
                    بسمه تعالی

 آگهی استخدام پیمانی
 

براساس قوانین ومقررات  ردستان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاههای  اجرایی استان کی  استاندار

 ستگاه های اجرایی دگیری افراد دردستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارمربوط و 

توسعه مدیریت وسرمایه معاون  11/11/1934/دم مورخ  0554/114شماره ل سهمیه استخدامی وازمحاستان 

هیات محترم   1931 /3/ 94 مورخه  00441/ ت144001شماره   ودراجرای مصوبه  جمهورانسانی رئیس 

 ، تخصصی ،افرادواجد شرایط را ازطریق برگزاری آزمون توانمندیهای عمومی ازنفر  334تعداد وزیران 

 بصورت پیمانی بشرح ذیل استخدام می نماید.  گزینشومصاحبه 
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 محل جغرافیایی خدمت

از
 نی

رد
مو

د 
عدا

ت
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 یا لیسانس فوق یا لیسانس تحصیلی مدرک دارابودن

 و اداری امور -1:  گروه های رشته از یکی در دکترا

 مدیریت – اجرایی مدیریت – دولتی مدیریت)  مدیریت

 مدیریت – آموزشی ریزی برنامه و مدیریت – صنعتی

 اقتصادی مدیریت – بازرگانی مدیریت – بیمه مدیریت –

 – وری بهره و سیستم مدیریت – پرسنلی مدیریت –

 خدمات مدیریت – اداری مدیریت – آموزشی مدیریت

 مدیریت – مدیریت و اداری امور – اداری علوم – اداری

 مدیریت – بازرگانی – اداری و بازرگانی خدمات – رفاه

)  گرایشهای با مدیریت و اسالمی معارف – سیستمها

)  صنایع مهندسی -2 ،(  صنعتی – بازرگانی -مالی

 و سیستم مدیریت – سیستمها تحلیل و ریزی برنامه

 _ اقتصاد)  اقتصاد ،(  سیستمها مدیریت – وری بهره

 ریزی برنامه – ریزی برنامه و اقتصادی توسعه

 مدیریت – اقتصاد علوم – اقتصادی سیستمهای

(  اسالمی معارف و اقتصاد – نظری اقتصاد – اقتصادی

 آموزشی ریزی برنامه ،

 امور کارشناس 2 سنندج  * *

 اداری

 اداره کل ثبت احوال استان

1  

دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس یا دکترادر 

یکی از رشته های تحصیلی: معماری ، طراحی فضاهای 

آموزشی ، شهرسازی ، طراحی و برنامه ریزی شهری 

 -زلزله–و منطقه ای ، مهندس عمران) مدیریت ساخت 

عمران و ساختمان ( ،  –سازه های هیدورلیکی  –سازه 

 ،طراحی محیط ، معماری

 اداره کل ثبت احوال استان  کارشناس ساختمان 1 نندجس * *

2  

دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس یا 

 ): شاملدکترا در یکی از رشته های تحصیلی گروه آمار

آمار ، آمار اقتصادی و اجتماعی ، آمار کاربردی ، آمار 

  ( نیروی انسانی  ، آمار بیمه ، آمار ریاضی

 * 
 

* 
 

 (1سقز ) 

 (1سنندج ) 

کارشناس  2

 آمارموضوعی

 اداره کل ثبت احوال استان 

3  

دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس یا 

دکترا در یکی از رشته های مهندسی کامپیوتر گرایش ) 

معماری سیستمهای کامپیوتر  –سخت افزار  –نرم افزار 

* 

* 

 

* 

* 

* 

 (  1بانه ) 

 ( 1بیجار ) 

 ( 1بیجار بخش کرانی ) 

کارشناس تحلیل گر  12

 سیستم

  4 اداره کل ثبت احوال استان 



هوش مصنوعی و رباتیک  –سیستمهای نرم افزاری  –

نظریه های محاسبات و الگوریتم ( ، انفورماتیک ،  –

مهندسی سیستم ، کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم ، 

مهندسی صنایع گرایش ) برنامه ریزی و تحلیل 

برنامه ریزی و  -مدیریت سیستم اطالعاتی   –سیستمها 

 –تحقیق در عملیات  –اتوماسیون  –مدیریت تولید 

یوتر  ، مهندسی مهندسی سیستم ( ، علوم کامپ

،  ITسیستمهای اقتصادی و اجتماعی ، مدیریت 

، مهندسی برق ) گرایش الکترونیک ،  ITمهندسی 

مخابرات و کنترل ( ،  شبکه های کامپیوتری ، امنیت 

اطالعات ، ریاضی ، آمار ، فیزیک ، مهندسی صنایع ) 

برنامه ریزی و تحلیل سیستمها ( ، مدیریت سیستم و 

 بهره وری

* 

* 

* 

 

* 

* 

 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 ( 1دیواندره ) 

 ( 1سروآباد ) 

 ( 2سقز ) 

 ( 1سقز بخش زیویه )

 ( 1سنندج ) 

 ( 1کامیاران ) 

 ( 1کامیاران بخش موچش ) 

 ( 1مریوان ) 

 در دکترا یا لیسانس فوق یا لیسانس دانشنامه بودن دارا

 جزا حقوق – حقوق)  حقوق گروه -1:  های رشته یکی

 و فقه – شناسی جرم و کیفری حقوق – شناسی جرم و

 اسالمی معارف – سیاسی حقوق و فقه – اسالمی حقوق

 حقوق – عمومی حقوق – خصوصی حقوق – حقوق و

 الملل بین حقوق – اسالمی معارف و الهیات – کنسولی

 شناسی جرم و کیفر – اسالمی حقوق)  اسالمی علوم –

 -2  (اسالمی حقوق –(  اسالمی حقوق مباحث و فقه –

 ، شناسی جمعیت ، اجتماعی علوم تحصیلی های رشته

  فلسفه ، پژوهشگری ، شناسی جامعه

 آمار ، آمار ):شامل آمارگروه  تحصیلی های رشتــه -3

 نیروی آمار ، کاربردی آمار ، اجتماعی و اقتصادی

 ادبیات و زبان ، دولتی مدیریت ،  (حیاتی آمار ، انسانی

 – افزار نرم)  کامپیوتر ، کامپیوتر مهندسی ،  فارسی

 مدیریت ، اطالعات فناوری مهندسی ،(  افزار سخت

 امنیت ، کامپیوتری های شبکه ، اطالعاتی سیستمهای

 ؛ همگانی زبانشناسی ، عرب ادبیات و زبان ، اطالعات

)  صنایع مهندسی ،(  شناختی علوم)  شناسی روان

 و سیستم مدیریت ها، سیستم تحلیل و ریزی برنامه

 وری بهره

* 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

  

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 ( 1) کل اداره سنندج

 (  1)  آرمرده بخش بانه

 (  1)  آلوت بخش بانه

 (1)  نمشیر بخش بانه

 (  1)  بیجار

 (   1)  الماس چنگ بخش بیجار

 (   1)  کرانی بخش بیجار

 (   1)  آباد بلبان بخش دهگالن

 (  1)  کرفتو بخش دیواندره

 (  1)  امام بخش سقز

 (  1)  سرشیو بخش سقز

 (  1)  آباد حسین بخش سنندج

 (  1)  سیروان بخش سنندج

   (1)(شویشه)  کالترزان -سنندج

 (  1)   چهاردولی بخش قروه

 (  1)  دلبران بخش قروه

 (1)  آباد سریش بخش قروه

 (  2)   کامیاران

11 
 

 ثبت امور کارشناس

 احوال

  5 اداره کل ثبت احوال استان

دارابودن دانشنامه لیسانس در یکی از رشته های 

تحصیلی : مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر  ، 

سخت افزار ( ،  –مهندسی کامپیوتر گرایش ) نرم افزار 

انفورماتیک  ، مهندسی سیستم ، کاربرد کامپیوتر و 

 آنالیز سیستم

* 

 

 

 

 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 ( 1بانه ) 

 (1آرمرده )بانه بخش 

 (1بانه بخش آلوت )

 (1بیجار بخش چنگ الماس )

 (1دهگالن بخش بلبان آباد)

 (1دیواندره )

 (1سقز بخش امام )

 (1قروه بخش چهاردولی )

 (1قروه بخش دلبران )

 (1قروه بخش سریش آباد )

 (1مریوان بخش سرشیو )

  6 اداره کل ثبت احوال استان اپراتور 11

 های رشته از یکی در لیسانس تحصیلی مدرک دارابودن

 شناسی جرم و جزا حقوق – حقوق)  حقوق گروه -1: 

 اسالمی حقوق و فقه – شناسی جرم و کیفری حقوق –

 – حقوق و اسالمی معارف – خصوصی حقوق و فقه –

* 

* 

 

 

* 

* 

* 

* 

 (1بیجار ) 

 ( 1دیواندره )

 (1سقز بخش زیویه ) 

 (1کالترزان شویشه ) -سنندج

مسئول امور ثبت  5

 احوال

  7 اداره کل ثبت احوال استان



 – کنسولی حقوق – عمومی حقوق – خصوصی حقوق

 علوم – الملل بین حقوق – اسالمی معارف و الهیات

 و فقه – شناسی جرم و کیفر – اسالمی حقوق)  اسالمی

 ( اسالمی ،حقوق(  اسالمی حقوق مباحث

 – شناسی جمعیت)  اجتماعی علوم گروه -2

 ( شناسی جامعه – اجتماعی علوم پژوهشگری

 اجتماعی و اقتصادی آمار ، آمار شامل: ) آمار گروه  -3

 ، (حیاتی آمار ، انسانی نیروی آمار ، کاربردی آمار ،

 معماری -افزار سخت – افزار نرم)  کامپیوتر مهندسی

 هوش – افزاری نرم سیستمهای – کامپیوتر سیستمهای

  الگوریتم و محاسبات های نظریه – رباتیک و مصنوعی

 کاربردی– علمی ،  کامپیوتر کاربرد ، کامپیوتر علوم ،( 

 مهندسی ، ،انفورماتیک اطالعات فناوری مهندسی

 مهندسی ، سیستم آنالیز و کامپیوتر کاربرد ، سیستم

 – سیستمها تحلیل و ریزی برنامه)  گرایش صنایع

 مدیریت و ریزی برنامه – وری بهره و سیستم مدیریت

 مهندسی ، عملیات در تحقیق – اتوماسیون – تولید

 ، اجتماعی و اقتصادی سیستمهای ،مهندسی( سیستم

 ، فارسی ادبیات و زبان

 اطالعات، مهندسی فناوری اطالعاتمدیریت فناوری 
 

* 

 
 

 ( 1قروه )  *

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا در 

یکی از رشته های تحصیلی گروه امور فرهنگی )مدیریت 

امور  –برنامه ریزی امور فرهنگی  –امور فرهنگی 

فرهنگ و  –فرهنگ و زبانهای باستانی ایران  –فرهنگی 

زبان و ادبیات  –زبان و ادبیات فارسی  –ارتباطات 

رافیاو برنامه ریزی توریسم، مدیریت عرب(، تاریخ، جغ

ارتباطات اجتماعی )روزنامه  ،جهانگردی و هتلداری

نگاری( ، علوم ارتباطات اجتماعی، علوم تربیتی ) برنامه 

مدیریت آموزشی(، علوم ارتباطات  –ریزی آموزشی 

اجتماعی )روابط عمومی( و حصول تجارب مربوط طبق 

انهای خارجی جدول شرایط احراز وتسلط به یکی اززب

 انگلیسی یا فرانسه "مرجحا

 
* 

 

 شهرستان سنندج

 
1 

کارشناس اطالعات 

و 

جهانگردی)کارشنا

 س اکوتوریسم(

 

اداره کل میراث فرهنگی 

 صنایع دستی و گردشگری
8  

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا در 

یکی از رشته های تحصیلی گروه امور فرهنگی )مدیریت 

امور  –برنامه ریزی امور فرهنگی  –امور فرهنگی 

فرهنگ و  –فرهنگ و زبانهای باستانی ایران  –فرهنگی 

زبان و ادبیات  –زبان و ادبیات فارسی  –ارتباطات 

رافیاو برنامه ریزی توریسم، مدیریت عرب(، تاریخ، جغ

ارتباطات اجتماعی )روزنامه  ،جهانگردی و هتلداری

نگاری( ، علوم ارتباطات اجتماعی، علوم تربیتی ) برنامه 

مدیریت آموزشی(، علوم ارتباطات  –ریزی آموزشی 

اجتماعی )روابط عمومی( و حصول تجارب مربوط طبق 

انهای خارجی جدول شرایط احراز وتسلط به یکی اززب

 انگلیسی یا فرانسه "مرجحا

 

 * 

 (1شهرستان سنندج )

 (1شهرستان بانه)

 (1شهرستان سقز)

3 

کارشناس اطالعات 

وجهانگردی 

)کارشناس 

 کردشگری(

 

اداره کل میراث فرهنگی 

 صنایع دستی و گردشگری
1  

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از 

شناسی، زبان شناسی رشته های تحصیلی باستان 
 * 

 شهرستان سنندج

 
1 

باستان شناس) 

کارشناس هماهنگی 

اداره کل میراث فرهنگی 

 صنایع دستی و گردشگری
11  



همگانی  و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط 

 احراز

 امور پایگاه ها(

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از 

زبان شناسی رشته های تحصیلی باستان شناسی، 

همگانی  و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط 

 احراز

 1 شهرستان دهگالن * 

باستان شناس 

)کارشناس باستان 

 شناسی(

اداره کل میراث فرهنگی 

 صنایع دستی و گردشگری
11  

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از 

و مدیریت)  رشته های تحصیلی گروه امور اداری

 –مدیریت صنعتی   -مدیریت اجرایی –مدیریت دولتی 

  -مدیریت بازرگانی  –مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

مدیریت سیستمها(، گروه مهندسی  -مدیریت اداری

مدیریت  -صنایع) برنامه ریزی و تحلیل سیستمها

سیستمها(و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط 

 احراز

 1 شهرستان سنندج * 
کارشناس امور 

 اداری

اداره کل میراث فرهنگی 

 صنایع دستی و گردشگری
12  

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از 

رشته های تحصیلی صنایع دستی، صنایع دستی) 

هنرهای سنتی(، هنرهای صناعی) کلیه گرایشها(، طراحی 

مدیریت و  مهندسی چوب ، صنایع چوب ، 

ایشها( ، مدیریت بازرگانی ، نساجی، )کلیه گرتکنولوژی

صنایع چوبی،  حصول تجارب مربوط طبق جدول 

 شرایط احراز

 * 
 (1شهرستان بیجار)

 (1شهرستان کامیاران)
2 

کارشناس امور فنی 

 صنایع دستی

اداره کل میراث فرهنگی 

 صنایع دستی و گردشگری
13  

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از 

های گروه اموراداری و مدیریت شامل:) مدیریت رشته 

مدیریت   -مدیریت پرسنلی   -مدیریت اجرایی -دولتی

امور  -علوم اداری -مدیریت خدمات اداری -اداری 

اداری و مدیریت(، گروه امور خدمات اداری شامل:) 

اموراداری و  -ا مور اداری و کارگزینی -امور اداری

تری و ماشین نویسی( امور دف -خدمات اداری -پرسنلی

 -، گروه امور روانشناسی شامل:) روانشناسی عمومی

روانشناسی  -مشاوره و راهنمایی -روانشناسی بالینی

روانشناسی شخصیت(و حصول   -روانشناسی -تربیتی

 تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز.

سایر شرایط:آشنایی با نرم افزارهای تایپ مکاتبات و 

 ICDLنرم افزارهای اداری و داشتن مهارتهای هفتگانه 

 مسئول دفتر 1 شهرستان سنندج * 
اداره کل فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی
14  

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا در 

 -یکی از رشته های گروه اقتصاد شامل:) اقتصاد

برنامه ریزی  -توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

علوم  -مدیریت اقتصادی -سیستمهای اقتصادی

اقتصاد نظری( ، گروه امورمالی و  -اقتصادی

 -حسابداری -حسابداری شامل:) مدیریت مالی

تدارکات همگانی   -حسابداری و امور مالی-حسابرسی

امور مالی( ، گروه اموراداری و مدیریت شامل:)  -

 -مدیریت پرسنلی -مدیریت اقتصادی -ت دولتی مدیری

مدیریت بازرگانی( و حصول تجارب الزم طبق جدول 

 شرایط احراز.

 1 شهرستان سنندج * *
کارشناس برنامه و 

 بودجه

اداره کل فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

15  

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا در 

و مدیریت شامل:) یکی از رشته های گروه اموراداری 

  -مدیریت پرسنلی  -مدیریت اجرایی   -مدیریت دولتی

 1 شهرستان سنندج * 
کارشناس امور 

 اداری

اداره کل فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

16  



  -مدیریت بازرگانی  -مدیریت اداری  -مدیریت آموزشی

مدیریت   -علوم اداری -مدیریت خدمات اداری

امور اداری و مدیریت( ، گروه مهندسی   -سیستمها

  -صنایع شامل:) برنامه ریزی و تحلیل سیستمها

مدیریت سیستمها(،   -بهره وریمدیریت سیستم و 

برنامه ریزی آموزشی و حصول تجارب الزم طبق 

 جدول شرایط احراز.

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا در 

یکی از رشته های تحصیلی گروه مهندسی کامپیوتر 

معماری سیستمهای  -سخت افزار -شامل:) نرم افزار

هوش مصنوعی و  -سیستمهای نرم افزاری -کامپیوتر

نظریه های محاسبات و الگوریتم (و رشته های  -رباتیک

ستم، کاربرد کامپیوتر و آنالیز انفورماتیک ، مهندسی سی

و  IT، مهندسی   ITسیستم،علوم کامپیوتر، مدیریت 

 حصول سنوات تجربی الزم طبق جدول شرایط احراز.
 

 1 شهرستان سنندج * *
کارشناس تحلیل گر 

 سیستم

اداره کل فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

17  

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا در 

 -یکی از رشته های تحصیلی گروه حقوق شامل:) حقوق

حقوق کیفری و جرم  -حقوق جزا و جرم شناسی

فقه  -علوم جزا و جرم شناسی-علوم قضایی -شناسی

معارف  -فقه و حقوق خصوصی -و حقوق اسالمی

 -حقوق عمومی-حقوق خصوصی -اسالمی و حقوق

الهیات و معارف اسالمی)فقه و مبانی  -حقوق کنسولی

کیفر و  -حقوق اسالمی(،علوم اسالمی)حقوق اسالمی

فقه و مبانی حقوق اسالمی(،حقوق  -جرم شناسی

اسالمی و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط 

 احراز.
 

 کارشناس حقوقی 1 شهرستان سنندج * *
اداره کل فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

18  

بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا در دارا 

یکی از رشته های گروه اموراداری و مدیریت شامل:) 

مدیریت بازرگانی( ، گروه امورمالی  -مدیریت اقتصادی

 -حسابداری -و حسابداری شامل:) مدیریت مالی

 -تدارکات همگانی  -حسابداری و امور مالی-حسابرسی

الی(، گروه اقتصاد شامل:) کاربرد کامپیوتر در امور م

برنامه ریزی -توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

علوم  -مدیریت اقتصادی -سیستمهای اقتصادی

اقتصاد(و حصول تجارب الزم طبق جدول   -اقتصادی

 شرایط احراز.

* * 
 (2شهرستان سنندج )

 (1شهرستان سقز)
 حسابدار 3

اداره کل فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی کردستان

11  

بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از دارا 

 -رشته های تئاتر)ادبیات نمایشی

فیلمنامه  -فیلمبرداری-کارگردانی(،سینما)کارگردانی

تدوین(،عکاسی، تلویزیون و هنرهای دیجیتال،  -نویسی

مدیریت فرهنگی هنری، طراحی صحنه، گرافیک، نقاشی، 

 پژوهش هنر، موسیقی، ارتباط تصویری وحصول

 تجارب مربوط  طبق جدول شرایط احراز.

 1 شهرستان سنندج * *
کارشناس امور 

 هنری

اداره کل فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی کردستان

21  

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا گواهی نامه فوق دیپلم 

 -در یکی از رشته های تئاتر)ادبیات نمایشی

فیلمنامه  -فیلمبرداری -کارگردانی(،سینما)کارگردانی

تدوین(،عکاسی، تلویزیون و هنرهای دیجیتال،  -نویسی

 کاردان امور هنری 1 شهرستان کامیاران * *
اداره کل فرهنگ و ارشاد 

 اسالمی

21  



مدیریت فرهنگی هنری، طراحی صحنه، گرافیک، نقاشی، 

پژوهش هنر، موسیقی، ارتباط تصویری وحصول 

 تجارب مربوط  طبق جدول شرایط احراز.

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس یا 

های تحصیلی گروه امور فرهنگی  دکترا در یکی از رشته

  -ریزی امور فرهنگی برنامه  -)مدیریت امور فرهنگی

زبان و ادبیات   -فرهنگ و ارتباطات -امور فرهنگی

، علوم ارتباطات اجتماعی )روابط عمومی( و  فارسی(

 دول شرایط احرازحصول تجارب مربوط طبق ج

 2 شهرستان سنندج * *
کارشناس روابط 

 عمومی
 استانداری کردستان

22  

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس یا 

های تحصیلی مهندسی کامپیوتر  دکترا در یکی از رشته

، انفورماتیک، معماری  افزار( سخت -افزار )نرم

افزاری، هوش  سیستمهای کامپیوتری، سیستمهای نرم

و  IT، مهندسی IT مصنوعی و رباتیک، مدیریت 

 حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز

 1 شهرستان سنندج * 
کارشناس تحلیلگر 

 سیستم
 استانداری کردستان

23  

دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در 

های تحصیلی گروه امور اداری و مدیریت  یکی از رشته

  -مدیریت بازرگانی  -مدیریت اجرایی  -)مدیریت دولتی

مدیریت سیستمها(،   -مدیریت اداری  -مدیریت پرسنلی

علوم اجتماعی، روانشناسی، حقوق و علوم سیاسی و 

 ط طبق جدول شرایط احرازحصول تجارب مربو

 استانداری کردستان مسئول گزینش 3 شهرستان سنندج * 

24  

دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در 

های تحصیلی مدیریت عملیات امداد و  یکی از رشته

، مدیریت امور امداد و  ، مدیریت امداد و سوانح نجات

 حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز

 3 شهرستان سنندج * *
کارشناس آتش 

 نشانی
 استانداری کردستان

25  

دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در 

  -های تحصیلی علوم اقتصادی )نظری یکی از رشته

،  ، اقتصاد حمل و نقل بازرگانی(، اقتصاد صنعتی

، اقتصاد  اقتصاد پول و بانکداری، اقتصاد کشاورزی

، اقتصاد سنجش  ، اقتصاد پولی اقتصادسنجی ، الملل بین

ریزی  ، برنامه ریزی ، توسعه اقتصادی و برنامه عمومی

،  ای ، اقتصاد شهری و منطقه های اقتصادی سیستم

، نظامهای  های اقتصادی ، سیراندیشه اقتصاد منابع

های اقتصادی  ، سیستم ، اقتصاد انرژی اقتصادی

، آمار  کشاورزی ، اقتصاد ، اقتصاد ریاضی اجتماعی

اقتصادی و اجتماعی و حصول تجارب مربوط طبق 

 جدول شرایط احراز

 5 شهرستان سنندج * *
کارشناس برنامه 

 ریزی
 استانداری کردستان

26  

دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در 

های تحصیلی گروه امور اقتصاد )علوم  یکی از رشته

اقتصاد   -اقتصاد صنعتی  -اقتصاد بازرگانی -اقتصادی

پول و بانکداری( و حصول تجارب مربوط طبق جدول 

 شرایط احراز

* * 
 )1) (شهرستان سنندج

 (1شهرستان بیجار)
2 

کارشناس مطالعات 

 اقتصادی
 استانداری کردستان

27  

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس یا 

و  های تحصیلی گروه امور اداری دکترا در یکی از رشته

مدیریت   -مدیریت بازرگانی  -مدیریت )مدیریت دولتی

علوم  -مدیریت اداری  -مدیریت پرسنلی -صنعتی

ریزی آموزشی  اداری(، مهندسی صنایع ، اقتصاد، برنامه

 و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز

 1 شهرستان سنندج * *
کارشناس 

 اموراداری
 استانداری کردستان

28  



تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس یا دارا بودن مدرک 

  -های تحصیلی گروه تاریخ)تاریخ دکترا در یکی از رشته

تاریخ   -تاریخ ایران اسالمی   -تاریخ ایران باستان

عمومی جهان( ، گروه امور اداری و مدیریت )مدیریت 

مدیریت   -مدیریت بازرگانی  -مدیریت اجرایی  -دولتی

داری(، حقوق، مدیریت ا -مدیریت پرسنلی -صنعتی

شناسی، علوم اجتماعی و حصول تجارب مربوط  باستان

 طبق جدول شرایط احراز

 1 شهرستان سنندج * *
کارشناس بررسی 

 اسناد و مدارک
 استانداری کردستان

21  

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس یا 

 -های تحصیلی مهندسی علمی دکترا در یکی از رشته

های آب و فاضالب (، تأسیسات  )شبکهکاربردی عمران 

)کلیه گرایشها( ، مهندسی مکانیک )تأسیسات حرارتی و 

تأسیسات( و حصول تجارب مربوط طبق   -برودتی

 جدول شرایط احراز

 

  31 استانداری کردستان مهندس تأسیسات 1 شهرستان سنندج * *

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس یا 

های تحصیلی پژوهشگری علوم  رشتهدکترا در یکی از 

حقوق زن در   -اجتماعی، مطالعات زنان )زن و خانواده

اسالم و تاریخ زنان( و حصول تجارب مربوط طبق 

 جدول شرایط احراز

 1 شهرستان سنندج * *
کارشناس امور 

 پژوهشی
  31 استانداری کردستان

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس یا 

های تحصیلی اطالعات ، مدیریت  یکی از رشتهدکترا در 

اطالعاتی ، علوم سیاسی )امنیت ملی( ، علوم انتظامی 

ای علوم  )اطالعات( ، اطالعات عام )مطالعات منطقه

سیاسی( و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط 

 احراز

* * 
 (2شهرستان سنندج)

 (1شهرستان سروآباد)
3 

کارشناس امور 

 امنیتی
  32 ردستاناستانداری ک

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس یا 

های تحصیلی گروه علوم  دکترا در یکی از رشته

  -پژوهشگری علوم اجتماعی  -شناسی اجتماعی )جمعیت

شناسی( ، جغرافیا  جامعه  -ریزی علوم اجتماعی برنامه

)کلیه گرایشها( ، علوم سیاسی)اندیشه سیاسی در 

سی ، حقوق، دیپلماسی و اسالم( ، روابط سیا

الملل ، مدیریت دولتی و  الملل ، روابط بین سازمانهای بین

 حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز

* * 
 (1شهرستان بانه)

 (1شهرستان سقز)
2 

کارشناس امور 

 کشوری و مدنی
  33 استانداری کردستان

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس یا 

های تحصیلی گروه علوم  از رشته دکترا در یکی

  -پژوهشگری علوم اجتماعی  -شناسی اجتماعی )جمعیت

شناسی ( ، گروه  جامعه  -ریزی علوم اجتماعی برنامه

  -روان شناسی عمومی -روانشناسی )روان شناسی

روانشناسی تربیتی ( ، مطالعات خانواده ، مدیریت 

دولتی و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط 

 ازاحر

* * 

 (1بخشداری حسین آباد سنندج )

 (1بخشداری سیروان سنندج )

 (2شهرستان بیجار)

4 
کارشناس مطالعات 

 اجتماعی
  34 استانداری کردستان

دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در 

های تحصیلی مهندسی عمران )کلیه  یکی از رشته

ساختمان گرایشها( ، مدیریت پروژه و ساخت ، راه و 

برداری ، طراحی محیط  )کلیه گرایشها( ، معماری ، نقشه

 و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز

 2 شهرستان سنندج * *
مهندس راه و 

 ساختمان
  35 استانداری کردستان

دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در  کارشناس برنامه  2 (1شهرستان بیجار ) * *   36 استانداری کردستان



های گروه کشاورزی)کلیه گرایشها( و  یکی از رشته

 حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز

 ریزی کشاورزی (1شهرستان قروه )

دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در 

های تحصیلی مهندسی عمران )نقشه  یکی از رشته

ات جغرافیایی سیستمهای اطالع  -فتوگرامتری -برداری

GISبرداری )کارتوگرافی و ژئودزی( ،  ( ، مهندسی نقشه

نقشه برداری هوایی ، عکسبرداری هوایی و حصول 

 تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز

  37 استانداری کردستان نقشه بردار 1 شهرستان سنندج * *

دارا بودن دانشنامه ليسانس وباالتر در يكي از رشته 

حقوق ، حقوق عمومي ، حقوق خصوصي ، حقوق  هاي

بين الملل ، الهيات )گرايش فقه ومباني حقوق اسالمي 

 ( ، فقه وحقوق اسالمي

 

 1 (1سنندج ) * 
کارشناس 

 امورحقوقی
  38 تعاون روستایی استان

دارا بودن دانشنامه ليسانس وباالتر در يكي از رشته 

کامپيوتر گرايش نرم افزار وسخت افزار ،  هاي

رياضيات کاربردي شاخه کامپيوتر ، مهندسي صنايع 

 ، آمار

  31 تعاون روستایی استان کارشناس  کامپیوتر 1 (1سنندج  ) * 

دارا بودن دانشنامه ليسانس وباالتر در يكي از رشته 

مديريت دولتي  ، مديريت بازرگاني  ،  مديريت هاي 

مديريت بيمه  ،  آمار ، اقتصاد نظري ،  صنعتي  ،  

اقتصاد بازرگاني  ،  مهندسي صنايع ، 

نرم افزار( ، رياضي )شاخه  -کامپيوتر)سخت افزار

 کاربردي کامپيوتر(

 1 (1قروه ) * 
کارشناس 

 آماروبرنامه ریزی
  41 تعاون روستایی استان

دارابودن دانشنامه ليسانس وباالتر دريكي ازرشته 

هاي حسابداري ، حسابرسي ، مديريت مالي ، 

 حسابداري وامورمالي ، کاربرد کامپيوتر در امورمالي 

امورمالي ، تدارکات مالي ، مديريت دولتي ، مديريت  ،

صنعتي ، مديريت بازرگاني ، مديريت اقتصادي ، 

مه ريزي سيستمهاي اقتصاد ، علوم اقتصادي ، برنا

اقتصادي ، توسعه اقتصادي وبرنامه ريزي ، اقتصاد 

بازرگاني ، اقتصاد نظري ، برنامه ريزي وتحليل 

 سيستمها

 * 
 (1قروه  )

 (1سقـز  )
  41 تعاون روستایی استان کارشناس امورمالی 2

دارا بودن دانشنامه ليسانس وباالتر دريكي از رشته 

،  رويج کشاورزيت،   هاي ترويج وآموزش کشاورزي

مديريت  ،اقتصاد کشاورزي  ،آموزش کشاورزي 

اصالح  ، زراعت  ، زراعت واصالح نباتات ،کشاورزي

علوم  ، مهندسي کشاورزي ، باغباني  ، نباتات

 ، ، آبياري اقتصادي باگرايش اقتصاد کشاورزي 

علوم  اجتماعي  ، عمران روستايي  ، عمران ملي 

علوم دامي ،   ، ، مهندسي زراعي  باگرايش تعاون ورفاه

 ماشين آالت کشاورزي ، دامپروري 

 * 

 (1بيجار  )

 (1سقز )

 (1ديواندره )

 

3 

کارشناس 

امورتشکلهای 

 تولیدی وکشاورزی

 

  42 تعاون روستایی استان

دارا بودن دانشنامه ليسانس وباالتر دريكي از رشته 

، مديريت بيمه  ، خدمات بازرگاني ، هاي بازرگاني 

 ، مديريت  ، مديريت اقتصادي  ، مديريت دولتي 

توسعه  اقتصادي وبرنامه  ، اقتصاد، علوم اقتصادي 

اقتصاد  ، ، برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي ريزي

 ، مديريت رفاه  ، مديريت صنعتي  ، ومعارف اسالمي 

 * 

 (1بيجار      )

 (1مريوان    )

 (1سنندج    )

 (1ديواندره  )

 (1کامياران   )

5 
کارشناس 

 اموربازرگانی
  43 تعاون روستایی استان



 برنامه ريزي وتحليل سيستمها

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس،  فوق لیسانس دکترا 

در یکی از رشته های تحصیلی گروه امور فرهنگی 

)مدیریت امور فرهنگی، برنامه ریزی امور فرهنگی ، 

، فرهنگ امور فرهنگی ، فرهنگ و زبانهای باستانی ایران 

و ارتباطات ، زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عرب 

 (، علوم اجتماعی ) ارتباطات اجتماعی (، مدیریت دولتی

 1 سنندج * *
کارشناس روابط 

 عمومی

اداره کل ورزش و جوانان 

 استان
44  

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس در 

عی یکی از رشته های تحصیلی گروه علوم اجتما

)ارتباطات و علوم اجتماعی ، جمعیت شناسی ، برنامه 

ریزی رفاه اجتماعی ، جامعه شناسی( و گروه 

روانشناسی )روانشناسی ، روانشناسی تربیتی ، 

روانشناسی عمومی ، کارشناس امور تربیتی و 

مشاوره( و روزنامه نگاری ، مطالعات خانواده ، مدیریت 

 شرایط احراز دولتی و حصول تجارب مندرج در جدول

* * 

 (1سقز )

 (1سنندج)

 (1بانه )

 (1بیجار )

 (1دیواندره )

 (1قروه )

 (1کامیاران )

 (1سروآباد )

 (1مریوان )

 (1دهگالن )
 

11 

کارشناس مطالعات 

اجتماعی )کارشناس 

ساماندهی و  

مشارکتهای 

 اجتماعی جوانان(
 

اداره کل ورزش و جوانان 

 استان
45  

لیسانس، فوق لیسانس در دارا بودن مدرک تحصیلی 

یکی از رشته های تحصیلی گروه علوم اجتماعی 

)ارتباطات و علوم اجتماعی ، جمعیت شناسی ، برنامه 

ریزی رفاه اجتماعی ، جامعه شناسی( و گروه 

روانشناسی )روانشناسی ، روانشناسی تربیتی ، 

روانشناسی عمومی ، کارشناس امور تربیتی و 

، مطالعات خانواده ، مدیریت  مشاوره( و روزنامه نگاری

 دولتی و حصول تجارب مندرج در جدول شرایط احراز

 1 سنندج * *

کارشناس مطالعات 

اجتماعی )کارشناس 

امور فرهنگی 

 جوانان (

اداره کل ورزش و جوانان 

 استان
46  

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس در 

یکی از رشته های تحصیلی گروه علوم اجتماعی 

)ارتباطات و علوم اجتماعی ، جمعیت شناسی ، برنامه 

ریزی رفاه اجتماعی ، جامعه شناسی( و گروه 

روانشناسی )روانشناسی ، روانشناسی تربیتی ، 

روانشناسی عمومی ، کارشناس امور تربیتی و 

مشاوره( و روزنامه نگاری ، مطالعات خانواده ، مدیریت 

 ایط احرازدولتی و حصول تجارب مندرج در جدول شر

 1 سنندج * *

کارشناس مطالعات 

اجتماعی )کارشناس 

فعالیتهای تشکلهای 

 مردم نهاد (

اداره کل ورزش و جوانان 

 استان
47  

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس در 

یکی از رشته های تحصیلی گروه علوم اجتماعی 

)ارتباطات و علوم اجتماعی ، جمعیت شناسی ، برنامه 

ریزی رفاه اجتماعی ، جامعه شناسی( و گروه 

روانشناسی )روانشناسی ، روانشناسی تربیتی ، 

روانشناسی عمومی ، کارشناس امور تربیتی و 

شاوره( و روزنامه نگاری ، مطالعات خانواده ، مدیریت م

 دولتی و حصول تجارب مندرج در جدول شرایط احراز

 2 سنندج * *

کارشناس مطالعات 

اجتماعی )کارشناس 

مشارکتهای 

 اجتماعی جوانان(

اداره کل ورزش و جوانان 

 استان
48  

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس در 

تحصیلی گروه علوم اجتماعی  یکی از رشته های

)ارتباطات و علوم اجتماعی ، جمعیت شناسی ، برنامه 

ریزی رفاه اجتماعی ، جامعه شناسی( و گروه 

روانشناسی )روانشناسی ، روانشناسی تربیتی ، 

روانشناسی عمومی ، کارشناس امور تربیتی و 

 1 سنندج * *

کارشناس مطالعات 

اجتماعی )کارشناس 

هماهنگی و 

ساماندهی امور 

 جوانان(

اداره کل ورزش و جوانان 

 استان
41  



مشاوره( و روزنامه نگاری ، مطالعات خانواده ، مدیریت 

 صول تجارب مندرج در جدول شرایط احرازدولتی و ح

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس در 

یکی از رشته های تحصیلی گروه علوم اجتماعی 

جمعیت شناسی ، برنامه )ارتباطات و علوم اجتماعی ، 

ریزی رفاه اجتماعی ، جامعه شناسی( و گروه 

روانشناسی )روانشناسی ، روانشناسی تربیتی ، 

روانشناسی عمومی ، کارشناس امور تربیتی و 

مشاوره( و روزنامه نگاری ، مطالعات خانواده ، مدیریت 

 دولتی و حصول تجارب مندرج در جدول شرایط احراز

 1 سنندج * *

اس مطالعات کارشن

اجتماعی )کارشناس 

ستاد استانی 

ساماندهی امور 

 جوانان(

اداره کل ورزش و جوانان 

 استان
51  

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس یا 

دکترا در یکی از رشته های تحصیلی گروه حقوق)حقوق 

، حقوق جزا و جرم شناسی ، حقوق کیفری و جرم 

الملل ، حقوق اسالمی شناسی، علوم قضایی، حقوق بین 

، حقوق خصوصی (و حصول تجارب مندرج طبق جدول 

 شرایط احراز

 1 سنندج * *
کارشناس امور 

 حقوقی

اداره کل ورزش و جوانان 

 استان
51  

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس یا 

دکترا در یکی از رشته های تحصیلی گروه حقوق)حقوق 

حقوق کیفری و جرم ، حقوق جزا و جرم شناسی ، 

شناسی، علوم قضایی، حقوق بین الملل ، حقوق اسالمی 

، حقوق خصوصی( و حصول تجارب مندرج طبق جدول 

 شرایط احراز

 1 سنندج * *
کارشناس ثبت 

 اسناد و امالک

اداره کل ورزش و جوانان 

 استان
52  

دارا بودن مدرک تحصیلی دکترا ، فوق لیسانس یا 

ی تحصیلی گروه امور لیسانس در یکی از رشته ها

روانشناسی و مشاوره )روانشناسی ، روانشناسی و 

مشاوره ، روانشناسی تربیتی ، روانشناسی عمومی( و 

در رشته های تحصیلی برنامه ریزی آموزشی ، برنامه 

ریزی درسی ، تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت و حصول 

 تجارب مندرج در جدول شرایط احراز

 1 سنندج * *
برنامه کارشناس 

 ریزی امور تربیتی

اداره کل ورزش و جوانان 

 استان
53  

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانی یا 

دکترا در یکی از رشته های تحصیلی گروه آمار )آمار ، 

آمار اقتصادی و اجتماعی ، آمار کاربردی ، آمار 

ریاضی ، آمار نیروی انسانی و آمار بیمه( و حصول 

 دول شرایط احرازتجارب مندرج در ج

 

 1 سنندج * *
کارشناس آمار 

 موضوعی

اداره کل ورزش و جوانان 

 استان
54  

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس یا 

دکترا در یکی از رشته های تحصیلی گروه علوم تربیتی 

)برنامه ریزی آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، مدیریت 

)مدیریت آموزشی( و گروه امور اداری و مدیریت 

دولتی ، مدیریت اجرایی ، مدیریت آموزشی ، مدیریت 

بازرگانی( و حصول تجارب مندرج در جدول شرایط 

 احراز

 1 سنندج * *

کارشناس برنامه 

ریزی و آموزش 

 مدیریت دولتی

اداره کل ورزش و جوانان 

 استان
55  

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس یا 

تحصیلی گروه تاریخ )تاریخ  دکترا در یکی از رشته های

، تاریخ ایران باستان ، تاریخ ابران اسالمی ، تاریخ 

اسالم( و گروه امور اداری و مدیریت )مدیریت دولتی ، 

مدیریت اجرایی ، مدیریت بازرگانی( و گروه حقوق 

)حقوق ، حقوق بین الملل ، حقوق خصوصی و حقوق 

 1 سنندج * *
کارشناس بررسی 

 اسناد و مدارک

اداره کل ورزش و جوانان 

 استان
56  



عمومی( و حصول تجارب مندرج در جدول شرایط 

 رازاح

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم و لیسانس در یکی از 

رشته های گروه امور اداری و مدیریت )مدیریت دولتی ، 

مدیریت اجرایی ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت آموزشی 

حسابداری  و مدیریت اداری( و گروه امور مالی و

)مدیریت مالی، حسابداری ،حسابرسی ، کاربرد 

کامپیوتر در امور مالی( و حصول تجارب مندرج در 

 جدول شرایط احراز

 1 سنندج * 
مسئول خدمات 

 مالی

اداره کل ورزش و جوانان 

 استان
57  

دارا بودن مدرک تحصیلی دکترا، فوق لیسانس یا 

امور لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی گروه 

فرهنگی )امور فرهنگی، فرهنگ و ارتباطات ، مدیریت 

امور فرهنگی( و در رشته های تحصیلی زبان و ادبیات 

فارسی ، تاریخ ، علوم سیاسی و روابط بین الملل و 

 حصول تجارب مندرج در جدول شرایط احراز

* * 
( ، 1( ، سقز )1( ، بیجار )1بانه )

 (1( کامیاران)1دیواندره )
5 

امور کارشناس 

 فرهنگی

اداره کل ورزش و جوانان 

 استان
58  

دارا بودن مدرک تحصیلی دکترا، فوق لیسانس یا 

لیسانس در یکی از رشته های تحصیلی گروه امور 

تربیت بدنی )مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی، رشد 

و تکامل و یادگیری حرکتی، تربیت بدنی ، تربیت بدنی و 

بازان و معلولین ، علوم ورزشی ، تربیت بدنی جان

فیزیولوژی ورزشی تربیت بدنی( و حصول تجارب 

 مندرج در جدول شرایط احراز

 * 
( ،  سنندج 1( ، کامیاران )1سقز )

 (1(، دهگالن )2)
5 

کارشناس امور 

 آقایان ورزشی

اداره کل ورزش و جوانان 

 استان
51  

دارا بودن مدرک تحصیلی دکترا، فوق لیسانس یا 

رشته های تحصیلی گروه امور لیسانس در یکی از 

رشد  -تربیت بدنی)مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی

تربیت بدنی و  -تربیت بدنی -و تکامل یادگیری حرکتی

تربیت بدنی جانبازان و معلولین و  -علوم ورزشی

فیزیولوژی ورزشی تربیت بدنی ( و حصول تجارب 

 مندرج در جدول شرایط احراز

*  
( ، مریوان 1ه )( ، دیواندر1بیجار )

 (1( ، کامیاران )1( ، سرواباد )1)
5 

کارشناس امور 

 ورزشی بانوان

اداره کل ورزش و جوانان 

 استان
61  

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا گواهینامه فوق 

دیپلم در یکی از رشته های تحصیلی گروه امور تربیت 

رشد و  –بدنی ) مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی 

تربیت بدنی و   –تربیت بدنی  -تکامل و یادگیری حرکتی

تربیت بدنی جانبازان و معلولین و   –علوم ورزشی 

فیزیولوژی ورزشی تربیت بدنی( و حصول تجارب 

 مندرج در جدول شرایط احراز

 * 
 (1سقز )

 (1قروه)
2 

مسئول امور تربیت 

 بدنی

اداره کل ورزش و جوانان 

 استان
61  

دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس و یا دکترا دارا بودن 

در یکی از رشته های تحصیلی :   مخابرات )کلیه گرایش 

ها ( ، مهندسی برق )الکترونیک (، کارشناس کاربردی 

مخابرات )سوئیچ ، انتقال (، مخابرات و الکترونیک 

دریائی، مهندسی مخابرات )اطالعات الکترونیک ( ، کنترل 

 و عالئم، مکاترونیک

 1 سنندج * *
 ارتباطکارشناس  

 ومخابرات
  62 اداره کل هواشناسی استان

دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس و یا دکترا 

در یکی از رشته های تحصیلی :   مهندسی کامپیوتر 

گرایش )نرم افزار ،سخت افزار ، معماری سیستم های 

کامپیوتر ، سیستمهای نرم افزاری ، هوش مصنوعی و 

رباتیک،  نظریه های محاسبات و الگوریتم ( ، انفوماتیک 

، کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم ، ، مهندسی سیستم 

  63 اداره کل هواشناسی استان کارشناس شبکه 1 سنندج * *



علوم کامپیوتر ، مهندسی صنایع گرایش ) برنامه ریزی 

و تحلیل سیستمها ، مدیریت سیستم و بهره وری ، 

برنامه ریزی و مدیریت تولید ، اتوماسیون ، تحقیق  در 

عملیات ، مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی ، 

 ITندسی و مه ITمهندسی سیستم (، مدیریت  

دارا بودن دانشنامه فوق لیسانس  یا دکترا  در یکی از 

رشته های تحصیلی :  هواشناسی ) کلیه گرایشها ، 

جغرافیای طبیعی، کامپیوتر ) نرم افزار ( ، فیزیک دریا با 

 گرایش هواشناسی ، فیزیک دریا با گرایش دینامیک ،

عمران با گرایش مهندسی سنجش از دور ، مهندسی 

محیط زیست با گرایش آلودگی هوا ، فیزیک با گرایش 

هواشناسی ، ریاضی کاربردی ،ریاضی محض، فیزیک 

 با گرایش حالت جامد ، شیمی محض و شیمی کاربردی

 1 سنندج * *

 هواشناس

)پیش بین 

هواشناسی 

 –سینوپتیکی 

 دینامیکی (

  64 هواشناسی استاناداره کل 

دارا بودن دانشنامه  فوق لیسانس  یا دکترا  در یکی از 

رشته های تحصیلی :  هواشناسی ) کلیه گرایشها ، 

جغرافیای طبیعی،کامپیوتر ) نرم افزار ( ، فیزیک دریا با 

گرایش هواشناسی ، فیزیک دریا با گرایش دینامیک، 

مهندسی عمران با گرایش مهندسی سنجش از راه دور ، 

محیط زیست با گرایش آلودگی هوا ، فیزیک با گرایش 

هواشناسی،  ریاضی کاربردی،ریاضی محض، فیزیک با 

 گرایش حالت جامد ، شیمی محض و شیمی کاربردی

 1 سنندج * *

 هواشناس

) پیش بین 

هواشناسی ماهواره 

ای ، راداری و پدیده 

 های جوی طوفانی (

  65 اداره کل هواشناسی استان

بودن دانشنامه  فوق لیسانس  یا دکترا  در یکی از دارا 

رشته های تحصیلی :  هواشناسی ) کلیه گرایشها ، 

جغرافیای طبیعی،کامپیوتر ) نرم افزار ( ، فیزیک دریا با 

گرایش هواشناسی ، فیزیک دریا با گرایش دینامیک، 

عمران با گرایش مهندسی سنجش از راه دور ، مهندسی 

ش آلودگی هوا ،فیزیک با گرایش محیط زیست با گرای

هواشناسی  ریاضی کاربردی،ریاضی محض، فیزیک با 

 گرایش حالت جامد ، شیمی محض و شیمی کاربردی

 1 سنندج * *

 هواشناس

)پیش بین 

هواشناسی 

کاربردی و مدیریت 

 بحران (

  66 اداره کل هواشناسی استان

دارا بودن دانشنامه  فوق لیسانس  یا دکترا  در یکی از 

، (رشته های تحصیلی :  هواشناسی ) کلیه گرایشها 

جغرافیای طبیعی،کامپیوتر ) نرم افزار ( ، فیزیک دریا با 

گرایش هواشناسی ، فیزیک دریا با گرایش دینامیک، 

عمران با گرایش مهندسی سنجش از راه دور ، مهندسی 

ا گرایش آلودگی هوا ،فیزیک با گرایش محیط زیست ب

هواشناسی  ریاضی کاربردی،ریاضی محض، فیزیک با 

 گرایش حالت جامد ، شیمی محض و شیمی کاربردی

 

 

 * 

 (1) یاسوکند بیجار

 (1بیجار )

 (1قروه )

 (1زرینه دیواندره )

 (2هزارکانیان دیواندره  )

 (1کامیاران  )

 (1دهگالن  )

 (1مریوان  )

 

1 

 هواشناس

) کارشناس 

 هواشناسی همدیدی

  67 اداره کل هواشناسی استان

دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس در یکی از 

رشته های : گروه امور اداری و مدیریت ) مدیریت 

مدیریت   –مدیریت صنعتی  –مدیریت اجرایی   -دولتی 

مدیریت   –مدیریت   –و برنامه ریزی آموزشی 

مدیریت خدمات اداری  –اقتصادیمدیریت   –بازرگانی 

مدیریت   –خدمات بازرگانی و اداری   –علوم اداری   –

معارف اسالمی و مدیریت با گرایشهای )   –سیستمها 

 مسئول دفتر 1 سنندج * *
اداره کل استاندارد و 

 تحقیقات صنعتی
68  



 مالی ، بازرگانی ، صنعتی ((

را در دارا بودن دانشنامه لیسانس، فوق لیسانس یا دکت

گروه امور فرهنگی)مدیریت   -1یکی از رشته های : 

امور فرهنگی ، برنامه ریزی امور فرهنگی، امور فرهنگی 

، فرهنگ و زبان های باستانی ایران ، فرهنگ و ارتباطات 

 ، زبان و ادبیات فارسی و زبان و ادبیات عرب( .

علوم ارتباطات اجتماعی ) روابط عمومی ( ،علوم  -2

ارتباطات اجتماعی ( ، علوم ارتباطات )  اجتماعی )

 روزنامه نگاری ( ، مدیریت دولتی .

 1 سنندج * *
کارشناس روابط 

 عمومی

اداره کل استاندارد و 

 تحقیقات صنعتی
61  

دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسا نس یا دکترا در 

یکی از رشته های : مهندسی کامپیوتر گرایش ) نرم 

  -معماری سیستمهای کامپیوتر -سخت افزار  -افزار

سیستمهای نرم افزاری (، انفورماتیک ،  مهندسی 

علوم کامپیوتر ،   مهندسی صنایع گرایش )  ، سیستم 

مدیریت سیستم و   –برنامه ریزی و تحلیل سیستمها 

برنامه ریزی و مدیریت تولید ( ، مدیریت   –بهره وری 

IT    مهندسی ،IT 

 1 سنندج * *

فناوری مدیر امور 

اطالعات)کارشناس 

فناوری اطالعات 

 وارتباطات(

اداره کل استاندارد و 

 تحقیقات صنعتی
71  

دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسا نس یا دکترا در 

یکی از رشته های : مهندسی کامپیوتر گرایش ) نرم 

  -معماری سیستمهای کامپیوتر -سخت افزار  -افزار

ورماتیک ،  مهندسی سیستمهای نرم افزاری (، انف

علوم کامپیوتر ،   مهندسی صنایع گرایش )  ، سیستم 

مدیریت سیستم و   –برنامه ریزی و تحلیل سیستمها 

برنامه ریزی و مدیریت تولید ( ، مدیریت   –بهره وری 

IT    مهندسی ،IT 

 1 سنندج * *

مدیر امور فناوری 

اطالعات)کارشناس 

پدافندغیرعامل 

 IT  وحفاظت اسناد

) 

اداره کل استاندارد و 

 تحقیقات صنعتی
71  

دارا بودن دانشنامه لیسانس، قوق لیسانس یا دکترا در 

یکی از رشته های تحصیلی : مهندسی مکانیـک ، 

مهندسی عمران ، شیمی پلیمر ، میکروبیولوژی  ، صنایع 

 غذایی .

 5 سنندج * *
کارشناس امور 

 استاندارد

اداره کل استاندارد و 

 صنعتیتحقیقات 
72  

دارا بودن دانشنامه لیسانس،  فوق لیسانس یا دکترا در 

 رشته های تحصیلی صنایع غذایی ، شیمی کاربردی
 * 

 (1مریوان )

 (1سروآباد)

 (1بیجار)

 (1قروه)

 (1دهگالن )

 (1سقز)

 

6 

کارشناس امور 

استاندارد وتحقیقات 

 صنعتی

اداره کل استاندارد و 

 تحقیقات صنعتی
73  

دانشنامه لیسانس، قوق لیسانس یا دکترا در دارا بودن 

یکی از رشته های تحصیلی : مهندسی مکانیـک ، 

مهندسی عمران ، شیمی پلیمر ، میکروبیولوژی  ، صنایع 

 غذایی .

 1 سنندج * *

کارشناس امور 

استاندارد 

)کارشناس نظارت 

برکیفیت کاالهای 

 صادراتی(

اداره کل استاندارد و 

 تحقیقات صنعتی
74  

دارابودن دانشنامه دکترا ، فوق لیسانس یا لیسانس در 

یکی از رشته های گروه علوم تربیتی)مدیریت و برنامه 

ریزی آموزشی،  برنامه ریزی آموزشی،  تکنولوزی 

آموزشی (و رشته های تحصیلی ) مدیریت آموزش 

 عالی( ، مــــدیریت ) منابع انسانی (.

 

 1 سنندج * *
کارشناس امور 

 آموزشی

اداره کل استاندارد و 

 تحقیقات صنعتی
75  

دارابودن دانشنامه ،دکترا ، فوق لیسانس یا لیسانس در  کارشناس امور  1 سنندج * * اداره کل استاندارد و  76  



یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت شامل 

مدیریت  –مدیریت اجرایی –رشته های : مدیریت دولتی 

 –مدیریت اقتصادی   -مدیریت بازرگانی  –صنعتی 

امور اداری –ستمها مدیریت سی –مدیریت خدمات اداری 

معارف  –خدمات بازرگانی و اداری  -و مدیریت 

اسالمی و مدیریت با گرایشهای ) مالی، بازرگانی ، 

 صنعتی ( .

 تحقیقات صنعتی اداری

دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس یا دکترا در 

حقوق ، حقوق جزا و جرم شناسی، یکی از رشته های : 

فقه و حقوق اسالمی، فقه و حقوق خصوصی ، معارف 

اسالمی و حقوق، حقوق خصوصی،  حقوق کیفری و 

جرم شناسی، علوم قضایی، علوم جزا و جرم شناسی ، 

حقوق بین الملل ، علوم اسالمی ) حقوق اسالمی ، کیفر و 

جرم شناسی ، فقه و مباحث حقوق اسالمی( ، حقوق 

 اسالمی.
 

 1 سنندج * *
کارشناس امور 

 حقوقی

اداره کل استاندارد و 

 تحقیقات صنعتی
77  

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در یکی از رشته 

های دامپزشکی وحصول تجارب الزم طبق جدول 

 شرایط احراز .

 * 

( ،   1( ،  دیواندره)1( ، ،سقز)1بانه)

( 1( ، کامیاران)1( ، قروه)2بیجار )

( ، سنندج 2( ، سروآباد)2مریوان)، 

(2) 

 

13 
 کاردان دامپزشکی

اداره کل دامپزشکی 

 استان

 
78  

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در یکی از رشته 

های دامپزشکی وحصول تجارب الزم طبق جدول 

 شرایط احراز .
 1 بانه * 

کاردان 

دامپزشکی)کاردان 

کنترل بهداشتی 

 اماکن دامی(

دامپزشکی اداره کل 

 استان

 
71  

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در یکی از رشته 

های دامپزشکی،  علوم آزمایشگاهی دامپزشکی 

 وحصول تجارب الزم طبق جدول شرایط احراز .

 * 

(، 1( ،دیواندره)1(، ،سقز)1بانه)

 (،1(، کامیاران)1،بیجار)

 (1،سروآباد)

 

6 

کاردان 

دامپزشکی)کارشنا

س بهداشت گوشت 

) 

اداره کل دامپزشکی 

 استان

 
81  

دارا بودن لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته 

های دامپزشکی،  علوم آزمایشگاهی دامپزشکی 

 وحصول تجارب الزم طبق جدول شرایط احراز.

* * 
( ، 1( ، مریوان )1( ،  بیجار)1سقز)

 (1سنندج)

 

4 

کارشناس 

 آزمایشگاه

اداره کل دامپزشکی 

 استان

 
81  

مدرک تحصیلی دکتری در رشته دامپزشکی  دارا بودن

 وحصول تجارب الزم طبق جدول شرایط احراز .
* * 

(، کامیاران 1( ، ،بیجار)1دیواندره)

 (2(  ، ، قروه )1( ،مریوان)1)
 

 

6 

دامپزشک)کارشنا

س مبارزه 

 بابیماریها(

اداره کل دامپزشکی 

 استان

 
82  

دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری در رشته دامپزشکی 

 وحصول تجارب الزم طبق جدول شرایط احراز
 1 قروه * *

دامپزشک)کارشنا

 س درمانگاها(

اداره کل دامپزشکی 

 استان

 
83  

دارا بودن مدرک تحصیلی دکترا در رشته پزشکی 

 عمومی و حصول تجارب الزم طبق جدول شرایط احراز
 ٭ ٭

( ، 1( ، قروه)2( ، سقز)2سنندج)

 (1( ، بیجار )1مریوان)
  84 اداره کل انتقال خون پزشک 7

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا لیسانس در یکی 

از رشته های پرستاری ، علوم آزمایشگاهی و 

میکروبیولوژی و حصول تجارب الزم طبق جدول 

 شرایط احراز

 1 بیجار ٭ ٭

مسئول امور انتقال 

خون )کاردان امور 

 انتقال خون (

  85 اداره کل انتقال خون

مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا لیسانس در یکی دارابودن 

از رشته های روانشناسی، حقوق و علوم سیاسی و 

 حصول تجارب الزم طبق شرایط احراز
  86 اداره کل انتقال خون مامور حراست 1 سقز ٭ ٭

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا لیسانس دریکی 

 –ازرشته های اموراداری و مدیریت )مدیریت پرسنلی
  87 اداره کل انتقال خون کارگزین 1 سنندج ٭ ٭



مدیریت  –مدیریت خدمات اداری –مدیریت اداری

آموزشی(، اقتصاد، امورمالی وحسابداری وحصول 

 تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز

دارا بودن مدرک تحصیلی دکترا در رشته پزشکی 

عمومی و طی دوره تخصصی و حصول تجارب الزم 

 احرازطبق جدول شرایط 

* * 
 سنندج

 مریوان
 پزشک 2

اداره کل پزشکی قانونی 

 استان
88  

دارا بودن مدرک تحصیلی دکترای تخصصی در رشته 

روانپزشکی و طی دوره تخصصی و حصول تجارب 

 الزم طبق جدول شرایط احراز

 پزشک 1 سنندج * *
اداره کل پزشکی قانونی 

 استان
81  

در یکی از دارا بودن  دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس 

رشته های گروه امورمالی وحسابداری) حسابداری( 

واموراداری ومدیریت) مدیریت بازرگانی ، مدیریت 

صنعتی (، اقتصاد) اقتصاد بازرگانی، اقتصاد نظری (و 

و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط  حقوق

 احراز

 * 

(  ، سقز  3( ، بیجار )15سنندج )

، ( 1( ، کامیاران )2(، قروه )2)

 (1( ،  سروآباد )1دهگالن  )

25 
مامور تشخیص  

 مالیات

اداره کل امور مالیاتی 

 استان
11  

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از 

رشته های  تحصیلی مهندسی  کامپیوتر گرایش )نرم 

سخت افزار( ، انفورماتیک ، مهندسی سیستم ،   -افزار 

 ITعلوم کامپیوتر ، مهندسی 

 

 کارشناس شبکه 1 سنندج * 
اداره کل امور مالیاتی 

 استان
11  

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس یا 

دکترا در یکی از رشته های تحصیلی گروه حقوق شامل 

: حقوق ، حقوق جزا و جرم شناسی ، حقوق کیفری و 

جرم شناسی ، علوم قضایی، علوم جزا و جرم شناسی ، 

اسالمی، فقه و حقوق خصوصی ، فقـــه و حقوق 

معارف اسالمی و حقـــوق، حقوق خصوصی ، حقوق 

» عمومی ، حقوق کنسولی ، الهیات و معارف اسالمی 

، حقوق بین الملل ، علوم « فقه و مبانی حقوق اسالمی 

  -کیفر و جرم شناسی  -اســـــالمی ) حقوق اسالمی 

 فقه و مباحث حقوق اسالمی ( ، حقوق اسالمی

 کارشناس حقوقی 1 سنندج * 
اداره کل تبلیغات اسالمی 

 استان
12  

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس یا 

دکترا در یکی از رشته های تحصیلی گروه معارف 

  -معارف اسالمی –اسالمی ) الهیات و معارف اسالمی 

فرهنگ و  –علوم قرآنی و حدیث  -فقه و مذاهب اسالمی 

معارف اسالمی و  –علوم و حدیث  –معارف اسالمی 

علوم  –فلسفه و حکمت اسالمی   –تبلیغ علوم اسالمی 

  –دین شناسی  –معارف اسالمی و مدیریت  –قرآنی 

معارف اسالمی و  –معارف اسالمی و علوم سیاسی 

مدرسی معارف   -اندیشه سیاسی در اسالم  –اقتصاد 

ش پژوه –مدرسی الهیات و معارف اسالمی   –اسالمی 

حقوق  –تربیت ( ، گروه حقوق ) حقوق  –عرفان اسالمی 

علوم جزا و  –علوم قضایی  –جزا و جرم شناسی 

فقه و حقوق   –فقه و حقوق اسالمی  –جــــرم شناسی 

حقــــوق  –معارف اسالمی و حقوق  –خصوصی 

  –حقوق کنسولی   –حقوق عمومی   –خصوصی 

الهیات و معارف اسالمی ) فقه و مبانی حقوق اسالمی (، 

کیفر   -حقوق بین الملل ، علوم اسالمی ) حقوق اسالمی 

فقه و مباحث حقوق اسالمی ( ، حقوق  –و جرم شناسی 

 1 سنندج * 

کارشناس امور 

 دینی

 س امور)کارشنا

 مبلغین(

اداره کل تبلیغات اسالمی 

 استان
13  



 2اسالمی ،  مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ، سطح 

 علوم حوزه وی و باالتر

 

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس یا 

دکترا در یکی از رشته های تحصیلی گروه معارف 

  -معارف اسالمی –اسالمی ) الهیات و معارف اسالمی 

فرهنگ و  –علوم قرآنی و حدیث  -فقه و مذاهب اسالمی 

معارف اسالمی و  –علوم و حدیث  –معارف اسالمی 

علوم  –فلسفه و حکمت اسالمی   –تبلیغ علوم اسالمی 

  –دین شناسی  –معارف اسالمی و مدیریت  –قرآنی 

معارف اسالمی و  –معارف اسالمی و علوم سیاسی 

مدرسی معارف   -اندیشه سیاسی در اسالم  –اقتصاد 

ش پژوه –مدرسی الهیات و معارف اسالمی   –اسالمی 

حقوق  –تربیت ( ، گروه حقوق ) حقوق  –عرفان اسالمی 

علوم جزا و  –علوم قضایی  –جزا و جرم شناسی 

فقه و حقوق   –فقه و حقوق اسالمی  –جــــرم شناسی 

حقــــوق  –معارف اسالمی و حقوق  –خصوصی 

  –حقوق کنسولی   –حقوق عمومی   –خصوصی 

وق اسالمی (، الهیات و معارف اسالمی ) فقه و مبانی حق

کیفر   -حقوق بین الملل ، علوم اسالمی ) حقوق اسالمی 

فقه و مباحث حقوق اسالمی ( ، حقوق  –و جرم شناسی 

 2اسالمی ،  مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ، سطح 

 علوم حوزه وی و باالتر

 

 1 سنندج * 

کارشناس امور 

 دینی

) کارشناس امور 

 مساجد(

اداره کل تبلیغات اسالمی 

 استان
14  

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس یا 

دکترا در یکی از رشته های تحصیلی گروه معارف 

  -معارف اسالمی –اسالمی ) الهیات و معارف اسالمی 

فرهنگ و  –علوم قرآنی و حدیث  -فقه و مذاهب اسالمی 

معارف اسالمی و  –علوم و حدیث  –معارف اسالمی 

علوم  –فلسفه و حکمت اسالمی   –تبلیغ علوم اسالمی 

  –دین شناسی  –معارف اسالمی و مدیریت  –قرآنی 

معارف اسالمی و  –معارف اسالمی و علوم سیاسی 

مدرسی معارف   -اندیشه سیاسی در اسالم  –اقتصاد 

پژوهش  –مدرسی الهیات و معارف اسالمی   –اسالمی 

ق حقو –تربیت ( ، گروه حقوق ) حقوق  –عرفان اسالمی 

علوم جزا و  –علوم قضایی  –جزا و جرم شناسی 

فقه و حقوق   –فقه و حقوق اسالمی  –جــــرم شناسی 

حقــــوق  –معارف اسالمی و حقوق  –خصوصی 

  –حقوق کنسولی   –حقوق عمومی   –خصوصی 

الهیات و معارف اسالمی ) فقه و مبانی حقوق اسالمی (، 

کیفر   -اسالمی حقوق بین الملل ، علوم اسالمی ) حقوق 

فقه و مباحث حقوق اسالمی ( ، حقوق  –و جرم شناسی 

 2اسالمی ،  مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ، سطح 

 علوم حوزه وی و باالتر

 

 1 سنندج * 

کارشناس امور 

 دینی

)کارشناس فرق و 

 مذاهب (

اداره کل تبلیغات اسالمی 

 استان
15  

یا دارا بودن مدرک تحصیلی دکترا ، فوق لیسانس 

لیسانس در یکی از رشته های گروه امور فرهنگی ) 

امور فرهنگی ، فرهنگ و زبانهای باستانی ایران ، فرهنگ 

 * 
 نفر( 2سنندج)

 نفر(1سروآباد)
3 

کارشناس امور 

 فرهنگی

اداره کل تبلیغات اسالمی 

 استان
16  



و ارتباطات ، مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی امور 

فرهنگی ، زبان و ادبیات فارسی ، زبان و ادبیات عرب ( ، 

گروه علوم اجتماعی ) جامعـــــه شناسی ، علوم 

، خدمات اجتماعی ، مردم شناسی ، جمعیت اجتماعی 

شناسی ، ارتباطات اجتمـــــاعی ، روابط عمومی ، 

تحقیق در ارتباطات اجتماعی ، پژوهشگری علوم 

اجتمــــاعی و برنامه ریزی علوم اجتماعی (، تاریخ ، 

دین شناسی ، الهیات و معارف اسالمی )تاریخ و تمدن 

لی ، علوم سیاسی و ملل اسالمی ( ،زبان خارجی بین المل

روابط بین المللی ، ادبیات فارسی ، فلسفه ، روانشناسی 

،  تاریخ ، جعفرافیا ، علوم اجتماعی و الهیات و معارف 

 علوم حوزه وی و باالتر 2اسالمی ، سطح 

 

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس یا 

دکترا در یکی از رشته های تحصیلی گروه معارف 

  -معارف اسالمی –اسالمی ) الهیات و معارف اسالمی 

فرهنگ و  –علوم قرآنی و حدیث  -فقه و مذاهب اسالمی 

معارف اسالمی و  –علوم و حدیث  –معارف اسالمی 

علوم  –و حکمت اسالمی فلسفه   –تبلیغ علوم اسالمی 

  –دین شناسی  –معارف اسالمی و مدیریت  –قرآنی 

معارف اسالمی و  –معارف اسالمی و علوم سیاسی 

مدرسی معارف   -اندیشه سیاسی در اسالم  –اقتصاد 

پژوهش  –مدرسی الهیات و معارف اسالمی   –اسالمی 

حقوق  –تربیت ( ، گروه حقوق ) حقوق  –عرفان اسالمی 

علوم جزا و  –علوم قضایی  –جرم شناسی جزا و 

فقه و حقوق   –فقه و حقوق اسالمی  –جــــرم شناسی 

حقــــوق  –معارف اسالمی و حقوق  –خصوصی 

  –حقوق کنسولی   –حقوق عمومی   –خصوصی 

الهیات و معارف اسالمی ) فقه و مبانی حقوق اسالمی (، 

کیفر   -حقوق بین الملل ، علوم اسالمی ) حقوق اسالمی 

فقه و مباحث حقوق اسالمی ( ، حقوق  –و جرم شناسی 

 2اسالمی ،  مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ، سطح 

 علوم حوزه وی و باالتر

 

 * 

 نفر(1بانه)

 نفر(1مریوان) 

 نفر( 1بیجار)

3 

کارشناس امور 

دینی)کارشناس 

تشکلهای دینی 

 وانجمنهای اسالمی(

 

اداره کل تبلیغات اسالمی 

 استان
17  

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس یا 

دکترا در یکی از رشته های تحصیلی گروه معارف 

  -معارف اسالمی –اسالمی ) الهیات و معارف اسالمی 

فرهنگ و  –علوم قرآنی و حدیث  -فقه و مذاهب اسالمی 

معارف اسالمی و  –علوم و حدیث  –معارف اسالمی 

علوم  –و حکمت اسالمی فلسفه   –تبلیغ علوم اسالمی 

  –دین شناسی  –معارف اسالمی و مدیریت  –قرآنی 

معارف اسالمی و  –معارف اسالمی و علوم سیاسی 

مدرسی معارف   -اندیشه سیاسی در اسالم  –اقتصاد 

پژوهش  –مدرسی الهیات و معارف اسالمی   –اسالمی 

حقوق  –تربیت ( ، گروه حقوق ) حقوق  –عرفان اسالمی 

علوم جزا و  –علوم قضایی  –جرم شناسی جزا و 

فقه و حقوق   –فقه و حقوق اسالمی  –جــــرم شناسی 

حقــــوق  –معارف اسالمی و حقوق  –خصوصی 

 * 
 سنندج

 
1 

کارشناس امور 

دینی) کاردان امور 

 قرآنی(

اداره کل تبلیغات اسالمی 

 استان
18  



  –حقوق کنسولی   –حقوق عمومی   –خصوصی 

الهیات و معارف اسالمی ) فقه و مبانی حقوق اسالمی (، 

کیفر   -حقوق بین الملل ، علوم اسالمی ) حقوق اسالمی 

فقه و مباحث حقوق اسالمی ( ، حقوق  –و جرم شناسی 

 2اسالمی ،  مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ، سطح 

 علوم حوزه وی و باالتر

 

فوق لیسانس یا لیسانس در  یا دارا بودن مدرک دکترا

یک از رشته های تحصیلی مهندسی کامپیوتـر گـــرایش 

 –معماری سیسمتهای کامپیوتر  –) نرم افزار 

  -هوش مصنوعی و رباتیک  –سیسمتهای  نرم افزاری 

 ،انفورماتیک  ( ،نظریه های محاسبات و اگوریتم 

 ،کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم  ،مهندسی سیستم 

صنایع گرایش ) برنامه ریزی و تحلیل  یدسمهن

برنامه  –مدیریت سیستم و بهره وری  –سیسمتها 

تحقیق در   –اتوماسیون   –ریزی و مدیریت تولید 

 یمهندس ،علوم کامپیوتر ،  ( مهندسی سیستم  -عملیات

 ، ITمدیریت  ،سیستم های اقتصادی و اجتماعی 

دی ، ریاضی ، آمار و کامپیوتر ، آمار کاربر ITهندسیم

و علوم کامپیوتر ، تجزیه و تحلیل سیستمها ، مدیریت 

 –تحقیق در عملیات   –گرایش ) مدیریت سیستمها 

مدیریت تولید عملیات ( ، مدیریت سیستم و بهره وری ، 

 برنامه ریزی و تحلیل سیستمها ، فیزیک ، ریاضی

 

 

 1 سنندج * 
کارشناس تحلیلگر 

 سیستم

 اداره کل تبلیغات اسالمی

 استان
11  

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از 

رشته های گروه امور اداری و مدیریت ) مدیریت دولتی 

، مدیریت اجرایی ، مدیریت صنعتی ، مدیریت و برنامه 

ریزی آمــــــوزشی ، مدیریت ، مدیریت بیمه ، مدیریت 

بازرگانی ، مدیریت اقتصادی ، مدیریت پرسنلی ، 

ت سیستم و بهره وری ، مدیریت آموزش ، مدیری

مدیریت اداری ، مدیریت خدمات اداری ، علوم اداری ، 

امــــــور اداری و مدیریت ، مدیریت رفاه ، خدمات 

بازرگانی و اداری ، بازرگانی ، مدیریت سیستمها ، 

  -معارف اسالمی و مدیریت با گرایشهای )مالی 

اری ) امور اداری بازرگانی ، صنعتی( ، گروه خدمات اد

و کارگزینی ، کمک متخصص خدمات اداری ، امور 

اداری و پرسنلی ، خدمات اداری ، آیین نگارش نامه های 

اداری ، امور دفتری و ماشین نویسی ، امور دبیرخانه و 

بایگانی ، کاربرد رایانه در امور اداری ( ، علوم اجتماعی 

ق ، حقوق ، روانشناسی و حصول تجارت مربوط طب

جدول شرایط احراز سایر شرایط : آشنایی نرم 

افزارهای تایپ ومکاتبات ونرم افزارهای اداری وداشتن 

طی دوره آموزشی مربوط  ICDLمهارتهای هفت گانه 

در زمینه : برقراری ارتباطات و روابط عمومی و 

 گزارش نویسی

 

 1 سنندج * 

 مسئول دفتر

)کارشناس روابط 

 عمومی(

اسالمی اداره کل تبلیغات 

 استان
111  

دار بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از  کارشناس امور  1 سنندج *  اداره کل تبلیغات اسالمی  111  



رشته های گروه امور اداری و مدیریت ) مدیرت دولتی ، 

مدیریت اجرایی ، مدیریت صنعتی ، مدیریت و برنامه 

ریزی آموزشی ، مدیریت ، مدیریت بیمه ، مدیریت 

بازرگانی ، مدیریت اقتصادی ، مدیریت پرسنلی ، 

سیستم و بهره وری ، مدیریت آموزشی ، مدیریت 

مدیریت اداری ، مدیریت خدمات اداری ، علوم اداری، 

امور اداری و مدیریت ، مدیریت رفاه ، خدمات بازرگانی 

و اداری ، بازرگانی ، مدیریت سیستمها ، معارف 

  -بازرگانی   -اسالمی و مدیریت با گرایشهای ) مالی 

اقتصاد ، برنامه ریزی  صنعتی (  (، ،مهندسی صنایع ، 

 آموزشی

 

 استان اداری

فوق لیسانس یا  –دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس 

دکترا در یکی از رشته های تحصیلی گروه معارف 

معارف اسالمی  –اسالمی ) الهیات و معارف اسالمی 

فرهنگ و  –علوم قرآنی و حدیث  -فقه و مذاهب اسالمی 

معارف اسالمی و  –علوم و حدیث  –معارف اسالمی 

علوم  –فلسفه و حکمت اسالمی  –تبلیغ علوم اسالمی 

 –دین شناسی  –معارف اسالمی و مدیریت –قرآنی 

معارف اسالمی و  –معارف اسالمی و علوم سیاسی 

سیاسی در اسالم ، مدرس معارف اندیشه  –اقتصاد 

پژوهش  –مدرس الهیات و معارف اسالمی  –اسالمی 

حقوق  –تربیت ( گروه حقوق ) حقوق  –عرفان اسالمی 

علوم جزا و  –علوم قضایی  –جزا و جرم شناسی 

فقه و حقوق  –فقه و حقوق اسالمی  –جــــرم شناسی 

حقــــوق  –معارف اسالمی و حقوق  –خصوصی 

الهیات  –حقوق کنسولی  –قوق عمومی ح –خصوصی 

و معارف اسالمی ) فقه و مبانی حقوق اسالمی ( حقوق 

کیفر و  -علوم اسالمی ) حقوق اسالمی  –بین الملل 

فقه و مباحث حقوق اسالمی ( حقوق  –جرم شناسی 

 2اسالمی ،  مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ، سطح 

 علوم حوزه وی و باالتر

 * 
 نفر(1دهگالن)

 نفر(1سروآباد)
2 

کارشناس امور 

 دینی

اداره کل تبلیغات اسالمی 

 استان
112  

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس یا 

های تحصیلی روانشناسی  دکترا در یکی از رشته

عمومی ، روانشناسی بالینی، روانشناسی تربیتی، 

مشاوره و راهنمایی )راهنمای مشاور(، کودکان 

گیری و  مانده ذهنی( ، سنجش و اندازه )عقباستتثنایی 

سنجی ، علوم تربیتی )آموزش و پرورش کودکان  روان

مانده ذهنی( ، روانشناسی سالمت ، روانشناسی  عقب

شخصیت ، روانپزشک ، کاردرمانی با گرایش روانی ، 

پزشک عمومی و حصول تجارب مربوطه طبق جدول 

 شرایط احراز

* * 

 

 (14سنندج) 

 (1سروآباد) 

 1مریوان 

 1بانه 

 

 

17 

کارشناس امور 

 روانی

) کارشناس 

 روانشناسی (

  113 اداره کل بهزیستی استان

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس یا 

های تحصیلی روانشناسی  دکترا در یکی از رشته

عمومی ، روانشناسی بالینی، روانشناسی تربیتی، 

کودکان مشاوره و راهنمایی )راهنمای مشاور(، 

گیری و  مانده ذهنی( ، سنجش و اندازه استتثنایی )عقب

سنجی ، علوم تربیتی )آموزش و پرورش کودکان  روان 

 1 1سنندج  * *

کارشناس امور 

 روانی

) کارشناس 

ارزشیابی حرفه ای 

) 

  114 اداره کل بهزیستی استان



مانده ذهنی( ، روانشناسی سالمت ، روانشناسی  عقب

شخصیت ، روانپزشک ، کاردرمانی با گرایش روانی ، 

پزشک عمومی و حصول تجارب مربوطه طبق جدول 

 شرایط احراز

دارا بودن مدرک تحصیلی  لیسانس، فوق لیسانس یا 

گروه   -1های تحصیلی:  دکتری در یکی از رشته

روانشناسی )روانشناسی عمومی ، روانشناسی بالینی ، 

سنجش و روانشناسی تربیتی ، مشاوره و راهنمایی، 

  -2( گیری و روانسنجی، روانشناسی شخصیت اندازه

مددکار اجتماعی، علوم اجتماعی )خدمات اجتماعی( ، 

های زن و  مطالعات خانواده ، مطالعات زنان )گرایش

خانواده ، حقوق زن در اسالم و تاریخ زنان( و حصول 

 تجارب مربوطه طبق جدول شرایط احراز.

* * 

 (14سنندج) 

 (1بانه) 

 (1سروآباد) 

 (1مریوان )

17 

 مددکاراجتماعی

) کارشناس 

 مددکاری (

  115 اداره کل بهزیستی استان

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس یا 

 های تحصیلی: دکترا  یا همطراز در یکی از رشته

گروه روانشناسی )روانشناسی عمومی ، رواشناسی   -1

راهنمایی ، بالینی، روانشناسی تربیتی ، مشاوره و 

گیری و روانسنجی ،  روانشناسی ، سنجش و اندازه

 (روانشناسی شخصیت

های: )خدمات اجتماعی ،   علوم اجتماعی با گرایش   -2

شناسی ،  گری،  مردم  ریزی اجتماعی ، پژوهش برنامه

های اجتماعی  شناسی( ، آسیب شناسی ، جامعه جمعیت

)آموزش و )گرایش پیشگیری از اعتیاد( ، علوم تربیتی 

پرورش کودکان استثنایی ، آموزش و پرورش دبستانی 

های: )مدیریت  دبستانی ( ، علوم تربیتی با گرایش و پیش

ریزی آموزشی ، رشد و پرورش کودکان  و برنامه

دبستانی ، رشد و پرورش کودکان عادی،  کودکان  پیش

با نیازهای ویژه(، مطالعات خانواده ، مددکاری اجتماعی 

توانبخشی ، آموزش و پرورش کودکان  ، مدیریت

مانده ذهنی، روانشناس بالینی و روانشناسی  عقب

کودکان استثنایی، روانشناسی سالمت )گرایش سالمت(، 

های زن و خانواده ، حقوق زن در  مطالعات زنان )گرایش

اسالم و تاریخ زنان( ، مشاوره )گرایش خانواده(،  

اپی و  کاردرمانی و ریزی رفاه اجتماعی،  فیزیوتر برنامه

ارتوپدی فنی ، پزشک عمومی، روانشناسی شخصیت ، 

اصالح و تربیت و حصول تجارب مربوطه طبق جدول 

 شرایط احراز.

* * 

 (2بانه) 

 (1بیجار )

 (1سروآباد)

 (1دهگالن )

5 

کارشناس امور 

بهزیستی 

)کارشناس امور 

 معلولین(

  116 اداره کل بهزیستی استان

لیسانس ، فوق لیسانس یا  دارا بودن مدرک تحصیلی

 های تحصیلی: دکترا  یا همطراز در یکی از رشته

گروه روانشناسی )روانشناسی عمومی ، رواشناسی   -1

بالینی، روانشناسی تربیتی ، مشاوره و راهنمایی ، 

سنجی  ،  گیری و روان  روانشناسی ، سنجش و اندازه

 (روانشناسی شخصیت

های: )خدمات اجتماعی ،   علوم اجتماعی با گرایش   -2

شناسی ،  گری،  مردم  ریزی اجتماعی ، پژوهش برنامه

های اجتماعی  شناسی( ، آسیب شناسی ، جامعه جمعیت

)گرایش پیشگیری از اعتیاد( ، علوم تربیتی )آموزش و 

پرورش کودکان استثنایی ، آموزش و پرورش دبستانی 

* * 
 2سنندج 

 
2 

کارشناس امور 

بهزیستی 

)کارشناس شبه 

 خانواده(

  117 اداره کل بهزیستی استان



های: )مدیریت  علوم تربیتی با گرایش دبستانی ( ، و پیش

ریزی آموزشی ، رشد و پرورش کودکان  و برنامه

دبستانی ، رشد و پرورش کودکان عادی،  کودکان  پیش

با نیازهای ویژه(، مطالعات خانواده ، مددکاری اجتماعی 

، مدیریت توانبخشی ، آموزش و پرورش کودکان 

ناسی مانده ذهنی، روانشناس بالینی و روانش عقب

کودکان استثنایی، روانشناسی سالمت )گرایش سالمت(، 

های زن و خانواده ، حقوق زن در  مطالعات زنان )گرایش

اسالم و تاریخ زنان( ، مشاوره )گرایش خانواده(،  

ریزی رفاه اجتماعی،  فیزیوتراپی و  کاردرمانی و  برنامه

ارتوپدی فنی ، پزشک عمومی، روانشناسی شخصیت ، 

ربیت و حصول تجارب مربوطه طبق جدول اصالح و ت

 شرایط احراز.

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس،  فوق لیسانس یا 

 های تحصیلی: دکترا  یا همطراز در یکی از رشته

رواشناسی  گروه روانشناسی )روانشناسی عمومی ،  -1

بالینی، روانشناسی تربیتی ، مشاوره و راهنمایی ، 

سنجی  ،  گیری و روان  روانشناسی ، سنجش و اندازه

 روانشناسی شخصیت

های: )خدمات اجتماعی ،   علوم اجتماعی با گرایش   -2

شناسی ،  گری،  مردم  ریزی اجتماعی ، پژوهش برنامه

اجتماعی های  شناسی( ، آسیب شناسی ، جامعه جمعیت

)گرایش پیشگیری از اعتیاد( ، علوم تربیتی )آموزش و 

پرورش کودکان استثنایی ، آموزش و پرورش دبستانی 

های: )مدیریت  دبستانی ( ، علوم تربیتی با گرایش و پیش

ریزی آموزشی ، رشد و پرورش کودکان  و برنامه

دبستانی ، رشد و پرورش کودکان عادی،  کودکان  پیش

یژه(، مطالعات خانواده ، مددکاری اجتماعی با نیازهای و

، مدیریت توانبخشی ، آموزش و پرورش کودکان 

مانده ذهنی، روانشناس بالینی و روانشناسی  عقب

کودکان استثنایی، روانشناسی سالمت )گرایش سالمت(، 

های زن و خانواده ، حقوق زن در  مطالعات زنان )گرایش

یش خانواده(،  اسالم و تاریخ زنان( ، مشاوره )گرا

ریزی رفاه اجتماعی،  فیزیوتراپی و  کاردرمانی و  برنامه

ارتوپدی فنی ، پزشک عمومی، روانشناسی شخصیت ، 

اصالح و تربیت و حصول تجارب مربوطه طبق جدول 

 شرایط احراز.

* * 
 سنندج

 
2 

کارشناس امور 

بهزیستی 

)کارشناس زنان و 

 خانواده(

  118 اداره کل بهزیستی استان

بودن مدرک تحصیلی لیسانس،  فوق لیسانس یا دارا 

 های تحصیلی: دکترا  یا همطراز در یکی از رشته

گروه روانشناسی )روانشناسی عمومی ، رواشناسی   -1

بالینی، روانشناسی تربیتی ، مشاوره و راهنمایی ، 

سنجی  ،  گیری و روان  روانشناسی ، سنجش و اندازه

 روانشناسی شخصیت

های: )خدمات اجتماعی ،   عی با گرایشعلوم اجتما   -2

شناسی ،  گری،  مردم  ریزی اجتماعی ، پژوهش برنامه

های اجتماعی  شناسی( ، آسیب شناسی ، جامعه جمعیت

)گرایش پیشگیری از اعتیاد( ، علوم تربیتی )آموزش و 

پرورش کودکان استثنایی ، آموزش و پرورش دبستانی 

 1 دهگالن * *

کارشناس امور 

بهزیستی 

)کارشناس 

 مشارکتهای مردمی(

  111 اداره کل بهزیستی استان



های: )مدیریت  گرایش دبستانی ( ، علوم تربیتی با و پیش

ریزی آموزشی ، رشد و پرورش کودکان  و برنامه

دبستانی ، رشد و پرورش کودکان عادی،  کودکان  پیش

با نیازهای ویژه(، مطالعات خانواده ، مددکاری اجتماعی 

، مدیریت توانبخشی ، آموزش و پرورش کودکان 

مانده ذهنی، روانشناس بالینی و روانشناسی  عقب

ثنایی، روانشناسی سالمت )گرایش سالمت(، کودکان است

های زن و خانواده ، حقوق زن در  مطالعات زنان )گرایش

اسالم و تاریخ زنان( ، مشاوره )گرایش خانواده(،  

ریزی رفاه اجتماعی،  فیزیوتراپی و  کاردرمانی و  برنامه

ارتوپدی فنی ، پزشک عمومی، روانشناسی شخصیت ، 

رب مربوطه طبق جدول اصالح و تربیت و حصول تجا

 شرایط احراز.

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس یا 

 های تحصیلی: دکترا  یا همطراز در یکی از رشته

گروه روانشناسی )روانشناسی عمومی ، رواشناسی   -1

بالینی، روانشناسی تربیتی ، مشاوره و راهنمایی ، 

سنجی  ،  گیری و روان  روانشناسی ، سنجش و اندازه

 روانشناسی شخصیت

های: )خدمات اجتماعی ،   علوم اجتماعی با گرایش   -2

شناسی ،  گری،  مردم  ریزی اجتماعی ، پژوهش برنامه

های اجتماعی  شناسی( ، آسیب شناسی ، جامعه جمعیت

رایش پیشگیری از اعتیاد( ، علوم تربیتی )آموزش و )گ

پرورش کودکان استثنایی ، آموزش و پرورش دبستانی 

های: )مدیریت  دبستانی ( ، علوم تربیتی با گرایش و پیش

ریزی آموزشی ، رشد و پرورش کودکان  و برنامه

دبستانی ، رشد و پرورش کودکان عادی،  کودکان  پیش

عات خانواده ، مددکاری اجتماعی با نیازهای ویژه(، مطال

، مدیریت توانبخشی ، آموزش و پرورش کودکان 

مانده ذهنی، روانشناس بالینی و روانشناسی  عقب

کودکان استثنایی، روانشناسی سالمت )گرایش سالمت(، 

های زن و خانواده ، حقوق زن در  مطالعات زنان )گرایش

(،  اسالم و تاریخ زنان( ، مشاوره )گرایش خانواده

ریزی رفاه اجتماعی،  فیزیوتراپی و  کاردرمانی و  برنامه

ارتوپدی فنی ، پزشک عمومی، روانشناسی شخصیت ، 

اصالح و تربیت و حصول تجارب مربوطه طبق جدول 

 شرایط احراز.

 1 سنندج * *

کارشناس 

اموربهزیستی)کار

شناس کودکان و 

 نوجوانان(

  111 اداره کل بهزیستی استان

تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس یا دارا بودن مدرک 

 های تحصیلی: دکترا  یا همطراز در یکی از رشته

گروه روانشناسی )روانشناسی عمومی ، رواشناسی   -1

بالینی، روانشناسی تربیتی ، مشاوره و راهنمایی ، 

سنجی  ،  گیری و روان  روانشناسی ، سنجش و اندازه

 روانشناسی شخصیت

های: )خدمات اجتماعی ،   شعلوم اجتماعی با گرای   -2

شناسی ،  گری،  مردم  ریزی اجتماعی ، پژوهش برنامه

های اجتماعی  شناسی( ، آسیب شناسی ، جامعه جمعیت

)گرایش پیشگیری از اعتیاد( ، علوم تربیتی )آموزش و 

پرورش کودکان استثنایی ، آموزش و پرورش دبستانی 

 1 سنندج * *

کارشناس امور 

بهزیستی 

)کارشناس پذیرش 

 و مشاوره (

  111 اداره کل بهزیستی استان



: )مدیریت های دبستانی ( ، علوم تربیتی با گرایش و پیش

ریزی آموزشی ، رشد و پرورش کودکان  و برنامه

دبستانی ، رشد و پرورش کودکان عادی،  کودکان  پیش

با نیازهای ویژه(، مطالعات خانواده ، مددکاری اجتماعی 

، مدیریت توانبخشی ، آموزش و پرورش کودکان 

مانده ذهنی، روانشناس بالینی و روانشناسی  عقب

نشناسی سالمت )گرایش سالمت(، کودکان استثنایی، روا

های زن و خانواده ، حقوق زن در  مطالعات زنان )گرایش

اسالم و تاریخ زنان( ، مشاوره )گرایش خانواده(،  

ریزی رفاه اجتماعی،  فیزیوتراپی و  کاردرمانی و  برنامه

ارتوپدی فنی ، پزشک عمومی، روانشناسی شخصیت ، 

طبق جدول اصالح و تربیت و حصول تجارب مربوطه 

 شرایط احراز.

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس یا 

 های تحصیلی: دکترا  یا همطراز در یکی از رشته

گروه روانشناسی )روانشناسی عمومی ، رواشناسی   -1

روانشناسی تربیتی ، مشاوره و راهنمایی ، بالینی، 

سنجی  ،  گیری و روان  روانشناسی ، سنجش و اندازه

 روانشناسی شخصیت

های: )خدمات اجتماعی ،   علوم اجتماعی با گرایش   -2

شناسی ،  گری،  مردم  ریزی اجتماعی ، پژوهش برنامه

های اجتماعی  شناسی( ، آسیب شناسی ، جامعه جمعیت

گیری از اعتیاد( ، علوم تربیتی )آموزش و )گرایش پیش

پرورش کودکان استثنایی ، آموزش و پرورش دبستانی 

های: )مدیریت  دبستانی ( ، علوم تربیتی با گرایش و پیش

ریزی آموزشی ، رشد و پرورش کودکان  و برنامه

دبستانی ، رشد و پرورش کودکان عادی،  کودکان  پیش

اده ، مددکاری اجتماعی با نیازهای ویژه(، مطالعات خانو

، مدیریت توانبخشی ، آموزش و پرورش کودکان 

مانده ذهنی، روانشناس بالینی و روانشناسی  عقب

کودکان استثنایی، روانشناسی سالمت )گرایش سالمت(، 

های زن و خانواده ، حقوق زن در  مطالعات زنان )گرایش

اسالم و تاریخ زنان( ، مشاوره )گرایش خانواده(،  

ریزی رفاه اجتماعی،  فیزیوتراپی و  کاردرمانی و  مهبرنا

ارتوپدی فنی ، پزشک عمومی، روانشناسی شخصیت ، 

اصالح و تربیت و حصول تجارب مربوطه طبق جدول 

 شرایط احراز.

 1 سنندج * *

کارشناس امور 

بهزیستی 

)کارشناس مشاوره 

 و راهنمایی (

  112 اداره کل بهزیستی استان

تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس یا دارا بودن مدرک 

 های تحصیلی: دکترا  یا همطراز در یکی از رشته

گروه روانشناسی )روانشناسی عمومی ، رواشناسی   -1

بالینی، روانشناسی تربیتی ، مشاوره و راهنمایی ، 

سنجی  ،  گیری و روان  روانشناسی ، سنجش و اندازه

 روانشناسی شخصیت

های: )خدمات اجتماعی ،   علوم اجتماعی با گرایش   -2

شناسی ،  گری،  مردم  ریزی اجتماعی ، پژوهش برنامه

های اجتماعی  شناسی( ، آسیب شناسی ، جامعه جمعیت

)گرایش پیشگیری از اعتیاد( ، علوم تربیتی )آموزش و 

پرورش کودکان استثنایی ، آموزش و پرورش دبستانی 

 2 سنندج * *

کارشناس امور 

بهزیستی )پذیرش و 

 راهنمایی (

  113 اداره کل بهزیستی استان



)مدیریت  های: دبستانی ( ، علوم تربیتی با گرایش و پیش

ریزی آموزشی ، رشد و پرورش کودکان  و برنامه

دبستانی ، رشد و پرورش کودکان عادی،  کودکان  پیش

با نیازهای ویژه(، مطالعات خانواده ، مددکاری اجتماعی 

، مدیریت توانبخشی ، آموزش و پرورش کودکان 

مانده ذهنی، روانشناس بالینی و روانشناسی  عقب

شناسی سالمت )گرایش سالمت(، کودکان استثنایی، روان

های زن و خانواده ، حقوق زن در  مطالعات زنان )گرایش

اسالم و تاریخ زنان( ، مشاوره )گرایش خانواده(،  

ریزی رفاه اجتماعی،  فیزیوتراپی و  کاردرمانی و  برنامه

ارتوپدی فنی ، پزشک عمومی، روانشناسی شخصیت ، 

بق جدول اصالح و تربیت و حصول تجارب مربوطه ط

 شرایط احراز.

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس یا 

 های تحصیلی: دکترا  یا همطراز در یکی از رشته

گروه روانشناسی )روانشناسی عمومی ، رواشناسی   -1

تربیتی ، مشاوره و راهنمایی ، بالینی، روانشناسی 

سنجی  ،  گیری و روان  روانشناسی ، سنجش و اندازه

 روانشناسی شخصیت

های: )خدمات اجتماعی ،   علوم اجتماعی با گرایش   -2

شناسی ،  گری،  مردم  ریزی اجتماعی ، پژوهش برنامه

های اجتماعی  شناسی( ، آسیب شناسی ، جامعه جمعیت

تیاد( ، علوم تربیتی )آموزش و )گرایش پیشگیری از اع

پرورش کودکان استثنایی ، آموزش و پرورش دبستانی 

های: )مدیریت  دبستانی ( ، علوم تربیتی با گرایش و پیش

ریزی آموزشی ، رشد و پرورش کودکان  و برنامه

دبستانی ، رشد و پرورش کودکان عادی،  کودکان  پیش

اری اجتماعی با نیازهای ویژه(، مطالعات خانواده ، مددک

، مدیریت توانبخشی ، آموزش و پرورش کودکان 

مانده ذهنی، روانشناس بالینی و روانشناسی  عقب

کودکان استثنایی، روانشناسی سالمت )گرایش سالمت(، 

های زن و خانواده ، حقوق زن در  مطالعات زنان )گرایش

اسالم و تاریخ زنان( ، مشاوره )گرایش خانواده(،  

اه اجتماعی،  فیزیوتراپی و  کاردرمانی و ریزی رف برنامه

ارتوپدی فنی ، پزشک عمومی، روانشناسی شخصیت ، 

اصالح و تربیت و حصول تجارب مربوطه طبق جدول 

 شرایط احراز.

* * 
 (1دیواندره) 

 (1دهگالن) 
2 

کارشناس امور 

 بهزیستی

)کارشناس امور 

 پیشگیری(

  114 اداره کل بهزیستی استان

تحصیلی  لیسانس ، فوق لیسانس یا دارا بودن مدرک 

های تحصیلی: فیزیوتراپی،  دکترا در یکی از رشته

کاردرمانی )جسمانی و روانی( ، گفتاردرمانی ، 

کارشناسی اعضای مصنوعی و وسایل کمکی ، مدیریت 

توانبخشی ، بینایی سنجی، ناشنوایی سنجی ، تربیت 

شناسی(  بدنی و علوم ورزشی )حرکات اصالحی، آسیب

کاردرمان روانی ، فیزیوتراپی ورزش و پزشک عمومی ، 

حسب نوع فعالیت و حصول تحارب الزم جدول شرایط 

 احراز

* * 
 (2سنندج) 

 (1سروآباد)
3 

کارشناس 

 امورتوانبخشی
  115 اداره کل بهزیستی استان

دارا بودن مدرک تحصیلی  لیسانس، فوق لیسانس یا 

فیزیوتراپی، های تحصیلی:  دکترا در یکی از رشته
 2 سنندج * *

کارشناس 

امورتوانبخشی 
  116 اداره کل بهزیستی استان



کاردرمانی )جسمانی و روانی( ، گفتاردرمانی ، 

کارشناسی اعضای مصنوعی و وسایل کمکی ، مدیریت 

توانبخشی ، بینایی سنجی، ناشنوایی سنجی ، تربیت 

شناسی(  بدنی و علوم ورزشی )حرکات اصالحی، آسیب

، کاردرمان روانی ، فیزیوتراپی ورزش و پزشک عمومی 

صول تحارب الزم جدول شرایط حسب نوع فعالیت و ح

 احراز

)کارشناس 

توانبخشی و مناسب 

 سازی(

دارا بودن مدرک تحصیلی دکترا در رشته پزشکی 

 عمومی و حصول تجارب الزم طبق جدول شرایط احراز
* * 

 سنندج

 
2 

پزشک )کارشناس 

 مشاوره ژنتیک (
  117 کل بهزیستی استان اداره

دارا بودن مدرک تحصیلی دکترا در رشته پزشکی 

 عمومی و حصول تجارب الزم طبق جدول شرایط احراز
* * 

 سنندج

 
1 

پزشک )کارشناس 

بیماران روانی 

 مزمن (

  118 اداره کل بهزیستی استان

دارا بودن مدرک تحصیلی دکترا در رشته پزشکی 

 شرایط احرازعمومی و حصول تجارب الزم طبق جدول 
* * 

 سنندج

 
4 

پزشک )کارشناس 

پیشگیری و درمان 

 اعتیاد(

  111 اداره کل بهزیستی استان

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس،  فوق لیسانس یا 

های تحصیلی: گروه حقوق  دکتری در یکی از رشته

حقوق خصوصی( و حصول  -حقوق عمومی  -)حقوق

 تجارب الزم طبق جدول شرایط احراز

 2 سنندج * *

 کارشناس حقوقی

) کارشناس امور 

 حقوقی (

  121 اداره کل بهزیستی استان

دارا بودن مدرک تحصیلی  لیسانس،  فوق لیسانس یا 

های تحصیلی گروه امور  دکترا در یکی از رشته

  -روانشناسی و مشاوره )روانشناسی عمومی

روانشناسی   -مشاوره و راهنمایی  -روانشناسی بالینی

گیری و  سنجش و اندازه  -سیروانشنا  -تربیتی

های  روانشناسی شخصیت( و رشته  -روانسنجی

ریزی( ، مدیریت و  تحصیلی علوم اجتماعی )برنامه

ریزی آموزشی،  امور فرهنگی ، مدیریت آموزشی  برنامه

 و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز

 1 سنندج  *

کارشناس امور 

فرهنگی وفوق 

 برنامه

  121 بهزیستی استاناداره کل 

دارا بودن مدرک تحصیلی دکترا در رشته پزشکی 

 عمومی و حصول تجارب الزم طبق جدول شرایط احراز
* * 

 سنندج

 
1 

 پزشک

 ) روانپزشک (
  122 اداره کل بهزیستی استان

دارا بودن مدرک تحصیلی دکترا در رشته پزشکی 

 عمومی و حصول تجارب الزم طبق جدول شرایط احراز
* * 

 سنندج

 
2 

پزشک ) پزشک 

 متخصص اطفال (
  123 اداره کل بهزیستی استان

دارا بودن مدرک تحصیلی دکترا در رشته پزشکی 

 عمومی و حصول تجارب الزم طبق جدول شرایط احراز
 سنندج * *

2 

 
  124 اداره کل بهزیستی استان پزشک

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا لیسانس در یکی 

امور اداری و مدیریت  های تحصیلی گروه از رشته

مدیریت خدمات  -مدیریت اداری  -)مدیریت دولتی

مدیریت   -امور اداری و مدیریت -علوم اداری -اداری

  -مدیریت صنعتی  -خدمات بازرگانی و اداری  -رفاه

مدیریت بازرگانی(  گروه امور مالی و حسابداری 

حسابداری و امور مالی (   -حسابداری  -)مدیریت مالی

 ول تجارب الزم طبق جدول شرایط احراز.و حص

 1 مریوان * 
مسئول خدمات 

 مالی ) کارپرداز (
  125 اداره کل بهزیستی استان

دارا بودن مدرک تحصیلی  لیسانس یا دکترا در یکی از 

 -آمار کاربردی -)آمار های تحصیلی گروه آمار: رشته

آمار اقتصادی( و حصول تجارب الزم  -آمار ریاضی

 شرایط احراز.طبق جدول 

 1 سنندج * 

کارشناس آمار و 

تحلیل داده ها )آمار 

 شناس (

  126 اداره کل بهزیستی استان

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس در 

ریزی  های تحصیلی: مدیریت و برنامه یکی از رشته
 1 سنندج * *

کارشناس برنامه 

 ریزی و
  127 اداره کل بهزیستی استان



ها، مدیریت  ریزی و تحلیل سیستم آموزشی، برنامه

علوم اجتماعی ،  ریزی سیستم و بهره وری ، برنامه

ریزی آموزشی و حصول تجارب الزم طبق  برنامه

 جدول شرایط احراز.

 بهره وری

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس یا 

های تحصیلی گروه علوم  دکترا در یکی از رشته

ریزی علوم  برنامه  -اجتماعیاجتماعی )ارتباطات علوم 

تعاون و رفاه   -پژوهشگری علوم اجتماعی  -اجتماعی

  -شناسی مردم  -خدمات اجتماعی  -علوم اجتماعی

تحقیق در ارتباطات اجتماعی(، گروه   -جمعیت شناسی

  -ریزی توسعه اقتصادی و برنامه  -اقتصاد )اقتصاد

  -علوم اقتصادی  -های اقتصادی ریزی سیستم برنامه

اقتصاد نظری( ، مدیریت دولتی،   -مدیریت اقتصادی

مدیریت صنعتی و حصول تجارب الزم طبق جدول 

 شرایط احراز

* * 

 (1سنندج) 

 (1بانه) 

 (1سروآباد)

 (1دهگالن )

4 
کارشناس اشتغال و 

 کاریابی
  128 اداره کل بهزیستی استان

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس یا 

 های تحصیلی: همطراز در یکی از رشتهدکترا  یا 

گروه روانشناسی )روانشناسی عمومی ، رواشناسی   -1

بالینی، روانشناسی تربیتی ، مشاوره و راهنمایی ، 

گیری و روانسنجی ،  روانشناسی ، سنجش و اندازه

 روانشناسی شخصیت

های: )خدمات اجتماعی ،   علوم اجتماعی با گرایش   -2

شناسی ،  گری،  مردم  ی ، پژوهشریزی اجتماع برنامه

های اجتماعی  شناسی( ، آسیب شناسی ، جامعه جمعیت

)گرایش پیشگیری از اعتیاد( ، علوم تربیتی )آموزش و 

پرورش کودکان استثنایی ، آموزش و پرورش دبستانی 

های: )مدیریت  دبستانی ( ، علوم تربیتی با گرایش و پیش

ش کودکان ریزی آموزشی ، رشد و پرور و برنامه

دبستانی ، رشد و پرورش کودکان عادی،  کودکان  پیش

با نیازهای ویژه(، مطالعات خانواده ، مددکاری اجتماعی 

، مدیریت توانبخشی ، آموزش و پرورش کودکان 

مانده ذهنی، روانشناس بالینی و روانشناسی  عقب

کودکان استثنایی، روانشناسی سالمت )گرایش سالمت(، 

های زن و خانواده ، حقوق زن در  رایشمطالعات زنان )گ

اسالم و تاریخ زنان( ، مشاوره )گرایش خانواده(،  

ریزی رفاه اجتماعی،  فیزیوتراپی و  کاردرمانی و  برنامه

ارتوپدی فنی ، پزشک عمومی، روانشناسی شخصیت ، 

اصالح و تربیت و حصول تجارب مربوطه طبق جدول 

 شرایط احراز.

 2 سنندج * *

مور کارشناس ا

 بهزیستی

) کارشناس 

پیشگیری از آسیب 

 های اجتماعی(

  121 اداره کل بهزیستی استان

دارا بودن مدرک تحصیلی  لیسانس، فوق لیسانس یا 

های تحصیلی: فیزیوتراپی،  دکترا در یکی از رشته

کاردرمانی )جسمانی و روانی( ، گفتاردرمانی ، 

کارشناسی اعضای مصنوعی و وسایل کمکی ، مدیریت 

توانبخشی، بینایی سنجی، ناشنوایی سنجی ، تربیت بدنی 

شناسی(،  و علوم ورزشی )حرکات اصالحی ، آسیب

کاردرمان روانی ، فیزیوتراپی ورزش و پزشک عمومی 

حسب نوع فعالیت و حصول تحارب الزم جدول شرایط 

 احراز

* * 

 (2بانه) 

 (1سروآباد)

 (1دهگالن) 

4 

کارشناس امور 

توانبخشی )مبتنی 

 جامعه (بر

  131 اداره کل بهزیستی استان



دارا بودن مدرک تحصیلی  لیسانس یا فوق لیسانس یا 

های تحصیلی: فیزیوتراپی،  دکترا در یکی از رشته

کاردرمانی )جسمانی و روانی( ، گفتاردرمانی ، 

کارشناسی اعضای مصنوعی و وسایل کمکی ، مدیریت 

بدنی  توانبخشی، بینایی سنجی، ناشنوایی سنجی ، تربیت

شناسی(،  و علوم ورزشی )حرکات اصالحی ، آسیب

کاردرمان روانی ، فیزیوتراپی ورزش و پزشک عمومی 

حسب نوع فعالیت و حصول تحارب الزم جدول شرایط 

 احراز

 1 سنندج * *

کارشناس امور 

توانبخشی 

)کارشناس نظارت 

بر امور توانپزشکی  

) 

  131 اداره کل بهزیستی استان

تحصیلی  لیسانس ، فوق لیسانس یا دارا بودن مدرک 

های تحصیلی گروه امور  دکترا در یکی از رشته

  -روانشناسی و مشاوره )روانشناسی عمومی

روانشناسی   -مشاوره و راهنمایی  -روانشناسی بالینی

گیری و  سنجش و اندازه  -روانشناسی  -تربیتی

های  روانشناسی شخصیت( و رشته -روانسنجی

ریزی( ، مدیریت و  اعی )برنامهتحصیلی علوم اجتم

ریزی آموزشی ،  امور فرهنگی ، مدیریت  برنامه

آموزشی و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط 

 احراز

 1 مریوان * 
کارشناس امور 

 فوق برنامه
  132 اداره کل بهزیستی استان

دارا بودن مدرک تحصیلی  لیسانس ، فوق لیسانس یا 

تحصیلی گروه امور های  دکترا در یکی از رشته

رشد   -بدنی ریزی  تربیت بدنی )مدیریت و برنامه تربیت

تربیت بدنی   -تربیت بدنی  -و تکامل و یادگیری حرکتی

  -تربیت بدنی جانبازان و معلولین  -و علوم ورزشی

فیزیولوژی ورزشی و تربیت معلم تربیت بدنی( و 

 حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز

 1 سنندج * *
کارشناس امور 

 ورزشی
  133 اداره کل بهزیستی استان

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس،  فوق لیسانس یا 

 های تحصیلی: دکترا  یا همطراز در یکی از رشته

گروه روانشناسی )روانشناسی عمومی ، رواشناسی   -1

بالینی، روانشناسی تربیتی ، مشاوره و راهنمایی ، 

گیری و روانسنجی ،  اندازهروانشناسی ، سنجش و 

 روانشناسی شخصیت

های: )خدمات اجتماعی ،   علوم اجتماعی با گرایش   -2

شناسی ،  گری،  مردم  ریزی اجتماعی ، پژوهش برنامه

های اجتماعی  شناسی( ، آسیب شناسی ، جامعه جمعیت

)گرایش پیشگیری از اعتیاد( ، علوم تربیتی )آموزش و 

، آموزش و پرورش دبستانی پرورش کودکان استثنایی 

های: )مدیریت  دبستانی ( ، علوم تربیتی با گرایش و پیش

ریزی آموزشی ، رشد و پرورش کودکان  و برنامه

دبستانی ، رشد و پرورش کودکان عادی،  کودکان  پیش

با نیازهای ویژه(، مطالعات خانواده ، مددکاری اجتماعی 

ن ، مدیریت توانبخشی ، آموزش و پرورش کودکا

مانده ذهنی، روانشناس بالینی و روانشناسی  عقب

کودکان استثنایی، روانشناسی سالمت )گرایش سالمت(، 

های زن و خانواده ، حقوق زن در  مطالعات زنان )گرایش

اسالم و تاریخ زنان( ، مشاوره )گرایش خانواده(،  

ریزی رفاه اجتماعی،  فیزیوتراپی و  کاردرمانی و  برنامه

، پزشک عمومی، روانشناسی شخصیت ، ارتوپدی فنی 

 1 1سنندج  * *

کارشناس امور 

 بهزیستی

) کارشناس بیمه و 

خدمات رفاهی 

 مددجویان (

  134 اداره کل بهزیستی استان



اصالح و تربیت و حصول تجارب مربوطه طبق جدول 

 شرایط احراز.

 

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس یا 

 های تحصیلی: یکی از رشتهدکترا  یا همطراز در 

گروه روانشناسی )روانشناسی عمومی ، رواشناسی   -1

بالینی، روانشناسی تربیتی ، مشاوره و راهنمایی ، 

گیری و روانسنجی ،  روانشناسی ، سنجش و اندازه

 روانشناسی شخصیت

های: )خدمات اجتماعی ،   علوم اجتماعی با گرایش   -2

شناسی ،  گری،  مردم  ریزی اجتماعی ، پژوهش برنامه

های اجتماعی  شناسی( ، آسیب شناسی ، جامعه جمعیت

)گرایش پیشگیری از اعتیاد( ، علوم تربیتی )آموزش و 

پرورش کودکان استثنایی ، آموزش و پرورش دبستانی 

های: )مدیریت  دبستانی ( ، علوم تربیتی با گرایش و پیش

ریزی آموزشی ، رشد و پرورش کودکان  و برنامه

دبستانی ، رشد و پرورش کودکان عادی،  کودکان  یشپ

با نیازهای ویژه(، مطالعات خانواده ، مددکاری اجتماعی 

، مدیریت توانبخشی ، آموزش و پرورش کودکان 

مانده ذهنی، روانشناس بالینی و روانشناسی  عقب

کودکان استثنایی، روانشناسی سالمت )گرایش سالمت(، 

ن و خانواده ، حقوق زن در های ز مطالعات زنان )گرایش

اسالم و تاریخ زنان( ، مشاوره )گرایش خانواده(،  

ریزی رفاه اجتماعی،  فیزیوتراپی و  کاردرمانی و  برنامه

ارتوپدی فنی ، پزشک عمومی، روانشناسی شخصیت ، 

اصالح و تربیت و حصول تجارب مربوطه طبق جدول 

 شرایط احراز.

* * 

 (3بانه) 

 (1بیجار) 

 (2)سروآباد 

 (1دیواندره )

 

7 

کارشناس امور 

 بهزیستی

) کارشناس 

 اموراجتماعی(

  135 اداره کل بهزیستی استان

دارا بودن مدرک تحصیلی دکترا در رشته پزشکی 

 عمومی و حصول تجارب الزم طبق جدول شرایط احراز
* * 

 (3سنندج )

 (1مریوان) 

 (1بانه) 

 

5 

 پزشک

) کارشناس 

پیشگیری از 

 معلولیتها (

 

  136 اداره کل بهزیستی استان

دارا بودن دانشنامه  لیسانس وباالتر دریکی از رشته 

های روابط عمومی ، ارتباطات اجتماعی ، تحقیق 

درارتباطات اجتماعی ، پژوهشگری درعلوم اجتماعی ، 

برنامه ریزی اجتماعی ، خدمات اجتماعی ، علوم 

اجتماعی ، جامعه شناسی ، مردم شناسی ، روانشناسی 

 ،  ادبیات فارسی .زنامه نگاری رو، 

 

 1 سنندج  *
کارشناس امور 

 مطبوعات

اداره کل منابع طبیعی  

 آبخیزداری استان

 
137  

 دارا بودن لیسانس و باالتر دررشته علوم سیاسی .

 
 کارشناس حراست 1 سنندج * 

اداره کل منابع طبیعی  

 آبخیزداری استان
138  

یکی از رشته دارا بودن دانشنامه لیسانس و باالتردر 

 های حقوق قضائی ، حقوق عمومی ،  حقوق بین الملل .
 * 

( ،  1( ، قروه )1( ، ،سقز)3سنندج)

 (1دهگالن )
6 

کارشناس امور 

 حقوقی

اداره کل منابع طبیعی  

 آبخیزداری استان
131  

دارا بودن فوق دیپلم دریکی از رشته های اقتصاد ، 

توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی  ،برنامه ریزی 

سیستمهای اقتصادی ، علوم اقتصادی ، مدیریت 

اقتصادی ، اقتصاد نظری ، اقتصاد بازرگانی ، کمک 

کارشناس آمار ،آمارریاضی ،  آمار کاربردی ، ریاضی 

 1 سنندج * *
کمک کارشناس 

 آماروبرنامه ریزی

اداره کل منابع طبیعی  

 آبخیزداری استان
141  



. 

دارا بودن دانشنامه لیسانس و باالتر در یکی از رشته 

های کامپیوتر و با گرایش نرم افزار ، کامپیوتر با 

 با کلیه گرایش ها .  ITگرایش سخت افزار  ،  مهندسی  

 1 سنندج * *
کارشناس خدمات 

 ماشینی

اداره کل منابع طبیعی  

 آبخیزداری استان
141  

باالتردر یکی از رشته دارا بودن دانشنامه لیسانس و 

های حسابداری ، حسابرسی، مدیریت مالی ، حسابداری 

و امور مالی  ، امور مالی  ، مدیریت دولتی ، مدیریت 

 بازرگانی ، اقتصاد ، اقتصاد بازرگانی ، اقتصاد نظری .

 

* * 
 (1( ، مریوان )2سنندج )

 
 کارشناس امورمالی 3

اداره کل منابع طبیعی  

 آبخیزداری استان
142  

دارا بودن لیسانس وباالتر دریکی ازرشته های 

آبخیزداری ، مهندسی منابع طبیعی باگرایشهای )مرتع 

وآّبخیزداری ، جنگل ومرتع ، جنگلداری ، اکولوژی جنگل 

، علوم جنگل ، جنگلداری وپارکهای جنگلی ( ،  زمین 

 شناسی ،  خاک شناسی ، مهندسی منابع آب .

 1 سنندج * 
کارشناس آب 

 وخاک

اداره کل منابع طبیعی  

 آبخیزداری استان
143  

دارا بودن فوق دیپلم  در یکی از رشته های کشاورزی 

با کلیه گرایشها ، منابع طبیعی با کلیه گرایشها ، عمران 

 گرایش نقشه برداری .

 1 سنندج * 
کمک کارشناس 

 ممیزی اراضی

اداره کل منابع طبیعی  

 آبخیزداری استان

 
144  

دیپلم دریکی ازرشته های آبخیزداری و دارا بودن فوق 

منابع طبیعی باکلیه گرایشها ،    کشاورزی  باگرایش 

زراعت واصالح نباتات ، گیاه پزشکی، تولیدات گیاهی ، 

 محیط زیست ،  صنایع چوب وکاغذ ، حقوق.

 

 * 
(  ، 2( ، بیجار)4سنندج  )

 (1(  ، سقز)1مریوان)
8 

کمک کارشناس 

آبخیزداری جنگل 

 ومرتع

داره کل منابع طبیعی  ا

 آبخیزداری استان

 
145  

دارا بودن دانشنامه فوق  لیسانس و باالتردر دررشته 

 .GISهای سنجش از دور ، 

 

 2 سنندج * *

کارشناس اطالعات 

جغرافیایی و 

 سنجش ازدور

اداره کل منابع طبیعی  

 آبخیزداری استان

 
146  

دارا بودن لیسانس وباالتر دریکی ازرشته های 

، مهندسی منابع طبیعی با کلیه گرایشها )  آبخیزداری

بجز رشته های بیابان زدائی ، احیاء وبهره وری  مناطق 

بیابانی ، مدیریت مناطق بیابانی ، مدیریت مناطق خشک 

 وبیابانی (، محیط زیست .

 * 
( ، ، دیواندره 1(،  بیجار)4سنندج  )

 (1) 
6 

کارشناس 

 آبخیزداری

اداره کل منابع طبیعی  

 اری استانآبخیزد
147  

دارا بودن لیسانس وباالتر دریکی ازرشته عمران 

 باگرایشهای   سازه و سازه های آبی و مهندسی آب.
 3 کامیاران ،دیواندره ، بیجار * 

کارشناس 

 آبخیزداری

اداره کل منابع طبیعی  

 آبخیزداری استان
148  

مهندسی منابع طبیعی باگرایش مدیریت مناطق بیابانی و 

 بیابان زدائی .

 

 2 بیجار ، قروه * 
کارشناس 

 آبخیزداری

اداره کل منابع طبیعی  

 آبخیزداری استان
141  

دارا بودن فوق دیپلم  دریکی ازرشته های عمران گرایش  

نقشه برداری ، راه وساختمان ، نقشه برداری هوائی ، 

 ژئودزی ، عکس برداری هوائی ،  کارتوگرافی ،  عمران .

 

* 
* 

 
 سنندج

1 

 

 کمک کارشناس 

 نقشه برداری

 

اداره کل منابع طبیعی  

 آبخیزداری استان
151  

دارا بودن لیسانس وباالتر دریکی ازرشته های 

آبخیزداری ، مهندسی منابع طبیعی با کلیه گرایشها ) 

بجز رشته های بیابان زدائی ، احیاء وبهره برداری ،   

مناطق بیابانی ، مدیریت مناطق بیابانی ، مدیریت مناطق 

 بانی ( حقوق قضائی ، حقوق عمومی .خشک وبیا

 * 
سقز ، بانه ، بیجار، کامیاران ، 

 دیواندره
5 

کارشناس جنگل 

ومرتع)کارشناس 

 امورزمین(

اداره کل منابع طبیعی  

 آبخیزداری استان
151  

دارا بودن لیسانس وباالتر دریکی ازرشته های مهندسی 

منابع طبیعی با گرایش ، جنگلداری ، اکولوژی جنگل ، 

 جنگل داری پارکهای جنگلی ، علوم جنگل

 3 کامیاران ، بیجار، ، دیواندره * 
کارشناس جنگل 

 ومرتع

اداره کل منابع طبیعی  

 آبخیزداری استان
152  

دارا بودن لیسانس وباالتر دریکی ازرشته های  کارشناس جنگل  2 دیواندره ، قروه *  اداره کل منابع طبیعی   153  



آبخیزداری ، مهندسی منابع طبیعی با کلیه گرایشها ) 

وبهره برداری بجز رشته های بیابان زدائی ، احیاء 

مناطق بیابانی ، مدیریت مناطق بیابانی ، مدیریت مناطق 

خشک وبیابانی  (، مهندسی  کشاورزی با گرایش 

 زراعت  واصالح نباتات   .

 آبخیزداری استان ومرتع

دارا بودن لیسانس وباالتر دریکی ازرشته های 

آبخیزداری ، مهندسی منابع طبیعی با کلیه گرایشها ) 

بجز رشته های بیابان زدائی ، احیاء وبهره برداری  

مناطق بیابانی ، مدیریت مناطق بیابانی ، مدیریت مناطق 

خشک وبیابانی (، محیط زیست ، جغرافیای طبیعی ،  

 جغرافیای روستائی .

* * 

 (،8(،  بانه )2( ،  سقز )   2سنندج ) 

( ، کامیاران 4(،  بیجار)  2دهگالن )

 (1( ، سروآباد) 7( ، دیواندره )5)

31 
کارشناس جنگل 

 ومرتع

اداره کل منابع طبیعی  

 آبخیزداری استان
154  

دارا بودن دانشنامه فوق دیپلم  دریکی از رشته های 

مدیریت اداری  ، اموراداری ومدیریت ،علوم اداری ، 

مدیریت دولتی ، مدیریت خدمات اداری ، مدیریت ، 

مدیریت پرسنلی ، مدیریت اجرائی ، برنامه ریزی وتحلیل 

 سیستم ها ، حقوق .

 

* * 
(، 1(، بانه )1( ، سقز )3سنندج)

 (1دیواندره)
6 

کمک کارشناس 

 اموراداری

اداره کل منابع طبیعی  

 آبخیزداری استان
155  

دارا بودن لیسانس وباالتر دریکی ازرشته های نقشه 

مهندسی عمران با گرایش نقشه برداری ، نقشه برداری ، 

برداری هوائی ، کارتوگرافی ، عکسبرداری  هوائی ، 

ژئودزی ، مهندسی عمران گرایش سنجش از دور ، 

 جغرافیای طبیعی گرایش ژئومورفولوژی واقلیم شناسی

 * 
سنندج ، سقز  ، بیجار ، کامیاران ، 

 دیواندره ، سرواباد ، قروه
7 

کارشناس نقشه 

 رداریب

اداره کل منابع طبیعی  

 آبخیزداری استان

 
156  

لیسانس ، فوق لیسانس و   دارا بودن مدرک تحصیلی

دکترا در یکی از رشته های مهندسی کامپیوتر )نرم 

سیستمهای نرم افزاری ( ،   –سخت افزار   -افزار

انفورماتیک ، مهندسی سیستم ، علوم کامپیوتر ، کاربرد 

م و حصول تجارب مربوطه کامپیوتر و آنالیز سیست

 طبق جدول شرایط احراز.

 

 کارشناس شبکه 1 سقز * *
اداره کل تعاون ، کار و 

 رفاه اجتماعی استان
157  

لیسانس ، فوق لیســانس یا   دارا بودن مدرک تحصیلی

آمار   -دکترا در یکی از رشته های گروه آمار ) آمار 

آمار نیروی   -آمار کاربردی  -اقتصادی و اجتماعی

آمار ریاضی ( و حصول تجارب مربوطه طبق   -انسانی

 جدول شرایط احراز .

 1 سنندج * *
کارشناس آمار 

 موضوعی

اداره کل تعاون ، کار و 

 استانرفاه اجتماعی 
158  

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس یا 

گروه علوم   -1دکترا در یکی از رشته های تحصیلی : 

برنامه ریزی   -اجتماعی ) ارتباطات علوم اجتماعی 

تعاون و رفاه علوم    -خدمات اجتماعی  -علوم اجتماعی

  -علوم ارتباطات اجتماعی) روابط عمومی(   -اجتماعی 

ارتباطات   -برنامه ریزی رفاه اجتماعی  -اسیجامعه شن

اجتماعی )تحقیق در ارتباطات اجتماعی( ( ، گروه اقتصاد 

  -اقتصاد بازرگانی -اقتصاد نظری   -) علوم اقتصادی

  -توسعه اقتصادی و برنامه ریزی   -اقتصاد صنعتی 

سیستم های   -برنامه ریزی سیستم های اقتصادی 

مدیریت دولتی ،  مدیریت   -2اقتصادی و اجتماعی ( . 

صنعتی  و حصول تجارب مربوطه طبق جدول شرایط 

 احراز.

 

* 

 

 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 

 (3سنندج)

 (2قروه )

 (2بانه)

 (1دیواندره)

 (1کامیاران )

 

1 

کارشناس اشتغال و 

کارشناس (کاریابی

اموردبیرخانه 

 شورای اشتغال(

اداره کل تعاون ، کار و 

 رفاه اجتماعی استان
151  

بودن مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس یا دارا  کارشناس اشتغال  1 سنندج * * اداره کل تعاون ، کار و  161  



گروه علوم   -1دکترا در یکی از رشته های تحصیلی : 

برنامه ریزی   -اجتماعی ) ارتباطات علوم اجتماعی 

تعاون و رفاه علوم    -خدمات اجتماعی  -علوم اجتماعی

  -علوم ارتباطات اجتماعی) روابط عمومی(   -اجتماعی 

ارتباطات   -ریزی رفاه اجتماعیبرنامه   -جامعه شناسی

اجتماعی )تحقیق در ارتباطات اجتماعی( ( ، گروه اقتصاد 

  -اقتصاد بازرگانی -اقتصاد نظری   -) علوم اقتصادی

  -توسعه اقتصادی و برنامه ریزی   -اقتصاد صنعتی 

سیستم های   -برنامه ریزی سیستم های اقتصادی 

تی ،  مدیریت مدیریت دول  -2اقتصادی و اجتماعی ( . 

صنعتی  و حصول تجارب مربوطه طبق جدول شرایط 

 احراز.

وکاریابی)مسئول 

دبیرخانه شورای 

 اشتغال(

 رفاه اجتماعی استان

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس یا 

گروه علوم   -1دکترا در یکی از رشته های تحصیلی : 

برنامه ریزی   -اجتماعی ) ارتباطات علوم اجتماعی 

تعاون و رفاه علوم    -خدمات اجتماعی  -علوم اجتماعی

  -علوم ارتباطات اجتماعی) روابط عمومی(   -اجتماعی 

ارتباطات   -برنامه ریزی رفاه اجتماعی  -جامعه شناسی

اد اجتماعی )تحقیق در ارتباطات اجتماعی( ( ، گروه اقتص

  -اقتصاد بازرگانی -اقتصاد نظری   -) علوم اقتصادی

  -توسعه اقتصادی و برنامه ریزی   -اقتصاد صنعتی 

سیستم های   -برنامه ریزی سیستم های اقتصادی 

مدیریت دولتی ،  مدیریت   -2اقتصادی و اجتماعی ( . 

صنعتی  و حصول تجارب مربوطه طبق جدول شرایط 

 احراز.

 

* 

* 

* 

 (1سنندج)

 (1دیواندره)

 (1کامیاران)

3 

کارشناس اشتغال 

وکاریابی 

)کارشناس 

 بازارکار(

اداره کل تعاون ، کار و 

 رفاه اجتماعی استان
161  

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس یا 

گروه علوم   -1دکترا در یکی از رشته های تحصیلی : 

برنامه ریزی   -اجتماعی ) ارتباطات علوم اجتماعی 

تعاون و رفاه علوم    -خدمات اجتماعی  -علوم اجتماعی

  -علوم ارتباطات اجتماعی) روابط عمومی(   -اجتماعی 

ارتباطات   -برنامه ریزی رفاه اجتماعی  -جامعه شناسی

اجتماعی )تحقیق در ارتباطات اجتماعی( ( ، گروه اقتصاد 

  -اقتصاد بازرگانی -اقتصاد نظری   -) علوم اقتصادی

  -توسعه اقتصادی و برنامه ریزی   -د صنعتی اقتصا

سیستم های   -برنامه ریزی سیستم های اقتصادی 

مدیریت دولتی ،  مدیریت   -2اقتصادی و اجتماعی ( . 

صنعتی  و حصول تجارب مربوطه طبق جدول شرایط 

 احراز.

 
* 

 

 (1بیجار)

 
1 

کارشناس اشتغال 

وکاریابی)کارشناس 

 اشتغال(

کار و اداره کل تعاون ، 

 رفاه اجتماعی استان
162  

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم و یا  لیسانس  در 

گروه علوم اجتماعی   -1یکی از رشته های تحصیلی

برنامه ریزی علوم   -)ارتباطات علوم اجتماعی 

تعاون و رفاه علوم   -خدمات اجتماعی  -اجتماعی

 -علوم ارتباطات اجتماعی) روابط عمومی(  -اجتماعی 

ارتباطات   -برنامه ریزی رفاه اجتماعی -جامعه شناسی

اجتماعی)تحقیق در ارتباطات اجتماعی( ( ، گروه اقتصاد 

  -اقتصاد بازرگانی -اقتصاد نظری   -) علوم اقتصادی

  -توسعه اقتصاد و برنامه ریزی -اقتصاد صنعتی 

سیستم های -برنامه ریزی سیستم های اقتصادی 

 1 سنندج * 
کاردان اشتغال و 

 کاریابی

اداره کل تعاون ، کار و 

 رفاه اجتماعی استان
163  



مدیریت دولتی ، مدیریت  -2اقتصادی و اجتماعی ( 

صنعتی ، امور دولتی ، مدیریت صنعتی کاربردی و 

 حصول تجارب مربوطه طبق جدول شرایط احراز.

دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیســــانس یا دکتـرا 

ی تحصیلی: مهندسی صنایع ) در یکی از رشته ها

ایمنی صنعتی ( ، بهداشت حرفه ای،  -بازرس فنی 

ایمنی و  -مهندسی ایمنی و بازرس فنی )بازرس فنی 

حفاظت  ( ، بهداشت صنعتی ، مدیریت صنعتی ، ایمنی و 

بهداشت صنعتی ، کارشناس حفاظت و بهداشت کار،  

مهندس برق، فیزیک ، مهندس عمران ، مهندس مکانیک ، 

مهندس معدن ، مهندس مواد ، مهندس نساجی  و 

 حصول تجارب مربوطه طبق جدول شرایط احراز

 

 

* 

* 

* 

* 

 (1سنندج )

 (1سقز)

 (1قروه)

 (2بیجار)

 بازرس کار 5
اداره کل تعاون ، کار و 

 رفاه اجتماعی استان
164  

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس یا 

گروه علوم   -1: دکترا در یکی از رشته های تحصیلی 

برنامه ریزی   -اجتماعی ) ارتباطات علوم اجتماعی 

تعاون و رفاه علوم   -خدمات اجتماعی -علوم اجتماعی

  -علوم ارتباطات اجتماعی) روابط عمومی(  -اجتماعی 

ارتباطات  -برنامه ریزی رفاه اجتماعی  -جامعه شناسی

ق اجتماعی)تحقیق در ارتباطات اجتماعی( ( ، گروه حقو

الهیات و معارف اسالمی )فقه و مبانی  –)علوم قضایی 

معارف اسالمی و  –حقوق خصوصی  –حقوق اسالمی( 

حقوق  –حقوق بین الملل  –حقوق عمومی  –حقوق 

اسالمی ( و حصول تجارب مربوطه طبق جدول شرایط 

 احراز.

 

 

* 

* 

* 

 (1کامیاران)

 (1بانه)

 (1دیواندره)

3 

کارشناس روابط 

کار)کارشناس 

تشکلهای کارگری 

 وکارفرمایی(

اداره کل تعاون ، کار و 

 رفاه اجتماعی استان
165  

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس یا 

گروه علوم  -1دکترا در یکی از رشته های تحصیلی : 

برنامه ریزی علوم   -اجتماعی )ارتباطات علوم اجتماعی 

تعاون و رفاه علوم   -خدمات اجتماعی -اجتماعی

  -علوم ارتباطات اجتماعی) روابط عمومی(  -اجتماعی 

ارتباطات  -زی رفاه اجتماعیبرنامه ری -جامعه شناسی

اجتماعی)تحقیق در ارتباطات اجتماعی( ( ، گروه حقوق 

الهیات و معارف اسالمی )فقه و مبانی  –)علوم قضایی 

معارف اسالمی و  –حقوق خصوصی  –حقوق اسالمی( 

حقوق   –حقوق بین الملل  –حقوق عمومی  –حقوق 

اسالمی ( و حصول تجارب مربوطه طبق جدول شرایط 

 راز.اح

 

 1 بانه * 

کارشناس روابط 

کار)مسئول روابط 

 کار(

اداره کل تعاون ، کار و 

 رفاه اجتماعی استان
166  

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس یا 

گروه علوم  -1دکترا در یکی از رشته های تحصیلی : 

برنامه ریزی علوم   -اجتماعی )ارتباطات علوم اجتماعی 

تعاون و رفاه علوم   -اجتماعیخدمات  -اجتماعی

  -علوم ارتباطات اجتماعی) روابط عمومی(  -اجتماعی 

ارتباطات  -برنامه ریزی رفاه اجتماعی -جامعه شناسی

اجتماعی)تحقیق در ارتباطات اجتماعی( ( ، گروه حقوق 

الهیات و معارف اسالمی )فقه و مبانی  –)علوم قضایی 

اسالمی و  معارف –حقوق خصوصی  –حقوق اسالمی( 

 

* 

* 

* 

 

 (1قروه )

 (1بانه)

 (1دیواندره )

 

3 
کارشناس روابط 

 کار

اداره کل تعاون ، کار و 

 رفاه اجتماعی استان
167  



حقوق   –حقوق بین الملل  –حقوق عمومی  –حقوق 

اسالمی ( و حصول تجارب مربوطه طبق جدول شرایط 

 احراز.

 

دکترا دارا بودن گواهینامه لیسانس یا فوق لیسانس یا 

در یکی از رشته های گروه : امور اداری و مدیریت 

 –مدیریت صنعتی  –مدیریت اجرایی  –)مدیریت دولتی 

مدیریت بیمه ( ، امور مالی و   -مدیریت اقتصادی

  -حسابرسی   -حسابداری –حسابداری)مدیریت مالی 

توسعه   -حسابداری و امور مالی( ، اقتصاد )اقتصاد

مدیریت اقتصادی ( و   –ی اقتصادی و برنامه ریز

 حصول تجارب مربوطه طبق جدول شرایط احراز .

 

* 

* 

* 

* 

 (1قروه )

 (1کامیاران)
 حسابدار 2

اداره کل تعاون ، کار و 

 رفاه اجتماعی استان
168  

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس یا 

دکترا در یکی از رشته های تحصیلی : گروه علوم 

برنامه ریزی  –اجتماعی )پژوهشگری علوم اجتماعی 

خدمات   –تعاون و رفاه علوم اجتماعی  –علوم اجتماعی

  -علوم ارتباطات اجتماعی)روابط عمومی(–اجتماعی 

برنامه ریزی رفاه اجتماعی(، گروه روانشناسی 

کارشناس امور   –مشاوره و راهنمایی  -)روانشناسی 

تربیتی و مشاوره (  ، مدیریت دولتی ، مطالعات خانواده  

 و حصول تجارب مربوطه طبق جدول شرایط احراز

 1 دیواندره * 
کارشناس مطالعات 

 یاجتماع

اداره کل تعاون ، کار و 

 رفاه اجتماعی استان
161  

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم ، لیسانس در یکی 

از رشته های تحصیلی : گروه علوم اجتماعی 

ارتباطات علوم اجتماعی   –)پژوهشگری علوم اجتماعی 

تعاون و رفاه علوم  –برنامه ریزی علوم اجتماعی   –

علوم ارتباطات  –خدمات اجتماعی   –اجتماعی 

برنامه   –جامعه شناسی  –اجتماعی)روابط عمومی ( 

 –ریزی رفاه اجتماعی ( ، گروه حقوق )علوم قضایی 

 –الهیات و معارف اسالمی )فقه و مبانی حقوق اسالمی( 

حقوق  –معارف اسالمی و حقوق  –حقوق خصوصی 

روابط  -2حقوق اسالمی (  –حقوق بین الملل  –عمومی 

 جارب مربوطه طبق جدول شرایط احرازکار و حصول ت

 کاردان روابط کار 1 سنندج * *
اداره کل تعاون ، کار و 

 رفاه اجتماعی استان
171  

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم و یا لیسانس  در یکی از 

گروه علوم اجتماعی )ارتباطات   -1رشته های تحصیلی: 

 خدمات  -برنامه ریزی علوم اجتماعی  -علوم اجتماعی 

علوم   -تعاون و رفاه علوم اجتماعی   -اجتماعی

  -جامعه شناسی -ارتباطات اجتماعی) روابط عمومی( 

ارتباطات اجتماعی)تحقیق   -برنامه ریزی رفاه اجتماعی

مدیریت دولتی ، امور   -2در ارتباطات اجتماعی((، 

دولتی  و حصول تجارب مربوطه طبق جدول شرایط 

 احراز

 

 

 1 سقز * 
امور تعا کاردان 

 ونی

اداره کل تعاون ، کار و 

 رفاه اجتماعی استان
171  

دارا بودن گواهینامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا 

در یکی از رشته های گروه : امور اداری و مدیریت 

 –مدیریت صنعتی  –مدیریت اجرایی  –)مدیریت دولتی 

مدیریت بیمه( ، امور مالی و  -مدیریت اقتصادی

 حسابرس 1 سنندج * 
کار و اداره کل تعاون ، 

 رفاه اجتماعی استان
172  



  -حسابرسی   -حسابداری –حسابداری)مدیریت مالی 

توسعه   -حسابداری و امور مالی( ، اقتصاد )اقتصاد

مدیریت اقتصادی( و   –اقتصادی و برنامه ریزی

 حصول تجارب مربوطه طبق جدول شرایط احراز .

دارا بودن دانشنامه لیسانس وباالتردریکی از رشته های  

حقوق ،   حقوق عمومی ،  حقوق خصوصی ،  حقوق 

بین الملل ،  الهیات گرایش فقه ومبانی حقوق اسالمی ،  

 فقه وحقوق اسالمی.

* * 
( ، 1( ، بیجار)1( ،بانه)1سنندج)

 ( ،1( ، دهگالن)1سقز)

5 

 

کارشناس امور 

 حقوق

اداره کل جهادکشاورزی 

 استان
173  

دارا بودن دانشنامه لیسانس وباالتردر رشته حقوق، 

زراعت مهندسی کشاورزی یا منابع طبیعی،  کارشناس 

ارشد مدیریت دولتی مشروط به داشتن لیسانس 

 دررشته های فوق الذکر.

* * 
( ، 2( ، قروه)1( ،دهگالن)2سنندج)

 (1دیواندره)( ، 2بیجار)
8 

کارشناس  امور 

 زمین

اداره کل جهادکشاورزی 

 استان
174  

دارا بودن دانشنامه لیسانس وباالتردریکی از رشته های 

مدیریت اداری  ،  امور اداری ومدیریت ،   علوم  اداری، 

مدیریت خدمات اداری ،  مدیریت،  مدیریت دولتی، 

 مدیریت پرسنلی، مدیریت اجرایی،  مدیریت صنعتی، 

مدیریت سیستم وبهره وری، اموردولتی ،  مدیریت 

سیستمها، مدیریت بازرگانی، مدیریت اقتصادی، مدیریت 

رفاه،  مدیریت توسعه روستایی ،  مدیریت وبرنامه 

ریزی آموزشی ، مدیریت بیمه، امور مالی ،  اقتصاد 

نظری ، اقتصاد ، مدیریت مالی ، مدیریت اقتصادی،  

ابداری وامور مالی، برنامه حسابداری،  حسابرسی، حس

ریزی وسیستمهای اقتصادی، خدمات بازرگانی و اداری 

، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ،  علوم اقتصادی ،  

 برنامه ریزی وتحلیل سیستمها.

 1 دهگالن * *
کارشناس  

 اموراجرائی

اداره کل جهادکشاورزی 

 استان
175  

رشته های دارا بودن دانشنامه لیسانس وباالتردریکی از 

حسابداری ، حسابرسی، مدیریت مالی، حسابداری 

وامور مالی، کاربرد کامپیوتر در امور مالی، امورمالی، 

تدارکات مالی،  مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مدیریت 

بازرگانی، مدیریت اقتصادی ، اقتصاد، علوم اقتصادی ، 

برنامه ریزی سیستم های اقتصادی،  توسعه اقتصادی 

ریزی،  اقتصاد بازرگانی،  اقتصاد نظری،  وبرنامه

 برنامه ریزی و تحلیل سیستمها.

 3 دهگالن ، بیجار ، سروآباد * *
کارشناس  

 امورمالی

اداره کل جهادکشاورزی 

 استان
176  

دارا بودن دانشنامه لیسانس وباالتردریکی از رشته های 

اقتصاد ، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ، برنامه 

اقتصادی ، اقتصادومعارف اسالمی ،  ریزی سیستمهای

اقتصاد بازرگانی ، مدیریت اقتصادی ، اقتصاد، علوم 

اقتصادی  ، توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی ،  اقتصاد 

نظری ، برنامه ریزی وتحلیل سیستمها ،  مدیریت 

 بازرگانی، مدیریت  مالی، حسابداری.
 

 4 (3(  ، سنندج)1سقز) * *
کارشناس  برنامه  

 وبودجه

اداره کل جهادکشاورزی 

 استان
177  

 

 

دارا بودن  دانشنامه لیسانس وباالتردرشته زارعت 

واصالح نباتات ، زراعت ، اصالح نباتات ،  باغبانی ، 

زیست شناسی باگرایش علوم گیاهی ، خاکشناسی ، 

گیاه پزشکی،  حشره شناسی کشاورزی ،  آبیاری ، 

 شناسایی ومبارزه با علف های

* * 

 )کامیاران ، سروآباد زن ومرد(

، )دیواندره  )گاوشله( ، سرواباد) 

 مرد( "پایگالن(، سقز  )سرا( صرفا

5 
کارشناس  حفظ 

 نباتات

اداره کل جهادکشاورزی 

 استان
178  



زهکشی ، مرتعداری ،  بیابان زدایی،  هرز،  آبیاری و

میریت مناطق بیابانی  ، بیماری شناسی گیاهی ، بیو 

 تکنولوژی کشاورزی ،  گیاه پزشکی.

 *  دارا بودن دانشنامه لیسانس وباالتردرشته گیاه پزشکی

 سقز  )صاحب(

 بانه )کانی سور(

 سنندج  )حسین آباد(

3 

کارشناس  حفظ 

نباتات )پست 

 کارشناس قرنطینه(

اداره کل جهادکشاورزی 

 استان
171  

دارا بودن دانشنامه لیسانس وباالتردریکی از رشته های 

وآبخیزداری ، آبیاری ، زراعت خاک شناسی ، مرتع 

واصالح نباتات ، باغبانی ، آبیاری وزهکشی ، علوم 

گیاهی ، زمین شناسی ، مهندسی منابع اب ، زراعت ، 

 اصالح نباتات ، بیابان زدائی

* * 
 )کامیاران ، قروه زن ومرد(

 مرد( ")قروه  )بدر(صرفا
3 

کارشناس  خاک  

شناسی  

 وحاصلخیزی خاک

جهادکشاورزی اداره کل 

 استان
181  

دارا بودن دانشنامه لیسانس وباالتردریکی از رشته های 

کشاورزی باگرایش علوم صنایع غذایی، صنایع 

کشاورزی، مهندسی منابع طبیعی باگرایش علوم 

وصنایع چوب وکاغذ،  تولیدات دامی ، تولیدات گیاهی ، 

 شیمی با گرایش صنایع غذایی،  علوم تغذیه.

 1 دستی(دهگالن  )بل * 

کارشناس  صنایع 

کشاورزی)پست 

 صنایع کشاورزی(

اداره کل جهادکشاورزی 

 استان
181  

دارا بودن دانشنامه لیسانس وباالتردریکی از رشته های 

کشاورزی باگرایش علوم صنایع غذایی، صنایع 

کشاورزی، مهندسی منابع طبیعی باگرایش علوم 

گیاهی ، وصنایع چوب وکاغذ ،  تولیدات دامی ، تولیدات 

 شیمی با گرایش صنایع غذایی،  علوم تغذیه.

* * 

)سرواباد ، بیجار )سیاه منصور( 

زن ومرد (، )بانه )کانی 

 مرد( "سور(صرفا

3 

کارشناس  صنایع 

کشاورزی)پست 

صنایع تبدیلی 

 وتکمیلی(

اداره کل جهادکشاورزی 

 استان
182  

دارا بودن  دانشنامه لیسانس وباالتردرشته های  

واصالح نباتات ، زراعت ، اصالح نباتات ،  زارعت 

باغبانی ، زیست شناسی باگرایش علوم گیاهی ، 

خاکشناسی ، گیاه پزشکی،  حشره شناسی کشاورزی ،  

آبیاری ، شناسایی ومبارزه با علف های هرز ،  آبیاری 

یریت مناطق دو زهکشی ، مرتعداری ،  بیابان زدایی ، م

، بیو تکنولوژی  بیابانی ، بیماری شناسی گیاهی

 کشاورزی ،  گیاه پزشکی.

* * 

) سنندج ، مریوان زن ومرد( ، 

)قروه)چهاردولی( ، قروه  

 )اسفندآباد( ،

دیواندره)گاوشله( ، 

 مرد ( "سرواباد)پایگالن( صرفا

6 
کارشناس اصالح 

 نباتات وزراعت

اداره کل جهادکشاورزی 

 استان
183  

 دارا بودن دانشنامه لیسانس وباالتردر رشته

اقتصادکشاورزی، اقتصاد ، علوم اقتصادی با گرایش 

 اقتصاد کشاورزی،  مدیریت کشاورزی.

* * 

)سنندج زن ومرد( ، )قروه  

)اسفندآباد(، سقز)سرا( ، 

 مرد( "دیواندره)زرینه(صرفا

4 

کارشناس اقتصا د 

کشاورزی )پست 

 اقصاد کشاورزی(

اداره کل جهادکشاورزی 

 استان
184  

لیسانس وباالتردر رشته دارا بودن دانشنامه 

اقتصادکشاورزی، اقتصاد ، علوم اقتصادی با گرایش 

 اقتصاد کشاورزی ،  مدیریت کشاورزی.

* * 

( ، 2(،  قروه)2)سنندج )

( زن 1( ، مریوان)1کامیاران)

ومرد( ، )  بیجار)حسن آباد( 

 مرد( "(صرفا1)

7 

کارشناس اقتصا د 

کشاورزی 

)کارشناس بازار 

یابی محصوالت 

 کشاورزی(

اداره کل جهادکشاورزی 

 استان
185  

دارا بودن دانشنامه لیسانس وباالتردریکی از رشته های 

باکلیه گرایشها، IT کامپیوتر باگرایش نرم افزار ، 

 ، آموزش الکترونیکی ، تجارت الکترونیکی.IT مدیریت 
 

* * 

 قروه

 مریوان

 بیجار

 بانه

 سروآباد

 دیواندره
 

6 
کارشناس 

 آمارواطالعات

اداره کل جهادکشاورزی 

 استان
186  

دارا بودن دانشنامه لیسانس وباالتردریکی از رشته های 

مدیریت اداری ،  امور اداری ومدیریت ،   علوم  اداری ، 

مدیریت خدمات اداری ،  مدیریت ،  مدیریت دولتی ، 

مدیریت پرسنلی، مدیریت اجرایی،  مدیریت صنعتی،  

* * 

)سنندج ، سرواباد ، دیواندره زن 

 ومرد(

،) بیجار )خسروآباد( ، 

 کامیاران)سورسور(

5 
کارشناس امور 

 اجرائی

هادکشاورزی اداره کل ج

 استان
187  



اموردولتی،  مدیریت مدیریت سیستم وبهره وری ، 

سیستمها ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت اقتصادی ، 

مدیریت رفاه ،  مدیریت توسعه روستایی  ،  مدیریت 

وبرنامه ریزی آموزشی ، مدیریت بیمه ، امور مالی ،  

اقتصاد نظری ، اقتصاد ، مدیریت مالی ، مدیریت 

اقتصادی ،  حسابداری،  حسابرسی ، حسابداری وامور 

برنامه ریزی وسیستمهای اقتصادی ، خدمات  مالی،

بازرگانی و اداری ، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ،  

 علوم اقتصادی ،  برنامه ریزی وتحلیل سیستمها.

 مرد( "صرفا

دارا بودن دانشنامه لیسانس وباالتردریکی از رشته  

های باغبانی، زراعت واصالح نباتات ، زراعت، اصالح 

نباتات ، جنگلداری ، مهندسی فضای سبز ، مهندسی 

 تولیدات گیاهی ، آبیاری وزهکشی آبیاری.

* * 

( زن 1( ، سقز)2( ، قروه)4)سنندج )

 ومرد( ،

( ، 1)سیلتان()) بیجار 

 مرد( "(صرفا1دیواندره)زرینه()

1 
کارشناس امور 

 باغبانی

اداره کل جهادکشاورزی 

 استان
188  

دارا بودن دانشنامه لیسانس وباالتردریکی از رشته های 

مدیریت اداری ، علوم اداری ، مدیریت خدمات اداری ، 

مدیریت، مدیریت دولتی ، مدیریت پرسنلی ، مدیریت 

صنعتی ، مدیریت سیستم وبهره وری ، اجرایی، مدیریت 

اموردولتی ، مدیریت سیستمها ، مدیریت بازرگانی،  

 مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی.

* * 

 (2سنندج)

 بیجار

 دیواندره

 سرواباد

 سقز

 کامیاران
 

7 

کارشناس امور 

اداری) پست 

کارشناس بررسی 

 وپیگیری(

اداره کل جهادکشاورزی 

 استان
181  

لیسانس وباالتردریکی از رشته دارا بودن دانشنامه  

های مدیریت اداری ،  علوم اداری ، مدیریت خدمات 

اداری ، مدیریت ، مدیریت دولتی، مدیریت پرسنلی، 

مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت سیستم 

وبهره وری ، اموردولتی، مدیریت سیستمها، مدیریت 

ت بازرگانی ،  مدیریت اقتصادی ، مدیریت رفاه ، مدیری

توسعه روستایی ، مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی ، 

 مدیریت آموزشی،  مدیریت بیمه ، علوم تربیتی.

* * 

 سنندج

 دهگالن

 کامیاران

 سقز

 سرواباد

5 

کارشناس امور 

اداری)پست 

کارشناس 

 اموراداری(

اداره کل جهادکشاورزی 

 استان
111  

دارا بودن دانشنامه لیسانس وباالتردریکی از رشته های 

مدیریت اداری ،  علوم اداری ، مدیریت خدمات اداری ، 

مدیریت ، مدیریت دولتی ، مدیریت پرسنلی ، مدیریت 

اجرایی ، مدیریت صنعتی ، مدیریت سیستم وبهره وری 

، اموردولتی ، مدیریت سیستمها ، مدیریت بازرگانی ،  

میریت اقتصادی ، مدیریت رفاه ، مدیریت توسعه 

رنامه ریزی آموزشی، مدیریت روستایی ، مدیریت وب

 آموزشی ،  مدیریت بیمه ، علوم تربیتی.

* * 

 بانه

 سرواباد

 بیجار

 دیواندره

4 

کارشناس امور 

اداری)پست 

کارشناس نوسازی 

 وتحول اداری(

اداره کل جهادکشاورزی 

 استان
111  

دارا بودن دانشنامه لیسانس وباالتردریکی از رشته های 

واصالح نباتات ، مدیریت کشاورزی ، زراعت 

اقتصادکشاورزی ، باغبانی ، ترویج وآموزش 

کشاورزی ، ترویج کشاورزی ، آموزش کشاورزی ، 

زراعت ، اصالح نباتات ویافوق لیسانس دررشته 

مدیریت یا برنامه ریزی بشرط داشتن لیسانس 

 کشاورزی دریکی ازرشته های فوق الذکر

 4 (1( ، قروه)1( ، دهگالن )2سنندج) * *
ناس  برنامه  کارش

 ریزی کشاورزی

اداره کل جهادکشاورزی 

 استان
112  

دارا بودن دانشنامه لیسانس وباالتردریکی از رشته های 

تاسیسات ، تاسیسات آبی وتولید ، مهندسی مکانیک 

گرایش تاسیسات حرارتی وبرودتی ، مکانیک ، برق 

 والکترونیک.

 * 
(زن ومرد(  ،) بیجار 2) سنندج)

 مرد(")بابارشانی(صرفا
3 

کارشناس  

 تاسیسات

اداره کل جهادکشاورزی 

 استان
113  

دارا بودن  دانشنامه لیسانس وباالتردریکی از رشته  ) سروآباد زن ومرد( ،  *  کارشناس    ترویج  4 اداره کل جهادکشاورزی  114  



های ترویج وآموزش کشاورزی ، آموزش کشاورزی ،  

ترویج کشاورزی ، توسعه روستایی ، زراعت واصالح 

باغبانی ، ترویج وآموزش  نباتات ، اقتصادکشاورزی ،

، آموزش کشاورزی ، زراعت ، اصالح نباتات کشاورزی

، مدیریت کشاورزی ، خاکشناسی ، گیاه پزشکی ، 

آبیاری و زهکشی، ماشین های کشاورزی ،  دامپروری 

، علوم دامی ، منابع طبیعی ، مرتع و آبخیزداری ، توسعه 

،  تاییوستاها ، اقتصاد تعاون روسروستایی،  آبادانی ر

خدمات اجتماعی ، تعاون ورفاه علوم اجتماعی، 

 پژوهشگری علوم اجتماعی.

 )بیجار)خسروآباد( ،

کامیاران)گشکی( ، 

 مرد ( "سنندج)شویشه( صرفا

کشاورزی)پست  

کارشناس تجهیز 

وتوسعه شبکه های 

 ترویجی (

 استان

دارا بودن  دانشنامه لیسانس وباالتردریکی از رشته 

های ترویج وآموزش کشاورزی ، آموزش کشاورزی ،  

ترویج کشاورزی ، توسعه روستایی ، زراعت واصالح 

باغبانی ، ترویج وآموزش  نباتات ، اقتصادکشاورزی ،

، آموزش کشاورزی ، زراعت ، اصالح نباتات کشاورزی

خاکشناسی ، گیاه پزشکی ، ، مدیریت کشاورزی ، 

آبیاری و زهکشی، ماشین های کشاورزی ،  دامپروری 

، علوم دامی ، منابع طبیعی ، مرتع و آبخیزداری ، توسعه 

روستایی،  آبادانی روستاها ، اقتصاد تعاون روستایی ،  

خدمات اجتماعی ، تعاون ورفاه علوم اجتماعی، 

 پژوهشگری علوم اجتماعی.

* * 

اباد زن ومرد( ، )سنندج ، سرو

)قروه)چهاردولی(،  سقز)چهل 

 مرد( "چشمه (صرفا

4 

کارشناس    ترویج 

کشاورزی)پست 

 ترویج کشاورزی(

اداره کل جهادکشاورزی 

 استان
115  

دارا بودن دانشنامه لیسانس وباالتردریکی از رشته های 

مهندسی منابع طبیعی باگرایش شیالت ، محیط زیست ، 

ارزیابی ذخایر ابزی ، زیست شیالت ، تکنولوژی صید ، 

شناسی  باگرایش )علوم دریا ، ژنتیک( ، بیولوژی دریا  ، 

 ترویج و آموزش کشاورزی.

 3 سنندج ، سقز ، بیجار * *

کارشناس 

تکثیروپرورش 

 آبزیان

اداره کل جهادکشاورزی 

 استان
116  

دارا بودن دانشنامه لیسانس وباالتردریکی از رشته های  

ی ومدیریت )مدیریت دولتی ، تحصیلی گروه امورادار

مدیریت صنعتی، مدیریت بازرگانی ( ، علوم اجتماعی  

 ،گروه کشاورزی)کلیه گرایشها( .

* * 
( ، بانه ، سرواباد ، 2سنندج )

 کامیاران
 کارشناس حراست 5

اداره کل جهادکشاورزی 

 استان
117  

دارا بودن  دانشنامه لیسانس وباالتردریکی از رشته 

دامپزشک ،  مهندسی تولیدات دامی، های دامپروری ،  

 مهندسی کشاورزی  باگرایش علوم دامی.

 

 
 

* * 

)قروه زن ومرد ( ، ) 

کامیاران)ورمهنگ( ، مریوان 

 ")جانوره(، سقز)میر ده(صرفا

 مرد(

4 

کارشناس  

دامپروری)پست 

کارشناس پرورش 

وبهبود تولیدات 

 دامی(

اداره کل جهادکشاورزی 

 استان
118  

دانشنامه لیسانس وباالتردریکی از رشته دارا بودن  

های دامپروری ،  دامپزشک ،  مهندسی تولیدات دامی، 

 مهندسی کشاورزی  باگرایش علوم دامی.

 
 

* * 

) سنندج زن ومرد ( ، ) بانه)بویین( 

، بیجار)نجف آباد( ، کامیاران 

 مرد ( ")سورسور( صرفا

4 

کارشناس  

دامپروری)پست 

کارشناس تغذیه 

جایگاه وبهداشت 

 دام(

اداره کل جهادکشاورزی 

 استان
111  

دارا بودن  دانشنامه لیسانس وباالتردریکی از رشته 

های دامپروری ،  دامپزشک ،  مهندسی تولیدات دامی، 

 مهندسی کشاورزی  باگرایش علوم دامی.
 

* * 

(  زن ومرد(  ، ) بانه 4)سنندج )

)بویین( ، بیجار )پیرتاج( ، دهگالن 

 مرد ( ")بلدستی( صرفا

7 
کارشناس  

 دامپروری

اداره کل جهادکشاورزی 

 استان
211  

دارا بودن دانشنامه لیسانس وباالتردریکی ازرشته های 

روابط عمومی ارتباطات اجتماعی ،  تحقیق در ارتباطات 

اجتماعی، پژوهشگری درعلوم اجتماعی، برنامه ریزی 

علوم اجتماعی ، خدمات اجتماعی ،  علوم اجتماعی ، 

 4 ( ، بیجار ، قروه2سنندج) * *
کارشناس روابط 

 عمومی

اداره کل جهادکشاورزی 

 استان
211  



ناسی ، مردم شناسی ، جمعیت شناسی،  جامعه ش

روزنامه نگاری ، تحصیالت حوزه وی سطح دو وباالتر، 

 الهیات ومعارف اسالمی.

دارا بودن دانشنامه لیسانس وباالتردریکی از رشته های 

 ومکانیزاسیون.ماشین های کشاورز ی 
* * 

(  ، بانه ، سرواباد ، 4) سنندج)

کامیاران ، قروه زن ومرد( ، 

)بیجار)نجف آباد ( ، مریوان 

)جانوره(  ،سقز )چهل چشمه ( 

 مرد( "صرفا

11 

کارشناس  

ماشینهای 

کشاورزی)پست 

کارشناس 

 مکانیزاسیون(

اداره کل جهادکشاورزی 

 استان
212  

وباالتردریکی از رشته های دارا بودن دانشنامه لیسانس 

آبیاری،  آبیاری زهکشی ، مکانیک خاک وآبیاری ،  

خاکشناسی،  زمین شناسی ، اصالح نباتات  ، توسعه 

 روستایی ،  تاسیسات آبیاری، عمران روستایی.

* * 
( زن ومرد( ،)  سقز  2) سنندج )

 مرد( "( صرفا1)میرده()
3 

کارشناس  مهندسی  

زراعی)پست 

سی کارشناس مهند

 زراعی(

اداره کل جهادکشاورزی 

 استان
213  

دارا بودن دانشنامه لیسانس وباالتردریکی از رشته های 

آبیاری،  آبیاری زهکشی ، مکانیک خاک وآبیاری ،  

خاکشناسی،  زمین شناسی ، اصالح نباتات  ، توسعه 

 روستایی ،  تاسیسات آبیاری، عمران روستایی.

 2 سنندج ، سرواباد * *

کارشناس  مهندسی  

زراعی)پست 

 کارشناس آبیاری(

اداره کل جهادکشاورزی 

 استان
214  

دارا بودن دانشنامه لیسانس وباالتردریکی از رشته های 

باکلیه گرایشها ،  ITکامپیوتر باگرایش نرم افزا ر،  

 ،آموزش الکترونیکی،  تجارت الکترونیکی. ITمدیریت 

 1 سنندج * *

کارشناس 

کامپیوتر)پست 

کارشناس فرابری 

 داده ها(

اداره کل جهادکشاورزی 

 استان
215  

دارا بودن دانشنامه لیسانس وباالتردریکی از رشته های 

باکلیه گرایشها ،  ITکامپیوتر باگرایش نرم افزا ر،  

 ،آموزش الکترونیکی،  تجارت الکترونیکی. ITمدیریت 

 1 سنندج * *

کارشناس 

کامپیوتر)پست 

کارشناس تجهیز 

 شبکه(

اداره کل جهادکشاورزی 

 استان
216  

دارابودن دانشنامه  لیسانس وباالتردریکی ازرشته های 

 معارف اسالمی.
 1 سنندج * *

کارشناس 

 امورآموزشی

اداره کل جهادکشاورزی 

 استان
217  

دارابودن دانشنامه لیسانس وباالتردریکی ازرشته های 

 کشاورزی.
 1 سنندج * *

کارشناس برنامه  

 ریزی کشاورزی

اداره کل جهادکشاورزی 

 استان
218  

دارابودن دانشنامه لیسانس وباالتردریکی ازرشته های 

عمران راه وساختمان ،  ساختمان وتاسیسات 

 کشاورزی ، مهندسی کارهای آبی ، هیدرولیک.

 کارشناس عمران 4 سنندج * *
اداره کل جهادکشاورزی 

 استان
211  

حقوق ، دارا بودن دانشنامه لیسانس وباالتردر رشته 

 حقوق

 عمومی

 

 

 
 

 1 سنندج * *

کارشناس  امور 

حقوقی)پست 

کارشناس 

پاسخگویی به 

 شکایات(

اداره کل جهادکشاورزی 

 استان
211  

دارابودن دانشنامه لیسانس وباالتردریکی ازرشته های 

 کشاورزی.
 2 سنندج * *

کارشناس برنامه  

ریزی 

کشاورزی)پست 

کارشناس ارزیابی 

 عملکرد(

جهادکشاورزی اداره کل 

 استان
211  

دارا بودن دانشنامه لیسانس وباالتردریکی از رشته های 

آبیاری،  آبیاری زهکشی ، مکانیک خاک وآبیاری ،  

خاکشناسی ،  زمین شناسی ، اصالح نباتات  ، توسعه 

 روستایی،  تاسیسات آبیاری، عمران روستایی.

 1 سنندج * *

کارشناس مهندسی 

زراعی )پست 

  کارشناس تجهیز

 ونوسازی اراضی(

اداره کل جهادکشاورزی 

 استان
212  

دارا بودن دانشنامه لیسانس وباالتردریکی از رشته های  کارشناس  1 سنندج * * اداره کل جهادکشاورزی  213  



باکلیه گرایشها ،  ITکامپیوتر باگرایش نرم افزا ر،  

 ،آموزش الکترونیکی،  تجارت الکترونیکی. ITمدیریت 

کامپیوتر)پست 

کارشناس 

 اتوماسیون اداری(

 استان

دارا بودن دانشنامه لیسانس وباالتردریکی از رشته های  

حقوق ،   حقوق عمومی ،  حقوق خصوصی،   حقوق 

بین الملل،  الهیات گرایش فقه ومبانی حقوق اسالمی،  

 فقه وحقوق اسالمی.

 1 سنندج * *

کارشناس 

امورحقوقی )پست 

کارشناس 

اموردعاوی 

 وامالک(

اداره کل جهادکشاورزی 

 استان
214  

دارا بودن دانشنامه لیسانس وباالتردریکی از رشته های 

 آمار.
 1 سنندج * *

کارشناس 

اموراداری )پست 

کارشناس امار 

 نیروی انسانی(

اداره کل جهادکشاورزی 

 استان
215  

دارابودن دانشنامه لیسانس وباالتردریکی ازرشته های  

برداری ،  نقشه برداری مهندسی عمران باگرایش نقشه 

 هوایی.

 1 سنندج * *
کارشناس نقشه 

 برداری

اداره کل جهادکشاورزی 

 استان
216  

دارابودن دانشنامه لیسانس وباالتردریکی ازرشته های 

مدیریت اموراداری ، مدیریت دولتی، مدیریت ، مدیریت 

 سیستم، مدیریت اجرایی.

 کارشناس گزینش 1 سنندج * *
 اداره کل جهادکشاورزی

 استان
217  

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از  

رشته های گروه امور اداری ومدیریت ) مدیریت دولتی، 

مدیریت اجرایی، ،مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی، 

مدیریت بازرگانی ، مدیریت اداری، مدیریت آموزشی، 

مدیریت خدمات اداری(، گروه امور خدمات اداری)امور 

کارگزینی، امور اداری و پرسنلی، خدمات اداری و 

اداری، آیین نگارش خدمات اداری، کاربرد رایانه در 

امور اداری(،علوم اجتماعی)ارتباطات علوم اجتماعی، 

برنامه ریزی علوم اجتماعی، مردم شناسی( ، 

حقوق)حقوق، حقوق عمومی، حقوق خصوصی( و 

روانشناسی) روانشناسی عمومی، مشاوره وراهنمایی، 

 روانشناسی تربیتی، روانشناسی(

 مسئول دفتر 1 سنندج * 

اداره کل اموراقتصادی 

 ودارائی

 
218  

دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس ، دکترادر 

یکی از رشته های تحصیلی مهندسی کامپیوتر  گرایش 

)نرم افزار، سخت افزار( ، انفورماتیک ، مهندسی سیستم 

، 

 It، مدیریت itمهندسی 

 1 سنندج * *
کارشناس برنامه 

 نویس سیستم

اداره کل اموراقتصادی 

 ودارائی
211  

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس  یا 

دکترا دریکی از رشته های تحصیلی گروه آمار ) آمار، 

آماراقتصادی واجتماعی، آمار کاربردی، آمارنیروی 

 (انسانی ، آمارریاضی

 آمارشناس 2 سنندج * *
اموراقتصادی اداره کل 

 ودارائی
221  

دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس یا دکترا در 

یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت ) مدیریت 

دولتی، مدیریت اجرایی، ،مدیریت وبرنامه ریزی 

آموزشی، مدیریت بازرگانی ، مدیریت اداری، مدیریت 

آموزشی، مدیریت خدمات اداری( ،علوم اجتماعی) 

ارتباطات علوم اجتماعی، برنامه ریزی علوم اجتماعی، 

مردم شناسی (، روانشناسی ) روانشناسی عمومی، 

مشاوره وراهنمایی، روانشناسی تربیتی، روانشناسی( ، 

 حقوق )حقوق، حقوق عمومی، حقوق خصوصی(

 مامور حراست 1 سنندج * 
اداره کل اموراقتصادی 

 ودارائی
221  



لیسانس ، فوق لیسانس یا دارا بودن مدرک تحصیلی 

دکترا در یکی از رشته های تحصیلی گروه اقتصاد ) 

علوم اقتصادی، اقتصاد ، اقتصادنظری   ، 

اقتصاداسالمی ، اقتصادبازرگانی ، اقتصادپول 

 وبانکداری ، اقتصادبین الملل(

 2 سنندج * *

کارشناس مطالعات 

اقتصادی 

)کارشناس 

 اقتصادی(

اداره کل اموراقتصادی 

 رائیودا
222  

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس یا 

دکترا در یکی از رشته های تحصیلی گروه اقتصاد ) 

علوم اقتصادی، اقتصاد ، اقتصادنظری   ، 

اقتصاداسالمی ، اقتصادبازرگانی ، اقتصادپول 

 وبانکداری ، اقتصادبین الملل(

 3 سنندج * *

کارشناس مطالعات 

اقتصادی    ) 

سرمایه کارشناس 

 گذاری (

اداره کل اموراقتصادی 

 ودارائی
223  

دارا بودن لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از 

رشته های گروه امور  اداری و مدیریت ) مدیریت 

دولتی، مدیریت اجرایی، مدیریت وبرنامه ریزی 

آموزشی، مدیریت بازرگانی ، مدیریت اداری، مدیریت 

،  امور مالی آموزشی، مدیریت خدمات اداری ( 

وحسابداری )مدیریت مالی ، حسابداری ، حسابرسی ، 

حسابداری وامور مالی ، امور مالی (و اقتصاد ) علوم 

اقتصادی ، اقتصاد ، اقتصادنظری ، اقتصاداسالمی ، 

اقتصادبازرگانی ، اقتصادپول وبانکداری  ، اقتصادبین 

 الملل(

 1 سنندج * *
ممیز حساب         ) 

 اموال  (ممیزحساب 

اداره کل اموراقتصادی 

 ودارائی
224  

دارا بودن لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از 

رشته های گروه امور  اداری و مدیریت ) مدیریت 

دولتی، مدیریت اجرایی، مدیریت وبرنامه ریزی 

آموزشی، مدیریت بازرگانی ، مدیریت اداری، مدیریت 

ر مالی آموزشی، مدیریت خدمات اداری ( ،  امو

وحسابداری )مدیریت مالی ، حسابداری ، حسابرسی ، 

حسابداری وامور مالی ، امور مالی (و اقتصاد ) علوم 

اقتصادی ، اقتصاد ، اقتصادنظری ، اقتصاداسالمی ، 

اقتصادبازرگانی ، اقتصادپول وبانکداری  ، اقتصادبین 

 الملل(

 1 سنندج * *
ممیزحساب ) کمک 

 ممیزحساب اموال  (

کل اموراقتصادی  اداره

 ودارائی
225  

دارا بودن لیسانس، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از 

رشته های گروه امور  اداری و مدیریت ) مدیریت 

دولتی، مدیریت اجرایی، مدیریت وبرنامه ریزی 

آموزشی، مدیریت بازرگانی ، مدیریت اداری، مدیریت 

آموزشی، مدیریت خدمات اداری ( ،  امور مالی 

ری )مدیریت مالی ، حسابداری ، حسابرسی ، وحسابدا

حسابداری وامور مالی ، امور مالی (و اقتصاد ) علوم 

اقتصادی ، اقتصاد ، اقتصادنظری ، اقتصاداسالمی ، 

اقتصادبازرگانی ، اقتصادپول وبانکداری  ، اقتصادبین 

 الملل(

 1 سنندج * *
کارشناس برنامه 

 وبودجه

اداره کل اموراقتصادی 

 ودارائی
226  

دارا بودن دانشنامه لیسانس ،ا فوق لیسانس یا دکترا 

دریکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت) 

مدیریت دولتی ، مدیریت اجرایی ، مدیریت وبرنامه 

ریزی آموزشی، مدیریت بازرگانی ، مدیریت اداری ، 

مدیریت آموزشی ، مدیریت خدمات اداری( ، امور مالی 

، حسابداری ، حسابرسی ،  وحسابداری )مدیریت مالی

حسابداری وامور مالی ،امور مالی ( و اقتصاد) علوم 

اقتصادی ، اقتصاد ، اقتصادنظری ، اقتصاداسالمی ، 

 کارگزین 1 سنندج * *

اداره کل اموراقتصادی 

 ودارائی

 
227  



اقتصادبازرگانی ، اقتصادپول وبانکداری ، اقتصادبین 

 الملل( ، اقتصا د ، امور مالی و حسابداری

دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس یا 

گروه علوم  -1دکترا در یکی از رشته های تحصیلی 

 -مردم شناسی  -اجتماعی )جمعیت شناسی 

 -ارتباطات علوم اجتماعی  -پژوهشگری علوم اجتماعی 

تعاون ورفاه علوم   -برنامه ریزی علوم اجتماعی  

علوم ارتباطات اجتماعی   -خدمات اجتماعی   -اجتماعی

برنامه ریزی رفاه   -جامعه شناسی  -)روابط عمومی (

ارتباطات اجتماعی )تحقیق در ارتباطات   -اجتماعی

روزنامه نگاری وحصول تجارب مربوط  -2اجتماعی ((

 طبق جدول شرایط احراز.

 1 سنندج * *

کارشناس مطالعات 

اجتماعی)کارشناس 

 ارزیابی عملکرد(

وشهرسازی اداره کل راه 

 استان
228  

دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس یا 

گروه علوم  -1دکترا در یکی از رشته های تحصیلی 

 -مردم شناسی  -اجتماعی )جمعیت شناسی 

  -ارتباطات علوم اجتماعی  -پژوهشگری علوم اجتماعی 

تعاون ورفاه علوم   -برنامه ریزی علوم اجتماعی 

علوم ارتباطات اجتماعی   -خدمات اجتماعی   -اجتماعی

برنامه ریزی رفاه   -جامعه شناسی  -)روابط عمومی (

ارتباطات اجتماعی )تحقیق در ارتباطات   -اجتماعی

روزنامه نگاری وحصول تجارب مربوط  -2اجتماعی ((

 طبق جدول شرایط احراز.

 1 سنندج * *

کارشناس مطالعات 

اجتماعی)کارشناس 

هماهنگی 

 ورشهرستانها(درام

اداره کل راه وشهرسازی 

 استان
221  

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس یا 

حقوق ) : در یکی از رشته های تحصیلی گروه  ادکتر

حقوق کیفری و   -حقوق جزا و جرم شناسی  -حقوق

علوم جزا و جرم  -علوم قضایی  -جرم شناسی 

فقه و حقوق   -فقه و حقوق اسالمی  -شناسی

حقوق  -معارف اسالمی و حقوق  -خصوصی 

و حصول  (حقوق کنسولی -حقوق عمومی -خصوصی 

 مربوط طبق جدول شرایط احراز.تجارب 

 1 سنندج * 

مامور 

حراست)کارشناس 

 اموراسناد(

اداره کل راه وشهرسازی 

 استان
231  

دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس یا دکترا در 

های تحصیلی : مهندسی عمران )کلیه یکی از رشته 

راه و ساختمان   مدیریت پروژه و ساخت ، ، گرایشها(

معماری ، نقشه برداری ، طراحی محیط  ، )کلیه گرایشها(

 طبق جدول شرایط احراز. و حصول تجارب مربوط

 1 سنندج * 

مامور 

حراست)کارشناس 

 حراست(

اداره کل راه وشهرسازی 

 استان
231  

دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس یا دکترا در دارا بودن 

یکی از رشته های تحصیلی : مهندسی عمران )کلیه 

راه و ساختمان   مدیریت پروژه و ساخت ، ، گرایشها(

معماری ، نقشه برداری ، طراحی محیط  ، )کلیه گرایشها(

 طبق جدول شرایط احراز. و حصول تجارب مربوط

 1 سنندج * 

مامور 

حراست)کارشناس 

 امورناریه(

اداره کل راه وشهرسازی 

 استان
232  

دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس ،فوق لیسانس یا 

. گروه امور -1دکترا در یکی از رشته های تحصیلی:

برنامه ریزی امور   -فرهنگی )مدیریت امور فرهنگی

فرهنگ وزبان های باستانی  -امور فرهنگی   -فرهنگی 

زبان  -وادبیات فارسی زبان  -فرهنگ ارتباطات   -ایران

علوم ارتباطات اجتماعی )روابط  - 2وادبیات عرب (

، علوم  ، علوم اجتماعی )ارتباطات اجتماعی ( عمومی (

، مدیریت دولتی  ارتباطات اجتماعی )روزنامه نگاری (

 3 سنندج * *
کارشناس روابط 

 عمومی

زی اداره کل راه وشهرسا

 استان
233  



 وحصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا در 

توسعه  –اقتصاد )اقتصاد  یکی از رشته های گروه :

برنامه ریزی سیستمهای  –اقتصادی وبرنامه ریزی 

 –مدیریت اقتصادی   –علوم اقتصادی  –اقتصادی 

،امور مالی  اقتصاد ومعارف اسالمی( –اقتصاد نظری 

  –حسابداری  -مدیریت مالی وحسابداری )

تدارکات   –حسابداری و امور مالی   -حسابرسی

 –امور مالی   –کاربرد کامپیوتر در امور مالی  -همگانی

،گروه  امور اداری  ( (معارف اسالمی و مدیریت )مالی   

مدیریت  –مدیریت اجرایی   –)مدیریت دولتی ومدیریت 

مدیریت   – مدیریت و برنامه ریزی آموزشی  –صنعتی 

مدیریت   –مدیریت بازرگانی   –مدیریت بیمه   –

مدیریت سیستم و بهره  –مدیریت پرسنلی   –اقتصادی 

مدیریت  -مدیریت اداری  –مدیریت آموزشی   –وری 

  –امور اداری و مدیریت   –علوم اداری   -خدمات اداری

بازرگانی   –خدمات بازرگانی و اداری   –مدیریت رفاه 

معارف اسالمی و مدیریت با  –مدیریت سیستمها   –

(وحصول تجارب صنعتی ( ،گرایشهای )مالی ، بازرگانی 

 مربوط طبق جدول شرایط احراز .

 1 (1سنندج ) * *
کارشناس برنامه 

 وبودجه

اداره کل راه وشهرسازی 

 استان
234  

دارابودن مدرک دکترا ،فوق لیسانس یا لیسانس در یکی 

مهندسی کامپیوتر گرایش )نرم از رشته های تحصیلی 

  –معماری سیستمهای کامپیوتر  –سخت افزار   –افزار 

  –هوش مصنوعی ورباتیک  –سیستمهای نرم افزاری 

نظریه های محاسبات والگوریتم ( ،کاربرد کامپیوتر 

و حصول سنوات تجربی  ITوآنالیز سیستم ، مهندسی 

 الزم طبق جدول شرایط احراز .

 1 (1سنندج ) * *

کارشناس تحلیلگر 

سیستم)کارشناس 

 رایانه (

اداره کل راه وشهرسازی 

 استان
235  

دارابودن مدرک دکترا ،فوق لیسانس یا لیسانس در یکی 

از رشته های تحصیلی مهندسی کامپیوتر گرایش )نرم 

  –معماری سیستمهای کامپیوتر   –سخت افزار   –افزار 

  –هوش مصنوعی ورباتیک   –سیستمهای نرم افزاری 

نظریه های محاسبات والگوریتم( ، کاربرد کامپیوتر 

و حصول سنوات تجربی  ITوآنالیز سیستم ، مهندسی 

 الزم طبق جدول شرایط احراز .

(1سنندج ) * *  1 

 

کارشناس تحلیلگر 

سیستم )کارشناس 

سامانه اطالعاتی 

)GIS 

اداره کل راه وشهرسازی 

 استان
236  

دارابودن مدرک دکترا ،فوق لیسانس یا لیسانس در یکی 

از رشته های تحصیلی مهندسی کامپیوتر گرایش )نرم 

  –معماری سیستمهای کامپیوتر  –سخت افزار   –افزار 

  –هوش مصنوعی ورباتیک  –سیستمهای نرم افزاری 

نظریه های محاسبات والگوریتم ( ،کاربرد کامپیوتر 

و حصول سنوات تجربی  ITی وآنالیز سیستم ، مهندس

 الزم طبق جدول شرایط احراز .

(1کامیاران ) * *  1 
کارشناس تحلیلگر 

 سیستم

اداره کل راه وشهرسازی 

 استان
237  

دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس یا 

 -دکترا در یکی از رشته های تحصیلی .گروه آمار )آمار

آمار  -آمار کاربردی -آمار اقتصادی واجتماعی  

آمار ریاضی ( وحصول  -آمار بیمه  -نیروی انسانی 

 تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز

(2سنندج ) * *  2 
کارشناس آمار 

 کشوری

اداره کل راه وشهرسازی 

 استان
238  

دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس یا دکترا در 

یکی از رشته های تحصیلی : شهرسازی ، طراحی و 
( 6سنندج ) * *  6 

کارشناس 

 شهرسازی

اداره کل راه وشهرسازی 

 استان
231  



برنامه ریزی شهری و منطقه ای ، جغرافیا و برنامه 

ریزی شهری ، عمران)گرایش عمران( ، مهندسی عمران 

زلزله و راه ( ، سازه ، رایشهای)مدیریت ساخت ، گ

مربوط طبق جدول  طراحی محیط و حصول تجارب

 .شرایط احراز

)کارشناس 

شهرسازی 

 ومعماری(

دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس یا دکترا در 

یکی از رشته های تحصیلی : شهرسازی ، طراحی و 

برنامه ریزی شهری و منطقه ای ، جغرافیا و برنامه 

ریزی شهری ، عمران)گرایش عمران( ، مهندسی عمران 

زلزله و راه ( ، سازه ، گرایشهای)مدیریت ساخت ، 

مربوط طبق جدول  طراحی محیط و حصول تجارب

 .شرایط احراز

 * 
( 1( ، بیجار )  1( ، دهگالن )1بانه )

(1، قروه )  
4 

کارشناس 

 شهرسازی

)کارشناس 

شهرسازی 

 ومعماری(

اداره کل راه وشهرسازی 

 استان
241  

دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس یا دکترا در 

یکی از رشته های تحصیلی : شهرسازی ، طراحی و 

برنامه ریزی شهری و منطقه ای ، جغرافیا و برنامه 

ریزی شهری ، عمران)گرایش عمران( ، مهندسی عمران 

زلزله و راه ( ، سازه ، گرایشهای)مدیریت ساخت ، 

مربوط طبق جدول  طراحی محیط و حصول تجارب

 .شرایط احراز

(2سنندج ) * *  2 

کارشناس 

شهرسازی) 

کارشناس بافتهای 

 فرسوده شهری (

اداره کل راه وشهرسازی 

 استان
241  

در  ادارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس یا دکتر

یکی از رشته های تحصیلی : مهندسی عمران )برنامه 

ریزی حمل و نقل ، راه وترابری( ، ترافیک و حصول 

 .مربوط طبق جدول شرایط احرازتجارب 

(2سنندج ) * *  2 

کارشناس امور 

حمل ونقل 

)کارشناس حمل 

 ونقل (

اداره کل راه وشهرسازی 

 استان
242  

در  ایا دکتر دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس

یکی از رشته های تحصیلی : مهندسی عمران )برنامه 

ریزی حمل و نقل ، راه وترابری( ، ترافیک و حصول 

 .مربوط طبق جدول شرایط احرازتجارب 

* * 

( 1( زن ومرد( ، ) بیجار)1)سنندج )

( ، 1( ، قروه )1، سروآباد )

مرد( "( صرفا1کامیاران )  

5 

کارشناس امور 

حمل ونقل 

)کارشناس ایمنی 

 وترافیک (

اداره کل راه وشهرسازی 

 استان
243  

دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس یا دکترا در 

یکی از رشته های تحصیلی : مهندسی عمران )کلیه 

مدیریت پروژه و ساخت ، راه و ساختمان  ، ( گرایشها

معماری ، نقشه برداری ، طراحی محیط  ، )کلیه گرایشها(

.طبق جدول شرایط احراز تجارب مربوطو حصول   

(1سنندج ) * *  1 

مهندس راه 

وساختمان) 

کارشناس سازه 

 )زلزله ((

اداره کل راه وشهرسازی 

 استان
244  

دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس یا دکترا در 

یکی از رشته های تحصیلی : مهندسی عمران )کلیه 

مدیریت پروژه و ساخت ، راه و ساختمان  ،گرایشها(

معماری ، نقشه برداری ، طراحی محیط  ، )کلیه گرایشها(

 .طبق جدول شرایط احراز و حصول تجارب مربوط

(1سنندج ) * *  1 

مهندس راه 

وساختمان)کارشنا

س بررسی 

 وارزیابی طرحها(

اداره کل راه وشهرسازی 

 استان
245  

لیسانس یا دکترا در دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق 

یکی از رشته های تحصیلی : مهندسی عمران )کلیه 

مدیریت پروژه و ساخت ، راه و ساختمان  ،گرایشها(

معماری ، نقشه برداری ، طراحی محیط  ،)کلیه گرایشها(

 .طبق جدول شرایط احراز و حصول تجارب مربوط

(1سنندج ) * *  1 

مهندس راه 

وساختمان)کارشنا

 س بررسی طرحها(

اداره کل راه وشهرسازی 

 استان
246  

دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس یا دکترا در 

یکی از رشته های تحصیلی : مهندسی عمران )کلیه 

مدیریت پروژه و ساخت ، راه و ساختمان  ،گرایشها(

معماری ، نقشه برداری ، طراحی محیط  ،)کلیه گرایشها(

 .حرازطبق جدول شرایط ا و حصول تجارب مربوط

* * 

( زن ومرد(،3) سنندج)  

(، 1(، سروآباد)1)دهگالن)

مرد( "(صرفا1قروه)  

6 

مهندس راه 

وساختمان)کارشنا

 س عمران (

اداره کل راه وشهرسازی 

 استان
247  

دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس یا دکترا در  (1سنندج ) * * مهندس راه  1  اداره کل راه وشهرسازی  248  



یکی از رشته های تحصیلی : مهندسی عمران )کلیه 

مدیریت پروژه و ساخت ، راه و ساختمان  ، گرایشها(

معماری ، نقشه برداری ، طراحی محیط  ، )کلیه گرایشها(

 .طبق جدول شرایط احراز و حصول تجارب مربوط

وساختمان)کارشنا

س مطالعات 

 روسازی(

 استان

یا دکترا در  دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس

یکی از رشته های تحصیلی : مهندسی عمران )کلیه 

مدیریت پروژه و ساخت ، راه و ساختمان  ،گرایشها(

معماری ، نقشه برداری ، طراحی محیط  ،)کلیه گرایشها(

 .طبق جدول شرایط احراز و حصول تجارب مربوط

(1سنندج ) * *  1 

مهندس راه 

وساختمان)کارشنا

س طرح پل وابنیه 

 فنی (

اداره کل راه وشهرسازی 

 استان
241  

دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس یا دکترا در 

یکی از رشته های تحصیلی : مهندسی عمران )کلیه 

مدیریت پروژه و ساخت ، راه و ساختمان  ،گرایشها(

معماری ، نقشه برداری ، طراحی محیط  ،)کلیه گرایشها(

 .طبق جدول شرایط احراز و حصول تجارب مربوط

(1سنندج ) * *  1 

مهندس راه 

وساختمان)کارشنا

س آزمایشگاه فنی 

 ومکانیک خاک(

اداره کل راه وشهرسازی 

 استان
251  

دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس یا دکترا در 

یکی از رشته های تحصیلی : مهندسی عمران )کلیه 

مدیریت پروژه و ساخت ، راه و ساختمان  ،گرایشها(

معماری ، نقشه برداری ، طراحی محیط  ،)کلیه گرایشها(

 .طبق جدول شرایط احراز و حصول تجارب مربوط

(1سنندج ) * *  1 

مهندس راه 

وساختمان)کارشنا

 س متره وبرآورد(

اداره کل راه وشهرسازی 

 استان
251  

دکترا در  دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس یا

یکی از رشته های تحصیلی : مهندسی عمران )کلیه 

مدیریت پروژه و ساخت ، راه و ساختمان  ،گرایشها(

معماری ، نقشه برداری ، طراحی محیط  ،)کلیه گرایشها(

 .طبق جدول شرایط احراز و حصول تجارب مربوط

(1سنندج ) * *  1 

مهندس راه 

وساختمان)کارشنا

 س امور قراردادها(

کل راه وشهرسازی اداره 

 استان
252  

دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس یا دکترا در 

یکی از رشته های تحصیلی : مهندسی عمران )کلیه 

مدیریت پروژه و ساخت ، راه و ساختمان  ،گرایشها(

معماری ، نقشه برداری ، طراحی محیط  ،)کلیه گرایشها(

 .طبق جدول شرایط احراز و حصول تجارب مربوط

(1سنندج ) * *  1 

مهندس راه 

وساختمان)کارشنا

س رسیدگی به 

 صورت وضعیتها(

اداره کل راه وشهرسازی 

 استان
253  

دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس یا دکترا در 

یکی از رشته های تحصیلی : مهندسی عمران )کلیه 

مدیریت پروژه و ساخت ، راه و ساختمان  ،گرایشها(

ماری ، نقشه برداری ، طراحی محیط مع ،)کلیه گرایشها(

 .طبق جدول شرایط احراز و حصول تجارب مربوط

(1سنندج ) * *  1 

مهندس راه 

وساختمان)کارشنا

 س نگهداری راه(

اداره کل راه وشهرسازی 

 استان
254  

دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس یا دکترا در 

یکی از رشته های تحصیلی : مهندسی عمران )کلیه 

مدیریت پروژه و ساخت ، راه و ساختمان  ،گرایشها(

معماری ، نقشه برداری ، طراحی محیط  ،)کلیه گرایشها(

 .طبق جدول شرایط احراز و حصول تجارب مربوط

(1سنندج ) * *  1 

مهندس راه 

وساختمان)کارشنا

 س روسازی(

اداره کل راه وشهرسازی 

 استان
255  

یا دکترا در  دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس

یکی از رشته های تحصیلی : مهندسی عمران )کلیه 

مدیریت پروژه و ساخت ، راه و ساختمان  ،گرایشها(

معماری ، نقشه برداری ، طراحی محیط  ،)کلیه گرایشها(

 .طبق جدول شرایط احراز و حصول تجارب مربوط

* * 

( زن ومرد( ،)1)سنندج)  

 "( صرفا1( ،سروآباد)1دهگالن )

 مرد(

3 

مهندس راه 

وساختمان)کارشنا

 س پل وابنیه فنی (

اداره کل راه وشهرسازی 

 استان
256  

دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس یا دکترا در 

یکی از رشته های تحصیلی : مهندسی عمران )کلیه 

مدیریت پروژه و ساخت ، راه و ساختمان  ،گرایشها(

حی محیط معماری ، نقشه برداری ، طرا ،)کلیه گرایشها(

(1سنندج ) * *  1 

مهندس راه 

وساختمان)کارشنا

س نظام مهندسی 

وکنترل اجرای 

اداره کل راه وشهرسازی 

 استان
257  



.طبق جدول شرایط احراز و حصول تجارب مربوط  ساختمان ( 

دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس یا دکترا در 

یکی از رشته های تحصیلی : مهندسی عمران )کلیه 

مدیریت پروژه و ساخت ، راه و ساختمان  ،گرایشها(

معماری ، نقشه برداری ، طراحی محیط  ،)کلیه گرایشها(

.طبق جدول شرایط احراز و حصول تجارب مربوط  

(1قروه ) *   1 

مهندس راه 

وساختمان)کارشنا

 س راه وساختمان(

اداره کل راه وشهرسازی 

 استان
258  

لیسانس یا دکتری دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق 

مهندسی طراحی محیط  در یکی از رشته های تحصیلی

زیست ، برنامه ریزی ومدیریت آموزش محیط زیست ، 

محیط زیست ، خاک شناسی  ، مهندسی فضای سبز  ، 

مربوط طبق حصول تجارب جغرافیا ، هواشناسی و

 شرایط احراز.

(1سنندج ) * *  1 
کارشناس محیط 

 زیست

زی اداره کل راه وشهرسا

 استان
251  

دارابودن دانشنامه لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در 

یکی از رشته های تحصیلی: تاسیسات )کلیه گرایشها (، 

مهندسی مکانیک )تاسیسات حرارتی وبرودتی  ، 

 مربوط طبق شرایط احرازو حصول تجارب  تاسیسات (

. 

(1سنندج ) * *  1 

مهندس 

تاسیسات)کارشنا

 س تاسیسات(

وشهرسازی  اداره کل راه

 استان
261  

دارابودن دانشنامه لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در 

یکی از رشته های تحصیلی: تاسیسات )کلیه گرایشها (، 

مهندسی مکانیک )تاسیسات حرارتی وبرودتی ، 

 مربوط طبق شرایط احرازو حصول تجارب  تاسیسات (

. 

(1سنندج ) * *  1 

مهندس 

تاسیسات)کارشنا

س نظارت در 

 امورتاسیسات(

اداره کل راه وشهرسازی 

 استان
261  

در  ادارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکتر

یکی از رشته های تحصیلی : معماری ، طراحی فضاهای 

آموزشی ، شهرسازی، طراحی و برنامه ریزی شهری و 

منطقه ای ، مهندسی عمران)مدیریت ساخت ، زلزله ، 

کی ،عمران و ساختمان (، سازه ، سازه های هیدرولی

مربوط طبق طراحی محیط ، معماری و حصول تجارب 

. جدول شرایط احراز  

* * 

( زن ومرد(، )کامیاران 2)سنندج)

( ، دیواندره 1( ، قروه)1)

مرد( "(صرفا1)  

 آرشیتکت 5
اداره کل راه وشهرسازی 

 استان
262  

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس یا 

حقوق ) : در یکی از رشته های تحصیلی گروه  ادکتر

حقوق کیفری و  -حقوق جزا و جرم شناسی  -حقوق 

علوم جزا و جرم شناسی  -علوم قضایی -جرم شناسی 

 -فقه و حقوق خصوصی -فقه و حقوق اسالمی -

حقوق  -حقوق خصوصی  -معارف اسالمی و حقوق 

مربوط طبق و حصول تجارب (حقوق کنسولی  -عمومی

شرایط احراز.جدول   

 

* * 

( 1( زن ومرد( ،)  بانه )2)سنندج)

( 1(، سقز)1،دهگالن)

 (مرد "(صرفا1،کامیاران)

6 

کارشناس 

حقوق)کارشناس 

 حفظ حریم راهها(

اداره کل راه وشهرسازی 

 استان
263  

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس یا 

حقوق ) : در یکی از رشته های تحصیلی گروه  ادکتر

حقوق کیفری و  -حقوق جزا و جرم شناسی  -حقوق 

علوم جزا و جرم  -علوم قضایی  -جرم شناسی 

فقه و حقوق   -فقه و حقوق اسالمی  -شناسی 

حقوق  -معارف اسالمی و حقوق  -خصوصی

و (حقوق کنسولی   -حقوق عمومی  -خصوصی 

مربوط طبق جدول شرایط احراز.حصول تجارب   

 

(2سنندج ) * *  2 

کارشناس 

حقوق)کارشناس 

 حقوق(

اداره کل راه وشهرسازی 

 استان
264  

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس یا  (1سنندج ) *  کارشناس ثبت  1  اداره کل راه وشهرسازی  265  



 -حقوق ) حقوق : در یکی از رشته های گروه  ادکتر

حقوق کیفری و جرم   -حقوق جزا و جرم شناسی

  -علوم جزا و جرم شناسی  -علوم قضایی   -شناسی

  -فقه و حقوق خصوصی  -فقه و حقوق اسالمی 

حقوق   -حقوق خصوصی  -معارف اسالمی و حقوق 

مربوط طبق حصول تجارب  (وحقوق کنسولی  -عمومی

.جدول شرایط احراز  

اسناد 

وامالک)کارشناس 

امور حفاظت از 

 اراضی(

 استان

لیسانس یا دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس ، فوق 

 -حقوق ) حقوق :در یکی از رشته های گروه  ادکتر

حقوق کیفری و جرم   -حقوق جزا و جرم شناسی

  -علوم جزا و جرم شناسی -علوم قضایی   -شناسی

  -فقه و حقوق خصوصی  -فقه و حقوق اسالمی 

حقوق   -حقوق خصوصی  -معارف اسالمی و حقوق 

وط طبق مربحصول تجارب  (وحقوق کنسولی  -عمومی

.جدول شرایط احراز  

(1سنندج ) * *  1 

کارشناس ثبت 

اسناد 

وامالک)کارشناس 

اسناد وامور 

 قراردادها(

اداره کل راه وشهرسازی 

 استان
266  

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس یا 

  -حقوق ) حقوق : در یکی از رشته های گروه  ادکتر

حقوق کیفری و جرم   -حقوق جزا و جرم شناسی

  -علوم جزا و جرم شناسی -علوم قضایی  -شناسی

  -فقه و حقوق خصوصی  -فقه و حقوق اسالمی 

حقوق  -حقوق خصوصی  -معارف اسالمی و حقوق 

مربوط طبق حصول تجارب  (وحقوق کنسولی   -عمومی

.جدول شرایط احراز  

(1سنندج ) * *  1 

کارشناس ثبت 

اسناد 

وامالک)کارشناس 

نظارت بر 

 قراردادها(

اداره کل راه وشهرسازی 

 استان
267  

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس یا 

 -حقوق ) حقوق : در یکی از رشته های گروه  ادکتر

حقوق کیفری و جرم   -حقوق جزا و جرم شناسی

 -علوم جزا و جرم شناسی -علوم قضایی   -شناسی

  -خصوصیفقه و حقوق   -فقه و حقوق اسالمی 

حقوق  -حقوق خصوصی  -معارف اسالمی و حقوق 

مربوط طبق حصول تجارب  (وحقوق کنسولی  -عمومی

.جدول شرایط احراز  

 * 
( ، 1( ، سروآباد)1( ، بانه )1قروه )

(1سقز)  
4 

کارشناس ثبت 

اسناد 

وامالک)کارشناس 

(امالک وحقوقی  

اداره کل راه وشهرسازی 

 استان
268  

لیسانس ، فوق لیسانس یا دارا بودن مدرک تحصیلی 

 -حقوق ) حقوق : در یکی از رشته های گروه  ادکتر

حقوق کیفری و جرم  -حقوق جزا و جرم شناسی

  -علوم جزا و جرم شناسی -علوم قضایی  -شناسی

  -فقه و حقوق خصوصی  -فقه و حقوق اسالمی 

حقوق  -حقوق خصوصی  -معارف اسالمی و حقوق 

مربوط طبق ل تجارب حصو (وحقوق کنسولی  -عمومی

.جدول شرایط احراز  

(1( ، دیواندره)1بیجار) * *  2 

کارشناس ثبت 

اسناد 

وامالک)کارشناس 

(امالک وحقوقی  

اداره کل راه وشهرسازی 

 استان
261  

دارابودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا در 

یکی از رشته های گروه : امور اداری ومدیریت )مدیریت 

 مدیریت – صنعتی مدیریت –مدیریت اجرایی   –دولتی 

 – بیمه مدیریت – مدیریت – آموزشی ریزی برنامه و

 مدیریت – اقتصادی مدیریت – بازرگانی مدیریت

 مدیریت – وری بهره و سیستم مدیریت – پرسنلی

 -مدیریت خدمات اداری  -اداری مدیریت – آموزشی

 – رفاه مدیریت –مدیریت  و اداری امور –علوم اداری 

 مدیریت – بازرگانی – اداری و بازرگانی خدمات

(1سنندج ) * *  1 
کارشناس امور 

 اداری

اداره کل راه وشهرسازی 

 استان
271  



مهندسی صنایع )برنامه ریزی وتحلیل   ،(  سیستمها

 مدیریت – وری وبهره سیستم مدیریت –سیستمها 

 وبرنامه اقتصادی توسعه –اقتصاد )اقتصاد  ، سیستمها(

 علوم –برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی   -ی ریز

اقتصاد  ،نظری اقتصاد – اقتصادی مدیریت – اقتصادی

برنامه ریزی اموزشی وحصول ، )ومعارف اسالمی

 تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز .

دارابودن  دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا در 

مدیریت ومدیریت )یکی از رشته های گروه : امور اداری 

مدیریت و  –مدیریت صنعتی  –مدیریت اجرایی  –دولتی 

 –مدیریت بیمه  –مدیریت  –برنامه ریزی آموزشی 

مدیریت  –مدیریت اقتصادی  –مدیریت بازرگانی 

مدیریت  –مدیریت سیستم و بهره وری  –پرسنلی 

 -مدیریت خدمات اداری -مدیریت اداری –آموزشی 

 –مدیریت رفاه  –ری و مدیریت امور ادا –علوم اداری 

مدیریت  –بازرگانی  –خدمات بازرگانی و اداری 

معارف اسالمی و مدیریت با گرایشهای  –سیستمها 

توسعه  –اقتصاد )اقتصاد  ((،)مالی ، بازرگانی ، صنعتی

برنامه ریزی سیستمهای  -اقتصادی وبرنامه ریز ی

 –مدیریت اقتصادی  –علوم اقتصادی  –اقتصادی 

( ، امور مالی اقتصاد ومعارف اسالمی –اد نظری اقتص

 -حسابرسی –حسابداری  -مدیریت مالی وحسابداری )

کاربرد  -تدارکات همگانی –حسابداری و امور مالی 

معارف اسالمی و  –امور مالی  –کامپیوتر در امور مالی 

مربوط طبق شرایط و حصول تجارب  (مدیریت )مالی (

. احراز  

(1سنندج ) * *  کارگزین 1 
اداره کل راه وشهرسازی 

 استان
271  

دارا بودن دانشنامه لیسانس در یکی از رشته های گروه 

مدیریت اجرایی  –مدیریت دولتی امور اداری ومدیریت )

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی  –مدیریت صنعتی  –

 –مدیریت بازرگانی  –مدیریت بیمه  –مدیریت  –

مدیریت سیستم  –مدیریت پرسنلی  –مدیریت اقتصادی 

 -مدیریت اداری –مدیریت آموزشی  –و بهره وری 

امور اداری و  –علوم اداری  -مدیریت خدمات اداری

 –خدمات بازرگانی و اداری  –مدیریت رفاه  –مدیریت 

معارف اسالمی و  –مدیریت سیستمها  –بازرگانی 

، مدیریت با گرایشهای )مالی ، بازرگانی ، صنعتی (

 –توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی  –اقتصاد )اقتصاد 

 –علوم اقتصادی  –برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی 

اقتصاد ومعارف  –اقتصاد نظری  –مدیریت اقتصادی 

 -مدیریت مالی اسالمی ( ، امور مالی وحسابداری )

 –حسابداری و امور مالی  -حسابرسی –حسابداری 

 –وتر در امور مالی کاربرد کامپی -تدارکات همگانی

(، اقتصاد معارف اسالمی و مدیریت )مالی ( –امور مالی 

برنامه  –توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی -)اقتصاد

مدیریت –علوم اقتصادی –ریزی سیستمهای اقتصادی 

اقتصاد ومعارف اسالمی ( -اقتصاد نظری–اقتصادی 

 وحصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز .

 

(2سنندج ) * *  حسابدار)حسابدار( 2 
اداره کل راه وشهرسازی 

 استان
272  



 

 

 

 

دارا بودن دانشنامه لیسانس در یکی از رشته های گروه 

مدیریت اجرایی  –مدیریت دولتی امور اداری ومدیریت )

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی  –مدیریت صنعتی  –

 –مدیریت بازرگانی  –مدیریت بیمه  –مدیریت  –

مدیریت سیستم  –مدیریت پرسنلی  –مدیریت اقتصادی 

 -مدیریت اداری –مدیریت آموزشی  –و بهره وری 

امور اداری و  –علوم اداری  -مدیریت خدمات اداری

 –خدمات بازرگانی و اداری  –مدیریت رفاه  –مدیریت 

معارف اسالمی و  –مدیریت سیستمها  –بازرگانی 

، رگانی ، صنعتی (مدیریت با گرایشهای )مالی ، باز

 –توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی  –اقتصاد )اقتصاد 

 –علوم اقتصادی  –برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی 

 –اقتصاد نظری  –مدیریت اقتصادی  –علوم اقتصادی 

اقتصاد ومعارف اسالمی ( ، امور مالی وحسابداری 

حسابداری  -حسابرسی –حسابداری  -مدیریت مالی )

کاربرد کامپیوتر در  -تدارکات همگانی –و امور مالی 

معارف اسالمی و مدیریت  –امور مالی  –امور مالی 

توسعه اقتصادی وبرنامه -، اقتصاد )اقتصاد(()مالی 

مدیریت –برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی –ریزی 

اقتصاد ومعارف اسالمی ( -اقتصاد نظری–اقتصادی 

.وحصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز   

 

(2سنندج ) * *  2 
حسابدار)کارشناس 

 مالی(

اداره کل راه وشهرسازی 

 استان
273  

دارا بودن دانشنامه لیسانس در یکی از رشته های گروه 

مدیریت اجرایی  –مدیریت دولتی امور اداری ومدیریت )

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی  –مدیریت صنعتی  –

 –مدیریت بازرگانی  –مدیریت بیمه  –مدیریت  –

مدیریت سیستم  –مدیریت پرسنلی  –مدیریت اقتصادی 

 -مدیریت اداری –مدیریت آموزشی  –و بهره وری 

امور اداری و  –علوم اداری  -مدیریت خدمات اداری

 –خدمات بازرگانی و اداری  –مدیریت رفاه  –مدیریت 

معارف اسالمی و  –مدیریت سیستمها  –بازرگانی 

، مدیریت با گرایشهای )مالی ، بازرگانی ، صنعتی (

 –توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی  –اقتصاد )اقتصاد 

 –علوم اقتصادی  –برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی 

اقتصاد ومعارف  –اقتصاد نظری  –مدیریت اقتصادی 

 -مدیریت مالی اسالمی ( ، امور مالی وحسابداری )

 –حسابداری و امور مالی  -حسابرسی –حسابداری 

 –کاربرد کامپیوتر در امور مالی  -تدارکات همگانی

، اقتصاد ((معارف اسالمی و مدیریت )مالی  –امور مالی 

برنامه  –توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی -)اقتصاد

اقتصاد –مدیریت اقتصادی –ریزی سیستمهای اقتصادی

ارب اقتصاد ومعارف اسالمی ( وحصول تج-نظری

 مربوط طبق جدول شرایط احراز .

 

(1سنندج ) * *  1 
حسابدار)امین 

 اموال)حسابدار((

اداره کل راه وشهرسازی 

 استان
274  



دارا بودن دانشنامه لیسانس در یکی از رشته های گروه 

مدیریت اجرایی  –)مدیریت دولتی امور اداری ومدیریت

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی  –مدیریت صنعتی  –

 –مدیریت بازرگانی  –مدیریت بیمه  –مدیریت  –

مدیریت سیستم  –مدیریت پرسنلی  –مدیریت اقتصادی 

 -مدیریت اداری –مدیریت آموزشی  –و بهره وری 

امور اداری و  –علوم اداری  -مدیریت خدمات اداری

 –خدمات بازرگانی و اداری  –مدیریت رفاه  –مدیریت 

رف اسالمی و معا –مدیریت سیستمها  –بازرگانی 

، ( (مدیریت با گرایشهای )مالی ، بازرگانی ، صنعتی

 –توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی  –اقتصاد )اقتصاد 

 –علوم اقتصادی –برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی 

اقتصاد ومعارف  –اقتصاد نظری  –مدیریت اقتصادی 

 -مدیریت مالی اسالمی ( ، امور مالی وحسابداری)

 –حسابداری و امور مالی  -رسیحساب –حسابداری 

 –کاربرد کامپیوتر در امور مالی  -تدارکات همگانی

(و معارف اسالمی و مدیریت )مالی ( –امور مالی 

 حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز .

 

* * 

( زن ومرد( ، )2)سنندج)  

(1( ، مریوان )1کامیاران )  

مرد( "صرفا  

4 
مسئول خدمات 

 مالی

وشهرسازی اداره کل راه 

 استان
275  

دارابودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس ویا دکترا در 

یکی از رشته های تحصیلی : مهندسی مکانیک ) کلیه 

مربوط طبق شرایط احراز.حصول تجارب گرایشها ( و   

 * 
( ، 1( ، بیجار)1( ، قروه)1سنندج)

(1( ، سروآباد)1دیواندره)  
 مهندس مکانیک 5

 اداره کل راه وشهرسازی

 استان
276  

دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس یا 

دکترا در یکی از رشته های تحصیلی گروه حقوق شامل 

: ) حقوق جزا و جرم شناسی ، حقوق کیفری و جرم 

علوم جزا و جرم شناسی ، فقه  ،شناسی ، علوم قضایی

و حقوق اسالمی ، فقه و حقوق خصوصی ، معارف 

خصوصی ، حقوق عمومی ، اسالمی و حقوق ، حقوق 

حقوق کنسولی ، الهیات و معارف اسالمی ) فقه و مبانی 

حقوق اسالمی ( ، حقوق بین الملل ، علوم اسالمی )حقوق 

اسالمی ، کیفر و جرم شناسی ، فقه و مباحث حقوق 

اسالمی ( ، حقوق اسالمی (  و حصول تجارب مربوط 

 طبق جدول شرایط احراز

* * 
 (2سنندج )

 
2 

کارشناس حقوقی) 

کارشناس اجرای 

 احکام (

  277 اداره کل زندانهای استان

دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس یا 

دکترا در یکی از رشته های تحصیلی گروه حقوق 

شامل:) حقوق جزا و جرم شناسی ، حقوق کیفری و 

علوم جزا و جرم شناسی ،  ،جرم شناسی ، علوم قضایی

، فقه و حقوق خصوصی ، معارف  فقه و حقوق اسالمی

اسالمی و حقوق ، حقوق خصوصی ، حقوق عمومی ، 

حقوق کنسولی ، الهیات و معارف اسالمی ) فقه و مبانی 

حقوق اسالمی ( ، حقوق بین الملل ، علوم اسالمی )حقوق 

اسالمی ، کیفر و جرم شناسی ، فقه و مباحث حقوق 

ربوط اسالمی ( ، حقوق اسالمی (  و حصول تجارب م

 طبق جدول شرایط احراز

* * 

 

 (1سقز )

 (1مریوان )

2 

کارشناس حقوقی) 

کارشناس مسئول 

 اجرای احکام (

  278 اداره کل زندانهای استان

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا لیسانس در یکی از 

رشته های گروه امور اداری و مدیریت ) مدیریت دولتی 

مدیریت و برنامه ، مدیریت صنعتی  ، ، مدیریت اجرایی 

مدیریت بیمه ، مدیریت  ، مدیریت ، ریزی آموزشی 

 * 
 (1سنندج )

 
1 

مسئول خدمات 

 مالی) انباردار (
  271 اداره کل زندانهای استان



بازرگانی ،  مدیریت اقتصادی ،  مدیریت پرسنلی ، 

مدیریت سیستم و بهره وری ، مدیریت آموزشی ، 

مدیریت اداری ،  مدیریت خدمات اداری ، علوم اداری ،  

امور اداری و مدیریت ، مدیریت رفاه ، خدمات بازرگانی 

ری ،  بازرگانی ، مدیریت سیستمها،  معارف و ادا

اسالمی و مدیریت با گرایشهای )مالی ، بازرگانی ، 

صنعتی ( ، امور مالی و حسابداری ) مدیریت مالی ، 

حسابداری ، حسابرسی ، حسابداری و امور مالی ،   

تدارک همگانی ، کاربرد کامپیوتر در امور مالی ،  امور 

 دیریت ) مالی((مالی ،  معارف اسالمی و م

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا لیسانس در یکی از 

رشته های گروه امور اداری و مدیریت ) مدیریت دولتی 

مدیریت و برنامه ، مدیریت صنعتی  ، ، مدیریت اجرایی 

مدیریت بیمه ، مدیریت  ، مدیریت ، ریزی آموزشی 

بازرگانی ،  مدیریت اقتصادی ،  مدیریت پرسنلی ، 

مدیریت سیستم و بهره وری ، مدیریت آموزشی ، 

مدیریت اداری ،  مدیریت خدمات اداری ، علوم اداری ،  

امور اداری و مدیریت ، مدیریت رفاه ، خدمات بازرگانی 

رف و اداری ،  بازرگانی ، مدیریت سیستمها،  معا

اسالمی و مدیریت با گرایشهای )مالی ، بازرگانی ، 

صنعتی ( ، امور مالی و حسابداری ) مدیریت مالی ، 

حسابداری ، حسابرسی ، حسابداری و امور مالی ،   

تدارک همگانی ، کاربرد کامپیوتر در امور مالی ،  امور 

 مالی ،  معارف اسالمی و مدیریت ) مالی((

* * 

 (1بانه )

 ( 1قروه )

 

2 

مسئول خدمات 

مالی) متصدی 

 خدمات مالی (

  281 اداره کل زندانهای استان

دارا بودن مدرک دکترا ، فوق لیسانس یا لیسانس در 

یکی از رشته های تحصیلی مهندسی کامپیوتر گرایش ) 

سخت افزار( ، معماری سیستمهای کامپیوتر  –نرم افزار 

  مهندسی، سیستمهای نرم افزاری ، مهندسی سیستم  ،

it آمارکاربردی ، 

 1 سنندج * 
کارشناس تحلیلگر 

 سیستم
  281 اداره کل زندانهای استان

دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم یا لیسانس در یکی 

گروه علوم اجتماعی )  -1از رشته های  تحصیلی :

جمعیت شناسی،   مردم شناسی ، پژوهشگری علوم 

ریزی علوم اجتماعی ، ارتباطات علوم اجتماعی ، برنامه 

اجتماعی  ، تعاون و رفاه علوم اجتماعی ، خدمات 

اجتماعی ، علوم ارتباطات اجتماعی )روابط عمومی ( ، 

جامعه شناسی ، برنامه ریزی رفاه اجتماعی ، ارتباطات 

اجتماعی )تحقیق در ارتباطات اجتماعی((، گروه 

روانشناسی شامل روانشناسی ، روانشناسی تربیتی ، 

ائی، مشاوره ، راهنمای  مشاوره وراهنم

مشاوره)فعالیتهای پرورشی، مشاوره( ، روانشناسی 

عمومی، روانشناسی )اصالح و تربیت( ، کارشناس امور 

 تربیتی و مشاوره (

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ، علوم انتظامی ،  -2

انتصاب لیسانس ها وفوق   -3مددکاری اجتماعی   

 4حداقل با دارا بودن دیپلمه های غیر مربوط به ترتیب 

سال سابقه خدمت در مشاغل اصلی و تخصصی  5و 

ساعته  151سازمان زندانها و طی دوره آموزشی  

 پودمانی

 * 

 

 

 سنندج

 

 

1 
کاردان اقدامات 

 تامینی و تربیتی
  282 اداره کل زندانهای استان



دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم در یکی از رشته 

های علوم انتظامی و امور تربیتی) اصالح وتربیت ، 

کاردان اقدامات تامینی وتربیتی ( و علوم اجتماعی ) 

جمعیت شناسی،   مردم شناسی ، پژوهشگری علوم 

اجتماعی ، ارتباطات علوم اجتماعی ، برنامه ریزی علوم 

فاه علوم اجتماعی ، خدمات اجتماعی  ، تعاون و ر

اجتماعی ( و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط 

 احراز .

 

 * 
 سقز

 
1 

مراقب امور تامینی 

 و تربیتی
  283 اداره کل زندانهای استان

دارا بودن مدرک تحصیلی دکترا ، فوق لیسانس یا 

لیسانس  در یکی از رشته های  تحصیلی گروه امور 

برنامه ریزی تربیت بدنی  تربیت بدنی شامل : مدیریت و

، رشد و تکامل و یادگیری حرکتی ، تربیت بدنی ، تربیت 

بدنی و علوم ورزشی و حصول تجارب مربوط طبق 

 جدول شرایط احراز

  284 اداره کل زندانهای استان مربی ورزش 1 سنندج * 

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس ،فوق لیسانس یا 

گروه علوم  -1: دکترا در یکی از رشته های  تحصیلی

اجتماعی ) جمعیت شناسی،   مردم شناسی ، 

پژوهشگری علوم اجتماعی ، ارتباطات علوم اجتماعی ، 

برنامه ریزی علوم اجتماعی  ، تعاون و رفاه علوم 

اجتماعی ، خدمات اجتماعی ، علوم ارتباطات اجتماعی 

)روابط عمومی ( ، جامعه شناسی ، برنامه ریزی رفاه 

باطات اجتماعی )تحقیق در ارتباطات اجتماعی ، ارت

اجتماعی((، گروه روانشناسی شامل روانشناسی ، 

روانشناسی تربیتی ، مشاوره وراهنمائی، مشاوره ، 

راهنمای  مشاوره)فعالیتهای پرورشی، مشاوره( ، 

روانشناسی عمومی، روانشناسی )اصالح و تربیت( ، 

 کارشناس امور تربیتی و مشاوره (

نامه ریزی آموزشی ، علوم انتظامی ، مدیریت و بر -2

انتصاب لیسانس ها وفوق   -3مددکاری اجتماعی   

 4دیپلمه های غیر مربوط به ترتیب حداقل با دارا بودن 

سال سابقه خدمت در مشاغل اصلی و تخصصی  5و 

ساعته  151سازمان زندانها و طی دوره آموزشی  

 پودمانی

 2 سنندج * 

کارشناس اقدامات 

تربیتی)  تامینی و

مربی اقدامات 

 تامینی و تربیتی (

 

  285 اداره کل زندانهای استان

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس ،فوق لیسانس یا 

گروه علوم  -1دکترا در یکی از رشته های  تحصیلی :

اجتماعی ) جمعیت شناسی،   مردم شناسی ، 

پژوهشگری علوم اجتماعی ، ارتباطات علوم اجتماعی ، 

علوم اجتماعی  ، تعاون و رفاه علوم برنامه ریزی 

اجتماعی ، خدمات اجتماعی ، علوم ارتباطات اجتماعی 

)روابط عمومی ( ، جامعه شناسی ، برنامه ریزی رفاه 

اجتماعی ، ارتباطات اجتماعی )تحقیق در ارتباطات 

اجتماعی((، گروه روانشناسی شامل روانشناسی ، 

مشاوره ، روانشناسی تربیتی ، مشاوره وراهنمائی، 

راهنمای  مشاوره)فعالیتهای پرورشی، مشاوره( ، 

روانشناسی عمومی، روانشناسی )اصالح و تربیت( ، 

 کارشناس امور تربیتی و مشاوره (

مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ، علوم انتظامی ،  -2

 2 سنندج * 

کارشناس اقدامات 

تامینی و 

تربیتی)مسئول 

 قرنطینه (

 

  286 اداره کل زندانهای استان



انتصاب لیسانس ها وفوق  -3مددکاری اجتماعی   

 4با دارا بودن دیپلمه های غیر مربوط به ترتیب حداقل 

سال سابقه خدمت در مشاغل اصلی و تخصصسی  5و 

ساعته  151سازمان زندانها و طی دوره آموزشی  

 پودمانی

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس, فوق لیسانس یا 

گروه  -1رشته های  تحصیلی: دکترا در یکی از 

روانشناسی شامل روانشناسی ، روانشناسی تربیتی ، 

مشاوره وراهنمائی ، مشاوره ، راهنمای  مشاوره 

)فعالیتهای پرورشی، مشاوره(، روانشناسی عمومی، 

روانشناسی )اصالح و تربیت( ، کارشناس امور تربیتی 

مددکار اجتماعی ، علوم اجتماعی )  -2و مشاوره ( 

دمات اجتماعی ( و حصول تجارب مربوط طبق جدول خ

 شرایط احراز

 

 

 * 
 (1قروه )

 (1سنندج )
  287 اداره کل زندانهای استان مددکار اجتماعی 2

،  لیسانس لیسانس، فوق تحصیلی مدرک بودن دارا

 کلیه ) اجتماعی علوم های رشته از یکی در دکترا 

 روانشناسی ، اجتماعی خدمات ، گرایش(

 * 

( 1( قروه )2بانه )( 1سقز)

( 2( دیواندره )1سروآباد )

 (1( بیجار)1کامیاران )

1 
کارشناس امور 

 اجتماعی

بنیاد شهیدو امور 

 ایثارگران
288  

،  لیسانس ، فوق لیسانس  تحصیلی مدرک بودن دارا

) کاردرمانی ، فیزیوتراپی های رشته از یکی در دکترا

 ، پرستاری ، درمان و ، بهداشت(   روانی و جسمانی

 وپروتز آرتز

 * 
( مریوان 1( قروه )1( بانه )1سقز)

 (1( کامیاران )1( دیواندره )2)
7 

کارشناس امور 

 توانبخشی و درمان

بنیاد شهیدو امور 

 ایثارگران
281  

  لیسانس،دکترا لیسانس، فوق  تحصیلی مدرک بودن دارا

 و ریزی برنامه ، شناسی های جمعیت رشته از یکی در

 و تعاون ، اجتماعی علوم ، ارتباطات ، اجتماعی علوم

 ، اجتماعی رفاه  ریزی برنامه ، اجتماعی علوم رفاه

 ، انرژی اقتصاد ، بازرگانی اقتصاد ، اسالمی اقتصاد

 اجتماعی اقتصاد های سیستم

 * 
( مریوان 1( قروه )1( بانه )2سقز )

 (1( کامیاران )1)
6 

کارشناس اشتغال و 

 کاریابی

بنیاد شهیدو امور 

 ایثارگران
211  

لیسانس  ، فوق لیسانس  تحصیلی مدرک بودن دارا

 ریزی برنامه و مدیریت های رشته از یکی در  ،دکترا

 ورزشی علوم و بدنی تربیت ، بدنی تربیت ، بدنی تربیت

 ورزشی فیزیولوژی ، معلولین و جانبازان بدنی تربیت ،

 حرکتی یادگیری تکامل و رشد ،

 * 
( 3( مریوان )1( بیجار)1بانه)

 (1( قروه )1دیواندره )
7 

کارشناس امور 

 ورزش

بنیاد شهیدو امور 

 ایثارگران
211  

لیسانس،  لیسانس ، فوق  تحصیلی مدرک بودن دارا

 ، زبان ارتباطات و فرهنگ های رشته از یکی در  دکترا

 ریزی برنامه ،  فرهنگی امور مدیریت ، فارسی ادبیات

 خدمات ، اجتماعی علوم ، شناسی جامعه،  فرهنگی امور

 برنامه ، عمومی ، روابط اجتماعی ارتباطات ، اجتماعی

 تربیتی علوم ، آموزشی ریزی

 * 
( 1( بیجار)2( قروه )4(بانه )2سقز)

 (1مریوان )
11 

کارشناس امور 

 فرهنگی و آموزش

بنیاد شهیدو امور 

 ایثارگران
212  

لیسانس،  ،فوق  لیسانس  تحصیلی مدرک بودن دارا

 روانشناسی ، روانشناسی های رشته از یکی در  دکترا

 مشاوره راهنمای ، راهنمایی مشاوره ، تربیتی

 ، عمومی روانشناسی( ه مشاور ، پرورشی فعالیتهای)

 ، اجتماعی مدکار ، مشاوره و تربیتی امور کارشناس

 اجتماعی خدمات و علوم

*  
( مریوان 1( بانه )1سقز )

 (1(کامیاران )1)
 مددکار اجتماعی 4

بنیاد شهیدو امور 

 ایثارگران
213  

لیسانس ،  ، فوق لیسانس  تحصیلی مدرک بودن دارا

 گرایش کامپیوتر مهندسی های رشته از یکی در  دکترا
 3 (1( کامیاران )1(  مریوان )1سقز) * 

کارشناس فرابری 

 داده ها

شهیدو امور بنیاد 

 ایثارگران
214  



 IT مهندسی ، انفورماتیک ، سیستم مهندسی ، افزار نرم

لیسانس ،  ، فوق لیسانس  تحصیلی مدرک بودن دارا

 ، حسابرسی ، حسابداری  های رشته از یکی در  دکترا

 مالی کارشناس ، مالی مدیریت ، مالی امور و حسابداری

 بازرگانی مدیریت ،

 کارشناس مالی 3 (1( کامیاران )1( مریوان )1بانه) * 
بنیاد شهیدو امور 

 ایثارگران
215  

لیسانس،  ، فوق لیسانس  تحصیلی مدرک بودن دارا

 ، مدیریت دولتی مدیریت های رشته از یکی در  دکترا

 مدیریت ، پرسنلی ، مدیریت اداری مدیریت ، اجرایی

 سیستمها

 

 

 

 1 (1مریوان ) * 
کارشناس امور 

 اداری

بنیاد شهیدو امور 

 ایثارگران
216  

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا لیسانس در یکی از 

رشته های گروه امور اداری و مدیریت ) مدیریت دولتی 

مدیریت   –مدیریت بازرگانی   –مدیریت اجرایی   –

مدیریت سیستمها   –بازرگانی   –علوم اداری   –اداری 

روانشناسی   –(  و گروه روانشناسی ) روانشناسی 

اسی عمومی ( ، برنامه ریزی آموزشی روانشن  –تربیتی 

،  حقوق و علوم سیاسی،  علوم اجتماعی وحصول 

 تجارب مربوط

 مامور حراست 2 سنندج * 
صنعت ، معدن وتجارت 

 استان
217  

دارا بودن دانشنامه لیسانس و فوق لیسانس در یکی از 

رشته های تحصیلی مهندسی طراحی محیط زیست ، 

حیط زیست ،  زیست برنامه ریزی و مدیریت آموزشی م

  -علوم جانوری  –شناسی با گرایش های) علوم گیاهی 

 میکروبیولوژی (  و حصول تجارب مربوط

 2 سنندج * *
کارشناس محیط 

 زیست

صنعت ، معدن وتجارت 

 استان
218  

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس در 

رشته های تحصیلی مدیریت بازرگانی ،  علوم اقتصادی 

 –اقتصاد بازرگانی ،  گروه اقتصادی ) علوم اقتصادی ،  

اقتصاد   –اقتصاد بازرگانی   –اقتصاداسالمی 

اقتصاد پول و بانکداری (  و امور گمرکی    –کشاورزی 

 حصول تجارب مربوط
 

 1 سنندج * 

کارشناس بازرگانی 

 خارجی

) کارشناس خدمات 

 تجاری(

صنعت ، معدن وتجارت 

 استان
211  

دانشنامه لیسانس و فوق لیسانس در یکی از دارا بودن 

،   رشته های تحصیلی مهندسی معدن ) کلیه گرایش ها ( 

مهندسی مواد ) استخراج فلزات ( ، زمین شناسی ) کلیه 

گرایش ها ( ، فنی عمران ) نقشه برداری ( ، علوم زمین ) 

 کلیه گرایش ها ( و حصول تجارب مربوط

 1 سنندج * 

کارشناس امور 

) کارشناس  معادن

 اکتشافات معدنی (

صنعت ، معدن وتجارت 

 استان
311  

دارا بودن دانشنامه لیسانس و فوق لیسانس در یکی از 

رشته های تحصیلی مهندسی صنایع ) کلیه گرایش ها ( ، 

بهبود و توسعه صنایع ،  ایمنی صنعتی  و حصول 

 تجارب مربوط

 2 سنندج * 

کارشناس امور فنی 

صنایع )طرح و 

 توسعه(

صنعت ،معدن وتجارت 

 استان
311  

دارا بودن دانشنامه لیسانس و فوق لیسانس در یکی از 

، صنایع دستی )  رشته های تحصیلی صنایع دستی 

هنرهای سنتی ( ، هنرهای صناعی ) کلیه گرایش ها ( ، 

مدیریت بازرگانی ، بافندگی ، رنگرزی ، نساجی و 

 حصول تجارب مربوط

 2 سنندج * *

ی کارشناس امور فن

صنایع دستی 

 )کارشناس فرش(

صنعت ،معدن وتجارت 

 استان
312  

دارا بودن دانشنامه لیسانس و فوق لیسانس در یکی از 

رشته های تحصیلی مدیریت بازرگانی  ، علوم اقتصادی 
 6 (2(، سروآباد)1( ،قروه)3سنندج) * *

کارشناس بازرگانی 

 داخلی

صنعت ،معدن وتجارت 

 استان
313  



 –اقتصاد اسالمی  –گروه اقتصادی ) علوم اقتصادی  ،

اقتصاد پول و  –اقتصاد کشاورزی  –اقتصاد بازرگانی 

 و حصول تجارب مربوط  بانکداری (

دارا بودن دانشنامه لیسانس و فوق لیسانس در یکی از 

رشته های تحصیلی مدیریت بازرگانی  ، علوم اقتصادی 

  –اقتصاد اسالمی   –گروه اقتصادی ) علوم اقتصادی  ،

اقتصاد پول   –اقتصاد کشاورزی   –اقتصاد بازرگانی 

 و بانکداری (  و حصول تجارب مربوط

 1 سنندج * *

کارشناس بازرگانی 

 داخلی

) کارشناس نظارت 

 بر خدمات (

صنعت ،معدن وتجارت 

 استان
314  

دارا بودن دانشنامه لیسانس  و فوق لیسانس در یکی از 

علوم و رشته های تحصیلی مهندسی کشاورزی ، 

صنایع غذایی ، تولیدات دامی ، تولیدات گیاهی ، علوم 

 دامی ، صنایع کشاورزی و حصول تجارب مربوط

 1 سنندج * 
کارشناس صنایع 

 کشاورزی

صنعت ،معدن وتجارت 

 استان
315  

دارا بودن دانشنامه لیسانس و فوق لیسانس در یکی از 

رشته های تحصیلی مدیریت بازرگانی  ، علوم اقتصادی 

 –اقتصاد اسالمی  –گروه اقتصادی ) علوم اقتصادی   ،

اقتصاد پول و  –اقتصاد کشاورزی  –اقتصاد بازرگانی 

 بانکداری (  و حصول تجارب مربوط

* * 
( ، 1(، دهگالن)1(، دیواندره )1سقز)

 (1(، مریوان )2قروه)
6 

کارشناس بازرگانی 

 داخلی

) کارشناس نظارت 

 و بازرسی (

صنعت ،معدن وتجارت 

 استان
316  

دارا بودن دانشنامه لیسانس و فوق لیسانس در یکی از 

رشته های تحصیلی مهندسی صنایع ) کلیه گرایش ها ( ، 

بهبود و توسعه صنایع ، ایمنی صنعتی  و حصول 

 تجارب مربوط

 2 (1(، مریوان)1قروه) * 

کارشناس امور فنی 

صنایع ) کارشناس 

 صنایع (

صنعت ،معدن وتجارت 

 استان
317  

بودن دانشنامه لیسانس و فوق لیسانس در یکی از دارا 

،   رشته های تحصیلی مهندسی معدن ) کلیه گرایش ها ( 

مهندسی مواد ) استخراج فلزات ( ، زمین شناسی ) کلیه 

گرایش ها ( ، فنی عمران ) نقشه برداری ( ، علوم زمین ) 

 کلیه گرایش ها ( و اصول تجارب مربوط
 

 2 (1( ، مریوان)1قروه) * 

کارشناس امور 

معادن ) کارشناس 

 معدن(

صنعت ،معدن وتجارت 

 استان
318  

دارا بودن دانشنامه لیسانس و فوق لیسانس در یکی از 

،   رشته های تحصیلی مهندسی معدن ) کلیه گرایش ها ( 

مهندسی مواد ) استخراج فلزات ( ، زمین شناسی ) کلیه 

علوم زمین ) گرایش ها ( ، فنی عمران ) نقشه برداری ( ، 

 کلیه گرایش ها ( و اصول تجارب مربوط

 

 

 

 

 
 

* * 
(، 1(، دهگالن)1(، بانه)1دیواندره)

 (1سروآباد)
4 

کارشناس امور 

معادن ) کارشناس 

 صنایع و معادن(

صنعت ،معدن وتجارت 

 استان
311  

لیسانس در دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس، فوق

مدیریت های تحصیلی، مدیریت دولتی، یکی از رشته

 بازرگانی، روانشناسی عمومی

 مسئول دفتر 1 سنندج * *
اداره کل حفاظت محیط 

 زیست استان
311  

یا لیسانس در  دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم

های تحصیلی حسابداری ، مدیریت دولتی ، رشته

 مدیریت بازرگانی

* * 

 (1کامیاران)

 (1قروه )

 (1بیجار )

 (1سقز )

 (1مریوان )

 (1بانه )

6 
مسئول خدمات 

 اداری

اداره کل حفاظت محیط 

 زیست استان
311  

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس یا 

 های  تحصیلی حقوق ، حقوق عمومیدکترا  در رشته
 * 

 (3سنندج )

 (1دیواندره )
 کارشناس حقوقی 11

اداره کل حفاظت محیط 

 زیست استان
312  



 (1بیجار )

 (1قروه )

 (1سقز )

 (1مریوان )

 (1کامیاران )

 (1دهگالن )

 (1بانه )

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس در 

 رشته کتابداری
 1 سنندج * *

کارشناس کتابداری 

 )کتابدار(

اداره کل حفاظت محیط 

 زیست استان
313  

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس در 

 های مدیریت دولتی، علوم انتظامیرشته
 1 سنندج * 

کارشناس انتظامی 

)کارشناس امور 

 انتظامی(

اداره کل حفاظت محیط 

 زیست استان
314  

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس یا 

 دکترادر رشته های تحصیلی مهندسی عمران
 1 سنندج * 

کارشناس فنی 

مهندسی )مهندسی 

 راه و ساختمان(

اداره کل حفاظت محیط 

 زیست استان
315  

لیسانس در مدرک تحصیلی لیسانس، فوقدارا بودن 

 ، علوم کامپیوتر ITهای تحصیلی، مدیریت رشته
 1 سنندج * *

مدیر امورفناوری 

اطالعات) کارشناس 

های نوین آوریفن 

) 

اداره کل حفاظت محیط 

 زیست استان
316  

لیسانس در دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس، فوق

 ، علوم کامپیوتر ITهای تحصیلی، مدیریت رشته
 1 سنندج * *

مدیر امور فناوری 

اطالعات) کارشناس 

 فناوری اطالعات (

اداره کل حفاظت محیط 

 زیست استان
317  

لیسانس در دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس، فوق

 های تحصیلی، آمار کاربردی ،  آمار، ریاضیرشته
 1 سنندج * *

کارشناس تحلیگر 

سیستم )کارشناس 

 آمار (

 

اداره کل حفاظت محیط 

 زیست استان
318  

لیسانس یا دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس، فوق

های تحصیلی شیمی ) شیمی آلی دکترا در یکی از رشته

شیمی محض ( ،  –شیمی تجزیه  -شیمی معدنی –

بیوشیمی ، مهندسی شیمی با گرایش مهندسی محیط 

مهندسی محیط زیست ) گرایش آب و فاضالب  –زیست 

شناسی) میکرو بیولوژی (  ، علوم  محیط (  ، زیست

منابع طبیعی (  ،   –شیالت   –زیست ) محیط زیست 

نتیک ، منابع طبیعی ) جنگلداری (  ، مهندسی ژ

 –میکروبیولوژی ، کشاورزی ) زراعت و اصالح نباتات 

بیماری   –گیاه پزشکی  –بیو تکنولوژی کشاورزی 

زمین  ،حشره شناسی  ،دامپزشکی  ،شناسی گیاهی ( 

رسوب  –ل شناسی یفس –شناسی ) چینه شناسی 

 زمین شناسی محیط زیست (  –شناسی 

* * 
 (2کامیاران )

 (1سروآباد)
3 

کارشناس پایش و 

 آزمایشگاه

اداره کل حفاظت محیط 

 زیست استان
311  

یا لیسانس دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس، فوق

های تحصیلی شیمی ) شیمی آلی دکترا در یکی از رشته

 شیمی  –شیمی تجزیه  -شیمی معدنی –

محض ( ، بیوشیمی ، مهندسی شیمی با گرایش مهندسی 

مهندسی محیط زیست ) گرایش آب و  –محیط زیست 

شناسی) میکرو بیولوژی (  ، علوم  فاضالب (  ، زیست

نابع طبیعی م  –شیالت   –محیط زیست ) محیط زیست 

نتیک ، منابع طبیعی ) جنگلداری (  ، (  ، مهندسی ژ

 –میکروبیولوژی ، کشاورزی ) زراعت و اصالح نباتات 

 1 سروآباد * *
کارشناس پایش 

 محیط زیست

اداره کل حفاظت محیط 

 زیست استان
321  



بیماری   –گیاه پزشکی  –بیو تکنولوژی کشاورزی 

زمین  ،حشره شناسی  ،دامپزشکی  ،شناسی گیاهی ( 

رسوب  –ل شناسی یفس –شناسی ) چینه شناسی 

 زمین شناسی محیط زیست ( –شناسی 

 1 سنندج *  دارا بودن مدرک تحصیلی دکترای دامپزشکی
-کارشناس بیماری

 های حیات وحش

اداره کل حفاظت محیط 

 زیست استان
321  

های دارا بودن مدرک فوق دیپلم در یکی از رشته

محیط زیست ، تکنولوژی محیط زیست ، منابع تحصیلی 

طبیعی ، کشاورزی ، علوم آزمایشگاهی ، بهداشت محیط 

زیست ، تکنولوژی مرتع و آبخیزداری ، تکنولوژی 

جنگلداری ، تکنولوژی تولیدات دامی ، تکنولوژی تولیدات 

شناسی ، توانایی رانندگی )خودرو، گیاهی ، خاک

-تفاده از نقشه و نقشهموتورسیکلت و قایق( توانایی اس

خوانی، توانایی تهیه و تدوین گزارش وکسب امتیاز الزم 

 در آزمون عملی

 سال( 35)حداکثر سن 

 

 

 

 

 

 
 

 * 

 (3آباد)قروه : نعمت

 (2قروه : تکیه )

 (2قروه : شیروانه )

 (2آباد)قروه : خندان

 (4خان )سقز : قاضی

 (3سقز : ایاقچی )

 (3سقز : سوالکان )

 (1آباد)بیجار :صلوات

 (1سنگین)بیجار :چشمه

 (1چقا )بیجار : قم

 (2بیجار : قره بالغ )

 (3سروآباد : اورامان )

 (5سروآباد : سردشت )

 (1مریوان : زریوار )

 (1رشه )مریوان : برده

 (2کامیاران: پالنگان )

 (2ور)کامیاران : تنگی

38 
 مأمور اجرایی

 محیط زیست

اداره کل حفاظت محیط 

 زیست استان
322  

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا گواهینامه فوق دیپلم در 

 رشته تحصیلی مراقبت پرواز
 1 شهرستان سنندج * 

کاردان مراقبت 

 پرواز
  323 فرودگاه سنندج

دارابودن گواهینامه فوق دیپلم در یکی از رشته های 

تحصیلی ایمنی زمینی فرودگاهی ، آتش نشانی و 

 ، فیزیک )کلیه گرایش ها( گرایش ها(خدمات ایمنی )کلیه 

،  ، برق)کلیه گرایش ها( ،  شیمی )کلیه گرایش ها (

،  صنایع )کلیه گرایش ها( ، مکانیک)کلیه گرایشها(

 ، اتو مکانیک کامپیوتر )کلیه گرایش ها(

 1 شهرستان سنندج * 
کاردان آتش نشانی 

 ونجات فرودگاهی
  324 فرودگاه سنندج

لیسانس در یکی از رشته دارا بودن مدرک تحصیلی 

های تحصیلی علوم ارتباطات اجتماعی)روابط عمومی ( ، 

 مدیریت دولتی

 1 شهرستان سنندج * 
کارشناس ارتباطات 

 و روابط عمومی
  325 فرودگاه سنندج

 1 شهرستان سنندج *  دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس حسابداری

کارشناس خرید 

تجهیزات فنی 

 ،عملیاتی وناوبری

  326 سنندج فرودگاه

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس در یکی از رشته 

های تحصیلی مدیریت دولتی ، مدیرت صنعتی ، مدیریت 

 بازرگانی

 1 شهرستان سنندج * 
پردازشگر اطالعات 

 فرودگاهی
  327 فرودگاه سنندج

، فوق لیسانس  دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس

 ودکترا در رشته تحصیلی حسابداری
 1 سنندجشهرستان  * 

کارشناس 

نگهداری وجمع 

آوری 

تجهیزات)جمعدار 

 اموال (

  328 فرودگاه سنندج

، فوق لیسانس  دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس

 ودکترا  در رشته تحصیلی حسابداری
 1 شهرستان سنندج * 

کارشناس برنامه 

ریزی وبودجه 

 فرودگاهی

  321 فرودگاه سنندج



لیسانس دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس ، فوق 

ودکترا دریکی از رشته های تحصیلی  مراقبت پرواز ، 

 هوانوردی

 1 شهرستان سنندج * 
کارشناس مراقبت 

 پرواز
  331 فرودگاه سنندج

دارا بودن مدرک تحصیلی  فوق دیپلم مخابرات 

 هواپیمایی  ، برق
 1 شهرستان سنندج * 

کاردان مخابرات 

 هواپیمایی
  331 فرودگاه سنندج

تحصیلی لیسانس  ، فوق لیسانس دارا بودن مدرک 

ودکترا  دررشته تحصیلی الکترونیک هواپیمایی ، 

 مهندسی برق

 2 شهرستان سنندج * 

کارشناس 

الکترونیک 

 هواپیمایی

  332 فرودگاه سنندج

بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس  ادار

تحصیلی گروه اموراداری و  دریکی از رشته های

مدیریت بازرگانی ، مدیریت )مدیریت دولتی ، مدیریت

اقتصادی، مدیریت اداری امور اداری و مدیریت (گروه 

خدمات اداری )امور اداری ، اموراداری و پرسنلی 

خدمات اداری ،امور دفتری و ماشین نویسی  ، کاربرد 

رایانه در امور اداری (و حصول تجارب مربوط طبق 

 جدول شرایط احراز

 

 1 شهرستان سنندج * 

تر  ) مسئول دف

کارشناس 

 هماهنگی وپیگیری(

اداره کل اوقاف 

 وامورخیریه استان
333  

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس در 

رشته های تحصیلی : گروه معارف اسالمی )الهیات و 

معارف اسالمی ، علوم قرآنی ، معارف اسالمی و علوم 

سیاسی (، گروه حقوق )حقوق ، حقوق اسالمی ،  

عمومی و معارف اسالمی و حقوق  (و حصول حقوق 

 تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز .

 2 شهرستان دهگالن ، دیواندره * 

کارشناس اوقاف 

)کارشناس امور 

 اوقافی (

اداره کل اوقاف 

 وامورخیریه استان
334  

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس در 

رشته های تحصیلی : گروه معارف اسالمی )الهیات و 

معارف اسالمی ، علوم قرآنی ، معارف اسالمی و علوم 

سیاسی (، گروه حقوق )حقوق ، حقوق اسالمی ،  

حقوق عمومی و معارف اسالمی و حقوق  (و حصول 

 . تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز

 1 شهرستان سنندج * 

کارشناس اوقاف 

)کارشناس ثبت 

 اسناد وشناسائی (

اداره کل اوقاف 

 وامورخیریه استان
335  

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس در 

رشته های تحصیلی : گروه معارف اسالمی )الهیات و 

معارف اسالمی ، علوم قرآنی ، معارف اسالمی و علوم 

حقوق )حقوق ، حقوق اسالمی ،  سیاسی (، گروه 

حقوق عمومی و معارف اسالمی و حقوق  (و حصول 

 تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز .

 * 
 شهرستان بانه

 شهرستان بیجار
2 

کارشناس اوقاف 

)کارشناس اجارات 

 وامور اقتصادی (

اداره کل اوقاف 

 وامورخیریه استان
336  

لیسانس در دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق 

رشته های تحصیلی : گروه معارف اسالمی )الهیات و 

معارف اسالمی ، علوم قرآنی ، معارف اسالمی و علوم 

سیاسی (، گروه حقوق )حقوق ، حقوق اسالمی ،  

حقوق عمومی و معارف اسالمی و حقوق  (و حصول 

 تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز .

 * 
 شهرستان سنندج

 شهرستان قروه
2 

کارشناس اوقاف 

)کارشناس امور 

خیریه 

ومشارکتهای 

 مردمی (

اداره کل اوقاف 

 وامورخیریه استان
337  

دارا بودن لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته 

های گروه امور فرهنگی ) مدیریت امور فرهنگی ، 

برنامه ریزی امور فرهنگی (، گروه علوم اجتماعی 

علوم اجتماعی  )ارتباطات علوم اجتماعی ، پژو هشگری

و خدمات اجتماعی( و حصول تجارب مربوط طبق 

 جدول شرایط احراز .

 1 شهرستان سنندج * 
کارشناس روابط 

 عمومی

اداره کل اوقاف 

 وامورخیریه استان
338  

دارا بودن لیسانس یا فوق لیسانس دریکی از رشته  کارشناس تحلیل  1 شهرستان  سنندج *  اداره کل اوقاف  331  



سخت   -های مهندس کامپیوتر گرایش ) نرم افزار

،   ITافزار( ، انفورماتیک )آمارو کامپیوتر ، مدیریت 

و حصول تجارب مربوط طبق جدول  ITمهندسی 

 شرایط احراز

گر 

سیستم)کارشناس 

فناوری اطالعات 

 وارتباطات(

 وامورخیریه استان

دارا بودن لیسانس یا فوق لیسانس دریکی از رشته 

سخت   -های مهندس کامپیوتر گرایش ) نرم افزار 

،   ITافزار( ، انفورماتیک )آمارو کامپیوتر ( ، مدیریت 

و حصول تجارب مربوط طبق جدول ITمهندسی 

 شرایط احراز

 1 شهرستان سنندج * 

کارشناس تحلیل 

گر سیستم) 

کارشناس فناوری 

 اطالعات وآمار(

اداره کل اوقاف 

 وامورخیریه استان
341  

دارا بودن لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته 

های گروه حقوق ) حقوق ، حقوق عمومی ، فقه و 

حقوق اسالمی ، حقوق اسالمی ، معارف اسالمی و 

مربوطه طبق حقوق ، علوم قضائی (و حصول تجارب 

 جدول شرایط احراز

 1 شهرستان سنندج * 

کارشناس 

حقوقی)محقق 

 حقوقی(

اداره کل اوقاف 

 وامورخیریه استان
341  

دارا بودن لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته 

های گروه  امور اداری و مدیریت )مدیریت دولتی ، 

مدیریت بازرگانی ، مدیریت اقتصادی ، مدیریت اداری 

اری و مدیریت (،  گروه امور مالی و و امور اد

حسابداری )مدیریت مالی ، حسابداری ، حسابرسی ، 

 حسابداری و امور مالی ، امور مالی (

 2 شهرستان سنندج * 
حسابرس )محقق 

 حسابرسی (

اداره کل اوقاف 

 وامورخیریه استان
342  

دارا بودن لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته 

، حقوق عمومی ، فقه و  های گروه حقوق ) حقوق

حقوق اسالمی ، حقوق اسالمی ، معارف اسالمی و 

حقوق ، علوم قضائی (و حصول تجارب مربوطه طبق 

 جدول شرایط احراز

 2 شهرستان سنندج * 
کارشناس حقوقی) 

 کارشناس حقوقی(

اداره کل اوقاف 

 وامورخیریه استان
343  

دارا بودن لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته 

های گروه حقوق ) حقوق ،حقوق عمومی ،فقه و حقوق 

اسالمی ،حقوق اسالمی ، معارف اسالمی و حقوق ، 

علوم قضائی (و حصول تجارب مربوطه طبق جدول 

 شرایط احراز

 1 شهرستان مریوان * 

کارشناس حقوقی) 

 کارشناس حقوقی

 وثبتی(

اداره کل اوقاف 

 وامورخیریه استان
344  

لیسانس در یکی از رشته دارا بودن لیسانس یا فوق 

های مهندس عمران) کلیه گرایشها( ، مدیریت پروژه 

وساخت ، راه وساختمان )کلیه گرایشها(و حصول 

 تجارب مربوطه طبق جدول شرایط احراز

 1 شهرستان سنندج * 
مهندس راه و 

 ساختمان

اداره کل اوقاف 

 وامورخیریه استان
345  

لیسانس در دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق 

رشته های تحصیلی معارف اسالمی  : )الهیات و 

معارف اسالمی ، علوم قرآنی ، معارف اسالمی و 

مدیریت  ، علوم قرآنی و حدیث  (  و حصول تجارب 

 مربوط طبق جدول شرایط احراز .

 1 شهرستان سنندج * 

کارشناس امور 

دینی)کارشناس 

 امور قرآنی(

اداره کل اوقاف 

 نوامورخیریه استا
346  

دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس در 

رشته های تحصیلی معارف اسالمی  : )الهیات و 

معارف اسالمی ، علوم قرآنی ، معارف اسالمی و 

مدیریت  ، علوم قرآنی و حدیث  (  و حصول تجارب 

 مربوط طبق جدول شرایط احراز .

 * 

سنندج ، قروه، بانه  ، سقز ، 

سروآباد ،  مریوان ، دهگالن ،

 دیواندره ، کامیاران

1 

کارشناس امور 

دینی)کارشناس 

امور فرهنگی 

 واجتماعی قرآنی(

اداره کل اوقاف 

 وامورخیریه استان
347  

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از 

رشته های گروه اقتصاد ) اقتصاد ،،مدیریت اقتصادی ( 

ی ، مدیریت ، گروه امور مالی و حسابداری )حسابدار

مالی ، امور مالی ، حسابرسی (، گروه امور اداری  و 

 1 شهرستان سنندج * 

کارشناس برنامه 

و بودجه ) 

کارشناس برنامه 

و بودجه وجذب 

اداره کل اوقاف 

 استانوامورخیریه 
348  



مدیریت ) مدیریت اداری ، امور اداری و مدیریت ( و 

 حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز

 منابع (

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از 

رشته های گروه اقتصاد ) اقتصاد ،،مدیریت اقتصادی ( 

، گروه امور مالی و حسابداری )حسابداری ، مدیریت 

مالی ، امور مالی ، حسابرسی (، گروه امور اداری  و 

مدیریت ) مدیریت اداری ، امور اداری و مدیریت ( و 

 تجارب مربوط طبق جدول شرایط احرازحصول 

 2 بیجار ، قروه * 

کارشناس برنامه 

و بودجه ) 

کارشناس 

امورمالی وبرنامه 

 وبودجه (

اداره کل اوقاف 

 وامورخیریه استان
341  

دارا بودن فوق دیپلم یا لیسانس در یکی از رشته های 

امور مالی و حسابداری : ) مدیر یت مالی ، حسابداری  

امور مالی ( ، گروه امور اداری و ، حسابداری و 

مدیریت )امور اداری و مدیریت ، مدیریت اداری ، 

مدیریت دولتی ، مدیریت بازرگانی ( و حصول تجارب 

 مربوط طبق جدول شرایط احراز (

 1 شهرستان سنندج * 
مسئول خدمات 

 مالی

اداره کل اوقاف 

 وامورخیریه استان
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لیسانس در یکی از دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق 

رشته های  گروه امور اداری و مدیریت )مدیریت 

دولتی ، امور اداری و مدیریت ، مدیریت اقتصادی ، 

خدمات بازرکانی و اداری (حصول تجارب مربوط طبق 

 جدول شرایط احراز

 1 شهرستان سنندج * 

کارشناس امور 

اداری)کارشناس 

تشکیالت آموزش 

 وتحول اداری(

 اداره کل اوقاف

 وامورخیریه استان
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دارا بودن لیسانس یا فوق لیسانس دریکی از رشته 

رم افزار ، سخت نکامپیوتر گرایش )  یهای مهندس

 ، ITانفورماتیک )آمارو کامپیوتر ، مدیریت ، افزار(

و حصول تجارب مربوط طبق جدول ITمهندسی 

 شرایط احراز

 1 شهرستان سنندج * 

تحلیلگرسیستم 

)کارشناس فناوری 

اطالعات 

 وآماراموراداری(

اداره کل اوقاف 

 وامورخیریه استان
352  

دارابودن مدرک تحصیلی لیسانس یا فوق لیسانس در 

رشته های تحصیلی گروهای امور 

)امورفرهنگی ، فرهنگ وارتباطال ، مدیریت فرهنگی

) علوم اجتماعی ، مردم و علوم اجتماعی امور فرهنگی (

و رشته های تحصیلی  شناسی ، ارتباطات اجتماعی( ،

) تاریخ الهیات و معارف اسالمی تاریخ ،دین شناسی ،

، علوم سیاسی وروابط بین الملل،  وتمدن ملل اسالمی(

ادبیات فارسی ، فلسفه و روانشانسی ،تاریخ و جغرافیا 

،علوم اجتماعی و الهیات و معارف اسالمی و حصول 

 تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز .

 1 سنندج شهرستان * 

کارشناس امور 

 فرهنگی

)کارشناس امور 

فرهنگی و اجتماعی 

) 

اداره کل اوقاف 

 وامورخیریه استان
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دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس یا دکترا در 

یکی از رشته های تحصیلی : خاک شناسی ، مهندسی 

، مهندسی عمران)مکانیک خاک و  معدن)مکانیک سنگ(

عمران( ، شیمی ، علوم زمین  -راه -خاک -سازه –پی 

 چینه شناسی(، -سنگ شناسی  -)رسوب شناسی 

 شیمی،  فیزیک ، زمین شناسی ، مکانیک خاک،

بیولوژی و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط 

 احراز

 1 سنندج * 

کارشناس 

آزمایشگاه فیزیک ، 

شیمی و مکانیک 

خاک)کارشناس 

 مقاومت مصالح(

آزمایشگاه فنی ومکانیک 

 استان خاک
354  

دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس یا دکترا در 

یکی از رشته های تحصیلی : خاک شناسی ، مهندسی 

، مهندسی عمران)مکانیک خاک و  معدن)مکانیک سنگ(

عمران( ، شیمی ، علوم زمین  -راه -خاک -سازه –پی 

 چینه شناسی(، -سنگ شناسی  -)رسوب شناسی 

 شیمی،  مکانیک خاک،فیزیک ، زمین شناسی ، 

 1 سنندج * 

کارشناس 

آزمایشگاه فیزیک ، 

شیمی و مکانیک 

خاک) کارشناس 

آزمایشهای 

 غیرمخرب(

آزمایشگاه فنی ومکانیک 

 خاک استان
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بیولوژی و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط 

 احراز

دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس یا دکترا در 

تحصیلی : خاک شناسی ، مهندسی یکی از رشته های 

، مهندسی عمران)مکانیک خاک و  معدن)مکانیک سنگ(

عمران( ، شیمی ، علوم زمین  -راه -خاک -سازه –پی 

 چینه شناسی(، -سنگ شناسی  -)رسوب شناسی 

 شیمی،  فیزیک ، زمین شناسی ، مکانیک خاک،

بیولوژی و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط 

 احراز

 1 سنندج * 

کارشناس 

آزمایشگاه فیزیک ، 

شیمی و مکانیک 

خاک)کارشناس 

امور قراردادها 

 وبازاریابی(

آزمایشگاه فنی ومکانیک 

 خاک استان
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یا گواهینامه فوق دیپلم  دارا بودن دانشنامه لیسانس ،

 در یکی از رشته های تحصیلی : فنی عمران )زیرسازی

آزمایشگاهی عمران ( خاک  -راه و روسازی راه

شناسی ، مهندسی عمران )عمران(،  شیمی ، فیزیک ، 

بیولوژی و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط 

 احراز.

 * 
 سنندج

 سقز
2 

کارشناس 

آزمایشگاه فیزیک ، 

شیمی و مکانیک 

خاک)کاردان 

 مکانیک خاک(

آزمایشگاه فنی ومکانیک 

 خاک استان
357  

 

 

  شرایط عمومی استخدام : - 1

 داشتن تابعیت ایران  -

 انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان -

 عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر -

  ئی موثرنداشتن سابقه محكومیت جزا -

برای مشاغلی که مدرک همتراز در  همتراز) کبودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدر ادار -

 شرایط احراز آنها پیش بینی شده است(

 شوند. برای انجام کاری که استخدام می جسمانی، روانی و توانایی سالمتداشتن  -

  التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران   -

 

 ایط اختصاصی:شر - 2

 ،سال   33ان مدرک تحصیلی فوق دیپلم برای دارندگحداکثر سن سال و  22حداقل سن داشتن 

 39 ندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانسبرای دار ،  سال 36برای دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس 

 (آخرین روز مهلت ثبت نام) تا   تمام سال 02 یسال و برای دارندگان مدرک تحصیلی دکتر

 .تبصره : موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد

( به  29/3/1361لغایت  31/6/1339الف( داوطلبانی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل )از تاریخ 

شدن  طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان مدت حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری 

 و یا استراحت پزشكی رزمندگان در اثر مجروحیت در جبهه های نبرد حق علیه باطل .



جانبازان از کار افتاده کلی که قادر به  ،مفقود االثرها  ،آزادگان  ، ب( افراد خانواده معظم شهدا 

 سال  3خواهرو برادر تا میزان ،مادر ،پدر ،فرزندان  ،باشند شامل : همسر انجام کار نمی

سال یكدرصد و باالتر( و فرزندان آزادگانی که حداقل  23ازان )بفرزندان جان ،رزندان شهداج ( ف

 سابقه اسارت دارند از شرط حداکثر سن معاف می باشند.

 به 22/11/1331د( داوطلبانی که به صورت غیر رسمی و تمام وقت در دستگاههای دولتی از تاریخ 

 مت غیر رسمی آنهاخدمت اشتغال داشته اند به میزان مدت خد

 

 ثبت نام داوطلبان: نحوه -  3

انجوام موی شوود و داوطلبوان پوس از اتموام ثبوت نوام         الكترونیكوی   به صوورت  ثبت نام آزمون 

الكترونیكی مكلف به ارسال مدارک درخواستی به آدرس دستگاههای اجرائی اسوتخدام کننوده   

 : می باشند

  از تاریخ   www.Ostan-kd.ir س راینترنتی به آد ثبت نام به صورت الكترونیكی از طریق سایت -

 انجام می گیرد. 11/11/1391تا تاریخ 1/11/1391

 یا هفته نامه محلی داوطلبان موظف اند جهت ثبت نام بر اساس توضیحات منعكس در سایت یاد شده

 اقدام نمایند. ثبت نامنسبت به انجام مراحل )سیروان( 

 

 : هزینه ثبت نام

 هزار نود)ریال 92222مبلغ واریز با در آزمونهای علمی و تخصصی داوطلبان استخدام حق شرکت -

خزانه نزد بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران قابل پرداخت در  982شماره  جاری ( به حسابریال

خرید از  باقیمانده ازطریق ریال )یكصد وده هزار ریال ( 112222مبلغ واریزوکلیه شعب بانك ملی 

لغ مذکور را ادرصد مب 32)ایثارگران  ورود اطالعات به سامانه ( لكترونیكی بانك ملت ) دردرگاه ا

  (.باشند لغ مذکور معاف میاپردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مب می

پرداخت الكترونیك ازطریق کارت های بانكی عضو شبكه شتاب که پرداخت اینترنتی آن  تذکر :

 فت نموده باشند ( امكان پذیراست . فعال شده باشد )رمزدوم دریا

به هیچ عنوان اطالعات کارت اعتباری خودرادراختیار افرادغیرقرارندهید ، مسئولیت حفظ تذکر :  

 برعهده داوطلب می باشد.نام کاربری ورمز عبور خریداری شده  ، وحراست اطالعات کارت



 : الف( ثبت نام الكترونیكی

 كترونیكی داوطلبان موظف به تهیه موارد ذیل می باشند : قبل ازانجام ثبت نام به صورت ال

 ) نودهزارریال ( 92222  اسكن فیش واریزی مبنی برپرداخت مبلغ  -

و با درجه  Grayscal256، بصورت کیلوبایت 122حداکثر  )در چهار یك قطعه عكس سه اسكن -

 (سلپیك 322*022پیكسل و حداکثر 222*322و ابعاد JPGو فرمت  dpi100وضوح

 . عكسی که تصویرازروی آن تهیه می شود الزم است تمام رخ بوده ودرسال جاری تهیه شده باشد

 باشد. درجهت صحیح وبدون چرخش تهیه شده وفاقدهرگونه حاشیه زائدتصویرباید 

 )با دقت تكمیل گردد(مندرج درسامانه  درخواست شغلتكمیل فرم  -

 

 نحوه ارسال مدارک : (ب

در  ذیل، مدارک الزم را به ترتیب لكترونیكی الزم است عالوه برثبت نام ا ،ایطمتقاضیان واجد شر

دستگاههای اجرایی با پست سفارشی به نشانی  11/11/1391 پاکت قرار داده و حداکثر تا تاریخ

 ارسال نمایند. تخدام کننده به شرح ذیلسا

 

 

 مدارک الزم :

آن پس ازچاپ، که حاوی  امضا و اثر انگشتو الكترونیكی  چاپ فرم تكمیل شده ثبت نام - 1/3

 .اطالعات واردشده توسط داوطلب می باشد

تصویر آخرین مدرک تحصیلی) به گواهینامه های صادره بعد از تاریخ آخرین مهلت ثبت نام   - 1/3

 ترتیب اثر داده نخواهد شد.(

 تصویر کارت ملی  - 3/3

 ه انضمام تصویر صفحه آخر(تصویر صفحه اول شناسنامه  ) در صورت داشتن توضیحات ب - 0/3

تصویر مدارک دال برانجام خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم)برای برادران( تاریخ  - 3/3

 پایان خدمت یا معافیت باید قبل از آخرین مهلت ارسال مدارک باشد.



ویا  حسب مورد از مراجع ذیربطگواهی  معلولیت با ارایه یامدارک دال بر ایثارگری و  - 6/3

 زسازمان بهزیستیا

 تذکرات آگهی( 1عه به تبصره بند جمدارک دال بر بومی بودن ) مرا  - 1/3

 ریال ( 92222) به مبلغ  خزانه982تصویر فیش واریزی به حساب  - 8/3

 : آدرس ادارات

 2269121-3ت  -روبروی موزه سنندج  -)ره(خ امام   -سنندج  : استان بنیاد شهید و امور ایثارگران

 6613633310ک پ 

 6662211ت   -اداره امور  اداری و پشتیبانی  -: سنندج  استان اداره کل منابع طبیعی  و آبخیز داری

 116ص پ -6616903101ک پ

ک   - 3202882ت  - روبروی پارک  استقالل - خ پاسداران -سنندج  :   اداره کل زندانهای استان

 6616603131پ 

ت  -باالتر از  درمانگاه  شهید قاضی  - خ شهید تعریف -سنندج   :استان  اداره کل پزشكی قانونی 

 6611611311-ک پ - 3283822

روبروی  درب اصلی  دانشگاه  -بلوار پاسداران   -سنندج  استان : آزمایشگاه  فنی و مكانیك خاک 

  6660688 -6628223 -6622081ت - 6611133933ک پ  - کردستان

ک پ   -سایت اداری   –بلوارجانبازان  –استان : سنندج  تماعیاداره کل تعاون کار و رفاه  اج

 3281229ت  -6616830311

ک  -ک ارشاد   -جنب فرمانداری  -خ فلسطین  -استان : سنندج  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

 33داخلی  3283202ت   -6616113101پ 

جنب پل   - روبروی  بانك مسكن -   )ره( خ  امام خمینی  -استان : سنندج  اداره کل امور مالیاتی

 2262162ت  -  6613660801ک پ   - مردوخ

 3230323-3230913ت  - 6619116613ک پ   - خ آبیدر -سنندج : استان  تعاون روستایی  

 - 6616830091پ ک  -سایت  اداری  - بلوار  جانبازان  -سنندج   استان :  اداره کل هواشناسی 

 3201692ت  - 66133013ص پ 



 1210262-1218311 -ت  6616893361ک پ  -: ابتدای  جاده سنندج کرمانشاه  فرودگاه سنندج 

 -روبروی سازمان صنعت و معدن  و تجارت    -خ آبیدر  -: سنندج اداره کل ثبت احوال  استان 

 3231233 - 3283822-21ت  - 6619133313ک پ 

  – 6613633363ک پ - )ره( خمینی راه امام سه   -سنندج  استان :  اداره کل تبلیغات اسالمی

 2268220-3تلفن 

ک پ   -روبروی پاساژ هورام -خ پاسداران   -استان : سنندج  امور اقتصاد ودارایی اداره کل

  3232293ت  -  6611633311

  -6616138016ص پ  -میدان مادر  - خ نمكی    -: سنندج  اداره کل صنعت و معدن  و تجارت

 3286291-3ت 

-جنب دانشگاه  مذاهب اسالمی    -بلوار آزادگان   -استان : سنندج  اداره کل  راه و شهرسازی  

 2231828ت  - 6613930981ک پ  -واحد  توسعه منابع انسانی   - 1ساختمان شماره 

ک پ   - جنب دانشگاه آزاد اسالمی - خ پاسداران -سنندج :  استان اداره کل جهاد کشاورزی

  3288189ت  -  6616933383

روبروی   - سه راه پاساژ حبیبی  - خ امام خمینی -سنندج :  استان  اداره کل میراث فرهنگی

 6613660013ک پ -  2223399ت  -بنیاد شهید 

جنب  ورزشگاه  - خ شهید تعریف  -بلوار پاسداران  -: سنندج  استان اداره کل ورزش و جوانان

 6611618131ک پ  - 3232113ت    - استقالل

ک پ  - 66133393ص پ - کیلومتر  یك جاده  همدان   -سنندج اداره کل دامپزشكی  استان : 

 3383129ت   -6616861311

  6616830061ک پ  - سایت اداری  -فروردین  12 یدانم  -: سنندج اداره کل استاندارد استان

 3280932-0ت  -  66133038ص پ  -

ک پ  -سایت اداری    - بلوار جانبازان   -ن : سنندج استا اوقاف و امور خیریهاداره کل 

 3231238ت   - 6616830031



 2112292ت  - 6610126191ک پ  -خ امام خمینی  -سنندج :  کردستان  استانداری

 – 3238293ت  - 6611618311 پ  ک –سه راه حافظ  -سنندج  : استان اداره کل انتقال خون

3203213  

ک پ  –جنب پارک دیدگاه  –بلوارپاسداران  –ان : سنندج اداره کل محیط زیست است

 3289913ت  – 6616933911

ت  – 6619603963ک پ  –نبش کوچه خسروآباد  –بلوارشبلی  –اداره کل بهزیستی استان : سنندج 

  3292306و 3203213

 

از هر  به پست تحویل و یا ( 11/11/1391) به مدارک ناقص و یا مدارکی که پس از مهلت ثبت نام

طریق دیگری ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد و مدارک ارسالی و وجوه پرداختی به هیچ 

 رسید پستی می باشد.( تاریخ ارسال مدارک)مالک .وجه مسترد نمی شود

 نكات مهم ثبت نام: -0

و قبل از ثبت نام به آگهی استخدام و راهنمای نحوه تكمیل فرم موجود در سایت مراجعه  - 1/0

 مندرجات آن را دقیقا مطالعه نمایند.

را تایید اطالعات خود  نهایی ثبت نام مرحله زمانی تكمیل می باشد که داوطلب در ثبت نام  2/0

و  عالوه برامضافرم تقاضای استخدام را چاپ و ، نهایی نموده و پس از دریافت کد رهگیری از سامانه

)داشتن کد  . نزد خود نگهداری کندوارسال آن همراه سایر مدارک یك نسخه ازآن را اثر انگشت

رهگیری اعالمی سایت در این مرحله جهت دریافت کارت ورود به جلسه و سایر مراحل الزامی 

  است(.

بر روی پاکت مدارک ارسالی ، عالوه برآدرس دستگاه اجرائی استخدام کننده شماره پرونده  "ضمنا

 ورشته شغلی مورد تقاضا درج گردد.

ثبت نام الزم است داوطلبان از احراز شرایط خود با مفاد آگهی استخدام اطمینان قبل از واریز وجه 

 حاصل نمایند.

 بدیهی است هزینه ثبت نام به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.

 

 

 



  : زمان و محل توزیع کارت - 3

سه شنبه ، چهارشنبه کارت ورود به جلسه آزمون توانمندیهای عمومی و تخصصی در روزهای  - 1/3

 در سایت ثبت نامی قابل دریافت می باشد. 20/11/1391-23-26نج شنبه  مورخ وپ

 برگزاری آزمون همزمان با توزیع کارت اعالم میگردد.  حلمزمان و  – 2/3

جهت شرکت در آزمون ت ملی و پرینت کارت ورود به جلسه شناسنامه و یا کارهمراه داشتن اصل 

  .ینصورت از ورود افراد به جلسه امتحان استخدامی ممانعت بعمل خواهد آمداباشد در غیر الزامی می

در صورت مواجه شدن با اشكال در خصوص ثبت نام و یا دریافت کارت ورود به جلسه ابتدا   - 3/3

در غیر اینصورت از طریق  رفع نمائید. ( 2811-3282313) از طریق ارتباط با پشتیبانی شبكهمشكل را 

مشكل خود را رفع  دستگاه اجرائی موردتقاضا ( اعالم شده تلفن)  اعالم شدهاره تلفنهای شم تماس با

 نمایند.

در   کردستاناستانداری  و تحول اداری نتایج اولیه آزمون پس از تایید دفتر منابع انسانی - 0/3

 اعالم خواهد شد.   www.Ostan-kd.irپایگاه اینترنتی استانداری به آدرس 

 

 آزمون عبارتند از : مواد -

 

 الف : توانمندیهای عمومی شامل :

اطالعات  -3 ( 3)ضریب  معارف اسالمی -2  (2 )و ادبیات اداری ضریب زبان و ادبیات فارسی -1

) بدون اعمال ای  چهار گزینه سوال ( 92) تعداد که به ( 2 )ضریب سیاسی و اجتماعی و مبانی قانونی

 طراحی خواهد شد . نمره منفی(

تبصره : اقلیت های دینی از پاسخگویی به سواالت معارف اسالمی معاف می باشند و امتیاز آن در سایر 

 موارد آزمون توزیع میشود .

 چهار گزینه ای میباشد . ( سوال 03تخصصی) تعداد سواالت  

 :زمون تخصصی شاملآمواد :  ب

 سئواالت مرتبط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب می باشد.



و  (Intermediate)متوسط : داشتن گواهینامه معتبر در خصوص زبان انگلیسی عمومی در سطح ج

مهارتهای عمومی فن آوری اطالعات از مراکز معتبر تعیین صالحیت شده پس از پذیرفته شدن نهایی 

 الزامی می باشد.

 د( مدارک مورد نیاز پس از قبولی در مرحله اول آزمون استخدامی:

 3ل شده در مرحله اول آزمون استخدامی موظف هستند مدارک ذیل را ظرف مدت داوطلبان قبو

روز کاری پس از اعالم نتایج، به همراه اصل مدارک به دستگاههای اجرایی استخدام کننده مندرج 

)عدم مراجعه به موقع به منزله انصراف بوده وپذیرفته شده  در آگهی ارائه و رسید دریافت نمایند

 ن خواهد شد. (ذخیره جایگزی

 دستگاه اجرایی موظف است کلیه تصاویر مدارک را با اصل آنها مطابقت داده و برابر با اصل نماید:

 اصل به تصویر آخرین مدرک تحصیلی  -

 اصل به تصویر کارت ملی  -

 اصل به تصویر تمام صفحات شناسنامه -

 (برادراندائم )ویژه اصل به تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت  -

 تذکرات آگهی( 1عه به تبصره بند ج) مرا اصل به تصویر مدارک دال بر بومی بودن -

 اصل به تصویر مدارک دال بر ایثارگری، معلولین عادی حسب مورد از مراجع ذیربط -

 اصل به تصویر سایر مدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت  -

در صورت قبولی فرد چنانچه محرز شود فیش مذکور قبال اصل رسید بانكی ) الزم به ذکر است  -

 پرداخت نگردیده قبولی وی کان لم یكن تلقی می گردد(.

تبصره: قبل از صدور حكم استخدامی اصالت مدارک ارسالی از مراجع ذیربط استعالم خواهد شد و 

 تطبیق اولیه انجام شده در بند فوق مالک قطعی بر اصالت مدارک نخواهد بود.

 

 ذکرات :ت

صددرصد استخدام از محل سهمیه استخدامی مندرج در آگهی استخدام به داوطلبان بومی  -1

 اختصاص دارد.

 :یهای زیر باشند گد که حداقل دارای یكی از ویژنشو تبصره : داوطلبان بومی به افرادی اطالق می



 . مورد تقاضا برای استخدام یكی باشد استان باالف (محل تولد داوطلب  

( بصورت پیوسته  یا دبیرستان راهنمایی، حداقل پنج سال از سنوات تحصیلی داوطلب )ابتدایی ( ب  

 .شده باشداستخدام طی  مورد تقاضابرای استان در 

شاغلین نیروهای  ) تولد همسر یاپدر استان محلکه فرزندان پرسنل نیروهای مسلح همسر و ج (    

در خصوص بازنشستگان ) و یا محل سكونت کنونی آنان  دراستان موردتقاضای شغل باشد ( مسلح

 باشد . شغلمورد تقاضای  استان در(  نیروهای مسلح

پیمانی و نیروهای قراردادی که در اجرای مصوبات کارگروه  ، د( فرزندان و همسر کارکنان رسمی

 مورد تقاضا برای استخدام منتقل شده اند. استانکارکنان دولت از تهران به  انتقال

 استان در دستگاههای اجراییه( آن دسته از افرادی که حداقل سه سال تمام سابقه کار تمام وقت 

  تقاضا برای استخدام، با پرداخت حق بیمه داشته باشند. مورد

اولویت انتخاب داوطلبان بابومی شهرستان می باشد ودرصورتی که داوطلب بومی شهرستان  تبصره :

کسب نكرده باشد از داوطلبان بومی سایر شهرستانهای استان درصورت حدنصاب الزم برای قبولی را

 شرکت درآزمون مربوط به آن محل انتخاب می گردند.

داوطلبان موضوع این بندبایستی مدارک الزم را به همراه سایر مدارک مورد نیاز ارسال  توجه:

 نمایند

درصد آن  23ختصاص دارد که درصد آن برای استخدام ایثارگران ا32از کل مجوز استخدامی  -2

 ) ،آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و جانبازان بیست و پنج درصد جانبازان از میان 

الزم به اسارت تخصیص می یابدسال  یك باالی نآزادگا و باالتر و فرزندان و همسران ( درصد 23

فرزندان  .و جذب خواهند شد درصد سهمیه ایثارگران از سوی بنیادشهید معرفی شده23ذکراست

معرفی نشده  شهیددرصد و باالتر و فرزندان آزادگانی که از سوی بنیاد  23معظم شاهد و جانبازان 

یه از باقیمانده سهمیه ماند می توانند در این آگهی ثبت نام نموده و در صورت عدم تكمیل سه

 اختصاصی بهره مند شوند .

درصد  23باقیمانده سهمیه  نیاد شهید معرفی شده اند درحدمابقی مشمولین این بند که ازسوی ب

سایر افرادواجدشرایط این بند به ترتیب باالترین  درآزمون استخدامی شرکت نموده ودررقابت با

 نمره انتخاب خواهندشد.



درجبهه ها  داوطلبانه رزمندگان باسابقه حداقل شش ماه حضور سهمیه استخدامی رانیز به درصد 3 

%( وآزادگان زیرسه سال اسارت 23رزندان آنان وفرزندان جانبازان زیر بیست وپنج درصد )وهمسر وف

وخواهران وبرادران شهدا اختصاص دهند.مشمولین این بند براساس آگهی استخدامی درآزمون 

شرکت نموده ودربین خود به رقابت خواهند پرداخت .انتخاب ایثارگران درحد سهمیه تعیین شده 

ه کسب شده ازبین ایثارگران واجدشرایط که درزمان مقرر ثبت نام نموده اند انجام به ترتیب نمر

  خواهدشد.

سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت  درصد 3استخدام مازاد  - 1/2

 خواهد گرفت .

اوطلبان واجد شرایط ن از طریق رقابت با سایر درادرصد سهمیه ایثارگ 32استخدام مازاد بر -2/2

 صورت خواهد گرفت .

ایثارگرانی که از بنیاد شهید و امور ایثارگران کارت شناسایی دارند و افراد وابسته به آنان در  -3/2

 صورت ارائه تصویر آن نیاز ی به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند.

ده جانباز ازکارافتاده کلی غیرقادربه درگواهی خانواده جانبازان می بایست جمله )عضوخانوا -0/2

 درغیراینصورت این افراد نمی توانندازمزایای مربوطه بهره مندگردند. کار قیدگردد(

ماه سابقه حضورداوطلبانه درجبهه های جنگ تحمیلی 6ایثارگران شامل رزمندگان باحداقل  -3/2

ان زیریكسال اسارت وخواهران درصد وآزادگ 23ونیز فرزندان وهمسرآنان وفرزندان جانبازان زیر 

وبرادران شهدا می باشدکه درصورت دارابودن شرایط مندرج درآگهی ، بارعایت قوانین مربوط 

 ازاولویت قانونی برخوردار خواهند بود.

معلولین عادی بشرط دارا بودن شرایط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب نمره به ترتیب نمره  -3

 مربوطه برخوردار خواهند بود . سهمیه قانونی درصد3فضلی از 

برابر ظرفیت مورد  3انتخاب داوطلبان استخدام برای انجام مصاحبه تخصصی حداکثر به میزان  -0

درصد کل نمره آزمون( را کسب کرده  62نیاز از میان افرادی که حد نصاب نمره آزمون عمومی ) 

 .اند به ترتیب باالترین نمرات آزمون تخصصی انجام خواهد شد 



 کسب حد نصاب نمره الزم در آزمون توانمندیهای عمومی صرفا به منزله تایید صالحیت عمومی و -3

تصحیح اوراق امتحانی بوده و هیچگونه حق استخدامی ایجاد نمی کند  و انتخاب داوطلبان بر اساس 

 نمرات آزمون تخصصی و با رعایت اولویت های مقرر صورت می پذیرد .

را کسب نموده اند و پس از اعمال  ( درصد آزمون)توانمندیهای عمومی 62اب افرادی که حد نص -6

پذیرفته شده اولیه معرفی شده اند، باید حداکثر ظرف مدت سه ماه از زمان  عنوانبه نمرات تخصصی 

اعالم نتیجه آزمون،گواهی نامه معتبر در خصوص زبان انگلیسی عمومی و مهارتهای عمومی فن آوری 

رایه نمایند. در صورت عدم ارایه مدارک مذکور در مدت تعیین شده افراد ذخیره اطالعات را ا

. در مواردی که استخدام و جذب بعد از آزمون اولیه منوط به انجام مصاحبه جایگزین خواهد شد

تخصصی و آزمون عملی باشد پس از ارایه گواهینامه مذکور و حداکثر ظرف مدت سه ماه از زمان 

 حبه تخصصی یا آزمون عملی به عمل می آید. نتیجه اولیه مصا

کسانی که فاقد گواهی نامه های مذکور می باشند و یا گواهی نامه آنان از مراکز تعیین  – 1/6

اعتبار سنجی »صالحیت شده نمی باشد موظفند در یكی از مراکز تعیین صالحیت شده که در بخش

سایت مرکز آموزش مدیریت دولتی «  هموسسات تعیین صالحیت شد »با عنوان « موسسات آموزشی

قابل مشاهده می باشد،پس ازشرکت در آزمون تعیین سطح،گواهی  www.smtc.ac.irآدرس  به 

 نامه مذکور را ارایه نمایند.

( 2کارکنان غیر رسمی دستگاه های اجرایی به ازای هرسال سابقه خدمت مربوط و مشابه از ) -1

در هر یك از مراحل آزمون استخدامی به صورت مكتسبه  (درصد کل امتیاز22درصد و حداکثر )

 جداگانه برخوردار خواهند شد.

 )نام دستگاه استخداماولویت انتخاب داوطلبان در شرایط یكسان به ترتیب با شاغلین غیر رسمی  -8

و شاغلین غیر رسمی مناطق محروم و دورافتاده برای همان مناطق خواهد کننده( ، داوطلبان بومی  

 د .بو

به مدارک ارسالی توسط دانشجویان و یا دارندگان مدارک تحصیلی باالتر و پایین تر از مقاطع  -9

تحصیلی اعالم شده در شرایط احراز مشاغل مذکور در آگهی و همچنین مدارک معادل) به استثنای 

زمون دارندگان مدارک تحصیلی معادل صادره از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور که در آ



جامع سازمان سنجش آموزش کشور شرکت نموده و قبول شده اند و گواهی مبنی بر امكان ادامه 

 تحصیل در مقطع باالتر با ارزش علمی دارند ( ترتیب اثر داده نخواهد شد .

مدارک تحصیلی فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی در صورت پذیرفته شدن در آزمون  -12

 اعالم نتیجه ( بایستی به تایید سازمان مرکزی دانشگاه مذکور برسد .ماه پس از 2)حداکثر 

مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی و یا ارسال  -11

مسابقه و  ، مدارک بصورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل امتحان

ا فاقد شرایط مندرج در عمد اطالعات خالف واقع داده و یبه  اه یا جذب محرز شود داوطلب به اشتب

حكم مزبور ،از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت صدور حكم استخدامی  آگهی است ،

 گردد . لغو و بالاثر می

)پورتال  اسامی پذیرفته شدگان پس از تایید مراجع ذی صالح از طریق سامانه کارمند ایران -12

 به اطالع داوطلبان خواهد رسید.  دم(مر

 . میسر می باشدانتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون پس از طی مراحل گزینش  -13

در صورت عدم رعایت  ورشته شغلی و یك محل حق ثبت نام دارند یك ن فقط در متقاضیا -10

 .کارت ورود به جلسه برای آنان صادر نخواهد شد،موارد فوق 

 


