه برداری هوایی،عکس برداری
هوایی

-5آرشیتکت

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکتری در یکی از رشته های تحصیلی
شهرسازی-معماری-مهندسی عمران (سازه های هیدرولیکی-سازه -زلزله -مدیریت ساخت
 عمران و ساختمان)-طراحی فضاهای آموزشی-طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای -طراحی محیط

-1کارشناس سمعی بصری

دارا بودن دانشنامه لیسانس  ،فوق لیسانس یا دکتری در یکی از رشته های تحصیلی
تکنولوژی آموزشی و برق (الکترونیک)  ،فیزیک  ،صدا و تصویر  ،سینما و تلوزیون

-2عکاس و فیلمبردار

دارا بودن گواهی نامه فوق دیپلم ،لیسانس و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی
عکاسی ،فیلم برداری ،ارتباط تصویری ،تدوین (فیلم نامه نویسی)،کارشناس فیلم سازی
(تدوین)،عکاسی خبری و مرمت آثار فرهنگی (فیلم و عکس )

و مخابرات)

9

شهرسازی و معماری

10

فرهنگی و هنری

11

ورزشی و اجتماعی

دارا بودن دانشنامه فوق دیپلم،کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری و یا هم ترازدر یکی
از رشته های تحصیلی ،مخابرات (کلیه گرایشها)،برق (مخابرات دریایی)،مهندسی برق
(الکترونیک ،سیستمهای دیجیتال )،کارشناس کاربردی مخابرات (سوئیچ وانتقال )،مخابرات
و الکترونیک دریایی،مهندسی مخابرات (اطلاعات الکترونیک )،کنترل و علائم  ،مکاترونیک

-3کارشناس امور فرهنگی

دارا دانش نامه دکترا ،فوق لیسانس یا لیسانس در یکی از رشته های گروههای امور
فرهنگی و علوم اجتماعی و رشته های تحصیلی ،تاریخ ،دین شناسی ،الهیات و معارف
اسلامی (تاریخ و تمدن ملل اسلامی )،زبان خارجی بین المللی ،علوم سیاسی و روابط بین
الملل،ادبیات فارسی ،فلسفه ،روانشناسی ،تاریخ ،جغرافیا ،علوم اجتماعی و الهیات و معارف
اسلامی

-4کتابدار

دارا بودن دانشنامه دکترا ،فوق لیسانس یا لیسانس یا گواهی نامه فوق دیپلم در یکی از
رشته های تحصیلی (کتابدار ،علوم کتابداری واطلاع رسانی و برنامه ریزی کتابداری

-1کارشناس امورورزشی

دارا بودن دانشنامه دکترا ،فوق لیسانس یا لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی گروه امور
تربیت بدنی

-2کارشناس مطالعات اجتماعی

دارا بودن گواهی نامه دکترا ،فوق لیسانس یا لیسانس دریکی از رشته های تحصیلی گروه
علوم اجتماعی،گروه روانشناسی -روزنامه نگاری ،مطالعات خانواده ،مدیریت دولتی

-3مدد کار اجتماعی

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس ،فوق لیسانس و یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی
،گروه روانشناسی مددکار اجتماعی ،علوم اجتماعی (خدمات اجتماعی )،مطالعات خانواده
«مطالعات زنان در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد (گرایشهای زن و خانواده ،حقوق
زن در اسلام و تاریخ زنان »

-4کارشناس روابط عمومی

دارا بودن گواهی نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری یا همتراز در یکی از رشته
های تحصیلی مدیریت امور فرهنگی،برنامه ریزی امور فرهنگی ،امور فرهنگی ،فرهنگ و
زبان های باستانی ایران،فرهنگ و ارتباطات ،زبان و ادبیات فارسی،زبان و ادبیات عرب ،علوم
ارتباطات اجتما عی(روابط عمومی ) ،علوم ارتباطات  ،علوم اجتماعی(ارتباطات اجتماعی) ،
علوم ارتباطات اجتماعی(روزنامه نگاری )  ،مدیریت دولتی
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فناوری اطلاعات (اپراتور)
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فناوری اطلاعات

-5کارشناس مدارک و مطبوعات

دارا بودن گواهی نامه دکترا ،فوق لیسانس یا لیسانس دریکی از رشته های تحصیلی علوم
ارتباطات اجتماعی (روزنامه نگاری )،ارتباطات اجتماعی ،فرهنگ و ارتباطات  ،امور فرهنگی
 ،خبر نگاری (ورزشی ،سیاسی،فرهنگی ،اجتماعی ،هنری) ،

-6امور دینی

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی
گروه معارف اسلامی ،گروه حقوق ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

-7کارشناس امور خبری

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی
علوم ارتباطات اجتماعی (روزنامه نگاری) ،عکاسی  ،مترجمی خبر ،خبر نگاری (ورزشی
،سیاسی،فرهنگی ،اجتماعی ،هنری)،علوم سیاسی ،اندیشه سیاسی در اسلام ،زبان های
خارجی یا مترجمی و رشته های تحصیلی گروه های علوم اجتماعی و اقتصاد و رشته
تحصیلی مدیریت دولتی مشروط

 -1اپراتور

-1کارشناس امور سخت افزار
رایانه

-2کارشناس تحلیل گر سیستم

(رایانه و شبکه)
-3کارشناس شبکه

 -4کاردان شبکه

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس  ،فوق دیپلم در یکی از رشته های تحصیلی علوم
کامپیوتر ،کاردانی سخت افزار کامپیوتر  ،کاردانی نرم افزار کامپیوتر  ،کاردانی فنی برق
(گرایش مخابرات)  ،برنامه نویسی یا کاربرد کامپیوتر
دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی
مهندسی کامپیوتر گرایش (سخت افزار ،معماری کامپیوتر )،برق ،تعمیرات سخت افزار ،
کاربرد کامپیوتر  ،کامپیوتر گرایش سخت افزار  ،برق گرایش ( قدرت  -مخابرات-الکترونیک
)  ،رشته های تحصیلی مرتبط مهندسی کامپیوتر گرایش (نرم افزار ) ،علوم کامپیوتر،
دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری و یا هم تراز در یکی از رشته
های تحصیلی مهندسی کامپیوتر گرایش (نرم افزار ،معماری سیستم های کامپیوتر ،سیستم
های نرم افزاری ،هوش مصنوعی رباتیک ،نظریه های محاسبات و الگوریتم ) انفورماتیک
مهندسی سیستم ،،علوم کامپیوتر ،مهندسی نرم افزار ،کامپیوتر -نرم افزار ،مهندسی فناوری
اطلاعات گرایش های (طراحی و تولید نرم افزار ،معماری سازمانی ،مدیریت سیستمهای
اطلاعاتی ،شبکه های کامپیوتر ی،سیستم های چند رسانه ای ،مخابرات امن ،معماری
کامپیوتر  ،مهندسی صنایع گرایش (برنامه ریزی وتحلیل سیستم ها ،مدیریت سیستم و
بهره وری  ،برنامه ریزی و مدیریت تولید  ،تحقیق در عملیات  ،مهندسی سیستم ،اتو
ماسیون ) ،علوم کامپیوتر ،کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم ،کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم
،انفورماتیک ،آمار و کامپیوتر ،ریاضی و علوم کامپیوتر ،مهندسی  ،ITریاضی ،فیزیک
،مدیریت گرایش (مدیریت سیستمها ،تحقیق در عملیات ،مدیریت تولید عملیات ) ،آمار
کاربردی
دارا بودن دانشنامه لیسانس  ،فوق لیسانس یا دکتری در یکی از رشته های تحصیلی
مهندسی کامپیوتر گرایش (نرم افزار سخت افزار ،معماری سیستم های کامپیوتر ،سیستم
های نرم افزاری ،هوش مصنوعی و رباتیک  ،سیستم های نرم افزاری و الگوریتم  ،الگوریتم و
محاسبات ،نظریه های مح اسبات و الگوریتم ،تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات
،مدیریت خدمات و توسعه فناوری اطلاعات  ،انفورماتیک  ،علوم کامپیوتر  ،مهندسی
سیستم  ،مهندسی صنایع گرایش ( برنامه ریزی و تحلیل سیستمها ،مدیریت سیستم و بهره
وری ،برنامه ریزی و مدیریت تولید  ،اتوماسیون ،تحقیق در عملیات  ،مهندسی سیستمهای
اقتصادی و اجتماعی  ،مهندسی سیستم  ،کامپیوتر و آنالیز سیستم ،کاربرد کامپیوتر و آنالیز
سیستم ،انفورماتیک ،آمار و کامپیوتر ،ریاضی و علوم کامپیوتر ،تجزیه و تحلیل سیستمها ،
مهندسی برق گرایش ( الکترونیک  ،قدرت ،مخابرات )  ،مدیریت  ، ITمهندسی IT
دارا بودن مدرک لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی کامپیوتر گرایش (نرم
افزار ،سخت افزار،معماری سیستم های کامپیوتر ،سیستم های نرم افزاری ،هوش مصنوعی و
رباتیک ،سیستم های نرم افزاری و الگوریتم و محا سبات ،الگوریتم و محاسبات ) ،نظریه
های محاسبات و الگوریتم ،علوم کامپیوتر ،مهندسی نرم افزار ،کامپیوتر-نرم افزار  ،کاربرد
کامپیوتر و آنالیز سیستم ،انفورماتیک ،آمار و کامپیوتر ،ریاضی و علوم کامپیوتر ،آمار
کاربردی  ،مدیریت مهندسی  ، ITمدیریت  ، ITتجزیه و تحلیل سیستم ها  ،فیزیک ،
مهندسی صنایع گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها  ،مدیریت سیستم و بهره وری ،
برنامه ریزی و مدیریت تولید دارا بودن مدرک فوق دیپلم در یکی از رشته های کاربرد
کامپیوتر ،علوم کامپیوتر  ،کامپیوتر گرایش سخت افزار و نرم افزار  ،نرم افزار کامپیوتر  -نرم
افزار سیستم
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-1کارشناس امور اداری

دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری یا همتراز در یکی از رشته های
تحصیلی گروه امور اداری و مدیریت  ،مهندسی صنایع  ،اقتصاد  ،برنامه ریزی آموزشی

-2کارشناس امور آموزشی

دارا بودن گواهی نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری یا همتراز در یکی از رشته
های تحصیلی علوم تربیتی و مدیریت و برنامه ریزی آموزشی  ،تکنولوژی آموزشی ،
تحقیقات آموزشی  ،برنامه ریزی درسی  ،علم تربیتی  ،مدیریت آموزشی  ،برنامه ریزی
آموزشی  ،مدیریت منابع انسانی  ،تعلیم و تربیت اسلامی ،فلسفه و تاریخ تعلیم و تربیت
،تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش ،سنجش و اندازه گیری ،روان شناسی تربیتی و آمار و
سنجش و آموزش

-3کارشناس امور پژوهشی

دارا بودن دانشنامه دکتری یا فوق لیسانس در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت
 ،علوم اجتماعی ,برنامه ریزی آموزشی

 -4کارشناس برنامه ریزی

دارا بودن دانشنامه لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در رشته های تحصیلی مدیریت کلیه
گرایشها  ،اقتصاد شهری و منطقه ای  ،توسعه اقتصادی و برنامه ریزی  ،برنامه ریزی
سیستمهای اقتصادی ،جغرافیا و برنامه ریزی شهری ،مهندسی عمران  ،حمل و نقل و
ترافیک  ،یا یکی از رشته های تخصصی دستگاه با تایید کمیته اجرایی طرح طبقه بندی
مشاغل

-5متصدی امور دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا دریکی از
رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت صنعتی ،مدیریت و برنامه
ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری
،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش ،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسلامی ،علوم اسلامی -
اقتصاد ،اقتصاد و معارف اسلامی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها
،مدیریت مالی ،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ،
کامپیوتر  ،فناوری اطلاعات

-6مسئول دفتر

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های امور اداری و
مدیریت ،گروه خدمات اداری  ،علوم اجتماعی  ،حقوق  ،روانشناسی

-7مسئول خدمات اداری

گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس در یکی از رشته های گروه امور اداری ومدیریت
،اقتصاد ،امور مالی و حسابداری ،رشته تحصیلی کاردانی مدیریت امور دفتری و منشی گری

-8مترجم

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس یا دکتری در یکی از رشته های زبان
خارجی مورد نیاز و یا مترجمی آنها

-9کارگزین

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکتری در یکی از
رشته های گروه امور اداری و مدیریت  ،اقتصاد  ،امور مالی و حسابداری

برنامه ریزی وتوسعه

