
1 

 عناوين شغلي  :1شماره  جدول

 تعداد عنوان شغلي
 جنسیت

 مهارت ها و توانايي ها * رشته های تحصیلي مجاز محل خدمت
 مرد زن

کارشناس خدمات 
 (104 کد)  آموزشی

5 1 4 
معاونت 
 آموزشی

لیسانس در  بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق دارا
 کد) های مدیریت آموزشی های علوم تربیتی گرایش رشته

، (2002 کد) ریزی آموزشی مدیریت و برنامه، (2001
 عالی مدیریت آموزش، (2003 کد) ریزی آموزشی برنامه

فلسفه و تاریخ ، (2005 کد) ریزی درسی برنامه، (2004 کد)
 (2007 کد) تکنولوژی آموزشی، (2006 کد) تعلیم و تربیت

ریزی  برنامه، توانایی طراحی آموزشی
 آموزشی و توانایی ارزیابی آموزش

کارشناس سنجش و 
 (101 کد) گیری اندازه

1 * * 
معاونت 
 آموزشی

لیسانس سنجش و  دارابودن مدرک تحصیلی فوق
، (2009 کد) تحقیقات آموزشی، (2008 کد) گیری اندازه

 (2010 کد) گیری تربیتی اندازه

تسلط به زبان انگلیسی در سطح استفاده از 
افزارهای مرتبط با  آشنایی با نرم، منابع علمی

ها و  آشنایی با مهارت، ها تحلیل داده
 تحلیل باال و تجزیهتوان ، های تحقیق روش

 کارشناس پژوهشی
 (102 کد)

1 * * 
معاونت 
 پژوهشی

های  لیسانس در رشته دارابودن مدرک تحصیلی فوق
ریزی علوم  برنامه، (2011 کد) پژوهشگری علوم اجتماعی

 کد) حقیق در ارتباطات اجتماعیت، (2012 کد) اجتماعی
 کد) سنجی علم، (2014 کد) الملل بینروابط ، (2013

2015) 

تسلط به زبان انگلیسی در سطح استفاده از 
افزارهای مرتبط با  آشنایی با نرم، منابع علمی

ها و  آشنایی با مهارت، ها تحلیل داده
 وتحلیل باال توان تجزیه، های تحقیق روش

 * * 1 (103 کد) ویراستار
معاونت 
 پژوهشی

 کد) لیسانس زبان و ادبیات فارسی دارابودن مدرک تحصیلی فوق
2016) 

حداقل دو سال سابفه کار مفید و مرتبط در 
 حوزه ویراستاری

کارشناس امور 
 (105 کد) فرهنگی

4 2 2 

معاونت 
فرهنگی و 

 اجتماعی

لیسانس در یکی از  دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق
ریزی امور  برنامه، (2017 کد) رهنگیای مدیریت امور فها رشته

، (2012  کد) ریزی علوم اجتماعی برنامه، (2018 کد) فرهنگی
، (2025) خدمات اجتماعی، (2011 کد) پژوهشگری علوم اجتماعی

علوم ، (2024 کد) علوم ارتباطات اجتماعی، (2026 کد) شناسی جامعه
 کد) الهیات و معارف اسالمی، (2020 کد) الملل سیاسی و روابط بین

 قرآن و حدیثعلوم ، (2022 کد) فرهنگ و معارف اسالمی،  (2021
 (2023 کد)

های ارتباطی و توانایی برقراری ارتباط  مهارت
آشنایی ، توانایی تحلیل مسائل فرهنگی، ثرؤم

آشنایی با ، های دانشجویی با تشکل
 برنامه های فرهنگی و فوقِ فعالیت

  کارشناس رسانه
 (106 کد)

1 - 1 
حوزه ریاست و 
 روابط عمومی

لیسانس علوم  یا فوقدارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس 
،  (2027 کد) نگاری روزنامه، (2024 کد) ارتباطات اجتماعی

 (2029 کد) مدیریت رسانه، (2028 کد) روابط عمومی

تسلط به زبان انگلیسی در سطح مکالمه و 
افزارهای تخصصی در  تسلط به نرم، نگارش

، بندی و ویرایش تخصصی متون صفحه
مفید و دارای حداقل دو سال سابقه کار 

 های معتبر مرتبط در رسانه

 کارشناس بودجه
 (107 کد) 

1 - 1 
 معاونت اداری 

 و مالی

نس در یکی از لیسا دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق
مدیریت ،  (2040 کد) حسابداری، (2030 کد) های اقتصاد رشته

 مدیریت مالی، (2034 کد) تحقیق در عملیات و مالی() صنعتی
، (2036 کد) مدیریت منابع انسانی) مدیریت دولتی، (2035 کد)

، (2038 کد) مدیریت تحول، (2037 کد) ها تشکیالت و روش
 (2039 کد) های اطالعاتی سیستم

مسلط به ، افزارهای مربوطه آشنایی با نرم
ریزی مالی و تهیه  برنامه، نویسی بودجه

 گزارشات مدیریتی

 کارشناس امور مالی
 (108 کد)

2 1 1 
 معاونت اداری 

 و مالی

لیسانس در یکی از  دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق
 کد) حسابرسی و امورمالی،  (2040 کد) های حسابداری رشته
 (2043 کد) حسابداری مدیریت، (2042 کد) مدیریت مالی، (2041

، فزارهای مربوطها ها و نرم آشنایی با سیستم
کار و قوانین ، آشنایی با قانون محاسبات

 های مستقیم قانون مالیات، مین اجتماعیأت

 کارشناس امور اداری
 (109 کد)

1 - 1 
 معاونت اداری 

 و مالی

لیسانس در یکی از  دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق
، (2036 کد) مدیریت منابع انسانی) های مدیریت دولتی رشته

، (2038 کد) مدیریت تحول، (2037 کد) ها تشکیالت و روش
 کد) ( مدیریت بازرگانی2039 کد) های اطالعاتی سیستم

 کد) ها ریزی و تحلیل سیستم برنامه) مهندسی صنایع، (2044
، (2032 کد) های اقتصادی اجتماعی مدیریت سیستم، (2031

 کد) مدیریت اجرایی ، (2033 کد) وری مدیریت سیستم بهره
 (2046 کد) MBAو  )2045

آشنایی با ، استخدامیآشنایی با امور ادرای و 
نیازسنجی نیروی ، ریزی نیروی انسانی برنامه
، مین اجتماعیأآشنایی با قوانین کار و ت، انسانی

وتحلیل و  توانایی تجزیه، بیمه و بازنشستگی
های  توانایی تهیه آمار و گزارش، ارزیابی مشاغل

 تحلیلی پرسنلی و آئین نگارش و مکاتبات اداری
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 عناوين شغلي : 1شماره  ادامه جدول

 تعداد عنوان شغلي
 جنسیت

 مهارت ها و توانايي ها * رشته های تحصیلي مجاز محل خدمت
 مرد زن

کارشناس طرح و 
 (110 کد)  برنامه

1 - 1 
 معاونت اداری 

 و مالی

یا  (2060) دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس مدیریت صنعتی
تحقیق در ) مدیریت صنعتیهای:   فوق لیسانس در یکی از رشته
 ( و مهندسی صنایع2034 کد) عملیات و مدیریت مالی

مدیریت ، (2031 کد) اه ریزی و تحلیل سیستم برنامه)
مدیریت سیستم ، (2032 کد) های اقتصادی اجتماعی سیستم

 (2047 کد) (اقتصاد نظری) ( و  اقتصاد2033 کد) وری بهره

امور سال تجربه مفید و مرتبط در  3حداقل 
فنی و ، سنجی و ارزیابی مالی امکان

 ها ها و پروژه اقتصادی طرح

 کارشناس  بیمه
 (111 کد)

1 * * 
 معاونت اداری 

 و مالی

لیسانس مدیریت  دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق
 (2048 کد) بیمه

سرعت در انجام ، اســتعداد عددى و کالمى
، حافظه قوى، تمرکز و دقت حواس، کار

، و استدالل و خالقیت و ابتکارمنطق 
 تجربه مرتبط با حوزه بیمه و سالمت

 کارشناس تغذیه
 (112 کد)

1 * * 
معاونت 
 دانشجویی

های  لیسانس در یکی از رشته دارا بودن مدرک لیسانس یا فوق
 کد) علوم و صنایع غذایی،  (2049 کد) تحصیلی علوم تغذیه

علوم بهداشتی ،  (2051 کد) گذاری سالمت سیاست،  (2050
 کد) بهداشت و ایمنی مواد غذایی، ( 2053 کد، )در تغذیه

 (2055 کد) شناسی مواد غذایی میکروب، (2054

، داشتن مهارت آموزش بهداشت و تغذیه برای افراد
مهارت ، مهارت تجویز رژیم درمانی و پیشگیری

مهارت ، ای ارزیابی و تشخیصی مشکالت تغذیه
طبخ   تجهیزات و محیطپایش و کنترل عملکرد 

دارا بودن سالمت کامل جسمانی و دارا بودن  غذا و
  سال تجربه مفید و مرتبط 3حداقل 

کارشناس بهداشت 
 (113 کد)  محیط

1 * * 
معاونت 
 دانشجویی

 کد) لیسانس بهداشت محیط دارابودن لیسانس یا فوق
 (2057 کد) بهداشت و ایمنی، (2056

های بهداشت  نامه آئینآشنایی با استانداردها و 
و   HSEای  محیط و بهداشت حرفه

OHSAS 
 کارشناس معماری

 (114 کد)
 معاونت عمرانی 1 - 1

 لیسانس معماری دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق
 (2058 کد)

 افزارهای مرتبط آشنایی با نرم

 مسئول خدمات مالی
 جمعدار اموال ()

  (115 کد) 
1 - 1 

 معاونت اداری 
 مالیو 

دیپلم یا لیسانس در یکی از  دارابودن مدرک تحصیلی فوق
 کد) مدیریت بازاریابی، (2040 کد) های حسابداری رشته

 (2042 کد) مدیریت مالی، (2059

افزارهای حسابداری و انبارداری  آشنا به نرم
و نیز تسلط بر امور بانکی و مقررات مالی و 

داشتن روحیه انجام وظایف  ، حسابداری
 انبارداری و جمعداری اموال

 2 - 2  (116 کد) کارپرداز
 معاونت اداری 

 و مالی

دیپلم یا لیسانس در یکی از  دارابودن مدرک تحصیلی فوق
 کد) مدیریت بازاریابی، (2040 کد) های حسابداری رشته

 (2042 کد) مدیریت مالی، (2059

افزارهای حسابداری و انبارداری و نیز  آشنا به نرم
 ، تسلط بر امور بانکی و مقررات مالی و حسابداری 

 داشتن روحیه انجام وظایف کارپردازی

 - - - - - 25 جمع

 ( نیز باشند. ICDL) گانه فناوری اطالعات های هفت های اختصاصی ذکر شده دارای مهارت تمامی متقاضیان باید عالوه بر مهارت 1

 در اولویت قرار دارند. ،دارای سوابق کاری مفید و مرتبط با عنوان شغلی درخواستی باشند، های موردنیاز بر شرایط رشته متقاضیانی که عالوه 2
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 (100كد ) آزمون عمومي ـ مشترك در كلیه عناوين شغلي: مواد امتحاني 2شماره جدول 

 مواد آزمون های شغلي مشترك بین عناوين رشته

(، كارشناس پژوهشي )كد 101گيري )كد كارشناس سنجش و اندازه
(، 104)كد   (، كارشناس خدمات آموزشي103(، ويراستار )كد 102

(، 106(، كارشناس رسانه )كد 105كارشناس امور فرهنگي )كد 
(، 108(، كارشناس امور مالي )كد 107كارشناس بودجه )كد 

(، 110طرح و برنامه )كد (، كارشناس 109كارشناس امور اداري )كد 
(، كارشناس 112(، كارشناس تغذيه )كد 111كارشناس بيمه )كد 
(، كارشناس 114(، كارشناس معماري )كد 113بهداشت محيط )كد 

 (116(، كارپرداز )كد 115خدمات مالي )جمعدار اموال( )كد 

  (I.C.D.L 7و  6، 4، 3هاي  )مهارت ـ فنّاوري اطالعات1

 ت فارسي ـ زبان و ادبيا2

 ـ زبان انگليسي ـ عمومي3

 ـ معارف اسالمي 4

 ـ هوش و استعداد شغلي 5

 مواد امتحانی آزمون اختصاصی به تفکیک رشته های شغلی: 3شماره جدول 

 مواد آزمون اختصاصي كد عنوان شغلي رديف

 101 گیریكارشناس سنجش و اندازه 1

 هاي تحقيق پيشرفته  ـ روش1

 پيشرفته  يآمار هاي ـ روش2

 گيري( هاي اندازه سنجي )نظريه ـ روان3

 ـ ارزشيابي آموزشي 4

 ها  افزارهاي تحليل داده ـ كاربرد نرم5

 102 كارشناس پژوهشی 2

 ـ آمار و روش تحقيق 1

 هاي خاص تحقيق  ـ تکنيک2

 شناسي هاي جامعه ـ نظريه3

 شناسي ارتباطات  ـ جامعه4

 گيري  ـ سنجش و اندازه5

 ادبيات )نظم ـ نثر ـ فنون ادبي( و ويرايش 103 ويراستار 3

 104 كارشناس خدمات آموزشی 4

 ـ اصول مديريت 1

 ـ مديريت منابع انساني و رفتار سازماني 2

 ـ مباني مديريت آموزشي3

 ـ روش تحقيق و آمار 4

 ارزشيابي آموزشي -5

 105 امور فرهنگیكارشناس  5

 شناسي فرهنگيجامعه -1

 هاي فرهنگينظريه -2

 شناسيمباني جامعه -3

 آمار و روش تحقيق -4

 هاي متفکرين اسالمينظريه -5

 106 كارشناس رسانه 6

 نگاري ـ اصول روزنامه1

 ـ مباني روابط عمومي 2

 شناسي ارتباطات ـ جامعه3

 هاي روابط عمومي تکنيکـ اصول و 4

 ـ تحليل محتوا در رسانه 5

 107 كارشناس بودجه 7

 آمار و كاربرد آن در مديريت -1

 اقتصاد خرد و كالن -2

 ماليه و بودجه -3

 اصول مديريت -4

 اصول حسابداري و حسابداري دولتي -5

 مديريت مالي -6
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 های شغلی امتحانی آزمون اختصاصی به تفکیک رشته: مواد 3ادامه جدول شماره 
 

 مواد آزمون اختصاصي كد عنوان شغلي رديف

 108 كارشناس امور مالی 8

 ـ حسابداري مالي 1
 ـ مديريت مالي 2
 ـ قانون محاسبات عمومي، قانون كار و تأمين اجتماعي3
 ـ اصول تنظيم و كنترل بودجه4
 ـ حسابداري دولتي 5

 109 كارشناس امور اداری 9

 ـ آمار و روش تحقيق1
 قانون كار و تأمين اجتماعي -2
 مديريت منابع انساني و رفتار سازماني -3
 اصول مديريت -4
 هاها و روشوتحليل سيستم تجزيه -5

 110 كارشناس طرح و برنامه 10

 ريزي و مديريتاصول و مباني برنامه -1
 مديريت منابع انساني و رفتار سازماني -2
 آمار و روش تحقيق -3
 تحقيق در عمليات -4
 ريزي و كنترل پروژهبرنامه -5
 ريزي استراتژيکبرنامه -6

 111 كارشناس بیمه 11

 هاي بازرگانياصول و كليات بيمه -1
 درمان تکميلي(هاي هاي عمر و حوادث و بيمههاي اشخاص )بيمهبيمه -2
 سوزيهاي آتشبيمه -3
 هاي مسئوليتبيمه -4
 هاي تأمين اجتماعيقوانين و مقررات بيمه -5

 112 كارشناس تغذيه 12

 اصول تغذيه -1
 بهداشت و ميکروبيولوژي مواد غذايي -2
 تغذيه درماني -3
 ارزيابي وضعيت تغذيه -4

 113 كارشناس بهداشت محیط 13

 كليات بهداشت محيط و محيط زيست -1
 اي كليات ايمني و بهداشت حرفه -2
 معيارها و استانداردهاي آب، فاضالب و كيفيت هوا -3
المللي محيط زيست، بهداشت محيط و  قوانين و مقررات ملي و بين -4

 اي بهداشت حرفه

 114 كارشناس معماری 14

 ـ درك عمومي معماري1
 تاريخ و مباني نظري معماري -2
جزئيات ساختماني، متره و برآورد،  فن ساختمان )ايستايي، عناصر -3

 مباحث مقررات ملي ساختمان(
 مباني طراحي فضاهاي آموزشي -4

15 
 مسئول خدمات مالی 

 )جمعدار اموال(
115 

 مديريت مالي -1
 حسابداري مالي -2
 شدهحسابداري بهاي تمام  -3
 كاربرد كامپيوتر در حسابداري -4
 هاي خريد، انبارداري و توزيعسيستم -5

 116 كارپرداز 16

 اصول حسابداري و مديريت مالي -1
 ماليه عمومي و بودجه -2
 مباني سازمان و مديريت -3
 هاي خريد، انبارداري و توزيعسيستم -4
 بازاريابي و ارتباطات -5
 هاقانون محاسبات عمومي، مناقصات و مزايده -6

 
 


