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»الیـمه تعـبس«
»آگهی دعوت به همکاري«
هـاي آموزشـکده ،مـدارس و خـدماتی مـورد نیـاز خـود در     ، پژوهشـی  فرهنگـی آموزشـی،  مالی،سازمان سما وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی جهت تکمیل کادر اداري،

نیروي انسانی زن و مرد را با شرایط زیر جهـت اشتغــال  محدوديتعـدادکشورسراسرمعـاونت امور سمـا واحدهاي تابعـههاي مناطق ودبیرخانهحوزه،ايفنی و حرفه
تکمیـل فـرم ثبـت نـام اینترنتـی     شرایط اعالم شده نسـبت بـه   آگاهی ازومطالعه توانند پس ازداوطلبان می.نمایدمیدعوت به همکاريتمام وقت به صورت قراردادي 

.اقدام نمایند20/08/1391تاریخ تاحداکثر

لبانـشرایط داوط
.)مسیحی، زرتشتی، کلیمی(مسلمان یا متدین به یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران - 1
.به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و اصل والیت فقیهعملیاعتقاد و التزام- 2
.براي آقایاندارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه- 3
.هاي دولتی و غیر دولتیها و سازماننداشتن تعهد استخدامی به وزارتخانه- 4
.سال باشد35نباید بیش از29/12/1391حداکثر سن داوطلبان در تاریخ - 5

سـال بـه  5تـا حـداکثر سـازمان سـما   مت تمـام وقـت در  دیا سـوابق خـ  آزادگان سرافرازدر جبهه و دوران اسارت مدت خدمت وظیفه عمومی و یا حضور:هتبصر
.شودمیاضافه سنیسقف 

.اعتیاد به مواد مخدر و استعمال دخانیاتعدم و کیفري سوء پیشینه نداشتن- 6
.)مورد درخواست باشدشغلدر نداشتن معلولیتی که مانع انجام وظیفه(برخورداري از سالمت جسمی و روانی کامل - 7
.آخرین مدرك تحصیلیبراي 14کلداشتن حداقل معدل- 8

)معدل ها می بایست به صورت دقیق درج گردد(.باشد14تحصیلی نباید کمتر از مداركمعدل میانگین :توجه
.هالویت رشتهوترتیب اه بمشاغلعناوین طبق جدول نظر داوطلبانبا شغل مورد آخرین مدرك تحصیلی مرتبط بودن رشته تحصیلی- 9

:باشندشرایط زیریکی ازحداقل دارايتقاضاموردشهرستانجهت همکاري دریان بایدمتقاض- 10
.باشدتقاضاموردستانوي شهرتولدمحل - الف
.)ساکن محل باشدنیز هم اکنون (تقاضا شهرستان مورددرسال3سکونت حداقل به مدت - ب
سـکونت  آن شهردروخویش ساکن شهري شده باشد باید همسرشان بومی آن شهر باشدهمسرکه به تبع)کشوري، لشکري(همسرکارکنان دولت - ج

.داشته باشد
.شدگان به دیگر شهرها نخواهد بودامکان انتقال یا مأموریت براي پذیرفته :تبصره

بـه اسـتثناي   . مدارك الزم در هنگام مصـاحبه اخـذ خواهـد شـد    . باشدالزامی میبراي کلیه داوطلبان )Office (Word, Excel,…)نرم افزار (توانایی کار با رایانه - 11
.)راننده(317و ،)باغبان(315،)خدمتگزار(314، )کارگر آشپزخانه(312، )آشپز(311مشاغل کدهاي

ثبت نامنحوه 
www.sazman-sama.orgثبت نام درپایگاه اطالع رسانی سازمان سما به آدرسفرمدقیقوتکمیل کامل- 1

.قابل مشاهده استwww.sazman-sama.orgآدرسراهنماي فایل پرداخت در، به صورت اینترنتیریال )10.000(ده هزار به مبلغاولیه پرداخت وجه ثبت نام - 2
.مندرجات فرم تقاضایدأیت- 3

.شدداده نخواهدبررسی قرارپرونده موردکامل نبودن اطالعات خواسته شده فرم ثبت نام،یااخت وجه ثبت نام وصورت عدم پرددر:توجه

مرحله اولانتخاب
ازطریـق سـایت   افراد را در چند برابر نیاز جهت انجـام مصـاحبه بـومی در شـهرهاي مـورد تقاضـا      اسامی با رعایت موارد ذیل ط ایشرازمان از بین داوطلبان واجد س

:اعالم و دعوت خواهد نمودسازمان دردهه سوم آبان ماه
).دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس(تحصیلی مدارك باالترین میانگین معدل کلیه - الف
.بودن و مدت زمان سکونت در شهر مورد تقاضابومی- ب

بـه واحـد مـورد تقاضـا     جهت شرکت درجلسه مصـاحبه  تکمیل و رامرحله اول داوطلب می بایست مدارك زیراعالم اسامی حائزین شرایط درپس از:مدارك الزم
.هیچگونه عذري از وي پذیرفته نخواهد شدبه منزله انصراف تلقی شده و در زمان مقرر عدم مراجعه داوطلب . مراجعه نمایند

.)سوم راهنمائی، دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکتري(فرم تقاضاي ثبت نام درج نموده استمدارك تحصیلی که درتصویراصل و- الف
.الزامیستلیسانس و فوق لیسانس، فوق دیپلم،)سه سال متوسطه(دیپلمتحصیلی هاينمرات دروس گذرانده شده دورهریزتصویر:توجه

.معافیت دائمیاکارت پایان خدمت ورويپشت وتصویراصل و- ب
).آگهی10بند(بودن و ساکن بومی ارائه مدارك مثبته دال بر- ج
.کلیه صفحات شناسنامهتصویر کارت ملی واصل و- د
.رانندگیگواهی نامه رانندگی براي متقاضیان شغل تصویرل وصا- ه
مرتبط با شغل مورد تقاضا براي مشاغل مورد نظـر در جـدول   .... الیتهاي پژوهشی، دوره هاي آموزشی وفعوگواهی متضمن داشتن سوابق تجربی ارائه - و

.عناوین شغلی
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»الیـمه تعـبس«
»آگهی دعوت به همکاري«
هـاي آموزشـکده ،مـدارس و خـدماتی مـورد نیـاز خـود در     ، پژوهشـی  فرهنگـی آموزشـی،  مالی،سازمان سما وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی جهت تکمیل کادر اداري،

نیروي انسانی زن و مرد را با شرایط زیر جهـت اشتغــال  محدوديتعـدادکشورسراسرمعـاونت امور سمـا واحدهاي تابعـههاي مناطق ودبیرخانهحوزه،ايفنی و حرفه
تکمیـل فـرم ثبـت نـام اینترنتـی     شرایط اعالم شده نسـبت بـه   آگاهی ازومطالعه توانند پس ازداوطلبان می.نمایدمیدعوت به همکاريتمام وقت به صورت قراردادي 

.اقدام نمایند20/08/1391تاریخ تاحداکثر

لبانـشرایط داوط
.)مسیحی، زرتشتی، کلیمی(مسلمان یا متدین به یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران - 1
.به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و اصل والیت فقیهعملیاعتقاد و التزام- 2
.براي آقایاندارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه- 3
.هاي دولتی و غیر دولتیها و سازماننداشتن تعهد استخدامی به وزارتخانه- 4
.سال باشد35نباید بیش از29/12/1391حداکثر سن داوطلبان در تاریخ - 5

سـال بـه  5تـا حـداکثر سـازمان سـما   مت تمـام وقـت در  دیا سـوابق خـ  آزادگان سرافرازدر جبهه و دوران اسارت مدت خدمت وظیفه عمومی و یا حضور:هتبصر
.شودمیاضافه سنیسقف 

.اعتیاد به مواد مخدر و استعمال دخانیاتعدم و کیفري سوء پیشینه نداشتن- 6
.)مورد درخواست باشدشغلدر نداشتن معلولیتی که مانع انجام وظیفه(برخورداري از سالمت جسمی و روانی کامل - 7
.آخرین مدرك تحصیلیبراي 14کلداشتن حداقل معدل- 8

)معدل ها می بایست به صورت دقیق درج گردد(.باشد14تحصیلی نباید کمتر از مداركمعدل میانگین :توجه
.هالویت رشتهوترتیب اه بمشاغلعناوین طبق جدول نظر داوطلبانبا شغل مورد آخرین مدرك تحصیلی مرتبط بودن رشته تحصیلی- 9

:باشندشرایط زیریکی ازحداقل دارايتقاضاموردشهرستانجهت همکاري دریان بایدمتقاض- 10
.باشدتقاضاموردستانوي شهرتولدمحل - الف
.)ساکن محل باشدنیز هم اکنون (تقاضا شهرستان مورددرسال3سکونت حداقل به مدت - ب
سـکونت  آن شهردروخویش ساکن شهري شده باشد باید همسرشان بومی آن شهر باشدهمسرکه به تبع)کشوري، لشکري(همسرکارکنان دولت - ج

.داشته باشد
.شدگان به دیگر شهرها نخواهد بودامکان انتقال یا مأموریت براي پذیرفته :تبصره

بـه اسـتثناي   . مدارك الزم در هنگام مصـاحبه اخـذ خواهـد شـد    . باشدالزامی میبراي کلیه داوطلبان )Office (Word, Excel,…)نرم افزار (توانایی کار با رایانه - 11
.)راننده(317و ،)باغبان(315،)خدمتگزار(314، )کارگر آشپزخانه(312، )آشپز(311مشاغل کدهاي

ثبت نامنحوه 
www.sazman-sama.orgثبت نام درپایگاه اطالع رسانی سازمان سما به آدرسفرمدقیقوتکمیل کامل- 1

.قابل مشاهده استwww.sazman-sama.orgآدرسراهنماي فایل پرداخت در، به صورت اینترنتیریال )10.000(ده هزار به مبلغاولیه پرداخت وجه ثبت نام - 2
.مندرجات فرم تقاضایدأیت- 3

.شدداده نخواهدبررسی قرارپرونده موردکامل نبودن اطالعات خواسته شده فرم ثبت نام،یااخت وجه ثبت نام وصورت عدم پرددر:توجه

مرحله اولانتخاب
ازطریـق سـایت   افراد را در چند برابر نیاز جهت انجـام مصـاحبه بـومی در شـهرهاي مـورد تقاضـا      اسامی با رعایت موارد ذیل ط ایشرازمان از بین داوطلبان واجد س

:اعالم و دعوت خواهد نمودسازمان دردهه سوم آبان ماه
).دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس(تحصیلی مدارك باالترین میانگین معدل کلیه - الف
.بودن و مدت زمان سکونت در شهر مورد تقاضابومی- ب

بـه واحـد مـورد تقاضـا     جهت شرکت درجلسه مصـاحبه  تکمیل و رامرحله اول داوطلب می بایست مدارك زیراعالم اسامی حائزین شرایط درپس از:مدارك الزم
.هیچگونه عذري از وي پذیرفته نخواهد شدبه منزله انصراف تلقی شده و در زمان مقرر عدم مراجعه داوطلب . مراجعه نمایند

.)سوم راهنمائی، دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکتري(فرم تقاضاي ثبت نام درج نموده استمدارك تحصیلی که درتصویراصل و- الف
.الزامیستلیسانس و فوق لیسانس، فوق دیپلم،)سه سال متوسطه(دیپلمتحصیلی هاينمرات دروس گذرانده شده دورهریزتصویر:توجه

.معافیت دائمیاکارت پایان خدمت ورويپشت وتصویراصل و- ب
).آگهی10بند(بودن و ساکن بومی ارائه مدارك مثبته دال بر- ج
.کلیه صفحات شناسنامهتصویر کارت ملی واصل و- د
.رانندگیگواهی نامه رانندگی براي متقاضیان شغل تصویرل وصا- ه
مرتبط با شغل مورد تقاضا براي مشاغل مورد نظـر در جـدول   .... الیتهاي پژوهشی، دوره هاي آموزشی وفعوگواهی متضمن داشتن سوابق تجربی ارائه - و

.عناوین شغلی
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»الیـمه تعـبس«
»آگهی دعوت به همکاري«
هـاي آموزشـکده ،مـدارس و خـدماتی مـورد نیـاز خـود در     ، پژوهشـی  فرهنگـی آموزشـی،  مالی،سازمان سما وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی جهت تکمیل کادر اداري،

نیروي انسانی زن و مرد را با شرایط زیر جهـت اشتغــال  محدوديتعـدادکشورسراسرمعـاونت امور سمـا واحدهاي تابعـههاي مناطق ودبیرخانهحوزه،ايفنی و حرفه
تکمیـل فـرم ثبـت نـام اینترنتـی     شرایط اعالم شده نسـبت بـه   آگاهی ازومطالعه توانند پس ازداوطلبان می.نمایدمیدعوت به همکاريتمام وقت به صورت قراردادي 

.اقدام نمایند20/08/1391تاریخ تاحداکثر

لبانـشرایط داوط
.)مسیحی، زرتشتی، کلیمی(مسلمان یا متدین به یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران - 1
.به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و اصل والیت فقیهعملیاعتقاد و التزام- 2
.براي آقایاندارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه- 3
.هاي دولتی و غیر دولتیها و سازماننداشتن تعهد استخدامی به وزارتخانه- 4
.سال باشد35نباید بیش از29/12/1391حداکثر سن داوطلبان در تاریخ - 5

سـال بـه  5تـا حـداکثر سـازمان سـما   مت تمـام وقـت در  دیا سـوابق خـ  آزادگان سرافرازدر جبهه و دوران اسارت مدت خدمت وظیفه عمومی و یا حضور:هتبصر
.شودمیاضافه سنیسقف 

.اعتیاد به مواد مخدر و استعمال دخانیاتعدم و کیفري سوء پیشینه نداشتن- 6
.)مورد درخواست باشدشغلدر نداشتن معلولیتی که مانع انجام وظیفه(برخورداري از سالمت جسمی و روانی کامل - 7
.آخرین مدرك تحصیلیبراي 14کلداشتن حداقل معدل- 8

)معدل ها می بایست به صورت دقیق درج گردد(.باشد14تحصیلی نباید کمتر از مداركمعدل میانگین :توجه
.هالویت رشتهوترتیب اه بمشاغلعناوین طبق جدول نظر داوطلبانبا شغل مورد آخرین مدرك تحصیلی مرتبط بودن رشته تحصیلی- 9

:باشندشرایط زیریکی ازحداقل دارايتقاضاموردشهرستانجهت همکاري دریان بایدمتقاض- 10
.باشدتقاضاموردستانوي شهرتولدمحل - الف
.)ساکن محل باشدنیز هم اکنون (تقاضا شهرستان مورددرسال3سکونت حداقل به مدت - ب
سـکونت  آن شهردروخویش ساکن شهري شده باشد باید همسرشان بومی آن شهر باشدهمسرکه به تبع)کشوري، لشکري(همسرکارکنان دولت - ج

.داشته باشد
.شدگان به دیگر شهرها نخواهد بودامکان انتقال یا مأموریت براي پذیرفته :تبصره

بـه اسـتثناي   . مدارك الزم در هنگام مصـاحبه اخـذ خواهـد شـد    . باشدالزامی میبراي کلیه داوطلبان )Office (Word, Excel,…)نرم افزار (توانایی کار با رایانه - 11
.)راننده(317و ،)باغبان(315،)خدمتگزار(314، )کارگر آشپزخانه(312، )آشپز(311مشاغل کدهاي

ثبت نامنحوه 
www.sazman-sama.orgثبت نام درپایگاه اطالع رسانی سازمان سما به آدرسفرمدقیقوتکمیل کامل- 1

.قابل مشاهده استwww.sazman-sama.orgآدرسراهنماي فایل پرداخت در، به صورت اینترنتیریال )10.000(ده هزار به مبلغاولیه پرداخت وجه ثبت نام - 2
.مندرجات فرم تقاضایدأیت- 3

.شدداده نخواهدبررسی قرارپرونده موردکامل نبودن اطالعات خواسته شده فرم ثبت نام،یااخت وجه ثبت نام وصورت عدم پرددر:توجه

مرحله اولانتخاب
ازطریـق سـایت   افراد را در چند برابر نیاز جهت انجـام مصـاحبه بـومی در شـهرهاي مـورد تقاضـا      اسامی با رعایت موارد ذیل ط ایشرازمان از بین داوطلبان واجد س

:اعالم و دعوت خواهد نمودسازمان دردهه سوم آبان ماه
).دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس(تحصیلی مدارك باالترین میانگین معدل کلیه - الف
.بودن و مدت زمان سکونت در شهر مورد تقاضابومی- ب

بـه واحـد مـورد تقاضـا     جهت شرکت درجلسه مصـاحبه  تکمیل و رامرحله اول داوطلب می بایست مدارك زیراعالم اسامی حائزین شرایط درپس از:مدارك الزم
.هیچگونه عذري از وي پذیرفته نخواهد شدبه منزله انصراف تلقی شده و در زمان مقرر عدم مراجعه داوطلب . مراجعه نمایند

.)سوم راهنمائی، دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکتري(فرم تقاضاي ثبت نام درج نموده استمدارك تحصیلی که درتصویراصل و- الف
.الزامیستلیسانس و فوق لیسانس، فوق دیپلم،)سه سال متوسطه(دیپلمتحصیلی هاينمرات دروس گذرانده شده دورهریزتصویر:توجه

.معافیت دائمیاکارت پایان خدمت ورويپشت وتصویراصل و- ب
).آگهی10بند(بودن و ساکن بومی ارائه مدارك مثبته دال بر- ج
.کلیه صفحات شناسنامهتصویر کارت ملی واصل و- د
.رانندگیگواهی نامه رانندگی براي متقاضیان شغل تصویرل وصا- ه
مرتبط با شغل مورد تقاضا براي مشاغل مورد نظـر در جـدول   .... الیتهاي پژوهشی، دوره هاي آموزشی وفعوگواهی متضمن داشتن سوابق تجربی ارائه - و

.عناوین شغلی
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.مشمولبراي افرادشهیدفرزنداسارت،مدت جبهه،خدمت دریدأیتارائه مدارك مثبته مبنی بر- ز
پس از دریافت تأییدیه توسط بانک پرینت تهیه و به همـراه (به صورت اینترنتی ریال )70.000(هفتاد هزار به مبلغ ینه مصاحبه مرحله اول پرداخت هز- ح

.)ارائه شودسایر مدارك خواسته شده

مرحله دومانتخاب
،اي تخصصـی و عقیـدتی  هـ جهـت شـرکت در مصـاحبه   شـرایط سـایر وامتیـازات مکتسـبه  باالترینبرابر نیاز بر اساس3تا در مصاحبه محلی افراد پذیرفته شده از

یکصـد و  و پرداخت مبلغ ) مرحله اول(با در دست داشتن مدارك فوق الذکر بایست دعوت به عمل خواهد آمد که ایشان میدر دهه سوم آذرماهطبق برنامه تنظیمی
پرینت پرداخت به همـراه   (در محل مصاحبه حضور به هم رسانندکرد د نخواهواریز به صورت اینترنتی مصاحبه مرحله دوم کههزینه بابتریال )120.000(بیست هزار 

).رائه گرددامدارك

سوممرحله انتخاب
، پـس از  انتخاب ودرنیمه اول بهمـن مـاه  نیاز واحد مربوطهبه تعداد مورد سوابق تجربی و اعالم شدهاساس شرایطبرباشندامتیازات الزم را کسب نمودهکهافرادي

.گردندخدمت معرفی میبدوجهت طی دوره آموزشیالزم هاياخذ تضمین
خواهد شد و ضمناً افـرادي کـه پـس    شوند کسرهزینه هاي دوره هاي آموزشی از اولین حقوق دریافتی افرادي که دوره را با موفقیت طی نموده و استخدام می% 5-
هـاي الزم  هاي مربوط را پرداخت نمایند که بدین منظور تضمینهاي دوره و سایر هزینهشوند مکلفند کلیه هزینهطی دوره از استخدام در سازمان سما منصرف میاز

.قبل از شرکت در دوره از کلیه افراد اخذ خواهد شد
دوره و بـر  درموفقیـت  در صـورت تلقی نخواهد شد و داوطلبان طبـق ضـوابط و مقـررات    افراد پذیرش نهائیدمت به منزلهخشرکت در دوره آموزشی بدو:وجهت

.شدخواهند به همکاري دعوتنیاز واحداساس 
دانش آموزان و یا دانشجویان در واحد متقاضی بـوده و در غیـر اینصـورت سـازمان     تعدادافزایش آمار منوط به پذیرش و بکارگیري افراد پس از طی مراحل فوق- 

.شدخواهدمستردبه درخواست متقاضیبناکه بکارگیري نشوند پذیرفته شدههاي پرداختی فردنخواهد داشت لیکن هزینهپذیرفته شدگانتعهدي در جذب

تذکرات مهم
اطالعـات در فـرم تکمیلـی   ثبـت  نمائید، رأساً اقدام به تکمیـل فـرم کنیـد زیـرا مسـئولیت      ها جهت تکمیل فرم مراجعه مینتیا کافیچنانچه به مراکز خصوصی- 1

.خواهد بودداوطلببر عهده 
.یدئرجات، آن را تأیید نماقبل از اقدام به تأیید اطالعات مندرج، آن را مجدداً مطالعه نموده و در صورت اطمینان از مندو پس از تکمیل فرم تقاضا - 2
گـردد تطبیـق مـدارك وي ایـن موضـوع محـرز     مصاحبه پـس از روزدرودرج نموده باشد)عمديسهوي یا(فرم تقاضا اطالعات نادرست چنانچه داوطلبی در- 3
.بودمسئولیت آن برعهده وي خواهدشد وجلسه مصاحبه محروم خواهدشرکت دراز
.شدآنان پذیرفته نخواهداینصورت هیچ عذري ازغیردربه همراه داشته باشندکلیه مدارك خود رامرحله اول و دوم مصاحبه در روز بایست داوطلبان می- 4

موظفنـد داوطلبـان  لـذا درج در سایت به داوطلب انجـام مـی شـود   ر هر مرحله از طریق با عنایت به اینکه اطالع رسانی درخصوص زمان برگزاري مصاحبه د:توجه
در زمـان مقـرر بـه منزلـه     به محل مصاحبه داوطلب مراجعه عدم.این آگهی به سایت سازمان مراجعه نمایندزمانهاي اعالم شده درنتایج درکسب اطالع ازجهت

.بودقابل پیگیري نخواهدهیچگونه اعتراضی وتلقی می گرددانصراف 
.خواهد شدحذف درخواستار ثبت نام کرده باشد، چنانچه داوطلبی اقدام به دو برا داردخودبا شماره ملیی شغلرستهیکبار ثبت نام درحقفقطهر داوطلب- 5
.شهر محل سکونت خود داوطلب شوندفقط برايمتقاضیان شودتوصیه میبنابراین،در سازمان انتقال از یک شهر به شهر دیگر وجود نداردچون - 6
طـرح  درثبـت نـام  آگهـی از مندرج دراینشرایط داشتن نصورت درداوطلبان محترم توجه نمایندسوي سازمان وجه ثبت نام ازاستردادامکانتوجه به عدمبا- 7

.خودداري نمایند
واحد به رسته شـغلی  کلیه افرادي که هم اکنون برطبق مجوزهاي سازمان سما به صورت قراردادي موقت همکاري می نمایند در صورت داشتن شرایط واعالم نیاز - 8

صورت عـدم شـرکت ادامـه همکـاري آنـان میسـر       آنها و تمایل به ادامه همکاري در سازمان سما الزم است با تکمیل فرم ثبت نام در این طرح  شرکت نمایند، در
.نخواهد بود

بدون رعایت شرط معـدل مربوطند با اخذ رضایت نامه از واحد می توان، همکاران شاغل در دانشگاه آزاد اسالمی که مایل به شرکت در طرح استخدام می باشند- 9
این افراد در مرحله اول انتخاب و در مصاحبه شرکت داده خواهند شد و در شرایط مسـاوي بـا دیگـر شـرکت کننـدگان اولویـت       .در طرح شرکت کنندو سقف سنی

را انتخاب نموده و در محل مربوطه شماره و تاریخ آخرین حکـم اسـتخدامی خـود را ثبـت     سابقه همکاري با سازمان سمامقتضی است این افراد فیلد . (خواهند داشت
)نمایند

یا به دلیـل عـدم   اند هاي انضباطی اخراج شـدهاند و به علت صدور حکم کمیتهافرادي که قبالً در واحدهاي تابعه دانشگاه آزاد اسالمی و سما مشغول به کار بوده- 10
.در این طرح شرکت کنندتوانند داد آنها تمدید نشده و با آنان تسویه حساب شده است نمیرضایت از عملکرد قرار

.خواهند داشتارجحیت شرایط مساوي و در انتخاب نهایی در )با ارائه مدارك معتبر(آنها فرزندان ایثارگران و، فرزندان شهدا- 11
لـیکن  ،شـوند استخدام در آن شهرستان توانند داوطلبنمی،تقاضا باشندموردشهرسما و واحد دانشگاه آزاد اسالمیحوزهکسانی که منسوبین آنها در استخدام- 12

یـا معاونـت سـما    دزفـول  متقاضی در حوزه واحد دانشـگاه  یکی از بستگان به عنوان مثال اگر . باشدهاي استان مجاز میدرخواست استخدام آنان براي سایر شهرستان
ـ آموزشی تابعهمراکزومذکورواحد  دزفـول هـاي تابعـه   باشـد، اجـازه ثبـت نـام جهـت مشـاغل حـوزه معاونـت سـما، مـدارس و آموزشـکده           کـار مـی  ه مشـغول ب
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.مشمولبراي افرادشهیدفرزنداسارت،مدت جبهه،خدمت دریدأیتارائه مدارك مثبته مبنی بر- ز
پس از دریافت تأییدیه توسط بانک پرینت تهیه و به همـراه (به صورت اینترنتی ریال )70.000(هفتاد هزار به مبلغ ینه مصاحبه مرحله اول پرداخت هز- ح

.)ارائه شودسایر مدارك خواسته شده

مرحله دومانتخاب
،اي تخصصـی و عقیـدتی  هـ جهـت شـرکت در مصـاحبه   شـرایط سـایر وامتیـازات مکتسـبه  باالترینبرابر نیاز بر اساس3تا در مصاحبه محلی افراد پذیرفته شده از

یکصـد و  و پرداخت مبلغ ) مرحله اول(با در دست داشتن مدارك فوق الذکر بایست دعوت به عمل خواهد آمد که ایشان میدر دهه سوم آذرماهطبق برنامه تنظیمی
پرینت پرداخت به همـراه   (در محل مصاحبه حضور به هم رسانندکرد د نخواهواریز به صورت اینترنتی مصاحبه مرحله دوم کههزینه بابتریال )120.000(بیست هزار 

).رائه گرددامدارك

سوممرحله انتخاب
، پـس از  انتخاب ودرنیمه اول بهمـن مـاه  نیاز واحد مربوطهبه تعداد مورد سوابق تجربی و اعالم شدهاساس شرایطبرباشندامتیازات الزم را کسب نمودهکهافرادي

.گردندخدمت معرفی میبدوجهت طی دوره آموزشیالزم هاياخذ تضمین
خواهد شد و ضمناً افـرادي کـه پـس    شوند کسرهزینه هاي دوره هاي آموزشی از اولین حقوق دریافتی افرادي که دوره را با موفقیت طی نموده و استخدام می% 5-
هـاي الزم  هاي مربوط را پرداخت نمایند که بدین منظور تضمینهاي دوره و سایر هزینهشوند مکلفند کلیه هزینهطی دوره از استخدام در سازمان سما منصرف میاز

.قبل از شرکت در دوره از کلیه افراد اخذ خواهد شد
دوره و بـر  درموفقیـت  در صـورت تلقی نخواهد شد و داوطلبان طبـق ضـوابط و مقـررات    افراد پذیرش نهائیدمت به منزلهخشرکت در دوره آموزشی بدو:وجهت

.شدخواهند به همکاري دعوتنیاز واحداساس 
دانش آموزان و یا دانشجویان در واحد متقاضی بـوده و در غیـر اینصـورت سـازمان     تعدادافزایش آمار منوط به پذیرش و بکارگیري افراد پس از طی مراحل فوق- 

.شدخواهدمستردبه درخواست متقاضیبناکه بکارگیري نشوند پذیرفته شدههاي پرداختی فردنخواهد داشت لیکن هزینهپذیرفته شدگانتعهدي در جذب

تذکرات مهم
اطالعـات در فـرم تکمیلـی   ثبـت  نمائید، رأساً اقدام به تکمیـل فـرم کنیـد زیـرا مسـئولیت      ها جهت تکمیل فرم مراجعه مینتیا کافیچنانچه به مراکز خصوصی- 1

.خواهد بودداوطلببر عهده 
.یدئرجات، آن را تأیید نماقبل از اقدام به تأیید اطالعات مندرج، آن را مجدداً مطالعه نموده و در صورت اطمینان از مندو پس از تکمیل فرم تقاضا - 2
گـردد تطبیـق مـدارك وي ایـن موضـوع محـرز     مصاحبه پـس از روزدرودرج نموده باشد)عمديسهوي یا(فرم تقاضا اطالعات نادرست چنانچه داوطلبی در- 3
.بودمسئولیت آن برعهده وي خواهدشد وجلسه مصاحبه محروم خواهدشرکت دراز
.شدآنان پذیرفته نخواهداینصورت هیچ عذري ازغیردربه همراه داشته باشندکلیه مدارك خود رامرحله اول و دوم مصاحبه در روز بایست داوطلبان می- 4

موظفنـد داوطلبـان  لـذا درج در سایت به داوطلب انجـام مـی شـود   ر هر مرحله از طریق با عنایت به اینکه اطالع رسانی درخصوص زمان برگزاري مصاحبه د:توجه
در زمـان مقـرر بـه منزلـه     به محل مصاحبه داوطلب مراجعه عدم.این آگهی به سایت سازمان مراجعه نمایندزمانهاي اعالم شده درنتایج درکسب اطالع ازجهت

.بودقابل پیگیري نخواهدهیچگونه اعتراضی وتلقی می گرددانصراف 
.خواهد شدحذف درخواستار ثبت نام کرده باشد، چنانچه داوطلبی اقدام به دو برا داردخودبا شماره ملیی شغلرستهیکبار ثبت نام درحقفقطهر داوطلب- 5
.شهر محل سکونت خود داوطلب شوندفقط برايمتقاضیان شودتوصیه میبنابراین،در سازمان انتقال از یک شهر به شهر دیگر وجود نداردچون - 6
طـرح  درثبـت نـام  آگهـی از مندرج دراینشرایط داشتن نصورت درداوطلبان محترم توجه نمایندسوي سازمان وجه ثبت نام ازاستردادامکانتوجه به عدمبا- 7

.خودداري نمایند
واحد به رسته شـغلی  کلیه افرادي که هم اکنون برطبق مجوزهاي سازمان سما به صورت قراردادي موقت همکاري می نمایند در صورت داشتن شرایط واعالم نیاز - 8

صورت عـدم شـرکت ادامـه همکـاري آنـان میسـر       آنها و تمایل به ادامه همکاري در سازمان سما الزم است با تکمیل فرم ثبت نام در این طرح  شرکت نمایند، در
.نخواهد بود

بدون رعایت شرط معـدل مربوطند با اخذ رضایت نامه از واحد می توان، همکاران شاغل در دانشگاه آزاد اسالمی که مایل به شرکت در طرح استخدام می باشند- 9
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لـیکن  ،شـوند استخدام در آن شهرستان توانند داوطلبنمی،تقاضا باشندموردشهرسما و واحد دانشگاه آزاد اسالمیحوزهکسانی که منسوبین آنها در استخدام- 12

یـا معاونـت سـما    دزفـول  متقاضی در حوزه واحد دانشـگاه  یکی از بستگان به عنوان مثال اگر . باشدهاي استان مجاز میدرخواست استخدام آنان براي سایر شهرستان
ـ آموزشی تابعهمراکزومذکورواحد  دزفـول هـاي تابعـه   باشـد، اجـازه ثبـت نـام جهـت مشـاغل حـوزه معاونـت سـما، مـدارس و آموزشـکده           کـار مـی  ه مشـغول ب

دوم
له 

رح
ب م

خا
انت

وم
ه س

رحل
ب م

خا
انت

هم
ت م

کرا
تذ

وم
ه س

رحل
ب م

خا
انت
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دائـی و همسـر و فرزنـدان آنـان    عمـو، عمـه، خالـه،    ؛ فرزند و همسر و فرزندان وي؛ منسوبین شامل پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر و فرزندان آنان.رانخواهد داشت
.باشدمیکارمندهاي مذکور مربوط به فرد پذیرفته شده و همسر وي با کارمند و همسرنسبتباشد،می
سـایت سـازمان بـه آدرس   در91مـاه  آبـان دهـه سـوم   در ) محلـی (اطالعیه مربـوط بـه پذیرفتـه شـدگان مرحلـۀ اول جهـت شـرکت در مصـاحبۀ بـومی          - 13

.orgsama-www.sazmanاعالم خواهد شد.
بـه عمـل  دعـوت سـازمان سـایت از طریـق 91مـاه  آذر سـوم دهـه  از پذیرفته شدگان مرحلۀ دوم به منظور شرکت در مصاحبه عقیدتی و تخصصی شغلی در- 14

.خواهد آمد
تـا در دورة آموزشـی  دعـوت بـه عمـل خواهـد آمـد      سـایت سـازمان   وتوسط واحدهاي مربوطـه 91ماه اول بهمندههسوم از پذیرفته شدگان دردر مرحلۀ - 15
برگزار خواهد شد شرکت نمایند و در صورت موفقیت در دوره بـا توجـه بـه مـوارد مطروحـه در شـیوه انتخـاب و بـه شـرط         ماهبهمننیمه دومدرخدمت کهبدو

واحـدهاي تابعـه منطقـه مربوطـه یـا     صورت نیازدروشدگمارده خواهندکاره ببه صورت قراردادي) مدارس سماـ آموزشکده(واحدهاي آموزشی سمابودندایر 
ـ      گـردد؛  اقدام میواحدهاي دیگریی آنان دربه تشخیص سازمان نسبت به جابجابناهاي شغلی دیگررسته صـورت قـرارداد  ه شـایان ذکـر اسـت سـازمان افـراد را ب

.خواهد شدتمدیدین واحد مورد تقاضا از عملکرد آنهامسئولقرارداد در صورت رضایتوبکارگیري خواهد نمودشش ماهه
ارسـال نماینـد  orgsama.-hemp@sazmanتوانند هرگونه پیشنهاد و یا انتقاد خود را از طریـق ایمیـل سـازمان بـه آدرس     کلیه داوطلبان در صورت تمایل می- 61

.تا پاسخ الزم در اسرع وقت به نشانی آنان ارسال شود

سازمان سـما
انسانیمنابع معاونت 
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واحـدهاي تابعـه منطقـه مربوطـه یـا     صورت نیازدروشدگمارده خواهندکاره ببه صورت قراردادي) مدارس سماـ آموزشکده(واحدهاي آموزشی سمابودندایر 
ـ      گـردد؛  اقدام میواحدهاي دیگریی آنان دربه تشخیص سازمان نسبت به جابجابناهاي شغلی دیگررسته صـورت قـرارداد  ه شـایان ذکـر اسـت سـازمان افـراد را ب

.خواهد شدتمدیدین واحد مورد تقاضا از عملکرد آنهامسئولقرارداد در صورت رضایتوبکارگیري خواهد نمودشش ماهه
ارسـال نماینـد  orgsama.-hemp@sazmanتوانند هرگونه پیشنهاد و یا انتقاد خود را از طریـق ایمیـل سـازمان بـه آدرس     کلیه داوطلبان در صورت تمایل می- 61

.تا پاسخ الزم در اسرع وقت به نشانی آنان ارسال شود

سازمان سـما
انسانیمنابع معاونت 



جدول اعالم نیاز مشاغل به تفکیک واحدهاي سما
نام واحد
کد واحد
زمزمزمزمزمزمزمزمکد شغل

101کارشناس برنامه ریزي خدمات آموزشی و امتحانات1

102کاردان برنامه ریزي خدمات آموزشی و امتحانات2

103کارشناس نظارت و ارزشیابی امور آموزشی، پژوهشی و فرهنگی3

104کارشناس امور پژوهشی وارتباط باصنعت4

105مربی راهنما5

107آموزگار6

110کارشناس تربیت بدنی7

113کارشناس امور دانشجویی و فارغ التحصیالن و مشمولین8

114کاردان امور دانشجویی و رفاهی9

115کارشناس گروه10

116کارشناس مشاوره11

****117کارشناس برنامه ریزي و نظارت و ارزشیابی امور فرهنگی و فوق برنامه12

118کاردان امور فرهنگی و فوق برنامه13

119کتابدار14

124کارشناس امور فرهنگی وفوق برنامه15

147کارشناس کارگاه رشته الکترونیک 16

بوشهر
عنوان شغلردیف

بهبهانفیروزآبادمرودشتاقلید
211

الرستان
3013208204248210

کازرون
206

بوشهر
210

معرف اعالم نیاز مرد یا زن می باشد. عالمت (**)



جدول اعالم نیاز مشاغل به تفکیک واحدهاي سما
نام واحد
کد واحد
زمزمزمزمزمزمزمزمکد شغل

بوشهر
عنوان شغلردیف

بهبهانفیروزآبادمرودشتاقلید
211

الرستان
3013208204248210

کازرون
206

بوشهر
210

148کارشناس کارگاه رشته الکتروتکنیک17

149کارشناس کارگاه رشته ساختمان18

152کارشناس کارگاه رشته کامپیوتر19

157کاردان یا تکنسین مواد و وسایل آموزشی رشته کامپیوتر20

159کارشناس امور آموزشی، پژوهشی و فرهنگی21

206کاردان تأسیسات رشته برق22

301کارشناس امور اداري23

302کارشناس رایانه24

303کاردان خدمات رایانه25

304مسئول دفتر وروابط عمومی26

305مسئول دبیرخانه27

*306متصدي امور دفتري، اپراتور و بایگانی28

307کارپرداز 29

*308حسابدار30

309کارشناس حسابرسی31

311آشپز32
معرف اعالم نیاز مرد یا زن می باشد. عالمت (**)



جدول اعالم نیاز مشاغل به تفکیک واحدهاي سما
نام واحد
کد واحد
زمزمزمزمزمزمزمزمکد شغل

بوشهر
عنوان شغلردیف

بهبهانفیروزآبادمرودشتاقلید
211

الرستان
3013208204248210

کازرون
206

بوشهر
210

312کارگر آشپزخانه33

*314خدمتگزار34

315باغبان35

316نگهبان36

317راننده37

339انباردار38

معرف اعالم نیاز مرد یا زن می باشد. عالمت (**)



جدول اعالم نیاز مشاغل به تفکیک واحدهاي سما
نام واحد
کد واحد
کد شغل

101کارشناس برنامه ریزي خدمات آموزشی و امتحانات1

102کاردان برنامه ریزي خدمات آموزشی و امتحانات2

103کارشناس نظارت و ارزشیابی امور آموزشی، پژوهشی و فرهنگی3

104کارشناس امور پژوهشی وارتباط باصنعت4

105مربی راهنما5

107آموزگار6

110کارشناس تربیت بدنی7

113کارشناس امور دانشجویی و فارغ التحصیالن و مشمولین8

114کاردان امور دانشجویی و رفاهی9

115کارشناس گروه10

116کارشناس مشاوره11

117کارشناس برنامه ریزي و نظارت و ارزشیابی امور فرهنگی و فوق برنامه12

118کاردان امور فرهنگی و فوق برنامه13

119کتابدار14

124کارشناس امور فرهنگی وفوق برنامه15

147کارشناس کارگاه رشته الکترونیک 16

عنوان شغلردیف
زمزمزمزمزمزمزمزم

*

****

2033024
تبریز
214 21830931313

سهنددبیرخانه سیزده تبریزخدابندهمرندمیاندوآبشیرازیاسوج
2093023

معرف اعالم نیاز مرد یا زن می باشد. عالمت (**)



جدول اعالم نیاز مشاغل به تفکیک واحدهاي سما
نام واحد
کد واحد
کد شغل

101کارشناس برنامه ریزي خدمات آموزشی و امتحانات1

عنوان شغلردیف

148کارشناس کارگاه رشته الکتروتکنیک17

149کارشناس کارگاه رشته ساختمان18

152کارشناس کارگاه رشته کامپیوتر19

157کاردان یا تکنسین مواد و وسایل آموزشی رشته کامپیوتر20

159کارشناس امور آموزشی، پژوهشی و فرهنگی21

206کاردان تأسیسات رشته برق22

301کارشناس امور اداري23

302کارشناس رایانه24

303کاردان خدمات رایانه25

304مسئول دفتر وروابط عمومی26

305مسئول دبیرخانه27

306متصدي امور دفتري، اپراتور و بایگانی28

307کارپرداز 29

308حسابدار30

309کارشناس حسابرسی31

311آشپز32

زمزمزمزمزمزمزمزم
2033024

تبریز
214 21830931313

سهنددبیرخانه سیزده تبریزخدابندهمرندمیاندوآبشیرازیاسوج
2093023

*

*

*

معرف اعالم نیاز مرد یا زن می باشد. عالمت (**)



جدول اعالم نیاز مشاغل به تفکیک واحدهاي سما
نام واحد
کد واحد
کد شغل

101کارشناس برنامه ریزي خدمات آموزشی و امتحانات1

عنوان شغلردیف

312کارگر آشپزخانه33

314خدمتگزار34

315باغبان35

316نگهبان36

317راننده37

339انباردار38

زمزمزمزمزمزمزمزم
2033024

تبریز
214 21830931313

سهنددبیرخانه سیزده تبریزخدابندهمرندمیاندوآبشیرازیاسوج
2093023

**

*

معرف اعالم نیاز مرد یا زن می باشد. عالمت (**)



جدول اعالم نیاز مشاغل به تفکیک واحدهاي سما
نام واحد
کد واحد
کد شغل

101کارشناس برنامه ریزي خدمات آموزشی و امتحانات1

102کاردان برنامه ریزي خدمات آموزشی و امتحانات2

103کارشناس نظارت و ارزشیابی امور آموزشی، پژوهشی و فرهنگی3

104کارشناس امور پژوهشی وارتباط باصنعت4

105مربی راهنما5

107آموزگار6

110کارشناس تربیت بدنی7

113کارشناس امور دانشجویی و فارغ التحصیالن و مشمولین8

114کاردان امور دانشجویی و رفاهی9

115کارشناس گروه10

116کارشناس مشاوره11

117کارشناس برنامه ریزي و نظارت و ارزشیابی امور فرهنگی و فوق برنامه12

118کاردان امور فرهنگی و فوق برنامه13

119کتابدار14

124کارشناس امور فرهنگی وفوق برنامه15

147کارشناس کارگاه رشته الکترونیک 16

عنوان شغلردیف
زمزمزمزمزمزمزمزم

*

*

******

**

دبیرخانه دو ارومیه

2222
سراب
3025

مرند
218

بناب
213219221

زنجانمراغهارومیه خوي
3022222

معرف اعالم نیاز مرد یا زن می باشد. عالمت (**)



جدول اعالم نیاز مشاغل به تفکیک واحدهاي سما
نام واحد
کد واحد
کد شغل

101کارشناس برنامه ریزي خدمات آموزشی و امتحانات1

عنوان شغلردیف

148کارشناس کارگاه رشته الکتروتکنیک17

149کارشناس کارگاه رشته ساختمان18

152کارشناس کارگاه رشته کامپیوتر19

157کاردان یا تکنسین مواد و وسایل آموزشی رشته کامپیوتر20

159کارشناس امور آموزشی، پژوهشی و فرهنگی21

206کاردان تأسیسات رشته برق22

301کارشناس امور اداري23

302کارشناس رایانه24

303کاردان خدمات رایانه25

304مسئول دفتر وروابط عمومی26

305مسئول دبیرخانه27

306متصدي امور دفتري، اپراتور و بایگانی28

307کارپرداز 29

308حسابدار30

309کارشناس حسابرسی31

311آشپز32

زمزمزمزمزمزمزمزم

دبیرخانه دو ارومیه

2222
سراب
3025

مرند
218

بناب
213219221

زنجانمراغهارومیه خوي
3022222

*

*

*

*
معرف اعالم نیاز مرد یا زن می باشد. عالمت (**)



جدول اعالم نیاز مشاغل به تفکیک واحدهاي سما
نام واحد
کد واحد
کد شغل

101کارشناس برنامه ریزي خدمات آموزشی و امتحانات1

عنوان شغلردیف

312کارگر آشپزخانه33

314خدمتگزار34

315باغبان35

316نگهبان36

317راننده37

339انباردار38

زمزمزمزمزمزمزمزم

دبیرخانه دو ارومیه

2222
سراب
3025

مرند
218

بناب
213219221

زنجانمراغهارومیه خوي
3022222

*

**

معرف اعالم نیاز مرد یا زن می باشد. عالمت (**)



جدول اعالم نیاز مشاغل به تفکیک واحدهاي سما
نام واحد
کد واحد
کد شغل

101کارشناس برنامه ریزي خدمات آموزشی و امتحانات1

102کاردان برنامه ریزي خدمات آموزشی و امتحانات2

103کارشناس نظارت و ارزشیابی امور آموزشی، پژوهشی و فرهنگی3

104کارشناس امور پژوهشی وارتباط باصنعت4

105مربی راهنما5

107آموزگار6

110کارشناس تربیت بدنی7

113کارشناس امور دانشجویی و فارغ التحصیالن و مشمولین8

114کاردان امور دانشجویی و رفاهی9

115کارشناس گروه10

116کارشناس مشاوره11

117کارشناس برنامه ریزي و نظارت و ارزشیابی امور فرهنگی و فوق برنامه12

118کاردان امور فرهنگی و فوق برنامه13

119کتابدار14

124کارشناس امور فرهنگی وفوق برنامه15

147کارشناس کارگاه رشته الکترونیک 16

عنوان شغلردیف
زمزمزمزمزمزمزمزم

*

**

*

223
چالوس

30572153333225
آیت اله آملیتنکابنساري دبیرخانه منطقه سهابهرپارس آباد مغان ممقان

2243032228

معرف اعالم نیاز مرد یا زن می باشد. عالمت (**)



جدول اعالم نیاز مشاغل به تفکیک واحدهاي سما
نام واحد
کد واحد
کد شغل

101کارشناس برنامه ریزي خدمات آموزشی و امتحانات1

عنوان شغلردیف

148کارشناس کارگاه رشته الکتروتکنیک17

149کارشناس کارگاه رشته ساختمان18

152کارشناس کارگاه رشته کامپیوتر19

157کاردان یا تکنسین مواد و وسایل آموزشی رشته کامپیوتر20

159کارشناس امور آموزشی، پژوهشی و فرهنگی21

206کاردان تأسیسات رشته برق22

301کارشناس امور اداري23

302کارشناس رایانه24

303کاردان خدمات رایانه25

304مسئول دفتر وروابط عمومی26

305مسئول دبیرخانه27

306متصدي امور دفتري، اپراتور و بایگانی28

307کارپرداز 29

308حسابدار30

309کارشناس حسابرسی31

311آشپز32

زمزمزمزمزمزمزمزم
223

چالوس
30572153333225

آیت اله آملیتنکابنساري دبیرخانه منطقه سهابهرپارس آباد مغان ممقان
2243032228

*

*

معرف اعالم نیاز مرد یا زن می باشد. عالمت (**)



جدول اعالم نیاز مشاغل به تفکیک واحدهاي سما
نام واحد
کد واحد
کد شغل

101کارشناس برنامه ریزي خدمات آموزشی و امتحانات1

عنوان شغلردیف

312کارگر آشپزخانه33

314خدمتگزار34

315باغبان35

316نگهبان36

317راننده37

339انباردار38

زمزمزمزمزمزمزمزم
223

چالوس
30572153333225

آیت اله آملیتنکابنساري دبیرخانه منطقه سهابهرپارس آباد مغان ممقان
2243032228

*

***

معرف اعالم نیاز مرد یا زن می باشد. عالمت (**)



جدول اعالم نیاز مشاغل به تفکیک واحدهاي سما
نام واحد
کد واحد
کد شغل

101کارشناس برنامه ریزي خدمات آموزشی و امتحانات1

102کاردان برنامه ریزي خدمات آموزشی و امتحانات2

103کارشناس نظارت و ارزشیابی امور آموزشی، پژوهشی و فرهنگی3

104کارشناس امور پژوهشی وارتباط باصنعت4

105مربی راهنما5

107آموزگار6

110کارشناس تربیت بدنی7

113کارشناس امور دانشجویی و فارغ التحصیالن و مشمولین8

114کاردان امور دانشجویی و رفاهی9

115کارشناس گروه10

116کارشناس مشاوره11

117کارشناس برنامه ریزي و نظارت و ارزشیابی امور فرهنگی و فوق برنامه12

118کاردان امور فرهنگی و فوق برنامه13

119کتابدار14

124کارشناس امور فرهنگی وفوق برنامه15

147کارشناس کارگاه رشته الکترونیک 16

عنوان شغلردیف
زمزمزمزمزمزمزمزم

**

**

**

*

********

*

خمینی شهر
237

خوراسگان
235

مهاباد
216

خرم آبادمالیرنجف آباد
2363052238

بروجردساوه
241240

معرف اعالم نیاز مرد یا زن می باشد. عالمت (**)



جدول اعالم نیاز مشاغل به تفکیک واحدهاي سما
نام واحد
کد واحد
کد شغل

101کارشناس برنامه ریزي خدمات آموزشی و امتحانات1

عنوان شغلردیف

148کارشناس کارگاه رشته الکتروتکنیک17

149کارشناس کارگاه رشته ساختمان18

152کارشناس کارگاه رشته کامپیوتر19

157کاردان یا تکنسین مواد و وسایل آموزشی رشته کامپیوتر20

159کارشناس امور آموزشی، پژوهشی و فرهنگی21

206کاردان تأسیسات رشته برق22

301کارشناس امور اداري23

302کارشناس رایانه24

303کاردان خدمات رایانه25

304مسئول دفتر وروابط عمومی26

305مسئول دبیرخانه27

306متصدي امور دفتري، اپراتور و بایگانی28

307کارپرداز 29

308حسابدار30

309کارشناس حسابرسی31

311آشپز32

زمزمزمزمزمزمزمزم

خمینی شهر
237

خوراسگان
235

مهاباد
216

خرم آبادمالیرنجف آباد
2363052238

بروجردساوه
241240

*

*

*

**

*

معرف اعالم نیاز مرد یا زن می باشد. عالمت (**)



جدول اعالم نیاز مشاغل به تفکیک واحدهاي سما
نام واحد
کد واحد
کد شغل

101کارشناس برنامه ریزي خدمات آموزشی و امتحانات1

عنوان شغلردیف

312کارگر آشپزخانه33

314خدمتگزار34

315باغبان35

316نگهبان36

317راننده37

339انباردار38

زمزمزمزمزمزمزمزم

خمینی شهر
237

خوراسگان
235

مهاباد
216

خرم آبادمالیرنجف آباد
2363052238

بروجردساوه
241240

**

*

*

معرف اعالم نیاز مرد یا زن می باشد. عالمت (**)



جدول اعالم نیاز مشاغل به تفکیک واحدهاي سما
نام واحد
کد واحد
کد شغل

101کارشناس برنامه ریزي خدمات آموزشی و امتحانات1

102کاردان برنامه ریزي خدمات آموزشی و امتحانات2

103کارشناس نظارت و ارزشیابی امور آموزشی، پژوهشی و فرهنگی3

104کارشناس امور پژوهشی وارتباط باصنعت4

105مربی راهنما5

107آموزگار6

110کارشناس تربیت بدنی7

113کارشناس امور دانشجویی و فارغ التحصیالن و مشمولین8

114کاردان امور دانشجویی و رفاهی9

115کارشناس گروه10

116کارشناس مشاوره11

117کارشناس برنامه ریزي و نظارت و ارزشیابی امور فرهنگی و فوق برنامه12

118کاردان امور فرهنگی و فوق برنامه13

119کتابدار14

124کارشناس امور فرهنگی وفوق برنامه15

147کارشناس کارگاه رشته الکترونیک 16

عنوان شغلردیف
زمزمزمزمزمزمزمزم

**

*

********

اراك
239

ایذه
3065

شوشترامیدیهمسجدسلیمان
666624530613063

محالت
243

اهواز
249

دبیرخانه شش اهواز

معرف اعالم نیاز مرد یا زن می باشد. عالمت (**)



جدول اعالم نیاز مشاغل به تفکیک واحدهاي سما
نام واحد
کد واحد
کد شغل

101کارشناس برنامه ریزي خدمات آموزشی و امتحانات1

عنوان شغلردیف

148کارشناس کارگاه رشته الکتروتکنیک17

149کارشناس کارگاه رشته ساختمان18

152کارشناس کارگاه رشته کامپیوتر19

157کاردان یا تکنسین مواد و وسایل آموزشی رشته کامپیوتر20

159کارشناس امور آموزشی، پژوهشی و فرهنگی21

206کاردان تأسیسات رشته برق22

301کارشناس امور اداري23

302کارشناس رایانه24

303کاردان خدمات رایانه25

304مسئول دفتر وروابط عمومی26

305مسئول دبیرخانه27

306متصدي امور دفتري، اپراتور و بایگانی28

307کارپرداز 29

308حسابدار30

309کارشناس حسابرسی31

311آشپز32

زمزمزمزمزمزمزمزم

اراك
239

ایذه
3065

شوشترامیدیهمسجدسلیمان
666624530613063

محالت
243

اهواز
249

دبیرخانه شش اهواز

*

*

*

*

معرف اعالم نیاز مرد یا زن می باشد. عالمت (**)



جدول اعالم نیاز مشاغل به تفکیک واحدهاي سما
نام واحد
کد واحد
کد شغل

101کارشناس برنامه ریزي خدمات آموزشی و امتحانات1

عنوان شغلردیف

312کارگر آشپزخانه33

314خدمتگزار34

315باغبان35

316نگهبان36

317راننده37

339انباردار38

زمزمزمزمزمزمزمزم

اراك
239

ایذه
3065

شوشترامیدیهمسجدسلیمان
666624530613063

محالت
243

اهواز
249

دبیرخانه شش اهواز

**

*

معرف اعالم نیاز مرد یا زن می باشد. عالمت (**)



جدول اعالم نیاز مشاغل به تفکیک واحدهاي سما
نام واحد
کد واحد
کد شغل

101کارشناس برنامه ریزي خدمات آموزشی و امتحانات1

102کاردان برنامه ریزي خدمات آموزشی و امتحانات2

103کارشناس نظارت و ارزشیابی امور آموزشی، پژوهشی و فرهنگی3

104کارشناس امور پژوهشی وارتباط باصنعت4

105مربی راهنما5

107آموزگار6

110کارشناس تربیت بدنی7

113کارشناس امور دانشجویی و فارغ التحصیالن و مشمولین8

114کاردان امور دانشجویی و رفاهی9

115کارشناس گروه10

116کارشناس مشاوره11

117کارشناس برنامه ریزي و نظارت و ارزشیابی امور فرهنگی و فوق برنامه12

118کاردان امور فرهنگی و فوق برنامه13

119کتابدار14

124کارشناس امور فرهنگی وفوق برنامه15

147کارشناس کارگاه رشته الکترونیک 16

عنوان شغلردیف
زمزمزمزمزمزمزمزم

*

*

*

*

*

******

*

سوسنگرد
3062

قشمکرماندزفول یزدکهنوجبندرعباس ماهشهر
258 246247250254252253

معرف اعالم نیاز مرد یا زن می باشد. عالمت (**)



جدول اعالم نیاز مشاغل به تفکیک واحدهاي سما
نام واحد
کد واحد
کد شغل

101کارشناس برنامه ریزي خدمات آموزشی و امتحانات1

عنوان شغلردیف

148کارشناس کارگاه رشته الکتروتکنیک17

149کارشناس کارگاه رشته ساختمان18

152کارشناس کارگاه رشته کامپیوتر19

157کاردان یا تکنسین مواد و وسایل آموزشی رشته کامپیوتر20

159کارشناس امور آموزشی، پژوهشی و فرهنگی21

206کاردان تأسیسات رشته برق22

301کارشناس امور اداري23

302کارشناس رایانه24

303کاردان خدمات رایانه25

304مسئول دفتر وروابط عمومی26

305مسئول دبیرخانه27

306متصدي امور دفتري، اپراتور و بایگانی28

307کارپرداز 29

308حسابدار30

309کارشناس حسابرسی31

311آشپز32

زمزمزمزمزمزمزمزم

سوسنگرد
3062

قشمکرماندزفول یزدکهنوجبندرعباس ماهشهر
258 246247250254252253

*

*

*

*

*

**

*

معرف اعالم نیاز مرد یا زن می باشد. عالمت (**)



جدول اعالم نیاز مشاغل به تفکیک واحدهاي سما
نام واحد
کد واحد
کد شغل

101کارشناس برنامه ریزي خدمات آموزشی و امتحانات1

عنوان شغلردیف

312کارگر آشپزخانه33

314خدمتگزار34

315باغبان35

316نگهبان36

317راننده37

339انباردار38

زمزمزمزمزمزمزمزم

سوسنگرد
3062

قشمکرماندزفول یزدکهنوجبندرعباس ماهشهر
258 246247250254252253

*

***

*

معرف اعالم نیاز مرد یا زن می باشد. عالمت (**)



جدول اعالم نیاز مشاغل به تفکیک واحدهاي سما
نام واحد
کد واحد
کد شغل

101کارشناس برنامه ریزي خدمات آموزشی و امتحانات1

102کاردان برنامه ریزي خدمات آموزشی و امتحانات2

103کارشناس نظارت و ارزشیابی امور آموزشی، پژوهشی و فرهنگی3

104کارشناس امور پژوهشی وارتباط باصنعت4

105مربی راهنما5

107آموزگار6

110کارشناس تربیت بدنی7

113کارشناس امور دانشجویی و فارغ التحصیالن و مشمولین8

114کاردان امور دانشجویی و رفاهی9

115کارشناس گروه10

116کارشناس مشاوره11

117کارشناس برنامه ریزي و نظارت و ارزشیابی امور فرهنگی و فوق برنامه12

118کاردان امور فرهنگی و فوق برنامه13

119کتابدار14

124کارشناس امور فرهنگی وفوق برنامه15

147کارشناس کارگاه رشته الکترونیک 16

عنوان شغلردیف
زمزمزمزمزمزمزمزم

*

*

*

*****

*

*

*

*

تهران- ستاديقمتاکستاندماوندجیرفت تهران- معاونت مدارس تهران-جنت آبادرودهن

30892623086260 25130883084 261

معرف اعالم نیاز مرد یا زن می باشد. عالمت (**)



جدول اعالم نیاز مشاغل به تفکیک واحدهاي سما
نام واحد
کد واحد
کد شغل

101کارشناس برنامه ریزي خدمات آموزشی و امتحانات1

عنوان شغلردیف

148کارشناس کارگاه رشته الکتروتکنیک17

149کارشناس کارگاه رشته ساختمان18

152کارشناس کارگاه رشته کامپیوتر19

157کاردان یا تکنسین مواد و وسایل آموزشی رشته کامپیوتر20

159کارشناس امور آموزشی، پژوهشی و فرهنگی21

206کاردان تأسیسات رشته برق22

301کارشناس امور اداري23

302کارشناس رایانه24

303کاردان خدمات رایانه25

304مسئول دفتر وروابط عمومی26

305مسئول دبیرخانه27

306متصدي امور دفتري، اپراتور و بایگانی28

307کارپرداز 29

308حسابدار30

309کارشناس حسابرسی31

311آشپز32

زمزمزمزمزمزمزمزم

تهران- ستاديقمتاکستاندماوندجیرفت تهران- معاونت مدارس تهران-جنت آبادرودهن

30892623086260 25130883084 261

*

**

*

****

*

*
معرف اعالم نیاز مرد یا زن می باشد. عالمت (**)



جدول اعالم نیاز مشاغل به تفکیک واحدهاي سما
نام واحد
کد واحد
کد شغل

101کارشناس برنامه ریزي خدمات آموزشی و امتحانات1

عنوان شغلردیف

312کارگر آشپزخانه33

314خدمتگزار34

315باغبان35

316نگهبان36

317راننده37

339انباردار38

زمزمزمزمزمزمزمزم

تهران- ستاديقمتاکستاندماوندجیرفت تهران- معاونت مدارس تهران-جنت آبادرودهن

30892623086260 25130883084 261

*

******

*****

*

معرف اعالم نیاز مرد یا زن می باشد. عالمت (**)



جدول اعالم نیاز مشاغل به تفکیک واحدهاي سما
نام واحد
کد واحد
کد شغل

101کارشناس برنامه ریزي خدمات آموزشی و امتحانات1

102کاردان برنامه ریزي خدمات آموزشی و امتحانات2

103کارشناس نظارت و ارزشیابی امور آموزشی، پژوهشی و فرهنگی3

104کارشناس امور پژوهشی وارتباط باصنعت4

105مربی راهنما5

107آموزگار6

110کارشناس تربیت بدنی7

113کارشناس امور دانشجویی و فارغ التحصیالن و مشمولین8

114کاردان امور دانشجویی و رفاهی9

115کارشناس گروه10

116کارشناس مشاوره11

117کارشناس برنامه ریزي و نظارت و ارزشیابی امور فرهنگی و فوق برنامه12

118کاردان امور فرهنگی و فوق برنامه13

119کتابدار14

124کارشناس امور فرهنگی وفوق برنامه15

147کارشناس کارگاه رشته الکترونیک 16

عنوان شغلردیف
زمزمزمزمزمزمزمزم

*

*

*

*******

**

پاکدشت
3083

تربت حیدریه
272

کاشمربجنوردبیرجند ورامین
259274901267

تهران- اندیشه
3085

اسالمشهر
3081

معرف اعالم نیاز مرد یا زن می باشد. عالمت (**)



جدول اعالم نیاز مشاغل به تفکیک واحدهاي سما
نام واحد
کد واحد
کد شغل

101کارشناس برنامه ریزي خدمات آموزشی و امتحانات1

عنوان شغلردیف

148کارشناس کارگاه رشته الکتروتکنیک17

149کارشناس کارگاه رشته ساختمان18

152کارشناس کارگاه رشته کامپیوتر19

157کاردان یا تکنسین مواد و وسایل آموزشی رشته کامپیوتر20

159کارشناس امور آموزشی، پژوهشی و فرهنگی21

206کاردان تأسیسات رشته برق22

301کارشناس امور اداري23

302کارشناس رایانه24

303کاردان خدمات رایانه25

304مسئول دفتر وروابط عمومی26

305مسئول دبیرخانه27

306متصدي امور دفتري، اپراتور و بایگانی28

307کارپرداز 29

308حسابدار30

309کارشناس حسابرسی31

311آشپز32

زمزمزمزمزمزمزمزم

پاکدشت
3083

تربت حیدریه
272

کاشمربجنوردبیرجند ورامین
259274901267

تهران- اندیشه
3085

اسالمشهر
3081

*

*

**

*

*

معرف اعالم نیاز مرد یا زن می باشد. عالمت (**)



جدول اعالم نیاز مشاغل به تفکیک واحدهاي سما
نام واحد
کد واحد
کد شغل

101کارشناس برنامه ریزي خدمات آموزشی و امتحانات1

عنوان شغلردیف

312کارگر آشپزخانه33

314خدمتگزار34

315باغبان35

316نگهبان36

317راننده37

339انباردار38

زمزمزمزمزمزمزمزم

پاکدشت
3083

تربت حیدریه
272

کاشمربجنوردبیرجند ورامین
259274901267

تهران- اندیشه
3085

اسالمشهر
3081

*

*

*

*

معرف اعالم نیاز مرد یا زن می باشد. عالمت (**)



جدول اعالم نیاز مشاغل به تفکیک واحدهاي سما
نام واحد
کد واحد
کد شغل

101کارشناس برنامه ریزي خدمات آموزشی و امتحانات1

102کاردان برنامه ریزي خدمات آموزشی و امتحانات2

103کارشناس نظارت و ارزشیابی امور آموزشی، پژوهشی و فرهنگی3

104کارشناس امور پژوهشی وارتباط باصنعت4

105مربی راهنما5

107آموزگار6

110کارشناس تربیت بدنی7

113کارشناس امور دانشجویی و فارغ التحصیالن و مشمولین8

114کاردان امور دانشجویی و رفاهی9

115کارشناس گروه10

116کارشناس مشاوره11

117کارشناس برنامه ریزي و نظارت و ارزشیابی امور فرهنگی و فوق برنامه12

118کاردان امور فرهنگی و فوق برنامه13

119کتابدار14

124کارشناس امور فرهنگی وفوق برنامه15

147کارشناس کارگاه رشته الکترونیک 16

عنوان شغلردیف
زمزمزمزمزمزمزمزم

*

*****

*

تربت جام
273

سنندجعلی آباد کتولشاهرود گرمسارسمنانمشهدنیشابور
2752772762303112 264265

معرف اعالم نیاز مرد یا زن می باشد. عالمت (**)



جدول اعالم نیاز مشاغل به تفکیک واحدهاي سما
نام واحد
کد واحد
کد شغل

101کارشناس برنامه ریزي خدمات آموزشی و امتحانات1

عنوان شغلردیف

148کارشناس کارگاه رشته الکتروتکنیک17

149کارشناس کارگاه رشته ساختمان18

152کارشناس کارگاه رشته کامپیوتر19

157کاردان یا تکنسین مواد و وسایل آموزشی رشته کامپیوتر20

159کارشناس امور آموزشی، پژوهشی و فرهنگی21

206کاردان تأسیسات رشته برق22

301کارشناس امور اداري23

302کارشناس رایانه24

303کاردان خدمات رایانه25

304مسئول دفتر وروابط عمومی26

305مسئول دبیرخانه27

306متصدي امور دفتري، اپراتور و بایگانی28

307کارپرداز 29

308حسابدار30

309کارشناس حسابرسی31

311آشپز32

زمزمزمزمزمزمزمزم

تربت جام
273

سنندجعلی آباد کتولشاهرود گرمسارسمنانمشهدنیشابور
2752772762303112 264265

معرف اعالم نیاز مرد یا زن می باشد. عالمت (**)



جدول اعالم نیاز مشاغل به تفکیک واحدهاي سما
نام واحد
کد واحد
کد شغل

101کارشناس برنامه ریزي خدمات آموزشی و امتحانات1

عنوان شغلردیف

312کارگر آشپزخانه33

314خدمتگزار34

315باغبان35

316نگهبان36

317راننده37

339انباردار38

زمزمزمزمزمزمزمزم

تربت جام
273

سنندجعلی آباد کتولشاهرود گرمسارسمنانمشهدنیشابور
2752772762303112 264265

**

معرف اعالم نیاز مرد یا زن می باشد. عالمت (**)



جدول اعالم نیاز مشاغل به تفکیک واحدهاي سما
نام واحد
کد واحد
کد شغل

101کارشناس برنامه ریزي خدمات آموزشی و امتحانات1

102کاردان برنامه ریزي خدمات آموزشی و امتحانات2

103کارشناس نظارت و ارزشیابی امور آموزشی، پژوهشی و فرهنگی3

104کارشناس امور پژوهشی وارتباط باصنعت4

105مربی راهنما5

107آموزگار6

110کارشناس تربیت بدنی7

113کارشناس امور دانشجویی و فارغ التحصیالن و مشمولین8

114کاردان امور دانشجویی و رفاهی9

115کارشناس گروه10

116کارشناس مشاوره11

117کارشناس برنامه ریزي و نظارت و ارزشیابی امور فرهنگی و فوق برنامه12

118کاردان امور فرهنگی و فوق برنامه13

119کتابدار14

124کارشناس امور فرهنگی وفوق برنامه15

147کارشناس کارگاه رشته الکترونیک 16

عنوان شغلردیف
زمزمزمزمزمزمزمزم

*

*

*****

قائمشهر
279

آستارا
3031

تالش
3033

الهیجانبندرانزلی گچسارانایالمکرمانشاه
231229 24231113012

معرف اعالم نیاز مرد یا زن می باشد. عالمت (**)



جدول اعالم نیاز مشاغل به تفکیک واحدهاي سما
نام واحد
کد واحد
کد شغل

101کارشناس برنامه ریزي خدمات آموزشی و امتحانات1

عنوان شغلردیف

148کارشناس کارگاه رشته الکتروتکنیک17

149کارشناس کارگاه رشته ساختمان18

152کارشناس کارگاه رشته کامپیوتر19

157کاردان یا تکنسین مواد و وسایل آموزشی رشته کامپیوتر20

159کارشناس امور آموزشی، پژوهشی و فرهنگی21

206کاردان تأسیسات رشته برق22

301کارشناس امور اداري23

302کارشناس رایانه24

303کاردان خدمات رایانه25

304مسئول دفتر وروابط عمومی26

305مسئول دبیرخانه27

306متصدي امور دفتري، اپراتور و بایگانی28

307کارپرداز 29

308حسابدار30

309کارشناس حسابرسی31

311آشپز32
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جدول اعالم نیاز مشاغل به تفکیک واحدهاي سما
نام واحد
کد واحد
کد شغل

101کارشناس برنامه ریزي خدمات آموزشی و امتحانات1

عنوان شغلردیف

312کارگر آشپزخانه33

314خدمتگزار34

315باغبان35

316نگهبان36

317راننده37

339انباردار38
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معرف اعالم نیاز مرد یا زن می باشد. عالمت (**)



جدول اعالم نیاز مشاغل به تفکیک واحدهاي سما
نام واحد
کد واحد
کد شغل

101کارشناس برنامه ریزي خدمات آموزشی و امتحانات1

102کاردان برنامه ریزي خدمات آموزشی و امتحانات2

103کارشناس نظارت و ارزشیابی امور آموزشی، پژوهشی و فرهنگی3

104کارشناس امور پژوهشی وارتباط باصنعت4

105مربی راهنما5

107آموزگار6

110کارشناس تربیت بدنی7

113کارشناس امور دانشجویی و فارغ التحصیالن و مشمولین8

114کاردان امور دانشجویی و رفاهی9

115کارشناس گروه10

116کارشناس مشاوره11

117کارشناس برنامه ریزي و نظارت و ارزشیابی امور فرهنگی و فوق برنامه12

118کاردان امور فرهنگی و فوق برنامه13

119کتابدار14

124کارشناس امور فرهنگی وفوق برنامه15

147کارشناس کارگاه رشته الکترونیک 16

عنوان شغلردیف

معرف اعالم نیاز مرد یا زن می باشد. عالمت (**)



جدول اعالم نیاز مشاغل به تفکیک واحدهاي سما
نام واحد
کد واحد
کد شغل

101کارشناس برنامه ریزي خدمات آموزشی و امتحانات1

عنوان شغلردیف

148کارشناس کارگاه رشته الکتروتکنیک17

149کارشناس کارگاه رشته ساختمان18

152کارشناس کارگاه رشته کامپیوتر19

157کاردان یا تکنسین مواد و وسایل آموزشی رشته کامپیوتر20

159کارشناس امور آموزشی، پژوهشی و فرهنگی21

206کاردان تأسیسات رشته برق22

301کارشناس امور اداري23

302کارشناس رایانه24

303کاردان خدمات رایانه25

304مسئول دفتر وروابط عمومی26

305مسئول دبیرخانه27

306متصدي امور دفتري، اپراتور و بایگانی28

307کارپرداز 29

308حسابدار30

309کارشناس حسابرسی31

311آشپز32
معرف اعالم نیاز مرد یا زن می باشد. عالمت (**)



جدول اعالم نیاز مشاغل به تفکیک واحدهاي سما
نام واحد
کد واحد
کد شغل

101کارشناس برنامه ریزي خدمات آموزشی و امتحانات1

عنوان شغلردیف

312کارگر آشپزخانه33

314خدمتگزار34

315باغبان35

316نگهبان36

317راننده37

339انباردار38

معرف اعالم نیاز مرد یا زن می باشد. عالمت (**)



جدول عناوین و کدهاي شغلی با حداقل مدرك تحصیلی مورد نیاز به ترتیب اولویت 

به استثناي رشته هاي کشاورزي و علوم دامی)لیسانس مدیریت و برنامه ریزي آموزشی، علوم پایه و فنی و مهندسی(

فوق لیسانس
برنامه ریزي آموزشی، مدیریت آموزشی، مدیریت و برنامه ریزي آموزش عالی، مجموعه شیمی، مجموعه فیزیک، مجموعه ریاضی، 

سازه)،  برق(الکترونیک، مخابرات، قدرت، کنترل)، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مدیریت سیستم و بهره وري، مهندسی عمران(
ساخت و تولید)، مهندسی فنآوري اطالعات(IT)، نرم افزار مدیریت و ساخت، مکانیک(

به استثناي رشته هاي کشاورزي و علوم دامی)فوق دیپلم102کاردان برنامه ریزي خدمات آموزشی و امتحانات2 فنی و حرفه اي (

به استثناي رشته هاي کشاورزي و علوم دامی)لیسانس مدیریت و برنامه ریزي آموزشی، علوم پایه و فنی و مهندسی(

فوق لیسانس
برنامه ریزي آموزشی، مدیریت آموزشی، مدیریت و برنامه ریزي آموزش عالی، مدیریت فرهنگی، مجموعه شیمی، مجموعه فیزیک، 

مجموعه ریاضی، برق(الکترونیک، مخابرات، قدرت، کنترل)، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مدیریت سیستم و بهره وري، 
ساخت و تولید)، مهندسی فنآوري اطالعات(IT)، نرم افزار سازه)، مدیریت و ساخت، مکانیک( مهندسی عمران(

به استثناي رشته هاي کشاورزي و علوم دامی)، علوم پایهلیسانس فنی و مهندسی (

فوق لیسانس
مجموعه ریاضی، مجموعه فیزیک، مجموعه شیمی، برق(الکترونیک، مخابرات، قدرت، کنترل)، مهندسی شیمی، مهندسی 

ساخت و تولید)، مهندسی فنآوري  سازه)، مدیریت و ساخت، مکانیک( صنایع،   مدیریت سیستم و بهره وري، مهندسی عمران(
اطالعات(IT)، نرم افزار

مدیریت و برنامه ریزي آموزشی، دبیري رشته هاي ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی، ادبیات و معارف اسالمی، مشاوره و لیسانس
راهنمایی و تکنولوژي آموزشی، آموزش زبان انگلیسی

برنامه ریزي آموزشی، مدیریت آموزشی، مدیریت و برنامه ریزي آموزش عالی، ریاضی کاربردي، آموزش ریاضی، مشاوره و راهنمایی، فوق لیسانس
آموزش زبان انگلیسی، سنجش و اندازه گیري

آموزش ابتدایی، آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانیلیسانس

آموزش و پرورش دبستانی، علوم تربیتی با لیسانس آموزش ابتدایی و آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانیفوق لیسانس

کلیه گرایش هاي تربیت بدنی به استثناي ورزش معلولینلیسانس

تربیت بدنی و علوم ورزشی، مدیریت ورزشیفوق لیسانس

به استثناي رشته هاي کشاورزي و علوم دامی)لیسانس مدیریت و برنامه ریزي آموزشی، علوم پایه و فنی و مهندسی(

فوق لیسانس
برنامه ریزي آموزشی، مدیریت آموزشی، مدیریت و برنامه ریزي آموزش عالی، مجموعه شیمی، مجموعه فیزیک، مجموعه ریاضی، 

سازه)،  برق(الکترونیک، مخابرات، قدرت، کنترل)، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مدیریت سیستم و بهره وري، مهندسی عمران(
ساخت و تولید)، مهندسی فنآوري اطالعات(IT)، نرم افزار مدیریت و ساخت، مکانیک(

به استثناي رشته هاي کشاورزي و علوم دامی)فوق دیپلم114کاردان امور دانشجویی و رفاهی9 کلیه رشته هاي فنی و حرفه اي(

یف
رد

1

3

4

6

8

5

7

104

107

عنوان شغل

101کارشناس برنامه ریزي خدمات آموزشی و امتحانات

110 کارشناس تربیت بدنی

113کارشناس امور دانشجویی و فارغ التحصیالن و مشمولین

کارشناس نظارت و ارزشیابی امور آموزشی، پژوهشی و 
فرهنگی

حداقل 
مدرك 

تحصیلی

آموزگار

رشته هاي تحصیلی

105مربی راهنما

توضیحات کد

103

کارشناس امور پژوهشی و ارتباط با صنعت



جدول عناوین و کدهاي شغلی با حداقل مدرك تحصیلی مورد نیاز به ترتیب اولویت 

یف
رد

1

عنوان شغل

101کارشناس برنامه ریزي خدمات آموزشی و امتحانات

حداقل 
مدرك 

تحصیلی
توضیحاترشته هاي تحصیلی کد

و حسابداريلیسانس به استثناي رشته هاي کشاورزي و علوم دامی) علوم پایه و فنی و مهندسی(

رشته هاي فنی و مهندسی مانند برق، الکترونیک، مکانیک، کامپیوتر، عمران، معماري و رشته حسابداريفوق لیسانس

مدرسه اي ـ شغلی ـ خانواده اي)فوق لیسانس116کارشناس مشاوره11 مشاوره و راهنمایی، مشاوره(

کلیه رشته هالیسانس

کلیه رشته هافوق لیسانس

کلیه رشته هافوق دیپلم118کاردان امور فرهنگی و فوق برنامه13
توانمندي در یک یا چند مورد از زمینه هاي معارف 

دینی، قرآنی، ادبی، هنري و داشتن سوابق یا تجربیات 
فرهنگی خاص با ارائه مستندات الزم

کتابداريلیسانس

علوم کتابداري و اطالع رسانیفوق لیسانس

کلیه رشته هالیسانس

کلیه رشته هافوق لیسانس

مهندسی برق گرایش الکترونیکلیسانس

برق(الکترونیک)فوق لیسانس

مهندسی برق گرایش قدرتلیسانس
قدرت)فوق لیسانس برق(

مهندسی عمرانلیسانس
سازه)فوق لیسانس مهندسی عمران(

کامپیوتر و مهندسی کامپیوترلیسانس
مدیریت سیستم و بهره وري و مجموعه مهندسی فنآوري اطالعات(IT)فوق لیسانس

با توجه به نوع کارگاهکامپیوترفوق دیپلم157کاردان یا تکنسین مواد و وسایل آموزشی رشته کامپیوتر20

17

19

18

10

16

12

14

15

148

152کارشناس کارگاه کامپیوتر

149کارشناس کارگاه رشته ساختمان

کتابدار

کارشناس برنامه ریزي و نظارت و ارزشیابی امور فرهنگی و 
فوق برنامه

کارشناس کارگاه با توجه به نوع کارگاه

کارشناس کارگاه با توجه به نوع کارگاه

کارشناس کارگاه با توجه به نوع کارگاه

کارشناس کارگاه هاي رشته الکترونیک

کارشناس کارگاه رشته الکتروتکنیک

115کارشناس گروه

کارشناس کارگاه با توجه به نوع کارگاه

147

124کارشناس امور فرهنگی و فوق برنامه
توانمندي در یک یا چند مورد از زمینه هاي معارف 

دینی، قرآنی، ادبی، هنري و داشتن سوابق یا تجربیات 
فرهنگی خاص با ارائه مستندات الزم

توانمندي در یک یا چند مورد از زمینه هاي معارف 
دینی، قرآنی، ادبی، هنري و داشتن سوابق یا تجربیات 

فرهنگی خاص با ارائه مستندات الزم

119

117



جدول عناوین و کدهاي شغلی با حداقل مدرك تحصیلی مورد نیاز به ترتیب اولویت 

یف
رد

1

عنوان شغل

101کارشناس برنامه ریزي خدمات آموزشی و امتحانات

حداقل 
مدرك 

تحصیلی
توضیحاترشته هاي تحصیلی کد

به استثناي رشته هاي کشاورزي و علوم دامی)لیسانس مدیریت و برنامه ریزي آموزشی، علوم پایه و فنی و مهندسی(

فوق لیسانس
برنامه ریزي آموزشی، مدیریت آموزشی، مدیریت و برنامه ریزي آموزش عالی، مدیریت فرهنگی، مجموعه شیمی، مجموعه فیزیک، 

مجموعه ریاضی، برق(الکترونیک، مخابرات، قدرت، کنترل)، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مدیریت سیستم و بهره وري، 
ساخت و تولید)، مهندسی فنآوري اطالعات(IT)، نرم افزار سازه)، مدیریت و ساخت، مکانیک( مهندسی عمران(

سه سال تجربه کار مرتبطبرقفوق دیپلم206کاردان تأسیسات رشته برق22

امور اداري، مدیریت دولتی، حقوقلیسانس

مدیریت منابع انسانی، مدیریت دولتیفوق لیسانس

نرم افزار و سخت افزار)لیسانس مهندسی کامپیوتر(

نرم افزار، سخت افزار، شبکه هاي کامپیوتريفوق لیسانس

با توجه به نیاز نرم افزار یا سخت افزارکاردانی علمی ـ کاربردي سخت افزار کامپیوتر، کاردانی علمی ـ کاربردي نرم افزار سیستمفوق دیپلم303کاردان خدمات رایانه25

روابط عمومی، علوم ارتباطات اجتماعی ـ مطالعات ارتباطی و فن آوري اطالعات، امور اداريلیسانس

مجموعه علوم ارتباطات اجتماعیفوق لیسانس

امور اداري، مدیریت دولتیلیسانس

مدیریت دولتیفوق لیسانس

کاردان امور دفتري، کامپیوتر، حسابداري، امور اداري، آمارفوق دیپلم306متصدي امور دفتري، اپراتور و بایگانی28

سه سال تجربه کار مرتبطحسابداري یا بازرگانیفوق دیپلم307کارپرداز29

حسابداري، مدیریت مالی، مدیریت بازرگانی، مدیریت امور بانکیلیسانس

مدیریت مالی، حسابداري، مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی با گرایش مالیفوق لیسانس
308حسابدار

24

27

30

26

23

21

سه سال تجربه کار مرتبط

سه سال تجربه کار مرتبط

کارشناس رایانه

159کارشناس  آموزشی، پژوهشی و فرهنگی

با توجه به نیاز نرم افزار یا سخت افزار داراي سه سال 
تجربه کار مرتبط

301کارشناس امور اداري

304مسئول دفتر و روابط عمومی

305مسئول دبیرخانه

302



جدول عناوین و کدهاي شغلی با حداقل مدرك تحصیلی مورد نیاز به ترتیب اولویت 

یف
رد

1

عنوان شغل

101کارشناس برنامه ریزي خدمات آموزشی و امتحانات

حداقل 
مدرك 

تحصیلی
توضیحاترشته هاي تحصیلی کد

حسابداري، مدیریت مالی، مدیریت بازرگانیلیسانس

مدیریت مالی، حسابداري، مدیریت بازرگانیفوق لیسانس

سوم 311آشپز32
حداقل نمره انضباط 18گواهینامه و تجربه کار آشپزيراهنمایی

سوم 312کارگر آشپزخانه33
حداقل نمره انضباط 18گواهینامه و تجربه کار آشپزيراهنمایی

314خدمتگزار ـ سرایدار34
دیپلم 

متوسطه، 
سوم 

راهنمایی

حداقل نمره انضباط 18کلیه رشته ها

انجام خدمت نظام وظیفه الزامی است)دیپلم316نگهبان35 حداقل نمره انضباط 18کلیه رشته ها(

شخصیدیپلم317راننده36 حداقل نمره انضباط 18کلیه رشته ها، ترجیحاً مکانیک داراي گواهینامه رانندگی پایه 2

سه سال تجربه کار مرتبطحسابداري یا بازرگانیفوق دیپلم339انباردار37

افراد داراي تجربه در اولویت میباشند 309کارشناس حسابرسی 31


	Â’åí äåÇíí ØÑÍ ÇÓÊÎÏÇã ÂÈÇä 91.pdf
	ÌÏæá ÇÚáÇã äíÇÒ.pdf
	جدول

	ÌÏæá ÚäÇæíä ÔÛáí ÂÈÇä 91.pdf
	جدول


