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 باسمه تعالی
 : مقدمه

استاي در رهاي توزیع نیروي برق، آب و فاضالب شهري و مدیریت تولید برق (نیروگاه) شامل شرکتهاي وابسته (غیردولتی) شرکت
هاي وابسته (غیردولتی)، عمومی شرکتتحقق اهداف و وظایف خود و به استناد مجوزهاي استخدامی صادره و براساس موافقت مجمع

مورد تأیید وزارت علوم تحقیقات و فنّاوري، از طریق برگزاري  عالیها و مؤسسات آموزشالتحصیالن دانشگاهاز بین فارغ نفر را 1557تعداد 
ده در به ترتیب باالترین نمرات اخذ ش آزمون استخدامی کتبی (عمومی و تخصصی)، مصاحبه و گزینش پس از کسب نمره حد نصاب

نماید. در بخش اول، شرایط عمومی استخدام، در بخش دوم، شرایط اختصاصی آزمون کتبی ( عمومی و تخصصی ) و مصاحبه استخدام می
 گردد. هاي قانونی اعالم میاستخدام و در بخش سوم، امتیازات و سهمیه

 

 اول ـ توضیحات عمومی: بخش
 شرایط عمومی استخدام:

 داشتن تابعیت ایران  -1
 انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم براي آقایان   -2
 و دخانیات   عدم اعتیاد به مواد مخدر  -3
 نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر  -4
 شوندداشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی براي انجام کاري که استخدام می -5
 شناخته شده در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایراناعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان  -6
 التزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران -7
 محل مورد تقاضا  دارا بودن شرایط احراز شغل متناسب با جداول نیازهاي استخدامی براي شغل -8
 ها نداشتن منع قانونی براي استخدام و تعهد خدمتی به دیگر سازمان -9

 هاي اجرایی و یا کارکنان مدت معین / دائم ن استخدام نباید از مستخدمین رسمی و پیمانی دستگاهداوطلبا -10
 هاي وابسته (غیردولتی) زیرمجموعه صنعت آب و برق و یا بازخرید خدمت باشند. شرکت          
 هاي عمومی به تأیید گزینش پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبهاحراز صالحیت -11
 

 بخش دوم ـ شرایط اختصاصی استخدام:
 داشتن مدرك تحصیلی متناسب با مقطع، رشته و گرایش تحصیلی اعالم شده در جداول نیازهاي استخدامی   -1
 )26/7/1362 (متولدین بعد از تاریخ ارشد و باالترسال براي مقطع کارشناسی 35 حداکثر  )26/7/1365 (متولدین بعد از تاریخ سال براي مقطع کارشناسی 32حداکثر   )26/7/1367 (متولدین بعد از تاریخ سال براي مقطع کاردانی 30 حداکثر  داشتن شرایط سنی به شرح زیر: -2

داوطلبان روزبرگزاري   سن محاسبه و وظیفهنظام خدمت پایان و دائم معافیت ،التحصیلیفارغ تاریخ محاسبه براي عمل مالك :تذکر
 باشد. ) می26/7/1397( آزمون

 شود:صالح به حداکثر سن افزوده میموارد زیر به شرط ارائه تأییدیه معتبر از مراجع ذي -2-1
درصــد به باال و فرزندان و همســر آزادگان که حداقل   25جانبازان، آزادگان، همســر و فرزندان شــهدا، فرزندان و همســر جانبازان  - الف

شش        یک سابقه حداقل  سارت دارند، و رزمندگان با  سابقه ا سن معاف      سال و باالتر  شرط حداکثر  ضور داوطلبانه در جبهه، از  ماه ح
 باشند.  می
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 ماه حضور داوطلبانه در جبهه به میزان مدت حضور در جبهه.  رزمندگان با سابقه کمتر از شش -ب 
 ماه 24مدت انجام خدمت سربازي، حداکثر به مدت  -ج 
جدول شماره یک این اطالعیه به میزان سابقه مورد تایید توسط شرکت مربوطه مشروط به ارائه تأییدیه سازمان         3مشمولین ردیف   -د 

 هاي بیمه معتبرمربوط و گواهی پرداخت حق بیمه به سازمان
هاي تابعه (دولتی) اعم از نیروهاي انجام کار معین،  سابقه کار در شرکت  جدول شماره یک این اطالعیه و دارندگان   4مشمولین ردیف   - ه

هاي وابسته (غیردولتی) اعم از تأمین نیروي انسانی، شرکتی، حجمی و   شرکت قرارداد کارگري، طرحی، شرکتی ( تعاونی و حجمی ) و  
سازمان مربوط و گواهی پرداخت حق بیمه   سال مشروط به ارائه تأیید   15طرحی زیرمجموعه صنعت آب و برق حداکثر  به میزان   یه 

 هاي بیمه معتبربه سازمان
، 1هاي مربوط به جدول شماره وظیفه و تأییدیهالزم به ذکر است گواهی فراغت از تحصیل داوطلبان، کارت مربوط به وضعیت نظام
ها در روز تطبیق مدارك ارائه گردد. هر یک از دیهبایستی حداکثر تا روز برگزاري آزمون آماده و صادر شده باشد و به همراه سایر تأیی

نام، اطالعات نادرست و جعلی ارائه نموده و یا واقعیتی را کتمان نموده باشد و به سبب این اطالعات پذیرفته داوطلبان که به هنگام ثبت
اقدام الزم  النی نمودن فرآیند استخدام،شوند، هر زمان که غیرواقعی بودن اطالعات مشخص شود، قبولی ایشان ملغی بوده و به لحاظ طو

 طبق قوانین و مقررات به عمل خواهد آمد.

 
 نام: ثبت مراحل

 یاینترنت نامثبت فرم تکمیل -1
 هشد اسکن عکس فایل -2

 نامثبت برنامه طریـق از ارسـال براي را آن فایل و نموده اسکن ،زیر مشخصات با را خود پرسنلی عکس قطعه یک بایستمی داوطلب
 نماید:  آماده اینترنتی

 رخ)د. (عکس تمامباش شده گرفته جاري سال در که 443 عکس -
 .باشد JPG فرمت با باید فقط شده اسکن عکس -
 .باشد 4004300پیکسل و حداکثر  3003200 حداقل باید شده اسکن عکس اندازه -
 .باشد لکه هرگونه و منگنه مهر، اثر فاقد و مشخص واضح، باید داوطلب تصویر -
 .باشد بیشتر کیلوبایت 70 از نباید عکس شده ذخیره فایل حجم -
 .باشد شده حذف باید شده اسکن عکس زاید هايحاشیه -
 .باشد سفید زمینه داراي و رنگی عکس االمکانحتی -
 اصل از است الزم داوطلبان و باشدنمی قبول قابلو ...)  شناسنامه ملی، کارتی (شناسای هايکارت روي از عکس اسکن: 1ه بصرت 

 د.نماینبه اسکن  اقدام ،فوق توضیحاتبا  مطابقو  عکس
 .باشد مشخص آنان کامل صورت و حجاب با باید خواهران عکس: 2تبصره 
 .گرددمی سلب وي از آزمون در شرکت حق و شده باطل داوطلب نامثبت غیرمعتبر، عکس ارسال درصورت: 3تبصره 

هاي قبلی، درخصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، که این موضوع اکثراً براي وجود آمده در آزمونتوجه به مشکالت بهبا  :مهم تذکر
ماً نسبت نامی، حتگردد که عالوه بر کنترل اطالعات ثبتشود، رخ داده است، تأکید مینام آنان توسط دیگران انجام میداوطلبانی که ثبت

قت نمایید تا اشتباهاً عکس داوطلب دیگري به جاي عکس شما ارسال نگردد. بدیهی است که در صورت ارسال به کنترل عکس ارسالی د
 عکس اشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.
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 نام:اخت وجه ثبتپرد

 انجام خواهد پذیرفت. 28/5/1397شنبه مورخ یکلغایت روز  22/5/1397مورخ دوشنبه صورت اینترنتی از روز نام بهثبت -
صورت الکترونیکی و یا از به هزار) ریال(چهارصد  000/400به مبلغ  نامپرداخت وجه ثبت بایست نسبت بهمتقاضیان واجد شرایط می -

 اقدام نمایند. هاي بانکی متصل به شبکه شتابطریق کارت
ز و ا نموده نام اقداممهلت تعیین شده نسبت به ثبت گردد و متقاضیان باید دروجه تمدید نمیهیچنام بهثبت الزم به توضیح است مدت -

 .موکول نمودن آن به روزهاي پایانی خودداري نمایند
 .خود نگهداري نمایندگیري خود را یادداشت و تا پایان مراحل استخدام نزد پیکد  ،ناممتقاضیان شرکت در آزمون باید پس از پایان ثبت -
 نام شرایط عمومی، اختصاصی، عناوین شغلی و . لذا متقاضیان باید قبل از ثبتترتیب اثر داده نخواهد شد ،هاي ناقصنامه ثبتب -

 د.گردوجه مسترد نمیهیچو وجوه پرداختی به ) را به دقت مطالعه نمایند180الی  16هاي تحصیلی (مندرج در صفحات رشته   
 :دنباش ذیل مدارك داراي برگزاري آزمون زمان درنام نمایند که توانند در این آزمون ثبتانی میداوطلب صرفاً
 مندرج در شرایط احراز مشاغل ذکر شده در دفترچه راهنما. تحصیلیو رشته  دارا بودن مدرك الزم در مقطع -
 ملی کارت -
 دارعکس شناسنامه -
 )برادران دائم (ویژه معافیت یا و عمومی وظیفهنظام خدمت پایان کارت -
 (ویژه داوطلبان ایثارگر) ایثارگري بر دال مدارك -
 )بهزیستی سازمان از معلولیت گواهی ارائه( عادي معلولین بر دال مدارك -
 امتیازات و  یک ددر بن شده ذکرگانه ده بندهاي درمشخص   موارد از یک هر براساس مورد حسب( بودن بومی بر دال مدارك -
 هاي قانونی).سهمیه       
 مدارك دال بر جبران کثرت سن -
 .این اطالعیه 1جدول شماره امتیازات خاص مندرج در هاي مربوط به مشمولین تاییدیه -

 
 نام:نحوه تکمیل تقاضانامه ثبت

 .وارد نماید خواناو کاملبطور شناسنامهبا مطابق راخود پدر امنو  نام ،خانوادگینامموردنظردرمحلبایدداوطلب :3و 2، 1درردیفهاي -1
(ازبکاربردن مد، تشدید،  الف محذوف یا همزه خودداري شود).در صورت وارد نکردن  هرکدام از موارد فوق اجازه ورود به مرحله بعد داده 

 باشد)(تکمیل این بندها اجباري مینشود 
داوطلب بایدکد ملی خودرا که ده رقم می باشد از چپ به راست درمحل مربوط درج نمایدواز درج ممیز و یا خط تیره  :4در ردیف  -2

خودداري نماید.ضمناً داوطلبانی که تاکنون موفق به اخذکارت ملی نشده اند براي اطالع ازشماره کد ملی خود با شماره تلفن گویاي 
 میل این بند اجباري می باشد)( تکتماس حاصل نمایند. 66729593-021

( تکمیل یکی از موارد این مربوط راعالمتگذاري نماید. مربع منحصراً باشد مییا مرد  زن،اینکه باید برحسب داوطلب ،5 ر ردیفد -3
 بند اجباري می باشد )

داوطلب باید ازسمت چپ به راست فقط شماره شناسنامه خودرادرمحل مربوطه درج نمایدو از درج حروف،ممیزویاخط  ،6 درردیف -4
 ( تکمیل این بند اجباري می باشد ) تیره که در بعضی شناسنامه هادرج گردیده خودداري نماید.

 26/07/1367سال (متولدین 30کاردانیارندگان مدرك تحصیلی داوطلب باید تاریخ تولد خودرادرمحل مربوط درج نماید براي د :7در ردیف  -5
سال  35به بعد) و براي مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد و باالتر  26/07/1365سال (متولدین 32به بعد)  و مدرك تحصیلی کارشناسی 

 اري می باشد )( تکمیل این بند اجب درج گردیده است)13به بعد)  (دورقم اول سال تولدیعنی 26/07/1362(متولدین
 .(تکمیل این بند اجباري می باشد) خود را مشخص نماید.تاهل داوطلب می بایست وضعیت  :8درردیف  -6
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 باشد)(تکمیل این بندها اجباري می درج نماید. 3بر اساس جدول شماره داوطلب می بایست استان و شهرستان محل تولد خود را : 9درردیف  -7
 )باشدنماید. (تکمیل یکی از موارد این بند اجباري میمشخص در این بند داوطلب باید دین خود را   :10در ردیف  -8
داوطلبان(مرد) باید وضعیت نظام وظیفه خود را با عالمتگذاري در مربع مربوطه  مشخص نمایند.(تاریخ صدور کارت :11در ردیف  -9

 باشد) (تکمیل این بند براي داوطلبان مرد اجباري می باشد) 26/07/1397پایان خدمت یا کارت معافیت دائم باید قبل از 
 داوطلبان چپ دست می بایست این مربع را عالمتگذاري نمایند: 12درردیف  -10
) و فرزند همکاران ایثارگر 2-13درصد( 5) و 1-13درصد( 25داوطلب چنانچه واجد استفاده از سهمیه هاي ایثارگران  :13در ردیف  -11

 ) می باشد می بایست بند مربوطه را عالمتگذاري نماید.3-13آب و برق( صنعت
ماه حضور داوطلبانه در جبهه می باشد می بایست بند مربوطه را  6داوطلب چنانچه رزمنده با سابقه کمتر از  :14در ردیف  -12

 عالمتگذاري نماید
راهنماي ثبت نام بندمربوطه راعالمتگذاري نماید.(فقط مجاز  ) دفترچه1داوطلب حایزشرایط مندرجات جدول شماره (:15درردیف  -13

 شامل کارکنان صنعت آب وبرق می باشد) 1،2،3،4،6به انتخاب یکی از موارد می باشدضمنابندهاي 
کمیل تشرکتهاي تابعه (دولتی) و یا وابسته (غیر دولتی) را دارند باید این بند را به داوطلبانی که سابقه کار مربوط  :16در ردیف  -14

  نمایند.
 نیاز به منشی رادراین بندمشخص نماید. 1-17داوطلب معلول می بایست نوع معلولیت خود و در ردیف :17درردیف -15
(تکمیل این بند اجباري  المتگذاري مشخص نماید.داوطلب باید آخرین مقطع تحصیلی خود را در محل مربوط با ع :18در ردیف-16

 .می باشد)
 ( تکمیل این بند اجباري می باشد ) داوطلب باید کد و عنوان مدرك تحصیلی خودرا در این محل درج نماید. :19در ردیف -17
 داوطلب می بایست محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی خود را در این قسمت درج نماید. :20در ردیف -18
(تاریخ فارغ التحصیلی باید قبل  داوطلب بایدروز، ماه و سال اخذ مدرك تحصیلی خود را در محل مربوطه درج نماید. :21در ردیف -19
 باشد) ( تکمیل این بند اجباري می باشد ) 26/07/1397از 
 د.داوطلب باید معدل خود را بصورت عدد صحیح و اعشار در محل مربوطه درج نمای :22در ردیف -20
( تکمیل  داوطلب باید کد و عنوان شهرستان محل اقامت جهت تعیین حوزه امتحانی خود را در این قسمت درج نماید.: 23در ردیف -21

 این بند اجباري می باشد )
ره یداوطلب بایدکدپستی دقیق خودراکه یک عدد ده رقمی میباشددرمحل مربوط درج نمایدواز درج ممیز و یاخط ت  : 24در ردیف -22

 خودداري نماید.
( تکمیل این  داوطلب شماره تلفن ثابت با کد شهر  وشماره تلفن همراه خود را در محل مربوط درج نماید.: 26و  25در ردیفهاي -23

 بند اجباري می باشد )
ن نیکی خودرا درایآندسته از داوطلبانی که داراي پست الکترونیکی می باشند از سمت چپ به راست آدرس الکترو:  27در ردیف -24

 ردیف درج نمایند.
( تکمیل این بند داوطلب باید آدرس دقیق پستی خود را مطابق موارد خواسته شده دراین ردیف تکمیل نماید. : 28در ردیف -25

 اجباري می باشد )
بومی می بایست یکی از شغلی خود را مطابق ضوابط اطالعیه استخدام و داوطلب رشته داوطلب باید کد و عنوان : 29در ردیف  -26

 بندها را عالمتگذاري نماید.(مطابق شرایط و ضوابط مندرج در آگهی استخدام)
 

 محل به نام شغل، رشته شغلی، محل خدمت، جنس و ظرفیت پذیرش توجه نمایند.شغل بایست در انتخاب کدداوطلبان میتذکر مهم: 
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 آزمون:  در شرکت کارت دریافت نحوه و آزمون برگزاري زمان
 نشانی به سنجش سازمان سایت روي بر پرینت و مشاهده براي 23/7/1397مورخ دوشنبه  روز از آزمون در شرکت کارت -

www.sanjesh.org  با توجه به آمار  و هااستان مراکزو  تهران در 26/7/1397 مورخپنجشنبه  روز آزمونت. گرف خواهد قرار
و مالك تعیین حوزه امتحانی داوطلبان، شهرستان محل اقامت فعلی  شد خواهد برگزارها کنندگان، حسب مورد در شهرستانشرکت

 هنگام به و درج آزمون در شرکت کارت روي بر آزمون برگزاري محل و شروع ساعت باشد که در تقاضانامه درج خواهند نمود.می
 د.رسی خواهد داوطلبان آگاهی به کارت پرینت
 از پس داوطلبان مدارك و نبوده داوطلبان سوي از ارسالی اطالعات ییدأت منزلهبه آزمون در شرکت کارت صدور است ذکر به الزم      
 .شد خواهد بررسیو سپس به صورت متمرکز در شرکت مادرتخصصی ذیربط  آزمون، ابتدا توسط شرکت متقاضی استخدام مربوط اجراي

 
 هاي قانونیبخش سوم: امتیازات و سهمیه

نمره مکتسبه در آزمون ) 2/1دهم ( دوویک ضریب با شهرستان )، و بومی1/1دهم ( یکویک ضریب با استان بومی داوطلبان نمره
همچنین، امتیاز مربوط به بومی بودن براساس فرم مصاحبه  .گرددمی محاسبه آزمون درالزم نصاب  حد کسب صورت در صرفاًکتبی و 
 گردد.لحاظ میهاي وابسته (غیردولتی) نیز شرکت
 هایی که محل خدمت آنها  شرکت هايمحلشغل براي استخدام متقاضی شهرستان) یا استان بومی از بومی (اعم داوطلبان: 1تذکر

 شد. خواهند برخوردار ) 1/1یک دهم (ودر مرکز استان قرار دارند، صرفاً از امتیاز یک     
 .گردندمی تلقی شهرستان یا استان بومی داوطلب باشند، زیر هايویژگی از یکی داراي حداقل که افراديبومی:  داوطلب

 باشد. یکی استخدام براي موردتقاضا محل شهرستان با وي، همسر یا داوطلب تولد محل شهرستانیک ـ 
 باشد. یکی استخدام براي موردتقاضا محل استان وي، با همسر یا داوطلب تولد محل استاندو ـ 
بازنشسته) و  یا و شاغل از (اعم مسلح نیروهاي هاي اجرایی و یاشاغل در دستگاه پیمانی و کارکنان رسمی فرزندان و همسر سه ـ

 والدین خدمت فعلی یا بازنشستگی محل شهرستانکه هاي تابعه (دولتی) و وابسته (غیردولتی) زیرمجموعه وزارت نیرو شرکت
 باشد. یکی آنان استخدام براي موردتقاضا محل شهرستان با داوطلب

 بازنشسته) یا و شاغل از (اعم مسلح نیروهاي هاي اجرایی و یاشاغل در دستگاه پیمانی و کارکنان رسمی فرزندان و همسر چهار ـ
 والدین خدمت فعلی یا بازنشستگی استان محلکه هاي تابعه (دولتی) و وابسته (غیردولتی) زیرمجموعه وزارت نیرو و شرکت
 باشد. یکی آنان استخدام براي موردتقاضا استان محل با داوطلب

متناوب  یا متوالی صورت به را دانشگاه یا و دبیرستان راهنمایی، تحصیلی (ابتدایی، سنوات از ) سال4چهار ( حداقل داوطلب پنج ـ
 باشد. کرده طی استخدام براي موردتقاضا محل شهرستان در
متناوب  یا متوالی صورت به دانشگاه) را یا و دبیرستان تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، سنوات از ) سال4چهار ( حداقل داوطلب شش ـ

 .باشد کرده طی استخدام براي موردتقاضا محل استان در
 .باشد داشته را استخدام براي موردتقاضا محل شهرستان در بیمه حق پرداخت سابقه ) سال4چهار ( حداقل داوطلبهفت ـ 
 .باشد داشته را استخدام براي موردتقاضا محل استان در بیمه حق پرداخت سابقه ) سال4چهار ( حداقل داوطلب هشت ـ

را  استخدام براي موردتقاضا محل شهرستان در بیمه حق پرداخت سابقه ) سال4چهار ( داوطلب، حداقل همسر یا و مادر پدر،نه ـ 
 باشند. داشته

را  استخدام براي موردتقاضا محل استان در بیمه حق پرداخت سابقه ) سال4چهار ( حداقل داوطلب، همسر یا و مادر پدر،ده ـ 
 باشند. داشته

کدام از مراحل هاي مستقر در استان تهران از امتیاز مربوط به بومی بودن در هیچمحلداوطلبان متقاضی استخدام در شغل :2تذکر
 گردند.استخدام (آزمون کتبی و مصاحبه) برخوردار نمی
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هاي ایالم، کردستان، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان یافته در استانتوسعهجذب داوطلبان استخدام در مناطق کمتر:  3ذکرت
جنوبی، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، چهارمحال و بختیاري و خوزستان صرفاً از میان افراد بومی 

 گیرد. صورت می همان استان
سال خدمت در شهرستان مشخص شده  10شدگان نهایی، ملزم به سپردن تعهد محضري به مدت حداقل الزم به ذکر است قبول: 4تذکر

در صورت انصراف از تعهد خدمتی سپرده شده، ملزم به جبران ضرر و زیان به میزان حداقل دو برابر باشند و از طرف شرکت می
 باشند.خر میکلیه حقوق و مزایاي دریافتی سال آ

 است. احتساب قابل مذکور موارد از یکی توسط بندهاي هفت الی ده، صرفاً در شده تعیین مدت به بیمه حق پرداخت: 5تذکر
 به را بودن بومی مدارك و مستندات برابر ظرفیت،چند فهرست در گرفتن قرار صورت در است الزم بند، این موضوع داوطلبانتوجه: 
شرکت  یا و سنجش سازمان سوي از متعاقباً که استخدامی مصاحبه از قبل و مدارك بررسی زمان در نیازمورد سایر مدارك همراه

 نمایند. ارائه شد، اعالم خواهد متقاضی استخدام
پذیرش در بخش سهمیه آزاد و ایثارگر شهر و جنس  ،استان : با توجه به اینکه در برخی شغل محل ها عنوان شغل،6تذکر

 مشخص شده است.داراي مشابهت کامل می باشند هردو با یک کد 
یابد که ترتیب زیر اختصاص میاز کل نیازهاي استخدامی به ایثارگران و رزمندگان واجد شرایط، به )%30سی درصد (ـ 3

به رقابت بپردازند. انتخاب این داوطلبان در سقف  بایست در آزمون شرکت نموده و در بین خودافراد واجد شرایط می
 ترتیب نمره مکتسبه انجام خواهد شد.هاي بنیاد شهید و امور ایثارگران، بهسهمیه تعیین شده حسب اولویت

) %25رصد (پنج دواز سهمیه استخدامی به جانبازان، آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بیست )%25پنج درصد (وبیست -3-1
 لزممیابد که افراد مذکور، سال و باالتر و خواهر و برادر شهید اختصاص میو باالتر، همسر و فرزندان آزادگان با مدت اسارت یک

هاي بنیاد و با رعایت اولویت پرداخت خواهند رقابت به شرایط واجد ایثارگران بین در و صرفاً باشندمی آزمون در شرکت به
گردند. ایثارگران انتخاب میشهید و امور 

 طریق از استخدامی  يهاسهمیه محل از ایثارگران ایثارگران، جذب و استخدام  امور و شهید بنیاد با آمده بعمل يهاهماهنگی مطابق 
 بالحاظ نمره مکتسبهو در رقابت بین داوطلبان ایثارگر فاقد شغل واجد شرایط هر یک از سهمیه هاي مربوط و  استخدامی آزمون در شرکت

 ذیل ساز و کار توجه به آزمون و رعایت اولویت ایثارگران به میزان حداکثر دو برابر ظرفیت جهت معرفی به مصاحبه استخدامی انجام و با
 پذیرد.می صورت

فرآیند ثبت نام و بهره مند شوند که وضعیت شغلی آنان در  %25ایثارگرانی مجازند از سهمیه استخدامی حداقل  "صرفا نکته مهم:
 برگزاري این آزمون استخدامی در سیستم سجایا ( سیستم جامع اطالعاتی ایثارگران بنیاد شهید ) فاقد شغل ثبت شده باشد.

 بالعکس، یا و ایثارگران سایر درصد 5 استخدامی سهمیه از مندي بهره به درصد ایثارگران مجاز 25سهمیه حداقل  مشمولین الف)
بدیهی  .نماید استفاده شده استخدامی مشخصسهمیه از یک صرفاً بودن، مشمول صورت در تواندمی داوطلب هر عبارت دیگر به باشندنمی

بایستی یکی از مشاغل و یا شغل درصد ایثارگران، جهت استفاده از سهمیه مربوط به خود، می 25است در این صورت مشمولین سهمیه 
 مربوطه در دفترچه را انتخاب نمایند. محل هاي مختص ایثارگران،  در ستون 

 دفترچه راهنمايبه منظور بهره مندي از سهیمه مربوطه صرفاً می بایست نسبت به انتخاب شغل محلهاي مندرج در  ایثارگرانتذکر: 
انتخاب نمایند از سهمیه در صورتیکه از شغل محل هاي سهمیه آزاد  %25(ویژه ایثارگران) اقدام نمایند. ایثارگران مشمول سهمیه ثبت نام 

 ایثارگران حذف خواهند شد فلذا وضعیت آنان در سهمیه آزاد بررسی خواهد شد .
رعایت  با و مقررات و ضوابط درصد ایثارگران، استخدام ایثارگران واجد شرایط مطابق 25 سهمیه مشمولین استخدام و جذب فرایند در ب)

به صورت ضریب توسط بنیاد در اختیار سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد و در نمره ایثارگران که  امور و شهید اولویتهاي بنیاد
 جانبازان، با ترتیب به مشمولین بین این در استخدامی صورت خواهد پذیرفت. اولویت مکتسبه آزمون کتبی داوطلب اعمال می گردد ،

 بیشتر و اسارت سال یک با آزادگان فرزندان و ر اساس درصد جانبازي)باالتر (ب درصد و 25 جانبازان فرزندان شاهد، فرزندان آزادگان،
 شده یاد سهمیه مشمول ایثارگران سایر به تسري قابل مانده سهمیه الذکر فوق ایثارگران بین از سهمیه تکمیل عدم صورت در و باشدمی
که در  شهید) برادر و خواهر بیشتر، و اسارت سال یک با همسر آزادگان باالتر، و درصد 25 جانبازان همسر شهید، همسر به ترتیب (به

 همان شغل محل ثبت نام و در آزمون شرکت نموده اند خواهد بود.
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 امکان از چگونگی اطمینان حصول براي شودمی ایثارگران توصیه درصد 25 استخدامی سهمیه ایثارگران فاقد شغل مشمول کلیه به ج)
بنیادشهید و امور  با مراجعه به سایت ایثار و یا در صورت نیاز به نامثبت از قبل ایثارگران، %25 استخدامی از سهمیه خود منديهبهر

 . نمایند اقدام آن لزوم اصالح صورت در و شغلی خود وضعیت شدن مشخص به نسبت ، پرونده محل ایثارگران
لی که وفق ضوابط جاري بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آندسته از فرزندان شاهد و فرزندان جانبازان و آزادگان از کار افتاده ک د)

ایثارگران قرار نگیرند در صورت شرکت در آزمون و کسب حد نصاب قبولی صرفا  %25مربوطه در اولویت یا در شمول سهمیه استخدامی 
آزاد منظور گردیده و بایستی با  از معافیت شرط حداقل معدل و حداکثر سن بهره مند خواهند شد و سهمیه ثبت نامی آنان به صورت

 داوطلبان آزاد رقابت نمایند.
) در دفترچه %25هاي به عمل آمده با بنیاد شهید و امور ایثارگران سهمیه استخدامی مربوط به ایثارگران ( سهمیه با توجه به هماهنگی ذ)

اي بهره مندي از این سهمیه، بایستی در سیستم سجایا آزمون استخدامی مشخص و از سهمیه داوطلبان آزاد مجزا گردیده و ایثارگران بر
 داراي وضعیت شغلی فاقد شغل باشند. 

 درصد ایثارگران تحت هیچ عنوان قابل تخصیص به سایر ایثارگران و یا داوطلبان آزاد نمی باشد. 25شغل محلهاي مربوطه به سهمیه  :1تذکر
را ندارند و در صورت  %25ایثارگران حق انتخاب شغل محل هاي مربوط به سهمیه درصد سایر  5داوطلبان سهمیه استخدامی  )2تذکر

 ثبت نام از آزمون حذف خواهند شد .
در صورت عدم رعایت موارد فوق مسئولیت آن بعهده داوطلب خواهد بود.   :3تذکر
ها) و همسر و فرزندان آنان نه در جبههماه حضور داوطلبا 6) سهمیه استخدامی به رزمندگان (با سابقه حداقل %5پنج درصد ( -3-2

 یابد. سال اختصاص می) و فرزندان آزادگان با مدت اسارت کمتر از یک%25پنج درصد (وو فرزندان جانبازان زیر بیست
 و خواهر و برادرمرجع صدور تأییدیه معتبر براي ایثارگران (جانبازان و آزادگان و فرزندان و همسران آنها، همسر و فرزندان شهدا  توضیح:

شهید) بنیاد شهید و امور ایثارگران و براي رزمندگان، معاونت نیروي انسانی هر یک از رده هاي نیروهاي مسلح در مورد رزمندگان 
خود ، معاونت نیروي انسانی بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقالب اسالمی در مورد بسیجیان و نیروهاي مردمی و معاونت 

 باشند. انسانی وزارت جهاد کشاورزي در مورد جهادگران می توسعه و منابع
سند راهبردي خدمات رسانی  8/6مدت خدمت کارکنان وظیفه در جبهه بر اساس گواهی مراجع مشخص شده در بند سه چهارم  *

 گردد.به رزمندگان جزء خدمت داوطلبانه تلقی می
ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان آزاد واجد شرایط صورت خواهد گرفت. لذا افرادي ) سهمیه %30درصد (استخدام مازاد بر سی -3-3

 بایستی مشابه سایر داوطلبان آزاد به رقابت بپردازند.هاي مربوط به ایثارگران برخوردار شوند، میکه به هر دلیلی نتوانند از سهمیه
بر دارا بودن الذکر مبنیایثارگران الزم است نسبت به ارائه تأییدیه از مراجع فوق %5و  %25هاي متقاضیان استفاده از سهمیه -3-4

شرایط الزم جهت استفاده از سهمیه مذکور اقدام نمایند. 
تیب ترنظر بهمعلوالن عادي مشروط بر دارا بودن شرایط احراز شغل و برخورداري از توانایی جسمی متناسب با شغل مورد -4

 گردند.هاي قانونی برخوردار میدرصد سهمیه 3 نمره مکتسبه از
ربط، براي معلوالن عادي در زمان بررسی مدارك الزامی است.ارائه گواهی از سازمان بهزیستی و حسب مورد از مراجع ذي

یستی از سازمان بهزمعلوالن و یا جانبازان محترم که مشکل بینایی یا حرکتی دارند، جهت تأمین منشی ضرورت دارد گواهی الزم  توضیح:
سازمان سنجش  15875-1365به آدرس: تهران، صندوق پستی  30/05/1397و یا بنیاد شهید و امور ایثارگران اخذ و حداکثر تا تاریخ 

صورت امکان ارائه هاي وابسته (غیردولتی) وزارت نیرو ارسال نمایند. بدیهی است درغیراینآموزش کشور ـ آزمون استخدامی شرکت
 ت مربوطه در روز برگزاري آزمون میسر نخواهد بود.تسهیال

محل، سهمیه کننده در آزمون همان شغلایثارگران و معلوالن و عدمِ وجود فرد واجد شرایط شرکت %5در صورت عدم تکمیل سهمیه  -6
 یابد. ترتیب نمره مکتسبه اختصاص میمذکور به داوطلبان آزاد به

 هاي تعیین شده ضرایبی اختصاص می یابد که در محاسبه حد نصاب نیز لحاظ می گردد.) براساس اولویت1به مشمولین جدول شماره ( -7
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 امتیازات خاصمشمولین  -1جدول شماره 
  عنوان اولویت 

 غیردولتی) زیرمجموعه صنعت آب و برقوابسته (هاي تابعه (دولتی) و فرزندان کارکنان همکار فوت شده ناشی از کار در حین مأموریت در شرکت 1

2 
سال سابقه کار و کارکنان شرکتی و قراردادي که در حین کار دچار نقص عضو و یا  5زنان شاغل سرپرست خانوار با داشتن حداقل 

عت وابسته (غیردولتی) زیرمجموعه صندولتی) و هاي تابعه (اند (مشروط بر عدم از کارافتادگی) با ارائه تأییدیه شرکتبیماري خاص شده
 تأیید سازمان تأمین اجتماعی آب و برق و گواهی پرداخت سابقه بیمه مورد

 بر موارد فوق، ارائه تأییدیه محاکم قضائی نیز الزامی است. توضیح: درخصوص زنان سرپرست خانوار، عالوه

3 

کارکنان شرکتی شاغل که وظایف پستهاي سازمانی مصوب شرکت متقاضی استخدام را انجام می دهند مشروط بر دارا بودن حداقل 
پرداخت حق بیمه مورد تایید و رضایت شرکت مربوطه از عملکرد ایشان ( ارائه تأییدیه شرکت مذکور ، گواهی سال سابقه کاري ،  5

 معاونت تحقیقات و منابع انسانی ) 16/4/97مورخ  500/22350/97مشمولین بخشنامه شماره 
توضیح: به امتیاز مکتسبه کارکنان مذکور ، امتیاز سنوات تجربی به میزان سابقه کار مورد تایید شرکت مربوطه اضافه می شود که این 

 امتیاز صرفاً براي کارکنان مشمول همان شرکت لحاظ می گردد .

4 
هاي این جدول نمی باشند و کارکنان حجمی و طرحی شاغل در شرکت 3حائز شرایط مندرج در ردیف سایر کارکنان شرکتی که 

مجموعه صنعت آب و برق با ارائه تأییدیه شرکت مذکور و گواهی پرداخت حق بیمه موردتأیید مورد تأیید شرکت زیر غیردولتی)وابسته (
 کت موردتقاضا و شغل مورد تصدي سازمان تأمین اجتماعی متناسب با سابقه کاري در شر

 سال اضافه می شود . 15توضیح: به امتیاز مکتسبه کارکنان مذکور ، امتیاز سنوات تجربی حداکثر به میزان 
 ربط) هاي ذيجزء از قرآن (مشروط بر ارائه تأییدیه از سازمان 15حافظان حداقل  5

6 
تابعه ( دولتی ) یا وابسته ( غیر دولتی ) زیرمجموعه صنعت آب و برق، مشروط بر هاي فرزندان همکاران بازنشسته مؤسسات و شرکت

هاي محل کار از خدمات همکار در طول خدمت رضایت داشته باشند (با ارائه تأییدیه از شرکت محل خدمت آنکه شرکت یا شرکت
 سال سابقه کار در شرکت) 5بر دارا بودن حداقل والدین مبنی

 

 هاي موردنیاز را به شرکت محل استخدام تحویل نمایند.بایست حداکثر تا روز تطبیق مدارك تأییدیهواجدین شرایط می: 1نکته 
 گردند. هاي تعیین شده (باالترین اولویت) برخوردار می، صرفاً از امتیاز یکی از اولویت: هر یک از داوطلبان مشمول جدول فوق2نکته

، فقط در زمان 1، در صورت داشتن یکی از شرایط شش گانه جدول شماره 4و  3الن محترم مشمول بند ایثارگران، رزمندگان و معلو
 مند خواهند شد.رقابت با سایر داوطلبان آزاد، از ضریب مربوط بهره

ان شده ، از می ـ معرفی داوطلبان استخدامی براي انجام مصاحبه تخصصی ( آزمون مهارتی ) حداکثر به میزان دو برابر ظرفیت اعالم 8
ترتیب باالترین نمره آزمون کتبی (مجموع نمره آزمون عمومی و اند، بهافرادي که حد نصاب الزم تعیین شده را کسب کرده

 تخصصی) انجام و اسامی آنان در سایت سازمان سنجش آموزش کشور اعالم خواهد شد. 
آگهی،  تر از مقاطع تحصیلی اعالم شده درو گرایش تحصیلی) و یا پایین مرتبط (رشتهـ در صورتی که داوطلبی با مدارك تحصیلی غیر9   

 در آزمون شرکت نماید، از استخدام و ادامه اشتغال وي در هر مرحله ممانعت به عمل خواهد آمد.
هاي مون رشتهباشند، اجازه شرکت در آزافرادي که داراي مدرك تحصیلی مرتبط یا غیر مرتبط در مقطع کارشناسی و باالتر می -10

کارشناسی را ندارند و در صورت کتمان موضوع، بدون داشتن هرگونه حق اعتراض، قبولی ایشان در هر شغلی تکنسینی و کمک
 .مرحله از آزمون ملغی اعالم خواهد شد
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باشد. یمیسر مشدگان پس از قبولی در آزمون کتبی (عمومی و تخصصی) و طی مراحل مصاحبه و گزینش انتخاب نهایی پذیرفته -11
صالح، از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به اطالع شدگان نهایی پس از تأیید مراجع ذيضمناً اسامی پذیرفته

 داوطلبان خواهد رسید.
 اعالم) مدارك به صورت ناقص، برعهدهمسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی و یا ارسال ( -12

داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون، مصاحبه و جذب محرز شود که داوطلب به اشتباه یا به عمد اطالعات خالف 
واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی استخدام است، از انجام مراحل بعدي ممانعت به عمل می آید و حتی در صورت 

 گردد. بالاثر میصدور حکم استخدامی، حکم مزبور لغو و 
ها و ضوابط بومی) ارائه نموده و یا واقعیتی نام، اطالعات نادرست و جعلی (بخصوص در موارد مربوط به سهمیهکه به هنگام ثبت داوطلبانی -13

و به  لغو شده را کتمان نموده باشند و به سبب این اطالعات پذیرفته شوند، هر زمان که غیرواقعی بودن اطالعات مشخص شود، قبولی آنها
اقدام الزم طبق قوانین و مقررات به عمل خواهد آمد. لذا ضرورت دارد داوطلبان دقت الزم را در  لحاظ طوالنی نمودن فرآیند استخدام،

 زمان ثبت نام براي درج و ارائه اطالعات بعمل آورند.

  د) مواد آزمون:
 شد. خواهد داده اختصاصی سؤال دفترچه یک و عمومی سؤال دفترچه یک داوطلبان، از یک هر به

 شود: می تعیین زیر شرح به عمومی آزمون مواد -الف
 ) I.C.D.Lگانه هاي هفتفنّاوري اطالعات (مهارت -1
 ریاضی و آمار مقدماتی  -2
 زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش -3
 *معارف اسالمی -4
 ی ـ عمومی انگلیس زبان -5
 اساسی قانون و اجتماعی دانش عمومی، اطالعات -6
 هوش و استعداد شغلی -7
-هاي معارف اسالمی معاف بوده و دراینهاي دینی مصرح در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران از پاسخگویی به سؤالاقلیت -*

 ها محاسبه خواهد شد.صورت، نمره مکتسبه این داوطلبان براساس مجموع تراز شده سایر سؤال

 مواد آزمون تخصصی:  -ب
 مشخص شده است. 2هاي شغلی، در جدول شماره مواد آزمون تخصصی براي هر یک از رشته 

مشاغل، براساس  یا شغلی هايرشته با متناسب تخصصی هايمهارت و دانش براساس آزمون تخصصی هايحیطه هايسؤالم: مه تذکر
 .شد خواهد تهیه 2مواد آزمون مندرج در جدول شماره 

نام نمایند که عنوان مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و گرایش رشته تحصیلی آنها توانند در این آزمون ثبتداوطلبان صرفاً در صورتی می
 در شرایط احراز مشاغل اعالم شده در آگهی استخدامی، ذکر شده باشد.
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 هـ) نحوه محاسبه ضرایب دروس و نمره کل سازي: 
دروس اختصاصی بصورت جداگانه محاسبه خواهد شد و ضرایب دروس براي هر درس سئواالت عمومی و نمره کل دروس عمومی و  -1

 ) خواهد بود.1اختصاصی ضریب یک (
) براي نمره کل اختصاصی 2) براي نمره کل عمومی، و ضریب دو (1نمره کل اولیه داوطلبان براساس میانگین وزنی با ضریب یک ( -2

 محاسبه خواهد شد.

محل، در ردیف معرفی شدگان کل مالك تعیین حدنصاب خواهد بود و داوطلبان فاقد حدنصاب الزم در هر کدشغلنمره: این تبصره
 براي انجام مراحل مصاحبه قرار نخواهند گرفت.

ل هاي مندرج در دفترچه براي انجام مراحداوطلبان داراي حدنصاب به میزان دو برابر ظرفیت در کد شغل محل با توجه به سهمیه -3
اشد، بهاي بومی و سایر موارد اعالمی میضرب نمره کل اولیه در ضریب مربوط به سهمیهمصاحبه براساس نمره کل نهایی که حاصل

 معرفی خواهند شد.

 ضریب بومی مربوط به داوطلبان بومی فقط در نمره کل نهایی موثر است و در تعیین حدنصاب اعمال نخواهد شد. :1تبصره 
 در محاسبه حد نصاب لحاظ می گردد .  1درصد ایثارگران و مشمولین جدول شماره  25ومی مربوط به سهمیه ضریب ب :2تبصره 

 25اي اختصاص خواهد یافت که این نمره، به داوطلبان معرفی شده براي مصاحبه پس از انجام مصاحبه توسط دستگاه پذیرنده نمره -4
این  3درصد) مربوط به نمره کل نهایی اعالم شده در بند  75د و مابقی نمره (دهدرصد از نمره کل نهایی براي پذیرش را تشکیل می

 اطالعیه می باشد.
این اطالعیه و در  4گزینش مربوط به پذیرش نهایی از بین معرفی شدگان به مصاحبه براساس باالترین نمره کل اعالم شده در بند  -5

 ها خواهد بود.هر یک از سهمیه
 درصد براساس ضوابط اعالمی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت خواهد گرفت. 25هایی داوطلبان ایثارگر ضریب مربوط به نمره کل ن -6

 تذکرمهم:
التحصیالن همان رشته، گرایش و هاي شغلی امتحانی (مشخص شده در جداول نیازهاي استخدامی) صرفاً فارغدر هر یک از رشته -1

ه هاي باشد. در مورد رشتپذیر نمیتر امکانها و یا مقطع باالتر یا پایینها یا گرایشدیگر رشتهتوانند شرکت کنند و پذیرش مقطع می
 تحصیلی که گرایش ذکر نگردیده است ، منظور رشته تحصیلی بدون گرایش می باشد .

 هاي تحصیلی مجاز تعیین گردیده است. هاي شغلی و همچنین تنوع رشتهها و نیازهاي هر یک از رشتهدروس آزمون با توجه به ویژگی -1-1
پذیرد. مسئولیت صحت و سقم نام صورت میپذیرش داوطلبان با توجه به مقطع، رشته و گرایش تحصیلی ذکر شده در هنگام ثبت -2

 این موارد و ارائه اصل مدارك مورد ادعا به عهده داوطلب خواهد بود.
زینش، ، گعی نبوده، بلکه موکول به موفقیت داوطلبان در مراحل بعدي شامل مصاحبهمنزله استخدام قطقبولی در آزمون کتبی به -3 

 بین داوطلبان واجد است گزینش نهایی از الزم به تاکید باشـد.صـالح میپیشینـه از مراکز ذيمعاینات پزشکی و اخذ عدم سوء
 شرایط انجام خواهدشد.

ه در نظر کهاي استان حوزه فعالیت شرکت موردو اشتغال به کار در هر یک از شهر بایستی آمادگی خدمتشدگان نهایی میپذیرفته -4 
) سال تعهد خدمتی به صورت محضري در 10هاي استخدامی تعیین شده است را داشتـه باشند و موظف به سپردن ده (جداول نیاز

  باشند. شرکت میبخش سوم این اطالعیه)، به  4رشته شغلی و محل خدمت تعیین شده ( موضوع تذکر 
 نام نماید.محل در یک شرکت ثبتتواند صرفاً براي یک شغلدر این آزمون، هر داوطلب می - 5
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  هاي شغلی و مواد آزمون هریک از آنهاکد و عناوین رشته-2جدول شماره 

 مواد آزمون نام رشته شغلی کد رشته شغلی

 کارشناس اداري 3418
مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی، ـ 2ها، وتحلیل سیستمتجزیههاي مدیریت و تئوريـ 1
 شناسی کارـ روان5حقوق اداري و قانون کار، ـ 4ریزي دولتی، ـ مالیه و بودجه3

ـ اقتصاد 4ـ آمار کاربردي، 3ـ مبانی سازمان و مدیریت، 2ریزي استراتژیک، ـ برنامه1 ریزيکارشناس برنامه 3419
 هاها و روشوتحلیل سیستمـ تجزیه5خرد و کالن، 

 مهندس برق ـ قدرت (تولید) 3420
ـ تحلیل III ،3و  I ،IIهاي الکتریکی ـ ماشینII ،2و  Iـ مدارهاي الکتریکی 1

 ـ تولید نیروگاهI ،(4(بررسی  Iهاي انرژي الکتریکی سیستم

 بدنیکارشناس تربیت 3421
ـ مدیریت برگزاري 3بدنی، گیري در تربیتـ سنجش و اندازه2ـ فیزیولوژي ورزش، 1

 ـ آناتومی حرکتی4مسابقات و رویدادهاي ورزشی، 

 3454و  3424
هاي کارشناس بودجه و بررسی

هاي ـ کارشناس بررسی اقتصادي
 اقتصادي

اقتصاد ایران، ـ مسائل 4ـ آمار و اقتصادسنجی، 3ـ اقتصاد کالن، 2ـ اقتصاد خرد، 1
 ـ زبان تخصصی6ـ مدیریت مالی، 5

 مهندس برق ـ الکترونیک (تولید) 3425
ـ 4 هاي دیجیتال،ـ سیستمII ،3و  Iـ الکترونیک II، 2و  Iـ مدارهاي الکتریکی 1

 هاي کنترل خطی و ابزار دقیقسیستم

 3453و  3428
 کارشناس حقوقی حراست (توزیع)

 ـ کارشناس حقوقی

ـ 3ـ حقوق تجارت، 2ارث و وصیت)،  خانواده، مدنی (به استثناي اشخاص،ـ حقوق 1
حقوق ـ 7آیین دادرسی کیفري، ـ 6آیین دادرسی مدنی، ـ 5حقوق کار، ـ 4حقوق اداري، 

 جزاي اختصاصی (جرایم علیه اموال)

 مهندس مکانیک (تولید) 3429
ترمودینامیک، مکانیک ـ 2ـ استاتیک، مقاومت مصالح و طراحی اجزاي مکانیکی، 1

 ـ دینامیک و ارتعاشات3سیاالت و   انتقال حرارت، 

 کارشناس شیمی 3430
ـ تصفیه 5ـ شیمی فیزیک، 4ـ شیمی معدنی، 3ـ شیمی آلی، 2ـ شیمی تجزیه، 1

 آب و فاضالب

3433  ،3434 
 3447و 

حراست (توزیع) ـ   ITکارشناس
حراست (آب و   ITکارشناس

 افزارفاضالب) ـ کارشناس نرم

ـ طراحی الگوریتم و ساختمان 3سازي، هاي برنامهـ زبان2افزار، ـ مهندسی نرم1
 هاداده ـ پایگاه5هاي کامپیوتري و امنیت شبکه، ـ شبکه4ها، داده

 کارشناس امور حراست 3437
ـ 4ـ مبانی سازمان و مدیریت، 3شناسی عمومی، ـ روان2شناسی عمومی، ـ جامعه1

 اي و فرهنگ سازمانیـ اخالق حرفه6ـ حقوق اساسی و اداري، 5مبانی حفاظت، 

 کارشناس مالی 3438
ـ حسابداري 4ـ حسابرسی، 3ـ حسابداري میانه و پیشرفته، 2ـ اصول حسابداري، 1

 ـ قانون محاسبات عمومی6ـ اصول تنظیم و کنترل بودجه، 5دولتی، 

 وريکارشناس کیفیت و بهره 3440
ـ 4، 2و  1ـ تحقیق در عملیات 3کنترل کیفیت آماري، ـ 2ـ آمار مهندسی، 1

 وريمدیریت کیفیت و بهره
 ژئودزي -3ـ فتوگرامتري، 2برداري، نقشه -1 برداريمهندس نقشه 3441

 3443و  3442
مهندس برق ـ قدرت (توزیع) ـ 

 مهندس برق ـ قدرت (آب و فاضالب)
-ـ تحلیل سیستمII ،3و  Iهاي الکتریکی ـ ماشینII ،2و  Iـ مدارهاي الکتریکی 1

 ـ الکترومغناطیسI ،(4(بررسی  Iهاي انرژي الکتریکی 

 3445و  3444
مهندس برق ـ الکترونیک (توزیع) ـ 

مهندس برق ـ الکترونیک (آب و 
 فاضالب)

ـ 4هاي دیجیتال، ـ سیستمII ،3و  Iـ الکترونیک II ،2و  Iـ مدارهاي الکتریکی 1
 هامها و سیستسیگنال

 مهندس برق ـ مخابرات 3446
ـ 4ها، ها و سیستمسیگنال -II ،3و  Iـ مخابرات II ،2و  Iـ مدارهاي الکتریکی 1

 الکترومغناطیس

 افزارکارشناس سخت 3448
ـ 4هاي کامپیوتري، ـ شبکه3ـ مدارهاي منطقی، 2ـ معماري کامپیوتر، 1

 هاي عاملسیستم
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  هاي شغلی و مواد آزمون هریک از آنهارشتهکد و عناوین -2ادامه جدول شماره 

 مواد آزمون نام رشته شغلی کد رشته شغلی

 کارشناس ایمنی و حفاظت کار 3449
ـ 4عوامل فیزیکی و شیمیایی محیط کار،  ـ3ـ بهداشت محیط کار، 2ـ اصول ایمنی، 1

 مدیریت ایمنی و ریسک

 کارشناس کنترل پروژه 3451
ـ 3ـ مدیریت و تحلیل ریسک پروژه، 2بندي پروژه، زمانریزي و ـ برنامه1

 ـ اقتصاد مهندسی4استانداردهاي مدیریت پروژه، 

 کارشناس امور مشترکین 3452
ـ 4شناسی عمومی، ـ روان3ـ آمار کاربردي، 2ـ اصول و مبانی سازمان و مدیریت، 1

 فرديـ اصول و مبانی روابط بین5ِاصول حسابداري، 

 بیمهکارشناس  3455
سوزي ـ هاي اموال (آتشـ بیمه2هاي بازرگانی، ـ اصول، قوانین و مقررات بیمه1

حوادث ـ درمان هاي اشخاص (عمر ـ ـ بیمه3مهندسی ـ  باربري)،  اتومبیل ـ
 ـ آمار و احتمال6ـ مدیریت ریسک، 5هاي مسئولیت مدنی، ـ بیمه4تکمیلی)، 

 عمومیکارشناس روابط 3456
ـ مبانی سازمان و مدیریت، 3ـ مبانی ارتباطات جمعی، 2عمومی،  ـ اصول روابط1
 عمومینگاري و روابطـ آیین نگارش در روزنامه4

 کارشناس آموزش 3457
هاي مدیریت ـ تئوري3ـ ارزشیابی آموزشی، 2ریزي آموزشی، ـ مدیریت و برنامه1

 آمارـ روش تحقیق و 4(رفتار سازمانی، منابع انسانی، اصول مدیریت)، 

 کارشناس آمار 3458
، 1ـ رگرسیون 3، 2و  1ـ مبانی احتمال و احتمال 2هاي آماري، ـ مفاهیم و روش1
 2و  1گیري هاي نمونهـ روش4

 کارشناس انبار و تدارکات 3459
ـ مدیریت  3هاي خرید، انبارداري و توزیع، ـ سیستم2ـ تئوري سازمان و مدیریت، 1

 شده، ـ حسابداري بهاي تمام5 ـ مدیریت بازاریابی،4مالی، 

 کارشناس بازرگانی 3460
ـ آمار 4ـ مدیریت مالی، 3ـ مدیریت بازاریابی، 2ـ مبانی سازمان و مدیریت، 1

 ـ اقتصاد خرد و کالن5کاربردي، 

 کارشناس منابع آب 3461
ـ 4مدیریت و مهندسی منابع آب،  -3هاي زیرزمینی، ـ آب2شناسی، زمین -1

 هاي انتقال آبسیستم ـ5هیدرولوژي، 

   GISکارشناس  3462
ـ کاربرد سنجش از 4ـ سیستم اطالعات جغرافیایی، 3ـ ژئودزي، 2ـ فتوگرامتري، 1

 دور

 مهندس عمران 3463
ـ 4هاي آبی، سازه -3ـ تصفیه آب و فاضالب، 2مکانیک سیاالت و هیدرولیک،  -1

 هاي آب و فاضالبشبکه

 فاضالب)مهندس مکانیک (آب و  3464
ـ ترمودینامیک، مکانیک سیاالت و   انتقال حرارت، 2ـ استاتیک و مقاومت مصالح، 1
 هاي تهویه مطبوعـ سیستم4هاي انتقال آب، توربوماشین و سیستم -3

3465 
کارشناس بهداشت و کنترل کیفی 

 آب و فاضالب

فاضالب، هاي آب و خانهـ طراحی تصفیه2شیمی و میکروبیولوژي آب و فاضالب،  -1
ـ کاربرد موتورتلمبه در تأسیسات 4فرایندهاي فیزیکو شیمیایی آب و فاضالب،  -3

 برداري و نگهداري از تأسیسات آب و فاضالببهره -5آب و فاضالب، 

 کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژي 3466

ـ میکروبیولوژي 3ـ بیوشیمی و آزمایشگاه، 2شناسی سلولی مولکولی، ـ زیست1
آزمایشگاه (کلیه مباحث میکروبیولوژي عمومی، غذایی، محیطی، صنعتی)، عمومی و 

ـ میکروبیولوژي پزشکی و آزمایشگاه 5شناسی پزشکی و آزمایشگاه، ـ باکتري4
 شناسی)شناسی ـ انگلشناسی ـ قارچشناسی ـ ایمنی(ویروس

 کارشناس آزمایشگاه شیمی 3467
ـ شیمی آلی، تجزیه و 3آزمایشگاه،  ـ تصفیه آب و2ـ شیمی تجزیه و آزمایشگاه، 1

 ـ ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه4هاي مربوط، معدنی و آزمایشگاه

 3469و  3468
 ـ مهندس ساختمان (توزیع)
ـ مهندس ساختمان (آب و 

 فاضالب)

 -3ـ مکانیک خاك و پی، 2مکانیک جامدات (مقاومت مصالح و تحلیل سازه)،  -1
هاي ـ روش5هاي فوالدي و بتنی، ـ طراحی سازه4مکانیک سیاالت و هیدرولیک، 

 اجراي ساختمان
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  هاي شغلی و مواد آزمون هریک از آنهاکد و عناوین رشته-2ادامه جدول شماره 

 مواد آزمون نام رشته شغلی کد رشته شغلی

 کارشناس مالی و اداريکمک 3426
ریزي دولتی، بودجهمالیه و  -3ـ اصول حسابداري، 2مبانی سازمان و مدیریت،  -1
 قانون محاسبات عمومی -5ـ قانون کار، 4

 مسئول انبار 3427
ـ 4ـ مدیریت زنجیره تأمین، 3هاي انبارداري، ـ سیستم2ـ اصول و مبانی مدیریت، 1

 مدیریت بازاریابی

 تکنسین برق (تولید) 3431
و  DCو  ACهاي هاي الکتریکی (مبانی، ماشینـ ماشین2ـ مدارهاي الکتریکی، 1

ـ تولید 5ـ الکترونیک کاربردي، 4هاي قدرت، ـ اصول سیستم3ترانسفورماتورها)، 
 ـ کنترل و ابزار دقیق6انرژي الکتریکی، 

 تکنسین مکانیک (تولید) 3432
 ـ ترمودینامیک، مکانیک سیاالت و انتقال حرارت،2ـ استاتیک و مقاومت مصالح، 1
هاي کنترل مطبوع تابستانی، سیستمـ حرارت مرکزي با هوا و آب گرم، تهویه 3

 تأسیسات

 تکنسین شیمی 3435
ـ شیمی فیزیک و شیمی 3ـ شیمی آلی و آزمایشگاه، 2ـ شیمی تجزیه و آزمایشگاه، 1

 ـ اصول ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه5ـ تصفیه آب و آزمایشگاه، 4معدنی، 

 کارشناس بازرگانیکمک 3436
ـ بازرگانی 4ـ مدیریت بازاریابی، 3اصول علم اقتصاد، ـ 2ـ مبانی سازمان و مدیریت، 1

ـ اصول مذاکرات و مکاتبات 6هاي خرید، انبارداري و توزیع، ـ سیستم5المللی، بین
 بازرگانی

 تکنسین برق (توزیع) 3439
و  DCو  ACهاي هاي الکتریکی (مبانی، ماشینـ ماشین2ـ مدارهاي الکتریکی، 1

هاي توزیع انرژي ـ سیستم4هاي قدرت، سیستم ـ اصول3ترانسفورماتورها)، 
 ـ تجهیزات روشنایی و محاسبات5الکتریکی، 
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 نام و کد شهرستان  ، استان کد و نام -3شماره  جدول
 کد و نام استان وکد شهرستان نام

)، خداآفرین 1016( )، چاراویماق1014)، جلفا (1012()، تبریز 1010( )، بناب1009آباد ()، بستان1006)، اهر (1005)، اسکو (1001آذرشهر (
)، 1036( )، میانه1032)، ملکان (1029)، مرند (1028)، مراغه (1026)، کلیبر (1023شیر ()، عجب1021)، شبستر (1017( )، سراب1025(

 ).1041) و هشترود (1040( )، هریس1038ورزقان (
 10 شرقیآذربایجان

)، خوي 1119)، چایپاره (1117)، چالدران (1115)، تکاب (1113)، پیرانشهر (1111)، پلدشت (1109)، بوکان (1106( اشنویه)، 1104( ارومیه
 11 غربیآذربایجان ).1140( ) و نقده1138( )، میاندوآب1135)، مهاباد (1133)، ماکو (1131)، شوط (1129دژ ()، شاهین1127( )، سلماس1124( )، سردشت1123(

)، 1219شهر ()، مشگین1215( )، گرمی1213)، کوثر (1201)، سرعین (1211( )، خلخال1208آباد ()، پارس1205سوار ()، بیله1202( اردبیل
 12 اردبیل ).1225) و نیر (1222( نمین

)، 1316)، چادگان (1314( وکرون)، تیران1325( )، بویین میاندشت1312( )، برخوار1310)، اصفهان (1304)، اردستان (1302( وبیدگلآران
)، 1324)، شهرضا (1322شهرومیمه ()، شاهین1320( )، سمیرم1321)، دهاقان (1340)، خوروبیابانک (1318)، خوانسار (1317شهر (خمینی

)، 1341)، نائین (1338)، مبارکه (1336( )، لنجان1334)، گلپایگان (1332( )، کاشان1329( )، فالورجان1327)، فریدونشهر (1326فریدن (
 ).1345) و نطنز (1342آباد (نجف

 13 اصفهان

 40 الـبرز ).4010) و نظرآباد (4008)، کرج (4012( )، فردیس4005)، طالقان (4003)، ساوجبالغ (4007اشتهارد (
)، ملکشاهی 1415( )، چرداول1414)، سیروان (1412( دهلران )،1410شهر ()، دره1408( )، بدره1407)، ایوان (1405( )، ایالم1403آبدانان (

 14 ایالم ).1418( ) و مهران1419(

).1522( ) و گناوه1520( )، کنگان1519( )، عسلویه1518)، دیلم (1516)، دیر (1514)، دشتی (1511( )، دشتستان1506)، جم (1504( )، تنگستان1502بوشهر (  15 بوشهر
)، 1612کریم ()، رباط1609)، دماوند (1607)، تهران (1633)، پیشوا (1616( )، پردیس1604)، پاکدشت (1610)، بهارستان (1602(اسالمشهر 

 16 تهران ).1636( ) و ورامین1625)، مالرد (1635( )، قرچک1623)، قدس (1627)، فیروزکوه (1624)، شهریار (1620( )، شمیرانات1615( ري

 ) و لردگان1713)، کیار (1712)، کوهرنگ (1710( )، فارسان1709)، شهرکرد (1707( )، سامان1706( )، بن1705( )، بروجن1701( اردل
 17 بختیاريو  چهارمحال ).1717(

 )، فردوس1825طبس ()، 1808)، سربیشه (1807)، سرایان (1813)، زیرکوه (1805)، درمیان (1801)، خوسف (1802)، بیرجند (1810بشرویه (
 18 جنوبی خراسان ).1818( ) و نهبندان1815)، قائنات (1811(

)، 1923)، جغتاي (1922( حیدریه)، تربت1916جام ()، تربت1909)، تایباد (1906)، بینالود (1905)، بردسکن (1901)، بجستان (1908باخرز (
)، زاوه 1940)، رشتخوار (1937)، درگز (1942)، داورزن (1941)، خوشاب (1934( )، خواف1930آباد ()، خلیل1928)، چناران (1926جوین (

)، 1957)، گناباد (1955)، کالت (1953)، کاشمر (1951)، قوچان (1912)، فیروزه (1949)، فریمان (1947)، سرخس (1945)، سبزوار (1920(
 ).1965) و نیشابور (1962والت ()، مه1960مشهد (

 19 رضوي خراسان

).2016وسملقان () و مانه2017)، گرمه (2013)، فاروج (2011( )، شیروان2003( )، رازوجرگالن2008)، جاجرم (2005)، بجنورد (2002اسفراین (  20 شمالی خراسان
)، باوي 2117ملک (باغ)، 2115)، ایذه (2112)، اهواز (2109)، اندیمشک (2107)، اندیکا (2104)، امیدیه (2121)، آغاجاري (2102آبادان (

)، 2132)، رامشیر (2131آزادگان ()، دشت2129)، دزفول (2125)، خرمشهر (2111( )، حمیدیه2124)، بهبهان (2120)، بندرماهشهر (2110(
)، 2146( )، مسجدسلیمان2144)، اللی (2142)، گتوند (2166)، کارون (2140)، شوشتر (2138( )، شوش2135)، شادگان (2134رامهرمز (
 ).2151) و هویزه (2150)، هندیجان (2148هفتگل (

 21 خوزستان

 22 زنجان ).2216( نشان) و ماه2214)، طارم (2201)، سلطانیه (2212( )، زنجان2209)، خرمدره (2208( )، خدابنده2204)، ایجرود (2202ابهر (
23 سمنان ).2308) و میامی (2313)، مهدي شهر (2311)، گرمسار (2307شاهرود ()، 2304)، سمنان (2303)، سرخه (2302( )، دامغان2309آرادان (

)، 2429)، سرباز (2425)، سراوان (2422)، زهک (2418( )، زاهدان2414( )، زابل2411)، دلگان (2408( )، خاش2406)، چابهار (2403ایرانشهر (
)، 2446)، نیمروز (2440شهر ()، نیک2419)، میرجاوه (2416)، مهرستان (2433()، کنارك 2438)، قصرقند (2437)، فنوج (2430سیب سوران (

 ).2435) و هیرمند (2448هامون (
24 و بلوچستان سیستان

بید )، خرم2581)، خرامه (2515)، جهرم (2510)، پاسارگاد (2509)، بوانات (2507)، اقلید (2504)، استهبان (2502( )، ارسنجان2501آباده (
)، فراشبند 2536)، شیراز (2531)، سروستان (2528( )، سپیدان2526دشت ()، زرین2524)، رستم (2522( )، داراب2519)، خنج (2516(
)، 2561)، المرد (2558)، الرستان (2557)، گراش (2535)، کوار (2551)، کازرون (2546)، قیروکارزین (2543)، فیروزآباد (2541)، فسا (2538(

 ).2576ریز () و نی2571)، مهر (2568( )، ممسنی2565مرودشت (
25 فارس

26 قزوین ).2619( ) و قزوین2614( )، تاکستان2610زهرا ( )، بوئین2604)، البرز (2606)، آوج (2602آبیک (
27 قم ).2704( قم

)، کامیاران 2822( )، قروه2819( )، سنندج2817)، سقز (2814()، سروآباد 2812( )، دیواندره2809)، دهگالن (2807)، بیجار (2802بانه (
28 کردستان ).2827( ) و مریوان2823(

)، 2918)، رفسنجان (2914)، راور (2902)، رابر (2912)، جیرفت (2908)، بم (2905)، بردسیر (2903( )، بافت2915)، انار (2901ارزوئیه (
)، 2907)، فهرج (2943)، فاریاب (2932)، عنبرآباد (2929)، شهربابک (2927( )، سیرجان2924زرند ()، 2923)، ریگان (2921رودبارجنوب (

 ).2909) و نرماشیر (2946)، منوجان (2944( )، کهنوج2942)، کوهبنان (2940( )، کرمان2934گنج (قلعه
 29 کرمان

)، سنقر 3014ذهاب ( )، سرپل3013)، روانسر (3011)، داالهو (3009جوانرود ()، 3007)، ثالث باباجانی (3004( )، پاوه3002( آبادغرباسالم
 30 کرمانشاه ).3029( ) و هرسین3027( )، گیالنغرب3025)، کنگاور (3024)، کرمانشاه (3020( )، قصرشیرین3018)، صحنه (3016(

 31 و بویراحمد کهگیلویه ).3113( ) و لنده3116( )، گچساران3114( )، کهگیلویه3108()، دنا 3110)، چرام (3105)، بهمئی (3103)، بویراحمد (3115باشت (
)، گالیکش 3215( )، کالله3213)، کردکوي (3212آباد ()، علی3210)، رامیان (3208( )، ترکمن3205)، بندرگز (3203قال ()، آق3202آزادشهر (

32 گلستان ).3223( ) و مینودشت3221)، مراوه تپه (3219( گنبدکاووس)، 3207)، گمیشان (3217( )، گرگان3222(
)، 3323)، رودسر (3319)، رودبار (3315)، رضوانشهر (3313)، رشت (3307)، بندرانزلی (3306)، املش (3304( اشرفیه)، آستانه3302آستارا (

33 گیالن ).3343( ) و ماسال3341)، لنگرود (3338( )، الهیجان3336( فومن)، 3334( )، طوالش3329سرا ()، صومعه3327( )، شفت3325سیاهکل (
)، رومشکان 3418)، دوره (3417)، دورود (3415( )، دلفان3413آباد ()، خرم3408)، پلدختر (3407)، بروجرد (3405)، الیگودرز (3402ازنا (

34 لرستان ).3427) و کوهدشت (3422( )، سلسله3424(
)، 3527)، ساري (3523)، رامسر (3522( )، چالوس3520)، جویبار (3517)، تنکابن (3513)، بهشهر (3512)، بابلسر (3509)، بابل (3503(آمل 

)، 3521( )، کالردشت3534شهر ()، قائم3532)، فریدونکنار (3516آباد ()، عباس3533( )، سیمرغ3529شمالی ( )، سوادکوه3530( سوادکوه
 ).3545) و نوشهر (3543)، نور (3539)، نکاء (3528)، میاندورود (3538)، محمودآباد (3536گلوگاه (

35 مازندران

)، 3617)، شازند (3613)، ساوه (3612)، زرندیه (3610)، دلیجان (3609)، خنداب (3607( )، خمین3605( )، تفرش3603)، آشتیان (3602( اراك
36 مرکزي ).3620محالت () و 3618)، کمیجان (3604فراهان (

آباد )، حاجی3717( )، جاسک3714)، پارسیان (3712)، بندرلنگه (3709)، بندرعباس (3715)، بشاگرد (3705)، بستک (3702ابوموسی (
37 هرمزگان ).3734) و میناب (3730( )، قشم3728)، سیریک (3726( )، رودان3722)، خمیر (3720(

 ) و همدان3820)، نهاوند (3816)، مالیر (3812( )، کبودرآهنگ3822)، فامنین (3809( )، رزن3806)، تویسرکان (3804()، بهار 3801اسدآباد (
38 همدان ).3823(

 ) و یزد3918)، میبد (3917)، مهریز (3913)، صدوق (3910)، خاتم (3908( )، تفت3906)، بهاباد (3907)، بافق (3905)، اردکان (3902ابرکوه (
39 یزد ).3920(

نام را در بندهاي مربوط در تقاضانامه ثبت 9999باشد کد داوطلبانی که محل: تولد، صدور شناسنامه، اخذ مدرك و یا اقامت آنان خارج از کشور می
 41 خارج از کشور درج نمایند.
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 هاي متقاضی:فهرست دستگاه

 ها شامل: ها و شرایط دستگاهشغل محل

ن ، سیستاسمنان، زنجان، خوزستانخراسان جنوبی،  ،خراسان رضويشرکت هاي توزیع نیروي برق البرز، بوشهر، چهار محال و بختیاري،  -
 .یزد ،همدانو بلوچستان، شیراز، غرب مازندران، فارس، قزوین، قم، کرمانشاه ، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، مرکزي، مشهد، هرمزگان، 

 خراسان، خراسان جنوبی، چهار محال و بختیاري، تهران، بوشهر، اهواز، البرز، اصفهان، و فاضالب استان آذربایجان شرقی آبشرکت هاي  -
، انلرست، گیالن، کهگیلویه و بویر احمد، کرمانشاه، کرمان، کردستان، کاشان، قم، قزوین، فارس، سمنان، زنجان، خوزستان، رضوي

 .یزد، همدان، هرمزگان، مشهد، مرکزي، مازندران

شرکت هاي مدیریت تولید برق (نیروگاه) کرمان ، بیستون کرمانشاه ، شیروان، قائن، ایرانشهر ، بمپور، کنارك چابهار، شهید رجایی،  -
  .سالم آباد کرمانشاه، گازي خراسان، شهید مفتحا
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 آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی هايفهرست شغل محل

تعدادجنس پذیرش نوع خدمتمحل  شغلکد شغل محل
 1 مرد / زن آزاد مراغه-آذربایجان شرقی هاي وابستهکارشناس آزمایشگاه شیمی شرکت 10001
 1 مرد / زن آزاد میانه-آذربایجان شرقی هاي وابستهکارشناس آزمایشگاه شیمی شرکت 10002

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10001 ،10002 

 شرایط احراز تحصیلی:
-دکتري)، :شیمی گرایش شیمی کاربردي(فوق لیسانس30668-دکتري)، لی(فوق لیسانسآ:شیمی گرایش شیمی 30665-:شیمی(لیسانس)30664
،:شیمی گرایش شیمی فیزیک(فوق لیسانس31876-دکتري)، :شیمی گرایش شیمی تجزیه(فوق لیسانس31875-:شیمی کاربردي(لیسانس)30684
:مهندسی شیمی گرایش32520-دکتري)، :مهندسی شیمی گرایش محیط زیست(فوق لیسانس32057-:مهندسی شیمی(لیسانس)31879-دکتري)

:مهندسی شیمی گرایش32522-دکتري)، :مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایندها(فوق لیسانس32521-دکتري)، فرایندهاي جداسازي(فوق لیسانس
:مهندسی شیمی32943-دکتري)، :مهندسی شیمی گرایش مهندسی شیمی(فوق لیسانس32942-دکتري)، کنترل فرایندهاي شیمیایی(فوق لیسانس
 دکتري)، :شیمی گرایش شیمی معدنی(فوق لیسانس33017-دکتري)، گرایش مهندسی فرایندها(فوق لیسانس

 1 مرد / زن آزاد تبریز-آذربایجان شرقی هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10003
 1 مرد / زن آزاد ورزقان-آذربایجان شرقی هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10004

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10003 ،10004 

 شرایط احراز تحصیلی:
-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065-دولتی(لیسانس):مدیریت 31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، :حسابداري(فوق لیسانس30408
:مدیریت32420-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی(فوق لیسانس31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074

:مدیریت بازرگانی گرایش32436-دکتري)، :حسابداري مدیریت(فوق لیسانس32428-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهصنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 
:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32470-دکتري)، :مدیریت گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32439-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسمدیریت استرات

مهندسی مالی و مدیریت:مالی (32571-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس32549-دکتري)، عملکرد(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی و32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-دکتري)، ریسک)(فوق لیسانس

،:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت صنعتی(فوق لیسانس32987-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، مدیریت ریسک(فوق لیسانس
،:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32996-دکتري)، :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازرگانی(فوق لیسانس32988-کتري)د

 :حسابداري گرایش حسابرسی دولتی(لیسانس)32997-دکتري)

کارشناس بهداشت و کنترل کیفی آب و فاضالب  10005
 1 مرد / زن آزاد شهرهادي -آذربایجان شرقی هاي وابستهشرکت

 10005 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی بهداشت محیط(لیسانس31175-دکتري)، فوق لیسانس، :بهداشت محیط(لیسانس30180

 1 مرد / زن آزاد تبریز-آذربایجان شرقی هاي وابستهکارشناس بیمه شرکت 10006

 10006 يمحل شمارهشرایط احراز تحصیلی شغل 
:مدیریت مالی32238-دکتري)، فوق لیسانس، و تحلیل سیستم ها(لیسانس ریزيبرنامه:مهندسی صنایع گرایش 31237-:مدیریت بیمه(لیسانس)31035

(اکچویري)(فوق:امار بیمه اي 32577-دکتري)، :مدیریت ریسک(فوق لیسانس32422-:بیمه(لیسانس)32421-دکتري)، گرایش بیمه(فوق لیسانس
،:مدیریت بازرگانی گرایش بیمه(فوق لیسانس32963-دکتري)، :مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک(فوق لیسانس32706-دکتري)، لیسانس
 دکتري)، :امار بیمه (بیم سنجی)(فوق لیسانس32965-دکتري)

 1 / زنمرد  آزاد تبریز-آذربایجان شرقی هاي وابستهکارشناس حقوقی شرکت 10007

 10007 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:حقوق31686-دکتري)، :حقوق شرکت هاي تجاري(فوق لیسانس30432-دکتري)، :حقوق خصوصی(فوق لیسانس30431-:حقوق(لیسانس)30417

 دکتري)، امالك(فوق لیسانس:حقوق ثبت اسناد و 32426-دکتري)، :حقوق محیط زیست(فوق لیسانس32084-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس
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 آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد / زن آزاد بناب-آذربایجان شرقی هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10008

 1 مرد / زن آزاد خسروشاه-شرقیآذربایجان  هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10009

 1 مرد / زن آزاد سردرود-شرقیآذربایجان  هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10010

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10008 ،10009 ،10010 

 شرایط احراز تحصیلی:
:مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074-:علمی کاربردي حسابداري(لیسانس)30710

-:حسابداري کلیه گرایش ها(لیسانس)32304-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مالی(فوق لیسانس31938-دکتري)، دولتی(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-:حسابداري امور مالی(لیسانس)32562

حسابداري-حسابرسی-:حسابداري گرایشهاي حسابداري33037-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، و مدیریت ریسک(فوق لیسانس
 دکتري)، مدیریت(فوق لیسانس

 1 مرد آزاد شبستر-آذربایجان شرقی هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10011

 1 مرد آزاد ملکان-آذربایجان شرقی هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10012

 1 مرد آزاد میانه-شرقیآذربایجان  هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10013

 1 مرد آزاد هشترود-آذربایجان شرقی هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10014

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10011 ،10012 ،10013 ،10014 

 شرایط احراز تحصیلی:
مهندسیعمران گرایش :مهندسی 31267-فوق لیسانس)، :مهندسی عمران گرایش عمران(لیسانس31262-(لیسانس)مهندسی آبعمران گرایش :30873

و گرایش آبعلمی کاربردي عمران :32504-(لیسانس)و فاضالب گرایش آبمهندسی عمران :32129-دکتري)، و فاضالب(فوق لیسانس آب
و سازه هاي مهندسی آبعمران گرایش :مهندسی 32508-و فاضالب(لیسانس) هاي آبشبکه:علمی کاربردي عمران گرایش 32505-(لیسانس)فاضالب

و گرایش آبان :مهندسی عمر32883-دکتري)، (فوق لیسانسمهندسی عمران گرایش مدیریت منابع آب:32509-دکتري)، هیدرولیکی(فوق لیسانس
-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:عمران 33015-:مهندسی عمران بدون گرایش(لیسانس)32967-دکتري)، سازه هاي هیدرولیکی(فوق لیسانس

–:مهندسی عمران 33040-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:مهندسی عمران 33039-(لیسانس)آب -مهندسی عمران گرایش عمران :33023
،و فاضالب(لیسانس هاي آببرداري از شبکهبهرهعلمی کاربردي  -:مهندسی عمران 33042-فوق لیسانس)، (لیسانسهاي آبیساختمان کاربردي لمیع

 فوق لیسانس)

 1 مرد / زنایثارگر تبریز-آذربایجان شرقی هاي وابستهکارشناس روابط عمومی شرکت 10015

 10015 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:علوم اجتماعی گرایش پژوهش علوم اجتماعی(فوق30727-:روزنامه نگاري(لیسانس)30525-دکتري)، فوق لیسانس، :روابط عمومی(لیسانس30503
:مطالعات فرهنگی و31116-:علوم ارتباطات اجتماعی(لیسانس)30735-:علوم اجتماعی گرایش روابط عمومی(لیسانس)30731-دکتري)، لیسانس

:علوم اجتماعی گرایش ارتباطات31905-:علوم اجتماعی گرایش پژوهشگري علوم اجتماعی(لیسانس)31638-دکتري)، لیسانس رسانه(فوق
:علوم ارتباطات32976-دکتري)، :فرهنگ و رسانه(فوق لیسانس32443-:علوم اجتماعی گرایش روزنامه نگاري(لیسانس)32440-اجتماعی(لیسانس)

-دکتري)، طات اجتماعی، روزنامه نگاري، تحقیق در ارتباطات اجتماعی،تبلیغ و ارتباطات فرهنگی)(فوق لیسانساجتماعی گرایش هاي (علوم ارتبا
 :علوم اجتماعی بدون گرایش(لیسانس)33013
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 آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد / زنایثارگر تبریز-آذربایجان شرقی هاي وابستهمنابع آب شرکتکارشناس  10016

 10016 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مهندسی31267-دکتري)، شناسی(فوق لیسانس گرایش آب:زمین شناسی 30550-:انتقال اب گرایش مهندسی بهره برداري و نگهداري(لیسانس)30119

گرایش:مهندسی عمران 32106-دکتري)، (فوق لیسانسمنابع آب :مهندسی 31303-دکتري)، و فاضالب(فوق لیسانس مهندسی آبعمران گرایش 
مهندسی:علوم و 32506-:زمین شناسی گرایش کاربردي(لیسانس)32502-(لیسانس)و فاضالب گرایش آبمهندسی عمران :32129-(لیسانس)آب
،ب(فوق لیسانسآگرایش منابع  مهندسی آبعلوم و  :32510-دکتري)، (فوق لیسانسابع آبمهندسی عمران گرایش مدیریت من:32509-(لیسانس)آب

،و فاضالب(فوق لیسانس مهندسی آب :32512-دکتري)، (فوق لیسانسمنابع آب  ریزيبرنامهگرایش مدیریت و  مهندسی آبعلوم و  :32511-دکتري)
بآ :32517-دکتري)، (فوق لیسانسب شناسیآ :32516-دکتري)، (فوق لیسانسمنابع آب گرایش مهندسی  مهندسی آبعلوم و  :32514-دکتري)
:مهندسی عمران32967-دکتري)، و سازه هاي هیدرولیکی(فوق لیسانس گرایش آب:مهندسی عمران 32883-دکتري)، هیدرولوژي(فوق لیسانس شناسی

:علوم زمین گرایش زمین شناسی مهندسی(فوق32981-تري)دک، زمین شناسی(فوق لیسانس گرایش آب:علوم زمین 32980-بدون گرایش(لیسانس)
مهندسی :33019-بهاي زیرزمینی(لیسانس)آعلمی کاربردي  - مهندسی آب:33018-:زمین شناسی بدون گرایش(لیسانس)32994-دکتري)، لیسانس

علمی–:مهندسی عمران 33040-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:مهندسی عمران 33039-علمی کاربردي ابهاي سطحی(لیسانس) - آب
 )لیسانس(فاضالب و هاي آبشبکه کاربردي علمی - عمران مهندسی:33041-)لیسانس فوق، لیسانس(هاي آبیساختمان کاربردي

 1 مردایثارگر تبریز-آذربایجان شرقیهاي وابستهقدرت (آب و فاضالب) شرکت -مهندس برق  10017

 10017 يمحل شمارهشرایط احراز تحصیلی شغل 
:مهندسی برق گرایش32429-:مهندسی تکنولوژي برق گرایش قدرت(لیسانس)32427-دکتري)، فوق لیسانس، قدرت(لیسانس -:مهندسی برق 31167

:مهندسی برق بدون32908-دکتري)، :مهندسی قدرت گرایش مدیریت انرژي(فوق لیسانس32433-دکتري)، سیستم هاي قدرت(فوق لیسانس
 گرایش(لیسانس)

 1 مردایثارگر اسکو-آذربایجان شرقی هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10018

 10018 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
مهندسیعمران گرایش :مهندسی 31267-فوق لیسانس)، :مهندسی عمران گرایش عمران(لیسانس31262-(لیسانس)مهندسی آبعمران گرایش :30873

و گرایش آبعلمی کاربردي عمران :32504-(لیسانس)و فاضالب گرایش آبمهندسی عمران :32129-دکتري)، و فاضالب(فوق لیسانس آب
و سازه هاي مهندسی آبعمران گرایش :مهندسی 32508-و فاضالب(لیسانس) هاي آبشبکه:علمی کاربردي عمران گرایش 32505-(لیسانس)فاضالب

و گرایش آب:مهندسی عمران 32883-دکتري)، (فوق لیسانسمهندسی عمران گرایش مدیریت منابع آب:32509-دکتري)، هیدرولیکی(فوق لیسانس
-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:عمران 33015-:مهندسی عمران بدون گرایش(لیسانس)32967-دکتري)، سازه هاي هیدرولیکی(فوق لیسانس

–:مهندسی عمران 33040-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:مهندسی عمران 33039-لیسانس)(آب -مهندسی عمران گرایش عمران :33023
،لیسانس(فاضالب و هاي آببرداري از شبکهبهره کاربردي علمی - عمران مهندسی:33042-)لیسانس فوق، لیسانس(هاي آبیساختمان کاربردي علمی
 )لیسانس فوق
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 استان اصفهانآب و فاضالب  هايفهرست شغل محل

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد / زن آزاد شاهین شهر-اصفهان هاي وابستهشرکت - GISکارشناس  10019

 10019 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
اطالعات جغرافیایی گرایش مطالعات اب و:سنجش از دور و سیستم 32476-دکتري)، :مهندسی نقشه برداري گرایش ژیودزي(فوق لیسانس31975

:سنجش از دور و سیستم اطالعات32989-دکتري)، :مهندسی نقشه برداري گرایش سنجش از دور(فوق لیسانس32670-دکتري)، خاك(فوق لیسانس
-دکتري)، دور(فوق لیسانس:سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی گرایش سنجش از 32990-دکتري)، جغرافیایی بدون گرایش(فوق لیسانس

:علوم زمین گرایش سنجش از32992-دکتري)، :سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی گرایش سامانه اطالعات جغرافیایی(فوق لیسانس32991
نقشه برداري :مهندسی33022-دکتري)، :مهندسی نقشه برداري گرایش فتوگرامتري(فوق لیسانس33011-دکتري)، دور زمین شناختی(فوق لیسانس

 دکتري)، گرایش سیستمهاي اطالعات جغرافیایی(فوق لیسانس

 2 مرد / زن آزاد اصفهان-اصفهان هاي وابستهکارشناس اداري شرکت 10020

 10020 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-بازرگانی(لیسانس):مدیریت 31034-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت اجرایی(لیسانس31021

:مدیریت دولتی گرایش تشکیالت و روش ها(فوق31909-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس31495-صنعتی(لیسانس)
:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق32146-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول(فوق لیسانس31930-دکتري)، لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاري32237-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی(فوق لیسانس32235-دکتري)، لیسانس

:مدیریت اجرایی گرایش32318-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان هاي دولتی(فوق لیسانس32315-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس
:مدیریت بازرگانی32436-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهره:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 32420-دکتري)، مدیریت استراتژیک(فوق لیسانس

:مدیریت بازرگانی32456-دکتري)، س:مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی(فوق لیسان32455-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسگرایش مدیریت استرات
:مدیریت صنعتی32549-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد(فوق لیسانس32470-دکتري)، گرایش مدیریت رفتار سازمانی(فوق لیسانس

-دکتري)، نس:مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت رفتاري(فوق لیسا32564-دکتري)، گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس
:مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی32566-دکتري)، :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس32565

یا مدیریت MBA:مدیریت 32911-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش اجرایی(فوق لیسانس32909-دکتري)، گرایش مدیریت سیستم ها(فوق لیسانس
یا مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت منابع MBAمدیریت  :32913-دکتري)، کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی(فوق لیسانس

:مدیریت دولتی و32915-دکتري)، یا مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیک(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32914-دکتري)، انسانی(فوق لیسانس
 دکتري)، تگذاري عمومی(فوق لیسانسسیاس

 3 مرد / زن آزاد اصفهان-اصفهان هاي وابستهکارشناس آزمایشگاه شیمی شرکت 10021

 10021 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-دکتري)، :شیمی گرایش شیمی کاربردي(فوق لیسانس30668-دکتري)، (فوق لیسانسلی آشیمی :شیمی گرایش 30665-:شیمی(لیسانس)30664
،:شیمی گرایش شیمی فیزیک(فوق لیسانس31876-دکتري)، :شیمی گرایش شیمی تجزیه(فوق لیسانس31875-:شیمی کاربردي(لیسانس)30684
:مهندسی شیمی گرایش32520-دکتري)، :مهندسی شیمی گرایش محیط زیست(فوق لیسانس32057-:مهندسی شیمی(لیسانس)31879-دکتري)

:مهندسی شیمی گرایش32522-دکتري)، :مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایندها(فوق لیسانس32521-دکتري)، یسانسفرایندهاي جداسازي(فوق ل
:مهندسی شیمی32943-دکتري)، :مهندسی شیمی گرایش مهندسی شیمی(فوق لیسانس32942-دکتري)، کنترل فرایندهاي شیمیایی(فوق لیسانس
 دکتري)، :شیمی گرایش شیمی معدنی(فوق لیسانس33017-دکتري)، گرایش مهندسی فرایندها(فوق لیسانس

هاي کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژي شرکت 10022
 1 مرد / زن آزاد اصفهان-اصفهان وابسته

 10022 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:میکروبیولوژي علوم ازمایشگاهی32523-دکتري)، :زیست شناسی گرایش میکروبیولوژي(فوق لیسانس31747-:علوم ازمایشگاهی(لیسانس)30721

:زیست شناسی سلولی و مولکولی33024-دکتري)، :زیست شناسی بدون گرایش(فوق لیسانس32993-دکتري)، گرایش میکروب شناسی(فوق لیسانس
 گرایش میکروبیولوژي(لیسانس)
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 آب و فاضالب استان اصفهان هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد آزاد اصفهان-اصفهان هاي وابستهکارشناس امور حراست شرکت 10023

 10023 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت31034-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت اجرایی(لیسانس31021-:علوم ارتباطات اجتماعی(لیسانس)30735-:علوم اجتماعی(لیسانس)30724

:مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق31495-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-بازرگانی(لیسانس)
انسانی(فوق :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت منابع32146-دکتري)، :مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی(فوق لیسانس32145-دکتري)، لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع32235-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان هاي دولتی(فوق لیسانس32234-دکتري)، لیسانس

:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32420-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیک(فوق لیسانس32318-دکتري)، انسانی(فوق لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش32455-دکتري)، ژیک(فوق لیسانس:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استرات32436-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهو  کیفیت

:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32549-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد(فوق لیسانس32470-دکتري)، رفتار سازمانی(فوق لیسانس
یا مدیریت کسب و کار گرایش MBAمدیریت  :32911-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش اجرایی(فوق لیسانس32909-دکتري)، پروژه(فوق لیسانس

،یا مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32913-دکتري)، رفتار سازمانی و منابع انسانی(فوق لیسانس
 دکتري)، یا مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیک(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32914-دکتري)

 3 مرد / زن آزاد اصفهان-اصفهان هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10024

 10024 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-بازرگانی(لیسانس):مدیریت 31034-دکتري)، :حسابداري(فوق لیسانس30408
:مدیریت32420-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی(فوق لیسانس31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074

:مدیریت بازرگانی گرایش32436-دکتري)، داري مدیریت(فوق لیسانس:حساب32428-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهصنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 
:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32470-دکتري)، :مدیریت گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32439-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسمدیریت استرات

:مالی (مهندسی مالی و مدیریت32571-دکتري)، وق لیسانس:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه(ف32549-دکتري)، عملکرد(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی و32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-دکتري)، ریسک)(فوق لیسانس

،ایش مدیریت صنعتی(فوق لیسانس:مدیریت صنعتی گر32987-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، مدیریت ریسک(فوق لیسانس
،:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32996-دکتري)، :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازرگانی(فوق لیسانس32988-دکتري)
 :حسابداري گرایش حسابرسی دولتی(لیسانس)32997-دکتري)

 1 مرد / زن آزاد اصفهان-اصفهان هاي وابستهکارشناس آموزش شرکت 10025

 10025 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
،موزشی(فوق لیسانسآ ریزيبرنامه:علوم تربیتی گرایش 30755-دکتري)، موزش و بهسازي منابع انسانی(فوق لیسانسآ:علوم تربیتی گرایش 30754
-دکتري)، فوق لیسانس، (لیسانسموزشی آ:مدیریت 31020-دکتري)، (فوق لیسانسموزشی آ:علوم تربیتی گرایش تکنولوژي 30758-دکتري)
و بهسازي منابع موزشآ :32978-دکتري)، فوق لیسانس، (لیسانسموزشی آ:ارزشیابی 32449-(لیسانس)موزشی آریزي :مدیریت و برنامه31083

 دکتري)، عالی(فوق لیسانس موزشآ ریزيبرنامه:مدیریت و 32979-دکتري)، انسانی(فوق لیسانس

 1 مرد آزاد اصفهان-اصفهان هاي وابستهکارشناس انبار و تدارکات شرکت 10026

 10026 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-:علمی کاربردي حسابداري(لیسانس)30710-دکتري)، :حسابرسی(فوق لیسانس30410-دکتري)، فوق لیسانس، :حسابداري(لیسانس30408
:مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی(فوق31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074-بازرگانی(لیسانس):مدیریت 31034
:حسابداري32428-:حسابداري کلیه گرایش ها(لیسانس)32304-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مالی(فوق لیسانس31938-دکتري)، لیسانس

:مدیریت گرایش مدیریت مالی(فوق32439-دکتري)، ژیک(فوق لیسانس:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استرات32436-دکتري)، مدیریت(فوق لیسانس
:مدیریت32988-دکتري)، :مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک(فوق لیسانس32706-:حسابداري امور مالی(لیسانس)32562-دکتري)، لیسانس

دکتري)، یا مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس MBAمدیریت  :33014-دکتري)، رگانی(فوق لیسانسبازرگانی گرایش مدیریت باز
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 آب و فاضالب استان اصفهان هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 2 مرد / زن آزاد اصفهان-اصفهانهاي وابستهکارشناس ایمنی و حفاظت کار شرکت 10027

 10027 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-:مهندسی ایمنی گرایش بازرسی فنی(لیسانس)31162-دکتري)، :ایمنی صنعتی(فوق لیسانس30134-دکتري)، :ایمنی شناسی(فوق لیسانس30132
:مهندسی ایمنی و بازرسی فنی گرایش32246-ایمنی(لیسانس):مهندسی 31877-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی بهداشت حرفه اي(لیسانس31174

-ایمنی و حفاظت(لیسانس) -:مهندسی بازرسی 32461-:مهندسی صنایع گرایش ایمنی و محیط کار(لیسانس)32460-ایمنی و حفاظت(لیسانس)
-صنعتی و محیط کار(لیسانس):ایمنی 32464-:مهندسی ایمنی گرایش حفاظت فنی(لیسانس)32463-:مهندسی ایمنی صنعتی(لیسانس)32462
:ایمنی و محیط32983-دکتري)، :مهندسی ایمنی و بازرسی فنی(فوق لیسانس32556-دکتري)، :مهندسی ایمنی و حفاظت کار(فوق لیسانس32555

و ایمنی:بهداشت 32985-دکتري)، )(فوق لیسانسHSE:مهندسی شیمی گرایش بهداشت، ایمنی و محیط زیست (32984-دکتري)، کار(فوق لیسانس
:مهندسی صنایع گرایش32998-دکتري)، :ایمنی صنعتی گرایش ایمنی ، بهداشت و محیط زیست(فوق لیسانس32986-دکتري)، صنعتی(فوق لیسانس

 دکتري)، مهندسی سیستم هاي سالمت(فوق لیسانس
 1 مرد آزاد اصفهان-اصفهان هاي وابستهکارشناس بازرگانی شرکت 10028

 10028 يشغل محل شمارهشرایط احراز تحصیلی 
:مدیریت31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-:علوم اقتصادي گرایش اقتصاد بازرگانی(لیسانس)30743

-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی(فوق لیسانس31912-دکتري)، :مدیریت مالی(فوق لیسانس31074-صنعتی(لیسانس)
:مدیریت32311-دکتري)، :مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی(فوق لیسانس32310-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مالی(فوق لیسانس31938

:32964-دکتري)، :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت سیاست گذاري بازرگانی(فوق لیسانس32569-دکتري)، بازرگانی گرایش بازاریابی(فوق لیسانس
 دکتري)، :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32996-دکتري)، و یا مدیریت کسب و کار(فوق لیسانس MBAمدیریت 

 1 مرد / زن آزاد اصفهان-اصفهانهاي وابستههاي اقتصادي شرکتکارشناس بررسی 10029
 10029 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

:علوم اقتصادي گرایش30746-:علوم اقتصادي گرایش اقتصاد نظري(لیسانس)30745-:علوم اقتصادي گرایش اقتصاد بازرگانی(لیسانس)30743
-دکتري)، (فوق لیسانسریزيبرنامه:علوم اقتصادي گرایش توسعه اقتصادي و 30747-دکتري)، سیستم هاي اقتصادي(فوق لیسانس ریزيبرنامه

:علوم32946-دکتري)، فوق لیسانس، :علوم اقتصادي بدون گرایش(لیسانس32945-دکتري)، دي گرایش اقتصاد انرژي(فوق لیسانس:علوم اقتصا32928
 اقتصادي گرایش اقتصاد صنعتی(لیسانس)

 1 مرد / زن آزاد اصفهان-اصفهان هاي وابستهریزي شرکتکارشناس برنامه 10030
 10030 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

:مهندسی صنایع31240-دکتري)، و تحلیل سیستم ها(فوق لیسانس ریزيبرنامه:مهندسی صنایع گرایش 31237-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065
:مدیریت صنعتی کلیه گرایش31698-:مهندسی صنایع کلیه گرایش ها(لیسانس)31593-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهگرایش مدیریت سیستم و 

:مهندسی صنایع گرایش مدیریت32143-دکتري)، :مهندسی صنایع گرایش بهینه سازي سیستم ها(فوق لیسانس32142-دکتري)، نسها(فوق لیسا
 دکتري)، پروژه(فوق لیسانس

کارشناس بهداشت و کنترل کیفی آب و فاضالب  10031
 1 مرد آزاد اصفهان-اصفهان هاي وابستهشرکت

آب و فاضالب کارشناس بهداشت و کنترل کیفی  10032
 1 مرد / زن آزاد خوانسار-اصفهان هاي وابستهشرکت

کارشناس بهداشت و کنترل کیفی آب و فاضالب  10033
 1 مرد / زن آزاد خوروبیابانک-اصفهان هاي وابستهشرکت

کارشناس بهداشت و کنترل کیفی آب و فاضالب  10034
 1 مرد / زن آزاد دولت آباد-اصفهان هاي وابستهشرکت

کارشناس بهداشت و کنترل کیفی آب و فاضالب  10035
 1 مرد / زن آزاد ورزنه-اصفهان هاي وابستهشرکت

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10031 ،10032 ،10033 ،10034 ،10035 

 شرایط احراز تحصیلی:
 دکتري)، فوق لیسانس، بهداشت محیط(لیسانس:مهندسی 31175-دکتري)، فوق لیسانس، :بهداشت محیط(لیسانس30180
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تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 2 مرد / زن آزاد اصفهان-اصفهان هاي وابستهکارشناس روابط عمومی شرکت 10036

 10036 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:علوم اجتماعی گرایش پژوهش علوم اجتماعی(فوق30727-:روزنامه نگاري(لیسانس)30525-دکتري)، فوق لیسانس، :روابط عمومی(لیسانس30503
:مطالعات فرهنگی و31116-:علوم ارتباطات اجتماعی(لیسانس)30735-:علوم اجتماعی گرایش روابط عمومی(لیسانس)30731-دکتري)، لیسانس

:علوم اجتماعی گرایش ارتباطات31905-:علوم اجتماعی گرایش پژوهشگري علوم اجتماعی(لیسانس)31638-دکتري)، رسانه(فوق لیسانس
:علوم ارتباطات32976-دکتري)، :فرهنگ و رسانه(فوق لیسانس32443-:علوم اجتماعی گرایش روزنامه نگاري(لیسانس)32440-اجتماعی(لیسانس)

-دکتري)، ماعی، روزنامه نگاري، تحقیق در ارتباطات اجتماعی،تبلیغ و ارتباطات فرهنگی)(فوق لیسانساجتماعی گرایش هاي (علوم ارتباطات اجت
 :علوم اجتماعی بدون گرایش(لیسانس)33013

 3 مرد / زن آزاد اصفهان-اصفهان هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10037

 1 مرد / زن آزاد تیران و کرون-اصفهان هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10038

 1 مرد / زن آزاد خمینی شهر-اصفهان هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10039

 1 مرد / زن آزاد سمیرم-اصفهان هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10040

 1 مرد / زن آزاد شاهین شهر-اصفهان هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10041

 1 مرد / زن آزاد فالورجان-اصفهان هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10042

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10037 ،10038 ،10039 ،10040 ،10041 ،10042 

 شرایط احراز تحصیلی:
مدیریت مالی:مدیریت دولتی گرایش 31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074-:علمی کاربردي حسابداري(لیسانس)30710

-:حسابداري کلیه گرایش ها(لیسانس)32304-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مالی(فوق لیسانس31938-دکتري)، دولتی(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-:حسابداري امور مالی(لیسانس)32562

حسابداري-حسابرسی-:حسابداري گرایشهاي حسابداري33037-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، ریسک(فوق لیسانس و مدیریت
 دکتري)، مدیریت(فوق لیسانس

 1 مرد آزاد اصفهان-اصفهان هاي وابستهکارشناس منابع آب شرکت 10043

 10043 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-دکتري)، (فوق لیسانسشناسی  گرایش آب:زمین شناسی 30550-:انتقال اب گرایش مهندسی بهره برداري و نگهداري(لیسانس)30119
:مهندسی32106-دکتري)، (فوق لیسانسمنابع آب :مهندسی 31303-دکتري)، و فاضالب(فوق لیسانس مهندسی آبعمران گرایش :مهندسی 31267
علوم :32506-:زمین شناسی گرایش کاربردي(لیسانس)32502-(لیسانس)و فاضالب گرایش آبمهندسی عمران :32129-(لیسانس)گرایش آبعمران 

بآگرایش منابع  مهندسی آبعلوم و  :32510-دکتري)، (فوق لیسانسمهندسی عمران گرایش مدیریت منابع آب:32509-(لیسانس) مهندسی آبو 
و مهندسی آب:32512-دکتري)، (فوق لیسانسمنابع آب  ریزيبرنامهگرایش مدیریت و  مهندسی آبعلوم و  :32511-دکتري)، (فوق لیسانس

،(فوق لیسانسب شناسی آ :32516-دکتري)، (فوق لیسانسمنابع آب گرایش مهندسی  مهندسی آبعلوم و  :32514-دکتري)، فاضالب(فوق لیسانس
-دکتري)، و سازه هاي هیدرولیکی(فوق لیسانس گرایش آب:مهندسی عمران 32883-دکتري)، هیدرولوژي(فوق لیسانس ب شناسیآ :32517-دکتري)
:علوم زمین گرایش زمین32981-دکتري)، زمین شناسی(فوق لیسانس گرایش آب:علوم زمین 32980-:مهندسی عمران بدون گرایش(لیسانس)32967

بهايآعلمی کاربردي  - مهندسی آب:33018-گرایش(لیسانس):زمین شناسی بدون 32994-دکتري)، شناسی مهندسی(فوق لیسانس
-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:مهندسی عمران 33039-علمی کاربردي ابهاي سطحی(لیسانس) - مهندسی آب:33019-زیرزمینی(لیسانس)

و هاي آبشبکه کاربردي علمی - رانعم مهندسی:33041-)لیسانس فوق، لیسانس(هاي آبیساختمان کاربردي علمی–:مهندسی عمران 33040
 )لیسانس(فاضالب
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 3 مرد / زن آزاد اصفهان-اصفهان هاي وابستهکارشناس نرم افزار شرکت 10044

 10044 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-:کامپیوترگرایش نرم افزار(لیسانس)31464-:مهندسی فناوري اطالعات(لیسانس)31280-دکتري)، :الگوریتم و محاسبات(فوق لیسانس30091
:مهندسی31887-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش مدیریت سیستم هاي اطالعاتی(فوق لیسانس31873-:مهندسی کامپیوتر(لیسانس)31601

:علوم32173-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش معماري سازمانی(فوق لیسانس31914-دکتري)، نرم افزار(فوق لیسانسکامپیوتر گرایش 
:مهندسی تکنولوژي شبکه هاي کامپیوتري گرایش طراحی و پیاده32480-:علمی کاربردي نرم افزار کامپیوتر(لیسانس)32479-کامپیوتر(لیسانس)

،نرم افزار(لیسانس -:مهندسی تکنولوژي کامپیوتر32572-(لیسانس)ICTکاربردي تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات:علمی 32481-سازي(لیسانس)
،:مهندسی تکنولوژي نرم افزار(لیسانس32925-دکتري)، :مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس32822-دکتري)، فوق لیسانس
:مهندسی فناوري اطالعات32939-دکتري)، ندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن یا امنیت اطالعات(فوق لیسانس:مه32929-دکتري)، فوق لیسانس

:مهندسی فناوري33002-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش رایانش امن(فوق لیسانس32940-دکتري)، گرایش فناوري اطالعات(فوق لیسانس
 دکتري)، (فوق لیسانس) گرایش شبکه هاي کامپیوتريITاطالعات (

 1 مرد آزاد اصفهان-اصفهانهاي وابستهقدرت (آب و فاضالب) شرکت -مهندس برق  10045

 10045 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
گرایش:مهندسی برق 32429-:مهندسی تکنولوژي برق گرایش قدرت(لیسانس)32427-دکتري)، فوق لیسانس، قدرت(لیسانس -:مهندسی برق 31167

:مهندسی برق بدون32908-دکتري)، :مهندسی قدرت گرایش مدیریت انرژي(فوق لیسانس32433-دکتري)، سیستم هاي قدرت(فوق لیسانس
 گرایش(لیسانس)

 1 مرد / زن آزاد اصفهان-اصفهان هاي وابستهمخابرات شرکت -مهندس برق  10046

 10046 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-:علمی کاربردي مهندسی تکنولوژي مخابرات انتقال(لیسانس)32468-دکتري)، :مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم(فوق لیسانس31972
:مخابرات علمی32483-:کارشناسی کاربردي مخابرات گرایش انتقال(لیسانس)32473-:کارشناسی کاربردي مخابرات گرایش سوییچ(لیسانس)32471

:مهندسی برق گرایش مخابرات امن و32487-دکتري)، :مهندسی برق گرایش مخابرات میدان و موج(فوق لیسانس32485-)کاربردي سوییچ(لیسانس
:مهندس برق گرایش32552-دکتري)، :مهندسی برق گرایش شبکه هاي مخابراتی(فوق لیسانس32488-دکتري)، رمزنگاري(فوق لیسانس

:مهندسی برق بدون32908-:مهندسی تکنولوژي مخابرات گرایش سوییچ هاي شبکه ثابت(لیسانس)32553-دکتري)، فوق لیسانس، مخابرات(لیسانس
 گرایش(لیسانس)

 9 مرد آزاد اصفهان-اصفهان هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10047

 2 مرد / زن آزاد اصفهان-اصفهان هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10048

 1 مرد آزاد تیران و کرون-اصفهان هاي وابستهشرکتمهندس عمران  10049

 1 مرد آزاد چادگان-اصفهان هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10050

 1 مرد آزاد دولت آباد-اصفهان هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10051

 1 مرد آزاد فریدن-اصفهان هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10052

 1 مرد آزاد کوهپایه-اصفهان وابسته هايمهندس عمران شرکت 10053

 1 مرد آزاد لنجان-اصفهان هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10054

 1 مرد آزاد نائین-اصفهان هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10055
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 1 مرد آزاد بادآنجف -اصفهان هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10056

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10047 ،10048 ،10049 ،10050 ،10051 ،10052 ،10053 ،10054 ،10055 ،10056 

 شرایط احراز تحصیلی:
مهندسی آبعمران گرایش :مهندسی 31267-فوق لیسانس)، عمران(لیسانس :مهندسی عمران گرایش31262-(لیسانس)مهندسی آبعمران گرایش :30873

-(لیسانس)و فاضالب گرایش آبعلمی کاربردي عمران :32504-(لیسانس)و فاضالب گرایش آبمهندسی عمران :32129-دکتري)، و فاضالب(فوق لیسانس
،و سازه هاي هیدرولیکی(فوق لیسانس مهندسی آبعمران گرایش سی :مهند32508-و فاضالب(لیسانس) هاي آبشبکه:علمی کاربردي عمران گرایش 32505
،و سازه هاي هیدرولیکی(فوق لیسانس گرایش آب:مهندسی عمران 32883-دکتري)، (فوق لیسانسمهندسی عمران گرایش مدیریت منابع آب:32509-دکتري)
-مهندسی عمران گرایش عمران :33023-(لیسانس)ي آب و فاضالبعلمی کاربرد -:عمران 33015-:مهندسی عمران بدون گرایش(لیسانس)32967-دکتري)

فوق، لیسانس(هاي آبیساختمان کاربردي علمی–:مهندسی عمران 33040-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:مهندسی عمران 33039-(لیسانس)آب
 )لیسانس فوق، لیسانس(فاضالب و هاي آببرداري از شبکهبهره کاربردي علمی - عمران مهندسی:33042-)لیسانس

 1 مرد آزاد اصفهان-اصفهان هاي وابستهمهندس مکانیک (آب و فاضالب) شرکت 10057

 1 مرد آزاد فالورجان-اصفهان هاي وابستهمهندس مکانیک (آب و فاضالب) شرکت 10058

 1 مرد آزاد مبارکه-اصفهان هاي وابستهمهندس مکانیک (آب و فاضالب) شرکت 10059

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10057 ،10058 ،10059 

 شرایط احراز تحصیلی:
:مهندسی مکانیک32936-:مهندسی مکانیک بدون گرایش(لیسانس)32934-دکتري)، :مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژي(فوق لیسانس31906

 در حرارت و سیاالت(لیسانس):مهندسی مکانیک 32937-گرایش حرارت و سیاالت(لیسانس)

 1 مرد آزاد اصفهان-اصفهان هاي وابستهمهندس نقشه برداري شرکت 10060

 10060 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مهندسی نقشه برداري گرایش ژیودزي(فوق31975-:مهندسی نقشه برداري(لیسانس)31885-:مهندسی عمران گرایش نقشه برداري(لیسانس)31277
نقشه برداري گرایش -:مهندسی عمران 33009-دکتري)، نقشه برداري بدون زیر گرایش(فوق لیسانس -:مهندسی عمران 32995-دکتري)، لیسانس

:مهندسی نقشه برداري گرایش33011-دکتري)، :مهندسی نقشه برداري گرایش نقشه برداري(فوق لیسانس33010-دکتري)، فتوگرامتري(فوق لیسانس
 دکتري)، نقشه برداري گرایش ژیودزي(فوق لیسانس -:مهندسی عمران 33026-دکتري)، وق لیسانسفتوگرامتري(ف

 1 مردایثارگر اصفهان-اصفهان هاي وابستهکارشناس امور حراست شرکت 10023

 10023 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت31034-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت اجرایی(لیسانس31021-اجتماعی(لیسانس):علوم ارتباطات 30735-:علوم اجتماعی(لیسانس)30724

:مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق31495-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-بازرگانی(لیسانس)
:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق32146-دکتري)، لیسانس :مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی(فوق32145-دکتري)، لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع32235-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان هاي دولتی(فوق لیسانس32234-دکتري)، لیسانس

:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32420-دکتري)، فوق لیسانس:مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیک(32318-دکتري)، انسانی(فوق لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش32455-دکتري)، ژیک(فوق لیسانس:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استرات32436-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهکیفیت و 

:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32549-دکتري)، ملکرد(فوق لیسانس:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت ع32470-دکتري)، رفتار سازمانی(فوق لیسانس
یا مدیریت کسب و کار گرایش MBAمدیریت  :32911-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش اجرایی(فوق لیسانس32909-دکتري)، پروژه(فوق لیسانس

،ب و کار گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانسیا مدیریت کس MBAمدیریت  :32913-دکتري)، رفتار سازمانی و منابع انسانی(فوق لیسانس
 دکتري)، یا مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیک(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32914-دکتري)

 



25 

 آب و فاضالب استان اصفهان هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد / زنایثارگر اصفهان-اصفهان هاي وابستهشرکتکارشناس امور مشترکین  10024

 10024 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، :حسابداري(فوق لیسانس30408
:مدیریت32420-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی(فوق لیسانس31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074

:مدیریت بازرگانی گرایش32436-دکتري)، :حسابداري مدیریت(فوق لیسانس32428-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهصنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 
:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32470-دکتري)، :مدیریت گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32439-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسمدیریت استرات

:مالی (مهندسی مالی و مدیریت32571-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس32549-دکتري)، عملکرد(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی و32706-دکتري)، مالی عمومی(فوق لیسانس:مدیریت دولتی گرایش بودجه و 32700-دکتري)، ریسک)(فوق لیسانس

،:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت صنعتی(فوق لیسانس32987-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، مدیریت ریسک(فوق لیسانس
،یت بازرگانی گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس:مدیر32996-دکتري)، :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازرگانی(فوق لیسانس32988-دکتري)
 :حسابداري گرایش حسابرسی دولتی(لیسانس)32997-دکتري)

 1 مرد / زنایثارگر اصفهان-اصفهان هاي وابستهکارشناس بیمه شرکت 10063

 10063 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت مالی32238-دکتري)، فوق لیسانس، و تحلیل سیستم ها(لیسانس ریزيبرنامه:مهندسی صنایع گرایش 31237-:مدیریت بیمه(لیسانس)31035

:امار بیمه اي (اکچویري)(فوق32577-دکتري)، :مدیریت ریسک(فوق لیسانس32422-:بیمه(لیسانس)32421-دکتري)، گرایش بیمه(فوق لیسانس
،:مدیریت بازرگانی گرایش بیمه(فوق لیسانس32963-دکتري)، لیسانس:مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک(فوق 32706-دکتري)، لیسانس
 دکتري)، :امار بیمه (بیم سنجی)(فوق لیسانس32965-دکتري)

 1 مرد / زنایثارگر اصفهان-اصفهان هاي وابستهکارشناس سخت افزار شرکت 10064

 10064 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مهندسی31916-:مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار(لیسانس)31347-دکتري)، معماري کامپیوتر(فوق لیسانس :مهندسی کامپیوتر گرایش31138

:مهندسی تکنولوژي شبکه هاي کامپیوتري گرایش طراحی و پیاده32480-دکتري)، کامپیوتر گرایش معماري سیستم هاي کامپیوتري(فوق لیسانس
 تکنولوژي سیستم هاي سخت افزار رایانه(لیسانس):علمی کاربردي مهندسی 32482-سازي(لیسانس)

10065 
الکترونیک (آب و فاضالب)  -مهندس برق 

 هاي وابستهشرکت
 1 مرد / زنایثارگر اصفهان-اصفهان

 10065 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
،فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش الکترونیک(لیسانس31712-الکترونیک(لیسانس):مهندسی 31160-:مهندسی برق گرایش کنترل(لیسانس)30151
:مهندسی برق گرایش مدارهاي مجتمع32447-:الکترونیک کاربردي(لیسانس)32446-:علمی کاربردي الکترونیک(لیسانس)32444-دکتري)

:مهندسی برق گرایش32450-دکتري)، نو الکترونیک(فوق لیسانس:مهندسی برق گرایش افزاره هاي میکر و نا32448-دکتري)، الکترونیک(فوق لیسانس
:مهندسی تکنولوژي برق با گرایش32930-:مهندسی برق بدون گرایش(لیسانس)32908-دکتري)، سیستم هاي الکترونیک دیجیتال(فوق لیسانس

 دکتري)، یکی(فوق لیسانسو مدیریت سیستم هاي انرژي الکتر ریزيبرنامه:مهندسی برق گرایش 32938-الکترونیک(لیسانس)

 1 مردایثارگر اصفهان-اصفهانهاي وابستهقدرت (آب و فاضالب) شرکت -مهندس برق  10045

 10045 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
برق گرایش:مهندسی 32429-:مهندسی تکنولوژي برق گرایش قدرت(لیسانس)32427-دکتري)، فوق لیسانس، قدرت(لیسانس -:مهندسی برق 31167

:مهندسی برق بدون32908-دکتري)، :مهندسی قدرت گرایش مدیریت انرژي(فوق لیسانس32433-دکتري)، سیستم هاي قدرت(فوق لیسانس
 گرایش(لیسانس)

 1 مردایثارگر اردستان-اصفهان هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10067
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 آب و فاضالب استان اصفهان هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلمحل کد شغل
 3 مردایثارگر اصفهان-اصفهان هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10047

 1 مرد / زنایثارگر اصفهان-اصفهان هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10048

 1 مردایثارگر شهرضا-اصفهان هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10070

 1 مردایثارگر فوالدشهر-اصفهان هاي وابستهشرکتمهندس عمران  10071

 1 مردایثارگر هرند-اصفهان هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10072

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10067 ،10047 ،10048 ،10070 ،10071 ،10072 

 شرایط احراز تحصیلی:
مهندسیعمران گرایش :مهندسی 31267-فوق لیسانس)، :مهندسی عمران گرایش عمران(لیسانس31262-(لیسانس)مهندسی آبعمران گرایش :30873

و گرایش آبعلمی کاربردي عمران :32504-(لیسانس)و فاضالب گرایش آبمهندسی عمران :32129-دکتري)، و فاضالب(فوق لیسانس آب
و سازه هاي مهندسی آبعمران گرایش :مهندسی 32508-و فاضالب(لیسانس) اي آبهشبکه:علمی کاربردي عمران گرایش 32505-(لیسانس)فاضالب

و گرایش آب:مهندسی عمران 32883-دکتري)، (فوق لیسانسمهندسی عمران گرایش مدیریت منابع آب:32509-دکتري)، هیدرولیکی(فوق لیسانس
-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:عمران 33015-لیسانس):مهندسی عمران بدون گرایش(32967-دکتري)، سازه هاي هیدرولیکی(فوق لیسانس

–:مهندسی عمران 33040-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:مهندسی عمران 33039-(لیسانس)آب -مهندسی عمران گرایش عمران :33023
،و فاضالب(لیسانس هاي آببرداري از شبکهبهرهعلمی کاربردي  -:مهندسی عمران 33042-فوق لیسانس)، (لیسانسهاي آبیساختمانکاربردي  علمی

 فوق لیسانس)

 2 مردایثارگر اصفهان-اصفهان هاي وابستهمهندس مکانیک (آب و فاضالب) شرکت 10057

 1 مرد / زنایثارگر اصفهان-اصفهان هاي وابستهمهندس مکانیک (آب و فاضالب) شرکت 10074

 1 مردایثارگر خمینی شهر-اصفهان هاي وابستهشرکتمهندس مکانیک (آب و فاضالب)  10075

 1 مردایثارگر لنجان-اصفهان هاي وابستهمهندس مکانیک (آب و فاضالب) شرکت 10076

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10057 ،10074 ،10075 ،10076 

 شرایط احراز تحصیلی:
:مهندسی مکانیک32936-:مهندسی مکانیک بدون گرایش(لیسانس)32934-دکتري)، انرژي(فوق لیسانس:مهندسی مکانیک گرایش تبدیل 31906

 :مهندسی مکانیک در حرارت و سیاالت(لیسانس)32937-گرایش حرارت و سیاالت(لیسانس)
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 آب و فاضالب استان البرز هايفهرست شغل محل

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد / زن آزاد رجایی شهر-البرز هاي وابستهشرکت - GISکارشناس  10077

 1 مرد / زن آزاد فردیس-البرز هاي وابستهشرکت - GISکارشناس  10078

 1 مرد / زن آزاد کرج-البرز هاي وابستهشرکت - GISکارشناس  10079

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10077 ،10078 ،10079 

 شرایط احراز تحصیلی:
ب وآ:سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی گرایش مطالعات 32476-دکتري)، :مهندسی نقشه برداري گرایش ژیودزي(فوق لیسانس31975

اطالعات :سنجش از دور و سیستم32989-دکتري)، :مهندسی نقشه برداري گرایش سنجش از دور(فوق لیسانس32670-دکتري)، خاك(فوق لیسانس
-دکتري)، :سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی گرایش سنجش از دور(فوق لیسانس32990-دکتري)، جغرافیایی بدون گرایش(فوق لیسانس

:علوم زمین گرایش سنجش از32992-دکتري)، :سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی گرایش سامانه اطالعات جغرافیایی(فوق لیسانس32991
:مهندسی نقشه برداري33022-دکتري)، :مهندسی نقشه برداري گرایش فتوگرامتري(فوق لیسانس33011-دکتري)، دور زمین شناختی(فوق لیسانس

 دکتري)، گرایش سیستمهاي اطالعات جغرافیایی(فوق لیسانس

 1 مرد آزاد کرج-البرزهاي وابستهحراست (آب و فاضالب) شرکت ITکارشناس  10080

 10080 ياحراز تحصیلی شغل محل شمارهشرایط 
:مهندسی فناوري31280-:مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوتر(لیسانس)31206-دکتري)، :الگوریتم و محاسبات(فوق لیسانس30091

،ق لیسانس:مهندسی فناوري اطالعات گرایش مدیریت سیستم هاي اطالعاتی(فو31873-:مهندسی کامپیوتر(لیسانس)31601-اطالعات(لیسانس)
:مهندسی فناوري اطالعات گرایش معماري سازمانی(فوق31914-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار(لیسانس31887-دکتري)
-:علوم کامپیوتر(لیسانس)32173-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس31915-دکتري)، لیسانس
-:مهندسی تکنولوژي شبکه هاي کامپیوتري گرایش طراحی و پیاده سازي(لیسانس)32480-علمی کاربردي نرم افزار کامپیوتر(لیسانس):32479
-دکتري)، نرم افزار(فوق لیسانس -:مهندسی تکنولوژي کامپیوتر32572-(لیسانس) ICTاطالعات:علمی کاربردي تکنولوژي ارتباطات و فناوري 32481
-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی تکنولوژي نرم افزار(لیسانس32925-دکتري)، مپیوتر گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس:مهندسی کا32822
:مهندسی فناوري اطالعات گرایش فناوري اطالعات(فوق32939-دکتري)، :مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن یا امنیت اطالعات(فوق لیسانس32929
 دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش رایانش امن(فوق لیسانس32940-دکتري)، لیسانس

 1 مرد / زن آزاد کرج-البرز هاي وابستهکارشناس اداري شرکت 10081

 10081 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-بازرگانی(لیسانس):مدیریت 31034-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت اجرایی(لیسانس31021

:مدیریت دولتی گرایش تشکیالت و روش ها(فوق31909-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس31495-صنعتی(لیسانس)
:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق32146-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول(فوق لیسانس31930-دکتري)، لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاري32237-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی(فوق لیسانس32235-دکتري)، لیسانس

:مدیریت اجرایی گرایش32318-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان هاي دولتی(فوق لیسانس32315-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس
:مدیریت بازرگانی32436-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهره:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 32420-دکتري)، مدیریت استراتژیک(فوق لیسانس

:مدیریت بازرگانی32456-دکتري)، س:مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی(فوق لیسان32455-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسگرایش مدیریت استرات
:مدیریت صنعتی32549-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد(فوق لیسانس32470-دکتري)، گرایش مدیریت رفتار سازمانی(فوق لیسانس

-دکتري)، نس:مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت رفتاري(فوق لیسا32564-دکتري)، گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس
:مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی32566-دکتري)، :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس32565

یا مدیریت MBAمدیریت  :32911-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش اجرایی(فوق لیسانس32909-دکتري)، گرایش مدیریت سیستم ها(فوق لیسانس
یا مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت منابع MBAمدیریت  :32913-دکتري)، کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی(فوق لیسانس

:مدیریت دولتی و32915-دکتري)، یا مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیک(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32914-دکتري)، انسانی(فوق لیسانس
 دکتري)، تگذاري عمومی(فوق لیسانسسیاس
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 آب و فاضالب استان البرز هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 3 مرد آزاد کرج-البرز هاي وابستهکارشناس امور حراست شرکت 10082

 10082 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت31034-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت اجرایی(لیسانس31021-:علوم ارتباطات اجتماعی(لیسانس)30735-اجتماعی(لیسانس):علوم 30724

:مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق31495-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-بازرگانی(لیسانس)
:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق32146-دکتري)، ریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی(فوق لیسانس:مدی32145-دکتري)، لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع32235-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان هاي دولتی(فوق لیسانس32234-دکتري)، لیسانس

:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32420-دکتري)، دیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیک(فوق لیسانس:م32318-دکتري)، انسانی(فوق لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش32455-دکتري)، ژیک(فوق لیسانس:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استرات32436-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهکیفیت و 

:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32549-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد(فوق لیسانس32470-ي)دکتر، رفتار سازمانی(فوق لیسانس
یا مدیریت کسب و کار گرایش MBAمدیریت  :32911-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش اجرایی(فوق لیسانس32909-دکتري)، پروژه(فوق لیسانس

،یا مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32913-دکتري)، رفتار سازمانی و منابع انسانی(فوق لیسانس
 دکتري)، یا مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیک(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32914-دکتري)

 1 مرد / زن آزاد چهارباغ-البرز هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10083

 1 مرد / زن آزاد کمالشهر-البرز هاي وابستهمشترکین شرکت کارشناس امور 10084

 2 مرد / زن آزاد ماهدشت-البرز هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10085

 1 مرد / زن آزاد محمد شهر-البرز هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10086

 1 مرد / زن آزاد شهر مهر-البرز هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10087

 3 مرد / زن آزاد هشتگرد-البرز هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10088

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10083 ،10084 ،10085 ،10086 ،10087 ،10088 

 شرایط احراز تحصیلی:
-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-بازرگانی(لیسانس):مدیریت 31034-دکتري)، :حسابداري(فوق لیسانس30408
:مدیریت32420-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی(فوق لیسانس31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074

:مدیریت بازرگانی گرایش32436-دکتري)، داري مدیریت(فوق لیسانس:حساب32428-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهصنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 
:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32470-دکتري)، :مدیریت گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32439-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسمدیریت استرات

:مالی (مهندسی مالی و مدیریت32571-دکتري)، پروژه(فوق لیسانس:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت 32549-دکتري)، عملکرد(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی و32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-دکتري)، ریسک)(فوق لیسانس

،نعتی گرایش مدیریت صنعتی(فوق لیسانس:مدیریت ص32987-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، مدیریت ریسک(فوق لیسانس
،:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32996-دکتري)، :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازرگانی(فوق لیسانس32988-دکتري)
 :حسابداري گرایش حسابرسی دولتی(لیسانس)32997-دکتري)

 1 مرد / زن زادآ کرج-البرز هاي وابستهکارشناس آموزش شرکت 10089

 10089 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
،(فوق لیسانسموزشی آ ریزيبرنامه:علوم تربیتی گرایش 30755-دکتري)، و بهسازي منابع انسانی(فوق لیسانس موزشآ:علوم تربیتی گرایش 30754
:31083-دکتري)، فوق لیسانس، (لیسانسموزشی آ:مدیریت 31020-دکتري)، (فوق لیسانسموزشی آ:علوم تربیتی گرایش تکنولوژي 30758-دکتري)

و بهسازي منابع انسانی(فوق موزشآ :32978-دکتري)، فوق لیسانس، (لیسانسموزشی آ:ارزشیابی 32449-(لیسانس)موزشی آریزي مدیریت و برنامه
 دکتري)، عالی(فوق لیسانس موزشآ ریزيبرنامه:مدیریت و 32979-دکتري)، لیسانس
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تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد / زن آزاد کرج-البرزهاي وابستههاي اقتصادي شرکتکارشناس بررسی 10090

 10090 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:علوم اقتصادي گرایش30746-:علوم اقتصادي گرایش اقتصاد نظري(لیسانس)30745-:علوم اقتصادي گرایش اقتصاد بازرگانی(لیسانس)30743
-دکتري)، (فوق لیسانسریزيبرنامه:علوم اقتصادي گرایش توسعه اقتصادي و 30747-دکتري)، سیستم هاي اقتصادي(فوق لیسانس ریزيبرنامه

:علوم32946-دکتري)، فوق لیسانس، :علوم اقتصادي بدون گرایش(لیسانس32945-دکتري)، اقتصادي گرایش اقتصاد انرژي(فوق لیسانس:علوم 32928
 اقتصادي گرایش اقتصاد صنعتی(لیسانس)

 1 مرد / زن آزاد کرج-البرز هاي وابستهریزي شرکتکارشناس برنامه 10091
 10091 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

:مهندسی صنایع31240-دکتري)، و تحلیل سیستم ها(فوق لیسانس ریزيبرنامه:مهندسی صنایع گرایش 31237-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065
:مدیریت صنعتی کلیه گرایش31698-:مهندسی صنایع کلیه گرایش ها(لیسانس)31593-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهگرایش مدیریت سیستم و 

:مهندسی صنایع گرایش مدیریت32143-دکتري)، :مهندسی صنایع گرایش بهینه سازي سیستم ها(فوق لیسانس32142-دکتري)، نسها(فوق لیسا
 دکتري)، پروژه(فوق لیسانس

 2 مرد / زن آزاد کرج-البرز هاي وابستهکارشناس حقوقی شرکت 10092
 1 زن مرد / آزاد نظراباد-البرز هاي وابستهکارشناس حقوقی شرکت 10093

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10092 ،10093 

 شرایط احراز تحصیلی:
:حقوق31686-دکتري)، :حقوق شرکت هاي تجاري(فوق لیسانس30432-دکتري)، :حقوق خصوصی(فوق لیسانس30431-:حقوق(لیسانس)30417

 دکتري)، :حقوق ثبت اسناد و امالك(فوق لیسانس32426-دکتري)، لیسانس:حقوق محیط زیست(فوق 32084-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس
 1 مرد / زن آزاد ساوجبالغ-البرز هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10094
 1 مرد / زن آزاد کرج-البرز هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10095
 1 مرد / زن آزاد نظراباد-البرز هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10096

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10094 ،10095 ،10096 

 شرایط احراز تحصیلی:
:مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074-:علمی کاربردي حسابداري(لیسانس)30710

-:حسابداري کلیه گرایش ها(لیسانس)32304-دکتري)، گرایش مالی(فوق لیسانس:مدیریت صنعتی 31938-دکتري)، دولتی(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-:حسابداري امور مالی(لیسانس)32562

حسابداري-حسابرسی-:حسابداري گرایشهاي حسابداري33037-س):حسابداري بدون گرایش(لیسان32982-دکتري)، و مدیریت ریسک(فوق لیسانس
 دکتري)، مدیریت(فوق لیسانس

 1 مرد / زن آزاد کرج-البرز هاي وابستهکارشناس نرم افزار شرکت 10097
 10097 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

-:کامپیوترگرایش نرم افزار(لیسانس)31464-اطالعات(لیسانس):مهندسی فناوري 31280-دکتري)، :الگوریتم و محاسبات(فوق لیسانس30091
:مهندسی31887-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش مدیریت سیستم هاي اطالعاتی(فوق لیسانس31873-:مهندسی کامپیوتر(لیسانس)31601

:علوم32173-دکتري)، ماري سازمانی(فوق لیسانس:مهندسی فناوري اطالعات گرایش مع31914-دکتري)، کامپیوتر گرایش نرم افزار(فوق لیسانس
:مهندسی تکنولوژي شبکه هاي کامپیوتري گرایش طراحی و پیاده32480-:علمی کاربردي نرم افزار کامپیوتر(لیسانس)32479-کامپیوتر(لیسانس)

،نرم افزار(لیسانس -سی تکنولوژي کامپیوتر:مهند32572-(لیسانس) ICTاطالعات:علمی کاربردي تکنولوژي ارتباطات و فناوري 32481-سازي(لیسانس)
،:مهندسی تکنولوژي نرم افزار(لیسانس32925-دکتري)، :مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس32822-دکتري)، فوق لیسانس
:مهندسی فناوري اطالعات32939-دکتري)، :مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن یا امنیت اطالعات(فوق لیسانس32929-دکتري)، فوق لیسانس

مهندسی فناوري :33002-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش رایانش امن(فوق لیسانس32940-دکتري)، گرایش فناوري اطالعات(فوق لیسانس
 دکتري)، گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس )ITاطالعات (
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تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

10098 
الکترونیک (آب و فاضالب)  -مهندس برق 

 هاي وابستهشرکت
 2 مرد / زن آزاد کرج-البرز

 10098 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
،فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش الکترونیک(لیسانس31712-الکترونیک(لیسانس):مهندسی 31160-:مهندسی برق گرایش کنترل(لیسانس)30151
:مهندسی برق گرایش مدارهاي مجتمع32447-:الکترونیک کاربردي(لیسانس)32446-:علمی کاربردي الکترونیک(لیسانس)32444-دکتري)

:مهندسی برق گرایش32450-دکتري)، نو الکترونیک(فوق لیسانس:مهندسی برق گرایش افزاره هاي میکر و نا32448-دکتري)، الکترونیک(فوق لیسانس
:مهندسی تکنولوژي برق با گرایش32930-:مهندسی برق بدون گرایش(لیسانس)32908-دکتري)، سیستم هاي الکترونیک دیجیتال(فوق لیسانس

 دکتري)، یکی(فوق لیسانسو مدیریت سیستم هاي انرژي الکتر ریزيبرنامه:مهندسی برق گرایش 32938-الکترونیک(لیسانس)

 1 مرد آزاد رجایی شهر-البرز هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10099

 2 مرد / زن آزاد کرج-البرز هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10100

 1 مرد آزاد محمد شهر-البرز هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10101

 2 مرد آزاد مهر شهر-البرز هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10102

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10099 ،10100 ،10101 ،10102 

 شرایط احراز تحصیلی:
مهندسیعمران گرایش :مهندسی 31267-فوق لیسانس)، :مهندسی عمران گرایش عمران(لیسانس31262-(لیسانس)مهندسی آبعمران گرایش :30873

و گرایش آبعلمی کاربردي عمران :32504-(لیسانس)و فاضالب گرایش آبمهندسی عمران :32129-دکتري)، و فاضالب(فوق لیسانس آب
و سازه هاي مهندسی آبعمران گرایش :مهندسی 32508-و فاضالب(لیسانس) هاي آبشبکه:علمی کاربردي عمران گرایش 32505-(لیسانس)فاضالب

و گرایش آب:مهندسی عمران 32883-دکتري)، (فوق لیسانسگرایش مدیریت منابع آب مهندسی عمران:32509-دکتري)، هیدرولیکی(فوق لیسانس
-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:عمران 33015-:مهندسی عمران بدون گرایش(لیسانس)32967-دکتري)، سازه هاي هیدرولیکی(فوق لیسانس

–:مهندسی عمران 33040-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -ن :مهندسی عمرا33039-(لیسانس)آب -مهندسی عمران گرایش عمران :33023
،لیسانس(فاضالب و هاي آببرداري از شبکهبهره کاربردي علمی - عمران مهندسی:33042-)لیسانس فوق، لیسانس(هاي آبیساختمان کاربردي علمی
 )لیسانس فوق

 2 مرد آزاد کرج-البرز هاي وابستهمهندس مکانیک (آب و فاضالب) شرکت 10103

 1 مرد آزاد کمالشهر-البرز هاي وابستهمهندس مکانیک (آب و فاضالب) شرکت 10104

 1 مرد آزاد نظراباد-البرز هاي وابستهمهندس مکانیک (آب و فاضالب) شرکت 10105

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10103 ،10104 ،10105 

 شرایط احراز تحصیلی:
:مهندسی مکانیک32936-:مهندسی مکانیک بدون گرایش(لیسانس)32934-دکتري)، :مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژي(فوق لیسانس31906

 :مهندسی مکانیک در حرارت و سیاالت(لیسانس)32937-گرایش حرارت و سیاالت(لیسانس)

 1 مرد / زنایثارگر چهارباغ-البرز هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10083

 1 مرد / زنایثارگر کمالشهر-البرز هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10084

 1 مرد / زنایثارگر نظراباد-البرز هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10108
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تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد / زنایثارگر هشتگرد-البرز هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10088

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10083 ،10084 ،10108 ،10088 

 شرایط احراز تحصیلی:
-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-بازرگانی(لیسانس):مدیریت 31034-دکتري)، :حسابداري(فوق لیسانس30408
:مدیریت32420-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی(فوق لیسانس31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074

:مدیریت بازرگانی گرایش32436-دکتري)، داري مدیریت(فوق لیسانس:حساب32428-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهصنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 
:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32470-دکتري)، :مدیریت گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32439-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسمدیریت استرات

:مالی (مهندسی مالی و مدیریت32571-دکتري)، وق لیسانس:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه(ف32549-دکتري)، عملکرد(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی و32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-دکتري)، ریسک)(فوق لیسانس

،ایش مدیریت صنعتی(فوق لیسانس:مدیریت صنعتی گر32987-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، مدیریت ریسک(فوق لیسانس
،:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32996-دکتري)، :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازرگانی(فوق لیسانس32988-دکتري)
 :حسابداري گرایش حسابرسی دولتی(لیسانس)32997-دکتري)

 1 مرد / زنایثارگر کرج-البرز هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10095

 10095 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074-:علمی کاربردي حسابداري(لیسانس)30710

-:حسابداري کلیه گرایش ها(لیسانس)32304-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مالی(فوق لیسانس31938-دکتري)، دولتی(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-:حسابداري امور مالی(لیسانس)32562

حسابداري-حسابرسی-هاي حسابداري:حسابداري گرایش33037-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، و مدیریت ریسک(فوق لیسانس
 دکتري)، مدیریت(فوق لیسانس

 1 مرد / زنایثارگر کرج-البرز هاي وابستهکارشناس نرم افزار شرکت 10097

 10097 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-:کامپیوترگرایش نرم افزار(لیسانس)31464-اطالعات(لیسانس):مهندسی فناوري 31280-دکتري)، :الگوریتم و محاسبات(فوق لیسانس30091
:مهندسی31887-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش مدیریت سیستم هاي اطالعاتی(فوق لیسانس31873-:مهندسی کامپیوتر(لیسانس)31601

:علوم32173-دکتري)، ماري سازمانی(فوق لیسانس:مهندسی فناوري اطالعات گرایش مع31914-دکتري)، کامپیوتر گرایش نرم افزار(فوق لیسانس
:مهندسی تکنولوژي شبکه هاي کامپیوتري گرایش طراحی و پیاده32480-:علمی کاربردي نرم افزار کامپیوتر(لیسانس)32479-کامپیوتر(لیسانس)

،نرم افزار(لیسانس -سی تکنولوژي کامپیوتر:مهند32572-(لیسانس) ICTاطالعات:علمی کاربردي تکنولوژي ارتباطات و فناوري 32481-سازي(لیسانس)
،:مهندسی تکنولوژي نرم افزار(لیسانس32925-دکتري)، :مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس32822-دکتري)، فوق لیسانس
:مهندسی فناوري اطالعات32939-دکتري)، :مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن یا امنیت اطالعات(فوق لیسانس32929-دکتري)، فوق لیسانس

مهندسی فناوري :33002-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش رایانش امن(فوق لیسانس32940-دکتري)، گرایش فناوري اطالعات(فوق لیسانس
 دکتري)، گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس )ITاطالعات (

فاضالب) الکترونیک (آب و  -مهندس برق  10112
 1 مردایثارگر کرج-البرز هاي وابستهشرکت

 10112 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
،فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش الکترونیک(لیسانس31712-:مهندسی الکترونیک(لیسانس)31160-:مهندسی برق گرایش کنترل(لیسانس)30151
:مهندسی برق گرایش مدارهاي مجتمع32447-:الکترونیک کاربردي(لیسانس)32446-الکترونیک(لیسانس):علمی کاربردي 32444-دکتري)

:مهندسی برق گرایش32450-دکتري)، :مهندسی برق گرایش افزاره هاي میکر و نانو الکترونیک(فوق لیسانس32448-دکتري)، الکترونیک(فوق لیسانس
:مهندسی تکنولوژي برق با گرایش32930-:مهندسی برق بدون گرایش(لیسانس)32908-تري)دک، سیستم هاي الکترونیک دیجیتال(فوق لیسانس

 دکتري)، و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکی(فوق لیسانس ریزيبرنامه:مهندسی برق گرایش 32938-الکترونیک(لیسانس)
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 آب و فاضالب استان البرز هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد / زنایثارگر کرج-البرزهاي وابستهقدرت (آب و فاضالب) شرکت -مهندس برق  10113

 10113 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
برق گرایش:مهندسی 32429-:مهندسی تکنولوژي برق گرایش قدرت(لیسانس)32427-دکتري)، فوق لیسانس، قدرت(لیسانس -:مهندسی برق 31167

:مهندسی برق بدون32908-دکتري)، :مهندسی قدرت گرایش مدیریت انرژي(فوق لیسانس32433-دکتري)، سیستم هاي قدرت(فوق لیسانس
 گرایش(لیسانس)

 2 مرد / زنایثارگر کرج-البرز هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10100

 1 مردایثارگر ماهدشت-البرز هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10115

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10100 ،10115 

 شرایط احراز تحصیلی:
مهندسیعمران گرایش :مهندسی 31267-فوق لیسانس)، :مهندسی عمران گرایش عمران(لیسانس31262-(لیسانس)مهندسی آبعمران گرایش :30873

و گرایش آبعلمی کاربردي عمران :32504-(لیسانس)و فاضالب گرایش آبمهندسی عمران :32129-دکتري)، و فاضالب(فوق لیسانس آب
و سازه هاي مهندسی آبعمران گرایش :مهندسی 32508-و فاضالب(لیسانس) هاي آبشبکه:علمی کاربردي عمران گرایش 32505-(لیسانس)فاضالب

و گرایش آب:مهندسی عمران 32883-دکتري)، (فوق لیسانسمنابع آب مهندسی عمران گرایش مدیریت:32509-دکتري)، هیدرولیکی(فوق لیسانس
-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:عمران 33015-:مهندسی عمران بدون گرایش(لیسانس)32967-دکتري)، سازه هاي هیدرولیکی(فوق لیسانس

–:مهندسی عمران 33040-(لیسانس)ردي آب و فاضالبعلمی کارب -:مهندسی عمران 33039-(لیسانس)آب -مهندسی عمران گرایش عمران :33023
،لیسانس(فاضالب و هاي آببرداري از شبکهبهره کاربردي علمی - عمران مهندسی:33042-)لیسانس فوق، لیسانس(هاي آبیساختمان کاربردي علمی
 )لیسانس فوق

 1 مردایثارگر رجایی شهر-البرز هاي وابستهمهندس مکانیک (آب و فاضالب) شرکت 10116

 1 مردایثارگر فردیس-البرز هاي وابستهمهندس مکانیک (آب و فاضالب) شرکت 10117

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10116 ،10117 

 شرایط احراز تحصیلی:
:مهندسی مکانیک32936-گرایش(لیسانس):مهندسی مکانیک بدون 32934-دکتري)، :مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژي(فوق لیسانس31906

 :مهندسی مکانیک در حرارت و سیاالت(لیسانس)32937-گرایش حرارت و سیاالت(لیسانس)
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 آب و فاضالب استان بوشهر هايفهرست شغل محل

 گیرد.، صرفاً از میان افراد بومی همان استان صورت میهاجذب و استخدام در این شغل محل شرایط اختصاصی:

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلشغل محلکد 
 1 مرد آزاد عسلویه-بوشهر هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10118

 1 مرد آزاد گناوه-بوشهر هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10119

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10118 ،10119 

 تحصیلی:شرایط احراز 
-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، :حسابداري(فوق لیسانس30408
:مدیریت32420-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی(فوق لیسانس31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074

:مدیریت بازرگانی گرایش32436-دکتري)، :حسابداري مدیریت(فوق لیسانس32428-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهش مدیریت کیفیت و صنعتی گرای
:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32470-دکتري)، :مدیریت گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32439-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسمدیریت استرات
:مالی (مهندسی مالی و مدیریت32571-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس32549-دکتري)، لیسانس عملکرد(فوق

:مالی گرایش مهندسی مالی و32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-دکتري)، ریسک)(فوق لیسانس
،:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت صنعتی(فوق لیسانس32987-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، مدیریت ریسک(فوق لیسانس

،:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32996-دکتري)، :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازرگانی(فوق لیسانس32988-دکتري)
 :حسابداري گرایش حسابرسی دولتی(لیسانس)32997-دکتري)

 1 مرد آزاد بوشهر-بوشهر هاي وابستهکارشناس بازرگانی شرکت 10120

 10120 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-:علوم اقتصادي گرایش اقتصاد بازرگانی(لیسانس)30743

-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی(فوق لیسانس31912-دکتري)، مالی(فوق لیسانس:مدیریت 31074-صنعتی(لیسانس)
:مدیریت32311-دکتري)، :مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی(فوق لیسانس32310-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مالی(فوق لیسانس31938

:32964-دکتري)، :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت سیاست گذاري بازرگانی(فوق لیسانس32569-دکتري)، بازرگانی گرایش بازاریابی(فوق لیسانس
 دکتري)، :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32996-دکتري)، و یا مدیریت کسب و کار(فوق لیسانس MBAمدیریت 

کارشناس بهداشت و کنترل کیفی آب و فاضالب  10121
 1 مرد / زن آزاد کنگان-بوشهر وابستههاي شرکت

 10121 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی بهداشت محیط(لیسانس31175-دکتري)، فوق لیسانس، :بهداشت محیط(لیسانس30180

 1 مرد / زن آزاد بوشهر-بوشهر هاي وابستهکارشناس بیمه شرکت 10122

 10122 يتحصیلی شغل محل شمارهشرایط احراز 
:مدیریت مالی32238-دکتري)، فوق لیسانس، و تحلیل سیستم ها(لیسانس ریزيبرنامه:مهندسی صنایع گرایش 31237-:مدیریت بیمه(لیسانس)31035

اي (اکچویري)(فوق:امار بیمه 32577-دکتري)، :مدیریت ریسک(فوق لیسانس32422-:بیمه(لیسانس)32421-دکتري)، گرایش بیمه(فوق لیسانس
،:مدیریت بازرگانی گرایش بیمه(فوق لیسانس32963-دکتري)، :مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک(فوق لیسانس32706-دکتري)، لیسانس
 دکتري)، :امار بیمه (بیم سنجی)(فوق لیسانس32965-دکتري)

 1 مرد / زن آزاد بوشهر-بوشهر هاي وابستهکارشناس حقوقی شرکت 10123

 10123 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:حقوق31686-دکتري)، :حقوق شرکت هاي تجاري(فوق لیسانس30432-دکتري)، :حقوق خصوصی(فوق لیسانس30431-:حقوق(لیسانس)30417

 دکتري)، لیسانس:حقوق ثبت اسناد و امالك(فوق 32426-دکتري)، :حقوق محیط زیست(فوق لیسانس32084-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس

 



34 

 آب و فاضالب استان بوشهر هايفهرست شغل محلادامه 
تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مرد / زن آزاد بوشهر-بوشهر هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10124
 10124 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

:مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074-حسابداري(لیسانس):علمی کاربردي 30710
-:حسابداري کلیه گرایش ها(لیسانس)32304-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مالی(فوق لیسانس31938-دکتري)، دولتی(فوق لیسانس

:مالی گرایش مهندسی مالی32706-دکتري)، دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس:مدیریت 32700-:حسابداري امور مالی(لیسانس)32562
حسابداري-حسابرسی-:حسابداري گرایشهاي حسابداري33037-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، و مدیریت ریسک(فوق لیسانس

 دکتري)، مدیریت(فوق لیسانس
 1 مرد آزاد دشتی-بوشهرهاي وابستهفاضالب) شرکتقدرت (آب و  -مهندس برق  10125

 10125 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مهندسی برق گرایش32429-:مهندسی تکنولوژي برق گرایش قدرت(لیسانس)32427-دکتري)، فوق لیسانس، قدرت(لیسانس -:مهندسی برق 31167

:مهندسی برق بدون32908-دکتري)، قدرت گرایش مدیریت انرژي(فوق لیسانس:مهندسی 32433-دکتري)، سیستم هاي قدرت(فوق لیسانس
 گرایش(لیسانس)

 1 مرد آزاد شهربو-بوشهر هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10126
 1 مرد آزاد عسلویه-بوشهر هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10127
 1 مرد آزاد گناوه-بوشهر هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10128

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10126 ،10127 ،10128 

 شرایط احراز تحصیلی:
مهندسیعمران گرایش :مهندسی 31267-فوق لیسانس)، :مهندسی عمران گرایش عمران(لیسانس31262-(لیسانس)مهندسی آبعمران گرایش :30873

و گرایش آبعلمی کاربردي عمران :32504-(لیسانس)و فاضالب گرایش آبمهندسی عمران :32129-دکتري)، و فاضالب(فوق لیسانس آب
و سازه هاي مهندسی آبعمران گرایش :مهندسی 32508-و فاضالب(لیسانس) هاي آبشبکه:علمی کاربردي عمران گرایش 32505-(لیسانس)فاضالب

و گرایش آب:مهندسی عمران 32883-دکتري)، (فوق لیسانسمنابع آب مهندسی عمران گرایش مدیریت:32509-دکتري)، هیدرولیکی(فوق لیسانس
-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:عمران 33015-:مهندسی عمران بدون گرایش(لیسانس)32967-دکتري)، سازه هاي هیدرولیکی(فوق لیسانس

–:مهندسی عمران 33040-(لیسانس)ردي آب و فاضالبعلمی کارب -:مهندسی عمران 33039-(لیسانس)آب -مهندسی عمران گرایش عمران :33023
،و فاضالب(لیسانس هاي آببرداري از شبکهبهرهعلمی کاربردي  -:مهندسی عمران 33042-)لیسانس فوق، لیسانس(هاي آبیساختمان کاربردي علمی

 فوق لیسانس)
 1 مرد / زنایثارگر بوشهر-بوشهر هاي وابستهکارشناس اداري شرکت 10129

 10129 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت اجرایی(لیسانس31021

رایش تشکیالت و روش ها(فوق:مدیریت دولتی گ31909-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس31495-صنعتی(لیسانس)
:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق32146-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول(فوق لیسانس31930-دکتري)، لیسانس
شی گذاري:مدیریت دولتی گرایش خط م32237-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی(فوق لیسانس32235-دکتري)، لیسانس

:مدیریت اجرایی گرایش32318-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان هاي دولتی(فوق لیسانس32315-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس
:مدیریت بازرگانی32436-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهره:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 32420-دکتري)، مدیریت استراتژیک(فوق لیسانس

:مدیریت بازرگانی32456-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی(فوق لیسانس32455-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسیش مدیریت استراتگرا
:مدیریت صنعتی32549-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد(فوق لیسانس32470-دکتري)، گرایش مدیریت رفتار سازمانی(فوق لیسانس

-دکتري)، :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت رفتاري(فوق لیسانس32564-دکتري)، گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس
:مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی32566-دکتري)، :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس32565

یا مدیریت MBAمدیریت  :32911-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش اجرایی(فوق لیسانس32909-دکتري)، انسگرایش مدیریت سیستم ها(فوق لیس
یا مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت منابع MBAمدیریت  :32913-دکتري)، کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی(فوق لیسانس

:مدیریت دولتی و32915-دکتري)، یا مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیک(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32914-دکتري)، انسانی(فوق لیسانس
 دکتري)، سیاستگذاري عمومی(فوق لیسانس
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 آب و فاضالب استان بوشهر هايفهرست شغل محلادامه 
تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مرد / زنایثارگر بوشهر-بوشهر هاي وابستهکارشناس نرم افزار شرکت 10130

 10130 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-:کامپیوترگرایش نرم افزار(لیسانس)31464-:مهندسی فناوري اطالعات(لیسانس)31280-دکتري)، :الگوریتم و محاسبات(فوق لیسانس30091
:مهندسی31887-دکتري)، مدیریت سیستم هاي اطالعاتی(فوق لیسانس:مهندسی فناوري اطالعات گرایش 31873-:مهندسی کامپیوتر(لیسانس)31601

:علوم32173-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش معماري سازمانی(فوق لیسانس31914-دکتري)، کامپیوتر گرایش نرم افزار(فوق لیسانس
تکنولوژي شبکه هاي کامپیوتري گرایش طراحی و پیاده :مهندسی32480-:علمی کاربردي نرم افزار کامپیوتر(لیسانس)32479-کامپیوتر(لیسانس)

،نرم افزار(لیسانس -:مهندسی تکنولوژي کامپیوتر32572-(لیسانس) ICTاطالعات:علمی کاربردي تکنولوژي ارتباطات و فناوري 32481-سازي(لیسانس)
،:مهندسی تکنولوژي نرم افزار(لیسانس32925-دکتري)، :مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس32822-دکتري)، فوق لیسانس
:مهندسی فناوري اطالعات32939-دکتري)، :مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن یا امنیت اطالعات(فوق لیسانس32929-دکتري)، فوق لیسانس

مهندسی فناوري :33002-دکتري)، ق لیسانس:مهندسی فناوري اطالعات گرایش رایانش امن(فو32940-دکتري)، گرایش فناوري اطالعات(فوق لیسانس
 دکتري)، گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس )ITاطالعات (

 1 مردایثارگر بوشهر-بوشهر هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10126

 10126 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
مهندسیعمران گرایش :مهندسی 31267-فوق لیسانس)، گرایش عمران(لیسانس:مهندسی عمران 31262-(لیسانس)مهندسی آبعمران گرایش :30873

و گرایش آبعلمی کاربردي عمران :32504-(لیسانس)و فاضالب گرایش آبمهندسی عمران :32129-دکتري)، و فاضالب(فوق لیسانس آب
و سازه هاي مهندسی آبعمران گرایش :مهندسی 32508-و فاضالب(لیسانس) هاي آبشبکه:علمی کاربردي عمران گرایش 32505-(لیسانس)فاضالب

و گرایش آب:مهندسی عمران 32883-دکتري)، (فوق لیسانسمهندسی عمران گرایش مدیریت منابع آب:32509-دکتري)، هیدرولیکی(فوق لیسانس
-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:عمران 33015-س):مهندسی عمران بدون گرایش(لیسان32967-دکتري)، سازه هاي هیدرولیکی(فوق لیسانس

–:مهندسی عمران 33040-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:مهندسی عمران 33039-(لیسانس)آب -مهندسی عمران گرایش عمران :33023

،و فاضالب(لیسانس هاي آببرداري از شبکهبهره کاربردي علمی - عمران مهندسی:33042-)لیسانس فوق، لیسانس(هاي آبیساختمان کاربردي علمی
 فوق لیسانس)
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 آب و فاضالب استان تهران هايفهرست شغل محل

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 2 مرد / زن آزاد تهران-تهران هاي وابستهشرکت - GISکارشناس  10132
 2 مرد / زن آزاد فاضالب تهران-تهران-تهران هاي وابستهشرکت - GISکارشناس  10133
 2 مرد / زن آزاد رودهن-تهران هاي وابستهشرکت - GISکارشناس  10134
 1 مرد / زن آزاد چهار تهرانمنطقه -تهران هاي وابستهشرکت - GISکارشناس  10135
 1 مرد / زن آزاد منطقه شش تهران-تهران هاي وابستهشرکت - GISکارشناس  10136
 1 مرد / زن آزاد منطقه یک تهران-تهران هاي وابستهشرکت - GISکارشناس  10137

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10132 ،10133 ،10134 ،10135 ،10136 ،10137 

 شرایط احراز تحصیلی:
و بآمطالعات :سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی گرایش 32476-دکتري)، :مهندسی نقشه برداري گرایش ژیودزي(فوق لیسانس31975

:سنجش از دور و سیستم اطالعات32989-دکتري)، :مهندسی نقشه برداري گرایش سنجش از دور(فوق لیسانس32670-دکتري)، خاك(فوق لیسانس
-دکتري)، اطالعات جغرافیایی گرایش سنجش از دور(فوق لیسانس:سنجش از دور و سامانه 32990-دکتري)، جغرافیایی بدون گرایش(فوق لیسانس

:علوم زمین گرایش سنجش از32992-دکتري)، :سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی گرایش سامانه اطالعات جغرافیایی(فوق لیسانس32991
:مهندسی نقشه برداري33022-دکتري)، (فوق لیسانس:مهندسی نقشه برداري گرایش فتوگرامتري33011-دکتري)، دور زمین شناختی(فوق لیسانس

 دکتري)، گرایش سیستمهاي اطالعات جغرافیایی(فوق لیسانس
 1 مرد / زن آزاد فاضالب تهران-تهران-تهران هاي وابستهکارشناس اداري شرکت 10138
 1 مرد / زن آزاد رودهن-تهران هاي وابستهکارشناس اداري شرکت 10139
 1 مرد / زن آزاد منطقه پنج تهران-تهران هاي وابستهاداري شرکتکارشناس  10140
 1 مرد / زن آزاد منطقه دو تهران-تهران هاي وابستهکارشناس اداري شرکت 10141
 1 مرد / زن آزاد منطقه سه تهران-تهران هاي وابستهکارشناس اداري شرکت 10142
 1 مرد / زن آزاد شش تهران منطقه-تهران هاي وابستهکارشناس اداري شرکت 10143
 1 مرد / زن آزاد منطقه یک تهران-تهران هاي وابستهکارشناس اداري شرکت 10144

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10138 ،10139 ،10140 ،10141 ،10142 ،10143 ،10144 

 شرایط احراز تحصیلی:
:مدیریت31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، لیسانسفوق ، :مدیریت اجرایی(لیسانس31021

:مدیریت دولتی گرایش تشکیالت و روش ها(فوق31909-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس31495-صنعتی(لیسانس)
:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق32146-دکتري)، تحول(فوق لیسانس:مدیریت دولتی گرایش مدیریت 31930-دکتري)، لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاري32237-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی(فوق لیسانس32235-دکتري)، لیسانس

:مدیریت اجرایی گرایش32318-دکتري)، اي دولتی(فوق لیسانس:مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان ه32315-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس
:مدیریت بازرگانی32436-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهره:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 32420-دکتري)، مدیریت استراتژیک(فوق لیسانس

:مدیریت بازرگانی32456-دکتري)، رایش رفتار سازمانی(فوق لیسانس:مدیریت دولتی گ32455-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسگرایش مدیریت استرات
:مدیریت صنعتی32549-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد(فوق لیسانس32470-دکتري)، گرایش مدیریت رفتار سازمانی(فوق لیسانس

-دکتري)، گرایش مدیریت رفتاري(فوق لیسانس:مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی 32564-دکتري)، گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس
:مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی32566-دکتري)، :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس32565

یا مدیریت MBAیریت مد :32911-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش اجرایی(فوق لیسانس32909-دکتري)، گرایش مدیریت سیستم ها(فوق لیسانس
یا مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت منابع MBAمدیریت  :32913-دکتري)، کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی(فوق لیسانس

ی و:مدیریت دولت32915-دکتري)، یا مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیک(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32914-دکتري)، انسانی(فوق لیسانس
 دکتري)، سیاستگذاري عمومی(فوق لیسانس
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 آب و فاضالب استان تهران هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد / زن آزاد تهران-تهران هاي وابستهکارشناس آزمایشگاه شیمی شرکت 10145

 1 مرد / زن آزاد فاضالب تهران-تهران-تهران هاي وابستهکارشناس آزمایشگاه شیمی شرکت 10146

 1 مرد / زن آزاد رودهن-تهران هاي وابستهکارشناس آزمایشگاه شیمی شرکت 10147

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10145 ،10146 ،10147 

 شرایط احراز تحصیلی:
-دکتري)، :شیمی گرایش شیمی کاربردي(فوق لیسانس30668-دکتري)، لیسانس (فوقلی آشیمی :شیمی گرایش 30665-:شیمی(لیسانس)30664
،:شیمی گرایش شیمی فیزیک(فوق لیسانس31876-دکتري)، :شیمی گرایش شیمی تجزیه(فوق لیسانس31875-:شیمی کاربردي(لیسانس)30684
:مهندسی شیمی گرایش32520-دکتري)، :مهندسی شیمی گرایش محیط زیست(فوق لیسانس32057-:مهندسی شیمی(لیسانس)31879-دکتري)

:مهندسی شیمی گرایش32522-دکتري)، :مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایندها(فوق لیسانس32521-دکتري)، فرایندهاي جداسازي(فوق لیسانس
مهندسی شیمی:32943-دکتري)، :مهندسی شیمی گرایش مهندسی شیمی(فوق لیسانس32942-دکتري)، کنترل فرایندهاي شیمیایی(فوق لیسانس
 دکتري)، :شیمی گرایش شیمی معدنی(فوق لیسانس33017-دکتري)، گرایش مهندسی فرایندها(فوق لیسانس

10148 
هاي کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژي شرکت

 وابسته
 2 مرد / زن آزاد فاضالب تهران-تهران-تهران

10149 
هاي کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژي شرکت

 وابسته
 1 مرد / زن آزاد منطقه پنج تهران-تهران

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10148 ،10149 

 شرایط احراز تحصیلی:
:میکروبیولوژي علوم ازمایشگاهی32523-دکتري)، :زیست شناسی گرایش میکروبیولوژي(فوق لیسانس31747-:علوم ازمایشگاهی(لیسانس)30721

:زیست شناسی سلولی و مولکولی33024-دکتري)، :زیست شناسی بدون گرایش(فوق لیسانس32993-دکتري)، شناسی(فوق لیسانسگرایش میکروب 
 گرایش میکروبیولوژي(لیسانس)

 1 مرد / زن آزاد اسالمشهر-تهران هاي وابستهکارشناس آمار شرکت 10150

 1 / زنمرد  آزاد تهران-تهران هاي وابستهکارشناس آمار شرکت 10151

 1 مرد / زن آزاد -تهرانسر-تهران هاي وابستهکارشناس آمار شرکت 10152

 1 مرد / زن آزاد فاضالب تهران-تهران-تهران هاي وابستهکارشناس آمار شرکت 10153

 1 مرد / زن آزاد منطقه سه تهران-تهران هاي وابستهکارشناس آمار شرکت 10154

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10150 ،10151 ،10152 ،10153 ،10154 

 شرایط احراز تحصیلی:
مارآمار گرایش آ:32977-دکتري)، فوق لیسانس، :امار و کاربردها(لیسانس32435-دکتري)، :امار ریاضی(فوق لیسانس30022-:امار(لیسانس)30018

 دکتري)، ریاضی(فوق لیسانس

 1 مرد / زن آزاد تهران-تهرانهاي وابستهکار شرکتکارشناس ایمنی و حفاظت  10155

 1 مرد / زن آزاد منطقه چهار تهران-تهرانهاي وابستهکارشناس ایمنی و حفاظت کار شرکت 10156
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 آب و فاضالب استان تهران هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد / زن آزاد منطقه دو تهران-تهرانهاي وابستهحفاظت کار شرکتکارشناس ایمنی و  10157

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10155 ،10156 ،10157 

 شرایط احراز تحصیلی:
-بازرسی فنی(لیسانس):مهندسی ایمنی گرایش 31162-دکتري)، :ایمنی صنعتی(فوق لیسانس30134-دکتري)، :ایمنی شناسی(فوق لیسانس30132
:مهندسی ایمنی و بازرسی فنی گرایش32246-:مهندسی ایمنی(لیسانس)31877-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی بهداشت حرفه اي(لیسانس31174

-ایمنی و حفاظت(لیسانس) -:مهندسی بازرسی 32461-:مهندسی صنایع گرایش ایمنی و محیط کار(لیسانس)32460-ایمنی و حفاظت(لیسانس)
-:ایمنی صنعتی و محیط کار(لیسانس)32464-:مهندسی ایمنی گرایش حفاظت فنی(لیسانس)32463-:مهندسی ایمنی صنعتی(لیسانس)32462
:ایمنی و محیط32983-دکتري)، :مهندسی ایمنی و بازرسی فنی(فوق لیسانس32556-دکتري)، :مهندسی ایمنی و حفاظت کار(فوق لیسانس32555

:بهداشت و ایمنی32985-دکتري)، (فوق لیسانس) HSEمهندسی شیمی گرایش بهداشت، ایمنی و محیط زیست ( :32984-دکتري)، کار(فوق لیسانس
:مهندسی صنایع گرایش32998-دکتري)، :ایمنی صنعتی گرایش ایمنی ، بهداشت و محیط زیست(فوق لیسانس32986-دکتري)، صنعتی(فوق لیسانس

 دکتري)، مهندسی سیستم هاي سالمت(فوق لیسانس

 1 مرد / زن آزاد تهران-تهران هاي وابستهریزي شرکتکارشناس برنامه 10158

 3 مرد / زن آزاد فاضالب تهران-تهران-تهران هاي وابستهریزي شرکتکارشناس برنامه 10159

 1 مرد / زن آزاد منطقه پنج تهران-تهران هاي وابستهریزي شرکتکارشناس برنامه 10160

 1 مرد / زن آزاد منطقه چهار تهران-تهران هاي وابستهریزي شرکتکارشناس برنامه 10161

 2 مرد / زن آزاد تهرانمنطقه دو -تهران هاي وابستهریزي شرکتکارشناس برنامه 10162

 1 مرد / زن آزاد منطقه یک تهران-تهران هاي وابستهریزي شرکتکارشناس برنامه 10163

  زیر یکسان می باشد: هايشغل محلشرایط احراز تحصیلی 
10158 ،10159 ،10160 ،10161 ،10162 ،10163 

 شرایط احراز تحصیلی:
:مهندسی صنایع31240-دکتري)، و تحلیل سیستم ها(فوق لیسانس ریزيبرنامه:مهندسی صنایع گرایش 31237-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065

:مدیریت صنعتی کلیه گرایش31698-:مهندسی صنایع کلیه گرایش ها(لیسانس)31593-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهگرایش مدیریت سیستم و 
:مهندسی صنایع گرایش مدیریت32143-دکتري)، :مهندسی صنایع گرایش بهینه سازي سیستم ها(فوق لیسانس32142-دکتري)، ها(فوق لیسانس

 دکتري)، پروژه(فوق لیسانس

10164 
آب و فاضالب کارشناس بهداشت و کنترل کیفی 

 هاي وابستهشرکت
 1 مرد / زن آزاد اسالمشهر-تهران

10165 
کارشناس بهداشت و کنترل کیفی آب و فاضالب 

 هاي وابستهشرکت
 1 مرد / زن آزاد رودهن-تهران

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10164 ،10165 

 شرایط احراز تحصیلی:
 دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی بهداشت محیط(لیسانس31175-دکتري)، فوق لیسانس، محیط(لیسانس:بهداشت 30180

 1 مرد / زن آزاد فاضالب تهران-تهران-تهران هاي وابستهکارشناس حقوقی شرکت 10166

 1 مرد / زن آزاد رودهن-تهران هاي وابستهکارشناس حقوقی شرکت 10167
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 فاضالب استان تهران آب و هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد / زن آزاد منطقه پنج تهران-تهران هاي وابستهکارشناس حقوقی شرکت 10168

 1 مرد / زن آزاد منطقه سه تهران-تهران هاي وابستهکارشناس حقوقی شرکت 10169

 1 مرد / زن آزاد ورامین-تهران هاي وابستهکارشناس حقوقی شرکت 10170

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10166 ،10167 ،10168 ،10169 ،10170 

 شرایط احراز تحصیلی:
:حقوق31686-دکتري)، :حقوق شرکت هاي تجاري(فوق لیسانس30432-دکتري)، :حقوق خصوصی(فوق لیسانس30431-:حقوق(لیسانس)30417

 دکتري)، :حقوق ثبت اسناد و امالك(فوق لیسانس32426-دکتري)، :حقوق محیط زیست(فوق لیسانس32084-دکتري)، لیسانسعمومی(فوق 

 1 مرد / زن آزاد رودهن-تهران هاي وابستهکارشناس کنترل پروژه شرکت 10171

 10171 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مهندسی صنایع گرایش مدیریت32143-:صنایع(لیسانس)31862-و تحلیل سیستم ها(لیسانس) ریزيبرنامه:مهندسی صنایع گرایش 31237

 :مهندسی صنایع بدون گرایش(لیسانس)32999-دکتري)، فوق لیسانس، پروژه(لیسانس

 3 مرد / زن آزاد تهران-تهران هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10172

 1 مرد / زن آزاد منطقه دو تهران-تهران هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10173

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10172 ،10173 

 شرایط احراز تحصیلی:
:مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074-:علمی کاربردي حسابداري(لیسانس)30710

-:حسابداري کلیه گرایش ها(لیسانس)32304-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مالی(فوق لیسانس31938-دکتري)، دولتی(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-:حسابداري امور مالی(لیسانس)32562

حسابداري-حسابرسی-:حسابداري گرایشهاي حسابداري33037-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، و مدیریت ریسک(فوق لیسانس
 دکتري)، مدیریت(فوق لیسانس

 3 مرد / زن آزاد تهران-تهران هاي وابستهکارشناس نرم افزار شرکت 10174

 10174 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-:کامپیوترگرایش نرم افزار(لیسانس)31464-:مهندسی فناوري اطالعات(لیسانس)31280-دکتري)، :الگوریتم و محاسبات(فوق لیسانس30091
:مهندسی31887-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش مدیریت سیستم هاي اطالعاتی(فوق لیسانس31873-:مهندسی کامپیوتر(لیسانس)31601

:علوم32173-دکتري)، دسی فناوري اطالعات گرایش معماري سازمانی(فوق لیسانس:مهن31914-دکتري)، کامپیوتر گرایش نرم افزار(فوق لیسانس
:مهندسی تکنولوژي شبکه هاي کامپیوتري گرایش طراحی و پیاده32480-:علمی کاربردي نرم افزار کامپیوتر(لیسانس)32479-کامپیوتر(لیسانس)

،نرم افزار(لیسانس -:مهندسی تکنولوژي کامپیوتر32572-(لیسانس) ICTعاتاطال:علمی کاربردي تکنولوژي ارتباطات و فناوري 32481-سازي(لیسانس)
،:مهندسی تکنولوژي نرم افزار(لیسانس32925-دکتري)، :مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس32822-دکتري)، فوق لیسانس
:مهندسی فناوري اطالعات32939-دکتري)، امنیت اطالعات(فوق لیسانس:مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن یا 32929-دکتري)، فوق لیسانس

مهندسی فناوري :33002-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش رایانش امن(فوق لیسانس32940-دکتري)، گرایش فناوري اطالعات(فوق لیسانس
 دکتري)، گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس )ITاطالعات (

10175 
الکترونیک (آب و فاضالب)  -برق مهندس 

 هاي وابستهشرکت
 3 مرد / زن آزاد فاضالب تهران-تهران-تهران
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 آب و فاضالب استان تهران هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

10176 
الکترونیک (آب و فاضالب)  -مهندس برق 

 هاي وابستهشرکت
 1 مرد / زن آزاد رودهن-تهران

10177 
الکترونیک (آب و فاضالب)  -مهندس برق 

 هاي وابستهشرکت
 1 مرد / زن آزاد منطقه پنج تهران-تهران

10178 
الکترونیک (آب و فاضالب)  -مهندس برق 

 هاي وابستهشرکت
 1 مرد / زن آزاد منطقه چهار تهران-تهران

10179 
الکترونیک (آب و فاضالب)  -مهندس برق 

 هاي وابستهشرکت
 1 مرد / زن آزاد منطقه دو تهران-تهران

10180 
الکترونیک (آب و فاضالب)  -مهندس برق 

 هاي وابستهشرکت
 1 مرد / زن آزاد منطقه سه تهران-تهران

10181 
الکترونیک (آب و فاضالب)  -مهندس برق 

 هاي وابستهشرکت
 1 مرد / زن آزاد ورامین-تهران

  زیر یکسان می باشد: هايشغل محل شرایط احراز تحصیلی
10175 ،10176 ،10177 ،10178 ،10179 ،10180 ،10181 

 شرایط احراز تحصیلی:
،فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش الکترونیک(لیسانس31712-:مهندسی الکترونیک(لیسانس)31160-:مهندسی برق گرایش کنترل(لیسانس)30151
:مهندسی برق گرایش مدارهاي مجتمع32447-:الکترونیک کاربردي(لیسانس)32446-الکترونیک(لیسانس):علمی کاربردي 32444-دکتري)

:مهندسی برق گرایش32450-دکتري)، :مهندسی برق گرایش افزاره هاي میکر و نانو الکترونیک(فوق لیسانس32448-دکتري)، الکترونیک(فوق لیسانس
:مهندسی تکنولوژي برق با گرایش32930-:مهندسی برق بدون گرایش(لیسانس)32908-تري)دک، سیستم هاي الکترونیک دیجیتال(فوق لیسانس

 دکتري)، و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکی(فوق لیسانس ریزيبرنامه:مهندسی برق گرایش 32938-الکترونیک(لیسانس)

 1 مرد آزاد اسالمشهر-تهرانهاي وابستهقدرت (آب و فاضالب) شرکت -مهندس برق  10182

 3 مرد آزاد فاضالب تهران-تهران-تهرانهاي وابستهقدرت (آب و فاضالب) شرکت -مهندس برق  10183

 2 مرد آزاد رودهن-تهرانهاي وابستهقدرت (آب و فاضالب) شرکت -مهندس برق  10184

 1 مرد آزاد ورامین-تهرانهاي وابستهقدرت (آب و فاضالب) شرکت -مهندس برق  10185

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10182 ،10183 ،10184 ،10185 

 شرایط احراز تحصیلی:
:مهندسی برق گرایش32429-:مهندسی تکنولوژي برق گرایش قدرت(لیسانس)32427-دکتري)، فوق لیسانس، قدرت(لیسانس -:مهندسی برق 31167

:مهندسی برق بدون32908-دکتري)، :مهندسی قدرت گرایش مدیریت انرژي(فوق لیسانس32433-دکتري)، سیستم هاي قدرت(فوق لیسانس
 گرایش(لیسانس)

 1 مرد / زن آزاد اسالمشهر-تهران هاي وابستهمخابرات شرکت -مهندس برق  10186

 2 مرد / زن آزاد تهرانسر-تهران هاي وابستهمخابرات شرکت -مهندس برق  10187

 2 مرد / زن آزاد فاضالب تهران-تهران-تهران هاي وابستهمخابرات شرکت -مهندس برق  10188

 2 مرد / زن آزاد رودهن-تهران هاي وابستهمخابرات شرکت -مهندس برق  10189
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 آب و فاضالب استان تهران هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد / زن آزاد منطقه شش تهران-تهران هاي وابستهمخابرات شرکت -برق مهندس  10190

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10186 ،10187 ،10188 ،10189 ،10190 

 شرایط احراز تحصیلی:
-تکنولوژي مخابرات انتقال(لیسانس):علمی کاربردي مهندسی 32468-دکتري)، :مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم(فوق لیسانس31972
:مخابرات علمی32483-:کارشناسی کاربردي مخابرات گرایش انتقال(لیسانس)32473-:کارشناسی کاربردي مخابرات گرایش سوییچ(لیسانس)32471

رایش مخابرات امن و:مهندسی برق گ32487-دکتري)، :مهندسی برق گرایش مخابرات میدان و موج(فوق لیسانس32485-کاربردي سوییچ(لیسانس)
:مهندس برق گرایش32552-دکتري)، :مهندسی برق گرایش شبکه هاي مخابراتی(فوق لیسانس32488-دکتري)، رمزنگاري(فوق لیسانس

:مهندسی برق بدون32908-:مهندسی تکنولوژي مخابرات گرایش سوییچ هاي شبکه ثابت(لیسانس)32553-دکتري)، فوق لیسانس، مخابرات(لیسانس
 لیسانس)گرایش(

 2 مرد آزاد اسالمشهر-تهران هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10191
 6 مرد آزاد تهران-تهران هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10192
 1 مرد آزاد تهرانسر-تهران هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10193
 9 مرد آزاد فاضالب تهران-تهران-تهران هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10194
 3 مرد آزاد رودهن-تهران هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10196
 3 مرد / زن آزاد رودهن-تهران هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10195
 1 مرد آزاد منطقه پنج تهران-تهران هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10197
 3 مرد آزاد منطقه چهار تهران-تهران هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10199
 1 مرد / زن آزاد منطقه چهار تهران-تهران هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10198
 4 مرد آزاد منطقه دو تهران-تهران هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10200
 4 مرد آزاد منطقه شش تهران-تهران هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10201
 2 مرد آزاد منطقه یک تهران-تهران هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10202

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10191 ،10192 ،10193 ،10194 ،10196 ،10195 ،10197 ،10199 ،10198 ،10200 ،10201 ،10202 

 شرایط احراز تحصیلی:
مهندسیعمران گرایش :مهندسی 31267-فوق لیسانس)، عمران(لیسانس:مهندسی عمران گرایش 31262-(لیسانس)مهندسی آبعمران گرایش :30873

و گرایش آبعلمی کاربردي عمران :32504-(لیسانس)و فاضالب گرایش آبمهندسی عمران :32129-دکتري)، و فاضالب(فوق لیسانس آب
و سازه هاي مهندسی آبعمران گرایش :مهندسی 32508-و فاضالب(لیسانس) هاي آبشبکه:علمی کاربردي عمران گرایش 32505-(لیسانس)فاضالب

و گرایش آب:مهندسی عمران 32883-دکتري)، (فوق لیسانسمهندسی عمران گرایش مدیریت منابع آب:32509-دکتري)، هیدرولیکی(فوق لیسانس
-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:عمران 33015-س):مهندسی عمران بدون گرایش(لیسان32967-دکتري)، سازه هاي هیدرولیکی(فوق لیسانس

–:مهندسی عمران 33040-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:مهندسی عمران 33039-(لیسانس)آب -مهندسی عمران گرایش عمران :33023
،و فاضالب(لیسانس هاي آببرداري از شبکهبهره کاربردي علمی - عمران مهندسی:33042-)لیسانس فوق، لیسانس(هاي آبیساختمان کاربردي علمی

 فوق لیسانس)
 2 مرد آزاد اسالمشهر-تهران هاي وابستهمهندس مکانیک (آب و فاضالب) شرکت 10203
 1 مرد / زن آزاد اسالمشهر-تهران هاي وابستهمهندس مکانیک (آب و فاضالب) شرکت 10204
 8 مرد آزاد تهران-تهران وابستههاي مهندس مکانیک (آب و فاضالب) شرکت 10205
 1 مرد آزاد تهرانسر-تهران هاي وابستهمهندس مکانیک (آب و فاضالب) شرکت 10206
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 آب و فاضالب استان تهران هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 6 مرد آزاد فاضالب تهران-تهران-تهران هاي وابستهمهندس مکانیک (آب و فاضالب) شرکت 10207

 5 مرد آزاد رودهن-تهران هاي وابستهمهندس مکانیک (آب و فاضالب) شرکت 10208

 1 مرد آزاد منطقه چهار تهران-تهران هاي وابستهمهندس مکانیک (آب و فاضالب) شرکت 10209

 1 مرد / زن آزاد دو تهرانمنطقه -تهران هاي وابستهمهندس مکانیک (آب و فاضالب) شرکت 10210

 2 مرد آزاد منطقه سه تهران-تهران هاي وابستهمهندس مکانیک (آب و فاضالب) شرکت 10211

 2 مرد آزاد منطقه شش تهران-تهران هاي وابستهمهندس مکانیک (آب و فاضالب) شرکت 10212

 1 مرد / زن آزاد تهرانمنطقه یک -تهران هاي وابستهمهندس مکانیک (آب و فاضالب) شرکت 10213

 2 مرد آزاد ورامین-تهران هاي وابستهمهندس مکانیک (آب و فاضالب) شرکت 10214

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10203 ،10204 ،10205 ،10206 ،10207 ،10208 ،10209 ،10210 ،10211 ،10212 ،10213 ،10214 

 شرایط احراز تحصیلی:
:مهندسی مکانیک32936-:مهندسی مکانیک بدون گرایش(لیسانس)32934-دکتري)، :مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژي(فوق لیسانس31906

 :مهندسی مکانیک در حرارت و سیاالت(لیسانس)32937-گرایش حرارت و سیاالت(لیسانس)

 1 مرد / زنایثارگر منطقه دو تهران-تهران هاي وابستهشرکت - GISکارشناس  10215

 10215 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
و بآمطالعات :سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی گرایش 32476-دکتري)، :مهندسی نقشه برداري گرایش ژیودزي(فوق لیسانس31975

:سنجش از دور و سیستم اطالعات32989-دکتري)، :مهندسی نقشه برداري گرایش سنجش از دور(فوق لیسانس32670-دکتري)، خاك(فوق لیسانس
-دکتري)، :سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی گرایش سنجش از دور(فوق لیسانس32990-دکتري)، جغرافیایی بدون گرایش(فوق لیسانس

:علوم زمین گرایش سنجش از32992-)دکتري، :سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی گرایش سامانه اطالعات جغرافیایی(فوق لیسانس32991
:مهندسی نقشه برداري33022-دکتري)، :مهندسی نقشه برداري گرایش فتوگرامتري(فوق لیسانس33011-دکتري)، دور زمین شناختی(فوق لیسانس

 دکتري)، گرایش سیستمهاي اطالعات جغرافیایی(فوق لیسانس

 1 مرد / زنایثارگر اسالمشهر-تهران هاي وابستهکارشناس اداري شرکت 10216

 10216 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت اجرایی(لیسانس31021

:مدیریت دولتی گرایش تشکیالت و روش ها(فوق31909-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس31495-صنعتی(لیسانس)
:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق32146-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول(فوق لیسانس31930-دکتري)، لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاري32237-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی(فوق لیسانس32235-دکتري)، لیسانس

:مدیریت اجرایی گرایش32318-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان هاي دولتی(فوق لیسانس32315-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس
:مدیریت بازرگانی32436-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهره:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 32420-دکتري)، مدیریت استراتژیک(فوق لیسانس

:مدیریت بازرگانی32456-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی(فوق لیسانس32455-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسگرایش مدیریت استرات
:مدیریت صنعتی32549-دکتري)، سانس:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد(فوق لی32470-دکتري)، گرایش مدیریت رفتار سازمانی(فوق لیسانس

-دکتري)، :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت رفتاري(فوق لیسانس32564-دکتري)، گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس
می:مدیریت سیاست گذاري بخش عمو32566-دکتري)، :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس32565

یا مدیریت MBAمدیریت  :32911-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش اجرایی(فوق لیسانس32909-دکتري)، گرایش مدیریت سیستم ها(فوق لیسانس
یا مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت منابع MBAمدیریت  :32913-دکتري)، کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی(فوق لیسانس

:مدیریت دولتی و32915-دکتري)، یا مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیک(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32914-دکتري)، لیسانسانسانی(فوق 
 دکتري)، سیاستگذاري عمومی(فوق لیسانس
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 آب و فاضالب استان تهران هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد / زنایثارگر فاضالب تهران-تهران-تهران هاي وابستهآزمایشگاه شیمی شرکتکارشناس  10146

 10146 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-دکتري)، :شیمی گرایش شیمی کاربردي(فوق لیسانس30668-دکتري)، (فوق لیسانسلی آشیمی :شیمی گرایش 30665-:شیمی(لیسانس)30664
،:شیمی گرایش شیمی فیزیک(فوق لیسانس31876-دکتري)، :شیمی گرایش شیمی تجزیه(فوق لیسانس31875-کاربردي(لیسانس):شیمی 30684
:مهندسی شیمی گرایش32520-دکتري)، :مهندسی شیمی گرایش محیط زیست(فوق لیسانس32057-:مهندسی شیمی(لیسانس)31879-دکتري)

:مهندسی شیمی گرایش32522-دکتري)، :مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایندها(فوق لیسانس32521-دکتري)، فرایندهاي جداسازي(فوق لیسانس
:مهندسی شیمی32943-دکتري)، :مهندسی شیمی گرایش مهندسی شیمی(فوق لیسانس32942-دکتري)، کنترل فرایندهاي شیمیایی(فوق لیسانس
 دکتري)، گرایش شیمی معدنی(فوق لیسانس :شیمی33017-دکتري)، گرایش مهندسی فرایندها(فوق لیسانس

هاي کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژي شرکت 10218
 1 مرد / زنایثارگر تهران-تهران وابسته

هاي کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژي شرکت 10219
 1 مرد / زنایثارگر منطقه چهار تهران-تهران وابسته

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10218 ،10219 

 شرایط احراز تحصیلی:
:میکروبیولوژي علوم ازمایشگاهی32523-دکتري)، :زیست شناسی گرایش میکروبیولوژي(فوق لیسانس31747-:علوم ازمایشگاهی(لیسانس)30721

:زیست شناسی سلولی و مولکولی33024-ي)دکتر، :زیست شناسی بدون گرایش(فوق لیسانس32993-دکتري)، گرایش میکروب شناسی(فوق لیسانس
 گرایش میکروبیولوژي(لیسانس)

 1 مرد / زنایثارگر منطقه دو تهران-تهران هاي وابستهکارشناس آمار شرکت 10220

 10220 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
مارآمار گرایش آ :32977-دکتري)، فوق لیسانس، کاربردها(لیسانس:امار و 32435-دکتري)، :امار ریاضی(فوق لیسانس30022-:امار(لیسانس)30018
 دکتري)، (فوق لیسانسریاضی 

 1 مرد / زنایثارگر منطقه دو تهران-تهرانهاي وابستهکارشناس ایمنی و حفاظت کار شرکت 10157

 10157 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-:مهندسی ایمنی گرایش بازرسی فنی(لیسانس)31162-دکتري)، :ایمنی صنعتی(فوق لیسانس30134-دکتري)، :ایمنی شناسی(فوق لیسانس30132
:مهندسی ایمنی و بازرسی فنی گرایش32246-:مهندسی ایمنی(لیسانس)31877-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی بهداشت حرفه اي(لیسانس31174

-ایمنی و حفاظت(لیسانس) -:مهندسی بازرسی 32461-یمنی و محیط کار(لیسانس):مهندسی صنایع گرایش ا32460-ایمنی و حفاظت(لیسانس)
-:ایمنی صنعتی و محیط کار(لیسانس)32464-:مهندسی ایمنی گرایش حفاظت فنی(لیسانس)32463-:مهندسی ایمنی صنعتی(لیسانس)32462
:ایمنی و محیط32983-دکتري)، سی فنی(فوق لیسانس:مهندسی ایمنی و بازر32556-دکتري)، :مهندسی ایمنی و حفاظت کار(فوق لیسانس32555

:بهداشت و ایمنی32985-دکتري)، (فوق لیسانس) HSEمهندسی شیمی گرایش بهداشت، ایمنی و محیط زیست ( :32984-دکتري)، کار(فوق لیسانس
:مهندسی صنایع گرایش32998-دکتري)، :ایمنی صنعتی گرایش ایمنی ، بهداشت و محیط زیست(فوق لیسانس32986-دکتري)، صنعتی(فوق لیسانس

 دکتري)، مهندسی سیستم هاي سالمت(فوق لیسانس

 1 مرد / زنایثارگر منطقه سه تهران-تهران هاي وابستهریزي شرکتکارشناس برنامه 10222

 10222 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مهندسی صنایع31240-دکتري)، و تحلیل سیستم ها(فوق لیسانس ریزيبرنامه:مهندسی صنایع گرایش 31237-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065

:مدیریت صنعتی کلیه گرایش31698-:مهندسی صنایع کلیه گرایش ها(لیسانس)31593-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهگرایش مدیریت سیستم و 
:مهندسی صنایع گرایش مدیریت32143-دکتري)، ق لیسانس:مهندسی صنایع گرایش بهینه سازي سیستم ها(فو32142-دکتري)، ها(فوق لیسانس

 دکتري)، پروژه(فوق لیسانس
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 آب و فاضالب استان تهران هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 3 مرد / زنایثارگر تهران-تهران هاي وابستهکارشناس نرم افزار شرکت 10174

 10174 يتحصیلی شغل محل شمارهشرایط احراز 
-:کامپیوترگرایش نرم افزار(لیسانس)31464-:مهندسی فناوري اطالعات(لیسانس)31280-دکتري)، :الگوریتم و محاسبات(فوق لیسانس30091
:مهندسی31887-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش مدیریت سیستم هاي اطالعاتی(فوق لیسانس31873-:مهندسی کامپیوتر(لیسانس)31601

:علوم32173-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش معماري سازمانی(فوق لیسانس31914-دکتري)، کامپیوتر گرایش نرم افزار(فوق لیسانس
حی و پیاده:مهندسی تکنولوژي شبکه هاي کامپیوتري گرایش طرا32480-:علمی کاربردي نرم افزار کامپیوتر(لیسانس)32479-کامپیوتر(لیسانس)

،نرم افزار(لیسانس -:مهندسی تکنولوژي کامپیوتر32572-(لیسانس) ICTاطالعات:علمی کاربردي تکنولوژي ارتباطات و فناوري 32481-سازي(لیسانس)
،(لیسانس:مهندسی تکنولوژي نرم افزار32925-دکتري)، :مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس32822-دکتري)، فوق لیسانس
:مهندسی فناوري اطالعات32939-دکتري)، :مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن یا امنیت اطالعات(فوق لیسانس32929-دکتري)، فوق لیسانس

مهندسی فناوري :33002-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش رایانش امن(فوق لیسانس32940-دکتري)، گرایش فناوري اطالعات(فوق لیسانس
 دکتري)، گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس )ITاطالعات (

10224 
الکترونیک (آب و فاضالب)  -مهندس برق 

 هاي وابستهشرکت
 1 مرد / زنایثارگر اسالمشهر-تهران

10175 
الکترونیک (آب و فاضالب)  -مهندس برق 

 هاي وابستهشرکت
 1 مرد / زنایثارگر تهران-تهران

10226 
الکترونیک (آب و فاضالب)  -مهندس برق 

 هاي وابستهشرکت
 1 مرد / زنایثارگر تهرانسر-تهران

10225 
الکترونیک (آب و فاضالب)  -مهندس برق 

 هاي وابستهشرکت
 1 مرد / زنایثارگر فاضالب تهران-تهران-تهران

10228 
الکترونیک (آب و فاضالب)  -مهندس برق 

 هاي وابستهشرکت
 1 مرد / زنایثارگر منطقه شش تهران-تهران

10229 
الکترونیک (آب و فاضالب)  -مهندس برق 

 هاي وابستهشرکت
 1 مرد / زنایثارگر منطقه یک تهران-تهران

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10224 ،10175 ،10226 ،10225 ،10228 ،10229 

 شرایط احراز تحصیلی:
،فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش الکترونیک(لیسانس31712-:مهندسی الکترونیک(لیسانس)31160-:مهندسی برق گرایش کنترل(لیسانس)30151
:مهندسی برق گرایش مدارهاي مجتمع32447-:الکترونیک کاربردي(لیسانس)32446-:علمی کاربردي الکترونیک(لیسانس)32444-دکتري)

:مهندسی برق گرایش32450-دکتري)، :مهندسی برق گرایش افزاره هاي میکر و نانو الکترونیک(فوق لیسانس32448-دکتري)، الکترونیک(فوق لیسانس
:مهندسی تکنولوژي برق با گرایش32930-:مهندسی برق بدون گرایش(لیسانس)32908-دکتري)، سیستم هاي الکترونیک دیجیتال(فوق لیسانس

 دکتري)، و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکی(فوق لیسانس ریزيبرنامهق گرایش :مهندسی بر32938-الکترونیک(لیسانس)

 1 مرد / زنایثارگر تهرانسر-تهرانهاي وابستهقدرت (آب و فاضالب) شرکت -مهندس برق  10230

 1 مردایثارگر فاضالب تهران-تهران-تهرانهاي وابستهقدرت (آب و فاضالب) شرکت -مهندس برق  10183
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تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد / زنایثارگر منطقه شش تهران-تهرانهاي وابستهقدرت (آب و فاضالب) شرکت -مهندس برق  10232

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10230 ،10183 ،10232 

 شرایط احراز تحصیلی:
:مهندسی برق گرایش32429-:مهندسی تکنولوژي برق گرایش قدرت(لیسانس)32427-دکتري)، فوق لیسانس، قدرت(لیسانس -:مهندسی برق 31167

:مهندسی برق بدون32908-دکتري)، :مهندسی قدرت گرایش مدیریت انرژي(فوق لیسانس32433-دکتري)، سیستم هاي قدرت(فوق لیسانس
 گرایش(لیسانس)

 1 مرد / زنایثارگر اسالمشهر-تهران هاي وابستهمخابرات شرکت -مهندس برق  10186

 1 مرد / زنایثارگر تهران-تهران هاي وابستهمخابرات شرکت -مهندس برق  10234

 1 مرد / زنایثارگر فاضالب تهران-تهران-تهران هاي وابستهمخابرات شرکت -مهندس برق  10188

 1 مرد / زنایثارگر منطقه چهار تهران-تهران هاي وابستهمخابرات شرکت -مهندس برق  10236

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10186 ،10234 ،10188 ،10236 

 شرایط احراز تحصیلی:
-کاربردي مهندسی تکنولوژي مخابرات انتقال(لیسانس):علمی 32468-دکتري)، :مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم(فوق لیسانس31972
:مخابرات علمی32483-:کارشناسی کاربردي مخابرات گرایش انتقال(لیسانس)32473-:کارشناسی کاربردي مخابرات گرایش سوییچ(لیسانس)32471

:مهندسی برق گرایش مخابرات امن و32487-دکتري)، :مهندسی برق گرایش مخابرات میدان و موج(فوق لیسانس32485-کاربردي سوییچ(لیسانس)
:مهندس برق گرایش32552-دکتري)، :مهندسی برق گرایش شبکه هاي مخابراتی(فوق لیسانس32488-دکتري)، رمزنگاري(فوق لیسانس

برق بدون:مهندسی 32908-:مهندسی تکنولوژي مخابرات گرایش سوییچ هاي شبکه ثابت(لیسانس)32553-دکتري)، فوق لیسانس، مخابرات(لیسانس
 گرایش(لیسانس)

 2 مردایثارگر تهران-تهران هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10192

 1 مرد / زنایثارگر تهرانسر-تهران هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10238

 2 مردایثارگر فاضالب تهران-تهران-تهران هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10194

 3 مرد / زنایثارگر فاضالب تهران-تهران-تهران وابستههاي مهندس عمران شرکت 10239

 1 مردایثارگر رودهن-تهران هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10196

 1 مردایثارگر منطقه چهار تهران-تهران هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10199

 1 مرد / زنایثارگر تهرانمنطقه سه -تهران هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10243

 1 مردایثارگر منطقه شش تهران-تهران هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10201

 1 مرد / زنایثارگر منطقه شش تهران-تهران هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10245

 1 مرد / زنایثارگر منطقه یک تهران-تهران هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10246
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 فاضالب استان تهرانآب و  هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مردایثارگر ورامین-تهران هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10247

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10192 ،10238 ،10194 ،10239 ،10196 ،10199 ،10243 ،10201 ،10245 ،10246 ،10247 

 شرایط احراز تحصیلی:
مهندسیعمران گرایش :مهندسی 31267-فوق لیسانس)، :مهندسی عمران گرایش عمران(لیسانس31262-(لیسانس)مهندسی آبعمران گرایش :30873

و گرایش آبعلمی کاربردي عمران :32504-(لیسانس)و فاضالب گرایش آبمهندسی عمران :32129-دکتري)، و فاضالب(فوق لیسانس آب
و سازه هاي مهندسی آبعمران گرایش :مهندسی 32508-و فاضالب(لیسانس) هاي آبشبکه:علمی کاربردي عمران گرایش 32505-(لیسانس)فاضالب

و گرایش آب:مهندسی عمران 32883-دکتري)، (فوق لیسانسمهندسی عمران گرایش مدیریت منابع آب:32509-دکتري)، هیدرولیکی(فوق لیسانس
-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:عمران 33015-:مهندسی عمران بدون گرایش(لیسانس)32967-دکتري)، ولیکی(فوق لیسانسسازه هاي هیدر

–:مهندسی عمران 33040-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:مهندسی عمران 33039-(لیسانس)آب -مهندسی عمران گرایش عمران :33023
،نسلیسا(فاضالب و هاي آببرداري از شبکهبهره کاربردي علمی - عمران مهندسی:33042-)لیسانس فوق، لیسانس(هاي آبیساختمان کاربردي علمی

 فوق لیسانس)

 1 مرد / زنایثارگر اسالمشهر-تهران هاي وابستهمهندس مکانیک (آب و فاضالب) شرکت 10204

 1 مرد / زنایثارگر تهران-تهران هاي وابستهمهندس مکانیک (آب و فاضالب) شرکت 10252

 1 مردایثارگر تهران-تهران هاي وابستهمهندس مکانیک (آب و فاضالب) شرکت 10205

 2 مردایثارگر تهرانسر-تهران هاي وابستهمهندس مکانیک (آب و فاضالب) شرکت 10206

 1 مردایثارگر فاضالب تهران-تهران-تهران هاي وابستهمهندس مکانیک (آب و فاضالب) شرکت 10249

 1 مرد / زنایثارگر فاضالب تهران-تهران-تهران هاي وابستهمهندس مکانیک (آب و فاضالب) شرکت 10253

 2 مرد / زنایثارگر منطقه پنج تهران-تهران هاي وابستهمهندس مکانیک (آب و فاضالب) شرکت 10254

 2 مرد / زنایثارگر تهران منطقه سه-تهران هاي وابستهمهندس مکانیک (آب و فاضالب) شرکت 10255

 1 مرد / زنایثارگر ورامین-تهران هاي وابستهمهندس مکانیک (آب و فاضالب) شرکت 10256

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10204 ،10252 ،10205 ،10206 ،10249 ،10253 ،10254 ،10255 ،10256 

 شرایط احراز تحصیلی:
:مهندسی مکانیک32936-:مهندسی مکانیک بدون گرایش(لیسانس)32934-دکتري)، مکانیک گرایش تبدیل انرژي(فوق لیسانس:مهندسی 31906

 :مهندسی مکانیک در حرارت و سیاالت(لیسانس)32937-گرایش حرارت و سیاالت(لیسانس)
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 آب و فاضالب استان چهارمحال و بختیاري هايفهرست شغل محل

 گیرد.، صرفاً از میان افراد بومی همان استان صورت میهاو استخدام در این شغل محلجذب  شرایط اختصاصی:

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد آزاد چل گرد-چهارمحال و بختیاري هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10257

 10257 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، :حسابداري(فوق لیسانس30408
:مدیریت32420-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی(فوق لیسانس31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074

:مدیریت بازرگانی گرایش32436-دکتري)، :حسابداري مدیریت(فوق لیسانس32428-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهکیفیت و  صنعتی گرایش مدیریت
:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32470-دکتري)، :مدیریت گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32439-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسمدیریت استرات

:مالی (مهندسی مالی و مدیریت32571-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس32549-دکتري) ،عملکرد(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی و32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-دکتري)، ریسک)(فوق لیسانس

،:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت صنعتی(فوق لیسانس32987-ابداري بدون گرایش(لیسانس):حس32982-دکتري)، مدیریت ریسک(فوق لیسانس
،:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32996-دکتري)، :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازرگانی(فوق لیسانس32988-دکتري)
 :حسابداري گرایش حسابرسی دولتی(لیسانس)32997-دکتري)

 1 مرد / زن آزاد لردگان-چهارمحال و بختیاري هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10258

 10258 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074-:علمی کاربردي حسابداري(لیسانس)30710

-:حسابداري کلیه گرایش ها(لیسانس)32304-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مالی(فوق لیسانس31938-دکتري)، دولتی(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-:حسابداري امور مالی(لیسانس)32562

حسابداري-حسابرسی-:حسابداري گرایشهاي حسابداري33037-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، و مدیریت ریسک(فوق لیسانس
 دکتري)، مدیریت(فوق لیسانس

 1 مرد آزاد بروجن-چهارمحال و بختیاريهاي وابستهقدرت (آب و فاضالب) شرکت -مهندس برق  10259

 10259 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مهندسی برق گرایش32429-:مهندسی تکنولوژي برق گرایش قدرت(لیسانس)32427-دکتري)، فوق لیسانس، قدرت(لیسانس -:مهندسی برق 31167

:مهندسی برق بدون32908-دکتري)، :مهندسی قدرت گرایش مدیریت انرژي(فوق لیسانس32433-دکتري)، سیستم هاي قدرت(فوق لیسانس
 گرایش(لیسانس)

 1 مرد آزاد بروجن-چهارمحال و بختیاري وابستههاي مهندس عمران شرکت 10260
 1 مرد آزاد جونقان-چهارمحال و بختیاري هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10261
 1 مرد آزاد فارسان-چهارمحال و بختیاري هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10262

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10260 ،10261 ،10262 

 شرایط احراز تحصیلی:
مهندسیعمران گرایش :مهندسی 31267-فوق لیسانس)، :مهندسی عمران گرایش عمران(لیسانس31262-(لیسانس)مهندسی آبعمران گرایش :30873

و گرایش آبعلمی کاربردي عمران :32504-(لیسانس)و فاضالب گرایش آبمهندسی عمران :32129-دکتري)، و فاضالب(فوق لیسانس آب
و سازه هاي مهندسی آبعمران گرایش :مهندسی 32508-و فاضالب(لیسانس) هاي آبشبکه:علمی کاربردي عمران گرایش 32505-(لیسانس)فاضالب

و گرایش آب:مهندسی عمران 32883-دکتري)، (فوق لیسانسمهندسی عمران گرایش مدیریت منابع آب:32509-دکتري)، هیدرولیکی(فوق لیسانس
-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:عمران 33015-:مهندسی عمران بدون گرایش(لیسانس)32967-دکتري)، سازه هاي هیدرولیکی(فوق لیسانس

–:مهندسی عمران 33040-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:مهندسی عمران 33039-(لیسانس)آب -مهندسی عمران گرایش عمران :33023
،نسلیسا(فاضالب و هاي آببرداري از شبکهبهره کاربردي علمی - عمران مهندسی:33042-)لیسانس فوق، لیسانس(هاي آبیساختمان کاربردي علمی

 فوق لیسانس)
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 آب و فاضالب استان چهارمحال و بختیاري هايفهرست شغل محلادامه 
تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مرد آزاد سامان-چهارمحال و بختیاري هاي وابستهو فاضالب) شرکت مهندس مکانیک (آب 10263

 10263 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مهندسی مکانیک32936-:مهندسی مکانیک بدون گرایش(لیسانس)32934-دکتري)، :مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژي(فوق لیسانس31906

 :مهندسی مکانیک در حرارت و سیاالت(لیسانس)32937-سیاالت(لیسانس)گرایش حرارت و 

 1 مردایثارگر شهرکرد-چهارمحال و بختیاري هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10264

 10264 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
مهندسیعمران گرایش :مهندسی 31267-فوق لیسانس)، :مهندسی عمران گرایش عمران(لیسانس31262-(لیسانس)مهندسی آبعمران گرایش :30873

و گرایش آبعلمی کاربردي عمران :32504-(لیسانس)و فاضالب گرایش آبمهندسی عمران :32129-دکتري)، و فاضالب(فوق لیسانس آب
و سازه هاي مهندسی آبعمران گرایش :مهندسی 32508-و فاضالب(لیسانس) هاي آبشبکه:علمی کاربردي عمران گرایش 32505-(لیسانس)فاضالب

و گرایش آب:مهندسی عمران 32883-دکتري)، (فوق لیسانسمهندسی عمران گرایش مدیریت منابع آب:32509-دکتري)، هیدرولیکی(فوق لیسانس
-یسانس)(لعلمی کاربردي آب و فاضالب -:عمران 33015-:مهندسی عمران بدون گرایش(لیسانس)32967-دکتري)، سازه هاي هیدرولیکی(فوق لیسانس

–:مهندسی عمران 33040-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:مهندسی عمران 33039-(لیسانس)آب -مهندسی عمران گرایش عمران :33023
،لیسانس(فاضالب و هاي آببرداري از شبکهبهره کاربردي علمی - عمران مهندسی:33042-)لیسانس فوق، لیسانس(هاي آبیساختمان کاربردي علمی
 )لیسانس فوق

 1 مردایثارگر شهرکرد-بختیاريچهارمحال و  هاي وابستهمهندس مکانیک (آب و فاضالب) شرکت 10265

 10265 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مهندسی مکانیک32936-:مهندسی مکانیک بدون گرایش(لیسانس)32934-دکتري)، :مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژي(فوق لیسانس31906

 :مهندسی مکانیک در حرارت و سیاالت(لیسانس)32937-گرایش حرارت و سیاالت(لیسانس)
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 آب و فاضالب استان خراسان جنوبی هايفهرست شغل محل

 گیرد.، صرفاً از میان افراد بومی همان استان صورت میهاجذب و استخدام در این شغل محل شرایط اختصاصی:

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 2 مرد / زن آزاد بیرجند-خراسان جنوبی هاي وابستهریزي شرکتکارشناس برنامه 10266

 10266 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مهندسی صنایع31240-دکتري)، و تحلیل سیستم ها(فوق لیسانس ریزيبرنامه:مهندسی صنایع گرایش 31237-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065

:مدیریت صنعتی کلیه گرایش31698-:مهندسی صنایع کلیه گرایش ها(لیسانس)31593-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهگرایش مدیریت سیستم و 
مدیریت :مهندسی صنایع گرایش32143-دکتري)، :مهندسی صنایع گرایش بهینه سازي سیستم ها(فوق لیسانس32142-دکتري)، ها(فوق لیسانس

 دکتري)، پروژه(فوق لیسانس

10267 
الکترونیک (آب و فاضالب)  -مهندس برق 

 هاي وابستهشرکت
 1 مرد / زن آزاد بیرجند-خراسان جنوبی

 10267 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
،فوق لیسانس، گرایش الکترونیک(لیسانس:مهندسی برق 31712-:مهندسی الکترونیک(لیسانس)31160-:مهندسی برق گرایش کنترل(لیسانس)30151
:مهندسی برق گرایش مدارهاي مجتمع32447-:الکترونیک کاربردي(لیسانس)32446-:علمی کاربردي الکترونیک(لیسانس)32444-دکتري)

:مهندسی برق گرایش32450-دکتري)، :مهندسی برق گرایش افزاره هاي میکر و نانو الکترونیک(فوق لیسانس32448-دکتري)، الکترونیک(فوق لیسانس
:مهندسی تکنولوژي برق با گرایش32930-:مهندسی برق بدون گرایش(لیسانس)32908-دکتري)، سیستم هاي الکترونیک دیجیتال(فوق لیسانس

 دکتري)، و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکی(فوق لیسانس ریزيبرنامه:مهندسی برق گرایش 32938-الکترونیک(لیسانس)

 1 مرد آزاد بشرویه-خراسان جنوبی هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10268

 2 مرد آزاد بیرجند-خراسان جنوبی هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10269

 1 مرد / زن آزاد بیرجند-خراسان جنوبی هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10270

 1 مرد آزاد سرایان-خراسان جنوبی هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10271

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10268 ،10269 ،10270 ،10271 

 شرایط احراز تحصیلی:
مهندسیعمران گرایش :مهندسی 31267-فوق لیسانس)، :مهندسی عمران گرایش عمران(لیسانس31262-(لیسانس)مهندسی آبعمران گرایش :30873

و گرایش آبعلمی کاربردي عمران :32504-(لیسانس)و فاضالب گرایش آبمهندسی عمران :32129-دکتري)، و فاضالب(فوق لیسانس آب
و سازه هاي مهندسی آبعمران گرایش :مهندسی 32508-و فاضالب(لیسانس) هاي آبشبکه:علمی کاربردي عمران گرایش 32505-(لیسانس)فاضالب

و گرایش آب:مهندسی عمران 32883-دکتري)، (فوق لیسانسگرایش مدیریت منابع آب مهندسی عمران:32509-دکتري)، هیدرولیکی(فوق لیسانس
-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:عمران 33015-:مهندسی عمران بدون گرایش(لیسانس)32967-دکتري)، سازه هاي هیدرولیکی(فوق لیسانس

–:مهندسی عمران 33040-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -ن :مهندسی عمرا33039-(لیسانس)آب -مهندسی عمران گرایش عمران :33023
،و فاضالب(لیسانس هاي آببرداري از شبکهبهرهعلمی کاربردي  -:مهندسی عمران 33042-)لیسانس فوق، لیسانس(هاي آبیساختمان کاربردي علمی

 فوق لیسانس)

 2 مرد آزاد بیرجند-جنوبیخراسان  هاي وابستهمهندس مکانیک (آب و فاضالب) شرکت 10272

 10272 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مهندسی مکانیک32936-:مهندسی مکانیک بدون گرایش(لیسانس)32934-دکتري)، :مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژي(فوق لیسانس31906

 :مهندسی مکانیک در حرارت و سیاالت(لیسانس)32937-گرایش حرارت و سیاالت(لیسانس)
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 آب و فاضالب استان خراسان رضوي هايفهرست شغل محل

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد / زن آزاد سبزوار-خراسان رضوي هاي وابستهشرکت - GISکارشناس  10273

 10273 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
و بآمطالعات :سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی گرایش 32476-دکتري)، لیسانس:مهندسی نقشه برداري گرایش ژیودزي(فوق 31975

:سنجش از دور و سیستم اطالعات32989-دکتري)، :مهندسی نقشه برداري گرایش سنجش از دور(فوق لیسانس32670-دکتري)، خاك(فوق لیسانس
-دکتري)، سامانه اطالعات جغرافیایی گرایش سنجش از دور(فوق لیسانس :سنجش از دور و32990-دکتري)، جغرافیایی بدون گرایش(فوق لیسانس

:علوم زمین گرایش سنجش از32992-دکتري)، :سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی گرایش سامانه اطالعات جغرافیایی(فوق لیسانس32991
:مهندسی نقشه برداري33022-دکتري)، وگرامتري(فوق لیسانس:مهندسی نقشه برداري گرایش فت33011-دکتري)، دور زمین شناختی(فوق لیسانس

 دکتري)، گرایش سیستمهاي اطالعات جغرافیایی(فوق لیسانس

 1 مرد / زن آزاد نیشابور-خراسان رضوي هاي وابستهکارشناس اداري شرکت 10274

 10274 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، لیسانسفوق ، :مدیریت اجرایی(لیسانس31021

:مدیریت دولتی گرایش تشکیالت و روش ها(فوق31909-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس31495-صنعتی(لیسانس)
:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق32146-دکتري)، تحول(فوق لیسانس:مدیریت دولتی گرایش مدیریت 31930-دکتري)، لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاري32237-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی(فوق لیسانس32235-دکتري)، لیسانس

:مدیریت اجرایی گرایش32318-دکتري)، اي دولتی(فوق لیسانس:مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان ه32315-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس
:مدیریت بازرگانی32436-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهره:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 32420-دکتري)، مدیریت استراتژیک(فوق لیسانس

:مدیریت بازرگانی32456-دکتري)، گرایش رفتار سازمانی(فوق لیسانس:مدیریت دولتی 32455-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسگرایش مدیریت استرات
:مدیریت صنعتی32549-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد(فوق لیسانس32470-دکتري)، گرایش مدیریت رفتار سازمانی(فوق لیسانس

-دکتري)، گرایش مدیریت رفتاري(فوق لیسانس :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی32564-دکتري)، گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس
:مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی32566-دکتري)، :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس32565

یا مدیریت MBAدیریت م :32911-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش اجرایی(فوق لیسانس32909-دکتري)، گرایش مدیریت سیستم ها(فوق لیسانس
یا مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت منابع MBAمدیریت  :32913-دکتري)، کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی(فوق لیسانس

تی و:مدیریت دول32915-دکتري)، یا مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیک(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32914-دکتري)، انسانی(فوق لیسانس
 دکتري)، سیاستگذاري عمومی(فوق لیسانس

 1 مرد / زن آزاد رشتخوار-خراسان رضوي هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10275

 10275 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065-دولتی(لیسانس):مدیریت 31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، :حسابداري(فوق لیسانس30408
:مدیریت32420-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی(فوق لیسانس31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074

:مدیریت بازرگانی گرایش32436-دکتري)، :حسابداري مدیریت(فوق لیسانس32428-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهصنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 
:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32470-دکتري)، :مدیریت گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32439-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسمدیریت استرات

مالی (مهندسی مالی و مدیریت:32571-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس32549-دکتري)، عملکرد(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی و32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-دکتري)، ریسک)(فوق لیسانس

،انس:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت صنعتی(فوق لیس32987-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، مدیریت ریسک(فوق لیسانس
،:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32996-دکتري)، :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازرگانی(فوق لیسانس32988-دکتري)
 :حسابداري گرایش حسابرسی دولتی(لیسانس)32997-دکتري)

 1 مرد آزاد باخرز-خراسان رضوي هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10276

 1 مرد آزاد تربت جام-خراسان رضوي هاي وابستهعمران شرکتمهندس  10277
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 آب و فاضالب استان خراسان رضوي هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد آزاد جوین-خراسان رضوي هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10278
 1 مرد آزاد خوشاب-خراسان رضوي هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10279

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10276 ،10277 ،10278 ،10279 

 شرایط احراز تحصیلی:
مهندسیعمران گرایش :مهندسی 31267-فوق لیسانس)، :مهندسی عمران گرایش عمران(لیسانس31262-(لیسانس)مهندسی آبعمران گرایش :30873

و گرایش آبعلمی کاربردي عمران :32504-(لیسانس)و فاضالب گرایش آبمهندسی عمران :32129-دکتري)، و فاضالب(فوق لیسانس آب
و سازه هاي مهندسی آبعمران گرایش :مهندسی 32508-و فاضالب(لیسانس) هاي آبشبکه:علمی کاربردي عمران گرایش 32505-(لیسانس)فاضالب

و گرایش آب:مهندسی عمران 32883-دکتري)، (فوق لیسانسمهندسی عمران گرایش مدیریت منابع آب:32509-ري)دکت، هیدرولیکی(فوق لیسانس
-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:عمران 33015-:مهندسی عمران بدون گرایش(لیسانس)32967-دکتري)، سازه هاي هیدرولیکی(فوق لیسانس

–:مهندسی عمران 33040-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:مهندسی عمران 33039-انس)(لیسآب -مهندسی عمران گرایش عمران :33023
،و فاضالب(لیسانس هاي آببرداري از شبکهبهرهعلمی کاربردي  -عمران  مهندسی:33042-)لیسانس فوق، لیسانس(هاي آبیساختمان کاربردي علمی

 فوق لیسانس)
 1 مرد / زنایثارگر فیض اباد-خراسان رضوي وابستههاي کارشناس امور مشترکین شرکت 10280

 10280 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، :حسابداري(فوق لیسانس30408
:مدیریت32420-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی(فوق لیسانس31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074

:مدیریت بازرگانی گرایش32436-دکتري)، :حسابداري مدیریت(فوق لیسانس32428-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهصنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 
:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32470-دکتري)، :مدیریت گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32439-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسمدیریت استرات

:مالی (مهندسی مالی و مدیریت32571-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس32549-دکتري)، عملکرد(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی و32706-دکتري)، ودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس:مدیریت دولتی گرایش ب32700-دکتري)، ریسک)(فوق لیسانس

،:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت صنعتی(فوق لیسانس32987-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، مدیریت ریسک(فوق لیسانس
،:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32996-دکتري)، :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازرگانی(فوق لیسانس32988-دکتري)
 :حسابداري گرایش حسابرسی دولتی(لیسانس)32997-دکتري)

 1 مرد / زنایثارگر تربت حیدریه-خراسان رضوي هاي وابستهکارشناس کنترل پروژه شرکت 10281

 10281 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مهندسی صنایع گرایش مدیریت32143-:صنایع(لیسانس)31862-و تحلیل سیستم ها(لیسانس) ریزيبرنامه:مهندسی صنایع گرایش 31237

 :مهندسی صنایع بدون گرایش(لیسانس)32999-دکتري)، فوق لیسانس، پروژه(لیسانس
 1 مردایثارگر خواف-خراسان رضوي هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10282

 10282 يشمارهشرایط احراز تحصیلی شغل محل 
مهندسیعمران گرایش :مهندسی 31267-فوق لیسانس)، :مهندسی عمران گرایش عمران(لیسانس31262-(لیسانس)مهندسی آبعمران گرایش :30873

و گرایش آبعلمی کاربردي عمران :32504-(لیسانس)و فاضالب گرایش آبمهندسی عمران :32129-دکتري)، و فاضالب(فوق لیسانس آب
و سازه هاي مهندسی آبعمران گرایش :مهندسی 32508-و فاضالب(لیسانس) هاي آبشبکه:علمی کاربردي عمران گرایش 32505-(لیسانس)فاضالب

و گرایش آب:مهندسی عمران 32883-دکتري)، (فوق لیسانسمهندسی عمران گرایش مدیریت منابع آب:32509-دکتري)، هیدرولیکی(فوق لیسانس
-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:عمران 33015-:مهندسی عمران بدون گرایش(لیسانس)32967-دکتري)، لیسانس سازه هاي هیدرولیکی(فوق

–:مهندسی عمران 33040-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:مهندسی عمران 33039-(لیسانس)آب -مهندسی عمران گرایش عمران :33023
،لیسانس(فاضالب و هاي آببرداري از شبکهبهره کاربردي علمی - عمران مهندسی:33042-)لیسانس فوق، لیسانس(هاي آبیساختمان کاربردي علمی
 )لیسانس فوق
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 آب و فاضالب استان خوزستان هايفهرست شغل محل

 گیرد.، صرفاً از میان افراد بومی همان استان صورت میهاجذب و استخدام در این شغل محل شرایط اختصاصی:

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلمحلکد شغل 
 1 مرد / زن آزاد سوسنگرد-خوزستان هاي وابستهشرکت - GISکارشناس  10283

 10283 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
و بآمطالعات :سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی گرایش 32476-دکتري)، :مهندسی نقشه برداري گرایش ژیودزي(فوق لیسانس31975

:سنجش از دور و سیستم اطالعات32989-دکتري)، :مهندسی نقشه برداري گرایش سنجش از دور(فوق لیسانس32670-دکتري)، خاك(فوق لیسانس
-دکتري)، :سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی گرایش سنجش از دور(فوق لیسانس32990-دکتري)، جغرافیایی بدون گرایش(فوق لیسانس

:علوم زمین گرایش سنجش از32992-دکتري)، :سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی گرایش سامانه اطالعات جغرافیایی(فوق لیسانس32991
:مهندسی نقشه برداري33022-دکتري)، :مهندسی نقشه برداري گرایش فتوگرامتري(فوق لیسانس33011-دکتري)، دور زمین شناختی(فوق لیسانس

 دکتري)، سیستمهاي اطالعات جغرافیایی(فوق لیسانسگرایش 

 1 مرد / زن آزاد شوشتر-خوزستان هاي وابستهکارشناس اداري شرکت 10284

 1 مرد / زن آزاد هویزه-خوزستان هاي وابستهکارشناس اداري شرکت 10285

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10284 ،10285 

 تحصیلی: شرایط احراز
:مدیریت31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت اجرایی(لیسانس31021

:مدیریت دولتی گرایش تشکیالت و روش ها(فوق31909-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس31495-صنعتی(لیسانس)
:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق32146-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول(فوق لیسانس31930-دکتري)، لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاري32237-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی(فوق لیسانس32235-دکتري)، لیسانس

:مدیریت اجرایی گرایش32318-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان هاي دولتی(فوق لیسانس32315-)دکتري، عمومی(فوق لیسانس
:مدیریت بازرگانی32436-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهره:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 32420-دکتري)، مدیریت استراتژیک(فوق لیسانس

:مدیریت بازرگانی32456-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی(فوق لیسانس32455-دکتري)، ک(فوق لیسانسژیگرایش مدیریت استرات
:مدیریت صنعتی32549-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد(فوق لیسانس32470-دکتري)، گرایش مدیریت رفتار سازمانی(فوق لیسانس

-دکتري)، :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت رفتاري(فوق لیسانس32564-دکتري)، گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس
:مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی32566-دکتري)، :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس32565

یا مدیریت MBAمدیریت  :32911-دکتري)، گرایش اجرایی(فوق لیسانس :مدیریت اجرایی32909-دکتري)، گرایش مدیریت سیستم ها(فوق لیسانس
یا مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت منابع MBAمدیریت  :32913-دکتري)، کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی(فوق لیسانس

:مدیریت دولتی و32915-دکتري)، اتژیک(فوق لیسانسیا مدیریت کسب و کار گرایش استر MBAمدیریت  :32914-دکتري)، انسانی(فوق لیسانس
 دکتري)، سیاستگذاري عمومی(فوق لیسانس

 1 مرد / زن آزاد اندیمشک-خوزستان هاي وابستهکارشناس آمار شرکت 10286

 10286 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
مارآمار گرایش آ :32977-دکتري)، فوق لیسانس، :امار و کاربردها(لیسانس32435-دکتري)، :امار ریاضی(فوق لیسانس30022-:امار(لیسانس)30018
 دکتري)، (فوق لیسانسریاضی 

 1 مرد / زن آزاد بندرماهشهر-خوزستانهاي وابستههاي اقتصادي شرکتکارشناس بررسی 10287

 10287 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:علوم اقتصادي گرایش30746-:علوم اقتصادي گرایش اقتصاد نظري(لیسانس)30745-:علوم اقتصادي گرایش اقتصاد بازرگانی(لیسانس)30743
-دکتري)، (فوق لیسانسریزيبرنامه:علوم اقتصادي گرایش توسعه اقتصادي و 30747-دکتري)، سیستم هاي اقتصادي(فوق لیسانس ریزيبرنامه

:علوم32946-دکتري)، فوق لیسانس، :علوم اقتصادي بدون گرایش(لیسانس32945-دکتري)، دي گرایش اقتصاد انرژي(فوق لیسانس:علوم اقتصا32928
 اقتصادي گرایش اقتصاد صنعتی(لیسانس)
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 آب و فاضالب استان خوزستان هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد / زن آزاد شادگان-خوزستان هاي وابستهریزي شرکتبرنامهکارشناس  10288

 10288 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مهندسی صنایع31240-دکتري)، و تحلیل سیستم ها(فوق لیسانس ریزيبرنامه:مهندسی صنایع گرایش 31237-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065

:مدیریت صنعتی کلیه گرایش31698-:مهندسی صنایع کلیه گرایش ها(لیسانس)31593-دکتري)، لیسانس(فوق وريبهرهگرایش مدیریت سیستم و 
:مهندسی صنایع گرایش مدیریت32143-دکتري)، :مهندسی صنایع گرایش بهینه سازي سیستم ها(فوق لیسانس32142-دکتري)، ها(فوق لیسانس

 دکتري)، پروژه(فوق لیسانس

 1 مرد / زن آزاد انبادآ-خوزستان هاي وابستهشرکتکارشناس مالی  10289

 10289 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074-:علمی کاربردي حسابداري(لیسانس)30710

-:حسابداري کلیه گرایش ها(لیسانس)32304-دکتري)، مالی(فوق لیسانس :مدیریت صنعتی گرایش31938-دکتري)، دولتی(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-:حسابداري امور مالی(لیسانس)32562

حسابداري-حسابرسی-:حسابداري گرایشهاي حسابداري33037-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، و مدیریت ریسک(فوق لیسانس
 دکتري)، مدیریت(فوق لیسانس

10290 
الکترونیک (آب و فاضالب)  -مهندس برق 

 هاي وابستهشرکت
 1 مرد آزاد رامشیر-خوزستان

 10290 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
،فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش الکترونیک(لیسانس31712-الکترونیک(لیسانس):مهندسی 31160-:مهندسی برق گرایش کنترل(لیسانس)30151
:مهندسی برق گرایش مدارهاي مجتمع32447-:الکترونیک کاربردي(لیسانس)32446-:علمی کاربردي الکترونیک(لیسانس)32444-دکتري)

:مهندسی برق گرایش32450-دکتري)، نو الکترونیک(فوق لیسانس:مهندسی برق گرایش افزاره هاي میکر و نا32448-دکتري)، الکترونیک(فوق لیسانس
:مهندسی تکنولوژي برق با گرایش32930-:مهندسی برق بدون گرایش(لیسانس)32908-دکتري)، سیستم هاي الکترونیک دیجیتال(فوق لیسانس

 دکتري)، یکی(فوق لیسانسو مدیریت سیستم هاي انرژي الکتر ریزيبرنامه:مهندسی برق گرایش 32938-الکترونیک(لیسانس)

 1 مرد آزاد بادانآ-خوزستانهاي وابستهقدرت (آب و فاضالب) شرکت -مهندس برق  10291

 10291 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
برق گرایش:مهندسی 32429-:مهندسی تکنولوژي برق گرایش قدرت(لیسانس)32427-دکتري)، فوق لیسانس، قدرت(لیسانس -:مهندسی برق 31167

:مهندسی برق بدون32908-دکتري)، :مهندسی قدرت گرایش مدیریت انرژي(فوق لیسانس32433-دکتري)، سیستم هاي قدرت(فوق لیسانس
 گرایش(لیسانس)

 1 مرد آزاد امیدیه-خوزستان هاي وابستهمهندس مکانیک (آب و فاضالب) شرکت 10292

 1 مرد آزاد ایذه-خوزستان وابستههاي مهندس مکانیک (آب و فاضالب) شرکت 10293

 1 مرد آزاد شوش-خوزستان هاي وابستهمهندس مکانیک (آب و فاضالب) شرکت 10294

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10292 ،10293 ،10294 

 شرایط احراز تحصیلی:
:مهندسی مکانیک32936-:مهندسی مکانیک بدون گرایش(لیسانس)32934-دکتري)، :مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژي(فوق لیسانس31906

 :مهندسی مکانیک در حرارت و سیاالت(لیسانس)32937-گرایش حرارت و سیاالت(لیسانس)
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 آب و فاضالب استان خوزستان هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد / زنایثارگر بهبهان-خوزستان هاي وابستهشرکت کارشناس مالی 10295

 10295 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074-:علمی کاربردي حسابداري(لیسانس)30710

-:حسابداري کلیه گرایش ها(لیسانس)32304-دکتري)، گرایش مالی(فوق لیسانس:مدیریت صنعتی 31938-دکتري)، دولتی(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-:حسابداري امور مالی(لیسانس)32562

حسابداري-حسابرسی-:حسابداري گرایشهاي حسابداري33037-س):حسابداري بدون گرایش(لیسان32982-دکتري)، و مدیریت ریسک(فوق لیسانس
 دکتري)، مدیریت(فوق لیسانس

 1 مرد / زنایثارگر رامهرمز-نخوزستا هاي وابستهکارشناس نرم افزار شرکت 10296

 10296 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-:کامپیوترگرایش نرم افزار(لیسانس)31464-فناوري اطالعات(لیسانس):مهندسی 31280-دکتري)، :الگوریتم و محاسبات(فوق لیسانس30091
:مهندسی31887-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش مدیریت سیستم هاي اطالعاتی(فوق لیسانس31873-:مهندسی کامپیوتر(لیسانس)31601

:علوم32173-دکتري)، رایش معماري سازمانی(فوق لیسانس:مهندسی فناوري اطالعات گ31914-دکتري)، کامپیوتر گرایش نرم افزار(فوق لیسانس
:مهندسی تکنولوژي شبکه هاي کامپیوتري گرایش طراحی و پیاده32480-:علمی کاربردي نرم افزار کامپیوتر(لیسانس)32479-کامپیوتر(لیسانس)

،نرم افزار(لیسانس -:مهندسی تکنولوژي کامپیوتر32572-(لیسانس) ICTاطالعات:علمی کاربردي تکنولوژي ارتباطات و فناوري 32481-سازي(لیسانس)
،:مهندسی تکنولوژي نرم افزار(لیسانس32925-دکتري)، :مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس32822-دکتري)، فوق لیسانس
:مهندسی فناوري اطالعات32939-دکتري)، س:مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن یا امنیت اطالعات(فوق لیسان32929-دکتري)، فوق لیسانس

مهندسی فناوري :33002-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش رایانش امن(فوق لیسانس32940-دکتري)، گرایش فناوري اطالعات(فوق لیسانس
 دکتري)، گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس )ITاطالعات (

 1 مردایثارگر زادگانآدشت -خوزستانهاي وابستهفاضالب) شرکتقدرت (آب و  -مهندس برق  10297

 10297 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مهندسی برق گرایش32429-:مهندسی تکنولوژي برق گرایش قدرت(لیسانس)32427-دکتري)، فوق لیسانس، قدرت(لیسانس -:مهندسی برق 31167

:مهندسی برق بدون32908-دکتري)، :مهندسی قدرت گرایش مدیریت انرژي(فوق لیسانس32433-دکتري)، سیستم هاي قدرت(فوق لیسانس
 گرایش(لیسانس)

 1 مردایثارگر خرمشهر-خوزستان هاي وابستهمهندس مکانیک (آب و فاضالب) شرکت 10298

 10298 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مهندسی مکانیک32936-:مهندسی مکانیک بدون گرایش(لیسانس)32934-دکتري)، انرژي(فوق لیسانس:مهندسی مکانیک گرایش تبدیل 31906

 :مهندسی مکانیک در حرارت و سیاالت(لیسانس)32937-گرایش حرارت و سیاالت(لیسانس)
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 آب و فاضالب استان زنجان هايفهرست شغل محل

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد آزاد خرمدره-زنجان هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10299

 1 مرد آزاد سلطانیه-زنجان هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10300

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10299 ،10300 

 شرایط احراز تحصیلی:
مهندسیعمران گرایش :مهندسی 31267-فوق لیسانس)، گرایش عمران(لیسانس:مهندسی عمران 31262-(لیسانس)مهندسی آبعمران گرایش :30873

و گرایش آبعلمی کاربردي عمران :32504-(لیسانس)و فاضالب گرایش آبمهندسی عمران :32129-دکتري)، و فاضالب(فوق لیسانس آب
و سازه هاي مهندسی آبعمران گرایش :مهندسی 32508-و فاضالب(لیسانس) هاي آبشبکه:علمی کاربردي عمران گرایش 32505-(لیسانس)فاضالب

و گرایش آب:مهندسی عمران 32883-دکتري)، (فوق لیسانسمهندسی عمران گرایش مدیریت منابع آب:32509-دکتري)، هیدرولیکی(فوق لیسانس
-(لیسانس)کاربردي آب و فاضالبعلمی  -:عمران 33015-:مهندسی عمران بدون گرایش(لیسانس)32967-دکتري)، سازه هاي هیدرولیکی(فوق لیسانس

–:مهندسی عمران 33040-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:مهندسی عمران 33039-(لیسانس)آب -مهندسی عمران گرایش عمران :33023
،ب(لیسانسفاضال و هاي آببرداري از شبکهبهره کاربردي علمی - عمران مهندسی:33042-)لیسانس فوق، لیسانس(هاي آبیساختمان کاربردي علمی

 فوق لیسانس)

 1 مرد / زنایثارگر خدابنده-زنجان هاي وابستهکارشناس نرم افزار شرکت 10301

 10301 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-افزار(لیسانس):کامپیوترگرایش نرم 31464-:مهندسی فناوري اطالعات(لیسانس)31280-دکتري)، :الگوریتم و محاسبات(فوق لیسانس30091
:مهندسی31887-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش مدیریت سیستم هاي اطالعاتی(فوق لیسانس31873-:مهندسی کامپیوتر(لیسانس)31601

وم:عل32173-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش معماري سازمانی(فوق لیسانس31914-دکتري)، کامپیوتر گرایش نرم افزار(فوق لیسانس
:مهندسی تکنولوژي شبکه هاي کامپیوتري گرایش طراحی و پیاده32480-:علمی کاربردي نرم افزار کامپیوتر(لیسانس)32479-کامپیوتر(لیسانس)

،نرم افزار(لیسانس -:مهندسی تکنولوژي کامپیوتر32572-(لیسانس) ICTاطالعات:علمی کاربردي تکنولوژي ارتباطات و فناوري 32481-سازي(لیسانس)
،:مهندسی تکنولوژي نرم افزار(لیسانس32925-دکتري)، :مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس32822-دکتري)، فوق لیسانس
:مهندسی فناوري اطالعات32939-دکتري)، :مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن یا امنیت اطالعات(فوق لیسانس32929-دکتري)، فوق لیسانس

مهندسی فناوري :33002-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش رایانش امن(فوق لیسانس32940-دکتري)، فناوري اطالعات(فوق لیسانسگرایش 
 دکتري)، گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس )ITاطالعات (

 1 مردایثارگر ایجرود-زنجان هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10302

 10302 يتحصیلی شغل محل شمارهشرایط احراز 
مهندسیعمران گرایش :مهندسی 31267-فوق لیسانس)، :مهندسی عمران گرایش عمران(لیسانس31262-(لیسانس)مهندسی آبعمران گرایش :30873

و آبگرایش علمی کاربردي عمران :32504-(لیسانس)و فاضالب گرایش آبمهندسی عمران :32129-دکتري)، و فاضالب(فوق لیسانس آب
و سازه هاي مهندسی آبعمران گرایش :مهندسی 32508-و فاضالب(لیسانس) هاي آبشبکه:علمی کاربردي عمران گرایش 32505-(لیسانس)فاضالب

و گرایش آب:مهندسی عمران 32883-دکتري)، (فوق لیسانسمهندسی عمران گرایش مدیریت منابع آب:32509-دکتري)، هیدرولیکی(فوق لیسانس
-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:عمران 33015-:مهندسی عمران بدون گرایش(لیسانس)32967-دکتري)، درولیکی(فوق لیسانسسازه هاي هی

–:مهندسی عمران 33040-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:مهندسی عمران 33039-(لیسانس)آب -مهندسی عمران گرایش عمران :33023
،و فاضالب(لیسانس هاي آببرداري از شبکهبهره کاربردي علمی - عمران مهندسی:33042-)لیسانس فوق، لیسانس(آبیهاي ساختمان کاربردي علمی

 فوق لیسانس)
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 آب و فاضالب استان سمنان هايفهرست شغل محل

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد / زن آزاد سمنان-سمنان هاي وابستهکارشناس اداري شرکت 10303

 10303 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت اجرایی(لیسانس31021

:مدیریت دولتی گرایش تشکیالت و روش ها(فوق31909-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس31495-صنعتی(لیسانس)
:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق32146-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول(فوق لیسانس31930-دکتري)، لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاري32237-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی(فوق لیسانس32235-دکتري)، لیسانس

:مدیریت اجرایی گرایش32318-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان هاي دولتی(فوق لیسانس32315-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس
:مدیریت بازرگانی32436-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهره:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 32420-دکتري)، مدیریت استراتژیک(فوق لیسانس

:مدیریت بازرگانی32456-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی(فوق لیسانس32455-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسگرایش مدیریت استرات
:مدیریت صنعتی32549-دکتري)، سانس:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد(فوق لی32470-دکتري)، گرایش مدیریت رفتار سازمانی(فوق لیسانس

-دکتري)، :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت رفتاري(فوق لیسانس32564-دکتري)، گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس
می:مدیریت سیاست گذاري بخش عمو32566-دکتري)، :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس32565

یا مدیریت MBAمدیریت  :32911-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش اجرایی(فوق لیسانس32909-دکتري)، گرایش مدیریت سیستم ها(فوق لیسانس
یا مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت منابع MBAمدیریت  :32913-دکتري)، کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی(فوق لیسانس

:مدیریت دولتی و32915-دکتري)، یا مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیک(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32914-دکتري)، لیسانسانسانی(فوق 
 دکتري)، سیاستگذاري عمومی(فوق لیسانس

 1 مرد / زن آزاد سمنان-سمنان هاي وابستهکارشناس بیمه شرکت 10304

 10304 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت مالی32238-دکتري)، فوق لیسانس، و تحلیل سیستم ها(لیسانس ریزيبرنامه:مهندسی صنایع گرایش 31237-:مدیریت بیمه(لیسانس)31035

:امار بیمه اي (اکچویري)(فوق32577-دکتري)، :مدیریت ریسک(فوق لیسانس32422-:بیمه(لیسانس)32421-دکتري)، گرایش بیمه(فوق لیسانس
،:مدیریت بازرگانی گرایش بیمه(فوق لیسانس32963-دکتري)، :مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک(فوق لیسانس32706-دکتري)، لیسانس
 دکتري)، :امار بیمه (بیم سنجی)(فوق لیسانس32965-دکتري)
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 آب و فاضالب استان فارس هايفهرست شغل محل

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد آزاد شیراز-فارسهاي وابستهحراست (آب و فاضالب) شرکت ITکارشناس  10305

 10305 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مهندسی فناوري31280-:مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوتر(لیسانس)31206-دکتري)، :الگوریتم و محاسبات(فوق لیسانس30091

،:مهندسی فناوري اطالعات گرایش مدیریت سیستم هاي اطالعاتی(فوق لیسانس31873-:مهندسی کامپیوتر(لیسانس)31601-اطالعات(لیسانس)
:مهندسی فناوري اطالعات گرایش معماري سازمانی(فوق31914-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار(لیسانس31887-دکتري)
-:علوم کامپیوتر(لیسانس)32173-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس31915-)دکتري، لیسانس
-:مهندسی تکنولوژي شبکه هاي کامپیوتري گرایش طراحی و پیاده سازي(لیسانس)32480-:علمی کاربردي نرم افزار کامپیوتر(لیسانس)32479
-دکتري)، نرم افزار(فوق لیسانس -:مهندسی تکنولوژي کامپیوتر32572-(لیسانس) ICTاطالعاتات و فناوري :علمی کاربردي تکنولوژي ارتباط32481
-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی تکنولوژي نرم افزار(لیسانس32925-دکتري)، :مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس32822
:مهندسی فناوري اطالعات گرایش فناوري اطالعات(فوق32939-دکتري)، یا امنیت اطالعات(فوق لیسانس :مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن32929
 دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش رایانش امن(فوق لیسانس32940-دکتري)، لیسانس

 1 مرد / زن آزاد المرد-فارس هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10306

 1 مرد / زن آزاد نوراباد-فارس هاي وابستهامور مشترکین شرکتکارشناس  10307

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10306 ،10307 

 شرایط احراز تحصیلی:
-صنعتی(لیسانس):مدیریت 31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، :حسابداري(فوق لیسانس30408
:مدیریت32420-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی(فوق لیسانس31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074

ش:مدیریت بازرگانی گرای32436-دکتري)، :حسابداري مدیریت(فوق لیسانس32428-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهصنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 
:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32470-دکتري)، :مدیریت گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32439-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسمدیریت استرات

:مالی (مهندسی مالی و مدیریت32571-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس32549-دکتري)، عملکرد(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی و32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-دکتري)، فوق لیسانسریسک)(

،:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت صنعتی(فوق لیسانس32987-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، مدیریت ریسک(فوق لیسانس
،:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32996-دکتري)، گرایش مدیریت بازرگانی(فوق لیسانس :مدیریت بازرگانی32988-دکتري)
 :حسابداري گرایش حسابرسی دولتی(لیسانس)32997-دکتري)

 1 مرد / زن آزاد شیراز-فارس هاي وابستهریزي شرکتکارشناس برنامه 10308

 10308 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مهندسی صنایع31240-دکتري)، و تحلیل سیستم ها(فوق لیسانس ریزيبرنامه:مهندسی صنایع گرایش 31237-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065

:مدیریت صنعتی کلیه گرایش31698-:مهندسی صنایع کلیه گرایش ها(لیسانس)31593-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهگرایش مدیریت سیستم و 
:مهندسی صنایع گرایش مدیریت32143-دکتري)، :مهندسی صنایع گرایش بهینه سازي سیستم ها(فوق لیسانس32142-تري)دک، ها(فوق لیسانس

 دکتري)، پروژه(فوق لیسانس

10309 
کارشناس بهداشت و کنترل کیفی آب و فاضالب 

 هاي وابستهشرکت
 1 مرد / زن آزاد کازرون-فارس

 10309 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی بهداشت محیط(لیسانس31175-دکتري)، فوق لیسانس، :بهداشت محیط(لیسانس30180
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 آب و فاضالب استان فارس هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد / زن آزاد شیراز-فارس هاي وابستهکارشناس بیمه شرکت 10310

 10310 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت مالی32238-دکتري)، فوق لیسانس، و تحلیل سیستم ها(لیسانس ریزيبرنامه:مهندسی صنایع گرایش 31237-:مدیریت بیمه(لیسانس)31035

:امار بیمه اي (اکچویري)(فوق32577-دکتري)، :مدیریت ریسک(فوق لیسانس32422-:بیمه(لیسانس)32421-دکتري)، گرایش بیمه(فوق لیسانس
،:مدیریت بازرگانی گرایش بیمه(فوق لیسانس32963-دکتري)، :مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک(فوق لیسانس32706-دکتري)، لیسانس
 دکتري)، :امار بیمه (بیم سنجی)(فوق لیسانس32965-دکتري)

 1 مرد / زن آزاد بادهآ-فارس هاي وابستهکارشناس حقوقی شرکت 10311
 1 مرد / زن آزاد داراب-فارس هاي وابستهکارشناس حقوقی شرکت 10312
 1 مرد / زن آزاد مرودشت-فارس هاي وابستهکارشناس حقوقی شرکت 10313

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10311 ،10312 ،10313 

 شرایط احراز تحصیلی:
:حقوق31686-دکتري)، :حقوق شرکت هاي تجاري(فوق لیسانس30432-دکتري)، :حقوق خصوصی(فوق لیسانس30431-:حقوق(لیسانس)30417

 دکتري)، :حقوق ثبت اسناد و امالك(فوق لیسانس32426-دکتري)، :حقوق محیط زیست(فوق لیسانس32084-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس
 2 مرد / زن آزاد شیراز-فارس هاي وابستهشرکتکارشناس روابط عمومی  10314

 10314 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:علوم اجتماعی گرایش پژوهش علوم اجتماعی(فوق30727-:روزنامه نگاري(لیسانس)30525-دکتري)، فوق لیسانس، :روابط عمومی(لیسانس30503
:مطالعات فرهنگی و31116-:علوم ارتباطات اجتماعی(لیسانس)30735-عمومی(لیسانس):علوم اجتماعی گرایش روابط 30731-دکتري)، لیسانس

:علوم اجتماعی گرایش ارتباطات31905-:علوم اجتماعی گرایش پژوهشگري علوم اجتماعی(لیسانس)31638-دکتري)، رسانه(فوق لیسانس
:علوم ارتباطات32976-دکتري)، فرهنگ و رسانه(فوق لیسانس:32443-:علوم اجتماعی گرایش روزنامه نگاري(لیسانس)32440-اجتماعی(لیسانس)

-دکتري)، اجتماعی گرایش هاي (علوم ارتباطات اجتماعی، روزنامه نگاري، تحقیق در ارتباطات اجتماعی،تبلیغ و ارتباطات فرهنگی)(فوق لیسانس
 :علوم اجتماعی بدون گرایش(لیسانس)33013

 1 مرد / زن آزاد بادهآ -فارس هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10315
 1 مرد / زن آزاد استهبان-فارس هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10316
 1 مرد / زن آزاد جهرم-فارس هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10317
 1 مرد / زن آزاد خنج-فارس هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10318
 1 مرد / زن آزاد زرین دشت-فارس هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10319
 1 مرد / زن آزاد فیروزاباد-فارس هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10320
 1 مرد / زن آزاد الر-فارس هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10321
 1 مرد / زن آزاد نی ریز-فارس هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10322

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10315 ،10316 ،10317 ،10318 ،10319 ،10320 ،10321 ،10322 

 شرایط احراز تحصیلی:
:مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074-:علمی کاربردي حسابداري(لیسانس)30710

-:حسابداري کلیه گرایش ها(لیسانس)32304-دکتري)، صنعتی گرایش مالی(فوق لیسانس:مدیریت 31938-دکتري)، دولتی(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-:حسابداري امور مالی(لیسانس)32562

حسابداري-حسابرسی-:حسابداري گرایشهاي حسابداري33037-(لیسانس):حسابداري بدون گرایش32982-دکتري)، و مدیریت ریسک(فوق لیسانس
 دکتري)، مدیریت(فوق لیسانس
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 آب و فاضالب استان فارس هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مرد / زن آزاد شیراز-فارس هاي وابستهکارشناس نرم افزار شرکت 10323

 10323 ياحراز تحصیلی شغل محل شمارهشرایط 
-:کامپیوترگرایش نرم افزار(لیسانس)31464-:مهندسی فناوري اطالعات(لیسانس)31280-دکتري)، :الگوریتم و محاسبات(فوق لیسانس30091
:مهندسی31887-کتري)د، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش مدیریت سیستم هاي اطالعاتی(فوق لیسانس31873-:مهندسی کامپیوتر(لیسانس)31601

:علوم32173-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش معماري سازمانی(فوق لیسانس31914-دکتري)، کامپیوتر گرایش نرم افزار(فوق لیسانس
ی و پیاده:مهندسی تکنولوژي شبکه هاي کامپیوتري گرایش طراح32480-:علمی کاربردي نرم افزار کامپیوتر(لیسانس)32479-کامپیوتر(لیسانس)

،نرم افزار(لیسانس -:مهندسی تکنولوژي کامپیوتر32572-(لیسانس) ICTاطالعات:علمی کاربردي تکنولوژي ارتباطات و فناوري 32481-سازي(لیسانس)
،افزار(لیسانس:مهندسی تکنولوژي نرم 32925-دکتري)، :مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس32822-دکتري)، فوق لیسانس
:مهندسی فناوري اطالعات32939-دکتري)، :مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن یا امنیت اطالعات(فوق لیسانس32929-دکتري)، فوق لیسانس

اوريمهندسی فن :33002-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش رایانش امن(فوق لیسانس32940-دکتري)، گرایش فناوري اطالعات(فوق لیسانس
 دکتري)، گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس )ITاطالعات (

 1 مرد آزاد صفاشهر-فارس هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10324

 1 مرد آزاد المرد-فارس هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10325

 1 مرد آزاد نوراباد-فارس هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10326

  زیر یکسان می باشد: هايشغل محلشرایط احراز تحصیلی 
10324 ،10325 ،10326 

 شرایط احراز تحصیلی:
مهندسیعمران گرایش :مهندسی 31267-فوق لیسانس)، :مهندسی عمران گرایش عمران(لیسانس31262-(لیسانس)مهندسی آبعمران گرایش :30873

و گرایش آبعلمی کاربردي عمران :32504-(لیسانس)و فاضالب گرایش آبمهندسی عمران :32129-دکتري)، و فاضالب(فوق لیسانس آب
و سازه هاي مهندسی آبعمران گرایش :مهندسی 32508-و فاضالب(لیسانس) هاي آبشبکه:علمی کاربردي عمران گرایش 32505-(لیسانس)فاضالب

و گرایش آب:مهندسی عمران 32883-دکتري)، (فوق لیسانسمهندسی عمران گرایش مدیریت منابع آب:32509-دکتري)، هیدرولیکی(فوق لیسانس
-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:عمران 33015-:مهندسی عمران بدون گرایش(لیسانس)32967-دکتري)، سازه هاي هیدرولیکی(فوق لیسانس

–:مهندسی عمران 33040-نس)(لیساعلمی کاربردي آب و فاضالب -:مهندسی عمران 33039-(لیسانس)آب -مهندسی عمران گرایش عمران :33023
،نسلیسا(فاضالب و هاي آببرداري از شبکهبهره کاربردي علمی - عمران مهندسی:33042-)لیسانس فوق، لیسانس(هاي آبیساختمان کاربردي علمی

 فوق لیسانس)

 1 مرد آزاد شیراز-فارس هاي وابستهمهندس نقشه برداري شرکت 10327

 10327 يشمارهشرایط احراز تحصیلی شغل محل 
:مهندسی نقشه برداري گرایش ژیودزي(فوق31975-:مهندسی نقشه برداري(لیسانس)31885-:مهندسی عمران گرایش نقشه برداري(لیسانس)31277
نقشه برداري گرایش -:مهندسی عمران 33009-دکتري)، نقشه برداري بدون زیر گرایش(فوق لیسانس -:مهندسی عمران 32995-دکتري)، لیسانس

:مهندسی نقشه برداري گرایش33011-دکتري)، :مهندسی نقشه برداري گرایش نقشه برداري(فوق لیسانس33010-دکتري)، توگرامتري(فوق لیسانسف
 دکتري)، نقشه برداري گرایش ژیودزي(فوق لیسانس -:مهندسی عمران 33026-دکتري)، فتوگرامتري(فوق لیسانس
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 استان فارس آب و فاضالب هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مردایثارگر شیراز-فارس هاي وابستهکارشناس امور حراست شرکت 10328

 10328 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت31034-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت اجرایی(لیسانس31021-:علوم ارتباطات اجتماعی(لیسانس)30735-:علوم اجتماعی(لیسانس)30724

:مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق31495-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-بازرگانی(لیسانس)
مدیریت منابع انسانی(فوق:مدیریت بازرگانی گرایش 32146-دکتري)، :مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی(فوق لیسانس32145-دکتري)، لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع32235-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان هاي دولتی(فوق لیسانس32234-دکتري)، لیسانس

مدیریت:مدیریت صنعتی گرایش 32420-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیک(فوق لیسانس32318-دکتري)، انسانی(فوق لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش32455-دکتري)، ژیک(فوق لیسانس:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استرات32436-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهکیفیت و 

گرایش مدیریت:مدیریت صنعتی 32549-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد(فوق لیسانس32470-دکتري)، رفتار سازمانی(فوق لیسانس
یا مدیریت کسب و کار گرایش MBAمدیریت  :32911-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش اجرایی(فوق لیسانس32909-دکتري)، پروژه(فوق لیسانس

،یا مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32913-دکتري)، رفتار سازمانی و منابع انسانی(فوق لیسانس
 دکتري)، یا مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیک(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32914-دکتري)

 1 مردایثارگر اقلید-فارس هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10329

 1 مردایثارگر سپیدان-فارس هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10330

 1 مرد / زنایثارگر شیراز-فارس هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10331

 1 مردایثارگر فسا-فارس هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10332

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10329 ،10330 ،10331 ،10332 

 شرایط احراز تحصیلی:
مهندسیعمران گرایش :مهندسی 31267-فوق لیسانس)، :مهندسی عمران گرایش عمران(لیسانس31262-(لیسانس)مهندسی آبعمران گرایش :30873

و گرایش آبعلمی کاربردي عمران :32504-(لیسانس)و فاضالب گرایش آبمهندسی عمران :32129-دکتري)، و فاضالب(فوق لیسانس آب
و سازه هاي مهندسی آبعمران گرایش :مهندسی 32508-و فاضالب(لیسانس) هاي آبشبکه:علمی کاربردي عمران گرایش 32505-(لیسانس)فاضالب

و گرایش آب:مهندسی عمران 32883-دکتري)، (فوق لیسانسمهندسی عمران گرایش مدیریت منابع آب:32509-دکتري)، هیدرولیکی(فوق لیسانس
-یسانس)(لعلمی کاربردي آب و فاضالب -:عمران 33015-:مهندسی عمران بدون گرایش(لیسانس)32967-دکتري)، سازه هاي هیدرولیکی(فوق لیسانس

–:مهندسی عمران 33040-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:مهندسی عمران 33039-(لیسانس)آب -مهندسی عمران گرایش عمران :33023
،نسلیسا(فاضالب و هاي آببرداري از شبکهبهره کاربردي علمی - عمران مهندسی:33042-)لیسانس فوق، لیسانس(هاي آبیساختمان کاربردي علمی
 لیسانس)فوق 

 1 مردایثارگر الر-فارس هاي وابستهمهندس مکانیک (آب و فاضالب) شرکت 10333

 10333 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مهندسی مکانیک32936-:مهندسی مکانیک بدون گرایش(لیسانس)32934-دکتري)، :مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژي(فوق لیسانس31906

 :مهندسی مکانیک در حرارت و سیاالت(لیسانس)32937-سیاالت(لیسانس)گرایش حرارت و 
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 آب و فاضالب استان قزوین هايفهرست شغل محل

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد / زن آزاد قزوین-قزوین هاي وابستهکارشناس آمار شرکت 10334

 10334 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
مارآمار گرایش آ :32977-دکتري)، فوق لیسانس، :امار و کاربردها(لیسانس32435-دکتري)، :امار ریاضی(فوق لیسانس30022-:امار(لیسانس)30018
 دکتري)، (فوق لیسانسریاضی 

10335 
کارشناس بهداشت و کنترل کیفی آب و فاضالب 

 هاي وابستهشرکت
 1 مرد / زن آزاد قزوین-قزوین

 10335 ياحراز تحصیلی شغل محل شمارهشرایط 
 دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی بهداشت محیط(لیسانس31175-دکتري)، فوق لیسانس، :بهداشت محیط(لیسانس30180

 1 مرد / زن آزاد الوند-قزوین هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10336

 1 زن مرد / آزاد تاکستان-قزوین هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10337

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10336 ،10337 

 شرایط احراز تحصیلی:
:مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074-:علمی کاربردي حسابداري(لیسانس)30710

-:حسابداري کلیه گرایش ها(لیسانس)32304-دکتري)، گرایش مالی(فوق لیسانس:مدیریت صنعتی 31938-دکتري)، دولتی(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-:حسابداري امور مالی(لیسانس)32562

حسابداري-حسابرسی-:حسابداري گرایشهاي حسابداري33037-س):حسابداري بدون گرایش(لیسان32982-دکتري)، و مدیریت ریسک(فوق لیسانس
 دکتري)، مدیریت(فوق لیسانس

 1 مرد / زن آزاد قزوین-قزوین هاي وابستهکارشناس نرم افزار شرکت 10338

 10338 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-:کامپیوترگرایش نرم افزار(لیسانس)31464-اطالعات(لیسانس):مهندسی فناوري 31280-دکتري)، :الگوریتم و محاسبات(فوق لیسانس30091
:مهندسی31887-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش مدیریت سیستم هاي اطالعاتی(فوق لیسانس31873-:مهندسی کامپیوتر(لیسانس)31601

:علوم32173-دکتري)، ماري سازمانی(فوق لیسانس:مهندسی فناوري اطالعات گرایش مع31914-دکتري)، کامپیوتر گرایش نرم افزار(فوق لیسانس
:مهندسی تکنولوژي شبکه هاي کامپیوتري گرایش طراحی و پیاده32480-:علمی کاربردي نرم افزار کامپیوتر(لیسانس)32479-کامپیوتر(لیسانس)

،نرم افزار(لیسانس -سی تکنولوژي کامپیوتر:مهند32572-(لیسانس) ICTاطالعات:علمی کاربردي تکنولوژي ارتباطات و فناوري 32481-سازي(لیسانس)
،:مهندسی تکنولوژي نرم افزار(لیسانس32925-دکتري)، :مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس32822-دکتري)، فوق لیسانس
:مهندسی فناوري اطالعات32939-ي)دکتر، :مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن یا امنیت اطالعات(فوق لیسانس32929-دکتري)، فوق لیسانس

مهندسی فناوري :33002-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش رایانش امن(فوق لیسانس32940-دکتري)، گرایش فناوري اطالعات(فوق لیسانس
 دکتري)، گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس )ITاطالعات (

 1 مردایثارگر قزوین-قزوین وابستههاي مهندس مکانیک (آب و فاضالب) شرکت 10339

 10339 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مهندسی مکانیک32936-:مهندسی مکانیک بدون گرایش(لیسانس)32934-دکتري)، :مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژي(فوق لیسانس31906

 سیاالت(لیسانس):مهندسی مکانیک در حرارت و 32937-گرایش حرارت و سیاالت(لیسانس)
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 آب و فاضالب استان قم هايفهرست شغل محل

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد آزاد قم-قم هاي وابستهکارشناس امور حراست شرکت 10340

 10340 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت31034-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت اجرایی(لیسانس31021-اجتماعی(لیسانس):علوم ارتباطات 30735-:علوم اجتماعی(لیسانس)30724

:مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق31495-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-بازرگانی(لیسانس)
:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق32146-دکتري)، لیسانس :مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی(فوق32145-دکتري)، لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع32235-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان هاي دولتی(فوق لیسانس32234-دکتري)، لیسانس

:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32420-دکتري)، فوق لیسانس:مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیک(32318-دکتري)، انسانی(فوق لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش32455-دکتري)، ژیک(فوق لیسانس:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استرات32436-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهکیفیت و 

:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32549-دکتري)، عملکرد(فوق لیسانس:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت 32470-دکتري)، رفتار سازمانی(فوق لیسانس
یا مدیریت کسب و کار گرایش MBAمدیریت  :32911-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش اجرایی(فوق لیسانس32909-دکتري)، پروژه(فوق لیسانس

،سب و کار گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانسیا مدیریت ک MBAمدیریت  :32913-دکتري)، رفتار سازمانی و منابع انسانی(فوق لیسانس
 دکتري)، یا مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیک(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32914-دکتري)

 1 مرد / زن آزاد قم-قم هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10341

 10341 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074-حسابداري(لیسانس):علمی کاربردي 30710

-:حسابداري کلیه گرایش ها(لیسانس)32304-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مالی(فوق لیسانس31938-دکتري)، دولتی(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی32706-دکتري)، دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس:مدیریت 32700-:حسابداري امور مالی(لیسانس)32562

حسابداري-حسابرسی-:حسابداري گرایشهاي حسابداري33037-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، و مدیریت ریسک(فوق لیسانس
 دکتري)، مدیریت(فوق لیسانس

 3 مرد آزاد قم-قم هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10342
 1 مرد / زنایثارگر قم-قم هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10343
 1 مردایثارگر قم-قم هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10342

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10342 ،10343 

 شرایط احراز تحصیلی:
مهندسیعمران گرایش :مهندسی 31267-فوق لیسانس)، :مهندسی عمران گرایش عمران(لیسانس31262-(لیسانس)مهندسی آبعمران گرایش :30873

و گرایش آبعلمی کاربردي عمران :32504-(لیسانس)و فاضالب گرایش آبمهندسی عمران :32129-دکتري)، و فاضالب(فوق لیسانس آب
و سازه هاي مهندسی آبعمران گرایش :مهندسی 32508-و فاضالب(لیسانس) هاي آبشبکه:علمی کاربردي عمران گرایش 32505-(لیسانس)فاضالب

و گرایش آب:مهندسی عمران 32883-دکتري)، (فوق لیسانسمهندسی عمران گرایش مدیریت منابع آب:32509-دکتري)، هیدرولیکی(فوق لیسانس
-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:عمران 33015-گرایش(لیسانس):مهندسی عمران بدون 32967-دکتري)، سازه هاي هیدرولیکی(فوق لیسانس

–:مهندسی عمران 33040-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:مهندسی عمران 33039-(لیسانس)آب -مهندسی عمران گرایش عمران :33023
،نسلیسا(فاضالب و هاي آببرداري از شبکهبهره کاربردي علمی - عمران مهندسی:33042-)لیسانس فوق، لیسانس(هاي آبیساختمان کاربردي علمی

 فوق لیسانس)
 1 مردایثارگر قم-قم هاي وابستهمهندس مکانیک (آب و فاضالب) شرکت 10345

 10345 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مهندسی مکانیک32936-بدون گرایش(لیسانس):مهندسی مکانیک 32934-دکتري)، :مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژي(فوق لیسانس31906

 :مهندسی مکانیک در حرارت و سیاالت(لیسانس)32937-گرایش حرارت و سیاالت(لیسانس)
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 آب و فاضالب استان کردستان هايفهرست شغل محل

 گیرد.می، صرفاً از میان افراد بومی همان استان صورت هاجذب و استخدام در این شغل محل شرایط اختصاصی:

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد / زن آزاد سنندج-کردستان هاي وابستهکارشناس اداري شرکت 10346

 10346 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت31065-دولتی(لیسانس):مدیریت 31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت اجرایی(لیسانس31021

:مدیریت دولتی گرایش تشکیالت و روش ها(فوق31909-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس31495-صنعتی(لیسانس)
منابع انسانی(فوق :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت32146-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول(فوق لیسانس31930-دکتري)، لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاري32237-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی(فوق لیسانس32235-دکتري)، لیسانس

:مدیریت اجرایی گرایش32318-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان هاي دولتی(فوق لیسانس32315-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس
:مدیریت بازرگانی32436-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهره:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 32420-دکتري)، یت استراتژیک(فوق لیسانسمدیر

ی:مدیریت بازرگان32456-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی(فوق لیسانس32455-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسگرایش مدیریت استرات
:مدیریت صنعتی32549-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد(فوق لیسانس32470-دکتري)، گرایش مدیریت رفتار سازمانی(فوق لیسانس

-دکتري)، :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت رفتاري(فوق لیسانس32564-دکتري)، گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس
:مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی32566-دکتري)، گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس:مدیریت سیاست 32565

یا مدیریت MBAمدیریت  :32911-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش اجرایی(فوق لیسانس32909-دکتري)، گرایش مدیریت سیستم ها(فوق لیسانس
یا مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت منابع MBAمدیریت  :32913-دکتري)، کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی(فوق لیسانس

:مدیریت دولتی و32915-دکتري)، یا مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیک(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32914-دکتري)، انسانی(فوق لیسانس
 دکتري)، تگذاري عمومی(فوق لیسانسسیاس

 1 مرد / زن آزاد بانه-کردستان هاي وابستهکارشناس آزمایشگاه شیمی شرکت 10347

 10347 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-دکتري)، :شیمی گرایش شیمی کاربردي(فوق لیسانس30668-دکتري)، (فوق لیسانسلی آشیمی :شیمی گرایش 30665-:شیمی(لیسانس)30664
،:شیمی گرایش شیمی فیزیک(فوق لیسانس31876-دکتري)، :شیمی گرایش شیمی تجزیه(فوق لیسانس31875-:شیمی کاربردي(لیسانس)30684
:مهندسی شیمی گرایش32520-دکتري)، :مهندسی شیمی گرایش محیط زیست(فوق لیسانس32057-:مهندسی شیمی(لیسانس)31879-دکتري)

:مهندسی شیمی گرایش32522-دکتري)، :مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایندها(فوق لیسانس32521-دکتري)، انسفرایندهاي جداسازي(فوق لیس
:مهندسی شیمی32943-دکتري)، :مهندسی شیمی گرایش مهندسی شیمی(فوق لیسانس32942-دکتري)، کنترل فرایندهاي شیمیایی(فوق لیسانس
 دکتري)، :شیمی گرایش شیمی معدنی(فوق لیسانس33017-دکتري)، گرایش مهندسی فرایندها(فوق لیسانس

 1 مرد آزاد سقز-کردستانهاي وابستهکارشناس ایمنی و حفاظت کار شرکت 10348

 10348 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-ایمنی گرایش بازرسی فنی(لیسانس):مهندسی 31162-دکتري)، :ایمنی صنعتی(فوق لیسانس30134-دکتري)، :ایمنی شناسی(فوق لیسانس30132
:مهندسی ایمنی و بازرسی فنی گرایش32246-:مهندسی ایمنی(لیسانس)31877-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی بهداشت حرفه اي(لیسانس31174

-ظت(لیسانس)ایمنی و حفا -:مهندسی بازرسی 32461-:مهندسی صنایع گرایش ایمنی و محیط کار(لیسانس)32460-ایمنی و حفاظت(لیسانس)
-:ایمنی صنعتی و محیط کار(لیسانس)32464-:مهندسی ایمنی گرایش حفاظت فنی(لیسانس)32463-:مهندسی ایمنی صنعتی(لیسانس)32462
:ایمنی و محیط32983-دکتري)، :مهندسی ایمنی و بازرسی فنی(فوق لیسانس32556-دکتري)، :مهندسی ایمنی و حفاظت کار(فوق لیسانس32555

:بهداشت و ایمنی32985-دکتري)، (فوق لیسانس) HSEمهندسی شیمی گرایش بهداشت، ایمنی و محیط زیست ( :32984-دکتري)، نسکار(فوق لیسا
:مهندسی صنایع گرایش32998-دکتري)، :ایمنی صنعتی گرایش ایمنی ، بهداشت و محیط زیست(فوق لیسانس32986-دکتري)، صنعتی(فوق لیسانس

 دکتري)، لیسانسمهندسی سیستم هاي سالمت(فوق 
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 آب و فاضالب استان کردستان هايفهرست شغل محلادامه 
تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 2 مرد / زن آزاد سنندج-کردستان هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10349

 10349 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074-حسابداري(لیسانس):علمی کاربردي 30710

-:حسابداري کلیه گرایش ها(لیسانس)32304-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مالی(فوق لیسانس31938-دکتري)، دولتی(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی32706-دکتري)، دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس:مدیریت 32700-:حسابداري امور مالی(لیسانس)32562

حسابداري-حسابرسی-:حسابداري گرایشهاي حسابداري33037-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، و مدیریت ریسک(فوق لیسانس
 دکتري)، مدیریت(فوق لیسانس

 1 مرد آزاد بیجار-کردستان هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10350

 1 مرد آزاد دهگالن-کردستان هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10351

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10350 ،10351 

 شرایط احراز تحصیلی:
مهندسیعمران گرایش :مهندسی 31267-فوق لیسانس)، :مهندسی عمران گرایش عمران(لیسانس31262-(لیسانس)مهندسی آبعمران گرایش :30873

و گرایش آبعلمی کاربردي عمران :32504-(لیسانس)و فاضالب گرایش آبمهندسی عمران :32129-دکتري)، و فاضالب(فوق لیسانس آب
و سازه هاي مهندسی آبعمران گرایش :مهندسی 32508-و فاضالب(لیسانس) هاي آبشبکه:علمی کاربردي عمران گرایش 32505-(لیسانس)فاضالب

و گرایش آب:مهندسی عمران 32883-دکتري)، (فوق لیسانسمهندسی عمران گرایش مدیریت منابع آب:32509-دکتري)، هیدرولیکی(فوق لیسانس
-یسانس)(لعلمی کاربردي آب و فاضالب -:عمران 33015-:مهندسی عمران بدون گرایش(لیسانس)32967-دکتري)، سازه هاي هیدرولیکی(فوق لیسانس

–:مهندسی عمران 33040-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:مهندسی عمران 33039-(لیسانس)آب -مهندسی عمران گرایش عمران :33023
،لیسانس(فاضالب و هاي آببرداري از شبکهبهره کاربردي علمی - عمران مهندسی:33042-)لیسانس فوق، لیسانس(هاي آبیساختمان کاربردي علمی
 )لیسانس فوق

هاي کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژي شرکت 10352
 1 مرد / زنایثارگر مریوان-کردستان وابسته

 10352 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
ازمایشگاهی:میکروبیولوژي علوم 32523-دکتري)، :زیست شناسی گرایش میکروبیولوژي(فوق لیسانس31747-:علوم ازمایشگاهی(لیسانس)30721

:زیست شناسی سلولی و مولکولی33024-دکتري)، :زیست شناسی بدون گرایش(فوق لیسانس32993-دکتري)، گرایش میکروب شناسی(فوق لیسانس
 گرایش میکروبیولوژي(لیسانس)

 1 مرد / زنایثارگر سنندج-کردستان هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10353

 10353 يمحل شماره شرایط احراز تحصیلی شغل
-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، :حسابداري(فوق لیسانس30408
:مدیریت32420-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی(فوق لیسانس31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074

:مدیریت بازرگانی گرایش32436-دکتري)، :حسابداري مدیریت(فوق لیسانس32428-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهصنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 
صنعتی گرایش مدیریت :مدیریت32470-دکتري)، :مدیریت گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32439-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسمدیریت استرات

:مالی (مهندسی مالی و مدیریت32571-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس32549-دکتري)، عملکرد(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی و32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-دکتري)، ریسک)(فوق لیسانس

،:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت صنعتی(فوق لیسانس32987-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، دیریت ریسک(فوق لیسانسم
،:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32996-دکتري)، :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازرگانی(فوق لیسانس32988-دکتري)
 ي گرایش حسابرسی دولتی(لیسانس):حسابدار32997-دکتري)
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 آب و فاضالب استان کردستان هايفهرست شغل محلادامه 
تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مرد / زنایثارگر سنندج-کردستان هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10349

 10349 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074-حسابداري(لیسانس):علمی کاربردي 30710

-:حسابداري کلیه گرایش ها(لیسانس)32304-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مالی(فوق لیسانس31938-دکتري)، دولتی(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی32706-دکتري)، دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس:مدیریت 32700-:حسابداري امور مالی(لیسانس)32562

حسابداري-حسابرسی-:حسابداري گرایشهاي حسابداري33037-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، و مدیریت ریسک(فوق لیسانس
 دکتري)، مدیریت(فوق لیسانس

 1 مردایثارگر جسنند-کردستان هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10355

 10355 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
مهندسیعمران گرایش :مهندسی 31267-فوق لیسانس)، :مهندسی عمران گرایش عمران(لیسانس31262-(لیسانس)مهندسی آبعمران گرایش :30873

و گرایش آبعلمی کاربردي عمران :32504-(لیسانس)و فاضالب گرایش آبمهندسی عمران :32129-دکتري)، و فاضالب(فوق لیسانس آب
و سازه هاي مهندسی آبعمران گرایش :مهندسی 32508-و فاضالب(لیسانس) هاي آبشبکه:علمی کاربردي عمران گرایش 32505-(لیسانس)فاضالب

و گرایش آب:مهندسی عمران 32883-دکتري) ،(فوق لیسانسمهندسی عمران گرایش مدیریت منابع آب:32509-دکتري)، هیدرولیکی(فوق لیسانس
-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:عمران 33015-:مهندسی عمران بدون گرایش(لیسانس)32967-دکتري)، سازه هاي هیدرولیکی(فوق لیسانس

–:مهندسی عمران 33040-س)(لیسانعلمی کاربردي آب و فاضالب -:مهندسی عمران 33039-(لیسانس)آب -مهندسی عمران گرایش عمران :33023

،لیسانس(فاضالب و هاي آببرداري از شبکهبهره کاربردي علمی - عمران مهندسی:33042-)لیسانس فوق، لیسانس(هاي آبیساختمان کاربردي علمی
 )لیسانس فوق
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 آب و فاضالب استان کرمان هايفهرست شغل محل

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد / زن آزاد جیرفت-کرمان هاي وابستهکارشناس اداري شرکت 10356

 10356 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت اجرایی(لیسانس31021

:مدیریت دولتی گرایش تشکیالت و روش ها(فوق31909-دکتري)، گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس:مدیریت دولتی 31495-صنعتی(لیسانس)
:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق32146-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول(فوق لیسانس31930-دکتري)، لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاري32237-دکتري)، سعه منابع انسانی(فوق لیسانس:مدیریت دولتی گرایش تو32235-دکتري)، لیسانس

:مدیریت اجرایی گرایش32318-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان هاي دولتی(فوق لیسانس32315-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس
:مدیریت بازرگانی32436-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهریت کیفیت و :مدیریت صنعتی گرایش مدی32420-دکتري)، مدیریت استراتژیک(فوق لیسانس

:مدیریت بازرگانی32456-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی(فوق لیسانس32455-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسگرایش مدیریت استرات
:مدیریت صنعتی32549-دکتري)، صنعتی گرایش مدیریت عملکرد(فوق لیسانس :مدیریت32470-دکتري)، گرایش مدیریت رفتار سازمانی(فوق لیسانس

-دکتري)، :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت رفتاري(فوق لیسانس32564-دکتري)، گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس
:مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی32566-دکتري)، :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس32565

یا مدیریت MBAمدیریت  :32911-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش اجرایی(فوق لیسانس32909-دکتري)، گرایش مدیریت سیستم ها(فوق لیسانس
ار گرایش مدیریت منابعیا مدیریت کسب و ک MBAمدیریت  :32913-دکتري)، کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی(فوق لیسانس

:مدیریت دولتی و32915-دکتري)، یا مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیک(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32914-دکتري)، انسانی(فوق لیسانس
 دکتري)، سیاستگذاري عمومی(فوق لیسانس

 1 مرد / زن آزاد کرمان-کرمان هاي وابستهکارشناس آمار شرکت 10357

 10357 يتحصیلی شغل محل شمارهشرایط احراز 
مارآمار گرایش آ :32977-دکتري)، فوق لیسانس، :امار و کاربردها(لیسانس32435-دکتري)، :امار ریاضی(فوق لیسانس30022-:امار(لیسانس)30018
 دکتري)، (فوق لیسانسریاضی 

 1 مرد آزاد جیرفت-کرمان هاي وابستهکارشناس امور حراست شرکت 10358

 1 مرد آزاد سیرجان-کرمان هاي وابستهکارشناس امور حراست شرکت 10359

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10358 ،10359 

 شرایط احراز تحصیلی:
:مدیریت31034-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت اجرایی(لیسانس31021-:علوم ارتباطات اجتماعی(لیسانس)30735-:علوم اجتماعی(لیسانس)30724

:مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق31495-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-بازرگانی(لیسانس)
انسانی(فوق :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت منابع32146-دکتري)، :مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی(فوق لیسانس32145-دکتري)، لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع32235-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان هاي دولتی(فوق لیسانس32234-دکتري)، لیسانس

:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32420-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیک(فوق لیسانس32318-دکتري)، انسانی(فوق لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش32455-دکتري)، ژیک(فوق لیسانس:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استرات32436-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهو  کیفیت

:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32549-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد(فوق لیسانس32470-دکتري)، رفتار سازمانی(فوق لیسانس
یا مدیریت کسب و کار گرایش MBAمدیریت  :32911-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش اجرایی(فوق لیسانس32909-دکتري)، پروژه(فوق لیسانس

،یا مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32913-دکتري)، رفتار سازمانی و منابع انسانی(فوق لیسانس
 دکتري)، یا مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیک(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32914-دکتري)

 1 مرد / زن آزاد اسالم اباد-کرمان هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10360

 1 مرد / زن آزاد انار-کرمان هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10361

 1 مرد / زن آزاد ریگان-کرمان وابستههاي کارشناس امور مشترکین شرکت 10362
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 آب و فاضالب استان کرمان هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد / زن آزاد کوهبنان-کرمان هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10363

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10360 ،10361 ،10362 ،10363 

 شرایط احراز تحصیلی:
-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، :حسابداري(فوق لیسانس30408
:مدیریت32420-دکتري)، لیسانس :مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی(فوق31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074

:مدیریت بازرگانی گرایش32436-دکتري)، :حسابداري مدیریت(فوق لیسانس32428-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهصنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 
:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32470-دکتري)، :مدیریت گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32439-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسمدیریت استرات

:مالی (مهندسی مالی و مدیریت32571-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس32549-دکتري)، عملکرد(فوق لیسانس
ایش مهندسی مالی و:مالی گر32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-دکتري)، ریسک)(فوق لیسانس

،:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت صنعتی(فوق لیسانس32987-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، مدیریت ریسک(فوق لیسانس
،:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32996-دکتري)، :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازرگانی(فوق لیسانس32988-دکتري)

 :حسابداري گرایش حسابرسی دولتی(لیسانس)32997-کتري)د

 2 مرد / زن آزاد کرمان-کرمانهاي وابستههاي اقتصادي شرکتکارشناس بررسی 10364

 10364 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:علوم اقتصادي گرایش30746-:علوم اقتصادي گرایش اقتصاد نظري(لیسانس)30745-:علوم اقتصادي گرایش اقتصاد بازرگانی(لیسانس)30743
-دکتري)، (فوق لیسانسریزيبرنامه:علوم اقتصادي گرایش توسعه اقتصادي و 30747-دکتري)، سیستم هاي اقتصادي(فوق لیسانس ریزيبرنامه

:علوم32946-دکتري)، فوق لیسانس، :علوم اقتصادي بدون گرایش(لیسانس32945-دکتري)، دي گرایش اقتصاد انرژي(فوق لیسانس:علوم اقتصا32928
 اقتصادي گرایش اقتصاد صنعتی(لیسانس)

 3 مرد / زن آزاد کرمان-کرمان هاي وابستهریزي شرکتکارشناس برنامه 10365

 10365 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مهندسی صنایع31240-دکتري)، و تحلیل سیستم ها(فوق لیسانس ریزيبرنامه:مهندسی صنایع گرایش 31237-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065

:مدیریت صنعتی کلیه گرایش31698-:مهندسی صنایع کلیه گرایش ها(لیسانس)31593-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهگرایش مدیریت سیستم و 
:مهندسی صنایع گرایش مدیریت32143-دکتري)، :مهندسی صنایع گرایش بهینه سازي سیستم ها(فوق لیسانس32142-دکتري)، ها(فوق لیسانس

 دکتري)، پروژه(فوق لیسانس

 1 مرد / زن آزاد کرمان-کرمان هاي وابستهکارشناس بیمه شرکت 10366

 10366 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت مالی32238-دکتري)، فوق لیسانس، و تحلیل سیستم ها(لیسانس ریزيبرنامه:مهندسی صنایع گرایش 31237-:مدیریت بیمه(لیسانس)31035

:امار بیمه اي (اکچویري)(فوق32577-دکتري)، :مدیریت ریسک(فوق لیسانس32422-:بیمه(لیسانس)32421-دکتري)، گرایش بیمه(فوق لیسانس
،:مدیریت بازرگانی گرایش بیمه(فوق لیسانس32963-دکتري)، :مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک(فوق لیسانس32706-ي)دکتر، لیسانس
 دکتري)، :امار بیمه (بیم سنجی)(فوق لیسانس32965-دکتري)

 1 مرد / زن آزاد کرمان-کرمان هاي وابستهکارشناس حقوقی شرکت 10367

 10367 يشمارهشرایط احراز تحصیلی شغل محل 
:حقوق31686-دکتري)، :حقوق شرکت هاي تجاري(فوق لیسانس30432-دکتري)، :حقوق خصوصی(فوق لیسانس30431-:حقوق(لیسانس)30417

 دکتري)، :حقوق ثبت اسناد و امالك(فوق لیسانس32426-دکتري)، :حقوق محیط زیست(فوق لیسانس32084-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس
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 آب و فاضالب استان کرمان هايمحلفهرست شغل ادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد / زن آزاد کرمان-کرمان هاي وابستهکارشناس روابط عمومی شرکت 10368

 10368 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:علوم اجتماعی گرایش پژوهش علوم اجتماعی(فوق30727-نگاري(لیسانس):روزنامه 30525-دکتري)، فوق لیسانس، :روابط عمومی(لیسانس30503
:مطالعات فرهنگی و31116-:علوم ارتباطات اجتماعی(لیسانس)30735-:علوم اجتماعی گرایش روابط عمومی(لیسانس)30731-دکتري)، لیسانس

:علوم اجتماعی گرایش ارتباطات31905-انس):علوم اجتماعی گرایش پژوهشگري علوم اجتماعی(لیس31638-دکتري)، رسانه(فوق لیسانس
:علوم ارتباطات32976-دکتري)، :فرهنگ و رسانه(فوق لیسانس32443-:علوم اجتماعی گرایش روزنامه نگاري(لیسانس)32440-اجتماعی(لیسانس)

-دکتري)، اطات فرهنگی)(فوق لیسانساجتماعی گرایش هاي (علوم ارتباطات اجتماعی، روزنامه نگاري، تحقیق در ارتباطات اجتماعی،تبلیغ و ارتب
 :علوم اجتماعی بدون گرایش(لیسانس)33013

 1 مرد / زن آزاد بردسیر-کرمان هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10369
 1 مرد / زن آزاد رستم اباد-کرمان هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10370
 1 مرد / زن آزاد ریگان-کرمان هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10371
 1 مرد / زن آزاد زرند-کرمان هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10372
 1 مرد / زن آزاد فهرج-کرمان هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10373
 1 مرد / زن آزاد منوجان-کرمان هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10374

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10369 ،10370 ،10371 ،10372 ،10373 ،10374 

 شرایط احراز تحصیلی:
:مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074-:علمی کاربردي حسابداري(لیسانس)30710

-:حسابداري کلیه گرایش ها(لیسانس)32304-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مالی(فوق لیسانس31938-دکتري)، دولتی(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-:حسابداري امور مالی(لیسانس)32562

حسابداري-حسابرسی-هاي حسابداري:حسابداري گرایش33037-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، و مدیریت ریسک(فوق لیسانس
 دکتري)، مدیریت(فوق لیسانس

 1 مرد / زن آزاد کرمان-کرمان هاي وابستهکارشناس نرم افزار شرکت 10375
 10375 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

-:کامپیوترگرایش نرم افزار(لیسانس)31464-اطالعات(لیسانس):مهندسی فناوري 31280-دکتري)، :الگوریتم و محاسبات(فوق لیسانس30091
:مهندسی31887-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش مدیریت سیستم هاي اطالعاتی(فوق لیسانس31873-:مهندسی کامپیوتر(لیسانس)31601

:علوم32173-دکتري)، ماري سازمانی(فوق لیسانس:مهندسی فناوري اطالعات گرایش مع31914-دکتري)، کامپیوتر گرایش نرم افزار(فوق لیسانس
:مهندسی تکنولوژي شبکه هاي کامپیوتري گرایش طراحی و پیاده32480-:علمی کاربردي نرم افزار کامپیوتر(لیسانس)32479-کامپیوتر(لیسانس)

،نرم افزار(لیسانس -سی تکنولوژي کامپیوتر:مهند32572-(لیسانس) ICTاطالعات:علمی کاربردي تکنولوژي ارتباطات و فناوري 32481-سازي(لیسانس)
،:مهندسی تکنولوژي نرم افزار(لیسانس32925-دکتري)، :مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس32822-دکتري)، فوق لیسانس
:مهندسی فناوري اطالعات32939-دکتري)، :مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن یا امنیت اطالعات(فوق لیسانس32929-دکتري)، فوق لیسانس

مهندسی فناوري :33002-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش رایانش امن(فوق لیسانس32940-دکتري)، گرایش فناوري اطالعات(فوق لیسانس
 دکتري)، گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس )ITاطالعات (

 1 مرد آزاد کرمان-کرمانهاي وابستهشرکتقدرت (آب و فاضالب)  -مهندس برق  10376
 10376 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

:مهندسی برق گرایش32429-:مهندسی تکنولوژي برق گرایش قدرت(لیسانس)32427-دکتري)، فوق لیسانس، قدرت(لیسانس -:مهندسی برق 31167
:مهندسی برق بدون32908-دکتري)، گرایش مدیریت انرژي(فوق لیسانس:مهندسی قدرت 32433-دکتري)، سیستم هاي قدرت(فوق لیسانس

 گرایش(لیسانس)
 1 مرد آزاد ارزوئیه-کرمان هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10377
 1 مرد آزاد اسالم اباد-کرمان هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10378
 1 مرد آزاد ریگان-کرمان هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10379
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 آب و فاضالب استان کرمان هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد آزاد قلعه گنج-کرمان هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10380
 1 مرد آزاد کهنوج-کرمان هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10381

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10377 ،10378 ،10379 ،10380 ،10381 

 شرایط احراز تحصیلی:
مهندسیعمران گرایش :مهندسی 31267-فوق لیسانس)، :مهندسی عمران گرایش عمران(لیسانس31262-(لیسانس)مهندسی آبعمران گرایش :30873

و گرایش آبعلمی کاربردي عمران :32504-(لیسانس)و فاضالب گرایش آبمهندسی عمران :32129-دکتري)، و فاضالب(فوق لیسانس آب
و سازه هاي مهندسی آبعمران گرایش :مهندسی 32508-و فاضالب(لیسانس) هاي آبشبکه:علمی کاربردي عمران گرایش 32505-(لیسانس)فاضالب

و گرایش آب:مهندسی عمران 32883-دکتري)، (فوق لیسانسمهندسی عمران گرایش مدیریت منابع آب:32509-دکتري)، هیدرولیکی(فوق لیسانس
-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:عمران 33015-:مهندسی عمران بدون گرایش(لیسانس)32967-دکتري)، سازه هاي هیدرولیکی(فوق لیسانس

–:مهندسی عمران 33040-نس)(لیساعلمی کاربردي آب و فاضالب -:مهندسی عمران 33039-(لیسانس)آب -مهندسی عمران گرایش عمران :33023
،فاضالب(لیسانس و هاي آببرداري از شبکهبهره کاربردي علمی - عمران مهندسی:33042-)لیسانس فوق، لیسانس(هاي آبیساختمان کاربردي علمی

 فوق لیسانس)
 1 مرد آزاد رستم اباد-کرمان هاي وابستهمهندس مکانیک (آب و فاضالب) شرکت 10382
 1 مرد آزاد شهربابک-کرمان هاي وابستهمکانیک (آب و فاضالب) شرکتمهندس  10383
 1 مرد آزاد عنبراباد-کرمان هاي وابستهمهندس مکانیک (آب و فاضالب) شرکت 10384
 1 مرد آزاد فاریاب-کرمان هاي وابستهمهندس مکانیک (آب و فاضالب) شرکت 10385
 1 مرد آزاد فهرج-کرمان وابستههاي مهندس مکانیک (آب و فاضالب) شرکت 10386
 1 مرد آزاد کوهبنان-کرمان هاي وابستهمهندس مکانیک (آب و فاضالب) شرکت 10387

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10382 ،10383 ،10384 ،10385 ،10386 ،10387 

 شرایط احراز تحصیلی:
:مهندسی مکانیک32936-:مهندسی مکانیک بدون گرایش(لیسانس)32934-دکتري)، انرژي(فوق لیسانس:مهندسی مکانیک گرایش تبدیل 31906

 :مهندسی مکانیک در حرارت و سیاالت(لیسانس)32937-گرایش حرارت و سیاالت(لیسانس)
 1 مرد / زنایثارگر کرمان-کرمان هاي وابستهکارشناس اداري شرکت 10388

 10388 يشمارهشرایط احراز تحصیلی شغل محل 
:مدیریت31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت اجرایی(لیسانس31021

:مدیریت دولتی گرایش تشکیالت و روش ها(فوق31909-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس31495-صنعتی(لیسانس)
:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق32146-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول(فوق لیسانس31930-دکتري)، یسانسل

:مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاري32237-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی(فوق لیسانس32235-دکتري)، لیسانس
:مدیریت اجرایی گرایش32318-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان هاي دولتی(فوق لیسانس32315-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس

:مدیریت بازرگانی32436-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهره:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 32420-دکتري)، مدیریت استراتژیک(فوق لیسانس
:مدیریت بازرگانی32456-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی(فوق لیسانس32455-دکتري)، ژیک(فوق لیسانساستراتگرایش مدیریت 

:مدیریت صنعتی32549-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد(فوق لیسانس32470-دکتري)، گرایش مدیریت رفتار سازمانی(فوق لیسانس
-دکتري)، :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت رفتاري(فوق لیسانس32564-دکتري)، یت پروژه(فوق لیسانسگرایش مدیر

:مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی32566-دکتري)، :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس32565
یا مدیریت MBAمدیریت  :32911-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش اجرایی(فوق لیسانس32909-)دکتري، گرایش مدیریت سیستم ها(فوق لیسانس

یا مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت منابع MBAمدیریت  :32913-دکتري)، کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی(فوق لیسانس
:مدیریت دولتی و32915-دکتري)، کسب و کار گرایش استراتژیک(فوق لیسانس یا مدیریت MBAمدیریت  :32914-دکتري)، انسانی(فوق لیسانس

 دکتري)، سیاستگذاري عمومی(فوق لیسانس
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 آب و فاضالب استان کرمان هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مرد / زنایثارگر منوجان-کرمان هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10389

 10389 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، :حسابداري(فوق لیسانس30408
:مدیریت32420-دکتري)، مالی دولتی(فوق لیسانس:مدیریت دولتی گرایش مدیریت 31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074

:مدیریت بازرگانی گرایش32436-دکتري)، :حسابداري مدیریت(فوق لیسانس32428-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهصنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 
:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32470-دکتري)، نس:مدیریت گرایش مدیریت مالی(فوق لیسا32439-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسمدیریت استرات

:مالی (مهندسی مالی و مدیریت32571-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس32549-دکتري)، عملکرد(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی و32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-دکتري)، ریسک)(فوق لیسانس

،:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت صنعتی(فوق لیسانس32987-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، مدیریت ریسک(فوق لیسانس
،ت مالی(فوق لیسانس:مدیریت بازرگانی گرایش مدیری32996-دکتري)، :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازرگانی(فوق لیسانس32988-دکتري)
 :حسابداري گرایش حسابرسی دولتی(لیسانس)32997-دکتري)

10390 
کارشناس بهداشت و کنترل کیفی آب و فاضالب 

 هاي وابستهشرکت
 1 مرد / زنایثارگر بم-کرمان

 10390 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی بهداشت محیط(لیسانس31175-دکتري)، فوق لیسانس، :بهداشت محیط(لیسانس30180

 1 مرد / زنایثارگر رفسنجان-کرمان هاي وابستهکارشناس حقوقی شرکت 10391

 10391 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:حقوق31686-دکتري)، لیسانس:حقوق شرکت هاي تجاري(فوق 30432-دکتري)، :حقوق خصوصی(فوق لیسانس30431-:حقوق(لیسانس)30417

 دکتري)، :حقوق ثبت اسناد و امالك(فوق لیسانس32426-دکتري)، :حقوق محیط زیست(فوق لیسانس32084-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس

 1 مرد / زنایثارگر کرمان-کرمان هاي وابستهکارشناس روابط عمومی شرکت 10368

 10368 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:علوم اجتماعی گرایش پژوهش علوم اجتماعی(فوق30727-:روزنامه نگاري(لیسانس)30525-دکتري)، فوق لیسانس، :روابط عمومی(لیسانس30503
:مطالعات فرهنگی و31116-:علوم ارتباطات اجتماعی(لیسانس)30735-:علوم اجتماعی گرایش روابط عمومی(لیسانس)30731-دکتري)، لیسانس

:علوم اجتماعی گرایش ارتباطات31905-:علوم اجتماعی گرایش پژوهشگري علوم اجتماعی(لیسانس)31638-دکتري)، رسانه(فوق لیسانس
:علوم ارتباطات32976-دکتري)، :فرهنگ و رسانه(فوق لیسانس32443-:علوم اجتماعی گرایش روزنامه نگاري(لیسانس)32440-اجتماعی(لیسانس)

-دکتري)، ماعی، روزنامه نگاري، تحقیق در ارتباطات اجتماعی،تبلیغ و ارتباطات فرهنگی)(فوق لیسانساجتماعی گرایش هاي (علوم ارتباطات اجت
 :علوم اجتماعی بدون گرایش(لیسانس)33013

 1 مرد / زنایثارگر فاریاب-کرمان هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10393

 10393 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074-کاربردي حسابداري(لیسانس):علمی 30710

-:حسابداري کلیه گرایش ها(لیسانس)32304-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مالی(فوق لیسانس31938-دکتري)، دولتی(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-مالی(لیسانس):حسابداري امور 32562

حسابداري-حسابرسی-:حسابداري گرایشهاي حسابداري33037-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، و مدیریت ریسک(فوق لیسانس
 دکتري)، مدیریت(فوق لیسانس
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 آب و فاضالب استان کرمان هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد / زنایثارگر کرمان-کرمان هاي وابستهکارشناس نرم افزار شرکت 10375

 10375 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-:کامپیوترگرایش نرم افزار(لیسانس)31464-فناوري اطالعات(لیسانس) :مهندسی31280-دکتري)، :الگوریتم و محاسبات(فوق لیسانس30091
:مهندسی31887-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش مدیریت سیستم هاي اطالعاتی(فوق لیسانس31873-:مهندسی کامپیوتر(لیسانس)31601

:علوم32173-دکتري)، گرایش معماري سازمانی(فوق لیسانس:مهندسی فناوري اطالعات 31914-دکتري)، کامپیوتر گرایش نرم افزار(فوق لیسانس
:مهندسی تکنولوژي شبکه هاي کامپیوتري گرایش طراحی و پیاده32480-:علمی کاربردي نرم افزار کامپیوتر(لیسانس)32479-کامپیوتر(لیسانس)

،نرم افزار(لیسانس -:مهندسی تکنولوژي کامپیوتر32572-(لیسانس) ICTاطالعات:علمی کاربردي تکنولوژي ارتباطات و فناوري 32481-سازي(لیسانس)
،:مهندسی تکنولوژي نرم افزار(لیسانس32925-دکتري)، :مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس32822-دکتري)، فوق لیسانس
:مهندسی فناوري اطالعات32939-دکتري)، نس:مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن یا امنیت اطالعات(فوق لیسا32929-دکتري)، فوق لیسانس

مهندسی فناوري :33002-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش رایانش امن(فوق لیسانس32940-دکتري)، گرایش فناوري اطالعات(فوق لیسانس
 دکتري)، گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس )ITاطالعات (

فاضالب) الکترونیک (آب و  -مهندس برق  10395
 1 مرد / زنایثارگر کهنوج-کرمان هاي وابستهشرکت

 10395 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
،فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش الکترونیک(لیسانس31712-:مهندسی الکترونیک(لیسانس)31160-:مهندسی برق گرایش کنترل(لیسانس)30151
:مهندسی برق گرایش مدارهاي مجتمع32447-:الکترونیک کاربردي(لیسانس)32446-الکترونیک(لیسانس):علمی کاربردي 32444-دکتري)

:مهندسی برق گرایش32450-دکتري)، :مهندسی برق گرایش افزاره هاي میکر و نانو الکترونیک(فوق لیسانس32448-دکتري)، الکترونیک(فوق لیسانس
:مهندسی تکنولوژي برق با گرایش32930-:مهندسی برق بدون گرایش(لیسانس)32908-تري)دک، سیستم هاي الکترونیک دیجیتال(فوق لیسانس

 دکتري)، و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکی(فوق لیسانس ریزيبرنامه:مهندسی برق گرایش 32938-الکترونیک(لیسانس)
 1 مردایثارگر بافت-کرمان هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10396
 1 مردایثارگر رستم اباد-کرمان هاي وابستهعمران شرکتمهندس  10397

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10396 ،10397 

 شرایط احراز تحصیلی:
مهندسیعمران گرایش :مهندسی 31267-فوق لیسانس)، :مهندسی عمران گرایش عمران(لیسانس31262-(لیسانس)مهندسی آبعمران گرایش :30873

و گرایش آبعلمی کاربردي عمران :32504-(لیسانس)و فاضالب گرایش آبمهندسی عمران :32129-دکتري)، و فاضالب(فوق لیسانس آب
و سازه هاي مهندسی آبعمران گرایش :مهندسی 32508-و فاضالب(لیسانس) هاي آبشبکه:علمی کاربردي عمران گرایش 32505-(لیسانس)فاضالب

و گرایش آب:مهندسی عمران 32883-دکتري)، (فوق لیسانسمهندسی عمران گرایش مدیریت منابع آب:32509-کتري)د، هیدرولیکی(فوق لیسانس
-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:عمران 33015-:مهندسی عمران بدون گرایش(لیسانس)32967-دکتري)، سازه هاي هیدرولیکی(فوق لیسانس

–:مهندسی عمران 33040-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:مهندسی عمران 33039-یسانس)(لآب -مهندسی عمران گرایش عمران :33023
،لیسانس(فاضالب و هاي آببرداري از شبکهبهره کاربردي علمی - عمران مهندسی:33042-)لیسانس فوق، لیسانس(هاي آبیساختمان کاربردي علمی
 )لیسانس فوق

 1 مردایثارگر ارزوئیه-کرمان هاي وابستهشرکتمهندس مکانیک (آب و فاضالب)  10398
 1 مردایثارگر بروات-کرمان هاي وابستهمهندس مکانیک (آب و فاضالب) شرکت 10399

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10398 ،10399 

 شرایط احراز تحصیلی:
:مهندسی مکانیک32936-:مهندسی مکانیک بدون گرایش(لیسانس)32934-دکتري)، :مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژي(فوق لیسانس31906

 :مهندسی مکانیک در حرارت و سیاالت(لیسانس)32937-گرایش حرارت و سیاالت(لیسانس)
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 آب و فاضالب استان کرمانشاه هايفهرست شغل محل

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 2 مرد / زن آزاد کرمانشاه-کرمانشاه هاي وابستهشرکتکارشناس اداري  10400

 10400 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت اجرایی(لیسانس31021

:مدیریت دولتی گرایش تشکیالت و روش ها(فوق31909-دکتري)، منابع انسانی(فوق لیسانس:مدیریت دولتی گرایش مدیریت 31495-صنعتی(لیسانس)
:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق32146-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول(فوق لیسانس31930-دکتري)، لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاري32237-دکتري)، انی(فوق لیسانس:مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انس32235-دکتري)، لیسانس

:مدیریت اجرایی گرایش32318-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان هاي دولتی(فوق لیسانس32315-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس
:مدیریت بازرگانی32436-دکتري)، (فوق لیسانسوريهرهب:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 32420-دکتري)، مدیریت استراتژیک(فوق لیسانس

:مدیریت بازرگانی32456-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی(فوق لیسانس32455-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسگرایش مدیریت استرات
:مدیریت صنعتی32549-دکتري)، مدیریت عملکرد(فوق لیسانس:مدیریت صنعتی گرایش 32470-دکتري)، گرایش مدیریت رفتار سازمانی(فوق لیسانس

-دکتري)، :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت رفتاري(فوق لیسانس32564-دکتري)، گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس
سیاست گذاري بخش عمومی :مدیریت32566-دکتري)، :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس32565

یا مدیریت MBAمدیریت  :32911-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش اجرایی(فوق لیسانس32909-دکتري)، گرایش مدیریت سیستم ها(فوق لیسانس
یت منابعیا مدیریت کسب و کار گرایش مدیر MBAمدیریت  :32913-دکتري)، کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی(فوق لیسانس

:مدیریت دولتی و32915-دکتري)، یا مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیک(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32914-دکتري)، انسانی(فوق لیسانس
 دکتري)، سیاستگذاري عمومی(فوق لیسانس

 1 مرد / زن آزاد کرمانشاه-کرمانشاه هاي وابستهکارشناس آزمایشگاه شیمی شرکت 10401

 10401 ياحراز تحصیلی شغل محل شمارهشرایط 
-دکتري)، :شیمی گرایش شیمی کاربردي(فوق لیسانس30668-دکتري)، (فوق لیسانسلی آشیمی :شیمی گرایش 30665-:شیمی(لیسانس)30664
،لیسانس:شیمی گرایش شیمی فیزیک(فوق 31876-دکتري)، :شیمی گرایش شیمی تجزیه(فوق لیسانس31875-:شیمی کاربردي(لیسانس)30684
:مهندسی شیمی گرایش32520-دکتري)، :مهندسی شیمی گرایش محیط زیست(فوق لیسانس32057-:مهندسی شیمی(لیسانس)31879-دکتري)

:مهندسی شیمی گرایش32522-دکتري)، :مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایندها(فوق لیسانس32521-دکتري)، فرایندهاي جداسازي(فوق لیسانس
:مهندسی شیمی32943-دکتري)، :مهندسی شیمی گرایش مهندسی شیمی(فوق لیسانس32942-دکتري)، یایی(فوق لیسانسکنترل فرایندهاي شیم

 دکتري)، :شیمی گرایش شیمی معدنی(فوق لیسانس33017-دکتري)، گرایش مهندسی فرایندها(فوق لیسانس

 1 مرد / زن آزاد پاوه-کرمانشاه هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10402

 1 مرد / زن آزاد کرمانشاه-کرمانشاه هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10403

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10402 ،10403 

 شرایط احراز تحصیلی:
-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065-دولتی(لیسانس):مدیریت 31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، :حسابداري(فوق لیسانس30408
:مدیریت32420-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی(فوق لیسانس31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074

:مدیریت بازرگانی گرایش32436-دکتري)، :حسابداري مدیریت(فوق لیسانس32428-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهصنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 
:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32470-دکتري)، :مدیریت گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32439-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسمدیریت استرات

مالی (مهندسی مالی و مدیریت:32571-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس32549-دکتري)، عملکرد(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی و32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-دکتري)، ریسک)(فوق لیسانس

،انس:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت صنعتی(فوق لیس32987-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، مدیریت ریسک(فوق لیسانس
،:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32996-دکتري)، :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازرگانی(فوق لیسانس32988-دکتري)
 :حسابداري گرایش حسابرسی دولتی(لیسانس)32997-دکتري)
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تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 2 مرد / زن آزاد کرمانشاه-کرمانشاه هاي وابستهریزي شرکتکارشناس برنامه 10404

 10404 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مهندسی صنایع31240-دکتري)، و تحلیل سیستم ها(فوق لیسانس ریزيبرنامه:مهندسی صنایع گرایش 31237-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065

:مدیریت صنعتی کلیه گرایش31698-:مهندسی صنایع کلیه گرایش ها(لیسانس)31593-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهگرایش مدیریت سیستم و 
مدیریت :مهندسی صنایع گرایش32143-دکتري)، :مهندسی صنایع گرایش بهینه سازي سیستم ها(فوق لیسانس32142-دکتري)، ها(فوق لیسانس

 دکتري)، پروژه(فوق لیسانس

 1 مرد / زن آزاد کرمانشاه-کرمانشاه هاي وابستهکارشناس بیمه شرکت 10405

 10405 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت مالی32238-دکتري)، فوق لیسانس، و تحلیل سیستم ها(لیسانس ریزيبرنامه:مهندسی صنایع گرایش 31237-:مدیریت بیمه(لیسانس)31035

:امار بیمه اي (اکچویري)(فوق32577-دکتري)، :مدیریت ریسک(فوق لیسانس32422-:بیمه(لیسانس)32421-دکتري)، گرایش بیمه(فوق لیسانس
،ق لیسانس:مدیریت بازرگانی گرایش بیمه(فو32963-دکتري)، :مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک(فوق لیسانس32706-دکتري)، لیسانس
 دکتري)، :امار بیمه (بیم سنجی)(فوق لیسانس32965-دکتري)

 1 مرد / زن آزاد اسالم ابادغرب-کرمانشاه هاي وابستهکارشناس حقوقی شرکت 10406

 10406 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:حقوق31686-دکتري)، تجاري(فوق لیسانس:حقوق شرکت هاي 30432-دکتري)، :حقوق خصوصی(فوق لیسانس30431-:حقوق(لیسانس)30417

 دکتري)، :حقوق ثبت اسناد و امالك(فوق لیسانس32426-دکتري)، :حقوق محیط زیست(فوق لیسانس32084-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس

 1 مرد / زن آزاد اسالم ابادغرب-کرمانشاه هاي وابستهکارشناس روابط عمومی شرکت 10407

 10407 يمحل شمارهشرایط احراز تحصیلی شغل 
:علوم اجتماعی گرایش پژوهش علوم اجتماعی(فوق30727-:روزنامه نگاري(لیسانس)30525-دکتري)، فوق لیسانس، :روابط عمومی(لیسانس30503
و:مطالعات فرهنگی 31116-:علوم ارتباطات اجتماعی(لیسانس)30735-:علوم اجتماعی گرایش روابط عمومی(لیسانس)30731-دکتري)، لیسانس

:علوم اجتماعی گرایش ارتباطات31905-:علوم اجتماعی گرایش پژوهشگري علوم اجتماعی(لیسانس)31638-دکتري)، رسانه(فوق لیسانس
:علوم ارتباطات32976-دکتري)، :فرهنگ و رسانه(فوق لیسانس32443-:علوم اجتماعی گرایش روزنامه نگاري(لیسانس)32440-اجتماعی(لیسانس)

-دکتري)، (علوم ارتباطات اجتماعی، روزنامه نگاري، تحقیق در ارتباطات اجتماعی،تبلیغ و ارتباطات فرهنگی)(فوق لیسانساجتماعی گرایش هاي 
 :علوم اجتماعی بدون گرایش(لیسانس)33013

 1 مرد / زن آزاد سرپل ذهاب-کرمانشاه هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10408

 1 مرد / زن آزاد سنقر-کرمانشاه هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10409

 1 مرد / زن آزاد کرمانشاه-کرمانشاه هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10410

 1 مرد / زن آزاد گیالنغرب-کرمانشاه هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10411

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10408 ،10409 ،10410 ،10411 

 احراز تحصیلی:شرایط 
:مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074-:علمی کاربردي حسابداري(لیسانس)30710

-:حسابداري کلیه گرایش ها(لیسانس)32304-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مالی(فوق لیسانس31938-دکتري)، دولتی(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-ي امور مالی(لیسانس):حسابدار32562

حسابداري-حسابرسی-:حسابداري گرایشهاي حسابداري33037-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، و مدیریت ریسک(فوق لیسانس
 دکتري)، مدیریت(فوق لیسانس
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تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد / زن آزاد کرمانشاه-کرمانشاه هاي وابستهکارشناس نرم افزار شرکت 10412

 10412 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-:کامپیوترگرایش نرم افزار(لیسانس)31464-:مهندسی فناوري اطالعات(لیسانس)31280-دکتري)، :الگوریتم و محاسبات(فوق لیسانس30091
:مهندسی31887-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش مدیریت سیستم هاي اطالعاتی(فوق لیسانس31873-:مهندسی کامپیوتر(لیسانس)31601

:علوم32173-دکتري)، دسی فناوري اطالعات گرایش معماري سازمانی(فوق لیسانس:مهن31914-دکتري)، کامپیوتر گرایش نرم افزار(فوق لیسانس
:مهندسی تکنولوژي شبکه هاي کامپیوتري گرایش طراحی و پیاده32480-:علمی کاربردي نرم افزار کامپیوتر(لیسانس)32479-کامپیوتر(لیسانس)

،نرم افزار(لیسانس -:مهندسی تکنولوژي کامپیوتر32572-(لیسانس) ICTعاتاطال:علمی کاربردي تکنولوژي ارتباطات و فناوري 32481-سازي(لیسانس)
،:مهندسی تکنولوژي نرم افزار(لیسانس32925-دکتري)، :مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس32822-دکتري)، فوق لیسانس
:مهندسی فناوري اطالعات32939-دکتري)، امنیت اطالعات(فوق لیسانس:مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن یا 32929-دکتري)، فوق لیسانس

مهندسی فناوري :33002-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش رایانش امن(فوق لیسانس32940-دکتري)، گرایش فناوري اطالعات(فوق لیسانس
 دکتري)، گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس )ITاطالعات (

 1 مرد آزاد سرپل ذهاب-کرمانشاههاي وابستهقدرت (آب و فاضالب) شرکت -برق مهندس  10413

 10413 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مهندسی برق گرایش32429-:مهندسی تکنولوژي برق گرایش قدرت(لیسانس)32427-دکتري)، فوق لیسانس، قدرت(لیسانس -:مهندسی برق 31167

:مهندسی برق بدون32908-دکتري)، :مهندسی قدرت گرایش مدیریت انرژي(فوق لیسانس32433-دکتري)، لیسانسسیستم هاي قدرت(فوق 
 گرایش(لیسانس)

 1 مرد آزاد کرمانشاه-کرمانشاههاي وابستهشرکتب و فاضالب ) آمهندس ساختمان ( 10414

 10414 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
،:مهندسی عمران گرایش سازه(لیسانس31888-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی عمران گرایش عمران(لیسانس31262-:ساختمان(لیسانس)30620

:مهندسی عمران گرایش مدیریت32494-:علمی کاربردي ساختمان(لیسانس)32492-:مهندسی اجرایی عمران(لیسانس)32405-دکتري)، فوق لیسانس
 :مهندسی عمران بدون گرایش(لیسانس)32967-دکتري)، ساخت(فوق لیسانس

 1 مرد آزاد تازه اباد-کرمانشاه هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10415

 1 مرد آزاد روانسر-کرمانشاه هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10416

 1 مرد آزاد سنقر-کرمانشاه هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10417

 3 مرد آزاد کرمانشاه-کرمانشاه هاي وابستهشرکتمهندس عمران  10418

 1 مرد آزاد کنگاور-کرمانشاه هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10419

 1 مرد آزاد گیالنغرب-کرمانشاه هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10420

 1 مرد آزاد هرسین-کرمانشاه هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10421

  زیر یکسان می باشد: هايمحلشرایط احراز تحصیلی شغل 
10415 ،10416 ،10417 ،10418 ،10419 ،10420 ،10421 

 شرایط احراز تحصیلی:
مهندسیعمران گرایش :مهندسی 31267-فوق لیسانس)، :مهندسی عمران گرایش عمران(لیسانس31262-(لیسانس)مهندسی آبعمران گرایش :30873

و گرایش آبعلمی کاربردي عمران :32504-(لیسانس)و فاضالب گرایش آبمهندسی عمران :32129-دکتري)، و فاضالب(فوق لیسانس آب
و سازه هاي مهندسی آبعمران گرایش :مهندسی 32508-و فاضالب(لیسانس) هاي آبشبکه:علمی کاربردي عمران گرایش 32505-(لیسانس)فاضالب

و گرایش آب:مهندسی عمران 32883-دکتري)، (فوق لیسانسمنابع آب مهندسی عمران گرایش مدیریت:32509-دکتري)، هیدرولیکی(فوق لیسانس
-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:عمران 33015-:مهندسی عمران بدون گرایش(لیسانس)32967-دکتري)، سازه هاي هیدرولیکی(فوق لیسانس

–:مهندسی عمران 33040-(لیسانس)ردي آب و فاضالبعلمی کارب -:مهندسی عمران 33039-(لیسانس)آب -مهندسی عمران گرایش عمران :33023
،و فاضالب(لیسانس هاي آببرداري از شبکهبهرهعلمی کاربردي  -عمران  مهندسی:33042-)لیسانس فوق، لیسانس(هاي آبیساختمان کاربردي علمی

 فوق لیسانس)



75 

 آب و فاضالب استان کرمانشاه هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع خدمتمحل  شغلکد شغل محل
 2 مرد آزاد کرمانشاه-کرمانشاه هاي وابستهمهندس مکانیک (آب و فاضالب) شرکت 10422

 10422 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
مکانیک:مهندسی 32936-:مهندسی مکانیک بدون گرایش(لیسانس)32934-دکتري)، :مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژي(فوق لیسانس31906

 :مهندسی مکانیک در حرارت و سیاالت(لیسانس)32937-گرایش حرارت و سیاالت(لیسانس)

10423 
هاي کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژي شرکت

 وابسته
 1 مرد / زنایثارگر کرمانشاه-کرمانشاه

 10423 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:میکروبیولوژي علوم ازمایشگاهی32523-دکتري)، شناسی گرایش میکروبیولوژي(فوق لیسانس:زیست 31747-:علوم ازمایشگاهی(لیسانس)30721

:زیست شناسی سلولی و مولکولی33024-دکتري)، :زیست شناسی بدون گرایش(فوق لیسانس32993-دکتري)، گرایش میکروب شناسی(فوق لیسانس
 گرایش میکروبیولوژي(لیسانس)

 1 مرد / زنایثارگر کرمانشاه-کرمانشاه وابستههاي کارشناس حقوقی شرکت 10424

 10424 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:حقوق31686-دکتري)، :حقوق شرکت هاي تجاري(فوق لیسانس30432-دکتري)، :حقوق خصوصی(فوق لیسانس30431-:حقوق(لیسانس)30417

 دکتري)، :حقوق ثبت اسناد و امالك(فوق لیسانس32426-دکتري)، :حقوق محیط زیست(فوق لیسانس32084-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس

 1 مرد / زنایثارگر کرمانشاه-کرمانشاه هاي وابستهکارشناس روابط عمومی شرکت 10425

 10425 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:علوم اجتماعی گرایش پژوهش علوم اجتماعی(فوق30727-نگاري(لیسانس):روزنامه 30525-دکتري)، فوق لیسانس، :روابط عمومی(لیسانس30503
:مطالعات فرهنگی و31116-:علوم ارتباطات اجتماعی(لیسانس)30735-:علوم اجتماعی گرایش روابط عمومی(لیسانس)30731-دکتري)، لیسانس

:علوم اجتماعی گرایش ارتباطات31905-انس):علوم اجتماعی گرایش پژوهشگري علوم اجتماعی(لیس31638-دکتري)، رسانه(فوق لیسانس
:علوم ارتباطات32976-دکتري)، :فرهنگ و رسانه(فوق لیسانس32443-:علوم اجتماعی گرایش روزنامه نگاري(لیسانس)32440-اجتماعی(لیسانس)

-دکتري)، اطات فرهنگی)(فوق لیسانساجتماعی گرایش هاي (علوم ارتباطات اجتماعی، روزنامه نگاري، تحقیق در ارتباطات اجتماعی،تبلیغ و ارتب
 :علوم اجتماعی بدون گرایش(لیسانس)33013

 1 مرد / زنایثارگر کرمانشاه-کرمانشاه هاي وابستهکارشناس نرم افزار شرکت 10412

 10412 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-:کامپیوترگرایش نرم افزار(لیسانس)31464-اطالعات(لیسانس):مهندسی فناوري 31280-دکتري)، :الگوریتم و محاسبات(فوق لیسانس30091
:مهندسی31887-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش مدیریت سیستم هاي اطالعاتی(فوق لیسانس31873-:مهندسی کامپیوتر(لیسانس)31601

:علوم32173-دکتري)، ماري سازمانی(فوق لیسانس:مهندسی فناوري اطالعات گرایش مع31914-دکتري)، کامپیوتر گرایش نرم افزار(فوق لیسانس
:مهندسی تکنولوژي شبکه هاي کامپیوتري گرایش طراحی و پیاده32480-:علمی کاربردي نرم افزار کامپیوتر(لیسانس)32479-کامپیوتر(لیسانس)

،نرم افزار(لیسانس -سی تکنولوژي کامپیوتر:مهند32572-(لیسانس) ICTاطالعات:علمی کاربردي تکنولوژي ارتباطات و فناوري 32481-سازي(لیسانس)
،:مهندسی تکنولوژي نرم افزار(لیسانس32925-دکتري)، :مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس32822-دکتري)، فوق لیسانس
:مهندسی فناوري اطالعات32939-ي)دکتر، :مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن یا امنیت اطالعات(فوق لیسانس32929-دکتري)، فوق لیسانس

مهندسی فناوري :33002-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش رایانش امن(فوق لیسانس32940-دکتري)، گرایش فناوري اطالعات(فوق لیسانس
 دکتري)، گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس )ITاطالعات (
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 کرمانشاهآب و فاضالب استان  هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مرد / زنایثارگر کرمانشاه-کرمانشاه هاي وابستهمخابرات شرکت -مهندس برق  10427

 10427 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-تکنولوژي مخابرات انتقال(لیسانس) :علمی کاربردي مهندسی32468-دکتري)، :مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم(فوق لیسانس31972
:مخابرات علمی32483-:کارشناسی کاربردي مخابرات گرایش انتقال(لیسانس)32473-:کارشناسی کاربردي مخابرات گرایش سوییچ(لیسانس)32471

گرایش مخابرات امن و:مهندسی برق 32487-دکتري)، :مهندسی برق گرایش مخابرات میدان و موج(فوق لیسانس32485-کاربردي سوییچ(لیسانس)
:مهندس برق گرایش32552-دکتري)، :مهندسی برق گرایش شبکه هاي مخابراتی(فوق لیسانس32488-دکتري)، رمزنگاري(فوق لیسانس

:مهندسی برق بدون32908-:مهندسی تکنولوژي مخابرات گرایش سوییچ هاي شبکه ثابت(لیسانس)32553-دکتري)، فوق لیسانس، مخابرات(لیسانس
 گرایش(لیسانس)

 1 مردایثارگر سرپل ذهاب-کرمانشاه هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10428

 1 مرد / زنایثارگر کرمانشاه-کرمانشاه هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10429

 2 مردایثارگر کرمانشاه-کرمانشاه هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10418

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10428 ،10429 ،10418 

 شرایط احراز تحصیلی:
مهندسیعمران گرایش :مهندسی 31267-فوق لیسانس)، :مهندسی عمران گرایش عمران(لیسانس31262-(لیسانس)مهندسی آبعمران گرایش :30873

و گرایش آبعلمی کاربردي عمران :32504-(لیسانس)و فاضالب گرایش آبمهندسی عمران :32129-دکتري)، و فاضالب(فوق لیسانس آب
و سازه هاي مهندسی آبعمران گرایش :مهندسی 32508-و فاضالب(لیسانس) هاي آبشبکه:علمی کاربردي عمران گرایش 32505-(لیسانس)فاضالب

و گرایش آب:مهندسی عمران 32883-دکتري)، (فوق لیسانسمهندسی عمران گرایش مدیریت منابع آب:32509-دکتري)، هیدرولیکی(فوق لیسانس
-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:عمران 33015-:مهندسی عمران بدون گرایش(لیسانس)32967-دکتري)، سازه هاي هیدرولیکی(فوق لیسانس

–مهندسی عمران :33040-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:مهندسی عمران 33039-(لیسانس)آب -مهندسی عمران گرایش عمران :33023

،ب(لیسانسفاضال و هاي آببرداري از شبکهبهره کاربردي علمی - عمران مهندسی:33042-)لیسانس فوق، لیسانس(هاي آبیساختمان کاربردي علمی
 فوق لیسانس)
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 آب و فاضالب استان کهگیلویه و بویر احمد هايفهرست شغل محل

 گیرد.، صرفاً از میان افراد بومی همان استان صورت میهامحلجذب و استخدام در این شغل  شرایط اختصاصی:

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مرد آزاد یاسوج-کهگیلویه و بویراحمدهاي وابستهحراست (آب و فاضالب) شرکت ITکارشناس  10431

 10431 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مهندسی فناوري31280-:مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوتر(لیسانس)31206-دکتري)، محاسبات(فوق لیسانس:الگوریتم و 30091

،:مهندسی فناوري اطالعات گرایش مدیریت سیستم هاي اطالعاتی(فوق لیسانس31873-:مهندسی کامپیوتر(لیسانس)31601-اطالعات(لیسانس)
:مهندسی فناوري اطالعات گرایش معماري سازمانی(فوق31914-دکتري)، فوق لیسانس، ار(لیسانس:مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افز31887-دکتري)
-:علوم کامپیوتر(لیسانس)32173-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس31915-دکتري)، لیسانس
-تکنولوژي شبکه هاي کامپیوتري گرایش طراحی و پیاده سازي(لیسانس) :مهندسی32480-:علمی کاربردي نرم افزار کامپیوتر(لیسانس)32479
-دکتري)، نرم افزار(فوق لیسانس -:مهندسی تکنولوژي کامپیوتر32572-(لیسانس) ICTاطالعات:علمی کاربردي تکنولوژي ارتباطات و فناوري 32481
-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی تکنولوژي نرم افزار(لیسانس32925-دکتري)، :مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس32822
:مهندسی فناوري اطالعات گرایش فناوري اطالعات(فوق32939-دکتري)، :مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن یا امنیت اطالعات(فوق لیسانس32929
 دکتري)، ق لیسانس:مهندسی فناوري اطالعات گرایش رایانش امن(فو32940-دکتري)، لیسانس

 1 مرد / زن آزاد یاسوج-کهگیلویه و بویراحمد هاي وابستهکارشناس بیمه شرکت 10432

 10432 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
مالی :مدیریت32238-دکتري)، فوق لیسانس، و تحلیل سیستم ها(لیسانس ریزيبرنامه:مهندسی صنایع گرایش 31237-:مدیریت بیمه(لیسانس)31035

:امار بیمه اي (اکچویري)(فوق32577-دکتري)، :مدیریت ریسک(فوق لیسانس32422-:بیمه(لیسانس)32421-دکتري)، گرایش بیمه(فوق لیسانس
،:مدیریت بازرگانی گرایش بیمه(فوق لیسانس32963-دکتري)، :مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک(فوق لیسانس32706-دکتري)، لیسانس
 دکتري)، :امار بیمه (بیم سنجی)(فوق لیسانس32965-دکتري)

 1 مردایثارگر گچساران-کهگیلویه و بویراحمد هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10433

 10433 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
مهندسیعمران گرایش :مهندسی 31267-فوق لیسانس)، :مهندسی عمران گرایش عمران(لیسانس31262-(لیسانس)مهندسی آبعمران گرایش :30873

و گرایش آبعلمی کاربردي عمران :32504-(لیسانس)و فاضالب گرایش آبمهندسی عمران :32129-دکتري)، و فاضالب(فوق لیسانس آب
و سازه هاي مهندسی آبعمران گرایش :مهندسی 32508-و فاضالب(لیسانس) هاي آبشبکه:علمی کاربردي عمران گرایش 32505-(لیسانس)فاضالب

و گرایش آب:مهندسی عمران 32883-دکتري)، (فوق لیسانسمهندسی عمران گرایش مدیریت منابع آب:32509-دکتري)، هیدرولیکی(فوق لیسانس
-یسانس)(لعلمی کاربردي آب و فاضالب -:عمران 33015-:مهندسی عمران بدون گرایش(لیسانس)32967-دکتري)، سازه هاي هیدرولیکی(فوق لیسانس

–:مهندسی عمران 33040-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:مهندسی عمران 33039-(لیسانس)آب -مهندسی عمران گرایش عمران :33023
،و فاضالب(لیسانس هاي آببرداري از شبکهبهرهعلمی کاربردي  -عمران  مهندسی:33042-)لیسانس فوق، لیسانس(هاي آبیساختمان کاربردي علمی
 لیسانس)فوق 
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 آب و فاضالب استان گیالن هايفهرست شغل محل

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد / زن آزاد بندرانزلی-گیالن هاي وابستهشرکت - GISکارشناس  10434

 1 مرد / زن آزاد رشت-گیالن هاي وابستهشرکت - GISکارشناس  10435

  زیر یکسان می باشد: هايمحلشرایط احراز تحصیلی شغل 
10434 ،10435 

 شرایط احراز تحصیلی:
و بآمطالعات :سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی گرایش 32476-دکتري)، :مهندسی نقشه برداري گرایش ژیودزي(فوق لیسانس31975

:سنجش از دور و سیستم اطالعات32989-دکتري)، لیسانس:مهندسی نقشه برداري گرایش سنجش از دور(فوق 32670-دکتري)، خاك(فوق لیسانس
-دکتري)، :سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی گرایش سنجش از دور(فوق لیسانس32990-دکتري)، جغرافیایی بدون گرایش(فوق لیسانس

:علوم زمین گرایش سنجش از32992-دکتري)، س:سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی گرایش سامانه اطالعات جغرافیایی(فوق لیسان32991
:مهندسی نقشه برداري33022-دکتري)، :مهندسی نقشه برداري گرایش فتوگرامتري(فوق لیسانس33011-دکتري)، دور زمین شناختی(فوق لیسانس

 دکتري)، گرایش سیستمهاي اطالعات جغرافیایی(فوق لیسانس

 1 مرد / زن آزاد رشت-گیالنهاي وابستهحراست (آب و فاضالب) شرکت ITکارشناس  10436

 10436 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مهندسی فناوري31280-:مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوتر(لیسانس)31206-دکتري)، :الگوریتم و محاسبات(فوق لیسانس30091

،:مهندسی فناوري اطالعات گرایش مدیریت سیستم هاي اطالعاتی(فوق لیسانس31873-کامپیوتر(لیسانس):مهندسی 31601-اطالعات(لیسانس)
:مهندسی فناوري اطالعات گرایش معماري سازمانی(فوق31914-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار(لیسانس31887-دکتري)
-:علوم کامپیوتر(لیسانس)32173-دکتري)، گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس :مهندسی فناوري اطالعات31915-دکتري)، لیسانس
-:مهندسی تکنولوژي شبکه هاي کامپیوتري گرایش طراحی و پیاده سازي(لیسانس)32480-:علمی کاربردي نرم افزار کامپیوتر(لیسانس)32479
-دکتري)، نرم افزار(فوق لیسانس -:مهندسی تکنولوژي کامپیوتر32572-س)(لیسان ICTاطالعات:علمی کاربردي تکنولوژي ارتباطات و فناوري 32481
-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی تکنولوژي نرم افزار(لیسانس32925-دکتري)، :مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس32822
:مهندسی فناوري اطالعات گرایش فناوري اطالعات(فوق32939-دکتري) ،:مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن یا امنیت اطالعات(فوق لیسانس32929
 دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش رایانش امن(فوق لیسانس32940-دکتري)، لیسانس

 1 مرد / زن آزاد رشت-گیالن هاي وابستهکارشناس اداري شرکت 10437

 10437 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت اجرایی(لیسانس31021

:مدیریت دولتی گرایش تشکیالت و روش ها(فوق31909-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس31495-صنعتی(لیسانس)
:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق32146-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول(فوق لیسانس31930-دکتري)، لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاري32237-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی(فوق لیسانس32235-دکتري)، لیسانس

:مدیریت اجرایی گرایش32318-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان هاي دولتی(فوق لیسانس32315-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس
:مدیریت بازرگانی32436-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهره:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 32420-دکتري)، مدیریت استراتژیک(فوق لیسانس

:مدیریت بازرگانی32456-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی(فوق لیسانس32455-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسگرایش مدیریت استرات
:مدیریت صنعتی32549-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد(فوق لیسانس32470-دکتري)، گرایش مدیریت رفتار سازمانی(فوق لیسانس

-دکتري)، :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت رفتاري(فوق لیسانس32564-دکتري)، نسگرایش مدیریت پروژه(فوق لیسا
:مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی32566-دکتري)، :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس32565

یا مدیریت MBAمدیریت  :32911-دکتري)، رایی گرایش اجرایی(فوق لیسانس:مدیریت اج32909-دکتري)، گرایش مدیریت سیستم ها(فوق لیسانس
یا مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت منابع MBAمدیریت  :32913-دکتري)، کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی(فوق لیسانس

:مدیریت دولتی و32915-دکتري)، استراتژیک(فوق لیسانسیا مدیریت کسب و کار گرایش  MBAمدیریت  :32914-دکتري)، انسانی(فوق لیسانس
 دکتري)، سیاستگذاري عمومی(فوق لیسانس
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 آب و فاضالب استان گیالن هايفهرست شغل محلادامه 
تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مرد / زن آزاد رشت-گیالنهاي وابستهکارشناس ایمنی و حفاظت کار شرکت 10438
 10438 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

-:مهندسی ایمنی گرایش بازرسی فنی(لیسانس)31162-دکتري)، :ایمنی صنعتی(فوق لیسانس30134-دکتري)، :ایمنی شناسی(فوق لیسانس30132
منی و بازرسی فنی گرایش:مهندسی ای32246-:مهندسی ایمنی(لیسانس)31877-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی بهداشت حرفه اي(لیسانس31174

-ایمنی و حفاظت(لیسانس) -:مهندسی بازرسی 32461-:مهندسی صنایع گرایش ایمنی و محیط کار(لیسانس)32460-ایمنی و حفاظت(لیسانس)
-:ایمنی صنعتی و محیط کار(لیسانس)32464-:مهندسی ایمنی گرایش حفاظت فنی(لیسانس)32463-:مهندسی ایمنی صنعتی(لیسانس)32462
:ایمنی و محیط32983-دکتري)، :مهندسی ایمنی و بازرسی فنی(فوق لیسانس32556-دکتري)، :مهندسی ایمنی و حفاظت کار(فوق لیسانس32555

:بهداشت و ایمنی32985-دکتري)، (فوق لیسانس) HSEمهندسی شیمی گرایش بهداشت، ایمنی و محیط زیست ( :32984-دکتري)، کار(فوق لیسانس
:مهندسی صنایع گرایش32998-دکتري)، :ایمنی صنعتی گرایش ایمنی ، بهداشت و محیط زیست(فوق لیسانس32986-دکتري)، صنعتی(فوق لیسانس

 دکتري)، مهندسی سیستم هاي سالمت(فوق لیسانس
 1 مرد / زن آزاد رشت-گیالن هاي وابستهکارشناس بیمه شرکت 10439

 10439 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت مالی32238-دکتري)، فوق لیسانس، و تحلیل سیستم ها(لیسانس ریزيبرنامه:مهندسی صنایع گرایش 31237-:مدیریت بیمه(لیسانس)31035

:امار بیمه اي (اکچویري)(فوق32577-دکتري)، :مدیریت ریسک(فوق لیسانس32422-:بیمه(لیسانس)32421-دکتري)، گرایش بیمه(فوق لیسانس
،:مدیریت بازرگانی گرایش بیمه(فوق لیسانس32963-دکتري)، :مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک(فوق لیسانس32706-ي)دکتر، لیسانس
 دکتري)، :امار بیمه (بیم سنجی)(فوق لیسانس32965-دکتري)

 1 مرد آزاد رشت-گیالن هاي وابستهمهندس نقشه برداري شرکت 10440
 10440 يشمارهشرایط احراز تحصیلی شغل محل 

:مهندسی نقشه برداري گرایش ژیودزي(فوق31975-:مهندسی نقشه برداري(لیسانس)31885-:مهندسی عمران گرایش نقشه برداري(لیسانس)31277
نقشه برداري گرایش -:مهندسی عمران 33009-دکتري)، نقشه برداري بدون زیر گرایش(فوق لیسانس -:مهندسی عمران 32995-دکتري)، لیسانس

:مهندسی نقشه برداري گرایش33011-دکتري)، :مهندسی نقشه برداري گرایش نقشه برداري(فوق لیسانس33010-دکتري)، توگرامتري(فوق لیسانسف
 دکتري)، نقشه برداري گرایش ژیودزي(فوق لیسانس -:مهندسی عمران 33026-دکتري)، فتوگرامتري(فوق لیسانس

 1 مرد / زنایثارگر رشت-گیالن وابستههاي کارشناس روابط عمومی شرکت 10441
 10441 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

:علوم اجتماعی گرایش پژوهش علوم اجتماعی(فوق30727-:روزنامه نگاري(لیسانس)30525-دکتري)، فوق لیسانس، :روابط عمومی(لیسانس30503
:مطالعات فرهنگی و31116-:علوم ارتباطات اجتماعی(لیسانس)30735-عمومی(لیسانس):علوم اجتماعی گرایش روابط 30731-دکتري)، لیسانس

:علوم اجتماعی گرایش ارتباطات31905-:علوم اجتماعی گرایش پژوهشگري علوم اجتماعی(لیسانس)31638-دکتري)، رسانه(فوق لیسانس
:علوم ارتباطات32976-دکتري)، فرهنگ و رسانه(فوق لیسانس:32443-:علوم اجتماعی گرایش روزنامه نگاري(لیسانس)32440-اجتماعی(لیسانس)

-دکتري)، اجتماعی گرایش هاي (علوم ارتباطات اجتماعی، روزنامه نگاري، تحقیق در ارتباطات اجتماعی،تبلیغ و ارتباطات فرهنگی)(فوق لیسانس
 :علوم اجتماعی بدون گرایش(لیسانس)33013

 1 مرد / زنایثارگر لنگرود-گیالن وابستههاي کارشناس نرم افزار شرکت 10442
 10442 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

-:کامپیوترگرایش نرم افزار(لیسانس)31464-:مهندسی فناوري اطالعات(لیسانس)31280-دکتري)، :الگوریتم و محاسبات(فوق لیسانس30091
:مهندسی31887-دکتري)، گرایش مدیریت سیستم هاي اطالعاتی(فوق لیسانس :مهندسی فناوري اطالعات31873-:مهندسی کامپیوتر(لیسانس)31601

:علوم32173-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش معماري سازمانی(فوق لیسانس31914-دکتري)، کامپیوتر گرایش نرم افزار(فوق لیسانس
:مهندسی تکنولوژي شبکه هاي کامپیوتري گرایش طراحی و پیاده32480-:علمی کاربردي نرم افزار کامپیوتر(لیسانس)32479-کامپیوتر(لیسانس)

،نرم افزار(لیسانس -:مهندسی تکنولوژي کامپیوتر32572-(لیسانس) ICTاطالعات:علمی کاربردي تکنولوژي ارتباطات و فناوري 32481-سازي(لیسانس)
،:مهندسی تکنولوژي نرم افزار(لیسانس32925-دکتري)، یسانس:مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق ل32822-دکتري)، فوق لیسانس
:مهندسی فناوري اطالعات32939-دکتري)، :مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن یا امنیت اطالعات(فوق لیسانس32929-دکتري)، فوق لیسانس

مهندسی فناوري :33002-دکتري)، امن(فوق لیسانس :مهندسی فناوري اطالعات گرایش رایانش32940-دکتري)، گرایش فناوري اطالعات(فوق لیسانس
 دکتري)، گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس )ITاطالعات (

 1 مرد / زنایثارگر رشت-گیالن هاي وابستهمهندس مکانیک (آب و فاضالب) شرکت 10443
 10443 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

:مهندسی مکانیک32936-:مهندسی مکانیک بدون گرایش(لیسانس)32934-دکتري)، انرژي(فوق لیسانس:مهندسی مکانیک گرایش تبدیل 31906
 :مهندسی مکانیک در حرارت و سیاالت(لیسانس)32937-گرایش حرارت و سیاالت(لیسانس)
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 آب و فاضالب استان لرستان هايفهرست شغل محل

 گیرد.از میان افراد بومی همان استان صورت می ، صرفاًهاجذب و استخدام در این شغل محل شرایط اختصاصی:

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 2 مرد / زن آزاد خرم اباد-لرستان هاي وابستهشرکت - GISکارشناس  10444

 10444 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
و بآمطالعات :سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی گرایش 32476-دکتري)، :مهندسی نقشه برداري گرایش ژیودزي(فوق لیسانس31975

:سنجش از دور و سیستم اطالعات32989-دکتري)، :مهندسی نقشه برداري گرایش سنجش از دور(فوق لیسانس32670-دکتري)، خاك(فوق لیسانس
-دکتري)، اطالعات جغرافیایی گرایش سنجش از دور(فوق لیسانس:سنجش از دور و سامانه 32990-دکتري)، جغرافیایی بدون گرایش(فوق لیسانس

:علوم زمین گرایش سنجش از32992-دکتري)، :سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی گرایش سامانه اطالعات جغرافیایی(فوق لیسانس32991
:مهندسی نقشه برداري33022-دکتري)، (فوق لیسانس:مهندسی نقشه برداري گرایش فتوگرامتري33011-دکتري)، دور زمین شناختی(فوق لیسانس

 دکتري)، گرایش سیستمهاي اطالعات جغرافیایی(فوق لیسانس

 1 مرد / زن آزاد خرم اباد-لرستان هاي وابستهکارشناس آمار شرکت 10445

 10445 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
مارآمار گرایش آ :32977-دکتري)، فوق لیسانس، :امار و کاربردها(لیسانس32435-دکتري)، :امار ریاضی(فوق لیسانس30022-:امار(لیسانس)30018
 دکتري)، (فوق لیسانسریاضی 

 1 مرد / زن آزاد خرم اباد-لرستان هاي وابستهکارشناس بیمه شرکت 10446

 10446 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت مالی32238-دکتري)، فوق لیسانس، و تحلیل سیستم ها(لیسانس ریزيبرنامه:مهندسی صنایع گرایش 31237-:مدیریت بیمه(لیسانس)31035

:امار بیمه اي (اکچویري)(فوق32577-دکتري)، :مدیریت ریسک(فوق لیسانس32422-:بیمه(لیسانس)32421-دکتري)، گرایش بیمه(فوق لیسانس
،:مدیریت بازرگانی گرایش بیمه(فوق لیسانس32963-دکتري)، :مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک(فوق لیسانس32706-ي)دکتر، لیسانس
 دکتري)، :امار بیمه (بیم سنجی)(فوق لیسانس32965-دکتري)

 1 مرد / زن آزاد خرم اباد-لرستان هاي وابستهکارشناس حقوقی شرکت 10447

 10447 يمحل شمارهشرایط احراز تحصیلی شغل 
:حقوق31686-دکتري)، :حقوق شرکت هاي تجاري(فوق لیسانس30432-دکتري)، :حقوق خصوصی(فوق لیسانس30431-:حقوق(لیسانس)30417

 دکتري)، :حقوق ثبت اسناد و امالك(فوق لیسانس32426-دکتري)، :حقوق محیط زیست(فوق لیسانس32084-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس

 1 مرد / زن آزاد ازنا-لرستان هاي وابستهمالی شرکت کارشناس 10448

 1 مرد / زن آزاد الشتر-لرستان هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10449

 1 مرد / زن آزاد پلدختر-لرستان هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10450

 1 مرد / زن آزاد خرم اباد-لرستان هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10451

  زیر یکسان می باشد: هاياحراز تحصیلی شغل محلشرایط 
10448 ،10449 ،10450 ،10451 

 شرایط احراز تحصیلی:
:مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074-:علمی کاربردي حسابداري(لیسانس)30710

-:حسابداري کلیه گرایش ها(لیسانس)32304-دکتري)، گرایش مالی(فوق لیسانس:مدیریت صنعتی 31938-دکتري)، دولتی(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-:حسابداري امور مالی(لیسانس)32562

حسابداري-حسابرسی-:حسابداري گرایشهاي حسابداري33037-س):حسابداري بدون گرایش(لیسان32982-دکتري)، و مدیریت ریسک(فوق لیسانس
 دکتري)، مدیریت(فوق لیسانس
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تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 2 مرد / زن آزاد خرم اباد-لرستان هاي وابستهکارشناس نرم افزار شرکت 10452

 10452 ياحراز تحصیلی شغل محل شمارهشرایط 
-:کامپیوترگرایش نرم افزار(لیسانس)31464-:مهندسی فناوري اطالعات(لیسانس)31280-دکتري)، :الگوریتم و محاسبات(فوق لیسانس30091
:مهندسی31887-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش مدیریت سیستم هاي اطالعاتی(فوق لیسانس31873-:مهندسی کامپیوتر(لیسانس)31601

:علوم32173-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش معماري سازمانی(فوق لیسانس31914-دکتري)، کامپیوتر گرایش نرم افزار(فوق لیسانس
:مهندسی تکنولوژي شبکه هاي کامپیوتري گرایش طراحی و پیاده32480-:علمی کاربردي نرم افزار کامپیوتر(لیسانس)32479-کامپیوتر(لیسانس)

،افزار(لیسانس نرم -:مهندسی تکنولوژي کامپیوتر32572-(لیسانس) ICTاطالعات:علمی کاربردي تکنولوژي ارتباطات و فناوري 32481-سازي(لیسانس)
،:مهندسی تکنولوژي نرم افزار(لیسانس32925-دکتري)، :مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس32822-دکتري)، فوق لیسانس
العات:مهندسی فناوري اط32939-دکتري)، :مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن یا امنیت اطالعات(فوق لیسانس32929-دکتري)، فوق لیسانس

مهندسی فناوري :33002-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش رایانش امن(فوق لیسانس32940-دکتري)، گرایش فناوري اطالعات(فوق لیسانس
 دکتري)، گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس )ITاطالعات (

 1 مرد آزاد ازنا-لرستان هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10453

 1 مرد آزاد پلدختر-لرستان هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10454

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10453 ،10454 

 شرایط احراز تحصیلی:
مهندسیعمران گرایش :مهندسی 31267-فوق لیسانس)، :مهندسی عمران گرایش عمران(لیسانس31262-(لیسانس)مهندسی آبعمران گرایش :30873

و گرایش آبعلمی کاربردي عمران :32504-(لیسانس)و فاضالب گرایش آبمهندسی عمران :32129-دکتري)، و فاضالب(فوق لیسانس آب
و سازه هاي مهندسی آبعمران گرایش :مهندسی 32508-و فاضالب(لیسانس) هاي آبشبکه:علمی کاربردي عمران گرایش 32505-(لیسانس)فاضالب

و گرایش آب:مهندسی عمران 32883-دکتري)، (فوق لیسانسمهندسی عمران گرایش مدیریت منابع آب:32509-دکتري)، هیدرولیکی(فوق لیسانس
-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:عمران 33015-:مهندسی عمران بدون گرایش(لیسانس)32967-دکتري)، سازه هاي هیدرولیکی(فوق لیسانس

–:مهندسی عمران 33040-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:مهندسی عمران 33039-لیسانس)(آب -مهندسی عمران گرایش عمران :33023
،لیسانس(فاضالب و هاي آببرداري از شبکهبهره کاربردي علمی - عمران مهندسی:33042-)لیسانس فوق، لیسانس(هاي آبیساختمان کاربردي علمی
 )لیسانس فوق

 1 مرد آزاد الشتر-لرستان هاي وابستهشرکتمهندس مکانیک (آب و فاضالب)  10455

 10455 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مهندسی مکانیک32936-:مهندسی مکانیک بدون گرایش(لیسانس)32934-دکتري)، :مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژي(فوق لیسانس31906

 و سیاالت(لیسانس):مهندسی مکانیک در حرارت 32937-گرایش حرارت و سیاالت(لیسانس)

 1 مرد آزاد خرم اباد-لرستان هاي وابستهمهندس نقشه برداري شرکت 10456

 10456 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مهندسی نقشه برداري گرایش ژیودزي(فوق31975-:مهندسی نقشه برداري(لیسانس)31885-:مهندسی عمران گرایش نقشه برداري(لیسانس)31277
نقشه برداري گرایش -:مهندسی عمران 33009-دکتري)، نقشه برداري بدون زیر گرایش(فوق لیسانس -:مهندسی عمران 32995-دکتري)، لیسانس

:مهندسی نقشه برداري گرایش33011-دکتري)، :مهندسی نقشه برداري گرایش نقشه برداري(فوق لیسانس33010-دکتري)، فتوگرامتري(فوق لیسانس
 دکتري)، نقشه برداري گرایش ژیودزي(فوق لیسانس -:مهندسی عمران 33026-دکتري)، سفتوگرامتري(فوق لیسان

 1 مرد / زنایثارگر پلدختر-لرستان هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10457
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تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد / زنایثارگر خرم اباد-لرستان هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10458

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10457 ،10458 

 شرایط احراز تحصیلی:
-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065-دولتی(لیسانس):مدیریت 31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، :حسابداري(فوق لیسانس30408
:مدیریت32420-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی(فوق لیسانس31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074

:مدیریت بازرگانی گرایش32436-دکتري)، :حسابداري مدیریت(فوق لیسانس32428-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهصنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 
:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32470-دکتري)، :مدیریت گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32439-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسمدیریت استرات

مهندسی مالی و مدیریت:مالی (32571-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس32549-دکتري)، عملکرد(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی و32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-دکتري)، ریسک)(فوق لیسانس

،:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت صنعتی(فوق لیسانس32987-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، مدیریت ریسک(فوق لیسانس
،:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32996-دکتري)، :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازرگانی(فوق لیسانس32988-کتري)د

 :حسابداري گرایش حسابرسی دولتی(لیسانس)32997-دکتري)

کارشناس بهداشت و کنترل کیفی آب و فاضالب  10459
 1 مرد / زنایثارگر ازنا-لرستان هاي وابستهشرکت

 10459 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی بهداشت محیط(لیسانس31175-دکتري)، فوق لیسانس، :بهداشت محیط(لیسانس30180

 1 مرد / زنایثارگر خرم اباد-لرستان هاي وابستهکارشناس نرم افزار شرکت 10452

 10452 يشمارهشرایط احراز تحصیلی شغل محل 
-:کامپیوترگرایش نرم افزار(لیسانس)31464-:مهندسی فناوري اطالعات(لیسانس)31280-دکتري)، :الگوریتم و محاسبات(فوق لیسانس30091
:مهندسی31887-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش مدیریت سیستم هاي اطالعاتی(فوق لیسانس31873-:مهندسی کامپیوتر(لیسانس)31601

:علوم32173-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش معماري سازمانی(فوق لیسانس31914-دکتري)، کامپیوتر گرایش نرم افزار(فوق لیسانس
:مهندسی تکنولوژي شبکه هاي کامپیوتري گرایش طراحی و پیاده32480-:علمی کاربردي نرم افزار کامپیوتر(لیسانس)32479-کامپیوتر(لیسانس)

،نرم افزار(لیسانس -:مهندسی تکنولوژي کامپیوتر32572-(لیسانس) ICTاطالعات:علمی کاربردي تکنولوژي ارتباطات و فناوري 32481-نس)سازي(لیسا
،:مهندسی تکنولوژي نرم افزار(لیسانس32925-دکتري)، :مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس32822-دکتري)، فوق لیسانس
:مهندسی فناوري اطالعات32939-دکتري)، :مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن یا امنیت اطالعات(فوق لیسانس32929-دکتري) ،فوق لیسانس

مهندسی فناوري :33002-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش رایانش امن(فوق لیسانس32940-دکتري)، گرایش فناوري اطالعات(فوق لیسانس
 دکتري)، گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس )ITاطالعات (

 1 مردایثارگر الشتر-لرستان هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10461
 1 مرد / زنایثارگر خرم اباد-لرستان هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10462

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10461 ،10462 

 تحصیلی:شرایط احراز 
مهندسی آبعمران گرایش :مهندسی 31267-فوق لیسانس)، :مهندسی عمران گرایش عمران(لیسانس31262-(لیسانس)مهندسی آبعمران گرایش :30873

-(لیسانس)و فاضالب گرایش آبعلمی کاربردي عمران :32504-(لیسانس)و فاضالب گرایش آبمهندسی عمران :32129-دکتري)، و فاضالب(فوق لیسانس
،و سازه هاي هیدرولیکی(فوق لیسانس مهندسی آبعمران گرایش :مهندسی 32508-و فاضالب(لیسانس) هاي آبشبکه:علمی کاربردي عمران گرایش 32505
،لیسانس و سازه هاي هیدرولیکی(فوق گرایش آب:مهندسی عمران 32883-دکتري)، (فوق لیسانسمهندسی عمران گرایش مدیریت منابع آب:32509-دکتري)
-مهندسی عمران گرایش عمران :33023-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:عمران 33015-:مهندسی عمران بدون گرایش(لیسانس)32967-دکتري)

فوق، لیسانس(هاي آبیساختمان کاربردي علمی–:مهندسی عمران 33040-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:مهندسی عمران 33039-(لیسانس)آب
 فوق لیسانس)، و فاضالب(لیسانس هاي آببرداري از شبکهبهره کاربردي علمی - عمران مهندسی:33042-)لیسانس
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 آب و فاضالب استان مازندران هايفهرست شغل محل

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد آزاد ساري-مازندرانهاي وابستهحراست (آب و فاضالب) شرکت ITکارشناس  10463

 10463 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مهندسی فناوري31280-:مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوتر(لیسانس)31206-دکتري)، :الگوریتم و محاسبات(فوق لیسانس30091

،گرایش مدیریت سیستم هاي اطالعاتی(فوق لیسانس:مهندسی فناوري اطالعات 31873-:مهندسی کامپیوتر(لیسانس)31601-اطالعات(لیسانس)
:مهندسی فناوري اطالعات گرایش معماري سازمانی(فوق31914-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار(لیسانس31887-دکتري)
-:علوم کامپیوتر(لیسانس)32173-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس31915-دکتري)، لیسانس
-:مهندسی تکنولوژي شبکه هاي کامپیوتري گرایش طراحی و پیاده سازي(لیسانس)32480-:علمی کاربردي نرم افزار کامپیوتر(لیسانس)32479
-دکتري)، افزار(فوق لیسانسنرم  -:مهندسی تکنولوژي کامپیوتر32572-(لیسانس) ICTاطالعات:علمی کاربردي تکنولوژي ارتباطات و فناوري 32481
-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی تکنولوژي نرم افزار(لیسانس32925-دکتري)، :مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس32822
یش فناوري اطالعات(فوق:مهندسی فناوري اطالعات گرا32939-دکتري)، :مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن یا امنیت اطالعات(فوق لیسانس32929
 دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش رایانش امن(فوق لیسانس32940-دکتري)، لیسانس

 1 مرد / زن آزاد ساري-مازندران هاي وابستهکارشناس اداري شرکت 10464

 10464 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت اجرایی(لیسانس31021

:مدیریت دولتی گرایش تشکیالت و روش ها(فوق31909-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس31495-صنعتی(لیسانس)
:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق32146-دکتري)، لیسانس :مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول(فوق31930-دکتري)، لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاري32237-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی(فوق لیسانس32235-دکتري)، لیسانس

:مدیریت اجرایی گرایش32318-دکتري)، (فوق لیسانس:مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان هاي دولتی32315-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس
:مدیریت بازرگانی32436-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهره:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 32420-دکتري)، مدیریت استراتژیک(فوق لیسانس

:مدیریت بازرگانی32456-دکتري)، ار سازمانی(فوق لیسانس:مدیریت دولتی گرایش رفت32455-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسگرایش مدیریت استرات
:مدیریت صنعتی32549-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد(فوق لیسانس32470-دکتري)، گرایش مدیریت رفتار سازمانی(فوق لیسانس

-دکتري)، مدیریت رفتاري(فوق لیسانس:مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش 32564-دکتري)، گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس
:مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی32566-دکتري)، :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس32565

یا مدیریت MBAمدیریت  :32911-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش اجرایی(فوق لیسانس32909-دکتري)، گرایش مدیریت سیستم ها(فوق لیسانس
یا مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت منابع MBAمدیریت  :32913-دکتري)، کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی(فوق لیسانس

:مدیریت دولتی و32915-دکتري)، یا مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیک(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32914-دکتري)، انسانی(فوق لیسانس
 دکتري)، استگذاري عمومی(فوق لیسانسسی

 1 مرد / زن آزاد ساري-مازندرانهاي وابستهکارشناس ایمنی و حفاظت کار شرکت 10465

 10465 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-بازرسی فنی(لیسانس):مهندسی ایمنی گرایش 31162-دکتري)، :ایمنی صنعتی(فوق لیسانس30134-دکتري)، :ایمنی شناسی(فوق لیسانس30132
:مهندسی ایمنی و بازرسی فنی گرایش32246-:مهندسی ایمنی(لیسانس)31877-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی بهداشت حرفه اي(لیسانس31174

-ایمنی و حفاظت(لیسانس) -:مهندسی بازرسی 32461-:مهندسی صنایع گرایش ایمنی و محیط کار(لیسانس)32460-ایمنی و حفاظت(لیسانس)
-:ایمنی صنعتی و محیط کار(لیسانس)32464-:مهندسی ایمنی گرایش حفاظت فنی(لیسانس)32463-:مهندسی ایمنی صنعتی(لیسانس)32462
:ایمنی و محیط32983-دکتري)، :مهندسی ایمنی و بازرسی فنی(فوق لیسانس32556-دکتري)، :مهندسی ایمنی و حفاظت کار(فوق لیسانس32555

:بهداشت و ایمنی32985-دکتري)، (فوق لیسانس) HSEمهندسی شیمی گرایش بهداشت، ایمنی و محیط زیست ( :32984-دکتري)، کار(فوق لیسانس
:مهندسی صنایع گرایش32998-دکتري)، :ایمنی صنعتی گرایش ایمنی ، بهداشت و محیط زیست(فوق لیسانس32986-دکتري)، صنعتی(فوق لیسانس

 دکتري)، مهندسی سیستم هاي سالمت(فوق لیسانس
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 آب و فاضالب استان مازندران هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد / زن آزاد ساري-مازندرانهاي وابستههاي اقتصادي شرکتکارشناس بررسی 10466

 10466 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:علوم اقتصادي گرایش30746-:علوم اقتصادي گرایش اقتصاد نظري(لیسانس)30745-:علوم اقتصادي گرایش اقتصاد بازرگانی(لیسانس)30743
-دکتري)، (فوق لیسانسریزيبرنامه:علوم اقتصادي گرایش توسعه اقتصادي و 30747-دکتري)، سیستم هاي اقتصادي(فوق لیسانس ریزيبرنامه

:علوم32946-دکتري)، فوق لیسانس، :علوم اقتصادي بدون گرایش(لیسانس32945-دکتري)، دي گرایش اقتصاد انرژي(فوق لیسانس:علوم اقتصا32928
 اقتصادي گرایش اقتصاد صنعتی(لیسانس)

 1 مرد / زن آزاد امل-مازندران هاي وابستهریزي شرکتکارشناس برنامه 10467

 10467 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مهندسی صنایع31240-دکتري)، و تحلیل سیستم ها(فوق لیسانس ریزيبرنامه:مهندسی صنایع گرایش 31237-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065

:مدیریت صنعتی کلیه گرایش31698-:مهندسی صنایع کلیه گرایش ها(لیسانس)31593-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهگرایش مدیریت سیستم و 
:مهندسی صنایع گرایش مدیریت32143-دکتري)، :مهندسی صنایع گرایش بهینه سازي سیستم ها(فوق لیسانس32142-دکتري)، لیسانسها(فوق 

 دکتري)، پروژه(فوق لیسانس

 1 مرد / زن آزاد ساري-مازندران هاي وابستهکارشناس بیمه شرکت 10468

 10468 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت مالی32238-دکتري)، فوق لیسانس، و تحلیل سیستم ها(لیسانس ریزيبرنامه:مهندسی صنایع گرایش 31237-:مدیریت بیمه(لیسانس)31035

:امار بیمه اي (اکچویري)(فوق32577-دکتري)، :مدیریت ریسک(فوق لیسانس32422-:بیمه(لیسانس)32421-دکتري)، گرایش بیمه(فوق لیسانس
،:مدیریت بازرگانی گرایش بیمه(فوق لیسانس32963-دکتري)، :مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک(فوق لیسانس32706-ي)دکتر، لیسانس
 دکتري)، :امار بیمه (بیم سنجی)(فوق لیسانس32965-دکتري)

 1 مرد / زن آزاد ساري-مازندران هاي وابستهکارشناس حقوقی شرکت 10469

 10469 يمحل شمارهشرایط احراز تحصیلی شغل 
:حقوق31686-دکتري)، :حقوق شرکت هاي تجاري(فوق لیسانس30432-دکتري)، :حقوق خصوصی(فوق لیسانس30431-:حقوق(لیسانس)30417

 دکتري)، :حقوق ثبت اسناد و امالك(فوق لیسانس32426-دکتري)، :حقوق محیط زیست(فوق لیسانس32084-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس

 1 مرد / زن آزاد نور و رویان-مازندران هاي وابستهمالی شرکت کارشناس 10470

 10470 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074-:علمی کاربردي حسابداري(لیسانس)30710

-:حسابداري کلیه گرایش ها(لیسانس)32304-دکتري)، صنعتی گرایش مالی(فوق لیسانس :مدیریت31938-دکتري)، دولتی(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-:حسابداري امور مالی(لیسانس)32562

حسابداري-حسابرسی-:حسابداري گرایشهاي حسابداري33037-ش(لیسانس):حسابداري بدون گرای32982-دکتري)، و مدیریت ریسک(فوق لیسانس
 دکتري)، مدیریت(فوق لیسانس

10471 
الکترونیک (آب و فاضالب)  -مهندس برق 

 هاي وابستهشرکت
 1 مرد / زن آزاد امل-مازندران

10472 
الکترونیک (آب و فاضالب)  -مهندس برق 

 هاي وابستهشرکت
 1 / زنمرد  آزاد بابل-مازندران

10473 
الکترونیک (آب و فاضالب)  -مهندس برق 

 هاي وابستهشرکت
 1 مرد / زن آزاد عباس اباد-مازندران
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الکترونیک (آب و فاضالب)  -مهندس برق  10474
 1 مرد / زن آزاد محموداباد-مازندران هاي وابستهشرکت

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10471 ،10472 ،10473 ،10474 

 شرایط احراز تحصیلی:
،فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش الکترونیک(لیسانس31712-:مهندسی الکترونیک(لیسانس)31160-:مهندسی برق گرایش کنترل(لیسانس)30151
:مهندسی برق گرایش مدارهاي مجتمع32447-:الکترونیک کاربردي(لیسانس)32446-:علمی کاربردي الکترونیک(لیسانس)32444-دکتري)

:مهندسی برق گرایش32450-دکتري)، :مهندسی برق گرایش افزاره هاي میکر و نانو الکترونیک(فوق لیسانس32448-دکتري)، الکترونیک(فوق لیسانس
:مهندسی تکنولوژي برق با گرایش32930-:مهندسی برق بدون گرایش(لیسانس)32908-دکتري)، نیک دیجیتال(فوق لیسانسسیستم هاي الکترو
 دکتري)، و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکی(فوق لیسانس ریزيبرنامه:مهندسی برق گرایش 32938-الکترونیک(لیسانس)

 1 مرد / زن آزاد سیمرغ-مازندرانوابستههاي قدرت (آب و فاضالب) شرکت -مهندس برق  10475
 1 مرد / زن آزاد نکا-مازندرانهاي وابستهقدرت (آب و فاضالب) شرکت -مهندس برق  10476
 1 مرد / زن آزاد نور و رویان-مازندرانهاي وابستهقدرت (آب و فاضالب) شرکت -مهندس برق  10477
 1 مرد / زن آزاد نوشهر-مازندرانهاي وابستهشرکتقدرت (آب و فاضالب)  -مهندس برق  10478

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10475 ،10476 ،10477 ،10478 

 شرایط احراز تحصیلی:
برق گرایش:مهندسی 32429-:مهندسی تکنولوژي برق گرایش قدرت(لیسانس)32427-دکتري)، فوق لیسانس، قدرت(لیسانس -:مهندسی برق 31167

:مهندسی برق بدون32908-دکتري)، :مهندسی قدرت گرایش مدیریت انرژي(فوق لیسانس32433-دکتري)، سیستم هاي قدرت(فوق لیسانس
 گرایش(لیسانس)

 1 مرد آزاد بابل-مازندران هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10479
 1 مرد آزاد بابلسر-مازندران هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10480
 1 مرد آزاد چالوس-مازندران هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10481
 1 مرد آزاد عباس اباد-مازندران هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10482
 1 مرد آزاد کالردشت-مازندران هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10483
 1 مرد آزاد گلوگاه-مازندران هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10484
 1 مرد آزاد محموداباد-مازندران هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10485

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10479 ،10480 ،10481 ،10482 ،10483 ،10484 ،10485 

 شرایط احراز تحصیلی:
مهندسیعمران گرایش :مهندسی 31267-فوق لیسانس)، عمران(لیسانس:مهندسی عمران گرایش 31262-(لیسانس)مهندسی آبعمران گرایش :30873

و گرایش آبعلمی کاربردي عمران :32504-(لیسانس)و فاضالب گرایش آبمهندسی عمران :32129-دکتري)، و فاضالب(فوق لیسانس آب
و سازه هاي مهندسی آبعمران گرایش ی :مهندس32508-و فاضالب(لیسانس) هاي آبشبکه:علمی کاربردي عمران گرایش 32505-(لیسانس)فاضالب

و گرایش آب:مهندسی عمران 32883-دکتري)، (فوق لیسانسمهندسی عمران گرایش مدیریت منابع آب:32509-دکتري)، هیدرولیکی(فوق لیسانس
-(لیسانس)آب و فاضالب علمی کاربردي -:عمران 33015-:مهندسی عمران بدون گرایش(لیسانس)32967-دکتري)، سازه هاي هیدرولیکی(فوق لیسانس

–:مهندسی عمران 33040-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:مهندسی عمران 33039-(لیسانس)آب -مهندسی عمران گرایش عمران :33023
،لیسانس(فاضالب و هاي آببرداري از شبکهبهره کاربردي علمی - عمران مهندسی:33042-)لیسانس فوق، لیسانس(هاي آبیساختمان کاربردي علمی
 )لیسانس فوق
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تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد آزاد چالوس-مازندران هاي وابستهمهندس مکانیک (آب و فاضالب) شرکت 10486

 1 مرد آزاد رامسر-مازندران هاي وابستهمهندس مکانیک (آب و فاضالب) شرکت 10487

 1 مرد آزاد فریدونکنار-مازندران هاي وابستهمهندس مکانیک (آب و فاضالب) شرکت 10488

 1 مرد آزاد کالردشت-مازندران هاي وابستهمهندس مکانیک (آب و فاضالب) شرکت 10489

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10486 ،10487 ،10488 ،10489 

 شرایط احراز تحصیلی:
:مهندسی مکانیک32936-:مهندسی مکانیک بدون گرایش(لیسانس)32934-دکتري)، :مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژي(فوق لیسانس31906

 :مهندسی مکانیک در حرارت و سیاالت(لیسانس)32937-گرایش حرارت و سیاالت(لیسانس)

 1 مرد / زنایثارگر ساري-مازندران هاي وابستهکارشناس اداري شرکت 10464

 10464 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت اجرایی(لیسانس31021

:مدیریت دولتی گرایش تشکیالت و روش ها(فوق31909-دکتري)، لیسانس:مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق 31495-صنعتی(لیسانس)
:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق32146-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول(فوق لیسانس31930-دکتري)، لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاري32237-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی(فوق لیسانس32235-دکتري)، لیسانس

:مدیریت اجرایی گرایش32318-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان هاي دولتی(فوق لیسانس32315-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس
:مدیریت بازرگانی32436-دکتري)، نس(فوق لیساوريبهره:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 32420-دکتري)، مدیریت استراتژیک(فوق لیسانس

:مدیریت بازرگانی32456-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی(فوق لیسانس32455-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسگرایش مدیریت استرات
:مدیریت صنعتی32549-دکتري)، ق لیسانس:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد(فو32470-دکتري)، گرایش مدیریت رفتار سازمانی(فوق لیسانس

-دکتري)، :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت رفتاري(فوق لیسانس32564-دکتري)، گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس
عمومی :مدیریت سیاست گذاري بخش32566-دکتري)، :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس32565

یا مدیریت MBAمدیریت  :32911-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش اجرایی(فوق لیسانس32909-دکتري)، گرایش مدیریت سیستم ها(فوق لیسانس
یا مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت منابع MBAمدیریت  :32913-دکتري)، کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی(فوق لیسانس

:مدیریت دولتی و32915-دکتري)، یا مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیک(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32914-دکتري)، فوق لیسانسانسانی(
 دکتري)، سیاستگذاري عمومی(فوق لیسانس

 1 مرد / زنایثارگر نوشهر-مازندران هاي وابستهکارشناس آزمایشگاه شیمی شرکت 10491

 10491 يشماره شرایط احراز تحصیلی شغل محل
-دکتري)، :شیمی گرایش شیمی کاربردي(فوق لیسانس30668-دکتري)، (فوق لیسانسلی آشیمی :شیمی گرایش 30665-:شیمی(لیسانس)30664
،:شیمی گرایش شیمی فیزیک(فوق لیسانس31876-دکتري)، :شیمی گرایش شیمی تجزیه(فوق لیسانس31875-:شیمی کاربردي(لیسانس)30684
:مهندسی شیمی گرایش32520-دکتري)، :مهندسی شیمی گرایش محیط زیست(فوق لیسانس32057-:مهندسی شیمی(لیسانس)31879-دکتري)

:مهندسی شیمی گرایش32522-دکتري)، :مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایندها(فوق لیسانس32521-دکتري)، فرایندهاي جداسازي(فوق لیسانس
:مهندسی شیمی32943-دکتري)، :مهندسی شیمی گرایش مهندسی شیمی(فوق لیسانس32942-دکتري)، لیسانس کنترل فرایندهاي شیمیایی(فوق

 دکتري)، :شیمی گرایش شیمی معدنی(فوق لیسانس33017-دکتري)، گرایش مهندسی فرایندها(فوق لیسانس

 1 مرد / زنایثارگر ساري-مازندران هاي وابستهکارشناس حقوقی شرکت 10469

 10469 ياحراز تحصیلی شغل محل شمارهشرایط 
:حقوق31686-دکتري)، :حقوق شرکت هاي تجاري(فوق لیسانس30432-دکتري)، :حقوق خصوصی(فوق لیسانس30431-:حقوق(لیسانس)30417

 ي)دکتر، :حقوق ثبت اسناد و امالك(فوق لیسانس32426-دکتري)، :حقوق محیط زیست(فوق لیسانس32084-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس
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 1 مرد / زنایثارگر بابلسر-مازندران هاي وابستهکارشناس نرم افزار شرکت 10493

 10493 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-:کامپیوترگرایش نرم افزار(لیسانس)31464-:مهندسی فناوري اطالعات(لیسانس)31280-دکتري)، :الگوریتم و محاسبات(فوق لیسانس30091
:مهندسی31887-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش مدیریت سیستم هاي اطالعاتی(فوق لیسانس31873-:مهندسی کامپیوتر(لیسانس)31601

:علوم32173-دکتري)، دسی فناوري اطالعات گرایش معماري سازمانی(فوق لیسانس:مهن31914-دکتري)، کامپیوتر گرایش نرم افزار(فوق لیسانس
:مهندسی تکنولوژي شبکه هاي کامپیوتري گرایش طراحی و پیاده32480-:علمی کاربردي نرم افزار کامپیوتر(لیسانس)32479-کامپیوتر(لیسانس)

،نرم افزار(لیسانس -:مهندسی تکنولوژي کامپیوتر32572-(لیسانس) ICTعاتاطال:علمی کاربردي تکنولوژي ارتباطات و فناوري 32481-سازي(لیسانس)
،:مهندسی تکنولوژي نرم افزار(لیسانس32925-دکتري)، :مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس32822-دکتري)، فوق لیسانس
:مهندسی فناوري اطالعات32939-دکتري)، امنیت اطالعات(فوق لیسانس:مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن یا 32929-دکتري)، فوق لیسانس

مهندسی فناوري :33002-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش رایانش امن(فوق لیسانس32940-دکتري)، گرایش فناوري اطالعات(فوق لیسانس
 دکتري)، گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس )ITاطالعات (

الکترونیک (آب و فاضالب)  -برق مهندس  10494
 1 مرد / زنایثارگر ساري-مازندران هاي وابستهشرکت

 10494 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
،فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش الکترونیک(لیسانس31712-:مهندسی الکترونیک(لیسانس)31160-:مهندسی برق گرایش کنترل(لیسانس)30151
:مهندسی برق گرایش مدارهاي مجتمع32447-:الکترونیک کاربردي(لیسانس)32446-:علمی کاربردي الکترونیک(لیسانس)32444-دکتري)

:مهندسی برق گرایش32450-دکتري)، :مهندسی برق گرایش افزاره هاي میکر و نانو الکترونیک(فوق لیسانس32448-دکتري)، الکترونیک(فوق لیسانس
:مهندسی تکنولوژي برق با گرایش32930-:مهندسی برق بدون گرایش(لیسانس)32908-دکتري)، نیک دیجیتال(فوق لیسانسسیستم هاي الکترو
 دکتري)، و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکی(فوق لیسانس ریزيبرنامه:مهندسی برق گرایش 32938-الکترونیک(لیسانس)

 1 مرد / زنایثارگر رامسر-مازندرانوابستههاي قدرت (آب و فاضالب) شرکت -مهندس برق  10495
 1 مرد / زنایثارگر سوادکوه شمالی-مازندرانهاي وابستهقدرت (آب و فاضالب) شرکت -مهندس برق  10496

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10495 ،10496 

 شرایط احراز تحصیلی:
:مهندسی برق گرایش32429-:مهندسی تکنولوژي برق گرایش قدرت(لیسانس)32427-دکتري)، فوق لیسانس، قدرت(لیسانس -:مهندسی برق 31167

:مهندسی برق بدون32908-دکتري)، :مهندسی قدرت گرایش مدیریت انرژي(فوق لیسانس32433-دکتري)، سیستم هاي قدرت(فوق لیسانس
 گرایش(لیسانس)

 1 مردایثارگر محموداباد-مازندران هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10485
 10485 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

مهندسیعمران گرایش :مهندسی 31267-فوق لیسانس)، :مهندسی عمران گرایش عمران(لیسانس31262-(لیسانس)مهندسی آبعمران گرایش :30873
و گرایش آبعلمی کاربردي عمران :32504-(لیسانس)و فاضالب گرایش آبمهندسی عمران :32129-دکتري)، و فاضالب(فوق لیسانس آب

و سازه هاي مهندسی آبعمران گرایش :مهندسی 32508-و فاضالب(لیسانس) هاي آبشبکه:علمی کاربردي عمران گرایش 32505-(لیسانس)فاضالب
و گرایش آب:مهندسی عمران 32883-دکتري) ،(فوق لیسانسمهندسی عمران گرایش مدیریت منابع آب:32509-دکتري)، هیدرولیکی(فوق لیسانس

-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:عمران 33015-:مهندسی عمران بدون گرایش(لیسانس)32967-دکتري)، سازه هاي هیدرولیکی(فوق لیسانس
–:مهندسی عمران 33040-س)(لیسانعلمی کاربردي آب و فاضالب -:مهندسی عمران 33039-(لیسانس)آب -مهندسی عمران گرایش عمران :33023
،و فاضالب(لیسانس هاي آببرداري از شبکهبهرهعلمی کاربردي  -:مهندسی عمران 33042-فوق لیسانس)، (لیسانسهاي آبیساختمانردي کارب علمی

 فوق لیسانس)
 1 مردایثارگر تنکابن-مازندران هاي وابستهمهندس مکانیک (آب و فاضالب) شرکت 10498

 10498 يتحصیلی شغل محل شمارهشرایط احراز 
:مهندسی مکانیک32936-:مهندسی مکانیک بدون گرایش(لیسانس)32934-دکتري)، :مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژي(فوق لیسانس31906

 :مهندسی مکانیک در حرارت و سیاالت(لیسانس)32937-گرایش حرارت و سیاالت(لیسانس)
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 استان مرکزيآب و فاضالب  هايفهرست شغل محل

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد / زن آزاد اراك-مرکزي هاي وابستهشرکت - GISکارشناس  10499

 1 مرد / زن آزاد ساوه-مرکزي هاي وابستهشرکت - GISکارشناس  10500

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10499 ،10500 

 احراز تحصیلی:شرایط 
و بآمطالعات :سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی گرایش 32476-دکتري)، :مهندسی نقشه برداري گرایش ژیودزي(فوق لیسانس31975

:سنجش از دور و سیستم اطالعات32989-دکتري)، :مهندسی نقشه برداري گرایش سنجش از دور(فوق لیسانس32670-دکتري)، خاك(فوق لیسانس
-دکتري)، :سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی گرایش سنجش از دور(فوق لیسانس32990-دکتري)، افیایی بدون گرایش(فوق لیسانسجغر

:علوم زمین گرایش سنجش از32992-دکتري)، :سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی گرایش سامانه اطالعات جغرافیایی(فوق لیسانس32991
:مهندسی نقشه برداري33022-دکتري)، :مهندسی نقشه برداري گرایش فتوگرامتري(فوق لیسانس33011-دکتري)، ختی(فوق لیسانسدور زمین شنا

 دکتري)، گرایش سیستمهاي اطالعات جغرافیایی(فوق لیسانس

 1 مرد آزاد اراك-مرکزي هاي وابستهکارشناس امور حراست شرکت 10501

 10501 يشمارهشرایط احراز تحصیلی شغل محل 
:مدیریت31034-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت اجرایی(لیسانس31021-:علوم ارتباطات اجتماعی(لیسانس)30735-:علوم اجتماعی(لیسانس)30724

:مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق31495-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-بازرگانی(لیسانس)
:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق32146-دکتري)، :مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی(فوق لیسانس32145-دکتري)، لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع32235-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان هاي دولتی(فوق لیسانس32234-دکتري)، لیسانس
:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32420-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیک(فوق لیسانس32318-دکتري)، وق لیسانسانسانی(ف

:مدیریت دولتی گرایش32455-دکتري)، ژیک(فوق لیسانس:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استرات32436-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهکیفیت و 
:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32549-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد(فوق لیسانس32470-دکتري)، سازمانی(فوق لیسانس رفتار

یا مدیریت کسب و کار گرایش MBAمدیریت  :32911-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش اجرایی(فوق لیسانس32909-دکتري)، پروژه(فوق لیسانس
،یا مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32913-دکتري)، نابع انسانی(فوق لیسانسرفتار سازمانی و م

 دکتري)، یا مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیک(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32914-دکتري)

 2 مرد / زن آزاد اراك-مرکزي هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10502

 1 مرد / زن آزاد فرمهین-مرکزي هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10503

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10502 ،10503 

 شرایط احراز تحصیلی:
-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065-دولتی(لیسانس):مدیریت 31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، :حسابداري(فوق لیسانس30408
:مدیریت32420-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی(فوق لیسانس31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074

:مدیریت بازرگانی گرایش32436-دکتري)، :حسابداري مدیریت(فوق لیسانس32428-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهصنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 
:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32470-دکتري)، :مدیریت گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32439-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسمدیریت استرات

مهندسی مالی و مدیریت:مالی (32571-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس32549-دکتري)، عملکرد(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی و32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-دکتري)، ریسک)(فوق لیسانس

،:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت صنعتی(فوق لیسانس32987-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، مدیریت ریسک(فوق لیسانس
،:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32996-دکتري)، :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازرگانی(فوق لیسانس32988-کتري)د

 :حسابداري گرایش حسابرسی دولتی(لیسانس)32997-دکتري)
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 آب و فاضالب استان مرکزي هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادپذیرشجنس  نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 2 مرد / زن آزاد اراك-مرکزيهاي وابستههاي اقتصادي شرکتکارشناس بررسی 10504

 10504 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:علوم اقتصادي گرایش30746-:علوم اقتصادي گرایش اقتصاد نظري(لیسانس)30745-:علوم اقتصادي گرایش اقتصاد بازرگانی(لیسانس)30743
-دکتري)، (فوق لیسانسریزيبرنامه:علوم اقتصادي گرایش توسعه اقتصادي و 30747-دکتري)، سیستم هاي اقتصادي(فوق لیسانس ریزيبرنامه

:علوم32946-دکتري)، فوق لیسانس، :علوم اقتصادي بدون گرایش(لیسانس32945-دکتري)، :علوم اقتصادي گرایش اقتصاد انرژي(فوق لیسانس32928
 گرایش اقتصاد صنعتی(لیسانس)اقتصادي 

 1 مرد / زن آزاد اراك-مرکزي هاي وابستهکارشناس کنترل پروژه شرکت 10505
 10505 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

:مهندسی صنایع گرایش مدیریت32143-:صنایع(لیسانس)31862-و تحلیل سیستم ها(لیسانس) ریزيبرنامه:مهندسی صنایع گرایش 31237
 :مهندسی صنایع بدون گرایش(لیسانس)32999-دکتري)، فوق لیسانس، پروژه(لیسانس

 1 مرد / زن آزاد فرمهین-مرکزي هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10506
 10506 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

:مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074-:علمی کاربردي حسابداري(لیسانس)30710
-:حسابداري کلیه گرایش ها(لیسانس)32304-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مالی(فوق لیسانس31938-دکتري)، دولتی(فوق لیسانس

:مالی گرایش مهندسی مالی32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-سانس):حسابداري امور مالی(لی32562
حسابداري-حسابرسی-:حسابداري گرایشهاي حسابداري33037-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، و مدیریت ریسک(فوق لیسانس

 دکتري)، مدیریت(فوق لیسانس
 1 مرد / زن آزاد اراك-مرکزي هاي وابستهنرم افزار شرکتکارشناس  10507

 10507 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-:کامپیوترگرایش نرم افزار(لیسانس)31464-:مهندسی فناوري اطالعات(لیسانس)31280-دکتري)، :الگوریتم و محاسبات(فوق لیسانس30091
:مهندسی31887-دکتري)، فناوري اطالعات گرایش مدیریت سیستم هاي اطالعاتی(فوق لیسانس:مهندسی 31873-:مهندسی کامپیوتر(لیسانس)31601

:علوم32173-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش معماري سازمانی(فوق لیسانس31914-دکتري)، کامپیوتر گرایش نرم افزار(فوق لیسانس
:مهندسی تکنولوژي شبکه هاي کامپیوتري گرایش طراحی و پیاده32480-:علمی کاربردي نرم افزار کامپیوتر(لیسانس)32479-کامپیوتر(لیسانس)

،افزار(لیسانس نرم -:مهندسی تکنولوژي کامپیوتر32572-(لیسانس) ICTاطالعات:علمی کاربردي تکنولوژي ارتباطات و فناوري 32481-سازي(لیسانس)
،:مهندسی تکنولوژي نرم افزار(لیسانس32925-دکتري)، :مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس32822-دکتري)، فوق لیسانس
العات:مهندسی فناوري اط32939-دکتري)، :مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن یا امنیت اطالعات(فوق لیسانس32929-دکتري)، فوق لیسانس

مهندسی فناوري :33002-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش رایانش امن(فوق لیسانس32940-دکتري)، گرایش فناوري اطالعات(فوق لیسانس
 دکتري)، گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس )ITاطالعات (

 1 مرد آزاد اراك-مرکزي هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10508
 1 مرد آزاد ساوه-مرکزي هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10509

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10508 ،10509 

 شرایط احراز تحصیلی:
مهندسیعمران گرایش :مهندسی 31267-فوق لیسانس)، :مهندسی عمران گرایش عمران(لیسانس31262-(لیسانس)مهندسی آبعمران گرایش :30873

و گرایش آبعلمی کاربردي عمران :32504-(لیسانس)و فاضالب گرایش آبمهندسی عمران :32129-دکتري)، و فاضالب(فوق لیسانس آب
و سازه هاي مهندسی آبعمران گرایش :مهندسی 32508-و فاضالب(لیسانس) هاي آبشبکه:علمی کاربردي عمران گرایش 32505-(لیسانس)فاضالب

و گرایش آب:مهندسی عمران 32883-دکتري)، (فوق لیسانسمهندسی عمران گرایش مدیریت منابع آب:32509-دکتري)، هیدرولیکی(فوق لیسانس
-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:عمران 33015-:مهندسی عمران بدون گرایش(لیسانس)32967-دکتري)، سازه هاي هیدرولیکی(فوق لیسانس

–:مهندسی عمران 33040-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:مهندسی عمران 33039-لیسانس)(آب -مهندسی عمران گرایش عمران :33023
،و فاضالب(لیسانس هاي آببرداري از شبکهبهرهکاربردي  علمی - عمران مهندسی:33042-)لیسانس فوق، لیسانس(هاي آبیساختمان کاربردي علمی

 فوق لیسانس)
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 فاضالب استان مرکزيآب و  هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد آزاد اراك-مرکزي هاي وابستهمهندس مکانیک (آب و فاضالب) شرکت 10510

 10510 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مهندسی مکانیک32936-بدون گرایش(لیسانس):مهندسی مکانیک 32934-دکتري)، :مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژي(فوق لیسانس31906

 :مهندسی مکانیک در حرارت و سیاالت(لیسانس)32937-گرایش حرارت و سیاالت(لیسانس)
 1 مرد / زنایثارگر اراك-مرکزي هاي وابستهکارشناس اداري شرکت 10511

 10511 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، لیسانسفوق ، :مدیریت اجرایی(لیسانس31021

:مدیریت دولتی گرایش تشکیالت و روش ها(فوق31909-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس31495-صنعتی(لیسانس)
:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق32146-دکتري)، تحول(فوق لیسانس:مدیریت دولتی گرایش مدیریت 31930-دکتري)، لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاري32237-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی(فوق لیسانس32235-دکتري)، لیسانس

:مدیریت اجرایی گرایش32318-دکتري)، اي دولتی(فوق لیسانس:مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان ه32315-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس
:مدیریت بازرگانی32436-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهره:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 32420-دکتري)، مدیریت استراتژیک(فوق لیسانس

:مدیریت بازرگانی32456-دکتري)، رایش رفتار سازمانی(فوق لیسانس:مدیریت دولتی گ32455-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسگرایش مدیریت استرات
:مدیریت صنعتی32549-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد(فوق لیسانس32470-دکتري)، گرایش مدیریت رفتار سازمانی(فوق لیسانس

-دکتري)، گرایش مدیریت رفتاري(فوق لیسانس:مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی 32564-دکتري)، گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس
:مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی32566-دکتري)، :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس32565

یا مدیریت MBAیریت مد :32911-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش اجرایی(فوق لیسانس32909-دکتري)، گرایش مدیریت سیستم ها(فوق لیسانس
یا مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت منابع MBAمدیریت  :32913-دکتري)، کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی(فوق لیسانس

ی و:مدیریت دولت32915-دکتري)، یا مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیک(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32914-دکتري)، انسانی(فوق لیسانس
 دکتري)، سیاستگذاري عمومی(فوق لیسانس

 1 مرد / زنایثارگر اراك-مرکزي هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10502
 10502 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065-دولتی(لیسانس):مدیریت 31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، :حسابداري(فوق لیسانس30408
:مدیریت32420-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی(فوق لیسانس31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074

:مدیریت بازرگانی گرایش32436-دکتري)، :حسابداري مدیریت(فوق لیسانس32428-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهصنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 
:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32470-دکتري)، :مدیریت گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32439-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسمدیریت استرات

مالی (مهندسی مالی و مدیریت:32571-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس32549-دکتري)، عملکرد(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی و32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-دکتري)، ریسک)(فوق لیسانس

،انس:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت صنعتی(فوق لیس32987-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، مدیریت ریسک(فوق لیسانس
،:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32996-دکتري)، :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازرگانی(فوق لیسانس32988-دکتري)
 :حسابداري گرایش حسابرسی دولتی(لیسانس)32997-دکتري)

 1 مردایثارگر اراك-مرکزي هاي وابستهکارشناس منابع آب شرکت 10513
 10513 يتحصیلی شغل محل شمارهشرایط احراز 

-دکتري)، (فوق لیسانسشناسی  گرایش آب:زمین شناسی 30550-:انتقال اب گرایش مهندسی بهره برداري و نگهداري(لیسانس)30119
:مهندسی32106-دکتري)، (فوق لیسانسمنابع آب :مهندسی 31303-دکتري)، و فاضالب(فوق لیسانس مهندسی آبعمران گرایش :مهندسی 31267
علوم :32506-:زمین شناسی گرایش کاربردي(لیسانس)32502-(لیسانس)و فاضالب گرایش آبمهندسی عمران :32129-(لیسانس)گرایش آبعمران 

بآگرایش منابع  مهندسی آبعلوم و  :32510-دکتري)، (فوق لیسانسمهندسی عمران گرایش مدیریت منابع آب:32509-(لیسانس) مهندسی آبو 
و مهندسی آب:32512-دکتري)، (فوق لیسانسمنابع آب  ریزيبرنامهگرایش مدیریت و  مهندسی آبعلوم و  :32511-دکتري)، (فوق لیسانس

،(فوق لیسانسب شناسی آ :32516-دکتري)، (فوق لیسانسمنابع آب گرایش مهندسی  مهندسی آبعلوم و  :32514-دکتري)، فاضالب(فوق لیسانس
-دکتري)، و سازه هاي هیدرولیکی(فوق لیسانس گرایش آب:مهندسی عمران 32883-دکتري)، هیدرولوژي(فوق لیسانس ب شناسیآ :32517-دکتري)
:علوم زمین گرایش زمین32981-دکتري)، زمین شناسی(فوق لیسانس گرایش آب:علوم زمین 32980-:مهندسی عمران بدون گرایش(لیسانس)32967

بهايآعلمی کاربردي  - مهندسی آب:33018-:زمین شناسی بدون گرایش(لیسانس)32994-ي)دکتر، شناسی مهندسی(فوق لیسانس
-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:مهندسی عمران 33039-علمی کاربردي ابهاي سطحی(لیسانس) - مهندسی آب:33019-زیرزمینی(لیسانس)

و هاي آبشبکه کاربردي علمی - عمران مهندسی:33041-)لیسانس فوق، لیسانس(هاي آبیساختمان کاربردي علمی–:مهندسی عمران 33040
 )لیسانس(فاضالب
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 آب و فاضالب استان مرکزي هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مرد / زنایثارگر اراك-مرکزي هاي وابستهکارشناس نرم افزار شرکت 10507

 10507 يتحصیلی شغل محل شمارهشرایط احراز 
-:کامپیوترگرایش نرم افزار(لیسانس)31464-:مهندسی فناوري اطالعات(لیسانس)31280-دکتري)، :الگوریتم و محاسبات(فوق لیسانس30091
:مهندسی31887-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش مدیریت سیستم هاي اطالعاتی(فوق لیسانس31873-:مهندسی کامپیوتر(لیسانس)31601

:علوم32173-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش معماري سازمانی(فوق لیسانس31914-دکتري)، کامپیوتر گرایش نرم افزار(فوق لیسانس
اده:مهندسی تکنولوژي شبکه هاي کامپیوتري گرایش طراحی و پی32480-:علمی کاربردي نرم افزار کامپیوتر(لیسانس)32479-کامپیوتر(لیسانس)

،نرم افزار(لیسانس -:مهندسی تکنولوژي کامپیوتر32572-(لیسانس) ICTاطالعات:علمی کاربردي تکنولوژي ارتباطات و فناوري 32481-سازي(لیسانس)
،:مهندسی تکنولوژي نرم افزار(لیسانس32925-دکتري)، :مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس32822-دکتري)، فوق لیسانس
:مهندسی فناوري اطالعات32939-دکتري)، :مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن یا امنیت اطالعات(فوق لیسانس32929-دکتري)، فوق لیسانس

مهندسی فناوري :33002-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش رایانش امن(فوق لیسانس32940-دکتري)، گرایش فناوري اطالعات(فوق لیسانس
 دکتري)، گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس )IT( اطالعات

 1 مردایثارگر اراك-مرکزي هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10508

 10508 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
مهندسیعمران گرایش :مهندسی 31267-فوق لیسانس)، :مهندسی عمران گرایش عمران(لیسانس31262-(لیسانس)مهندسی آبعمران گرایش :30873

و گرایش آبعلمی کاربردي عمران :32504-(لیسانس)و فاضالب گرایش آبمهندسی عمران :32129-دکتري)، و فاضالب(فوق لیسانس آب
و سازه هاي مهندسی آبعمران گرایش :مهندسی 32508-و فاضالب(لیسانس) هاي آبشبکه:علمی کاربردي عمران گرایش 32505-(لیسانس)فاضالب
و گرایش آب:مهندسی عمران 32883-دکتري)، (فوق لیسانسمهندسی عمران گرایش مدیریت منابع آب:32509-دکتري)، ولیکی(فوق لیسانسهیدر

-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:عمران 33015-:مهندسی عمران بدون گرایش(لیسانس)32967-دکتري)، سازه هاي هیدرولیکی(فوق لیسانس
–:مهندسی عمران 33040-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:مهندسی عمران 33039-(لیسانس)آب -گرایش عمران  مهندسی عمران:33023

،لیسانس(فاضالب و هاي آببرداري از شبکهبهره کاربردي علمی - عمران مهندسی:33042-)لیسانس فوق، لیسانس(هاي آبیساختمان کاربردي علمی
 )لیسانس فوق
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 مشهدآب و فاضالب  هايمحلفهرست شغل 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مرد / زن آزاد مشهد-خراسان رضوي هاي وابستهکارشناس اداري شرکت 10516

 10516 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-بازرگانی(لیسانس):مدیریت 31034-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت اجرایی(لیسانس31021

:مدیریت دولتی گرایش تشکیالت و روش ها(فوق31909-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس31495-صنعتی(لیسانس)
:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق32146-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول(فوق لیسانس31930-دکتري)، لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاري32237-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی(فوق لیسانس32235-دکتري)، لیسانس

:مدیریت اجرایی گرایش32318-دکتري)، نس:مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان هاي دولتی(فوق لیسا32315-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس
:مدیریت بازرگانی32436-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهره:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 32420-دکتري)، مدیریت استراتژیک(فوق لیسانس

:مدیریت بازرگانی32456-دکتري)، ی(فوق لیسانس:مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمان32455-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسگرایش مدیریت استرات
:مدیریت صنعتی32549-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد(فوق لیسانس32470-دکتري)، گرایش مدیریت رفتار سازمانی(فوق لیسانس

-دکتري)، ري(فوق لیسانس:مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت رفتا32564-دکتري)، گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس
:مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی32566-دکتري)، :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس32565

تیا مدیری MBAمدیریت  :32911-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش اجرایی(فوق لیسانس32909-دکتري)، گرایش مدیریت سیستم ها(فوق لیسانس
یا مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت منابع MBAمدیریت  :32913-دکتري)، کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی(فوق لیسانس

:مدیریت دولتی و32915-دکتري)، یا مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیک(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32914-دکتري)، انسانی(فوق لیسانس
 دکتري)، ومی(فوق لیسانسسیاستگذاري عم

 2 مرد آزاد مشهد-خراسان رضوي هاي وابستهکارشناس امور حراست شرکت 10517

 10517 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت31034-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت اجرایی(لیسانس31021-:علوم ارتباطات اجتماعی(لیسانس)30735-:علوم اجتماعی(لیسانس)30724

:مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق31495-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-بازرگانی(لیسانس)
انسانی(فوق :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت منابع32146-دکتري)، :مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی(فوق لیسانس32145-دکتري)، لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع32235-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان هاي دولتی(فوق لیسانس32234-دکتري)، لیسانس

:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32420-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیک(فوق لیسانس32318-دکتري)، انسانی(فوق لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش32455-دکتري)، ژیک(فوق لیسانس:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استرات32436-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهو  کیفیت

:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32549-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد(فوق لیسانس32470-دکتري)، رفتار سازمانی(فوق لیسانس
یا مدیریت کسب و کار گرایش MBAمدیریت  :32911-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش اجرایی(فوق لیسانس32909-دکتري)، پروژه(فوق لیسانس

،یا مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32913-دکتري)، رفتار سازمانی و منابع انسانی(فوق لیسانس
 دکتري)، یا مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیک(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32914-دکتري)

 1 مرد / زن آزاد مشهد-خراسان رضوي هاي وابستهکارشناس بیمه شرکت 10518

 10518 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت مالی32238-دکتري)، فوق لیسانس، و تحلیل سیستم ها(لیسانس ریزيبرنامه:مهندسی صنایع گرایش 31237-:مدیریت بیمه(لیسانس)31035

:امار بیمه اي (اکچویري)(فوق32577-دکتري)، :مدیریت ریسک(فوق لیسانس32422-:بیمه(لیسانس)32421-دکتري)، گرایش بیمه(فوق لیسانس
،:مدیریت بازرگانی گرایش بیمه(فوق لیسانس32963-دکتري)، :مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک(فوق لیسانس32706-دکتري)، لیسانس
 دکتري)، :امار بیمه (بیم سنجی)(فوق لیسانس32965-دکتري)
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 مشهدآب و فاضالب  هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مرد آزاد مشهد-رضويخراسان هاي وابستهقدرت (آب و فاضالب) شرکت -مهندس برق  10519

 10519 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مهندسی برق گرایش32429-:مهندسی تکنولوژي برق گرایش قدرت(لیسانس)32427-دکتري)، فوق لیسانس، قدرت(لیسانس -:مهندسی برق 31167

:مهندسی برق بدون32908-دکتري)، لیسانس :مهندسی قدرت گرایش مدیریت انرژي(فوق32433-دکتري)، سیستم هاي قدرت(فوق لیسانس
 گرایش(لیسانس)

 1 مرد / زن آزاد مشهد-خراسان رضوي هاي وابستهمخابرات شرکت -مهندس برق  10520

 10520 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-تکنولوژي مخابرات انتقال(لیسانس):علمی کاربردي مهندسی 32468-دکتري)، :مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم(فوق لیسانس31972
:مخابرات علمی32483-:کارشناسی کاربردي مخابرات گرایش انتقال(لیسانس)32473-:کارشناسی کاربردي مخابرات گرایش سوییچ(لیسانس)32471

رایش مخابرات امن و:مهندسی برق گ32487-دکتري)، :مهندسی برق گرایش مخابرات میدان و موج(فوق لیسانس32485-کاربردي سوییچ(لیسانس)
:مهندس برق گرایش32552-دکتري)، :مهندسی برق گرایش شبکه هاي مخابراتی(فوق لیسانس32488-دکتري)، رمزنگاري(فوق لیسانس

:مهندسی برق بدون32908-:مهندسی تکنولوژي مخابرات گرایش سوییچ هاي شبکه ثابت(لیسانس)32553-دکتري)، فوق لیسانس، مخابرات(لیسانس
 لیسانس)گرایش(

 1 مرد آزاد مشهد-خراسان رضويهاي وابستهشرکتب و فاضالب ) آمهندس ساختمان ( 10521

 10521 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
،:مهندسی عمران گرایش سازه(لیسانس31888-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی عمران گرایش عمران(لیسانس31262-:ساختمان(لیسانس)30620

:مهندسی عمران گرایش مدیریت32494-:علمی کاربردي ساختمان(لیسانس)32492-:مهندسی اجرایی عمران(لیسانس)32405-دکتري)، لیسانسفوق 
 :مهندسی عمران بدون گرایش(لیسانس)32967-دکتري)، ساخت(فوق لیسانس

 4 مرد آزاد مشهد-رضويخراسان  هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10522

 10522 يتحصیلی شغل محل شمارهشرایط احراز 
مهندسیعمران گرایش :مهندسی 31267-فوق لیسانس)، :مهندسی عمران گرایش عمران(لیسانس31262-(لیسانس)مهندسی آبعمران گرایش :30873

و آبگرایش علمی کاربردي عمران :32504-(لیسانس)و فاضالب گرایش آبمهندسی عمران :32129-دکتري)، و فاضالب(فوق لیسانس آب
و سازه هاي مهندسی آبعمران گرایش :مهندسی 32508-و فاضالب(لیسانس) هاي آبشبکه:علمی کاربردي عمران گرایش 32505-(لیسانس)فاضالب

و گرایش آب:مهندسی عمران 32883-دکتري)، (فوق لیسانسمهندسی عمران گرایش مدیریت منابع آب:32509-دکتري)، هیدرولیکی(فوق لیسانس
-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:عمران 33015-:مهندسی عمران بدون گرایش(لیسانس)32967-دکتري)، درولیکی(فوق لیسانسسازه هاي هی

–:مهندسی عمران 33040-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:مهندسی عمران 33039-(لیسانس)آب -مهندسی عمران گرایش عمران :33023
،فاضالب(لیسانس و هاي آببرداري از شبکهبهره کاربردي علمی - عمران مهندسی:33042-)لیسانس فوق، لیسانس(آبیهاي ساختمان کاربردي علمی

 فوق لیسانس)

 5 مرد آزاد مشهد-خراسان رضوي هاي وابستهمهندس مکانیک (آب و فاضالب) شرکت 10523

 10523 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مهندسی مکانیک32936-:مهندسی مکانیک بدون گرایش(لیسانس)32934-دکتري)، گرایش تبدیل انرژي(فوق لیسانس:مهندسی مکانیک 31906

 :مهندسی مکانیک در حرارت و سیاالت(لیسانس)32937-گرایش حرارت و سیاالت(لیسانس)
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 مشهدآب و فاضالب  هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مردایثارگر مشهد-خراسان رضويهاي وابستهشرکتب و فاضالب ) آمهندس ساختمان ( 10521

 10521 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
،:مهندسی عمران گرایش سازه(لیسانس31888-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی عمران گرایش عمران(لیسانس31262-:ساختمان(لیسانس)30620

:مهندسی عمران گرایش مدیریت32494-:علمی کاربردي ساختمان(لیسانس)32492-:مهندسی اجرایی عمران(لیسانس)32405-دکتري)، لیسانسفوق 
 :مهندسی عمران بدون گرایش(لیسانس)32967-دکتري)، ساخت(فوق لیسانس

 2 مردایثارگر مشهد-خراسان رضوي هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10522

 10522 يتحصیلی شغل محل شماره شرایط احراز
مهندسیعمران گرایش :مهندسی 31267-فوق لیسانس)، :مهندسی عمران گرایش عمران(لیسانس31262-(لیسانس)مهندسی آبعمران گرایش :30873

و آبگرایش علمی کاربردي عمران :32504-(لیسانس)و فاضالب گرایش آبمهندسی عمران :32129-دکتري)، و فاضالب(فوق لیسانس آب
و سازه هاي مهندسی آبعمران گرایش :مهندسی 32508-و فاضالب(لیسانس) هاي آبشبکه:علمی کاربردي عمران گرایش 32505-(لیسانس)فاضالب

و گرایش آب:مهندسی عمران 32883-دکتري)، (فوق لیسانسمهندسی عمران گرایش مدیریت منابع آب:32509-دکتري)، هیدرولیکی(فوق لیسانس
-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:عمران 33015-:مهندسی عمران بدون گرایش(لیسانس)32967-دکتري)، سازه هاي هیدرولیکی(فوق لیسانس

–:مهندسی عمران 33040-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:مهندسی عمران 33039-(لیسانس)آب -مهندسی عمران گرایش عمران :33023
،لیسانس(فاضالب و هاي آببرداري از شبکهبهره کاربردي علمی - عمران مهندسی:33042-)لیسانس فوق، لیسانس(هاي آبیساختمان کاربردي علمی
 )لیسانس فوق

 3 مردایثارگر مشهد-خراسان رضوي هاي وابستهمهندس مکانیک (آب و فاضالب) شرکت 10523

 10523 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مهندسی مکانیک32936-:مهندسی مکانیک بدون گرایش(لیسانس)32934-دکتري)، :مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژي(فوق لیسانس31906

 :مهندسی مکانیک در حرارت و سیاالت(لیسانس)32937-گرایش حرارت و سیاالت(لیسانس)
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 آب و فاضالب استان هرمزگان هايفهرست شغل محل
 گیرد.، صرفاً از میان افراد بومی همان استان صورت میهاجذب و استخدام در این شغل محل شرایط اختصاصی:

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد / زن آزاد بندرعباس-هرمزگان هاي وابستهشرکت - GISکارشناس  10527

 10527 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
و بآمطالعات :سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی گرایش 32476-دکتري)، برداري گرایش ژیودزي(فوق لیسانس :مهندسی نقشه31975

:سنجش از دور و سیستم اطالعات32989-دکتري)، :مهندسی نقشه برداري گرایش سنجش از دور(فوق لیسانس32670-دکتري)، خاك(فوق لیسانس
-دکتري)، :سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی گرایش سنجش از دور(فوق لیسانس32990-دکتري)، جغرافیایی بدون گرایش(فوق لیسانس

:علوم زمین گرایش سنجش از32992-دکتري)، :سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی گرایش سامانه اطالعات جغرافیایی(فوق لیسانس32991
:مهندسی نقشه برداري33022-دکتري)، هندسی نقشه برداري گرایش فتوگرامتري(فوق لیسانس:م33011-دکتري)، دور زمین شناختی(فوق لیسانس

 دکتري)، گرایش سیستمهاي اطالعات جغرافیایی(فوق لیسانس
 1 مرد / زن آزاد بندرعباس-هرمزگان هاي وابستهکارشناس اداري شرکت 10528

 10528 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، فوق لیسانس، اجرایی(لیسانس:مدیریت 31021

:مدیریت دولتی گرایش تشکیالت و روش ها(فوق31909-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس31495-صنعتی(لیسانس)
:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق32146-دکتري)، دولتی گرایش مدیریت تحول(فوق لیسانس:مدیریت 31930-دکتري)، لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاري32237-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی(فوق لیسانس32235-دکتري)، لیسانس

:مدیریت اجرایی گرایش32318-دکتري)، رایش طراحی سازمان هاي دولتی(فوق لیسانس:مدیریت دولتی گ32315-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس
:مدیریت بازرگانی32436-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهره:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 32420-دکتري)، مدیریت استراتژیک(فوق لیسانس

:مدیریت بازرگانی32456-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی(فوق لیسانس32455-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسگرایش مدیریت استرات
:مدیریت صنعتی32549-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد(فوق لیسانس32470-دکتري)، گرایش مدیریت رفتار سازمانی(فوق لیسانس

-دکتري)، ست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت رفتاري(فوق لیسانس:مدیریت سیا32564-دکتري)، گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس
:مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی32566-دکتري)، :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس32565

یا مدیریت MBAمدیریت  :32911-دکتري)، س:مدیریت اجرایی گرایش اجرایی(فوق لیسان32909-دکتري)، گرایش مدیریت سیستم ها(فوق لیسانس
یا مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت منابع MBAمدیریت  :32913-دکتري)، کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی(فوق لیسانس

:مدیریت دولتی و32915-دکتري)، یا مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیک(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32914-دکتري)، انسانی(فوق لیسانس
 دکتري)، سیاستگذاري عمومی(فوق لیسانس

 1 مرد آزاد جاسک-هرمزگان هاي وابستهکارشناس آزمایشگاه شیمی شرکت 10529

 10529 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-دکتري)، گرایش شیمی کاربردي(فوق لیسانس:شیمی 30668-دکتري)، (فوق لیسانسلی آشیمی :شیمی گرایش 30665-:شیمی(لیسانس)30664
،:شیمی گرایش شیمی فیزیک(فوق لیسانس31876-دکتري)، :شیمی گرایش شیمی تجزیه(فوق لیسانس31875-:شیمی کاربردي(لیسانس)30684
گرایش:مهندسی شیمی 32520-دکتري)، :مهندسی شیمی گرایش محیط زیست(فوق لیسانس32057-:مهندسی شیمی(لیسانس)31879-دکتري)

:مهندسی شیمی گرایش32522-دکتري)، :مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایندها(فوق لیسانس32521-دکتري)، فرایندهاي جداسازي(فوق لیسانس
:مهندسی شیمی32943-دکتري)، :مهندسی شیمی گرایش مهندسی شیمی(فوق لیسانس32942-دکتري)، کنترل فرایندهاي شیمیایی(فوق لیسانس

 دکتري)، :شیمی گرایش شیمی معدنی(فوق لیسانس33017-دکتري)، فرایندها(فوق لیسانسگرایش مهندسی 
 1 مرد آزاد بندرلنگه-هرمزگان هاي وابستهکارشناس حقوقی شرکت 10530
 1 مرد آزاد میناب-هرمزگان هاي وابستهکارشناس حقوقی شرکت 10531

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10530 ،10531 

 شرایط احراز تحصیلی:
:حقوق31686-دکتري)، :حقوق شرکت هاي تجاري(فوق لیسانس30432-دکتري)، :حقوق خصوصی(فوق لیسانس30431-:حقوق(لیسانس)30417

 دکتري)، :حقوق ثبت اسناد و امالك(فوق لیسانس32426-دکتري)، :حقوق محیط زیست(فوق لیسانس32084-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس
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 آب و فاضالب استان هرمزگان هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد / زن آزاد بندرعباس-هرمزگان هاي وابستهکارشناس روابط عمومی شرکت 10532

 10532 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:علوم اجتماعی گرایش پژوهش علوم اجتماعی(فوق30727-:روزنامه نگاري(لیسانس)30525-دکتري)، فوق لیسانس، :روابط عمومی(لیسانس30503
:مطالعات فرهنگی و31116-:علوم ارتباطات اجتماعی(لیسانس)30735-:علوم اجتماعی گرایش روابط عمومی(لیسانس)30731-دکتري)، لیسانس

:علوم اجتماعی گرایش ارتباطات31905-شگري علوم اجتماعی(لیسانس):علوم اجتماعی گرایش پژوه31638-دکتري)، رسانه(فوق لیسانس
:علوم ارتباطات32976-دکتري)، :فرهنگ و رسانه(فوق لیسانس32443-:علوم اجتماعی گرایش روزنامه نگاري(لیسانس)32440-اجتماعی(لیسانس)

-دکتري)، اجتماعی،تبلیغ و ارتباطات فرهنگی)(فوق لیسانس اجتماعی گرایش هاي (علوم ارتباطات اجتماعی، روزنامه نگاري، تحقیق در ارتباطات
 :علوم اجتماعی بدون گرایش(لیسانس)33013

 1 مرد / زن آزاد بندرلنگه-هرمزگان هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10533
 10533 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

:مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی31912-دکتري)، فوق لیسانس، مالی(لیسانس:مدیریت 31074-:علمی کاربردي حسابداري(لیسانس)30710
-:حسابداري کلیه گرایش ها(لیسانس)32304-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مالی(فوق لیسانس31938-دکتري)، دولتی(فوق لیسانس

:مالی گرایش مهندسی مالی32706-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس:مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی 32700-:حسابداري امور مالی(لیسانس)32562
حسابداري-حسابرسی-:حسابداري گرایشهاي حسابداري33037-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، و مدیریت ریسک(فوق لیسانس

 دکتري)، مدیریت(فوق لیسانس

الکترونیک (آب و فاضالب)  -مهندس برق  10534
 1 مرد آزاد بستک-هرمزگان هاي وابستهشرکت

 10534 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
،فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش الکترونیک(لیسانس31712-:مهندسی الکترونیک(لیسانس)31160-:مهندسی برق گرایش کنترل(لیسانس)30151
:مهندسی برق گرایش مدارهاي مجتمع32447-کاربردي(لیسانس):الکترونیک 32446-:علمی کاربردي الکترونیک(لیسانس)32444-دکتري)

:مهندسی برق گرایش32450-دکتري)، :مهندسی برق گرایش افزاره هاي میکر و نانو الکترونیک(فوق لیسانس32448-دکتري)، الکترونیک(فوق لیسانس
:مهندسی تکنولوژي برق با گرایش32930-یسانس):مهندسی برق بدون گرایش(ل32908-دکتري)، سیستم هاي الکترونیک دیجیتال(فوق لیسانس

 دکتري)، و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکی(فوق لیسانس ریزيبرنامه:مهندسی برق گرایش 32938-الکترونیک(لیسانس)
 1 مرد آزاد بستک-هرمزگان هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10535
 1 مرد آزاد خمیربندر -هرمزگان هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10536
 3 مرد آزاد بندرعباس-هرمزگان هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10537
 1 مرد / زن آزاد بندرعباس-هرمزگان هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10538
 1 مرد آزاد پارسیان-هرمزگان هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10539
 1 مرد آزاد جاسک-هرمزگان هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10540

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10535 ،10536 ،10537 ،10538 ،10539 ،10540 

 شرایط احراز تحصیلی:
مهندسیعمران گرایش :مهندسی 31267-فوق لیسانس)، :مهندسی عمران گرایش عمران(لیسانس31262-(لیسانس)مهندسی آبعمران گرایش :30873

و گرایش آبعلمی کاربردي عمران :32504-(لیسانس)و فاضالب گرایش آبمهندسی عمران :32129-دکتري)، و فاضالب(فوق لیسانس آب
و سازه هاي مهندسی آبعمران گرایش :مهندسی 32508-و فاضالب(لیسانس) هاي آبشبکه:علمی کاربردي عمران گرایش 32505-(لیسانس)فاضالب

و گرایش آب:مهندسی عمران 32883-دکتري)، (فوق لیسانسمهندسی عمران گرایش مدیریت منابع آب:32509-ري)دکت، هیدرولیکی(فوق لیسانس
-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:عمران 33015-:مهندسی عمران بدون گرایش(لیسانس)32967-دکتري)، سازه هاي هیدرولیکی(فوق لیسانس

–:مهندسی عمران 33040-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:مهندسی عمران 33039-انس)(لیسآب -مهندسی عمران گرایش عمران :33023
،ب(لیسانسفاضال و هاي آببرداري از شبکهبهره کاربردي علمی - عمران مهندسی:33042-)لیسانس فوق، لیسانس(هاي آبیساختمان کاربردي علمی

 فوق لیسانس)
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 استان هرمزگانآب و فاضالب  هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد / زنایثارگر بندرعباس-هرمزگان هاي وابستهکارشناس آزمایشگاه شیمی شرکت 10541

 10541 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-دکتري)، :شیمی گرایش شیمی کاربردي(فوق لیسانس30668-دکتري)، (فوق لیسانسلی آشیمی :شیمی گرایش 30665-:شیمی(لیسانس)30664
،:شیمی گرایش شیمی فیزیک(فوق لیسانس31876-دکتري)، :شیمی گرایش شیمی تجزیه(فوق لیسانس31875-:شیمی کاربردي(لیسانس)30684
:مهندسی شیمی گرایش32520-دکتري)، :مهندسی شیمی گرایش محیط زیست(فوق لیسانس32057-:مهندسی شیمی(لیسانس)31879-دکتري)

:مهندسی شیمی گرایش32522-دکتري)، :مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایندها(فوق لیسانس32521-دکتري)، فرایندهاي جداسازي(فوق لیسانس
می:مهندسی شی32943-دکتري)، :مهندسی شیمی گرایش مهندسی شیمی(فوق لیسانس32942-دکتري)، کنترل فرایندهاي شیمیایی(فوق لیسانس
 دکتري)، :شیمی گرایش شیمی معدنی(فوق لیسانس33017-دکتري)، گرایش مهندسی فرایندها(فوق لیسانس

 1 مرد / زنایثارگر بندرعباس-هرمزگان هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10542

 10542 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی31912-دکتري)، فوق لیسانس، مالی(لیسانس:مدیریت 31074-:علمی کاربردي حسابداري(لیسانس)30710

-:حسابداري کلیه گرایش ها(لیسانس)32304-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مالی(فوق لیسانس31938-دکتري)، دولتی(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی32706-دکتري)، (فوق لیسانس:مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی32700-:حسابداري امور مالی(لیسانس)32562

حسابداري-حسابرسی-:حسابداري گرایشهاي حسابداري33037-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، و مدیریت ریسک(فوق لیسانس
 دکتري)، مدیریت(فوق لیسانس

10543 
الکترونیک (آب و فاضالب)  -مهندس برق 

 هاي وابستهشرکت
 1 مردایثارگر میناب-هرمزگان

 10543 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
،فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش الکترونیک(لیسانس31712-:مهندسی الکترونیک(لیسانس)31160-:مهندسی برق گرایش کنترل(لیسانس)30151
:مهندسی برق گرایش مدارهاي مجتمع32447-کاربردي(لیسانس):الکترونیک 32446-:علمی کاربردي الکترونیک(لیسانس)32444-دکتري)

:مهندسی برق گرایش32450-دکتري)، :مهندسی برق گرایش افزاره هاي میکر و نانو الکترونیک(فوق لیسانس32448-دکتري)، الکترونیک(فوق لیسانس
:مهندسی تکنولوژي برق با گرایش32930-یسانس):مهندسی برق بدون گرایش(ل32908-دکتري)، سیستم هاي الکترونیک دیجیتال(فوق لیسانس

 دکتري)، و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکی(فوق لیسانس ریزيبرنامه:مهندسی برق گرایش 32938-الکترونیک(لیسانس)

 1 مرد / زنایثارگر بندرعباس-هرمزگان هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10538

 1 مردایثارگر بندرعباس-هرمزگان هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10537

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10538 ،10537 

 شرایط احراز تحصیلی:
مهندسیعمران گرایش :مهندسی 31267-فوق لیسانس)، :مهندسی عمران گرایش عمران(لیسانس31262-(لیسانس)مهندسی آبعمران گرایش :30873

و گرایش آبعلمی کاربردي عمران :32504-(لیسانس)و فاضالب گرایش آبمهندسی عمران :32129-دکتري)، و فاضالب(فوق لیسانس آب
و سازه هاي مهندسی آبعمران گرایش :مهندسی 32508-و فاضالب(لیسانس) هاي آبشبکه:علمی کاربردي عمران گرایش 32505-(لیسانس)فاضالب

و گرایش آب:مهندسی عمران 32883-دکتري)، (فوق لیسانسمهندسی عمران گرایش مدیریت منابع آب:32509-دکتري)، هیدرولیکی(فوق لیسانس
-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:عمران 33015-:مهندسی عمران بدون گرایش(لیسانس)32967-دکتري)، سازه هاي هیدرولیکی(فوق لیسانس

–:مهندسی عمران 33040-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:مهندسی عمران 33039-لیسانس)(آب -مهندسی عمران گرایش عمران :33023
،و فاضالب(لیسانس هاي آببرداري از شبکهبهره کاربردي علمی - عمران مهندسی:33042-)لیسانس فوق، لیسانس(هاي آبیساختمان کاربردي علمی

 فوق لیسانس)
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 استان همدانآب و فاضالب  هايفهرست شغل محل

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد / زن آزاد مالیر-همدان هاي وابستهشرکت - GISکارشناس  10546

 1 مرد / زن آزاد همدان-همدان هاي وابستهشرکت - GISکارشناس  10547

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10546 ،10547 
 احراز تحصیلی: شرایط
و بآمطالعات :سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی گرایش 32476-دکتري)، :مهندسی نقشه برداري گرایش ژیودزي(فوق لیسانس31975

:سنجش از دور و سیستم اطالعات32989-دکتري)، :مهندسی نقشه برداري گرایش سنجش از دور(فوق لیسانس32670-دکتري)، خاك(فوق لیسانس
-دکتري)، :سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی گرایش سنجش از دور(فوق لیسانس32990-دکتري)، رافیایی بدون گرایش(فوق لیسانسجغ

:علوم زمین گرایش سنجش از32992-دکتري)، :سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافیایی گرایش سامانه اطالعات جغرافیایی(فوق لیسانس32991
:مهندسی نقشه برداري33022-دکتري)، :مهندسی نقشه برداري گرایش فتوگرامتري(فوق لیسانس33011-دکتري)، اختی(فوق لیسانسدور زمین شن

 دکتري)، گرایش سیستمهاي اطالعات جغرافیایی(فوق لیسانس

 1 مرد آزاد همدان-همدانهاي وابستهحراست (آب و فاضالب) شرکت ITکارشناس  10548

 10548 يتحصیلی شغل محل شمارهشرایط احراز 
:مهندسی فناوري31280-:مهندسی تکنولوژي نرم افزار کامپیوتر(لیسانس)31206-دکتري)، :الگوریتم و محاسبات(فوق لیسانس30091

،لیسانس:مهندسی فناوري اطالعات گرایش مدیریت سیستم هاي اطالعاتی(فوق 31873-:مهندسی کامپیوتر(لیسانس)31601-اطالعات(لیسانس)
:مهندسی فناوري اطالعات گرایش معماري سازمانی(فوق31914-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار(لیسانس31887-دکتري)
-:علوم کامپیوتر(لیسانس)32173-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس31915-دکتري)، لیسانس
-:مهندسی تکنولوژي شبکه هاي کامپیوتري گرایش طراحی و پیاده سازي(لیسانس)32480-می کاربردي نرم افزار کامپیوتر(لیسانس):عل32479
-دکتري)، نرم افزار(فوق لیسانس -:مهندسی تکنولوژي کامپیوتر32572-(لیسانس) ICTاطالعات:علمی کاربردي تکنولوژي ارتباطات و فناوري 32481
-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی تکنولوژي نرم افزار(لیسانس32925-دکتري)، یوتر گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس:مهندسی کامپ32822
:مهندسی فناوري اطالعات گرایش فناوري اطالعات(فوق32939-دکتري)، :مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن یا امنیت اطالعات(فوق لیسانس32929
 دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش رایانش امن(فوق لیسانس32940-دکتري)، لیسانس

 1 مرد / زن آزاد همدان-همدان هاي وابستهکارشناس اداري شرکت 10549

 10549 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت31065-دولتی(لیسانس):مدیریت 31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت اجرایی(لیسانس31021

:مدیریت دولتی گرایش تشکیالت و روش ها(فوق31909-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس31495-صنعتی(لیسانس)
منابع انسانی(فوق :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت32146-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول(فوق لیسانس31930-دکتري)، لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاري32237-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی(فوق لیسانس32235-دکتري)، لیسانس

:مدیریت اجرایی گرایش32318-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان هاي دولتی(فوق لیسانس32315-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس
:مدیریت بازرگانی32436-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهره:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 32420-دکتري)، مدیریت استراتژیک(فوق لیسانس

رگانی:مدیریت باز32456-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی(فوق لیسانس32455-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسگرایش مدیریت استرات
:مدیریت صنعتی32549-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد(فوق لیسانس32470-دکتري)، گرایش مدیریت رفتار سازمانی(فوق لیسانس

-دکتري)، :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت رفتاري(فوق لیسانس32564-دکتري)، گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس
:مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی32566-دکتري)، است گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس:مدیریت سی32565

یا مدیریت MBAمدیریت  :32911-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش اجرایی(فوق لیسانس32909-دکتري)، گرایش مدیریت سیستم ها(فوق لیسانس
یا مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت منابع MBAمدیریت  :32913-دکتري)، بع انسانی(فوق لیسانسکسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منا

:مدیریت دولتی و32915-دکتري)، یا مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیک(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32914-دکتري)، انسانی(فوق لیسانس
 دکتري)، سیاستگذاري عمومی(فوق لیسانس
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 آب و فاضالب استان همدان هايشغل محلفهرست ادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

هاي کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژي شرکت 10550
 1 مرد / زن آزاد همدان-همدان وابسته

 10550 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:میکروبیولوژي علوم ازمایشگاهی32523-دکتري)، میکروبیولوژي(فوق لیسانس :زیست شناسی گرایش31747-:علوم ازمایشگاهی(لیسانس)30721

:زیست شناسی سلولی و مولکولی33024-دکتري)، :زیست شناسی بدون گرایش(فوق لیسانس32993-دکتري)، گرایش میکروب شناسی(فوق لیسانس
 گرایش میکروبیولوژي(لیسانس)

 1 مرد / زن آزاد تویسرکان-همدان هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10551

 1 مرد / زن آزاد نهاوند-همدان هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10552

 1 مرد / زن آزاد همدان-همدان هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10553

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10551 ،10552 ،10553 

 احراز تحصیلی:شرایط 
-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، :حسابداري(فوق لیسانس30408
:مدیریت32420-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی(فوق لیسانس31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074
:مدیریت بازرگانی گرایش32436-دکتري)، :حسابداري مدیریت(فوق لیسانس32428-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهی گرایش مدیریت کیفیت و صنعت

:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32470-دکتري)، :مدیریت گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32439-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسمدیریت استرات
:مالی (مهندسی مالی و مدیریت32571-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس32549-دکتري)، رد(فوق لیسانسعملک

:مالی گرایش مهندسی مالی و32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-دکتري)، ریسک)(فوق لیسانس
،:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت صنعتی(فوق لیسانس32987-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-کتري)د، مدیریت ریسک(فوق لیسانس

،:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32996-دکتري)، :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازرگانی(فوق لیسانس32988-دکتري)
 دولتی(لیسانس):حسابداري گرایش حسابرسی 32997-دکتري)

 1 مرد / زن آزاد مالیر-همدان هاي وابستهریزي شرکتکارشناس برنامه 10554

 10554 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مهندسی صنایع31240-دکتري)، و تحلیل سیستم ها(فوق لیسانس ریزيبرنامه:مهندسی صنایع گرایش 31237-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065

:مدیریت صنعتی کلیه گرایش31698-:مهندسی صنایع کلیه گرایش ها(لیسانس)31593-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهگرایش مدیریت سیستم و 
مدیریت :مهندسی صنایع گرایش32143-دکتري)، :مهندسی صنایع گرایش بهینه سازي سیستم ها(فوق لیسانس32142-دکتري)، ها(فوق لیسانس

 دکتري)، پروژه(فوق لیسانس

 1 مرد / زن آزاد مالیر-همدان هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10555

 3 مرد / زن آزاد همدان-همدان هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10556

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10555 ،10556 

 شرایط احراز تحصیلی:
:مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074-کاربردي حسابداري(لیسانس) :علمی30710

-:حسابداري کلیه گرایش ها(لیسانس)32304-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مالی(فوق لیسانس31938-دکتري)، دولتی(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-:حسابداري امور مالی(لیسانس)32562

حسابداري-حسابرسی-:حسابداري گرایشهاي حسابداري33037-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، و مدیریت ریسک(فوق لیسانس
 دکتري)، مدیریت(فوق لیسانس
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 آب و فاضالب استان همدان هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 2 مرد آزاد بهار-همدان هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10557

 1 مرد آزاد رزن-همدان هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10558

 1 مرد آزاد فامنین-همدان هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10559

 1 مرد آزاد نهاوند-همدان هاي وابستهعمران شرکتمهندس  10560

 5 مرد آزاد همدان-همدان هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10561

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10557 ،10558 ،10559 ،10560 ،10561 

 شرایط احراز تحصیلی:
مهندسیعمران گرایش :مهندسی 31267-فوق لیسانس)، :مهندسی عمران گرایش عمران(لیسانس31262-(لیسانس)مهندسی آبعمران گرایش :30873

و گرایش آبعلمی کاربردي عمران :32504-(لیسانس)و فاضالب گرایش آبمهندسی عمران :32129-دکتري)، و فاضالب(فوق لیسانس آب
و سازه هاي مهندسی آبعمران گرایش :مهندسی 32508-و فاضالب(لیسانس) هاي آبشبکه:علمی کاربردي عمران گرایش 32505-(لیسانس)فاضالب

و گرایش آب:مهندسی عمران 32883-دکتري)، (فوق لیسانسمهندسی عمران گرایش مدیریت منابع آب:32509-دکتري)، هیدرولیکی(فوق لیسانس
-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:عمران 33015-گرایش(لیسانس):مهندسی عمران بدون 32967-دکتري)، سازه هاي هیدرولیکی(فوق لیسانس

–:مهندسی عمران 33040-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:مهندسی عمران 33039-(لیسانس)آب -مهندسی عمران گرایش عمران :33023
،و فاضالب(لیسانس هاي آببرداري از شبکهبهرهی کاربردي علم - عمران مهندسی:33042-)لیسانس فوق، لیسانس(هاي آبیساختمان کاربردي علمی

 فوق لیسانس)

 1 مرد آزاد بادآاسد-همدان هاي وابستهمهندس مکانیک (آب و فاضالب) شرکت 10562

 1 مرد آزاد مالیر-همدان هاي وابستهمهندس مکانیک (آب و فاضالب) شرکت 10563

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10562 ،10563 

 شرایط احراز تحصیلی:
:مهندسی مکانیک32936-:مهندسی مکانیک بدون گرایش(لیسانس)32934-دکتري)، :مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژي(فوق لیسانس31906

 :مهندسی مکانیک در حرارت و سیاالت(لیسانس)32937-گرایش حرارت و سیاالت(لیسانس)

 1 مرد / زنایثارگر بادآاسد-همدان هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10564

 10564 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، :حسابداري(فوق لیسانس30408
:مدیریت32420-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی(فوق لیسانس31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074

:مدیریت بازرگانی گرایش32436-دکتري)، :حسابداري مدیریت(فوق لیسانس32428-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهصنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 
:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32470-دکتري)، :مدیریت گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32439-دکتري)، انسژیک(فوق لیسمدیریت استرات

:مالی (مهندسی مالی و مدیریت32571-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس32549-دکتري)، عملکرد(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی و32706-دکتري)، گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس:مدیریت دولتی 32700-دکتري)، ریسک)(فوق لیسانس

،:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت صنعتی(فوق لیسانس32987-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، مدیریت ریسک(فوق لیسانس
،:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32996-ري)دکت، :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازرگانی(فوق لیسانس32988-دکتري)
 :حسابداري گرایش حسابرسی دولتی(لیسانس)32997-دکتري)
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 آب و فاضالب استان همدان هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مردایثارگر تویسرکان-همدان هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10565

 1 مردایثارگر کبودراهنگ-همدان هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10566

 1 مرد / زنایثارگر مالیر-همدان هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10567

 2 مردایثارگر همدان-همدان هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10561

 1 مرد / زنایثارگر همدان-همدان هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10569

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10565 ،10566 ،10567 ،10561 ،10569 

 شرایط احراز تحصیلی:
مهندسیعمران گرایش :مهندسی 31267-فوق لیسانس)، :مهندسی عمران گرایش عمران(لیسانس31262-(لیسانس)مهندسی آبعمران گرایش :30873

و گرایش آبعلمی کاربردي عمران :32504-(لیسانس)و فاضالب گرایش آبمهندسی عمران :32129-دکتري)، و فاضالب(فوق لیسانس آب
و سازه هاي مهندسی آبعمران گرایش :مهندسی 32508-و فاضالب(لیسانس) هاي آبشبکه:علمی کاربردي عمران گرایش 32505-(لیسانس)فاضالب

و گرایش آب:مهندسی عمران 32883-دکتري)، (فوق لیسانسمهندسی عمران گرایش مدیریت منابع آب:32509-دکتري)، هیدرولیکی(فوق لیسانس
-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:عمران 33015-:مهندسی عمران بدون گرایش(لیسانس)32967-دکتري)، سازه هاي هیدرولیکی(فوق لیسانس

–:مهندسی عمران 33040-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:مهندسی عمران 33039-لیسانس)(آب -مهندسی عمران گرایش عمران :33023

،لیسانس(فاضالب و هاي آببرداري از شبکهبهره کاربردي علمی - عمران مهندسی:33042-)لیسانس فوق، لیسانس(هاي آبیساختمان کاربردي علمی
 )لیسانس فوق
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 استان یزدآب و فاضالب  هايفهرست شغل محل

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 2 مرد / زن آزاد یزد-یزد هاي وابستهکارشناس اداري شرکت 10570

 10570 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت31065-دولتی(لیسانس):مدیریت 31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت اجرایی(لیسانس31021

:مدیریت دولتی گرایش تشکیالت و روش ها(فوق31909-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس31495-صنعتی(لیسانس)
منابع انسانی(فوق :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت32146-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول(فوق لیسانس31930-دکتري)، لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاري32237-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی(فوق لیسانس32235-دکتري)، لیسانس

:مدیریت اجرایی گرایش32318-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان هاي دولتی(فوق لیسانس32315-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس
:مدیریت بازرگانی32436-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهره:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 32420-دکتري)، یت استراتژیک(فوق لیسانسمدیر

بازرگانی:مدیریت 32456-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی(فوق لیسانس32455-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسگرایش مدیریت استرات
:مدیریت صنعتی32549-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد(فوق لیسانس32470-دکتري)، گرایش مدیریت رفتار سازمانی(فوق لیسانس

-دکتري)، :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت رفتاري(فوق لیسانس32564-دکتري)، گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس
:مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی32566-دکتري)، سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس :مدیریت32565

یا مدیریت MBAمدیریت  :32911-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش اجرایی(فوق لیسانس32909-دکتري)، گرایش مدیریت سیستم ها(فوق لیسانس
یا مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت منابع MBAمدیریت  :32913-دکتري)، منابع انسانی(فوق لیسانسکسب و کار گرایش رفتار سازمانی و 

:مدیریت دولتی و32915-دکتري)، یا مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیک(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32914-دکتري)، انسانی(فوق لیسانس
 دکتري)، سیاستگذاري عمومی(فوق لیسانس

 1 مرد آزاد یزد-یزد هاي وابستهناس آزمایشگاه شیمی شرکتکارش 10571

 10571 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-دکتري)، :شیمی گرایش شیمی کاربردي(فوق لیسانس30668-دکتري)، (فوق لیسانسلی آشیمی :شیمی گرایش 30665-:شیمی(لیسانس)30664
،:شیمی گرایش شیمی فیزیک(فوق لیسانس31876-دکتري)، شیمی تجزیه(فوق لیسانس:شیمی گرایش 31875-:شیمی کاربردي(لیسانس)30684
:مهندسی شیمی گرایش32520-دکتري)، :مهندسی شیمی گرایش محیط زیست(فوق لیسانس32057-:مهندسی شیمی(لیسانس)31879-دکتري)

:مهندسی شیمی گرایش32522-دکتري)، فوق لیسانس:مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایندها(32521-دکتري)، فرایندهاي جداسازي(فوق لیسانس
:مهندسی شیمی32943-دکتري)، :مهندسی شیمی گرایش مهندسی شیمی(فوق لیسانس32942-دکتري)، کنترل فرایندهاي شیمیایی(فوق لیسانس
 دکتري)، :شیمی گرایش شیمی معدنی(فوق لیسانس33017-دکتري)، گرایش مهندسی فرایندها(فوق لیسانس

 1 مرد / زن آزاد یزد-یزد هاي وابستهکارشناس آمار شرکت 10572

 10572 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
مارآمار گرایش آ :32977-دکتري)، فوق لیسانس، :امار و کاربردها(لیسانس32435-دکتري)، :امار ریاضی(فوق لیسانس30022-:امار(لیسانس)30018
 دکتري)، (فوق لیسانسریاضی 

 1 مرد آزاد یزد-یزد هاي وابستهکارشناس امور حراست شرکت 10573

 10573 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت31034-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت اجرایی(لیسانس31021-:علوم ارتباطات اجتماعی(لیسانس)30735-:علوم اجتماعی(لیسانس)30724

:مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق31495-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065-دولتی(لیسانس):مدیریت 31051-بازرگانی(لیسانس)
:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق32146-دکتري)، :مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی(فوق لیسانس32145-دکتري)، لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع32235-دکتري)، ش طراحی سازمان هاي دولتی(فوق لیسانس:مدیریت دولتی گرای32234-دکتري)، لیسانس

:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32420-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیک(فوق لیسانس32318-دکتري)، انسانی(فوق لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش32455-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسنی گرایش مدیریت استرات:مدیریت بازرگا32436-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهکیفیت و 

:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32549-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد(فوق لیسانس32470-دکتري)، رفتار سازمانی(فوق لیسانس
یا مدیریت کسب و کار گرایش MBAمدیریت  :32911-دکتري)، ش اجرایی(فوق لیسانس:مدیریت اجرایی گرای32909-دکتري)، پروژه(فوق لیسانس

،یا مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32913-دکتري)، رفتار سازمانی و منابع انسانی(فوق لیسانس
 دکتري)، (فوق لیسانسیا مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیک MBAمدیریت  :32914-دکتري)
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 آب و فاضالب استان یزد هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مرد / زن آزاد یزد-یزد هاي وابستهکارشناس بیمه شرکت 10574

 10574 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت مالی32238-دکتري)، فوق لیسانس، و تحلیل سیستم ها(لیسانس ریزيبرنامه:مهندسی صنایع گرایش 31237-:مدیریت بیمه(لیسانس)31035

:امار بیمه اي (اکچویري)(فوق32577-دکتري)، :مدیریت ریسک(فوق لیسانس32422-:بیمه(لیسانس)32421-دکتري)، گرایش بیمه(فوق لیسانس
،:مدیریت بازرگانی گرایش بیمه(فوق لیسانس32963-دکتري)، :مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک(فوق لیسانس32706-دکتري)، لیسانس
 دکتري)، :امار بیمه (بیم سنجی)(فوق لیسانس32965-دکتري)

 1 مرد / زن آزاد یزد-یزد هاي وابستهکارشناس حقوقی شرکت 10575

 10575 يشمارهشرایط احراز تحصیلی شغل محل 
:حقوق31686-دکتري)، :حقوق شرکت هاي تجاري(فوق لیسانس30432-دکتري)، :حقوق خصوصی(فوق لیسانس30431-:حقوق(لیسانس)30417

 دکتري)، :حقوق ثبت اسناد و امالك(فوق لیسانس32426-دکتري)، :حقوق محیط زیست(فوق لیسانس32084-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس

 1 مرد آزاد اردکان-یزد هاي وابستهشرکت مهندس عمران 10576

 1 مرد آزاد بافق-یزد هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10577

 1 مرد آزاد خاتم-یزد هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10578

 1 مرد آزاد مهریز-یزد هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10579

 1 مرد آزاد میبد-یزد هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10580

 1 مرد آزاد یزد-یزد هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10581

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10576 ،10577 ،10578 ،10579 ،10580 ،10581 

 شرایط احراز تحصیلی:
مهندسیعمران گرایش :مهندسی 31267-فوق لیسانس)، :مهندسی عمران گرایش عمران(لیسانس31262-(لیسانس)مهندسی آبعمران گرایش :30873

و گرایش آبعلمی کاربردي عمران :32504-(لیسانس)و فاضالب گرایش آبمهندسی عمران :32129-دکتري)، و فاضالب(فوق لیسانس آب
و سازه هاي مهندسی آبعمران گرایش :مهندسی 32508-و فاضالب(لیسانس) هاي آبشبکه:علمی کاربردي عمران گرایش 32505-(لیسانس)فاضالب

و گرایش آب:مهندسی عمران 32883-دکتري)، (فوق لیسانسمهندسی عمران گرایش مدیریت منابع آب:32509-دکتري)، هیدرولیکی(فوق لیسانس
-یسانس)(لعلمی کاربردي آب و فاضالب -:عمران 33015-:مهندسی عمران بدون گرایش(لیسانس)32967-دکتري)، سازه هاي هیدرولیکی(فوق لیسانس

–:مهندسی عمران 33040-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:مهندسی عمران 33039-(لیسانس)آب -مهندسی عمران گرایش عمران :33023
،لیسانس(فاضالب و هاي آببرداري از شبکهبهره کاربردي علمی - عمران مهندسی:33042-)لیسانس فوق، لیسانس(هاي آبیساختمان کاربردي علمی
 )لیسانس فوق

 1 مرد آزاد بافق-یزد هاي وابستهمهندس مکانیک (آب و فاضالب) شرکت 10582

 10582 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مهندسی مکانیک32936-:مهندسی مکانیک بدون گرایش(لیسانس)32934-دکتري)، :مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژي(فوق لیسانس31906

 :مهندسی مکانیک در حرارت و سیاالت(لیسانس)32937-سیاالت(لیسانس)گرایش حرارت و 
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 آب و فاضالب استان یزد هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد / زنایثارگر یزد-یزد هاي وابستهکارشناس اداري شرکت 10570

 10570 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت اجرایی(لیسانس31021

:مدیریت دولتی گرایش تشکیالت و روش ها(فوق31909-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس31495-صنعتی(لیسانس)
:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق32146-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول(فوق لیسانس31930-دکتري)، لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاري32237-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی(فوق لیسانس32235-دکتري)، لیسانس

:مدیریت اجرایی گرایش32318-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان هاي دولتی(فوق لیسانس32315-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس
:مدیریت بازرگانی32436-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهره:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 32420-دکتري)، مدیریت استراتژیک(فوق لیسانس

:مدیریت بازرگانی32456-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی(فوق لیسانس32455-دکتري)، فوق لیسانسژیک(گرایش مدیریت استرات
:مدیریت صنعتی32549-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد(فوق لیسانس32470-دکتري)، گرایش مدیریت رفتار سازمانی(فوق لیسانس

-دکتري)، :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت رفتاري(فوق لیسانس32564-ري)دکت، گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس
:مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی32566-دکتري)، :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس32565

یا مدیریت MBAمدیریت  :32911-دکتري)، ایش اجرایی(فوق لیسانس:مدیریت اجرایی گر32909-دکتري)، گرایش مدیریت سیستم ها(فوق لیسانس
یا مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت منابع MBAمدیریت  :32913-دکتري)، کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی(فوق لیسانس

:مدیریت دولتی و32915-دکتري)، یک(فوق لیسانسیا مدیریت کسب و کار گرایش استراتژ MBAمدیریت  :32914-دکتري)، انسانی(فوق لیسانس
 دکتري)، سیاستگذاري عمومی(فوق لیسانس

 1 مرد / زنایثارگر یزد-یزد هاي وابستهکارشناس حقوقی شرکت 10584

 10584 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:حقوق31686-هاي تجاري(فوق لیسانس، دکتري):حقوق شرکت 30432-:حقوق خصوصی(فوق لیسانس، دکتري)30431-:حقوق(لیسانس)30417

 :حقوق ثبت اسناد و امالك(فوق لیسانس، دکتري)32426-:حقوق محیط زیست(فوق لیسانس، دکتري)32084-عمومی(فوق لیسانس، دکتري)
 1 مرد / زنایثارگر یزد-یزد هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10585

 10585 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی31912-:مدیریت مالی(لیسانس، فوق لیسانس، دکتري)31074-:علمی کاربردي حسابداري(لیسانس)30710

-:حسابداري کلیه گرایش ها(لیسانس)32304-:مدیریت صنعتی گرایش مالی(فوق لیسانس، دکتري)31938-دولتی(فوق لیسانس، دکتري)
:مالی گرایش مهندسی مالی32706-:مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس، دکتري)32700-الی(لیسانس):حسابداري امور م32562

حسابداري-حسابرسی-:حسابداري گرایشهاي حسابداري33037-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-و مدیریت ریسک(فوق لیسانس، دکتري)
 مدیریت(فوق لیسانس، دکتري)

 1 مردایثارگر میبد-یزد هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10580
 1 مردایثارگر یزد-یزد هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10581

  هاي زیر یکسان می باشد:شرایط احراز تحصیلی شغل محل
10580 ،10581 

 شرایط احراز تحصیلی:
:مهندسی عمران گرایش مهندسی31267-:مهندسی عمران گرایش عمران(لیسانس، فوق لیسانس)31262-:عمران گرایش مهندسی آب(لیسانس)30873

:علمی کاربردي عمران گرایش آب و32504-:مهندسی عمران گرایش آب و فاضالب(لیسانس)32129-آب و فاضالب(فوق لیسانس، دکتري)
:مهندسی عمران گرایش مهندسی آب و سازه هاي32508-هاي آب و فاضالب(لیسانس)کاربردي عمران گرایش شبکه :علمی32505-فاضالب(لیسانس)

:مهندسی عمران گرایش آب و32883-:مهندسی عمران گرایش مدیریت منابع آب(فوق لیسانس، دکتري)32509-هیدرولیکی(فوق لیسانس، دکتري)
-علمی کاربردي آب و فاضالب(لیسانس) -:عمران 33015-:مهندسی عمران بدون گرایش(لیسانس)32967-سازه هاي هیدرولیکی(فوق لیسانس، دکتري)

–:مهندسی عمران 33040-علمی کاربردي آب و فاضالب(لیسانس) -:مهندسی عمران 33039-آب(لیسانس) -:مهندسی عمران گرایش عمران 33023
،لیسانس(فاضالب و هاي آببرداري از شبکهبهره کاربردي علمی - عمران مهندسی:33042-)لیسانس فوق، لیسانس(هاي آبیساختمان کاربردي علمی
 )لیسانس فوق

 آب و فاضالب اهواز هايفهرست شغل محل
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 گیرد.، صرفاً از میان افراد بومی همان استان صورت میهاجذب و استخدام در این شغل محل شرایط اختصاصی:

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد / زن آزاد اهواز-خوزستان هاي وابستهکارشناس اداري شرکت 10588

 10588 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت اجرایی(لیسانس31021

:مدیریت دولتی گرایش تشکیالت و روش ها(فوق31909-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس31495-صنعتی(لیسانس)
:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق32146-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول(فوق لیسانس31930-دکتري)، لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاري32237-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی(فوق لیسانس32235-دکتري)، لیسانس

:مدیریت اجرایی گرایش32318-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان هاي دولتی(فوق لیسانس32315-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس
:مدیریت بازرگانی32436-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهره:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 32420-کتري)د، مدیریت استراتژیک(فوق لیسانس

:مدیریت بازرگانی32456-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی(فوق لیسانس32455-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسگرایش مدیریت استرات
:مدیریت صنعتی32549-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد(فوق لیسانس32470-دکتري)، نی(فوق لیسانسگرایش مدیریت رفتار سازما

-دکتري)، :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت رفتاري(فوق لیسانس32564-دکتري)، گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس
:مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی32566-دکتري)، یت منابع انسانی(فوق لیسانس:مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیر32565

یا مدیریت MBAمدیریت  :32911-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش اجرایی(فوق لیسانس32909-دکتري)، گرایش مدیریت سیستم ها(فوق لیسانس
یا مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت منابع MBAمدیریت  :32913-دکتري)، کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی(فوق لیسانس

:مدیریت دولتی و32915-دکتري)، یا مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیک(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32914-دکتري)، انسانی(فوق لیسانس
 دکتري)، سیاستگذاري عمومی(فوق لیسانس

 1 مرد / زن آزاد اهواز-خوزستان هاي وابستهریزي شرکتکارشناس برنامه 10589

 10589 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مهندسی صنایع31240-دکتري)، و تحلیل سیستم ها(فوق لیسانس ریزيبرنامه:مهندسی صنایع گرایش 31237-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065

:مدیریت صنعتی کلیه گرایش31698-صنایع کلیه گرایش ها(لیسانس):مهندسی 31593-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهگرایش مدیریت سیستم و 
:مهندسی صنایع گرایش مدیریت32143-دکتري)، :مهندسی صنایع گرایش بهینه سازي سیستم ها(فوق لیسانس32142-دکتري)، ها(فوق لیسانس

 دکتري)، پروژه(فوق لیسانس
 2 مرد / زن آزاد اهواز-خوزستان هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10590

 10590 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074-:علمی کاربردي حسابداري(لیسانس)30710

-:حسابداري کلیه گرایش ها(لیسانس)32304-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مالی(فوق لیسانس31938-دکتري)، دولتی(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-:حسابداري امور مالی(لیسانس)32562

حسابداري-حسابرسی-هاي حسابداري:حسابداري گرایش33037-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، و مدیریت ریسک(فوق لیسانس
 دکتري)، مدیریت(فوق لیسانس

 3 مرد آزاد اهواز-خوزستان هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10591

 10591 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
مهندسیعمران گرایش :مهندسی 31267-فوق لیسانس)، :مهندسی عمران گرایش عمران(لیسانس31262-(لیسانس)مهندسی آبعمران گرایش :30873

و گرایش آبعلمی کاربردي عمران :32504-(لیسانس)و فاضالب گرایش آبمهندسی عمران :32129-دکتري)، و فاضالب(فوق لیسانس آب
و سازه هاي مهندسی آبعمران گرایش :مهندسی 32508-و فاضالب(لیسانس) هاي آبشبکه:علمی کاربردي عمران گرایش 32505-(لیسانس)فاضالب

و گرایش آب:مهندسی عمران 32883-دکتري)، (فوق لیسانسمهندسی عمران گرایش مدیریت منابع آب:32509-دکتري)، هیدرولیکی(فوق لیسانس
-یسانس)(لعلمی کاربردي آب و فاضالب -:عمران 33015-:مهندسی عمران بدون گرایش(لیسانس)32967-دکتري)، سازه هاي هیدرولیکی(فوق لیسانس

–:مهندسی عمران 33040-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:مهندسی عمران 33039-(لیسانس)آب -مهندسی عمران گرایش عمران :33023
،و فاضالب(لیسانس هاي آببرداري از شبکهبهره کاربردي علمی - عمران مهندسی:33042-)لیسانس فوق، لیسانس(هاي آبیساختمان کاربردي علمی
 لیسانس)فوق 
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 آب و فاضالب اهواز هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد / زنایثارگر اهواز-خوزستان هاي وابستهکارشناس نرم افزار شرکت 10592

 10592 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-:کامپیوترگرایش نرم افزار(لیسانس)31464-:مهندسی فناوري اطالعات(لیسانس)31280-دکتري)، :الگوریتم و محاسبات(فوق لیسانس30091
:مهندسی31887-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش مدیریت سیستم هاي اطالعاتی(فوق لیسانس31873-:مهندسی کامپیوتر(لیسانس)31601

:علوم32173-دکتري)، دسی فناوري اطالعات گرایش معماري سازمانی(فوق لیسانس:مهن31914-دکتري)، کامپیوتر گرایش نرم افزار(فوق لیسانس
:مهندسی تکنولوژي شبکه هاي کامپیوتري گرایش طراحی و پیاده32480-:علمی کاربردي نرم افزار کامپیوتر(لیسانس)32479-کامپیوتر(لیسانس)

،نرم افزار(لیسانس -:مهندسی تکنولوژي کامپیوتر32572-(لیسانس) ICTعاتاطال:علمی کاربردي تکنولوژي ارتباطات و فناوري 32481-سازي(لیسانس)
،:مهندسی تکنولوژي نرم افزار(لیسانس32925-دکتري)، :مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس32822-دکتري)، فوق لیسانس
:مهندسی فناوري اطالعات32939-دکتري)، امنیت اطالعات(فوق لیسانس:مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن یا 32929-دکتري)، فوق لیسانس

مهندسی فناوري :33002-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش رایانش امن(فوق لیسانس32940-دکتري)، گرایش فناوري اطالعات(فوق لیسانس
 دکتري)، گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس )ITاطالعات (

 1 مردایثارگر اهواز-خوزستان هاي وابستهمخابرات شرکت -برق مهندس  10593

 10593 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-:علمی کاربردي مهندسی تکنولوژي مخابرات انتقال(لیسانس)32468-دکتري)، :مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم(فوق لیسانس31972
:مخابرات علمی32483-:کارشناسی کاربردي مخابرات گرایش انتقال(لیسانس)32473-سوییچ(لیسانس):کارشناسی کاربردي مخابرات گرایش 32471

:مهندسی برق گرایش مخابرات امن و32487-دکتري)، :مهندسی برق گرایش مخابرات میدان و موج(فوق لیسانس32485-کاربردي سوییچ(لیسانس)
:مهندس برق گرایش32552-دکتري)، شبکه هاي مخابراتی(فوق لیسانس :مهندسی برق گرایش32488-دکتري)، رمزنگاري(فوق لیسانس

:مهندسی برق بدون32908-:مهندسی تکنولوژي مخابرات گرایش سوییچ هاي شبکه ثابت(لیسانس)32553-دکتري)، فوق لیسانس، مخابرات(لیسانس
 گرایش(لیسانس)

 1 مردایثارگر اهواز-خوزستان هاي وابستهمهندس عمران شرکت 10591

 10591 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
مهندسیعمران گرایش :مهندسی 31267-فوق لیسانس)، :مهندسی عمران گرایش عمران(لیسانس31262-(لیسانس)مهندسی آبعمران گرایش :30873

و گرایش آبعلمی کاربردي عمران :32504-(لیسانس)و فاضالب گرایش آبمهندسی عمران :32129-دکتري)، و فاضالب(فوق لیسانس آب
هايو سازه مهندسی آبعمران گرایش :مهندسی 32508-و فاضالب(لیسانس) هاي آبشبکه:علمی کاربردي عمران گرایش 32505-(لیسانس)فاضالب

و گرایش آبان :مهندسی عمر32883-دکتري)، (فوق لیسانسمهندسی عمران گرایش مدیریت منابع آب:32509-دکتري)، هیدرولیکی(فوق لیسانس
-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:عمران 33015-:مهندسی عمران بدون گرایش(لیسانس)32967-دکتري)، سازه هاي هیدرولیکی(فوق لیسانس

–:مهندسی عمران 33040-(لیسانس)علمی کاربردي آب و فاضالب -:مهندسی عمران 33039-(لیسانس)آب -مهندسی عمران گرایش عمران :33023
،و فاضالب(لیسانس هاي آببرداري از شبکهبهره کاربردي علمی - عمران مهندسی:33042-)لیسانس فوق، لیسانس(هاي آبیساختمان کاربردي علمی

 فوق لیسانس)
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 آب و فاضالب کاشان هايفهرست شغل محل

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد / زن آزاد کاشان-اصفهان هاي وابستهشرکتکارشناس امور مشترکین  10595

 10595 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، :حسابداري(فوق لیسانس30408
:مدیریت32420-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی(فوق لیسانس31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074

:مدیریت بازرگانی گرایش32436-دکتري)، :حسابداري مدیریت(فوق لیسانس32428-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهصنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 
:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32470-دکتري)، :مدیریت گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32439-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسمدیریت استرات

:مالی (مهندسی مالی و مدیریت32571-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس32549-دکتري)، عملکرد(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی و32706-دکتري)، مالی عمومی(فوق لیسانس:مدیریت دولتی گرایش بودجه و 32700-دکتري)، ریسک)(فوق لیسانس

،:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت صنعتی(فوق لیسانس32987-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، مدیریت ریسک(فوق لیسانس
،یت بازرگانی گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس:مدیر32996-دکتري)، :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازرگانی(فوق لیسانس32988-دکتري)
 :حسابداري گرایش حسابرسی دولتی(لیسانس)32997-دکتري)

 1 مرد / زن آزاد کاشان-اصفهان هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10596

 10596 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی31912-دکتري)، فوق لیسانس، مالی(لیسانس:مدیریت 31074-:علمی کاربردي حسابداري(لیسانس)30710

-:حسابداري کلیه گرایش ها(لیسانس)32304-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مالی(فوق لیسانس31938-دکتري)، دولتی(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی32706-دکتري)، (فوق لیسانس:مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی32700-:حسابداري امور مالی(لیسانس)32562

حسابداري-حسابرسی-:حسابداري گرایشهاي حسابداري33037-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، و مدیریت ریسک(فوق لیسانس
 دکتري)، مدیریت(فوق لیسانس
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تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد آزاد استان البرز-البرز هاي وابستهکارشناس امور حراست شرکت 10597

 10597 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت31034-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت اجرایی(لیسانس31021-:علوم ارتباطات اجتماعی(لیسانس)30735-:علوم اجتماعی(لیسانس)30724

:مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق31495-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-بازرگانی(لیسانس)
انسانی(فوق :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت منابع32146-دکتري)، :مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی(فوق لیسانس32145-دکتري)، لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع32235-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان هاي دولتی(فوق لیسانس32234-دکتري)، لیسانس

:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32420-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیک(فوق لیسانس32318-دکتري)، انسانی(فوق لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش32455-دکتري)، ژیک(فوق لیسانس:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استرات32436-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهکیفیت و 

:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32549-دکتري)، سانس:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد(فوق لی32470-دکتري)، رفتار سازمانی(فوق لیسانس
یا مدیریت کسب و کار گرایش MBAمدیریت  :32911-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش اجرایی(فوق لیسانس32909-دکتري)، پروژه(فوق لیسانس

،ش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانسیا مدیریت کسب و کار گرای MBAمدیریت  :32913-دکتري)، رفتار سازمانی و منابع انسانی(فوق لیسانس
 دکتري)، یا مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیک(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32914-دکتري)

 1 مرد آزاد استان البرز-البرز هاي وابستهکارشناس حقوقی حراست (توزیع) شرکت 10598

 10598 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:حقوق31686-دکتري)، :حقوق شرکت هاي تجاري(فوق لیسانس30432-دکتري)، :حقوق خصوصی(فوق لیسانس30431-:حقوق(لیسانس)30417

 دکتري)، :حقوق ثبت اسناد و امالك(فوق لیسانس32426-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس

 1 مردایثارگر استان البرز-البرز هاي وابستهکارشناس امور حراست شرکت 10597

 10597 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت31034-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت اجرایی(لیسانس31021-:علوم ارتباطات اجتماعی(لیسانس)30735-:علوم اجتماعی(لیسانس)30724

گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق :مدیریت دولتی31495-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-بازرگانی(لیسانس)
:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق32146-دکتري)، :مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی(فوق لیسانس32145-دکتري)، لیسانس
لتی گرایش توسعه منابع:مدیریت دو32235-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان هاي دولتی(فوق لیسانس32234-دکتري)، لیسانس

:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32420-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیک(فوق لیسانس32318-دکتري)، انسانی(فوق لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش32455-دکتري)، ژیک(فوق لیسانس:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استرات32436-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهکیفیت و 

:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32549-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد(فوق لیسانس32470-دکتري)، رفتار سازمانی(فوق لیسانس
یا مدیریت کسب و کار گرایش MBAمدیریت  :32911-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش اجرایی(فوق لیسانس32909-دکتري)، پروژه(فوق لیسانس

،یا مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32913-دکتري)، رفتار سازمانی و منابع انسانی(فوق لیسانس
 دکتري)، یا مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیک(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32914-دکتري)
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 توزیع نیروي برق استان بوشهر هايفهرست شغل محل

 پذیرد.پذیرش افراد صرفاً از میان داوطلبان بومی استان بوشهر صورت می شرایط اختصاصی:

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 2 مرد آزاد بوشهر-بوشهر هاي وابستهکارشناس اداري شرکت 10600

 1 مرد / زن آزاد بوشهر-بوشهر هاي وابستهکارشناس اداري شرکت 10601

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10600 ،10601 

 شرایط احراز تحصیلی:
:مدیریت31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت اجرایی(لیسانس31021

:مدیریت دولتی گرایش تشکیالت و روش ها(فوق31909-دکتري)، دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس :مدیریت31495-صنعتی(لیسانس)
:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق32146-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول(فوق لیسانس31930-دکتري)، لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاري32237-دکتري)، رایش توسعه منابع انسانی(فوق لیسانس:مدیریت دولتی گ32235-دکتري)، لیسانس

:مدیریت اجرایی گرایش32318-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان هاي دولتی(فوق لیسانس32315-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس
:مدیریت بازرگانی32436-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهایش مدیریت کیفیت و :مدیریت صنعتی گر32420-دکتري)، مدیریت استراتژیک(فوق لیسانس

:مدیریت بازرگانی32456-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی(فوق لیسانس32455-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسگرایش مدیریت استرات
:مدیریت صنعتی32549-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد(فوق لیسانس32470-دکتري)، گرایش مدیریت رفتار سازمانی(فوق لیسانس

-دکتري)، :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت رفتاري(فوق لیسانس32564-دکتري)، گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس
:مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی32566-دکتري) ،:مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس32565

یا مدیریت MBAمدیریت  :32911-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش اجرایی(فوق لیسانس32909-دکتري)، گرایش مدیریت سیستم ها(فوق لیسانس
یا مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت منابع MBAمدیریت  :32913-دکتري)، کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی(فوق لیسانس

:مدیریت دولتی و32915-دکتري)، یا مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیک(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32914-دکتري)، انسانی(فوق لیسانس
 دکتري)، سیاستگذاري عمومی(فوق لیسانس

 1 ردم آزاد دیر-بوشهر هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10602

 1 مرد آزاد عسلویه-بوشهر هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10603

 1 مرد آزاد کنگان-بوشهر هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10604

 1 مرد آزاد گناوه-بوشهر هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10605

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10602 ،10603 ،10604 ،10605 

 شرایط احراز تحصیلی:
-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، :حسابداري(فوق لیسانس30408
:مدیریت32420-دکتري)، مدیریت مالی دولتی(فوق لیسانس:مدیریت دولتی گرایش 31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074

:مدیریت بازرگانی گرایش32436-دکتري)، :حسابداري مدیریت(فوق لیسانس32428-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهصنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 
:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32470-دکتري)، وق لیسانس:مدیریت گرایش مدیریت مالی(ف32439-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسمدیریت استرات

:مالی (مهندسی مالی و مدیریت32571-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس32549-دکتري)، عملکرد(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی و32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-دکتري)، ریسک)(فوق لیسانس

،:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت صنعتی(فوق لیسانس32987-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، مدیریت ریسک(فوق لیسانس
،مالی(فوق لیسانس:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت 32996-دکتري)، :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازرگانی(فوق لیسانس32988-دکتري)
 :حسابداري گرایش حسابرسی دولتی(لیسانس)32997-دکتري)
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 توزیع نیروي برق استان بوشهر هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد آزاد بوشهر-بوشهر هاي وابستهکارشناس انبار و تدارکات شرکت 10606

 10606 يشغل محل شمارهشرایط احراز تحصیلی 
-:علمی کاربردي حسابداري(لیسانس)30710-دکتري)، :حسابرسی(فوق لیسانس30410-دکتري)، فوق لیسانس، :حسابداري(لیسانس30408
:مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی(فوق31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034
:حسابداري32428-:حسابداري کلیه گرایش ها(لیسانس)32304-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مالی(فوق لیسانس31938-دکتري)، لیسانس

:مدیریت گرایش مدیریت مالی(فوق32439-دکتري)، ژیک(فوق لیسانس:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استرات32436-دکتري)، مدیریت(فوق لیسانس
:مدیریت32988-دکتري)، :مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک(فوق لیسانس32706-:حسابداري امور مالی(لیسانس)32562-دکتري)، یسانسل

دکتري)، یا مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس MBAمدیریت  :33014-دکتري)، بازرگانی گرایش مدیریت بازرگانی(فوق لیسانس
 1 مرد آزاد دشتی-بوشهر هاي وابستهرشناس حقوقی شرکتکا 10607
 1 مرد آزاد عسلویه-بوشهر هاي وابستهکارشناس حقوقی شرکت 10608
 1 مرد آزاد کنگان-بوشهر هاي وابستهکارشناس حقوقی شرکت 10609

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10607 ،10608 ،10609 

 تحصیلی:شرایط احراز 
:حقوق31686-دکتري)، :حقوق شرکت هاي تجاري(فوق لیسانس30432-دکتري)، :حقوق خصوصی(فوق لیسانس30431-:حقوق(لیسانس)30417

 دکتري)، :حقوق ثبت اسناد و امالك(فوق لیسانس32426-دکتري)، :حقوق محیط زیست(فوق لیسانس32084-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس
 1 مرد آزاد جم-بوشهر هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10610
 1 مرد آزاد دیر-بوشهر هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10611
 1 مرد آزاد گناوه-بوشهر هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10612

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10610 ،10611 ،10612 

 شرایط احراز تحصیلی:
:مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074-کاربردي حسابداري(لیسانس):علمی 30710

-:حسابداري کلیه گرایش ها(لیسانس)32304-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مالی(فوق لیسانس31938-دکتري)، دولتی(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-:حسابداري امور مالی(لیسانس)32562

حسابداري-حسابرسی-:حسابداري گرایشهاي حسابداري33037-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، و مدیریت ریسک(فوق لیسانس
 دکتري)، مدیریت(فوق لیسانس

 1 مرد آزاد بوشهر-بوشهر هاي وابستهرکتکارشناس نرم افزار ش 10613

 10613 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-:کامپیوترگرایش نرم افزار(لیسانس)31464-:مهندسی فناوري اطالعات(لیسانس)31280-دکتري)، :الگوریتم و محاسبات(فوق لیسانس30091
:مهندسی31887-دکتري)، گرایش مدیریت سیستم هاي اطالعاتی(فوق لیسانس:مهندسی فناوري اطالعات 31873-:مهندسی کامپیوتر(لیسانس)31601

:علوم32173-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش معماري سازمانی(فوق لیسانس31914-دکتري)، کامپیوتر گرایش نرم افزار(فوق لیسانس
مهندسی تکنولوژي شبکه هاي کامپیوتري گرایش طراحی و پیاده:32480-:علمی کاربردي نرم افزار کامپیوتر(لیسانس)32479-کامپیوتر(لیسانس)

،نرم افزار(لیسانس -:مهندسی تکنولوژي کامپیوتر32572-(لیسانس) ICTاطالعات:علمی کاربردي تکنولوژي ارتباطات و فناوري 32481-سازي(لیسانس)
،:مهندسی تکنولوژي نرم افزار(لیسانس32925-دکتري)، لیسانس:مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق 32822-دکتري)، فوق لیسانس
:مهندسی فناوري اطالعات32939-دکتري)، :مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن یا امنیت اطالعات(فوق لیسانس32929-دکتري)، فوق لیسانس

مهندسی فناوري :33002-دکتري)، ش امن(فوق لیسانس:مهندسی فناوري اطالعات گرایش رایان32940-دکتري)، گرایش فناوري اطالعات(فوق لیسانس
 دکتري)، گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس )ITاطالعات (
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 توزیع نیروي برق استان بوشهر هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد آزاد برازجان-بوشهرهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10614

 3 مرد آزاد بوشهر-بوشهرهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10616

 1 مرد / زن آزاد بوشهر-بوشهرهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10615

 1 مرد آزاد تنگستان-بوشهرهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10617

 1 مرد آزاد جم-بوشهرهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10618

 1 مرد آزاد دیلم-بوشهرهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10619

 1 مرد آزاد عسلویه-بوشهرهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10620

 1 مرد آزاد کنگان-بوشهرهاي وابستهشرکتقدرت ( توزیع )  -مهندس برق  10621

 1 مرد آزاد گناوه-بوشهرهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10622

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10614 ،10616 ،10615 ،10617 ،10618 ،10619 ،10620 ،10621 ،10622 

 شرایط احراز تحصیلی:
،فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش شبکه هاي انتقال و توزیع(لیسانس32073-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش قدرت(لیسانس30148
-دکتري)، :مهندسی برق گرایش سیستم هاي قدرت(فوق لیسانس32429-:مهندسی تکنولوژي برق گرایش قدرت(لیسانس)32427-دکتري)
:مهندسی قدرت گرایش تکنولوژي فشار قوي(فوق32431-دکتري)، کترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی(فوق لیسانس:مهندسی برق گرایش ال32430
انتقال هاي شبکه –:مهندسی علمی کاربردي برق 32573-دکتري)، :مهندسی قدرت گرایش مدیریت انرژي(فوق لیسانس32433-دکتري)، لیسانس
مهندسی:32908-)دکتري، لیسانس فوق، لیسانس(الکتریکی فشارقوي هاي سیستم– قدرت – برق مهندسی:32574-)لیسانس فوق، لیسانس(وتوزیع
 دکتري)، و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکی(فوق لیسانس ریزيبرنامه:مهندسی برق گرایش 32938-)لیسانس(گرایش بدون برق

 1 مردایثارگر بوشهر-بوشهر هاي وابستهکارشناس اداري شرکت 10600

 10600 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت اجرایی(لیسانس31021

دولتی گرایش تشکیالت و روش ها(فوق:مدیریت 31909-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس31495-صنعتی(لیسانس)
:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق32146-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول(فوق لیسانس31930-دکتري)، لیسانس
یش خط مشی گذاري:مدیریت دولتی گرا32237-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی(فوق لیسانس32235-دکتري)، لیسانس

:مدیریت اجرایی گرایش32318-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان هاي دولتی(فوق لیسانس32315-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس
انی:مدیریت بازرگ32436-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهره:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 32420-دکتري)، مدیریت استراتژیک(فوق لیسانس

:مدیریت بازرگانی32456-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی(فوق لیسانس32455-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسگرایش مدیریت استرات
صنعتی :مدیریت32549-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد(فوق لیسانس32470-دکتري)، گرایش مدیریت رفتار سازمانی(فوق لیسانس

-دکتري)، :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت رفتاري(فوق لیسانس32564-دکتري)، گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس
:مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی32566-دکتري)، :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس32565

یا مدیریت MBAمدیریت  :32911-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش اجرایی(فوق لیسانس32909-دکتري)، فوق لیسانسگرایش مدیریت سیستم ها(
یا مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت منابع MBAمدیریت  :32913-دکتري)، کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی(فوق لیسانس

:مدیریت دولتی و32915-دکتري)، یا مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیک(فوق لیسانس MBAریت مدی :32914-دکتري)، انسانی(فوق لیسانس
 دکتري)، سیاستگذاري عمومی(فوق لیسانس
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 توزیع نیروي برق استان بوشهر هايفهرست شغل محلادامه 
تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مردایثارگر دشتی-بوشهر وابستههاي کارشناس امور مشترکین شرکت 10624
 1062 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

 
-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، :حسابداري(فوق لیسانس30408
:مدیریت 32420-دکتري)، گرایش مدیریت مالی دولتی(فوق لیسانس:مدیریت دولتی 31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074

:مدیریت بازرگانی 32436-دکتري)، :حسابداري مدیریت(فوق لیسانس32428-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهصنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 
:مدیریت صنعتی گرایش 32470-دکتري)، مالی(فوق لیسانس:مدیریت گرایش مدیریت 32439-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسگرایش مدیریت استرات

:مالی (مهندسی مالی و 32571-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس32549-دکتري)، مدیریت عملکرد(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی 32706-ري)دکت، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-دکتري)، مدیریت ریسک)(فوق لیسانس

:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت صنعتی(فوق 32987-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، مالی و مدیریت ریسک(فوق لیسانس
الی(فوق :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت م32996-دکتري)، :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازرگانی(فوق لیسانس32988-دکتري)، لیسانس
 :حسابداري گرایش حسابرسی دولتی(لیسانس)32997-دکتري)، لیسانس

 1 مرد / زنایثارگر بوشهر-بوشهر هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10625
 10625 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

:مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074-:علمی کاربردي حسابداري(لیسانس)30710
-:حسابداري کلیه گرایش ها(لیسانس)32304-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مالی(فوق لیسانس31938-دکتري)، دولتی(فوق لیسانس

:مالی گرایش مهندسی مالی32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-:حسابداري امور مالی(لیسانس)32562
حسابداري-حسابرسی-:حسابداري گرایشهاي حسابداري33037-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، و مدیریت ریسک(فوق لیسانس

 دکتري)، مدیریت(فوق لیسانس
 1 مردایثارگر بوشهر-بوشهر هاي وابستهکارشناس نرم افزار شرکت 10613

 10613 يشغل محل شمارهشرایط احراز تحصیلی 
-:کامپیوترگرایش نرم افزار(لیسانس)31464-:مهندسی فناوري اطالعات(لیسانس)31280-دکتري)، :الگوریتم و محاسبات(فوق لیسانس30091
هندسی:م31887-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش مدیریت سیستم هاي اطالعاتی(فوق لیسانس31873-:مهندسی کامپیوتر(لیسانس)31601

:علوم32173-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش معماري سازمانی(فوق لیسانس31914-دکتري)، کامپیوتر گرایش نرم افزار(فوق لیسانس
:مهندسی تکنولوژي شبکه هاي کامپیوتري گرایش طراحی و پیاده32480-:علمی کاربردي نرم افزار کامپیوتر(لیسانس)32479-کامپیوتر(لیسانس)

،افزار(لیسانس نرم -:مهندسی تکنولوژي کامپیوتر32572-(لیسانس) ICTاطالعات:علمی کاربردي تکنولوژي ارتباطات و فناوري 32481-سازي(لیسانس)
،:مهندسی تکنولوژي نرم افزار(لیسانس32925-دکتري)، :مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس32822-دکتري)، فوق لیسانس
العات:مهندسی فناوري اط32939-دکتري)، :مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن یا امنیت اطالعات(فوق لیسانس32929-دکتري)، فوق لیسانس

مهندسی فناوري :33002-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش رایانش امن(فوق لیسانس32940-دکتري)، گرایش فناوري اطالعات(فوق لیسانس
 دکتري)، گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس )ITاطالعات (

 1 مردایثارگر بوشهر-بوشهرهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10616
 1 مردایثارگر دشتستان-بوشهرهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10628
 1 مردایثارگر دیر-بوشهرهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10629

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10616 ،10628 ،10629 

 تحصیلی:شرایط احراز 
،فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش شبکه هاي انتقال و توزیع(لیسانس32073-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش قدرت(لیسانس30148
-دکتري)، :مهندسی برق گرایش سیستم هاي قدرت(فوق لیسانس32429-:مهندسی تکنولوژي برق گرایش قدرت(لیسانس)32427-دکتري)
:مهندسی قدرت گرایش تکنولوژي فشار قوي(فوق32431-دکتري)، گرایش الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی(فوق لیسانس:مهندسی برق 32430
انتقال هاي شبکه –:مهندسی علمی کاربردي برق 32573-دکتري)، :مهندسی قدرت گرایش مدیریت انرژي(فوق لیسانس32433-دکتري)، لیسانس
:مهندسی32908-دکتري)، فوق لیسانس، لیسانس(الکتریکی فشارقوي هاي سیستم– قدرت – برق مهندسی:32574-)لیسانس فوق، لیسانس(وتوزیع

 دکتري)، و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکی(فوق لیسانس ریزيبرنامه:مهندسی برق گرایش 32938-برق بدون گرایش(لیسانس)
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 محال و بختیاريتوزیع نیروي برق استان چهار  هايفهرست شغل محل

 پذیرد.پذیرش افراد صرفاً از میان داوطلبان بومی استان چهارمحال و بختیاري صورت می شرایط اختصاصی:

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد / زن آزاد شهرکرد-چهارمحال و بختیاري هاي وابستهکارشناس بیمه شرکت 10630

 10630 يمحل شمارهشرایط احراز تحصیلی شغل 
:مدیریت مالی32238-دکتري)، فوق لیسانس، و تحلیل سیستم ها(لیسانس ریزيبرنامه:مهندسی صنایع گرایش 31237-:مدیریت بیمه(لیسانس)31035

(اکچویري)(فوق:امار بیمه اي 32577-دکتري)، :مدیریت ریسک(فوق لیسانس32422-:بیمه(لیسانس)32421-دکتري)، گرایش بیمه(فوق لیسانس
،:مدیریت بازرگانی گرایش بیمه(فوق لیسانس32963-دکتري)، :مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک(فوق لیسانس32706-دکتري)، لیسانس
 دکتري)، :امار بیمه (بیم سنجی)(فوق لیسانس32965-دکتري)

 1 مرد آزاد سامان-چهارمحال و بختیاري هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10631

 1 مرد / زن آزاد شهرکرد-چهارمحال و بختیاري هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10632

 1 مرد آزاد فارسان-چهارمحال و بختیاري هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10633

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10631 ،10632 ،10633 

 شرایط احراز تحصیلی:
:مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074-:علمی کاربردي حسابداري(لیسانس)30710

-:حسابداري کلیه گرایش ها(لیسانس)32304-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مالی(فوق لیسانس31938-دکتري)، دولتی(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-سانس):حسابداري امور مالی(لی32562

حسابداري-حسابرسی-:حسابداري گرایشهاي حسابداري33037-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، و مدیریت ریسک(فوق لیسانس
 دکتري)، مدیریت(فوق لیسانس

 1 مردایثارگر شهرکرد-چهارمحال و بختیاري هاي وابستهحقوقی شرکتکارشناس  10634

 10634 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:حقوق31686-دکتري)، :حقوق شرکت هاي تجاري(فوق لیسانس30432-دکتري)، :حقوق خصوصی(فوق لیسانس30431-:حقوق(لیسانس)30417

 دکتري)، :حقوق ثبت اسناد و امالك(فوق لیسانس32426-دکتري)، زیست(فوق لیسانس:حقوق محیط 32084-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس
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 توزیع نیروي برق استان خراسان جنوبی هايفهرست شغل محل

 پذیرد.پذیرش افراد صرفاً از میان داوطلبان بومی استان خراسان جنوبی صورت می شرایط اختصاصی:

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 6 مرد آزاد استان خراسان جنوبی-خراسان جنوبی هاي وابستهتکنسین برق (توزیع) شرکت 10635

 10635 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-دیپلم)الکترونیک و ابزار دقیق(فوق  -:برق 32533-:الکترونیک گرایش الکترونیک عمومی(فوق دیپلم)32530-:الکتروتکنیک(فوق دیپلم)30095
الکترونیک(فوق -:برق 33027-قدرت(فوق دیپلم) -:برق 33006-:کاردان فنی برق(فوق دیپلم)32950-:کاردان فنی برق قدرت(فوق دیپلم)32534
ی فنینانتقال ، کاردا-:علمی کاربردي گرایشهاي کاردانی فنی الکترونیک صنعتی ، کاردانی فنی برق33038-مخابرات(فوق دیپلم) -:برق 33028-دیپلم)
 توزیع(فوق دیپلم)-تعمیر و نگهداري ماشینهاي الکتریکی ، کاردانی فنی برق -برق صنعتی ، کاردانی فنی برق-برق

 1 مرد آزاد استان خراسان جنوبی-خراسان جنوبی هاي وابستهشرکت حراست (توزیع) ITکارشناس  10636

 10636 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مهندسی31280-دکتري)، :مهندسی کامپیوتر گرایش معماري کامپیوتر(فوق لیسانس31138-دکتري)، و محاسبات(فوق لیسانس :الگوریتم30091

:مهندسی کامپیوتر گرایش معماري سیستم هاي31348-:مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار(لیسانس)31347-فناوري اطالعات(لیسانس)
:مهندسی فناوري اطالعات گرایش مدیریت سیستم هاي اطالعاتی(فوق31873-هندسی کامپیوتر(لیسانس):م31601-دکتري)، کامپیوتري(فوق لیسانس

:مهندسی فناوري اطالعات گرایش معماري31914-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار(لیسانس31887-دکتري)، لیسانس
:علوم32173-دکتري)، طالعات گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس:مهندسی فناوري ا31915-دکتري)، سازمانی(فوق لیسانس

:مهندسی تکنولوژي شبکه هاي کامپیوتري گرایش طراحی و پیاده32480-:علمی کاربردي نرم افزار کامپیوتر(لیسانس)32479-کامپیوتر(لیسانس)
:علمی کاربردي مهندسی تکنولوژي سیستم هاي32482-(لیسانس) ICTاطالعات:علمی کاربردي تکنولوژي ارتباطات و فناوري 32481-سازي(لیسانس)

:مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه32822-دکتري)، فوق لیسانس، نرم افزار(لیسانس -:مهندسی تکنولوژي کامپیوتر32572-سخت افزار رایانه(لیسانس)
:مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش32929-دکتري)، ق لیسانسفو، :مهندسی تکنولوژي نرم افزار(لیسانس32925-دکتري)، هاي کامپیوتري(فوق لیسانس

:مهندسی33005-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش فناوري اطالعات(فوق لیسانس32939-دکتري)، امن یا امنیت اطالعات(فوق لیسانس
 دکتري)، فناوري اطالعات گرایش رایانش امن یا امنیت اطالعات(فوق لیسانس

 2 مرد آزاد استان خراسان جنوبی-خراسان جنوبی هاي وابستهاداري شرکتکارشناس  10637

 10637 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت اجرایی(لیسانس31021

:مدیریت دولتی گرایش تشکیالت و روش ها(فوق31909-دکتري)، گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس :مدیریت دولتی31495-صنعتی(لیسانس)
:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق32146-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول(فوق لیسانس31930-دکتري)، لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاري32237-دکتري)، وسعه منابع انسانی(فوق لیسانس:مدیریت دولتی گرایش ت32235-دکتري)، لیسانس

:مدیریت اجرایی گرایش32318-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان هاي دولتی(فوق لیسانس32315-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس
:مدیریت بازرگانی32436-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهیریت کیفیت و :مدیریت صنعتی گرایش مد32420-دکتري)، مدیریت استراتژیک(فوق لیسانس

:مدیریت بازرگانی32456-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی(فوق لیسانس32455-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسگرایش مدیریت استرات
:مدیریت صنعتی32549-دکتري)، ت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد(فوق لیسانس:مدیری32470-دکتري)، گرایش مدیریت رفتار سازمانی(فوق لیسانس

-دکتري)، :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت رفتاري(فوق لیسانس32564-دکتري)، گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس
:مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی32566-دکتري)، :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس32565

یا مدیریت MBAمدیریت  :32911-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش اجرایی(فوق لیسانس32909-دکتري)، گرایش مدیریت سیستم ها(فوق لیسانس
سب و کار گرایش مدیریت منابعیا مدیریت ک MBAمدیریت  :32913-دکتري)، کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی(فوق لیسانس

:مدیریت دولتی و32915-دکتري)، یا مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیک(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32914-دکتري)، انسانی(فوق لیسانس
 دکتري)، سیاستگذاري عمومی(فوق لیسانس
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 توزیع نیروي برق استان خراسان جنوبی هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد آزاد استان خراسان جنوبی-خراسان جنوبی هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10638

 10638 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065-دولتی(لیسانس):مدیریت 31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، :حسابداري(فوق لیسانس30408
:مدیریت32420-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی(فوق لیسانس31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074

:مدیریت بازرگانی گرایش32436-دکتري)، :حسابداري مدیریت(فوق لیسانس32428-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهصنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 
:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32470-دکتري)، :مدیریت گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32439-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسمدیریت استرات

مهندسی مالی و مدیریت:مالی (32571-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس32549-دکتري)، عملکرد(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی و32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-دکتري)، ریسک)(فوق لیسانس

،:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت صنعتی(فوق لیسانس32987-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، مدیریت ریسک(فوق لیسانس
،:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32996-دکتري)، :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازرگانی(فوق لیسانس32988-دکتري)
 :حسابداري گرایش حسابرسی دولتی(لیسانس)32997-دکتري)

 1 مردایثارگر استان خراسان جنوبی-خراسان جنوبی هاي وابستهتکنسین برق (توزیع) شرکت 10635

 10635 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-الکترونیک و ابزار دقیق(فوق دیپلم) -:برق 32533-:الکترونیک گرایش الکترونیک عمومی(فوق دیپلم)32530-:الکتروتکنیک(فوق دیپلم)30095
الکترونیک(فوق -:برق 33027-قدرت(فوق دیپلم) -:برق 33006-:کاردان فنی برق(فوق دیپلم)32950-:کاردان فنی برق قدرت(فوق دیپلم)32534
نیانتقال ، کاردانی ف-:علمی کاربردي گرایشهاي کاردانی فنی الکترونیک صنعتی ، کاردانی فنی برق33038-مخابرات(فوق دیپلم) -:برق 33028-دیپلم)
 توزیع(فوق دیپلم)-برقتعمیر و نگهداري ماشینهاي الکتریکی ، کاردانی فنی  -برق صنعتی ، کاردانی فنی برق-برق

 1 مردایثارگر استان خراسان جنوبی-خراسان جنوبی هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10638

 10638 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-صنعتی(لیسانس) :مدیریت31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، :حسابداري(فوق لیسانس30408
:مدیریت32420-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی(فوق لیسانس31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074

یش:مدیریت بازرگانی گرا32436-دکتري)، :حسابداري مدیریت(فوق لیسانس32428-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهصنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 
:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32470-دکتري)، :مدیریت گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32439-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسمدیریت استرات

:مالی (مهندسی مالی و مدیریت32571-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس32549-دکتري)، عملکرد(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی و32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-دکتري)، (فوق لیسانسریسک)

،:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت صنعتی(فوق لیسانس32987-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، مدیریت ریسک(فوق لیسانس
،:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32996-دکتري)، ی گرایش مدیریت بازرگانی(فوق لیسانس:مدیریت بازرگان32988-دکتري)
 :حسابداري گرایش حسابرسی دولتی(لیسانس)32997-دکتري)

 1 مردایثارگر استان خراسان جنوبی-خراسان جنوبیهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10641

 10641 يتحصیلی شغل محل شمارهشرایط احراز 
،فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش شبکه هاي انتقال و توزیع(لیسانس32073-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش قدرت(لیسانس30148
-دکتري)، :مهندسی برق گرایش سیستم هاي قدرت(فوق لیسانس32429-:مهندسی تکنولوژي برق گرایش قدرت(لیسانس)32427-دکتري)
:مهندسی قدرت گرایش تکنولوژي فشار قوي(فوق32431-دکتري)، :مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی(فوق لیسانس32430
انتقال هاي شبکه –:مهندسی علمی کاربردي برق 32573-دکتري)، :مهندسی قدرت گرایش مدیریت انرژي(فوق لیسانس32433-دکتري)، لیسانس
مهندسی:32908-)دکتري، لیسانس فوق، لیسانس(الکتریکی فشارقوي هاي سیستم– قدرت – برق مهندسی:32574-)لیسانس فوق، لیسانس(وتوزیع
 دکتري)، ي الکتریکی(فوق لیسانسانرژ هاي سیستم مدیریت و ریزيبرنامه گرایش برق مهندسی:32938-)لیسانس(گرایش بدون برق
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 برق استان خراسان رضوي توزیع نیروي هايفهرست شغل محل

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد / زن آزاد استان خراسان رضوي-خراسان رضوي هاي وابستهکارشناس آمار شرکت 10642

 10642 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
مارآمار گرایش آ :32977-دکتري)، فوق لیسانس، و کاربردها(لیسانس :امار32435-دکتري)، :امار ریاضی(فوق لیسانس30022-:امار(لیسانس)30018
 دکتري)، (فوق لیسانسریاضی 

 2 مرد آزاد استان خراسان رضوي-خراسان رضوي هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10643
 10643 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، :حسابداري(فوق لیسانس30408
:مدیریت32420-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی(فوق لیسانس31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074

:مدیریت بازرگانی گرایش32436-دکتري)، :حسابداري مدیریت(فوق لیسانس32428-دکتري)، س(فوق لیسانوريبهرهصنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 
:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32470-دکتري)، :مدیریت گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32439-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسمدیریت استرات

:مالی (مهندسی مالی و مدیریت32571-دکتري)، گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس:مدیریت صنعتی 32549-دکتري)، عملکرد(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی و32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-دکتري)، ریسک)(فوق لیسانس

،:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت صنعتی(فوق لیسانس32987-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، مدیریت ریسک(فوق لیسانس
،:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32996-دکتري)، :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازرگانی(فوق لیسانس32988-دکتري)
 :حسابداري گرایش حسابرسی دولتی(لیسانس)32997-دکتري)

 1 مرد آزاد استان خراسان رضوي-خراسان رضوي وابستههاي کارشناس حقوقی شرکت 10644
 10644 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

:حقوق31686-دکتري)، :حقوق شرکت هاي تجاري(فوق لیسانس30432-دکتري)، :حقوق خصوصی(فوق لیسانس30431-:حقوق(لیسانس)30417
 دکتري)، :حقوق ثبت اسناد و امالك(فوق لیسانس32426-دکتري)، لیسانس:حقوق محیط زیست(فوق 32084-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس

 3 مرد آزاد استان خراسان رضوي-رضويخراسان  هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10645
 10645 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

:مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی(فوق31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074-:علمی کاربردي حسابداري(لیسانس)30710
:حسابداري امور32562-:حسابداري کلیه گرایش ها(لیسانس)32304-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مالی(فوق لیسانس31938-دکتري)، لیسانس

:مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک(فوق32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-مالی(لیسانس)
دکتري)، حسابداري مدیریت(فوق لیسانس-حسابرسی-:حسابداري گرایشهاي حسابداري33037-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، لیسانس

 1 مرد آزاد تربت جام-خراسان رضوي هاي وابستهکمک کارشناس مالی و اداري شرکت 10646
 1 مرد آزاد تربت حیدریه-خراسان رضوي هاي وابستهکمک کارشناس مالی و اداري شرکت 10647
 1 مرد آزاد جغتاي-خراسان رضوي هاي وابستهکمک کارشناس مالی و اداري شرکت 10648
 1 مرد آزاد جوین-خراسان رضوي هاي وابستهکمک کارشناس مالی و اداري شرکت 10649
 2 مرد آزاد خواف-خراسان رضوي هاي وابستهاداري شرکتکمک کارشناس مالی و  10650
 1 مرد آزاد خوشاب-خراسان رضوي هاي وابستهکمک کارشناس مالی و اداري شرکت 10651
 2 مرد آزاد داورزن-رضويخراسان  هاي وابستهکمک کارشناس مالی و اداري شرکت 10652
 1 مرد آزاد سبزوار-خراسان رضوي هاي وابستهکمک کارشناس مالی و اداري شرکت 10653
 1 مرد آزاد سرخس-خراسان رضوي هاي وابستهکمک کارشناس مالی و اداري شرکت 10654

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10646 ،10647 ،10648 ،10649 ،10650 ،10651 ،10652 ،10653 ،10654 

 شرایط احراز تحصیلی:
-:مدیریت بازرگانی(فوق دیپلم)31034-:حسابداري(فوق دیپلم)30408-:امور مالی و مالیاتی(فوق دیپلم)30116-دولتی(فوق دیپلم):امور 30104
:امور اداري(فوق32525-:بیمه(فوق دیپلم)32421-:مدیریت مالی(فوق دیپلم)31074-:مدیریت صنعتی(فوق دیپلم)31065-:مدیریت دولتی(فوق دیپلم)31051
 امور اداري(فوق دیپلم) -:کاردانی حرفه اي مدیریت32932-:خدمات اداري(فوق دیپلم)32563-:امار و نیروي انسانی(فوق دیپلم)32561-دیپلم)



117 

 توزیع نیروي برق استان خراسان رضوي هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 4 مرد آزاد استان خراسان رضوي-خراسان رضويهاي وابستهشرکتقدرت ( توزیع )  -مهندس برق  10655

 10655 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
،فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش شبکه هاي انتقال و توزیع(لیسانس32073-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش قدرت(لیسانس30148
-دکتري)، :مهندسی برق گرایش سیستم هاي قدرت(فوق لیسانس32429-گرایش قدرت(لیسانس):مهندسی تکنولوژي برق 32427-دکتري)
:مهندسی قدرت گرایش تکنولوژي فشار قوي(فوق32431-دکتري)، :مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی(فوق لیسانس32430
انتقال هاي شبکه –:مهندسی علمی کاربردي برق 32573-دکتري)، لیسانس:مهندسی قدرت گرایش مدیریت انرژي(فوق 32433-دکتري)، لیسانس
مهندسی:32908-)دکتري، لیسانس فوق، لیسانس(الکتریکی فشارقوي هاي سیستم– قدرت – برق مهندسی:32574-)لیسانس فوق، لیسانس(وتوزیع
 دکتري)، هاي انرژي الکتریکی(فوق لیسانسیستم س مدیریت و ریزيبرنامه گرایش برق مهندسی:32938-)لیسانس(گرایش بدون برق

 1 مردایثارگر استان خراسان رضوي-رضويخراسان  هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10643

 10643 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065-دولتی(لیسانس):مدیریت 31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، :حسابداري(فوق لیسانس30408
:مدیریت32420-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی(فوق لیسانس31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074

:مدیریت بازرگانی گرایش32436-دکتري)، :حسابداري مدیریت(فوق لیسانس32428-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهصنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 
:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32470-دکتري)، :مدیریت گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32439-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسمدیریت استرات

مهندسی مالی و مدیریت:مالی (32571-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس32549-دکتري)، عملکرد(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی و32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-دکتري)، ریسک)(فوق لیسانس

،:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت صنعتی(فوق لیسانس32987-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، مدیریت ریسک(فوق لیسانس
،:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32996-دکتري)، :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازرگانی(فوق لیسانس32988-کتري)د

 :حسابداري گرایش حسابرسی دولتی(لیسانس)32997-دکتري)
 1 مردایثارگر خواف-خراسان رضوي هاي وابستهکمک کارشناس مالی و اداري شرکت 10650
 1 مردایثارگر سبزوار-خراسان رضوي هاي وابستهکمک کارشناس مالی و اداري شرکت 10653
 1 مردایثارگر سرخس-رضويخراسان  هاي وابستهکمک کارشناس مالی و اداري شرکت 10654
 1 مردایثارگر قوچان-خراسان رضوي هاي وابستهکمک کارشناس مالی و اداري شرکت 10660
 1 مردایثارگر گناباد-خراسان رضوي هاي وابستهمالی و اداري شرکتکمک کارشناس  10661

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10650 ،10653 ،10654 ،10660 ،10661 

 شرایط احراز تحصیلی:
-:مدیریت بازرگانی(فوق دیپلم)31034-دیپلم):حسابداري(فوق 30408-:امور مالی و مالیاتی(فوق دیپلم)30116-:امور دولتی(فوق دیپلم)30104
:امور32525-:بیمه(فوق دیپلم)32421-:مدیریت مالی(فوق دیپلم)31074-:مدیریت صنعتی(فوق دیپلم)31065-:مدیریت دولتی(فوق دیپلم)31051

امور اداري(فوق -نی حرفه اي مدیریت:کاردا32932-:خدمات اداري(فوق دیپلم)32563-:امار و نیروي انسانی(فوق دیپلم)32561-اداري(فوق دیپلم)
 دیپلم)

 2 مردایثارگر استان خراسان رضوي-خراسان رضويهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10655

 10655 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
،فوق لیسانس، شبکه هاي انتقال و توزیع(لیسانس:مهندسی برق گرایش 32073-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش قدرت(لیسانس30148
-دکتري)، :مهندسی برق گرایش سیستم هاي قدرت(فوق لیسانس32429-:مهندسی تکنولوژي برق گرایش قدرت(لیسانس)32427-دکتري)
کنولوژي فشار قوي(فوق:مهندسی قدرت گرایش ت32431-دکتري)، :مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی(فوق لیسانس32430
انتقال هاي شبکه –:مهندسی علمی کاربردي برق 32573-دکتري)، :مهندسی قدرت گرایش مدیریت انرژي(فوق لیسانس32433-دکتري)، لیسانس
مهندسی:32908-)دکتري، لیسانس فوق، لیسانس(الکتریکی فشارقوي هاي سیستم– قدرت – برق مهندسی:32574-)لیسانس فوق، لیسانس(وتوزیع
 دکتري)، ریکی(فوق لیسانسالکت انرژي هاي سیستم مدیریت و ریزيبرنامه گرایش برق مهندسی:32938-)لیسانس(گرایش بدون برق
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 توزیع نیروي برق استان خوزستان هايفهرست شغل محل

 پذیرد.پذیرش افراد صرفاً از میان داوطلبان بومی استان خوزستان صورت می شرایط اختصاصی:

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلشغل محلکد 
 1 مرد آزاد اندیکا-خوزستان هاي وابستهتکنسین برق (توزیع) شرکت 10663

 1 مرد آزاد اندیمشک-خوزستان هاي وابستهتکنسین برق (توزیع) شرکت 10664

 2 مرد آزاد باغملک-خوزستان هاي وابستهتکنسین برق (توزیع) شرکت 10665

 2 مرد آزاد بندر امام خمینی-خوزستان هاي وابستهتکنسین برق (توزیع) شرکت 10666

 1 مرد آزاد بندرماهشهر-خوزستان هاي وابستهتکنسین برق (توزیع) شرکت 10667

 1 مرد آزاد دزفول-خوزستان هاي وابستهتکنسین برق (توزیع) شرکت 10668

 1 مرد آزاد ده دز-خوزستان هاي وابستهتکنسین برق (توزیع) شرکت 10669

 1 مرد آزاد رامشیر-خوزستان هاي وابستهتکنسین برق (توزیع) شرکت 10670

 1 مرد آزاد رامهرمز-خوزستان هاي وابستهتکنسین برق (توزیع) شرکت 10671

 1 مرد آزاد شادگان-خوزستان هاي وابستهتکنسین برق (توزیع) شرکت 10672

 1 مرد آزاد گتوند-خوزستان هاي وابستهشرکتتکنسین برق (توزیع)  10673

 1 مرد آزاد اللی-خوزستان هاي وابستهتکنسین برق (توزیع) شرکت 10674

 1 مرد آزاد هندیجان-خوزستان هاي وابستهتکنسین برق (توزیع) شرکت 10675

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10663 ،10664 ،10665 ،10666 ،10667 ،10668 ،10669 ،10670 ،10671 ،10672 ،10673 ،10674 ،10675 

 شرایط احراز تحصیلی:
-الکترونیک و ابزار دقیق(فوق دیپلم) -:برق 32533-:الکترونیک گرایش الکترونیک عمومی(فوق دیپلم)32530-:الکتروتکنیک(فوق دیپلم)30095
الکترونیک(فوق -:برق 33027-قدرت(فوق دیپلم) -:برق 33006-فنی برق(فوق دیپلم):کاردان 32950-:کاردان فنی برق قدرت(فوق دیپلم)32534
نیانتقال ، کاردانی ف-:علمی کاربردي گرایشهاي کاردانی فنی الکترونیک صنعتی ، کاردانی فنی برق33038-مخابرات(فوق دیپلم) -:برق 33028-دیپلم)
 توزیع(فوق دیپلم)-اشینهاي الکتریکی ، کاردانی فنی برقتعمیر و نگهداري م -برق صنعتی ، کاردانی فنی برق-برق

 1 مرد / زن آزاد نباداآ-خوزستان هاي وابستهکارشناس اداري شرکت 10676

 1 مرد / زن آزاد ایذه-خوزستان هاي وابستهکارشناس اداري شرکت 10677

 1 مرد / زن آزاد باغملک-خوزستان هاي وابستهکارشناس اداري شرکت 10678

 1 مرد / زن آزاد بندرماهشهر-خوزستان هاي وابستهکارشناس اداري شرکت 10679

 1 مرد / زن آزاد رامهرمز-خوزستان هاي وابستهکارشناس اداري شرکت 10680

 2 مرد / زن آزاد شوش-خوزستان هاي وابستهکارشناس اداري شرکت 10681

 2 مرد / زن آزاد گتوند-خوزستان هاي وابستهکارشناس اداري شرکت 10682

 2 مرد / زن آزاد مسجدسلیمان-خوزستان هاي وابستهکارشناس اداري شرکت 10683

 1 مرد / زن آزاد هندیجان-خوزستان هاي وابستهکارشناس اداري شرکت 10684
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 توزیع نیروي برق استان خوزستان هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد / زن آزاد هویزه-خوزستان هاي وابستهکارشناس اداري شرکت 10685

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10676 ،10677 ،10678 ،10679 ،10680 ،10681 ،10682 ،10683 ،10684 ،10685 

 شرایط احراز تحصیلی:
:مدیریت31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت اجرایی(لیسانس31021

:مدیریت دولتی گرایش تشکیالت و روش ها(فوق31909-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس31495-صنعتی(لیسانس)
:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق32146-دکتري)، لیسانس :مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول(فوق31930-دکتري)، لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاري32237-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی(فوق لیسانس32235-دکتري)، لیسانس

:مدیریت اجرایی گرایش32318-دکتري)، (فوق لیسانس:مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان هاي دولتی32315-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس
:مدیریت بازرگانی32436-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهره:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 32420-دکتري)، مدیریت استراتژیک(فوق لیسانس

:مدیریت بازرگانی32456-دکتري)، ار سازمانی(فوق لیسانس:مدیریت دولتی گرایش رفت32455-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسگرایش مدیریت استرات
:مدیریت صنعتی32549-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد(فوق لیسانس32470-دکتري)، گرایش مدیریت رفتار سازمانی(فوق لیسانس

-دکتري)، مدیریت رفتاري(فوق لیسانس:مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش 32564-دکتري)، گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس
:مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی32566-دکتري)، :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس32565

یا مدیریت MBAمدیریت  :32911-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش اجرایی(فوق لیسانس32909-دکتري)، گرایش مدیریت سیستم ها(فوق لیسانس
یا مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت منابع MBAمدیریت  :32913-دکتري)، کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی(فوق لیسانس

:مدیریت دولتی و32915-دکتري)، یا مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیک(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32914-دکتري)، انسانی(فوق لیسانس
 دکتري)، استگذاري عمومی(فوق لیسانسسی

 1 مرد / زن آزاد دزفول-خوزستان هاي وابستهکارشناس آمار شرکت 10686

 10686 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
مارآمار گرایش آ :32977-دکتري)، فوق لیسانس، :امار و کاربردها(لیسانس32435-دکتري)، :امار ریاضی(فوق لیسانس30022-:امار(لیسانس)30018
 دکتري)، (فوق لیسانسریاضی 

 1 مرد آزاد ایذه-خوزستان هاي وابستهکارشناس حقوقی شرکت 10687

 1 مرد آزاد بندرماهشهر-خوزستان هاي وابستهکارشناس حقوقی شرکت 10688

 1 مرد آزاد شوشتر-خوزستان هاي وابستهکارشناس حقوقی شرکت 10689

  زیر یکسان می باشد: هايمحلشرایط احراز تحصیلی شغل 
10687 ،10688 ،10689 

 شرایط احراز تحصیلی:
:حقوق31686-دکتري)، :حقوق شرکت هاي تجاري(فوق لیسانس30432-دکتري)، :حقوق خصوصی(فوق لیسانس30431-:حقوق(لیسانس)30417

 دکتري)، ثبت اسناد و امالك(فوق لیسانس:حقوق 32426-دکتري)، :حقوق محیط زیست(فوق لیسانس32084-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس

 1 مرد / زن آزاد اندیمشک-خوزستان هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10690

 1 مرد / زن آزاد باغملک-خوزستان هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10691

 1 مرد / زن آزاد دزفول-خوزستان هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10692

 1 مرد / زن آزاد رامهرمز-خوزستان هاي وابستهمالی شرکتکارشناس  10693

 1 مرد / زن آزاد شادگان-خوزستان هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10694
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 توزیع نیروي برق استان خوزستان هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد / زن آزاد شوش-خوزستان هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10695

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10690 ،10691 ،10692 ،10693 ،10694 ،10695 

 شرایط احراز تحصیلی:
مالی:مدیریت دولتی گرایش مدیریت 31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074-:علمی کاربردي حسابداري(لیسانس)30710

-:حسابداري کلیه گرایش ها(لیسانس)32304-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مالی(فوق لیسانس31938-دکتري)، دولتی(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-:حسابداري امور مالی(لیسانس)32562

حسابداري-حسابرسی-:حسابداري گرایشهاي حسابداري33037-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، وق لیسانسو مدیریت ریسک(ف
 دکتري)، مدیریت(فوق لیسانس

 1 مرد / زن آزاد اروندکنار-خوزستان هاي وابستهکمک کارشناس مالی و اداري شرکت 10696

 1 مرد / زن آزاد بندر امام خمینی-خوزستان وابستههاي کمک کارشناس مالی و اداري شرکت 10697

 1 مرد / زن آزاد بندرماهشهر-خوزستان هاي وابستهکمک کارشناس مالی و اداري شرکت 10698

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10696 ،10697 ،10698 

 شرایط احراز تحصیلی:
-:مدیریت بازرگانی(فوق دیپلم)31034-:حسابداري(فوق دیپلم)30408-:امور مالی و مالیاتی(فوق دیپلم)30116-دیپلم):امور دولتی(فوق 30104
:امور32525-:بیمه(فوق دیپلم)32421-:مدیریت مالی(فوق دیپلم)31074-:مدیریت صنعتی(فوق دیپلم)31065-:مدیریت دولتی(فوق دیپلم)31051

امور اداري(فوق -:کاردانی حرفه اي مدیریت32932-:خدمات اداري(فوق دیپلم)32563-یروي انسانی(فوق دیپلم):امار و ن32561-اداري(فوق دیپلم)
 دیپلم)

 1 مرد آزاد امیدیه-خوزستانهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10699

 2 مرد آزاد اندیمشک-خوزستانهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10700

 1 مرد آزاد ایذه-خوزستانهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10701

 2 مرد آزاد باغملک-خوزستانهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10702

 1 مرد آزاد بندر امام خمینی-خوزستانهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10703

 3 مرد آزاد بندرماهشهر-خوزستانهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10704

 2 مرد آزاد بهبهان-خوزستانهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10705

 1 مرد آزاد خرمشهر-خوزستانهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10706

 3 مرد آزاد دزفول-خوزستانوابستههاي قدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10707

 2 مرد آزاد رامهرمز-خوزستانهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10708

 2 مرد آزاد سوسنگرد-خوزستانهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10709

 2 مرد آزاد شادگان-خوزستانهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10710

 1 مرد آزاد شوش-خوزستانهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10711

 3 مرد آزاد شوشتر-خوزستانهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10712
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 توزیع نیروي برق استان خوزستان هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 2 مرد آزاد گتوند-خوزستانهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10713

 1 مرد آزاد اللی-خوزستانهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10714

 3 مرد آزاد مسجدسلیمان-خوزستانهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10715

 1 مرد آزاد هفتگل-خوزستانهاي وابستهتوزیع ) شرکتقدرت (  -مهندس برق  10716

 1 مرد آزاد هویزه-خوزستانهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10717

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10699 ،10700 ،10701 ،10702 ،10703 ،10704 ،10705 ،10706 ،10707 ،10708 ،10709 ،10710 ،10711 ،10712 ،10713 ،10714 ،10715 ،
10716 ،10717 

 شرایط احراز تحصیلی:
،فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش شبکه هاي انتقال و توزیع(لیسانس32073-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش قدرت(لیسانس30148
-دکتري)، :مهندسی برق گرایش سیستم هاي قدرت(فوق لیسانس32429-قدرت(لیسانس):مهندسی تکنولوژي برق گرایش 32427-دکتري)
:مهندسی قدرت گرایش تکنولوژي فشار قوي(فوق32431-دکتري)، :مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی(فوق لیسانس32430
انتقال هاي شبکه –:مهندسی علمی کاربردي برق 32573-دکتري)، :مهندسی قدرت گرایش مدیریت انرژي(فوق لیسانس32433-دکتري)، لیسانس
مهندسی:32908-)دکتري، لیسانس فوق، لیسانس(الکتریکی فشارقوي هاي سیستم– قدرت – برق مهندسی:32574-)لیسانس فوق، لیسانس(وتوزیع
 دکتري)، و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکی(فوق لیسانس ریزيبرنامه گرایش برق مهندسی:32938-)لیسانس(گرایش بدون برق

 1 مردایثارگر اغاجاري-خوزستان هاي وابستهتکنسین برق (توزیع) شرکت 10718

 1 مردایثارگر بستان-خوزستان هاي وابستهتکنسین برق (توزیع) شرکت 10719

 1 مردایثارگر بهبهان-خوزستان هاي وابستهتکنسین برق (توزیع) شرکت 10720

 1 مردایثارگر دزفول-خوزستان هاي وابستهتکنسین برق (توزیع) شرکت 10668

 1 مردایثارگر شوش-خوزستان هاي وابستهتکنسین برق (توزیع) شرکت 10722

 1 مردایثارگر مسجدسلیمان-خوزستان هاي وابستهتکنسین برق (توزیع) شرکت 10723

  زیر یکسان می باشد: هايمحلشرایط احراز تحصیلی شغل 
10718 ،10719 ،10720 ،10668 ،10722 ،10723 

 شرایط احراز تحصیلی:
-الکترونیک و ابزار دقیق(فوق دیپلم) -:برق 32533-:الکترونیک گرایش الکترونیک عمومی(فوق دیپلم)32530-:الکتروتکنیک(فوق دیپلم)30095
الکترونیک(فوق -:برق 33027-قدرت(فوق دیپلم) -:برق 33006-:کاردان فنی برق(فوق دیپلم)32950-دیپلم):کاردان فنی برق قدرت(فوق 32534
نیانتقال ، کاردانی ف-:علمی کاربردي گرایشهاي کاردانی فنی الکترونیک صنعتی ، کاردانی فنی برق33038-مخابرات(فوق دیپلم) -:برق 33028-دیپلم)
 توزیع(فوق دیپلم)-تعمیر و نگهداري ماشینهاي الکتریکی ، کاردانی فنی برق -قبرق صنعتی ، کاردانی فنی بر-برق

 1 مرد / زنایثارگر نباداآ-خوزستان هاي وابستهکارشناس اداري شرکت 10676

 1 مرد / زنایثارگر شادگان-خوزستان هاي وابستهکارشناس اداري شرکت 10725
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 استان خوزستانتوزیع نیروي برق  هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مرد / زنایثارگر مسجدسلیمان-خوزستان هاي وابستهکارشناس اداري شرکت 10683

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10676 ،10725 ،10683 

 شرایط احراز تحصیلی:
:مدیریت31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، لیسانس فوق، :مدیریت اجرایی(لیسانس31021

:مدیریت دولتی گرایش تشکیالت و روش ها(فوق31909-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس31495-صنعتی(لیسانس)
:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق32146-دکتري)، تحول(فوق لیسانس :مدیریت دولتی گرایش مدیریت31930-دکتري)، لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاري32237-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی(فوق لیسانس32235-دکتري)، لیسانس

:مدیریت اجرایی گرایش32318-دکتري)، هاي دولتی(فوق لیسانس:مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان 32315-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس
:مدیریت بازرگانی32436-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهره:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 32420-دکتري)، مدیریت استراتژیک(فوق لیسانس

:مدیریت بازرگانی32456-دکتري)، گرایش رفتار سازمانی(فوق لیسانس:مدیریت دولتی 32455-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسگرایش مدیریت استرات
:مدیریت صنعتی32549-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد(فوق لیسانس32470-دکتري)، گرایش مدیریت رفتار سازمانی(فوق لیسانس

-دکتري)، گرایش مدیریت رفتاري(فوق لیسانس :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی32564-دکتري)، گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس
:مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی32566-دکتري)، :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس32565

یا مدیریت MBAدیریت م :32911-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش اجرایی(فوق لیسانس32909-دکتري)، گرایش مدیریت سیستم ها(فوق لیسانس
یا مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت منابع MBAمدیریت  :32913-دکتري)، کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی(فوق لیسانس

تی و:مدیریت دول32915-دکتري)، یا مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیک(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32914-دکتري)، انسانی(فوق لیسانس
 دکتري)، سیاستگذاري عمومی(فوق لیسانس

 1 مرد / زنایثارگر امیدیه-خوزستان هاي وابستهکمک کارشناس مالی و اداري شرکت 10727

 1 مرد / زنایثارگر شوش-خوزستان هاي وابستهکمک کارشناس مالی و اداري شرکت 10728

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10727 ،10728 

 شرایط احراز تحصیلی:
-:مدیریت بازرگانی(فوق دیپلم)31034-:حسابداري(فوق دیپلم)30408-:امور مالی و مالیاتی(فوق دیپلم)30116-:امور دولتی(فوق دیپلم)30104
:امور32525-:بیمه(فوق دیپلم)32421-دیپلم):مدیریت مالی(فوق 31074-:مدیریت صنعتی(فوق دیپلم)31065-:مدیریت دولتی(فوق دیپلم)31051

امور اداري(فوق -:کاردانی حرفه اي مدیریت32932-:خدمات اداري(فوق دیپلم)32563-:امار و نیروي انسانی(فوق دیپلم)32561-اداري(فوق دیپلم)
 دیپلم)

 1 مردایثارگر نباداآ-خوزستانهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10729

 1 مردایثارگر اندیمشک-خوزستانهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10700

 1 مردایثارگر ایذه-خوزستانهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10701

 2 مردایثارگر بندرماهشهر-خوزستانهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10704
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 توزیع نیروي برق استان خوزستان هايمحلفهرست شغل ادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مردایثارگر بهبهان-خوزستانهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10705

 1 مردایثارگر خرمشهر-خوزستانهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10706

 1 مردایثارگر دزفول-خوزستانهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت - مهندس برق 10707

 1 مردایثارگر سوسنگرد-خوزستانهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10709

 1 مردایثارگر شادگان-خوزستانهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10710

 1 مردایثارگر شوش-خوزستانهاي وابستهشرکتقدرت ( توزیع )  -مهندس برق  10711

 2 مردایثارگر شوشتر-خوزستانهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10712

 1 مردایثارگر مسجدسلیمان-خوزستانهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10715

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10729 ،10700 ،10701 ،10704 ،10705 ،10706 ،10707 ،10709 ،10710 ،10711 ،10712 ،10715 

 شرایط احراز تحصیلی:

،فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش شبکه هاي انتقال و توزیع(لیسانس32073-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش قدرت(لیسانس30148
-دکتري)، :مهندسی برق گرایش سیستم هاي قدرت(فوق لیسانس32429-برق گرایش قدرت(لیسانس):مهندسی تکنولوژي 32427-دکتري)
:مهندسی قدرت گرایش تکنولوژي فشار قوي(فوق32431-دکتري)، :مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی(فوق لیسانس32430
انتقال هاي شبکه –:مهندسی علمی کاربردي برق 32573-دکتري)، فوق لیسانس:مهندسی قدرت گرایش مدیریت انرژي(32433-دکتري)، لیسانس
مهندسی:32908-)دکتري، لیسانس فوق، لیسانس(الکتریکی فشارقوي هاي سیستم– قدرت –برق  مهندسی:32574-)لیسانس فوق، لیسانس(وتوزیع
 )دکتري، لیسانس فوق(الکتریکی انرژي هاي سیستم مدیریت و ریزيبرنامه گرایش برق مهندسی:32938-)لیسانس(گرایش بدون برق
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 توزیع نیروي برق استان زنجان هايفهرست شغل محل

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 2 مرد آزاد استان زنجان-زنجان هاي وابستهتکنسین برق (توزیع) شرکت 10741

 10741 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-الکترونیک و ابزار دقیق(فوق دیپلم) -:برق 32533-:الکترونیک گرایش الکترونیک عمومی(فوق دیپلم)32530-:الکتروتکنیک(فوق دیپلم)30095
الکترونیک(فوق -:برق 33027-قدرت(فوق دیپلم) -:برق 33006-:کاردان فنی برق(فوق دیپلم)32950-:کاردان فنی برق قدرت(فوق دیپلم)32534
نیانتقال ، کاردانی ف-:علمی کاربردي گرایشهاي کاردانی فنی الکترونیک صنعتی ، کاردانی فنی برق33038-مخابرات(فوق دیپلم) -:برق 33028-دیپلم)
 توزیع(فوق دیپلم)-تعمیر و نگهداري ماشینهاي الکتریکی ، کاردانی فنی برق -برق صنعتی ، کاردانی فنی برق-برق

 3 مرد / زن آزاد استان زنجان-زنجان وابستههاي کارشناس اداري شرکت 10742
 10742 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

:مدیریت31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت اجرایی(لیسانس31021
:مدیریت دولتی گرایش تشکیالت و روش ها(فوق31909-دکتري)، انسانی(فوق لیسانس:مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع 31495-صنعتی(لیسانس)

:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق32146-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول(فوق لیسانس31930-دکتري)، لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاري32237-دکتري)، ق لیسانس:مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی(فو32235-دکتري)، لیسانس

:مدیریت اجرایی گرایش32318-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان هاي دولتی(فوق لیسانس32315-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس
:مدیریت بازرگانی32436-دکتري)، (فوق لیسانسيوربهره:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 32420-دکتري)، مدیریت استراتژیک(فوق لیسانس

:مدیریت بازرگانی32456-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی(فوق لیسانس32455-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسگرایش مدیریت استرات
:مدیریت صنعتی32549-دکتري)، عملکرد(فوق لیسانس :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32470-دکتري)، گرایش مدیریت رفتار سازمانی(فوق لیسانس

-دکتري)، :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت رفتاري(فوق لیسانس32564-دکتري)، گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس
گذاري بخش عمومی :مدیریت سیاست32566-دکتري)، :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس32565

یا مدیریت MBAمدیریت  :32911-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش اجرایی(فوق لیسانس32909-دکتري)، گرایش مدیریت سیستم ها(فوق لیسانس
بعیا مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت منا MBAمدیریت  :32913-دکتري)، کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی(فوق لیسانس

:مدیریت دولتی و32915-دکتري)، یا مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیک(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32914-دکتري)، انسانی(فوق لیسانس
 دکتري)، سیاستگذاري عمومی(فوق لیسانس

 1 مرد / زن آزاد استان زنجان-زنجان هاي وابستهکارشناس بیمه شرکت 10743
 10743 يشماره شرایط احراز تحصیلی شغل محل

:مدیریت مالی32238-دکتري)، فوق لیسانس، و تحلیل سیستم ها(لیسانس ریزيبرنامه:مهندسی صنایع گرایش 31237-:مدیریت بیمه(لیسانس)31035
(اکچویري)(فوق:امار بیمه اي 32577-دکتري)، :مدیریت ریسک(فوق لیسانس32422-:بیمه(لیسانس)32421-دکتري)، گرایش بیمه(فوق لیسانس

،:مدیریت بازرگانی گرایش بیمه(فوق لیسانس32963-دکتري)، :مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک(فوق لیسانس32706-دکتري)، لیسانس
 دکتري)، :امار بیمه (بیم سنجی)(فوق لیسانس32965-دکتري)

 5 مرد / زن آزاد استان زنجان-زنجان هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10744
 10744 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

:مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074-:علمی کاربردي حسابداري(لیسانس)30710
-گرایش ها(لیسانس) :حسابداري کلیه32304-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مالی(فوق لیسانس31938-دکتري)، دولتی(فوق لیسانس

:مالی گرایش مهندسی مالی32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-:حسابداري امور مالی(لیسانس)32562
اريحسابد-حسابرسی-:حسابداري گرایشهاي حسابداري33037-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، و مدیریت ریسک(فوق لیسانس

 دکتري)، مدیریت(فوق لیسانس
 3 مرد / زن آزاد استان زنجان-زنجانهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10745

 10745 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
،فوق لیسانس، توزیع(لیسانس:مهندسی برق گرایش شبکه هاي انتقال و 32073-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش قدرت(لیسانس30148
-دکتري)، :مهندسی برق گرایش سیستم هاي قدرت(فوق لیسانس32429-:مهندسی تکنولوژي برق گرایش قدرت(لیسانس)32427-دکتري)
وق:مهندسی قدرت گرایش تکنولوژي فشار قوي(ف32431-دکتري)، :مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی(فوق لیسانس32430
انتقال هاي شبکه –:مهندسی علمی کاربردي برق 32573-دکتري)، :مهندسی قدرت گرایش مدیریت انرژي(فوق لیسانس32433-دکتري)، لیسانس
مهندسی:32908-)دکتري، لیسانس فوق، لیسانس(الکتریکی فشارقوي هاي سیستم– قدرت – برق مهندسی:32574-)لیسانس فوق، لیسانس(وتوزیع
 دکتري)، ریکی(فوق لیسانسالکت انرژي هاي سیستم مدیریت و ریزيبرنامه گرایش برق مهندسی:32938-)لیسانس(گرایش بدون برق
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 توزیع نیروي برق استان زنجان هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مردایثارگر استان زنجان-زنجان هاي وابستهتکنسین برق (توزیع) شرکت 10741

 10741 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-الکترونیک و ابزار دقیق(فوق دیپلم) -:برق 32533-:الکترونیک گرایش الکترونیک عمومی(فوق دیپلم)32530-:الکتروتکنیک(فوق دیپلم)30095
الکترونیک(فوق -:برق 33027-قدرت(فوق دیپلم) -:برق 33006-دیپلم):کاردان فنی برق(فوق 32950-:کاردان فنی برق قدرت(فوق دیپلم)32534
نیانتقال ، کاردانی ف-:علمی کاربردي گرایشهاي کاردانی فنی الکترونیک صنعتی ، کاردانی فنی برق33038-مخابرات(فوق دیپلم) -:برق 33028-دیپلم)
 توزیع(فوق دیپلم)-ریکی ، کاردانی فنی برقتعمیر و نگهداري ماشینهاي الکت -برق صنعتی ، کاردانی فنی برق-برق

 1 مرد / زنایثارگر استان زنجان-زنجان هاي وابستهکارشناس اداري شرکت 10742

 10742 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت31065-دولتی(لیسانس):مدیریت 31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت اجرایی(لیسانس31021

:مدیریت دولتی گرایش تشکیالت و روش ها(فوق31909-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس31495-صنعتی(لیسانس)
منابع انسانی(فوق :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت32146-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول(فوق لیسانس31930-دکتري)، لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاري32237-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی(فوق لیسانس32235-دکتري)، لیسانس

:مدیریت اجرایی گرایش32318-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان هاي دولتی(فوق لیسانس32315-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس
:مدیریت بازرگانی32436-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهره:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 32420-دکتري)، یت استراتژیک(فوق لیسانسمدیر

بازرگانی:مدیریت 32456-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی(فوق لیسانس32455-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسگرایش مدیریت استرات
:مدیریت صنعتی32549-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد(فوق لیسانس32470-دکتري)، گرایش مدیریت رفتار سازمانی(فوق لیسانس

-دکتري)، :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت رفتاري(فوق لیسانس32564-دکتري)، گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس
:مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی32566-دکتري)، سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس :مدیریت32565

یا مدیریت MBAمدیریت  :32911-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش اجرایی(فوق لیسانس32909-دکتري)، گرایش مدیریت سیستم ها(فوق لیسانس
یا مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت منابع MBAمدیریت  :32913-دکتري)، منابع انسانی(فوق لیسانسکسب و کار گرایش رفتار سازمانی و 

:مدیریت دولتی و32915-دکتري)، یا مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیک(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32914-دکتري)، انسانی(فوق لیسانس
 دکتري)، سیاستگذاري عمومی(فوق لیسانس

 1 مرد / زنایثارگر استان زنجان-زنجان هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10744

 10744 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074-:علمی کاربردي حسابداري(لیسانس)30710

-:حسابداري کلیه گرایش ها(لیسانس)32304-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مالی(فوق لیسانس31938-دکتري)، دولتی(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-:حسابداري امور مالی(لیسانس)32562

حسابداري-حسابرسی-:حسابداري گرایشهاي حسابداري33037-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، و مدیریت ریسک(فوق لیسانس
 دکتري)، مدیریت(فوق لیسانس

 3 مرد / زنایثارگر استان زنجان-زنجانهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10745

 10745 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
،فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش شبکه هاي انتقال و توزیع(لیسانس32073-دکتري)، فوق لیسانس، قدرت(لیسانس :مهندسی برق گرایش30148
-دکتري)، :مهندسی برق گرایش سیستم هاي قدرت(فوق لیسانس32429-:مهندسی تکنولوژي برق گرایش قدرت(لیسانس)32427-دکتري)
:مهندسی قدرت گرایش تکنولوژي فشار قوي(فوق32431-دکتري)، اي الکتریکی(فوق لیسانس:مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین ه32430
انتقال هاي شبکه –:مهندسی علمی کاربردي برق 32573-دکتري)، :مهندسی قدرت گرایش مدیریت انرژي(فوق لیسانس32433-دکتري)، لیسانس
مهندسی:32908-)دکتري، لیسانس فوق، لیسانس(الکتریکی فشارقوي يها سیستم–درت ق – برق مهندسی:32574-)لیسانس فوق، لیسانس(وتوزیع
 )دکتري، لیسانس فوق(الکتریکی انرژي هاي سیستم مدیریت و ریزيبرنامه گرایش برق مهندسی:32938-)لیسانس(گرایش بدون برق
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 توزیع نیروي برق استان سمنان هايفهرست شغل محل

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 6 مرد آزاد استان سمنان-سمنان هاي وابستهتکنسین برق (توزیع) شرکت 10750

 10750 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-الکترونیک و ابزار دقیق(فوق دیپلم) -:برق 32533-:الکترونیک گرایش الکترونیک عمومی(فوق دیپلم)32530-:الکتروتکنیک(فوق دیپلم)30095
الکترونیک(فوق -:برق 33027-قدرت(فوق دیپلم) -:برق 33006-:کاردان فنی برق(فوق دیپلم)32950-فنی برق قدرت(فوق دیپلم) :کاردان32534
نیانتقال ، کاردانی ف-:علمی کاربردي گرایشهاي کاردانی فنی الکترونیک صنعتی ، کاردانی فنی برق33038-مخابرات(فوق دیپلم) -:برق 33028-دیپلم)
 توزیع(فوق دیپلم)-تعمیر و نگهداري ماشینهاي الکتریکی ، کاردانی فنی برق -ی ، کاردانی فنی برقبرق صنعت-برق

 1 مرد آزاد استان سمنان-سمنان هاي وابستهکارشناس اداري شرکت 10751

 10751 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت اجرایی(لیسانس31021

:مدیریت دولتی گرایش تشکیالت و روش ها(فوق31909-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس31495-صنعتی(لیسانس)
:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق32146-دکتري)، لیسانس :مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول(فوق31930-دکتري)، لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاري32237-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی(فوق لیسانس32235-دکتري)، لیسانس

:مدیریت اجرایی گرایش32318-دکتري)، (فوق لیسانس:مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان هاي دولتی32315-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس
:مدیریت بازرگانی32436-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهره:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 32420-دکتري)، مدیریت استراتژیک(فوق لیسانس

:مدیریت بازرگانی32456-دکتري)، رفتار سازمانی(فوق لیسانس:مدیریت دولتی گرایش 32455-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسگرایش مدیریت استرات
:مدیریت صنعتی32549-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد(فوق لیسانس32470-دکتري)، گرایش مدیریت رفتار سازمانی(فوق لیسانس

-دکتري)، مدیریت رفتاري(فوق لیسانس :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش32564-دکتري)، گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس
:مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی32566-دکتري)، :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس32565

یا مدیریت MBAمدیریت  :32911-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش اجرایی(فوق لیسانس32909-دکتري)، گرایش مدیریت سیستم ها(فوق لیسانس
یا مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت منابع MBAمدیریت  :32913-دکتري)، کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی(فوق لیسانس

:مدیریت دولتی و32915-دکتري)، یا مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیک(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32914-دکتري)، انسانی(فوق لیسانس
 دکتري)، یاستگذاري عمومی(فوق لیسانسس

 1 مرد آزاد سمناناستان -سمنان هاي وابستهشرکتکارشناس تربیت بدنی  10752

 10752 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-:علوم ورزشی(لیسانس)32451-دکتري)، کلیه گرایش ها(فوق لیسانس -:تربیت بدنی و علوم ورزشی 30280-:تربیت بدنی(لیسانس)30268
:فیزولوژي ورزشی (گرایشهاي32926-دکتري)، تربیت بدنی)(فوق لیسانس موزشآ:رفتار حرکتی (گرایشهاي یادگیري و کنترل حرکتی ، 32922

:تربیت بدنی و علوم33003-دکتري)، فیزیولوژي فعالیت بدنی و تندرستی، فیزیولوژي ورزشی کاربردي، فیزیولوژي فعالیت ورزشی محض(فوق لیسانس
 دکتري)، فوق لیسانس، ورزشی بدون گرایش(لیسانس

 1 مرد آزاد استان سمنان-سمنان هاي وابستهکارشناس حقوقی شرکت 10753

 10753 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:حقوق31686-دکتري)، هاي تجاري(فوق لیسانس:حقوق شرکت 30432-دکتري)، :حقوق خصوصی(فوق لیسانس30431-:حقوق(لیسانس)30417

 دکتري)، :حقوق ثبت اسناد و امالك(فوق لیسانس32426-دکتري)، :حقوق محیط زیست(فوق لیسانس32084-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس
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 توزیع نیروي برق استان سمنان هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مرد / زن آزاد استان سمنان-سمنان هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10754

 10754 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074-:علمی کاربردي حسابداري(لیسانس)30710

-:حسابداري کلیه گرایش ها(لیسانس)32304-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مالی(فوق لیسانس31938-دکتري)، دولتی(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-:حسابداري امور مالی(لیسانس)32562

حسابداري-حسابرسی-:حسابداري گرایشهاي حسابداري33037-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، و مدیریت ریسک(فوق لیسانس
 دکتري)، مدیریت(فوق لیسانس

 1 مرد آزاد استان سمنان-سمنان هاي وابستهمخابرات شرکت -مهندس برق  10755

 10755 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-:علمی کاربردي مهندسی تکنولوژي مخابرات انتقال(لیسانس)32468-دکتري)، سیستم(فوق لیسانس:مهندسی برق گرایش مخابرات 31972
:مخابرات علمی32483-:کارشناسی کاربردي مخابرات گرایش انتقال(لیسانس)32473-:کارشناسی کاربردي مخابرات گرایش سوییچ(لیسانس)32471

:مهندسی برق گرایش مخابرات امن و32487-دکتري)، ت میدان و موج(فوق لیسانس:مهندسی برق گرایش مخابرا32485-کاربردي سوییچ(لیسانس)
:مهندس برق گرایش32552-دکتري)، :مهندسی برق گرایش شبکه هاي مخابراتی(فوق لیسانس32488-دکتري)، رمزنگاري(فوق لیسانس

:مهندسی برق بدون32908-هاي شبکه ثابت(لیسانس) :مهندسی تکنولوژي مخابرات گرایش سوییچ32553-دکتري)، فوق لیسانس، مخابرات(لیسانس
 گرایش(لیسانس)

 1 مردایثارگر استان سمنان-سمنان هاي وابستهتکنسین برق (توزیع) شرکت 10750

 10750 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-الکترونیک و ابزار دقیق(فوق دیپلم) -:برق 32533-دیپلم):الکترونیک گرایش الکترونیک عمومی(فوق 32530-:الکتروتکنیک(فوق دیپلم)30095
الکترونیک(فوق -:برق 33027-قدرت(فوق دیپلم) -:برق 33006-:کاردان فنی برق(فوق دیپلم)32950-:کاردان فنی برق قدرت(فوق دیپلم)32534
نیانتقال ، کاردانی ف-کترونیک صنعتی ، کاردانی فنی برق:علمی کاربردي گرایشهاي کاردانی فنی ال33038-مخابرات(فوق دیپلم) -:برق 33028-دیپلم)
 توزیع(فوق دیپلم)-تعمیر و نگهداري ماشینهاي الکتریکی ، کاردانی فنی برق -برق صنعتی ، کاردانی فنی برق-برق

 1 مردایثارگر استان سمنان-سمنان هاي وابستهکارشناس حقوقی حراست (توزیع) شرکت 10757

 10757 يتحصیلی شغل محل شمارهشرایط احراز 
:حقوق31686-دکتري)، :حقوق شرکت هاي تجاري(فوق لیسانس30432-دکتري)، :حقوق خصوصی(فوق لیسانس30431-:حقوق(لیسانس)30417

 دکتري)، :حقوق ثبت اسناد و امالك(فوق لیسانس32426-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس

 1 مردایثارگر استان سمنان-سمنان هاي وابستهشرکتالکترونیک (توزیع)  -مهندس برق 10758

 10758 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:علمی کاربردي32444-:مهندسی الکترونیک(لیسانس)31160-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش الکترونیک(لیسانس30147

:مهندسی برق گرایش افزاره هاي میکر32448-دکتري)، الکترونیک(فوق لیسانس:مهندسی برق گرایش مدارهاي مجتمع 32447-الکترونیک(لیسانس)
:مهندسی برق32908-دکتري)، :مهندسی برق گرایش سیستم هاي الکترونیک دیجیتال(فوق لیسانس32450-دکتري)، و نانو الکترونیک(فوق لیسانس

:مهندسی برق32952-نولوژي برق با گرایش الکترونیک(لیسانس):مهندسی تک32930-:الکترونیک کابردي(لیسانس)32924-بدون گرایش(لیسانس)
 دکتري)، و مدیریت سیستمهاي انرژي الکتریکی(فوق لیسانس ریزيبرنامهگرایش 
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 توزیع نیروي برق استان سیستان و بلوچستان هايفهرست شغل محل
 پذیرد.بلوچستان صورت می پذیرش افراد صرفاً از میان داوطلبان بومی استان سیستان و شرایط اختصاصی:

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 2 مرد آزاد زاهدان-سیستان و بلوچستان هاي وابستهشرکت حراست (توزیع) ITکارشناس  10759

 10759 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مهندسی31280-دکتري)، کامپیوتر گرایش معماري کامپیوتر(فوق لیسانس:مهندسی 31138-دکتري)، :الگوریتم و محاسبات(فوق لیسانس30091

:مهندسی کامپیوتر گرایش معماري سیستم هاي31348-:مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار(لیسانس)31347-فناوري اطالعات(لیسانس)
اطالعات گرایش مدیریت سیستم هاي اطالعاتی(فوق:مهندسی فناوري 31873-:مهندسی کامپیوتر(لیسانس)31601-دکتري)، کامپیوتري(فوق لیسانس

:مهندسی فناوري اطالعات گرایش معماري31914-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار(لیسانس31887-دکتري)، لیسانس
:علوم32173-دکتري) ،:مهندسی فناوري اطالعات گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس31915-دکتري)، سازمانی(فوق لیسانس

:مهندسی تکنولوژي شبکه هاي کامپیوتري گرایش طراحی و پیاده32480-:علمی کاربردي نرم افزار کامپیوتر(لیسانس)32479-کامپیوتر(لیسانس)
سیستم هاي :علمی کاربردي مهندسی تکنولوژي32482-(لیسانس) ICTاطالعات:علمی کاربردي تکنولوژي ارتباطات و فناوري 32481-سازي(لیسانس)

:مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه32822-دکتري)، فوق لیسانس، نرم افزار(لیسانس -:مهندسی تکنولوژي کامپیوتر32572-سخت افزار رایانه(لیسانس)
ش رایانش:مهندسی کامپیوتر گرای32929-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی تکنولوژي نرم افزار(لیسانس32925-دکتري)، هاي کامپیوتري(فوق لیسانس

:مهندسی33005-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش فناوري اطالعات(فوق لیسانس32939-دکتري)، امن یا امنیت اطالعات(فوق لیسانس
 دکتري)، فناوري اطالعات گرایش رایانش امن یا امنیت اطالعات(فوق لیسانس

 1 مرد آزاد دانزاه-سیستان و بلوچستان هاي وابستهکارشناس اداري شرکت 10760
 10760 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

:مدیریت31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت اجرایی(لیسانس31021
:مدیریت دولتی گرایش تشکیالت و روش ها(فوق31909-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس31495-صنعتی(لیسانس)

:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق32146-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول(فوق لیسانس31930-دکتري)، لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاري32237-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی(فوق لیسانس32235-دکتري)، لیسانس

:مدیریت اجرایی گرایش32318-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان هاي دولتی(فوق لیسانس32315-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس
:مدیریت بازرگانی32436-)دکتري، (فوق لیسانسوريبهره:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 32420-دکتري)، مدیریت استراتژیک(فوق لیسانس

:مدیریت بازرگانی32456-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی(فوق لیسانس32455-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسگرایش مدیریت استرات
:مدیریت صنعتی32549-دکتري) ،:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد(فوق لیسانس32470-دکتري)، گرایش مدیریت رفتار سازمانی(فوق لیسانس

-دکتري)، :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت رفتاري(فوق لیسانس32564-دکتري)، گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس
:مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی32566-دکتري)، :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس32565

یا مدیریت MBAمدیریت  :32911-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش اجرایی(فوق لیسانس32909-دکتري)، گرایش مدیریت سیستم ها(فوق لیسانس
یا مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت منابع MBAمدیریت  :32913-دکتري)، کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی(فوق لیسانس

:مدیریت دولتی و32915-دکتري)، یا مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیک(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32914-دکتري)، انسانسانی(فوق لیس
 دکتري)، سیاستگذاري عمومی(فوق لیسانس

 1 مرد آزاد زاهدان-سیستان و بلوچستان هاي وابستهکارشناس امور حراست شرکت 10761
 10761 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

:مدیریت31034-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت اجرایی(لیسانس31021-:علوم ارتباطات اجتماعی(لیسانس)30735-:علوم اجتماعی(لیسانس)30724
:مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق31495-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-بازرگانی(لیسانس)

:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق32146-دکتري)، :مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی(فوق لیسانس32145-دکتري) ،لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع32235-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان هاي دولتی(فوق لیسانس32234-دکتري)، لیسانس

:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32420-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیک(فوق لیسانس32318-دکتري)، سانسانی(فوق لیسان
:مدیریت دولتی گرایش32455-دکتري)، ژیک(فوق لیسانس:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استرات32436-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهکیفیت و 

:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32549-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد(فوق لیسانس32470-دکتري)، (فوق لیسانسرفتار سازمانی
یا مدیریت کسب و کار گرایش MBAمدیریت  :32911-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش اجرایی(فوق لیسانس32909-دکتري)، پروژه(فوق لیسانس

،یا مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32913-دکتري)، رفتار سازمانی و منابع انسانی(فوق لیسانس
 دکتري)، یا مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیک(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32914-دکتري)
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تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 3 مرد آزاد زاهدان-سیستان و بلوچستان هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10762

 10762 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-بازرگانی(لیسانس):مدیریت 31034-دکتري)، :حسابداري(فوق لیسانس30408
:مدیریت32420-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی(فوق لیسانس31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074

:مدیریت بازرگانی گرایش32436-دکتري)، داري مدیریت(فوق لیسانس:حساب32428-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهصنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 
:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32470-دکتري)، :مدیریت گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32439-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسمدیریت استرات

:مالی (مهندسی مالی و مدیریت32571-دکتري)، وق لیسانس:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه(ف32549-دکتري)، عملکرد(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی و32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-دکتري)، ریسک)(فوق لیسانس

،ایش مدیریت صنعتی(فوق لیسانس:مدیریت صنعتی گر32987-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، مدیریت ریسک(فوق لیسانس
،:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32996-دکتري)، :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازرگانی(فوق لیسانس32988-دکتري)
 :حسابداري گرایش حسابرسی دولتی(لیسانس)32997-دکتري)

 1 مرد آزاد زاهدان-بلوچستانسیستان و  هاي وابستهکارشناس آموزش شرکت 10763

 10763 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
،(فوق لیسانسموزشی آ ریزيبرنامه:علوم تربیتی گرایش 30755-دکتري)، و بهسازي منابع انسانی(فوق لیسانس موزشآ:علوم تربیتی گرایش 30754
:31083-دکتري)، فوق لیسانس، (لیسانسموزشی آ:مدیریت 31020-دکتري)، (فوق لیسانسموزشی آ:علوم تربیتی گرایش تکنولوژي 30758-دکتري)

و بهسازي منابع انسانی(فوق موزشآ :32978-دکتري)، فوق لیسانس، (لیسانسموزشی آ:ارزشیابی 32449-(لیسانس)موزشی آریزي مدیریت و برنامه
 دکتري)، عالی(فوق لیسانس موزشآ ریزيبرنامه:مدیریت و 32979-دکتري)، لیسانس

 1 مرد آزاد زاهدان-سیستان و بلوچستان هاي وابستهکارشناس بیمه شرکت 10764

 10764 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت مالی32238-دکتري)، فوق لیسانس، و تحلیل سیستم ها(لیسانس ریزيبرنامه:مهندسی صنایع گرایش 31237-:مدیریت بیمه(لیسانس)31035
:امار بیمه اي (اکچویري)(فوق32577-دکتري)، :مدیریت ریسک(فوق لیسانس32422-:بیمه(لیسانس)32421-دکتري)، بیمه(فوق لیسانسگرایش 
،:مدیریت بازرگانی گرایش بیمه(فوق لیسانس32963-دکتري)، :مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک(فوق لیسانس32706-دکتري)، لیسانس
 دکتري)، ه (بیم سنجی)(فوق لیسانس:امار بیم32965-دکتري)

 1 مرد آزاد زاهدان-سیستان و بلوچستان هاي وابستهکارشناس حقوقی شرکت 10765

 10765 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:حقوق31686-دکتري)، :حقوق شرکت هاي تجاري(فوق لیسانس30432-دکتري)، :حقوق خصوصی(فوق لیسانس30431-:حقوق(لیسانس)30417

 دکتري)، :حقوق ثبت اسناد و امالك(فوق لیسانس32426-دکتري)، :حقوق محیط زیست(فوق لیسانس32084-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس

 1 مرد آزاد زاهدان-سیستان و بلوچستان هاي وابستهکارشناس حقوقی حراست (توزیع) شرکت 10766

 10766 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:حقوق31686-دکتري)، :حقوق شرکت هاي تجاري(فوق لیسانس30432-دکتري)، :حقوق خصوصی(فوق لیسانس30431-:حقوق(لیسانس)30417

 دکتري)، :حقوق ثبت اسناد و امالك(فوق لیسانس32426-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس
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تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد آزاد زاهدان-سیستان و بلوچستان هاي وابستهکارشناس روابط عمومی شرکت 10767

 10767 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:علوم اجتماعی گرایش پژوهش علوم اجتماعی(فوق30727-نگاري(لیسانس):روزنامه 30525-دکتري)، فوق لیسانس، :روابط عمومی(لیسانس30503
:مطالعات فرهنگی و31116-:علوم ارتباطات اجتماعی(لیسانس)30735-:علوم اجتماعی گرایش روابط عمومی(لیسانس)30731-دکتري)، لیسانس

:علوم اجتماعی گرایش ارتباطات31905-انس):علوم اجتماعی گرایش پژوهشگري علوم اجتماعی(لیس31638-دکتري)، رسانه(فوق لیسانس
:علوم ارتباطات32976-دکتري)، :فرهنگ و رسانه(فوق لیسانس32443-:علوم اجتماعی گرایش روزنامه نگاري(لیسانس)32440-اجتماعی(لیسانس)

-دکتري)، اطات فرهنگی)(فوق لیسانساجتماعی گرایش هاي (علوم ارتباطات اجتماعی، روزنامه نگاري، تحقیق در ارتباطات اجتماعی،تبلیغ و ارتب
 :علوم اجتماعی بدون گرایش(لیسانس)33013

 1 مرد آزاد زاهدان-سیستان و بلوچستان هاي وابستهکارشناس سخت افزار شرکت 10768

 10768 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مهندسی31916-:مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار(لیسانس)31347-دکتري)، :مهندسی کامپیوتر گرایش معماري کامپیوتر(فوق لیسانس31138

:مهندسی تکنولوژي شبکه هاي کامپیوتري گرایش طراحی و پیاده32480-دکتري)، کامپیوتر گرایش معماري سیستم هاي کامپیوتري(فوق لیسانس
 رایانه(لیسانس):علمی کاربردي مهندسی تکنولوژي سیستم هاي سخت افزار 32482-سازي(لیسانس)

 4 مرد آزاد زاهدان-سیستان و بلوچستان هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10769

 10769 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074-:علمی کاربردي حسابداري(لیسانس)30710

-:حسابداري کلیه گرایش ها(لیسانس)32304-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مالی(فوق لیسانس31938-دکتري)، لیسانس دولتی(فوق
:مالی گرایش مهندسی مالی32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-:حسابداري امور مالی(لیسانس)32562

حسابداري-حسابرسی-:حسابداري گرایشهاي حسابداري33037-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، و مدیریت ریسک(فوق لیسانس
 دکتري)، مدیریت(فوق لیسانس

 1 مرد آزاد زاهدان-سیستان و بلوچستان هاي وابستهکارشناس نرم افزار شرکت 10770

 10770 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-:کامپیوترگرایش نرم افزار(لیسانس)31464-:مهندسی فناوري اطالعات(لیسانس)31280-دکتري)، محاسبات(فوق لیسانس:الگوریتم و 30091
:مهندسی31887-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش مدیریت سیستم هاي اطالعاتی(فوق لیسانس31873-:مهندسی کامپیوتر(لیسانس)31601

:علوم32173-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش معماري سازمانی(فوق لیسانس31914-دکتري)، نسکامپیوتر گرایش نرم افزار(فوق لیسا
:مهندسی تکنولوژي شبکه هاي کامپیوتري گرایش طراحی و پیاده32480-:علمی کاربردي نرم افزار کامپیوتر(لیسانس)32479-کامپیوتر(لیسانس)

،نرم افزار(لیسانس -:مهندسی تکنولوژي کامپیوتر32572-(لیسانس) ICTاطالعاترتباطات و فناوري :علمی کاربردي تکنولوژي ا32481-سازي(لیسانس)
،:مهندسی تکنولوژي نرم افزار(لیسانس32925-دکتري)، :مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس32822-دکتري)، فوق لیسانس
:مهندسی فناوري اطالعات32939-دکتري)، یش رایانش امن یا امنیت اطالعات(فوق لیسانس:مهندسی کامپیوتر گرا32929-دکتري)، فوق لیسانس

مهندسی فناوري :33002-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش رایانش امن(فوق لیسانس32940-دکتري)، گرایش فناوري اطالعات(فوق لیسانس
 ري)دکت، گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس )ITاطالعات (

 1 مرد آزاد ایرانشهر-سیستان و بلوچستانهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10771
 1 مرد آزاد چابهار-سیستان و بلوچستانهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10772
 1 مرد آزاد خاش-سیستان و بلوچستانهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10773
 1 مرد آزاد دلگان-سیستان و بلوچستانهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10774
 2 مرد آزاد راسک-سیستان و بلوچستانهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10775
 1 مرد آزاد زابل-سیستان و بلوچستانهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10776
 2 مرد آزاد زابلی(مهرستان)-یستان و بلوچستانسهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10777

 15 مرد آزاد زاهدان-سیستان و بلوچستانهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10778
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 توزیع نیروي برق استان سیستان و بلوچستان هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلمحلکد شغل 
 2 مرد آزاد زهک-سیستان و بلوچستانهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10779

 1 مرد آزاد سراوان-سیستان و بلوچستانهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10780

 1 مرد آزاد سرباز-سیستان و بلوچستانهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10781

 2 مرد آزاد سیب سوران-سیستان و بلوچستانهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10782

 1 مرد آزاد فنوج-سیستان و بلوچستانهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10783

 1 مرد آزاد کنارك-سیستان و بلوچستانوابستههاي قدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10784

 2 مرد آزاد نگور-سیستان و بلوچستانهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10785

 1 مرد آزاد نیک شهر-سیستان و بلوچستانهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10786

 1 مرد آزاد نیمروز-سیستان و بلوچستانوابستههاي قدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10787

 1 مرد آزاد هیرمند-سیستان و بلوچستانهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10788

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10771 ،10772 ،10773 ،10774 ،10775 ،10776 ،10777 ،10778 ،10779 ،10780 ،10781 ،10782 ،10783 ،10784 ،10785 ،10786 ،

10787 ،10788 
 شرایط احراز تحصیلی:

،فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش شبکه هاي انتقال و توزیع(لیسانس32073-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش قدرت(لیسانس30148
-دکتري)، برق گرایش سیستم هاي قدرت(فوق لیسانس :مهندسی32429-:مهندسی تکنولوژي برق گرایش قدرت(لیسانس)32427-دکتري)
:مهندسی قدرت گرایش تکنولوژي فشار قوي(فوق32431-دکتري)، :مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی(فوق لیسانس32430
انتقال هاي شبکه –ی کاربردي برق :مهندسی علم32573-دکتري)، :مهندسی قدرت گرایش مدیریت انرژي(فوق لیسانس32433-دکتري)، لیسانس
مهندسی:32908-)دکتري، لیسانس فوق، لیسانس(الکتریکی فشارقوي هاي سیستم– قدرت – برق مهندسی:32574-)لیسانس فوق، لیسانس(وتوزیع
 دکتري)، و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکی(فوق لیسانس ریزيبرنامه گرایش برق مهندسی:32938-)لیسانس(گرایش بدون برق

 1 مردایثارگر زاهدان-و بلوچستان سیستان هاي وابستهکارشناس اداري شرکت 10760

 10760 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت اجرایی(لیسانس31021

:مدیریت دولتی گرایش تشکیالت و روش ها(فوق31909-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس31495-صنعتی(لیسانس)
:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق32146-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول(فوق لیسانس31930-دکتري)، لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاري32237-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی(فوق لیسانس32235-کتري)د، لیسانس

:مدیریت اجرایی گرایش32318-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان هاي دولتی(فوق لیسانس32315-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس
:مدیریت بازرگانی32436-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهره:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 32420-تري)دک، مدیریت استراتژیک(فوق لیسانس

:مدیریت بازرگانی32456-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی(فوق لیسانس32455-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسگرایش مدیریت استرات
:مدیریت صنعتی32549-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد(فوق لیسانس32470-دکتري)، سازمانی(فوق لیسانسگرایش مدیریت رفتار 

-دکتري)، :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت رفتاري(فوق لیسانس32564-دکتري)، گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس
:مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی32566-دکتري)، مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش32565

یا مدیریت MBAمدیریت  :32911-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش اجرایی(فوق لیسانس32909-دکتري)، گرایش مدیریت سیستم ها(فوق لیسانس
یا مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت منابع MBAمدیریت  :32913-ري)دکت، کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی(فوق لیسانس

:مدیریت دولتی و32915-دکتري)، یا مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیک(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32914-دکتري)، انسانی(فوق لیسانس
 دکتري)، سیاستگذاري عمومی(فوق لیسانس
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 برق استان سیستان و بلوچستانتوزیع نیروي  هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مردایثارگر زاهدان-سیستان و بلوچستان هاي وابستهکارشناس حقوقی شرکت 10765

 10765 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:حقوق31686-دکتري)، شرکت هاي تجاري(فوق لیسانس:حقوق 30432-دکتري)، :حقوق خصوصی(فوق لیسانس30431-:حقوق(لیسانس)30417

 دکتري)، :حقوق ثبت اسناد و امالك(فوق لیسانس32426-دکتري)، :حقوق محیط زیست(فوق لیسانس32084-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس

 2 مردایثارگر زاهدان-بلوچستانسیستان و  هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10769

 10769 يمحل شماره شرایط احراز تحصیلی شغل
:مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074-:علمی کاربردي حسابداري(لیسانس)30710

-ها(لیسانس):حسابداري کلیه گرایش 32304-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مالی(فوق لیسانس31938-دکتري)، دولتی(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-:حسابداري امور مالی(لیسانس)32562

حسابداري-حسابرسی-:حسابداري گرایشهاي حسابداري33037-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، و مدیریت ریسک(فوق لیسانس
 دکتري)، ریت(فوق لیسانسمدی

 1 مردایثارگر ایرانشهر-سیستان و بلوچستانهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10771

 1 مردایثارگر چابهار-سیستان و بلوچستانهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10772

 1 مردایثارگر خاش-سیستان و بلوچستانهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10773

 1 مردایثارگر زابل-سیستان و بلوچستانهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10776

 6 مردایثارگر زاهدان-سیستان و بلوچستانهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10778

 1 مردایثارگر سراوان-سیستان و بلوچستانوابستههاي قدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10780

 1 مردایثارگر شهر نیک-سیستان و بلوچستانهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10786

 1 مردایثارگر هامون-سیستان و بلوچستانهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10799

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10771 ،10772 ،10773 ،10776 ،10778 ،10780 ،10786 ،10799 

 شرایط احراز تحصیلی:

،فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش شبکه هاي انتقال و توزیع(لیسانس32073-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش قدرت(لیسانس30148
-دکتري)، :مهندسی برق گرایش سیستم هاي قدرت(فوق لیسانس32429-قدرت(لیسانس) :مهندسی تکنولوژي برق گرایش32427-دکتري)
:مهندسی قدرت گرایش تکنولوژي فشار قوي(فوق32431-دکتري)، :مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی(فوق لیسانس32430
انتقال هاي شبکه –:مهندسی علمی کاربردي برق 32573-دکتري)، س:مهندسی قدرت گرایش مدیریت انرژي(فوق لیسان32433-دکتري)، لیسانس
مهندسی:32908-)دکتري، لیسانس فوق، لیسانس(الکتریکی فشارقوي هاي سیستم– قدرت – برق مهندسی:32574-)لیسانس فوق، لیسانس(وتوزیع
 دکتري)، سیستم هاي انرژي الکتریکی(فوق لیسانس مدیریت و ریزيبرنامه گرایش برق مهندسی:32938-)لیسانس(گرایش بدون برق
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 توزیع نیروي برق استان فارس هايفهرست شغل محل

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد آزاد بادهآ -فارس هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10800

 1 مرد آزاد خشت-فارس هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10801

 1 مرد آزاد رستم-فارس هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10802

 1 مرد / زن آزاد قیروکارزین-فارس هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10803

 1 مرد آزاد گراش-فارس هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10804

 1 مرد آزاد المرد-فارس وابستههاي کارشناس امور مشترکین شرکت 10805

 1 مرد / زن آزاد مهر-فارس هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10806

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10800 ،10801 ،10802 ،10803 ،10804 ،10805 ،10806 

 شرایط احراز تحصیلی:
-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، :حسابداري(فوق لیسانس30408
:مدیریت32420-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی(فوق لیسانس31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074

:مدیریت بازرگانی گرایش32436-دکتري)، :حسابداري مدیریت(فوق لیسانس32428-دکتري)، س(فوق لیسانوريبهرهصنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 
:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32470-دکتري)، :مدیریت گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32439-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسمدیریت استرات

:مالی (مهندسی مالی و مدیریت32571-دکتري)، گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس:مدیریت صنعتی 32549-دکتري)، عملکرد(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی و32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-دکتري)، ریسک)(فوق لیسانس

،:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت صنعتی(فوق لیسانس32987-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، مدیریت ریسک(فوق لیسانس
،:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32996-دکتري)، :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازرگانی(فوق لیسانس32988-دکتري)
 :حسابداري گرایش حسابرسی دولتی(لیسانس)32997-دکتري)

 1 مرد آزاد شیراز-رسفاهاي وابستهشرکتکارشناس ایمنی و حفاظت کار  10807

 10807 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-:مهندسی ایمنی گرایش بازرسی فنی(لیسانس)31162-دکتري)، :ایمنی صنعتی(فوق لیسانس30134-دکتري)، :ایمنی شناسی(فوق لیسانس30132
:مهندسی ایمنی و بازرسی فنی گرایش32246-:مهندسی ایمنی(لیسانس)31877-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی بهداشت حرفه اي(لیسانس31174

-ایمنی و حفاظت(لیسانس) -:مهندسی بازرسی 32461-:مهندسی صنایع گرایش ایمنی و محیط کار(لیسانس)32460-ایمنی و حفاظت(لیسانس)
-:ایمنی صنعتی و محیط کار(لیسانس)32464-لیسانس):مهندسی ایمنی گرایش حفاظت فنی(32463-:مهندسی ایمنی صنعتی(لیسانس)32462
:ایمنی و محیط32983-دکتري)، :مهندسی ایمنی و بازرسی فنی(فوق لیسانس32556-دکتري)، :مهندسی ایمنی و حفاظت کار(فوق لیسانس32555

:بهداشت و ایمنی32985-دکتري)، (فوق لیسانس) HSEمهندسی شیمی گرایش بهداشت، ایمنی و محیط زیست ( :32984-دکتري)، کار(فوق لیسانس
:مهندسی صنایع گرایش32998-دکتري)، :ایمنی صنعتی گرایش ایمنی ، بهداشت و محیط زیست(فوق لیسانس32986-دکتري)، صنعتی(فوق لیسانس

 دکتري)، مهندسی سیستم هاي سالمت(فوق لیسانس

 1 مرد / زن آزاد شیراز-فارس هاي وابستهکارشناس بیمه شرکت 10808

 10808 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت مالی32238-دکتري)، فوق لیسانس، و تحلیل سیستم ها(لیسانس ریزيبرنامه:مهندسی صنایع گرایش 31237-:مدیریت بیمه(لیسانس)31035

:امار بیمه اي (اکچویري)(فوق32577-دکتري)، :مدیریت ریسک(فوق لیسانس32422-:بیمه(لیسانس)32421-دکتري)، گرایش بیمه(فوق لیسانس
،:مدیریت بازرگانی گرایش بیمه(فوق لیسانس32963-دکتري)، :مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک(فوق لیسانس32706-دکتري)، لیسانس
 دکتري)، :امار بیمه (بیم سنجی)(فوق لیسانس32965-دکتري)
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 توزیع نیروي برق استان فارس هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد آزاد فسا-فارس هاي وابستهکارشناس حقوقی حراست (توزیع) شرکت 10809

 1 مرد آزاد نی ریز-فارس هاي وابستهکارشناس حقوقی حراست (توزیع) شرکت 10810

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10809 ،10810 

 شرایط احراز تحصیلی:
:حقوق31686-دکتري)، :حقوق شرکت هاي تجاري(فوق لیسانس30432-دکتري)، :حقوق خصوصی(فوق لیسانس30431-:حقوق(لیسانس)30417

 دکتري)، :حقوق ثبت اسناد و امالك(فوق لیسانس32426-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس

 1 مرد آزاد بوانات-فارس هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10811

 1 مرد آزاد خفر-فارس هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10812

 1 مرد آزاد داراب-فارس هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10813

 1 مرد آزاد گراش-فارس هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10814

 1 مرد / زن آزاد الر-فارس هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10815

  زیر یکسان می باشد: هايتحصیلی شغل محلشرایط احراز 
10811 ،10812 ،10813 ،10814 ،10815 

 شرایط احراز تحصیلی:
:مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074-:علمی کاربردي حسابداري(لیسانس)30710

-:حسابداري کلیه گرایش ها(لیسانس)32304-دکتري)، گرایش مالی(فوق لیسانس:مدیریت صنعتی 31938-دکتري)، دولتی(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-:حسابداري امور مالی(لیسانس)32562

حسابداري-حسابرسی-:حسابداري گرایشهاي حسابداري33037-س):حسابداري بدون گرایش(لیسان32982-دکتري)، و مدیریت ریسک(فوق لیسانس
 دکتري)، مدیریت(فوق لیسانس

 1 مرد آزاد ایزدخواست-فارسهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10816

 1 مرد آزاد جهرم-فارسهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10817

 1 مرد آزاد داراب-فارسهاي وابستهتوزیع ) شرکتقدرت (  -مهندس برق  10818

 1 مرد آزاد رستم-فارسهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10819

 1 مرد آزاد فورگ-فارسهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10820

 1 مرد آزاد کازرون-فارسهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10821

 1 مرد آزاد الر-فارسهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10822

 1 مرد / زن آزاد الر-فارسهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10823

 1 مرد آزاد مهر-فارسهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10824

 1 مرد آزاد میمند-فارسهاي وابستهشرکتقدرت ( توزیع )  -مهندس برق  10825
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 توزیع نیروي برق استان فارس هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد آزاد نی ریز-فارسهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10826

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10816 ،10817 ،10818 ،10819 ،10820 ،10821 ،10822 ،10823 ،10824 ،10825 ،10826 

 شرایط احراز تحصیلی:
،فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش شبکه هاي انتقال و توزیع(لیسانس32073-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش قدرت(لیسانس30148
-دکتري)، :مهندسی برق گرایش سیستم هاي قدرت(فوق لیسانس32429-:مهندسی تکنولوژي برق گرایش قدرت(لیسانس)32427-دکتري)
:مهندسی قدرت گرایش تکنولوژي فشار قوي(فوق32431-دکتري)، :مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی(فوق لیسانس32430
انتقال هاي شبکه –:مهندسی علمی کاربردي برق 32573-دکتري)، ندسی قدرت گرایش مدیریت انرژي(فوق لیسانس:مه32433-دکتري)، لیسانس
مهندسی:32908-)دکتري، لیسانس فوق، لیسانس(الکتریکی فشارقوي هاي سیستم– قدرت – برق مهندسی:32574-)لیسانس فوق، لیسانس(وتوزیع
 دکتري)، انسلیس فوق(الکتریکی انرژي هاي سیستم مدیریت و ریزيبرنامه گرایش برق مهندسی:32938-)لیسانس(گرایش بدون برق

 1 مرد / زنایثارگر شیراز-فارس هاي وابستهکارشناس اداري شرکت 10827

 10827 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-بازرگانی(لیسانس):مدیریت 31034-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت اجرایی(لیسانس31021

:مدیریت دولتی گرایش تشکیالت و روش ها(فوق31909-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس31495-صنعتی(لیسانس)
:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق32146-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول(فوق لیسانس31930-دکتري)، لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاري32237-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی(فوق لیسانس32235-دکتري)، لیسانس

:مدیریت اجرایی گرایش32318-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان هاي دولتی(فوق لیسانس32315-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس
:مدیریت بازرگانی32436-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهره:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 32420-دکتري)، مدیریت استراتژیک(فوق لیسانس

:مدیریت بازرگانی32456-دکتري)، س:مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی(فوق لیسان32455-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسگرایش مدیریت استرات
:مدیریت صنعتی32549-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد(فوق لیسانس32470-دکتري)، گرایش مدیریت رفتار سازمانی(فوق لیسانس

-دکتري)، نس:مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت رفتاري(فوق لیسا32564-دکتري)، گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس
:مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی32566-دکتري)، :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس32565

یا مدیریت MBAمدیریت  :32911-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش اجرایی(فوق لیسانس32909-دکتري)، گرایش مدیریت سیستم ها(فوق لیسانس
یا مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت منابع MBAمدیریت  :32913-دکتري)، کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی(فوق لیسانس

:مدیریت دولتی و32915-دکتري)، یا مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیک(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32914-دکتري)، انسانی(فوق لیسانس
 دکتري)، تگذاري عمومی(فوق لیسانسسیاس

 1 مرد / زنایثارگر داراب-فارس هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10828

 1 مردایثارگر کازرون-فارس هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10829

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10828 ،10829 

 تحصیلی:شرایط احراز 
-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، :حسابداري(فوق لیسانس30408
:مدیریت32420-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی(فوق لیسانس31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074

:مدیریت بازرگانی گرایش32436-دکتري)، :حسابداري مدیریت(فوق لیسانس32428-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهصنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 
صنعتی گرایش مدیریت :مدیریت32470-دکتري)، :مدیریت گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32439-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسمدیریت استرات

:مالی (مهندسی مالی و مدیریت32571-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس32549-دکتري)، عملکرد(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی و32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-دکتري)، ریسک)(فوق لیسانس

،:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت صنعتی(فوق لیسانس32987-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، دیریت ریسک(فوق لیسانسم
،:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32996-دکتري)، :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازرگانی(فوق لیسانس32988-دکتري)
 ي گرایش حسابرسی دولتی(لیسانس):حسابدار32997-دکتري)
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 توزیع نیروي برق استان فارس هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد / زنایثارگر بادهآ -رسفا هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10830
 1 مرد / زنایثارگر داراب-فارس هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10831
 1 مرد / زنایثارگر نی ریز-فارس هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10832

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10830 ،10831 ،10832 

 شرایط احراز تحصیلی:
دولتی گرایش مدیریت مالی:مدیریت 31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074-:علمی کاربردي حسابداري(لیسانس)30710

-:حسابداري کلیه گرایش ها(لیسانس)32304-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مالی(فوق لیسانس31938-دکتري)، دولتی(فوق لیسانس
الی:مالی گرایش مهندسی م32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-:حسابداري امور مالی(لیسانس)32562

حسابداري-حسابرسی-:حسابداري گرایشهاي حسابداري33037-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، و مدیریت ریسک(فوق لیسانس
 دکتري)، مدیریت(فوق لیسانس

 1 مرد / زنایثارگر یرازش-فارس هاي وابستهکارشناس نرم افزار شرکت 10833
 10833 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

-:کامپیوترگرایش نرم افزار(لیسانس)31464-:مهندسی فناوري اطالعات(لیسانس)31280-دکتري)، :الگوریتم و محاسبات(فوق لیسانس30091
:مهندسی31887-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش مدیریت سیستم هاي اطالعاتی(فوق لیسانس31873-:مهندسی کامپیوتر(لیسانس)31601

:علوم32173-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش معماري سازمانی(فوق لیسانس31914-دکتري)، رایش نرم افزار(فوق لیسانسکامپیوتر گ
:مهندسی تکنولوژي شبکه هاي کامپیوتري گرایش طراحی و پیاده32480-:علمی کاربردي نرم افزار کامپیوتر(لیسانس)32479-کامپیوتر(لیسانس)

،افزار(لیسانس نرم -:مهندسی تکنولوژي کامپیوتر32572-(لیسانس) ICTاطالعات:علمی کاربردي تکنولوژي ارتباطات و فناوري 32481-سازي(لیسانس)
،:مهندسی تکنولوژي نرم افزار(لیسانس32925-دکتري)، :مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس32822-دکتري)، فوق لیسانس
العات:مهندسی فناوري اط32939-دکتري)، :مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن یا امنیت اطالعات(فوق لیسانس32929-دکتري)، فوق لیسانس

مهندسی فناوري :33002-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش رایانش امن(فوق لیسانس32940-دکتري)، گرایش فناوري اطالعات(فوق لیسانس
 دکتري)، گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس )ITاطالعات (

 1 مردایثارگر بادهآ -فارسهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10834
 1 مرد / زنایثارگر جهرم-فارسهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10835
 1 مردایثارگر کازرون-فارسهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10821

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10834 ،10835 ،10821 

 تحصیلی:شرایط احراز 
،فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش شبکه هاي انتقال و توزیع(لیسانس32073-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش قدرت(لیسانس30148
-دکتري)، :مهندسی برق گرایش سیستم هاي قدرت(فوق لیسانس32429-:مهندسی تکنولوژي برق گرایش قدرت(لیسانس)32427-دکتري)
:مهندسی قدرت گرایش تکنولوژي فشار قوي(فوق32431-دکتري)، گرایش الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی(فوق لیسانس:مهندسی برق 32430
انتقال هاي شبکه –:مهندسی علمی کاربردي برق 32573-دکتري)، :مهندسی قدرت گرایش مدیریت انرژي(فوق لیسانس32433-دکتري)، لیسانس
مهندسی:32908-)دکتري، لیسانس فوق، لیسانس(الکتریکی فشارقوي هاي سیستم– قدرت – برق مهندسی:32574-)لیسانس فوق، لیسانس(وتوزیع
 دکتري)، کی(فوق لیسانسالکتری انرژي هاي سیستم مدیریت و ریزيبرنامه گرایش برق مهندسی:32938-)لیسانس(گرایش بدون برق

 1 مردایثارگر شیراز-فارس هاي وابستهشرکتمهندس ساختمان ( توزیع )  10837
 10837 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

فوق، :مهندسی عمران گرایش عمران(لیسانس31262-دکتري)، :مهندسی عمران گرایش راه و ترابري(فوق لیسانس30851-:ساختمان(لیسانس)30620
-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی عمران گرایش سازه(لیسانس31888-دکتري)، :مهندسی عمران گرایش زلزله(فوق لیسانس31756-دکتري)، لیسانس
:علمی کاربردي32492-:مهندسی اجرایی عمران(لیسانس)32405-دکتري)، :مهندسی عمران گرایش ژیو تکنیک(فوق لیسانس32099

-عمران بدون گرایش(لیسانس):مهندسی 32967-دکتري)، :مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت(فوق لیسانس32494-ساختمان(لیسانس)
 دکتري)، :مهندسی عمران گرایش محیط زیست(فوق لیسانس33025
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 توزیع نیروي برق استان قزوین هايفهرست شغل محل

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد آزاد بیکآ-قزوین هاي وابستهتکنسین برق (توزیع) شرکت 10838

 1 مرد آزاد تاکستان-قزوین هاي وابسته(توزیع) شرکتتکنسین برق  10839

 2 مرد آزاد قزوین-قزوین هاي وابستهتکنسین برق (توزیع) شرکت 10840

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10838 ،10839 ،10840 

 شرایط احراز تحصیلی:
-الکترونیک و ابزار دقیق(فوق دیپلم) -:برق 32533-الکترونیک عمومی(فوق دیپلم) :الکترونیک گرایش32530-:الکتروتکنیک(فوق دیپلم)30095
الکترونیک(فوق -:برق 33027-قدرت(فوق دیپلم) -:برق 33006-:کاردان فنی برق(فوق دیپلم)32950-:کاردان فنی برق قدرت(فوق دیپلم)32534
نیانتقال ، کاردانی ف-ایشهاي کاردانی فنی الکترونیک صنعتی ، کاردانی فنی برق:علمی کاربردي گر33038-مخابرات(فوق دیپلم) -:برق 33028-دیپلم)
 توزیع(فوق دیپلم)-تعمیر و نگهداري ماشینهاي الکتریکی ، کاردانی فنی برق -برق صنعتی ، کاردانی فنی برق-برق

 2 مرد آزاد قزوین-قزوین هاي وابستهکارشناس اداري شرکت 10842

 1 زن آزاد قزوین-قزوین هاي وابستهشرکت کارشناس اداري 10841

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10842 ،10841 

 شرایط احراز تحصیلی:
:مدیریت31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت اجرایی(لیسانس31021

:مدیریت دولتی گرایش تشکیالت و روش ها(فوق31909-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس31495-صنعتی(لیسانس)
:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق32146-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول(فوق لیسانس31930-دکتري)، لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاري32237-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی(فوق لیسانس32235-کتري)د، لیسانس

:مدیریت اجرایی گرایش32318-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان هاي دولتی(فوق لیسانس32315-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس
:مدیریت بازرگانی32436-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهره:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 32420-دکتري)، مدیریت استراتژیک(فوق لیسانس

:مدیریت بازرگانی32456-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی(فوق لیسانس32455-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسگرایش مدیریت استرات
:مدیریت صنعتی32549-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد(فوق لیسانس32470-دکتري)، انی(فوق لیسانسگرایش مدیریت رفتار سازم

-دکتري)، :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت رفتاري(فوق لیسانس32564-دکتري)، گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس
:مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی32566-دکتري)، ریت منابع انسانی(فوق لیسانس:مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدی32565

یا مدیریت MBAمدیریت  :32911-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش اجرایی(فوق لیسانس32909-دکتري)، گرایش مدیریت سیستم ها(فوق لیسانس
یا مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت منابع MBAمدیریت  :32913-دکتري)، کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی(فوق لیسانس

:مدیریت دولتی و32915-دکتري)، یا مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیک(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32914-دکتري)، انسانی(فوق لیسانس
 دکتري)، سیاستگذاري عمومی(فوق لیسانس

 3 مرد آزاد قزوین-قزوین هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10843

 10843 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074-:علمی کاربردي حسابداري(لیسانس)30710

-:حسابداري کلیه گرایش ها(لیسانس)32304-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مالی(فوق لیسانس31938-دکتري)، دولتی(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-:حسابداري امور مالی(لیسانس)32562

حسابداري-حسابرسی-هاي حسابداري:حسابداري گرایش33037-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، و مدیریت ریسک(فوق لیسانس
 دکتري)، مدیریت(فوق لیسانس
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 توزیع نیروي برق استان قزوین هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 2 مرد آزاد قزوین-قزوینهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10844

 10844 يشمارهشرایط احراز تحصیلی شغل محل 
،فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش شبکه هاي انتقال و توزیع(لیسانس32073-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش قدرت(لیسانس30148
-دکتري)، :مهندسی برق گرایش سیستم هاي قدرت(فوق لیسانس32429-:مهندسی تکنولوژي برق گرایش قدرت(لیسانس)32427-دکتري)
:مهندسی قدرت گرایش تکنولوژي فشار قوي(فوق32431-دکتري)، :مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی(فوق لیسانس32430
انتقال هاي شبکه –:مهندسی علمی کاربردي برق 32573-دکتري)، :مهندسی قدرت گرایش مدیریت انرژي(فوق لیسانس32433-دکتري)، لیسانس
:مهندسی32908-دکتري)، فوق لیسانس، الکتریکی(لیسانس فشارقوي هاي سیستم– قدرت – برق مهندسی:32574-)لیسانس فوق، لیسانس(وتوزیع

 دکتري)، و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکی(فوق لیسانس ریزيبرنامه:مهندسی برق گرایش 32938-برق بدون گرایش(لیسانس)

 1 مردایثارگر تاکستان-قزوین هاي وابستهشرکتتکنسین برق (توزیع)  10839

 10839 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-الکترونیک و ابزار دقیق(فوق دیپلم) -:برق 32533-:الکترونیک گرایش الکترونیک عمومی(فوق دیپلم)32530-:الکتروتکنیک(فوق دیپلم)30095
الکترونیک(فوق -:برق 33027-قدرت(فوق دیپلم) -:برق 33006-:کاردان فنی برق(فوق دیپلم)32950-دیپلم):کاردان فنی برق قدرت(فوق 32534
نیانتقال ، کاردانی ف-:علمی کاربردي گرایشهاي کاردانی فنی الکترونیک صنعتی ، کاردانی فنی برق33038-مخابرات(فوق دیپلم) -:برق 33028-دیپلم)
 توزیع(فوق دیپلم)-تعمیر و نگهداري ماشینهاي الکتریکی ، کاردانی فنی برق -قبرق صنعتی ، کاردانی فنی بر-برق

 1 مردایثارگر اوج-قزوینهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10846

 1 مردایثارگر بوئین زهرا-قزوینهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10847

 1 مردایثارگر قزوین-قزوینهاي وابستهتوزیع ) شرکتقدرت (  -مهندس برق  10844

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10846 ،10847 ،10844 

 شرایط احراز تحصیلی:
،لیسانسفوق ، :مهندسی برق گرایش شبکه هاي انتقال و توزیع(لیسانس32073-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش قدرت(لیسانس30148
-دکتري)، :مهندسی برق گرایش سیستم هاي قدرت(فوق لیسانس32429-:مهندسی تکنولوژي برق گرایش قدرت(لیسانس)32427-دکتري)
:مهندسی قدرت گرایش تکنولوژي فشار قوي(فوق32431-دکتري)، :مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی(فوق لیسانس32430
انتقال هاي شبکه –:مهندسی علمی کاربردي برق 32573-دکتري)، :مهندسی قدرت گرایش مدیریت انرژي(فوق لیسانس32433-دکتري)، لیسانس
مهندسی:32908-)دکتري، لیسانس فوق، لیسانس(الکتریکی فشارقوي هاي سیستم– قدرت –برق  مهندسی:32574-)لیسانس فوق، لیسانس(وتوزیع
 )دکتري، لیسانس فوق(الکتریکی انرژي هاي سیستم مدیریت و ریزيبرنامه گرایش برق مهندسی:32938-)لیسانس(گرایش بدون برق
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 توزیع نیروي برق استان قم هايفهرست شغل محل

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 12 مرد آزاد قم-قم هاي وابستهتکنسین برق (توزیع) شرکت 10849

 10849 يمحل شماره شرایط احراز تحصیلی شغل
-الکترونیک و ابزار دقیق(فوق دیپلم) -:برق 32533-:الکترونیک گرایش الکترونیک عمومی(فوق دیپلم)32530-:الکتروتکنیک(فوق دیپلم)30095
الکترونیک(فوق -:برق 33027-قدرت(فوق دیپلم) -:برق 33006-:کاردان فنی برق(فوق دیپلم)32950-:کاردان فنی برق قدرت(فوق دیپلم)32534
نیانتقال ، کاردانی ف-:علمی کاربردي گرایشهاي کاردانی فنی الکترونیک صنعتی ، کاردانی فنی برق33038-مخابرات(فوق دیپلم) -:برق 33028-دیپلم)
 توزیع(فوق دیپلم)-تعمیر و نگهداري ماشینهاي الکتریکی ، کاردانی فنی برق -برق صنعتی ، کاردانی فنی برق-برق

 2 مرد آزاد قم-قم هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10850

 10850 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، :حسابداري(فوق لیسانس30408
:مدیریت32420-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی(فوق لیسانس31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074

:مدیریت بازرگانی گرایش32436-دکتري)، :حسابداري مدیریت(فوق لیسانس32428-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهصنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 
:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32470-دکتري)، :مدیریت گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32439-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسمدیریت استرات

:مالی (مهندسی مالی و مدیریت32571-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس32549-دکتري)، عملکرد(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی و32706-دکتري)، مالی عمومی(فوق لیسانس:مدیریت دولتی گرایش بودجه و 32700-دکتري)، ریسک)(فوق لیسانس

،:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت صنعتی(فوق لیسانس32987-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، مدیریت ریسک(فوق لیسانس
،یت بازرگانی گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس:مدیر32996-دکتري)، :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازرگانی(فوق لیسانس32988-دکتري)
 :حسابداري گرایش حسابرسی دولتی(لیسانس)32997-دکتري)

 1 مرد آزاد قم-قمهاي وابستهکارشناس ایمنی و حفاظت کار شرکت 10851

 10851 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-:مهندسی ایمنی گرایش بازرسی فنی(لیسانس)31162-دکتري)، صنعتی(فوق لیسانس:ایمنی 30134-دکتري)، :ایمنی شناسی(فوق لیسانس30132
:مهندسی ایمنی و بازرسی فنی گرایش32246-:مهندسی ایمنی(لیسانس)31877-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی بهداشت حرفه اي(لیسانس31174

-ایمنی و حفاظت(لیسانس) -:مهندسی بازرسی 32461-انس):مهندسی صنایع گرایش ایمنی و محیط کار(لیس32460-ایمنی و حفاظت(لیسانس)
-:ایمنی صنعتی و محیط کار(لیسانس)32464-:مهندسی ایمنی گرایش حفاظت فنی(لیسانس)32463-:مهندسی ایمنی صنعتی(لیسانس)32462
:ایمنی و محیط32983-دکتري)، :مهندسی ایمنی و بازرسی فنی(فوق لیسانس32556-دکتري)، :مهندسی ایمنی و حفاظت کار(فوق لیسانس32555

:بهداشت و ایمنی32985-دکتري)، (فوق لیسانس) HSEمهندسی شیمی گرایش بهداشت، ایمنی و محیط زیست ( :32984-دکتري)، کار(فوق لیسانس
صنایع گرایش:مهندسی 32998-دکتري)، :ایمنی صنعتی گرایش ایمنی ، بهداشت و محیط زیست(فوق لیسانس32986-دکتري)، صنعتی(فوق لیسانس

 دکتري)، مهندسی سیستم هاي سالمت(فوق لیسانس

کارشناس بودجه و بررسی هاي اقتصادي  10852
 1 مرد آزاد قم-قم هاي وابستهشرکت

 10852 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:علوم اقتصادي گرایش توسعه30747-دکتري)، سیستم هاي اقتصادي(فوق لیسانس ریزيبرنامه:علوم اقتصادي گرایش 30746-:اقتصاد(لیسانس)30063

:علوم اقتصادي گرایش32928-دکتري)، :علوم اقتصادي گرایش اقتصاد اسالمی(فوق لیسانس32702-دکتري)، (فوق لیسانسریزيبرنامهاقتصادي و 
 :علوم اقتصادي بدون گرایش و یا با کلیه گرایشها(لیسانس)33001-دکتري)، اقتصاد انرژي(فوق لیسانس

 1 مرد آزاد قم-قم هاي وابستهکارشناس کنترل پروژه شرکت 10853

 10853 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مهندسی صنایع گرایش مدیریت32143-:صنایع(لیسانس)31862-و تحلیل سیستم ها(لیسانس) ریزيبرنامه:مهندسی صنایع گرایش 31237

 :مهندسی صنایع بدون گرایش(لیسانس)32999-دکتري)، فوق لیسانس، پروژه(لیسانس
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 توزیع نیروي برق استان قم هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد آزاد قم-قم هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10854

 10854 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074-حسابداري(لیسانس):علمی کاربردي 30710

-:حسابداري کلیه گرایش ها(لیسانس)32304-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مالی(فوق لیسانس31938-دکتري)، دولتی(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی32706-دکتري)، دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس:مدیریت 32700-:حسابداري امور مالی(لیسانس)32562

حسابداري-حسابرسی-:حسابداري گرایشهاي حسابداري33037-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، و مدیریت ریسک(فوق لیسانس
 دکتري)، مدیریت(فوق لیسانس

 5 مرد آزاد قم-قمهاي وابستهشرکتقدرت ( توزیع )  -مهندس برق  10855
 10855 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

،فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش شبکه هاي انتقال و توزیع(لیسانس32073-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش قدرت(لیسانس30148
-دکتري)، :مهندسی برق گرایش سیستم هاي قدرت(فوق لیسانس32429-قدرت(لیسانس):مهندسی تکنولوژي برق گرایش 32427-دکتري)
:مهندسی قدرت گرایش تکنولوژي فشار قوي(فوق32431-دکتري)، :مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی(فوق لیسانس32430
انتقال هاي شبکه –:مهندسی علمی کاربردي برق 32573-دکتري)، :مهندسی قدرت گرایش مدیریت انرژي(فوق لیسانس32433-دکتري)، لیسانس
:مهندسی32908-دکتري)، فوق لیسانس، لیسانس(الکتریکی فشارقوي هاي سیستم– قدرت – برق مهندسی:32574-)لیسانس فوق، لیسانس(وتوزیع

 دکتري)، و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکی(فوق لیسانس ریزيبرنامه:مهندسی برق گرایش 32938-برق بدون گرایش(لیسانس)
 3 مردایثارگر قم-قم هاي وابستهتکنسین برق (توزیع) شرکت 10849

 10849 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-الکترونیک و ابزار دقیق(فوق دیپلم) -:برق 32533-:الکترونیک گرایش الکترونیک عمومی(فوق دیپلم)32530-:الکتروتکنیک(فوق دیپلم)30095
الکترونیک(فوق -:برق 33027-قدرت(فوق دیپلم) -:برق 33006-:کاردان فنی برق(فوق دیپلم)32950-:کاردان فنی برق قدرت(فوق دیپلم)32534
نیانتقال ، کاردانی ف-دانی فنی برق:علمی کاربردي گرایشهاي کاردانی فنی الکترونیک صنعتی ، کار33038-مخابرات(فوق دیپلم) -:برق 33028-دیپلم)
 توزیع(فوق دیپلم)-تعمیر و نگهداري ماشینهاي الکتریکی ، کاردانی فنی برق -برق صنعتی ، کاردانی فنی برق-برق

 1 مردایثارگر قم-قم هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10850
 10850 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، :حسابداري(فوق لیسانس30408
:مدیریت32420-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی(فوق لیسانس31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074

:مدیریت بازرگانی گرایش32436-دکتري)، :حسابداري مدیریت(فوق لیسانس32428-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهصنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 
صنعتی گرایش مدیریت :مدیریت32470-دکتري)، :مدیریت گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32439-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسمدیریت استرات

:مالی (مهندسی مالی و مدیریت32571-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس32549-دکتري)، عملکرد(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی و32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-دکتري)، ریسک)(فوق لیسانس

،:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت صنعتی(فوق لیسانس32987-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، دیریت ریسک(فوق لیسانسم
،:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32996-دکتري)، :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازرگانی(فوق لیسانس32988-دکتري)
 ي گرایش حسابرسی دولتی(لیسانس):حسابدار32997-دکتري)

 3 مردایثارگر قم-قمهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10855
 10855 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

،لیسانسفوق ، :مهندسی برق گرایش شبکه هاي انتقال و توزیع(لیسانس32073-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش قدرت(لیسانس30148
-دکتري)، :مهندسی برق گرایش سیستم هاي قدرت(فوق لیسانس32429-:مهندسی تکنولوژي برق گرایش قدرت(لیسانس)32427-دکتري)
:مهندسی قدرت گرایش تکنولوژي فشار قوي(فوق32431-دکتري)، :مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی(فوق لیسانس32430
انتقال هاي شبکه –:مهندسی علمی کاربردي برق 32573-دکتري)، :مهندسی قدرت گرایش مدیریت انرژي(فوق لیسانس32433-دکتري)، لیسانس
مهندسی:32908-)دکتري، لیسانس فوق، لیسانس(الکتریکی فشارقوي هاي سیستم–درت ق – برق مهندسی:32574-)لیسانس فوق، لیسانس(وتوزیع
 )دکتري، لیسانس فوق(الکتریکی انرژي هاي سیستم مدیریت و ریزيبرنامه گرایش برق مهندسی:32938-)لیسانس(گرایش بدون برق
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 توزیع نیروي برق استان کرمانشاه هايفهرست شغل محل

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 3 مرد آزاد استان کرمانشاه-کرمانشاه هاي وابستهتکنسین برق (توزیع) شرکت 10859

 10859 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-الکترونیک و ابزار دقیق(فوق دیپلم) -:برق 32533-:الکترونیک گرایش الکترونیک عمومی(فوق دیپلم)32530-:الکتروتکنیک(فوق دیپلم)30095
الکترونیک(فوق -:برق 33027-دیپلم)قدرت(فوق  -:برق 33006-:کاردان فنی برق(فوق دیپلم)32950-:کاردان فنی برق قدرت(فوق دیپلم)32534
نیانتقال ، کاردانی ف-:علمی کاربردي گرایشهاي کاردانی فنی الکترونیک صنعتی ، کاردانی فنی برق33038-مخابرات(فوق دیپلم) -:برق 33028-دیپلم)
 (فوق دیپلم)توزیع-تعمیر و نگهداري ماشینهاي الکتریکی ، کاردانی فنی برق -برق صنعتی ، کاردانی فنی برق-برق

 2 مرد آزاد استان کرمانشاه-کرمانشاه هاي وابستهکارشناس امور حراست شرکت 10860

 10860 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت31034-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت اجرایی(لیسانس31021-:علوم ارتباطات اجتماعی(لیسانس)30735-:علوم اجتماعی(لیسانس)30724

:مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق31495-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-بازرگانی(لیسانس)
:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق32146-دکتري)، :مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی(فوق لیسانس32145-دکتري)، لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع32235-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان هاي دولتی(فوق لیسانس32234-دکتري)، لیسانس

:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32420-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیک(فوق لیسانس32318-دکتري)، انسانی(فوق لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش32455-دکتري)، ژیک(فوق لیسانس:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استرات32436-دکتري)، نس(فوق لیساوريبهرهکیفیت و 

:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32549-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد(فوق لیسانس32470-دکتري)، رفتار سازمانی(فوق لیسانس
یا مدیریت کسب و کار گرایش MBAمدیریت  :32911-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش اجرایی(فوق لیسانس32909-کتري)د، پروژه(فوق لیسانس

،یا مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32913-دکتري)، رفتار سازمانی و منابع انسانی(فوق لیسانس
 دکتري)، یریت کسب و کار گرایش استراتژیک(فوق لیسانسیا مد MBAمدیریت  :32914-دکتري)

 7 مرد / زن آزاد استان کرمانشاه-کرمانشاه هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10861

 10861 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065-دولتی(لیسانس):مدیریت 31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، :حسابداري(فوق لیسانس30408
:مدیریت32420-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی(فوق لیسانس31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074

:مدیریت بازرگانی گرایش32436-دکتري)، :حسابداري مدیریت(فوق لیسانس32428-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهصنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 
:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32470-دکتري)، :مدیریت گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32439-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسمدیریت استرات

مالی (مهندسی مالی و مدیریت:32571-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس32549-دکتري)، عملکرد(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی و32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-دکتري)، ریسک)(فوق لیسانس

،انس:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت صنعتی(فوق لیس32987-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، مدیریت ریسک(فوق لیسانس
،:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32996-دکتري)، :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازرگانی(فوق لیسانس32988-دکتري)
 :حسابداري گرایش حسابرسی دولتی(لیسانس)32997-دکتري)

 1 مرد / زن آزاد استان کرمانشاه-کرمانشاه هاي وابستهکارشناس آموزش شرکت 10862

 10862 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
،(فوق لیسانسموزشی آ ریزيبرنامه:علوم تربیتی گرایش 30755-دکتري)، و بهسازي منابع انسانی(فوق لیسانس موزشآ:علوم تربیتی گرایش 30754
:31083-دکتري)، فوق لیسانس، (لیسانسموزشی آ:مدیریت 31020-دکتري)، (فوق لیسانسموزشی آ:علوم تربیتی گرایش تکنولوژي 30758-دکتري)

و بهسازي منابع انسانی(فوق موزشآ :32978-دکتري)، فوق لیسانس، (لیسانسموزشی آ:ارزشیابی 32449-(لیسانس)موزشی آریزي مدیریت و برنامه
 دکتري)، عالی(فوق لیسانس موزشآ ریزيبرنامه:مدیریت و 32979-دکتري)، لیسانس
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 توزیع نیروي برق استان کرمانشاه هايمحلفهرست شغل ادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مرد آزاد استان کرمانشاه-کرمانشاه هاي وابستهکارشناس انبار و تدارکات شرکت 10863

 10863 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-:علمی کاربردي حسابداري(لیسانس)30710-دکتري)، :حسابرسی(فوق لیسانس30410-دکتري)، فوق لیسانس، :حسابداري(لیسانس30408
:مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی(فوق31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034
:حسابداري32428-:حسابداري کلیه گرایش ها(لیسانس)32304-کتري)د، :مدیریت صنعتی گرایش مالی(فوق لیسانس31938-دکتري)، لیسانس

:مدیریت گرایش مدیریت مالی(فوق32439-دکتري)، ژیک(فوق لیسانس:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استرات32436-دکتري)، مدیریت(فوق لیسانس
:مدیریت32988-دکتري)، گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک(فوق لیسانس:مالی 32706-:حسابداري امور مالی(لیسانس)32562-دکتري)، لیسانس

دکتري)، یا مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس MBAمدیریت  :33014-دکتري)، بازرگانی گرایش مدیریت بازرگانی(فوق لیسانس

 1 مرد / زن آزاد کرمانشاهاستان -کرمانشاه هاي وابستهکمک کارشناس مالی و اداري شرکت 10864

 10864 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-:مدیریت بازرگانی(فوق دیپلم)31034-:حسابداري(فوق دیپلم)30408-:امور مالی و مالیاتی(فوق دیپلم)30116-:امور دولتی(فوق دیپلم)30104
:امور32525-:بیمه(فوق دیپلم)32421-:مدیریت مالی(فوق دیپلم)31074-دیپلم):مدیریت صنعتی(فوق 31065-:مدیریت دولتی(فوق دیپلم)31051

امور اداري(فوق -:کاردانی حرفه اي مدیریت32932-:خدمات اداري(فوق دیپلم)32563-:امار و نیروي انسانی(فوق دیپلم)32561-اداري(فوق دیپلم)
 دیپلم)

 4 مرد آزاد کرمانشاهاستان -کرمانشاه هاي وابستهشرکتول انبار ئمس 10865

 10865 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت31065-:مدیریت دولتی(فوق دیپلم)31051-:مدیریت بازرگانی(فوق دیپلم)31034-:حسابداري(فوق دیپلم)30408-:اقتصاد(فوق دیپلم)30063

 (فوق دیپلم)وريبهره:اقتصاد کار و 32912-صنعتی(فوق دیپلم)

 8 مرد آزاد استان کرمانشاه-کرمانشاههاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -برق  مهندس 10866

 10866 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
،فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش شبکه هاي انتقال و توزیع(لیسانس32073-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش قدرت(لیسانس30148
-دکتري)، :مهندسی برق گرایش سیستم هاي قدرت(فوق لیسانس32429-تکنولوژي برق گرایش قدرت(لیسانس) :مهندسی32427-دکتري)
:مهندسی قدرت گرایش تکنولوژي فشار قوي(فوق32431-دکتري)، :مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی(فوق لیسانس32430
انتقال هاي شبکه –:مهندسی علمی کاربردي برق 32573-دکتري)، ریت انرژي(فوق لیسانس:مهندسی قدرت گرایش مدی32433-دکتري)، لیسانس
مهندسی:32908-)دکتري، لیسانس فوق، لیسانس(الکتریکی فشارقوي هاي سیستم–درت ق – برق مهندسی:32574-)لیسانس فوق، لیسانس(وتوزیع
 )دکتري، لیسانس فوق(الکتریکی انرژي هاي سیستم مدیریت و ریزيبرنامه گرایش برق مهندسی:32938-)لیسانس(گرایش بدون برق

 2 مردایثارگر استان کرمانشاه-کرمانشاه هاي وابستهتکنسین برق (توزیع) شرکت 10859

 10859 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-الکترونیک و ابزار دقیق(فوق دیپلم) -:برق 32533-دیپلم):الکترونیک گرایش الکترونیک عمومی(فوق 32530-:الکتروتکنیک(فوق دیپلم)30095
الکترونیک(فوق -:برق 33027-قدرت(فوق دیپلم) -:برق 33006-:کاردان فنی برق(فوق دیپلم)32950-:کاردان فنی برق قدرت(فوق دیپلم)32534
نیانتقال ، کاردانی ف-کترونیک صنعتی ، کاردانی فنی برق:علمی کاربردي گرایشهاي کاردانی فنی ال33038-مخابرات(فوق دیپلم) -:برق 33028-دیپلم)
 توزیع(فوق دیپلم)-تعمیر و نگهداري ماشینهاي الکتریکی ، کاردانی فنی برق -برق صنعتی ، کاردانی فنی برق-برق
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 توزیع نیروي برق استان کرمانشاه هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 2 مرد / زنایثارگر استان کرمانشاه-کرمانشاه هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10861

 10861 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-صنعتی(لیسانس):مدیریت 31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، :حسابداري(فوق لیسانس30408
:مدیریت32420-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی(فوق لیسانس31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074

گرایش:مدیریت بازرگانی 32436-دکتري)، :حسابداري مدیریت(فوق لیسانس32428-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهصنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 
:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32470-دکتري)، :مدیریت گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32439-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسمدیریت استرات

:مالی (مهندسی مالی و مدیریت32571-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس32549-دکتري)، عملکرد(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی و32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-دکتري)، سک)(فوق لیسانسری

،:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت صنعتی(فوق لیسانس32987-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، مدیریت ریسک(فوق لیسانس
،:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32996-دکتري)، گانی گرایش مدیریت بازرگانی(فوق لیسانس:مدیریت بازر32988-دکتري)
 :حسابداري گرایش حسابرسی دولتی(لیسانس)32997-دکتري)

 1 مردایثارگر کرمانشاه استان-کرمانشاه هاي وابستهکارشناس حقوقی شرکت 10869

 10869 يشمارهشرایط احراز تحصیلی شغل محل 
:حقوق31686-دکتري)، :حقوق شرکت هاي تجاري(فوق لیسانس30432-دکتري)، :حقوق خصوصی(فوق لیسانس30431-:حقوق(لیسانس)30417

 دکتري)، :حقوق ثبت اسناد و امالك(فوق لیسانس32426-دکتري)، :حقوق محیط زیست(فوق لیسانس32084-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس

 1 مرد / زنایثارگر استان کرمانشاه-کرمانشاه هاي وابستهمالی و اداري شرکت کمک کارشناس 10864

 10864 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-:مدیریت بازرگانی(فوق دیپلم)31034-:حسابداري(فوق دیپلم)30408-:امور مالی و مالیاتی(فوق دیپلم)30116-:امور دولتی(فوق دیپلم)30104
:امور32525-:بیمه(فوق دیپلم)32421-:مدیریت مالی(فوق دیپلم)31074-:مدیریت صنعتی(فوق دیپلم)31065-دولتی(فوق دیپلم):مدیریت 31051

امور اداري(فوق -:کاردانی حرفه اي مدیریت32932-:خدمات اداري(فوق دیپلم)32563-:امار و نیروي انسانی(فوق دیپلم)32561-اداري(فوق دیپلم)
 دیپلم)

 1 مردایثارگر استان کرمانشاه-کرمانشاه هاي وابستهشرکتول انبار ئمس 10865

 10865 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت31065-:مدیریت دولتی(فوق دیپلم)31051-:مدیریت بازرگانی(فوق دیپلم)31034-:حسابداري(فوق دیپلم)30408-:اقتصاد(فوق دیپلم)30063

 (فوق دیپلم)وريبهره:اقتصاد کار و 32912-صنعتی(فوق دیپلم)

 6 مردایثارگر استان کرمانشاه-کرمانشاههاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10866

 10866 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
،فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش شبکه هاي انتقال و توزیع(لیسانس32073-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش قدرت(لیسانس30148
-دکتري)، سیستم هاي قدرت(فوق لیسانس:مهندسی برق گرایش 32429-:مهندسی تکنولوژي برق گرایش قدرت(لیسانس)32427-دکتري)
:مهندسی قدرت گرایش تکنولوژي فشار قوي(فوق32431-دکتري)، :مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی(فوق لیسانس32430
انتقال هاي شبکه –رق :مهندسی علمی کاربردي ب32573-دکتري)، :مهندسی قدرت گرایش مدیریت انرژي(فوق لیسانس32433-دکتري)، لیسانس
مهندسی:32908-)دکتري، لیسانس فوق، لیسانس(الکتریکی فشارقوي هاي سیستم– قدرت – برق مهندسی:32574-)لیسانس فوق، لیسانس(وتوزیع
 )دکتري، لیسانس فوق(الکتریکی انرژي هاي سیستم مدیریت و ریزيبرنامه گرایش برق مهندسی:32938-)لیسانس(گرایش بدون برق
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 توزیع نیروي برق استان کهگیلویه و بویراحمد هايفهرست شغل محل

 پذیرد.پذیرش افراد صرفاً از میان داوطلبان بومی استان کهگیلویه و بویراحمد صورت می شرایط اختصاصی:

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مرد آزاد یاسوج-و بویراحمدکهگیلویه  هاي وابستهکارشناس انبار و تدارکات شرکت 10873

 10873 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-:علمی کاربردي حسابداري(لیسانس)30710-دکتري)، :حسابرسی(فوق لیسانس30410-دکتري)، فوق لیسانس، :حسابداري(لیسانس30408
:مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی(فوق31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034
:حسابداري32428-:حسابداري کلیه گرایش ها(لیسانس)32304-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مالی(فوق لیسانس31938-دکتري)، لیسانس

:مدیریت گرایش مدیریت مالی(فوق32439-دکتري)، ژیک(فوق لیسانساسترات:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت 32436-دکتري)، مدیریت(فوق لیسانس
:مدیریت32988-دکتري)، :مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک(فوق لیسانس32706-:حسابداري امور مالی(لیسانس)32562-دکتري)، لیسانس

دکتري)، یا مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس MBAمدیریت  :33014-دکتري)، بازرگانی گرایش مدیریت بازرگانی(فوق لیسانس

10874 
کارشناس بودجه و بررسی هاي اقتصادي 

 هاي وابستهشرکت
 1 مرد / زن آزاد یاسوج-کهگیلویه و بویراحمد

 10874 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:علوم اقتصادي گرایش توسعه30747-دکتري)، سیستم هاي اقتصادي(فوق لیسانس ریزيبرنامه:علوم اقتصادي گرایش 30746-:اقتصاد(لیسانس)30063

:علوم اقتصادي گرایش32928-دکتري)، :علوم اقتصادي گرایش اقتصاد اسالمی(فوق لیسانس32702-دکتري)، (فوق لیسانسریزيبرنامهاقتصادي و 
 :علوم اقتصادي بدون گرایش و یا با کلیه گرایشها(لیسانس)33001-دکتري)، انرژي(فوق لیسانس اقتصاد

 2 مرد آزاد یاسوج-کهگیلویه و بویراحمد هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10875

 10875 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی31912-دکتري)، فوق لیسانس، مالی(لیسانس:مدیریت 31074-:علمی کاربردي حسابداري(لیسانس)30710

-:حسابداري کلیه گرایش ها(لیسانس)32304-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مالی(فوق لیسانس31938-دکتري)، دولتی(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی32706-دکتري)، (فوق لیسانس:مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی32700-:حسابداري امور مالی(لیسانس)32562

حسابداري-حسابرسی-:حسابداري گرایشهاي حسابداري33037-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، و مدیریت ریسک(فوق لیسانس
 دکتري)، مدیریت(فوق لیسانس

 3 مرد آزاد یاسوج-بویراحمدکهگیلویه و هاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10876

 10876 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
،فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش شبکه هاي انتقال و توزیع(لیسانس32073-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش قدرت(لیسانس30148
-دکتري)، برق گرایش سیستم هاي قدرت(فوق لیسانس:مهندسی 32429-:مهندسی تکنولوژي برق گرایش قدرت(لیسانس)32427-دکتري)
:مهندسی قدرت گرایش تکنولوژي فشار قوي(فوق32431-دکتري)، :مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی(فوق لیسانس32430
انتقال هاي شبکه –کاربردي برق  :مهندسی علمی32573-دکتري)، :مهندسی قدرت گرایش مدیریت انرژي(فوق لیسانس32433-دکتري)، لیسانس
مهندسی:32908-)دکتري، لیسانس فوق، لیسانس(الکتریکی فشارقوي هاي سیستم–درت ق – برق مهندسی:32574-)لیسانس فوق، لیسانس(وتوزیع
 )دکتري، لیسانس فوق(الکتریکی انرژي هاي سیستم مدیریت و ریزيبرنامه گرایش برق مهندسی:32938-)لیسانس(گرایش بدون برق
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 توزیع نیروي برق استان کهگیلویه و بویراحمد هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مرد / زنایثارگر یاسوج-کهگیلویه و بویراحمد هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10877

 10877 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، :حسابداري(فوق لیسانس30408
:مدیریت32420-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی(فوق لیسانس31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074

:مدیریت بازرگانی گرایش32436-دکتري)، :حسابداري مدیریت(فوق لیسانس32428-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهکیفیت و  صنعتی گرایش مدیریت
:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32470-دکتري)، :مدیریت گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32439-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسمدیریت استرات

:مالی (مهندسی مالی و مدیریت32571-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس32549-دکتري) ،عملکرد(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی و32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-دکتري)، ریسک)(فوق لیسانس

،:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت صنعتی(فوق لیسانس32987-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، مدیریت ریسک(فوق لیسانس
،:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32996-دکتري)، :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازرگانی(فوق لیسانس32988-دکتري)
 یسانس):حسابداري گرایش حسابرسی دولتی(ل32997-دکتري)

 2 مردایثارگر یاسوج-کهگیلویه و بویراحمدهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10876

 10876 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
،لیسانسفوق ، :مهندسی برق گرایش شبکه هاي انتقال و توزیع(لیسانس32073-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش قدرت(لیسانس30148
-دکتري)، :مهندسی برق گرایش سیستم هاي قدرت(فوق لیسانس32429-:مهندسی تکنولوژي برق گرایش قدرت(لیسانس)32427-دکتري)
:مهندسی قدرت گرایش تکنولوژي فشار قوي(فوق32431-دکتري)، :مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی(فوق لیسانس32430
انتقال هاي شبکه –:مهندسی علمی کاربردي برق 32573-دکتري)، :مهندسی قدرت گرایش مدیریت انرژي(فوق لیسانس32433-دکتري)، لیسانس
مهندسی:32908-)دکتري، لیسانس فوق، لیسانس(الکتریکی فشارقوي هاي سیستم– قدرت – برق مهندسی:32574-)لیسانس فوق، لیسانس(وتوزیع
 دکتري)، ي الکتریکی(فوق لیسانسانرژ هاي سیستم مدیریت و ریزيبرنامه گرایش برق مهندسی:32938-)لیسانس(گرایش بدون برق
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 توزیع نیروي برق استان گلستان هايفهرست شغل محل

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مرد آزاد استان گلستان-گلستان هاي وابستهکارشناس حقوقی شرکت 10879

 10879 ياحراز تحصیلی شغل محل شمارهشرایط 
:حقوق31686-دکتري)، :حقوق شرکت هاي تجاري(فوق لیسانس30432-دکتري)، :حقوق خصوصی(فوق لیسانس30431-:حقوق(لیسانس)30417

 دکتري)، :حقوق ثبت اسناد و امالك(فوق لیسانس32426-دکتري)، :حقوق محیط زیست(فوق لیسانس32084-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس

 1 مرد آزاد استان گلستان-گلستان هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10880

 1 مردایثارگر استان گلستان-گلستان هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10880

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10880 

 شرایط احراز تحصیلی:

:مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074-حسابداري(لیسانس):علمی کاربردي 30710
-:حسابداري کلیه گرایش ها(لیسانس)32304-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مالی(فوق لیسانس31938-دکتري)، دولتی(فوق لیسانس

:مالی گرایش مهندسی مالی32706-دکتري)، دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس:مدیریت 32700-:حسابداري امور مالی(لیسانس)32562
حسابداري-حسابرسی-:حسابداري گرایشهاي حسابداري33037-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، و مدیریت ریسک(فوق لیسانس

 دکتري)، مدیریت(فوق لیسانس
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 برق استان مرکزيتوزیع نیروي  هايفهرست شغل محل

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 4 مرد آزاد استان مرکزي-مرکزي هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10882

 10882 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065-دولتی(لیسانس):مدیریت 31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، :حسابداري(فوق لیسانس30408
:مدیریت32420-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی(فوق لیسانس31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074

:مدیریت بازرگانی گرایش32436-دکتري)، :حسابداري مدیریت(فوق لیسانس32428-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهصنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 
:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32470-دکتري)، :مدیریت گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32439-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسمدیریت استرات

(مهندسی مالی و مدیریت:مالی 32571-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس32549-دکتري)، عملکرد(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی و32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-دکتري)، ریسک)(فوق لیسانس

،:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت صنعتی(فوق لیسانس32987-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، مدیریت ریسک(فوق لیسانس
،:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32996-دکتري)، :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازرگانی(فوق لیسانس32988-دکتري)
 :حسابداري گرایش حسابرسی دولتی(لیسانس)32997-دکتري)

 1 مرد آزاد استان مرکزي-مرکزي هاي وابستهکارشناس انبار و تدارکات شرکت 10883

 10883 ياحراز تحصیلی شغل محل شمارهشرایط 
-:علمی کاربردي حسابداري(لیسانس)30710-دکتري)، :حسابرسی(فوق لیسانس30410-دکتري)، فوق لیسانس، :حسابداري(لیسانس30408
مالی دولتی(فوق:مدیریت دولتی گرایش مدیریت 31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034
:حسابداري32428-:حسابداري کلیه گرایش ها(لیسانس)32304-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مالی(فوق لیسانس31938-دکتري)، لیسانس

یریت مالی(فوق:مدیریت گرایش مد32439-دکتري)، ژیک(فوق لیسانس:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استرات32436-دکتري)، مدیریت(فوق لیسانس
:مدیریت32988-دکتري)، :مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک(فوق لیسانس32706-:حسابداري امور مالی(لیسانس)32562-دکتري)، لیسانس

کتري)د، یا مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس MBAمدیریت  :33014-دکتري)، بازرگانی گرایش مدیریت بازرگانی(فوق لیسانس
 1 مرد آزاد استان مرکزي-مرکزي هاي وابستهکارشناس بیمه شرکت 10884

 10884 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت مالی32238-دکتري)، فوق لیسانس، و تحلیل سیستم ها(لیسانس ریزيبرنامه:مهندسی صنایع گرایش 31237-:مدیریت بیمه(لیسانس)31035

:امار بیمه اي (اکچویري)(فوق32577-دکتري)، :مدیریت ریسک(فوق لیسانس32422-:بیمه(لیسانس)32421-دکتري)، لیسانسگرایش بیمه(فوق 
،:مدیریت بازرگانی گرایش بیمه(فوق لیسانس32963-دکتري)، :مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک(فوق لیسانس32706-دکتري)، لیسانس
 دکتري)، جی)(فوق لیسانس:امار بیمه (بیم سن32965-دکتري)

 2 مرد آزاد استان مرکزي-مرکزي هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10885

 10885 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074-:علمی کاربردي حسابداري(لیسانس)30710

-:حسابداري کلیه گرایش ها(لیسانس)32304-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مالی(فوق لیسانس31938-دکتري)، دولتی(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-:حسابداري امور مالی(لیسانس)32562

حسابداري-حسابرسی-:حسابداري گرایشهاي حسابداري33037-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، سانسو مدیریت ریسک(فوق لی
 دکتري)، مدیریت(فوق لیسانس

 1 مرد آزاد استان مرکزي-مرکزي هاي وابستهالکترونیک (توزیع) شرکت -مهندس برق 10886

 10886 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:علمی کاربردي32444-:مهندسی الکترونیک(لیسانس)31160-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش الکترونیک(لیسانس30147

:مهندسی برق گرایش افزاره هاي میکر32448-دکتري)، :مهندسی برق گرایش مدارهاي مجتمع الکترونیک(فوق لیسانس32447-الکترونیک(لیسانس)
:مهندسی برق32908-دکتري)، :مهندسی برق گرایش سیستم هاي الکترونیک دیجیتال(فوق لیسانس32450-دکتري)، سانسو نانو الکترونیک(فوق لی
:مهندسی برق32952-:مهندسی تکنولوژي برق با گرایش الکترونیک(لیسانس)32930-:الکترونیک کابردي(لیسانس)32924-بدون گرایش(لیسانس)

 دکتري)، انرژي الکتریکی(فوق لیسانسو مدیریت سیستمهاي  ریزيبرنامهگرایش 
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 توزیع نیروي برق استان مرکزي هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 17 مرد آزاد استان مرکزي-مرکزيهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10887

 10887 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
،فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش شبکه هاي انتقال و توزیع(لیسانس32073-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش قدرت(لیسانس30148
-دکتري)، :مهندسی برق گرایش سیستم هاي قدرت(فوق لیسانس32429-:مهندسی تکنولوژي برق گرایش قدرت(لیسانس)32427-دکتري)
:مهندسی قدرت گرایش تکنولوژي فشار قوي(فوق32431-دکتري)، الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی(فوق لیسانس:مهندسی برق گرایش 32430
انتقال هاي شبکه –:مهندسی علمی کاربردي برق 32573-دکتري)، :مهندسی قدرت گرایش مدیریت انرژي(فوق لیسانس32433-دکتري)، لیسانس
مهندسی:32908-)دکتري، لیسانس فوق، لیسانس(الکتریکی فشارقوي هاي سیستم– قدرت – برق دسیمهن:32574-)لیسانس فوق، لیسانس(وتوزیع
 )دکتري، لیسانس فوق(الکتریکی انرژي هاي سیستم مدیریت و ریزيبرنامه گرایش برق مهندسی:32938-)لیسانس(گرایش بدون برق

 1 مردایثارگر استان مرکزي-مرکزي هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10882

 10882 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، :حسابداري(فوق لیسانس30408
:مدیریت32420-دکتري)، دولتی(فوق لیسانس:مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی 31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074

:مدیریت بازرگانی گرایش32436-دکتري)، :حسابداري مدیریت(فوق لیسانس32428-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهصنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 
:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32470-کتري)د، :مدیریت گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32439-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسمدیریت استرات

:مالی (مهندسی مالی و مدیریت32571-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس32549-دکتري)، عملکرد(فوق لیسانس
گرایش مهندسی مالی و:مالی 32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-دکتري)، ریسک)(فوق لیسانس

،:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت صنعتی(فوق لیسانس32987-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، مدیریت ریسک(فوق لیسانس
،:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32996-دکتري)، :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازرگانی(فوق لیسانس32988-دکتري)
 :حسابداري گرایش حسابرسی دولتی(لیسانس)32997-دکتري)

 1 مردایثارگر استان مرکزي-مرکزي هاي وابستهکارشناس انبار و تدارکات شرکت 10883

 10883 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-:علمی کاربردي حسابداري(لیسانس)30710-دکتري)، :حسابرسی(فوق لیسانس30410-دکتري)، فوق لیسانس، :حسابداري(لیسانس30408
:مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی(فوق31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034
:حسابداري32428-ا(لیسانس):حسابداري کلیه گرایش ه32304-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مالی(فوق لیسانس31938-دکتري)، لیسانس

:مدیریت گرایش مدیریت مالی(فوق32439-دکتري)، ژیک(فوق لیسانس:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استرات32436-دکتري)، مدیریت(فوق لیسانس
:مدیریت32988-دکتري)، وق لیسانس:مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک(ف32706-:حسابداري امور مالی(لیسانس)32562-دکتري)، لیسانس

دکتري)، یا مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس MBAمدیریت  :33014-دکتري)، بازرگانی گرایش مدیریت بازرگانی(فوق لیسانس
 1 مردایثارگر استان مرکزي-مرکزي هاي وابستهکارشناس حقوقی شرکت 10890

 10890 يشمارهشرایط احراز تحصیلی شغل محل 
:حقوق31686-دکتري)، :حقوق شرکت هاي تجاري(فوق لیسانس30432-دکتري)، :حقوق خصوصی(فوق لیسانس30431-:حقوق(لیسانس)30417

 دکتري)، :حقوق ثبت اسناد و امالك(فوق لیسانس32426-دکتري)، :حقوق محیط زیست(فوق لیسانس32084-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس
 6 مردایثارگر استان مرکزي-مرکزيهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10887

 10887 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
،فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش شبکه هاي انتقال و توزیع(لیسانس32073-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش قدرت(لیسانس30148
-دکتري)، :مهندسی برق گرایش سیستم هاي قدرت(فوق لیسانس32429-برق گرایش قدرت(لیسانس) :مهندسی تکنولوژي32427-دکتري)
:مهندسی قدرت گرایش تکنولوژي فشار قوي(فوق32431-دکتري)، :مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی(فوق لیسانس32430
انتقال هاي شبکه –:مهندسی علمی کاربردي برق 32573-دکتري)، (فوق لیسانس:مهندسی قدرت گرایش مدیریت انرژي32433-دکتري)، لیسانس
مهندسی:32908-)دکتري، لیسانس فوق، لیسانس(الکتریکی فشارقوي هاي سیستم– قدرت – برق مهندسی:32574-)لیسانس فوق، لیسانس(وتوزیع
 دکتري)، و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکی(فوق لیسانس ریزيبرنامهرایش گ برق مهندسی:32938-)لیسانس(گرایش بدون برق
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 توزیع نیروي برق استان هرمزگان هايفهرست شغل محل
 پذیرد.پذیرش افراد صرفاً از میان داوطلبان بومی استان هرمزگان صورت می شرایط اختصاصی:

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد آزاد هرمزگاناستان -هرمزگان هاي وابستهشرکتکارشناس اداري  10892

 1 زن آزاد استان هرمزگان-هرمزگان هاي وابستهکارشناس اداري شرکت 10893

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10892 ،10893 

 شرایط احراز تحصیلی:
:مدیریت31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت اجرایی(لیسانس31021

:مدیریت دولتی گرایش تشکیالت و روش ها(فوق31909-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس31495-صنعتی(لیسانس)
:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق32146-دکتري)، لیسانس :مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول(فوق31930-دکتري)، لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاري32237-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی(فوق لیسانس32235-دکتري)، لیسانس

:مدیریت اجرایی گرایش32318-دکتري)، (فوق لیسانس:مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان هاي دولتی32315-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس
:مدیریت بازرگانی32436-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهره:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 32420-دکتري)، مدیریت استراتژیک(فوق لیسانس

:مدیریت بازرگانی32456-دکتري)، رفتار سازمانی(فوق لیسانس:مدیریت دولتی گرایش 32455-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسگرایش مدیریت استرات
:مدیریت صنعتی32549-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد(فوق لیسانس32470-دکتري)، گرایش مدیریت رفتار سازمانی(فوق لیسانس

-دکتري)، مدیریت رفتاري(فوق لیسانس :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش32564-دکتري)، گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس
:مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی32566-دکتري)، :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس32565

یا مدیریت MBAمدیریت  :32911-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش اجرایی(فوق لیسانس32909-دکتري)، گرایش مدیریت سیستم ها(فوق لیسانس
یا مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت منابع MBAمدیریت  :32913-دکتري)، کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی(فوق لیسانس

:مدیریت دولتی و32915-دکتري)، یا مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیک(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32914-دکتري)، انسانی(فوق لیسانس
 دکتري)، یاستگذاري عمومی(فوق لیسانسس

 2 مرد آزاد استان هرمزگان-هرمزگان هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10895
 2 زن آزاد استان هرمزگان-هرمزگان هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10894

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10895 ،10894 

 شرایط احراز تحصیلی:
-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، :حسابداري(فوق لیسانس30408
ت:مدیری32420-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی(فوق لیسانس31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074

:مدیریت بازرگانی گرایش32436-دکتري)، :حسابداري مدیریت(فوق لیسانس32428-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهصنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 
ت:مدیریت صنعتی گرایش مدیری32470-دکتري)، :مدیریت گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32439-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسمدیریت استرات

:مالی (مهندسی مالی و مدیریت32571-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس32549-دکتري)، عملکرد(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی و32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-دکتري)، ریسک)(فوق لیسانس

،:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت صنعتی(فوق لیسانس32987-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، انسمدیریت ریسک(فوق لیس
،:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32996-دکتري)، :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازرگانی(فوق لیسانس32988-دکتري)
 لتی(لیسانس):حسابداري گرایش حسابرسی دو32997-دکتري)

کارشناس بودجه و بررسی هاي اقتصادي  10896
 1 مرد / زن آزاد استان هرمزگان-هرمزگان هاي وابستهشرکت

 10896 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:علوم اقتصادي گرایش توسعه30747-دکتري)، سیستم هاي اقتصادي(فوق لیسانس ریزيبرنامه:علوم اقتصادي گرایش 30746-:اقتصاد(لیسانس)30063

:علوم اقتصادي گرایش32928-دکتري)، :علوم اقتصادي گرایش اقتصاد اسالمی(فوق لیسانس32702-دکتري)، (فوق لیسانسریزيبرنامهاقتصادي و 
 :علوم اقتصادي بدون گرایش و یا با کلیه گرایشها(لیسانس)33001-دکتري)، اقتصاد انرژي(فوق لیسانس
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 توزیع نیروي برق استان هرمزگان هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد / زن آزاد استان هرمزگان-هرمزگان هاي وابستهکارشناس روابط عمومی شرکت 10897

 10897 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:علوم اجتماعی گرایش پژوهش علوم اجتماعی(فوق30727-:روزنامه نگاري(لیسانس)30525-دکتري)، لیسانسفوق ، :روابط عمومی(لیسانس30503
:مطالعات فرهنگی و31116-:علوم ارتباطات اجتماعی(لیسانس)30735-:علوم اجتماعی گرایش روابط عمومی(لیسانس)30731-دکتري)، لیسانس

:علوم اجتماعی گرایش ارتباطات31905-ایش پژوهشگري علوم اجتماعی(لیسانس):علوم اجتماعی گر31638-دکتري)، رسانه(فوق لیسانس
:علوم ارتباطات32976-دکتري)، :فرهنگ و رسانه(فوق لیسانس32443-:علوم اجتماعی گرایش روزنامه نگاري(لیسانس)32440-اجتماعی(لیسانس)

-دکتري)، ارتباطات اجتماعی،تبلیغ و ارتباطات فرهنگی)(فوق لیسانساجتماعی گرایش هاي (علوم ارتباطات اجتماعی، روزنامه نگاري، تحقیق در 
 :علوم اجتماعی بدون گرایش(لیسانس)33013

 1 مرد آزاد استان هرمزگان-هرمزگان هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10898

 1 زن آزاد استان هرمزگان-هرمزگان هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10899

  زیر یکسان می باشد: هايشغل محلشرایط احراز تحصیلی 
10898 ،10899 

 شرایط احراز تحصیلی:
:مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074-:علمی کاربردي حسابداري(لیسانس)30710

-:حسابداري کلیه گرایش ها(لیسانس)32304-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مالی(فوق لیسانس31938-دکتري)، دولتی(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-:حسابداري امور مالی(لیسانس)32562

حسابداري-حسابرسی-حسابداري:حسابداري گرایشهاي 33037-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، و مدیریت ریسک(فوق لیسانس
 دکتري)، مدیریت(فوق لیسانس

 1 مرد / زن آزاد استان هرمزگان-هرمزگان هاي وابستهالکترونیک (توزیع) شرکت -مهندس برق 10900

 10900 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:علمی کاربردي32444-الکترونیک(لیسانس) :مهندسی31160-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش الکترونیک(لیسانس30147

:مهندسی برق گرایش افزاره هاي میکر32448-دکتري)، :مهندسی برق گرایش مدارهاي مجتمع الکترونیک(فوق لیسانس32447-الکترونیک(لیسانس)
:مهندسی برق32908-دکتري)، نس:مهندسی برق گرایش سیستم هاي الکترونیک دیجیتال(فوق لیسا32450-دکتري)، و نانو الکترونیک(فوق لیسانس

:مهندسی برق32952-:مهندسی تکنولوژي برق با گرایش الکترونیک(لیسانس)32930-:الکترونیک کابردي(لیسانس)32924-بدون گرایش(لیسانس)
 دکتري)، و مدیریت سیستمهاي انرژي الکتریکی(فوق لیسانس ریزيبرنامهگرایش 

 10 مرد آزاد استان هرمزگان-هرمزگانهاي وابستهشرکتقدرت ( توزیع )  -مهندس برق  10901

 10901 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
،فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش شبکه هاي انتقال و توزیع(لیسانس32073-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش قدرت(لیسانس30148
-دکتري)، :مهندسی برق گرایش سیستم هاي قدرت(فوق لیسانس32429-قدرت(لیسانس):مهندسی تکنولوژي برق گرایش 32427-دکتري)
:مهندسی قدرت گرایش تکنولوژي فشار قوي(فوق32431-دکتري)، :مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی(فوق لیسانس32430
انتقال هاي شبکه –:مهندسی علمی کاربردي برق 32573-دکتري)، :مهندسی قدرت گرایش مدیریت انرژي(فوق لیسانس32433-دکتري)، لیسانس
مهندسی:32908-)دکتري، لیسانس فوق، لیسانس(الکتریکی فشارقوي هاي سیستم– قدرت – برق مهندسی:32574-)لیسانس فوق، لیسانس(وتوزیع
 )دکتري، لیسانس فوق(الکتریکی انرژي هاي سیستم مدیریت و ریزيبرنامه گرایش برق مهندسی:32938-)لیسانس(گرایش بدون برق

 
  



151 

 توزیع نیروي برق استان هرمزگان هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مردایثارگر استان هرمزگان-هرمزگان هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10895

 10895 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، :حسابداري(فوق لیسانس30408
:مدیریت32420-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی(فوق لیسانس31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074

:مدیریت بازرگانی گرایش32436-دکتري)، :حسابداري مدیریت(فوق لیسانس32428-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهمدیریت کیفیت و صنعتی گرایش 
:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32470-دکتري)، :مدیریت گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32439-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسمدیریت استرات
:مالی (مهندسی مالی و مدیریت32571-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس32549-دکتري)، یسانسعملکرد(فوق ل

:مالی گرایش مهندسی مالی و32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-دکتري)، ریسک)(فوق لیسانس
،:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت صنعتی(فوق لیسانس32987-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، مدیریت ریسک(فوق لیسانس

،:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32996-دکتري)، :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازرگانی(فوق لیسانس32988-دکتري)
 :حسابداري گرایش حسابرسی دولتی(لیسانس)32997-دکتري)

 1 مرد / زنایثارگر استان هرمزگان-هرمزگان هاي وابستهکارشناس انبار و تدارکات شرکت 10903

 10903 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-:علمی کاربردي حسابداري(لیسانس)30710-دکتري)، :حسابرسی(فوق لیسانس30410-دکتري)، فوق لیسانس، :حسابداري(لیسانس30408
:مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی(فوق31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074-بازرگانی(لیسانس):مدیریت 31034
:حسابداري32428-:حسابداري کلیه گرایش ها(لیسانس)32304-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مالی(فوق لیسانس31938-دکتري)، لیسانس

:مدیریت گرایش مدیریت مالی(فوق32439-دکتري)، ژیک(فوق لیسانس:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استرات32436-دکتري)، مدیریت(فوق لیسانس
:مدیریت32988-دکتري)، :مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک(فوق لیسانس32706-:حسابداري امور مالی(لیسانس)32562-دکتري)، لیسانس

دکتري)، یا مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس MBAمدیریت  :33014-دکتري)، رگانی(فوق لیسانسبازرگانی گرایش مدیریت باز

 1 مرد / زنایثارگر استان هرمزگان-هرمزگان هاي وابستهالکترونیک (توزیع) شرکت -مهندس برق 10900

 10900 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:علمی کاربردي32444-:مهندسی الکترونیک(لیسانس)31160-دکتري)، فوق لیسانس، گرایش الکترونیک(لیسانس:مهندسی برق 30147

:مهندسی برق گرایش افزاره هاي میکر32448-دکتري)، :مهندسی برق گرایش مدارهاي مجتمع الکترونیک(فوق لیسانس32447-الکترونیک(لیسانس)
:مهندسی برق32908-دکتري)، :مهندسی برق گرایش سیستم هاي الکترونیک دیجیتال(فوق لیسانس32450-دکتري)، و نانو الکترونیک(فوق لیسانس

:مهندسی برق32952-:مهندسی تکنولوژي برق با گرایش الکترونیک(لیسانس)32930-:الکترونیک کابردي(لیسانس)32924-بدون گرایش(لیسانس)
 دکتري)، و مدیریت سیستمهاي انرژي الکتریکی(فوق لیسانس ریزيبرنامهگرایش 

 2 مردایثارگر استان هرمزگان-هرمزگانهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10901

 10901 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
،فوق لیسانس، گرایش شبکه هاي انتقال و توزیع(لیسانس:مهندسی برق 32073-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش قدرت(لیسانس30148
-دکتري)، :مهندسی برق گرایش سیستم هاي قدرت(فوق لیسانس32429-:مهندسی تکنولوژي برق گرایش قدرت(لیسانس)32427-دکتري)
رایش تکنولوژي فشار قوي(فوق:مهندسی قدرت گ32431-دکتري)، :مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی(فوق لیسانس32430
انتقال هاي شبکه –:مهندسی علمی کاربردي برق 32573-دکتري)، :مهندسی قدرت گرایش مدیریت انرژي(فوق لیسانس32433-دکتري)، لیسانس
مهندسی:32908-)دکتري، لیسانس فوق، لیسانس(الکتریکی فشارقوي هاي سیستم– قدرت – برق مهندسی:32574-)لیسانس فوق، لیسانس(وتوزیع
 دکتري)، و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکی(فوق لیسانس ریزيبرنامه:مهندسی برق گرایش 32938-)لیسانس(گرایش بدون برق
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 توزیع نیروي برق استان همدان هايفهرست شغل محل

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 2 مرد آزاد بادآاسد-همدان وابستههاي تکنسین برق (توزیع) شرکت 10906
 2 مرد آزاد رزن-همدان هاي وابستهتکنسین برق (توزیع) شرکت 10907
 1 مرد آزاد فامنین-همدان هاي وابستهتکنسین برق (توزیع) شرکت 10908
 1 مرد آزاد کبودراهنگ-همدان هاي وابستهتکنسین برق (توزیع) شرکت 10909
 2 مرد آزاد مالیر-همدان هاي وابستهشرکتتکنسین برق (توزیع)  10910
 1 مرد آزاد نهاوند-همدان هاي وابستهتکنسین برق (توزیع) شرکت 10911
 1 مرد آزاد همدان-همدان هاي وابستهتکنسین برق (توزیع) شرکت 10912

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10906 ،10907 ،10908 ،10909 ،10910 ،10911 ،10912 

 شرایط احراز تحصیلی:
-الکترونیک و ابزار دقیق(فوق دیپلم) -:برق 32533-:الکترونیک گرایش الکترونیک عمومی(فوق دیپلم)32530-:الکتروتکنیک(فوق دیپلم)30095
الکترونیک(فوق -:برق 33027-دیپلم)قدرت(فوق  -:برق 33006-:کاردان فنی برق(فوق دیپلم)32950-:کاردان فنی برق قدرت(فوق دیپلم)32534
نیانتقال ، کاردانی ف-:علمی کاربردي گرایشهاي کاردانی فنی الکترونیک صنعتی ، کاردانی فنی برق33038-مخابرات(فوق دیپلم) -:برق 33028-دیپلم)
 (فوق دیپلم)توزیع-تعمیر و نگهداري ماشینهاي الکتریکی ، کاردانی فنی برق -برق صنعتی ، کاردانی فنی برق-برق

 1 مرد / زن آزاد مالیر-همدان هاي وابستهکارشناس اداري شرکت 10913
 10913 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

:مدیریت31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت اجرایی(لیسانس31021
:مدیریت دولتی گرایش تشکیالت و روش ها(فوق31909-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس31495-صنعتی(لیسانس)

:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق32146-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول(فوق لیسانس31930-دکتري)، لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاري32237-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی(فوق لیسانس32235-کتري)د، لیسانس

:مدیریت اجرایی گرایش32318-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان هاي دولتی(فوق لیسانس32315-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس
:مدیریت بازرگانی32436-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهره:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 32420-تري)دک، مدیریت استراتژیک(فوق لیسانس

:مدیریت بازرگانی32456-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی(فوق لیسانس32455-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسگرایش مدیریت استرات
:مدیریت صنعتی32549-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد(فوق لیسانس32470-دکتري)، سازمانی(فوق لیسانسگرایش مدیریت رفتار 

-دکتري)، :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت رفتاري(فوق لیسانس32564-دکتري)، گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس
:مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی32566-دکتري)، مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش32565

یا مدیریت MBAمدیریت  :32911-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش اجرایی(فوق لیسانس32909-دکتري)، گرایش مدیریت سیستم ها(فوق لیسانس
یا مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت منابع MBAمدیریت  :32913-ري)دکت، کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی(فوق لیسانس

:مدیریت دولتی و32915-دکتري)، یا مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیک(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32914-دکتري)، انسانی(فوق لیسانس
 دکتري)، سیاستگذاري عمومی(فوق لیسانس

 1 مرد آزاد همدان-همدان وابستههاي کارشناس امور حراست شرکت 10914
 10914 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

:مدیریت31034-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت اجرایی(لیسانس31021-:علوم ارتباطات اجتماعی(لیسانس)30735-:علوم اجتماعی(لیسانس)30724
:مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق31495-صنعتی(لیسانس):مدیریت 31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-بازرگانی(لیسانس)

:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق32146-دکتري)، :مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی(فوق لیسانس32145-دکتري)، لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع32235-دکتري)، ق لیسانس:مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان هاي دولتی(فو32234-دکتري)، لیسانس

:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32420-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیک(فوق لیسانس32318-دکتري)، انسانی(فوق لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش32455-دکتري)، ژیک(فوق لیسانساسترات:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت 32436-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهکیفیت و 

:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32549-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد(فوق لیسانس32470-دکتري)، رفتار سازمانی(فوق لیسانس
یا مدیریت کسب و کار گرایش MBAمدیریت  :32911-دکتري)، انس:مدیریت اجرایی گرایش اجرایی(فوق لیس32909-دکتري)، پروژه(فوق لیسانس

،یا مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32913-دکتري)، رفتار سازمانی و منابع انسانی(فوق لیسانس
 ري)دکت، یا مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیک(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32914-دکتري)
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 توزیع نیروي برق استان همدان هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد / زن آزاد بهار-همدان هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10915

 1 مرد / زن آزاد تویسرکان-همدان هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10916

 1 مرد / زن آزاد رزن-همدان هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10917

 1 مرد / زن آزاد فامنین-همدان هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10918

 1 مرد / زن آزاد مالیر-همدان هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10919

 2 مرد / زن آزاد نهاوند-همدان هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10920

 1 مرد / زن آزاد همدان-همدان هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10921

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10915 ،10916 ،10917 ،10918 ،10919 ،10920 ،10921 

 شرایط احراز تحصیلی:
-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، :حسابداري(فوق لیسانس30408
:مدیریت32420-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی(فوق لیسانس31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074

:مدیریت بازرگانی گرایش32436-دکتري)، :حسابداري مدیریت(فوق لیسانس32428-دکتري)، س(فوق لیسانوريبهرهصنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 
:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32470-دکتري)، :مدیریت گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32439-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسمدیریت استرات

:مالی (مهندسی مالی و مدیریت32571-دکتري)، گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس:مدیریت صنعتی 32549-دکتري)، عملکرد(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی و32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-دکتري)، ریسک)(فوق لیسانس

،:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت صنعتی(فوق لیسانس32987-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، مدیریت ریسک(فوق لیسانس
،:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32996-دکتري)، :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازرگانی(فوق لیسانس32988-دکتري)
 :حسابداري گرایش حسابرسی دولتی(لیسانس)32997-دکتري)

 1 مرد آزاد مالیر-همدان هاي وابستهشرکتکارشناس حقوقی حراست (توزیع)  10922

 10922 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:حقوق31686-دکتري)، :حقوق شرکت هاي تجاري(فوق لیسانس30432-دکتري)، :حقوق خصوصی(فوق لیسانس30431-:حقوق(لیسانس)30417

 دکتري)، :حقوق ثبت اسناد و امالك(فوق لیسانس32426-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس

 1 مرد / زن آزاد همدان-همدان هاي وابستهکارشناس روابط عمومی شرکت 10923

 10923 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:علوم اجتماعی گرایش پژوهش علوم اجتماعی(فوق30727-:روزنامه نگاري(لیسانس)30525-دکتري)، فوق لیسانس، :روابط عمومی(لیسانس30503
:مطالعات فرهنگی و31116-:علوم ارتباطات اجتماعی(لیسانس)30735-:علوم اجتماعی گرایش روابط عمومی(لیسانس)30731-دکتري)، لیسانس

:علوم اجتماعی گرایش ارتباطات31905-:علوم اجتماعی گرایش پژوهشگري علوم اجتماعی(لیسانس)31638-دکتري)، رسانه(فوق لیسانس
:علوم ارتباطات32976-دکتري)، :فرهنگ و رسانه(فوق لیسانس32443-اعی گرایش روزنامه نگاري(لیسانس):علوم اجتم32440-اجتماعی(لیسانس)

-دکتري)، اجتماعی گرایش هاي (علوم ارتباطات اجتماعی، روزنامه نگاري، تحقیق در ارتباطات اجتماعی،تبلیغ و ارتباطات فرهنگی)(فوق لیسانس
 :علوم اجتماعی بدون گرایش(لیسانس)33013

 1 مرد / زن آزاد بادآاسد-همدان هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10924

 2 مرد / زن آزاد همدان-همدان هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10925
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 توزیع نیروي برق استان همدان هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مرد آزاد همدان-همدان هاي وابستهشرکتکارشناس مالی  10926

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10924 ،10925 ،10926 

 شرایط احراز تحصیلی:
:مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074-:علمی کاربردي حسابداري(لیسانس)30710

-:حسابداري کلیه گرایش ها(لیسانس)32304-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مالی(فوق لیسانس31938-دکتري)، دولتی(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-:حسابداري امور مالی(لیسانس)32562

حسابداري-حسابرسی-:حسابداري گرایشهاي حسابداري33037-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، سانسو مدیریت ریسک(فوق لی
 دکتري)، مدیریت(فوق لیسانس

 2 مرد آزاد رزن-همدانهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10927

 1 مرد آزاد فامنین-همدانهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10928

 1 مرد آزاد نهاوند-همدانهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10929

 6 مرد آزاد همدان-همدانهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10930

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10927 ،10928 ،10929 ،10930 

 تحصیلی:شرایط احراز 
،فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش شبکه هاي انتقال و توزیع(لیسانس32073-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش قدرت(لیسانس30148
-دکتري)، :مهندسی برق گرایش سیستم هاي قدرت(فوق لیسانس32429-:مهندسی تکنولوژي برق گرایش قدرت(لیسانس)32427-دکتري)
:مهندسی قدرت گرایش تکنولوژي فشار قوي(فوق32431-دکتري)، گرایش الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی(فوق لیسانس:مهندسی برق 32430
انتقال هاي شبکه –:مهندسی علمی کاربردي برق 32573-دکتري)، :مهندسی قدرت گرایش مدیریت انرژي(فوق لیسانس32433-دکتري)، لیسانس
مهندسی:32908-)دکتري، لیسانس فوق، لیسانس(الکتریکی فشارقوي هاي سیستم– قدرت –:مهندسی برق 32574-)لیسانس فوق، لیسانس(وتوزیع
 )دکتري، لیسانس فوق(الکتریکی انرژي هاي سیستم مدیریت و ریزيبرنامه گرایش برق مهندسی:32938-)لیسانس(گرایش بدون برق

 1 مردایثارگر بهار-همدان هاي وابستهتکنسین برق (توزیع) شرکت 10931

 1 مردایثارگر تویسرکان-همدان هاي وابستهتکنسین برق (توزیع) شرکت 10932

 1 مردایثارگر کبودراهنگ-همدان هاي وابستهتکنسین برق (توزیع) شرکت 10909

 1 مردایثارگر مالیر-همدان هاي وابستهتکنسین برق (توزیع) شرکت 10910

  زیر یکسان می باشد: هايشغل محلشرایط احراز تحصیلی 
10931 ،10932 ،10909 ،10910 

 شرایط احراز تحصیلی:
-الکترونیک و ابزار دقیق(فوق دیپلم) -:برق 32533-:الکترونیک گرایش الکترونیک عمومی(فوق دیپلم)32530-:الکتروتکنیک(فوق دیپلم)30095
الکترونیک(فوق -:برق 33027-قدرت(فوق دیپلم) -:برق 33006-برق(فوق دیپلم) :کاردان فنی32950-:کاردان فنی برق قدرت(فوق دیپلم)32534
نیانتقال ، کاردانی ف-:علمی کاربردي گرایشهاي کاردانی فنی الکترونیک صنعتی ، کاردانی فنی برق33038-مخابرات(فوق دیپلم) -:برق 33028-دیپلم)
 توزیع(فوق دیپلم)-نهاي الکتریکی ، کاردانی فنی برقتعمیر و نگهداري ماشی -برق صنعتی ، کاردانی فنی برق-برق
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 توزیع نیروي برق استان همدان هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد / زنایثارگر همدان-همدان هاي وابستهکارشناس اداري شرکت 10935

 10935 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت اجرایی(لیسانس31021

:مدیریت دولتی گرایش تشکیالت و روش ها(فوق31909-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس31495-صنعتی(لیسانس)
:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق32146-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول(فوق لیسانس31930-دکتري)، لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاري32237-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی(فوق لیسانس32235-دکتري)، لیسانس

:مدیریت اجرایی گرایش32318-دکتري)، دیریت دولتی گرایش طراحی سازمان هاي دولتی(فوق لیسانس:م32315-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس
:مدیریت بازرگانی32436-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهره:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 32420-دکتري)، مدیریت استراتژیک(فوق لیسانس

:مدیریت بازرگانی32456-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی(فوق لیسانس32455-دکتري)، لیسانسژیک(فوق گرایش مدیریت استرات
:مدیریت صنعتی32549-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد(فوق لیسانس32470-دکتري)، گرایش مدیریت رفتار سازمانی(فوق لیسانس

-دکتري)، :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت رفتاري(فوق لیسانس32564-دکتري)، گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس
:مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی32566-دکتري)، :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس32565

یا مدیریت MBAمدیریت  :32911-دکتري)، اجرایی(فوق لیسانس:مدیریت اجرایی گرایش 32909-دکتري)، گرایش مدیریت سیستم ها(فوق لیسانس
یا مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت منابع MBAمدیریت  :32913-دکتري)، کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی(فوق لیسانس

:مدیریت دولتی و32915-دکتري)، وق لیسانسیا مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیک(ف MBAمدیریت  :32914-دکتري)، انسانی(فوق لیسانس
 دکتري)، سیاستگذاري عمومی(فوق لیسانس

 1 مرد / زنایثارگر تویسرکان-همدان هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10916
 1 مرد / زنایثارگر نهاوند-همدان هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10920
 1 مرد / زنایثارگر همدان-همدان هاي وابستهشرکت کارشناس امور مشترکین 10921

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10916 ،10920 ،10921 

 شرایط احراز تحصیلی:
-صنعتی(لیسانس):مدیریت 31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، :حسابداري(فوق لیسانس30408
:مدیریت32420-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی(فوق لیسانس31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074

ش:مدیریت بازرگانی گرای32436-دکتري)، :حسابداري مدیریت(فوق لیسانس32428-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهصنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 
:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32470-دکتري)، :مدیریت گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32439-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسمدیریت استرات

:مالی (مهندسی مالی و مدیریت32571-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس32549-دکتري)، عملکرد(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی و32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-دکتري)، ریسک)(فوق لیسانس

،:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت صنعتی(فوق لیسانس32987-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، مدیریت ریسک(فوق لیسانس
،:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32996-دکتري)، زرگانی گرایش مدیریت بازرگانی(فوق لیسانس:مدیریت با32988-دکتري)
 :حسابداري گرایش حسابرسی دولتی(لیسانس)32997-دکتري)

 1 مردایثارگر نهاوند-همدانهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10929
 3 مردایثارگر همدان-همدانهاي وابستهتوزیع ) شرکتقدرت (  -مهندس برق  10930

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10929 ،10930 

 شرایط احراز تحصیلی:
،فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش شبکه هاي انتقال و توزیع(لیسانس32073-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش قدرت(لیسانس30148
-دکتري)، :مهندسی برق گرایش سیستم هاي قدرت(فوق لیسانس32429-:مهندسی تکنولوژي برق گرایش قدرت(لیسانس)32427-دکتري)
:مهندسی قدرت گرایش تکنولوژي فشار قوي(فوق32431-دکتري)، :مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی(فوق لیسانس32430
انتقال هاي شبکه –:مهندسی علمی کاربردي برق 32573-دکتري)، :مهندسی قدرت گرایش مدیریت انرژي(فوق لیسانس32433-دکتري)، لیسانس
مهندسی:32908-)دکتري، لیسانس فوق، لیسانس(الکتریکی فشارقوي هاي سیستم– قدرت –:مهندسی برق 32574-)لیسانس فوق، لیسانس(وتوزیع
 )دکتري، لیسانس فوق(الکتریکی انرژي هاي سیستم مدیریت و ریزيبرنامه گرایش برق مهندسی:32938-)لیسانس(گرایش بدون برق
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 توزیع نیروي برق استان یزد هايفهرست شغل محل

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 3 مرد آزاد استان یزد-یزد هاي وابستهکارشناس اداري شرکت 10941

 10941 يشغل محل شماره شرایط احراز تحصیلی
:مدیریت31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت اجرایی(لیسانس31021

ها(فوق :مدیریت دولتی گرایش تشکیالت و روش31909-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس31495-صنعتی(لیسانس)
:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق32146-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول(فوق لیسانس31930-دکتري)، لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاري32237-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی(فوق لیسانس32235-دکتري)، لیسانس

:مدیریت اجرایی گرایش32318-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان هاي دولتی(فوق لیسانس32315-دکتري)، لیسانس عمومی(فوق
:مدیریت بازرگانی32436-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهره:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 32420-دکتري)، مدیریت استراتژیک(فوق لیسانس

:مدیریت بازرگانی32456-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی(فوق لیسانس32455-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسگرایش مدیریت استرات
:مدیریت صنعتی32549-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد(فوق لیسانس32470-دکتري)، گرایش مدیریت رفتار سازمانی(فوق لیسانس

-دکتري)، :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت رفتاري(فوق لیسانس32564-دکتري)، (فوق لیسانسگرایش مدیریت پروژه
:مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی32566-دکتري)، :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس32565

یا مدیریت MBAمدیریت  :32911-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش اجرایی(فوق لیسانس32909-دکتري)، گرایش مدیریت سیستم ها(فوق لیسانس
یا مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت منابع MBAمدیریت  :32913-دکتري)، کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی(فوق لیسانس

:مدیریت دولتی و32915-دکتري)، دیریت کسب و کار گرایش استراتژیک(فوق لیسانسیا م MBAمدیریت  :32914-دکتري)، انسانی(فوق لیسانس
 دکتري)، سیاستگذاري عمومی(فوق لیسانس

 2 مرد آزاد استان یزد-یزد هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10942

 10942 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، :حسابداري(فوق لیسانس30408
:مدیریت32420-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی(فوق لیسانس31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074

:مدیریت بازرگانی گرایش32436-دکتري)، :حسابداري مدیریت(فوق لیسانس32428-دکتري)، س(فوق لیسانوريبهرهصنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 
:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32470-دکتري)، :مدیریت گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32439-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسمدیریت استرات

:مالی (مهندسی مالی و مدیریت32571-دکتري)، گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس:مدیریت صنعتی 32549-دکتري)، عملکرد(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی و32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-دکتري)، ریسک)(فوق لیسانس

،:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت صنعتی(فوق لیسانس32987-گرایش(لیسانس):حسابداري بدون 32982-دکتري)، مدیریت ریسک(فوق لیسانس
،:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32996-دکتري)، :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازرگانی(فوق لیسانس32988-دکتري)
 :حسابداري گرایش حسابرسی دولتی(لیسانس)32997-دکتري)

 1 مرد آزاد استان یزد-یزد هاي وابستهشرکتکارشناس بیمه  10943

 10943 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت مالی32238-دکتري)، فوق لیسانس، و تحلیل سیستم ها(لیسانس ریزيبرنامه:مهندسی صنایع گرایش 31237-:مدیریت بیمه(لیسانس)31035

:امار بیمه اي (اکچویري)(فوق32577-دکتري)، :مدیریت ریسک(فوق لیسانس32422-:بیمه(لیسانس)32421-دکتري)، گرایش بیمه(فوق لیسانس
،:مدیریت بازرگانی گرایش بیمه(فوق لیسانس32963-دکتري)، :مالی گرایش مهندسی مالی و مدیریت ریسک(فوق لیسانس32706-دکتري)، لیسانس
 دکتري)، لیسانس:امار بیمه (بیم سنجی)(فوق 32965-دکتري)

 3 مرد آزاد استان یزد-یزد هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10944

 10944 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074-:علمی کاربردي حسابداري(لیسانس)30710

-:حسابداري کلیه گرایش ها(لیسانس)32304-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مالی(فوق لیسانس31938-دکتري)، دولتی(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-:حسابداري امور مالی(لیسانس)32562

حسابداري-حسابرسی-:حسابداري گرایشهاي حسابداري33037-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، و مدیریت ریسک(فوق لیسانس
 دکتري)، مدیریت(فوق لیسانس
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 توزیع نیروي برق استان یزد هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 7 مرد آزاد استان یزد-یزدهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10945

 10945 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
،فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش شبکه هاي انتقال و توزیع(لیسانس32073-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش قدرت(لیسانس30148
-دکتري)، برق گرایش سیستم هاي قدرت(فوق لیسانس:مهندسی 32429-:مهندسی تکنولوژي برق گرایش قدرت(لیسانس)32427-دکتري)
:مهندسی قدرت گرایش تکنولوژي فشار قوي(فوق32431-دکتري)، :مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی(فوق لیسانس32430
انتقال هاي شبکه –:مهندسی علمی کاربردي برق 32573-دکتري)، :مهندسی قدرت گرایش مدیریت انرژي(فوق لیسانس32433-دکتري)، لیسانس
مهندسی:32908-)دکتري، لیسانس فوق، لیسانس(الکتریکی فشارقوي هاي سیستم– قدرت – برق مهندسی:32574-)لیسانس فوق، لیسانس(وتوزیع
 دکتري)، الکتریکی(فوق لیسانس و مدیریت سیستم هاي انرژي ریزيبرنامه:مهندسی برق گرایش 32938-(لیسانس)گرایش بدون برق

 1 مردایثارگر استان یزد-یزد هاي وابستهکارشناس اداري شرکت 10941

 10941 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت اجرایی(لیسانس31021

:مدیریت دولتی گرایش تشکیالت و روش ها(فوق31909-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس31495-صنعتی(لیسانس)
:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق32146-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول(فوق لیسانس31930-دکتري)، لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاري32237-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی(فوق لیسانس32235-کتري)د، لیسانس

:مدیریت اجرایی گرایش32318-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان هاي دولتی(فوق لیسانس32315-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس
:مدیریت بازرگانی32436-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهره:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 32420-تري)دک، مدیریت استراتژیک(فوق لیسانس

:مدیریت بازرگانی32456-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی(فوق لیسانس32455-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسگرایش مدیریت استرات
:مدیریت صنعتی32549-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد(فوق لیسانس32470-دکتري)، ی(فوق لیسانسگرایش مدیریت رفتار سازمان

-دکتري)، :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت رفتاري(فوق لیسانس32564-دکتري)، گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس
:مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی32566-دکتري)، ت منابع انسانی(فوق لیسانس:مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیری32565

یا مدیریت MBAمدیریت  :32911-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش اجرایی(فوق لیسانس32909-دکتري)، گرایش مدیریت سیستم ها(فوق لیسانس
یا مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت منابع MBAمدیریت  :32913-دکتري)، کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی(فوق لیسانس

:مدیریت دولتی و32915-دکتري)، یا مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیک(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32914-دکتري)، انسانی(فوق لیسانس
 دکتري)، سیاستگذاري عمومی(فوق لیسانس

 4 مردایثارگر استان یزد-یزدوابستههاي قدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10945

 10945 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
،فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش شبکه هاي انتقال و توزیع(لیسانس32073-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش قدرت(لیسانس30148
-دکتري)، :مهندسی برق گرایش سیستم هاي قدرت(فوق لیسانس32429-قدرت(لیسانس):مهندسی تکنولوژي برق گرایش 32427-دکتري)
:مهندسی قدرت گرایش تکنولوژي فشار قوي(فوق32431-دکتري)، :مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی(فوق لیسانس32430
انتقال هاي شبکه –:مهندسی علمی کاربردي برق 32573-دکتري)، :مهندسی قدرت گرایش مدیریت انرژي(فوق لیسانس32433-دکتري)، لیسانس
مهندسی:32908-)دکتري، لیسانس فوق، لیسانس(الکتریکی فشارقوي هاي سیستم– قدرت – برق مهندسی:32574-)لیسانس فوق، لیسانس(وتوزیع
 دکتري)، و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکی(فوق لیسانس ریزيبرنامه:مهندسی برق گرایش 32938-)لیسانس(گرایش بدون برق
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 شیرازتوزیع نیروي برق  هايفهرست شغل محل

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مرد آزاد شیراز-فارس هاي وابستهکارشناس اداري شرکت 10948

 10948 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، فوق لیسانس، اجرایی(لیسانس:مدیریت 31021

:مدیریت دولتی گرایش تشکیالت و روش ها(فوق31909-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس31495-صنعتی(لیسانس)
:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق32146-دکتري)، دولتی گرایش مدیریت تحول(فوق لیسانس:مدیریت 31930-دکتري)، لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاري32237-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی(فوق لیسانس32235-دکتري)، لیسانس

:مدیریت اجرایی گرایش32318-دکتري)، گرایش طراحی سازمان هاي دولتی(فوق لیسانس:مدیریت دولتی 32315-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس
:مدیریت بازرگانی32436-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهره:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 32420-دکتري)، مدیریت استراتژیک(فوق لیسانس

:مدیریت بازرگانی32456-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی(فوق لیسانس32455-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسگرایش مدیریت استرات
:مدیریت صنعتی32549-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد(فوق لیسانس32470-دکتري)، گرایش مدیریت رفتار سازمانی(فوق لیسانس

-دکتري)، است گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت رفتاري(فوق لیسانس:مدیریت سی32564-دکتري)، گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس
:مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی32566-دکتري)، :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس32565

یا مدیریت MBAمدیریت  :32911-دکتري)، نس:مدیریت اجرایی گرایش اجرایی(فوق لیسا32909-دکتري)، گرایش مدیریت سیستم ها(فوق لیسانس
یا مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت منابع MBAمدیریت  :32913-دکتري)، کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی(فوق لیسانس

:مدیریت دولتی و32915-ي)دکتر، یا مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیک(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32914-دکتري)، انسانی(فوق لیسانس
 دکتري)، سیاستگذاري عمومی(فوق لیسانس

 1 مرد آزاد خرامه-فارس هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10949

 1 مرد آزاد دارنگون-فارس هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10950

 1 مرد آزاد سپیدان-فارس هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10951

 1 مرد آزاد سیدان-فارس هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10952

 1 مرد آزاد کامفیروز-فارس هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10953

 1 مرد آزاد کوار-فارس هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10954

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10949 ،10950 ،10951 ،10952 ،10953 ،10954 

 شرایط احراز تحصیلی:
-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، :حسابداري(فوق لیسانس30408
:مدیریت32420-دکتري)، مدیریت مالی دولتی(فوق لیسانس:مدیریت دولتی گرایش 31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074

:مدیریت بازرگانی گرایش32436-دکتري)، :حسابداري مدیریت(فوق لیسانس32428-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهصنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 
:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32470-دکتري)، وق لیسانس:مدیریت گرایش مدیریت مالی(ف32439-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسمدیریت استرات

:مالی (مهندسی مالی و مدیریت32571-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس32549-دکتري)، عملکرد(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی و32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-دکتري)، ریسک)(فوق لیسانس

،:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت صنعتی(فوق لیسانس32987-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، مدیریت ریسک(فوق لیسانس
،ق لیسانس:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی(فو32996-دکتري)، :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازرگانی(فوق لیسانس32988-دکتري)
 :حسابداري گرایش حسابرسی دولتی(لیسانس)32997-دکتري)
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 شیرازتوزیع نیروي برق  هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مرد آزاد پاسارگاد-فارس هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10955

 1 مرد آزاد سپیدان-فارس هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10956

 1 مرد آزاد سروستان-فارس هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10957

 1 مرد آزاد شیراز-فارس هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10958

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10955 ،10956 ،10957 ،10958 

 شرایط احراز تحصیلی:
:مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074-کاربردي حسابداري(لیسانس):علمی 30710

-:حسابداري کلیه گرایش ها(لیسانس)32304-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مالی(فوق لیسانس31938-دکتري)، دولتی(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-:حسابداري امور مالی(لیسانس)32562

حسابداري-حسابرسی-:حسابداري گرایشهاي حسابداري33037-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، و مدیریت ریسک(فوق لیسانس
 دکتري)، مدیریت(فوق لیسانس

 1 مرد آزاد پاسارگاد-فارسهاي وابستهتوزیع ) شرکتقدرت (  -مهندس برق  10959

 1 مرد آزاد خرامه-فارسهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10960

 1 مرد آزاد درودزن-فارسهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10961

 1 مرد آزاد سپیدان-فارسهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10962

 2 مرد آزاد سروستان-فارسهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10963

 1 مرد آزاد سیدان-فارسهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10964

 1 مرد آزاد کوار-فارسهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10965

  زیر یکسان می باشد: هايمحلشرایط احراز تحصیلی شغل 
10959 ،10960 ،10961 ،10962 ،10963 ،10964 ،10965 

 شرایط احراز تحصیلی:
،فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش شبکه هاي انتقال و توزیع(لیسانس32073-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش قدرت(لیسانس30148
-دکتري)، :مهندسی برق گرایش سیستم هاي قدرت(فوق لیسانس32429-قدرت(لیسانس) :مهندسی تکنولوژي برق گرایش32427-دکتري)
:مهندسی قدرت گرایش تکنولوژي فشار قوي(فوق32431-دکتري)، :مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی(فوق لیسانس32430
انتقال هاي شبکه –:مهندسی علمی کاربردي برق 32573-دکتري)، س:مهندسی قدرت گرایش مدیریت انرژي(فوق لیسان32433-دکتري)، لیسانس
مهندسی:32908-)دکتري، لیسانس فوق، لیسانس(الکتریکی فشارقوي هاي سیستم– قدرت –:مهندسی برق 32574-)لیسانس فوق، لیسانس(وتوزیع
 )دکتري، لیسانس فوق(الکتریکی انرژي هاي سیستم مدیریت و ریزيبرنامه گرایش برق مهندسی:32938-)لیسانس(گرایش بدون برق

 1 مردایثارگر بیضا-فارس هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10966
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 شیرازتوزیع نیروي برق  هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مردایثارگر زرقان-فارس هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10967

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10966 ،10967 

 شرایط احراز تحصیلی:
-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، :حسابداري(فوق لیسانس30408
:مدیریت32420-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی(فوق لیسانس31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074

:مدیریت بازرگانی گرایش32436-دکتري)، :حسابداري مدیریت(فوق لیسانس32428-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهصنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 
:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32470-دکتري)، :مدیریت گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32439-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسمدیریت استرات

:مالی (مهندسی مالی و مدیریت32571-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس32549-دکتري)، عملکرد(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی و32706-دکتري)، مالی عمومی(فوق لیسانس:مدیریت دولتی گرایش بودجه و 32700-دکتري)، ریسک)(فوق لیسانس

،:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت صنعتی(فوق لیسانس32987-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، مدیریت ریسک(فوق لیسانس
،یت بازرگانی گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس:مدیر32996-دکتري)، :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازرگانی(فوق لیسانس32988-دکتري)
 :حسابداري گرایش حسابرسی دولتی(لیسانس)32997-دکتري)

 1 مردایثارگر ارژن-ارسفهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10968

 1 مردایثارگر بیضا-فارسهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10969

 1 مردایثارگر داریون-فارسهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت - مهندس برق 10970

 1 مردایثارگر گویم-فارسهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10971

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10968 ،10969 ،10970 ،10971 

 شرایط احراز تحصیلی:
،فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش شبکه هاي انتقال و توزیع(لیسانس32073-دکتري)، فوق لیسانس، قدرت(لیسانس:مهندسی برق گرایش 30148
-دکتري)، :مهندسی برق گرایش سیستم هاي قدرت(فوق لیسانس32429-:مهندسی تکنولوژي برق گرایش قدرت(لیسانس)32427-دکتري)
:مهندسی قدرت گرایش تکنولوژي فشار قوي(فوق32431-دکتري)، ي الکتریکی(فوق لیسانس:مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین ها32430
انتقال هاي شبکه –:مهندسی علمی کاربردي برق 32573-دکتري)، :مهندسی قدرت گرایش مدیریت انرژي(فوق لیسانس32433-دکتري)، لیسانس
:مهندسی32908-دکتري)، فوق لیسانس، الکتریکی(لیسانس فشارقوي هاي سیستم– قدرت – برق مهندسی:32574-)لیسانس فوق، لیسانس(وتوزیع

 دکتري)، و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکی(فوق لیسانس ریزيبرنامه:مهندسی برق گرایش 32938-برق بدون گرایش(لیسانس)
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 توزیع نیروي برق غرب استان مازندران هايفهرست شغل محل

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 4 مرد / زن آزاد نوشهر-مازندران هاي وابستهکارشناس اداري شرکت 10972

 10972 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت اجرایی(لیسانس31021

:مدیریت دولتی گرایش تشکیالت و روش ها(فوق31909-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس31495-صنعتی(لیسانس)
:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق32146-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول(فوق لیسانس31930-دکتري)، لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاري32237-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی(فوق لیسانس32235-کتري)د، لیسانس

:مدیریت اجرایی گرایش32318-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان هاي دولتی(فوق لیسانس32315-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس
:مدیریت بازرگانی32436-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهره:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 32420-دکتري)، مدیریت استراتژیک(فوق لیسانس

:مدیریت بازرگانی32456-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی(فوق لیسانس32455-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسگرایش مدیریت استرات
:مدیریت صنعتی32549-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد(فوق لیسانس32470-دکتري)، انی(فوق لیسانسگرایش مدیریت رفتار سازم

-دکتري)، :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت رفتاري(فوق لیسانس32564-دکتري)، گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس
:مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی32566-دکتري)، ریت منابع انسانی(فوق لیسانس:مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدی32565

یا مدیریت MBAمدیریت  :32911-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش اجرایی(فوق لیسانس32909-دکتري)، گرایش مدیریت سیستم ها(فوق لیسانس
یا مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت منابع MBAمدیریت  :32913-دکتري)، کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی(فوق لیسانس

:مدیریت دولتی و32915-دکتري)، یا مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیک(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32914-دکتري)، انسانی(فوق لیسانس
 دکتري)، سیاستگذاري عمومی(فوق لیسانس

 4 مرد / زن آزاد نوشهر-مازندران هاي وابستهکارشناس امور حراست شرکت 10973

 10973 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت31034-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت اجرایی(لیسانس31021-:علوم ارتباطات اجتماعی(لیسانس)30735-:علوم اجتماعی(لیسانس)30724

:مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق31495-صنعتی(لیسانس):مدیریت 31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-بازرگانی(لیسانس)
:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق32146-دکتري)، :مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی(فوق لیسانس32145-دکتري)، لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع32235-دکتري)، دولتی(فوق لیسانس:مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان هاي 32234-دکتري)، لیسانس

:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32420-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیک(فوق لیسانس32318-دکتري)، انسانی(فوق لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش32455-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسرات:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت است32436-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهکیفیت و 

:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32549-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد(فوق لیسانس32470-دکتري)، رفتار سازمانی(فوق لیسانس
یا مدیریت کسب و کار گرایش MBAمدیریت  :32911-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش اجرایی(فوق لیسانس32909-دکتري)، پروژه(فوق لیسانس

،یا مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32913-دکتري)، رفتار سازمانی و منابع انسانی(فوق لیسانس
 دکتري)، یا مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیک(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32914-دکتري)

 1 مرد / زن آزاد چالوس-مازندران هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10974
 4 مرد / زن آزاد نوشهر-مازندران هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10975

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10974 ،10975 

 شرایط احراز تحصیلی:
-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، لیسانس:حسابداري(فوق 30408
:مدیریت32420-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی(فوق لیسانس31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074

:مدیریت بازرگانی گرایش32436-دکتري)، :حسابداري مدیریت(فوق لیسانس32428-دکتري)، وق لیسانس(فوريبهرهصنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 
:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32470-دکتري)، :مدیریت گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32439-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسمدیریت استرات

:مالی (مهندسی مالی و مدیریت32571-دکتري)، ت صنعتی گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس:مدیری32549-دکتري)، عملکرد(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی و32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-دکتري)، ریسک)(فوق لیسانس

،:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت صنعتی(فوق لیسانس32987-یسانس):حسابداري بدون گرایش(ل32982-دکتري)، مدیریت ریسک(فوق لیسانس
،:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32996-دکتري)، :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازرگانی(فوق لیسانس32988-دکتري)
 :حسابداري گرایش حسابرسی دولتی(لیسانس)32997-دکتري)
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 توزیع نیروي برق غرب استان مازندران هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 4 مرد / زن آزاد نوشهر-مازندران هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10976

 10976 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی31912-دکتري)، لیسانسفوق ، :مدیریت مالی(لیسانس31074-:علمی کاربردي حسابداري(لیسانس)30710

-:حسابداري کلیه گرایش ها(لیسانس)32304-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مالی(فوق لیسانس31938-دکتري)، دولتی(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی32706-ي)دکتر، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-:حسابداري امور مالی(لیسانس)32562

حسابداري-حسابرسی-:حسابداري گرایشهاي حسابداري33037-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، و مدیریت ریسک(فوق لیسانس
 دکتري)، مدیریت(فوق لیسانس

 1 مرد / زن آزاد رامسر-مازندرانهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10977

 1 مرد / زن آزاد عباس اباد-مازندرانهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10978

 8 مرد / زن آزاد نوشهر-مازندرانهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10979

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10977 ،10978 ،10979 

 تحصیلی:شرایط احراز 
،فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش شبکه هاي انتقال و توزیع(لیسانس32073-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش قدرت(لیسانس30148
-دکتري)، :مهندسی برق گرایش سیستم هاي قدرت(فوق لیسانس32429-:مهندسی تکنولوژي برق گرایش قدرت(لیسانس)32427-دکتري)
:مهندسی قدرت گرایش تکنولوژي فشار قوي(فوق32431-دکتري)، گرایش الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی(فوق لیسانس:مهندسی برق 32430
انتقال هاي شبکه –:مهندسی علمی کاربردي برق 32573-دکتري)، :مهندسی قدرت گرایش مدیریت انرژي(فوق لیسانس32433-دکتري)، لیسانس
:مهندسی32908-دکتري)، فوق لیسانس، الکتریکی(لیسانس فشارقوي هاي سیستم– قدرت – برق مهندسی:32574-)لیسانس فوق، لیسانس(وتوزیع

 دکتري)، و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکی(فوق لیسانس ریزيبرنامه:مهندسی برق گرایش 32938-برق بدون گرایش(لیسانس)

 1 مرد / زنایثارگر نوشهر-مازندران هاي وابستهکارشناس اداري شرکت 10972

 10972 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت اجرایی(لیسانس31021

:مدیریت دولتی گرایش تشکیالت و روش ها(فوق31909-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس31495-صنعتی(لیسانس)
:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق32146-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول(فوق لیسانس31930-دکتري)، لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاري32237-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی(فوق لیسانس32235-دکتري)، لیسانس

:مدیریت اجرایی گرایش32318-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان هاي دولتی(فوق لیسانس32315-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس
:مدیریت بازرگانی32436-)دکتري، (فوق لیسانسوريبهره:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 32420-دکتري)، مدیریت استراتژیک(فوق لیسانس

:مدیریت بازرگانی32456-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی(فوق لیسانس32455-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسگرایش مدیریت استرات
:مدیریت صنعتی32549-دکتري) ،:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد(فوق لیسانس32470-دکتري)، گرایش مدیریت رفتار سازمانی(فوق لیسانس

-دکتري)، :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت رفتاري(فوق لیسانس32564-دکتري)، گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس
:مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی32566-دکتري)، :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس32565

یا مدیریت MBAمدیریت  :32911-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش اجرایی(فوق لیسانس32909-دکتري)، ایش مدیریت سیستم ها(فوق لیسانسگر
یا مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت منابع MBAمدیریت  :32913-دکتري)، کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی(فوق لیسانس

:مدیریت دولتی و32915-دکتري)، یا مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیک(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32914-دکتري)، سانسانی(فوق لیسان
 دکتري)، سیاستگذاري عمومی(فوق لیسانس

 
  



163 

 توزیع نیروي برق غرب استان مازندران هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد / زنایثارگر نوشهر-مازندران هاي وابستهکارشناس امور حراست شرکت 10973

 10973 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت31034-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت اجرایی(لیسانس31021-:علوم ارتباطات اجتماعی(لیسانس)30735-:علوم اجتماعی(لیسانس)30724

:مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق31495-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-بازرگانی(لیسانس)
:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق32146-دکتري)، :مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی(فوق لیسانس32145-دکتري)، لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع32235-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان هاي دولتی(فوق لیسانس32234-دکتري)، لیسانس

:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32420-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیک(فوق لیسانس32318-دکتري)، انسانی(فوق لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش32455-دکتري)، ژیک(فوق لیسانس:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استرات32436-دکتري)، نس(فوق لیساوريبهرهکیفیت و 

:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32549-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد(فوق لیسانس32470-دکتري)، رفتار سازمانی(فوق لیسانس
یا مدیریت کسب و کار گرایش MBAمدیریت  :32911-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش اجرایی(فوق لیسانس32909-کتري)د، پروژه(فوق لیسانس

،یا مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32913-دکتري)، رفتار سازمانی و منابع انسانی(فوق لیسانس
 دکتري)، یریت کسب و کار گرایش استراتژیک(فوق لیسانسیا مد MBAمدیریت  :32914-دکتري)

 1 مرد / زنایثارگر نوشهر-مازندران هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10975
 10975 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065-دولتی(لیسانس):مدیریت 31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، :حسابداري(فوق لیسانس30408
:مدیریت32420-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی(فوق لیسانس31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074

:مدیریت بازرگانی گرایش32436-دکتري)، :حسابداري مدیریت(فوق لیسانس32428-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهصنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 
:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32470-دکتري)، :مدیریت گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32439-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسمدیریت استرات

مهندسی مالی و مدیریت:مالی (32571-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس32549-دکتري)، عملکرد(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی و32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-دکتري)، ریسک)(فوق لیسانس

،:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت صنعتی(فوق لیسانس32987-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، مدیریت ریسک(فوق لیسانس
،:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32996-دکتري)، :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازرگانی(فوق لیسانس32988-کتري)د

 :حسابداري گرایش حسابرسی دولتی(لیسانس)32997-دکتري)
 1 مرد / زنایثارگر نوشهر-مازندران هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10976

 10976 يتحصیلی شغل محل شمارهشرایط احراز 
:مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074-:علمی کاربردي حسابداري(لیسانس)30710

-):حسابداري کلیه گرایش ها(لیسانس32304-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مالی(فوق لیسانس31938-دکتري)، دولتی(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-:حسابداري امور مالی(لیسانس)32562

حسابداري-حسابرسی-:حسابداري گرایشهاي حسابداري33037-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، و مدیریت ریسک(فوق لیسانس
 دکتري)، یسانسمدیریت(فوق ل

 1 مرد / زنایثارگر محموداباد-مازندرانهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10984
 4 مرد / زنایثارگر نوشهر-مازندرانهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10979

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10984 ،10979 
 احراز تحصیلی: شرایط
،فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش شبکه هاي انتقال و توزیع(لیسانس32073-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش قدرت(لیسانس30148
-دکتري)، :مهندسی برق گرایش سیستم هاي قدرت(فوق لیسانس32429-:مهندسی تکنولوژي برق گرایش قدرت(لیسانس)32427-دکتري)
:مهندسی قدرت گرایش تکنولوژي فشار قوي(فوق32431-دکتري)، سی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی(فوق لیسانس:مهند32430
الانتق هاي شبکه –:مهندسی علمی کاربردي برق 32573-دکتري)، :مهندسی قدرت گرایش مدیریت انرژي(فوق لیسانس32433-دکتري)، لیسانس

مهندسی:32908-)دکتري، لیسانس فوق، لیسانس(الکتریکی فشارقوي هاي سیستم– قدرت –:مهندسی برق 32574-فوق لیسانس)، وتوزیع(لیسانس
 )دکتري، لیسانس فوق(الکتریکی انرژي هاي سیستم مدیریت و ریزيبرنامه گرایش برق مهندسی:32938-)لیسانس(گرایش بدون برق
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 شهرستان مشهدتوزیع نیروي برق  هايفهرست شغل محل

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 7 مرد / زن آزاد مشهد-خراسان رضوي هاي وابستهکارشناس اداري شرکت 10986

 10986 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-بازرگانی(لیسانس):مدیریت 31034-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت اجرایی(لیسانس31021

:مدیریت دولتی گرایش تشکیالت و روش ها(فوق31909-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس31495-صنعتی(لیسانس)
:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق32146-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول(فوق لیسانس31930-دکتري)، لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاري32237-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی(فوق لیسانس32235-دکتري)، لیسانس

:مدیریت اجرایی گرایش32318-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان هاي دولتی(فوق لیسانس32315-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس
:مدیریت بازرگانی32436-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهره:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 32420-دکتري)، مدیریت استراتژیک(فوق لیسانس

:مدیریت بازرگانی32456-دکتري)، س:مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی(فوق لیسان32455-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسگرایش مدیریت استرات
:مدیریت صنعتی32549-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد(فوق لیسانس32470-دکتري)، گرایش مدیریت رفتار سازمانی(فوق لیسانس

-دکتري)، نس:مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت رفتاري(فوق لیسا32564-دکتري)، گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس
:مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی32566-دکتري)، :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس32565

یا مدیریت MBAمدیریت  :32911-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش اجرایی(فوق لیسانس32909-دکتري)، گرایش مدیریت سیستم ها(فوق لیسانس
یا مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت منابع MBAمدیریت  :32913-دکتري)، کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی(فوق لیسانس

:مدیریت دولتی و32915-دکتري)، یا مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیک(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32914-دکتري)، انسانی(فوق لیسانس
 دکتري)، تگذاري عمومی(فوق لیسانسسیاس

 3 مرد / زن آزاد مشهد-خراسان رضوي هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10987

 2 مرد / زن آزاد ملک اباد-خراسان رضوي هاي وابستهکارشناس امور مشترکین شرکت 10988

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10987 ،10988 

 شرایط احراز تحصیلی:
-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، :حسابداري(فوق لیسانس30408
ت:مدیری32420-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی(فوق لیسانس31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074

:مدیریت بازرگانی گرایش32436-دکتري)، :حسابداري مدیریت(فوق لیسانس32428-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهصنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 
مدیریت:مدیریت صنعتی گرایش 32470-دکتري)، :مدیریت گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32439-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسمدیریت استرات

:مالی (مهندسی مالی و مدیریت32571-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس32549-دکتري)، عملکرد(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی و32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-دکتري)، ریسک)(فوق لیسانس
،:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت صنعتی(فوق لیسانس32987-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، ق لیسانسمدیریت ریسک(فو

،:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32996-دکتري)، :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازرگانی(فوق لیسانس32988-دکتري)
 سی دولتی(لیسانس):حسابداري گرایش حسابر32997-دکتري)

10989 
کارشناس بودجه و بررسی هاي اقتصادي 

 هاي وابستهشرکت
 2 مرد / زن آزاد مشهد-خراسان رضوي

 10989 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:علوم اقتصادي گرایش توسعه30747-دکتري)، سیستم هاي اقتصادي(فوق لیسانس ریزيبرنامه:علوم اقتصادي گرایش 30746-:اقتصاد(لیسانس)30063

:علوم اقتصادي گرایش32928-دکتري)، :علوم اقتصادي گرایش اقتصاد اسالمی(فوق لیسانس32702-دکتري)، (فوق لیسانسریزيبرنامهاقتصادي و 
 :علوم اقتصادي بدون گرایش و یا با کلیه گرایشها(لیسانس)33001-دکتري)، اقتصاد انرژي(فوق لیسانس
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 شهرستان مشهدتوزیع نیروي برق  هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد / زن آزاد مشهد-خراسان رضوي هاي وابستهکارشناس حقوقی شرکت 10990

 10990 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:حقوق31686-دکتري)، :حقوق شرکت هاي تجاري(فوق لیسانس30432-دکتري)، :حقوق خصوصی(فوق لیسانس30431-:حقوق(لیسانس)30417

 دکتري)، :حقوق ثبت اسناد و امالك(فوق لیسانس32426-دکتري)، :حقوق محیط زیست(فوق لیسانس32084-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس

 1 مرد / زن آزاد مشهد-خراسان رضوي هاي وابستهکارشناس سخت افزار شرکت 10991

 10991 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مهندسی31916-:مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار(لیسانس)31347-دکتري)، :مهندسی کامپیوتر گرایش معماري کامپیوتر(فوق لیسانس31138

کامپیوتري گرایش طراحی و پیاده:مهندسی تکنولوژي شبکه هاي 32480-دکتري)، کامپیوتر گرایش معماري سیستم هاي کامپیوتري(فوق لیسانس
 :علمی کاربردي مهندسی تکنولوژي سیستم هاي سخت افزار رایانه(لیسانس)32482-سازي(لیسانس)

 2 مرد / زن آزاد مشهد-رضويخراسان  هاي وابستهشرکت وريبهرهکارشناس کیفیت و  10992

 10992 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-دکتري)، :مهندسی صنایع گرایش صنایع(فوق لیسانس31555-دکتري)، و تحلیل سیستم ها(فوق لیسانس ریزيبرنامه:مهندسی صنایع گرایش 31237
:مهندسی32142-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهره:مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و 31760-:مهندسی صنایع کلیه گرایش ها(لیسانس)31593

-دکتري)، :مهندسی صنایع گرایش مدلسازي سیستمهاي کالن(فوق لیسانس32933-دکتري)، بهینه سازي سیستم ها(فوق لیسانس صنایع گرایش
 دکتري)، :مهندسی صنایع گرایش سیستمهاي اقتصادي و اجتماعی(فوق لیسانس33007

 9 مرد / زن آزاد مشهد-خراسان رضوي هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10993

 1 مرد / زن آزاد ملک اباد-خراسان رضوي هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 10994

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
10993 ،10994 

 شرایط احراز تحصیلی:
مدیریت مالی :مدیریت دولتی گرایش31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074-:علمی کاربردي حسابداري(لیسانس)30710

-:حسابداري کلیه گرایش ها(لیسانس)32304-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مالی(فوق لیسانس31938-دکتري)، دولتی(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-:حسابداري امور مالی(لیسانس)32562
حسابداري-حسابرسی-:حسابداري گرایشهاي حسابداري33037-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، ت ریسک(فوق لیسانسو مدیری

 دکتري)، مدیریت(فوق لیسانس

 4 مرد / زن آزاد مشهد-خراسان رضوي هاي وابستهکارشناس نرم افزار شرکت 10995

 10995 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-:کامپیوترگرایش نرم افزار(لیسانس)31464-:مهندسی فناوري اطالعات(لیسانس)31280-دکتري)، :الگوریتم و محاسبات(فوق لیسانس30091
:مهندسی31887-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش مدیریت سیستم هاي اطالعاتی(فوق لیسانس31873-:مهندسی کامپیوتر(لیسانس)31601

:علوم32173-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش معماري سازمانی(فوق لیسانس31914-دکتري)، رم افزار(فوق لیسانسکامپیوتر گرایش ن
:مهندسی تکنولوژي شبکه هاي کامپیوتري گرایش طراحی و پیاده32480-:علمی کاربردي نرم افزار کامپیوتر(لیسانس)32479-کامپیوتر(لیسانس)

،نرم افزار(لیسانس -:مهندسی تکنولوژي کامپیوتر32572-(لیسانس) ICTاطالعاتاربردي تکنولوژي ارتباطات و فناوري :علمی ک32481-سازي(لیسانس)
،:مهندسی تکنولوژي نرم افزار(لیسانس32925-دکتري)، :مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه هاي کامپیوتري(فوق لیسانس32822-دکتري)، فوق لیسانس
:مهندسی فناوري اطالعات32939-دکتري)، :مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن یا امنیت اطالعات(فوق لیسانس32929-دکتري)، فوق لیسانس

مهندسی فناوري :33002-دکتري)، :مهندسی فناوري اطالعات گرایش رایانش امن(فوق لیسانس32940-دکتري)، گرایش فناوري اطالعات(فوق لیسانس
 دکتري)، که هاي کامپیوتري(فوق لیسانسگرایش شب )ITاطالعات (
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 شهرستان مشهدتوزیع نیروي برق  هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 13 مرد / زن آزاد مشهد-خراسان رضويهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10996

 10996 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
،فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش شبکه هاي انتقال و توزیع(لیسانس32073-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش قدرت(لیسانس30148
-دکتري)، :مهندسی برق گرایش سیستم هاي قدرت(فوق لیسانس32429-:مهندسی تکنولوژي برق گرایش قدرت(لیسانس)32427-دکتري)
:مهندسی قدرت گرایش تکنولوژي فشار قوي(فوق32431-دکتري)، ایش الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی(فوق لیسانس:مهندسی برق گر32430
انتقال هاي شبکه –:مهندسی علمی کاربردي برق 32573-دکتري)، :مهندسی قدرت گرایش مدیریت انرژي(فوق لیسانس32433-دکتري)، لیسانس
مهندسی:32908-)دکتري، لیسانس فوق، لیسانس(الکتریکی فشارقوي هاي سیستم– قدرت – برق مهندسی:32574-)لیسانس فوق، لیسانس(وتوزیع
 دکتري)، و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکی(فوق لیسانس ریزيبرنامهرایش گ برق مهندسی:32938-)لیسانس(گرایش بدون برق

 1 مرد / زنایثارگر مشهد-رضويخراسان  هاي وابستهکارشناس آمار شرکت 10997

 10997 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
مارآمار گرایش آ :32977-دکتري)، فوق لیسانس، :امار و کاربردها(لیسانس32435-دکتري)، :امار ریاضی(فوق لیسانس30022-:امار(لیسانس)30018
 دکتري)، (فوق لیسانسریاضی 

 1 مرد / زنایثارگر مشهد-رضويخراسان  هاي وابستهشرکتکارشناس امور مشترکین  10987

 10987 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، :حسابداري(فوق لیسانس30408
:مدیریت32420-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی(فوق لیسانس31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074

:مدیریت بازرگانی گرایش32436-دکتري)، :حسابداري مدیریت(فوق لیسانس32428-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهصنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 
:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32470-دکتري)، :مدیریت گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32439-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسمدیریت استرات

:مالی (مهندسی مالی و مدیریت32571-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس32549-دکتري)، عملکرد(فوق لیسانس
:مالی گرایش مهندسی مالی و32706-دکتري)، مالی عمومی(فوق لیسانس:مدیریت دولتی گرایش بودجه و 32700-دکتري)، ریسک)(فوق لیسانس

،:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت صنعتی(فوق لیسانس32987-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، مدیریت ریسک(فوق لیسانس
،:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی(فوق لیسانس32996-دکتري)، :مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بازرگانی(فوق لیسانس32988-دکتري)
 :حسابداري گرایش حسابرسی دولتی(لیسانس)32997-دکتري)

 1 مرد / زنایثارگر مشهد-خراسان رضويهاي وابستهکارشناس ایمنی و حفاظت کار شرکت 10999

 10999 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-:مهندسی ایمنی گرایش بازرسی فنی(لیسانس)31162-دکتري)، :ایمنی صنعتی(فوق لیسانس30134-دکتري)، شناسی(فوق لیسانس:ایمنی 30132
:مهندسی ایمنی و بازرسی فنی گرایش32246-:مهندسی ایمنی(لیسانس)31877-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی بهداشت حرفه اي(لیسانس31174

-ایمنی و حفاظت(لیسانس) -:مهندسی بازرسی 32461-ندسی صنایع گرایش ایمنی و محیط کار(لیسانس):مه32460-ایمنی و حفاظت(لیسانس)
-:ایمنی صنعتی و محیط کار(لیسانس)32464-:مهندسی ایمنی گرایش حفاظت فنی(لیسانس)32463-:مهندسی ایمنی صنعتی(لیسانس)32462
:ایمنی و محیط32983-دکتري)، هندسی ایمنی و بازرسی فنی(فوق لیسانس:م32556-دکتري)، :مهندسی ایمنی و حفاظت کار(فوق لیسانس32555

:بهداشت و ایمنی32985-دکتري)، (فوق لیسانس) HSEمهندسی شیمی گرایش بهداشت، ایمنی و محیط زیست ( :32984-دکتري)، کار(فوق لیسانس
:مهندسی صنایع گرایش32998-دکتري)، یست(فوق لیسانس:ایمنی صنعتی گرایش ایمنی ، بهداشت و محیط ز32986-دکتري)، صنعتی(فوق لیسانس

 دکتري)، مهندسی سیستم هاي سالمت(فوق لیسانس
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 شهرستان مشهدتوزیع نیروي برق  هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 2 مرد / زنایثارگر مشهد-خراسان رضوي هاي وابستهشرکتوري کارشناس کیفیت و بهره 10992

 10992 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-دکتري)، :مهندسی صنایع گرایش صنایع(فوق لیسانس31555-دکتري)، و تحلیل سیستم ها(فوق لیسانس ریزيبرنامه:مهندسی صنایع گرایش 31237
:مهندسی32142-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهره:مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و 31760-:مهندسی صنایع کلیه گرایش ها(لیسانس)31593

-دکتري)، :مهندسی صنایع گرایش مدلسازي سیستمهاي کالن(فوق لیسانس32933-دکتري)، صنایع گرایش بهینه سازي سیستم ها(فوق لیسانس
 دکتري)، سی صنایع گرایش سیستمهاي اقتصادي و اجتماعی(فوق لیسانس:مهند33007

 9 مرد / زنایثارگر مشهد-خراسان رضويهاي وابستهقدرت ( توزیع ) شرکت -مهندس برق  10996

 10996 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
،فوق لیسانس، برق گرایش شبکه هاي انتقال و توزیع(لیسانس :مهندسی32073-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش قدرت(لیسانس30148
-دکتري)، :مهندسی برق گرایش سیستم هاي قدرت(فوق لیسانس32429-:مهندسی تکنولوژي برق گرایش قدرت(لیسانس)32427-دکتري)
درت گرایش تکنولوژي فشار قوي(فوق:مهندسی ق32431-دکتري)، :مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی(فوق لیسانس32430
انتقال هاي شبکه –:مهندسی علمی کاربردي برق 32573-دکتري)، :مهندسی قدرت گرایش مدیریت انرژي(فوق لیسانس32433-دکتري)، لیسانس
:مهندسی32908-دکتري)، فوق لیسانس، ي فشارقوي الکتریکی(لیسانسها سیستم– قدرت – برق مهندسی:32574-)لیسانس فوق، لیسانس(وتوزیع

 دکتري)، و مدیریت سیستم هاي انرژي الکتریکی(فوق لیسانس ریزيبرنامه:مهندسی برق گرایش 32938-برق بدون گرایش(لیسانس)

 1 مرد / زنایثارگر مشهد-خراسان رضوي هاي وابستهمخابرات شرکت -مهندس برق  11002

 11002 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-:علمی کاربردي مهندسی تکنولوژي مخابرات انتقال(لیسانس)32468-دکتري)، :مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم(فوق لیسانس31972
:مخابرات علمی32483-:کارشناسی کاربردي مخابرات گرایش انتقال(لیسانس)32473-:کارشناسی کاربردي مخابرات گرایش سوییچ(لیسانس)32471

:مهندسی برق گرایش مخابرات امن و32487-دکتري)، :مهندسی برق گرایش مخابرات میدان و موج(فوق لیسانس32485-)کاربردي سوییچ(لیسانس
:مهندس برق گرایش32552-دکتري)، :مهندسی برق گرایش شبکه هاي مخابراتی(فوق لیسانس32488-دکتري)، رمزنگاري(فوق لیسانس

:مهندسی برق بدون32908-سی تکنولوژي مخابرات گرایش سوییچ هاي شبکه ثابت(لیسانس):مهند32553-دکتري)، فوق لیسانس، مخابرات(لیسانس
 گرایش(لیسانس)
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 مدیریت تولید برق بیستون (نیروگاه اسالم آباد کرمانشاه) هايفهرست شغل محل

 بومی شهرستان اسالم آباد و توابع  شرایط اختصاصی:

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 1 مرد آزاد استان کرمانشاه-کرمانشاهتههاي وابسمهندس برق الکترونیک (تولید) شرکت 11003

 11003 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مهندسی برق گرایش32434-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش الکترونیک(لیسانس31712-:مهندسی برق گرایش کنترل(لیسانس)30151
-:الکترونیک کاربردي(لیسانس)32446-:علمی کاربردي الکترونیک(لیسانس)32444-دکتري)، و مدیریت سیستم هاي انرژي(فوق لیسانس ریزيبرنامه

:مهندسی برق گرایش افزاره هاي میکر و نانو الکترونیک(فوق32448-دکتري)، :مهندسی برق گرایش مدارهاي مجتمع الکترونیک(فوق لیسانس32447
-:مهندسی برق بدون گرایش(لیسانس)32908-دکتري)، :مهندسی برق گرایش سیستم هاي الکترونیک دیجیتال(فوق لیسانس32450-دکتري)، سلیسان

 :مهندسی تکنولوژي برق با گرایش الکترونیک(لیسانس)32930

 1 مرد آزاد استان کرمانشاه-کرمانشاه هاي وابستهشرکتمهندس برق قدرت (تولید)  11004

 11004 ياحراز تحصیلی شغل محل شماره شرایط
-دکتري)، :مهندسی برق گرایش سیستم هاي قدرت(فوق لیسانس32429-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش قدرت(لیسانس30148
ژي فشار قوي(فوق:مهندسی قدرت گرایش تکنولو32431-دکتري)، :مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی(فوق لیسانس32430
و مدیریت سیستم ریزيبرنامه:مهندسی برق گرایش 32434-دکتري)، :مهندسی قدرت گرایش مدیریت انرژي(فوق لیسانس32433-دکتري)، لیسانس

:مهندسی33035-:مهندسی برق بدون گرایش(لیسانس)32908-:مهندسی تکنولوژي برق قدرت(لیسانس)32805-دکتري)، هاي انرژي(فوق لیسانس
 نیروگاه(لیسانس) -:مهندسی علمی کاربردي برق 33036-دکتري)، فوق لیسانس، نیروگاه(لیسانس -برق 

 1 مرد آزاد استان کرمانشاه-کرمانشاه هاي وابستهمهندس مکانیک (تولید) شرکت 11005

 11005 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مهندسی31906-:مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات(لیسانس)31331-دکتري)، لیسانس:مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید(فوق 31329

-دکتري)، :مهندسی سیستم هاي انرژي گرایش سیستم هاي انرژي(فوق لیسانس32076-دکتري)، مکانیک گرایش تبدیل انرژي(فوق لیسانس
:مهندسی مکانیک32630-دسی مکانیک گرایش نیروگاه(لیسانس):مهن32140-:مهندسی مکانیک گرایش تاسیسات حرارتی و برودتی(لیسانس)32078

:مهندسی مکانیک گرایش حرارت و32936-:مهندسی مکانیک بدون گرایش(لیسانس)32934-دکتري)، گرایش طراحی کاربردي(فوق لیسانس
 دکتري)، وق لیسانس:مهندسی سیستم هاي انرژي(ف32941-:مهندسی مکانیک در حرارت و سیاالت(لیسانس)32937-سیاالت(لیسانس)

 1 مردایثارگر استان کرمانشاه-کرمانشاهتههاي وابسمهندس برق الکترونیک (تولید) شرکت 11003

 11003 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مهندسی برق گرایش32434-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش الکترونیک(لیسانس31712-:مهندسی برق گرایش کنترل(لیسانس)30151
-:الکترونیک کاربردي(لیسانس)32446-:علمی کاربردي الکترونیک(لیسانس)32444-دکتري)، و مدیریت سیستم هاي انرژي(فوق لیسانس ریزيبرنامه

یکر و نانو الکترونیک(فوق:مهندسی برق گرایش افزاره هاي م32448-دکتري)، :مهندسی برق گرایش مدارهاي مجتمع الکترونیک(فوق لیسانس32447
-:مهندسی برق بدون گرایش(لیسانس)32908-دکتري)، :مهندسی برق گرایش سیستم هاي الکترونیک دیجیتال(فوق لیسانس32450-دکتري)، لیسانس
 :مهندسی تکنولوژي برق با گرایش الکترونیک(لیسانس)32930
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 بیستون کرمانشاه)مدیریت تولید برق بیستون (نیروگاه  هايفهرست شغل محل

 بومی استان کرمانشاه شرایط اختصاصی:

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 5 مرد آزاد استان کرمانشاه-کرمانشاه هاي وابستهتکنسین برق (تولید) شرکت 11007

 11007 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:برق32958-:علمی کاربردي کاردان فنی الکترونیک صنعتی(فوق دیپلم)32954-فنی برق(فوق دیپلم) :کاردان32950-:الکتروتکنیک(فوق دیپلم)30095

برق -:علمی کاربردي کاردان فنی برق 33033-:برق الکترونیک و ابزار دقیق(فوق دیپلم)32961-:برق الکترونیک(فوق دیپلم)32960-قدرت(فوق دیپلم)
 تعمیر و نگهداري ماشین هاي الکتریکی(فوق دیپلم) -ردان فنی برق :علمی کاربردي کا33034-صنعتی(فوق دیپلم)

 1 مرد آزاد استان کرمانشاه-کرمانشاه هاي وابستهتکنسین شیمی شرکت 11008

 11008 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:شیمی33031-گرایش صنعتی(فوق دیپلم):شیمی 33030-:شیمی گرایش ازمایشگاهی(فوق دیپلم)33029-:شیمی بدون گرایش(فوق دیپلم)32968

 :شیمی گرایش کاربردي(فوق دیپلم)33032-گرایش صنایع شیمیایی(فوق دیپلم)

 8 مرد آزاد استان کرمانشاه-کرمانشاه هاي وابستهتکنسین مکانیک (تولید) شرکت 11009

 11009 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 :مکانیک نیروگاه(فوق دیپلم)32962-:مکانیک(فوق دیپلم)31385-دیپلم) :تاسیسات حرارتی و برودتی(فوق30257

 1 مرد آزاد استان کرمانشاه-کرمانشاه هاي وابستهکارشناس امور حراست شرکت 11010

 11010 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت31034-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت اجرایی(لیسانس31021-اجتماعی(لیسانس):علوم ارتباطات 30735-:علوم اجتماعی(لیسانس)30724

:مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق31495-:مدیریت صنعتی(لیسانس)31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-بازرگانی(لیسانس)
:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق32146-دکتري)، لیسانس :مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی(فوق32145-دکتري)، لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع32235-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان هاي دولتی(فوق لیسانس32234-دکتري)، لیسانس

:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32420-دکتري)، فوق لیسانس:مدیریت اجرایی گرایش مدیریت استراتژیک(32318-دکتري)، انسانی(فوق لیسانس
:مدیریت دولتی گرایش32455-دکتري)، ژیک(فوق لیسانس:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استرات32436-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهرهکیفیت و 

:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32549-دکتري)، ملکرد(فوق لیسانس:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت ع32470-دکتري)، رفتار سازمانی(فوق لیسانس
یا مدیریت کسب و کار گرایش MBAمدیریت  :32911-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش اجرایی(فوق لیسانس32909-دکتري)، پروژه(فوق لیسانس

،ب و کار گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانسیا مدیریت کس MBAمدیریت  :32913-دکتري)، رفتار سازمانی و منابع انسانی(فوق لیسانس
 دکتري)، یا مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیک(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32914-دکتري)

 1 مرد آزاد استان کرمانشاه-کرمانشاهتههاي وابسمهندس برق الکترونیک (تولید) شرکت 11011

 11011 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مهندسی برق گرایش32434-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش الکترونیک(لیسانس31712-:مهندسی برق گرایش کنترل(لیسانس)30151
-کاربردي(لیسانس):الکترونیک 32446-:علمی کاربردي الکترونیک(لیسانس)32444-دکتري)، و مدیریت سیستم هاي انرژي(فوق لیسانس ریزيبرنامه

:مهندسی برق گرایش افزاره هاي میکر و نانو الکترونیک(فوق32448-دکتري)، :مهندسی برق گرایش مدارهاي مجتمع الکترونیک(فوق لیسانس32447
-یسانس):مهندسی برق بدون گرایش(ل32908-دکتري)، :مهندسی برق گرایش سیستم هاي الکترونیک دیجیتال(فوق لیسانس32450-دکتري)، لیسانس
 :مهندسی تکنولوژي برق با گرایش الکترونیک(لیسانس)32930
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 مدیریت تولید برق بیستون (نیروگاه بیستون کرمانشاه) هايفهرست شغل محلادامه 
تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مرد آزاد استان کرمانشاه-کرمانشاه هاي وابستهشرکتمهندس برق قدرت (تولید)  11012

 11012 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-دکتري)، :مهندسی برق گرایش سیستم هاي قدرت(فوق لیسانس32429-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش قدرت(لیسانس30148
گرایش تکنولوژي فشار قوي(فوق:مهندسی قدرت 32431-دکتري)، :مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت و ماشین هاي الکتریکی(فوق لیسانس32430
و مدیریت سیستم ریزيبرنامه:مهندسی برق گرایش 32434-دکتري)، :مهندسی قدرت گرایش مدیریت انرژي(فوق لیسانس32433-دکتري)، لیسانس

:مهندسی33035-:مهندسی برق بدون گرایش(لیسانس)32908-:مهندسی تکنولوژي برق قدرت(لیسانس)32805-دکتري)، هاي انرژي(فوق لیسانس
 نیروگاه(لیسانس) -:مهندسی علمی کاربردي برق 33036-دکتري)، فوق لیسانس، نیروگاه(لیسانس -برق 

 3 مرد آزاد استان کرمانشاه-کرمانشاه هاي وابستهمهندس مکانیک (تولید) شرکت 11013

 11013 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مهندسی31906-:مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات(لیسانس)31331-دکتري)، تولید(فوق لیسانس:مهندسی مکانیک گرایش ساخت و 31329

-دکتري)، :مهندسی سیستم هاي انرژي گرایش سیستم هاي انرژي(فوق لیسانس32076-دکتري)، مکانیک گرایش تبدیل انرژي(فوق لیسانس
:مهندسی مکانیک32630-:مهندسی مکانیک گرایش نیروگاه(لیسانس)32140-:مهندسی مکانیک گرایش تاسیسات حرارتی و برودتی(لیسانس)32078

:مهندسی مکانیک گرایش حرارت و32936-:مهندسی مکانیک بدون گرایش(لیسانس)32934-دکتري)، گرایش طراحی کاربردي(فوق لیسانس
 دکتري)، اي انرژي(فوق لیسانس:مهندسی سیستم ه32941-:مهندسی مکانیک در حرارت و سیاالت(لیسانس)32937-سیاالت(لیسانس)

 2 مردایثارگر استان کرمانشاه-کرمانشاه هاي وابستهتکنسین برق (تولید) شرکت 11007

 11007 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:برق32958-صنعتی(فوق دیپلم):علمی کاربردي کاردان فنی الکترونیک 32954-:کاردان فنی برق(فوق دیپلم)32950-:الکتروتکنیک(فوق دیپلم)30095

برق -:علمی کاربردي کاردان فنی برق 33033-:برق الکترونیک و ابزار دقیق(فوق دیپلم)32961-:برق الکترونیک(فوق دیپلم)32960-قدرت(فوق دیپلم)
 تعمیر و نگهداري ماشین هاي الکتریکی(فوق دیپلم) -:علمی کاربردي کاردان فنی برق 33034-صنعتی(فوق دیپلم)

 3 مردایثارگر استان کرمانشاه-کرمانشاه هاي وابستهتکنسین مکانیک (تولید) شرکت 11009

 11009 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 :مکانیک نیروگاه(فوق دیپلم)32962-:مکانیک(فوق دیپلم)31385-:تاسیسات حرارتی و برودتی(فوق دیپلم)30257

 1 مردایثارگر استان کرمانشاه-کرمانشاهتههاي وابس(تولید) شرکتمهندس برق الکترونیک  11011

 11011 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مهندسی برق گرایش32434-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی برق گرایش الکترونیک(لیسانس31712-:مهندسی برق گرایش کنترل(لیسانس)30151
-:الکترونیک کاربردي(لیسانس)32446-:علمی کاربردي الکترونیک(لیسانس)32444-دکتري)، و مدیریت سیستم هاي انرژي(فوق لیسانس ریزيبرنامه

:مهندسی برق گرایش افزاره هاي میکر و نانو الکترونیک(فوق32448-دکتري)، :مهندسی برق گرایش مدارهاي مجتمع الکترونیک(فوق لیسانس32447
-:مهندسی برق بدون گرایش(لیسانس)32908-دکتري)، :مهندسی برق گرایش سیستم هاي الکترونیک دیجیتال(فوق لیسانس32450-دکتري)، لیسانس
 :مهندسی تکنولوژي برق با گرایش الکترونیک(لیسانس)32930

 1 مردایثارگر استان کرمانشاه-کرمانشاه هاي وابستهمهندس مکانیک (تولید) شرکت 11013

 11013 يتحصیلی شغل محل شمارهشرایط احراز 
:مهندسی31906-:مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات(لیسانس)31331-دکتري)، :مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید(فوق لیسانس31329

-تري)دک، :مهندسی سیستم هاي انرژي گرایش سیستم هاي انرژي(فوق لیسانس32076-دکتري)، مکانیک گرایش تبدیل انرژي(فوق لیسانس
:مهندسی مکانیک32630-:مهندسی مکانیک گرایش نیروگاه(لیسانس)32140-:مهندسی مکانیک گرایش تاسیسات حرارتی و برودتی(لیسانس)32078

:مهندسی مکانیک گرایش حرارت و32936-:مهندسی مکانیک بدون گرایش(لیسانس)32934-دکتري)، گرایش طراحی کاربردي(فوق لیسانس
 دکتري)، :مهندسی سیستم هاي انرژي(فوق لیسانس32941-:مهندسی مکانیک در حرارت و سیاالت(لیسانس)32937-سیاالت(لیسانس)
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 مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان (نیروگاه بمپور) هايفهرست شغل محل

 بومی شهرستان ایرانشهر و توابع شرایط اختصاصی:

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مرد آزاد ایرانشهر-سیستان و بلوچستان هاي وابستهکارشناس بازرگانی شرکتکمک  11018

 11018 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-دیپلم):مدیریت دولتی(فوق 31051-:مدیریت بازرگانی(فوق دیپلم)31034-:حسابداري(فوق دیپلم)30408-:امور مالی و مالیاتی(فوق دیپلم)30116

 :مدیریت مالی(فوق دیپلم)31074-:مدیریت صنعتی(فوق دیپلم)31065

 1 مرد آزاد ایرانشهر-سیستان و بلوچستان هاي وابستهمهندس مکانیک (تولید) شرکت 11019

 11019 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مهندسی31906-:مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات(لیسانس)31331-دکتري)، :مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید(فوق لیسانس31329

-دکتري)، :مهندسی سیستم هاي انرژي گرایش سیستم هاي انرژي(فوق لیسانس32076-دکتري)، مکانیک گرایش تبدیل انرژي(فوق لیسانس

:مهندسی مکانیک32630-یک گرایش نیروگاه(لیسانس):مهندسی مکان32140-:مهندسی مکانیک گرایش تاسیسات حرارتی و برودتی(لیسانس)32078

:مهندسی مکانیک گرایش حرارت و32936-:مهندسی مکانیک بدون گرایش(لیسانس)32934-دکتري)، گرایش طراحی کاربردي(فوق لیسانس

 دکتري)، س:مهندسی سیستم هاي انرژي(فوق لیسان32941-:مهندسی مکانیک در حرارت و سیاالت(لیسانس)32937-سیاالت(لیسانس)
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 مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان (نیروگاه کنارك) هايفهرست شغل محل

 بومی شهرستان کنارك و چابهار شرایط اختصاصی:

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مرد آزاد کنارك-سیستان و بلوچستان هاي وابستهتکنسین برق (تولید) شرکت 11020

 11020 ياحراز تحصیلی شغل محل شمارهشرایط 
:برق32958-:علمی کاربردي کاردان فنی الکترونیک صنعتی(فوق دیپلم)32954-:کاردان فنی برق(فوق دیپلم)32950-:الکتروتکنیک(فوق دیپلم)30095

برق -:علمی کاربردي کاردان فنی برق 33033-دیپلم):برق الکترونیک و ابزار دقیق(فوق 32961-:برق الکترونیک(فوق دیپلم)32960-قدرت(فوق دیپلم)

 تعمیر و نگهداري ماشین هاي الکتریکی(فوق دیپلم) -:علمی کاربردي کاردان فنی برق 33034-صنعتی(فوق دیپلم)

 1 مرد آزاد کنارك-سیستان و بلوچستان هاي وابستهتکنسین مکانیک (تولید) شرکت 11021

 11021 يشمارهشرایط احراز تحصیلی شغل محل 
 :مکانیک نیروگاه(فوق دیپلم)32962-:مکانیک(فوق دیپلم)31385-:تاسیسات حرارتی و برودتی(فوق دیپلم)30257

 1 مردایثارگر کنارك –ن لوچستاسیستان و ب هاي وابستهکارشناس اداري شرکت 11022

 11022 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت اجرایی(لیسانس31021

:مدیریت دولتی گرایش تشکیالت و روش ها(فوق31909-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس31495-صنعتی(لیسانس)

:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق32146-دکتري)، دیریت تحول(فوق لیسانس:مدیریت دولتی گرایش م31930-دکتري)، لیسانس

:مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاري32237-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی(فوق لیسانس32235-دکتري)، لیسانس

:مدیریت اجرایی گرایش32318-دکتري)، زمان هاي دولتی(فوق لیسانس:مدیریت دولتی گرایش طراحی سا32315-دکتري)، عمومی(فوق لیسانس

:مدیریت بازرگانی32436-دکتري)، (فوق لیسانسوريبهره:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و 32420-دکتري)، مدیریت استراتژیک(فوق لیسانس

:مدیریت بازرگانی32456-دکتري)، ولتی گرایش رفتار سازمانی(فوق لیسانس:مدیریت د32455-دکتري)، ژیک(فوق لیسانسگرایش مدیریت استرات

:مدیریت صنعتی32549-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد(فوق لیسانس32470-دکتري)، گرایش مدیریت رفتار سازمانی(فوق لیسانس

-دکتري)، عمومی گرایش مدیریت رفتاري(فوق لیسانس:مدیریت سیاست گذاري بخش 32564-دکتري)، گرایش مدیریت پروژه(فوق لیسانس

:مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی32566-دکتري)، :مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس32565

یا مدیریت MBAمدیریت  :32911-دکتري)، :مدیریت اجرایی گرایش اجرایی(فوق لیسانس32909-دکتري)، گرایش مدیریت سیستم ها(فوق لیسانس

یا مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت منابع MBAمدیریت  :32913-دکتري)، کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی(فوق لیسانس

:مدیریت دولتی و32915-دکتري)، یا مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیک(فوق لیسانس MBAمدیریت  :32914-دکتري)، انسانی(فوق لیسانس

 دکتري)، سیاستگذاري عمومی(فوق لیسانس
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 مدیریت تولید برق سیستان و بلوچستان (نیروگاههاي ایرانشهر و بمپور) هايفهرست شغل محل

 بومی شهرستان ایرانشهر و توابع شرایط اختصاصی:

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 6 مرد آزاد ایرانشهر-سیستان و بلوچستان هاي وابستهبرق (تولید) شرکتتکنسین  11023

 11023 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:برق32958-:علمی کاربردي کاردان فنی الکترونیک صنعتی(فوق دیپلم)32954-:کاردان فنی برق(فوق دیپلم)32950-:الکتروتکنیک(فوق دیپلم)30095

برق -:علمی کاربردي کاردان فنی برق 33033-:برق الکترونیک و ابزار دقیق(فوق دیپلم)32961-:برق الکترونیک(فوق دیپلم)32960-دیپلم)قدرت(فوق 

 تعمیر و نگهداري ماشین هاي الکتریکی(فوق دیپلم) -:علمی کاربردي کاردان فنی برق 33034-صنعتی(فوق دیپلم)

 5 مرد آزاد ایرانشهر-سیستان و بلوچستان اي وابستههتکنسین مکانیک (تولید) شرکت 11024

 11024 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 :مکانیک نیروگاه(فوق دیپلم)32962-:مکانیک(فوق دیپلم)31385-:تاسیسات حرارتی و برودتی(فوق دیپلم)30257

 2 مردایثارگر ایرانشهر-سیستان و بلوچستان هاي وابستهتکنسین برق (تولید) شرکت 11023

 11023 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:برق32958-:علمی کاربردي کاردان فنی الکترونیک صنعتی(فوق دیپلم)32954-:کاردان فنی برق(فوق دیپلم)32950-:الکتروتکنیک(فوق دیپلم)30095

برق -:علمی کاربردي کاردان فنی برق 33033-ابزار دقیق(فوق دیپلم):برق الکترونیک و 32961-:برق الکترونیک(فوق دیپلم)32960-قدرت(فوق دیپلم)

 تعمیر و نگهداري ماشین هاي الکتریکی(فوق دیپلم) -:علمی کاربردي کاردان فنی برق 33034-صنعتی(فوق دیپلم)

 2 مردایثارگر رانشهرای-سیستان و بلوچستان هاي وابستهتکنسین مکانیک (تولید) شرکت 11024

 11024 ياحراز تحصیلی شغل محل شمارهشرایط 
 :مکانیک نیروگاه(فوق دیپلم)32962-:مکانیک(فوق دیپلم)31385-:تاسیسات حرارتی و برودتی(فوق دیپلم)30257
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 مدیریت تولید برق شهید رجایی (نیروگاه شهید رجایی) هايفهرست شغل محل

 بومی استان قزوین شرایط اختصاصی:

تعدادجنس پذیرش نوع خدمتمحل  شغلکد شغل محل

 4 مرد آزاد استان قزوین-قزوین هاي وابستهتکنسین برق (تولید) شرکت 11027

 11027 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:برق32958-دیپلم):علمی کاربردي کاردان فنی الکترونیک صنعتی(فوق 32954-:کاردان فنی برق(فوق دیپلم)32950-:الکتروتکنیک(فوق دیپلم)30095

برق -:علمی کاربردي کاردان فنی برق 33033-:برق الکترونیک و ابزار دقیق(فوق دیپلم)32961-:برق الکترونیک(فوق دیپلم)32960-قدرت(فوق دیپلم)

 تعمیر و نگهداري ماشین هاي الکتریکی(فوق دیپلم) -:علمی کاربردي کاردان فنی برق 33034-صنعتی(فوق دیپلم)

 7 مرد آزاد استان قزوین-قزوین هاي وابستهنسین مکانیک (تولید) شرکتتک 11028

 11028 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 :مکانیک نیروگاه(فوق دیپلم)32962-:مکانیک(فوق دیپلم)31385-:تاسیسات حرارتی و برودتی(فوق دیپلم)30257

 2 مردایثارگر استان قزوین-قزوین هاي وابستهتکنسین برق (تولید) شرکت 11027

 11027 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:برق32958-:علمی کاربردي کاردان فنی الکترونیک صنعتی(فوق دیپلم)32954-:کاردان فنی برق(فوق دیپلم)32950-:الکتروتکنیک(فوق دیپلم)30095

برق -:علمی کاربردي کاردان فنی برق 33033-:برق الکترونیک و ابزار دقیق(فوق دیپلم)32961-دیپلم):برق الکترونیک(فوق 32960-قدرت(فوق دیپلم)

 تعمیر و نگهداري ماشین هاي الکتریکی(فوق دیپلم) -:علمی کاربردي کاردان فنی برق 33034-صنعتی(فوق دیپلم)

 2 مردایثارگر استان قزوین-قزوین هاي وابستهتکنسین مکانیک (تولید) شرکت 11028

 11028 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 :مکانیک نیروگاه(فوق دیپلم)32962-:مکانیک(فوق دیپلم)31385-:تاسیسات حرارتی و برودتی(فوق دیپلم)30257
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 مدیریت تولید برق کرمان (نیروگاه کرمان) هايفهرست شغل محل

 بومی استان کرمان شرایط اختصاصی:

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مرد آزاد استان کرمان-کرمان هاي وابستهتکنسین برق (تولید) شرکت 11031

 1 مرد آزاد استان کرمان-کرمان هاي وابستهتکنسین برق (تولید) شرکت 11032

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
11031 ،11032 

 تحصیلی:شرایط احراز 

:برق32958-:علمی کاربردي کاردان فنی الکترونیک صنعتی(فوق دیپلم)32954-:کاردان فنی برق(فوق دیپلم)32950-:الکتروتکنیک(فوق دیپلم)30095

برق -برق  :علمی کاربردي کاردان فنی33033-:برق الکترونیک و ابزار دقیق(فوق دیپلم)32961-:برق الکترونیک(فوق دیپلم)32960-قدرت(فوق دیپلم)

 تعمیر و نگهداري ماشین هاي الکتریکی(فوق دیپلم) -:علمی کاربردي کاردان فنی برق 33034-صنعتی(فوق دیپلم)

 2 مرد آزاد استان کرمان-کرمان هاي وابستهتکنسین مکانیک (تولید) شرکت 11033

 1 مردایثارگر استان کرمان-کرمان هاي وابستهتکنسین مکانیک (تولید) شرکت 11033

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
11033 

 شرایط احراز تحصیلی:

 :مکانیک نیروگاه(فوق دیپلم)32962-:مکانیک(فوق دیپلم)31385-:تاسیسات حرارتی و برودتی(فوق دیپلم)30257
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 شیروان)مدیریت تولید برق نیروگاههاي گازي خراسان (نیروگاه  هايفهرست شغل محل

 بومی شهرستان شیروان و توابع  شرایط اختصاصی:

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل
 3 مرد آزاد شیروان-شمالیخراسان  هاي وابستهتکنسین برق (تولید) شرکت 11035

 11035 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:برق32958-:علمی کاربردي کاردان فنی الکترونیک صنعتی(فوق دیپلم)32954-برق(فوق دیپلم) :کاردان فنی32950-:الکتروتکنیک(فوق دیپلم)30095

برق -:علمی کاربردي کاردان فنی برق 33033-:برق الکترونیک و ابزار دقیق(فوق دیپلم)32961-:برق الکترونیک(فوق دیپلم)32960-قدرت(فوق دیپلم)
 تعمیر و نگهداري ماشین هاي الکتریکی(فوق دیپلم) -فنی برق  :علمی کاربردي کاردان33034-صنعتی(فوق دیپلم)

 3 مرد آزاد شیروان-خراسان شمالی هاي وابستهتکنسین شیمی شرکت 11036

 11036 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:شیمی33031-صنعتی(فوق دیپلم):شیمی گرایش 33030-:شیمی گرایش ازمایشگاهی(فوق دیپلم)33029-:شیمی بدون گرایش(فوق دیپلم)32968

 :شیمی گرایش کاربردي(فوق دیپلم)33032-گرایش صنایع شیمیایی(فوق دیپلم)

 3 مرد آزاد شیروان-خراسان شمالی هاي وابستهتکنسین مکانیک (تولید) شرکت 11037

 11037 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 :مکانیک نیروگاه(فوق دیپلم)32962-:مکانیک(فوق دیپلم)31385-دیپلم):تاسیسات حرارتی و برودتی(فوق 30257

 1 مرد آزاد شیروان-خراسان شمالی هاي وابستهشرکتکارشناس شیمی  11038

 1 مرد آزاد شیروان-خراسان شمالی هاي وابستهشرکتکارشناس شیمی  11039

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
11038 ،11039 

 شرایط احراز تحصیلی:
-:شیمی کاربردي(لیسانس)30684-دکتري)، :شیمی گرایش شیمی کاربردي(فوق لیسانس30668-دکتري)، فوق لیسانس، :شیمی(لیسانس30664
 دکتري)، فوق لیسانس، :صنایع شیمیایی و معدنی(لیسانس32944-دکتري)، فوق لیسانس، :مهندسی شیمی(لیسانس31879

 1 مردایثارگر شیروان-خراسان شمالی هاي وابستهبرق (تولید) شرکتتکنسین  11035

 11035 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:برق32958-:علمی کاربردي کاردان فنی الکترونیک صنعتی(فوق دیپلم)32954-:کاردان فنی برق(فوق دیپلم)32950-:الکتروتکنیک(فوق دیپلم)30095

برق -:علمی کاربردي کاردان فنی برق 33033-:برق الکترونیک و ابزار دقیق(فوق دیپلم)32961-:برق الکترونیک(فوق دیپلم)32960-دیپلم)قدرت(فوق 
 تعمیر و نگهداري ماشین هاي الکتریکی(فوق دیپلم) -:علمی کاربردي کاردان فنی برق 33034-صنعتی(فوق دیپلم)

 1 مردایثارگر شیروان-خراسان شمالی هاي وابستهتکنسین شیمی شرکت 11036

 11036 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:شیمی33031-:شیمی گرایش صنعتی(فوق دیپلم)33030-:شیمی گرایش ازمایشگاهی(فوق دیپلم)33029-:شیمی بدون گرایش(فوق دیپلم)32968

 دیپلم):شیمی گرایش کاربردي(فوق 33032-گرایش صنایع شیمیایی(فوق دیپلم)

 1 مردایثارگر شیروان-خراسان شمالی هاي وابستهتکنسین مکانیک (تولید) شرکت 11037

 11037 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 :مکانیک نیروگاه(فوق دیپلم)32962-:مکانیک(فوق دیپلم)31385-:تاسیسات حرارتی و برودتی(فوق دیپلم)30257
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 تولید برق نیروگاههاي گازي خراسان (نیروگاه قائن)مدیریت  هايفهرست شغل محل

 ن و توابعئبومی شهرستان قا شرایط اختصاصی:

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مرد آزاد نئقا-جنوبیخراسان  هاي وابستهتکنسین برق (تولید) شرکت 11043

 11043 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره

:برق32958-:علمی کاربردي کاردان فنی الکترونیک صنعتی(فوق دیپلم)32954-:کاردان فنی برق(فوق دیپلم)32950-:الکتروتکنیک(فوق دیپلم)30095

رقب -:علمی کاربردي کاردان فنی برق 33033-:برق الکترونیک و ابزار دقیق(فوق دیپلم)32961-:برق الکترونیک(فوق دیپلم)32960-قدرت(فوق دیپلم)

 تعمیر و نگهداري ماشین هاي الکتریکی(فوق دیپلم) -:علمی کاربردي کاردان فنی برق 33034-صنعتی(فوق دیپلم)

 1 مرد آزاد نئقا-سان جنوبیخرا هاي وابستهتکنسین مکانیک (تولید) شرکت 11044

 11044 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 :مکانیک نیروگاه(فوق دیپلم)32962-:مکانیک(فوق دیپلم)31385-دیپلم):تاسیسات حرارتی و برودتی(فوق 30257
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 مدیریت تولید برق نیروگاههاي گازي خراسان (نیروگاه گازي خراسان) هايفهرست شغل محل

 بومی شهرستان شیروان و توابع شرایط اختصاصی:

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مرد آزاد شیروان-خراسان شمالی هاي وابستهشرکتکارشناس مالی  11045

 1 مردایثارگر شیروان-خراسان شمالی هاي وابستهکارشناس مالی شرکت 11045

  زیر یکسان می باشد: هايشرایط احراز تحصیلی شغل محل
11045 

 شرایط احراز تحصیلی:

:مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی31912-دکتري)، فوق لیسانس، :مدیریت مالی(لیسانس31074-:علمی کاربردي حسابداري(لیسانس)30710

-:حسابداري کلیه گرایش ها(لیسانس)32304-دکتري)، :مدیریت صنعتی گرایش مالی(فوق لیسانس31938-دکتري)، دولتی(فوق لیسانس

:مالی گرایش مهندسی مالی32706-دکتري)، :مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس32700-:حسابداري امور مالی(لیسانس)32562

حسابداري-حسابرسی-:حسابداري گرایشهاي حسابداري33037-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-دکتري)، و مدیریت ریسک(فوق لیسانس

 دکتري)، مدیریت(فوق لیسانس
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 شهید مفتحمدیریت تولید برق  هايفهرست شغل محل

 همدانبومی استان  شرایط اختصاصی:

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 12 مرد آزاد همدان-همدان تکنسین برق (تولید) شرکتهاي وابسته 11047

 11047 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:برق32958-الکترونیک صنعتی(فوق دیپلم):علمی کاربردي کاردان فنی 32954-:کاردان فنی برق(فوق دیپلم)32950-:الکتروتکنیک(فوق دیپلم)30095

برق -:علمی کاربردي کاردان فنی برق 33033-:برق الکترونیک و ابزار دقیق(فوق دیپلم)32961-:برق الکترونیک(فوق دیپلم)32960-قدرت(فوق دیپلم)
 فوق دیپلم)تعمیر و نگهداري ماشین هاي الکتریکی( -:علمی کاربردي کاردان فنی برق 33034-صنعتی(فوق دیپلم)

 3 مرد آزاد همدان-همدان تکنسین شیمی شرکتهاي وابسته 11048

 11048 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:شیمی33031-:شیمی گرایش صنعتی(فوق دیپلم)33030-:شیمی گرایش ازمایشگاهی(فوق دیپلم)33029-:شیمی بدون گرایش(فوق دیپلم)32968

 :شیمی گرایش کاربردي(فوق دیپلم)33032-دیپلم)گرایش صنایع شیمیایی(فوق 

 12 مرد آزاد همدان-همدان تکنسین مکانیک (تولید) شرکتهاي وابسته 11049

 11049 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 :مکانیک نیروگاه(فوق دیپلم)32962-:مکانیک(فوق دیپلم)31385-:تاسیسات حرارتی و برودتی(فوق دیپلم)30257

 1 مرد آزاد همدان-همدان کارشناس اداري شرکتهاي وابسته 11050

 11050 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت31065-:مدیریت دولتی(لیسانس)31051-:مدیریت بازرگانی(لیسانس)31034-:مدیریت اجرایی(لیسانس,فوق لیسانس,دکتري)31021

:مدیریت دولتی گرایش تشکیالت و روش ها(فوق31909-:مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس,دکتري)31495-صنعتی(لیسانس)
:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق32146-:مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول(فوق لیسانس,دکتري)31930-لیسانس,دکتري)
:مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاري32237-:مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی(فوق لیسانس,دکتري)32235-لیسانس,دکتري)

:مدیریت اجرایی گرایش مدیریت32318-لتی گرایش طراحی سازمان هاي دولتی(فوق لیسانس,دکتري):مدیریت دو32315-عمومی(فوق لیسانس,دکتري)
:مدیریت بازرگانی گرایش32436-:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت کیفیت و بهره وري(فوق لیسانس,دکتري)32420-استراتژیک(فوق لیسانس,دکتري)

:مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت32456-:مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی(فوق لیسانس,دکتري)32455-ژیک(فوق لیسانس,دکتري)مدیریت استرات
:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت32549-:مدیریت صنعتی گرایش مدیریت عملکرد(فوق لیسانس,دکتري)32470-رفتار سازمانی(فوق لیسانس,دکتري)

:مدیریت سیاست32565-گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت رفتاري(فوق لیسانس,دکتري):مدیریت سیاست 32564-پروژه(فوق لیسانس,دکتري)
:مدیریت سیاست گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت سیستم ها(فوق32566-گذاري بخش عمومی گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس,دکتري)

یا مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و MBA:مدیریت 32911-ي):مدیریت اجرایی گرایش اجرایی(فوق لیسانس,دکتر32909-لیسانس,دکتري)
:مدیریت32914-یا مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت منابع انسانی(فوق لیسانس,دکتري) MBA:مدیریت 32913-منابع انسانی(فوق لیسانس,دکتري)

MBA (فوق لیسانس,دکتري)ت دولتی و سیاستگذاري عمومی(فوق لیسانس,دکتري):مدیری32915-یا مدیریت کسب و کار گرایش استراتژیک 

 1 مرد آزاد همدان-همدان کارشناس شیمی شرکتهاي وابسته 11051

 11051 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
-کاربردي(لیسانس):شیمی 30684-:شیمی گرایش شیمی کاربردي(فوق لیسانس,دکتري)30668-:شیمی(لیسانس,فوق لیسانس,دکتري)30664
 :صنایع شیمیایی و معدنی(لیسانس,فوق لیسانس,دکتري)32944-:مهندسی شیمی(لیسانس,فوق لیسانس,دکتري)31879
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 شهید مفتحمدیریت تولید برق  هايفهرست شغل محلادامه 

تعدادجنس پذیرش نوع محل خدمت شغلکد شغل محل

 1 مرد آزاد همدان-همدان کارشناس مالی شرکتهاي وابسته 11052

 11052 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی31912-:مدیریت مالی(لیسانس,فوق لیسانس,دکتري)31074-:علمی کاربردي حسابداري(لیسانس)30710

-کلیه گرایش ها(لیسانس):حسابداري 32304-:مدیریت صنعتی گرایش مالی(فوق لیسانس,دکتري)31938-دولتی(فوق لیسانس,دکتري)
:مالی گرایش مهندسی مالی32706-:مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالی عمومی(فوق لیسانس,دکتري)32700-:حسابداري امور مالی(لیسانس)32562

بداريحسا-حسابرسی-:حسابداري گرایشهاي حسابداري33037-:حسابداري بدون گرایش(لیسانس)32982-و مدیریت ریسک(فوق لیسانس,دکتري)
 مدیریت(فوق لیسانس,دکتري)

 4 مردایثارگر همدان-همدان تکنسین برق (تولید) شرکتهاي وابسته 11047

 11047 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:برق32958-دیپلم):علمی کاربردي کاردان فنی الکترونیک صنعتی(فوق 32954-:کاردان فنی برق(فوق دیپلم)32950-:الکتروتکنیک(فوق دیپلم)30095

برق -:علمی کاربردي کاردان فنی برق 33033-:برق الکترونیک و ابزار دقیق(فوق دیپلم)32961-:برق الکترونیک(فوق دیپلم)32960-قدرت(فوق دیپلم)
 تعمیر و نگهداري ماشین هاي الکتریکی(فوق دیپلم) -:علمی کاربردي کاردان فنی برق 33034-صنعتی(فوق دیپلم)

 2 مردایثارگر همدان-همدان تکنسین شیمی شرکتهاي وابسته 11048

 11048 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
:شیمی33031-:شیمی گرایش صنعتی(فوق دیپلم)33030-:شیمی گرایش ازمایشگاهی(فوق دیپلم)33029-:شیمی بدون گرایش(فوق دیپلم)32968

 گرایش کاربردي(فوق دیپلم):شیمی 33032-گرایش صنایع شیمیایی(فوق دیپلم)

 4 مردایثارگر همدان-همدان تکنسین مکانیک (تولید) شرکتهاي وابسته 11049

 11049 يشرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره
 :مکانیک نیروگاه(فوق دیپلم)32962-:مکانیک(فوق دیپلم)31385-:تاسیسات حرارتی و برودتی(فوق دیپلم)30257
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 هاي وابسته (غیردولتی) توزیع نیروي برق، آب و فاضالب شهري شرکتاستخدامی نام آزمون تقاضانامه ثبت
 1397سال و مدیریت تولید برق (نیروگاه) 

 اطالعات فردي:
 نام: -2 نام خانوادگی -1
 کدملی: -4 نام پدر:-3
 شماره شناسنامه: -6 مرد                       زن   جنسیت:    -5

                  متاهل               مجرد    وضعیت تاهل: -8 تولد: تاریخ -7

            محل تولد:          و شهرستان استان  -9
  زرتشتی     مسیحی     کلیمی     اسالم   دین:- 10

 تاریخ صدور کارت پایان خدمت یا معافیت :  کارت معافیت دائم   کارت پایان خدمت      وضعیت نظام وظیفه:-11

 )ماه 24حداکثر  گردد.اضافه میمدت خدمت نظام وظیفه به حداکثرسن (   ماه               مدت خدمت نظام وظیفه :        

 داوطلب چپ دست هستم  -12
 داوطلب متقاضی استفاده از سهمیه ایثارگران:  -13

 :ایثارگران درصد  25سهمیه  -13-1       

سنی)   جانباز -1 سنی)   درصد و باالتر  25همسر جانباز   -2  (معاف ازشرایط  سنی)    باالتردرصد و   25فرزند جانباز  -3   (معاف ازشرایط  شهید   -4   (معاف ازشرایط  (معاف   همسر 
(معاف   همسر آزاده با سابقه حداقل یکسال و باالتر    -8   آزادگان (معاف ازشرایط سنی)   -7   خواهر و برادرشهید  -6   (معاف ازشرایط سنی)    فرزند شهید  -5    ازشرایط سنی)   
        (معاف ازشرایط سنی)  حداقل یکسال و باالترفرزند آزاده با سابقه  -9   ازشرایط سنی) 

 درصد ایثارگران : 5سهمیه  -13-2

ماه  6فرزندرزمنده با سابقه حداقل  -3 ماه حضور داوطلبانه در جبهه   6همسر رزمنده با سابقه حداقل  -2 ماه حضور داوطلبانه در جبهه (معاف ازشرایط سنی)  6رزمنده با سابقه حداقل  -1
    فرزند آزاده کمتراز یکسال اسارت -5 درصد 25فرزندجانباززیر-4 حضور داوطلبانه در جبهه  

  فرزندان ایثارگرهمکاران صنعت آب و برق -13-3      

  :  مدت سابقه خدمت به ماه     درصد نمی  باشد) 5(این بندشامل سهمیه  جبههماه حضور داوطلبانه در جبهه به میزان مدت حضور در  6رزمنده با سابقه کمتر از  -14
نام بند مربوطه را عالمتگذاري نمایند. (فقط مجاز به انتخاب یکی از موارد دفترچه راهنماي ثبت 1ـ  داوطلبان حائز شرایط مندرج در جدول شماره 15
 باشد)شامل کارکنان صنعت آب و برق می 1،2،3،4،6باشند. ضمناً بندهاي می

   زیر مجموعه صنعت آب و برق غیر دولتی)فرزندان کارکنان همکار فوت شده ناشی از کار در حین ماموریت در شرکتهاي تابعه ( دولتی ) و وابسته ( -15-1 
اند (مشروط بر عدم قراردادي که در حین کار دچار نقص عضو و یا بیماري خاص شدهسال سابقه کار و کارکنان شرکتی و  5زنان شاغل سرپرست خانوار با داشتن حداقل  -15-2 

 جتماعیتأیید سازمان تأمین ادولتی) و وابسته (غیردولتی) زیرمجموعه صنعت آب و برق و گواهی پرداخت سابقه بیمه موردهاي تابعه (از کارافتادگی) با ارائه تأییدیه شرکت
  در خصوص زنان سرپرست خانوار عالوه بر موارد فوق ارائه تائیدیه محاکم قضائی نیز الزامی است) (   
ارائه تأییدیه سال سابقه کاري ،  5کارکنان شرکتی شاغل که وظایف پستهاي سازمانی مصوب شرکت متقاضی استخدام را انجام می دهند مشروط بر دارا بودن حداقل  -15-3 

معاونت تحقیقات و  16/4/97مورخ  500/22350/97پرداخت حق بیمه مورد تایید و رضایت شرکت مربوطه از عملکرد ایشان ( مشمولین بخشنامه شماره شرکت مذکور ، گواهی 
مول یید شرکت مربوطه اضافه می شود که این امتیاز صرفاً براي کارکنان مشمنابع انسانی ) (به امتیاز مکتسبه کارکنان مذکور ، امتیاز سنوات تجربی به میزان سابقه کار مورد تا

 مدت خدمت به حداکثرسن اضافه می گردد.)(  همان شرکت لحاظ می گردد) 

مورد تأیید شرکت  غیردولتی)(هاي وابسته این جدول نمی باشند و کارکنان حجمی و طرحی شاغل در شرکت 3سایر کارکنان شرکتی که حائز شرایط مندرج در ردیف  -15-4 
شغل مورد  در شرکت موردتقاضا ومجموعه صنعت آب و برق با ارائه تأییدیه شرکت مذکور و گواهی پرداخت حق بیمه موردتأیید سازمان تأمین اجتماعی متناسب با سابقه کاري زیر

)سال 15حداکثر مدت خدمت به حداکثرسن اضافه می گردد.( سال اضافه می شود) 15ر به میزان (به امتیاز مکتسبه کارکنان مذکور ، امتیاز سنوات تجربی حداکث    تصدي

  جزء از قرآن (مشروط بر ارائه تائیدیه از سازمان هاي ذیربط )  15حافظان حداقل  -15-5
هاي محل کار از خدمات همکار در طول خدمت رضایت داشته باشند شرکت یا شرکتهاي تابعه یا ( وابسته ) مشروط بر آنکه فرزندان همکاران بازنشسته موسسات و شرکت -15-6  

  سال سابقه کار در شرکت ) 5(با ارائه تائیدیه از  شرکت محل خدمت والدین مبنی دارا بودن حداقل 

 سال   ماه        روز     

 سال   ماه        روز     
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 ـ  شاغلین:16

  سال) 15ق (حداکثر به میزان زیرمجموعه صنعت آب و بر )دولتی(حجمی) شرکت هاي تابعه و کارگري ، طرحی، تعاونی  نیروي انجام کارمعین، قرارداد (اعم از سابقه کار -16-1

   به میزان سابقه کار مورد تأیید  3-15هاي وابسته (غیردولتی) مشمول بند کارکنان شرکت سابقه کار -16-2
   سال)  15به میزان سابقه کار مورد تأیید (حداکثر به میزان  4-15هاي وابسته (غیردولتی) مشمول بند کارکنان شرکت سابقه کار -16-3

 

 مدت سابقه خدمت به ماه:                                        محل خدمت :                                                                  عنوان 

      معلول جسمی حرکتی             کم شنوا          ناشنوا            کم بینا           نابینا   ـ  وضعیت معلولیت:17

 نیاز به منشی ندارم      نیاز به منشی دارم  :17ـ با توجه به نوع معلولیت در بند 1ـ17

 مشخصات تحصیلی داوطلب:

 عنوان رشته تحصیلی:  -19            دکتري  کارشناسی ارشد   کارشناسی  کاردانی    آخرین مقطع تحصیلی:  -18

 دانشگاه یا موسسه محل تحصیل: -20
 )می باشد برگزاري آزمونتاریخ مالك فارغ التحصیلی (          روز       ماه      سال    تاریخ فراغت از تحصیل:   -21
 صحیح                       اعشارـ  معدل آخرین مدرك تحصیلی:             22

 کد و عنوان استان محل اقامت (جهت تعیین حوزه امتحانی): -23

   :کد پستی ده رقمی -24

 شماره تلفن همراه: -26                  شماره تلفن ثابت:             -25
 ):Emailآدرس پست الکترونیکی (  -27 
  آدرس محل سکونت: -28 

 درخواست شغل
 :کد شغل محل انتخابیشغلی:                                         رشتهعنوان  -29

 :تقاضا مورد محل :درخواست مورد شغل :شرکت نام 

        داوطلب غیر بومی     نام در نظر گرفته می شود.) دفترچه راهنماي ثبت 5احتساب داوطلب بومی صرفاً  بر اساس توضیحات صفحه (   :داوطلب بومی-

   بومی  

 بومی استان: 
 یکی بودن استان محل تولدداوطلب یاهمسروي بامحل موردتقاضا.  -1
 خدمت محل استان) بابازنشسته یا و شاغل از اعم( مسلح نیروهاي یا و دولت پیمانی و رسمی کارمندان فرزندان و همسریکسان بودن محل تقاضاي  -2

  .آنان بازنشستگی یا فعلی
 مورد محل استان در متناوب یا متوالی صورت به ه) داوطلبدانشگا یا و دبیرستان راهنمایی، ابتدایی،( یتحصیل سنوات از سال )4ر (چها حداقلطی شدن  -3

  .تقاضا
 .  تقاضا مورد محل ستانا در براي داوطلب  بیمه حق پرداخت سابقه سال) 4( چهار حداقل داشتن -4
 . تقاضا مورد محل ستانا در همسر داوطلب یا و مادر پدر، براي بیمه حق پرداخت سابقه سال ) 4( چهار حداقلداشتن  -5

 بومی شهرستان: 
  .تقاضا مورد محل شهرستان با وي همسر یا داوطلب تولد محل شهرستانیکی بودن  -6
 خدمت محل شهرستان ) بابازنشسته یا و شاغل از اعم( مسلح نیروهاي یا و دولت پیمانی و رسمی کارمندان فرزندان و همسریکسان بودن محل تقاضاي  -7

 آنان.  بازنشستگی یا فعلی
 محل شهرستان در متناوب یا متوالی صورت به داوطلب ه)دانشگا یا و دبیرستان راهنمایی، ابتدایی،ی(تحصیل سنوات از سال) 4( چهار حداقلطی شدن  -8

  تقاضا مورد
 .  تقاضا مورد محل شهرستان در براي داوطلب بیمه حق پرداخت سابقه سال ) 4( چهار حداقلداشتن -9

  .  تقاضا مورد محل شهرستان در همسر داوطلب یا و مادر پدر،براي  بیمه حق پرداخت سابقه سال ) 4( چهار حداقلداشتن -10
 

     


