
 508صفحه 

 هاي سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايرانفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعداد جنسيت تعداد جنسيت تعداد جنسيت تعداد جنسيت

 - - - - 2 زن/مرد - - 2 -تهران-تهران كارشناس امور بين الملل 20709
 20709 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره

: روابط بين الملل (فوق 30501 -سازمان هاي بين الملل (فوق ليسانس): ديپلماسي و 30487 -: حقوق تجاري اقتصادي بين المللي (فوق ليسانس)30428 -: حقوق بين الملل (فوق ليسانس)30423
 : حقوق تجارت بين الملل (فوق ليسانس)32224 -: علوم سياسي (فوق ليسانس)30797 -ليسانس)

كارشناس توسعه اقتصادي و منابع  20710
 - - - - - - 8 زن/مرد 8 ستاد سازمان-تهران-تهران مالي خارِجي

 20710 يتحصيلي شغل محل شمارهشرايط احراز 
: علوم اقتصادي گرايش اقتصاد توسعه اقتصادي (فوق ليسانس، 31934 -: علوم اقتصادي گرايش اقتصاد بين الملل (فوق ليسانس، دكتري)31933 -: مديريت اجرايي (فوق ليسانس، دكتري)31021
: مديريت صنعتي گرايش مالي 31938 -: مديريت صنعتي گرايش توليد (فوق ليسانس، دكتري)31937 -س، دكتري): علوم اقتصادي گرايش اقتصاد بخش عمومي (فوق ليسان31935 -دكتري)

: مهندسي 33828 -: علوم اقتصادي گرايش اقتصاد توسعه اي (فوق ليسانس، دكتري)32712 -: مديريت كارافريني گرايش بخش عمومي (فوق ليسانس، دكتري)31939 -(فوق ليسانس، دكتري)
: مديريت بازرگاني (مديريت مالي) 34643 -: علوم اقتصادي گرايش نظامهاي اقتصادي (فوق ليسانس، دكتري)34642 -ايع گرايش سيستم هاي اجتماعي و اقتصادي (فوق ليسانس، دكتري)صن

 (فوق ليسانس، دكتري)

 هاي سازمان نقشه برداري كشورفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعداد جنسيت تعداد جنسيت تعداد جنسيت تعداد جنسيت

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -تهران-تهران حسابدار 20711

 20711 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: حسابداري بخش عمومي 33985 -: حسابداري مديريت (فوق ليسانس)32428 -مالي (فوق ليسانس) : مديريت31074 -: حسابرسي (فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (فوق ليسانس)30408

 (فوق ليسانس)

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -تهران-تهران كارشناس برنامه ريزي 20712

 20712 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: مهندسي صنايع گرايش اينده 32710 -: مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي (فوق ليسانس)32237 -(دكتري): مديريت گرايش مديريت سياست گذاري بخش عمومي 31493

 :33508 -گذاري عمومي (فوق ليسانس): مديريت سياست33423 -: مديريت راهبردي (دكتري)33160 -: مديريت دولتي و سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)32915 -پژوهي (فوق ليسانس)
: مديريت دولتي گرايش تصميم گيري و خط مشي گذاري عمومي 33817 -: دكتري حرفه اي مديريت گرايش تصميم گيري و سياستگذاري (فوق ليسانس)33785 -مديريت توسعه (دكتري)

: مديريت 34880 -: آينده پژوهي (دكتري)34873 -ي (فوق ليسانس): مهندسي آينده پژوه34344 -: مديريت سازمانهاي دولتي گرايش برنامه ريزي و نظارت (فوق ليسانس)33849 -(دكتري)
 سازمان هاي دولتي ايران گرايش سياستگذاري دولتي (دكتري)

 - - - - 1 زن/مرد - - 1 -تهران-تهران كارشناس توسعه و مديريت منابع 20713

 20713 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: 31079 -: مديريت مالي (فوق ليسانس)31074 -: مديريت سيستم و بهره وري (فوق ليسانس)31061 -: مديريت دولتي (فوق ليسانس، دكتري)31051 -: مديريت اجرايي (فوق ليسانس)31021

: مديريت گرايش 31494 -ع گرايش مديريت سيستم و بهره وري (فوق ليسانس): مهندسي صناي31240 -: مديريت نظارت و بازرسي (فوق ليسانس)31081 -مديريت منابع انساني (فوق ليسانس)
: مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول 31928 -: مديريت گرايش مديريت منابع انساني (دكتري)31861 -: مديريت گرايش مديريت سيستم ها (دكتري)31496 -مديريت رفتاري (دكتري)

-: مهندسي مالي (فوق ليسانس)32050 -: مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي مالي (فوق ليسانس، دكتري)32049 -ي گرايش مالي (فوق ليسانس، دكتري): مديريت صنعت31938 -(فوق ليسانس)
: مديريت صنعتي 32420 -س، دكتري): مالي (فوق ليسان32320 -: كارافريني (فوق ليسانس، دكتري)32148 -: مهندسي صنايع گرايش بهينه سازي سيستم ها (فوق ليسانس، دكتري)32142

: مديريت 32470 -: مديريت گرايش مديريت مالي (دكتري)32439 -ژيك (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -گرايش مديريت كيفيت و بهره وري (فوق ليسانس)
: مديريت 32714 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713 -ي صنايع گرايش اينده پژوهي (فوق ليسانس): مهندس32710 -صنعتي گرايش مديريت عملكرد (فوق ليسانس)

MBA (فوق ليسانس) 32933 -: مديريت دولتي و سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)32915 -: مديريت گرايش سياست گذاري بخش عمومي (دكتري)32881 -گرايش اقتصاد مديريت :
: مهندسي صنايع گرايش مديريت مهندسي (فوق 33088 -: مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس)32996 -دسي صنايع گرايش مدلسازي سيستمهاي كالن (فوق ليسانس)مهن

: مهندسي صنايع گرايش كيفيت و بهره وري (فوق ليسانس، 33345 -: مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي كالن (فوق ليسانس، دكتري)33344 -: مديريت راهبردي (دكتري)33160 -ليسانس)
: مديريت كسب و كار 33353 -) گرايش خدمات (فوق ليسانس)MBA: مديريت كسب و كار (33352 -) گرايش استراتژي (فوق ليسانس)MBA: مديريت كسب و كار (33350 -دكتري)

)MBA(فوق ليسانس) (: مديريت كسب و كار 33354 -) گرايش ماليMBA(فوق ليسانس) گرايش نواوري و توسعه محصول و خدمت (- مديريت 33363 :MBA  فوق) گرايش استراتژي
: 33417 -: مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني (فوق ليسانس)33397 -: مديريت بازرگاني گرايش رفتار سازماني و مديريت منابع انساني (دكتري)33393 -ليسانس)

) گرايش اقتصاد MBA: مديريت (33662 -) گرايش استراتژي (فوق ليسانس)MBA: مديريت (33660 -: مديريت توسعه (دكتري)33508 -ديريت سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)م
حرفه اي مديريت گرايش تصميم گيري و سياستگذاري (فوق : دكتري 33785 -گرايش مديريت توسعه سازماني و منابع انساني (فوق ليسانس) MBA: مديريت 33749 -مديريت (فوق ليسانس)

: 34344 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت سيستمها (دكتري)33934 -: مديريت سازمان هاي دولتي ايران (دكتري)33846 -: مديريت سازمان هاي دولتي (فوق ليسانس)33845 -ليسانس)
: مديريت 34706 -: مديريت كسب كار گرايش استراتژي (فوق ليسانس)34705 -ايع گرايش مهندسي مالي (فوق ليسانس، دكتري): مهندسي صن34405 -مهندسي آينده پژوهي (فوق ليسانس)

 -): مديريت كسب كار گرايش نوآوري و توسعه محصول و خدمت (فوق ليسانس34708 -: مديريت كسب كار گرايش خدمات (فوق ليسانس)34707 -كسب كار گرايش مالي (فوق ليسانس)
: آينده پژوهي 34873 -: معارف اسالمي و مديريت گرايش مديريت دولتي و سياست گذاري عمومي (فوق ليسانس)34872 -: معارف اسالمي و مديريت گرايش مالي (فوق ليسانس)34869
: مديريت صنعتي گرايش 34882 -سياستگذاري بازرگاني (دكتري) : مديريت بازرگاني گرايش مديريت34881 -: مهندسي صنايع گرايش مهندسي مديريت (فوق ليسانس)34875 -(دكتري)

 استراتژي صنعتي (دكتري)


