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  نفر 644معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تعداد  21/12/1390مورخ د م / 4550/110جوز استخدامی شماره تخصصی براي بکار گیري افراد در دستگاههاي اجرایی و از محل م

  .آزمون توانمندیهاي عمومی ، تخصصی ، مصاحبه و گزینش به صورت پیمانی به شرح ذیل استخدام می نماید  برگزاري افراد واجد شرایط را از طریق از 

  

  ردیف

 دستگاه

  استخدام 

  کننده

تعداد   شرایط احراز رشته تحصیلی  عنوان رشته شغلی

مورد 

  نیاز

  شهرستان  جنسیت

  زن  مرد

اداره کل   1

و  زندانها

اقدامات 

تامینی و 

  تربیتی

  دارا بودن مدرك تحصیلی دکتري در رشته پزشکی عمومی  پزشک

  

  نکا  -   *  1

م ، لیسانس ، فوق لیسانس و یا دکتري در یکی از رشته هاي لیپل مدرك تحصیلی فوق دقدارا بودن حدا  ارتپرس

  پرستاري ، آموزش پرستاري ، مدیریت خدمات پرستاري

  

  بهشهر  *  *  1

  علوم اجتماعی وفوق دیپلم در رشته هاي تحصیلی علوم انسانی  دارا بودن حد اقل مدرك تحصیلی  مراقب امور تامینی و تربیتی

  

  

  نوشهر  *  *  1

اداره کل   2

ستاندارد و ا

تحقیقات 

  صنعتی

کارشناس امور استاندارد و 

  تحقیقات صنعتی

  نوشهر  -   *  1  دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس و یا دکتري در رشته تحصیلی ماشین آالت کشاورزيدارا بودن 

  هرنوش  -   *  1   گواهینامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکتري در رشته تحصیلی حسابداريدارا بودن   حسابدار 

اداره کل   3

فرهنگ و 

ارشاد 

  اسالمی

لیسانس ، فوق لیسانس یا دکتري در یکی از رشته هاي تحصیلی ادبیات هنري ،  دانشنامه دارا بودن   کارشناس امور هنري

  گرافیک ، تئاتر ، هنر، هنرهاي تجسمی و فیلمنامه نویسی ،موسیقی

  بهشهر  -   *  1

مدرك تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس در رشته تحصیلی کارگردانی ،تئاتر ، ادبیات نمایشی ، دارا بودن   )سینمایی(کارشناس امور هنري 

  بازیگري

هر کدام یک  -محمود آباد  –بابلسر   -   *  2

  نفر

امور اداري و مدیریت ، : دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس در یکی از رشته هاي گروه   مسئول خدمات اداري

  مالی و حسابداريامور 

  قائم شهر   *  *  1

  

  

  



  دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس و یا دکتري در یکی از رشته هاي   حسابدار

  امور اداري و مدیریت ، امور مالی و حسابداري ، اقتصاد ، مدیریت امور بانکی: گروه 

  بابل  -   *  1

در یکی از رشته هاي گروههاي امور فرهنگی و  لیسانس ، فوق لیسانس و یا دکتريبودن دانشنامه  دارا  کارشناس امور فرهنگی

تاریخ و تمدن ملل ( تاریخ ، دین شناسی ، الهیات و معارف اسالمی: علوم اجتماعی و رشته هاي تحصیلی 

لسفه وروانشناسی ،زبان خارجه بین الملی،علوم سیاسی و روابط بین الملل ،ادبیات فارسی ، ف)اسالمی 

  ،تاریخ وجغرافیا ،علوم اجتماعی، الهیات ومعارف اسالمی

  آمل  *  *  1

اداره کل   4

آموزش 

فنی و 

  حرفه اي

کارشناس سنجش و ارزشیابی 

  تحصیلی

دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس و یا دکتري در یکی از رشته هاي گروه علوم تربیتی و رشته 

  )دازه گیري و روان سنجی سنجش ، ان( هاي تحصیلی 

  هر کدام یک نفر -بابلسر –تنکابن   *  *  2

  مربی آموزش فنی وحرفه اي 

  )مربی کشاورزي(

  هر کدام یک نفر - بابلسر –قائم شهر   -   *  2  دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس یا دکتري در یکی از رشته هاي مرتبط

  مربی آموزش فنی و حرفه اي

)سات حرارتی و برودتیمربی تاسی(

  بابل  -   *  1دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس یا دکتري در یکی از رشته هاي مرتبط

  مربی آموزش فنی و حرفه اي

)مربی صنایع چوب (

  نفر هر کدام یک -بابلسر  –بابل   -   *  2دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس یا دکتري در یکی از رشته هاي مرتبط

  مربی آموزش فنی و حرفه اي

)مربی جوشکاري (

  نوشهر  -   *  1دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس یا دکتري در یکی از رشته هاي مرتبط

  مربی آموزش فنی و حرفه اي

)مربی درودگري (

  نوشهر  -   *  1دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس یا دکتري در یکی از رشته هاي مرتبط

  مربی آموزش فنی و حرفه اي

)مربی اتومکانیک(

  نوشهر  -   *  2دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس یا دکتري در یکی از رشته هاي مرتبط

،  برق ، مکانیک: دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس یا دکتري در یکی از رشته هاي تحصیلی   کارشناس آموزش فنی و حرفه اي

  عمران ، صنایع

  تنکابن  -   *  1

اداره کل   5

پزشکی 

  قانونی 

هر –نور  –نکا  –سوادکوه  –بهشهر   -   *  4  دارا بودن مدرك تحصیلی دکترا در رشته پزشکی عمومی   پزشک

  کدام یک نفر

  

  محمود آباد   *  -   1  دارا بودن مدرك تحصیلی دکترا در رشته پزشکی عمومی   پزشک

  

  هر کدام یک نفرنوشهر   -قائم شهر   *  *  2  درك تحصیلی دکترا در رشته پزشکی عمومی دارا بودن م  پزشک

  



اداره کل   6

  انتقال خون

  دارا بودن مدرك تحصیلی دکترا در رشته پزشکی عمومی   پزشک

  

  بابل  *  *  1

ه هاي علوم آزمایشگاهی دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس یا دکتري در یکی از رشت  -1  کارشناس آزمایشگاه

  ، بیولوژيومیکر، بیوشیمی ، هماتولوژي ، ایمنی شناسی ، آزمایشگاهی و بانک خون ، 

  شیمی ، زیست شناسی دارا بودن مدرك تحصلی لیسانس در یکی از رشته هاي  -2

  تنکابن  -   *  1

اداره کل   7

صنعت ، 

معدن و 

  تجارت

  :یسانس ، فوق لیسانس یا دکتري در یکی از رشته هاي تحصیلی دارا بودن دانشنامه ل  کارشناس امور فنی صنایع

شیمی،  ، بهبود و توسعه صنایع ، صنایع نساجی ، صنایع غذایی) کلیه گرایشها ( مهندسی صنایع  

  تنکابن هر کدام یک نفر –آمل  -   *  2

  : ی از رشته هاي تحصیلی دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس یا دکتري در یک  کارشناس امور فنی صنایع

الکترونیک، ، ، بهبود و توسعه صنایع ، صنایع نساجی ، صنایع غذایی) کلیه گرایشها ( مهندسی صنایع 

شیمی

هر کدام  - بهشهر  –نور  –نوشهر   *  *  3

  یک نفر

  :دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس یا دکتري در یکی از رشته هاي تحصیلی   کارشناس معدن

 ) کلیه گرایشها ( ، زمین شناسی ) کلیه گرایشها ( مهندسی معدن  

هر  - بهشهر  –تنکابن  –نور  –بابل    -   *  4

  کدام یک نفر

  : در یکی از رشته هاي تحصیلی فوق دیپلم  گواهینامه  یادارا بودن دانشنامه لیسانس   مکانیک کاردان

  ) کلیه گرایشها ( فنی مکانیک ،  اه، مکانیک خودرو) کلیه گرایشها ( مهندسی مکانیک 

  سوادکوه   -   *  1

مدیریت بازرگانی ، : دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس یا دکتري در یکی از رشته هاي تحصیلی   کارشناس بازرگانی داخلی

  علوم اقتصادي ، اقتصاد ، امور گمرکی ، اقتصاد بازرگانی ، 

رامسر  – نکا –نوشهر  –بابلسر –بابل   *  *  8

هر کدام  - نور –تنکابن  - قائم شهر  –

  یک نفر

اداره کل   8

  هواشناسی

  : لیسانس یا  فوق لیسانس در یکی از رشته هاي تحصیلی  دانشنامه دارا بودن   هواشناس

  ، جغرافیاي طبیعی، )اکلیه گرایشه( ،  هواشناسی )نرم افزار ( کامپیوتر 

  )محض   –کاربردي ( ،شیمی ) محض   –کاربردي ( ضی ، ریا) حالت جامد  –هواشناسی ( فیزیک  

نور هر کدام  –رامسر  –سیاه بیشه   -   *  13

  –) نفر  2(قائم شهر  -یک نفر

   –) نفر  3(بهشهر بندر امیر آباد  

  )نفر  2(نوشهر  –) نفر  3( آمل 

اداره کل   9

  ثبت احوال

  

  

  

  

  

  ،حقوق  تحصیلی گروه رشته هايیکی از در  لیسانس درك تحصیلی دارابودن م  مسئول امور ثبت احوال

آمار اقتصادي و اجتماعی ، آمار ، وهشگري علوم اجتماعی ، آمار ژجمعیت شناسی ، جامعه شناسی ، پ

  کاربردي ، آمار نیروي انسانی

 –الله آباد بابل  –دابودشت آمل   -   *  19

دهفري  –بابلسر  –بندپی غربی

 –یانه سر – بهشهر - فریدونکنار

 –گیلخواران –نشتا تنکابن  - تنکابن 

 –نکا  –چالوس –سوادکوه 

 –کجور  –بلده  -نور –هزارجریب 

هر   -بابل - سرخرود محمود آباد

  کدام یک نفر



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ،حقوق  تحصیلی گروه رشته هايیکی از در  لیسانس دارابودن مدرك تحصیلی   مسئول امور ثبت احوال

آمار اقتصادي و اجتماعی ، آمار ، وهشگري علوم اجتماعی ، آمار ژ، پ جمعیت شناسی ، جامعه شناسی

  کاربردي ، آمار نیروي انسانی 

بندپی  - بهشهر –) نفر  2( قائم شهر   *  *  11

 –رامسر  –جویبار  –بابلسر  –شرقی 

 –فریدونکنار –چمستان  –میاندرود 

   نفر هرکدام یک -آمل 

  

گروه :تحصیلی رشته هاي یکی از در، فوق لیسانس یا دکتري مدرك تحصیلی لیسانس دارابودن  کارشناس امور ثبت احوال 

  ،حقوق 

، آمار  تحصیلیرشته هاي یکی از دریا دکتري لیسانس لیسانس ، فوق  دارابودن مدرك تحصیلی

  آمار اقتصادي و اجتماعی ، آمار کاربردي ، آمار نیروي انسانی

 تحصیلیرشته هاي یکی از دریا دکتري انس لیسفوق لیسانس ،  دارابودن مدرك تحصیلی

  وهشگري علوم اجتماعیژجمعیت شناسی ، جامعه شناسی ، پ

 –میاندرود  - دهفري فریدونکنار   *  *  7

قائم  –کالرآباد-نوشهر  –عباس آباد 

  کلباد گلوگاه هر کدام یک نفر- شهر 

تحصیلی در یکی از رشته هاي یا دکتري  سفوق لیسان ،دارابودن مدرك تحصیلی لیسانس   تحلیل گر سیستمکارشناس 

  مطلوب  

  نکا  *  *  1

یا دکتري در یکی از رشته هاي تحصیلی  فوق لیسانس ،دارابودن مدرك تحصیلی لیسانس   برنامه نویس سیستمکارشناس 

  مطلوب  

هر  - گتاب - بابل –دابودشت آمل   *  *  3

  کدام یک نفر

نرم (مهندسی کامپیوتر گرایشیکی از رشته هاي تحصیلی  دردارابودن مدرك تحصیلی لیسانس   اپراتور

  ، کاربرد کامپیوتر وآنالیزسیستم،مهندسی سیستم ، انفورماتیک ،)سخت افزار- افزار

  آمل  *  *  1

  مسئول خدمات اداري

  

  

، اقتصاد ، امور مالی و امور اداري و مدیریت : دارا بودن دانشنامه لیسانس در یکی از رشته هاي گروه 

  یداري حسا

  هر کدام یک نفر -–بابل –آمل   *  *  2

اداره کل   10

  بهزیستی 

فوق لیسانس یا لیسانس در یکی از رشته هاي تحصیلی روانشناسی،  ،دارا بودن مدرك تحصیلی دکتري   ) 1(کارشناس امور بهزیستی

، ) ی ، مشاوره فعالیتهاي پرورش( روانشناسی تربیتی ، مشاوره و راهنمایی ، مشاوره ، راهنماي مشاوره 

، کارشناس امور تربیتی و مشاوره، روانشناسی بالینی ) اصالح و تربیت ( روانشناسی عمومی ، روانشناسی 

و کودکان استثنایی ، خدمات اجتماعی  ، مردم شناسی ، جمعیت شناسی ، برنامه ریزي علوم اجتماعی ، 

باطات علوم اجتماعی ، علوم ارتباطات تعاون و رفاه علوم اجتماعی ، پژوهشگري علوم اجتماعی ، ارت

دکاري اجتماعی ، ، برنامه ریزي رفاه اجتماعی ، مطالعات خانواده ، مد) روابط عمومی ( اجتماعی 

  مدیریت توانبخشی

 –آمل  –قائم شهر  -بابلسر –تنکابن   -   *  8

چالوس  –بابل  –سوادکوه  –بهشهر 

  هر کدام یک نفر

  

  

  

  

  

  



فوق لیسانس یا لیسانس در یکی از رشته هاي تحصیلی روانشناسی،  ،دارا بودن مدرك تحصیلی دکتري  ) 2(  کارشناس امور بهزیستی

، ) فعالیتهاي پرورشی ، مشاوره ( روانشناسی تربیتی ، مشاوره و راهنمایی ، مشاوره ، راهنماي مشاوره 

و مشاوره، روانشناسی بالینی ، کارشناس امور تربیتی ) اصالح و تربیت ( روانشناسی عمومی ، روانشناسی 

و کودکان استثنایی،خدمات اجتماعی  ، مردم شناسی ، جمعیت شناسی ، برنامه ریزي علوم اجتماعی ، 

تعاون و رفاه علوم اجتماعی ، پژوهشگري علوم اجتماعی ، ارتباطات علوم اجتماعی ، علوم ارتباطات 

، مطالعات خانواده ، مددکاري اجتماعی ، ، برنامه ریزي رفاه اجتماعی) روابط عمومی ( اجتماعی 

  مدیریت توانبخشی 

 –) نفر 10( قائم شهر  –)نفر  12( بابل  *  *  57

، ) نفر  3( نوشهر–) نفر  6( آمل 

، )  نفر  4( ، چالوس)  نفر  4( بابلسر

  )  نفر  3( ، بهشهر)  نفر 4( تنکابن

 2(فریدونکنار –)  نفر  2(عباس آباد

   - )نفر  2( رامسر  –)  نفر 

 –میاندرود  –نور  – نکا –سوادکوه 

  گلوگاه هر کدام یک نفر  

گرایش ( دارا بودن دانشنامه فوق لیسانس یا لیسانس در رشته مددکاري اجتماعی ، علوم اجتماعی   مددکار

  )خدمات اجتماعی 

  آمل هر کدام یک نفر  –تنکابن   *  *  6

  نفر  2بابل هر کدام  –قائم شهر 

  قائم شهر هر کدام یک نفر –بابل   *  *  2  بودن دانشنامه دکتري در رشته پزشکی عمومی دارا  پزشک

مدیریت  -هاي مدیریت دولتی دارا بودن مدرك تحصیلی فوق دیپلم یا لیسانس در یکی از رشته  )انبار دار(مسئول خدمات مالی 

مدیریت و  - امور مالیحسابداري و  -يحسابدار -مدیریت مالی - اداريمدیریت خدمات  - بازرگانی

    برنامه ریزي آموزشی

ه بابلسر، سوادکو -آمل - تنکابن  -  *  4

  هرکدام یک نفر

مدیریت  –لیسانس در یکی از رشته هاي مدیریت دولتی  فوق دیپلم یا  دارا بودن مدرك تحصیلی  ) کارپرداز ( مسئول خدمات مالی 

مدیریت و  - حسابداري و امور مالی -اريحسابد -مدیریت مالی - مدیریت خدمات اداري - بازرگانی

  برنامه ریزي آموزشی

  هر کدام یک نفر -نور –چالوس   -  *  2

هاي فیزیوتراپی ، کار  دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس، یا دانشنامه دکترا در یک از رشته  کارشناس امور توانبخشی

  ، مدیریت توانبخشی   سایل کمکیو و اعضاء مصنوعیکارشناسی درمانی، گفتار درمانی، 

 –) نفر  3(قائم شهر  –) نفر 4(بابل   *  *  17

–) نفر  2( تنکابن  –) نفر 2(آمل 

نوشهر –چالوس  –بهشهر  - بابلسر

  رامسر هر کدام یک نفر  –نور  - 

  دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس در رشته تربیت بدنی  مربی امور ورزشی

  

  بهشهر  *  *  1

مدیریت  - در یکی از رشته هاي مدیریت دولتی، فوق لیسانس را بودن مدرك تحصیلی لیسانس دا  حسابدار

مدیریت و  - حسابداري و امور مالی -حسابداري -مدیریت مالی - مدیریت خدمات اداري- بازرگانی

  برنامه ریزي آموزشی 

  فریدونکنار  -   *  1



گروه علوم اجتماعی : ، فوق لیسانس در یکی از رشته  هاي تحصیلی لیسانس مدرك تحصیلیدارا بودن   کارشناس اشتغال و کاریابی

  ، مدیریت دولتی ، 

 –آمل  –چالوس  –تنکابن  –رامسر   *  *  13

 –سوادکوه  –نور  –نوشهر  –بابل 

براي هر  - بهشهر -میاندرود –جویبار 

  یک نفر  کدام

  ) نفر  2( قائم شهر 

اداره کل   11

تعاون کار 

و رفاه 

  اجتماعی

دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس در یکی از رشته  هاي تحصیلی حسابرسی ، حسابداري ،   رسحساب

، اقتصاد ) دولتی ، بازرگانی ،صنعتی (حسابداري در امور مالی، کاربرد کامپیوتر در امور مالی ، مدیریت 

  بازرگانی ، اقتصاد نظري

  بهشهر  -   *  1

گروه علوم : لیسانس ، فوق لیسانس در یکی از رشته  هاي تحصیلی مدرك تحصیلی  دارا بودن  کارشناس امور تعاوینها

برنامه –برنامه ریزي علوم اجتماعی  –جامعه شناسی  –تعاون و رفاه علوم اجتماعی ( اجتماعی 

  ، مدیریت دولتی ، مدیریت اجرایی ) ریزي رفاه اجتماعی 

هر کدام یک  - نوشهر –نکا  –آمل   -   *  3

  نفر

امور اداري و : دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم ، لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته هاي گروه   دارحساب

  مدیریت ، اقتصاد ، امور مالی ، حسابداري 

هر کدام یک  - تنکابن  –چالوس   -   *  2

  نفر

گروه علوم اجتماعی :ي تحصیلیلیسانس ، فوق لیسانس در یکی از رشته  ها مدرك تحصیلی  دارا بودن  کارشناس روابط کار

، گروه حقوق 

 –محمود آباد  - بابلسر -قائم شهر  -   *  5

  هر کدام یک نفر - جویبار - رامسر

گروه علوم اجتماعی : لیسانس ، فوق لیسانس در یکی از رشته  هاي تحصیلی مدرك تحصیلیدارا بودن   کارشناس اشتغال و کار یابی

دیریت صنعتی ، گروه اقتصاد ، مدیریت دولتی ، م

  بابل هر کدام یک نفر –آمل   -   *  2

  

اداره کل   12

راه و شهر 

  سازي

برنامه ریزي حمل ( دارا بودن دانشنامه لیسانس و باالتر در یکی از رشته هاي تحصیلی مهندسی عمران   کارشناس امور حمل نقل

  ، ترافیک) نقل ، راه و ترابري 

 –جویبار  –بهشهر  –بابل  –آمل   -   *  10

 –گلوگاه  –سوادکوه  –لوس چا

هر کدام  –نور  –نکا  –محمود آباد 

  یک نفر

برنامه ریزي حمل ( دارا بودن دانشنامه لیسانس و باالتر در یکی از رشته هاي تحصیلی مهندسی عمران   کارشناس امور حمل نقل

  ، ترافیک) نقل ، راه و ترابري 

هر کدام - نوشهر  –رامسر  –بابلسر   *  -   3

  یک نفر

 –) نفر  2( بابلسر  –) نفر  2( آمل   *  *  10  دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر در یکی از رشته هاي تحصیلی گروه حقوق   کارشناس امور حقوقی

 –) نفر  2(رامسر  –) نفر  2(بهشهر 

  ) نفر  2(نور 

  

  

  



 –عباس آباد  –سوادکوه  –بابل   -   *  12  از رشته هاي تحصیلی گروه حقوق دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر در یکی  کارشناس امور حقوقی

 –قائم شهر  –چالوس  –تنکابن 

محمود  –نوشهر  –نکا  –گلوگاه 

هر  –هراز آمل  –میاندرود  –آباد 

  کدام یک نفر 

  جویبار   *  -   1  وه حقوقدارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر در یکی از رشته هاي تحصیلی گر  کارشناس امور حقوقی

، ) کلیه گرایشها ( دارا بودن دانشنامه لیسانس و باالتر در یکی از رشته هاي تحصیلی مهندسی مکانیک   مهندس مکانیک

، مهندسی ) ساخت و تولید ( ، مهندسی مکانیک ) تبدیل انرژي و طراحی جامدات ( مهندسی مکانیک 

  ) نیروگاه ( مکانیک 

سوادکوه  –چالوس  – بهشهر –آمل   -   *  7

هر  –هراز آمل  –نکا  –قائم شهر  –

  کدام یک نفر

، ) کلیه گرایشها ( دارا بودن دانشنامه لیسانس و باالتر در یکی از رشته هاي تحصیلی مهندسی مکانیک   مهندس مکانیک

ندسی ، مه) ساخت و تولید ( ، مهندسی مکانیک ) تبدیل انرژي و طراحی جامدات ( مهندسی مکانیک 

  )نیروگاه ( مکانیک 

  هر کدام یک نفر -نور –تنکابن   *  -   2

دارا بودن دانشنامه لیسانس و باالتر در یکی از رشته هاي تحصیلی شهر سازي ، طراحی و برنامه ریزي   کارشناس شهر سازي معماري

  ،) گرایش عمران ( شهري و منطقه اي ، جغرافیا و برنامه ریزي شهري ، عمران 

  ، طراحی محیط) گرایشهاي مدیریت ساخت ، سازه ، زلزله و راه (عمران مهندس  

 –عباس آباد  –سوادکوه  –جویبار   -   *  6

هراز آمل هر  –میاندرود  –گلوگاه 

  کدام یک نفر 

امه ریزي دارا بودن دانشنامه لیسانس و باالتر در یکی از رشته هاي تحصیلی شهر سازي ، طراحی و برن  کارشناس شهر سازي معماري

  ،) گرایش عمران ( شهري و منطقه اي ، جغرافیا و برنامه ریزي شهري ، عمران 

  ، طراحی محیط) گرایشهاي مدیریت ساخت ، سازه ، زلزله و راه (مهندس عمران  

فریدونکنار  –رامسر  –بابلسر  –آمل   *  -   4

  هر کدام یک نفر –

س و باالتر در یکی از رشته هاي تحصیلی معماري ، هنر هاي تجسمی ، هنر و دارا بودن دانشنامه لیسان  کارشناس معماري داخلی

  تزیین داخلی ، دکوراسیون و مرمت آثار باستانی و نقاشی 

هر کدام یک  –محمود آباد  –رامسر  -   *  2

  نفر

هنر هاي تجسمی ، هنر و دارا بودن دانشنامه لیسانس و باالتر در یکی از رشته هاي تحصیلی معماري ،   کارشناس معماري داخلی

  تزیین داخلی ، دکوراسیون و مرمت آثار باستانی و نقاشی

  هر کدام یک نفر –نور  –آمل   *  -   2

، مهندسی ) کلیه گرایشها ( دارا بودن دانشنامه لیسانس و باالتر در یکی از رشته هاي تحصیلی مخابرات   کارشناس ارتباطات و مخابرات 

، مهندسی ) سوئیچ ، انتقال ( ، کارشناس کاربردي مخابرات ) هاي دیجیتال الکترونیک ، سیستم( برق 

  کنترل و عالئم ، مکاترونیک) اطالعات الکترونیک ( مخابرات 

 –رامسر  –بهشهر  –بابلسر  –بابل   -   *  10

محمود آباد  –قائم شهر  –سوادکوه 

هر  –هراز آمل  –نوشهر  –نور  –

  کدام یک نفر

امور اداري و مدیریت، امور : دارا بودن مدرك تحصیلی فوق دیپلم و باالتر در یکی از رشته هاي گروه   ي مسئول خدمات ادار

  مالی و حسابداري ، اقتصاد ، 

 –گلوگاه  –رامسر  –چالوس    -   *  6

 –هراز آمل  –بابلسر  –محمود اباد 

  هر کدام یک نفر 

  



امور اداري و مدیریت، امور : لم و باالتر در یکی از رشته هاي گروه دارا بودن مدرك تحصیلی فوق دیپ  مسئول خدمات مالی 

  مالی و حسابداري ، 

 –رامسر  –چالوس  –تنکابن  –بابلسر   -   *  6

هر کدام یک  –هراز آمل  –نوشهر 

  نفر 

 –نور  –آباد محمود  –بهشهر   *  *  4  دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر در رشته هاي تحصیلی حسابداري  حسابدار 

  هر کدام یک نفر -چالوس 

، ) کلیه گرایشها ( دارا بودن دانشنامه لیسانس و باالتر در یکی از رشته هاي تحصیلی مهندسی عمران   مهندس راه و ساختمان

  ، معماري ، نقشه برداري ، طراحی محیط) کلیه گرایشها ( مدیریت پروژه و ساخت ، راه و ساختمان 

  )نفر  2( گلوگاه  –)نفر  2 (سوادکوه   *  *  4

   

، ) کلیه گرایشها ( دارا بودن دانشنامه لیسانس و باالتر در یکی از رشته هاي تحصیلی مهندسی عمران   مهندس راه و ساختمان

  ، معماري ، نقشه برداري ، طراحی محیط) کلیه گرایشها ( مدیریت پروژه و ساخت ، راه و ساختمان 

هر کدام  –جویبار   - رامسر  –بهشهر   *  -   3

  یک نفر

، ) کلیه گرایشها ( دارا بودن دانشنامه لیسانس و باالتر در یکی از رشته هاي تحصیلی مهندسی عمران   مهندس راه و ساختمان

  ، معماري ، نقشه برداري ، طراحی محیط) کلیه گرایشها ( مدیریت پروژه و ساخت ، راه و ساختمان 

عباس آباد  – تنکابن –نوشهر  –نکا   -   *  8

 –نور  –میاندرود  –فریدونکنار  –

  هر کدام یک نفر  –هراز آمل 

اداره کل   13

حفاظت 

محیط 

  زیست

  مامور اجرایی محیط زیست

  )محیط بان( 

  دارا بودن مدرك تحصیلی فوق دیپلم در یکی از رشته هاي تکنولوژي محیط زیست ، 

  نولوژي جنگلداري ،دامپزشکی ، جغرافیا ، شیمی ،تکنولوژي مرتع و آبخیزداري ، تکنولوژي شیالت ، تک

  بهداشت محیط ، عمران ، هواشناسی ،و یکی از رشته هاي تحصیلی مرتبط علوم آزمایشگاهی

 –) نفر  13( چالوس  –) نفر 1(نکا   -   *  20

 - )نفر  2( رامسر  –) نفر  3( تنکابن 

  ) نفر  1(بهشهر 

  مامور اجرایی محیط زیست 

  )ننده محیط بان را( 

  دارا بودن مدرك تحصیلی فوق دیپلم در یکی از رشته هاي تکنولوژي محیط زیست ، 

  تکنولوژي مرتع و آبخیزداري ، تکنولوژي شیالت ، تکنولوژي جنگلداري ،دامپزشکی ، جغرافیا ، شیمی ،

  بهداشت محیط ، عمران ، هواشناسی ،و یکی از رشته هاي تحصیلی مرتبط علوم آزمایشگاهی

  بودن گواهینامه رانندگی پایه دوم براي محیط بان راننده الزامی استدارا 

هر کدام  - نور  –نوشهر  –بهشهر   -   *  12

  یک نفر 

  )نفر  7( چالوس  –) نفر  2( تنکابن 

دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته هاي تحصیلی مدیریت امور فرهنگی   کارشناس روابط عمومی 

، برنامه ریزي امورفرهنگی ، فرهنگ و ارتباطات ، زبان و ادبیات فارسی ، زبان و ادبیات عرب ، علوم 

، ارتباطات علوم اجتماعی ، ) ارتباطات اجتماعی ( ، علوم اجتماعی ) روابط عمومی ( ارتباطات اجتماعی 

  ، مدیریت دولتی )روزنامه نگاري (علوم ارتباطات اجتماعی 

  هر کدام یک نفر –اسر کی –نکا   *  *  2

دولتی ، اجرایی ( دارا بودن مدرك تحصیلی فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس در یکی از رشته هاي مدیریت   مسئول خدمات مالی

، مدیریت و برنامه ریزي آموزشی ، مدیریت  مالی ، مدیریت خدمات اداري ، )، صنعتی ، بازرگانی 

  یریت اقتصادي ، حسابداري ، کاربرد کامپیوتر در امور مالیمدیریت سیستمها ، علوم اداري ،  مد

  جویبار  *  *  1

  

  

  

  

  

  



اداره کل   14

ورزش و 

  جوانان

دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس یا دکتري در یکی از رشته هاي تحصیلی گروه علوم   کارشناس مطالعات اجتماعی

  طالعات خانواده ، مدیریت دولتی اجتماعی ، گروه روانشناسی ، روزنامه نگاري ، م

  فریدونکنار   *  -   1

  

دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس یا دکتري در یکی از رشته هاي تحصیلی گروه علوم   کارشناس مطالعات اجتماعی

  اجتماعی ، گروه روانشناسی ، روزنامه نگاري ، مطالعات خانواده ، مدیریت دولتی 

عباس آباد  –قائم شهر  –محمود آباد   -   *  3

  هر کدام یک نفر –

  

دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس یا دکتري در یکی از رشته هاي تحصیلی گروه علوم   کارشناس مطالعات اجتماعی

  اجتماعی ، گروه روانشناسی ، روزنامه نگاري ، مطالعات خانواده ، مدیریت دولتی 

 –لوس چا –تنکابن  –گلوگاه   *  *  4

  هر کدام یک نفر - میاندرود

  

دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس یا دکتري در یکی از رشته هاي گروههاي امور   کارشناس امور فرهنگی

  فرهنگی و علوم اجتماعی و رشته تحصیلی تاریخ ، الهیات و معارف اسالمی

هر کدام یک  –نکا –نوشهر  –آمل   -   *  3

  نفر

دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس یا دکتري در یکی از رشته هاي گروههاي امور   مور فرهنگیکارشناس ا

  فرهنگی و علوم اجتماعی و رشته تحصیلی تاریخ ، الهیات و معارف اسالمی

هر  –نور  –قائم شهر  –محمود آباد   *  -   3

  کدام یک نفر

  

لیسانس ، فوق لیسانس یا دکتري در یکی از رشته هاي گروههاي امور  دارا بودن مدرك تحصیلی  کارشناس امور فرهنگی

  فرهنگی و علوم اجتماعی و رشته تحصیلی تاریخ ، الهیات و معارف اسالمی

هر  –سوادکوه  –رامسر  –بهشهر   *  *  3

  کدام یک نفر

  

از رشته هاي تحصیلی گروه امور دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس یا دکتري در یکی   کارشناس امور ورزشی

  تربیت بدنی

 –تنکابن  –گلوگاه  –بابلسر  –بابل   -   *  8

 –عباس آباد  –جویبار  –سوادکوه

  هر کدام یک نفر - فریدونکنار 

   

دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس یا دکتري در یکی از رشته هاي تحصیلی گروه امور   کارشناس امور ورزشی

  دنیتربیت ب

 –چالوس  –نوشهر  - رامسر –تنکابن   *  -   5

  هر کدام یک نفر  –عباس آباد 

  

دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس یا دکتري در یکی از رشته هاي تحصیلی گروه امور   کارشناس امور ورزشی

  تربیت بدنی

هر کدام یک  –میاندرود  –بهشهر   *  *  2

  نفر

  

  هر کدام یک نفر –نور  –جویبار   *  *  2  دارا بودن مدرك تحصیلی فوق دیپلم یا  لیسانس ، در یکی از رشته هاي تحصیلی گروه امور تربیت بدنی  مسئول امور تربیت بدنی

  

دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس یا دکتري در یکی از رشته هاي تحصیلی گروه امور   حسابدار

  حسابداري ، اقتصاد اداري و مدیریت ، امور مالی ،

  بابل  *  -   1



اداره کل   15

  دامپزشکی

هر کدام  -گلوگاه  -نکا –بهشهر   *  *  3  دارا بودن مدرك تحصیلی دکتري در رشته تحصیلی دامپزشکی  )1(کارشناس مبارزه با بیماریها

  یک نفر

هر  –گلوگاه  –نور  –نکا  –بهشهر   -   *  8  پزشکیدارا بودن مدرك تحصیلی دکتري در رشته تحصیلی دام  )2(کارشناس مبارزه با بیماریها

  کدام یک نفر 

  )نفر  2( نوشهر  –) نفر  2( سوادکوه 

  نکا  *  *  1  دارا بودن مدرك تحصیلی فوق دیپلم در رشته تحصیلی دامپزشکی  کاردان دامپزشکی

  

هر کدام  –رامسر  –بهشهر   –بابل   -   *  31  دامپزشکی دارا بودن مدرك تحصیلی فوق دیپلم در رشته تحصیلی  کاردان دامپزشکی

  یک نفر 

 –) نفر  2( بابلسر  –) نفر  5( آمل 

) نفر  2( تنکابن  –) نفر  3( سوادکوه 

 –) نفر  3( نور  –) نفر  4( نوشهر  –

  ) نفر  4( گلوگاه  –) نفر  5( جویبار 

رشته هاي مهندسی کامپیوتر یکی از س دردارابودن مدرك تحصیلی لیسانس یا فوق لیسان  کارشناس تحلیل گر سیستم

 ،آنالیزسیستم وکاربرد کامپیوتر، مهندسی سیستم،  انفورماتیک، )سخت افزار- نرم افزار(گرایش

  ITمهندسی  ، ITمدیریت 

  جویبار  *  *  1

سازمان   16

جهاد 

  کشاورزي

 –گلوگاه  –چالوس  –نوشهر   *  *  9  گروه حقوق دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس در رشته تحصیلی   کارشناس امور حقوقی

 –تنکابن  –فریدونکنار  –میاندرود 

هر کدام  -بابل  –رامسر  –عباس آباد 

  یک نفر

دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس در رشته تحصیلی گروه امور اداري و مدیریت   کارشناس امور اداري

  ، برنامه ریزي آموزشی

 –چالوس  –میاندرود  –گلوگاه   *  *  10

 –تنکابن  –نوشهر  –جویبار  –بابلسر 

هر  –فریدونکنار  –عباس آباد  –نور 

  کدام یک نفر 

دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس در رشته تحصیلی گروه حقوق و یا یکی از   کارشناس امور زمین 

  رشته هاي تحصیلی مرتبط گروه کشاورزي

 –بهشهر  –محمود آباد  –سوادکوه   *  *  18

  هرکدام یک  –آمل –جویبار –نکا

 –) نفر  2( چالوس  –) نفر  2( نوشهر 

 –) نفر  2( تنکابن  –) نفر  2( بابلسر 

  )نفر  2( نور  –) نفر  2( بابل 

   



دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس در رشته تحصیلی آبیاري و زهکشی ،   کارشناس مهندسی زراعی

  )گرایش عمران ( اسیسات آبیاري ، مهندسی عمران ت

 –نکا  –رامسر  –سوادکوه  –نور   *  *  20

  هر کدام یک نفر  –تنکابن 

 –) نفر  2( نوشهر  –) نفر  2( چالوس 

) نفر  2( گلوگاه  –) نفر  2( جویبار 

   –) نفر  2( میاندرود  –

   –) نفر  3( محمود آباد 

  )نفر  2( بهشهر 

   

دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس در رشته تحصیلی علوم و صنایع غذایی ،   صنایع کشاورزيکارشناس 

  صنایع کشاورزي 

 –فریدونکنار  –نور  –نوشهر   *  *  5

هر کدام  –عباس آباد  –میاندرود 

  یک نفر

  

 –گلوگاه  –نوشهر  –چالوس   *  *  10  دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس در رشته تحصیلی حسابداري  حسابدار

 –عباس آباد  –سوادکوه  –میاندرود 

 –آمل  –جویبار  –بهشهر  –رامسر 

  هر کدام یک نفر 

  

مهندسی کامپیوتر دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس در رشته تحصیلی   کارشناس تحلیل گر سیستم

 ،آنالیزسیستم وکاربرد کامپیوتر، دسی سیستممهن،  انفورماتیک، )سخت افزار- نرم افزار(گرایش

  ITمهندسی  ، ITمدیریت 

 –محمود آباد  –میاندرود  –گلوگاه   *  *  7

بهشهر  –رامسر  –تنکابن  –سوادکوه 

  هر کدام یک نفر –

   

 –میاندرود  –جویبار  –چالوس   *  *  7  دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس در رشته تحصیلی دامپروري ، علوم دامی   کارشناس دامپروري

  –رامسر  –عباس آباد  –گلوگاه 

  سوادکوه هر کدام یک نفر 

  

دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس در رشته تحصیلی در یکی از رشته هاي   کارشناس امور باغبانی

  تحصیلی باغبانی ، مهندسی تولیدات گیاهی

 –وشهر ن –عباس آباد  –فریدونکنار   *  *  3

  هر کدام یک نفر

  

روابط ( دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس در رشته تحصیلی علوم اجتماعی   کارشناس روابط عمومی

  ، مدیریت دولتی) ارتباطات اجتماعی ( ، علوم اجتماعی ) عمومی 

  تنکابن  *  *  1



اداره جمع   17

آوري و 

فروش 

اموال 

  تملیکی

را بودن مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر در یکی از رشته هاي تحصیلی گروه امور اداري و دا  کارشناس امور اداري

  مدیریت

  ساري  -   *  1

  ساري  -   *  1  دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر در یکی از رشته هاي تحصیلی گروه حقوق  کارشناس امور حقوقی

لیسانس و باالتر در یکی از رشته هاي تحصیلی گروه حقوق ، گروه دارا بودن مدرك تحصیلی   کارشناس ثبت اسناد و امالك

  معارف اسالمی 

  ساري  -   *  1

مهندسی کامپیوتر دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس در رشته تحصیلی   کارشناس تحلیل گر سیستم 

 ،نالیزسیستم آوکاربرد کامپیوتر، مهندسی سیستم،  انفورماتیک، )سخت افزار- نرم افزار(گرایش

  ITمهندسی  ، ITمدیریت 

  ساري  -   *  1

  

  

گرایش نرم ( دارا بودن مدرك تحصیلی فوق دیپلم در یکی از رشته هاي تحصیلی کامپیوتر   کاردان شبکه

  ، علوم کامپیوتر ، کاربرد کامپیوتر) سخت افزار  –افزار 

    

  ساري  -   *  1

اداره کل   18

منابع طبیعی 

  نوشهر

گرایش ( بودن دانشنامه  لیسانس و باالتر در یکی از رشته هاي تحصیلی مهندسی عمران دارا   نقشه بردار

  ، )  GISفتوگرامتري و سیستمهاي اطالعات جغرافیایی  - نقشه برداري

  ، نقشه برداري هوایی ، عکس برداري هوایی  )کارتوگرافی ، ژئودزي( نقشه برداري مهندسی 

  ر رامسر هر کدام یک نف –تنکابن   -   *  2

، راه و )کلیه گرایشها ( دارا بودن دانشنامه لیسانس و باالتر در یکی از رشته هاي تحصیلی عمران   مهندس راه و ساختمان

  ، ، معماري ، نقشه برداري ، طراحی محیط ، مدیریت پروژه و ساخت ) کلیه گرایشها ( ساختمان 

  نوشهر  -   *  1

  نوشهر  *  -   1  لیسانس و باالتر در یکی از رشته هاي تحصیلی گروه امور اداري و مدیریت  دانشنامهدارا بودن   کارشناس امور اداري

  

مرتع و ( دارا بودن دانشنامه لیسانس و باالتر در یکی از رشته هاي تحصیلی مهندسی منابع طبیعی   کارشناس جنگل و مرتع 

اري ، جنگلداري و آبخیزداري ، مهندسی آبخیزداري ، جنگل و مرتع ، جنگلداري ، مرتع د

، جغرافیاي طبیعی ، علوم ) پارکهاي جنگلی  ، جنگل شناسی و اکولوژي جنگل ،علوم جنگل  

  چوب و کاغذ 

  رامسر هر کدام یک نفر –چالوس   *  *  2

  

  

  

  

  

  



اداره کل   19

منابع طبیعی 

  ساري

با  یعیمنابع طب یمهندس تحصیلی يااز رشته ه یکیو باالتر در  سانسیدارا بودن دانشنامه ل  ) 1(کارشناس جنگل و مرتع

 جنگل - يجنگلدار - جنگل و مرتع   - يزداریآبخ یمهندس -  يزداریمرتع و آبخ( يها شیگرا

 یمهندس) يمرتعدار -  یجنگل يو پارکها يجنگلدار - علوم جنگل  - جنگل يو اکولوژ یشناس

  کاغذ  چوب و عیعلوم و صنا) یخاك شناس -  یو زهکش ياریآب( يها شیبا گرا يکشاورز

   

  

  ) نفر  2( بهشهر  –) نفر  2( آمل   -   *  6

  ) نفر  2( قائمشهر 

  

  

با  یعیمنابع طب یمهندس تحصیلی  ياز رشته ها یکیو باالتر در  سانسیدارا بودن دانشنامه ل  ) 2(کارشناس جنگل و مرتع

 گلجن - يجنگلدار - جنگل و مرتع   - يزداریآبخ یمهندس -  يزداریمرتع و آبخ( يها شیگرا

 یمهندس) يمرتعدار -  یجنگل يو پارکها يجنگلدار - علوم جنگل  - جنگل يو اکولوژ یشناس

  چوب و کاغذ  عیعلوم و صنا) یخاك شناس -  یو زهکش ياریآب( يها شیبا گرا يکشاورز

   

  

  )نفر زن  1 - نفر مرد  2( بابل   *  *  13

  ) نفر زن  1 - نفر مرد  5( سوادکوه 

  )  نفر زن 1 -نفر مرد  3( نور 

  

و یا یکی از  حقوقتحصیلی مطلوب  ياز رشته ها یکیو  باالتر در  سانسیدارا بودن دانشنامه ل  نیکارشناس امور زم

  رشته هاي تحصیلی مرتبط گروه کشاورزي 

  

  

  بابل هر کدام یک نفر  –آمل   *  *  2

) کلیه گرایشها (  یشناس نیزمتحصیلی  ياز رشته ها یکیو باالتر در  سانسیدارا بودن دانشنامه ل  شناس نیزم

  ) کلیه گرایشها ( ، علوم زمین ) مکانیک خاك ( ، مهندسی عمران 

  

  

  آمل   -   *  1

و  يامور ادار ، يادار تیریمدتحصیلی  ياز رشته ها یکیو باالتر در  سانسیدارا بودن دانشنامه ل  يکارشناس امور ادار

 تیریمد، یپرسنل تیریمد، یدولت تیریمد،  يخدمات ادار تیریمد ،  يعلوم ادار ، تیریمد

 یبازرگان تیریمد ، ها  ستمیس تیریمد ،  يو بهره ور ستمیس تیریمد، یصنعت تیریمد، ییاجرا

  ياقتصاد تیریمد ،

  

  

  

  نکا  *  *  1



اداره کل   20

  شیالت 

  بابلسر  -   *  2  )رایشها کلیه گ( دارا بودن دانشنامه لیسانس در یکی از رشته هاي تحصیلی عمران   مهندس راه و ساختمان

  

دارا بودن دانشنامه لیسانس در یکی از رشته هاي تحصیلی حسابداري ، مدیریت بازرگانی ، امور   حسابدار

  مالی

  بابلسر  *  *  2

مهندسی کامپیوتر دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس در رشته تحصیلی   کارشناس تحلیل گر سیستم

  ITمهندسی  ، )سخت افزار(گرایش

  بابلسر  *  *  1

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته هاي تحصیلی علوم آزمایشگاهی ،   کارشناس آزمایشگاه آبزیان 

  میکروب شناسی 

کالردشت هر  –سمسکنده ساري   *  *  2

  کدام یک نفر

  

سانس در یکی از رشته هاي تحصیلی آمار ، آمار دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس یا فوق لی  کارشناس آمار موضوعی

  کاربردي، آمار ریاضی ، آمار نیروي انسانی 

  بابلسر  *  *  2

  

  

  کارشناس تکثیر و پرورش 

  آبزیان 

دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته هاي تحصیلی مهندسی منابع 

  طبیعی با گرایش شیالت 

  کالردشت  *  *  2

  

   

دارا بودن مدرك تحصیلی فوق دیپلم در یکی از رشته هاي تحصیلی مهندسی منابع طبیعی با   کاردان تکثیر و پرورش آبزیان

  گرایش شیالت

 –) نفر  4( نوشهر  –) نفر  4( بابلسر   -   *  19

 –) نفر  2(رامسر  –) نفر  5( تنکابن 

  )  نفر  4(بهشهر 

مدرك تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته هاي تحصیلی مهندسی منابع  دارا بودن  کارشناس صید و امور صیادان

  طبیعی با گرایش شیالت ، تکنولوژي فن آوري صید

  بابلسر  *  *  1

  ، ) مخابرات دریایی ( دارا بودن دانشنامه لیسانس در یکی از رشته هاي تحصیلی برق   کارشناس ارتباطات و مخابرات

  ، مخابرات و الکترونیک دریایی ) یشها کلیه گرا( مخابرات 

  

  بابلسر  -   *  1

  ، ) مخابرات دریایی ( دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم  در یکی از رشته هاي تحصیلی برق   کاردان ارتباطات و مخابرات

  ، مخابرات و الکترونیک دریایی) کلیه گرایشها ( مخابرات 

  

  بابلسر  -   *  2

ا بودن دانشنامه لیسانس و یا فوق لیسانس در یکی از رشته هاي تحصیلی علوم تغذیه ، دار  کارشناس تغذیه دام 

  مهندسی کشاورزي با گرایش علوم و صنایع غذایی

  

  کالردشت هر کدام یک نفر  –بابلسر   *  *  2



اداره کل   21

  بازرسی

سخت (از رشته هاي تحصیلی کامپیوتر دارا بودن دانشنامه لیسانس و یا فوق لیسانس در یکی   )1(کارشناس نظارت و بازرسی

  نرم افزار –افزار 

  اداره کل ساري  -   *  2

  

  -   *  3  دارا بودن دانشنامه لیسانس ویا فوق لیسانس دریکی از رشته هاي تحصیلی حسابداري، حسابرسی  )2(کارشناس نظارت و بازرسی

  -   *  2  لیسانس در یکی از رشته هاي تحصیلی اقتصاد ، بانکداريدارا بودن دانشنامه لیسانس و یا فوق   )3(کارشناس نظارت و بازرسی

  -   *  3  دارا بودن دانشنامه لیسانس و یا فوق لیسانس در یکی از رشته هاي تحصیلی عمران  )4(کارشناس نظارت و بازرسی

  -   *  2  ي تحصیلی حقوقدارا بودن دانشنامه لیسانس و یا فوق لیسانس در یکی از رشته ها  )5(کارشناس نظارت و بازرسی

  -   *  1  دارا بودن دانشنامه لیسانس و یا فوق لیسانس در یکی از رشته هاي تحصیلی برق  )6(کارشناس نظارت و بازرسی

  -   *  3  دارا بودن دانشنامه لیسانس و یا فوق لیسانس در یکی از رشته هاي تحصیلی مکانیک  )7(کارشناس نظارت و بازرسی

  -   *  2  دارا بودن دانشنامه لیسانس و یا فوق لیسانس در یکی از رشته هاي تحصیلی صنایع  )8(و بازرسی کارشناس نظارت

  -   *  1  دارا بودن دانشنامه لیسانس و یا فوق لیسانس در یکی از رشته هاي تحصیلی شیمی  )9(کارشناس نظارت و بازرسی

  -   *  1  نس و یا فوق لیسانس در یکی از رشته هاي تحصیلی منابع طبیعیدارا بودن دانشنامه لیسا  )10(کارشناس نظارت و بازرسی

  *  -   1  دارا بودن دانشنامه لیسانس و یا فوق لیسانس در یکی از رشته هاي تحصیلی ادبیات فارسی  )11(کارشناس نظارت و بازرسی

  *  -   1  یکی از رشته هاي تحصیلی کشاورزي دارا بودن دانشنامه لیسانس و یا فوق لیسانس در  )12(کارشناس نظارت و بازرسی

  *  -   1  دارا بودن دانشنامه لیسانس و یا فوق لیسانس در یکی از رشته هاي تحصیلی علوم تربیتی  )13(کارشناس نظارت و بازرسی

 دارا بودن مدرك تحصیلی فوق دیپلم و یا لیسانس در یکی از رشته هاي تحصیلی حسابداري ،  متصدي امور دفتري

  علوم اجتماعی

2  *   -  

اداره کل   22

اوقاف و 

امور خیریه 

  مازندران

  نفردام یککرامسر، قائمشهر، بهشهرهر  -   *  3  دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر در یکی از رشته هاي تحصیلی گروه حقوق  یکارشناس امور حقوق

در یکی از رشته هاي تحصیلی الهیات و معارف دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر   کارشناس امور فرهنگی

  روانشناسی ،ادبیات فارسی  روابط بین الملل، و علوم سیاسی ،اسالمی، علوم اجتماعی،  تاریخ

  قائمشهر و نور هر کدام یک نفر  -   *  4

  آمل دو نفر 

ي تحصیلی حسابداري، امور دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر  در یکی از رشته ها  کارشناس برنامه و بودجه 

  )نظريگرایش  (مالی،  امور اداري و مدیریت، اقتصاد 

  نور، بهشهر هر کدام یک نفر  -   *  2

مهندسی کامپیوتر در یکی از رشته هاي تحصیلی و باالتر دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس   اپراتور

انفورماتیک ،) گرایش نرم افزار و سخت افزار(

  و بابل هر کدام یک نفرنوشهر، آمل   -   *  3

امور  دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر  در یکی از رشته هاي تحصیلی حسابداري،  حسابدار

  )نظري گرایش  (مدیریت، اقتصاد امور اداري و  مالی، 

  بابل   -   *  1

کلیه (تحصیلی مهندسی عمران دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر در یکی از رشته هاي   مهندس راه و ساختمان 

  ژه و ساخت، معماري و نقشه برداري  ، مدیریت پرو)کلیه گرایشها(، راه و ساختمان )گرایشها

  بابل   -   *  1



  آدرس پستی دستگاههاي استخدام کننده 

  خ پانزده خرداد  –ساري  –مازندران : اداره کل زندانهاي و اقدامات تامینی و تربیتی 

  خ معلم –ساري  –مازندران : و تحقیقات صنعتی  اداره کل استاندارد

  میدان امام  –ساري  –مازندران : اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

  خ مالمجدالدین –میدان شهدا  –ساري  –مازندران : اداره کل آموزش فنی و حرفه اي 

  خ بعثت  –ساري  –مازندران : اداره کل پزشکی قانونی 

  بلوار ارتش -)ع (میدان امام حسین  –ساري  -زندرانما: اداره کل انتقال خون 

  میدان امام  –ساري  –مازندران : اداره کل صنعت ، معدن و تجارت 

  جاده ساري قائم شهر 4کیلومتر  –ساري  –مازندران : اداره کل هواشناسی

  خ پانزده خرداد –ساري  –مازندران : اداره کل ثبت احوال 

  خ شهبند  –ساري  – مازندران: اداره کل بهزیستی 

  بلوار پاسداران –ساري  –مازندران : اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 

  خ انقالب –) ع ( میدان امام حسین  –ساري  –مازندران : اداره کل راه و شهر سازي 

  خ شهبند –ساري  –مازندران : اداره کل حفاظت محیط زیست 

  خ فرهنگ -ساري –مازندران : اداره کل ورزش و جوانان 

  بلوار پاسداران –ساري  –مازندران : اداره کل دامپزشکی 

  بلوار آزادي –ساري  -مازندران  : سازمان جهاد کشاورزي 

  کوچه ایثار –خ پیروزي  –ساري  –مازندران  :فروش اموال تملیکی  جمع آوري و اداره

  خ شهید کریمی –نوشهر  –مازندران ):نوشهر  (اداره کل منابع طبیعی مازندران 

  بلوار پاسداران –ساري  –مازندران ) : ساري ( اداره کل منابع طبیعی مازندران 

  بابلسر خ شریعتی  –مازندران : اداره کل شیالت 

  بلوار پاسداران –ساري : اداره کل بازرسی مازندران

  ارتش ابتداي بلوار- )ع(میدان امام حسین –ساري : اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران

  

  

  

  



  :شرایط عمومی استخدام

  .تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی-1

.ایران تابعیت نظام جمهوري اسالمی-2

).ویژه برادران( داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دایم از خدمت -3

ایی موثرزومیت جنداشتن اعتیاد به دخانیات ، مواد مخدر و سابقه محک-4

.داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی براي انجام کاري که استخدام می شوند-5

نداشتن منع استخدام در دستگاههاي دولتی به موجب آراء مراجع قانونی-6

.شدداوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی ، ثابت و پیمانی سایر دستگاههاي دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت با-7

.التزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران-8

  :شرایط اختصاصی استخدام

  .سال  تا آخرین روز مهلت  ارسال مدارك می باشد 40سن سال تمام  و حداکثر  20 سن دارا بودن حداقل -1  

  :موارد زیر به شرط تاییدیه هاي معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد: تبصره 

به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضـور در جبهـه و همچنـین مـدت     )  29/5/1367لغایت  31/6/1359از تاریخ ( در جبهه هاي نبرد حق علیه باطل  داوطلبانی که-1

  زمان بستري شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان در اثر مجروحیت در جبهه هاي نبرد حق علیه باطل

 5تـا میـزان   ) همسر ، فرزندان ، پدر ، مادر ، خواهر ، برادر ( ، جانبازان از کار افتاده کلی که قادر به کار نمی باشند شامل  هاان ، مفقود االثرافراد خانواده معظم شهدا ، آزادگ-2

سال

ارت هستند از شـرط حـدکثر سـن معـاف مـی      و فرزندان آزادگانی که که حداقل داراي پنج سال سابقه اس)درصد و باالتر  50( فرزندان شهدا ، فرزندان جانبازان آزادگان ، -3

.باشند

به خدمت اشتغال دارند به میزان خدمت غیر رسمی آنها 22/11/1357از تاریخ دولتی  داوطلبانی که به صورت غیر رسمی و تمام وقت در دستگاههاي-4

  :مدارك مورد نیاز 

  )ک رشته شغلی را در یکی از دستگاههاي فوق انتخاب نمایدبا دقت و خوانا تکمیل شود و هر متقاضی فقط میتواند ی( برگ درخواست شغل -1

دانشگاهیتصویر آخرین مدرك تحصیلی -2

)در صورت داشتن توضیحات تصویر صفحه آخر ( تصویر صفحه اول شناسنامه -3

.اید قبل از آخرین روز ارسال مدارك باشدتاریخ کارت پایان خدمت یا معافیت ب) ویژه برادران (تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دایم -4

جدید تمام رخ پشت نویسی شده 3*4دو قطعه عکس -5



خزانه نزد بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران به عنـوان حـق    98054حساب ریال به  60000رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ-6

)درصد مبلغ مذکور و فرزندان شاهد از پرداخت هزینه معاف می باشند  50ایثارگران از پرداخت ( خصصی داوطلبان استخدام شرکت در آزمون هاي عمومی و ت

مدارك دال بر ایثارگري ، معلولیت عادي حسب مورد از مراجع ذیربط جهت استفاده از اولویت هاي قانونی-7

مدارك دال بر بومی بودن-8

در صورت ناقص بودن مدارك ارسالی دستگاه استخدام کننده . در زمان ثبت نام کلیه مدارك فوق را بصورت کامل ارسال نمایند داوطلبان می بایست : تذکر مهم 

.هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد

  نحوه ارسال مدارك و مهلت ثبت نام 

دسـتگاه اسـتخدام کننـده ارسـال     با پست سفارشی بـه آدرس   24/10/1391و حداکثر تا تاریخ  قرار داده)  4A(متقاضیان واجد شرایط مدارك الزم را به ترتیب ذکر شده در پاکت 

  .نمایند

و براساس این آگهی ثبـت نـام نمـوده و مـدارك درخواسـتی را       5/4/1391کلیه داوطلبانی که تا تاریخ : تذکر مهم 

قوت خود باقی است و نیاز به ثبت نام بصورت کامل به دستگاههاي استخدام کننده ارسال نموده اند ثبت نام آنان به 

  . مجدد ندارند 

ل یا از هر طریق دیگري ارسال نمایند ترتیـب اثـر داده نخواهـد شـد و مـدارك ارسـالی و وجـوه        یبه مدارك ناقص و مدارکی که بعد از پایان مهلت ثبت نام به پست تحو: تبصره 

  )مدارك ، رسید پستی می باشد  مالك تاریخ ارسال( .پرداختی به هیچ وجه مسترد نخواهد شد

  زمان توزیع کارت 

زمان و محل برگزاري آزمون در هنگام . خواهد شد  متعاقبا از طریق همین سایت اطالع رسانیکارت ورود به جلسه آزمون توانمندیهاي عمومی و تخصصی نحوه و مکان دریافت 

  .توزیع کارت به اطالع داوطلبان خواهد رسید

ادبیات فارسی ، زبان انگلیسی عمومی ، ریاضی و آمار مقدماتی ، فن آوري اطالعات ، معارف اسالمی ، اطالعات سیاسی و اجتمـاعی و مبـانی   وزبان : عمومی شامل  آزمون توانمندیهاي

  .طراحی خواهد شد) بدون اعمال نمره منفی (  سئوال چهار گزینه اي 100قانونی که به تعداد 

  بط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب می باشدآزمون تخصصی شامل سئواالت مرت

  .اقلیت هاي دینی از پاسخگویی به سئواالت معارف اسالمی معاف می باشند و امتیاز آن در سایر مواد آزمون توزیع می شود: تبصره 

  

  

  



  :تذکرات 

مذکور تخصـیص مـی یابـد    مه پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران به ایثارگران مشمول بند قانون برنا) 44( ماده ) و (درصد سهمیه تخصیص یافته بر اساس قانون اصالح بند ) % 30(-1

معرفی شده از سوي بنیـاد  زادگان باالي یک سال اسارت آفرزندان شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد و باالتر ، فرزندان  مختص درصد سهمیه استخدامی %) 25(حد اقل  :  1بصره ت

  .است  ن می باشد که سهمیه آنها در اختیار دستگاههاي مربوطه قرار گرفتهشهید و امور ایثارگرا

درصـد و   %)25(ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیـر   هدرصد سهمیه استخدامی نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبه%) 5(پنج :  2تبصره  

.مشمولین این بند بر اساس آگهی استخدامی درآزمون شرکت نموده و در بین خود رقابت خواهند کرد.خواهران و برادران شهدا اختصاص دارد آزادگان زیر یک سال اسارت و

.برخوردار خواهند بود درصد سهمیه قانونی مربوطه 3دارا بودن شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره مکتسبه  از  و معلولین عادي بومی به شرط کسب حد نصاب نمره الزم-2

  .دارد استان تعلقبومی  انصد درصد سهمیه استخدامی به داوطلب-3

  :ضمناً داوطلبان بومی به افرادي اطالق می شود که حداقل داراي یکی از ویژگیهاي زیر باشند

  .مورد تقاضا براي استخدام یکی باشد ) استان (  محل تولد داوطلب با محل جغرافیایی) الف 

  .کرده باشد سپريمورد تقاضا براي استخدام  )استان (  را در محل جغرافیایی) ابتدایی ، راهنمایی ، متوسطه ( اقل دو مقطع از مقاطع تحصیلی حد) ب 

یکی باشد نیـز بـومی    )استان ( تقاضا با محل مورد ) اعم از ابتدایی ، راهنمایی و دبیرستان ( سال از سنوات تحصیلی آنها  3فرزندان پرسنل نیروهاي مسلح در صورتی که محل ) ج

  .تلقی می شوند

  .داوطلبان موضوع این بند می بایست مدارك الزم را به همراه سایر مدارك مورد نیاز ارسال دارند:توجه         

 )درصد کل نمره آزمون 60(که حد نصاب نمره آزمون عمومی برابر ظرفیت مورد نیاز از میان افرادي  3انتخاب داوطلبان استخدام براي انجام مصاحبه تخصصی حداکثر به میزان -4

. آزمون تخصصی انجام خواهد شد را کسب کرده اند به ترتیب باالترین نمر ات

یجاد نمی کند و انتخـاب  دامی اسب حد نصاب نمره الزم در آزمون توانمندیهاي عمومی صرفاً به منزله تایید صالحیت عمومی و تصحیح اوراق امتحان بوده و هیچگونه حق استخک5-

.داوطلبان بر اساس نمرات آزمون تخصصی و با رعایت اولویت هاي مقرر صورت  می پذیرد

 کل امتیاز در هر یـک از )درصد  20(و حداکثر ) درصد  2(به ازاي هر سال سابقه خدمت مربوط و مشابه از استخدام کننده  دستگاهو همچنین نیروهاي شرکتی کارکنان غیر رسمی -6

.مراحل آزمون استخدامی به صورت جداگانه برخوردار خواهند بود

، داوطلبان بومی و شاغلین غیر رسمی بومی مناطق محـروم و  دور افتـاده بـراي     دستگاه استخدام کنندهدر شرایط یکسان به ترتیب با شاغلین غیر رسمی داوطلبان اولویت انتخاب -7

.همان مناطق خواهد بود 

مچنـین مـدارك   الی توسط دانشجویان و دارندگان مدارك تحصیلی پایین تر و باالتر از مقاطع تحصیلی اعالم شده در شرایط احراز مشاغل مذکور در آگهـی و ه به مدارك ارس -8

سنجش و آموزش کشور شرکت نمـوده و  به استثناي دارندگان مدارك تحصیلی معادل صادره از سوي دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور که در آزمون جامع سازمان (  معادل

  .ترتیب اثر داده نخواهد شد) قبول شده اند و گواهی مبنی بر امکان ادامه تحصیل در مقطع باالتر با ارزش علمی دارند 

ایستی به تاییـد سـازمان مرکـزي دانشـگاه مزبـور      ب) ماه پس از اعالم نتیجه  2حداکثر ( مدارك تحصیلی فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی در صورت پذیرفته شدن در آزمون  -9

  .برسد



در متن آگهی و یا ارسال مدارك بصورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بـود و در هـر مرحلـه از مراحـل     اعالم شده مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط  -10

طالعات خالف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است از انجام مراحل بعدي محـروم گردیـده و در   امتحان ، مسابقه و جذب محرز شود داوطلب به اشتباه و یا به عمد ا

  .صورت صدور حکم استخدامی ، حکم مزبور لغو و بالاثر می گردد 

  .انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون پس از طی مراحل مصاحبه و گزینش صورت خواهد گرفت -11

  

  

  

  



  

  )نام دستگاه .......................................(یزي ننویسید               برگ درخواست شغل از در این قسمت چ

  

محل الصاق 

عکس

  

  : نام  -2  :نام خانوادگی  -1

  زن -2مرد                     -1: جنس  -4  :نام پدر  -3

  : شهرستان :               استان :             محل تولد  -6  .................سال ......... ............ماه .............. روز : تاریخ تولد  -5

  :محل صدور شناسنامه  -9  : کد ملی  -8:                                     شماره شناسنامه  -7
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