
 

 پيماني آگهي استخدام

 

بٍ استىاد وامٍ  سگيشي افشاد دس دستگاَُاي اجشايي يبشاي تاميه ويشيي اوساوي مًسد وياص طبق مفاد آييه وامٍ استخذام پيماوي ي دستًس العمل وحًٌ بشگضاسي  امتحان عمًمي ي تخصصي بشاي بكا اصگلٍ شُشداسي

وفشاص افشاد  ياجذ ششايط سااص طشيق آصمًن تًاومىذ يُاي عمًمي ،تخصصيي  ي گيضيىب بيٍ تيًس       5معايوت تًسعٍ مذيشيت ي سشمايٍ اوساوي سييس جمًُس ، تعذاد  31/3/1389مًسخ  14736/224شماسٌ 

 پيماوي  بٍ ششح ريل استخذام مي ومايذ.

 

 رشته شغلي عنوان پست )شغل( رديف
محل جغرافيايي 

 خذمت
 تعذاد

 جنسيت

 زن مرد
 

 كننذه استخذام دستگاه

 سازمان وابسته شهرداري
 

 شرايط احراز

 -  -  1 اصگلِ هبهَر حراظت هتصذی حراظت 1
 ت،هذيشيتيشيٍ هذ يّاي اهَس اداس دس يني اص سشتِ فَق ديپلن ٍ ليساًسداسا بَدى   هذسك تحصيلي 

حقَق ٍ علَم -دٍلتي،هذيشيت صٌعتي،هذيشيت پشسٌلي،هعاسف اسالهي ٍ هذيشيت گشايش)هالي،صٌعتي،باصسگاًي(

 ٍسي ٍ بْشُ نبشًاهِ سيضي علَم اجتواعي، هذيشيت سيست-استباطات علَم اجتواعي-سياسي

 -  -  1 اصگلِ هعئَل خذهبت اداری هعئَل اهَر اداری ٍ اًببر 2
ّاي هذيشيت دٍلتي،هذيشيت اجشايي،هذيشيت  تحصيلي فَق ديپلن يا ليساًس دس يني اص سشتِداسا بَدى  هذسك 

هعاسف اسالهي ٍ هذيشيت  -صٌعتي،هذيشيت پشسٌلي،هذيشيت اداسي،اهَس اداسي ٍ هذيشيت 

 ٍسي هذيشيت سيستن ٍ بْشُ -گشايش)هالي،صٌعتي،باصسگاًي(

3 
هعئَل اهَر هبلي ٍ 

 كبرپرداز
 -  -  1 اصگلِ 1حعببذار 

هعاسف -هذيشيت هالي-هذيشيت باصسگاًي يداسا بَدى هذسك تحصيلي فَق ديپلن يا ليساًس دس يني اص سشتِ ّا

هذيشيت دٍلتي، حسابشسي،هذيشيت  ت،يشيٍ هذ ياهَس اداس-هالي(-صٌعتي-اسالهي ٍ هذيشيت گشايش)باصسگاًي

 يحسابذاس-يحسابذاسي ٍ اهَس هال -اقتصاد  -صٌعتي

 -  -  1 اصگلِ 2 آتػ ًؽبى راًٌذُ ( آتػ ًؽبى ) 4
 1ّاي تحصيلي ٍ داشتي سالهت جسواًي ٍ داشتي گَاّيٌاهِ پايِ  داسا بَدى هذسك تحصيلي ديپلن دس مليِ سشتِ

 ساًٌذگي  ٍ گزساًذى دٍسُ آهَصشي هشبَطِ

5 
هتصذی اهَر دفتری ٍ 

ببيگبًي ٍ اهَر دبيرخبًِ 

 ؼَرای اظالهي ؼْر

 -    1 اصگلِ هتصذی اهَر دفتری

ّاي هذيشيت دٍلتي،هذيشيت اجشايي،هذيشيت  داسا بَدى هذسك تحصيلي فَق ديپلن يا ليساًس دس يني اص سشتِ

هعاسف اسالهي ٍ هذيشيت  -صٌعتي،هذيشيت اداسي،هذيشيت هالي،اهَس اداسي ٍ هذيشيت 

بَدى علَم ماهپيَتش ٍ داسا -گشي هذيشيت اهَس دفتشي ٍ هٌشي-حسابذاسي-گشايش)هالي،صٌعتي،باصسگاًي(

 ICDLگاًِ  هْاستْاي ّفت



 پيماني آگهي استخدام

 

بيٍ   سگيشي افشاد دس دستگاَُاي اجشايي يبشاي تاميه ويشيي اوساوي مًسد وياص طبق مفاد آييه وامٍ استخذام پيماوي ي دستًس العمل وحًٌ بشگضاسي  امتحان عمًمي ي تخصصي بشاي بكا اسالم آبادغشب شُشداسي

وفشاص افشاد  ياجذ ششايط سااص طشيق آصمًن تًاومىذ يُاي عمًمي ،تخصصي  ي گضيىب بٍ  15معايوت تًسعٍ مذيشيت ي سشمايٍ اوساوي سييس جمًُس ، تعذاد  31/3/1389مًسخ  14736/224استىاد وامٍ شماسٌ 

 تًس  پيماوي  بٍ ششح ريل استخذام مي ومايذ.

 

 رشته شغلي عنوان پست )شغل( رديف
محل جغرافيايي 

 خذمت
 تعذاد

 جنسيت

 زن مرد
 

 كننذه دستگاه استخذام

 سازمان وابسته شهرداري
 

 شرايط احراز

1 

 

كبرؼٌبض رٍابط عوَهي 

 بِ ؼکبيبت پبظخگَييٍ 

 

 -  -  1 اسالم آبادغشب كبرؼٌبض رٍابط عوَهي
هذيشيت اهَس  - ياهَس فشٌّگ يداسا بَدى هذسك تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس يا دمتشا دس يني اص سشتِ ّا

ماهل بِ صباى  ،تسلطيدٍلت تيشيهذ -ياستباطات علَم اجتواع-(ي) سٍابط عوَهيعلَم استباطات اجتواع-فشٌّگي

 اًگليسي

 -  -  1 اسالم آبادغشب حقَقي كبرؼٌبض كبرؼٌبض اهالک 2
فقِ ٍ حقَق  يليتحص يداسا بَدى هذسك تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس يا دمتشا دس يني اص سشتِ ّا

 خصَصي،حقَق خصَصي،حقَق عوَهي

3 
كبرؼٌبض آهبر ٍ 

 اطالعبت ٍ اهَر رايبًِ
 -    1 اسالم آبادغشب كبرؼٌبض تحليل گر ظيعتن

)گشايش سخت  َتشيماهپ هٌْذسي ّاي داسا بَدى هذسك تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس يا دمتشا دس يني اص سشتِ

 -َتشيآهاس ٍ ماهپ -َتشيعلَم ماهپ-اًفَسهاتيل-هٌْذسي سيستن -ITهٌْذسي  -ITهذيشيت -ًشم افضاس ( -افضاس 

 ياضيس  -( ستنيس تيشي)گشايش هذتيشيهذ -ستوْايس ليٍ تحل يضيبشًاهِ س  - يآهاس ماسبشد

4 
دبير كويعيَى هبدُ 

 صذ)كبرؼٌبض عوراى(
 -  -  1 اسالم آبادغشب هٌْذض راُ ٍ ظبختوبى

 -( شْايگشا ِيعوشاى ) مل يّاي هٌْذس ليساًس،فَق ليساًس يا دمتشا دس يني اص سشتِداسا بَدى هذسك تحصيلي 

 طيهح يطشاح _ يًقشِ بشداس _يهعواس -( شْايگشا ِيساُ ٍ ساختواى) مل

5 
كبرؼٌبض بْذاؼت هحيط 

 ٍ هعئَل كؽتبرگبُ
 -    1 اسالم آبادغشب حرفِ ایكبرؼٌبض بْذاؼت 

بْذاشت  – يّاي بْذاشت حشفِ ا ليساًس،فَق ليساًس يا دمتشا دس يني اص سشتِداسا بَدى هذسك تحصيلي 

 بْذاشت هحيط-عوَهي



 رشته شغلي عنوان پست )شغل( رديف
محل جغرافيايي 

 خذمت
 تعذاد

 جنسيت

 زن مرد
 

 كننذه دستگاه استخذام

 سازمان وابسته شهرداري
 

 شرايط احراز

6 
هعئَل ًظبرت ٍ كٌترل ) 

 كبرؼٌبض (
 -  -  1 اسالم آبادغشب هٌْذض راُ ٍ ظبختوبى

 -( شْايگشا ِيعوشاى ) مل يّاي هٌْذس داسا بَدى هذسك تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس يا دمتشا دس يني اص سشتِ

 طيهح يطشاح _ يًقشِ بشداس _يهعواس -( شْايگشا ِيساُ ٍ ساختواى) مل

7 
كبرؼٌبض حول ٍ ًقل ٍ 

 ترافيک
 -  -  1 اسالم آبادغشب كبرؼٌبض اهَر حول ٍ ًقل

تحصيلي عوشاى    ) بشًاهِ سيضي حول ًٍقل ،  داسا بَدى داًشٌاهِ ليساًس يا فَق اليساًس دس يني اص سشتِ ّاي

 ساُ ٍ تشابشي( ، تشافيل

8 
كبرؼٌبض ) هعئَل ايعتگبُ

 آتػ ًؽبًي(
 -  -  1 اسالم آبادغشب كبرؼٌبض آتػ ًؽبًي

ّاي تحصيلي آتش ًشاًي، ايوٌي ٍ آتش  داسا بَدى هذسك تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس يا دمتشا دس يني اص سشتِ

داشتي سالهت جسواًي ٍ گزساًذى -ًجات ًشاًي شْشي، حفاظت ٍ بْذاشت ماس ٍ هذيشيت عوليات ٍ اهذاد ٍ

 دٍسُ آهَصشي هشبَطِ

 -  -  4 اسالم آبادغشب 2آتػ ًؽبى  آتػ ًؽبى ) راًٌذُ ( 9
 1ّاي تحصيلي ٍ داشتي سالهت جسواًي ٍ داشتي گَاّيٌاهِ پايِ  داسا بَدى هذسك تحصيلي ديپلن دس مليِ سشتِ

 ساًٌذگي  ٍ گزساًذى دٍسُ آهَصشي هشبَطِ

 -    1 اسالم آبادغشب 1 حعببذار حعببذار 11
هعاسف -هذيشيت هالي-هذيشيت باصسگاًي يداسا بَدى هذسك تحصيلي فَق ديپلن يا ليساًس دس يني اص سشتِ ّا

هذيشيت دٍلتي، حسابشسي،هذيشيت  ت،يشيٍ هذ ياهَس اداس-هالي(-صٌعتي-اسالهي ٍ هذيشيت گشايش)باصسگاًي

 هالي سماسبشد ماهپيَتش دس اهَ-يحسابذاس-يحسابذاسي ٍ اهَس هال -اقتصاد  -صٌعتي

 -  -  1 اسالم آبادغشب 1 حعببذار هأهَر ٍصَل 11
هعااسف  -هذيشيت هالي-هذيشيت باصسگاًي يداسا بَدى هذسك تحصيلي فَق ديپلن يا ليساًس دس يني اص سشتِ ّا

هذيشيت دٍلتي، حسابشسي،هذيشيت  ت،يشيٍ هذ ياهَس اداس-هالي(-صٌعتي-اسالهي ٍ هذيشيت گشايش)باصسگاًي

 يحسابذاس-يحسابذاسي ٍ اهَس هال -اقتصاد  -صٌعتي

 -    1 اسالم آبادغشب 1 حعببذار هويض 12
هعااسف  -هذيشيت هالي-هذيشيت باصسگاًي يليساًس دس يني اص سشتِ ّاداسا بَدى هذسك تحصيلي فَق ديپلن يا 

هذيشيت دٍلتي، حسابشسي،هذيشيت  ت،يشيٍ هذ ياهَس اداس-هالي(-صٌعتي-اسالهي ٍ هذيشيت گشايش)باصسگاًي

 يحسابذاس-يحسابذاسي ٍ اهَس هال -اقتصاد  -صٌعتي

 
 



 پيماني آگهي استخدام

 

بيٍ اسيتىاد    تگاَُاي اجشايي ياوساوي مًسد وياص طبق مفاد آييه وامٍ استخذام پيماوي ي دستًس العمل وحًٌ بشگضاسي  امتحان عمًمي ي تخصصي بشاي بكاسگيشي افشاد دس دسبشاي تاميه ويشيي  بايىگان شُشداسي

ياجذ ششايط سااص طشيق آصمًن تًاومىذ يُاي عمًمي ،تخصصي  ي گضيىب بٍ تيًس     وفشاص افشاد 1معايوت تًسعٍ مذيشيت ي سشمايٍ اوساوي سييس جمًُس ، تعذاد  31/3/1389مًسخ  14736/224وامٍ شماسٌ 

 پيماوي  بٍ ششح ريل استخذام مي ومايذ.

 

 رشته شغلي عنوان پست )شغل( رديف
محل جغرافيايي 

 خذمت
 تعذاد

 جنسيت

 زن مرد
 

 كننذه دستگاه استخذام

 سازمان وابسته شهرداري
 

 شرايط احراز

 -  -  1 بايٌگاى 2 آتػ ًؽبى راًٌذُ (آتػ ًؽبى )  1
 1ّاي تحصيلي ٍ داشتي سالهت جسواًي ٍ داشتي گَاّيٌاهِ پايِ  داسا بَدى هذسك تحصيلي ديپلن دس مليِ سشتِ

 ساًٌذگي  ٍ گزساًذى دٍسُ آهَصشي هشبَطِ

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پيماني آگهي استخدام

 14736/224خصصي بشاي بكاسگيشي افشاد دس دستگاَُاي اجشايي ي بٍ استىاد واميٍ شيماسٌ   شُشداسي پايٌ بشاي تاميه ويشيي اوساوي مًسد وياص طبق مفاد آييه وامٍ استخذام پيماوي ي دستًس العمل وحًٌ بشگضاسي  امتحان عمًمي ي ت

 وفشاص افشاد  ياجذ ششايط سااص طشيق آصمًن تًاومىذ يُاي عمًمي ،تخصصي  ي گضيىب بٍ تًس  پيماوي  بٍ ششح ريل استخذام مي ومايذ. 13يس جمًُس ، تعذاد معايوت تًسعٍ مذيشيت ي سشمايٍ اوساوي سي 31/3/1389مًسخ 

 

 رشته شغلي عنوان پست )شغل( رديف
محل جغرافيايي 

 خذمت
 تعذاد

 جنسيت

 زن مرد
 

 كننذه دستگاه استخذام

 سازمان وابسته شهرداري
 

 شرايط احراز

1 
حقَقي ٍ كبرؼٌبض 

 اهالک
 -  -  1 پاٍُ حقَقي كبرؼٌبض

علَم قضايي،حقَق جضا  يليتحص يداسا بَدى هذسك تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس يا دمتشا دس يني اص سشتِ ّا

 ٍ جشم شٌاسي،حقَق خصَصي،حقَق بيي الولل،حقَق عوَهي،حقَق ميفشي ٍ جشم شٌاسي

 -    1 پاٍُ اپراتَر برداى اهَر رايبًِك 2
ماسداًي -ماسبشد ماهپيَتش-بشًاهِ ًَيسي-ّاي علَم ماهپيَتش داسا بَدى هذسك تحصيلي فَق ديپلن دس يني اص سشتِ

 ًشم افضاس ماهپيَتش-سخت افضاس ماهپيَتش

 -  -  1 پاٍُ هٌْذض راُ ٍ ظبختوبى عوراى كبرؼٌبض 3
 -( شْايگشا ِيعوشاى ) مل يّاي هٌْذس يا دمتشا دس يني اص سشتِداسا بَدى هذسك تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس 

 طيهح يطشاح _ يًقشِ بشداس _يهعواس -( شْايگشا ِيساُ ٍ ساختواى) مل

4 
كبرؼٌبض هعوبری ٍ 

 ؼْرظبزی
 -  -  1 پاٍُ كبرؼٌبض ؼْرظبزی

جغشافيا ٍ بشًاهِ سيضي -يشْشساصّاي  داسا بَدى   هذسك تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس يا دمتشا دس يني اص سشتِ

 -عوشاى گشايشْاي )هذيشيت ساخت ،ساصُ ،صلضلِ ( يهٌْذس -يٍ هٌطقِ ا يشْش يضيٍ بشًاهِ س يطشاح -شْشي

 طيهح يطشاح  -عوشاى ) گشايش عوشاى (

5 
طرح ٍ تَظعِ  كبرؼٌبض

 فضبی ظبس
 -    1 پاٍُ كبرؼٌبض اهَر ببغببًي

صساعت ٍ اصالح  – يّاي باغباً ليساًس،فَق ليساًس يا دمتشا دس يني اص سشتِداسا بَدى هذسك تحصيلي 

 ياسيآب - ياّيگ ذاتيتَل يهٌْذس -سبض  يفضا يهٌْذس - ياسجٌگلذ -ًباتات

 -  -  1 پاٍُ كبرداى رٍابط عوَهي هتصذی رٍابط عوَهي 6
 -هذيشيت اهَس فشٌّگي-ياهَس فشٌّگ يدس يني اص سشتِ ّا ساًسيداسا بَدى هذسك تحصيلي فَق ديپلن يا ل

 سٍابط عوَهي-يدٍلت تيشيهذ -ياستباطات علَم اجتواع -(ي) سٍابط عوَه يسشتِ علَم استباطات اجتواع



 رشته شغلي عنوان پست )شغل( رديف
محل جغرافيايي 

 خذمت
 تعذاد

 جنسيت

 زن مرد
 

 كننذه دستگاه استخذام

 سازمان وابسته شهرداري
 

 شرايط احراز

7 
هتصذی اهَر فرٌّگي ٍ 

 اجتوبعي
 -    1 پاٍُ كبرداى اهَر فرٌّگي

سيضي اهَس فشٌّگي ا پظٍّشگشي  بشًاهِداسا بَدى هذسك تحصيلي فَق ديپلن ٍ ليساًس دس يني اص سشتِ ّاي 

سيضي علَم اجتواعي ا استباطات علَم اجتواعي ا صباى ٍ ادبيات فاسسي فشٌّگ ٍ  علَم اجتواعي ا بشًاهِ

 استباطات

 -    1 پاٍُ 1حعببذار  هويس 8
هعاسف -هذيشيت هالي-هذيشيت باصسگاًي يداسا بَدى هذسك تحصيلي فَق ديپلن يا ليساًس دس يني اص سشتِ ّا

هذيشيت دٍلتي، حسابشسي،هذيشيت  ت،يشيٍ هذ ياهَس اداس-هالي(-صٌعتي-اسالهي ٍ هذيشيت گشايش)باصسگاًي

 يحسابذاس-يحسابذاسي ٍ اهَس هال -اقتصاد  -صٌعتي

9 
هتصذی اهَر دفتری ٍ 

ببيگبًي ٍ دبيرخبًِ 

 ؼَرای اظالهي ؼْر

 -    1 پاٍُ هتصذی اهَر دفتری

ّاي هذيشيت دٍلتي،هذيشيت اجشايي،هذيشيت  داسا بَدى هذسك تحصيلي فَق ديپلن يا ليساًس دس يني اص سشتِ

هعاسف اسالهي ٍ هذيشيت  -صٌعتي،هذيشيت اداسي،هذيشيت هالي،اهَس اداسي ٍ هذيشيت 

ٍ داسا بَدى  علَم ماهپيَتش-گشي هذيشيت اهَس دفتشي ٍ هٌشي-حسابذاسي-گشايش)هالي،صٌعتي،باصسگاًي(

 ICDLگاًِ  هْاستْاي ّفت

11 
هتصذی اهَر دفتری ٍ 

 ببيگبًي
 -    1 پاٍُ هتصذی اهَر دفتری

ّاي هذيشيت دٍلتي،هذيشيت اجشايي،هذيشيت  داسا بَدى هذسك تحصيلي فَق ديپلن يا ليساًس دس يني اص سشتِ

هعاسف اسالهي ٍ هذيشيت  -صٌعتي،هذيشيت اداسي،هذيشيت هالي،اهَس اداسي ٍ هذيشيت 

بَدى علَم ماهپيَتش ٍ داسا -گشي هذيشيت اهَس دفتشي ٍ هٌشي-حسابذاسي-گشايش)هالي،صٌعتي،باصسگاًي(

 ICDLگاًِ  هْاستْاي ّفت

 -  -  3 پاٍُ 2 آتػ ًؽبى آتػ ًؽبى ) راًٌذُ ( 11
 1ّاي تحصيلي ٍ داشتي سالهت جسواًي ٍ داشتي گَاّيٌاهِ پايِ  داسا بَدى هذسك تحصيلي ديپلن دس مليِ سشتِ

 ساًٌذگي  ٍ گزساًذى دٍسُ آهَصشي هشبَطِ

 

 

 

 

 
 

 



 پيماني آگهي استخدام

 

بيٍ اسيتىاد    سگيشي افشاد دس دستگاَُاي اجشايي يبشاي تاميه ويشيي اوساوي مًسد وياص طبق مفاد آييه وامٍ استخذام پيماوي ي دستًس العمل وحًٌ بشگضاسي  امتحان عمًمي ي تخصصي بشاي بكا آبادتاصٌ  شُشداسي

وفشاص افشاد  ياجذ ششايط سااص طشيق آصمًن تًاومىذ يُاي عمًمي ،تخصصي  ي گضيىب بٍ تيًس    6، تعذاد  معايوت تًسعٍ مذيشيت ي سشمايٍ اوساوي سييس جمًُس 31/3/1389مًسخ  14736/224وامٍ شماسٌ 

 پيماوي  بٍ ششح ريل استخذام مي ومايذ.
 

 رشته شغلي عنوان پست )شغل( رديف
محل جغرافيايي 

 خذمت
 تعذاد

 جنسيت

 زن مرد
 

 كننذه دستگاه استخذام

 سازمان وابسته شهرداري
 

 احرازشرايط 

 -  -  1 تاصُ آباد ؼْرظبزی كبرؼٌبض ؼْرظبزیكبرؼٌبض  1
جغشافيا ٍ بشًاهِ سيضي -يّاي شْشساص داسا بَدى   هذسك تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس يا دمتشا دس يني اص سشتِ

 -عوشاى گشايشْاي )هذيشيت ساخت ،ساصُ ،صلضلِ ( يهٌْذس -يٍ هٌطقِ ا يشْش يضيٍ بشًاهِ س يطشاح -شْشي

 طيهح يطشاح  -عوشاى ) گشايش عوشاى (

2 
ٍ هبهَر  كبرؼٌبض عوراى

 ببزديذ
 -  -  1 تاصُ آباد هٌْذض راُ ٍ ظبختوبى

 -( شْايگشا ِيعوشاى ) مل يّاي هٌْذس داسا بَدى هذسك تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس يا دمتشا دس يني اص سشتِ

 طيهح يطشاح _ يًقشِ بشداس _يهعواس -( شْايگشا ِيساختواى) مل ساُ ٍ

 -  -  1 تاصُ آباد كبرداى هحيط زيعت هتصذی خذهبت ؼْری 3

جٌگلذاسي،بْذاشت  ست،تنٌَلَطييص طيّاي هح داسا بَدى هذسك تحصيلي فَق ديپلن دس يني اص سشتِ

ّاي  داسا بَدى هذسك تحصيلي ليساًس دس يني اص سشتِ يا  ّاي آهَصشي هشتبط  هحيط،عوشاى،جغشافيا ٍ طي دٍسُ

مشاٍسصي)صساعت ٍ اصالح ًباتات(،هٌْذسي عوشاى،باغباًي، -هٌْذسي فضاي سبض-ستيص طيهح هٌْذسي

 هٌْذسي شيوي با گشايش هٌْذسي هحيط صيست

 -  -  1 تاصُ آباد 2 آتػ ًؽبى آتػ ًؽبى ) راًٌذُ ( 4
 1ّاي تحصيلي ٍ داشتي سالهت جسواًي ٍ داشتي گَاّيٌاهِ پايِ  مليِ سشتِداسا بَدى هذسك تحصيلي ديپلن دس 

 ساًٌذگي  ٍ گزساًذى دٍسُ آهَصشي هشبَطِ

 -    1 تاصُ آباد 1حعببذار  حعببذار ٍ هبهَر ٍصَل 5
هعاسف -هذيشيت هالي-هذيشيت باصسگاًي يداسا بَدى هذسك تحصيلي فَق ديپلن يا ليساًس دس يني اص سشتِ ّا

هذيشيت دٍلتي، حسابشسي،هذيشيت  ت،يشيٍ هذ ياهَس اداس-هالي(-صٌعتي-اسالهي ٍ هذيشيت گشايش)باصسگاًي

 يحسابذاس-يحسابذاسي ٍ اهَس هال -اقتصاد  -صٌعتي

 -  -  1 تاصُ آباد هعئَل خذهبت هبلي كبرپرداز 6
هعاسف -هذيشيت هالي-هذيشيت باصسگاًي ييا ليساًس دس يني اص سشتِ ّاداسا بَدى هذسك تحصيلي فَق ديپلن 

هذيشيت دٍلتي، حسابشسي، هذيشيت  ت،يشيٍ هذ ياهَس اداس-هالي(-صٌعتي-اسالهي ٍ هذيشيت گشايش)باصسگاًي

 يحسابذاس-يحسابذاسي ٍ اهَس هال -اقتصاد  -هالي،هذيشيت صٌعتي

 

 

 
 

 



 پيماني آگهي استخدام

 

بيٍ اسيتىاد    سگيشي افشاد دس دستگاَُاي اجشايي يبشاي تاميه ويشيي اوساوي مًسد وياص طبق مفاد آييه وامٍ استخذام پيماوي ي دستًس العمل وحًٌ بشگضاسي  امتحان عمًمي ي تخصصي بشاي بكا جًاوشيد شُشداسي

وفشاص افشاد  ياجذ ششايط سااص طشيق آصمًن تًاومىذ يُاي عمًمي ،تخصصي  ي گضيىب بٍ تيًس    4ًُس ، تعذاد معايوت تًسعٍ مذيشيت ي سشمايٍ اوساوي سييس جم 31/3/1389مًسخ  14736/224وامٍ شماسٌ 

 پيماوي  بٍ ششح ريل استخذام مي ومايذ.

 

 رشته شغلي عنوان پست )شغل( رديف
محل جغرافيايي 

 خذمت
 تعذاد

 جنسيت

 زن مرد
 

 كننذه دستگاه استخذام

 سازمان وابسته شهرداري
 

 احراز شرايط

 -( شْايگشا ِيعوشاى ) مل يّاي هٌْذس داسا بَدى هذسك تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس يا دمتشا دس يني اص سشتِ -  -  1 جَاًشٍد هٌْذض راُ ٍ ظبختوبى كبرؼٌبض عوراى 1

 طيهح يطشاح _ يًقشِ بشداس _يهعواس -( شْايگشا ِيساُ ٍ ساختواى) مل

2 
كبرؼٌبض عوراى ٍ هبهَر 

 ببزديذ
 -  -  1 جَاًشٍد هٌْذض راُ ٍ ظبختوبى

 -( شْايگشا ِيعوشاى ) مل يّاي هٌْذس داسا بَدى هذسك تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس يا دمتشا دس يني اص سشتِ

 طيهح يطشاح _ يًقشِ بشداس _يهعواس -( شْايگشا ِيساُ ٍ ساختواى) مل

3 
كبرؼٌبض حقَقي ٍ 

 اهالک
 -  -  1 جَاًشٍد كبرؼٌبض حقَقي

علَم قضبيي،حقَق  يليتحص یدارا بَدى هذرک تحصيلي ليعبًط،فَق ليعبًط يب دكترا در يکي از رؼتِ ّب

 جسا ٍ جرم ؼٌبظي،حقَق خصَصي،حقَق بيي الولل،حقَق عوَهي،حقَق كيفری ٍ جرم ؼٌبظي

4 
كبرؼٌبض طرح ٍ تَظعِ 

 فضبی ظبس
 -    1 جَاًشٍد كبرؼٌبض اهَر ببغببًي

ِ   داسا بَدى هذسك  صساعات ٍ اصاالح    – يّااي باغبااً   تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس يا دمتاشا دس يناي اص سشات

 ياسيآب - ياّيگ ذاتيتَل يهٌْذس -سبض  يفضا يهٌْذس - جٌگلذاسي -ًباتات

 

 
 

 



 پيماني آگهي استخدام

 

بٍ استىاد وامٍ  دستًس العمل وحًٌ بشگضاسي  امتحان عمًمي ي تخصصي بشاي بكاسگيشي افشاد دس دستگاَُاي اجشايي يبشاي تاميه ويشيي اوساوي مًسد وياص طبق مفاد آييه وامٍ استخذام پيماوي ي  حميل شُشداسي

ي  ي گيضيىب بيٍ تيًس     وفشاص افشاد  ياجذ ششايط سااص طشيق آصمًن تًاومىذ يُاي عمًمي ،تخصصي  2معايوت تًسعٍ مذيشيت ي سشمايٍ اوساوي سييس جمًُس ، تعذاد  31/3/1389مًسخ  14736/224شماسٌ 

 پيماوي  بٍ ششح ريل استخذام مي ومايذ.

 

 رشته شغلي عنوان پست )شغل( رديف
محل جغرافيايي 

 خذمت
 تعذاد

 جنسيت

 زن مرد
 

 كننذه دستگاه استخذام

 سازمان وابسته شهرداري
 

 شرايط احراز

 -  -  2 حويل 2 آتػ ًؽبى آتػ ًؽبى ) راًٌذُ ( 1
 1ّاي تحصيلي ٍ داشتي سالهت جسواًي ٍ داشتي گَاّيٌاهِ پايِ  ديپلن دس مليِ سشتِداسا بَدى هذسك تحصيلي 

 ساًٌذگي  ٍ گزساًذى دٍسُ آهَصشي هشبَطِ

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پيماني آگهي استخدام

 

بيٍ اسيتىاد    بشگضاسي  امتحان عمًمي ي تخصصي بشاي بكاسگيشي افشاد دس دستگاَُاي اجشايي يبشاي تاميه ويشيي اوساوي مًسد وياص طبق مفاد آييه وامٍ استخذام پيماوي ي دستًس العمل وحًٌ  سياوسش شُشداسي

  وفشاص افشاد  ياجذ ششايط سااص طشيق آصمًن تًاومىذ يُاي عمًمي ،تخصصي  ي گضيىب بٍ تيًس  6معايوت تًسعٍ مذيشيت ي سشمايٍ اوساوي سييس جمًُس ، تعذاد  31/3/1389مًسخ  14736/224وامٍ شماسٌ 

 پيماوي  بٍ ششح ريل استخذام مي ومايذ.

 

 رشته شغلي عنوان پست )شغل( رديف
محل جغرافيايي 

 خذمت
 تعذاد

 جنسيت

 زن مرد
 

 كننذه دستگاه استخذام

 سازمان وابسته شهرداري
 

 شرايط احراز

علَم قضايي،حقَق جضا  يليتحص ييا دمتشا دس يني اص سشتِ ّاداسا بَدى هذسك تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس  -    1 سٍاًسش حقَقي كبرؼٌبض حقَقيكبرؼٌبض  1

 ٍ جشم شٌاسي،حقَق خصَصي،حقَق بيي الولل،حقَق عوَهي،حقَق ميفشي ٍ جشم شٌاسي

 -  -  1 سٍاًسش هٌْذض راُ ٍ ظبختوبى كبرؼٌبض عوراى 2
 -( شْايگشا ِيعوشاى ) مل يّاي هٌْذس داسا بَدى هذسك تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس يا دمتشا دس يني اص سشتِ

 طيهح يطشاح _ يًقشِ بشداس _يهعواس -( شْايگشا ِيساُ ٍ ساختواى) مل

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پيماني آگهي استخدام

 

بٍ استىاد  تخصصي بشاي بكاسگيشي افشاد دس دستگاَُاي اجشايي يبشاي تاميه ويشيي اوساوي مًسد وياص طبق مفاد آييه وامٍ استخذام پيماوي ي دستًس العمل وحًٌ بشگضاسي  امتحان عمًمي ي  سشپلزَاب شُشداسي

وفشاص افشاد  ياجذ ششايط سااص طشيق آصمًن تًاومىذ يُاي عمًمي ،تخصصي  ي گضيىب بٍ تًس   17معايوت تًسعٍ مذيشيت ي سشمايٍ اوساوي سييس جمًُس ، تعذاد  31/3/1389مًسخ  14736/224وامٍ شماسٌ 

 تخذام مي ومايذ.پيماوي  بٍ ششح ريل اس

 

 رشته شغلي عنوان پست )شغل( رديف
محل جغرافيايي 

 خذمت
 تعذاد

 جنسيت

 زن مرد
 

 كننذه دستگاه استخذام

 سازمان وابسته شهرداري
 

 شرايط احراز

 -    1 سشپل رّاب هعئَل دفتر هعئَل دفتر 1
هذيشيت دٍلتي،هذيشيت اجشايي،هذيشيت ّاي  داسا بَدى  هذسك تحصيلي ليساًس يا فَق ليساًس دس يني اص سشتِ

هعااااسف اساااالهي ٍ هاااذيشيت    -صاااٌعتي،هذيشيت پشساااٌلي،هذيشيت اداسي،اهاااَس اداسي ٍ هاااذيشيت    

 بشًاهِ سيضي علَم اجتواعي،سٍاًشٌاسي-ٍسي هذيشيت سيستن ٍ بْشُ -گشايش)هالي،صٌعتي،باصسگاًي(

2 
رٍابط عوَهي  كبرؼٌبض

 ٍ پبظخگَيي بِ ؼکبيبت
 -  -  1 سشپل رّاب عوَهيرٍابط كبرؼٌبظ

هاذيشيت اهاَس    - ياهاَس فشٌّگا   يداسا بَدى هذسك تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس يا دمتشا دس يني اص سشتِ ّا

ماهل بِ صباى  ،تسلطيدٍلت تيشيهذ -ياستباطات علَم اجتواع-(ي) سٍابط عوَهيعلَم استباطات اجتواع-فشٌّگي

 اًگليسي

3 
كبرؼٌبض اهَر فرٌّگي ٍ 

 اجتوبعي
 -    1 سشپل رّاب كبرؼٌبض اهَر فرٌّگي

برًبهِ  ،ياهَر فرٌّگ تيريهذ یدارا بَدى هذرک تحصيلي ليعبًط،فَق ليعبًط يب دكترا در يکي از رؼتِ ّب

ِ يعلَم اجتوبع یاهَر فرٌّگي، پصٍّؽگر -ياهَر فرٌّگ یسير خهذهبت   ،يعلهَم اجتوهبع   یسيه ر ،برًبهه

 بتيزببى ٍ ادب - لالول ييٍ رٍابط ب يبظيعلَم ظ -ارتببطبت علَم اجتوبعي- ياجتوبع ،ارتببطبتياجتوبع

 )تبريخ  ٍتوذى هلل اظالهي(يهعبرف اظاله - يفبرظ

4 
كبرؼٌبض آهبر ٍ 

 اطالعبت ٍ اهَر رايبًِ
 -    1 سشپل رّاب كبرؼٌبض تحليل گر ظيعتن

)گشايش ساخت   َتشيماهپ هٌْذسي ّاي اص سشتِداسا بَدى هذسك تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس يا دمتشا دس يني 

 -َتشيآهاس ٍ مااهپ  -َتشيعلَم ماهپ-اًفَسهاتيل-هٌْذسي سيستن -ITهٌْذسي  -ITهذيشيت -ًشم افضاس ( -افضاس 

 ياضيس  -( ستنيس تيشي)گشايش هذتيشيهذ -ستوْايس ليٍ تحل يضيبشًاهِ س  - يآهاس ماسبشد

 -  -  1 سشپل رّاب هعئَل خذهبت هبلي كبرپرداز 5
هعااسف  -هذيشيت هالي-هذيشيت باصسگاًي يداسا بَدى هذسك تحصيلي فَق ديپلن يا ليساًس دس يني اص سشتِ ّا

هذيشيت دٍلتي، حسابشسي، هذيشيت  ت،يشيٍ هذ ياهَس اداس-هالي(-صٌعتي-اسالهي ٍ هذيشيت گشايش)باصسگاًي

 يحسابذاس-يحسابذاسي ٍ اهَس هال -اقتصاد  -هالي،هذيشيت صٌعتي



 رشته شغلي عنوان پست )شغل( رديف
محل جغرافيايي 

 خذمت
 تعذاد

 جنسيت

 زن مرد
 

 كننذه دستگاه استخذام

 سازمان وابسته شهرداري
 

 شرايط احراز

 -    1 سشپل رّاب كبرؼٌبض هحيط زيعت كبرؼٌبض هحيط زيعت 6
 -هحيط صيست  - طّاي بْذاشت هحي داسا بَدى هذسك تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس يا دمتشا دس يني اص سشتِ  

 صساعت ٍ اصالح ًباتات-باغباًي-اي بشًاهِ سيضي شْشي ٍ هٌطقِ-هٌْذسي فضاي سبض -ستيص طيهح يهٌْذس

7 
ٍ هبهَر  كبرؼٌبض عوراى

 ببزديذ
 -  -  1 سشپل رّاب هٌْذض راُ ٍ ظبختوبى

 -( شْايگشا ِيعوشاى ) مل يّاي هٌْذس داسا بَدى هذسك تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس يا دمتشا دس يني اص سشتِ

 طيهح يطشاح _ يًقشِ بشداس _يهعواس -( شْايگشا ِيساُ ٍ ساختواى) مل

8 
هعوبری ٍ كبرؼٌبض 

 ؼْرظبزی
 -    1 سشپل رّاب ؼْرظبزی كبرؼٌبض

جغرافيب ٍ برًبهِ -یّبی ؼْرظبز دارا بَدى   هذرک تحصيلي ليعبًط،فَق ليعبًط يب دكترا در يکي از رؼتِ

عوراى گرايؽْبی )هذيريت ظبخت ،ظبزُ  يهٌْذظ -یٍ هٌطقِ ا یؼْر یسيٍ برًبهِ ر يطراح -ريسی ؼْری

 طيهح يطراح  -عوراى ) گرايػ عوراى ( -،زلسلِ (

 -  -  1 سشپل رّاب كبرداى هحيط زيعت هتصذی خذهبت ؼْری 9
    ِ جٌگلذاسي،بْذاشات   سات،تنٌَلَطي يص طيّااي هحا   داسا بَدى هذسك تحصيلي فاَق دياپلن دس يناي اص سشات

 ّاي آهَصشي هشتبط  هحيط،عوشاى،جغشافيا ٍ طي دٍسُ

 -  -  1 سشپل رّاب راُ ٍ ظبختوبى كبرداى هتصذی كٌترل ٍ ًظبرت 11
ًقشاِ  -ساُ سااصي -ّاي عوشاى)ماسّاي عوَهي سااختواى  داسا بَدى هذسك تحصيلي فَق ديپلن دس يني اص سشتِ

 ساصي ٍ ابٌيِ فٌي(پل -ساختواى ساصي ٍ هعواسي-بشداسي

11 
كبرؼٌبض طرح ٍ تَظعِ 

 فضبی ظبس
 -    1 سشپل رّاب كبرؼٌبض اهَر ببعببًي

   ِ صساعات ٍ اصاالح    – يّااي باغبااً   داسا بَدى هذسك تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس يا دمتاشا دس يناي اص سشات

 ياسيآب - ياّيگ ذاتيتَل يهٌْذس -سبض  يفضا يهٌْذس - جٌگلذاسي -ًباتات

 -  -  2 سشپل رّاب 1 آتػ ًؽبى هتصذی ارتببطبت 12
داشتي گَاّيٌاهِ ساًٌذگي  -ّاي تحصيلي ٍ داشتي سالهت جسواًي داسا بَدى هذسك تحصيلي ديپلن دس مليِ سشتِ

 ٍ گزساًذى دٍسُ آهَصشي هشبَطِ



 رشته شغلي عنوان پست )شغل( رديف
محل جغرافيايي 

 خذمت
 تعذاد

 جنسيت

 زن مرد
 

 كننذه دستگاه استخذام

 سازمان وابسته شهرداري
 

 شرايط احراز

 -  -  4 سشپل رّاب 2 آتػ ًؽبى آتػ ًؽبى ) راًٌذُ ( 13
 1ّاي تحصيلي ٍ داشتي سالهت جسواًي ٍ داشتي گَاّيٌاهِ پايِ  دس مليِ سشتِداسا بَدى هذسك تحصيلي ديپلن 

 ساًٌذگي  ٍ گزساًذى دٍسُ آهَصشي هشبَطِ

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پيماني آگهي استخدام

 

بٍ اسيتىاد   بشگضاسي  امتحان عمًمي ي تخصصي بشاي بكاسگيشي افشاد دس دستگاَُاي اجشايي ي بشاي تاميه ويشيي اوساوي مًسد وياص طبق مفاد آييه وامٍ استخذام پيماوي ي دستًس العمل وحًٌ سشمست شُشداسي

ً  5معايوت تًسعٍ مذيشيت ي سشمايٍ اوساوي سييس جمًُس ، تعذاد  31/3/1389مًسخ  14736/224وامٍ شماسٌ  س  وفشاص افشاد  ياجذ ششايط سااص طشيق آصمًن تًاومىذ يُاي عمًمي ،تخصصي  ي گضيىب بٍ تي

 پيماوي  بٍ ششح ريل استخذام مي ومايذ.
 

 رشته شغلي عنوان پست )شغل( رديف
محل جغرافيايي 

 خذمت
 تعذاد

 جنسيت

 زن مرد
 

 كننذه دستگاه استخذام

 سازمان وابسته شهرداري
 

 شرايط احراز

 -  -  1 سشهست هعئَل خذهبت هبلي كبرپرداز 1
هعااسف  -هذيشيت هالي-هذيشيت باصسگاًي يدس يني اص سشتِ ّاداسا بَدى هذسك تحصيلي فَق ديپلن يا ليساًس 

هذيشيت دٍلتي، حسابشسي، هذيشيت  ت،يشيٍ هذ ياهَس اداس-هالي(-صٌعتي-اسالهي ٍ هذيشيت گشايش)باصسگاًي

 يحسابذاس-يحسابذاسي ٍ اهَس هال -اقتصاد  -هالي،هذيشيت صٌعتي

 -  -  3 سشهست 2 آتػ ًؽبى آتػ ًؽبى ) راًٌذُ ( 2

 1ّاي تحصيلي ٍ داشتي سالهت جسواًي ٍ داشتي گَاّيٌاهِ پايِ  داسا بَدى هذسك تحصيلي ديپلن دس مليِ سشتِ

 ساًٌذگي  ٍ گزساًذى دٍسُ آهَصشي هشبَطِ

3 
هتصذی اهَر دفتری ٍ 

ببيگبًي ٍ اهَر دبيرخبًِ 

 ؼَرای اظالهي ؼْر

 -    1 سشهست هتصذی اهَر دفتری

        ِ ّهبی ههذيريت دٍلتي،ههذيريت     دارا بَدى ههذرک تحصهيلي فهَق ديهيلن يهب ليعهبًط در يکهي از رؼهت

هعبرف اظهالهي ٍ ههذيريت    -اجرايي،هذيريت صٌعتي،هذيريت اداری،هذيريت هبلي،اهَر اداری ٍ هذيريت 

بهَدى  علَم كبهييَتر ٍ دارا -گری هذيريت اهَر دفتری ٍ هٌؽي-حعببذاری-گرايػ)هبلي،صٌعتي،ببزرگبًي(

 ICDLگبًِ  هْبرتْبی ّفت

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 پيماني آگهي استخدام
 

بٍ استىاد وامٍ  سگيشي افشاد دس دستگاَُاي اجشايي يبشاي تاميه ويشيي اوساوي مًسد وياص طبق مفاد آييه وامٍ استخذام پيماوي ي دستًس العمل وحًٌ بشگضاسي  امتحان عمًمي ي تخصصي بشاي بكا سطش شُشداسي

وفشاص افشاد  ياجذ ششايط سااص طشيق آصمًن تًاومىذ يُاي عمًمي ،تخصصيي  ي گيضيىب بيٍ تيًس       5معايوت تًسعٍ مذيشيت ي سشمايٍ اوساوي سييس جمًُس ، تعذاد  31/3/1389مًسخ  14736/224شماسٌ 

 پيماوي  بٍ ششح ريل استخذام مي ومايذ.

 

 رشته شغلي عنوان پست )شغل( رديف
محل جغرافيايي 

 خذمت
 ادتعذ

 جنسيت

 زن مرد
 

 كننذه دستگاه استخذام

 سازمان وابسته شهرداري
 

 شرايط احراز

 -  -  1 سطش هبهَر حراظت هتصذی حراظت 1
ِ  فاَق دياپلن ٍ ليسااًس     داسا بَدى   هاذسك تحصايلي    ت،هاذيشيت يشيٍ هذ يّااي اهاَس اداس   دس يناي اص سشات

حقَق ٍ علَم -دٍلتي،هذيشيت صٌعتي،هذيشيت پشسٌلي،هعاسف اسالهي ٍ هذيشيت گشايش)هالي،صٌعتي،باصسگاًي(

 ٍسي ٍ بْشُ نبشًاهِ سيضي علَم اجتواعي، هذيشيت سيست-استباطات علَم اجتواعي-سياسي

 -  -  3 سطش 2 آتػ ًؽبى آتػ ًؽبى ) راًٌذُ ( 2

 1ّاي تحصيلي ٍ داشتي سالهت جسواًي ٍ داشتي گَاّيٌاهِ پايِ  سشتِ داسا بَدى هذسك تحصيلي ديپلن دس مليِ

 ساًٌذگي  ٍ گزساًذى دٍسُ آهَصشي هشبَطِ

3 
هتصذی اهَر دفتری ٍ 

ببيگبًي ٍ اهَر دبيرخبًِ 

 ؼَرای اظالهي ؼْر

 -    1 سطش هتصذی اهَر دفتری

ّاي هذيشيت دٍلتي،هاذيشيت اجشايي،هاذيشيت    داسا بَدى هذسك تحصيلي فَق ديپلن يا ليساًس دس يني اص سشتِ

هعاااااسف اسااااالهي ٍ هااااذيشيت  -صااااٌعتي،هذيشيت اداسي،هااااذيشيت هااااالي،اهَس اداسي ٍ هااااذيشيت  

باَدى  علاَم مااهپيَتش ٍ داسا   -گاشي  هذيشيت اهاَس دفتاشي ٍ هٌشاي   -حسابذاسي-گشايش)هالي،صٌعتي،باصسگاًي(

 ICDLگاًِ  هْاستْاي ّفت

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 پيماني آگهي استخدام

 

بٍ استىاد وامٍ  سگيشي افشاد دس دستگاَُاي اجشايي يبشاي تاميه ويشيي اوساوي مًسد وياص طبق مفاد آييه وامٍ استخذام پيماوي ي دستًس العمل وحًٌ بشگضاسي  امتحان عمًمي ي تخصصي بشاي بكا سىقش شُشداسي

وفشاص افشاد  ياجذ ششايط سااص طشيق آصمًن تًاومىذ يُاي عمًمي ،تخصصي  ي گيضيىب بيٍ تيًس      17معايوت تًسعٍ مذيشيت ي سشمايٍ اوساوي سييس جمًُس ، تعذاد  31/3/1389مًسخ  14736/224شماسٌ 

 پيماوي  بٍ ششح ريل استخذام مي ومايذ.

 

 رشته شغلي عنوان پست )شغل( رديف
محل جغرافيايي 

 خذمت
 ذادتع

 جنسيت

 زن مرد
 

 كننذه دستگاه استخذام

 سازمان وابسته شهرداري
 

 شرايط احراز

 -    1 سٌقش هعئَل دفتر هعئَل دفتر 1
ّاي هذيشيت دٍلتي،هذيشيت اجشايي،هذيشيت  داسا بَدى  هذسك تحصيلي ليساًس يا فَق ليساًس دس يني اص سشتِ

هعااااسف اساااالهي ٍ هاااذيشيت    -ٍ هاااذيشيت  صاااٌعتي،هذيشيت پشساااٌلي،هذيشيت اداسي،اهاااَس اداسي  

 بشًاهِ سيضي علَم اجتواعي،سٍاًشٌاسي-ٍسي هذيشيت سيستن ٍ بْشُ -گشايش)هالي،صٌعتي،باصسگاًي(

2 
كبرؼٌبض رٍابط عوَهي 

 ٍ پبظخگَيي بِ ؼکبيبت
 -  -  1 سٌقش كبرؼٌبض رٍابط عوَهي

هاذيشيت اهاَس    - ياهاَس فشٌّگا   ياص سشتِ ّاداسا بَدى هذسك تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس يا دمتشا دس يني 

 يدٍلت تيشيهذ -ياستباطات علَم اجتواع-(ي) سٍابط عوَهيعلَم استباطات اجتواع-فشٌّگي

3 
كبرؼٌبض حقَقي ٍ 

 اهالک
 -    1 سٌقش حقَقي كبرؼٌبض

علَم قضبيي،حقَق  يليتحص یدارا بَدى هذرک تحصيلي ليعبًط،فَق ليعبًط يب دكترا در يکي از رؼتِ ّب

 جسا ٍ جرم ؼٌبظي،حقَق خصَصي،حقَق بيي الولل،حقَق عوَهي،حقَق كيفری ٍ جرم ؼٌبظي

 -    1 سٌقش 1حعببذار  حعببذار 4

هعااسف  -هذيشيت هالي-هذيشيت باصسگاًي يداسا بَدى هذسك تحصيلي فَق ديپلن يا ليساًس دس يني اص سشتِ ّا

هذيشيت دٍلتي، حسابشسي،هذيشيت  ت،يشيٍ هذ ياهَس اداس-هالي(-صٌعتي-اسالهي ٍ هذيشيت گشايش)باصسگاًي

 يحسابذاس-يحسابذاسي ٍ اهَس هال -اقتصاد  -صٌعتي

 -  -  1 سٌقش هعئَل خذهبت هبلي جوعذار ٍ اهيي اهَال 5
هعااسف  -هذيشيت هالي-هذيشيت باصسگاًي يديپلن يا ليساًس دس يني اص سشتِ ّاداسا بَدى هذسك تحصيلي فَق 

هذيشيت دٍلتي، حسابشسي، هذيشيت  ت،يشيٍ هذ ياهَس اداس-هالي(-صٌعتي-اسالهي ٍ هذيشيت گشايش)باصسگاًي

 يحسابذاس-يحسابذاسي ٍ اهَس هال -اقتصاد  -هالي،هذيشيت صٌعتي



 رشته شغلي عنوان پست )شغل( رديف
محل جغرافيايي 

 خذمت
 ذادتع

 جنسيت

 زن مرد
 

 كننذه دستگاه استخذام

 سازمان وابسته شهرداري
 

 شرايط احراز

 -  -  1 سٌقش 1حعببذار  هويس 6
هعااسف  -هذيشيت هالي-هذيشيت باصسگاًي يداسا بَدى هذسك تحصيلي فَق ديپلن يا ليساًس دس يني اص سشتِ ّا

هذيشيت دٍلتي، حسابشسي،هذيشيت  ت،يشيٍ هذ ياهَس اداس-هالي(-صٌعتي-اسالهي ٍ هذيشيت گشايش)باصسگاًي

 يحسابذاس-يحسابذاسي ٍ اهَس هال -اقتصاد  -صٌعتي

 -  -  2 سٌقش راُ ٍ ظبختوبى هٌْذض كبرؼٌبض عوراى 7
 -( شْايگشا ِيعوشاى ) مل يّاي هٌْذس داسا بَدى هذسك تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس يا دمتشا دس يني اص سشتِ

 طيهح يطشاح _ يًقشِ بشداس _يهعواس -( شْايگشا ِيساُ ٍ ساختواى) مل

8 
كبرؼٌبض عوراى ٍ هبهَر 

 ببزديذ
 -  -  1 سٌقش هٌْذض راُ ٍ ظبختوبى

 -( شْايگشا ِيعوشاى ) مل يّاي هٌْذس داسا بَدى هذسك تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس يا دمتشا دس يني اص سشتِ

 طيهح يطشاح _ يًقشِ بشداس _يهعواس -( شْايگشا ِيساُ ٍ ساختواى) مل

9 
كبرؼٌبض طرح ٍ تَظعِ 

 فضبی ظبس
 -  -  1 سٌقش كبرؼٌبض اهَر ببغببًي

ِ    داسا بَدى هذسك تحصيلي صساعات ٍ اصاالح    – يّااي باغبااً   ليساًس،فَق ليساًس يا دمتاشا دس يناي اص سشات

 ياسيآب - ياّيگ ذاتيتَل يهٌْذس -سبض  يفضا يهٌْذس - جٌگلذاسي -ًباتات

11 
هعئَل ايعتگبُ ) 

 كبرؼٌبض آتػ ًؽبًي (
 -  -  1 سٌقش كبرؼٌبض آتػ ًؽبًي

ّاي تحصيلي آتش ًشاًي، ايوٌي ٍ آتش  دمتشا دس يني اص سشتِداسا بَدى هذسك تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس يا 

داشتي سالهت جسواًي ٍ گزساًذى -ًشاًي شْشي، حفاظت ٍ بْذاشت ماس ٍ هذيشيت عوليات ٍ اهذاد ٍ ًجات

 دٍسُ آهَصشي هشبَطِ

 -  -  2 سٌقش 1آتػ ًؽبى  هتصذی ارتببطبت  11
داشتي گَاّيٌاهِ ساًٌذگي  -تحصيلي ٍ داشتي سالهت جسواًيّاي  داسا بَدى هذسك تحصيلي ديپلن دس مليِ سشتِ

 ٍ گزساًذى دٍسُ آهَصشي هشبَطِ

 -  -  4 سٌقش 2آتػ ًؽبى  آتػ ًؽبى ) راًٌذُ ( 12
 1ّاي تحصيلي ٍ داشتي سالهت جسواًي ٍ داشتي گَاّيٌاهِ پايِ  داسا بَدى هذسك تحصيلي ديپلن دس مليِ سشتِ

 آهَصشي هشبَطِساًٌذگي  ٍ گزساًذى دٍسُ 

 
 



 پيماني آگهي استخدام

 

بٍ استىاد وامٍ  سگيشي افشاد دس دستگاَُاي اجشايي يبشاي تاميه ويشيي اوساوي مًسد وياص طبق مفاد آييه وامٍ استخذام پيماوي ي دستًس العمل وحًٌ بشگضاسي  امتحان عمًمي ي تخصصي بشاي بكا سًماس شُشداسي

وفشاص افشاد  ياجذ ششايط سااص طشيق آصمًن تًاومىذ يُاي عمًمي ،تخصصيي  ي گيضيىب بيٍ تيًس       3معايوت تًسعٍ مذيشيت ي سشمايٍ اوساوي سييس جمًُس ، تعذاد  31/3/1389مًسخ  14736/224شماسٌ 

 پيماوي  بٍ ششح ريل استخذام مي ومايذ.

 

 رشته شغلي عنوان پست )شغل( رديف
محل جغرافيايي 

 خذمت
 تعذاد

 جنسيت

 زن مرد
 

 كننذه استخذام دستگاه

 سازمان وابسته شهرداري
 

 شرايط احراز

 -    1 سَهاس 2حعببذار  اهَر هبليكبرؼٌبض  1
هعااسف  -هاذيشيت هاالي  -هاذيشيت باصسگااًي   يدس يني اص سشتِ ّاا ٍ باالتش داسا بَدى هذسك تحصيلي ليساًس 

هذيشيت دٍلتي، حسابشسي،هذيشيت  ت،يشيٍ هذ ياهَس اداس-هالي(-صٌعتي-اسالهي ٍ هذيشيت گشايش)باصسگاًي

 يحسابذاس-يحسابذاسي ٍ اهَس هال -اقتصاد  -صٌعتي

2 
ٍ هبهَر  كبرؼٌبض عوراى

 ببزديذ
 -  -  1 سَهاس هٌْذض راُ ٍ ظبختوبى

 -( شْايگشا ِيعوشاى ) مل يّاي هٌْذس داسا بَدى هذسك تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس يا دمتشا دس يني اص سشتِ

 طيهح يطشاح _ يًقشِ بشداس _يهعواس -( شْايگشا ِيساختواى) ملساُ ٍ 

 -  -  1 سَهاس 2 آتػ ًؽبى آتػ ًؽبى ) راًٌذُ ( 3

 1ّاي تحصيلي ٍ داشتي سالهت جسواًي ٍ داشتي گَاّيٌاهِ پايِ  داسا بَدى هذسك تحصيلي ديپلن دس مليِ سشتِ

 ساًٌذگي  ٍ گزساًذى دٍسُ آهَصشي هشبَطِ

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 پيماني آگهي استخدام

 

بٍ استىاد وامٍ  سگيشي افشاد دس دستگاَُاي اجشايي يبشاي تاميه ويشيي اوساوي مًسد وياص طبق مفاد آييه وامٍ استخذام پيماوي ي دستًس العمل وحًٌ بشگضاسي  امتحان عمًمي ي تخصصي بشاي بكا شاًَ شُشداسي

وفشاص افشاد  ياجذ ششايط سااص طشيق آصمًن تًاومىذ يُاي عمًمي ،تخصصيي  ي گيضيىب بيٍ تيًس       5يت ي سشمايٍ اوساوي سييس جمًُس ، تعذاد معايوت تًسعٍ مذيش 31/3/1389مًسخ  14736/224شماسٌ 

 پيماوي  بٍ ششح ريل استخذام مي ومايذ.

 

 رشته شغلي عنوان پست )شغل( رديف
محل جغرافيايي 

 خذمت
 تعذاد

 جنسيت

 زن مرد
 

 كننذه دستگاه استخذام

 سازمان وابسته شهرداري
 

 شرايط احراز

 -  -  1 شاَّ هبهَر حراظت هتصذی حراظت 1
ِ   فاَق دياپلن ٍ ليسااًس    هاذسك تحصايلي   داسا باَدى    ت،هاذيشيت يشيٍ هذ يّااي اهاَس اداس   دس يناي اص سشات

حقَق ٍ علَم -دٍلتي،هذيشيت صٌعتي،هذيشيت پشسٌلي،هعاسف اسالهي ٍ هذيشيت گشايش)هالي،صٌعتي،باصسگاًي(

 ٍسي ٍ بْشُ نبشًاهِ سيضي علَم اجتواعي، هذيشيت سيست-استباطات علَم اجتواعي-سياسي

 -  -  1 شاَّ هعئَل خذهبت اداری هعئَل اهَر اداری ٍ اًببر 2
ّاي هذيشيت دٍلتي،هذيشيت اجشايي،هاذيشيت   فَق ديپلن يا ليساًس دس يني اص سشتِ داسا بَدى  هذسك تحصيلي

هعااااسف اساااالهي ٍ هاااذيشيت    -صاااٌعتي،هذيشيت پشساااٌلي،هذيشيت اداسي،اهاااَس اداسي ٍ هاااذيشيت    

 ٍسي هذيشيت سيستن ٍ بْشُ -گشايش)هالي،صٌعتي،باصسگاًي(

3 
هعئَل اهَر هبلي ٍ 

 كبرپرداز
 -  -  1 شاَّ 1حعببذار 

دس يني اص سشتِ ّاي هذيشيت باصسگاًي ا هذيشيت هالي ا  داسا بَدى هذسك تحصيلي فَق ديپلن يا ليساًس
هعاسف اسالهي ٍ هذيشيت )گشايش باصسگاًي ا صٌعتي ا هالي( ا اهَس اداسي ٍ هذيشيت، هذيشيت دٍلتي، 

 حسابشسي، هذيشيت صٌعتي ا اقتصاد ا حسابذاسي ٍ اهَس هالي ا حسابذاسي 
 

 -  -  1 شاَّ 2 آتػ ًؽبى آتػ ًؽبى ) راًٌذُ ( 4

 1ّاي تحصيلي ٍ داشتي سالهت جسواًي ٍ داشتي گَاّيٌاهِ پايِ  داسا بَدى هذسك تحصيلي ديپلن دس مليِ سشتِ

 ساًٌذگي  ٍ گزساًذى دٍسُ آهَصشي هشبَطِ

5 
هتصذی اهَر دفتری ٍ 

ببيگبًي ٍ اهَر دبيرخبًِ 

 ؼَرای اظالهي ؼْر

 -    1 شاَّ دفتریهتصذی اهَر 

ّاي هذيشيت دٍلتي،هاذيشيت اجشايي،هاذيشيت    داسا بَدى هذسك تحصيلي فَق ديپلن يا ليساًس دس يني اص سشتِ

هعاااااسف اسااااالهي ٍ هااااذيشيت  -صااااٌعتي،هذيشيت اداسي،هااااذيشيت هااااالي،اهَس اداسي ٍ هااااذيشيت  

باَدى  علاَم مااهپيَتش ٍ داسا   -گاشي  هذيشيت اهاَس دفتاشي ٍ هٌشاي   -حسابذاسي-گشايش)هالي،صٌعتي،باصسگاًي(

 ICDLگاًِ  هْاستْاي ّفت

 



 پيماني آگهي استخدام

 

بٍ استىاد وامٍ  سگيشي افشاد دس دستگاَُاي اجشايي يبشاي تاميه ويشيي اوساوي مًسد وياص طبق مفاد آييه وامٍ استخذام پيماوي ي دستًس العمل وحًٌ بشگضاسي  امتحان عمًمي ي تخصصي بشاي بكا تحىٍ شُشداسي

وفشاص افشاد  ياجذ ششايط سااص طشيق آصمًن تًاومىذ يُاي عمًمي ،تخصصي  ي گيضيىب بيٍ تيًس      11معايوت تًسعٍ مذيشيت ي سشمايٍ اوساوي سييس جمًُس ، تعذاد  31/3/1389مًسخ  14736/224شماسٌ 

 پيماوي  بٍ ششح ريل استخذام مي ومايذ.

 

 رشته شغلي عنوان پست )شغل( رديف
محل جغرافيايي 

 خذمت
 تعذاد

 جنسيت

 زن مرد
 

 كننذه دستگاه استخذام

 سازمان وابسته شهرداري
 

 شرايط احراز

 -    1 صحٌِ هعئَل دفتر هعئَل دفتر 1
ّاي هذيشيت دٍلتي،هذيشيت اجشايي،هذيشيت  داسا بَدى  هذسك تحصيلي ليساًس يا فَق ليساًس دس يني اص سشتِ

هعااااسف اساااالهي ٍ هاااذيشيت    -صاااٌعتي،هذيشيت پشساااٌلي،هذيشيت اداسي،اهاااَس اداسي ٍ هاااذيشيت    

 بشًاهِ سيضي علَم اجتواعي،سٍاًشٌاسي-ٍسي هذيشيت سيستن ٍ بْشُ -گشايش)هالي،صٌعتي،باصسگاًي(

2 
رٍابط عوَهي كبرؼٌبض 

 ٍ پبظخگَيي بِ ؼکبيبت
 -  -  1 صحٌِ رٍابط عوَهيكبرؼٌبض 

هذيريت اهَر  - ياهَر فرٌّگ یدارا بَدى هذرک تحصيلي ليعبًط،فَق ليعبًط يب دكترا در يکي از رؼتِ ّب

 يدٍلت تيريهذ -يارتببطبت علَم اجتوبع-(ي) رٍابط عوَهيعلَم ارتببطبت اجتوبع-فرٌّگي

3 
كبرؼٌبض آهبر ٍ 

 اطالعبت ٍ اهَر رايبًِ
 -    1 صحٌِ تحليل گر ظيعتنكبرؼٌبض 

)گهرايػ   َتريكهبهي  هٌْذظهي  ّبی ارا بَدى هذرک تحصيلي ليعبًط،فَق ليعبًط يب دكترا در يکي از رؼتِ

آهبر ٍ  -َتريعلَم كبهي-اًفَرهبتيک-هٌْذظي ظيعتن -ITهٌْذظي  -ITهذيريت -ًرم افسار ( -ظخت افسار 

 يبضير  -( عتنيظ تيري)گرايػ هذتيريهذ -عتوْبيظ ليٍ تحل یسيبرًبهِ ر  - یآهبر كبربرد -َتريكبهي

4 
كبرؼٌبض حقَقي ٍ 

 اهالک
 -    1 صحٌِ حقَقي كبرؼٌبض

علَم قضايي،حقَق جضا  يليتحص يداسا بَدى هذسك تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس يا دمتشا دس يني اص سشتِ ّا

 ٍ جشم شٌاسي،حقَق خصَصي،حقَق بيي الولل،حقَق عوَهي،حقَق ميفشي ٍ جشم شٌاسي

 -  -  1 صحٌِ كبرداى راُ ٍ ظبختوبى هتصذی كٌترل ٍ ًظبرت 5

ًقشاِ  -ساُ سااصي -ّاي عوشاى)ماسّاي عوَهي سااختواى  ديپلن دس يني اص سشتِداسا بَدى هذسك تحصيلي فَق 

 پل ساصي ٍ ابٌيِ فٌي(-ساختواى ساصي ٍ هعواسي-بشداسي



 رشته شغلي عنوان پست )شغل( رديف
محل جغرافيايي 

 خذمت
 تعذاد

 جنسيت

 زن مرد
 

 كننذه دستگاه استخذام

 سازمان وابسته شهرداري
 

 شرايط احراز

 -  -  3 صحٌِ 2 آتػ ًؽبى آتػ ًؽبى ) راًٌذُ ( 6
 1پايِ ّاي تحصيلي ٍ داشتي سالهت جسواًي ٍ داشتي گَاّيٌاهِ  داسا بَدى هذسك تحصيلي ديپلن دس مليِ سشتِ

 ساًٌذگي  ٍ گزساًذى دٍسُ آهَصشي هشبَطِ

 -  -  2 صحٌِ 1آتػ ًؽبى  هتصذی ارتببطبت 7
داشتي گَاّيٌاهِ ساًٌذگي  -ّاي تحصيلي ٍ داشتي سالهت جسواًي اسا بَدى هذسك تحصيلي ديپلن دس مليِ سشتِ

 ٍ گزساًذى دٍسُ آهَصشي هشبَطِ

 -  -  1 صحٌِ عتيز طيكبرؼٌبض هح كبرؼٌبض خذهبت ؼْری 8
 -هحيط صيست  - طيّاي بْذاشت هح داسا بَدى هذسك تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس يا دمتشا دس يني اص سشتِ 

 تصساعت ٍ اصالح ًباتا-باغباًي-اي بشًاهِ سيضي شْشي ٍ هٌطقِ-هٌْذسي فضاي سبض -ستيص طيهح يهٌْذس

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 پيماني آگهي استخدام

بٍ اسيتىاد   سگيشي افشاد دس دستگاَُاي اجشايي يبشاي تاميه ويشيي اوساوي مًسد وياص طبق مفاد آييه وامٍ استخذام پيماوي ي دستًس العمل وحًٌ بشگضاسي  امتحان عمًمي ي تخصصي بشاي بكا کشماوشاٌ شُشداسي

اص طشيق آصمًن تًاومىذ يُياي عميًمي ،تخصصيي  ي گيضيىب بيٍ       وفشاص افشاد  ياجذ ششايط سا 39ذاد معايوت تًسعٍ مذيشيت ي سشمايٍ اوساوي سييس جمًُس ، تع 31/3/1389مًسخ  14736/224وامٍ شماسٌ 

 تًس  پيماوي  بٍ ششح ريل استخذام مي ومايذ.

 

 رشته شغلي عنوان پست )شغل( رديف
محل جغرافيايي 

 خذمت
 تعذاد

 جنسيت

 زن مرد
 

 كننذه دستگاه استخذام

 سازمان وابسته شهرداري
 

 شرايط احراز

1 
 

 حعببرض

 

 -    1 كرهبًؽبُ حعببرض
 ت،هاذيشيت يشيٍ هذ يّاي اهاَس اداس  داسا بَدى   هذسك تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس يا دمتشا دس يني اص سشتِ

 -حسابذاسي–-دٍلتي،هذيشيت صٌعتي،هذيشيت پشسٌلي،هعاسف اسالهي ٍ هذيشيت گشايش)هالي،صٌعتي،باصسگاًي(

 هذيشيت هالي،حسابشسي – حسابذاسي ٍا هَسهالي

 -  -  2 كرهبًؽبُ كبرؼٌبض حقَقي حقَقي كبرؼٌبض 2
علَم قضايي،حقَق جضا  يليتحص يداسا بَدى هذسك تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس يا دمتشا دس يني اص سشتِ ّا

 ٍ جشم شٌاسي،حقَق خصَصي،حقَق بيي الولل،حقَق عوَهي،حقَق ميفشي ٍ جشم شٌاسي

3 
حقَقي ٍ  كبرؼٌبض

 اهالک
 -  -  1 كرهبًؽبُ كبرؼٌبض حقَقي

علَم قضايي،حقَق جضا  يليتحص يداسا بَدى هذسك تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس يا دمتشا دس يني اص سشتِ ّا

 ٍ جشم شٌاسي،حقَق خصَصي،حقَق بيي الولل،حقَق عوَهي،حقَق ميفشي ٍ جشم شٌاسي

 -  -  1 كرهبًؽبُ كبرؼٌبض حقَقي كبرؼٌبض اهَر قراردادّب 4
علَم قضايي،حقَق جضا  يليتحص يداسا بَدى هذسك تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس يا دمتشا دس يني اص سشتِ ّا

 ٍ جشم شٌاسي،حقَق خصَصي،حقَق بيي الولل،حقَق عوَهي،حقَق ميفشي ٍ جشم شٌاسي

 -    1 كرهبًؽبُ كبرؼٌبض بْذاؼت حرفِ ای كبرؼٌبض بْذاؼت هحيط 5

بْذاشات   – يّااي بْذاشات حشفاِ ا    بَدى هذسك تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس يا دمتشا دس يني اص سشتِداسا 

 بْذاشت هحيط-عوَهي



 رشته شغلي عنوان پست )شغل( رديف
محل جغرافيايي 

 خذمت
 تعذاد

 جنسيت

 زن مرد
 

 كننذه دستگاه استخذام

 سازمان وابسته شهرداري
 

 شرايط احراز

 -  -  1 كرهبًؽبُ آرؼيتکت كبرؼٌبض هعوبری 6
هعواااسي،  يليتحصاا يداسا بااَدى هااذسك تحصاايلي ليساااًس،فَق ليساااًس يااا دمتااشا دس ينااي اص سشااتِ ّااا  

اي، هٌْذسي عوشاى گشايش) ساصُ، عوشاى ٍ ساختواى(، طشاحي  شْشساصي،طشاحي ٍ بشًاهِ سيضي شْشي ٍ هٌطقِ

 هحيط

 -  -  1 كرهبًؽبُ آرؼيتکت كبرؼٌبض زيببظبزی 7

  
داسا بااَدى هااذسك تحصاايلي ليساااًس،فَق ليساااًس يااا دمتااشا دس ينااي اص سشااتِ ّاااي تحصاايلي هعواااسي،    

اي، هٌْذسي عوشاى گشايش) ساصُ، عوشاى ٍ ساختواى(، طشاحي  بشًاهِ سيضي شْشي ٍ هٌطقِ شْشساصي،طشاحي ٍ

 هحيط

 

 -    1 كرهبًؽبُ 1حعببذار  حعببذار 8

هعااسف  -هذيشيت هالي-داسا بَدى هذسك تحصيلي فَق ديپلن يا ليساًس دس يني اص سشتِ ّاي هذيشيت باصسگاًي

اهَس اداسي ٍ هذيشيت، هذيشيت دٍلتي، حسابشسي،هذيشيت -هالي(-صٌعتي-گشايش)باصسگاًياسالهي ٍ هذيشيت 

 حسابذاسي-حسابذاسي ٍ اهَس هالي -اقتصاد  -صٌعتي

 

 -    1 كرهبًؽبُ كبرؼٌبض برًبهِ ريسی كبرؼٌبض برًبهِ ريسی 9
هذيشيت دٍلتي، هذيشيت صاٌعتي،  ّاي  داسا بَدى هذسك تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس يا دمتشا دس يني اص سشتِ

ٍسي،هاذيشيت آهَصشاي،هذيشيت    هذيشيت ٍ بشًاهِ سيضي آهَصشي، هذيشيت پشساٌلي، هاذيشيت سيساتن ٍ بْاشُ    

 ّا،تحقيقات آهَصشي اداسي،هذيشيت سيستن

11 
)آتػ كبرؼٌبض آهَزغ

 ًؽبًي(
 -  -  1 كرهبًؽبُ كبرؼٌبض آتػ ًؽبًي

ّاي تحصيلي آتش ًشاًي، ايوٌي ٍ آتش  ليساًس يا دمتشا دس يني اص سشتِداسا بَدى هذسك تحصيلي ليساًس،فَق 

داشتي سالهت جسواًي ٍ گزساًذى -ًشاًي شْشي، حفاظت ٍ بْذاشت ماس ٍ هذيشيت عوليات ٍ اهذاد ٍ ًجات

 دٍسُ آهَصشي هشبَطِ

 -  -  2 كرهبًؽبُ كبرؼٌبض ؼْرظبزی كبرؼٌبض ؼْرظبزی 11
جغشافيا ٍ بشًاهِ سيضي -يّاي شْشساص ليساًس،فَق ليساًس يا دمتشا دس يني اص سشتِداسا بَدى   هذسك تحصيلي 

 -عوشاى گشايشْاي )هذيشيت ساخت ،ساصُ ،صلضلِ ( يهٌْذس -يٍ هٌطقِ ا يشْش يضيٍ بشًاهِ س يطشاح -شْشي

 طيهح يطشاح  -عوشاى ) گشايش عوشاى (

 -( شْايگشا ِيعوشاى ) مل يّاي هٌْذس داسا بَدى هذسك تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس يا دمتشا دس يني اص سشتِ -  -  3 كرهبًؽبُ هٌْذض راُ ٍ ظبختوبى كبرؼٌبض عوراى 12

 طيهح يطشاح _ يًقشِ بشداس _يهعواس -( شْايگشا ِيساُ ٍ ساختواى) مل



 رشته شغلي عنوان پست )شغل( رديف
محل جغرافيايي 

 خذمت
 تعذاد

 جنسيت

 زن مرد
 

 كننذه دستگاه استخذام

 سازمان وابسته شهرداري
 

 شرايط احراز

 -  -  1 كرهبًؽبُ ًقؽِ بردار كبرؼٌبض ًقؽِ برداری 13
ّاي تحصيلي هٌْذسي عوشاى گشايش)  داسا بَدى هذسك تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس يا دمتشا دس يني اص سشتِ

ًقشِ -هٌْذسي ًقشِ بشداسي)ماستَگشافي ٍ طئَ دصي(-(GISًقشِ بشداسي فتَگشاهتشي ٍ سيستوْاي جغشافيايي 

 بشداسي َّايي

 -  -  1 كرهبًؽبُ كبرداى ًقؽِ برداری كبرداى ًقؽِ برداری 14
ّااي   بشداسي ا فتَگشاهتشي ٍ سيستن  هٌْذسي عوشاى گشايش )ًقشِفَق ديپلن ٍ باالتش داسا بَدى هذسك تحصيلي 

 بشداسي َّايي بشداسي )ماستَگشافي ٍ طئَدصي( ا ًقشِ ( ا هٌْذسي ًقشGISِجغشافيايي 

 

 ّاي هٌْذسي بشق مليِ گشايشْا ليساًس،فَق ليساًس يا دمتشا دس يني اص سشتِداسا بَدى هذسك تحصيلي  -  -  3 كرهبًؽبُ هٌْذض برق كبرؼٌبض برق 15

16 
كبرؼٌبض آظفبلت ٍ 

جذاٍل هعببر ٍ پيبدُ رٍ 

 ظبزی

 -( شْايگشا ِيعوشاى ) مل يّاي هٌْذس داسا بَدى هذسك تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس يا دمتشا دس يني اص سشتِ -  -  1 كرهبًؽبُ هٌْذض راُ ٍ ظبختوبى

 طيهح يطشاح _ يًقشِ بشداس _يهعواس -( شْايگشا ِيساُ ٍ ساختواى) مل

ّاي تشبيت بذًي،تشبيت باذًي ٍ علاَم    داسا بَدى هذسك تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس يا دمتشا دس يني اص سشتِ -  -  1 كرهبًؽبُ كبرؼٌبض اهَر ٍرزؼي كبرؼٌبض تربيت بذًي 17

 بذًي، تشبيت بذًي جاًباصاى ٍ هعلَليي ٍسصشي، هذيشيت ٍ بشًاهِ سيضي تشبيت

18 
كبرؼٌبض حول ًٍقل ٍ 

 ترافيک
تحصيلي عوشاى   ) بشًاهِ سيضي حول ًٍقال ،   دس يني اص سشتِ ّاي ٍ باالتشليساًس هذسك تحصيلي داسا بَدى  -    1 كرهبًؽبُ كبرؼٌبض اهَرحول ًٍقل

 ساُ ٍ تشابشي( ، تشافيل

تحصيلي عوشاى   ) بشًاهِ سيضي حول ًٍقال ،   دس يني اص سشتِ ّاي ٍ باالتشليساًس هذسك تحصيلي داسا بَدى  -    2 كرهبًؽبُ كبرؼٌبض اهَر حول ٍ ًقل  كبرؼٌبض ترافيک 19

 ساُ ٍ تشابشي( ، تشافيل



 رشته شغلي عنوان پست )شغل( رديف
محل جغرافيايي 

 خذمت
 تعذاد

 جنسيت

 زن مرد
 

 كننذه دستگاه استخذام

 سازمان وابسته شهرداري
 

 شرايط احراز

21 
كبرؼٌبض عوراى ) هبهَر 

 ببزديذ (
 -( شْايگشا ِيعوشاى ) مل يّاي هٌْذس تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس يا دمتشا دس يني اص سشتِداسا بَدى هذسك  -  -  1 كرهبًؽبُ هٌْذض راُ ٍ ظبختوبى

 طيهح يطشاح _ يًقشِ بشداس _يهعواس -( شْايگشا ِيساُ ٍ ساختواى) مل

(، شاْا يگشا ِيا عوشاى ) مل يّاي هٌْذس يني اص سشتِ داسا بَدى هذسك تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس يا دمتشا دس -    1 كرهبًؽبُ هٌْذض راُ ٍ ظبختوبى كبرؼٌبض هحبظب 21

 طشاحي هحيط-ًقشِ بشداسي-يهعواس -( شْايگشا ِيساُ ٍ ساختواى) مل

 -  -  4 كرهبًؽبُ هبهَر حراظت كبرؼٌبض حراظت 22
 ت،هاذيشيت يشيٍ هذ يّاي اهاَس اداس  داسا بَدى   هذسك تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس يا دمتشا دس يني اص سشتِ

حقَق ٍ علَم -دٍلتي،هذيشيت صٌعتي،هذيشيت پشسٌلي،هعاسف اسالهي ٍ هذيشيت گشايش)هالي،صٌعتي،باصسگاًي(

 ٍسي ٍ بْشُ نبشًاهِ سيضي علَم اجتواعي، هذيشيت سيست-استباطات علَم اجتواعي-سياسي

 -    1 كرهبًؽبُ كبرؼٌبض رٍابط عوَهي كبرؼٌبض رٍابط عوَهي 23
هاذيشيت اهاَس    -تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس يا دمتشا دس يني اص سشتِ ّاي اهاَس فشٌّگاي   داسا بَدى هذسك 

 هذيشيت دٍلتي -اطات علَم اجتواعياستب-علَم استباطات اجتواعي) سٍابط عوَهي(-فشٌّگي

 

 -    3 كرهبًؽبُ 2حعببذار  كبرؼٌبض درآهذ 24
-هذيشيت هالي-هذيشيت باصسگاًي يدس يني اص سشتِ ّاداسا بَدى هذسك تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس يا دمتشا 

هااذيشيت دٍلتااي،  ت،يشيٍ هااذ ياهااَس اداس-هااالي(-صااٌعتي-هعاااسف اسااالهي ٍ هااذيشيت گشايش)باصسگاااًي 

 يحسابذاس-يحسابذاسي ٍ اهَس هال -اقتصاد  -حسابشسي،هذيشيت صٌعتي

 -( شْايگشا ِيعوشاى ) مل يّاي هٌْذس داسا بَدى هذسك تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس يا دمتشا دس يني اص سشتِ -  -  1 كرهبًؽبُ هٌْذض راُ ٍ ظبختوبى كبرؼٌبض اهَر حفبريْب 25

 طيهح يطشاح _ يًقشِ بشداس _يهعواس -( شْايگشا ِيساُ ٍ ساختواى) مل

 -  -  1 كرهبًؽبُ هٌْذض تبظيعبت كبرؼٌبض تبظيعبت 26
هناًيل)تاسيسات حشاستي  يّاي هٌْذس يا دمتشا دس يني اص سشتِداسا بَدى هذسك تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس 

 شْايگشا ِي) مل ساتيتاس -آب ٍ فاضالب (  يعوشاى ) شبنِ ّا يماسبشد يٍ بشٍدتي، تاسيسات( هٌْذسي علو

) 



 رشته شغلي عنوان پست )شغل( رديف
محل جغرافيايي 

 خذمت
 تعذاد

 جنسيت

 زن مرد
 

 كننذه دستگاه استخذام

 سازمان وابسته شهرداري
 

 شرايط احراز

 -    1 كرهبًؽبُ كبرگسيي كبرگسيي 27

ّاي هذيشيت دٍلتي،هذيشيت  يني اص سشتِداسا بَدى  هذسك تحصيلي فَق ديپلن،ليساًس،فَق ليساًس يا دمتشا دس 

هعااسف اساالهي ٍ هاذيشيت     -اجشايي،هذيشيت صٌعتي،هذيشيت پشسٌلي،هذيشيت اداسي،اهَس اداسي ٍ هاذيشيت  

 ٍسي هذيشيت سيستن ٍ بْشُ -گشايش)هالي،صٌعتي،باصسگاًي(

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پيماني آگهي استخدام

 

بٍ استىاد وامٍ  دس دستگاَُاي اجشايي ي ويشيي اوساوي مًسد وياص طبق مفاد آييه وامٍ استخذام پيماوي ي دستًس العمل وحًٌ بشگضاسي  امتحان عمًمي ي تخصصي بشاي بكاسگيشي افشادبشاي تاميه  کىگايس شُشداسي

ص افشاد  ياجذ ششايط سااص طشيق آصمًن تًاومىذ يُاي عمًمي ،تخصصي  ي گيضيىب بيٍ تيًس     وفشا 12معايوت تًسعٍ مذيشيت ي سشمايٍ اوساوي سييس جمًُس ، تعذاد  31/3/1389مًسخ  14736/224شماسٌ 

 پيماوي  بٍ ششح ريل استخذام مي ومايذ.

 

 رشته شغلي عنوان پست )شغل( رديف
محل جغرافيايي 

 خذمت
 تعذاد

 جنسيت

 زن مرد
 

 كننذه دستگاه استخذام

 سازمان وابسته شهرداري
 

 شرايط احراز

 -    1 مٌگاٍس كبرؼٌبض هحيط زيعت هحيط زيعتكبرؼٌبض  1
بْذاشت هحيط ا هحايط صيسات ا هٌْذساي      ٍ باالتش دس يني اص سشتِ ّاي  داسا بَدى   هذسك تحصيلي ليساًس

 اي ا باغباًي ا صساعت ٍ اصالح ًباتات سيضي شْشي ٍ هٌطقِ هحيط صيست ا هٌْذسي فضاي سبض ا بشًاهِ

2 
كبرؼٌبض هعوبری ٍ 

 ؼْرظبزی
 -    1 مٌگاٍس كبرؼٌبض ؼْرظبزی

جغشافيا ٍ بشًاهِ سيضي -يّاي شْشساص داسا بَدى   هذسك تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس يا دمتشا دس يني اص سشتِ

 -عوشاى گشايشْاي )هذيشيت ساخت ،ساصُ ،صلضلِ ( يهٌْذس -يٍ هٌطقِ ا يشْش يضيٍ بشًاهِ س يطشاح -شْشي

 طيهح يطشاح  -عوشاى ) گشايش عوشاى (

 -    1 مٌگاٍس كبرداى هحيط زيعت هتصذی خذهبت ؼْری 3

-هٌْذظهي فضهبی ظهبس   -عهت يز طيهح ّبی هٌْذظي دارا بَدى هذرک تحصيلي ليعبًط در يکي از رؼتِ 

كؽبٍرزی)زراعت ٍ اصالح ًببتبت(،هٌْذظي عوراى،ببغببًي، هٌْذظي ؼيوي بهب گهرايػ هٌْذظهي هحهيط     

ِ     دارا بهَدى ههذرک تحصهيلي   يهب   زيعت  عهت،تکٌَلَشی يز طيّهبی هحه   فهَق ديهيلن در يکهي از رؼهت

 ّبی آهَزؼي هرتبط  جٌگلذاری،بْذاؼت هحيط،عوراى،جغرافيب ٍ طي دٍرُ

 -  -  1 مٌگاٍس هٌْذض راُ ٍ ظبختوبى كبرؼٌبض كٌترل ٍ ًظبرت 4

(، شاْا يگشا ِيا عوشاى ) مل يّاي هٌْذس داسا بَدى هذسك تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس يا دمتشا دس يني اص سشتِ

 طشاحي هحيط-ًقشِ بشداسي-يهعواس -( شْايگشا ِيساُ ٍ ساختواى) مل

5 
كبرؼٌبض طرح ٍ تَظعِ 

 فضبی ظبس
 -    1 مٌگاٍس كبرؼٌبض اهَر ببغببًي

   ِ صساعات ٍ اصاالح    – يّااي باغبااً   داسا بَدى هذسك تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس يا دمتاشا دس يناي اص سشات

 ياسيآب - ياّيگ ذاتيتَل يهٌْذس -سبض  يفضا يهٌْذس - جٌگلذاسي -ًباتات



 رشته شغلي عنوان پست )شغل( رديف
محل جغرافيايي 

 خذمت
 تعذاد

 جنسيت

 زن مرد
 

 كننذه دستگاه استخذام

 سازمان وابسته شهرداري
 

 شرايط احراز

6 
هتصذی اهَر دبيرخبًِ 

 ؼَرای اظالهي ؼْر
 -    1 مٌگاٍس هتصذی اهَر دفتری

ّاي هذيشيت دٍلتي،هاذيشيت اجشايي،هاذيشيت    داسا بَدى هذسك تحصيلي فَق ديپلن يا ليساًس دس يني اص سشتِ

هعاااااسف اسااااالهي ٍ هااااذيشيت  -صااااٌعتي،هذيشيت اداسي،هااااذيشيت هااااالي،اهَس اداسي ٍ هااااذيشيت  

باَدى  علاَم مااهپيَتش ٍ داسا   -گاشي  هذيشيت اهاَس دفتاشي ٍ هٌشاي   -حسابذاسي-گشايش)هالي،صٌعتي،باصسگاًي(

 ICDLگاًِ  هْاستْاي ّفت

7 
هعئَل ايعتگبُ ) 

 كبرؼٌبض آتػ ًؽبًي (
 -  -  1 مٌگاٍس كبرؼٌبض آتػ ًؽبًي

ّاي تحصيلي آتش ًشاًي، ايوٌي ٍ آتش  داسا بَدى هذسك تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس يا دمتشا دس يني اص سشتِ

داشتي سالهت جسواًي ٍ گزساًذى -ًجات ًشاًي شْشي، حفاظت ٍ بْذاشت ماس ٍ هذيشيت عوليات ٍ اهذاد ٍ

 دٍسُ آهَصشي هشبَطِ

 -  -  2 مٌگاٍس 1آتػ ًؽبى  هتصذی ارتببطبت 8

داشتي گَاّيٌاهِ ساًٌذگي  -ّاي تحصيلي ٍ داشتي سالهت جسواًي اسا بَدى هذسك تحصيلي ديپلن دس مليِ سشتِ

 ٍ گزساًذى دٍسُ آهَصشي هشبَطِ

 -  -  3 مٌگاٍس 2ًؽبى آتػ  آتػ ًؽبى ) راًٌذُ ( 9

 1ّاي تحصيلي ٍ داشتي سالهت جسواًي ٍ داشتي گَاّيٌاهِ پايِ  داسا بَدى هذسك تحصيلي ديپلن دس مليِ سشتِ

 ساًٌذگي  ٍ گزساًذى دٍسُ آهَصشي هشبَطِ

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 پيماني آگهي استخدام

 

بيٍ اسيتىاد    وامٍ استخذام پيماوي ي دستًس العمل وحًٌ بشگضاسي  امتحان عمًمي ي تخصصي بشاي بكاسگيشي افشاد دس دستگاَُاي اجشايي يبشاي تاميه ويشيي اوساوي مًسد وياص طبق مفاد آييه  کًصسان شُشداسي

اومىذ يُاي عمًمي ،تخصصي  ي گضيىب بٍ تيًس   وفشاص افشاد  ياجذ ششايط سااص طشيق آصمًن تً 4معايوت تًسعٍ مذيشيت ي سشمايٍ اوساوي سييس جمًُس ، تعذاد  31/3/1389مًسخ  14736/224وامٍ شماسٌ 

 پيماوي  بٍ ششح ريل استخذام مي ومايذ.

 رشته شغلي عنوان پست )شغل( رديف
محل جغرافيايي 

 خذمت
 تعذاد

 جنسيت

 زن مرد
 

 كننذه دستگاه استخذام

 سازمان وابسته شهرداري
 

 شرايط احراز

 -  -  1 مَصساى هعئَل خذهبت هبلي جوعذار ٍ اهيي اهَال 1
هعااسف  -هذيشيت هالي-هذيشيت باصسگاًي يداسا بَدى هذسك تحصيلي فَق ديپلن يا ليساًس دس يني اص سشتِ ّا

هذيشيت دٍلتي، حسابشسي، هذيشيت  ت،يشيٍ هذ ياهَس اداس-هالي(-صٌعتي-اسالهي ٍ هذيشيت گشايش)باصسگاًي

 يحسابذاس-يحسابذاسي ٍ اهَس هال -اقتصاد  -هالي،هذيشيت صٌعتي

 -  -  3 مَصساى 2 آتػ ًؽبى آتػ ًؽبى ) راًٌذُ ( 2

 1ّاي تحصيلي ٍ داشتي سالهت جسواًي ٍ داشتي گَاّيٌاهِ پايِ  داسا بَدى هذسك تحصيلي ديپلن دس مليِ سشتِ

 ساًٌذگي  ٍ گزساًذى دٍسُ آهَصشي هشبَطِ

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پيماني آگهي استخدام

 

بٍ استىاد وامٍ  تگاَُاي اجشايي ياوساوي مًسد وياص طبق مفاد آييه وامٍ استخذام پيماوي ي دستًس العمل وحًٌ بشگضاسي  امتحان عمًمي ي تخصصي بشاي بكاسگيشي افشاد دس دسبشاي تاميه ويشيي  گًُاسٌ شُشداسي

ياجذ ششايط سااص طشيق آصمًن تًاومىذ يُاي عمًمي ،تخصصيي  ي گيضيىب بيٍ تيًس        وفشاص افشاد 1معايوت تًسعٍ مذيشيت ي سشمايٍ اوساوي سييس جمًُس ، تعذاد  31/3/1389مًسخ  14736/224شماسٌ 

 پيماوي  بٍ ششح ريل استخذام مي ومايذ.

 

 رشته شغلي عنوان پست )شغل( رديف
محل جغرافيايي 

 خذمت
 تعذاد

 جنسيت

 زن مرد
 

 كننذه دستگاه استخذام

 سازمان وابسته شهرداري
 

 شرايط احراز

1 
ٍ  كبرؼٌبض عوراى

 هبهَرببزديذ
 -  -  1 گَْاسُ هٌْذض راُ ٍ ظبختوبى

 -( شْايگشا ِيعوشاى ) مل يّاي هٌْذس داسا بَدى هذسك تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس يا دمتشا دس يني اص سشتِ

 طيهح يطشاح _ يًقشِ بشداس _يهعواس -( شْايگشا ِيساُ ٍ ساختواى) مل

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پيماني آگهي استخدام

 

بٍ استىاد  سگيشي افشاد دس دستگاَُاي اجشايي يبشاي تاميه ويشيي اوساوي مًسد وياص طبق مفاد آييه وامٍ استخذام پيماوي ي دستًس العمل وحًٌ بشگضاسي  امتحان عمًمي ي تخصصي بشاي بكا گيالوغشب شُشداسي

وفشاص افشاد  ياجذ ششايط سااص طشيق آصمًن تًاومىذ يُاي عمًمي ،تخصصي  ي گضيىب بٍ تيًس    7ي سييس جمًُس ، تعذاد معايوت تًسعٍ مذيشيت ي سشمايٍ اوساو 31/3/1389مًسخ  14736/224وامٍ شماسٌ 

 پيماوي  بٍ ششح ريل استخذام مي ومايذ.

 

 رشته شغلي عنوان پست )شغل( رديف
محل جغرافيايي 

 خذمت
 تعذاد

 جنسيت

 زن مرد
 

 كننذه دستگاه استخذام

 وابستهسازمان  شهرداري
 

 شرايط احراز

1 
حقَقي ٍ كبرؼٌبض 

 اهالک
 -    1 گيالًغشب حقَقي كبرؼٌبض

علَم قضايي،حقَق جضا  يليتحص يداسا بَدى هذسك تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس يا دمتشا دس يني اص سشتِ ّا

 ٍ جشم شٌاسي،حقَق خصَصي،حقَق بيي الولل،حقَق عوَهي،حقَق ميفشي ٍ جشم شٌاسي

 -    1 گيالًغشب 1حعببذار  حعببذار 2
هعااسف  -هذيشيت هالي-هذيشيت باصسگاًي يداسا بَدى هذسك تحصيلي فَق ديپلن يا ليساًس دس يني اص سشتِ ّا

هذيشيت دٍلتي، حسابشسي،هذيشيت  ت،يشيٍ هذ ياهَس اداس-هالي(-صٌعتي-اسالهي ٍ هذيشيت گشايش)باصسگاًي

 يحسابذاس-يحسابذاسي ٍ اهَس هال -اقتصاد  -صٌعتي

 -    1 گيالًغشب 1حعببذار  هويس 3
هعااسف  -هذيشيت هالي-هذيشيت باصسگاًي يداسا بَدى هذسك تحصيلي فَق ديپلن يا ليساًس دس يني اص سشتِ ّا

هذيشيت دٍلتي، حسابشسي،هذيشيت  ت،يشيٍ هذ ياهَس اداس-هالي(-صٌعتي-اسالهي ٍ هذيشيت گشايش)باصسگاًي

 يحسابذاس-يحسابذاسي ٍ اهَس هال -اقتصاد  -صٌعتي

 -    1 گيالًغشب كبرؼٌبض هحيط زيعت كبرؼٌبض خذهبت ؼْری 4

 -هحيط صيست  - طيّاي بْذاشت هح داسا بَدى هذسك تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس يا دمتشا دس يني اص سشتِ

 صساعت ٍ اصالح ًباتات-باغباًي-اي بشًاهِ سيضي شْشي ٍ هٌطقِ-فضاي سبضهٌْذسي  -ستيص طيهح يهٌْذس

5 
طرح ٍ تَظعِ  كبرؼٌبض

 فضبی ظبس
 -  -  1 گيالًغشب اهَر ببغببًي كبرؼٌبض

   ِ صساعات ٍ اصاالح    – يّااي باغبااً   داسا بَدى هذسك تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس يا دمتاشا دس يناي اص سشات

 ياسيآب - ياّيگ ذاتيتَل يهٌْذس -سبض  يفضا يهٌْذس - جٌگلذاسي -ًباتات



 رشته شغلي عنوان پست )شغل( رديف
محل جغرافيايي 

 خذمت
 تعذاد

 جنسيت

 زن مرد
 

 كننذه دستگاه استخذام

 وابستهسازمان  شهرداري
 

 شرايط احراز

 -  -  1 گيالًغشب 1آتػ ًؽبى  هتصذی ارتببطبت 6
داشتي گَاّيٌاهِ ساًٌذگي  -ّاي تحصيلي ٍ داشتي سالهت جسواًي داسا بَدى هذسك تحصيلي ديپلن دس مليِ سشتِ

 ٍ گزساًذى دٍسُ آهَصشي هشبَطِ

7 
هتصذی اهَر دبيرخبًِ 

 ؼَرای اظالهي ؼْر
 -    1 گيالًغشب هتصذی اهَر دفتری

ّاي هذيشيت دٍلتي،هاذيشيت اجشايي،هاذيشيت    داسا بَدى هذسك تحصيلي فَق ديپلن يا ليساًس دس يني اص سشتِ

هعاااااسف اسااااالهي ٍ هااااذيشيت  -صااااٌعتي،هذيشيت اداسي،هااااذيشيت هااااالي،اهَس اداسي ٍ هااااذيشيت  

باَدى  علاَم مااهپيَتش ٍ داسا   -گاشي  هذيشيت اهاَس دفتاشي ٍ هٌشاي   -حسابذاسي-گشايش)هالي،صٌعتي،باصسگاًي(

 ICDLگاًِ  هْاستْاي ّفت

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پيماني آگهي استخدام

 

بٍ استىاد  سگيشي افشاد دس دستگاَُاي اجشايي يبشاي تاميه ويشيي اوساوي مًسد وياص طبق مفاد آييه وامٍ استخذام پيماوي ي دستًس العمل وحًٌ بشگضاسي  امتحان عمًمي ي تخصصي بشاي بكا ماَيذشت شُشداسي

وفشاص افشاد  ياجذ ششايط سااص طشيق آصمًن تًاومىذ يُاي عمًمي ،تخصصي  ي گضيىب بٍ تيًس    1معايوت تًسعٍ مذيشيت ي سشمايٍ اوساوي سييس جمًُس ، تعذاد  31/3/1389مًسخ  14736/224وامٍ شماسٌ 

 پيماوي  بٍ ششح ريل استخذام مي ومايذ.

 

 رشته شغلي عنوان پست )شغل( رديف
جغرافيايي محل 

 خذمت
 تعذاد

 جنسيت

 زن مرد
 

 كننذه دستگاه استخذام

 سازمان وابسته شهرداري
 

 شرايط احراز

 -  -  1 هاّيذشت 2 آتػ ًؽبى آتػ ًؽبى ) راًٌذُ ( 1
 1ّاي تحصيلي ٍ داشتي سالهت جسواًي ٍ داشتي گَاّيٌاهِ پايِ  داسا بَدى هذسك تحصيلي ديپلن دس مليِ سشتِ

 گزساًذى دٍسُ آهَصشي هشبَطِساًٌذگي  ٍ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پيماني آگهي استخدام

 

بيٍ اسيتىاد    سگيشي افشاد دس دستگاَُاي اجشايي يبشاي تاميه ويشيي اوساوي مًسد وياص طبق مفاد آييه وامٍ استخذام پيماوي ي دستًس العمل وحًٌ بشگضاسي  امتحان عمًمي ي تخصصي بشاي بكا َشسيه شُشداسي

وفشاص افشاد  ياجذ ششايط سااص طشيق آصمًن تًاومىذ يُاي عمًمي ،تخصصي  ي گضيىب بٍ تًس   10معايوت تًسعٍ مذيشيت ي سشمايٍ اوساوي سييس جمًُس ، تعذاد  31/3/1389مًسخ  14736/224شماسٌ وامٍ 

 پيماوي  بٍ ششح ريل استخذام مي ومايذ.
 

 رشته شغلي عنوان پست )شغل( رديف
محل جغرافيايي 

 خذمت
 تعذاد

 جنسيت

 زن مرد
 

 كننذه دستگاه استخذام

 سازمان وابسته شهرداري
 

 شرايط احراز

 -    1 ّشسيي حقَقي كبرؼٌبض حقَقيكبرؼٌبض  1
علَم قضايي،حقَق جضا  يليتحص يداسا بَدى هذسك تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس يا دمتشا دس يني اص سشتِ ّا

 ٍ جشم شٌاسي،حقَق خصَصي،حقَق بيي الولل،حقَق عوَهي،حقَق ميفشي ٍ جشم شٌاسي

 -  -  2 ّشسيي هٌْذض راُ ٍ ظبختوبى كبرؼٌبض عوراى 2
 -( شْايگشا ِيعوشاى ) مل يّاي هٌْذس داسا بَدى هذسك تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس يا دمتشا دس يني اص سشتِ

 طيهح يطشاح _ يًقشِ بشداس _يهعواس -( شْايگشا ِيساختواى) ملساُ ٍ 

3 
كبرؼٌبض حول ٍ ًقل ٍ 

 ترافيک
 -  -  1 ّشسيي كبرؼٌبض اهَر حول ٍ ًقل

تحصيلي عوشاى    ) بشًاهِ سيضي حول ًٍقل ،  داسا بَدى داًشٌاهِ ليساًس يا فَق اليساًس دس يني اص سشتِ ّاي

 ساُ ٍ تشابشي( ، تشافيل

 -  -  3 ّشسيي 2 آتػ ًؽبى آتػ ًؽبى ) راًٌذُ ( 4

 1ّاي تحصيلي ٍ داشتي سالهت جسواًي ٍ داشتي گَاّيٌاهِ پايِ  داسا بَدى هذسك تحصيلي ديپلن دس مليِ سشتِ

 ساًٌذگي  ٍ گزساًذى دٍسُ آهَصشي هشبَطِ

 -    1 ّشسيي حقَقي كبرؼٌبض اهالکكبرؼٌبض  5

فقاِ ٍ حقاَق    يليتحصا  يليسااًس،فَق ليسااًس ياا دمتاشا دس يناي اص سشاتِ ّاا       داسا بَدى هذسك تحصايلي  

 خصَصي،حقَق خصَصي،حقَق عوَهي



 رشته شغلي عنوان پست )شغل( رديف
محل جغرافيايي 

 خذمت
 تعذاد

 جنسيت

 زن مرد
 

 كننذه دستگاه استخذام

 سازمان وابسته شهرداري
 

 شرايط احراز

 -  -  1 ّشسيي هعئَل خذهبت اداری اًببردار 6
ّاي هذيشيت دٍلتي،هذيشيت اجشايي،هاذيشيت   داسا بَدى  هذسك تحصيلي فَق ديپلن يا ليساًس دس يني اص سشتِ

هعااااسف اساااالهي ٍ هاااذيشيت    -پشساااٌلي،هذيشيت اداسي،اهاااَس اداسي ٍ هاااذيشيت   صاااٌعتي،هذيشيت 

 ٍسي هذيشيت سيستن ٍ بْشُ -گشايش)هالي،صٌعتي،باصسگاًي(

 -    1 ّشسيي كبرؼٌبض اهَر ببغببًي فضبی ظبس كبرؼٌبض 7
   ِ صساعات ٍ اصاالح    – يّااي باغبااً   داسا بَدى هذسك تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس يا دمتاشا دس يناي اص سشات

 ياسيآب - ياّيگ ذاتيتَل يهٌْذس -سبض  يفضا يهٌْذس - جٌگلذاسي -ًباتات

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پيماني آگهي استخدام

 

بٍ استىاد وامٍ  بشاي بكاسگيشي افشاد دس دستگاَُاي اجشايي يبشاي تاميه ويشيي اوساوي مًسد وياص طبق مفاد آييه وامٍ استخذام پيماوي ي دستًس العمل وحًٌ بشگضاسي  امتحان عمًمي ي تخصصي  َلشي شُشداسي

اص طشيق آصمًن تًاومىذ يُاي عمًمي ،تخصصيي  ي گيضيىب بيٍ تيًس       وفشاص افشاد  ياجذ ششايط سا 3معايوت تًسعٍ مذيشيت ي سشمايٍ اوساوي سييس جمًُس ، تعذاد  31/3/1389مًسخ  14736/224شماسٌ 

 مي ومايذ.پيماوي  بٍ ششح ريل استخذام 
 

 

 رشته شغلي عنوان پست )شغل( رديف
محل جغرافيايي 

 خذمت
 تعذاد

 جنسيت

 زن مرد
 

 كننذه دستگاه استخذام

 سازمان وابسته شهرداري
 

 شرايط احراز

 -  -  1 ّلشي هٌْذض راُ ٍ ظبختوبى كبرؼٌبض عوراى 1
 -( شْايگشا ِيعوشاى ) مل يّاي هٌْذس سشتِداسا بَدى هذسك تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس يا دمتشا دس يني اص 

 طيهح يطشاح _ يًقشِ بشداس _يهعواس -( شْايگشا ِيساُ ٍ ساختواى) مل

 -    1 ّلشي 2حعببذار  اهَر هبليكبرؼٌبض  2
ههذيريت  -هذيريت ببزرگبًي یدارا بَدى هذرک تحصيلي ليعبًط،فَق ليعبًط يب دكترا در يکي از رؼتِ ّب

ههذيريت دٍلتهي،    ت،يريٍ هذ یاهَر ادار-هبلي(-صٌعتي-هعبرف اظالهي ٍ هذيريت گرايػ)ببزرگبًي-هبلي

 یحعببذار-يحعببذاری ٍ اهَر هبل -اقتصبد  -حعببرظي،هذيريت صٌعتي

 -  -  1 ّلشي 2 آتػ ًؽبى آتػ ًؽبى ) راًٌذُ ( 3

 1ّاي تحصيلي ٍ داشتي سالهت جسواًي ٍ داشتي گَاّيٌاهِ پايِ  مليِ سشتِداسا بَدى هذسك تحصيلي ديپلن دس 

 ساًٌذگي  ٍ گزساًذى دٍسُ آهَصشي هشبَطِ

 

 

 
 

 


