
 بغوِ تعبلي

 

 آگْي اعتخذام پيوبًي

 

ًفرر ٍاجرذيي    يكصهو  و ادو   هعبًٍت تَسعِ هذيريت ٍ سرهبيِ اًسبًي رئيس جوَْر تعذاد 31/3/89هَرخ  14736/224براي تأهيي ًيرٍي اًسبًي هَرد ًيبز ٍ بِ استٌبد ًبهِ شوبرُ  اسالمشهر   شْرداري

 پيوبًي از طريق اهتحبى بصَرت عوَهي ٍ تخصصي ٍ پس از هراحل گسيٌش براي خذهت در شْرداري خَد بِ صَرت پيوبًي استخذام ًوبيذ. ًبهِ استخذام شرايط بِ شرح ريل را براسبس هفبد آييي

 

 رشتِ شغلي عٌَاى پست )شغل( رديف
هحل جغرافيبيي 

 خذهت
 تعذاد

 كٌٌذُ دستگبُ استخذام جٌسيت

 شرايط احراز
 شْرداري زى هرد

سبزهبى 

 ٍابستِ

1 
 ًشبى آتش

 
 *   * 60 اسالهشْر آتش ًشبى

ّاي تحصيلي ٍ داضتي  دارا بَدى هدرك تحصيلي ديپلن در مليِ رضتِ

داضتي گَاّيٌاهِ راًٌدگي ٍ گذراًدى دٍرُ آهَسضي  -سالهت جسواًي

 هزبَطِ

 

 *   * 45 اسالهشْر )راًٌذُ(آتش ًشبى    آتش ًشبى )راًٌذُ( 2

ّاي تحصيلي ٍ داضتي  رضتِ دارا بَدى هدرك تحصيلي ديپلن در مليِ

راًٌدگي  ٍ گذراًدى دٍرُ  1سالهت جسواًي ٍ داضتي گَاّيٌاهِ پايِ 

 آهَسضي هزبَطِ

 

 *   * 7 اسالهشْر آتش ًشبى هتصذي ارتببطبت    3

ّاي تحصيلي ٍ داضتي  دارا بَدى هدرك تحصيلي ديپلن در مليِ رضتِ

ًدى دٍرُ آهَسضي سالهت جسواًي ٍ داضتي گَاّيٌاهِ  راًٌدگي  ٍ گذرا

 هزبَطِ

 

 

 

 



 بغوِ تعبلي

 

 آگْي اعتخذام پيوبًي

 

ًفر ٍاجذيي شرايط شش  هعبًٍت تَسعِ هذيريت ٍ سرهبيِ اًسبًي رئيس جوَْر تعذاد 31/3/89هَرخ  14736/224براي تأهيي ًيرٍي اًسبًي هَرد ًيبز ٍ بِ استٌبد ًبهِ شوبرُ ا شان ، فشم ، ميگونشْرداري 

 بيذ.ًبهِ استخذام پيوبًي از طريق اهتحبى بصَرت عوَهي ٍ تخصصي ٍ پس از هراحل گسيٌش براي خذهت در شْرداري خَد بِ صَرت پيوبًي استخذام ًو راسبس هفبد آيييبِ شرح ريل را ب

 

 تعذاد هحل جغرافيبيي خذهت رشتِ شغلي عٌَاى پست )شغل( رديف
 جٌسيت

 زى هرد
 

 كٌٌذُ دستگبُ استخذام

 بستِسبزهبى ٍا شْرداري
 

 شرايط احراز

1 
كبرشٌبس اهَر اداري  ٍ 

 كبرگسيٌي

 مارضٌاس اهَر اداري

 
  * * * 1 اٍشبى،فشن، هيگَى

ّاي هديزيت  دارا بَدى  هدرك تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس يا دكتزا در يكي اس رشتِ
هعارف  -دٍلتي،هديزيت اجزايي،هديزيت صٌعتي،هديزيت اداري،اهَر اداري ٍ هديزيت 

بزًاهِ -ٍري هديزيت سيستن ٍ بْزُ -ٍ هديزيت گزايش)هالي،صٌعتي،باسرگاًي(اسالهي 
 ريشي ٍ تحليل سيستوْا

2 
رٍابط عوَهي ٍ  هتصذي

 پبسخگَيي بِ شكبيبت
  *  * 1 اٍشبى،فشن، هيگَى يرٍابط عوَه كبرداى

-دارا بَدى هدرك تحصيلي فَق ديپلن يا ليساًس در يكي اس رشتِ ّاي اهَر فزٌّگي
ارتباطات علَم  -رشتِ علَم ارتباطات اجتواعي ) رٍابط عوَهي( -هَر فزٌّگيهديزيت ا

 رٍابط عوَهي-هديزيت دٍلتي -اجتواعي

3 
عوراى ٍ هبهَر كبرشٌبس 

 ببزديذ

 هٌْذس راُ ٍ سبختوبى

 
  *  * 1 اٍشبى،فشن، هيگَى

ّاي هٌْدسي  دارا بَدى هدرك تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس يا دكتزا در يكي اس رشتِ
 _ًقشِ بزداري  _هعواري -راُ ٍ ساختواى) كليِ گزايشْا(  -عوزاى ) كليِ گزايشْا( 

 طزاحي هحيط

  *  * 2 اٍشبى،فشن، هيگَى آتش ًشبى)راًٌذُ( ًشبى)راًٌذُ( آتش 4
ّاي تحصيلي ٍ داشتي سالهت جسواًي  دارا بَدى هدرك تحصيلي ديپلن در كليِ رشتِ

  ٍ گذراًدى دٍرُ آهَسشي هزبَطِ راًٌدگي  1ٍ داشتي گَاّيٌاهِ پايِ 

  *  * 1 اٍشبى،فشن، هيگَى كبرداى هحيط زيست هتصذي خذهبت شْري  5

-ّاي هٌْدسي هحيط سيست دارا بَدى هدرك تحصيلي ليساًس در يكي اس رشتِ 
كشاٍرسي)سراعت ٍ اصالح ًباتات(،هٌْدسي عوزاى،باغباًي، -هٌْدسي فضاي سبش

دارا بَدى هدرك تحصيلي فَق يا  هحيط سيستهٌْدسي شيوي با گزايش هٌْدسي 
ّاي هحيط سيست،تكٌَلَصي جٌگلداري،بْداشت  ديپلن در يكي اس رشتِ

 ّاي آهَسشي هزتبط  هحيط،عوزاى،جغزافيا ٍ طي دٍرُ



 بغوِ تعبلي

 آگْي اعتخذام پيوبًي

 

ًفر ٍاجذيي شرايط بِ شرح ريل را و   هعبًٍت تَسعِ هذيريت ٍ سرهبيِ اًسبًي رئيس جوَْر تعذاد 31/3/89هَرخ  14736/224براي تأهيي ًيرٍي اًسبًي هَرد ًيبز ٍ بِ استٌبد ًبهِ شوبرُ  وما نو شْرداري

 بيذ.ًبهِ استخذام پيوبًي از طريق اهتحبى بصَرت عوَهي ٍ تخصصي ٍ پس از هراحل گسيٌش براي خذهت در شْرداري خَد بِ صَرت پيوبًي استخذام ًو براسبس هفبد آييي

 

 رشتِ شغلي عٌَاى پست )شغل( فردي
هحل جغرافيبيي 

 خذهت
 تعذاد

 جٌسيت

 زى هرد
 

 كٌٌذُ دستگبُ استخذام

 سبزهبى ٍابستِ شْرداري
 

 شرايط احراز

  *  * 1 دهبًٍذ هسئَل دفتر هسئَل دفتر 1

دارا بَدى  هذرك تحصيلي ليغبًظ يب فَق ليغبًظ در يني اس 

ذيزيت ّبي هذيزيت دٍلتي،هذيزيت اجزايي،ه رؽتِ

 -صٌعتي،هذيزيت پزعٌلي،هذيزيت اداري،اهَر اداري ٍ هذيزيت 

بزًبهِ ريشي علَم -ٍري هذيزيت عيغتن ٍ بْزُ

 اجتوبعي،رٍاًؾٌبعي

  *  * 1 دهبًٍذ هسئَل خذهبت هبلي  كبرپرداز 2

دارا بَدى هذرك تحصيلي فَق ديپلن يب ليغبًظ در يني اس رؽتِ 

برف اعالهي ٍ هذيزيت هع-هذيزيت هبلي-ّبي هذيزيت ببسرگبًي

اهَر اداري ٍ هذيزيت، هذيزيت -هبلي(-صٌعتي-گزايؼ)ببسرگبًي

 -اقتصبد  -دٍلتي، حغببزعي، هذيزيت هبلي،هذيزيت صٌعتي

 مبربزد مبهپيَتز در اهَر هبلي-حغببذاري-حغببذاري ٍ اهَر هبلي

  *  * 1 دهبًٍذ هسئَل خذهبت هبلي  جوعذار ٍ اهيي اهَال 3

تحصيلي فَق ديپلن يب ليغبًظ در يني اس رؽتِ دارا بَدى هذرك 

هعبرف اعالهي ٍ هذيزيت -هذيزيت هبلي-ّبي هذيزيت ببسرگبًي

اهَر اداري ٍ هذيزيت، هذيزيت -هبلي(-صٌعتي-گزايؼ)ببسرگبًي

 -اقتصبد  -دٍلتي، حغببزعي، هذيزيت هبلي،هذيزيت صٌعتي

 هبليمبربزد مبهپيَتز در اهَر -حغببذاري-حغببذاري ٍ اهَر هبلي



 رشتِ شغلي عٌَاى پست )شغل( فردي
هحل جغرافيبيي 

 خذهت
 تعذاد

 جٌسيت

 زى هرد
 

 كٌٌذُ دستگبُ استخذام

 سبزهبى ٍابستِ شْرداري
 

 شرايط احراز

 *   * 2 جْرم   )راًٌذُ(آتش ًشبى )راًٌذُ(ًشبى آتش 4

ّاي تحصيلي ٍ  دارا بَدى هدرك تحصيلي ديپلن در مليِ رضتِ

راًٌدگي  ٍ  1داضتي سالهت جسواًي ٍ داضتي گَاّيٌاهِ پايِ 

 گذراًدى دٍرُ آهَسضي هزبَطِ

 

5 
كبرشٌبس هعوبري ٍ 

 شْر سبزي 

 مارضٌاس ضْزساسي 

 
 *   * 1 دهبًٍذ

دارا بَدى   هدرك تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس يا دمتزا در 

 -جغزافيا ٍ بزًاهِ ريشي ضْزي-ّاي ضْزساسي يني اس رضتِ

هٌْدسي عوزاى  -طزاحي ٍ بزًاهِ ريشي ضْزي ٍ هٌطقِ اي

عوزاى ) گزايص  -گزايطْاي )هديزيت ساخت ،ساسُ ،سلشلِ (

 طزاحي هحيط  -عوزاى (

 

 *   * 2 دهبًٍذ بىآتش ًش هتصذي ارتببطبت  6

ّاي تحصيلي ٍ  دارا بَدى هدرك تحصيلي ديپلن در مليِ رضتِ

داضتي گَاّيٌاهِ راًٌدگي ٍ گذراًدى  -داضتي سالهت جسواًي

 دٍرُ آهَسضي هزبَطِ

 

 هتصذي كٌترل ٍ ًظبرت 7

مارداى راُ ٍ 

 ساختواى

 

 *   * 1 دهبًٍذ 

س رضتِ دارا بَدى هدرك تحصيلي فَق ديپلن ٍ ليساًس در يني ا

ّا( ـ راُ ٍ ساختواى )مليِ  هٌْدسي عوزاى )مليِ گزايصّاي 

 ّا( ـ هعواري  گزايص

 بزداري ـ طزاحي هحيط ـ ًقطِ



 رشتِ شغلي عٌَاى پست )شغل( فردي
هحل جغرافيبيي 

 خذهت
 تعذاد

 جٌسيت

 زى هرد
 

 كٌٌذُ دستگبُ استخذام

 سبزهبى ٍابستِ شْرداري
 

 شرايط احراز

8 
كبرشٌبس حقَقي ٍ 

 اهالك

 مارضٌاس حقَقي

 
 *   * 1 دهبًٍذ 

دارا بَدى هدرك تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس يا دمتزا در يني 

جشا ٍ جزم اس رضتِ ّاي تحصيلي علَم قضايي،حقَق 

ضٌاسي،حقَق خصَصي،حقَق بيي الولل،حقَق عوَهي،حقَق 

 ميفزي ٍ جزم ضٌاسي

 
 

 

                                        
                                                                       

 

 

 
 

 

                                                                                                             
                                      

 

 

 

 

 

 

 

 



 بغوِ تعبلي

 

 آگْي اعتخذام پيوبًي

 

ًفر ٍاجذيي شرايط بِ شرح هشت  ًسبًي رئيس جوَْر تعذادهعبًٍت تَسعِ هذيريت ٍ سرهبيِ ا 31/3/89هَرخ  14736/224براي تأهيي ًيرٍي اًسبًي هَرد ًيبز ٍ بِ استٌبد ًبهِ شوبرُ  ش يف آباو شْرداري

 بيذ.ًبهِ استخذام پيوبًي از طريق اهتحبى بصَرت عوَهي ٍ تخصصي ٍ پس از هراحل گسيٌش براي خذهت در شْرداري خَد بِ صَرت پيوبًي استخذام ًو ريل را براسبس هفبد آييي

 

 تعذاد هحل جغرافيبيي خذهت رشتِ شغلي عٌَاى پست )شغل( رديف
 جٌسيت

 زى هرد
 

 كٌٌذُ دستگبُ استخذام

 سبزهبى ٍابستِ شْرداري
 

 شرايط احراز

1 
هتصذي اهَر دفتري ٍ 

 ببيگبًي

 هتصدي اهَر دفتزي

 
  *  * 1 شريف آببد

-ّاي اهَر اداري ٍ مارگشيٌي دارا بَدى  هدرك تحصيلي ديپلن در رضتِ

اهَر دبيزخاًِ -يًَيس اهَر دفتزي ٍ هاضيي-ّاي اداري آييي ًگارش ًاهِ

-حسابداري -رياضي ٍ فيشيل-علَم تجزبي-علَم اًساًي-ٍ بايگاًي

---------------------------------ماربزد علَم ماهپيَتز  

دارا بَدى هدرك تحصيلي فَق  ---------------------------

ّاي هديزيت دٍلتي،هديزيت  ديپلن يا ليساًس در يني اس رضتِ

،هديزيت اداري،هديزيت هالي،اهَر اداري ٍ اجزايي،هديزيت صٌعتي

-هعارف اسالهي ٍ هديزيت گزايص)هالي،صٌعتي،باسرگاًي( -هديزيت 

علَم ماهپيَتز ٍ دارا -گزي هديزيت اهَر دفتزي ٍ هٌطي-حسابداري

 ICDLگاًِ  بَدى هْارتْاي ّفت

  *  * 1 شريف آببد هاهَر حزاست هتصذي حراست 2

اهَر ديپلن بِ باال در يني اس رضتِ ّاي فَق دارا بَدى  هدرك تحصيلي 

اداري ٍ هديزيت، هديزيت دٍلتي، هديزيت صٌعتي، هديزيت پزسٌلي، 

هعارف اسالهي ٍ هديزيت گزايص )هالي، صٌعتي، باسرگاًي( ـ حقَق ٍ 

ريشي علَم اجتواعي،  علَم سياسي ـ ارتباطات علَم اجتواعي ـ بزًاهِ

 ٍري هديزيت سيستن ٍ بْزُ



 تعذاد هحل جغرافيبيي خذهت رشتِ شغلي عٌَاى پست )شغل( رديف
 جٌسيت

 زى هرد
 

 كٌٌذُ دستگبُ استخذام

 سبزهبى ٍابستِ شْرداري
 

 شرايط احراز

  *  * 1 شريف آببد هسئَل خذهبت هبلي  كبرپرداز 3

دارا بَدى هذرك تحصيلي فَق ديپلن يب ليغبًظ در يني اس 

هعبرف اعالهي ٍ -هذيزيت هبلي-رؽتِ ّبي هذيزيت ببسرگبًي

اهَر اداري ٍ -هبلي(-صٌعتي-هذيزيت گزايؼ)ببسرگبًي

هذيزيت، هذيزيت دٍلتي، حغببزعي، هذيزيت هبلي،هذيزيت 

مبربزد -حغببذاري-ببذاري ٍ اهَر هبليحغ -اقتصبد  -صٌعتي

 مبهپيَتز در اهَر هبلي

4 
هتصذي رٍابط عوَهي ٍ 

 پبسخگَيي بِ شكبيبت
  *  * 1 شريف آببد كبرداى رٍابط عوَهي  

دارا بَدى هذرك تحصيلي فَق ديپلن يب ليغبًظ در يني اس 

رؽتِ علَم  -هذيزيت اهَر فزٌّگي-رؽتِ ّبي اهَر فزٌّگي

 -ارتببطبت علَم اجتوبعي -ي ) رٍابط عوَهي(ارتببطبت اجتوبع

 رٍابط عوَهي-هذيزيت دٍلتي

5 
كبرشٌبس اهَر اداري ٍ 

 كبرگسيٌي

 مارضٌاس اهَر اداري

 
  * * * 1 شريف آببد

 مارضٌاس اهَر اداري

دارا بَدى  هدرك تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس يا دمتزا در 

زيت ّاي هديزيت دٍلتي،هديزيت اجزايي،هدي يني اس رضتِ

هعارف  -صٌعتي،هديزيت اداري،اهَر اداري ٍ هديزيت 

هديزيت  -اسالهي ٍ هديزيت گزايص)هالي،صٌعتي،باسرگاًي(

 بزًاهِ ريشي ٍ تحليل سيستوْا-ٍري سيستن ٍ بْزُ



 تعذاد هحل جغرافيبيي خذهت رشتِ شغلي عٌَاى پست )شغل( رديف
 جٌسيت

 زى هرد
 

 كٌٌذُ دستگبُ استخذام

 سبزهبى ٍابستِ شْرداري
 

 شرايط احراز

  *  * 1 شريف آببد مارضٌاس ضْزساسي  شْر سبزيكبرشٌبس  6

دارا بَدى   هدرك تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس يا دمتزا در 

 -جغزافيا ٍ بزًاهِ ريشي ضْزي-ّاي ضْزساسي يني اس رضتِ

هٌْدسي عوزاى  -طزاحي ٍ بزًاهِ ريشي ضْزي ٍ هٌطقِ اي

عوزاى ) گزايص  -گزايطْاي )هديزيت ساخت ،ساسُ ،سلشلِ (

 طزاحي هحيط  -عوزاى (

7 
كبرشٌبس عوراى ٍ هبهَر 

 ببزديذ
  *  1 1 شريف آببد هٌْذس راُ ٍ سبختوبى

درك تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس يا دمتزا در دارا بَدى ه

راُ ٍ  -ّاي هٌْدسي عوزاى ) مليِ گزايطْا(  يني اس رضتِ

طزاحي  _ًقطِ بزداري  _هعواري -ساختواى) مليِ گزايطْا( 

 هحيط

8 
كبرشٌبس خذهبت 

 شْري

مارضٌاس هحيط 

 سيست
  *  * 1 شريف آببد

تزا در دارا بَدى هدرك تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس يا دم 

هٌْدسي  -هحيط سيست  -ّاي بْداضت هحيط  يني اس رضتِ

بزًاهِ ريشي ضْزي ٍ -هٌْدسي فضاي سبش -هحيط سيست

 سراعت ٍ اصالح ًباتات-باغباًي-اي هٌطقِ

 
 

 

                                                                                                             

                                        
                                                                                 

 

 



 بغوِ تعبلي

 

 آگْي اعتخذام پيوبًي

 

ًفر ٍاجذيي شرايط بِ شررح   هيجو  َسعِ هذيريت ٍ سرهبيِ اًسبًي رئيس جوَْر تعذادهعبًٍت ت 31/3/89هَرخ  14736/224براي تأهيي ًيرٍي اًسبًي هَرد ًيبز ٍ بِ استٌبد ًبهِ شوبرُ  شر يار شْرداري

 بيذ.ًبهِ استخذام پيوبًي از طريق اهتحبى بصَرت عوَهي ٍ تخصصي ٍ پس از هراحل گسيٌش براي خذهت در شْرداري خَد بِ صَرت پيوبًي استخذام ًو ريل را براسبس هفبد آييي

 

 شغليرشتِ  عٌَاى پست )شغل( رديف
هحل جغرافيبيي 

 خذهت
 تعذاد

 جٌسيت

 زى هرد
 

 كٌٌذُ دستگبُ استخذام

 سبزهبى ٍابستِ شْرداري
 

 شرايط احراز

1 
 آتش ًشبى

 
 *   * 10 شْريبر آتش ًشبى

ّاي  دارا بَدى هدرك تحصيلي ديپلن در مليِ رضتِ

داضتي گَاّيٌاهِ  -تحصيلي ٍ داضتي سالهت جسواًي

 سضي هزبَطِراًٌدگي ٍ گذراًدى دٍرُ آهَ

 *   * 8 شْريبر آتش ًشبى آتش ًشبى )راًٌذُ(    2

ّاي  دارا بَدى هدرك تحصيلي ديپلن در مليِ رضتِ

تحصيلي ٍ داضتي سالهت جسواًي ٍ داضتي گَاّيٌاهِ 

 راًٌدگي  ٍ گذراًدى دٍرُ آهَسضي هزبَطِ 1پايِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بغوِ تعبلي

 آگْي اعتخذام پيوبًي

 

وفر ياجذیه  62معايوت تًسعٍ مذیریت ي سرمایٍ اوساوی رییس جمهًر تعذاد  98/4/46مًرخ  222/62741برای تامیه ویريی اوساوی مًرد ویاز ي بٍ استىاد وامٍ شمارٌ  فيروزكوهشهرداری 

ش برای خذمت در شهرداری فیريزكًٌ بٍ صًرت پیماوی شرایط بٍ شرح ریل را بر اساس مفاد آییه وامٍ استخذام پیماوی از طریق امتحان بصًرت عمًمی ي تخصصی پس از مراحل گسیى

 استخذام می ومایذ.

 رشتِ شغلي عٌَاى پست )شغل( رديف
هحل جغرافيبيي 

 خذهت
 تعذاد

 جٌسيت

 زى هرد
 

 كٌٌذُ دستگبُ استخذام

 سبزهبى ٍابستِ شْرداري
 

 شرايط احراز

1 
هتصذي رٍابط عوَهي ٍ 

 پبسخگَيي بِ شكبيبت
     1 زٍس مَُفي كبرداى رٍابط عوَهي

هذيزيت اهَر -دارا بَدى هذرك تحصيلي فَق ديپلن يب ليغبًظ در يني اس رؽتِ ّبي اهَر فزٌّگي

-هذيزيت دٍلتي -ارتببطبت علَم اجتوبعي -رؽتِ علَم ارتببطبت اجتوبعي ) رٍابط عوَهي( -فزٌّگي

 رٍابط عوَهي،آؽٌبيي بِ سببى اًگليغي

2 
هتصذي اهَر دبيزخبًِ 

 الهي ؽْزؽَراي اع
   1 فيزٍس مَُ هتصذي اهَر دفتزي

-ّبي اداري آييي ًگبرػ ًبهِ-ّبي اهَر اداري ٍ مبرگشيٌي دارا بَدى  هذرك تحصيلي ديپلن در رؽتِ

-ريبضي ٍ فيشيل-علَم تجزبي-علَم اًغبًي-اهَر دبيزخبًِ ٍ ببيگبًي-ًَيغي اهَر دفتزي ٍ هبؽيي

----------------------------------------------------مبربزد علَم مبهپيَتز  -حغببذاري 

ّبي هذيزيت  دارا بَدى هذرك تحصيلي فَق ديپلن يب ليغبًظ در يني اس رؽتِ --------

هعبرف  -دٍلتي،هذيزيت اجزايي،هذيزيت صٌعتي،هذيزيت اداري،هذيزيت هبلي،اهَر اداري ٍ هذيزيت 

علَم -گزي هذيزيت اهَر دفتزي ٍ هٌؾي-غببذاريح-اعالهي ٍ هذيزيت گزايؼ)هبلي،صٌعتي،ببسرگبًي(

 ICDLگبًِ  مبهپيَتز ٍ دارا بَدى هْبرتْبي ّفت

*   1 فيزٍس مَُ هٌْذس راُ ٍ سبختوبى مبرؽٌبط عوزاى 3
ّبي هٌْذعي عوزاى ) مليِ  دارا بَدى هذرك تحصيلي ليغبًظ،فَق ليغبًظ يب دمتزا در يني اس رؽتِ

 طزاحي هحيط _ًقؾِ بزداري  _هعوبري -مليِ گزايؾْب(  راُ ٍ عبختوبى) -گزايؾْب( 

     1 فيزٍس مَُ حسببذار حسببذار 4

-دارا بَدى هذرك تحصيلي ليغبًظ،فَق ليغبًظ يب دمتزا در يني اس رؽتِ ّبي هذيزيت ببسرگبًي

اهَر اداري ٍ هذيزيت، -هبلي(-صٌعتي-هعبرف اعالهي ٍ هذيزيت گزايؼ)ببسرگبًي-هذيزيت هبلي

مبربزد -حغببذاري-حغببذاري ٍ اهَر هبلي -اقتصبد  -ذيزيت دٍلتي، حغببزعي،هذيزيت صٌعتيه

 مبهپيَتز در اهَر هبلي



 رشتِ شغلي عٌَاى پست )شغل( رديف
هحل جغرافيبيي 

 خذهت
 تعذاد

 جٌسيت

 زى هرد
 

 كٌٌذُ دستگبُ استخذام

 سبزهبى ٍابستِ شْرداري
 

 شرايط احراز

5 

هتصذي آهبر ٍ 

اطالعبت ٍ اهَر 

 رايبًِ

 *   1 فيزٍس مَُ اپراتَر

عخت -ّبي هٌْذعي مبهپيَتز)گزايؼ ًزم افشار دارا بَدى هذرك تحصيلي ليغبًظ در يني اس رؽتِ

-------------------------مبربزد مبهپيَتزٍ آًبليش عيغتن  -هٌْذعي عيغتن-اًفَرهبتيل-ار(افش

-بزًبهِ ًَيغي-ّبي علَم مبهپيَتز دارا بَدى هذرك تحصيلي فَق ديپلن در يني اس رؽتِ --------

 ًزم افشار مبهپيَتز-مبرداًي عخت افشار مبهپيَتز-مبربزد مبهپيَتز

 *   1 فيزٍس مَُ ترهسئَل دف هتصذي حراست 6

ّبي اهَر اداري ٍ  دارا بَدى   هذرك تحصيلي ليغبًظ،فَق ليغبًظ يب دمتزا در يني اس رؽتِ

هذيزيت،هذيزيت دٍلتي،هذيزيت صٌعتي،هذيزيت پزعٌلي،هعبرف اعالهي ٍ هذيزيت 

َم بزًبهِ ريشي عل-ارتببطبت علَم اجتوبعي-حقَق ٍ علَم عيبعي-گزايؼ)هبلي،صٌعتي،ببسرگبًي(

 ٍري اجتوبعي، هذيزيت عيغتن ٍ بْزُ

7 
جوعذار ٍ اهيي 

 اهَال
     1 فيزٍس مَُ هسئَل خذهبت هبلي

هذيزيت -دارا بَدى هذرك تحصيلي فَق ديپلن يب ليغبًظ در يني اس رؽتِ ّبي هذيزيت ببسرگبًي

ذيزيت اهَر اداري ٍ هذيزيت، ه-هبلي(-صٌعتي-هعبرف اعالهي ٍ هذيزيت گزايؼ)ببسرگبًي-هبلي

-حغببذاري-حغببذاري ٍ اهَر هبلي -اقتصبد  -دٍلتي، حغببزعي، هذيزيت هبلي،هذيزيت صٌعتي

 مبربزد مبهپيَتز در اهَر هبلي

8 
كبرشٌبس طرح ٍ 

 تَسعِ فضبي سبس
    1 فيزٍس مَُ مبرؽٌبط اهَر ببغببًي

سراعت ٍ  –ّبي ببغببًي  دارا بَدى هذرك تحصيلي ليغبًظ،فَق ليغبًظ يب دمتزا در يني اس رؽتِ

 آبيبري  -هٌْذعي تَليذات گيبّي  -هٌْذعي فضبي عبش  -جٌگلذاري  -اصالح ًببتبت

   1 فيزٍس مَُ آتؼ ًؾبى هتصذي ارتببطبت 9
داؽتي  -لي ٍ داؽتي عالهت جغوبًيّبي تحصي دارا بَدى هذرك تحصيلي ديپلن در مليِ رؽتِ

 گَاّيٌبهِ راًٌذگي ٍ گذراًذى دٍرُ آهَسؽي هزبَطِ

11 
هتصذي اهَر 

 فرٌّگي ٍ اجتوبعي
 *   1 فيزٍس مَُ كبرداى اهَر فرٌّگي 

دارا بَدى هذرك تحصيلي ليغبًظ يب گَاّي ًبهِ فَق ديپلن در يني اس رؽتِ ّبي بزًبهِ ريشي اهَر 

ارتببطبت علَم  -تببطبت ،سببى ٍادبيبت فبرعي پضٍّؾگزي علَم اجتوبعي فزٌّگ ٍار -فزٌّگي

 اجتوبعي ،بزًبهِ ريشي علَم اجتوبعي 

11 
كبرشٌبس عوراى 

 )هبهَر ببزديذ(
 * 1 فيزٍس مَُ هٌْذس راُ ٍ سبختوبى

مليِ ّبي هٌْذعي عوزاى )  دارا بَدى هذرك تحصيلي ليغبًظ،فَق ليغبًظ يب دمتزا در يني اس رؽتِ

 طزاحي هحيط _ًقؾِ بزداري  _هعوبري -راُ ٍ عبختوبى) مليِ گزايؾْب(  -گزايؾْب( 



 رشتِ شغلي عٌَاى پست )شغل( رديف
هحل جغرافيبيي 

 خذهت
 تعذاد

 جٌسيت

 زى هرد
 

 كٌٌذُ دستگبُ استخذام

 سبزهبى ٍابستِ شْرداري
 

 شرايط احراز

11 
كبرشٌبس حقَقي ٍ 

 اهالك
    1 فيزٍس مَُ مبرؽٌبط حقَقي

دارا بَدى هذرك تحصيلي ليغبًظ،فَق ليغبًظ يب دمتزا در يني اس رؽتِ ّبي تحصيلي علَم 

،حقَق بيي الولل،حقَق عوَهي،حقَق ميفزي ٍ قضبيي،حقَق جشا ٍ جزم ؽٌبعي،حقَق خصَصي

 جزم ؽٌبعي

     
                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بغوِ تعبلي

 آگْي اعتخذام پيوبًي

 

وفر ياجذیه  42معايوت تًسعٍ مذیریت ي سرمایٍ اوساوی رییس جمهًر تعذاد  98/4/46مًرخ  222/62741برای تامیه ویريی اوساوی مًرد ویاز ي بٍ استىاد وامٍ شمارٌ  قرچكشهرداری 

بٍ صًرت پیماوی  قرچكهرداری شرایط بٍ شرح ریل را بر اساس مفاد آییه وامٍ استخذام پیماوی از طریق امتحان بصًرت عمًمی ي تخصصی پس از مراحل گسیىش برای خذمت در ش

 .استخذام می ومایذ.

 

 رشتِ شغلي عٌَاى پست )شغل( يفرد
هحل جغرافيبيي 

 خذهت
 تعذاد

 جٌسيت

 زى هرد
 

 كٌٌذُ دستگبُ استخذام

 سبزهبى ٍابستِ شْرداري
 

 شرايط احراز

     1 قزچل هبهَر حزاعت هغئَل حزاعت 1

ّبي اهَر اداري ٍ هذيزيت،هذيزيت  در يني اس رؽتِ فَق ديپلن بِ ببالدارا بَدى   هذرك تحصيلي 

-دٍلتي،هذيزيت صٌعتي،هذيزيت پزعٌلي،هعبرف اعالهي ٍ هذيزيت گزايؼ)هبلي،صٌعتي،ببسرگبًي(

بزًبهِ ريشي علَم اجتوبعي، هذيزيت عيغتن ٍ -ارتببطبت علَم اجتوبعي-حقَق ٍ علَم عيبعي

 ٍري بْزُ

1 
مبرؽٌبط پبعخگَيي 

 بِ ؽنبيبت
   1 قزچل مبرؽٌبط رٍابط عوَهي

 -لي ليغبًظ،فَق ليغبًظ يب دمتزا در يني اس رؽتِ ّبي اهَر فزٌّگي دارا بَدى هذرك تحصي

هذيزيت  -ارتببطبت علَم اجتوبعي-علَم ارتببطبت اجتوبعي) رٍابط عوَهي(-هذيزيت اهَر فزٌّگي

 دٍلتي

   1 قزچل مبرؽٌبط ببسرعي ٍ ًظبرت ببسرط 3

اس رؽتِ ّبي هذيزيت  دارا بَدى هذرك تحصيلي ليغبًظ،فَق ليغبًظ يب دمتزا در يني

دٍلتي،هذيزيت اجزايي،هذيزيت هبلي،هذيزيت صٌعتي،هعبرف اعالهي ٍ هذيزيت 

-هٌْذعي صٌبيع -حغببذاري ٍ اهَر هبلي  -هذيزيت اقتصبدي -گزايؼ)هبلي،صٌعتي،ببسرگبًي( 

هٌْذعي -مبرؽٌبط ؽْزعبسي-هٌْذعي عوزاى)عوزاى(-هٌْذط راُ ٍ عبختوبى-حغببذاري

 عخت افشار-زم افشارمبهپيَتز گزايؼ ً

       1 قزچل مبرؽٌبط حقَقي مبرؽٌبط حقَق 4

دارا بَدى هذرك تحصيلي ليغبًظ،فَق ليغبًظ يب دمتزا در يني اس رؽتِ ّبي تحصيلي علَم 

قضبيي،حقَق جشا ٍ جزم ؽٌبعي،حقَق خصَصي،حقَق بيي الولل،حقَق عوَهي،حقَق ميفزي ٍ 

 جزم ؽٌبعي

   1 قزچل حقَقيمبرؽٌبط  مبرؽٌبط اهالك 5

علَم قضبيي ـ حقَق جشا ٍ ليغبًظ ٍ ببالتز در يني اس رؽتِ ّبي دارا بَدى هذرك تحصيلي 

الولل ـ حقَق عوَهي ـ حقَق ميفزي ٍ  ؽٌبعي ـ حقَق خصَصي ـ حقَق بيي جزم

 ؽٌبعي ـ فقِ ٍ حقَق خصَصي ـ حقَق جزم



 رشتِ شغلي عٌَاى پست )شغل( يفرد
هحل جغرافيبيي 

 خذهت
 تعذاد

 جٌسيت

 زى هرد
 

 كٌٌذُ دستگبُ استخذام

 سبزهبى ٍابستِ شْرداري
 

 شرايط احراز

   3 قزچل هغئَل دفتز هغئَل دفتز  6

ّبي هذيزيت دٍلتي،هذيزيت  هذرك تحصيلي ليغبًظ يب فَق ليغبًظ در يني اس رؽتِ  دارا بَدى

هعبرف اعالهي ٍ  -اجزايي،هذيزيت صٌعتي،هذيزيت پزعٌلي،هذيزيت اداري،اهَر اداري ٍ هذيزيت 

بزًبهِ ريشي علَم -ٍري هذيزيت عيغتن ٍ بْزُ -هذيزيت گزايؼ)هبلي،صٌعتي،ببسرگبًي(

 اجتوبعي،رٍاًؾٌبعي

     5 قزچل هٌْذط راُ ٍ عبختوبى برؽٌبط عوزاىم 7
ّبي هٌْذعي عوزاى ) مليِ  دارا بَدى هذرك تحصيلي ليغبًظ،فَق ليغبًظ يب دمتزا در يني اس رؽتِ

 طزاحي هحيط _ًقؾِ بزداري  _هعوبري -راُ ٍ عبختوبى) مليِ گزايؾْب(  -گزايؾْب( 

8 
مبرؽٌبط پيگيزي 

 مويغيَى هبدُ صذ
    1 قزچل عبختوبى هٌْذط راُ ٍ

ّب( ـ  ليغبًظ ٍ ببالتز در يني اس رؽتِ ّبي هٌْذعي عوزاى )مليِ گزايؼدارا بَدى هذرك تحصيلي 

 ّب( ـ هعوبري  راُ ٍ عبختوبى )مليِ گزايؼ

 بزداري ـ طزاحي هحيط ـ ًقؾِ

   1 قزچل مبرؽٌبط ؽْزعبسي  مبرؽٌبط ؽْزعبسي 9

جغزافيب ٍ -ّبي ؽْزعبسي بًظ،فَق ليغبًظ يب دمتزا در يني اس رؽتِدارا بَدى   هذرك تحصيلي ليغ

هٌْذعي عوزاى گزايؾْبي )هذيزيت  -طزاحي ٍ بزًبهِ ريشي ؽْزي ٍ هٌطقِ اي -بزًبهِ ريشي ؽْزي

 طزاحي هحيط  -عوزاى ) گزايؼ عوزاى ( -عبخت ،عبسُ ،سلشلِ (

   1 قزچل آرؽيتنت مبرؽٌبط هعوبري 11

رك تحصيلي ليغبًظ،فَق ليغبًظ يب دمتزا در يني اس رؽتِ ّبي تحصيلي هعوبري، دارا بَدى هذ

اي، هٌْذعي عوزاى گزايؼ) عبسُ، عوزاى ٍ  ؽْزعبسي،طزاحي ٍ بزًبهِ ريشي ؽْزي ٍ هٌطقِ

 عبختوبى(، طزاحي هحيط

11 
مبرؽٌبط عوزاى 

 )هبهَر ببسديذ(
 1 قزچل هٌْذط راُ ٍ عبختوبى

ّبي هٌْذعي عوزاى ) مليِ  صيلي ليغبًظ،فَق ليغبًظ يب دمتزا در يني اس رؽتِدارا بَدى هذرك تح

 طزاحي هحيط _ًقؾِ بزداري  _هعوبري -راُ ٍ عبختوبى) مليِ گزايؾْب(  -گزايؾْب( 

11 
مبرؽٌبط اهَر پيوبًْب 

 ٍ قزاردادّب
    1 قزچل مبرؽٌبط حقَقي

تزا در يني اس رؽتِ ّبي تحصيلي علَم دارا بَدى هذرك تحصيلي ليغبًظ،فَق ليغبًظ يب دم

قضبيي،حقَق جشا ٍ جزم ؽٌبعي،حقَق خصَصي،حقَق بيي الولل،حقَق عوَهي،حقَق ميفزي ٍ 

 جزم ؽٌبعي



 رشتِ شغلي عٌَاى پست )شغل( يفرد
هحل جغرافيبيي 

 خذهت
 تعذاد

 جٌسيت

 زى هرد
 

 كٌٌذُ دستگبُ استخذام

 سبزهبى ٍابستِ شْرداري
 

 شرايط احراز

   1 قزچل هٌْذط بزق مبرؽٌبط بزق 13

ّبي هٌْذعي بزق مليِ  دارا بَدى هذرك تحصيلي ليغبًظ،فَق ليغبًظ يب دمتزا در يني اس رؽتِ

 گزايؾْب

14 
مبرؽٌبط ًقؾِ 

 بزداري
       1 قزچل ًقؾِ بزدار

ّبي تحصيلي هٌْذعي  دارا بَدى هذرك تحصيلي ليغبًظ،فَق ليغبًظ يب دمتزا در يني اس رؽتِ

هٌْذعي ًقؾِ -(GISعوزاى گزايؼ) ًقؾِ بزداري فتَگزاهتزي ٍ عيغتوْبي جغزافيبيي 

 ًقؾِ بزداري َّايي-بزداري)مبرتَگزافي ٍ صئَ دسي(

15 
مبرؽٌبط خذهبت 

 ؽْزي
     3 قزچل هحيط سيغتؽٌبط مبر

 -ّبي بْذاؽت هحيط  دارا بَدى هذرك تحصيلي ليغبًظ،فَق ليغبًظ يب دمتزا در يني اس رؽتِ 

-اي بزًبهِ ريشي ؽْزي ٍ هٌطقِ-هٌْذعي فضبي عبش -هٌْذعي هحيط سيغت -هحيط سيغت 

 سراعت ٍ اصالح ًببتبت-ببغببًي

16 
مبرؽٌبط هحيط 

 يغتس
 1 قزچل مبرؽٌبط هحيط سيغت

 -ّبي بْذاؽت هحيط  دارا بَدى هذرك تحصيلي ليغبًظ،فَق ليغبًظ يب دمتزا در يني اس رؽتِ 

-اي بزًبهِ ريشي ؽْزي ٍ هٌطقِ-هٌْذعي فضبي عبش -هٌْذعي هحيط سيغت -هحيط سيغت 

 سراعت ٍ اصالح ًببتبت-ببغببًي

17 
مبرؽٌبط حول ٍ ًقل 

 ٍ تزافيل
   1 قزچل رؽٌبط اهَر حول ٍ ًقلمب

ّبي هٌْذعي عوزاى ) بزًب هِ ريشي حول  دارا بَدى هذرك تحصيلي ليغبًظ ٍ ببالتز در يني اس رؽتِ

 تزافيل –راُ ٍ تزابزي (  -ٍ ًقل 

18 
هغئَل ًَعبسي ٍ دبيز 

 77مويغيَى هبدُ 
   1 قزچل 1حغببذار

-غبًظ يب دمتزا در يني اس رؽتِ ّبي هذيزيت ببسرگبًيدارا بَدى هذرك تحصيلي ليغبًظ،فَق لي

اهَر اداري ٍ هذيزيت، -هبلي(-صٌعتي-هعبرف اعالهي ٍ هذيزيت گزايؼ)ببسرگبًي-هذيزيت هبلي

 حغببذاري-حغببذاري ٍ اهَر هبلي -اقتصبد  -هذيزيت دٍلتي، حغببزعي،هذيزيت صٌعتي

     1 قزچل 1حغببذار هغئَل درآهذ 19

هذيزيت -در يني اس رؽتِ ّبي هذيزيت ببسرگبًيديپلن ٍ ليغبًظ هذرك تحصيلي فَق دارا بَدى 

اهَر اداري ٍ هذيزيت، هذيزيت -هبلي(-صٌعتي-هعبرف اعالهي ٍ هذيزيت گزايؼ)ببسرگبًي-هبلي

 حغببذاري-حغببذاري ٍ اهَر هبلي -اقتصبد  -دٍلتي، حغببزعي،هذيزيت صٌعتي



 رشتِ شغلي عٌَاى پست )شغل( يفرد
هحل جغرافيبيي 

 خذهت
 تعذاد

 جٌسيت

 زى هرد
 

 كٌٌذُ دستگبُ استخذام

 سبزهبى ٍابستِ شْرداري
 

 شرايط احراز

     1 قزچل 1حغببذار حغببذار 11

هذيزيت -در يني اس رؽتِ ّبي هذيزيت ببسرگبًي ديپلن ٍ ليغبًظدارا بَدى هذرك تحصيلي فَق 

اهَر اداري ٍ هذيزيت، هذيزيت -هبلي(-صٌعتي-هعبرف اعالهي ٍ هذيزيت گزايؼ)ببسرگبًي-هبلي

 حغببذاري-حغببذاري ٍ اهَر هبلي -اقتصبد  -دٍلتي، حغببزعي،هذيزيت صٌعتي

11 
مبرؽٌبط ٍصَل 

 رضعَا
   1 قزچل 1حغببذار

-دارا بَدى هذرك تحصيلي ليغبًظ،فَق ليغبًظ يب دمتزا در يني اس رؽتِ ّبي هذيزيت ببسرگبًي

اهَر اداري ٍ هذيزيت، -هبلي(-صٌعتي-هعبرف اعالهي ٍ هذيزيت گزايؼ)ببسرگبًي-هذيزيت هبلي

 حغببذاري-ليحغببذاري ٍ اهَر هب -اقتصبد  -هذيزيت دٍلتي، حغببزعي،هذيزيت صٌعتي

   1 قزچل 1حغببذار هويش 11

-دارا بَدى هذرك تحصيلي ليغبًظ،فَق ليغبًظ يب دمتزا در يني اس رؽتِ ّبي هذيزيت ببسرگبًي

اهَر اداري ٍ هذيزيت، -هبلي(-صٌعتي-هعبرف اعالهي ٍ هذيزيت گزايؼ)ببسرگبًي-هذيزيت هبلي

 حغببذاري-حغببذاري ٍ اهَر هبلي -اقتصبد  -هذيزيت دٍلتي، حغببزعي،هذيزيت صٌعتي

   1 قزچل مبرؽٌبط اهَر اداري  مبرؽٌبط پيگيزي 13

ّبي هذيزيت  دارا بَدى  هذرك تحصيلي ليغبًظ،فَق ليغبًظ يب دمتزا در يني اس رؽتِ

هعبرف اعالهي ٍ  -دٍلتي،هذيزيت اجزايي،هذيزيت صٌعتي،هذيزيت اداري،اهَر اداري ٍ هذيزيت 

 بزًبهِ ريشي ٍ تحليل عيغتوْب-ٍري هذيزيت عيغتن ٍ بْزُ -هبلي،صٌعتي،ببسرگبًي(هذيزيت گزايؼ)

 
 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 



 بغوِ تعبلي

 

 آگْي اعتخذام پيوبًي

 

ًفر ٍاجذيي شرايط بِ شرح نودو   رهبيِ اًسبًي رئيس جوَْر تعذادهعبًٍت تَسعِ هذيريت ٍ س 31/3/89هَرخ  14736/224براي تأهيي ًيرٍي اًسبًي هَرد ًيبز ٍ بِ استٌبد ًبهِ شوبرُ  نصي  آباو شْرداري

 بيذ.ًبهِ استخذام پيوبًي از طريق اهتحبى بصَرت عوَهي ٍ تخصصي ٍ پس از هراحل گسيٌش براي خذهت در شْرداري خَد بِ صَرت پيوبًي استخذام ًو ريل را براسبس هفبد آييي

 

 تعذاد بيي خذهتهحل جغرافي رشتِ شغلي عٌَاى پست )شغل( رديف
 جٌسيت

 زى هرد
 

 كٌٌذُ دستگبُ استخذام

 سبزهبى ٍابستِ شْرداري
 

 شرايط احراز

1 
 هتصذي آهبر،

 اطالعبت ٍ اهَر رايبًِ

 اپزاتَر

 
  * * * 1 ًصير شْر

ليغبًظ  ديپلن ٍ دارا بَدى هذرك تحصيلي ليغبًظ،فَق

هٌْذعي مبهپيَتز )گزايؼ عخت  ّبي در يني اس رؽتِ

هٌْذعي  -ITهٌْذعي  -ITهذيزيت -افشار ( ًزم -افشار 

آهبر  -آهبر ٍ مبهپيَتز -علَم مبهپيَتز-اًفَرهبتيل-عيغتن

 -بزًبهِ ريشي ٍ تحليل عيغتوْب  -مبربزدي 

 ريبضي  -هذيزيت)گزايؼ هذيزيت عيغتن (

2 
كبرشٌبس طرح ٍ تَسعِ 

 سبس فضبي
  *  * 1 ًصير شْر كبرشٌبس اهَر ببغببًي 

صيلي ليغبًظ،فَق ليغبًظ يب دمتزا دارا بَدى هذرك تح

 -سراعت ٍ اصالح ًببتبت –ّبي ببغببًي  در يني اس رؽتِ

هٌْذعي تَليذات  -هٌْذعي فضبي عبش  -جٌگلذاري 

 آبيبري  -گيبّي 



 تعذاد بيي خذهتهحل جغرافي رشتِ شغلي عٌَاى پست )شغل( رديف
 جٌسيت

 زى هرد
 

 كٌٌذُ دستگبُ استخذام

 سبزهبى ٍابستِ شْرداري
 

 شرايط احراز

  *  * 1 ًصير شْر هسئَل دفتر هسئَل دفتر 3

دارا بَدى  هذرك تحصيلي ليغبًظ يب فَق ليغبًظ در يني اس 

ٍلتي،هذيزيت اجزايي،هذيزيت ّبي هذيزيت د رؽتِ

 -صٌعتي،هذيزيت پزعٌلي،هذيزيت اداري،اهَر اداري ٍ هذيزيت 

 -هعبرف اعالهي ٍ هذيزيت گزايؼ)هبلي،صٌعتي،ببسرگبًي(

بزًبهِ ريشي علَم -ٍري هذيزيت عيغتن ٍ بْزُ

 اجتوبعي،رٍاًؾٌبعي

  *  * 1 ًصير شْر هسئَل خذهبت هبلي  كبرپرداز 4

لي فَق ديپلن يب ليغبًظ در يني اس دارا بَدى هذرك تحصي

هعبرف اعالهي ٍ -هذيزيت هبلي-رؽتِ ّبي هذيزيت ببسرگبًي

اهَر اداري ٍ هذيزيت، -هبلي(-صٌعتي-هذيزيت گزايؼ)ببسرگبًي

 -هذيزيت دٍلتي، حغببزعي، هذيزيت هبلي،هذيزيت صٌعتي

 حغببذاري-حغببذاري ٍ اهَر هبلي -اقتصبد 

  *  * 1 ًصير شْر خذهبت هبلي  هسئَل جوعذار ٍ اهيي اهَال 5

دارا بَدى هذرك تحصيلي فَق ديپلن يب ليغبًظ در يني اس 

هعبرف اعالهي ٍ -هذيزيت هبلي-رؽتِ ّبي هذيزيت ببسرگبًي

اهَر اداري ٍ هذيزيت، -هبلي(-صٌعتي-هذيزيت گزايؼ)ببسرگبًي

 -هذيزيت دٍلتي، حغببزعي، هذيزيت هبلي،هذيزيت صٌعتي

 حغببذاري-ٍ اهَر هبليحغببذاري  -اقتصبد 

 



 تعذاد بيي خذهتهحل جغرافي رشتِ شغلي عٌَاى پست )شغل( رديف
 جٌسيت

 زى هرد
 

 كٌٌذُ دستگبُ استخذام

 سبزهبى ٍابستِ شْرداري
 

 شرايط احراز

6 
هتصذي در آهذ ٍ ًَسبزي 

 اهَر اصٌبف
  *  * 1 ًصير شْر 1حسببذار

دارا بَدى هدرك تحصيلي ليساًس،فَق ديپلن ٍ ليساًس  

-هديزيت هالي-در يني اس رضتِ ّاي هديزيت باسرگاًي

-صٌعتي-هعارف اسالهي ٍ هديزيت گزايص)باسرگاًي

دٍلتي،  اهَر اداري ٍ هديزيت، هديزيت-هالي(

حسابداري ٍ اهَر  -اقتصاد  -حسابزسي،هديزيت صٌعتي

 حسابداري-هالي

 

 كبرشٌبس هحيط زيست 7

مارضٌاس هحيط 

 سيست

 

  *  * 1 ًصير شْر

دارا بَدى هدرك تحصيلي ليساًس،فَق ليساًس يا دمتزا  

 -هحيط سيست  -ّاي بْداضت هحيط  در يني اس رضتِ

بزًاهِ ريشي -هٌْدسي فضاي سبش -هٌْدسي هحيط سيست

 سراعت ٍ اصالح ًباتات-باغباًي-اي ضْزي ٍ هٌطقِ

 



 تعذاد بيي خذهتهحل جغرافي رشتِ شغلي عٌَاى پست )شغل( رديف
 جٌسيت

 زى هرد
 

 كٌٌذُ دستگبُ استخذام

 سبزهبى ٍابستِ شْرداري
 

 شرايط احراز

  *  * 1 ًصير شْر كبرداى هحيط زيست هتصذي خذهبت شْري 8

دارا بَدى هدرك تحصيلي فَق ديپلن ٍ ليساًس در يني  

-هٌْدسي فضاي سبش-ّاي هٌْدسي هحيط سيست اس رضتِ

مطاٍرسي)سراعت ٍ اصالح ًباتات(،هٌْدسي 

، هٌْدسي ضيوي با گزايص عوزاى،باغباًي

------------------------ هٌْدسي.هحيط.سيست

--------------------------------------

ّاي  دارا بَدى هدرك تحصيلي فَق ديپلن در يني اس رضتِ

هحيط سيست،تنٌَلَصي جٌگلداري،بْداضت 

 ّاي آهَسضي هزتبط  هحيط،عوزاى،جغزافيا ٍ طي دٍرُ

9 
ِ ٍ هتصذي اهَر دبيرخبً

 شَراي اسالهي شْر

هتصدي اهَر 

 دفتزي

 

  *  * 1 ًصير شْر

ّاي اهَر اداري ٍ  دارا بَدى  هدرك تحصيلي ديپلن در رضتِ

اهَر دفتزي ٍ -ّاي اداري آييي ًگارش ًاهِ-مارگشيٌي

علَم -علَم اًساًي-اهَر دبيزخاًِ ٍ بايگاًي-ًَيسي هاضيي

-پيَتز  ماربزد علَم ماه-حسابداري -رياضي ٍ فيشيل-تجزبي

------------------------------------------

دارا بَدى هدرك تحصيلي فَق ديپلن  -----------------

ّاي هديزيت دٍلتي،هديزيت  يا ليساًس در يني اس رضتِ

اجزايي،هديزيت صٌعتي،هديزيت اداري،هديزيت هالي،اهَر 

هعارف اسالهي ٍ هديزيت  -اداري ٍ هديزيت 

هديزيت اهَر -حسابداري-اسرگاًي(گزايص)هالي،صٌعتي،ب



 تعذاد بيي خذهتهحل جغرافي رشتِ شغلي عٌَاى پست )شغل( رديف
 جٌسيت

 زى هرد
 

 كٌٌذُ دستگبُ استخذام

 سبزهبى ٍابستِ شْرداري
 

 شرايط احراز

علَم ماهپيَتز ٍ دارا بَدى هْارتْاي -گزي دفتزي ٍ هٌطي

 ICDLگاًِ  ّفت

  هتصذي حراست 11
 هاهَر حزاست

 
  *  * 1 ًصير شْر

دارا بَدى   هدرك تحصيلي فَق ديپلن ٍ ليساًس در يني 

ّاي اهَر اداري ٍ هديزيت،هديزيت  اس رضتِ

ت پزسٌلي،هعارف اسالهي ٍ دٍلتي،هديزيت صٌعتي،هديزي

حقَق ٍ علَم -هديزيت گزايص)هالي،صٌعتي،باسرگاًي(

بزًاهِ ريشي علَم -ارتباطات علَم اجتواعي-سياسي

 ٍري اجتواعي، هديزيت سيستن ٍ بْزُ

11 
هتصذي اهَر فرٌّگي ٍ 

 اجتوبعي

مارداى اهَر 

 فزٌّگي 

 

  * * * 1 ًصير شْر

هذيزيت اهَر تز در يني اس رؽتِ ّبي ليغبًظ ٍ ببال دارا بَدى   هذرك تحصيلي

ريشي اهَر فزٌّگي ـ اهَر فزٌّگي ـ پضٍّؾگزي علَم اجتوبعي ـ  فزٌّگي ـ بزًبهِ

ريشي علَم اجتوبعي ـ خذهبت اجتوبعي ـ ارتببطبت اجتوبعي ـ ارتببطبت  بزًبهِ

الولل ـ سببى ٍ ادبيبت فبرعي ـ هعبرف   علَم اجتوبعي ـ علَم عيبعي ٍ رٍابط بيي

 هي )تبري  ٍ توذى هلل اعالهي(اعال

  *  * 4 ًصيرشْر )راًٌذُ(آتش ًشبى ًشبى)راًٌذُ( آتش 11

ّاي  دارا بَدى هدرك تحصيلي ديپلن در مليِ رضتِ

تحصيلي ٍ داضتي سالهت جسواًي ٍ داضتي گَاّيٌاهِ 

 راًٌدگي  ٍ گذراًدى دٍرُ آهَسضي هزبَطِ 1پايِ 

13 
هتصذي رٍابط عوَهي ٍ 

  شكبيبتپبسخگَيي بِ 

مارداى رٍابط 

 عوَهي

 

  *  * 1 ًصير شْر

دارا بَدى هدرك تحصيلي فَق ديپلن يا ليساًس در يني اس 

رضتِ  -هديزيت اهَر فزٌّگي-رضتِ ّاي اهَر فزٌّگي

ارتباطات  -علَم ارتباطات اجتواعي ) رٍابط عوَهي(

 رٍابط عوَهي-هديزيت دٍلتي -علَم اجتواعي



 تعذاد بيي خذهتهحل جغرافي رشتِ شغلي عٌَاى پست )شغل( رديف
 جٌسيت

 زى هرد
 

 كٌٌذُ دستگبُ استخذام

 سبزهبى ٍابستِ شْرداري
 

 شرايط احراز

  *  * 2 ًصير شْر ىآتش ًشب  هتصذي ارتببطبت 14

ّاي  دارا بَدى هدرك تحصيلي ديپلن در مليِ رضتِ

داضتي گَاّيٌاهِ  -تحصيلي ٍ داضتي سالهت جسواًي

 راًٌدگي ٍ گذراًدى دٍرُ آهَسضي هزبَطِ

15 
كبرشٌبس اهَر عوراى ٍ 

 هبهَر ببزديذ

هٌْدس راُ ٍ 

 ساختواى

 

  *  * 1 ًصير شْر 

ليساًس يا دمتزا دارا بَدى هدرك تحصيلي ليساًس،فَق 

 -ّاي هٌْدسي عوزاى ) مليِ گزايطْا(  در يني اس رضتِ

ًقطِ بزداري  _هعواري -راُ ٍ ساختواى) مليِ گزايطْا( 

 طزاحي هحيط _

 
 

 

                                                                                                             

                                        
                                                                                 

 

 

                         
                                                                       

 

 

 


