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متصدي 
 نجات

 )101كد (

 – نجاتگر
 راننده

 )201كد(

دارا بودن مدرك فوق ديپلم، ليسانس يا فوق ليسانس در 
 ،)1001 كد( امداد و سوانح تحصيلي هاي رشته يكي از

 پرستاري ،)1002 كد( مديريت عمليات امداد و نجات
فوريتهاي  ،)1004 كد( خدمات اجتماعي ،)1003 كد(

 اتاق عمل ،)1006 كد( هوشبري ،)1005 كد( پزشكي
روانشناسي  ،)1008 كد( روانشناسي باليني ،)1007 كد(

 ،)1010 كد( مشاوره و راهنمايي ،)1009 كد( تربيتي
 كد( بهداشت حرفه اي ،)1011 كد( بهداشت محيط

آموزش بهداشت  ،)1013 كد( بهداشت عمومي ،)1012
 ،)1015 كد( آلودگي محيط زيست ،)1014 كد( و تغذيه

ايمني و آتش  ،)1016 كد( مهندسي محيط زيست
آتش  ،)1018 كد( تجسس و نجات ،)1017 كد( نشاني

 كد( آتش نشاني ،)1019 كد( نشاني و ايمني و بهداشت
جغرافياي شهري و  ،)1021 كد( نجات از مرگ ،)1020
اداره امور  ،)1023 كد( تربيت بدني ،)1022 كد( طبيعي

مديريت خدمات بهداشتي و  ،)1024 كد( بيمارستانها
 ،)1026 كد( روانشناسي عمومي ،)1025 كد( درماني

 )1028 كد( بهيار ،)1027 كد( فيزيوتراپي
 :ساير شرايط الزامي 

دارا بودن گواهينامه رانندگي پايه دو و داشتن مجوز 
تن،  6رانندگي با خودروهاي باربري تا حداكثر ظرفيت 

نفر و خودروهاي عمومي  26مسافربري حداكثر 
 و باالتر 3درجه نجاتگر -. . . ) آمبوالنس، نجات و (

ـ مباحث عمومي امداد و 1
 نجات

 هاي اوليه ـ كمك2
 اي ـ نجات در حوادث جاده3
ـ اصول انبارداري و انبارداري 4

 امدادي

مسئول 
امور 

امدادي و 
 انباردار

 )202كد(

دارا بودن مدرك فوق ديپلم، ليسانس يا فوق ليسانس در 
 ،)1001 كد( امداد و سوانح تحصيلي يكي از رشته هاي

 پرستاري ،)1002 كد( مديريت عمليات امداد و نجات
فوريتهاي  ،)1004 كد( خدمات اجتماعي ،)1003 كد(

 اتاق عمل ،)1006 كد( هوشبري ،)1005 كد( پزشكي
روانشناسي  ،)1008 كد( روانشناسي باليني ،)1007 كد(

 ،)1010 كد( مشاوره و راهنمايي ،)1009 كد( تربيتي
 كد( بهداشت حرفه اي ،)1011 كد( بهداشت محيط

آموزش بهداشت  ،)1013 كد( بهداشت عمومي ،)1012
 ،)1015 كد( آلودگي محيط زيست ،)1014 كد( و تغذيه

ايمني و آتش  ،)1016 كد( مهندسي محيط زيست
آتش  ،)1018 كد( تجسس و نجات ،)1017 كد( نشاني

 كد( آتش نشاني ،)1019 كد( نشاني و ايمني و بهداشت
جغرافياي شهري و  ،)1021 كد( نجات از مرگ ،)1020
مديريت  ،)1023 كد( تربيت بدني ،)1022 كد( طبيعي
 ،)1030 كد( مديريت بازرگاني ،)1029 كد( دولتي

 كد( اداره امور بيمارستانها ،)1031 كد( حسابداري
 كد( مديريت خدمات بهداشتي و درماني ،)1024
 )1026 كد( روانشناسي عمومي ،)1025
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 كارشناس
امور  

 امدادي
كد (

102( 

 كارشناس
 امدادونجات

 )203كد(

دارا بودن مدرك ليسانس، فوق ليسانس يا دكتري 
 تحصيليرشته هاي در يكي از  پزشك عمومي  :

مديريت  ،)1001 كد( سوانح، امداد و )1051(
 كد( پرستاري ،)1002 كد( عمليات امداد و نجات

فوريتهاي  ،)1004 كد( خدمات اجتماعي ،)1003
اتاق  ،)1006 كد( هوشبري ،)1005 كد( پزشكي

 ،)1008 كد( روانشناسي باليني ،)1007 كد( عمل
 مشاوره و راهنمايي ،)1009 كد( روانشناسي تربيتي

بهداشت  ،)1011 كد( بهداشت محيط ،)1010 كد(
 كد( بهداشت عمومي ،)1012 كد( حرفه اي

 ،)1014 كد( آموزش بهداشت و تغذيه ،)1013
مهندسي محيط  ،)1015 كد( آلودگي محيط زيست

 كد( جغرافياي شهري و طبيعي ،)1016 كد( زيست
 اداره امور ،)1023 كد( تربيت بدني ،)1022

مديريت خدمات بهداشتي  ،)1024 كد( بيمارستانها
 كد( روانشناسي عمومي ،)1025 كد( و درماني

 )1027 كد( فيزيوتراپي ،)1026

ـ مباحث عمومي امداد و 1
 نجات 

 هاي اوليه  كمك ـ 2
ـ اصول و مباني مديريت 3

 بحراني
گيري و  ـ اصول گزارش4

 دهي گزارش

3 
 

 حسابدار
كد (

103( 

خزانه دار و 
مسئول امور 

 )204كد(عمومي 
دارا بودن مدرك ليسانس، فوق ليسانس در يكي از 

 ،)1031 كد( حسابداري: رشته هاي تحصيلي
 كد( مديريت بازرگاني ،)1029 كد( مديريت دولتي

 كد( اقتصاد ،)1032 كد( مديريت مالي ،)1030
1033( 

 ـ حسابداري مالي1
 ـ قانون محاسبات عمومي2
قانون ـ قانون تجارت و 3

 مالياتي
ي مالي  نامه ـ آئين4

محاسباتي و معامالتي 
 جمعيت هالل احمر

حسابدار دريافت 
و 
 )205كد(پرداخت

حسابدار تنظيم 
 اه حساب

 )206كد(
كارشناس امور 

 )207كد( مالي

4 

 كارشناس
آمار  

 موضوعي
 )104كد(

 كارشناس آمار
 )208كد(

ليسانس يا دكتري در دارا بودن مدرك ليسانس، فوق 
آمار اقتصادي و  ،)1034كد(آمار :شاملگروه آمار
آمار  ،)1036كد(، آمار كاربردي )1035كد(اجتماعي 

 )1038 كد( آمار رياضي ،)1037كد(نيروي انساني 

 مفاهيم و روشهاي آماري-1
 احتمال و كاربرد آن-2
 رگرسيون-3
 روشهاي نمونه گيري-4
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5 

مامور 
 حراست

 )105كد (

كارشناس حفاظت 
اسناد، مدارك و 

IT)209كد( 

دارا بودن مدرك ليسانس، فوق ليسانس يا 
گروه : تحصيلي دكتري در يكي از رشته هاي

ارتباطات علوم اجتماعي  :شامل علوم اجتماعي
روابط (علوم ارتباطات اجتماعي ،)1104كد(

، )1070كد(،جامعه شناسي )1103كد)(عمومي 
تحقيق در ارتباطات (ارتباطات اجتماعي 

 ،)1040 كد( روانشناسي، ) 1090كد)(اجتماعي
 علوم سياسي ،)1041 كد( برنامه ريزي آموزشي

 حقوق جزاء وجرم شناسي ،)1042 كد(
،حقوق )كد1045(، حقوق عمومي )كد1044(

مهندسي  ،)1046 كد(كيفري و جرم شناسي
 مهندسي كامپيوتر،)1047كد(افزار كامپيوترنرم
 ) )1049 كد( ، شبكه)1048كد(سخت افزار
 :توضيحات

 و باالتر 15: معدل مدرك كارشناسي
و  14: معدل مدرك كارشناسي ارشد يا دكتري

 باالتر

ـ حفاظت اسناد و 1
 مدارك 

 ـ حفاظت پيراموني 2
ـ امنيت ارتباطات و 3

 آوري اطالعات فن

كارشناس حفاظت 
فيزيكي و اطالع 

 رساني
 )210كد(

 
6 

 كارشناس
امور  

 توانبخشي
 )106كد(

كارشناس 
 –توانبخشي 

 )211كد(ارتز

دارا بودن مدرك ليسانس، فوق ليسانس يا 
اعضاء : رشته هاي تحصيليدكتري در يكي از 

 )1050 كد( و وسايل كمكي  مصنوعي

 ـ آرتز 1
 ـ پروتز2
 ـ كينزيولوژي و بيومكانيك 3
گيري  ـ ارزشيابي و اندازه4

كارشناس  عضالت 
توانبخشي در 

 )212كد( حوادث

كارشناس 
توانبخشي 

 )213كد(مكانيكي

كارشناس 
توانبخشي 

 )214كد(فيزيكي
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 كارشناس
امور  

 بيمارستانها
 )107كد (

كارشناس مراكز 
 )215كد(درماني

يكي از  دارا بودن مدرك ليسانس، فوق ليسانس يا دكتري در
 ،)1024 كد( هااداره امور بيمارستان: اي تحصيليرشته ه

پزشكي  ،)1025 كد( مديريت خدمات بهداشتي و درماني
 )1051 كد( عمومي

ـ اصول و مباني 1
 مديريت 

ـ اصول و مباني 2
 ريزي  برنامه

ـ سازمان و مديريت 3
 بهداشت و درمان كشور

ـ اقتصاد سالمت و 4
 بيمه 

خدمات اني باصول وم ـ 5
 بهداشتي درماني

كارشناس 
بهداشت و 

 )216كد(درمان
كارشناس 

خدمات بهداشت 
و درمان 
 اضطراري

 )217كد(

8 

 كارشناس 
امور 
 دارويي

 )108كد (

كارشناس امور 
 )218كد( دارويي

 )1052 كد( دارا بودن مدرك دكتري در رشته داروسازي

و  كنترل فيزيك-1
 شيميايي داروها

ميكروبي كنترل -2
 داروها

 فارمافيوتيكس-3
 داروشناسي-4

كارشناس 
 خدمات دارويي

 )219كد(

9 

 مهندس
راه و  

 ساختمان
 )109كد (

كارشناس 
 )220كد(عمران

 دارا بودن مدرك ليسانس، فوق ليسانس يا دكتري در يكي از
 كد( گرايش هاكليه مهندسي عمران : رشته هاي تحصيلي

راه و ساختمان  ،)1076 كد( مديريت پروژه و ساخت ،)1075
تكنولوژي ساختمان كليه گرايش  ،)1077 كد( گرايش هاكليه 

 )1078 كد(ها 
داشتن تجربه كاري مفيد و مرتبط با تائيد دفتر فني، مهندسي 

 و عمران جمعيت در مرحله مصاحبه علمي

 رآورد پروژه بـ متره و 1
هاي اجراي ـ روش 2

 ساختمان 
ـ تأسيسات برق و 3

 مكانيك 
ـ نظارت بر اجراي 4

 ابنيه فني
ـ بهسازي و ترميم 5

 ديده هاي آسيب سازه

10 

 كارشناس 
امور 
 آموزشي

 )110كد (

 
كارشناس آموزش 

هاي 
 )221كد(همگاني

دارا بودن مدرك ليسانس، فوق ليسانس يا دكتري در يكي از 
 كد( رشته هاي تحصيلي مديريت و برنامه ريزي آموزشي

 كد( تحقيقات آموزشي ،)1054 كد( تكنولوژي آموزشي ،)1053
برنامه ريزي درسي  ،)1056 كد( مديريت آموزشي ،)1055

مديريت و برنامه ريزي  ،)1058 كد( ، علوم تربيتي) 1057كد(
 ،)1060كد( مديريت استراتژيك ،)1059كد( آموزش عالي

، )1062 كد( تكنولوژيمديريت  ،)1061كد( سيستممديريت 
مهندسي  ،)1064، بحران كد)1063كد( نجات و امدادمديريت 
علوم اجتماعي  ،)1065 كد( )سيستم و بهره وري(صنايع 

، )1068كد( پژوهشگري )1067كد( گرايش جمعيت شناسي
، )1070كد( ، جامعه شناسي)1069كد( ارتباطات اجتماعي
 كد( ، برنامه ريزي علوم اجتماعي)1004كد( خدمات اجتماعي

 كد( سنجش و آموزش ،)1009 كد( روانشناسي تربيتي ،)1072
 كد( پزشك عمومي ،)1074كد(مهندسي سوانح  ،)1073
1051( 

ـ نيازسنجي و 1
  ريزي آموزش برنامه

 همگاني
ـ مباني، اصول و 2

هاي  مديريت آموزش
 . همگاني

هاي  موزشآـ ارزشيابي 3
 . همگاني

 . ـ آمار و روش تحقيق4
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 كارشناس
 
ريزي  برنامه

و امور 
 تربيتي

 )111كد (

 
مسئول امور 

 جوانان و داوطلبان
 )222كد(

ليسانس يا دكتري در دارا بودن مدرك ليسانس، فوق 
 عموميروانشناسي : از رشته هاي تحصيلي يكي

، )1009كد( تربيتي روانشناسي ،)1026كد(
امور تربيتي و  ،)1082كد( روانشناسي اصالح و تربيت

مشاوره و  ،)1084 كد( مشاوره ،)1083 كد( مشاوره
 كد( برنامه ريزي آموزشي ،)1010 كد( راهنمايي
آموزش و  ،)1057 كد( برنامه ريزي درسي ،)10415
 كد( تعليم و تربيت اسالمي ،)1087 كد( پرورش
علوم اجتماعي  ،)1089 كد( مطالعات زنان ،)1088

مددكاري  ،)1069 كد( گرايش ارتباطات اجتماعي
 )1091 كد( اجتماعي 

  .ـ مباني روانشناسي1
 .شناسي ـ مباني جامعه2
شناسي جوانان و  جامعه ـ3

 .نوجوانان
 .فنون مشاورهـ اصول و 4
 .شناسي اجتماعي ـĤسيب5

12 

 كارشناس
روابط  

 عمومي
 )112كد (

 
كارشناس روابط 

 )223كد( عمومي

دارا بودن مدرك ليسانس، فوق ليسانس يا دكتري در 
 مديريت امور فرهنگي: يكي از رشته هاي تحصيلي

 ،)1101 كد( برنامه ريزي امور فرهنگي ،)1100 كد(
علوم ارتباطات  ،)1102 كد( فرهنگ و ارتباطات

علوم اجتماعي  ،)1103 كد( )روابط عمومي(اجتماعي 
 خبرنگاري ،)1104 كد( )ارتباطات علوم اجتماعي(
رسانه  ،)1106 كد( روزنامه نگاري ،)1105 كد(

 ،)1108 كد( مديريت رسانه ،)1107 كد( شناسي
 )1110 كد( تبليغات  ،)1109 كد( )گرافيك(هنر 

 افزارهاي كامپيوتري مرتبطآشنايي كامل با نرم 

 اصول روابط عمومي-1
مباني ارتباطات -2

 اجتماعي
مباني سازمان و -3

 مديريت
آئين نگارش در روزنامه -4

 نگاري و روابط عمومي

13 

 كارشناس 
گر  تحليل

 سيستم
 )113كد (

 
كارشناس فناوري 

 اطالعات
 )224كد(

دارا بودن مدرك ليسانس، فوق ليسانس يا دكتري در 
مهندسي كامپيوترنرم : تحصيليهاي  از رشتهيكي 
 كد( سخت افزار مهندسي كامپيوتر ،)1047كد(افزار

، علوم )1094 كد(، مهندسي سيستم )1048
 ،)1096 كد( ITمديريت  ،)1095 كد( كامپيوتر

 ها تجزيه و تحليل سيستم ،)1097 كد(  ITمهندسي 
 كد( ها تحليل سيستم ريزي وبرنامه ،)1098 كد(

1099( 

ـ مباني رايانه و 1
 . افزار سخت

ـ مهندسي فنّاوري 2
 . اطالعات

ـ تحليل و طراحي 3
 . سيستم

 . هاي كامپيوتري ـ شبكه4
 . ها ـ پايگاه داده5
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 كارشناس
امور  

 حقوقي
كد (

114( 

 
كارشناس 

امور 
حقوقي و 
 امالك

 )225كد(

دارا بودن مدرك ليسانس، فوق ليسانس يا دكتري در 
، حقوق )1112 كد(رشته تحصيلي حقوق خصوصي 

 كد(، حقوق عمومي )1044 كد(جزا و جرم شناسي 
 )1111 كد( ، حقوق بين الملل)1045

دارندگان مدارك تحصيلي فوق ليسانس و دكتري 
بايست مقطع تحصيلي كارشناسي خود را در  الزاماً مي

 .رشته هاي حقوق طي نموده باشند

 . ـ حقوق مدني1
 . ـ حقوق تجارت2
ـ حقوق جزاي اختصاصي 3
 ). جرايم عليه اموال(
 . دادرسي مدني  ـ آئين4
 . ـ حقوق ثبت5
 . ـ حقوق بشردوستانه6
 . المللي عمومي ـ حقوق بين7
 . المللي هاي بين ـ سازمان8

 

 

  


