
 438صفحه 

 ستانداري استان سيستان و بلوچستانهاي افهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعداد جنسيت تعداد جنسيت تعداد جنسيت تعداد جنسيت

 كارشناس امور كشوري و مدني 19024
-سيستان و بلوچستان

 بخشداري مهرگان-سراوان
 - - - - - - 1 زن/مرد 1

 1 زن/مرد - - - - - - 1 -فنوج-سيستان و بلوچستان كارشناس امور كشوري و مدني 19025

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
19024 ،19025 

 شرايط احراز تحصيلي:
: جغرافيا و برنامه ريزي روستايي 30364 -: جامعه شناسي (دكتري)30356 -ليسانس): انديشه سياسي در اسالم (فوق 30120 -: طراحي و برنامه ريزي شهري و منطقه اي (فوق ليسانس)22886

 -: سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي (ليسانس)30637 -: جغرافياي نظامي (فوق ليسانس)30382 -: جغرافياي سياسي (فوق ليسانس، دكتري)30370 -(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
: برنامه ريزي امايش سرزمين (فوق 32069 -: مديريت شهري (فوق ليسانس)31062 -: علوم سياسي (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)30797 -(ليسانس، فوق ليسانس) : علوم اجتماعي30724
: برنامه ريزي شهري (فوق 32669 -سانس، دكتري): مردم شناسي (فوق لي32288 -: جمعيت شناسي (فوق ليسانس، دكتري)32287 -: برنامه ريزي منطقه اي (فوق ليسانس)32208 -ليسانس)
: برنامه ريزي و سياست گذاري منطقه اي (فوق 33185 -: برنامه ريزي توسعه منطقه اي (فوق ليسانس)33184 -: جغرافياي نظامي گرايش مطالعات دفاعي و امنيتي (ليسانس)33048 -ليسانس)
 -ريزي شهري (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري): جغرافيا و برنامه33754 -: جغرافياي طبيعي و انساني (دكتري)33752 -(فوق ليسانس): علوم سياسي گرايش مطالعات امنيتي 33402 -ليسانس)
روستايي گرايش توسعه : توسعه 33761 -: مديريت امور شهري (فوق ليسانس)33759 -: سنجش از دور و سيستم اطالعات جغرافيايي گرايش مطالعات شهري و روستايي (فوق ليسانس)33756

: جغرافيا گرايش 33765 -: جغرافياي سياسي گرايش امايش و مديريت سياسي فضا (ليسانس)33764 -: توسعه روستايي گرايش مديريت توسعه (فوق ليسانس)33762 -اجتماعي (فوق ليسانس)
 : سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافيايي (دكتري)33854 -س)اي (ليسانريزي منطقه: جغرافيا و برنامه33766 -نظامي (ليسانس) -جغرافياي سياسي

19026 
كارشناس توسعه و عمران امور شهري 

 و روستايي
سيب -سيستان و بلوچستان

 بخشداري مركزي-سوران
 - - - - - - 1 زن/مرد 1

 19026 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: جغرافيا و برنامه ريزي روستايي 30364 -: اباداني روستاها (ليسانس)30005 -: طراحي و برنامه ريزي شهري و منطقه اي (فوق ليسانس)22886 -: طراحي شهري (فوق ليسانس، دكتري)22883

: 30657 -رافيايي (فوق ليسانس): سنجش از دور و سيستم اطالعات جغ30637 -: جغرافيا و برنامه ريزي شهري (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)30365 -(ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)
: معماري 31131 -: مديريت شهري (فوق ليسانس)31062 -: مديريت پروژه و ساخت (دكتري)31036 -: شهرسازي گرايش طراحي شهري (فوق ليسانس)30659 -شهرسازي (ليسانس، دكتري)

: مهندسي مديريت پروژه 31295 -: مهندسي عمران گرايش مهندسي مديريت و ساخت (دكتري)31275 -: مهندسي عمران گرايش مهندسي محيط زيست (دكتري)31274 -(ليسانس، دكتري)
: مهندسي نقشه برداري گرايش سنجش 32670 -: برنامه ريزي شهري (فوق ليسانس)32669 -: مهندسي عمران (ليسانس)31682 -: مهندسي معماري (ليسانس، فوق ليسانس)31300 -(ليسانس)

: 33189 -: برنامه ريزي توسعه منطقه اي (فوق ليسانس)33184 -: مهندسي نقشه برداري گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي (فوق ليسانس، دكتري)32671 -دكتري) از دور (فوق ليسانس،
: جغرافيا و برنامه ريزي منطقه اي 33523 -سانس): مهندسي مديريت اجرايي (لي33511 -: مهندسي شهرسازي (ليسانس)33510 -مهندسي عمران نقشه برداري گرايش سنجش از دور (دكتري)

: مهندسي عمران 33826 -: مديريت امور شهري (فوق ليسانس)33759 -: مهندسي تكنولوژي اباداني روستاها (ليسانس)33566 -: مهندسي تكنولوژي نقشه برداري (ليسانس)33529 -(ليسانس)
 : سنجش از دور و سامانه اطالعات جغرافيايي (دكتري)33854 -نقشه برداري گرايش سيستم اطالعات جغرافيايي (دكتري)

19027 
كارشناس مطالعات اجتماعي و 

 اقتصادي
 - - - - - - 1 زن 1-بم پور-سيستان و بلوچستان

19028 
كارشناس مطالعات اجتماعي و 

 اقتصادي
-سيستان و بلوچستان

 -قصرقند
 - - - - 1 زن - - 1

  باشد:هاي زير يكسان ميمحلشرايط احراز تحصيلي شغل 
19027 ،19028 

 شرايط احراز تحصيلي:
: علوم اجتماعي (ليسانس، فوق 30724 -: جامعه شناسي (فوق ليسانس، دكتري)30356 -: برنامه ريزي رفاه اجتماعي (فوق ليسانس)30160 -: مطالعات زنان و خانواده (فوق ليسانس)22900
: 31051 -: مديريت بازرگاني (ليسانس)31034 -: فرهنگ و ارتباطات (دكتري)30904 -: علوم ارتباطات اجتماعي (ليسانس، فوق ليسانس)30735 -كتري): علوم ارتباطات (د30734 -ليسانس)

: مطالعات خانواده 31111 -فوق ليسانس): مطالعات جوانان (31110 -: مديريت منابع انساني (فوق ليسانس)31079 -: مديريت فرهنگي و هنري (ليسانس)31071 -مديريت دولتي (ليسانس)
: اموزش عالي گرايش برنامه ريزي توسعه اموزش عالي 32209 -: مديريت دولتي گرايش مديريت تحول (فوق ليسانس)31930 -: مطالعات فرهنگي و رسانه (فوق ليسانس)31116 -(ليسانس)
: مديريت خدمات 33631 -: مديريت گرايش مديريت اطالعات و ارتباطات (ليسانس)33400 -شناسي (دكتري): مردم 32288 -: جمعيت شناسي (فوق ليسانس، دكتري)32287 -(دكتري)

 -: كارافريني گرايش توسعه (دكتري)33796 -: كارافريني گرايش بخش عمومي (دكتري)33795 -: علوم شناختي روانشناسي گرايش شناخت اجتماعي (دكتري)33793 -اجتماعي (فوق ليسانس)
 : كارافريني گرايش سازماني (دكتري)33797


