جدول فهرست عناوین شغلی و مدارک تحصیلی مورد نیاز آزمون استخدامی محلی سال  1397سازمان تامین اجتماعی
رسته

مدرک و رشته تحصیلی مورد نیاز

كد و عنوان شغلی

لیسانس
مــــــالـی

مدیریت مالی

نوع آزمون

فوق لیسانس
مدیریت مالی

حسابداری (گرایشهای حسابداری مالی،
كارشناس امور مالی

حسابداری دولتی ،حسابداری مالیاتی،

عمومی  -تخصصی

حسابداری

حسابرسی)
حسابداری
علمی کاربردی حسابداری
لیسانس

علوم اقتصادی (گرایش اقتصاد نظری و برنامه

مدیریت دولتی

بیمه و تامین اجتماعی

كارشناس امور بیمه ای

فــــن آوری اطــــالعات

كارشناس فناوری اطالعات

فوق لیسانس
ریزی سیستمهای اقتصادی)

مدیریت صنعتی

آمار گرایش آمار اجتماعی اقتصادی

مدیریت بازرگانی

مدیریت دولتی

مدیریت مالی

مدیریت صنعتی

مدیریت بیمه

مدیریت بازرگانی

آمار

مدیریت بیمه

ریاضیات و کاربردها

مدیریت مالی

آمار و کاربردها

حسابداری

عمومی  -تخصصی

حسابداری (گرایشهای حسابداری مالی،
حسابداری دولتی ،حسابداری مالیاتی،

حقوق خصوصی

حسابرسی)
حقوق

حقوق عمومی

مهندسی کامپیوتر(کلیه گرایشها)

حقوق جزا و جرم شناسی

مهندسی فن آوری اطالعات(کلیه گرایشها)

مهندسی کامپیوتر(کلیه گرایشها)

آمار و کامپیوتر

مهندسی فن آوری اطالعات(کلیه گرایشها)

علوم کامپیوتر

فناوری اطالعات و ارتباطات()ICT
علوم کامپیوتر
فوق لیسانس

لیسانس
مهندسی کامپیوتر(کلیه گرایشها)

مهندسی کامپیوتر(کلیه گرایشها)

مهندسی – نرم افزار

مهندسی – نرم افزار

مهندسی فن آوری اطالعات(کلیه گرایشها)

مهندسی فن آوری اطالعات(کلیه گرایشها)

مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم

مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم

کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم

کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم

فناوری اطالعات و ارتباطات()ICT

فناوری اطالعات و ارتباطات()ICT

امنیت اطالعات IT

امنیت اطالعات IT

مهندسی سیستم

مهندسی سیستم

انفورماتیک

انفورماتیک

آمار و کامپیوتر

آمار و کامپیوتر

ارتباطات و فن آوری اطالعات

ارتباطات و فن آوری اطالعات

علوم کامپیوتر

علوم کامپیوتر

مدیریت فن آوری اطالعات (کلیه گرایشها)

مدیریت فن آوری اطالعات (کلیه گرایشها)

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

عمومی  -تخصصی
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رسته

مدرک و رشته تحصیلی مورد نیاز

كد و عنوان شغلی

لیسانس
مــــــالـی
اداری

مدیریت دولتی
كارشناس امور مالی
كارشناس اموراداری

مدیریت صنعتی
مدیریت بازرگانی

نوع آزمون

فوق لیسانس
علوم اقتصادی (گرایش اقتصاد نظری و برنامه
ریزی سیستمهای اقتصادی)
مدیریت بازرگانی (کلیه گرایشها)
مدیریت دولتی (کلیه گرایشها)

عمومی  -تخصصی
عمومی  -تخصصی

مدیریت بیمه (کلیه گرایشها)
علوم اقتصادی (گرایشهای اقتصاد نظری،
اقتصاد بازرگانی)
پزشک عمومی

عمومی  -تخصصی

كارشناس مسئول داروخانه

دکترای داروسازی

عمومی  -تخصصی

دندانپزشك

دکترای دندنپزشکی

عمومی  -تخصصی

كارشناس مامایی

لیسانس مامایی

عمومی  -تخصصی

كارشناس پرستاری

لیسانس پرستاری

عمومی  -تخصصی

لیسانس علوم آزمایشگاهی

عمومی  -تخصصی

پزشك عمومی

بــــــهداشتــی و درمــــانی

كارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی

فوق دیپلم

مدارک پزشکی
متصدی پذیرش و اطالعات و آمار

لیسانس

عمومی  -تخصصی

 -1مدارک پزشکی
 -2فناوری اطالعات سالمت
دیپلم
بهیاری

بهیار

فوق دیپلم

عمومی

 -1مامائی
 -2پرستاری

دیپلم:
متصدی خدمات داروئی

ریاضی فیزیک
علوم تجربی

عمومی

اداری

دیپلم:
منشی (پزشکی  /بخش)

ریاضی فیزیک
علوم تجربی
علوم انسانی

عمومی

رشته ها و مقاطع تحصیلی که عبارات کارشناسی حرفه ای ،مهندسی فناوری ،مهندسی فناوری ارشد ،علمی -کاربردی ،مهندسی تکنولوژی و کارشناسی حرفه ای ارشد به عنوان
رشته های تحصیلی مذکور اضافه گردیده باشد ،قابل قبول می باشد.

