
 510صفحه 

 نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشورهاي سازمان فهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعداد جنسيت تعداد جنسيت تعداد جنسيت تعداد جنسيت

كارشناس تجهيزات و فضاهاي اموزشي  20722
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 -رشت-گيالن )2مدارس (

 20722 يتحصيلي شغل محل شمارهشرايط احراز 
: معماري و انرژي (بدون گرايش) (فوق 33917 -: مهندسي تكنولوژي معماري (فوق ليسانس)32801 -: معماري داخلي (فوق ليسانس)31133 -: مديريت پروژه و ساخت (فوق ليسانس)31036
: مهندسي معماري گرايش اموزشي و فرهنگي 33920 -دسي معماري (بدون گرايش) (ليسانس، فوق ليسانس): مهن33919 -: انرژي و معماري (بدون گرايش) (فوق ليسانس)33918 -ليسانس)

 : طراحي فضاهاي اموزشي (فوق ليسانس)33924 -: معماري (بدون گرايش) (فوق ليسانس)33923 -: مهندسي معماري گرايش مهندسي فناوري (فوق ليسانس)33921 -(فوق ليسانس)

هاي ساخت سعه مشاركتكارشناس تو 20723
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 -اروميه-اذربايجان غربي مدارس

هاي ساخت كارشناس توسعه مشاركت 20724
 مدارس

-چهارمحال و بختياري
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 -شهركرد

هاي ساخت كارشناس توسعه مشاركت 20725
 - - - - 1 زن/مرد - - 1-زاهدان-سيستان و بلوچستان مدارس

هاي ساخت كارشناس توسعه مشاركت 20726
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 -قم-قم مدارس

هاي ساخت كارشناس توسعه مشاركت 22012
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 ستاد تهران -تهران  مدارس

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
20723 ،20724 ،20725 ،20726 ،22012 

 تحصيلي: شرايط احراز
: علوم اجتماعي گرايش 30728 -: توسعه اقتصادي و برنامه ريزي (فوق ليسانس)30308 -: تبليغ و ارتباطات فرهنگي (فوق ليسانس)30263 -: برنامه ريزي امور فرهنگي (فوق ليسانس)30156

: علوم 31637 -: مطالعات فرهنگي و رسانه (فوق ليسانس)31116 -ت امور فرهنگي (فوق ليسانس): مديري31029 -: علوم ارتباطات اجتماعي (ليسانس)30735 -تعاون و رفاه اجتماعي (ليسانس)
: مردم 32288 -: علوم اجتماعي گرايش مطالعات فرهنگي (فوق ليسانس)32137 -: علوم اجتماعي گرايش مردم شناسي (ليسانس)31640 -اجتماعي گرايش برنامه ريزي اجتماعي (ليسانس)

: علوم اجتماعي گرايش 33524 -: علوم اجتماعي بدون گرايش (ليسانس)33013 -: ارتباطات اجتماعي گرايش تحقيق در ارتباطات اجتماعي (فوق ليسانس)32441 -فوق ليسانس) شناسي (ليسانس،
: روان 33910 -ارتباطات اجتماعي (بدون گرايش) (فوق ليسانس) :33909 -: كارشناسي حرفه اي روابط عمومي گرايش رفتار اجتماعي و افكارسنجي (ليسانس)33800 -توسعه محلي (ليسانس)

: علوم شناختي گرايش 33913 -: علوم شناختي گرايش رسانه (فوق ليسانس)33912 -: علوم ارتباطات اجتماعي (بدون گرايش) (ليسانس، فوق ليسانس)33911 -شناسي اجتماعي (فوق ليسانس)
: جامعه شناسي فرهنگ (فوق 33916 -: جامعه شناسي (بدون گرايش) (فوق ليسانس)33915 -ارتباطات فرهنگي (بدون گرايش) (فوق ليسانس) :33914 -روانشناسي شناختي (فوق ليسانس)

 : برنامه ريزي اجتماعي و تعاون (ليسانس)33928 -: علوم اجتماعي گرايش ارتباطات (ليسانس)33927 -ليسانس)

 وريهاي سازمان هواپيمايي كشفهرست 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 4 زن/مرد 5 واحد عملياتي-تهران-تهران كارشناس ارتباطات هواپيمايي 20727

 20727 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : برق گرايش مخابرات (فوق ليسانس)33522 -: مخابرات هواپيمايي (ليسانس، فوق ليسانس)31010

 - - - - 1 زن/مرد 3 زن/مرد 4 واحد عملياتي-تهران-تهران كارشناس الكترونيك هواپيمايي 20728

 20728 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : مهندسي مخابرات (فوق ليسانس)33491 -: كنترل و ابزار دقيق (فوق ليسانس)31483 -: مهندسي الكترونيك (فوق ليسانس)31160 -(ليسانس، فوق ليسانس): الكترونيك هواپيمايي 30098

 1 زن/مرد - - - - 2 زن/مرد 3 -تهران-تهران كارشناس تحليل و توليد نرم افزار 20729

 20729 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: مهندسي فناوري اطالعات گرايش 31915 -: مهندسي كامپيوتر گرايش نرم افزار (فوق ليسانس)31887 -: مهندسي فناوري اطالعات گرايش مديريت سيستم هاي اطالعاتي (فوق ليسانس)31873

 شبكه هاي كامپيوتري (فوق ليسانس)

 - - - - 2 مردزن/ 2 زن/مرد 4 -تهران-تهران 1كارشناس عمليات فرودگاهي  20730

 20730 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : مهندسي صنايع گرايش مديريت سيستم و بهره وري (فوق ليسانس)31760 -: مهندسي صنايع گرايش برنامه ريزي و تحليل سيستم ها (فوق ليسانس)31237

 - - 1 زن/مرد - - 7 زن/مرد 8 واحد عملياتي-تهران-تهران كارشناس مراقبت پرواز 20731

 20731 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : مراقبت پرواز (ليسانس، فوق ليسانس)33501


