
 564صفحه 

 هاي وزارت كشورفهرست شغل محل ادامه

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعداد جنسيت تعداد جنسيت تعداد جنسيت تعداد جنسيت

كارشناس مطالعات اجتماعي و  21914
 )1اقتصادي (

بخشداري -اصالندوز-اردبيل
 1 زن/مرد - - - - - - 1 مركزي

كارشناس مطالعات اجتماعي و  21915
 )1اقتصادي (

-كالردشت-مازندران
 1 زن/مرد - - - - - - 1 بخشداري سردار جنگل

  باشد:هاي زير يكسان ميمحلشرايط احراز تحصيلي شغل 
21914 ،21915 

 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
: مديريت 31034 -: مديريت (دكتري)31016 -: فرهنگ و ارتباطات (دكتري)30904 -: علوم ارتباطات اجتماعي (ليسانس، فوق ليسانس)30735 -(دكتري): علوم ارتباطات 30734 -ليسانس)

: 31495 -: مطالعات خانواده (ليسانس)31111 -: مطالعات جوانان (فوق ليسانس)31110 -: مديريت منابع انساني (فوق ليسانس)31079 -: مديريت دولتي (ليسانس)31051 -بازرگاني (ليسانس)
: برنامه ريزي امايش 32069 -: مديريت دولتي گرايش مديريت تحول (فوق ليسانس)31930 -: مديريت تكنولوژي (دكتري)31922 -مديريت دولتي گرايش مديريت منابع انساني (فوق ليسانس)

: جمعيت 32287 -: مديريت دولتي گرايش خط مشي گذاري عمومي (فوق ليسانس)32237 -رفتار سازماني (فوق ليسانس): مديريت دولتي گرايش مديريت 32236 -سرزمين (فوق ليسانس)
: مديريت دولتي گرايش مديريت نيروي 32419 -: مديريت دولتي گرايش طراحي سازمان هاي دولتي (فوق ليسانس)32315 -: مردم شناسي (دكتري)32288 -شناسي (فوق ليسانس، دكتري)

: 33400 -: روانشناسي صنعتي و سازماني (فوق ليسانس)33398 -: مديريت راهبردي (دكتري)33160 -: مديريت دولتي و سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)32915 -انساني (فوق ليسانس)
 -: توسعه محلي (فوق ليسانس)33603 -: مديريت توسعه (دكتري)33508 -گذاري عمومي (فوق ليسانس): مديريت سياست33423 -مديريت گرايش مديريت اطالعات و ارتباطات (ليسانس)

: 33785 -: توسعه روستايي گرايش مديريت توسعه (فوق ليسانس)33762 -: توسعه روستايي گرايش توسعه اجتماعي (فوق ليسانس)33761 -: مديريت راهبردي فرهنگ (فوق ليسانس)33668
 -: علوم شناختي روانشناسي گرايش شناخت اجتماعي (دكتري)33793 -: سياست گذاري فرهنگي (فوق ليسانس)33790 -سياستگذاري (دكتري) دكتري حرفه اي مديريت گرايش تصميم گيري و

هاي دولتي گرايش برنامه  : مديريت سازمان33847 -: مديريت سازمان هاي دولتي (دكتري)33845 -: مديريت دولتي گرايش مديريت پيشرفت و توسعه شهري و روستايي (فوق ليسانس)33818
 : مديريت سازمان هاي دولتي گرايش منابع انساني و روابط كار (فوق ليسانس)33848 -ريزي و نظارت (فوق ليسانس)

 هاي وزارت ورزش و جوانانفهرست 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 -طالقان-البرز كارشناس امور جوانان 21916

 21916 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: جامعه شناسي (ليسانس، فوق ليسانس، 30356 -دكتري): برنامه ريزي علوم اجتماعي (ليسانس، فوق ليسانس، 30162 -: برنامه ريزي امور فرهنگي (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)30156
: مطالعات خانواده (ليسانس، فوق ليسانس، 31111 -: مديريت امور فرهنگي (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)31029 -: فرهنگ و ارتباطات (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)30904 -دكتري)
: جمعيت شناسي (ليسانس، فوق 32287 -: پژوهشگري علوم اجتماعي (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)31838 -ق ليسانس، دكتري): ارتباطات علوم اجتماعي (ليسانس، فو31731 -دكتري)

 : مردم شناسي (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)32288 -ليسانس، دكتري)

 - - - - 1 مرد - - 1 -استان تهران-تهران كارشناس امور ساختمان و تاسيسات 21917

 21917 ياحراز تحصيلي شغل محل شمارهشرايط 
: مهندسي 31257 -: مديريت پروژه و ساخت (فوق ليسانس)31036 -: عمران گرايش مهندسي سازه (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)30876 -: تاسيسات حرارتي و برودتي (ليسانس)30257

: مهندسي عمران (ليسانس، 31682 -: مهندسي مديريت پروژه (ليسانس)31295 -ديريت و ساخت (فوق ليسانس): مهندسي عمران گرايش مهندسي م31275 -عمران گرايش سازه (فوق ليسانس)
: مهندسي عمران گرايش مهندسي و مديريت ساخت (فوق 31889 -: مهندسي عمران گرايش سازه (فوق ليسانس)31888 -: مهندسي مديريت و ساخت (فوق ليسانس)31886 -فوق ليسانس)

: مهندسي ساختمان (ليسانس، فوق 32498 -: مهندسي عمران گرايش مديريت ساخت (فوق ليسانس)32494 -: مهندسي اجرايي عمران (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)32405 -ليسانس)
: مهندسي عمران گرايش 33596 -(فوق ليسانس) : مديريت پروژه گرايش مديريت ساخت و احداث33241 -: مهندسي عمران گرايش مديريت و ساخت (فوق ليسانس)33086 -ليسانس، دكتري)

 ساخت (فوق ليسانس)

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -سراب-اذربايجان شرقي كارشناس حرفه اي ورزش 21918

 1 زن/مرد - - - - - - 1 -رابر-كرمان كارشناس حرفه اي ورزش 21919

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
21918 ،21919 

 شرايط احراز تحصيلي:
: رشد و تكامل و يادگيري 32326 -: مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)32325 -بدني جانبازان و معلولين (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري) : تربيت30288

 (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري): تربيت بدني و علوم ورزشي 32363 -حركتي (ليسانس، فوق ليسانس، دكتري)

 


