
 522صفحه 

 وزارت امور اقتصادي و داراييهاي فهرست 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 -اراك-مركزي )1كارشناس راهبري اقتصادي ( 20945
 - - - - - - 1 مرد 1 -بندرعباس-هرمزگان )1كارشناس راهبري اقتصادي ( 20946
 - - - - - - 1 مرد 1 -يزد-يزد )1كارشناس راهبري اقتصادي ( 20947

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
20931 ،20932 ،20933 ،20934 ،20935 ،20936 ،20937 ،20938 ،20939 ،20940 ،20941 ،20942 ،20943 ،20944 ،20945 ،20946 ،20947 

 شرايط احراز تحصيلي:
 -: علوم اقتصادي گرايش اقتصاد مالي (فوق ليسانس، دكتري)30744 -: توسعه اقتصادي و برنامه ريزي (فوق ليسانس)30308 -: برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي (فوق ليسانس)30161
: علوم 32586 -: اينده پژوهي (دكتري)32156 -: مهندسي صنايع گرايش سيستم هاي مالي (فوق ليسانس، دكتري)32049 -: علوم اقتصادي گرايش اقتصاد نظري (فوق ليسانس، دكتري)30745

 -دكتري): علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي (فوق ليسانس، 33656 -: مهندسي صنايع گرايش اينده پژوهي (فوق ليسانس)32710 -اقتصادي گرايش اقتصاد پولي (فوق ليسانس، دكتري)
 -: مهندسي صنايع گرايش مهندسي مالي (فوق ليسانس، دكتري)34405 -: مهندسي آينده پژوهي (فوق ليسانس)34344 -: مهندسي سيستم هاي اقتصادي و اجتماعي (فوق ليسانس)34042
 : علوم اقتصادي (بدون گرايش) (فوق ليسانس، دكتري)34644

 اه اجتماعيهاي وزارت تعاون، كار و رففهرست 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 -زهك-سيستان و بلوچستان بازرس كار 20948

-سيستان و بلوچستان بازرس كار 20949
 - - - - 1 مرد - - 1 -مهرستان

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
20948 ،20949 

 شرايط احراز تحصيلي:
: ايمني صنعتي و 32464 -: مهندسي ايمني صنعتي (فوق ليسانس)32462 -: مهندسي برق (دكتري)31164 -: مديريت نظارت و بازرسي (فوق ليسانس)31081 -: ايمني صنعتي (ليسانس)30134
) (فوق ليسانس)HSE: ايمني و محيط زيست (34647 -) (فوق ليسانس، دكتري)HSE: بهداشت و محيط زيست (34646 -: مهندسي ايمني و بازرسي فني (ليسانس)33637 -كار (ليسانس)محيط 

 - - 1 مرد - - - - 1 -جاسك-هرمزگان بازرس كار 20950
 20950 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره

: مهندسي عمران 31682 -: مهندسي صنايع (دكتري)31236 -: مهندسي برق (ليسانس، دكتري)31164 -: مديريت نظارت و بازرسي (فوق ليسانس)31081 -ايمني صنعتي (ليسانس): 30134
 ) (فوق ليسانس)HSE: ايمني و محيط زيست (34647 -ري): مهندسي شيمي گرايش مهندسي پليمر (دكت33648 -: مهندسي ايمني و بازرسي فني (ليسانس، فوق ليسانس)33637 -(ليسانس)
 - - - - 1 مرد - - 1 -دير-بوشهر بازرس كار 20951

 20951 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: مهندسي برق 31972 -مهندسي شيمي (ليسانس): 31879 -: مهندسي مكانيك (ليسانس)31324 -: مهندسي برق (ليسانس، دكتري)31164 -: مهندسي برق گرايش كنترل (فوق ليسانس)30151

: مهندسي شيمي گرايش 33648 -: مهندسي ايمني و بازرسي فني (ليسانس)33637 -: مهندسي برق گرايش سيستم هاي قدرت (فوق ليسانس)32429 -گرايش مخابرات سيستم (فوق ليسانس)
) (فوق HSE: ايمني و محيط زيست (34647 -) (فوق ليسانس، دكتري)HSE: بهداشت و محيط زيست (34646 -انس): مهندسي شيمي گرايش پليمر (فوق ليس33649 -مهندسي پليمر (دكتري)

 ليسانس)

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -ستاد تهران-تهران كارشناس امار 20952

 20952 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: امار اقتصادي (فوق 33364 -: امار اجتماعي و اقتصادي (فوق ليسانس)31855 -: امار زيستي (فوق ليسانس)30023 -(فوق ليسانس): امار رياضي 30022 -: امار بيمه (فوق ليسانس)30021
 : رياضي گرايش آناليز (فوق ليسانس)34623 -ليسانس)

 - - - - 1 زن/مرد - - 1 -ستاد تهران-تهران كارشناس امور اداري 20953

 20953 يمحل شمارهشرايط احراز تحصيلي شغل 
: دكتري 33785 -گرايش مديريت توسعه سازماني و منابع انساني (فوق ليسانس) MBA: مديريت 33749 -: مديريت دولتي (فوق ليسانس)31051 -: مديريت اجرايي (فوق ليسانس)31021

 )(رفتار سازماني و منابع انساني) (فوق ليسانس)MBA( : مديريت كسب و كار34392 -حرفه اي مديريت گرايش تصميم گيري و سياستگذاري (فوق ليسانس)

 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -ستاد تهران-تهران كارشناس امور اقتصادي كار و رفاه 20954

 20954 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
هاي : مهندسي سيستم31230 -اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي (فوق ليسانس) : علوم30747 -: حقوق اقتصادي (فوق ليسانس)30421 -: اقتصاداسالمي (فوق ليسانس)30089

: مديريت بازرگاني 32310 -: مديريت بازرگاني گرايش مالي (فوق ليسانس)31927 -: مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي (فوق ليسانس)31912 -اقتصادي و اجتماعي (فوق ليسانس)
: علوم اقتصادي گرايش 33012 -: مالي گرايش مهندسي مالي و مديريت ريسك (فوق ليسانس)32706 -: مديريت گرايش مديريت مالي (دكتري)32439 -داخلي (فوق ليسانس) گرايش بازرگاني

: جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي اقتصادي و توسعه 33487 -: مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي و اقتصادي (فوق ليسانس)33356 -برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي (فوق ليسانس)
: مديريت كسب و كار گرايش مالي (فوق 34404 -: مديريت بازرگاني ( مديريت سياستگذاري بازرگاني ) (دكتري)34345 -ريزي (فوق ليسانس): توسعه اقتصادي و برنامه33851 -(دكتري)
 ليسانس) : حقوق مالي گرايش اقتصادي (فوق34649 -ليسانس)



 523صفحه 

 هاي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعيفهرست 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 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -ستاد تهران-تهران كارشناس امور تعاوني 20955

 20955 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 -: علوم اقتصادي گرايش اقتصاد مالي (دكتري)30744 -: توسعه روستايي (فوق ليسانس)30309 -: توسعه اقتصادي و برنامه ريزي (فوق ليسانس)30308 -: اقتصاد اسالمي (فوق ليسانس)30065
: مديريت بازرگاني 32996 -: علوم اقتصادي (فوق ليسانس)32945 -: علوم اقتصادي گرايش اقتصاد اسالمي (دكتري)32702 -داخلي (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني 32310

: علوم اقتصادي گرايش اقتصاد 33655 -: مديريت گرايش كارافريني (فوق ليسانس)33633 -: مديريت بازرگاني گرايش كارافريني (فوق ليسانس)33632 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس)
: كارافريني گرايش كسب و كار جديد (فوق 34317 -: كارافريني گرايش توسعه (فوق ليسانس، دكتري)33796 -: علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي (دكتري)33656 -ايران (دكتري)

 يريت كسب و كار گرايش خدمات (فوق ليسانس): مد34650 -: مديريت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس)34404 -ليسانس)

 - - - - 1 زن/مرد - - 1 -اروميه-اذربايجان غربي كارشناس امور تعاوني 20956

 20956 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: مديريت بازرگاني31034 -: علوم اقتصادي گرايش اقتصاد نظري (دكتري)30745 -: علوم اقتصادي گرايش اقتصاد مالي (دكتري)30744 -: توسعه اقتصادي و برنامه ريزي (فوق ليسانس)30308

: 32996 -: علوم اقتصادي (ليسانس)32945 -: مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي (فوق ليسانس)32310 -: مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول (فوق ليسانس)31928 -(ليسانس)
: علوم 33655 -: كارشناسي حرفه اي مديريت تعاون (ليسانس)33636 -: مديريت بازرگاني گرايش كارافريني (فوق ليسانس)33632 -يت مالي (فوق ليسانس)مديريت بازرگاني گرايش مدير

 اني ) (دكتري): مديريت بازرگاني ( مديريت سياستگذاري بازرگ34345 -: كارافريني گرايش توسعه (دكتري)33796 -اقتصادي گرايش اقتصاد ايران (دكتري)

 1 زن/مرد - - - - - - 1 -بندرگز-گلستان كارشناس امور تعاوني 20957

 20957 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: مديريت 31928 -ليسانس) : مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي (فوق31912 -: مديريت دولتي (ليسانس)31051 -: علوم اجتماعي گرايش تعاون و رفاه اجتماعي (ليسانس)30728

: 33636 -: مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس)32996 -: مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني داخلي (فوق ليسانس)32310 -بازرگاني گرايش مديريت تحول (فوق ليسانس)
 كارشناسي حرفه اي مديريت تعاون (ليسانس)

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -ستاد تهران-تهران كارشناس امور رفاه اجتماعي 20958

 20958 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: 30500 -: جامعه شناسي (فوق ليسانس)30356 -: توسعه روستايي (فوق ليسانس)30309 -: پژوهش علوم اجتماعي (فوق ليسانس)30234 -: برنامه ريزي رفاه اجتماعي (فوق ليسانس)30160

 -: جمعيت شناسي (فوق ليسانس، دكتري)32287 -: مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه (فوق ليسانس)32051 -: مددكاري اجتماعي (فوق ليسانس، دكتري)31013 -اجتماعي (دكتري)رفاه 
 -: جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي اقتصادي و توسعه (دكتري)33487 -: علوم اقتصادي گرايش اقتصاد اسالمي (دكتري)32702 -: علوم اقتصادي گرايش اقتصاد بيمه (دكتري)32587
 : علوم اقتصادي گرايش اقتصاد سالمت (دكتري)34648 -: جامعه شناسي گرايش جامعه شناسي مسايل اجتماعي ايران (دكتري)33664 -: مديريت خدمات اجتماعي (فوق ليسانس)33631

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -ستاد تهران-تهران كارشناس امور مالي 20959

 20959 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: 32700 -: مالي (فوق ليسانس)32320 -: مهندسي مالي (فوق ليسانس)32050 -: مديريت مالي (فوق ليسانس)31074 -: حسابرسي (فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (فوق ليسانس)30408

 -: مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس)32996 -نس)گرايش مديريت مالي (فوق ليسا MBA: مديريت 32713 -مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي (فوق ليسانس)
 : مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي و اقتصادي (فوق ليسانس)33356 -) گرايش مالي (فوق ليسانس)MBA: مديريت كسب و كار (33353

 - - - - 1 زن/مرد - - 1-زاهدان-سيستان و بلوچستان كارشناس برنامه و بودجه 20960

 20960 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: حسابداري امور مالي 32562 -: مهندسي مالي (فوق ليسانس)32050 -: حسابداري دولتي (ليسانس)31883 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: حسابداري (فوق ليسانس)30408

 )ليسانس( هاپروژه حسابداري گرايش حسابداري اي: كارشناسي حرفه34692 -(ليسانس)

 - - - - 1 زن/مرد - - 1 -زرنديه-مركزي كارشناس روابط كار 20961

 20961 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: حقوق 31686 -(فوق ليسانس، دكتري): حقوق خصوصي 30431 -: حقوق جزا و جرم شناسي (فوق ليسانس، دكتري)30429 -: حقوق اقتصادي (فوق ليسانس)30421 -: حقوق (ليسانس)30417

 : علوم اقتصادي (ليسانس)32945 -عمومي (فوق ليسانس، دكتري)

 - - - - - - 2 زن/مرد 2 -ستاد تهران-تهران كارشناس روابط كار 20962

 20962 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: معارف اسالمي و حقوق (فوق 31122 -: حقوق خصوصي (فوق ليسانس، دكتري)30431 -شناسي (فوق ليسانس، دكتري): حقوق جزا و جرم 30429 -: حقوق اقتصادي (فوق ليسانس)30421
 -س): مديريت دولتي گرايش رفتار سازماني (فوق ليسان32455 -: مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي انساني (فوق ليسانس)32419 -: حقوق عمومي (فوق ليسانس، دكتري)31686 -ليسانس)
: جامعه شناسي گرايش 33487 -هاي دولتي گرايش منابع انساني و روابط كار (فوق ليسانس): مديريت سازمان33396 -: مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي و اقتصادي (فوق ليسانس)33356

: مديريت كسب 34352 -) گرايش استراتژي (فوق ليسانس)MBAمديريت كسب وكار(: 33842 -: مديريت خدمات اجتماعي (فوق ليسانس)33631 -جامعه شناسي اقتصادي و توسعه (دكتري)
 و كار (استراتژِي) (فوق ليسانس)


