
 آگْي استخذام پيوبًي
وفر ياجذيه شرايط بٍ  681معايوت محترم تًسعٍ مذيريت يسرمايٍ اوساوي رياست جمًُري در وظر دارد  تعذاد    46/4/98مًرخ  63741/223شُرداري مرج بٍ استىاد وامٍ شمارٌ 

ي ي پس از مراحل گسيىش براي خذمت در شُرداري مرج بٍ صًرت پيماوي استخذام شرح ريل را براساس مفاد آييه وامٍ استخذام پيماوي از طريك امتحان بصًرت عمًمي ي تخصص
 ومايذ.

 

 

 رشته شغلي عنوان پست )شغل( رديف
محل جغرافيايي 

 خذمت
 تعذاد

 جنسيت

 زن مرد
 

 كننذه دستگاه استخذام

 سازمان وابسته شهرداري
 

 شرايط احراز

  * * * 33 مرج هٌْذس راُ ٍ سبختوبى مبرضٌبس عوراى 1

فًق ليساوس يا دمترا در يني از رشتٍ َاي  –  سليساو دارابًدن مذرك تحصيلي
وقشٍ  –مُىذسي عمران )مليٍ گرايش َا( راٌ ي ساختمان )مليٍ گرايشُا( معماري 

 طراحي محيط –برداري 

2 

مبرضٌبس رفع تخلفبت 

 سبختوبًي

 

  * * * 2 مرج هٌْذس راُ ٍ سبختوبى

فًق ليساوس يا دمترا  در يني از رشتٍ َاي  –  ليساوش دارابًدن مذرك تحصيلي
وقشٍ  –مُىذسي عمران )مليٍ گرايش َا( راٌ ي ساختمان )مليٍ گرايشُا( معماري 

 طراحي محيط –برداري 

3 
 هبهَرثبزديذ

 )مبرضٌبس عوراى (
  * * * 4 مرج هٌْذس راُ ٍ سبختوبى

يني از رشتٍ َاي فًق ليساوس يا دمترا  در  – ليساوش  دارابًدن مذرك تحصيلي
وقشٍ  –مُىذسي عمران )مليٍ گرايش َا( راٌ ي ساختمان )مليٍ گرايشُا( معماري 

 طراحي محيط –برداري 

  * * * 1 مرج هٌْذس راُ ٍ سبختوبى مبرضٌبس هحبست 4

فًق ليساوس يا دمترا  در يني از رشتٍ َاي  – ليساوش  دارابًدن مذرك تحصيلي
وقشٍ  –( راٌ ي ساختمان )مليٍ گرايشُا( معماري مُىذسي عمران )مليٍ گرايش َا

 طراحي محيط –برداري 

  * * * 23 مرج مبرضٌبس ضْرسبزي مبرضٌبس ضْرسبزي 5

فًق ليساوس يا دمترا در يني از رشتٍ َاي  –دارابًدن مذرك تحصيلي ليساوس 
طراحي ي بروامٍ ريسي شُري ي مىطقٍ  –جغرافيا ي بروامٍ ريسي شُري  –شُرسازي 

زلسلٍ( عمران ) گرايش  –سازٌ  -مُىذسي عمران گرايشُاي ) مذيريت ساخت –ي ا
 عمران( طراحي محيط

6 
مبرضٌبس ضْرسبزي ٍ 

 هعوبري
 مبرضٌبس ضْرسبزي

 2 مرج
* * * 

 

فًق ليساوس يا دمترا در يني از رشتٍ َاي  –دارابًدن مذرك تحصيلي ليساوس 
ي ي بروامٍ ريسي شُري ي مىطقٍ طراح –جغرافيا ي بروامٍ ريسي شُري  –شُرسازي 

زلسلٍ( عمران ) گرايش  –سازٌ  -مُىذسي عمران گرايشُاي ) مذيريت ساخت –اي 
 عمران( طراحي محيط



 رشته شغلي عنوان پست )شغل( رديف
محل جغرافيايي 

 خذمت
 تعذاد

 جنسيت

 زن مرد
 

 كننذه دستگاه استخذام

 سازمان وابسته شهرداري
 

 شرايط احراز

 5 مرج آرضيتنت مبرضٌبس هعوبري 7
* * * 

 

دارا بًدن مذرك تحصيلي ليساوس،فًق ليساوس يا دمترا در يني از رشتٍ َاي 
اي، مُىذسي  روامٍ ريسي شُري ي مىطقٍتحصيلي معماري، شُرسازي،طراحي ي ب

 عمران گرايش) سازٌ، عمران ي ساختمان(، طراحي محيط

 

8 
 مبرضٌبس ضْرسبزي مبرضٌبس طرح تفصيلي

 7 مرج
* * * 

 

فًق ليساوس يا دمترا در يني از رشتٍ َاي  –دارابًدن مذرك تحصيلي ليساوس 
ٍ ريسي شُري ي مىطقٍ طراحي ي بروام –جغرافيا ي بروامٍ ريسي شُري  –شُرسازي 

زلسلٍ( عمران ) گرايش  –سازٌ  -مُىذسي عمران گرايشُاي ) مذيريت ساخت –اي 
 عمران( طراحي محيط

مبرضٌبس هسئَل اهَر فٌي  9

 )مبرضٌبس آزهبيطگبُ (

مبرضٌبس آزهبيطگبُ فيسيل ٍ 

 ضيوي هنبًيل خبك
 * * * 4 مرج

 

ّبي هٌْذسي هعذى)هنبًيل  ز رضتِدارا ثَدى هذرك تحصيلي ليسبًس ٍ ثبالتر در يني ا

سٌگ(،خبك ضٌبسي،هٌْذسي عوراى)هنبًيل خبك ٍ پي،سبزُ،خبك،راُ،عوراى(،علَم 

 زهيي)رسَة ضٌبسي ٍ سٌگ ضٌبسي،چيٌِ ضٌبسي(،زهيي ضٌبسي،هنبًيل خبك

 

11 
 * * * 3 مرج هٌْذس ثرق مبرضٌبس تبسيسبت ثرقي

ترا در يني از رشتٍ فًق ليساوس يا دم –دارابًدن مذرك تحصيلي ليساوس  
 َاي مُىذسي برق مليٍ گرايشُا

11 
 * * * 2 مرج هٌْذس ثرق مبرضٌبس ثرق

فًق ليساوس يا دمترا در يني از رشتٍ  –دارابًدن مذرك تحصيلي ليساوس  
 َاي مُىذسي برق مليٍ گرايشُا

12 
مبرضٌبس تبسيسبت 

 هنبًيني
 * * * 2 مرج هٌْذس تبسيسبت

 
فًق ليساوس يا دمتر در يني از رشتٍ َاي  –يساوس دارابًدن مذرك تحصيلي ل

تاسيساتي( مُىذسي علمي ماربردي  -مُىذسي مناويل )تاسيسات حرارتي ي بريدتي
 عمران )شبنٍ َاي آب ي فاضالب ( تاسيسات )مليٍ گرايشُا(

13 
 * * * 3 مرج هٌْذس تبسيسبت مبرضٌبس تبسيسبت

 
يا دمتر در يني از رشتٍ َاي  فًق ليساوس –دارابًدن مذرك تحصيلي ليساوس 

تاسيساتي( مُىذسي علمي ماربردي  -مُىذسي مناويل )تاسيسات حرارتي ي بريدتي
 عمران )شبنٍ َاي آب ي فاضالب ( تاسيسات )مليٍ گرايشُا(



 رشته شغلي عنوان پست )شغل( رديف
محل جغرافيايي 

 خذمت
 تعذاد

 جنسيت

 زن مرد
 

 كننذه دستگاه استخذام

 سازمان وابسته شهرداري
 

 شرايط احراز

14 
 مبرضٌبس ّيذرٍئَلَشي مبرضٌبس اًْبر ٍ هسيلْب

 1 مرج
* * * 

 

جغرافيب  متر در يني از رشتٍ َايفًق ليساوس يا د –دارابًدن مذرك تحصيلي ليساوس 

طجيعي(،اقلين ضٌبسي،زهيي ضٌبسي)مليِ گرايطْب(،زهيي  -شئَهَرفَلَشي-ّيذرٍلَشي –)اقلين 

ضٌبسي)شئَضيوي(،علَم زهيي )آة ضٌبسيَزهيي ضٌبسي(ّيذرٍگرافي)آة ًگبري(،هٌْذسي 

ي ٍآثْبي ٌذسي آة(،فتَگراهتري)ًقطِ ثرداري َّايي(، هٌْذسي آة )آثْبي سطحعوراى )هْ

 (زيرزميني(عوراى )آثطٌبسي آثْبي 

 

 

مبرضٌبس )هسئَل( اًْبر ٍ  15

 هسيلْب

 1 مرج مبرضٌبس ّيذرٍئَلَشي
* * * 

 

جغرافيب  فًق ليساوس يا دمتر در يني از رشتٍ َاي –دارابًدن مذرك تحصيلي ليساوس 

رايطْب(،زهيي طجيعي(،اقلين ضٌبسي،زهيي ضٌبسي)مليِ گ -شئَهَرفَلَشي-ّيذرٍلَشي –)اقلين 

ضٌبسي)شئَضيوي(،علَم زهيي )آة ضٌبسيَزهيي ضٌبسي(ّيذرٍگرافي)آة ًگبري(،هٌْذسي 

عوراى )هٌْذسي آة(،فتَگراهتري)ًقطِ ثرداري َّايي(، هٌْذسي آة )آثْبي سطحي ٍآثْبي 

 (زيرزميني(عوراى )آثطٌبسي آثْبي 
 

16 
 مبرضٌبس فضبي سجس

 2 مرج مبرضٌبس اهَرثبغجبًي
* * * 

 
فًق ليساوس يا دمتر در يني از رشتٍ َاي  –بًدن مذرك تحصيلي ليساوس دارا

مُىذسي  –مُىذسي فضاي سبس  –جىگلذاري  –زراعت ي اصالح وباتات  –باغباوي 
 ابياري -تًليذات گياَي 

17 
 مبرضٌبس هحيط زيست مبرضٌبس هحيط زيست

 2 مرج
* * * 

 
را در يني از رشتٍ َاي فًق ليساوس يا دمت –دارابًدن مذرك تحصيلي ليساوس 

 –مُىذسي فضاي سبس  –مُىذسي محيط زيست  –محيط زيست  –بُذاشت محيط 
 زراعت ي اصالح وبابات –باغباوي  –بروامٍ ريسي شُري ي مىطقٍ اي 

18 
 مبرضٌبس هحيط زيست مبرضٌبس خذهبت ضْري

 2 مرج
* * * 

 
از رشتٍ َاي  فًق ليساوس يا دمترا در يني –دارابًدن مذرك تحصيلي ليساوس 

 –مُىذسي فضاي سبس  –مُىذسي محيط زيست  –محيط زيست  –بُذاشت محيط 
 زراعت ي اصالح وبابات –باغباوي  –بروامٍ ريسي شُري ي مىطقٍ اي 

19 
 مبرضٌبس هحيط زيست مبرضٌبس اهَرضْر

 5 مرج
* * * 

 
 فًق ليساوس يا دمترا در يني از رشتٍ َاي –دارابًدن مذرك تحصيلي ليساوس 

 –مُىذسي فضاي سبس  –مُىذسي محيط زيست  –محيط زيست  –بُذاشت محيط 
 زراعت ي اصالح وبابات –باغباوي  –بروامٍ ريسي شُري ي مىطقٍ اي 



 رشته شغلي عنوان پست )شغل( رديف
محل جغرافيايي 

 خذمت
 تعذاد

 جنسيت

 زن مرد
 

 كننذه دستگاه استخذام

 سازمان وابسته شهرداري
 

 شرايط احراز

21 
 آرضيتنت  مبرضٌبس زيجبسبزي

 4 مرج
* * * 

 

 

فًق ليساوس يا دمترا در يني از رشتٍ َاي  –دارابًدن مذرك تحصيلي ليساوس 
طراحي ي بروامٍ ريسي شُري ي مىطقٍ  –ي بروامٍ ريسي شُري جغرافيا  –شُرسازي 

زلسلٍ( عمران ) گرايش  –سازٌ  -مُىذسي عمران گرايشُاي ) مذيريت ساخت –اي 
 عمران( طراحي محيط

  * * * 11 مرج ًقطِ ثردار مبرضٌبس ًقطِ ثرداري 21

بي تحصيلي داراثَدى هذرك تحصيلي ليسبًس، فَق ليسبًس يب دمترا در يني از رضتِ ّ

 -(GISهٌْذسي عوراى گرايص )ًقطِ ثرداري فتَگراهتري ٍ سيستن ّبي جغرافيبيي 

 ًقطِ ثرداري َّايي. -هٌْذسي ًقطِ ثرداري )مبرتَگرافي ٍ شئَدزي(

 

22 
مبرضٌبس حول ٍ ًقل ٍ 

 ترافيل
  * * * 8 مرج مبرضٌبس اهَر حول ٍ ًقل

داراثَدى هذرك تحصيلي ليسبًس، فَق ليسبًس يب دمترا در يني از رضتِ ّبي هٌْذسي 

 ترافيل. -راُ ٍ تراثري( -عوراى )ثرًبهِ ريسي حول ٍ ًقل

 

  * * * 4 مرج مبرضٌبس اهَر حول ٍ ًقل مبرضٌبس ترافيل 23

سي داراثَدى هذرك تحصيلي ليسبًس، فَق ليسبًس يب دمترا در يني از رضتِ ّبي هٌْذ

 ترافيل. -راُ ٍ تراثري( -عوراى )ثرًبهِ ريسي حول ٍ ًقل

 

  * * * 1 مرج مبرضٌبس اهَر حول ٍ ًقل مبرضٌبس اهَر حول ٍ ًقل 24

داراثَدى هذرك تحصيلي ليسبًس، فَق ليسبًس يب دمترا در يني از رضتِ ّبي هٌْذسي 

 ترافيل. -راُ ٍ تراثري( -عوراى )ثرًبهِ ريسي حول ٍ ًقل

 

  * * * 5 مرج مبرضٌبس حقَقي ضٌبس حقَقيمبر 25

علوم داراثَدى هذرك تحصيلي ليسبًس، فَق ليسبًس يب دمترا در يني از رضتِ ّبي 

الملل ـ حقوق عمومي ـ  شناسي ـ حقوق خصوصي ـ حقوق بين قضايي ـ حقوق جزا و جرم

 شناسي ـ فقه و حقوق خصوصي ـ حقوق حقوق كيفري و جرم

  * * * 7 مرج برضٌبس حقَقيم مبرضٌبس اجرائيبت 26

علوم داراثَدى هذرك تحصيلي ليسبًس، فَق ليسبًس يب دمترا در يني از رضتِ ّبي 

الملل ـ حقوق عمومي ـ  شناسي ـ حقوق خصوصي ـ حقوق بين قضايي ـ حقوق جزا و جرم

 شناسي ـ فقه و حقوق خصوصي ـ حقوق حقوق كيفري و جرم



 رشته شغلي عنوان پست )شغل( رديف
محل جغرافيايي 

 خذمت
 تعذاد

 جنسيت

 زن مرد
 

 كننذه دستگاه استخذام

 سازمان وابسته شهرداري
 

 شرايط احراز

27 
مبرضٌبس ارزيبثي 

  * * * 7 مرج ارزيبثي خسبرات مبرضٌبس خسبرات

 
 

عوراى داراثَدى هذرك تحصيلي ليسبًس، فَق ليسبًس يب دمترا در يني از رضتِ ّبي 
 مليِ گرايطْب 

 

  * * * 1 مرج مبرضٌبس ثجت اسٌبد ٍ اهالك مبرضٌبس اسٌبد ٍ هذارك 28

م علَداراثَدى هذرك تحصيلي ليسبًس، فَق ليسبًس يب دمترا در يني از رضتِ ّبي 

الولل ـ حقَق عوَهي  ضٌبسي ـ حقَق خصَصي ـ حقَق ثيي قضبيي ـ حقَق جسا ٍ جرم

 ضٌبسي ـ فقِ ٍ حقَق خصَصي ـ حقَق ـ حقَق ميفري ٍ جرم

  * * * 1 مرج مبرضٌبس ثجت اسٌبد ٍ اهالك مبرضٌبس ثجت اراضي 29

 
 
 
 

علَم ي داراثَدى هذرك تحصيلي ليسبًس، فَق ليسبًس يب دمترا در يني از رضتِ ّب

الولل ـ حقَق عوَهي  ضٌبسي ـ حقَق خصَصي ـ حقَق ثيي قضبيي ـ حقَق جسا ٍ جرم

 ضٌبسي ـ فقِ ٍ حقَق خصَصي ـ حقَق ـ حقَق ميفري ٍ جرم

 
 
 

  * * * 1 مرج مبرضٌبس اهَر اداري مبرضٌبس اهَراداري 31

هذيريت ّبي  دارا ثَدى  هذرك تحصيلي ليسبًس،فَق ليسبًس يب دمترا در يني از رضتِ

 -دٍلتي،هذيريت اجرايي،هذيريت صٌعتي،هذيريت اداري،اهَر اداري ٍ هذيريت 

هذيريت سيستن ٍ  -هعبرف اسالهي ٍ هذيريت گرايص)هبلي،صٌعتي،ثبزرگبًي(

 ثرًبهِ ريسي ٍ تحليل سيستوْب-ٍري ثْرُ

 

  * * * 1 مرج مبرضٌبس اهَرٌّري مبرضٌبس اهَرٌّري 31

 
تحصيلي  س، فَق ليسبًس يب دمترا در يني از رضتِ ّبيداراثَدى هذرك تحصيلي ليسبً

 ٌّري 
 
 

مبرضٌبس ثرًبهِ ريسي  32
 آهَزضي

مبرضٌبس  ثرًبهِ ريسي ٍ 
 آهَزش هذيريت دٍلتي

  * * * 1 مرج

داراثَدى هذرك تحصيلي ليسبًس، فَق ليسبًس يب دمترا در يني از رضتِ ّبي هذيريت 

يسي آهَزضي، هذيريت پرسٌلي، هذيريت دٍلتي، هذيريت صٌعتي، هذيريت ٍ ثرًبهِ ر

سيستن ٍ ثْرُ ٍري، هذيريت آهَزضي، هذيريت اداري، هذيريت سيستن ّب، تحقيقبت 

 آهَزضي.

 



 رشته شغلي عنوان پست )شغل( رديف
محل جغرافيايي 

 خذمت
 تعذاد

 جنسيت

 زن مرد
 

 كننذه دستگاه استخذام

 سازمان وابسته شهرداري
 

 شرايط احراز

  * * * 1 مرج مبرضٌبس اهَرٍرزضي مبرضٌبس ترثيت ثذًي 33
ترثيت –دارا ثَدى هذرك تحصيلي ليسبًس ،فَق ليسبًس يب دمترا در يني از رضتِ ّبي ترثيت ثذًي 

 ترثيت ثذًي جبًجبزاى ٍهعلَليي –هذيريت ٍثرًبهِ ريسي ترثيت ثذًي  –ثذًي ٍعلَم ٍرزضي 

  * * * 1 مرج مبرضٌبس رٍاثط عوَهي مبرضٌبس رٍاثط عوَهي 34

داراثَدى هذرك تحصيلي ليسبًس، فَق ليسبًس يب دمترا در يني از رضتِ ّبي اهَر 

 -وبعي )رٍاثط عوَهي(علَم ارتجبطبت اجت -هذيريت اهَر فرٌّگي -فرٌّگي

 هذيريت دٍلتي -ارتجبطبت علَم اجتوبعي

 

  * * * 1 مرج متبثذار متبثذار 35
)متبثذاري  داراثَدى هذرك تحصيلي ليسبًس، فَق ليسبًس يب دمترا در يني از رضتِ ّبي

 علَم متبثذاري ٍاطالع رسبًي ٍثرًبهِ ريسي متبثذاري(

  * * * 1 مرج داريمبرضٌبس اهَر ا مبرضٌبس ثْجَد رٍضْب 36

ّبي هذيريت  دارا ثَدى  هذرك تحصيلي ليسبًس،فَق ليسبًس يب دمترا در يني از رضتِ

 -دٍلتي،هذيريت اجرايي،هذيريت صٌعتي،هذيريت اداري،اهَر اداري ٍ هذيريت 

هذيريت سيستن ٍ  -هعبرف اسالهي ٍ هذيريت گرايص)هبلي،صٌعتي،ثبزرگبًي(

 سيستوْبثرًبهِ ريسي ٍ تحليل -ٍري ثْرُ

 

37 
 مبرضٌبس استقرار

 سيستوْبي هذيريت
  * * * 1 مرج مبرضٌبس اهَراداري

ّبي هذيريت  دارا ثَدى  هذرك تحصيلي ليسبًس،فَق ليسبًس يب دمترا در يني از رضتِ

 -دٍلتي،هذيريت اجرايي،هذيريت صٌعتي،هذيريت اداري،اهَر اداري ٍ هذيريت 

هذيريت سيستن ٍ  -تي،ثبزرگبًي(هعبرف اسالهي ٍ هذيريت گرايص)هبلي،صٌع

 ثرًبهِ ريسي ٍ تحليل سيستوْب-ٍري ثْرُ

 

  * * * 2 مرج مبرگسيي مبرگسيي 38

در يني از رضتِ يب فَق ليسبًس يب دمتراداراثَدى هذرك تحصيلي فَق ديپلن يب ليسبًس 

هذيريت  –هذيري پرسٌلي  –هذيريت صٌعتي  –هذيريت اجرايي  –ّبي هذيريت دٍلتي 

 –صٌعتي  -هعبرف اسبهي ٍ هذيريت گرايص )هبلي –اهَر اداري ٍ هذيريت  –اداري 

 ثبزرگبًي( هذيريت سيستن ٍ ثْرُ ٍري

39 
مبرضٌبس آهبرٍ تحليل 

 اطالعبت
  * * * 7 مرج مبرضٌبس تحليل گر سيستن

هٌْذسي مبهپيَتر  ّبي دارا ثَدى هذرك تحصيلي ليسبًس،فَق ليسبًس يب دمترا در يني از رضتِ

-اًفَرهبتيل-هٌْذسي سيستن -ITهٌْذسي  -ITهذيريت -ًرم افسار ( -يص سخت افسار )گرا

 -ثرًبهِ ريسي ٍ تحليل سيستوْب  -آهبر مبرثردي  -آهبر ٍ مبهپيَتر -علَم مبهپيَتر

 ريبضي  -هذيريت)گرايص هذيريت سيستن (

 



 رشته شغلي عنوان پست )شغل( رديف
محل جغرافيايي 

 خذمت
 تعذاد

 جنسيت

 زن مرد
 

 كننذه دستگاه استخذام

 سازمان وابسته شهرداري
 

 شرايط احراز

  * * * 5 مرج مبرضٌبس تحليل گر سيستن مبرضٌبس اًفَرهبتيل 41

هٌْذسي  ّبي هذرك تحصيلي ليسبًس،فَق ليسبًس يب دمترا در يني از رضتِدارا ثَدى 

هٌْذسي  -ITهٌْذسي  -ITهذيريت -ًرم افسار ( -مبهپيَتر )گرايص سخت افسار 

ثرًبهِ ريسي   -آهبر مبرثردي  -آهبر ٍ مبهپيَتر -علَم مبهپيَتر-اًفَرهبتيل-سيستن

 ريبضي  -هذيريت)گرايص هذيريت سيستن ( -ٍ تحليل سيستوْب

 

  * * * 13 مرج حسبثذار حسبثذار 41

دارا ثَدى هذرك تحصيلي ليسبًس،فَق ليسبًس يب دمترا در يني از رضتِ ّبي هذيريت 

-صٌعتي-هعبرف اسالهي ٍ هذيريت گرايص)ثبزرگبًي-هذيريت هبلي-ثبزرگبًي

 -اقتصبد  -اهَر اداري ٍ هذيريت، هذيريت دٍلتي، حسبثرسي،هذيريت صٌعتي-هبلي(

 بثذاري ٍ اهَر هبليحس

 

  * * * 6 مرج حسبثذار مبرضٌبس اهَر هبلي 42

دارا ثَدى هذرك تحصيلي ليسبًس،فَق ليسبًس يب دمترا در يني از رضتِ ّبي هذيريت 

-صٌعتي-هعبرف اسالهي ٍ هذيريت گرايص)ثبزرگبًي-هذيريت هبلي-ثبزرگبًي

 -اقتصبد  -ت صٌعتياهَر اداري ٍ هذيريت، هذيريت دٍلتي، حسبثرسي،هذيري-هبلي(

 حسبثذاري-حسبثذاري ٍ اهَر هبلي

 

  * * * 2 مرج مبرضٌبس ثرًبهِ ٍ ثَدجِ مبرضٌبس ثَدجِ 43

ّبي اهَر  دارا ثَدى   هذرك تحصيلي ليسبًس،فَق ليسبًس يب دمترا در يني از رضتِ

اداري ٍ هذيريت،هذيريت دٍلتي،هذيريت صٌعتي،هذيريت پرسٌلي،هعبرف اسالهي ٍ 

 –حسبثذاري ٍا هَرهبلي  -حسبثذاري–-رايص)هبلي،صٌعتي،ثبزرگبًي(هذيريت گ

 ريت هبلي،حسبثرسي،هذيريت اقتصبديهذي

 

 

                                    
                                                                       

 

 


