شماره

رسته

رشته

1

اداري و مالي

بازرس

2

اداري و مالي

حسابدار

شرایط احراز
 -1تحصیالت و معلومات :گواهینامه کارشناسي یا کارشناسي ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکي از رشته هاي تحصیلي مدیریت دولتي با تمام
گرایشها ،مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاري بخش عمومي ،مدیریت رفتاري ،مدیریت منابع انساني ،مدیریت سیستمها ،مدیریت مالي،
مدیریت بازاریابي بین المللي) ،مدیریت اجرایي ،مدیریت صنعتي ،مدیریت و برنامه ریزي آموزشي ،مدیریت بیمه ،مدیریت بازرگاني ،مدیریت
سیستم و بهره وري ،مدیریت آموزشي ،مدیریت مالي ،مدیریت  ، MBAمدیریت استراتژیک ،اقتصاد ،علوم اقتصادي ،اقتصاد اسالمي ،توسعه
اقتصادي و برنامه ریزي ،برنامه ریزي سیستمهاي اقتصادي ،علوم اسالمي-اقتصاد ،اقتصاد و معارف اسالمي ،معارف اسالمي و مدیریت (مالي)،
مدیریت نظارت و بازرسي ،حقوق ،حقوق بین الملل ،حقوق عمومي ،حقوق خصوصي ،حسابداري ،حسابرسي ،برنامه ریزي و تحلیل سیستمها،
مدیریت سیستم و بهره وري ،مدیریت سیستمها
 -2مهارت :داشتن قدرت تجزیه و تحلیل مسائل ،داشتن مهارتهاي هفتگانه ICDL

 -3دوره های آموزشی :قوانین و مقررات بازرسي کشور ،نظام رسیدگي به تخلفات اداري ،قوانین و مقررات مالي و محاسبات
 -1تحصیالت و معلومات :گواهینامه کارداني یا کارشناسي یا کارشناسي ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکي از رشته هاي تحصیلي مدیریت
دولتي با تمام گرایشها ،مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاري بخش عمومي ،مدیریت رفتاري ،مدیریت منابع انساني ،مدیریت سیستمها،
مدیریت مالي ،مدیریت بازاریابي بین الملل) مدیریت اجرایي ،مدیریت صنعتي ،مدیریت و برنامه ریزي آموزشي ،مدیریت بیمه ،مدیریت
بازرگاني ،مدیریت سیستم و بهره وري ،مدیریت آموزشي ،مدیریت  ، MBAمدیریت استراتژیک ،مدیریت امور دفتري ،امور مالي و مالیاتي ،امور
دولتي ،اقتصاد ،علوم اقتصادي ،اقتصاد اسالمي ،توسعه اقتصادي و برنامه ریزي ،برنامه ریزي سیستمهاي اقتصادي ،علوم اسالمي-اقتصاد ،اقتصاد
و معارف اسالمي ،مدیریت صنعتي کاربردي ،مدیریت امور بانکي ،مدیریت مالي ،حسابداري ،حسابرسي ،حسابداري و امور مالي
 -2مهارت :تسلط به اصول حسابداري ،داشتن مهارتهاي هفتگانه ICDL

 -3دوره های آموزشی :حسابداري دولتي(اعتبارات هزینه اي و تملک داراییها) ،قوانین و مقررات مالي و محساسبات عمومي ،نرم افزار
کاربردي در حسابداري

شماره
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رشته

3

اداري و مالي

حسابرس

4

اداري و مالي

رئیس دفتر

شرایط احراز
 -1تحصیالت و معلومات :گواهینامه کارشناسي یا کارشناسي ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکي از رشته هاي تحصیلي مدیریت دولتي با تمام
گرایشها ،مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاري بخش عمومي ،مدیریت رفتاري ،مدیریت منابع انساني ،مدیریت سیستمها ،مدیریت مالي،
مدیریت بازاریابي بین الملل) مدیریت اجرایي ،مدیریت صنعتي ،مدیریت و برنامه ریزي آموزشي ،مدیریت بیمه ،مدیریت بازرگاني ،مدیریت
سیستم و بهره وري ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزشي ،مدیریت مالي ،مدیریت  ، MBAمدیریت استراتژیک ،اقتصاد ،علوم اقتصادي ،اقتصاد
اسالمي ،توسعه اقتصادي و برنامه ریزي ،برنامه ریزي سیستمهاي اقتصادي ،علوم اسالمي-اقتصاد ،اقتصاد و معارف اسالمي ،مدیریت امور بانکي،
مدیریت مالي ،حسابداري ،حسابرسي
 -2مهارت :تسلط به اصول حسابداري ،داشتن مهارتهاي هفتگانه ICDL

 -3دوره های آموزشی :حسابداري دولتي ،قوانین و مقررات مالي و محساسبات عمومي
 -1تحصیالت و معلومات :گواهینامه کارشناسي یا کارشناسي ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکي از رشته هاي تحصیلي مدیریت دولتي با تمام
گرایشها ،مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاري بخش عمومي ،مدیریت رفتاري ،مدیریت منابع انساني ،مدیریت سیستمها) ،مدیریت اجرایي،
مدیریت صنعتي ،مدیریت و برنامه ریزي آموزشي ،مدیریت بیمه ،مدیریت بازرگاني ،مدیریت سیستم و بهره وري ،مدیریت آموزشي ،مدیریت
مالي ،مدیریت  ، MBAمدیریت استراتژیک ،مطالعات اجتماعي ،علوم اجتماعي با تمام گرایشها ،پژوش علوم اجتماعي-جامعه شناسي ،علوم
ارتباطات اجتماعي ،ارتباطات ،روانشناسي صنعتي و سازماني ،روانشناسي شخصیت ،روانشناسي تربیتي ،روانشناسي عمومي ،اقتصاد ،علوم
اقتصادي ،اقتصاد اسالمي ،توسعه اقتصادي و برنامه ریزي ،برنامه ریزي سیستمهاي اقتصادي ،علوم اسالمي-اقتصاد ،اقتصاد و معارف اسالمي،
معارف اسالمي و مدیریت (مالي) ،مدیریت فرهنگي و هنري ،مدیریت فنآوري اطالعات ،مدیریت تکنولوژي ،مدیریت رسانه ،الهیات ،علوم
سیاسي ،معارف اسالمي ،حقوق ،حقوق عمومي ،حقوق خصوصي
 -2مهارت :توانایي برقراري ارتباط مؤثر با دیگران ،داشتن مهارتهاي هفتگانه ICDL

 -3دوره های آموزشی :آیین نگارش و مکاتبات اداري ،وظایف و مسؤولیتها و خصوصیات رفتاري رؤساي دفاتر ،سیستمهاي دبیرخانه و بایگاني

شماره

رسته

رشته

5

اداري و مالي

کارشناس امور اداري

6

اداري و مالي

کارشناس برنامه و بودجه

7

اداري و مالي

کارگزین

شرایط احراز
 -1تحصیالت و معلومات :گواهینامه کارشناسي یا کارشناسي ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکي از رشته هاي تحصیلي مدیریت دولتي با تمام
گرایشها ،مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاري بخش عمومي ،مدیریت رفتاري ،مدیریت منابع انساني ،مدیریت سیستمها ،مدیریت مالي)،
مدیریت اجرایي ،مدیریت صنعتي ،مدیریت و برنامه ریزي آموزشي ،مدیریت بیمه ،مدیریت بازرگاني ،مدیریت سیستم و بهره وري ،مدیریت
آموزشي ،مدیریت مالي ،مدیریت  ، MBAمدیریت استراتژیک ،اقتصاد ،علوم اقتصادي ،اقتصاد اسالمي ،توسعه اقتصادي و برنامه ریزي ،برنامه
ریزي سیستمهاي اقتصادي ،علوم اسالمي-اقتصاد ،اقتصاد و معارف اسالمي ،علوم تربیتي (گرایش آموزش و بهسازي منابع انساني) ،برنامه ریزي
آموزشي ،برنامه ریزي و تحلیل سیستمها
 -2مهارت :اصول گزارش نویسي ،قدرت تجزیه و تحلیل ،داشتن مهارتهاي هفتگانه ICDL

 -3دوره های آموزشی :نظام مدیریت منابع انساني در بخش دولت ،تحلیل و بررسي قانون مدیریت خدمات کشوري (فصول هفتم ،هشتم،
نهم و دهم) ،آیین نگارش و مکاتبات اداري
 -1تحصیالت و معلومات :گواهینامه کارشناسي یا کارشناسي ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکي از رشته هاي تحصیلي مدیریت دولتي با تمام
گرایشها ،مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاري بخش عمومي ،مدیریت رفتاري ،مدیریت منابع انساني ،مدیریت سیستمها ،مدیریت مالي،
مدیریت بازاریابي بین المللي) ،مدیریت اجرایي ،مدیریت صنعتي ،مدیریت و برنامه ریزي آموزشي ،مدیریت بیمه ،مدیریت بازرگاني ،مدیریت
سیستم و بهره وري ،مدیریت آموزشي ،مدیریت مالي ،مدیریت  ، MBAمدیریت استراتژیک ،اقتصاد ،علوم اقتصادي ،اقتصاد اسالمي ،توسعه
اقتصادي و برنامه ریزي ،برنامه ریزي سیستمهاي اقتصادي ،علوم اسالمي-اقتصاد ،اقتصاد و معارف اسالمي ،معارف اسالمي و مدیریت ،مدیریت
بازاریابي ،حسابداري ،حسابرسي
 -2مهارت :داشتن مهارتهاي هفتگانه  ، ICDLتسلط به اصول بودجه ریزي
 -3دوره های آموزشی :بودجه ریزي عملیاتي در دولت ،قوانین و مقررات مالي و محاسبات عمومي
 -1تحصیالت و معلومات :گواهینامه کارداني یا کارشناسي یا کارشناسي ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکي از رشته هاي تحصیلي مدیریت
دولتي با تمام گرایشها ،مدیریت گرایش (مدیریت سیاستگذاري بخش عمومي ،مدیریت رفتاري ،مدیریت منابع انساني ،مدیریت سیستمها،
مدیریت مالي) مدیریت اجرایي ،مدیریت صنعتي ،مدیریت و برنامه ریزي آموزشي ،مدیریت بیمه ،مدیریت بازرگاني ،مدیریت سیستم و بهره
وري ،مدیریت آموزشي ،مدیریت مالي ،مدیریت  ، MBAمدیریت استراتژیک ،امور مالي و مالیاتي ،امور دولتي ،مدیریت امور دفتري ،اقتصاد ،علوم
اقتصادي ،اقتصاد اسالمي ،توسعه اقتصادي و برنامه ریزي ،برنامه ریزي سیستمهاي اقتصادي ،علوم اسالمي-اقتصاد ،اقتصاد و معارف اسالمي،
حسابداري ،حسابرسي ،حسابداري و امور مالي ،معارف اسالمي و مدیریت (مالي)
 -2مهارت :داشتن مهارتهاي هفتگانه ICDL

 -3دوره های آموزشی :نظام مدیریت منابع انساني در بخش دولت ،دستورالعملها و آیین نامه هاي قانون مدیریت خدمات کشوري (با تأکید
بر فصول ششم ،هفتم ،هشتم ،نهم و دهم) ،آیین نگارش و مکاتبات اداري

شماره

رسته

رشته

8

اداري و مالي

مأمور حراست
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اداري و مالي

مترجم

10

اداري و مالي

مدیر اداري و مالي

شرایط احراز
 -1تحصیالت و معلومات :گواهینامه کارداني یا کارشناسي یا کارشناسي ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکي از رشته هاي تحصیلي مدیریت
دولتي با تمام گرایشها ،مدیریت با گرایش (مدیریت سیاستگذاري بخش عمومي ،مدیریت رفتاري ،مدیریت منابع انساني ،مدیریت سیستمها)،
مدیریت اجرایي ،مدیریت صنعتي ،مدیریت و برنامه ریزي آموزشي ،مدیریت بیمه ،مدیریت بازرگاني ،مدیریت سیستم و بهره وري ،مدیریت
آموزشي ،مدیریت مالي ،مدیریت  ، MBAمدیریت استراتژیک ،امور مالي و مالیاتي ،امور دولتي ،مدیریت امور دفتري ،مطالعات اجتماعي ،علوم
اجتماعي با تمام گرایشها ،پژوهش علوم اجتماعي-جامعه شناسي ،علوم ارتباطات اجتماعي ،ارتباطات ،روانشناسي صنعتي و سازماني،
روانشناسي شخصیت ،روانشناسي تربیتي ،روانشناسي عمومي و یا در یکي از رشته هاي تحصیلي تخصصي دستگاه حسب مورد با تأیید کمیته
اجرایي طرح طبقه بندي مشاغل
 -2مهارت :گزارش نویسي ،آشنایي با روشهاي کسب اطالعات ،داشتن مهارتهاي هفتگانه ICDL

 -3دوره های آموزشی :طي دوره هاي آموزشي تعیین شده از سوي حراست کل کشور
 -1تحصیالت و معلومات :گواهینامه کارشناسي یا کارشناسي ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکي از رشته هاي تحصیلي زبان خارجي مورد نیاز
و یا مترجمي آنها
 -2مهارت :قدرت بیان ،گزارش نویسي ،تسلط کامل به زبان خارجي ،داشتن مهارتهاي هفتگانه ICDL

 -3دوره های آموزشی :آیین نگارش و مکاتبات اداري ،فن ترجمه
دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا در یکي از رشته هاي گروه امور اداری و مدیریت (مدیریت دولتي -مدیریت اجرایي-
مدیریت صنعتي -مدیریت و برنامه ریزي آموزشي -مدیریت  -مدیریت بیمه -مدیریت بازرگاني -مدیریت اقتصادي -مدیریت پرسنلي -مدیریت
سیستم و بهره وري -مدیریت آموزشي -مدیریت اداري -مدیریت خدمات اداري -علوم اداري -امور اداري و مدیریت  -مدیریت رفاه -خدمات
بازرگاني و اداري  -بازرگاني  -مدیریت سیستمها  -معارف اسالمي و مدیریت با گرایشهاي (مالي ،بازرگاني ،صنعتي)) ،حقوق (حقوق  -حقوق
بین الملل  -حقوق عمومي  -حقوق خصوصي) ،مهندسی صنایع (برنامه ریزي و تحلیل سیستمها -مدیریت سیستم و بهره وري -مدیریت
سیستمها) ،اقتصاد (اقتصاد -توسعه اقتصادي و برنامه ریزي -برنامه ریزي سیستمهاي اقتصادي -علوم اقتصادي -مدیریت اقتصادي -اقتصاد
نظري -اقتصاد و معارف اسالمي) ،امور مالی و حسابداری (مدیریت مالي  -حسابداري  -حسابرسي  -حسابداري و امور مالي  -تدارکات
همگاني  -کاربرد کامپیوتر در امور مالي  -امور مالي  -معارف اسالمي و مدیریت (مالي)) و تجارب الزم طبق جدول شرایط احراز

شماره

رسته

رشته

11

اداري و مالي

مسؤول خدمات اداري

12

اداري و مالي

مسؤول خدمات مالي

شرایط احراز
وجود یکی از شرایط زیر:
 .1گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس در یکي از رشته هاي گروه امور اداری و مدیریت (مدیریت دولتي -مدیریت اجرایي -مدیریت
صنعتي -مدیریت و برنامه ریزي آموزشي -مدیریت  -مدیریت بیمه -مدیریت بازرگاني -مدیریت اقتصادي -مدیریت پرسنلي -مدیریت سیستم
و بهره وري -مدیریت آموزشي -مدیریت اداري -مدیریت خدمات اداري -علوم اداري -امور اداري و مدیریت  -مدیریت رفاه -خدمات بازرگاني و
اداري  -بازرگاني  -مدیریت سیستمها  -معارف اسالمي و مدیریت با گرایشهاي (مالي ،بازرگاني ،صنعتي)) ،اقتصاد (اقتصاد -توسعه اقتصادي و
برنامه ریزي -برنامه ریزي سیستمهاي اقتصادي -علوم اقتصادي -مدیریت اقتصادي -اقتصاد نظري -اقتصاد و معارف اسالمي) ،امور مالی و
حسابداری (مدیریت مالي  -حسابداري  -حسابرسي  -حسابداري و امور مالي  -تدارکات همگاني  -کاربرد کامپیوتر در امور مالي  -امور مالي -
معارف اسالمي و مدیریت (مالي)) ،رشته تحصیلي کارداني مدیریت امور دفتري و منشيگري و حصول تجارب الزم طبق جدول شرایط احراز
 .2گواهینامه پایان تحصیالت دوره کامل متوسطه در یکي از رشته هاي گروه امور مالی و حسابداری (مدیریت مالي  -حسابداري -
حسابرسي  -حسابداري و امور مالي  -تدارکات همگاني  -کاربرد کامپیوتر در امور مالي  -امور مالي  -معارف اسالمي و مدیریت (مالي)) ،امور
خدمات اداری (امور اداري  -امور اداري و کارگزیني  -کمک متخصص خدمات اداري  -امور اداري و پرسنلي  -خدمات اداري  -آیین نگارش
نامه هاي اداري  -امور دفتري و ماشیننویسي  -امور دبیرخانه و بایگاني  -کاربرد رایانه در امور اداري) ،ادبیات و علوم انساني ،بازرگاني ،علوم
تجربي ،ریاضي فیزیک ،کاربرد عمومي کامپیوتر و حصول تجارب طبق جدول شرایط احراز
 -1تحصیالت و معلومات :گواهینامه کارداني یا کارشناسي و یا همتراز در یکي از رشته هاي تحصیلي مدیریت دولتي با تمام گرایشها،
مدیریت صنعتي ،مدیریت و برنامه ریزي آموزشي ،مدیریت بیمه ،مدیریت بازرگاني ،مدیریت سیستم و بهره وري ،مدیریت آموزشي ،مدیریت
مالي ،امور مالي و مالیاتي ،امور دولتي ،مدیریت امور دفتري ،امور بیمه ،مدیریت صنعتي کاربردي ،حسابداري ،حسابرسي ،حسابداري و امور مالي
 -2مهارت :داشتن مهارتهاي هفتگانه ICDL

 -3دوره های آموزشی :دوره هاي آموزشي کارپردازي ،جمعداري اموال ،قوانین و مقررات مالي و محاسباتي

شماره

رسته

رشته
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اداري و مالي

مسؤول دفتر

14

اداري و مالي

مسؤول گزینش

15
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آمارشناس

شرایط احراز
 -1تحصیالت و معلومات :گواهینامه کارشناسي یا کارشناسي ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکي از رشته هاي تحصیلي مدیریت دولتي با تمام
گرایشها ،مدیریت اجرایي ،مدیریت صنعتي ،مدیریت و برنامه ریزي آموزشي ،مدیریت بیمه ،مدیریت بازرگاني ،مدیریت سیستم و بهره وري،
مدیریت آموزشي ،مدیریت مالي ،مدیریت  ، MBAمطالعات اجتماعي ،علوم اجتماعي با تمام گرایشها ،پژوهش علوم اجتماعي-جامعه شناسي،
علوم ارتباطات اجتماعي ،ارتباطات ،علوم تربیتي گرایشهاي (برنامه ریزي آموزشي ،آموزش و بهسازي منابع انساني) ،روانشناسي صنعتي و
سازماني ،روانشناسي شخصیت ،علوم شناختي ،روانشناسي تربیتي ،روانشناسي عمومي ،الهیات و معارف اسالمي ،معارف اسالمي و مدیریت
(مالي) ،حقوق ،حقوق عمومي ،حقوق خصوصي
 -2مهارت :داشتن مهارتهاي هفتگانه  ، ICDLآشنایي با نرم افزارهاي تایپ و مکاتبات و نرم افزارهاي اداري
 -3دوره های آموزشی :آیین نگارش و مکاتبات اداري ،وظایف و مسؤولیتها و خصوصیات رفتاري مسؤول دفتر ،سیستم دبیرخانه و بایگاني
 -1تحصیالت و معلومات :گواهینامه کارداني یا کارشناسي یا کارشناسي ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکي از رشته هاي تحصیلي مدیریت
دولتي با تمام گرایشها ،مدیریت با گرایش (مدیریت سیاستگذاري بخش عمومي ،مدیریت رفتاري ،مدیریت منابع انساني ،مدیریت سیستمها)،
مدیریت اجرایي ،مدیریت صنعتي ،مدیریت و برنامه ریزي آموزشي ،مدیریت بیمه ،مدیریت بازرگاني ،مدیریت سیستم و بهره وري ،مدیریت
آموزشي ،مدیریت مالي ،مدیریت  ، MBAمدیریت استراتژیک ،امور مالي و مالیاتي ،امور دولتي ،مدیریت امور دفتري ،مطالعات اجتماعي ،علوم
اجتماعي با تمام گرایشها ،پژوهش علوم اجتماعي-جامعه شناسي ،علوم ارتباطات اجتماعي ،ارتباطات ،علوم تربیتي گرایشهاي (برنامه ریزي
آموزشي ،آموزش و بهسازي منابع انساني) ،روانشناسي شخصیت ،روانشناسي صنعتي و سازماني ،علوم شناختي ،روانشناسي تربیتي ،روانشناسي
عمومي و یا در یکي از رشته هاي تحصیلي تخصصي دستگاه حسب مورد با تأیید کمیته اجرایي طرح طبقه بندي مشاغل
 -2مهارت :گزارش نویسي ،آشنایي با تکنیکهاي برقراري ارتباط ،داشتن مهارتهاي هفتگانه ICDL

 -3دوره های آموزشی :قوانین و مقررات گزینش ،آشنایي با بانک اطالعات گزینش ،گزارش نویسي در گزینش
دارا بودن دانشنامه لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در یکي از رشته هاي تحصیلي گروه آمار (آمار  -آمار اقتصادي و اجتماعي  -آمار کاربردي -
آمار نیروي انساني  -آمار بیمه  -آمار ریاضي) و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز

شماره

رسته

رشته
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کارشناس امور خبري

17

امور اجتماعي

کارشناس حقوقي

شرایط احراز

الف)تحصیالت و تجربه:
دارا بودن مدرک تحصیلي لیسانس ،فوق لیسانس ،یا دکترا در یکي از رشته هاي تحصیلي:
گروه علوم اجتماعی (جمعیت شناسي  -مردم شناسي  -پژوهشگري علوم اجتماعي  -ارتباطات علوم اجتماعي  -برنامه ریزي علوم اجتماعي
 تعاون و رفاه علوم اجتماعي  -خدمات اجتماعي  -علوم ارتباطات اجتماعي (روابط عمومي)  -جامعه شناسي  -برنامه ریزي رفاه اجتماعي -ارتباطات اجتماعي (تحقیق در ارتباطات اجتماعي)) ،گروه اقتصاد (علوم اقتصادي  -اقتصاد  -اقتصاد اسالمي  -اقتصاد نظري  -اقتصاد بازرگاني
 اقتصاد صنعتي  -اقتصاد حمل و نقل  -اقتصاد پول و بانکداري  -اقتصاد کشاورزي  -اقتصاد بینالملل  -اقتصادسنجي  -اقتصاد پولي  -اقتصادسنجش عمومي  -توسعه اقتصادي و برنامه ریزي  -برنامه ریزي سیستمهاي اقتصادي  -اقتصاد شهري و منطقهاي  -اقتصاد منابع  -سیر
اندیشههاي اقتصادي  -نظامهاي اقتصادي  -اقتصاد انرژي  -سیستمهاي اقتصاد اجتماعي  -اقتصاد ریاضي -اقتصاد و معارف اسالمي  -اقتصاد
کشاورزي) ،علوم ارتباطات اجتماعي (روزنامه نگاري) ،عکاسي ،مترجمي خبر ،خبرنگاري (ورزشي ،سیاسي ،فرهنگي ،اجتماعي ،هنري و ،)...
علوم سیاسي ،اندیشه سیاسي در اسالم ،زبانهاي خارجي یا مترجمي و رشته تحصیلي مدیریت دولتي مشروط به آنکه صرفاً در مشاغل مدیریتي
قابل تخصیص در رشته شغلي کارشناس امور خبري کاربرد داشته باشد و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز
ب) سایر شرایط:
تسلط به یکي از زبانهاي انگلیسي ،فرانسه ،آلماني و عربي
 -1تحصیالت و معلومات :گواهینامه کارشناسي یا کارشناسي ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکي از رشته هاي تحصیلي حقوق ،حقوق قضایي،
حقوق جزا و جرم شناسي ،حقوق کیفري و جرم شناسي ،علوم جزا و جرم شناسي ،علوم قضایي ،فقه و حقوق اسالمي ،فقه و حقوق خصوصي،
معارف اسالمي و حقوق ،حقوق خصوصي ،حقوق عمومي ،الهیات و معارف اسالمي (فقه و مباني حقوق اسالمي) ،حقوق بین الملل ،علوم اسالمي
(حقوق اسالمي ،کیفر و جرم شناسي ،فقه و مباحث حقوق اسالمي) ،حقوق اسالمي ،حقوق کنسولي ،فقه و حقوق جزا ،فقه مقارن و حقوق
عمومي اسالمي ،فقه مقارن و حقوق جزاي اسالمي ،فقه مقارن و حقوق خصوصي اسالمي ،فقه و حقوق جزاي اسالمي ،حقوق بین الملل
عمومي ،فقه قضایي ،قرآن و علوم (حقوق) ،مدیریت اصالح و کیفرهاي قضایي (مدیریت جزا و کنترلهاي قضایي) ،مدیریت دادگستري
 -2مهارت :توانایي تجزیه و تحلیل ،تفسیر و قضاوت ،تشخیص ،گزارش نویسي ،انتقال مفاهیم و مطالب
 -3دوره های آموزشی :آیین نگارش حقوقي ،آشنایي با آیین نامه ها و دستورالعملهاي تنظیم قراردادهاي حقوقي ،آشنایي با مسؤولیتهاي
مدني و کیفري کارکنان دولت
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کارشناس ارزیابي خسارات
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امور اجتماعي
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امور اجتماعي

شرایط احراز
دارا بودن دانشنامه لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در یکي از رشته هاي تحصیلي:
 .1گروه حقوق (حقوق  -حقوق جزا و جرم شناسي  -حقوق کیفري و جرم شناسي  -علوم قضایي  -علوم جزا و جرم شناسي  -فقه و حقوق
اسالمي  -فقه و حقوق خصوصي  -معارف اسالمي و حقوق  -حقوق خصوصي  -حقوق عمومي  -حقوق کنسولي  -الهیات و معارف اسالمي (فقه
و مباني حقوق اسالمي)  -حقوق بین الملل  -علوم اسالمي (حقوق اسالمي ،کیفر و جرم شناسي ،فقه و مباحث حقوق اسالمي)  -حقوق
اسالمي) و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز
 .2عمران (کلیه گرایشها) و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز
الف) تحصیالت و تجربه
دارا بودن مدرک تحصیلي لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در یکي از رشته هاي تحصیلي:
 .1گروه امور فرهنگی (مدیریت امور فرهنگي  -برنامه ریزي امور فرهنگي  -امور فرهنگي  -فرهنگ و زبانهاي باستاني ایران  -فرهنگ و
ارتباطات  -زبان و ادبیات فارسي  -زبان و ادبیات عرب) و حصول تجارب موبوط طبق جدول شرایط احراز

کارشناس اطالعات و جهانگردي  .2مدیریت جهانگردي و هتلداري ،ارتباطات اجتماعي(روزنامه نگاري) ،علوم ارتباطات اجتماعي ،علوم تربیتي (تکنولوژي آموزشي ،برنامه ریزي
آموزشي ،برنامه ریزي درسي ،مدیریت و برنامه ریزي آموزشي ،مدیریت آموزشي) ،علوم ارتباطات اجتماعي (روابط عمومي) ،جغرافیا و برنامه
ریزي توریسم ،تاریخ و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز
ب) سایر شرایط:
تسلط به یکي از زبانهاي خارجي مرجحاً انگلیسي یا فرانسه
دارا بودن مدرک تحصیلي لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در یکي از رشته هاي تحصیلي:
 .1گروه علوم اجتماعی (جمعیت شناسي  -مردم شناسي  -پژوهشگري علوم اجتماعي  -ارتباطات علوم اجتماعي  -برنامه ریزي علوم
اجتماعي  -تعاون و رفاه علوم اجتماعي  -خدمات اجتماعي  -علوم ارتباطات اجتماعي (روابط عمومي)  -جامعه شناسي  -برنامه ریزي رفاه
کارشناس امور کشوري و مدني اجتماعي  -ارتباطات اجتماعي (تحقیق در ارتباطات اجتماعي)) و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز
 .2جغرافیا (کلیه گرایشها) ،علوم سیاسي ،اندیشه سیاسي در اسالم ،روابط سیاسي ،حقوق ،دیپلماسي و سازمانهاي بین الملل ،حقوق بین الملل،
حقوق بین الملل عمومي ،فرماندهي و مدیریت انتظامي ،روابط بین الملل ،مدیریت دولتي ،مطالعات منطقه اي علوم سیاسي و حصول تجارب
مربوط طبق جدول شرایط احراز
دارا بودن مدرک تحصیلي لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در یکي از رشته هاي تحصیلي:
کارشناس بازرگاني داخلي

مدیریت بازرگاني ،علوم اقتصادي ،اقتصاد ،اقتصاد بازرگاني ،امور گمرکي ،مدیریت گرایش گمرک ،مدیریت بیمه ،معارف اسالمي و مدیریت
(بازرگاني) و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز
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رشته
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کارشناس برنامه ریزي
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کارشناس روابط بین المللي
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کارشناس روابط عمومي

شرایط احراز
 -1تحصیالت و معلومات :گواهینامه کارشناسي یا کارشناسي ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکي از رشته هاي تحصیلي تخصصي دستگاه
اجرایي با تأیید کمیته اجرایي طرح طبقه بندي مشاغل دستگاه
 -2مهارت :توانایي گزارش نویسي ،انتقال مفاهیم و مطالب ،استفاده از نرم افزارهاي تخصصي ،آشنایي به یکي از زبانهاي خارجي
 -3دوره های آموزشی :تکنیکهاي برنامه ریزي در بخش دولتي ،آشنایي با نظام برنامه ریزي کشور ،کاربرد تکنیکهاي آماري در برنامه ریزي

 -1تحصیالت و معلومات :گواهینامه کارشناسي یا کارشناسي ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکي از رشته هاي تحصیلي روابط سیاسي ،علوم
سیاسي ،دیپلماسي و سازمانهاي بین الملل ،حقوق بین الملل ،روابط بین الملل ،حقوق بین الملل عمومي ،تاریخ (مطالعات خلج فارس ،مطالعات
آسیاي مرکزي و قفقاز ،تاریخ) ،تاریخ معاصر جهان اسالم ،علوم اسالمي (تاریخ فرهنگ و تمدن اسالمي) ،مدیریت دولتي ،معارف اسالمي و علوم
سیاسي ،مطالعات منطقه اي ،حقوق ارتباطات ،حقوق بشر ،فقه سیاسي ،مدیریت رسانه ،زبان و ادبیات انگلیسي ،مترجمي زبان انگلیسي ،قرآن و
علوم (علوم سیاسي)
 -2مهارت :توانایي گزارش نویسي ،فن بیان ،انتقال مفاهیم و مطالب ،برقراري ارتباط مؤثر ،تسلط کامل به یکي از زبانهاي خارجي
 -3دوره های آموزشی :آشنایي با فنون مذاکره در سطح بین الملل ،آشنایي با مفاد قراردادها و موافقتنامه ها و پروتکلهاي بین المللي،
آشنایي با سیاستهاي اقتصادي و اجتماعي و سیاسي و فرهنگي نظام
 -1تحصیالت و معلومات :گواهینامه کارشناسي یا کارشناسي ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکي از رشته هاي تحصیلي مدیریت امور فرهنگي،
برنامه ریزي امور فرهنگي ،امور فرهنگي ،فرهنگ و زبانهاي باستاني ایران ،فرهنگ و ارتباطات ،زبان و ادبیات فارسي ،زبان و ادبیات عرب و رشته
هاي تحصیلي علوم ارتباطات اجتماعي ،علوم ارتباطات ،فرهنگ و ارتباطات ،تبلیغ و ارتباطات فرهنگي ،روابط عمومي ،روزنامه نگاري ،حقوق
ارتباطات ،تبلیغ و ارتباطات ،مدیریت رسانه ،معارف اسالمي و فرهنگ و ارتباطات ،علوم اجتماعي (ارتباطات اجتماعي) ،علوم ارتباطات اجتماعي
(روزنامه نگاري ،روابط عمومي) ،مدیریت دولتي ،معارف اسالمي (تبلیغ و ارتباطات)
 -2مهارت :توانایي گزارش نویسي ،فن بیان ،انتقال مفاهیم و مطالب ،استفاده از نرم افزارهاي تخصصي ،برقراري ارتباط مؤثر ،آشنایي کامل به
زبان انگلیسي
 -3دوره های آموزشی :اصول گزارش نویسي در روابط عمومي ،مهارت هاي ارتباط جمعي ،روشهاي سنجش افکار عمومي
 -4سایر عوامل مؤثر :صبر و تحمل و خویشتنداري ،برخورد مناسب با ارباب رجوع

شماره

رسته

25

امور اجتماعي

26

امور اجتماعي

27

امور اجتماعي

شرایط احراز

رشته

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا در یکي از رشته هاي تحصیلي:
 .1گروه علوم اجتماعی (جمعیت شناسي  -مردم شناسي  -پژوهشگري علوم اجتماعي  -ارتباطات علوم اجتماعي  -برنامه ریزي علوم
اجتماعي  -تعاون و رفاه علوم اجتماعي  -خدمات اجتماعي  -علوم ارتباطات اجتماعي (روابط عمومي)  -جامعه شناسي  -برنامه ریزي رفاه
کارشناس مطالعات اجتماعي اجتماعي  -ارتباطات اجتماعي (تحقیق در ارتباطات اجتماعي)) ،گروه روانشناسی (روانشناسي  -روانشناسي تربیتي  -مشاوره و راهنمایي -
مشاوره  -راهنماي مشاوره (فعالیتهاي پرورشي ،مشاوره)  -روانشناسي عمومي  -روانشناسي (اصالح و تربیت)  -کارشناس امور تربیتي و
مشاوره) و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز
 .2روزنامه نگاري ،مطالعات خانواده ،مدیریت دولتي و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز
الف)تحصیالت و تجربه:
دارا بودن مدرک تحصیلي لیسانس ،فوق لیسانس ،یا دکترا در یکي از رشته هاي تحصیلي گروه اقتصاد (علوم اقتصادي  -اقتصاد  -اقتصاد
اسالمي  -اقتصاد نظري  -اقتصاد بازرگاني  -اقتصاد صنعتي  -اقتصاد حمل و نقل  -اقتصاد پول و بانکداري  -اقتصاد کشاورزي  -اقتصاد
کارشناس مطالعات اقتصادي بینالملل  -اقتصادسنجي  -اقتصاد پولي  -اقتصاد سنجش عمومي  -توسعه اقتصادي و برنامه ریزي  -برنامه ریزي سیستمهاي اقتصادي -
اقتصاد شهري و منطقهاي  -اقتصاد منابع  -سیر اندیشههاي اقتصادي  -نظامهاي اقتصادي  -اقتصاد انرژي  -سیستمهاي اقتصاد اجتماعي -
اقتصاد ریاضي -اقتصاد و معارف اسالمي  -اقتصاد کشاورزي) ،و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز
ب) سایر شرایط:
آشنایي کامل به یکي از زبانهاي خارجي ترجیحاً انگلیسي
 -1تحصیالت و معلومات :گواهینامه کارشناسي یا کارشناسي ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکي از رشته هاي تحصیلي تخصصي موضوعي
مربوط حسب مورد.
 -2تجربه:
 دارا بودن حداقل  8 ،4و  12سال تجربه به ترتیب با دارا بودن مدارک تحصیلي دکترا ،فوق لیسانس و لیسانس جهت تصدي پست سازمانيمشاور

مشاور رؤساي سازمانهاي وابسته
 دارا بودن حداقل  12،8و  16سال تجربه به ترتیب با دارا بودن مدارک تحصیلي دکترا ،فوق لیسانس ،لیسانس جهت تصدي پست سازمانيمشاور مقامات مندرج در ماده  71قانون مدیریت خدمات کشوري و مشاغل همتراز
 -3مهارت :ابتکار و خالقیت ،برنامه ریزي ،تشخیص ،تصمیم سازي ،گزارش نویسي ،فن بیان ،انتقال مفاهیم و مطالب
 -4دوره های آموزشی :گزارش نویسي پیشرفته ،آشنایي با فنون تصمیم سازي و تصمیم گیري ،آشنایي با نحوه تهیه و تدوین ()REP

شماره

رسته

رشته

28

آموزشي و فرهنگي

کارشناس امور پژوهشي

29

آموزشي و فرهنگي

کارشناس امور فرهنگي

30

آموزشي و فرهنگي

کارشناس امور هنري

31

آموزشي و فرهنگي

کارشناس امور ورزشي

شرایط احراز
 -1تحصیالت و معلومات :گواهینامه لیسانس ،فوق لیسانس ،دکترا و یا همتراز در یکي از رشته هاي تحصیلي پژوهشگري علوم اجتماعي،
مطالعات زنان در تحقیقات آموزشي با گرایشهاي (زن و خانواده ،حقوق زن در اسالم و تاریخ زنان) و یا یکي از رشته هاي تخصصي حسب
موضوع مورد پژوهش
 -2مهارت :تسلط به یک زبان خارجي ترجیحاً انگلیسي ،تسلط به رایانه ،توان تجزیه و تحلیل باال
 -3دوره های آموزشی :روش تحقیق
 -1تحصیالت و معلومات :گواهینامه لیسانس ،فوق لیسانس ،دکترا و یا همتراز در یکي از رشته هاي تحصیلي مدیریت امور فرهنگي ،برنامه
ریزي امور فرهنگي ،فرهنگ و زبانهاي باستاني ایران ،فرهنگ و ارتباطات ،زبان و ادبیات فارسي ،زبان و ادبیات عرب ،فرهنگ و معارف اسالمي،
فرهنگ و ارتباطات ،علوم اجتماعي ،ارتباطات اجتماعي ،برنامه ریزي علوم اجتماعي ،پژوهشگري علوم اجتماعي ،خدمات اجتماعي ،جامعه
شناسي ،مردم شناسي ،جمعیت شناسي ،روابط عمومي ،تحقیق در ارتباطات اجتماعي ،الهیات و معارف اسالمي ،معارف اسالمي ،فرهنگ و
معارف اسالمي ،علوم و حدیث ،معارف اسالمي و تبلیغ علوم اسالمي ،علوم قرآني و حدیث ،علوم قرآني ،زبان خارجي بین المللي ،علوم سیاسي و
روابط بین الملل ،درجات ( )1تا ( )3حفظ قرآن (موضوع بخشنامه شماره  200/13736مورخ )1390/06/14
 -2مهارت :تسلط به رایانه و یکي از زبانهاي خارجي (ترجیحاً انگلیسي ،فرانسه ،عربي) ،توانایي کار با نرم افزارهاي رایج در زمینه تخصص
مربوطه ،توانایي برقراري ارتیاط مؤثر
 -3دوره های آموزشی :آشنایي با قانون مطبوعات ،آشنایي با امور اقلیتهاي دیني ،کتاب و کتابخواني
 -1تحصیالت و معلومات :گواهینامه لیسانس ،فوق لیسانس ،دکترا و یا همتراز در یکي از رشته هاي تحصیلي هنري (گرافیک ،هنرهاي
تجسمي ،فیلمنامه نویسي ،موسیقي ،ادبیات نمایشي و  ) ...و دارندگان درجات هنري ( )1تا ( )3حسب تخصص مورد نیاز
 -2مهارت :توانایي کاربست نرم افزارهاي رایج در زمینه هنري حسب تخصص مربوط ،توانایي ارزیابي تولیدات هنري
 -3دوره های آموزشی :آشنایي با قوانین و مقررات مرتبط با امور هنري
دارا بودن دانشنامه دکترا ،فوق لیسانس یا لیسانس در یکي از رشته هاي تحصیلي گروه امور تربیت بدنی (مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدني-
رشد و تکامل و یادگیري حرکتي -تربیت بدني -تربیت بدني و علوم ورزشي -تربیت بدني جانبازان و معلولین -فیزیولوژي ورزشي  -تربیت
معلم تربیت بدني) ،و حصول تجارب مندرج در جدول شرایط احراز

شماره

رسته

رشته

32

آموزشي و فرهنگي

مدیر امور فرهنگي

33

بهداشتي و درماني

کارشناس بهداشت محیط

34

فني و مهندسي

آرشیتکت

35

فني و مهندسي

کارشناس امور حمل و نقل

36

فني و مهندسي

کارشناس شهرسازي

37

فني و مهندسي

کارشناس معماري داخلي

38

فني و مهندسي

مدیر امور راه و ساختمان

شرایط احراز
دارا بودن دانشنامه دکترا ،فوق لیسانس یا لیسانس در یکي از رشته هاي گروه امور فرهنگی (امور فرهنگي  -فرهنگ و زبانهاي باستاني ایران -
فرهنگ و ارتباطات  -مدیریت امور فرهنگي  -برنامه ریزي امور فرهنگي  -زبان و ادبیات فارسي  -زبان و ادبیات عرب) ،و رشته هاي تحصیلي:
جامعه شناسي ،علوم اجتماعي ،مدیریت جهانگردي و هتلداري ،معارف اسالمي ،مدیریت رسانه اي و مدیریت (منابع انساني ،رفتاري،
سیاستگذاري بخش عمومي) ،مدیریت آموزش عالي ،مدیریت آموزشي ،زبانهاي خارجي بین المللي ،علوم سیاسي و روابط یین الملل ،ادبیات
فارسي ،فلسفه ،روانشناسي ،تاریخ ،جغرافیا ،علوم اجتماعي ،الهیات و معارف اسالمي با طي دوره آموزشي و با تأیید سازمان مدیریت و برنامه
ریزي کشور  ،مدیریت دولتي و مدیریت اجرایي صرفاً در خصوص مدارک تحصیلي دکترا و فوق لیسانس (به شرط دارا بودن لیسانس مرتبط) و
حصول تجارب طبق جدول شرایط احراز

 دارا بودن مدرک تحصیلي لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا در یکي از رشته هاي بهداشت محیط ،بهداشت حرفهاي ،حشره شناسي پزشکيو مبارزه با ناقلین ،بهداشت عمومي ،آموزش بهداشت و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز
 دارا بودن مدرک تحصیلي فوق لیسانس در یکي از رشته هاي مدیریت خدمات بهداشتي و درماني به شرط دارا بودن لیسانس بهداشت و یایکي از گرایشهاي آن ،آلودگي محیط زیست ،مهندسي محیط زیست و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز

دارا بودن دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکترا در یکي از رشته هاي تحصیلي:
معماري ،طراحي فضاهاي آموزشي ،شهرسازي ،طراحي و برنامه ریزي شهري و منطقهاي ،مهندسي عمران (مدیریت ساخت ،زلزله ،سازه ،سازه
هاي هیدرولیکي ،عمران و ساختمان) ،طراحي محیط ،معماري و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز
دارا بودن دانشنامه لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در یکي از رشته هاي تحصیلي:
مهندسي عمران (برنامه ریزي حمل و نقل ،راه و ترابري) ،ترافیک و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز
دارا بودن دانشنامه لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در یکي از رشته هاي تحصیلي:
شهرسازي ،طراحي و برنامه ریزي شهري و منطقه اي ،جغرافیا و برنامه ریزي شهري ،عمران (گرایش عمران) ،مهندسي عمران گرایشهاي
(مدیریت ساخت ،سازه ،زلزله و راه) ،طراحي محیط و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز
دارا بودن دانشنامه لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در یکي از رشته هاي تحصیلي:
معماري ،هنرهاي تجسمي ،هنر و تزیین داخلي ،دکوراسیون ،مرمت آثار باستاني ،نقاشي و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز
دارا بودن دانشنامه لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در یکي از رشته هاي تحصیلي:
مهندسي عمران (کلیه گرایشها) ،راه و ساختمان (کلیه گرایشها) ،معماري ،نقشه برداري ،مدیریت پروژه و ساخت ،طراحي محیط و حصول
تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز

شماره

رسته

رشته

39

فني و مهندسي

مهندس برق

40

فني و مهندسي

مهندس تأسیسات

41

فني و مهندسي

مهندس راه و ساختمان

42

فني و مهندسي

نقشه بردار

شرایط احراز
دارا بودن دانشنامه لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در یکي از رشته هاي تحصیلي:
مهندسي برق (کلیه گرایشها) ،مکاترونیک و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز
دارا بودن دانشنامه لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در یکي از رشته هاي تحصیلي:
مهندسي علمي-کاربردي عمران (شبکه هاي آب و فاضالب) ،تأسیسات (کلیه گرایشها) ،مهندسي مکانیک (تأسیسات حرارتي و برودتي،
تأسیسات) و حصول تجارب مندرج در جدول شرایط احراز
دارا بودن دانشنامه لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در یکي از رشته هاي تحصیلي:
مهندسي عمران (کلیه گرایشها) ،مدیریت پروژه و ساخت ،راه و ساختمان (کلیه گرایشها) ،معماري ،نقشه برداري ،طراحي محیط و حصول
تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز
دارا بودن دانشنامه لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در یکي از رشته هاي تحصیلي:
مهندسي عمران (نقشه برداري ،فتوگرامتري و سیستم هاي اطالعات جغرافیایي  ،)GISمهندسي نقشهبرداري (کارتوگرافي و ژئودزي) ،نقشه
برداري هوایي ،عکس برداري هوایي و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط احراز
دارا بودن دانشنامه لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در رشته تحصیلي مطلوب باغباني و یا یکي از رشتههاي تحصیلي مرتبط زراعت و اصالح

43

کشاورزي و محیط
زیست

نباتات ،زراعت ،اصالح نباتات ،جنگلداري ،مهندسي فضاي سبز ،مهندسي تولیدات گیاهي ،آبیاري و حصول تجارب مربوط طبق جدول شرایط
کارشناس امور باغباني

احراز
سایر شرایط:
طي دوره آموزشي ذیربط براي رشته هاي تحصیلي مرتبط
دارا بودن دانشنامه لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در یکي از رشته هاي تحصیلي مطلوب مهندسي طراحي محیط زیست ،برنامه ریزي و
مدیریت آموزش محیط زیست ،زیست شناسي با گرایش هاي (علوم گیاهي ،علوم جانوري ،میکروبیولوژي) ،علوم دریایي و اقیانوسي ،محیط
زیست ،شیالت ،زراعت و اصالح نباتات ،باغباني ،گیاه پزشکي ،اصالح نباتات ،زراعت ،آبیاري ،آبخیزداري ،خاک شناسي ،مرتعداري ،مهندسي

44

کشاورزي و محیط
زیست

کارشناس محیط زیست

فضاي سبز ،مهندسي شیمي با گرایش مهندسي محیط زیست و یا یکي از رشته هاي تحصیلي مرتبط جغرافیا ،هواشناسي ،مهندسي عمران با
گرایشهاي (آب و فاضالب) ،برنامه ریزي شهري و منطقهاي ،مهندسي آب ،بهداشت محیط ،دامپزشکي ،علوم آزمایشگاهي ،ژنتیک ،مهندسي
مکانیک با گرایشهاي (مکانیک در طراحي جامدات ،مکانیک در حرارت و سیاالت ،ساخت و تولید) ،شیمي کاربردي و حصول تجارب مربوط
طبق جدول شرایط احراز
سایر شرایط:
طي دوره آموزشي ذیربط براي رشته هاي تحصیلي مرتبط

شماره

رسته

رشته

45

فناوري اطالعات

کارشناس تحلیل گر سیستم

شرایط احراز

 .1دارا بودن مدرک دکترا ،فوق لیسانس و لیسانس در یکي از رشته هاي تحصیلي :مهندسي کامپیوتر گرایش (نرم افزار  -سخت افزار  -معماري
سیستم هاي کامپیوتر  -سیستم هاي نرم افزاري  -هوش مصنوعي و رباتیک  -نظریه هاي محاسبات و الگوریتم) ،انفورماتیک ،مهندسي
سیستم ،کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم ،مهندسي صنایع گرایش(برنامه ریزي و تحلیل سیستم ها  -مدیریت سیستم و بهره وري  -برنامه
ریزي و مدیریت تولید  -اتوماسیون  -تحقیق در عملیات  -مهندسي سیستم) ،علوم کامپیوتر ،مهندسي سیستم هاي اقتصادي و اجتماعي،
مدیریت  ،ITمهندسي  ITو حصول سنوات تجربي الزم طبق جدول شرایط احراز
 .2دارا بودن مدرک دکترا ،فوق لیسانس و لیسانس در یکي از رشته هاي تحصیلي :آمار و کامپیوتر ،آمار کاربردي ،ریاضي و علوم کامپیوتر،
تجزیه و تحلیل سیستم ها ،مدیریت گرایش (مدیریت سیستم ها  -تحقیق در عملیات  -مدیریت تولید عملیات) ،مدیریت سیستم و بهره وري،
برنامه ریزي و تحلیل سیستم ها ،فیزیک ،ریاضي و حصول سنوات تجربي الزم طبق جدول شرایط احراز و طي دوره هاي آموزشي این رشته

