
زنمرد

8436ًفش120تجشیض 

115ًفش16هشاغِ 
93ًفش12هشًذ
*ًفش9هیبًِ
*ًفش7ّشوذامػشاة- ػجت ؿیش 

*ًفش6هلىبى 

هذیشیت دٍلتی ، هذیشیت صٌؼتی ، هذیشیت ثبصسگبًی،*ًفش5ّشوذامولیجش- اّش - آرس ؿْش

هذیشیت هبلی ، حؼبثذاسی ، حؼبثشػی ، *ًفش4ّشوذامّـتشٍد-خؼشٍؿْش- ؿجؼتش

حؼبثذاسی ٍ اهَسهبلی ، اهَسهبلی، *ًفش3ّشوذامٍسصلبى- هْشثبى 

-  جلفب - تشووٌچبی - ایلخچی- اػىَ - گَوبى - هومبى 

ثؼتبى آثبد- ّشػیي 
ًظشی،ثبصسگبًی، صٌؼتی ، : ػلَم التصبدی ثبگشایـْبی *ًفش2ّشوذام

 تَػؼِ التصبدی ٍ ثشًبهِ سثضی ، *ًفش1ّشوذامخذآفشیي-چبساٍیوبق- تیىوِ داؽ - ثٌبة 

4620ًفش66اسٍهیِ

124ًفش16هْبثبد

:هؼبسف اػالهی ٍ هذیشیت ثب گشایـْبی *ًفش10ًمذُ

(هبلی ، ثبصسگبًی، صٌؼتی)*ًفش9ّشوذامهیبًذٍآة- ثَوبى - هبوَ

(ع)ٍیظُ فبسؽ التحصیالى داًـگبُ اهبم صبدق *ًفش7پیشاًـْش

*ًفش5ّشوذامػلوبع- تىبة 

*ًفش3ّشوذامؿبّیي دط- اؿٌَیِ 

*ًفش2ّشوذامػشدؿت - چبلذساى - ؿَط 

*ًفش1ّشوذامپلذؿت - چبیپبسُ 

شرایط احراز

آرسثبیجبى ؿشلی

وبسؿٌبع اهَسهبلیبتی 1

آرسثبیجبى غشثی

ًفش230

ًفش150

داساثَدى هذسن تحصیلی وبسؿٌبػی ، وبسؿٌبػی اسؿذ دس یىی اص 

:سؿتِ ّبی 

جنسیت تعداد کل نیروی 

موردنیاز

 در استان

شهرستاناستانعنوان شغلردیف

تعداد نیروی 

مورد نیاز 

در شهرستان

ثشًبهِ سیضی ػیؼتوْبی التصبدی 



زنمرد

4520ًفش65اسدثیل

94ًفش13پبسع آثبد

*ًفش10(گشهی)هغبى 

*ًفش9هـىیي ؿْش

*ًفش8ثیلِ ػَاس

*ًفش5ًویي 

*ًفش3اصالًذٍص

هذیشیت دٍلتی ، هذیشیت صٌؼتی ، هذیشیت ثبصسگبًی،*ًفش2ّشوذاموَثش- الّشٍت -ًیش

هذیشیت هبلی ، حؼبثذاسی ، حؼبثشػی ، *ًفش1تبصُ وٌذآًگَت

حؼبثذاسی ٍ اهَسهبلی ، اهَسهبلی، 18080ًفش260اصفْبى

157ًفش22وبؿبى

ًظشی،ثبصسگبًی، صٌؼتی ، : ػلَم التصبدی ثبگشایـْبی 104ًفش14ًجف آثبد 

 تَػؼِ التصبدی ٍ ثشًبهِ سثضی ، *ًفش10ّشوذامؿبّیي ؿْش- ًبئیي - هجبسوِ - فشیذى 

*ًفش8ؿْشضب

*ًفش7ّشوذاملٌجبى- خویٌی ؿْش 

:هؼبسف اػالهی ٍ هذیشیت ثب گشایـْبی *ًفش6ّشوذامآساى ٍ ثیگذل-ػویشم 

(هبلی ، ثبصسگبًی، صٌؼتی)*ًفش5ّشوذامگلپبیگبى- فشیذٍى ؿْش 

ًفش4خَاًؼبس

(ع)ٍیظُ فبسؽ التحصیالى داًـگبُ اهبم صبدق *ًفش3ّشوذامًغٌض- اسدػتبى - فالٍسجبى -چبدگبى -ثشخَاس -  هیوِ 

-تیشاى ٍوشاى -هْشدؿت - جشلَیِ- وَّپبیِ 

ًیبػش- لوصش - صٍاسُ - ثبؽ ثْبدساى -   دّبلبى 
*ًفش2ّشوذام

استان

تعداد کل نیروی 

موردنیاز

 در استان

ًفش420

عنوان شغلردیف

وبسؿٌبع اهَسهبلیبتی1

اسدثیل

شهرستان

تعداد نیروی 

مورد نیاز 

در شهرستان

جنسیت

شرایط احراز

ًفش120

اصفْبى

داساثَدى هذسن تحصیلی وبسؿٌبػی ، وبسؿٌبػی اسؿذ ٍدس یىی اص 

:سؿتِ ّبی 

ثشًبهِ سیضی ػیؼتوْبی التصبدی 



زنمرد

ًفش10ًفش20ًفش30ایالم
*ًفش6دسُ ؿْش
*ًفش5دّلشاى

*ًفش4ّشوذامهْشاى- ؿیشٍاى ٍ چشداٍل 
*ًفش3ّشوذامهلىـبُ- آثذاًبى - ایَاى 

هذیشیت دٍلتی ، هذیشیت صٌؼتی ، هذیشیت ثبصسگبًی،*ًفش2ػیشٍاى
حؼبثذاسی ٍ اهَسهبلی ، اهَسهبلی، ًفش18ًفش42ًفش60ثَؿْش
ًظشی،ثبصسگبًی، صٌؼتی ، : ػلَم التصبدی ثبگشایـْبی ًفش5ًفش9ًفش14ػؼلَیِ

تَػؼِ التصبدی ٍ ثشًبهِ سثضی ، *ًفش9دیلن
*ًفش8وٌگبى

*ًفش5(ثشاصجبى)دؿتؼتبى 
:هؼبسف اػالهی ٍ هذیشیت ثب گشایـْبی *ًفش4 (خَسهَج)دؿتی 

(هبلی ، ثبصسگبًی، صٌؼتی)*ًفش3جن
(ع)ٍیظُ فبسؽ التحصیالى داًـگبُ اهبم صبدق *ًفش2ّشوذامػؼذآثبد- گٌبٍُ - خبسن 

*ًفش1ؿجبًىبسُ
ًفش16ًفش40ًفش56ؿْشوشد
*ًفش10لشدگبى
*ًفش5ثشٍجي 
*ًفش4فبسػبى

*ًفش2ّشوذاموَُ سًگ- اسدل-ثي - ػبهبى - ّفـجبى - فشخ ؿْش
*ًفش1ّشوذامثلذاجی - گٌذهبى - ویبس 

ًفش10ًفش24ًفش34ثجٌَسد
*ًفش9ّشوذاماػفشایي- ؿیشٍاى  

*ًفش8جبجشم 
*ًفش4هبًِ ٍ ػلومبى

*ًفش3گشهِ
*ًفش2فبسٍج
*ًفش1ػشحذ

شهرستان

تعداد نیروی 

مورد نیاز 

در شهرستان

ثشًبهِ سیضی ػیؼتوْبی التصبدی 

چْبسهحبل 

ٍ ثختیبسی
ًفش90

ًفش70خشاػبى ؿوبلی

وبسؿٌبع اهَسهبلیبتی1

ًفش110ثَؿْش

جنسیت

شرایط احراز

داساثَدى هذسن تحصیلی وبسؿٌبػی ، وبسؿٌبػی اسؿذ دس یىی اص ًفش60ایالم

:سؿتِ ّبی 

استانعنوان شغلردیف

تعداد کل نیروی 

موردنیاز

 در استان



زنمرد

ًفش60ًفش140ًفش200هـْذ

ًفش8ًفش19ًفش27تشثت حیذسیِ 

ًفش7ًفش18ًفش25ًیـبثَس

ًفش5ًفش16ًمش21ػجضٍاس

ًفش3ًفش10ًفش13لَچبى

*ًفش11ّشوذامتشثت جبم-  وبؿوش - گٌبثبد 

هذیشیت دٍلتی ، هذیشیت صٌؼتی ، هذیشیت ثبصسگبًی،*ًفش10ػشخغ

هذیشیت هبلی ، حؼبثذاسی ، حؼبثشػی ، *ًفش9ّشوذامتبیجبد - ثشدػىي - خَاف 

حؼبثذاسی ٍ اهَسهبلی ، اهَسهبلی، *ًفش8خلیل آثبد

ًظشی،ثبصسگبًی، صٌؼتی ، : ػلَم التصبدی ثبگشایـْبی *ًفش7ّشوذامهِ ٍالت-فشیوبى 

 تَػؼِ التصبدی ٍ ثشًبهِ سثضی ، *ًفش6ثشجؼتبى

*ًفش5ّشوذامجَیي- جغتبی - ثیٌبلَد 

*ًفش4ّشوذامدسگض- چٌبساى 

*ًفش3ّشوذامسؿتخَاس- والت 

*ًفش1ّشوذامتخت جلگِ- صثشخبى- ثبجگیشاى - صاٍُ - لغف آثبد- گل ثْبس 

:هؼبسف اػالهی ٍ هذیشیت ثب گشایـْبی ًفش14ًفش34ًفش48ثیشجٌذ

(هبلی ، ثبصسگبًی، صٌؼتی)*ًفش9لبئٌبت

(ع)ٍیظُ فبسؽ التحصیالى داًـگبُ اهبم صبدق *ًفش8ًْجٌذاى

*ًفش7فشدٍع 

*ًفش6ّشوذامثـشٍیِ - ػشایبى 

*ًفش3دسهیبى

*ًفش2ػشثیـِ

*ًفش1خَػف

استانعنوان شغلردیف
تعداد کل نیروی 

موردنیاز

 در استان

شهرستان
تعداد نیروی 

مورد نیاز 

جنسیت
شرایط احراز

وبسؿٌبع اهَسهبلیبتی1

ًفش419خشاػبى سضَی

داساثَدى هذسن تحصیلی وبسؿٌبػی ، وبسؿٌبػی اسؿذ دس یىی اص 

:سؿتِ ّبی 

ثشًبهِ سیضی ػیؼتوْبی التصبدی 

ًفش90خشاػبى جٌَثی



زنمرد

ًفش20ًفش90ًفش110اَّاص

ًفش4ًفش10ًفش14آثبداى

ًفش3ًفش9ًفش12دصفَل

*ًفش9آغبجبسی 

*ًفش8ّشوذامثٌذس اهبم خویٌی- ثٌذس هبّـْش 

هذیشیت دٍلتی ، هذیشیت صٌؼتی ، هذیشیت ثبصسگبًی،*ًفش6خشهـْش

هذیشیت هبلی ، حؼبثذاسی ، حؼبثشػی ، *ًفش5ّشوذاماًذیوـه- هؼجذ ػلیوبى 

*ًفش4ّشوذامایزُ- گتًَذ 

*ًفش3ّشوذامثْجْبى- اللی - ساهْشهض - ؿَؿتش 

*ًفش2ّشوذاماهیذیِ- ٌّذیجبى - ّفتگل - ساهـیش 

*ًفش1ّشوذاماًذیىب- َّیضُ - ثبغوله - ؿبدگبى - دؿت آصادگبى 

حؼبثذاسی ٍ اهَسهبلی ، اهَسهبلی، ًفش15ًفش35ًفش50صًجبى

ًظشی،ثبصسگبًی، صٌؼتی ، : ػلَم التصبدی ثبگشایـْبی ًفش5ًفش11ًفش16اثْش

 تَػؼِ التصبدی ٍ ثشًبهِ سثضی ، *ًفش7خذاثٌذُ

*ًفش4خشهذسُ 

*ًفش3ایجشٍد

*ًفش2ّشوذامعبسم- هبُ ًـبى - ّیذج- صبئیي للؼِ - ػلغبًیِ 

:هؼبسف اػالهی ٍ هذیشیت ثب گشایـْبی ًفش18ًفش42ًفش60ػوٌبى

(هبلی ، ثبصسگبًی، صٌؼتی)ًفش4ًفش11ًفش15ؿبّشٍد

(ع)ٍیظُ فبسؽ التحصیالى داًـگبُ اهبم صبدق *ًفش6ّشوذامگشهؼبس- داهغبى 

*ًفش5ایَاًىی 

*ًفش3ّشوذامثؼغبم- هْذی ؿْش 

*ًفش2ؿْویشصاد 

تعداد نیروی 

مورد نیاز 

جنسیت
شرایط احراز

وبسؿٌبع اهَسهبلیبتی1

داساثَدى هذسن تحصیلی وبسؿٌبػی ، وبسؿٌبػی اسؿذدس یىی اص 

:سؿتِ ّبی 

ثشًبهِ سیضی ػیؼتوْبی التصبدی 

ًفش90صًجبى

استانعنوان شغلردیف
تعداد کل نیروی 

موردنیاز

 در استان

شهرستان

خَصػتبى

ًفش100 ػوٌبى

ًفش210



زنمرد

ًفش15ًفش35ًفش50صاّذاى
ًفش3ًفش9ًفش12صاثل 

*ًفش10چبثْبس
*ًفش8ػشاٍاى
هذیشیت دٍلتی ، هذیشیت صٌؼتی ، هذیشیت ثبصسگبًی،*ًفش7ایشاًـْش

هذیشیت هبلی ، حؼبثذاسی ، حؼبثشػی ، *ًفش4ّشوذاموٌبسن - ػشثبص 
حؼبثذاسی ٍ اهَسهبلی ، اهَسهبلی، *ًفش3ّشوذامصّه - ًیىـْش 

ًظشی،ثبصسگبًی، صٌؼتی ، : ػلَم التصبدی ثبگشایـْبی *ًفش2خبؽ
تَػؼِ التصبدی ٍ ثشًبهِ سثضی ، *ًفش1ّشوذامّیشهٌذ - دلگبى - صاثلی - ػیت ٍ ػَساى 

ًفش30ًفش90ًفش120ؿیشاص
ًفش4ًفش11ًفش15السػتبى
ًفش3ًفش9ًفش12جْشم

*ًفش10ّشوذامالهشد- وبصسٍى - هشٍدؿت 
*ًفش9هوؼٌی 

*ًفش7ّشوذاماػتْجبى- گشاؽ - آثبدُ 
:هؼبسف اػالهی ٍ هذیشیت ثب گشایـْبی *ًفش6اٍص

(هبلی ، ثبصسگبًی، صٌؼتی)*ًفش5ّشوذاملیشٍوبسصیي- هْش- ًیشیض - خشم ثیذ 
ٍیظُ فبسؽ التحصیالى داًـگبُ اهبم صبدق*ًفش4ّشوذامفؼب-داساة - اللیذ - ثَاًبت - ػشٍػتبى 

*ًفش3ّشوذامفشاؿجٌذ- خٌج 
-ػذُ - پبػبسگبد - اسػٌجبى - صسلبى - خشاهِ 

ؿـذُ ٍ لشُ ثالؽ-  فیشٍص آثبد 
*ًفش2ّشوذام

-     (لبدس آثبد)هـْذ هشغبة - ػیذاى - سػتن - ػپیذاى 

آثبدُ عـىِ- خفش -   وشُ ای 
*ًفش1ّشوذام

ًفش30ًفش70ًفش100لنًفش100لن
ًفش33ًفش78ًفش111لضٍیي

ًفش9ًفش3ًفش12تبوؼتبى

*ًفش10ثَئیي صّشا
*ًفش6الجشص

*ًفش4آثیه 
*ًفش3آٍج

*ًفش2ّشوذامضیبء آثبد - آثگشم 

ًفش150لضٍیي

وبسؿٌبع اهَسهبلیبتی ًفش1280 فبسع

استانعنوان شغلردیف
تعداد کل نیروی 

موردنیاز

 در استان

شهرستان
تعداد نیروی 

مورد نیاز 

جنسیت
شرایط احراز

داساثَدى هذسن تحصیلی وبسؿٌبػی ، وبسؿٌبػی اسؿذ دس یىی اص 

:سؿتِ ّبی 

ثشًبهِ سیضی ػیؼتوْبی التصبدی 

ًفش107
ػیؼتبى 

ٍ ثلَچؼتبى



زنمرد

ًفش20ًفش90ًفش110وشهبى

ًفش6ًفش20ًفش26سفؼٌجبى

ًفش4ًفش11ًفش15ػیشجبى

*ًفش10ّشوذاموٌَْج- ثن 

*ًفش6ّشوذامؿْش ثبثه- ثبفت - جیشفت 

هذیشیت دٍلتی ، هذیشیت صٌؼتی ، هذیشیت ثبصسگبًی،*ًفش5صسًذ

هذیشیت هبلی ، حؼبثذاسی ، حؼبثشػی ، *ًفش2ّشوذامثشدػیش- ساٍس - ؿْذاد - هبّبى 

-للؼِ گٌج - سیگبى - ساثش - وَُ ثٌبى -ػٌجشآثبد-ًشهبؿیش- اًبس

فْشج
حؼبثذاسی ٍ اهَسهبلی ، اهَسهبلی، *ًفش1ّشوذام

ًظشی،ثبصسگبًی، صٌؼتی ، : ػلَم التصبدی ثبگشایـْبی ًفش20ًفش45ًفش65وشهبًـبُ

 تَػؼِ التصبدی ٍ ثشًبهِ سثضی ، *ًفش8اػالم آثبد غشة

*ًفش6ّشوذامگیالى غشة- ػشپل رّبة 

*ًفش4ّشػیي

:هؼبسف اػالهی ٍ هذیشیت ثب گشایـْبی *ًفش3ّشوذامثالث ثبثبجبًی- وٌگبٍس - سٍاًؼش- پبٍُ 

ًفش2ّشوذاملصش ؿیشیي  - (وشًذ غشة )داالَّ - جَاًشٍد - صحٌِ 

ًفش1ػٌمش ٍ ولیبیی

(هبلی ، ثبصسگبًی، صٌؼتی)ًفش14ًفش31ًفش45ػٌٌذج

(ع)ٍیظُ فبسؽ التحصیالى داًـگبُ اهبم صبدق ًفش4ًفش9ًفش13ػمض

ًفش3ًفش9ًفش12ّشوذاملشٍُ-ثبًِ 

ًفش2ًفش9ًفش11ثیجبس

*ًفش8هشیَاى

*ًفش3ّشوذامدیَاى دسُ - وبهیبساى 

ًفش2ػشٍ آثبد

*ًفش1دّگالى

ًفش210وشهبى

استانعنوان شغلردیف
تعداد کل نیروی 

موردنیاز

 در استان

ثشًبهِ سیضی ػیؼتوْبی التصبدی 
ًفش110وشهبًـبُ

شهرستان

ًفش110وشدػتبى

وبسؿٌبع اهَسهبلیبتی 1

تعداد نیروی 

مورد نیاز 

جنسیت
شرایط احراز

داساثَدى هذسن تحصیلی وبسؿٌبػی ، وبسؿٌبػی اسؿذ  دس یىی اص 

:سؿتِ ّبی 



زنمرد

ًفش12ًفش25ًفش35یبػَج

ًفش5ًفش12ًفش17گچؼبساى

ًفش4ًفش9ًفش13(دّذؿت)وْگیلَیِ 

*ًفش3ثْوئی

هذیشیت دٍلتی ، هذیشیت صٌؼتی ، هذیشیت ثبصسگبًی،*ًفش2دًب

هذیشیت هبلی ، حؼبثذاسی ، حؼبثشػی ، ًفش10ًفش26ًفش36گشگبى

حؼبثذاسی ٍ اهَسهبلی ، اهَسهبلی، ًفش3ًفش9ًفش12گٌجذ

ًظشی،ثبصسگبًی، صٌؼتی ، : ػلَم التصبدی ثبگشایـْبی *ًفش8ّشوذامواللِ - ثٌذستشووي 

 تَػؼِ التصبدی ٍ ثشًبهِ سثضی ، *ًفش6هیٌَ دؿت

ثشًبهِ سیضی ػیؼتوْبی التصبدی *ًفش5آصادؿْش

:هؼبسف اػالهی ٍ هذیشیت ثب گشایـْبی *ًفش4ػلی آثبد

(هبلی ، ثبصسگبًی، صٌؼتی)*ًفش2ّشوذامساهیبى- ثٌذس گض - وشد وَی - آق لال 

(ع)ٍیظُ فبسؽ التحصیالى داًـگبُ اهبم صبدق *ًفش1ّشوذامهشاٍُ تپِ- فٌذسػه - گویـبى 

استان
تعداد کل نیروی 

موردنیاز

 در استان

ًفش70وْگیلَیِ ٍ ثَیشاحوذ

تعداد نیروی 

مورد نیاز 

جنسیت
شرایط احراز

وبسؿٌبع اهَسهبلیبتی1

داساثَدى هذسن تحصیلی وبسؿٌبػی ، وبسؿٌبػی اسؿذ دس یىی اص 

:سؿتِ ّبی 

ًفش90گلؼتبى

شهرستانعنوان شغلردیف



زنمرد

ًفش10ًفش25ًفش35سؿت

ًفش3ًفش9ًفش12الّیجبى

*ًفش10ثٌذساًضلی

*ًفش6آػتبسا

*ًفش5ّشوذامسٍدثبس- لٌگشٍد 

هذیشیت دٍلتی ، هذیشیت صٌؼتی ، هذیشیت ثبصسگبًی،*ًفش4فَهي

هذیشیت هبلی ، حؼبثذاسی ، حؼبثشػی ، *ًفش3ّشوذامآػتبًِ اؿشفیِ- عَالؾ - صَهؼِ ػشا 

حؼبثذاسی ٍ اهَسهبلی ، اهَسهبلی، *ًفش2ّشوذامسضَاى ؿْش- هٌجیل - سٍدػش - ػیبّىل 

ًظشی،ثبصسگبًی، صٌؼتی ، : ػلَم التصبدی ثبگشایـْبی *ًفش1ّشوذامویبؿْش - لـت ًـب 

تَػؼِ التصبدی ٍ ثشًبهِ سثضی ، ًفش18ًفش45ًفش63خشم آثبد

ًفش9ًفش21ًفش30ثشٍجشد

ًفش3ًفش9ًفش12ّشوذاماصًب- الیگَدسص 

*ًفش10پل دختش

*ًفش8ًَسآثبد

:هؼبسف اػالهی ٍ هذیشیت ثب گشایـْبی *ًفش6وَّذؿت 

(هبلی ، ثبصسگبًی، صٌؼتی)ًفش5دٍسٍد

(ع)ٍیظُ فبسؽ التحصیالى داًـگبُ اهبم صبدق *ًفش2ّشوذامالـتش- دٍسُ 

ًفش10ًفش3323ػبسی

*ًفش8آهل

*ًفش6ثبثل

*ًفش5ّشوذامتٌىبثي - لبئن ؿْش - ًىب 

*ًفش4والس دؿت
*ًفش3ّشوذامچبلَع- ًَؿْش - هحوَد آثبد - ػَاد وَُ - گلَگبُ - ثْـْش 

-       ًَس - فشیذٍى وٌبس - ثبثلؼش -اهیش وال - جَیجبس 

ساهؼش- ػجبع آثبد 
ًفش2ّشوذام

ًفش1ّشوذامػبدات هحلِ- ًـتبسٍد - ثلذُ - ثٌْویش - ویبوال- چْبس داًگِ 

ثشًبهِ سیضی ػیؼتوْبی التصبدی 

ًفش96گیالى

ًفش150لشػتبى1

ًفش104هبصًذساى

وبسؿٌبع اهَسهبلیبتی

داساثَدى هذسن تحصیلی وبسؿٌبػی ، وبسؿٌبػی اسؿذ دس یىی اص 

:سؿتِ ّبی 

تعداد نیروی 

مورد نیاز 

جنسیت
شرایط احراز شهرستان

تعداد کل نیروی 

موردنیاز

 در استان

استان عنوان شغل ردیف



زنمرد

ًفش27ًفش63ًفش90اسان

ًفش5تفش20ًفش25ػبٍُ

ًفش4تفش11ًفش15ؿبصًذ

ًفش4تفش10ًفش14خویي

*ًفش10صسًذیِ

هذیشیت دٍلتی ، هذیشیت صٌؼتی ، هذیشیت ثبصسگبًی،*ًفش8هحالت

هذیشیت هبلی ، حؼبثذاسی ، حؼبثشػی ، *ًفش4ّشوذامآؿتیبى- تفشؽ 

*ًفش2فشاّبى

حؼبثذاسی ٍ اهَسهبلی ، اهَسهبلی، *ًفش1ّشوذامدلیجبى-  خٌذاة - وویجبى 

ًظشی،ثبصسگبًی، صٌؼتی ، : ػلَم التصبدی ثبگشایـْبی ًفش21ًفش55ًفش76ثٌذسػجبع

 تَػؼِ التصبدی ٍ ثشًبهِ سثضی ، *ًفش8ّشوذامجبػه- ویؾ 

*ًفش5ّشوذاملـن - ثٌذس لٌگِ - هیٌبة 

*ًفش3سٍداى

:هؼبسف اػالهی ٍ هذیشیت ثب گشایـْبی *ًفش2ّشوذامػیشن- حبجی آثبد - ثٌذس خویش 

(هبلی ، ثبصسگبًی، صٌؼتی)*ًفش1ّشوذامثـبگشد- جٌبح- ثؼته- پبسػیبى 

ًفش16ًفش36ًفش52ّوذاى

(ع)ٍیظُ فبسؽ التحصیالى داًـگبُ اهبم صبدق ًفش5ًفش11ًفش16هالیش

*ًفش5ّشوذاموجَتش آٌّگ- اػذ آثبد - تَیؼشوبى 

*ًفش4 لشٍُ دس جضیي

*ًفش3فبهٌیي 

*ًفش2ّشوذامًْبًٍذ- سصى 

*ًفش1ّشوذامػشوبى- اللجیي - ثْبس 

تعداد نیروی 

مورد نیاز 

جنسیت
شرایط احراز

داساثَدى هذسن تحصیلی وبسؿٌبػی ، وبسؿٌبػی اسؿذ  دس یىی اص 

:سؿتِ ّبی 

ثشًبهِ سیضی ػیؼتوْبی التصبدی 

ًفش97ّوذاى

استانعنوان شغلردیف
تعداد کل نیروی 

موردنیاز

 در استان

شهرستان

ًفش175هشوضی

ًفش120ّشهضگبى
وبسؿٌبع اهَسهبلیبتی 1



زنمرد

ًفش22ًفش53ًفش75یضد

*ًفش6ّشوذامثبفك - هیجذ 

هذیشیت دٍلتی ، هذیشیت صٌؼتی ، هذیشیت ثبصسگبًی،*ًفش5ّشوذامعجغ- اسدوبى - خبتن 

هذیشیت هبلی ، حؼبثذاسی ، حؼبثشػی ، *ًفش4تفت 

حؼبثذاسی ٍ اهَسهبلی ، اهَسهبلی، *ًفش2ّشوذامصذٍق-اثشوَُ 

ًظشی،ثبصسگبًی، صٌؼتی ، : ػلَم التصبدی ثبگشایـْبی ًفش35ًفش85ًفش120وشج

 تَػؼِ التصبدی ٍ ثشًبهِ سثضی ، ًفش5ًفش13ًفش18ػبٍججالؽ

ثشًبهِ سیضی ػیؼتوْبی التصبدی *ًفش10فشدیغ

:هؼبسف اػالهی ٍ هذیشیت ثب گشایـْبی *ًفش6ًظشآثبد

(هبلی ، ثبصسگبًی، صٌؼتی)*ًفش8ّشوذاماؿتْبسد - هحوذؿْش 

(ع)ٍیظُ فبسؽ التحصیالى داًـگبُ اهبم صبدق 

تعداد نیروی 

مورد نیاز 

جنسیت
شرایط احراز

داساثَدى هذسن تحصیلی وبسؿٌبػی ، وبسؿٌبػی اسؿذ دس یىی اص 

:سؿتِ ّبی 

ًفش110یضد

استانعنوان شغلردیف
تعداد کل نیروی 

موردنیاز

 در استان

شهرستان

وبسؿٌبع اهَسهبلیبتی 1

ًفش175الجشص

* ًفش2 عبلمبى



زنمرد

ًفش12ًفش30ًفش42تْشاى 

ًفش27ًفش66ًفش93ؿْشسی

ًفش25ًفش65ًفش90ؿویشاًبت

ًفش24ًفش58ًفش82ؿْشیبس

ًفش10ًفش22ًفش32ثَهْي

هذیشیت دٍلتی ، هذیشیت صٌؼتی ، هذیشیت ثبصسگبًی،ًفش6ًفش17ًفش23اػالهـْش

هذیشیت هبلی ، حؼبثذاسی ، حؼبثشػی ، ًفش5ًفش13ًفش18ٍساهیي

حؼبثذاسی ٍ اهَسهبلی ، اهَسهبلی، ًفش3ًفش10ًفش13لشچه

ًظشی،ثبصسگبًی، صٌؼتی ، : ػلَم التصبدی ثبگشایـْبی ًفش3ًفش9ًفش12ؿْشلذع

 تَػؼِ التصبدی ٍ ثشًبهِ سثضی ، *ًفش10سثبط وشین

*ًفش8پبوذؿت

*ًفش6پیـَا

:هؼبسف اػالهی ٍ هذیشیت ثب گشایـْبی *ًفش5ّشوذامفـبپَیِ- ثْبسػتبى - فیشٍص وَُ 

(هبلی ، ثبصسگبًی، صٌؼتی)*ًفش4دهبًٍذ

(ع)ٍیظُ فبسؽ التحصیالى داًـگبُ اهبم صبدق *ًفش3ّشوذامهالسد- لَاػبًبت - سٍد ّي 

*ًفش2چْبس داًگِ 

*ًفش1ّشوذامهبسلیه 

اهَسهبلیبتی 

ؿْشتْشاى
ًفش480ًفش1138ًفش1618ؿْشتْشاىًفش1618

تعداد نیروی 

مورد نیاز 

جنسیت
شرایط احراز

وبسؿٌبع اهَسهبلیبتی1

داساثَدى هذسن تحصیلی وبسؿٌبػی ، وبسؿٌبػی اسؿذ دس یىی اص 

:سؿتِ ّبی 

ثشًبهِ سیضی ػیؼتوْبی التصبدی 

استانعنوان شغلردیف
تعداد کل نیروی 

موردنیاز

 در استان

شهرستان

اهَسهبلیبتی

 اػتبى تْشاى
ًفش460



زنمرد

**ًفش4تجشیض

**ًفش1ّشوذامػشاة - هشًذ 

**ًفش2اسٍهیِ

**ًفش1ّشوذامهْبثبد- ػشدؿت - ًمذُ 

**ًفش2اسدثیل 

**ًفش1ًویي

**ًفش1ّشوذامهجبسوِ- فشیذًٍـْش - ؿبّیي ؿْش ًفش3اصفْبى

**ًفش1ایالمًفش1ایالم

داساثَدى هذسن تحصیلی **ًفش6ثَؿْش

:وبسؿٌبػی ٍ وبسؿٌبػی اسؿذ دس یىی اص سؿتِ ّبی **ًفش1ّشوذام(ثشاصجبى)دؿتؼتبى - ػؼلَیِ - وٌگبى  - (خَسهَج)دؿتی 

هذیشیت دٍلتی ، هذیشیت صٌؼتی ، هذیشیت ثبصسگبًی ،**ًفش2ؿْشوشدًفش2چْبسهحبل ٍ ثختیبسی

هذیشیت هبلی ، حؼبثذاسی ، حؼبثشػی ، حؼبثذاسی ٍ **ًفش2ثجٌَسد 

اهَس هبلی ، اهَس هبلی**ًفش1ّشوذامجبجشم - ؿیشٍاى 

**ًفش2هـْذ

**ًفش1ّشوذامخلیل آثبد- تشثت حیذسیِ - تشثت جبم - ػشخغ 

**ًفش2ثیشجٌذ

**ًفش1ًْجٌذاى

**ًفش7اَّاص

**ًفش1ّشوذامآثبداى- ثٌذس اهبم خویٌی - ثٌذسهبّـْش - دصفَل - آغبجبسی 

**ًفش3صًجبى

**ًفش1اثْش

**ًفش2ػوٌبى

**ًفش1ّشوذامایَاًىی- ؿبّشٍد - داهغبى 

حؼبثذاس 2

ًفش12خَصػتبى

ًفش4صًجبى

ًفش5ػوٌبى

ًفش6آرسثبیجبى ؿشلی

ًفش5آرسثبیجبى غشثی

ًفش3اسدثیل

ًفش10ثَؿْش

ًفش4خشاػبى ؿوبلی

ًفش6خشاػبى سضَی

تعداد نیروی 

مورد نیاز 

جنسیت
شرایط احراز

ًفش3خشاػبى جٌَثی

استانعنوان شغلردیف
تعداد کل نیروی 

موردنیاز

 در استان

شهرستان



زنمرد

**ًفش2ّشوذامایشاًـْش- صاّذاى 

**ًفش1ّشوذاموٌبسن- چبثْبس - ػشاٍاى 

**ًفش3ؿیشاص

**ًفش1ّشوذامالسػتبى- جْشم - هوؼٌی - وبصسٍى - هشٍدؿت 

داساثَدى هذسن تحصیلی **ًفش1لنًفش1لن

:وبسؿٌبػی ٍ وبسؿٌبػی اسؿذ  دس یىی اص سؿتِ ّبی **ًفش2لضٍیي

هذیشیت دٍلتی ، هذیشیت صٌؼتی ، هذیشیت ثبصسگبًی ،**ًفش1ّشوذام ثَئیي صّشا- آثیه 

هذیشیت هبلی ، حؼبثذاسی ، حؼبثشػی ، حؼبثذاسی ٍ **ًفش3وشهبى

اهَس هبلی ، اهَس هبلی**ًفش2سفؼٌجبى

**ًفش1ّشوذامصسًذ- جیشفت - ثن - ػیشجبى 

**ًفش2وشهبًـبُ

**ًفش1ّشوذاموٌگبٍس- ػٌمش ٍ ولیبیی - لصش ؿیشیي 

**ًفش3ػٌٌذج

**ًفش1ّشوذاملشٍُ- ثیجبس - هشیَاى - ثبًِ - ػمض 

**ًفش2یبػَج 

**ًفش1ّشوذام (دّذؿت)وْگیلَیِ - گچؼبساى 

**ًفش2گشگبى

**ًفش1ّشوذامهیٌَدؿت- وشدوَی - ثٌذستشووي 

**ًفش2سؿت

**ًفش1ثٌذس اًضلی

**ًفش2ّشوذامثشٍجشد- خشم آثبد 

**ًفش1ّشوذامًَسآثبد- وَّذؿت - پل دختش 

**ًفش2ػبسی

**ًفش1ّشوذام تٌىبثي- هحوَدآثبد - آهل - ثبثل - لبئن ؿْش 

حؼبثذاس 2

ًفش3گیالى

ًفش7لشػتبى

ًفش7هبصًذساى

ًفش8وشدػتبى

ًفش4وْگیلَیِ ٍ ثَیشاحوذ

ًفش5گلؼتبى

ًفش9وشهبى

ًفش5وشهبًـبُ

ػیؼتبى ٍ

 ثلَچؼتبى

تعداد نیروی 

مورد نیاز 

جنسیت
شرایط احراز استانعنوان شغلردیف

تعداد کل نیروی 

موردنیاز

 در استان

شهرستان

ًفش7

ًفش8فبسع

ًفش4لضٍیي



زنمرد

**ًفش2ّشوذام ػبٍُ- اسان 

**ًفش1ّشوذام دلیجبى- ؿبصًذ - خویي - هحالت - صسًذیِ 

**ًفش2ّشوذامجبػه- ثٌذسػجبع 

داساثَدى هذسن تحصیلی **ًفش1ّشوذام ویؾ

:وبسؿٌبػی ٍ وبسؿٌبػی اسؿذ  دس یىی اص سؿتِ ّبی **ًفش2ّوذاى

هذیشیت دٍلتی ، هذیشیت صٌؼتی ، هذیشیت ثبصسگبًی ،**ًفش1تَیؼشوبى

هذیشیت هبلی ، حؼبثذاسی ، حؼبثشػی ، حؼبثذاسی ٍ **ًفش2یضد 

اهَس هبلی ، اهَس هبلی**ًفش1ّشوذامثبفك - هیجذ - اسدوبى - خبتن 

**ًفش2وشج

**ًفش1ّشوذامػبٍججالؽ- هحوذؿْش - فشدیغ - هبّذؿت 

**ًفش2تْشاى

**ًفش1ّشوذام لشچه- ثْبسػتبى - ؿْشلذع - لَاػبًبت - فیشٍصوَُ 

اهَس هبلیبتی 

ؿْشتْشاى
**ًفش12تْشاىًفش12

**ًفش8(ػتبد)تْشاى ًفش8ػتبد ػبصهبى

اهَسهبلیبتی 

اػتبى تْشاى
ًفش7

ًفش3ّوذاى

ًفش6یضد

ًفش6الجشص

ًفش9هشوضی

ًفش5ّشهضگبى

حؼبثذاس2

تعداد نیروی 

مورد نیاز 

جنسیت
شرایط احراز استانعنوان شغلردیف

تعداد کل نیروی 

موردنیاز

 در استان

شهرستان



زنمرد

**ًفش4تیشیضًفش4آرسثبیجبى ؿشلی

**ًفش3اسٍهیًِفش3آرسثبیجبى غشثی

داسا ثَدى هذسن تحصیلی **ًفش3اسدثیلًفش3اسدثیل

ًفش4ایالم ًفش4ایالم  :وبسؿٌبػی ٍ وبسؿٌبػی اسؿذ دس  یىی اص سؿتِ ّبی ** 

هذیشیت دٍلتی ، هذیشیت اجشایی ، هذیشیت صٌؼتی ،**ًفش8ثَؿْشًفش8ثَؿْش

هذیشیت ثشًبهِ سیضی آهَصؿی ، هذیشیت ثبصسگبًی**ًفش3ؿْشوشدًفش3چْبسهحبل ٍ ثختیبسی

هذیشیت پشػٌلی ، هذیشیت ػیؼتن ٍ ثْشُ ٍسی ، هذیشیت آهَصؿی ،**ًفش2ثجٌَسدًفش2خشاػبى ؿوبلی

هذیشیت اداسی ، هذیشیت خذهبت اداسی ، ػلَم اداسی ،**ًفش2هـْذ

اهَس اداسی ٍ هذیشیت ،**ًفش1تشثت جبم

**ًفش3ثیشجٌذًفش3خشاػبى جٌَثی

**ًفش7اَّاصًفش7خَصػتبى

ًظشی ، ثبصسگبًی ، صٌؼتی  ، تَػؼِ التصبدی ٍ ثشًبهِ سیضی،**ًفش2صًجبىًفش2صًجبى

ثشًبهِ سیضی ػیؼتوْبی التصبدی ،**ًفش2ػوٌبىًفش2ػوٌبى

ًفش3ػیؼتبى ٍثلَچؼتبى ًفش3صاّذاى  :هٌْذػی صٌبیغ ثب گشایـْبی ** 

ثشًبهِ سیضی ٍ تحلیل ػیؼتوْب ، هذیشیت ػیؼتن ٍ ثْشُ ٍسی **ًفش2ؿیشاص

هذیشیت ػیؼتن ّب**ًفش1هشٍدؿت

**ًفش1لنًفش1لن

**ًفش3لضٍیيًفش3لضٍیي

**ًفش5وشهبىًفش5وشهبى

ًفش4وشهبًـبُ ًفش4وشهبًـبُ   **

ًفش3ػٌٌذجًفش3وشدػتبى  **

**ًفش3یبػَجًفش3وْگیلَیِ ٍ ثَیشاحوذ

**ًفش3گشگبىًفش3گلؼتبى

**ًفش2سؿت

**ًفش1ثٌذساًضلی

وبسؿٌبع اهَس اداسی  3

ًفش3فبسع

ًفش3گیالى

شهرستان
تعداد نیروی 

مورد نیاز 

جنسیت
شرایط احراز

:ػلَم التصبدی ثب گشایـْبی 

استانعنوان شغلردیف
تعداد کل نیروی 

موردنیاز

 در استان

ًفش3خشاػبى سضَی



زنمرد

داسا ثَدى هذسن تحصیلی **ًفش2خشم آثبدًفش2لشػتبى

:وبسؿٌبػی ٍ وبسؿٌبػی اسؿذ  دس  یىی اص سؿتِ ّبی **ًفش4ػبسیًفش4هبصًذساى

هذیشیت دٍلتی ، هذیشیت اجشایی ، هذیشیت صٌؼتی ،**ًفش4اسانًفش4هشوضی

هذیشیت ثشًبهِ سیضی آهَصؿی ، هذیشیت ثبصسگبًی**ًفش3ثٌذسػجبعًفش3ّشهضگبى

هذیشیت پشػٌلی ، هذیشیت ػیؼتن ٍ ثْشُ ٍسی ، هذیشیت آهَصؿی ،**ًفش2ّوذاىًفش2ّوذاى

هذیشیت اداسی ، هذیشیت خذهبت اداسی ، ػلَم اداسی ،**ًفش3یضدًفش3یضد

اهَس اداسی ٍ هذیشیت ،**ًفش3وشجًفش3الجشص

اهَسهبلیبتی

 اػتبى تْشاى
:ػلَم التصبدی ثب گشایـْبی **ًفش2تْشاىًفش2

اهَسهبلیبتی 

ؿْشتْشاى
ًظشی ، ثبصسگبًی ، صٌؼتی ، تَػؼِ التصبدی ٍ ثشًبهِ سیضی،**ًفش12تْشاىًفش12

ثشًبهِ سیضی ػیؼتوْبی التصبدی ،

:هٌْذػی صٌبیغ ثب گشایـْبی 

ثشًبهِ سیضی ٍ تحلیل ػیؼتوْب ، هذیشیت ػیؼتن ٍ ثْشُ ٍسی 

هذیشیت ػیؼتن ّب

**

وبسؿٌبع اهَس اداسی  3

35ػتبدػبصهبى

تعداد نیروی 

مورد نیاز 

جنسیت

ًفش35(ػتبد)تْشاى 

شرایط احراز استانعنوان شغلردیف
تعداد کل نیروی 

موردنیاز

 در استان

شهرستان



زنمرد

**ًفش2تیشیضًفش2آرسثبیجبى ؿشلی

**ًفش1اسٍهیًِفش1آرسثبیجبى غشثی

داسا ثَدى هذسن تحصیلی **ًفش1اسدثیلًفش1اسثیل

:وبسؿٌبػی ٍ وبسؿٌبػی اسؿذ ٍ دوتشا دس  یىی اص سؿتِ ّبی **ًفش2اصفْبىًفش2اصفْبى

هذیشیت دٍلتی ، هذیشیت اجشایی ، هذیشیت صٌؼتی ،**ًفش1ایالمًفش1ایالم

هذیشیت ثشًبهِ سیضی آهَصؿی ، هذیشیت ثبصسگبًی**ًفش1ثَؿْشًفش1ثَؿْش

هذیشیت پشػٌلی ، هذیشیت ػیؼتن ٍ ثْشُ ٍسی ، هذیشیت آهَصؿی ،**ًفش1ؿْشوشدًفش1چْبسهحبل ٍ ثختیبسی

هذیشیت اداسی ، هذیشیت خذهبت اداسی ، ػلَم اداسی ،**ًفش1ثجٌَسدًفش1خشاػبى ؿوبلی

اهَس اداسی ٍ هذیشیت ،**ًفش2هـْذًفش2خشاػبى سضَی

**ًفش1ثیشجٌذًفش1خشاػبى جٌَثی

**ًفش2اَّاصًفش2خَصػتبى

ًظشی ، ثبصسگبًی ، صٌؼتی  ، تَػؼِ التصبدی ٍ ثشًبهِ سیضی،**ًفش1صًجبىًفش1صًجبى

ثشًبهِ سیضی ػیؼتوْبی التصبدی ،**ًفش1ػوٌبىًفش1ػوٌبى

:هٌْذػی صٌبیغ ثب گشایـْبی **ًفش1صاّذاىًفش1ػیؼتبى ٍثلَچؼتبى

ثشًبهِ سیضی ٍ تحلیل ػیؼتوْب ، هذیشیت ػیؼتن ٍ ثْشُ ٍسی **ًفش2ؿیشاصًفش2فبسع

هذیشیت ػیؼتن ّب**ًفش1لنًفش1لن

**ًفش1لضٍیيًفش1لضٍیي

**ًفش2وشهبىًفش2وشهبى

**ًفش1وشهبًـبًُفش1وشهبًـبُ

**ًفش1ػٌٌذجًفش1وشدػتبى

**ًفش1یبػَجًفش1وْگیلَیِ ٍ ثَیشاحوذ

**ًفش1گشگبىًفش1گلؼتبى

**ًفش2سؿتًفش2گیالى

شرایط احراز

وبسؿٌبع آهَصؽ 4

:ػلَم التصبدی ثب گشایـْبی 

استانعنوان شغلردیف
تعداد کل نیروی 

موردنیاز

 در استان

شهرستان
تعداد نیروی 

مورد نیاز 

جنسیت



زنمرد

داسا ثَدى هذسن تحصیلی **ًفش1خشم آثبدًفش1لشػتبى

:وبسؿٌبػی ٍ وبسؿٌبػی اسؿذ ٍ دوتشا دس  یىی اص سؿتِ ّبی **ًفش1ػبسیًفش1هبصًذساى

هذیشیت دٍلتی ، هذیشیت اجشایی ، هذیشیت صٌؼتی ،**ًفش1اسانًفش1هشوضی

هذیشیت ثشًبهِ سیضی آهَصؿی ، هذیشیت ثبصسگبًی**ًفش1ثٌذسػجبعًفش1ّشهضگبى

هذیشیت پشػٌلی ، هذیشیت ػیؼتن ٍ ثْشُ ٍسی ، هذیشیت آهَصؿی ،**ًفش1ّوذاىًفش1ّوذاى

هذیشیت اداسی ، هذیشیت خذهبت اداسی ، ػلَم اداسی ،**ًفش1یضدًفش1یضد

اهَس اداسی ٍ هذیشیت ،**ًفش1وشجًفش1الجشص

اهَسهبلیبتی

 اػتبى تْشاى
:ػلَم التصبدی ثب گشایـْبی **ًفش1تْشاىًفش1

اهَسهبلیبتی 

ؿْشتْشاى
ًظشی ، ثبصسگبًی ، صٌؼتی ، تَػؼِ التصبدی ٍ ثشًبهِ سیضی،**ًفش2تْشاىًفش2

ثشًبهِ سیضی ػیؼتوْبی التصبدی ،

:هٌْذػی صٌبیغ ثب گشایـْبی 

ثشًبهِ سیضی ٍ تحلیل ػیؼتوْب ، هذیشیت ػیؼتن ٍ ثْشُ ٍسی 

هذیشیت ػیؼتن ّب

شرایط احراز

وبسؿٌبع آهَصؽ 4

**ًفش7(ػتبد)تْشاى ًفش7ػتبدػبصهبى

استان
تعداد کل نیروی 

موردنیاز

 در استان

شهرستان
تعداد نیروی 

مورد نیاز 

جنسیت
عنوان شغلردیف



زنمرد

**ًفش1تیشیضًفش1آرسثبیجبى ؿشلی

**ًفش1اسٍهیًِفش1آرسثبیجبى غشثی

داسا ثَدى هذسن تحصیلی **ًفش1اسدثیلًفش1اسدثیل

:وبسؿٌبػی ٍ وبسؿٌبػی اسؿذ ٍ دوتشا دس  یىی اص سؿتِ ّبی **ًفش1اصفْبىًفش1اصفْبى

هذیشیت دٍلتی ، هذیشیت اجشایی ، هذیشیت صٌؼتی ،**ًفش1ایالمًفش1ایالم

هذیشیت ثشًبهِ سیضی آهَصؿی ، هذیشیت ثبصسگبًی**ًفش1ثَؿْشًفش1ثَؿْش

هذیشیت هبلی ، حؼبثذاسی ، حؼبثشػی ، حؼبثذاسی ٍ اهَسهبلی ،**ًفش1ؿْشوشدًفش1چْبسهحبل ٍ ثختیبسی

اهَسهبلی**ًفش1ثجٌَسدًفش1خشاػبى ؿوبلی

**ًفش1هـْذًفش1خشاػبى سضَی

**ًفش1ثیشجٌذًفش1خشاػبى جٌَثی

**ًفش1اَّاصًفش1خَصػتبى

ًظشی ، ثبصسگبًی ، صٌؼتی ٍ تَػؼِ التصبدی ٍ ثشًبهِ سیضی،**ًفش1صًجبىًفش1صًجبى

ثشًبهِ سیضی ػیؼتوْبی التصبدی ،**ًفش1ػوٌبىًفش1ػوٌبى

**ًفش1صاّذاىًفش1ػیؼتبى ٍثلَچؼتبى

**ًفش1ؿیشاصًفش1فبسع

**ًفش1لنًفش1لن

**ًفش1لضٍیيًفش1لضٍیي

**ًفش1وشهبىًفش1وشهبى

**ًفش1وشهبًـبًُفش1وشهبًـبُ

**ًفش1ػٌٌذجًفش1وشدػتبى

**ًفش1یبػَجًفش1وْگیلَیِ ٍ ثَیشاحوذ

**ًفش1گشگبىًفش1گلؼتبى

**ًفش1سؿتًفش1گیالى

شرایط احراز

5
وبسؿٌبع 

ثشًبهِ ٍ ثَدجِ

:ػلَم التصبدی ثب گشایـْبی 

استانعنوان شغلردیف
تعداد کل نیروی 

موردنیاز

 در استان

شهرستان
تعداد نیروی 

مورد نیاز 

جنسیت



زنمرد

داسا ثَدى هذسن تحصیلی **ًفش1خشم آثبدًفش1لشػتبى

:وبسؿٌبػی ٍ وبسؿٌبػی اسؿذ ٍ دوتشا دس  یىی اص سؿتِ ّبی **ًفش1ػبسیًفش1هبصًذساى

هذیشیت دٍلتی ، هذیشیت اجشایی ، هذیشیت صٌؼتی ،**ًفش1اسانًفش1هشوضی

هذیشیت ثشًبهِ سیضی آهَصؿی ، هذیشیت ثبصسگبًی**ًفش1ثٌذسػجبعًفش1ّشهضگبى

هذیشیت هبلی ، حؼبثذاسی ، حؼبثشػی ، حؼبثذاسی ٍ اهَسهبلی ،**ًفش1ّوذاىًفش1ّوذاى

اهَسهبلی**ًفش1یضدًفش1یضد

**ًفش1وشجًفش1الجشص

اهَسهبلیبتی

 اػتبى تْشاى
**ًفش1تْشاىًفش1

اهَسهبلیبتی 

ؿْشتْشاى
**ًفش1تْشاىًفش1

ًظشی ، ثبصسگبًی ، صٌؼتی ،  تَػؼِ التصبدی ٍ ثشًبهِ سیضی،

ثشًبهِ سیضی ػیؼتوْبی التصبدی ،

شرایط احراز

5
وبسؿٌبع 

ثشًبهِ ٍ ثَدجِ

**ًفش15(ػتبد)تْشاى ًفش15ػتبدػبصهبى

:ػلَم التصبدی ثب گشایـْبی 

استانعنوان شغلردیف
تعداد کل نیروی 

موردنیاز

 در استان

شهرستان
تعداد نیروی 

مورد نیاز 

جنسیت



زنمرد

**ًفش2تیشیضًفش2آرسثبیجبى ؿشلی

**ًفش1اسٍهیًِفش1آرسثبیجبى غشثی

داسا ثَدى هذسن تحصیلی **ًفش1اسدثیلًفش1اسدثیل

:وبسؿٌبػی ٍ وبسؿٌبػی اسؿذ ٍ دوتشا دس  یىی اص سؿتِ ّبی **ًفش1اصفْبىًفش1اصفْبى

ثشًبهِ سیضی اهَس فشٌّگی ، **ًفش1ایالمًفش1ایالم

(سٍاثظ ػوَهی)ػلَم استجبعبت اجتوبػی **ًفش1ثَؿْشًفش1ثَؿْش

ػلَم اجتوبػی**ًفش1ؿْشوشدًفش1چْبسهحبل ٍ ثختیبسی

(سٍصًبهِ ًگبسی)ػلَم استجبعبت اجتوبػی **ًفش1ثجٌَسدًفش1خشاػبى ؿوبلی

**ًفش1هـْذًفش1خشاػبى سضَی

**ًفش1ثیشجٌذًفش1خشاػبى جٌَثی

**ًفش1اَّاصًفش1خَصػتبى

**ًفش1صًجبىًفش1صًجبى

**ًفش1ػوٌبىًفش1ػوٌبى

**ًفش1صاّذاىًفش1ػیؼتبى ٍثلَچؼتبى

**ًفش2ؿیشاصًفش2فبسع

**ًفش1لنًفش1لن

**ًفش1لضٍیيًفش1لضٍیي

**ًفش1وشهبىًفش1وشهبى

**ًفش1وشهبًـبًُفش1وشهبًـبُ

**ًفش1ػٌٌذجًفش1وشدػتبى

**ًفش1یبػَجًفش1وْگیلَیِ ٍ ثَیشاحوذ

**ًفش1گشگبىًفش1گلؼتبى

**ًفش1سؿتًفش1گیالى

شرایط احراز

6
وبسؿٌبع 

سٍاثظ ػوَهی

استانعنوان شغلردیف
تعداد کل نیروی 

موردنیاز

 در استان

شهرستان
تعداد نیروی 

مورد نیاز 

جنسیت



زنمرد

**ًفش1خشم آثبدًفش1لشػتبى

داسا ثَدى هذسن تحصیلی **ًفش1ػبسیًفش1هبصًذساى

:وبسؿٌبػی ٍ وبسؿٌبػی اسؿذ ٍ دوتشا دس  یىی اص سؿتِ ّبی **ًفش2اسانًفش2هشوضی

ثشًبهِ سیضی اهَس فشٌّگی ، **ًفش1ثٌذسػجبعًفش1ّشهضگبى

(سٍاثظ ػوَهی)ػلَم استجبعبت اجتوبػی **ًفش1ّوذاىًفش1ّوذاى

ػلَم اجتوبػی**ًفش1یضدًفش1یضد

(سٍصًبهِ ًگبسی)ػلَم استجبعبت اجتوبػی **ًفش1وشجًفش1الجشص

اهَسهبلیبتی

 اػتبى تْشاى
**ًفش2تْشاىًفش2

اهَسهبلیبتی 

ؿْشتْشاى
**ًفش2تْشاىًفش2

داسا ثَدى هذسن تحصیلی 

: وبسؿٌبػی اسؿذ ٍ دوتشا دس  یىی اص سؿتِ ّبی 

ثشًبهِ سیضی اهَس فشٌّگی ، 

(سٍاثظ ػوَهی)ػلَم استجبعبت اجتوبػی 

ػلَم اجتوبػی

(سٍصًبهِ ًگبسی)ػلَم استجبعبت اجتوبػی 

**ًفش8 ًفش8ػتبدػبصهبى
وبسؿٌبع 

سٍاثظ ػوَهی
(ػتبد)تْشاى 7

شرایط احراز استانعنوان شغلردیف
تعداد کل نیروی 

موردنیاز

 در استان

شهرستان
تعداد نیروی 

مورد نیاز 

جنسیت

وبسؿٌبع 

سٍاثظ ػوَهی
6



زنمرد

**ًفش2تیشیضًفش2آرسثبیجبى ؿشلی

**ًفش2اسٍهیًِفش2آرسثبیجبى غشثی

داسا ثَدى هذسن تحصیلی **ًفش1اسدثیلًفش1اسدثیل

وبسؿٌبػی ٍ وبسؿٌبػی اسؿذ ٍ دوتشا دس  یىی اص سؿتِ ّبی **ًفش2اصفْبىًفش2اصفْبى

:حمَق ثب گشایـْبی **ًفش1ایالمًفش1ایالم

حمَق ثیي الولل ، حمَق ػوَهی ، حمَق خصَصی**ًفش2ثَؿْشًفش2ثَؿْش

**ًفش1ؿْشوشدًفش1چْبسهحبل ٍ ثختیبسی

ػلَم لضبیی **ًفش1ثجٌَسدًفش1خشاػبى ؿوبلی

**ًفش3هـْذًفش3خشاػبى سضَی

**ًفش1ثیشجٌذًفش1خشاػبى جٌَثی

**ًفش3اَّاصًفش3خَصػتبى

**ًفش2صًجبىًفش2صًجبى

**ًفش1ػوٌبىًفش1ػوٌبى

**ًفش1صاّذاىًفش1ػیؼتبى ٍثلَچؼتبى

**ًفش2ؿیشاصًفش2فبسع

**ًفش1لنًفش1لن

**ًفش1لضٍیيًفش1لضٍیي

**ًفش2وشهبىًفش2وشهبى

**ًفش1وشهبًـبًُفش1وشهبًـبُ

**ًفش1ػٌٌذجًفش1وشدػتبى

**ًفش1یبػَجًفش1وْگیلَیِ ٍ ثَیشاحوذ

**ًفش1گشگبىًفش1گلؼتبى

**ًفش2سؿتًفش2گیالى

شرایط احراز

8
وبسؿٌبع 

حمَق

استانعنوان شغلردیف
تعداد کل نیروی 

موردنیاز

 در استان

شهرستان
تعداد نیروی 

مورد نیاز 

جنسیت



زنمرد

**ًفش1خشم آثبدًفش1لشػتبى

داسا ثَدى هذسن تحصیلی **ًفش1ػبسیًفش1هبصًذساى

وبسؿٌبػی ٍ وبسؿٌبػی اسؿذ ٍ دوتشا دس  یىی اص سؿتِ ّبی**ًفش2اسانًفش2هشوضی

:حمَق ثب گشایـْبی **ًفش1ثٌذسػجبعًفش1ّشهضگبى

حمَق ثیي الولل ، حمَق ػوَهی ، حمَق خصَصی**ًفش1ّوذاىًفش1ّوذاى

ػلَم لضبیی **ًفش1یضدًفش1یضد

**ًفش2وشجًفش2الجشص

اهَسهبلیبتی

 اػتبى تْشاى
**ًفش2تْشاىًفش2

اهَسهبلیبتی 

ؿْشتْشاى
**ًفش2تْشاىًفش2

داسا ثَدى هذسن تحصیلی 

وبسؿٌبػی اسؿذ ٍ دوتشا دس  یىی اص سؿتِ ّبی

:حمَق ثب گشایـْبی 

حمَق ثیي الولل ، حمَق ػوَهی ، حمَق خصَصی

ػلَم لضبیی 

وبسؿٌبع 

حمَق

وبسؿٌبع 

حمَق
**ًفش12(ػتبد)تْشاى ًفش12ػتبدػبصهبى

تعداد کل نیروی 

موردنیاز

 در استان

شهرستان
تعداد نیروی 

مورد نیاز 

جنسیت

8

9

شرایط احراز استانعنوان شغلردیف



زنمرد

**ًفش1تیشیضًفش1آرسثبیجبى ؿشلی

**ًفش1اصفْبىًفش1اصفْبى

**ًفش1هـْذًفش1خشاػبى سضَی

داسا ثَدى هذسن تحصیلی **ًفش1اَّاصًفش1خَصػتبى

 وبسؿٌبػی اسؿذ  دس  یىی اص سؿتِ ّبی**ًفش1ؿیشاصًفش1فبسع

**ًفش1وشهبىًفش1وشهبى

اهَسهبلیبتی

 اػتبى تْشاى
ػوشاى ، ػبصُ ، صلضلِ ٍ خبن ٍ پی : هٌْذػی ػوشاى ثب  گشایـْبی **ًفش1تْشاىًفش1

اهَسهبلیبتی 

ؿْشتْشاى
**ًفش1تْشاىًفش1

11
وبسؿٌبع 

ًبظش تبػیؼبت
ًفش4(ػتبد)تْشاى ًفش4ػتبدػبصهبى

داسا ثَدى هذسن تحصیلی وبسؿٌبػی اسؿذ

دسیىی اص سؿتِ ّبی 

تبػیؼبت حشاستی ٍ ثشٍدتی، ػیبالت: هٌْذػی هىبًیه ثب گشایؾ ّبی 

12

وبسؿٌبع 

ًبظش تبػیؼبت 

(ثشق)

ًفش2(ػتبد)تْشاى ًفش2ػتبدػبصهبى

داسا ثَدى هذسن تحصیلی  وبسؿٌبػی اسؿذ 

دسیىی اص سؿتِ ّبی 

(ولیِ گشایـْب)هٌْذػی ثشق 

10
وبسؿٌبع 

ًبظش ػبختوبى

تعداد نیروی 

مورد نیاز 

جنسیت
شرایط احراز استانعنوان شغلردیف

تعداد کل نیروی 

موردنیاز

 در استان

شهرستان

**ًفش2(ػتبد)تْشاى ًفش2ػتبدػبصهبى



زنمرد

**ًفش3تجشیض

**ًفش2ّشوذامهشًذ- هشاغِ 

- ثٌبة - اّش - هیبًِ - اػىَ-آرسؿْش

ولیجش- ػشاة - ؿجؼتش- هلىبى 
داسا ثَدى هذسن تحصیلی **ًفش1ّشوذام

وبسؿٌبػی ٍ وبسؿٌبػی اسؿذ ٍ دوتشا دس  یىی اص سؿتِ ّبی**ًفش2ّشوذامخَی  - هیبًذٍآة - هْبثبد - اسٍهیِ 

**ًفش1ّشوذامػلوبع- پیشاًـْش - ػشدؿت - ثَوبى - هبوَ - ًمذُ 

ًشم افضاس:  هٌْذػی وبهیپیَتش ثب گشایؾ **ًفش2اسدثیل

وبسثشد دس وبهیپَتش:  سیبضی ثب گشایؾ **ًفش1ّشوذام(گشهی)هغبى - هـىیي ؿْش - پیلِ ػَاس- پبسع آثبد - ًویي 

**ًفش3اصفْبى

**ًفش2ّشوذاموبؿبى- هجبسوِ - ًجف آثبد - ؿبّیي ؿْش 

-گلپبیگبى -فشیذٍى ؿْش- فشیذى - خویٌی ؿْش

- اسدػتبى - فالٍسجبى - لٌجبى - ػویشم -   ؿْشضب 

آساى ٍ ثیذگل- ًبئیي - ًظٌض 

**ًفش1ّشوذام

**ًفش2ایالم

- ؿیشٍاى ٍ چشداٍل- آثذاًبى - دسُ ؿْش 

دّلشاى- هلىـبّی - هْشاى 
**ًفش1ّشوذام

**ًفش2ّشوذام(ثشاصجبى)دؿتؼتبى - ػؼلَیِ - وٌگبى -ثَؿْش

**ًفش1ّشوذامجن- دیلن - گٌبٍُ - دیش  - (خَسهَج)دؿتی 

**ًفش2ؿْشوشد

**ًفش1ّشوذامثشٍجي- لشدگبى - فبسػبى 

**ًفش2ثجٌَسد

**ًفش1ّشوذامجبجشم- اػفشایي - ؿیشٍاى 

استانعنوان شغلردیف
تعداد کل نیروی 

موردنیاز

 در استان

شهرستان
تعداد نیروی 

مورد نیاز 

جنسیت
شرایط احراز

13
وبسؿٌبع 

ًشم افضاس

ًفش16آرسثبیجبى ؿشلی

ًفش14آرسثبیجبى غشثی

ًفش7اسدثیل

ًفش23اصفْبى

ًفش8ایالم

ًفش13ثَؿْش

چْبسهحبل ٍ

ثختیبسی
ًفش5

ًفش5خشاػبى ؿوبلی



زنمرد

**ًفش3هـْذ 

**ًفش2ّشوذامتشثت حیذسیِ- ًیـبثَس - ػجضٍاس 

-دسگض - ػشخغ - فشیوبى - چٌبساى -  ثیٌبلَد 

-جَیي - جغتبی - لَچبى - ثجؼتبى -  گٌبثبد 

- خَاف - سؿتخَاس - هِ ٍالت - تبیجبد -  تشثت جبم 

ثشدػىي- خلیل آثبد - وبؿوش 

**ًفش1ّشوذام 

داسا ثَدى هذسن تحصیلی **ًفش2ثیشجٌذ

وبسؿٌبػی ٍ وبسؿٌبػی اسؿذ ٍ دوتشا دس  یىی اص سؿتِ ّبی**ًفش1ّشوذامثـشٍیِ- فشدٍع - لبئٌبت - ػشایبى - ًْجٌذاى 

**ًفش3اَّاص

ًشم افضاس:  هٌْذػی وبهیپیَتش ثب گشایؾ **ًفش2ّشوذامآثبداى- ثٌذس اهبم خویٌی - ثٌذس هبّـْش - دصفَل 

- ثْجْبى - ساهْشهض -گتًَذ- ؿَؿتش - دؿت آصادگبى 

- اهیذیِ - ایزُ - هؼجذ ػلیوبى - ؿَؽ - آغبجبسی 

ثبؽ هله- اًذیوـه - ؿبدگبى - خشهـْش 

وبسثشد دس وبهیپَتش:  سیبضی ثب گشایؾ **ًفش1ّشوذام

**ًفش2صًجبى

**ًفش1ّشوذامخشهذسُ - خذاثٌذُ - اثْش 

**ًفش2ّشوذامؿبّشٍد - ػوٌبى 

**ًفش1ّشوذامایَاًىی- گشهؼبس - ثؼغبم - داهغبى - هْذی ؿْش - ػشخِ 

**ًفش2ّشوذامایشاًـْش- وٌبسن - چبثْبس - صاثل - صاّذاى 

**ًفش1ّشوذام ًیه ؿْش- خبؽ - ػشاٍاى - ػشثبص - صّه 

استانعنوان شغلردیف

تعداد کل نیروی 

موردنیاز

 در استان

شهرستان

تعداد نیروی 

مورد نیاز 

در شهرستان

جنسیت

شرایط احراز

ًفش7خشاػبى جٌَثی

ًفش25خَصػتبى

ًفش5صًجبى

ًفش10ػوٌبى

ًفش27خشاػبى سضَی

وبسؿٌبع 

ًشم افضاس
13

ًفش15ػیؼتبى ٍثلَچؼتبى



زنمرد

**ًفش3ؿیشاص

**ًفش2ّشوذامالسػتبى- هشٍدؿت 

-ثَاًبت - خشم ثیذ - آثبدُ - هوؼٌی - وبصسٍى - صسلبى 

- ًی سیض - اػتْجبى - فیشٍصآثبد - خفش - جْشم -  اللیذ 

داساة-فؼب - لیشٍوبسصیي - هْش - الهشد - گشاؽ - اٍص 

**ًفش1ّشوذام

**ًفش2لنًفش2لن

**ًفش2لضٍیي 

**ًفش1ّشوذامالجشص- تبوؼتبى - ثَئیي صّشا - آثیه 

**ًفش2ّشوذامثن- ػیشجبى - سفؼٌجبى -وشهبى

**ًفش1ّشوذام ؿْشثبثه- وٌَْج - ثبفت - صسًذ - جیشفت 

داسا ثَدى هذسن تحصیلی **ًفش2وشهبًـبُ

وبسؿٌبػی ٍ وبسؿٌبػی اسؿذ ٍ دوتشا دس  یىی اص سؿتِ ّبی**ًفش1ّشوذاموٌگبٍس- ػٌمش ٍ ولیبیی - لصشؿیشیي - اػالم آثبد غشة 

**ًفش2ػٌٌذج

ًشم افضاس:  هٌْذػی وبهیپیَتش ثب گشایؾ **ًفش1ّشوذاملشٍُ- ثیجبس - هشیَاى - ثبًِ - ػمض 

وبسثشد دس وبهیپَتش:  سیبضی ثب گشایؾ **ًفش2یبػَج

**ًفش1ّشوذام(دُ دؿت)وْگیلَیِ - گچؼبساى 

**ًفش2ّشوذامگٌجذ- گشگبى 

-هیٌَدؿت - وشدوَی - ثٌذستشووي 

ػلی آثبد- آصادؿْش -  واللِ 
**ًفش1ّشوذام

**ًفش2ّشوذامثٌذساًضلی - الّیجبى - سؿت 

-فَهي - صَهؼِ ػشا - لٌگشٍد - سٍدػش 

آػتبًِ اؿشفیِ- آػتبسا - سضَاى ؿْش - عَالؾ -  سٍدثبس 
**ًفش1ّشوذام

**ًفش2ّشوذامثشٍجشد- خشم آثبد 

**ًفش1ّشوذاماصًب- الیگَدسص - دسٍد - ًَسآثبد - وَّذؿت - پل دختش 

ًفش26فبسع

ًفش6لضٍیي

ًفش13وشهبى

ًفش6وشهبًـبُ

ًفش7وشدػتبى

وْگیلَیِ ٍ 

ثَیشاحوذ
ًفش4

ًفش10گلؼتبى

ًفش15گیالى

ًفش10لشػتبى

استان
تعداد کل نیروی 

موردنیاز

 در استان

شرایط احراز شهرستان
تعداد نیروی 

مورد نیاز 

جنسیت

وبسؿٌبع 

ًشم افضاس
13

عنوان شغلردیف



زنمرد

**ًفش2ّشوذامتٌىبثي - آهل - ثبثل - لبئن ؿْش - ػبسی 

-ثبثلؼش - ػَادوَُ - ًىب - ثْـْش 

- چبلَع - ًَؿْش- ًَس - هحوَدآثبد -  فشیذٍى وٌبس 

ساهؼش- ػجبع آثبد - والسدؿت 

**ًفش1ّشوذام

**ًفش2ّشوذامؿبُ صًذ- ػبٍُ - اسان 

**ًفش1ّشوذامدلیجبى- خویي - هحالت - صسًذیِ 

**ًفش2ثٌذسػجبع 

-جبػه - هیٌبة - حبجی آثبد - ثٌذسخویش 

لـن- ثؼته - پبسػیبى - ویؾ -  ثٌذسلٌگِ 
داسا ثَدى هذسن تحصیلی **ًفش1ّشوذام

وبسؿٌبػی ٍ وبسؿٌبػی اسؿذ ٍ دوتشا دس  یىی اص سؿتِ ّبی**ًفش2ّشوذامهالیش- ّوذاى 

ًشم افضاس:  هٌْذػی وبهیپیَتش ثب گشایؾ **ًفش1ّشوذاموجَدسآٌّگ- اػذآثبد - ًْبًٍذ - تَیؼشوبى - سصى - ثْبس 

وبسثشد دس وبهیپَتش:  سیبضی ثب گشایؾ **ًفش2ّشوذامهیجذ- یضد 

**ًفش1ّشوذامعجغ- ثبفك - اسدوبى - خبتن - صذٍق 

**ًفش2ّشوذامػبٍججالؽ- وشج 

**ًفش1ّشوذامًظشآثبد- اؿتْبسد - هحوذؿْش - فشدیغ - هبّذؿت 

**ًفش4تْشاى

- ؿْشسی- سثبط وشین - ؿْشیبس - ؿویشاًبت -  ثَهْي 

اػالهـْش- پبوذؿت - ٍساهیي 
**ًفش2ّشوذام

-ؿْشلذع -لَاػبًبت - سٍدّي - دهبًٍذ - فیشٍصوَُ 

لشچه- چْبسداًگِ - فـبپَیِ -  ثْبسػتبى 
**ًفش1ّشوذام

اهَسهبلیبتی 

ؿْش تْشاى
**ًفش21تْشاىًفش21

ًفش8ًفش14ًفش22(ػتبد)تْشاى ًفش22ػتبدػبصهبى

شهرستاناستان
تعداد نیروی 

مورد نیاز 

جنسیت
شرایط احراز

ًفش11

تعداد کل نیروی 

موردنیاز

 در استان

ًفش10ّوذاى

عنوان شغلردیف

ًفش9یضد

ًفش9الجشص

ًفش29
اهَسهبلیبتی 

اػتبى تْشاى

13
وبسؿٌبع 

ًشم افضاس

ًفش22هبصًذساى

ًفش10هشوضی

ّشهضگبى



زنمرد

**ًفش3تجشیض

**ًفش2ّشوذامهشًذ - هشاغِ 

- ػجت ؿیش - ایلخچی - اػىَ - آرسؿْش- خؼشٍؿْش 

صَفیبى - ؿجؼتش - هلىبى - ثٌبة - ٍسصلبى - اّش - هیبًِ 

-چبساٍیوبق - ّـتشٍد - ثؼتبى آثبد - ّشیغ - هْشثبى - 

جلفب- ػشاة -  ولیجش 

داسا ثَدى هذسن تحصیلی **ًفش1ّشوذام

وبسؿٌبػی ٍ وبسؿٌبػی اسؿذ ٍ دوتشا دس  یىی اص سؿتِ ّبی**ًفش2ّشوذامخَی- هیبًذٍآة - هْبثبد - اسٍهیِ 

- ثَوبى- چبلذساى - ؿَط - هبوَ - اؿٌَیِ - ًمذُ 

ؿبّیي دط- ػلوبع - پیشاًـْش - ػشدؿت 
ػخت افضاس ، هؼوبسی وبهپیَتش، ؿجىِ:  هٌْذػی وبهپیَتش ثب گشایؾ ّبی **ًفش1ّشوذام

الىتشًٍیه ، لذست ، هخبثشات: هٌْذػی ثشق ثب گشایؾ ّبی **ًفش2اسدثیل

- خلخبل - تبصُ وٌذ اًگَت - پبسع آثبد - ًویي - سػیي ع

هـىیي ؿْش - (گشهی)هغبى - ثیلِ ػَاس - اصالًذٍص- وَثش
**ًفش1ّشوذام

**ًفش3اصفْبى

**ًفش2ّشوذاموبؿبى- هجبسوِ - ؿبّیي ؿْش  

- چبدگبى - تیشاى ٍ وشٍى - ثشخَاس - هیوِ - وَّپبیِ 

-فشیذى - خویٌی ؿْش - ثبؽ ثْبدساى - دّبلبى - خَاًؼبس 

- لٌجبى - ػویشم - ؿْشضب - گلپبیگبى -  فشیذٍى ؿْش 

- آساى ٍ ثیذگل - ًبئیي - ًغٌض - اسدػتبى - فالٍسجبى 

ًجف آثبد- ثبدسٍد - خَس ٍ ثیبثبًه - لوصش - ًیبػش 

**ًفش1ّشوذام

شهرستان
تعداد نیروی 

مورد نیاز 

جنسیت
شرایط احراز

ًفش27آرسثبیجبى ؿشلی

ًفش18آرسثبیجبى غشثی

ًفش12اسدثیل

ًفش34اصفْبى

استان
تعداد کل نیروی 

موردنیاز

 در استان

وبسؿٌبع 

ػخت افضاس
14

عنوان شغلردیف



زنمرد

**ًفش2ایالم

- ؿیشٍاى ٍ چشداٍل - آثذاًبى - دسُ  ؿْش - ایَاى 

ػیشٍاى- دّلشاى - هلىـبّی - هْشاى 
**ًفش1ّشوذام

**ًفش2ّشوذامػؼلَیِ - وٌگبى - خبسن - ثَؿْش 

- دیلن - گٌبٍُ -دیش - (اّشم)تٌگؼتبى  - (خَسهَج)دؿتی 

(ثشاصجبى)دؿتؼتبى - جن - ػؼذآثبد 
داسا ثَدى هذسن تحصیلی **ًفش1ّشوذام

وبسؿٌبػی ٍ وبسؿٌبػی اسؿذ ٍ دوتشا دس  یىی اص سؿتِ ّبی**ًفش2ؿْشوشد

-ػبهبى - ّفـجبى - فشخ ؿْش 

ثشٍجي- لشدگبى - فبسػبى -  اسدل 
ػخت افضاس ، هؼوبسی وبهپیَتش، ؿجىِ:  هٌْذػی وبهپیَتش ثب گشایؾ ّبی **ًفش1ّشوذام

الىتشًٍیه ، لذست ، هخبثشات: هٌْذػی ثشق ثب گشایؾ ّبی **ًفش2ثجٌَسد

**ًفش1ّشوذامفبسٍج- هبًِ ٍ ػولمبى - جبجشم - اػفشایي - ؿیشٍاى 

**ًفش3هـْذ

**ًفش2ّشوذامًیـبثَس - ػجضٍاس 

- والت - دسگض - ػشخغ - فشیوبى - چٌبساى -  ثیٌبلَد 

- صثشخبى - جَیي - جغتبی - لَچبى - ثجؼتبى- گٌبثبد 

- خَاف - سؿتخَاس - هِ ٍالت - تبیجبد - تشثت جبم 

تشثت حیذسیِ- ثشدػىي - خلیل آثبد - وبؿوش 

**ًفش1ّشوذام

**ًفش2ثیشجٌذ

**ًفش1ّشوذامثـشٍیِ- فشدٍع - لبئٌبت - دسهیبى - ػشایبى - ًْجٌذاى 

**ًفش2ّشوذامآثبداى- ثٌذس اهبم خویٌی - ثٌذس هبّـْش - دصفَل - اَّاص 

- ساهـیش - ساهْشهض - گتًَذ - ؿَؿتش - دؿت آصادگبى 

- ؿَؽ - آغبجبسی - ثْجْبى -ٌّذیجبى - اللی - ّفتگل 

- ؿبدگبى- خشهـْش - اهیذیِ - ایزُ - هؼجذػلیوبى 

ثبؽ هله- اًذیوـه 

**ًفش1ّشوذام

عنوان شغل

ًفش7

ًفش28خشاػبى  سضَی

ًفش8خشاػبى جٌَثی

ًفش28خَصػتبى

استانردیف
تعداد کل نیروی 

موردنیاز

 در استان

شهرستان
تعداد نیروی 

مورد نیاز 

جنسیت
شرایط احراز

ًفش10ایالم

ًفش16ثَؿْش

چْبسهحبل

 ٍثختیبسی
ًفش9

خشاػبى ؿوبلی

وبسؿٌبع 

ػخت افضاس
14



زنمرد

**ًفش2صًجبى

**ًفش1ّشوذامعبسم- هبُ ًـبى - خشهذسُ - خذاثٌذُ - اثْش 

**ًفش2ّشوذامؿبّشٍد- ػوٌبى 

داسا ثَدى هذسن تحصیلی **ًفش1ّشوذامایَاًىی - گشهؼبس - ثؼغبم - داهغبى - هْذی ؿْش - ػشخِ 

وبسؿٌبػی ٍ وبسؿٌبػی اسؿذ ٍ دوتشا دس  یىی اص سؿتِ ّبی**ًفش2ّشوذامایشاًـْش- چبثْبس  - صاثل - صاّذاى 

ػخت افضاس ، هؼوبسی وبهپیَتش، ؿجىِ:  هٌْذػی وبهپیَتش ثب گشایؾ ّبی **ًفش1ّشوذاموٌبسن- ًیه ؿْش - خبؽ - ػشاٍاى -  ػشثبص 

الىتشًٍیه ، لذست ، هخبثشات: هٌْذػی ثشق ثب گشایؾ ّبی **ًفش3ؿیشاص

**ًفش2ّشوذامالسػتبى - هشٍدؿت 

-پبػبسگبد - اسػٌجبى - ػپیذاى - ػشٍػتبى - صسلبى 

-  آثبدُ - هوؼٌی -وبصسٍى  - (لبدسآثبد) هـْذ هشغبة 

- فیشٍصآثبد - خفش - جْشم - ػذُ - اللیذ - ثَاًبت - خشم ثیذ 

ًی - داساة - اػتْجبى - ؿـذُ ٍ لشُ ثالؽ -فؼب- لیشٍوبسصیي 

- هْش -  الهشد - خٌج - گشاؽ - اٍص - آثبدُ عـه - سیض 

فشاؿجٌذ

**ًفش1ّشوذام

**ًفش2لنًفش2لن

**ًفش2لضٍیي

**ًفش1ّشوذامالجشص- تبوؼتبى - ثَئیي صّشا - آثیه 

**ًفش2ّشوذامثن- ػیشجبى - سفؼٌجبى - وشهبى 

-ساٍس- ًشهبؿیش - اًبس - ؿْذاد - هبّبى 

- ثبفت - صسًذ - ػٌجشآثبد -  جیشفت 

ؿْشثبثه- ثشدػیش - وٌَْج - اسصٍئیِ - ساثش - وَُ ثٌبى 

**ًفش1ّشوذام

**ًفش2وشهبًـبُ

-جَاًشٍد - سٍاًؼش - پبٍُ - صحٌِ - ّشػیي 

- لصشؿیشیي - اػالم آثبد غشة  - (وشًذ غشة) داالَّ 

وٌگبٍس- ػٌمش ٍولیبیی - گیالى غشة - ػشپل رّبة 

**ًفش1ّشوذام

شرایط احراز

ًفش10ػوٌبى

ًفش13ػیؼتبى ٍثلَچؼتبى

ًفش36فبسع

ًفش23وشهبى

وشهبًـبُ

استانعنوان شغلردیف
تعداد کل نیروی 

موردنیاز

 در استان

شهرستان
تعداد نیروی 

مورد نیاز 

جنسیت

وبسؿٌبع 

ػخت افضاس

ًفش6لضٍیي

ًفش14

ًفش7صًجبى

14



زنمرد

**ًفش2ػٌٌذج

-لشٍُ - ثیجبس - هشثَاى - ثبًِ - ػمض 

دیَاى دسُ- وبهیبساى -  دّگالى 
**ًفش1ّشوذام

**ًفش2یبػَج

**ًفش1ّشوذام (دّذؿت)وْگیلَیِ - گچؼبساى 

داسا ثَدى هذسن تحصیلی **ًفش2ّشوذامگٌجذ- گشگبى 

- ثٌذس گض - وشدوَی - ثٌذس تشووي - آق لال 

ساهیبى- ػلی آثبد - آصادؿْش - واللِ - هیٌَدؿت 
وبسؿٌبػی ٍ وبسؿٌبػی اسؿذ ٍ دوتشا دس  یىی اص سؿتِ ّبی**ًفش1ّشوذام

ػخت افضاس ، هؼوبسی وبهپیَتش، ؿجىِ:  هٌْذػی وبهپیَتش ثب گشایؾ ّبی **ًفش2ّشوذامثٌذساًضلی - الّیجبى - سؿت 

- سٍدػش - ػیبّىل - خوبم - لـت ًـب - وَچصفْبى 

- وَهلِ - لٌگشٍد - اهلؾ - سحین آثبد - والچبی 

-سٍدثبس- فَهي - ؿفت - صَهؼِ ػشا - هبػبل 

آػتبسا - سضَاى ؿْش - عَالؾ -  ػوبسلَ 

ویبؿْش- آػتبًِ اؿشفیِ - 

(الىتشًٍیه ، لذست ، هخبثشات)هٌْذػی ثشق **ًفش1ّشوذام

**ًفش2ّشوذامثشٍجشد- خشم آثبد 

**ًفش1ّشوذامپلذختش-اصًب - الیگَدسص- دسٍد - الـتش - ًَسآثبد - وَّذؿت 

**ًفش2ّشوذامآهل- ثبثل - لبئن ؿْش - ػبسی 

-ػَادوَُ- جَیجبس - ًىب- گلَگبُ -ثْـْش-هیبًذسٍد

- ًَؿْش- هحوَد آثبد - فشیذٍى وٌبس -ثبثلؼش-اهیشوال

ساهؼش- ػجبع آثبد - تٌىبثي - چبلَع

**ًفش1ّشوذام

**ًفش2ّشوذامؿبصًذ- ػبٍُ -اسان

**ًفش1ّشوذامدلیجبى- آؿتیبى - تفشؽ - خویي - هحالت - صسًذیِ 

جنسیت
شرایط احراز ردیف

ًفش13گلؼتبى

ًفش27گیالى

ًفش11لشػتبى

ًفش23هبصًذساى

ًفش12هشوضی

استانعنوان شغل

تعداد کل نیروی 

موردنیاز

 در استان

شهرستان

تعداد نیروی 

مورد نیاز 

در شهرستان

وبسؿٌبع 

ػخت افضاس
14

ًفش10وشدػتبى

ًفش4وْگیلَیِ ٍ ثَیشاحوذ



زنمرد

**ًفش2ثٌذسػجبع

- ثٌذسلٌگِ- جبػه - هیٌبة - حبجی آثبد -ثٌذسخویش

ػیشیه- سٍداى - جٌبح - لـن - ثؼته - پبسػیبى - ویؾ 
**ًفش1ّشوذام

**ًفش2ّشوذامهالیش- ّوذاى 

-تَیؼشوبى - لشٍُ دسجضیي - سصى - فبهٌیي - ثْبس 

وجَدسآٌّگ- اػذآثبد -  ًْبًٍذ 
داسا ثَدى هذسن تحصیلی **ًفش1ّشوذام 

**ًفش2ّشوذامهیجذ- یضد 

-اسدوبى - خبتن - هْشیض - اثشوَُ - تفت - صذٍق 

عجغ-  ثبفك 
**ًفش1ّشوذام

ػخت افضاس ، هؼوبسی وبهپیَتش، ؿجىِ:  هٌْذػی وبهپیَتش ثب گشایؾ ّبی **ًفش2ّشوذامػبٍججالؽ - وشج 

- هحوذؿْش - فشدیغ - هبّذؿت 

عبلمبى- ًظشآثبد- اؿتْبسد 
**ًفش1ّشوذام

(الىتشًٍیه ، لذست ، هخبثشات)هٌْذػی ثشق **ًفش6تْشاى

-ؿْشسی - سثبط وشین - ؿْشیبس - ؿویشاًبت - ثَهْي 

اػالهـْش- پبوذؿت -  ٍساهیي 
**ًفش2ّشوذام

- ؿْشلذع - لَاػبًبت - سٍدّي - دهبًٍذ - فیشٍصوَُ 

چْبسداًگِ- پیـَا - لشچه - فـبپَیِ - هالسد - ثْبسػتبى 
**ًفش1ّشوذام

ًفش2ًفش6ًفش8(ػتبد)تْشاى ًفش8ػتبد ػبصهبى

جنسیت

وبسؿٌبػی ٍ وبسؿٌبػی اسؿذ ٍ دوتشا دس  یىی اص سؿتِ ّبی

ًفش10الجشص

اهَس هبلیبتی

 ؿْشتْشاى
ًفش21تْشاىًفش21

ًفش14ّشهضگبى

ًفش12ّوذاى

شهرستان
تعداد نیروی 

مورد نیاز 

ًفش12

شرایط احراز

وبسؿٌبع 

ػخت افضاس
14

اهَسهبلیبتی

 اػتبى تْشاى
ًفش33

استانعنوان شغلردیف
تعداد کل نیروی 

موردنیاز

 در استان

یضد

**



زنمرد

داسا ثَدى هذسن تحصیلی 

وبسؿٌبػی ٍ وبسؿٌبػی اسؿذ ٍ دوتشا دس  یىی اص سؿتِ ّبی

ًشم افضاس:هٌْذػی وبهپیَتشثب گشایؾ 

هٌْذػی صٌبیغ ثب گشایؾ ثشًبهِ سیضی ٍ تحلیل ػیؼتن ّب

هٌْذػی فٌبٍسی اعالػبت ، هٌْذػی هذیشیت فٌبٍسی اعالاػبت

داسا ثَدى هذسن تحصیلی 

وبسؿٌبػی ٍ وبسؿٌبػی اسؿذ ٍ دوتشا دس  یىی اص سؿتِ ّبی

ػخت افضاس، هؼوبسی وبهپیَتشی:   هٌْذػی وبهپیَتش ثب گشایؾ ّبی 

هخبثشات ٍ الىتشًٍیه : هٌْذػی ثشق ثب گشایؾ 

داسا ثَدى هذسن تحصیلی 

وبسؿٌبػی ٍ وبسؿٌبػی اسؿذ ٍ دوتشا دس  یىی اص سؿتِ ّبی

(ولیِ گشایؾ ّب )هٌْذػی وبهپیَتش

(ولیِ گشایؾ ّب)هٌْذػی فٌبٍسی اعالػبت 
ًفش2ًفش3ًفش5

تحلیل گش ػیؼتن ًفش3ًفش5ًفش8(ػتبد)تْشاىًفش8ػتبدػبصهبى15

ًفش2ًفش6ًفش8(ػتبد)تْشاى ًفش8ػتبد ػبصهبىوبسؿٌبع ؿجى16ِ

17

وبسؿٌبع ؿجىِ 

وبسؿٌبع اهٌیت )

(فبٍا

(ػتبد)تْشاى ًفش5ػتبد ػبصهبى

استانعنوان شغلردیف
تعداد کل نیروی 

موردنیاز

 در استان

شهرستان
تعداد نیروی 

مورد نیاز 

جنسیت
شرایط احراز


