
 برداري كشور هاي سازمان نقشه فهرست شغل محل
 كد 

تعداد حل خدمتم شغلشغل محل
 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت
 - - - - - - 1مرد/زن 1 -ستاد تهران-تهران كارشناس امور اداري 17714

 :17714 ي شرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
فوق ليسانس، (مديريت دولتي:31051-)دكتري(مديريت بيمه:31035-)فوق ليسانس(مديريت استراتژيك:31023-)فوق ليسانس(يريت اجراييمد:31021-)فوق ليسانس(MBAمديريت :31018
 )دكتري(مديريت گرايش مديريت رفتاري:31494-)دكتري

 - - - - - - 1مرد/زن 1 تهرانستاد  -تهران 2كارشناس برنامه ريزي  17715

 :17715 ي محل شمارهشرايط احراز تحصيلي شغل 
مهندسي صنايع گرايش مديريت سيستم و بهره :31240-)فوق ليسانس، دكتري(مديريت دولتي:31051-)فوق ليسانس، دكتري(مديريت بازرگاني:31034-)فوق ليسانس(مديريت اجرايي:31021

 )فوق ليسانس، دكتري(علوم اقتصادي:32570-)فوق ليسانس، دكتري(وري

 - - - - 1مرد/زن 1مرد/زن 2 -ستاد تهران-تهران گر سيستم كارشناس تحليل 17716

 :17716 ي شرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
-)دكتري(مهندسي كامپيوتر گرايش سيستم هاي نرم افزاري:31832-)دكتري(مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري:31348-)فوق ليسانس(مهندسي نرم افزار:31340
 )فوق ليسانس(مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار:31887

 - - - - - - 1مرد/زن 1 -ستاد تهران-تهران كارشناس روابط عمومي 17717

 :17717 ي شرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
فرهنگ و :30904-)دكتري(علوم ارتباطات:30734-)ق ليسانسفو(روزنامه نگاري:30525-)فوق ليسانس(تبليغ و ارتباطات:30262-)فوق ليسانس(برنامه ريزي امور فرهنگي:30156
 )فوق ليسانس، دكتري(مديريت رسانه:31053-)فوق ليسانس(مديريت امور فرهنگي:31029-)دكتري(ارتباطات

 - - 1مرد/زن 2مرد/زن 3مرد/زن 6 -ستاد تهران-تهران كارشناس نقشه بردار و ژيوماتيك 17718

 :17718 ي ل شمارهشرايط احراز تحصيلي شغل مح
مهندسي :31975-)فوق ليسانس)(هيدروگرافي(ژيودزي-مهندسي نقشه برداري:30882-)فوق ليسانس(عمران گرايش مهندسي سنجش از دور:30878-)فوق ليسانس(عمران گرايش ژيودزي:30855

سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافيايي گرايش سنجش از :32990-)ليسانسفوق (مهندسي نقشه برداري گرايش سنجش از دور:32670-)فوق ليسانس(نقشه برداري گرايش ژيودزي
مهندسي :33022-)فوق ليسانس(مهندسي نقشه برداري گرايش فتوگرامتري:33011-)دكتري(سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافيايي گرايش سامانه اطالعات جغرافيايي:32991-)دكتري(دور

-)دكتري)(سيستم اطالعات جغرافيايي/سنجش از دور/فتوگرامتري/ژيودزي(نقشه برداري-مهندسي عمران :33101-)فوق ليسانس(طالعات جغرافيايينقشه برداري گرايش سيستمهاي ا
فوق (فتوگرامتري:33103-)يسانسفوق ل)(هواشناسي ماهواره اي/ مديريت مخاطرات محيطي/مطالعات شهري و روستايي/مطالعات اب و خاك(سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي :33102
 )فوق ليسانس(GISعمران گرايش مهندسي :33321-)ليسانس




