
 446صفحه 

 خدمات اداريهاي دانشگاه علوم قضايي و فهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعداد جنسيت تعداد جنسيت تعداد جنسيت تعداد جنسيت

 - - - - - - 1 مرد 1 -تهران-تهران كارشناس امور اداري 19203
 19203 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره

: 33257 -: مديريت كسب و كارهاي كوچك (ليسانس)33098 -: كارشناس حرفه اي مديريت كسب و كار (ليسانس)33097 -دولتي كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس): مديريت 31052
: 33803 -مديريت سازمانهاي دولتي (فوق ليسانس) :33439 -) گرايش استراتژي (فوق ليسانس)MBA: مديريت كسب و كار (33350 -مديريت منابع انساني كليه ي گرايش ها (فوق ليسانس)
 )(رفتار سازماني و منابع انساني) (فوق ليسانس)MBA: مديريت كسب و كار (34392 -كارشناسي حرفه اي مديريت سرمايه انساني (ليسانس)

 - - - - 1 مرد - - 1 -تهران-تهران كارشناس امور بين الملل 19204
 19204 يشماره شرايط احراز تحصيلي شغل محل

: مطالعات جهان كليه گرايش 32037 -: معارف اسالمي و علوم سياسي (ليسانس، فوق ليسانس)31123 -: علوم سياسي (ليسانس، فوق ليسانس)30797 -: روابط بين الملل (فوق ليسانس)30501
 ها) (فوق ليسانس): مطالعات جهان (بين الملل) (همه گرايش34587 -ها (فوق ليسانس)

 - - - - - - 1 مرد 1 -تهران-تهران كارشناس امور پژوهشي 19205
 19205 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره

سياستگزاري : 34605 -: اينده پژوهي (همه گرايشها) (فوق ليسانس، دكتري)34342 -: تحقيقات اموزشي (فوق ليسانس، دكتري)30265 -: پژوهش علوم اجتماعي (فوق ليسانس، دكتري)30234
 علم و فناوري (فوق ليسانس، دكتري)

 - - - - - - 1 مرد 1 -تهران-تهران )1كارشناس امور پژوهشي ( 19206
 19206 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره

 : علوم قضائي (فوق ليسانس، دكتري)33989 -: حقوق (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)30417
 - - - - - - 1 مرد 1 -تهران-تهران )2(كارشناس امور پژوهشي  19207

 19207 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : علم داده ها (فوق ليسانس، دكتري)34518 -: كتابداري و اطالع رساني (فوق ليسانس، دكتري)34388

 - - - - 1 مرد - - 1 -تهران-تهران كارشناس امور ساختمان و تاسيسات 19208
 19208 يتحصيلي شغل محل شمارهشرايط احراز 

: 32494 -: مهندسي اجرايي عمران (ليسانس)32405 -: مهندسي عمران (ليسانس)31682 -: مهندسي و مديريت ساخت (فوق ليسانس)31345 -: مهندسي تكنولوژي ساختمان (ليسانس)31202
: مهندسي صنايع 34606 -: مهندسي عمران گرايش مديريت و ساخت (فوق ليسانس)33086 -سانس): مهندسي ساختمان (لي32498 -مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت (فوق ليسانس)

 : مهندسي و مديريت ساختارها و تجهيزات (فوق ليسانس)34607 -مديريت نگهداري و تعميرات (فوق ليسانس)
 - - - - - - 1 مرد 1 -تهران-تهران كارشناس امور مالي 19209

 19209 يمحل شماره شرايط احراز تحصيلي شغل
: 32304 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: حسابرسي (فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (فوق ليسانس)30408

 -: كارشناس حرفه اي حسابداري (حسابداري مالي) (ليسانس)33158 -مالي (ليسانس): حسابداري 32698 -: حسابداري امور مالي (ليسانس)32562 -حسابداري كليه گرايش ها (ليسانس)
 : حسابداري بخش عمومي (فوق ليسانس)33985 -) گرايش مالي (فوق ليسانس)MBA: مديريت كسب و كار (33353

كارشناس اموزش و بهسازي منابع  19210
 1 مرد - - 1 مرد 4 مرد 6 -تهران-تهران )1انساني (

 19210 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: علوم تربيتي گرايش برنامه ريزي اموزشي (ليسانس، فوق 30755 -: علوم تربيتي (ليسانس)30753 -: تحقيقات اموزشي (فوق ليسانس)30265 -: برنامه ريزي اموزشي (فوق ليسانس)30154
: مديريت دولتي گرايش 31495 -: مديريت دولتي (ليسانس)31051 -: مديريت اموزشي (ليسانس)31020 -(ليسانس، فوق ليسانس): علوم تربيتي گرايش تكنولوژي اموزشي 30758 -ليسانس)

: 32449 -انس): مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني (فوق ليس32419 -: مديريت دولتي گرايش توسعه منابع انساني (فوق ليسانس)32235 -مديريت منابع انساني (فوق ليسانس)
 : علوم تربيتي گرايش تعليم و تربيت ارزشها (فوق ليسانس)34616 -: مديريت و برنامه ريزي اموزش عالي (فوق ليسانس)32979 -ارزشيابي اموزشي (فوق ليسانس)

 - - - - - - 1 مرد 1 -تهران-تهران كارشناس ايمني و مديريت بحران 19211
 19211 يشمارهشرايط احراز تحصيلي شغل محل 

: مهندسي بهداشت حرفه 33897 -: مهندسي بهداشت حرفه اي (فوق ليسانس)31174 -: مديريت نظارت و بازرسي (فوق ليسانس)31081 -: بهداشت حرفه اي (ليسانس، فوق ليسانس)30173
: مهندسي 34582 -: ايمني بهداشت و محيط زيست (فوق ليسانس)34581 -ليسانس)) (فوق HSE: مديريت سالمت ايمني و محيط زيست (34580 -اي و ايمني كار (ليسانس، فوق ليسانس)

 ) (ليسانس)HSE: كارشناسي حرفه اي ايمني سالمت و محيط زيست و صنايع (34584 -اي (فوق ليسانس): بهداشت حرفه34583 -ايمني بهداشت و محيط زيست (فوق ليسانس)
 - - - - 1 مرد - - 1 -تهران-تهران 1كارشناس برنامه ريزي  19212

 19212 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : فيزيولوژي ورزشي (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)33578 -: مديريت ورزشي (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)32454 -: تربيت بدني (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)30268

 - - - - 1 مرد - - 1 -تهران-تهران 2كارشناس برنامه ريزي  19213
 19213 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره

: علوم تربيتي گرايش تكنولوژي اموزشي (ليسانس، فوق 30758 -: علوم تربيتي گرايش برنامه ريزي اموزشي (ليسانس، فوق ليسانس)30755 -: جامعه شناسي (ليسانس، فوق ليسانس)30356
 : مديريت و برنامه ريزي اموزش عالي (ليسانس، فوق ليسانس)32979 -(ليسانس، فوق ليسانس): مديريت اموزشي 31020 -ليسانس)



 447صفحه 

 هاي دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداريفهرست شغل محل ادامه

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعداد جنسيت تعداد جنسيت تعداد جنسيت تعداد جنسيت

 - - - - - - 1 مرد 1 -تهران-تهران كارشناس روابط عمومي 19214

 19214 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
مديريت رسانه (فوق ليسانس): 31053 -: علوم ارتباطات اجتماعي گرايش روابط عمومي (ليسانس، فوق ليسانس)30736 -: روابط عمومي (ليسانس)30503 -: ارتباطات اجتماعي (ليسانس)30054

 - - 1 مرد - - - - 1 -تهران-تهران كارشناس شبكه 19215

 19215 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: مهندسي 31348 -(فوق ليسانس): مهندسي فناوري اطالعات 31280 -: معماري سيستم هاي كامپيوتري (فوق ليسانس)31135 -) (ليسانس)IT: تكنولوژي ارتباطات و فن اوري اطالعات (30334

 -: مهندسي فن اوري اطالعات گرايش شبكه هاي كامپيوتري (ليسانس)31910 -: مهندسي كامپيوتر (ليسانس)31601 -كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري (ليسانس، فوق ليسانس)
: معماري كامپيوتر (فوق 33580 -: مهندسي كامپيوتر گرايش شبكه هاي كامپيوتري (ليسانس، فوق ليسانس)32822 -: مهندسي كامپيوتر گرايش رايانش امن (ليسانس، فوق ليسانس)31926
: مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري 34594 -)كليه گرايش ها (فوق ليسانس) IT: مهندسي فناوري اطالعات(34036 -: مهندسي فناوري شبكه هاي كامپيوتري (ليسانس)34034 -ليسانس)

: مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 34596 -(ليسانس) ICTگرايش مديريت  ICT: مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 34595 -گرايش ديتا (ليسانس) ICTطالعات ا
ICT  گرايش كاربردهايICT (ليسانس)- مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 34597 :ICT مهندسي تكنولوژي شبكه هاي 34598 -ستم هاي تحت شبكه (ليسانس)گرايش سي :

 كامپيوتري (ليسانس)

 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 -تهران-تهران كارشناس فرهنگي و هنري 19216

 19216 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: 31115 -: مديريت امور فرهنگي (ليسانس)31029 -: تبليغ و ارتباطات فرهنگي (فوق ليسانس)30263 -ليسانس): تبليغ و ارتباطات (فوق 30262 -: امور فرهنگي (ليسانس، فوق ليسانس)30112

وق : تحصيالت حوزوي(سطح دو) (ف32370 -: علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي (فوق ليسانس)32137 -: مطالعات فرهنگي و رسانه (فوق ليسانس)31116 -مطالعات فرهنگي (فوق ليسانس)
برنامه ريزي -: كارشناس حرفه اي مديريت امور فرهنگي34389 -: تحصيالت حوزوي(سطح سه) (ليسانس)33979 -: ارتباطات اجتماعي گرايش تبليغات فرهنگي (فوق ليسانس)32445 -ليسانس)

 سانس): مديريت تبليغات گرايش فرهنگي (لي34608 -: ارتباطات فرهنگي (فوق ليسانس)34396 -فرهنگي (ليسانس)

 - - - - - - 1 مرد 1 -تهران-تهران كارشناس فناوري اطالعات 19217

 19217 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: مهندسي 31348 -: مهندسي فناوري اطالعات (ليسانس، فوق ليسانس)31280 -: معماري سيستم هاي كامپيوتري (فوق ليسانس)31135 -: فناوري اطالعات و ارتباطات (ليسانس)30930

: مهندسي فناوري 34591 -مهندسي تكنولوژي فناوري اطالعات (ليسانس): 34038 -: معماري كامپيوتر (فوق ليسانس)33580 -كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري (فوق ليسانس)
 (ليسانس) ICT: مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 34604 -(كليه گرايش ها) (فوق ليسانس) ITاطالعات 

 هاي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايرانفهرست شغل محل

كد شغل 
 محل

تعداد محل خدمت شغل
 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعداد جنسيت تعداد جنسيت تعداد جنسيت تعداد جنسيت

 - - - - - - 2 زن/مرد 2 ستاد سازمان-تهران-تهران )1كارشناس بررسي اسناد آرشيوي ( 19218

 19218 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 مدارك ارشيوي و نسخه شناسي (فوق ليسانس، دكتري): تاريخ گرايش اسناد و 31966

 - - - - 2 زن/مرد 1 زن/مرد 3 ستاد سازمان-تهران-تهران )2كارشناس بررسي اسناد آرشيوي( 19219

 19219 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 كليه گرايش ها (فوق ليسانس، دكتري) -: تاريخ 30238

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 ستاد سازمان-تهران-تهران كارشناس برنامه ريزي 19220

 19220 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : مديريت كليه گرايش ها (فوق ليسانس، دكتري)31741 -: مهندسي صنايع كليه گرايش ها (فوق ليسانس، دكتري)31593

 1 زن/مرد - - 2 زن/مرد 2 زن/مرد 5 ستاد سازمان-تهران-تهران )1كارشناس پردازش فراداده ها ( 19221

 19221 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: مهندسي كامپيوتر گرايش فناوري اطالعات (فوق ليسانس، 32293 -: مهندسي فناوري اطالعات (فوق ليسانس، دكتري)31280 -: مديريت فناوري اطالعات (فوق ليسانس، دكتري)31072
 : مهندسي فناوري اطالعات و مديريت (فوق ليسانس، دكتري)34364 -)كليه گرايش ها (فوق ليسانس، دكتري) ITفناوري اطالعات(: مهندسي 34036 -دكتري)


