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 باسمه تعالي
 : مقدمه

سازمان تامين اجتماعي به منظـور تـأمين بخشـي از نيـروي انسـاني مـورد نيـاز خـود در مراكـز تابعـه، افـراد واجـد شـرايط 
دعــوت بــه همكــاري مــي  اســتخدام پيمــانيرا از طريــق برگــزاري آزمــون كتبــي، مصــاحبه و طــي مراحــل گــزينش بصــورت 

 نمايد. 
بدينوسيله بـه اطـالع كليـه داوطلبـان متقاضـي ثبـت نـام و شـركت در آزمـون اسـتخدامي سـازمان تـامين اجتمـاعي مـي 

رســاني ســازمان ســنجش آمــوزش اطالع از طريــق درگــاهرســاند كــه ثبــت نــام در ايــن آزمــون منحصــرا بــه صــورت اينترنتــي 
ـــه نشـــاني كشـــور ـــورخ 31/05/1401از روز دوشـــنبه مـــورخ  www.sanjesh.org :ب ـــت روز يكشـــنبه م ـــاز و لغاي آغ

پايان مـي پـذيرد. كليـه متقاضـيان ضـرورت دارد كـه در مهلـت در نظـر گرفتـه شـده و پـس از مطالعـه شـرايط 06/06/1401
ارك و اطالعـات مـورد نيـاز نسـبت بـه ثبـت نـام در آزمـون فـوق و اختصاصـي آزمـون و فـراهم نمـودن مـد و ضوابط عمـومي

 اقدام نمايند.

 استخدام:  عمومي شرايط
 داشتن تابعيت جمهوري اسالمي ايران؛ -الف 
 اعتقاد به نظام جمهوري اسالمي ايران و دين مبين اسالم يا يكي از اديان مصرح درقانون اساسي؛ - ب
 ؛رانيا ياسالم يجمهور يالتزام به قانون اساس - پ
ــرا يليطــرح در مقطــع تحصــ انيــپا يگــواهو  ليموقــت فراغــت از تحصــ نامهيدارا بــودن دانشــنامه/گواه - ت  يمربوطــه ب

 ؛شغل مورد نظر يهاتيو مسئول فيانجام وظا
 دائم براي مردان؛ قانونيدارابودن كارت پايان خدمت نظام وظيفه (دوره ضرورت) يا معافيت  - ث
 شوند؛جسمي و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام ميداشتن سالمت  - ج

 عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر؛ -چ 
 نداشتن سابقه محكوميت جزايي مؤثر؛ - ح
ــه  - خ ــه ممنوعيــت اســتخدام همچــون عــدم محكوميــت ب ــاز خر ،ياخــراج، بازنشســتگ يمجازاتهــاعــدم وجــود هرگون ــب  دي

 ؛صالحي توسط آراء مراجع قضايي و يا قانوني ذيخدمت و انفصال دائم از خدمات دولت
ــان ثبت - د ــتخدام در زم ــان اس ــان داوطلب ــزء كاركن ــد ج ــام نباي ــمن ــيآزما ،يرس ــانيو پ يش ــين م ــازمان و همچن ي س

 هاي اجرايي باشند؛نيروهاي بازخريد خدمت و يا بازنشسته سازمان و ساير دستگاه
هـاي وابسـته بـه دولـت و هاي دولتـي و سـازمانتغال و همچنـين نداشـتن تعهـد خـدمت بـه دولـت، شـركتعدم اشـ - ذ

موسســاتي كــه شــمول قــانون بــر آنهــا مســتلزم ذكــر نــام اســت بــه هنگــام انعقــاد قــرارداد و شــروع بكــار در ســازمان الزامــي 
 باشد؛مي

بــر اســاس قــوانين و مقــررات مربوطــه توســط شــده نهــايي پذيرفتهانصــراف مســئوليت قبــول يــا عــدم قبــول  :1تبصــره 
ــي، در دســتگاه ــه عهــده داوطلــب پذيرفته اجراي ــا صــدور حكــم كــارگزيني، ب ــرارداد پيمــاني و ي شــده آزمــون زمــان انعقــاد ق

 باشد.مي
ــره  ــاري مي :2تبص ــاس خوداظه ــدوا براس ــراد ب ــرايط اف ــخيص ش ــوه تش ــدارك و نح ــب م ــه حس ــذا چنانچ ــد. عليه باش

خـالف آن اثبـات شـود، افـراد موصـوف در هـر مرحلـه از مراحـل اسـتخدام كـه باشـند حـذف و افـراد استعالمات انجـام شـده 
 حايز شرايط بعدي جايگزين خواهند شد.

 ) سال تمام20دارا بودن حداقل بيست ( -ر 
 به بعد)31/05/1371كارشناسي(متولدين براي دارندگان مدارك تحصيلي ) تمام 30( حداكثر سي سال *
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ــي و *  ــداكثر س ــنجح ــال) 35( پ ــام س ــيلي  تم ــدارك تحص ــدگان م ــراي دارن ــد ب ــي ارش ــتي و كارشناس ــته بهداش (رس
 به بعد)  31/05/1366(متولدين  ايو دكتراي حرفهدرماني) 

(متولــدين ها) (ســاير رســتهكارشناســي ارشــد بــراي دارنــدگان مــدارك تحصــيلي  تمــام ســال) 33( ســهحــداكثر ســي و * 
 به بعد)  31/05/1368

ـــل (حـــداكثر  * ـــام ســـال ) 40چه ـــرتم ـــدارك تحصـــيلي دكت ـــدگان م ـــراي دارن تخصصـــي پزشـــكي.(متولدين  ياب
 به بعد) 31/05/1361

و قـانون حمايـت از خـانواده و جـواني جمعيـت مصـوب  1371مسـتفاد از قـانون اصـالح حـداكثر سـن مصـوب  :3تبصره 
ــه مــدارك و مســتندات الزم از مراجــع ، 1400 ــه شــرط ارائ ــربطمــوارد ذيــل ب ــه مصــاحبه ذي ــاقي ، قبــل از مرحل ســنوات ارف

 :اضافه خواهد شد
 پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهيد به ميزان پنج سال؛ -
انــد بــه ميــزان حضــور در جبهــه و همچنــين مــدت زمــان ها بــه طــور داوطلبانــه خــدمت نمودهداوطلبــاني كــه در جبهــه -

 ها؛ب در اثر مجروحيت در جبههاستراحت پزشكي رزمندگان داوطل بستري شدن و يا
ــه هــا و موسســات و شــركتهاي دولتــي ، بانــك هــاو  - داوطلبــاني كــه بــه صــورت غيــر رســمي و تمــام وقــت در وزارتخان

شركتهاي تحت پوشـش آنهـا، شـركت هـاي بيمـه هـاي دولتـي ، شـهرداري هـا و موسسـات و شـركتهاي دولتـي كـه شـمول 
موسسـات و شـركتهاي ملـي و مصـادره شـده كـه بـه نحـوي از بودجـه و كمـك دولـت قانون بر آنها مستلزم ذكـر نـام اسـت ، 

استفاده مي كنند، نهادهـاي انقـالب اسـالمي و شـركتهاي تحـت پوشـش آنهـا، نهادهـاي عمـومي غيـر دولتـي و شـركت هـاي 
 ها؛به خدمت اشتغال داشته اند به ميزان مدت خدمت غيررسمي آن 22/11/1357تحت پوشش آنها از تاريخ 

) 5پـنج ( تـا سـقفحـداكثر و سـال ) 1( يـكبـه ميـزان و نيـز داشـتن هـر فرزنـد ) سـال 1به ميزان يـك (به ازاي تاهل  -
 ( موضوع قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت)؛سال

مــالك عمــل بــراي محاســبه تــاريخ گــواهي فراغــت از تحصــيل، معافيــت دائــم و پايــان خــدمت نظــام وظيفــه  :4تبصــره 
 خواهد بود. نامسن افراد، مالك عمل براي محاسبه اولين روز ثبتو براي  نامآخرين روز ثبت داوطلبان

 ورود به خدمت داوطلبان: استخدام شرايط اختصاصي
ــت،  -1 ــاوري و وزارت بهداش ــات و فن ــوم، تحقيق ــد وزارت عل ــورد تائي ــه م ــالي ك ــوزش ع ــدارك تحصــيلي موسســات آم م

 .بود عمل خواهدباشد مالك پزشكي مي آموزش درمان و
ــواه -2 ــه گ ــانون يارائ ــار يانجــام خــدمات ق ــ) و ي(طــرح موظــف اجب ــمعاف اي ــورد فارغ تي ــته  النيالتحصــاز آن در م رس

 يالزامــ ياخــذ مــدارك قبــل از انجــام مصــاحبه اســتخدام يبــازه زمــان نيروز اولــ نيو پزشــكان تــا آخــر يو درمــان يبهداشــت
 كـنيكـان لـم  يدر آزمـون كتبـ يمتقاضـ يقبـول رر،مـذكور در زمـان مقـ ياست در صورت عـدم ارائـه گـواه يهيباشد. بدمي
 خواهد شد. يتلق

 منتشره خواهد بود. دفترچهمندرج در  يليتحص يصرفا بر اساس مقاطع و رشته ها انيمتقاض يليمدرك تحص -3
ــدارد و  :1تبصــره  ــاالتر افــراد ن ــه اعمــال مــدرك تحصــيلي مقطــع ب ــه تعهــدي ب ــه ســازمان هيچگون ــه مــدرك ارائ هرگون

ــاالتر از مقطــع تحصــ يليتحصــ ــا شــرا يليب ــورد تقاضــا پــس از اســتخدام در ســازمان (مــدارك منطبــق ب احــراز  طيشــغل م
هـر مقطـع  يآزمـون مربوطـه بـه ازا يمـورد تقاضـا يسـال خـدمت در عنـوان شـغل 3 ي حـداقلمشاغل سـازمان) پـس از طـ

 پذير خواهد بود.امكان يليتحص
 گيرد.دل و افتخاري به عنوان مدرك تحصيلي معتبر مالك عمل قرار نميارائه مدارك معا :2تبصره 

 باشند.آزمون مي يسال در شهر مورد تقاضا 5 زانيشدگان آزمون متعهد خدمت به م رفتهيپذ -4
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داوطلبان صرفا در صورتي مـي تواننـد در ايـن آزمـون ثبـت نـام نماينـد كـه عنـوان مقطـع تحصـيلي، رشـته تحصـيلي  -5
و يــا گــرايش رشــته تحصــيلي آنــان بــه طــور كامــل و بــه صــورت مشــخص در شــرايط احــراز مشــاغل ذكــر شــده باشــد لــذا 

درج نشـده باشـد از  دفترچـههـا عينـاً در رشـته تحصـيلي آن  -داوطلباني كه مقطـع تحصـيلي، رشـته تحصـيلي و يـا گـرايش
ثبت نام خـودداري نماينـد. بـديهي اسـت در هـر مرحلـه از فراينـد جـذب و بكـارگيري مشـخص گـردد كـه مقطـع تحصـيلي، 

منطبـق نباشـد و داراي پسـوند و يـا پيشـوند  دفتچـهرشته تحصـيلي و يـا گـرايش تحصـيلي آن هـا بـا شـرايط ذكـر شـده در 
مــده باشــد از ســاير فراينــد اســتخدام حــذف شــده و داوطلــب حــق هيچگونــه اعتراضــي نخواهــد آ دفترچــهبــيش از آنچــه در 

 داشت.
اگر رشته تحصـيلي بـدون گـرايش ذكـر شـده باشـد صـرفا رشـته تحصـيلي بـدون گـرايش مـالك عمـل بـوده و در  :توجه

ذكـر شـده  صورتيكه رشته تحصـيلي بـا گـرايش هـاي مشـخص ذكـر شـده باشـد فقـط آن رشـته تحصـيلي بـا گـرايش هـاي
مالك عمل خواهـد بـود. لـذا داوطلبـان موظـف انـد در زمـان ثبـت نـام بـا توجـه بـه شـرايط اعـالم شـده دقـت كـافي بعمـل 
ــته از  ــدارك تحصــيلي آندس ــد. ضــمنا م ــودداري نماين ــرايط نيســتند، خ ــد ش ــه واج ــايي ك ــغل ه ــام در ش ــت ن آورده و از ثب

كــاربردي، -ندســي فنــاوري، مهندســي فنــاوري ارشــد، علمــيمتقاضــيان آزمــون كــه داراي عبــارات كارشناســي حرفــه اي، مه
مــورد   دفترچــهمهندســي تكنولــوژي و كارشناســي حرفــه اي مــي باشــند نيــز بــه عنــوان رشــته هــاي تحصــيلي منــدرج در 

 قبول مي باشد. 
آنـان كـه ، جانبـازان از كـار افتـاده كلـي ، آزادگـان از كـار افتـاده كلـي و فرزنـدان فرزنـدان شـاهدآندسـته از  -3ه تبصر

عالوه بر سهميه استخدامي ايثـارگران بـا كسـب حـد نصـاب قبـولي و امتيـازات الزم در آزمـون پذيرفتـه شـوند مـي تواننـد بـا 
 ارائه مدارك مربوطه از سوي بنياد شهيد و امور ايثارگران از شرط معافيت حداكثر سن بهره مند گردند.

ــمعاف -6 ــك تي ــدمت ز يپزش ــرچميخ ــ رپ ــورت قب ــان در ص ــتخدام يولداوطلب ــون اس ــ يدر آزم ــس از  يكتب ــاحبه پ و مص
خواهـد  رشيمـورد تقاضـا قابـل پـذ يانجـام امـور مربـوط در عنـوان شـغل يبـر توانـائ يواحد طب كار استان مربوطه مبن دييتأ

 بود.
 .منتشره خواهد بود دفترچهمندرج در  يليتحص يصرفا بر اساس مقاطع و رشته ها انيمتقاض يليرك تحصامد-7

 
 الزامات، امتيازات و سهميه هاي قانوني:

 درصد ايثارگران:  25سهميه -1
) قـانون جـامع خـدمات رسـاني بـه ايثـارگران شـامل مـوارد زيـر 21) مـاده (%25ايثارگران سـهميه بيسـت و پـنج درصـد (

 مي باشند:
 جانبازان؛ -
 آزادگان؛ -
 ؛همسر و فرزندان شهدا  -
 ؛) و باالتر%25جانبازان بيست و پنج درصد ( همسر و فرزندان -
 ؛سال اسارتسال و باالي يكيكداراي فرزندان و همسران آزادگان  همسر و -
 شهيد؛خواهر و برادر  پدر، مادر، -

) ســهميه اســتخدامي بــه مشــمولين %25) قــانون جــامع خــدمات رســاني بــه ايثــارگران، بيســت و پــنج(21حســب مــاده (
 .اين بخش اختصاص دارد

بهــره منــد شــوند كــه وضــعيت شــغلي آنــان در فرآينــد  %25نكتــه مهــم: صــرفا ايثــارگراني مجازنــد از ســهميه اســتخدامي 
 ثبت شده باشد. "بيكار"ثبت نام و برگزاري آزمون استخدامي در سيستم سجايا 
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ايثـارگران مجـاز بـه بهـره منـدي از سـهميه اسـتخدامي سـاير ايثـارگران و يـا بـالعكس  %25مشـمولين سـهميه  :1تبصره 
نمي باشند. به عبـارت ديگـر هـر يـك از داوطلبـان مـي بايسـت در صـورت مشـمول بـودن، صـرفا از يـك سـهميه اسـتخدامي 

ثــارگران، جهــت اســتفاده از ســهميه اي %25مشــخص شــده اســتفاده نمايــد. بــديهي اســت در ايــن صــورت مشــمولين ســهميه 
 اختصاصي خود صرفا بايد مشاغل مشخص شده جهت اين سهميه را انتخاب نمايند. 

درصـد ايثـارگران توصـيه مـي شـود بـراي حصـول  25بـه كليـه ايثـارگران بيكـار مشـمول سـهميه اسـتخدامي  :2تبصره 
قبــل از ثبــت نــام بـا مراجعــه بــه ســايت  %25 اطمينـان از چگــونگي امكــان بهــره منـدي خــود از ســهميه اســتخدامي حـداقل

ايثار و يا در صورت نياز بـه بنيـاد شـهيد و امـور ايثـارگران محـل پرونـده، نسـبت بـه مشـخص شـدن وضـعيت شـغلي خـود و 
 در صورت لزوم اصالح آن اقدام نمايند. 

محـل خـدمت مـورد تقاضـا باتوجه به همـاهنگي بعمـل آمـده بـا بنيـاد شـهيد و امورايثـارگران عنـوان شـغلي و  :3تبصره 
ــن  %25جهــت مشــمولين ســهميه  ــارگر مشــمول اي ــان ايث ــده و داوطلب ــان تفكيــك گردي ــارگران از ســهميه ســاير داوطلب ايث

 سهميه، براي اعمال سهميه مذكور صرفا بايد مشاغل مشخص شده براي اين سهميه را انتخاب نمايند. 

 درصد ايثارگران:  5ايثارگران سهميه -2
 ) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران شامل موارد زير است:21ماده ( )%5(پنج درصد يه ايثارگران سهم

 ؛هارزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه -
 ؛هارزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه همسر و فرزندان -
  ؛فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد -
 ؛سال اسارتآزادگان كمتر از يكفرزندان  -

 ها عبارتند از:مراجع تأييد مدت حضور داوطلبانه در جبهه تذكر:
 هاي نيروهاي مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود؛معاونت نيروي انساني هر يك از رده -1
در مــورد بســيجيان و نيروهــاي معاونــت نيــروي انســاني ســازمان بســيج مستضــعفان ســپاه پاســداران انقــالب اســالمي  -2

 مردمي اعم از مستخدمين دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل؛

 معاونت توسعه و منابع انساني وزارت جهاد كشاورزي در مورد جهادگران؛ -3
ايــن ) ســهميه اســتخدامي بــه مشــمولين %5) قــانون جــامع خمــات رســاني بــه ايثــارگران ، پــنج درصــد(21حســب مــاده (

 بخش اختصاص دارد.
ــارگ :1تبصــره  ــاين يريبك ــاالتر 5 هيمشــمول ســهم يروه ــون حســب ب ــام و شــركت در آزم  نيدرصــد درصــورت ثبــت ن
 ريامكـان پـذ نشيگـز يعمـوم طيو انجـام مصـاحبه و احـراز شـرا هيسـهم نيـمربـوط بـه ا يدر شـغل محـل هـا ينمرات فضل

ــديهي اســت مشــمولين ســهميه خواهــد بود. ــد درصــد  5ب ــارگران جهــت اســتفاده از ســهميه اختصاصــي خــود صــرفا باي ايث
 مشاغل مشخص شده جهت اين سهميه را انتخاب نمايند.

را ندارنـد  %25ايثـارگران حـق انتخـاب شـغل محـل هـاي مربـوط بـه سـهميه  %5داوطلبان سـهميه اسـتخدامي  :2تبصره
 و در صورت ثبت نام در آزمون حذف خواهند شد.

ون كتبـي و معرفـي داوطلبـان بـراي بررسـي مـدارك و مصـاحبه در سـهميه مشـخص شـده، امكـان پس از آزمـ :3تبصره 
 تغيير سهميه معرفي شده داوطلبان وجود نخواهد داشت.

 تذكرات مربوط به مشمولين قانون مذكور: 
ــذكر  ــاده ( :1ت ــوع م ــتخدامي موض ــهميه اس ــتفاده از س ــي اس ــارگران متقاض ــه 21ايث ــاني ب ــدمات رس ــامع خ ــانون ج ) ق

 ايثارگران صرفا از يكي از سهميه هاي مشخص شده بر اساس ضوابط مربوطه مي توانند استفاده كنند .
ر و فرزنــدان آزادگــان يــك جانبــازان، آزادگــان، فرزنــدان شــاهد، فرزنــدان جانبــازان بيســت و پــنج درصــد و بــاالت :2تــذكر

صـورت ثبـت نـام و موفقيـت در آزمـون (كتبـي و مصـاحبه) بـه  معـاف بـوده و درحداكثر سـن  سال اسارت و باالتر از شـرط
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ميـزان سـهميه تخصيصـي اسـتخدام خواهنـد شـد. بـديهي اسـت معافيـت هـاي منـدرج در ايـن بنـد صـرفا بـه ميـزان تعــداد 
 مي باشد. دفترچهسهميه هاي مندرج در 

ســهميه ايثــارگران  بــرايرعايــت شــرايط علمــي (مقطــع و رشــته تحصــيلي) حســب مــوارد منــدرج در دفترچــه  :3ذكرتــ
 الزامي مي باشد. 

قـانون جــامع خـدمات رسـاني بــه  21كسـب حــد نصـاب نمـره كتبـي و مصــاحبه آزمـون بـراي مشــموالن مـاده  :4تـذكر
مـاده در شـغل محـل  نيـموضـوع ا ثـارگرانيكـه ا ياسـت در صـورت يهيبـدايثارگران (تا سقف سـهميه) الزامـي نمـي باشـد. . 

 .است يو مصاحبه) الزام يكسب حد نصاب نمره آزمون(كتب نديآزاد شركت نما هيسهم يها
 احراز شرايط عمومي گزينش قبل از بكارگيري نيرو از محل سهميه ايثارگران الزامي مي باشد. :5تذكر

طلبــان بــراي بررســي مــدارك و مصــاحبه در ســهميه مشــخص شــده امكــان پــس از آزمــون كتبــي و معرفــي داو :6تــذكر
 تغيير سهميه معرفي شده داوطلبان وجود نخواهد داشت.

 سهميه سه درصد بهزيستي:-3
) ازمجمـوع مجوزهـاي اسـتخدامي از بـين معلـوالن بهزيسـتي واجـد شـرايط از طريـق ثبـت نـام و شـركت %3سه درصـد (

ي مربـوط بـه ايـن سـهميه بـه ميـزان سـهميه تخصيصـي پـس از كسـب حدنصـاب بـر در آزمون استخدامي در شغل محل هـا
ــزينش و  ــه هســته گ ــاز مكتســبه در شــغل محــل هــاي مشــخص شــده و انجــام مصــاحبه و اخــذ نظري ــت امتي اســاس اولوي

گردنــد. رعايــت كليــه كميســيون پزشــكي مبنــي بــر توانــايي انجــام كــار صــرفا در عنــوان شــغلي مــورد تقاضــا بكــارگيري مــي
منتشـره جهـت متقاضـيان سـهميه موصـوف الزامـي و رعايـت شـرط سـني يـك مقطـع تحصـيلي  دفترچـهيط منـدرج در شرا

) مصوبه پنجـاه و هفتمـين جلسـه هيـات امنـاي سـازمان تـامين اجتمـاعي بـه قـوت خـود بـاقي مـي 3باالتر حسب مفاد بند (
 باشد.

 داوطلب بومي:
ــاده ( ــه م ــت ب ــا عناي ــورخ  24510) بخشــنامه شــماره 24ب ــر  10/5/1400م ــي ب ــازمان اداري و اســتخدامي كشــور مبن س

 ايجاد اولويت براي داوطلب بومي شهرستاني(به استثناي شهرستان تهران و شهرستان هاي مراكز استان ها)
ــومي شهرســتاني تلقــي مــي گــردد كــه  ــد"الــف: داوطلبــي ب ــا  "متول ــا ســابقه ده ســال ســكونت"ي در همــان  "ســاكن ب

 شهرستان محل تقاضا باشد. 
 بومي بودن افراد از طريق شرايط ذيل احراز مي گردد: 

 شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا يكي باشد. -1
تبصره:با توجـه بـه تقسـيمات كشـوري در سـال هـاي مختلـف، در صـورت اخـتالف نظـر يـا ابهـام در خصـوص شهرسـتان 

 احوال استان مربوطه خواهد بود.  محل تولد، مالك عمل نظر اداره كل ثبت
ــه  -2 ــا ارائ ــودن و حــداقل ده ســال ســكونت ب ــد ســاكن ب ــه موجــب تايي ــق ســكونت ب ــومي از طري ــت ب اســتفاده از اولوي

ــري محــل) در  ــا كالنت ــروي انتظــامي (پاســگاه ي ــه مهــر ني ــور ب ــرم پيوســت بخشــنامه) ممه ــر اســاس ف ــي (ب استشــهاد محل
 شهرستان مورد تقاضا خواهد بود. 

داشـتن گـواهي تحصـيل در مقـاطع تحصـيلي ابتـدايي، راهنمـايي يـا دبيرسـتان در شهرسـتان محـل مـورد تقاضـا  تبصره:
بــا تائيــد اداره آمــوزش و پــرورش شهرســتان مربوطــه مــي توانــد بــه عنــوان تمــام يــا قســمتي از ســابقه ده ســال ســكونت بــه 

شهرسـتان محـل مـورد تقاضـا مـالك محاسـبه قـرار  شرط ارائه استشهاد محلـي مبنـي بـر تاييـد سـاكن بـودن فعلـي فـرد در
 گيرد.
داوطلــب بــومي شهرســتاني نســبت بــه ســاير داوطلبــان غيــر بــومي داراي اولويــت مــي باشــند. اولويــت بــومي بــه ايــن  -ب

) 4/1نمــره مكتســبه داوطلــب بــومي شهرســتاني در آزمــون كتبــي بــا ضــريب (يــك و چهــاردهم) ("شــرح اعمــال خواهــد شــد
 قرار مي گيرد. محاسبه و مالك عمل

 مبناي شهرستان براي تعيين بومي بودن، تقسيمات كشوري در اولين روز ثبت نام براي آزمون مي باشد. -ج
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 حمايت از خانواده و جواني جمعيت:
) 5) سـال و حـداكثر تـا سـقف پـنج (1) سال و نيـز داشـتن هـر فرزنـد بـه ميـزان يـك (1به ازاي تاهل به ميزان يك ( -1

 سني مندرج در دفترچه آزمون اضافه خواهد شد. سال سقف محدوده
) درصـد بـه امتيـاز مكتسـبه 10) درصـد، مجموعـا حـداكثر تـا ده (2) درصـد و نيـز هـر فرزنـد دو (2به ازاي تاهل دو ( -2

 آزمون كتبي داوطلب اضافه مي شود.
وطلــب يــا فرزنــد وي، امتيــازات فــوق الــذكر، مشــروط بــه آن اســت كــه نــرخ بــاروري شهرســتان محــل زادگــاه دا تبصــره:

 نباشد. مبناي تعيين نرخ باروري، آخرين اعالم رسمي وزارت كشور در زمان برگزاري آزمون مي باشد.   5/2باالي 

 نام:  ثبت مراحل
 ي.اينترنت نامثبت فرم تكميل -1
 ه.شد اسكن عكس فايل -2

ـال براي را آن فايل و نموده اسكن ،زير مشخصات با را خود پرسنلي عكس قطعه يك بايستمي داوطلب ـق از ارس  برنامه طري
 نمايد:  آماده اينترنتي نامثبت
 رخ)د. (عكس تمامباش شده گرفته جاري سال در كه 443 عكس -
 .باشد JPG فرمت با بايد فقط شده اسكن عكس -
 .باشد 4004300پيكسل و حداكثر   3003200قل حدا بايد شده اسكن عكس اندازه -
 .باشد لكه هرگونه و منگنه مهر، اثر فاقد و مشخص واضح، بايد داوطلب تصوير -
 .باشد بيشتر كيلوبايت 70 از نبايد عكس شده ذخيره فايل حجم -
 .باشد شده حذف بايد شده اسكن عكس زايد هايحاشيه -
 .باشد سفيد زمينه داراي و رنگي عكس االمكانحتي -
 از است الزم داوطلبان و باشدنمي قبول قابلو...)  شناسنامه ملي، كارت(ي شناساي هايكارت روي از عكس اسكن :1ه تبصر 

 د.نماينبه اسكن  اقدام ،فوق توضيحاتبا  مطابقو  عكس اصل
 .باشد مشخص كامل  آنان تصور و حجاب با بايد خواهران عكس :2تبصره 
 .گرددمي سلب وي از آزمون در شركت حق و شده باطل داوطلب نامثبت غيرمعتبر، عكس ارسال درصورت :3تبصره 

شكالت به وجود آمده در آزمون يادآوري مهم: سال عكس دابا توجه به م شتباه در ار وطلبان، كه اين هاي قبلي، در خصوص ا
ــط ديگران انجام مي ــوع اكثراً براي داوطلباني كه ثبت نام آنان توس ــت. تاكيد ميموض ــود رخ داده اس گردد كه عالوه بر كنترل ش

صاق ت ثبتاطالعا شما ال شتباهاً عكس داوطلب ديگري به جاي عكس  سالي دقت نماييد تا ا سبت به كنترل عكس ار نامي، حتما ن
نگردد. بديهي است كه در صورت ارسال عكس اشتباهي از طرف متقاضي، فرد به عنوان متخلف تلقي و مطابق مقررات با وي رفتار 

 خواهد شد.

 نام: ثبت وجه پرداخت
ت.  ذيرفپ خواهد انجام 06/06/1401مورخ  يكشنبهروز لغايت  31/05/1401 مورخ دوشنبهز رو از ينترنتيا صورته ب نام بتث

 اجعهمر  www.sanjesh.orgسازمان سنجش آموزش كشور به نشاني اطالع رسانيدرگاه  به بايستمي شرايط واجد متقاضيان
 ي شبكه به متصل بانكي هايكارت با و الكترونيكي صورت به هزينه ثبت نام  ريال به عنوان400/1 /000مبلغ  پرداخت از پس و

د.الزم به توضيح است هزينه ثبت نام به حساب مشخص نماين اقدام نياز مورد اطالعات ارائه و نام ثبت فرم تكميل به نسبت شتاب
 خواهد شد.شده در سازمان تامين اجتماعي واريز 

ضيان - شت را خود رهگيري كد نام ثبت پايان از پس بايد آزمون در شركت متقا ستخدام مراحل پايان تا و نموده ياددا  نزد ا
 .نمايند نگهداري خود
 .گرددنمي مسترد وجههيچ به پرداختي وجوه و شد نخواهد داده اثر ترتيب ناقص هاينام ثبت به -
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 نام: ثبتنحوه تكميل تقاضانامه 
خوانا و كاملبطورشناسنامه  بامطابق را  خودپدر  نام،نام و  خانوادگي مورد نظر نامدر محل بايد داوطلب  :3و 2، 1در رديفهاي -

 وارد نمايد. (ازبكاربردن مد، تشديد، الف محذوف يا همزه خودداري شود).
رقم مي باشد از چپ به راست درمحل مربوط درج نمايد و از درج مميز و يا خط  داوطلب بايدكد ملي خودرا كه ده :4 در رديف -

براي اطالع ازشماره كد ملي خود با شماره ، تيره خودداري نمايد.ضمناً داوطلباني كه تاكنون موفق به اخذكارت ملي نشده اند
 تماس حاصل نمايند.  021-66707131تلفن گوياي 

 عالمتگذاري نمايد.  مربوط را مربعباشد منحصراً يا مرد مي زن اينكه حسببايد بر داوطلب :5در رديف  -

داوطلب بايد ازسمت چپ به راست فقط شماره شناسنامه خود را در محل مربوطه درج نمايد و ازدرج حروف، مميز  :6رديف در -
 و يا خط تيره كه در بعضي شناسنامه ها درج گرديده خودداري نمايد. 

درمحل ) 31/05/1401به صورت سال، ماه و روز (مالك عمل اولين روزثبت نام را  داوطلب بايد تاريخ تولد خود: 7در رديف  -
 مربوط درج نمايد. 

داوطلب متاهل بايد تعداد  داوطلب بايد بر حسب اينكه مجرد يا متاهل مي باشد مربع مربوط را عالمتگذاري نمايد.: 8در رديف  -
 .فرزندان خود رادرج نمايد

 اين محل درج نمايد.  داوطلب بايد كد استان و شهرستان محل تولد خود را  در: 9در رديف  -

 داوطلبان مرد بايد وضعيت نظام وظيفه خود را با عالمتگذاري در مربع مربوطه مشخص نمايند.  :10رديف  در -
 نمايد. داوطلب بايد با عالمتگذاري در يكي از مربع ها ، دين خود را  مشخص  :11در رديف  -

 داوطلبان چپ دست مي بايست اين مربع را عالمتگذاري نمايند. :12رديف  در -

بايد مشخص  2-13و  1-13بر اساس وضعيت ايثارگري خود را ايثارگران  داوطلب متقاضي استفاده از سهميه :13 در رديف -
 نمايد.

 درصد مي بايست اين بند را عالمت گذاري نمايد. 25ايثارگران  داوطلب متقاضي استفاده از سهميه :1-13 در رديف -

 درصد بايد فقط يكي از گزينه ها را عالمت گذاري نمايد.  5ايثارگران  داوطلب متقاضي استفاده از سهميه :2-13 در رديف -

مي بايست موارد خواسته شده در اين بند را با درج سابقه خدمت تكميل شاغل قراردادي دستگاه ها داوطلبان  :14در رديف  -
 نام سازمان به صورت تايپي باشد) ( نمايند.

مدت  زانيباطل به م هينبرد حق عل يمدت حضور داوطلبانه در جبهه هاداوطلب متقاضي اين بند مي بايست  :15در رديف  -
 را مشخص نمايد. ههحضور داوطلبانه در جب

 يگروهها ايو  يدر اسارت دشمن بعث يليمدت اسارت كه در طول جنگ تحمداوطلب متقاضي اين بند مي بايست  :16در رديف  -
  را مشخص نمايد. مدت اسارت و حضور در جبهه زانيضد انقالب بوده اند به م

 يهادر جبهه تيدر اثر مجروح ياستراحت پزشك ايشدن و  يمدت زمان بسترداوطلب متقاضي اين بند مي بايست  :17در رديف  -
  ي را مشخص نمايد.مدت بستر زانيباطل به م هينبرد حق عل

داوطلبان خانواده شهداء، آزادگان از كار افتاده و جانبازان از كار افتاده كلي كه قادر به كار نمي باشند و مفقود  :18در رديف  -
  گذاري نمايد.بايد اين بند را عالمت  االثرها
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درصدي را زده و نوع معلوليت باز شود و وضعيت  3در اين قسمت بايد تيك مربوط به سهميه  معلول داوطلبان :19دررديف  -
 يكي از مربع ها  عالمتگذاري نمايند.معلوليت خود را در 

ه متقاضيان ارائه خواهد شد.بر اساس شدت معلوليتي كه سازمان بهزيستي تائيد خواهد كرد، خدمات و تسهيالت الزم ب -  

 توضيحات نياز تعيين شده شدت معلوليت نوع معلوليت رديف

 بينايي 1

وقت اضافه -منشي خيلي شديد  - 
وقت اضافه -منشي شديد  - 

وقت اضافه  –چاپ درشت سؤاالت  متوسط
وقت افراد شديد 3/1به صورت   

بينايي و شرايط محيط آزمون با توجه به طيف وسيع كم
 در صورت درخواست، منشي در دسترس است.

 - چاپ درشت سؤاالت خفيف

 شنوايي 2

وقت اضافه -رابط  خيلي شديد  - 
وقت اضافه -رابط  شديد  - 
 - - متوسط
 - - خفيف

 جسمي حركتي 3

وقت اضافه -منشي خيلي شديد  
با توجه به آسيب چهاراندام در افراد با معلوليت جسمي 

شديد، منشي و وقت اضافه ضروري حركتي خيلي 
 است.

هاي تحتاني (پاها)، نيازي در صورت آسيب صرفاً اندام - شديد
 به وقت اضافه و منشي ندارد.

وقت اضافه -منشي شديد ها به ويژه دست غالب يا فقدان در صورت آسيب دست 
 دست.

وقت اضافه -منشي متوسط غالب يا فقدان ها به ويژه دست در صورت آسيب دست 
 دست.

 - - خفيف
 - - با هر شدت معلوليت آسيب گفتار و زبان 

تكاملي رشد  
محيط فيزيكي آرام و با تراكم  با هر شدت معلوليت (اتيسم)

 - جمعيت بسيار پايين

 - - با هر شدت معلوليت اعصاب و روان 
  در اين قسمت درج نمايد. راهنمامقطع تحصيلي خودرا براساس ضوابط مندرج در دفترچه آخرين داوطلب مي بايست  :20در رديف  -
مشخص و دراين (براساس شرايط احراز مندرج در دفترچه ) داوطلب مي بايست عنوان رشته تحصيلي خود را  :21در رديف  -

  محل درج نمايد.
 داوطلب بايد دانشگاه يا موسسه محل اخذ مدرك خود را درج نمايد. : 22در رديف  -
  .داوطلب مي بايست تاريخ فارغ التحصيلي خودرا دراين قسمت درج نمايد :23در رديف  -
 داوطلب بايد معدل آخرين مدرك تحصيلي خود را درج نمايد.  :24در رديف  -
 درج نمايد.  شهرستان محل اقامت خود را جهت تعيين حوزه امتحانيداوطلب مي بايست كد و نام استان و : 25در رديف  -
  .داوطلب مي بايست كدپستي دقيق خود را كه يك عدد ده رقمي مي باشد در محل مربوط درج نمايد: 26در رديف  -
 شماره تلفن ثابت و  همراه خود را درج نمايد. داوطلب مي بايست : 28و  27در رديف  -
 تواند آدرس پست الكترونيكي خود را درج نمايد.طلب متقاضي ميداو: 29در رديف  -
 درج ادرس دقيق خود را مشخص نمايد. داوطلب مي بايست كد و نام استان و شهرستان محل اقامت خود را : 30در رديف  -
 اين محل درج نمايد.  درو اولويت انتخابي خود را عنوان شغلي  داوطلب مي بايست كد و :31 فدر ردي -
بومي بودن يا غير بومي بودن خود را براي شغل محل انتخابي مشخص نمايند. در صورت بومي داوطلب مي بايست  :32در رديف  -

 (تكميل اين بند اجباري است).نمايد. موارد درج شده مشخص نوع بومي بودن خود را بر اساس بودن استان و شهرستان بومي و 



 1401سال استخدامي سازمان تأمين اجتماعي نام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

  9 صفحه

 مدارك و مستندات الزم:
حداكثر تا سه كتبي به ميزان  آزمون در داوطلبان نمرات تعيين از پس حسب نياز سازمان متقاضيان مدارك اينكه به توجه با
 و آگهي اين در مندرج شرايط با مغاير داوطلبان مدارك كه صورتي در لذا شد، خواهد بررسيمجوزهاي استخدامي اخذ و  برابر

 آزمون، از مرحله هر در و كرد، نخواهد ايجاد متقاضي براي حقي گونههيچ باشد، ناميثبت تقاضانامه در مندرج اطالعات همچنين
 .ندارد اعتراضي گونههيچ حق و شد خواهد حذف داوطلب نهايي، پذيرش درصورت حتي و مصاحبه اوليه، نتايج اعالم

 آزمون:  در شركت كارت دريافت نحوه و آزمون برگزاري زمان
شنبه مورخ  روز از آزمون در شركت كارت - شاهده براي 12/07/1401سه  سازمان رو بر پرينت و م ساني  ي درگاه اطالع ر

شور  شاني بهسنجش آموزش ك  راكزدر م 15/07/1401 مورخجمعه  روز در آزمونت. گرف خواهد قرار  www.sanjesh.org ن
 و مالك تعيين حوزه امتحاني بر اســاس انتخاب داوطلب در تقاضــانامه به هنگام ثبت نام خواهد بود. شــد خواهد برگزار اســتانها
 .رسيد خواهد داوطلبان آگاهي به كارت پرينت هنگام به و درج درآزمون شركت كارت برروي آزمون برگزاري محل و شروع ساعت

 داوطلبان مدارك و نبوده داوطلبان سوي از ارسالي اطالعات تاييد منزله به آزمون در شركت كارت صدور است ذكر به الزم 
 .شد خواهد بررسي آزمون اجراي از پس

 ن عبارتند از: آزمو مواد
 آزمون عمومي:

 زبان و ادبيات فارسي -1
 معارف اسالمي* -2
 زبان انگليسي ـ عمومي -3
 ـ رياضي و آمار مقدماتي4
 اطالعات عمومي، دانش اجتماعي و حقوق اساسي -5
 )Internetو  Word ،PowerPoint ،Excelهاي فنّاوري اطالعات (مهارت -6
 شناخت تأمين اجتماعي -7
 هوش و استعداد شغلي -8

 

هاي دينـي مصـرح در قـانون اساسـي جمهـوري اسـالمي ايـران، از پاسـخگويي بـه سـؤاالت معـارف اسـالمي معـاف بـوده و اقليت *
وطلـب اقليـت شـود)، ايـن درس لحـاظ نخواهـد شـد، ولـي چنانچـه داناميـده مي نمـره كـل عمـومي (كـه حيطـه عمـومي در محاسبه

اسـالمي پاسـخ دهـد، ايـن درس بـا تـأثير مثبـت در محاسـبه نمـره كـل عمـومي لحـاظ خواهـد شـد. در واقـع  ديني به سؤاالت معارف
خــام درس مــذكور، لحــاظ نمــره خــام درس مــذكور و يــك نمــره كــل بــدون لحــاظ نمــره  دو نمــره كــل عمــومي، يــك نمــره كــل بــا

 محاسبه و نمره كل باالتر مالك قرار خواهد گرفت.
 آزمون عمومي نمره منفي دارد.  *

 آزمون تخصصي:
 دفترچـه ايـن مفـاد منـدرج درعالوه برآزمون عمومي، آزمون تخصصـي حسـب مـورد در عنـوان شـغلي مربوطـه بـه شـرح  

ــدرج در همــين دفترچــه صــورت .  شــدخواهــد  انجــام ــورد نظــر من ــوان شــغلي م ــا عن ــون تخصصــي متناســب ب ــابع آزم من
 پذيرد. مي

تذكر: كليه سـواالت مـواد آزمـون عمـومي و اختصاصـي بـه صـورت چهـار گزينـه اي و داراي ضـريب مربوطـه مـي باشـند. 
 شد.ضمنا به ازاي هر پاسخ اشتباه به سواالت يك سوم نمره منفي در نظر گرفته خواهد 

 مراحل و نحوه اعالم نتيجه: 
 مراحل تعيين حد نصاب علمي و معرفي افراد جهت ساير مراحل به شرح زير صورت مي پذيرد:

 الف) تعيين داوطلبان داراي حد نصاب علمي
 معرفي داوطلبان جهت بررسي مدارك و ساير مراحل جذب، منوط به كسب حد نصاب الزم در آزمون كتبي مي باشد. 

 درصد ميانگين امتياز سه نفر برتر در هر شغل پس از اعمال ضرايب مربوطه.  50حد نصاب عبارت است از 
ــي چهــل ( ــا ارزش وزن ــان ب ــاز داوطلب ــراي دروس عمــومي و شصــت (40تبصــره: امتي ــراي دروس 60) درصــد ب ) درصــد ب

 گردد. تخصصي محاسبه مي
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 رك از بين دارندگان حد نصاب علمي برابر ظرفيت جهت بررسي مدا 3ب) معرفي ليست حداكثر 
انتخاب داوطلبان جهت بررسي مـدارك بـه ميـزان حـداكثر سـه برابـر ظرفيـت (در صـورت وجـود داوطلـب واجـد شـرايط) 

 از ميان داوطلبان داراي حد نصاب علمي در هر شغل محل با رعايت اولويت امتياز مكتسبه صورت مي پذيرد.

 فيت جهت انجام مصاحبه از بين دارندگان حد نصاب آزمون علميج) اعالم ليست حداكثر سه برابر ظر
ــر ظرفيــت در هــر شــغل محــل (در صــورت وجــود داوطلــب واجــد شــرايط) جهــت انجــام  انتخــاب داوطلبــان ســه براب
مصاحبه، صرفا از بـين داوطلبـاني كـه مـدارك آنـان بررسـي و مـورد تائيـد قـرار گرفتـه اسـت، در هـر شـغل محـل صـورت 

 پذيرد. مي

 معرفي به گزينش (انتخاب دو برابر ظرفيت)د) 
ــا وزن  پــس از برگــزاري مصــاحبه، معرفــي داوطلبــان بــه گــزينش بــر اســاس مجمــوع نمــره كــل نهــايي مكتســبه آنــان ب

درصــد) بــراي مصــاحبه و بــه تعــداد دو برابــر ظرفيــت پــذيرش  40درصــد) بــراي آزمــون كتبــي و چهــل درصــد(60شصــت (
 خواهد بود.

ــ ــذكر در صــورت مســاوي ب ــه ت ودن مجمــوع نمــرات مكتســبه داوطلبــان در آزمــون كتبــي و مصــاحبه، اولويــت معرفــي ب
 گزينش با داوطلباني خواهد بود كه نمره مكتسبه آنان در آزمون كتبي باالتر باشد.

 تذكرات: 
پذيرش نهايي موكول به تطبيق مدرك و  .كندنمي ايجاد اســتخدامي حق گونههيچون آزم در الزم نمره نصــاب حد كســب -1

شينه از  سوء پي شكي و اخذ گواهي عدم  صاحبه، گزينش، معاينات پز شامل م شرايط و موفقيت داوطلبان در مراحل بعدي 
 مراكز ذيصالح خواهد بود.

چند برابر ظرفيت با توجه به اينكه مدارك متقاضــيان حســب نياز ســازمان پس از تعيين نمرات داوطلبان در آزمون كتبي تا  -2
استخدامي تعيين شده اخذ و بررسي خواهد شد، لذا در صورتي كه مدارك داوطلبان مغاير با شرايط مندرج در اين دفترچه و 
همچنين اطالعات مندرج در تقاضــانامه ثبت نامي باشــد، هيچگونه حقي براي متقاضــي ايجاد نخواهد كرد. و در هر مرحله از 

 ه، مصاحبه و حتي در صورت پذيرش نهايي داوطلب حذف خواهد شد و حق هيچگونه اعتراضي ندارد.آزمون، اعالم نتايج اولي
ستندات و مدارك مورد نياز را  -3 ستخدامي مكلفند م صورت قرار گرفتن در فهرست چند برابر ظرفيت مجوزهاي ا داوطلبان در 

 عالم خواهد شد.قبل از مصاحبه استخدامي كه متعاقبا از سوي سازمان تامين اجتماعي ا
كه  يدر صورت بر عهده داوطلب خواهد بود. دفترچه متن در شده اعالم شرايط و ضوابط دقيق رعايت عدم از ناشي مسئوليت -4

به اثبات برســد از ادامه مراحل  دفترچه راهنماي ثبت ناماســتخدام و بعد از آن، خالف موارد مندرج در  نيمراحل ح هيدر كل
 ياسـتخدام و ارائه مدارك خالف واقع، ط طيشـرا تيو در صـورت اشـتغال به كار، به علت عدم رعا يريآزمون داوطلب جلوگ

ضمنا در خصوص مقطع و رشته تحص يابالغ كتب شد.   هينام و ارا در مرحله ثبت ياظهار متقاض يليلغو قرارداد/اخراج خواهد 
 عمل است. يآزمون مبنا طيمنطبق با شرا يليمدرك تحص

ــماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه به كارگيري ميداوطلبان  -5 ــالمت جس ــوند را جذب و بكارگيري مي بايســت س ش
 داشته باشند. 

 وجه واريزي بابت ثبت نام تحت هيچ عنوان عودت داده نخواهد شد. -6
 يند.موكول ننماداوطلبان گرامي جهت سهولت در فرايند ثبت نام بهتر است ثبت نام خود را به روزهاي آخر  -7
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 1401و مواد امتحاني آزمون استخدامي سازمان تأمين اجتماعي سال  عناوين شغليكد و  ـ1جدول شماره 
 آزمون مواد كد و عنوان شغلي
 كارشناس حقوقي 

 )139(كد
اداري ـ حقوق جزاي اختصاصي (جرايم عليه اموال) ـ مجموعه دروس (حقوق مدني ـ حقوق تجارت ـ حقوق 

 آيين دادرسي مدني ـ قانون تأمين اجتماعي ـ قانون كار)
 دندانپزشك 

 )2439(كد
مجموعه دروس (جراحي فك و صورت ـ ترميمي دندان ـ دندانپزشكي كودكان ـ ارتودنسي ـ راديولوژي ـ 

 ـ پريو ـ پروتزهاي دنداني ـ پاتولوژي)   هاي دهان، فك و صورت ـ درمان ريشهتشخيص و بيماري
 پرستار   
 )2462(كد

ـ روانـ مراقبت 4تا  1مجموعه دروس (پرستاري داخلي و جراحي  ـ مديريت ـ بهداشت هاي ويژه  ـ كودكان  پرستاري 
 جامعه ـ مادران و نوزادان)

 ماما 
 )2467(كد

 زنان و ناباروري ـ بهداشت مادر و كودك ـ نوزادان)هاي ـ بيماري 4تا  1مجموعه دروس (بارداري و زايمان 

 كارشناس اتاق عمل 
 )2468(كد

مجموعه دروس (آشنايي با وسايل و تجهيزات اتاق عمل عمومي و تخصصي ـ اصول و فنون فرد اسكراب و 
، ددو غ سيار ـ اصول مراقبت در اتاق بهبودي ـ تكنولوژي جراحي عمومي و اختصاصي و الپاروسكوپي (گوارش

 )... و ، ترميمي، گوش و حلق و بينيمغز و اعصابزنان و اطفال، ارتوپدي، 

 كارشناس بهداشت محيط 
 )2476(كد

مجموعه دروس (تكنولوژي آب و فاضالب ـ آلودگي هوا و كنترل آن ـ مواد زائد جامد ـ كليات بهداشت محيط 
كنترل بهداشتي اماكن بهداشت مسكن و اماكن عمومي، ها، كنندهكاربرد گندزداها و پاكت، ظ(بهداشت پرتوها و حفا

 مواد غذايي، مبارزه با ناقلين))تهيه و توزيع و نگهداري 

اي كارشناس بهداشت حرفه
 )2478(كد

هاي حرارتي، روشنايي و بهداشت پرتوها آور فيزيكي محيط كار (صدا و ارتعاش، تنشمجموعه دروس (عوامل زيان
شناسي شغلي ـ ايمني در محيط كار هاي ناشي از كار ـ سمفاكتورهاي انساني ـ بيماريدر محيط كار) ـ مهندسي 

 هاي هوا)برداري و ارزشيابي نمونهـ ارزيابي و مديريت ريسك ـ مباني نمونه
 كارشناس پرتوشناسي 

 )2485(كد
هاي راديوگرافي ـ مواد تكنيكمجموعه دروس (فيزيك راديولوژي تشخيصي ـ فيزيك پرتوها ـ راديوبيولوژي و حفاظت ـ 

 حاجب ـ ثبت و نمايش تصوير)
كارشناس  آزمايشگاه 

 تشخيص طبي 
 )2487(كد

مجموعه دروس (بيوشيمي باليني ـ ميكروبيولوژي (باكتري، انگل، قارچ، ويروس) ـ هماتولوژي و بانك خون ـ 
 ايمونولوژي و سرولوژي ـ كنترل كيفي در آزمايشگاه)

پرتودرماني كارشناس  
  (راديوتراپي)

 )2489(كد

ريزي هاي راديوتراپي ـ اصول محاسبات و برنامهمجموعه دروس (فيزيك تشعشع و مواد راديواكتيو ـ دستگاه
 هاي راديوتراپي)در راديوتراپي ـ راديوبيولوژي و حفاظت در برابر پرتو ـ مولدينگ ـ تكنيك

 سنجي كارشناس بينايي
 )2497(كد

هاي تماسي) ـ اُپتومتري كودكان ـ ُاپتومتري افراد مسن ـ ُاپتومتري ديد س (اُپتومتري عمومي ـ عدسيمجموعه درو
 دوچشمي ـ عينك طبي)

كارشناس تجهيزات پزشكي 
 )2502(كد

ـ فيزيك پزشكي و اي بر مهندسي پزشكي زيستي مجموعه دروس (زبان تخصصي مهندسي پزشكي ـ مقدمه
و  هاي پزشكيتجهيزات عمومي بيمارستاني و كلينيك ـايمني و استانداردهاي عمومي بيمارستاني  ،حفاظت

فنّاوري اطالعات ـ حسگرهاي زيستي و تصويرگري پزشكي  ،هاي راديولوژيـ اصول سيستم اصول نگهداري آنها
 ))1(پزشكي 

كارشناس توانبخشي 
 فيزيكي (فيزيوتراپي) 

 )2503(كد

درماني (مباحث عمومي و تخصصي) ـ بيومكانيك و كينزيولوژي ـ فيزيوتراپي كتروتراپي ـ تمرينمجموعه دروس (ال
 هاي داخلي، روماتيسمي و اعصاب))ها (ارتوپدي، بيماريدر بيماري

 پزشك عمومي 
 )2504(كد

هاي بيماريـ  جراحي عمومي و زنان و زايمانـ  هاي داخلي، عفوني، روانپزشكي(بيماريمجموعه دروس 
 هاي واگير و غيرواگير)اپيدميولوژي و كنترل بيماريـ  آمار حياتي و اصول اپيدميولوژيـ  كودكان
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 1401و مواد امتحاني آزمون استخدامي سازمان تأمين اجتماعي سال  عناوين شغليكد و  ـ1جدول شماره ادامه 
 آزمون مواد كد و عنوان شغلي
 كارشناس هوشبري 

 )2505(كد
هاي داخلي و جراحي (بيماري شناسي) ـ بيماري4و  3، 2، 1هاي بيهوشي (بيهوشي مجموعه دروس (اصول و روش

 هاي ويژه)مراقبتاصول ـ فارماكولوژي (داروشناسي پايه و اختصاصي) ـ  )2و  1
 مددكار بهداشتي و درماني

 )2537(كد
ـ آسيبهاي جامعه(مباني و نظريه مجموعه دروس ـ مددكاري اجتماعي  ـ مباني توانبخشي  شناسي اجتماعي)شناسي 

 داروساز 
 )3035(كد

 ها ـ فارماكولوژي ـ فارماكوگنوزي ـ فارماسيوتيكس)مجموعه دروس (دارودرماني بيماري

 كارشناس امور اداري 
 )3111(كد

آن در مديريت ـ اصول مديريت ـ مديريت منابع انساني و رفتار مجموعه دروس (روش تحقيق ـ آمار و كاربرد 
 سازماني ـ حقوق اداري ـ قانون كار ـ قانون تأمين اجتماعي)

 كارشناس امور مالي
 )3133(كد

شده ـ اقتصاد خرد و كالن ـ حسابداري دولتي و مجموعه دروس (حسابداري مالي ـ حسابداري بهاي تمام
 )بودجه ـ حسابداري مالياتي

 كارشناس تغذيه 
 )3154(كد

هاي ناشي از سوءتغذيه هاي مختلف زندگي ـ بيماريدرماني ـ تغذيه در دورانمجموعه دروس (تغذيه اساسي ـ رژيم
 ـ بررسي وضعيت تغذيه)

 كارشناس فنّاوري اطالعات
 )3183(كد

 A+افزار ـ ها ـ مهندسي نرمهها ـ پايگاه دادها و الگوريتمهاي عامل ـ ساختمان دادهمجموعه دروس (سيستم

 )Network+ـ  Security+ ـ
 اي كارشناس امور بيمه

 )3278(كد
هاي مديريت ـ رفتار سازماني و منابع انساني ـ اصول و كليات بيمه ـ حقوق بيمه و مجموعه دروس (اصول و تئوري

 هاي تأمين اجتماعي)قوانين و مقررات بيمه
 كارشناس آمار و اطالعات 

 )13550(كد
گيري) ـ آمار نظري هاي آماري، رگرسيون و نمونهـ آمار كاربردي (روش 2و  1مجموعه دروس (رياضي عمومي 

 ))2و  1(احتمال و كاربرد آن، آمار رياضي 
 يست زفي
 )15444(كد

 ـ دُزيمتري)ـ راديوبيولوژي پايه و باليني ـ حفاظت   2ـ فيزيك راديوتراپي  1فيزيك راديوتراپي مجموعه دروس (

 كارشناس پذيرش 
 و مدارك پزشكي 

 )15445(كد

رساني پزشكي ـ اصطالحات ها ـ مدارك پزشكي ـ آمار بيمارستاني ـ اطالعمجموعه دروس (كدگذاري بيماري
 پزشكي ـ كليات پزشكي)

ول ئكارشناس مس
  آزمايشگاه

 )15447(كد

مجموعه دروس (بيوشيمي باليني ـ انگل ـ قارچ ـ ويروس ـ باكتري ـ هماتولوژي و بانك خون ـ ايمونولوژي و 
 )ـ كنترل كيفي و مديريت آزمايشگاهسرولوژي 

 *** آزمون تخصصي در كليه عناوين شغلي، نمره منفي دارد.

)، پزشك متخصص 3007ك متخصص اطفال (كد شغلي )، پزش3006متقاضيان عناوين شغلي پزشك متخصص ارتوپدي (كد شغلي  ****
)، پزشك 3015)، پزشك متخصص جراحي عمومي (كد شغلي 3014)، پزشك متخصص پاتولوژي (كد شغلي 3012بيهوشي (كد شغلي 

)، پزشك متخصص داخلي (كد شغلي 3017)، پزشك متخصص چشم (كد شغلي 3016متخصص جراحي مغز و اعصاب (كد شغلي 
)، پزشك متخصص عفوني 3022)، پزشك متخصص زنان و زايمان (كد شغلي 3020صص راديولوژي (كد شغلي )، پزشك متخ3018

)، پزشك 13553)، پزشك متخصص طب اورژانس (كد شغلي 3024)، پزشك متخصص قلب و عروق (كد شغلي 3023(كد شغلي 
)، پزشك متخصص داخلي مغز و 13560)، پزشك متخصص گوش و حلق و بيني (كد شغلي 13554متخصص اورولوژي (كد شغلي 

) و پزشك متخصص توانبخشي و طب 15448)، پزشك متخصص پوست و مو (كد شغلي 15446اعصاب (نورولوژيست) (كد شغلي 
 ) از آزمون عمومي و تخصصي معاف هستند و فقط مصاحبه خواهند داشت.15449فيزيكي (كد شغلي 
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 هاشهرستانو  هااستان كد و نام -2شماره  جدول
 كد و نام استان  وكد شهرستان نام

ـــهر( ـــكو(1001آذرش ـــتــان1006)، اهر(1005)، اس ــاد()، بس )، 1016()، چــاراويمــاق1014)، جلفــا(1012)، تبريز(1010()، بنــاب1009آب
)، 1036()، ميانه1032ملكان()، 1029)، مرند(1028)، مراغه(1026)، كليبر(1023شير()، عجب1021)، شبستر(1017()، سراب1025خداآفرين(

 10 شرقيآذربايجان ).1007) و هوراند ( 1041)، هشترود(1040()، هريس1038ورزقان(

يه يه1104(اروم باروق1106()، اشـــنو كان(1136()،  ـــت(1109)، بو لدش كاب(1113)، پيرانشـــهر(1111)، پ لدران(1115)، ت چا پاره(1117)،  چاي  ،(1119 ،(
ــت1123)، خوي(1137(چهاربرج ــردش ـلماس1124()، س ـاهين1127()، سـ ــوط(1129دژ()، شـ ) و 1138()، مياندوآب1135)، مهاباد(1133)، ماكو(1131)، ش

 11 غربيآذربايجان ).1140(نقده

 )،1213)، كوثر(1201)، سرعين(1211()، خلخال1208آباد()، پارس1205سوار()، بيله1214)، انگوت(1206()، اصالندوز1202(اردبيل
12 اردبيل ).1225) و نير(1222()، نمين1219شهر()، مشگين1215(گرمي
ـــتان(1302(وبيدگلآران ـــفهان(1304)، اردس ـــت1312()، برخوار1310)، اص )، 1306()، جرقويه1314(وكرون)، تيران1325()، بويين مياندش

)، 1322شــهروميمه()، شــاهين1320()، ســميرم1321دهاقان()، 1340)، خوروبيابانك(1318)، خوانســار(1317شــهر()، خميني1316چادگان(
)، 1336()، لنجان1334)، گلپايگان(1309()، كوهپايه1332()، كاشــان1329()، فالورجان1327)، فريدونشــهر(1326)، فريدن(1324شــهرضــا(

 ).1308() و هرند1305()، ورزنه1345)، نطنز(1342آباد()، نجف1341)، نائين(1338مباركه(
13 اصفهان

40 الـبرز ).4010) و نظرآباد(4008)، كرج(4012()، فرديس4005)، طالقان(4003)، ساوجبالغ(4002)، چهارباغ(4007اشتهارد(
ــهر()، دره1404)، چوار(1408()، بدره1407)، ايوان(1405()، ايالم1403آبدانان( ــيروان(1412()، دهلران1410ش )، 1415()، چرداول1414)، س

14 ايالم ).1416() و هليالن1418()، مهران1419ملكشاهي(
ـلويه1518)، ديلم(1516)، دير(1514)، دشـــتي(1511()، دشـــتســـتان1506)، جم(1504()، تنگســـتان1502بوشـــهر( ) و 1520()، كنگان1519()، عســ

15 بوشهر ).1522(گناوه
)، 1612كريم()، رباط1609)، دماوند(1607)، تهران(1633)، پيشــوا(1643()، پرديس1604)، پاكدشــت(1610)، بهارســتان(1602اســالمشــهر(

16 تهران ).1636() و ورامين1625)، مالرد(1635()، قرچك1623)، قدس(1627)، فيروزكوه(1624)، شهريار(1622()، شميرانات1615(ري
خانميرزا1706()، بن1705()، بروجن1701(اردل مان1715()،  ـا ــ ـــان1709شـــهركرد()، 1707()، س فارس يار(1712)، كوهرنگ(1710()،  ) و 1713)، ك

17 بختياريو  چهارمحال ).1717(لردگان
)، 1825)، طبس (1808)، ســـربيشـــه(1807)، ســـرايان(1813)، زيركوه(1805)، درميان(1801)، خوســـف(1802)، بيرجند(1810بشـــرويه(
18 جنوبي خراسان ).1818() و نهبندان1815)، قائنات(1811(فردوس
)، 1922(حيدريه)، تربت1916جام()، تربت1915)،صــالح آباد(1909)، تايباد(1906)، بينالود(1905)، بردســكن(1901)، بجســتان(1908باخرز(

ــاد()، خليــل1928)، چنــاران(1926)، جوين(1923جغتــاي( ــــاب(1934()، خواف1930آب )، 1937)، درگز(1942)، داورزن(1941)، خوش
ـــتخوار( ـــبزوار(1663)، زبرخان(1920)، زاوه(1940رش ـــرخس(1945)، س ـــتمد(1947)، س ـــش )، 1912)، فيروزه(1949)، فريمان(1944)، ش

چان( ـــمر(1951قو كاش ـــرخ(1955)، كالت(1953)،  هار(1975)، كوهس باد(1927)، گلب نا هد(1957)، گ ـــ مه1960)، مش ) و 1962والت()، 
 ).1965نيشابور(

19 رضوي خراسان

20 شمالي خراسان ).2016وسملقان() و مانه2017)، گرمه(2013)، فاروج(2011()، شيروان2003()، رازوجرگالن2008)، جاجرم(2005بجنورد()، 2002اسفراين(
شك(2107)، انديكا(2104)، اميديه(2121)، آغاجاري(2102آبادان( )، 2110)، باوي(2117ملك()، باغ2115)، ايذه(2112)، اهواز(2109)، انديم

ـــهر( ماهش ندر هان(2120ب يه2124)، بهب يد ـــهر(2111()، حم پارت2125)، خرمش گان()، دشــــت2129)، دزفول(2113()، دز )، 2131آزاد
شادگان(2134)، رامهرمز(2132رامشير( شوش2135)،  شوشتر(2138()،  )، 2144)، اللي(2142)، گتوند(2168)، كرخه(2166)، كارون(2140)، 

 ).2151) و هويزه(2150)، هنديجان(2148)، هفتگل(2146(مسجدسليمان
21 خوزستان

22 زنجان ).2216(نشان) و ماه2214)، طارم(2201)، سلطانيه(2212()، زنجان2209)، خرمدره(2208()، خدابنده2204)، ايجرود(2202ابهر(
23 سمنان ).2308) و ميامي(2313مهدي شهر()، 2311)، گرمسار(2307)، شاهرود(2304)، سمنان(2303)، سرخه(2302()، دامغان2309آرادان(
)، 2414()،  زابل2458)، راســـك(2411)،  دلگان(2405)، دشـــتياري(2408()، خاش2406)، چابهار(2409)، تفتان(2403)، ايرانشـــهر(2402بمپور (
)2432()، زرآباد2418(زاهدان

4
سراوان(2422زهك() سرباز(2425)،  سوران(2429)،  سيب  صرقند(2437)، فنوج(2430)،  )، 2433)، كنارك(2438)، ق

)2439()، الشار2424گلشن(
2((
24 و بلوچستان سيستان ).2435) و هيرمند(2448)، هامون(2446)، نيمروز(2440شهر()، نيك2419)، ميرجاوه(2416مهرستان()

)، 2515)، جهرم(2510پاسارگاد())2527()، بيضا2509بوانات())2573(بختگان))2552()، اوز2507)، اقليد(2504)، استهبان(2502()، ارسنجان2501آباده(
مه( يد()، خرم2581خرا )2512()، خفر2516ب

25،(
قان2524)، رســـتم(2522()، داراب2519خنج() )2533()، زر

بيضا
يدان2526دشـــت(زرين) )، 2528()، ســـپ

)2508(سرچهان
 خرم

ستان() شيراز(2531سرو شبند(2536)،  سا(2538)، فرا )، 2535)، كوار(2551)، كازرون(2546)، قيروكارزين(2543)، فيروزآباد(2541)، ف
 ).2576ريز() و ني2571)، مهر(2568()، ممسني2565)، مرودشت(2561)، المرد(2558)، الرستان(2557)، گراش(2548(چناركوه

25 فارس

26 قزوين ).2619() و قزوين2614()، تاكستان2610زهرا( )، بوئين2604)، البرز(2606)، آوج(2602آبيك(
27 قم ))2705() و كهك2704(قم))2701(جعفرآباد

نه( جار(2802با ندره2809)، دهگالن(2807)، بي باد(2812()، ديوا ندج2817)، ســـقز(2814)، ســـروآ ياران(2822()، قروه2819()، ســـن كام ) و 2823)، 
28 كردستان ).2827(مريوان

يه( نار(2901ارزوئ فت2915)، ا با ـــير( )،2903()،  فت(2908)، بم(2905بردس جان(2914)، راور(2902)، رابر(2912)، جير ـــن )، 2918)، رفس
ـــيرجان2924)، زرند(2923)، ريگان(2921رودبارجنوب( ـــهربابك(2927()، س باد(2929)، ش فارياب(2932)، عنبرآ )، 2907)، فهرج(2943)، 

29 كرمان ).2909) و نرماشير(2946ن()، منوجا2944()، كهنوج2942)، كوهبنان(2940()، كرمان2934گنج(قلعه
ـــالم بادغرباس پاوه3002(آ جاني(3004()،  با با ـــر(3011)، داالهو(3009)، جوانرود(3007)، ثالث  پل3013)، روانس ـــر هاب( )، س )، 3014ذ

30 كرمانشاه ).3029() و هرسين3027()، گيالنغرب3025)، كنگاور(3024)، كرمانشاه(3020()، قصرشيرين3018)، صحنه(3016سنقر(
ــــت( ــــاران3114()، كهگيلويــه3108)، دنــا(3110)، چرام(3105)، بهمئي(3103)، بويراحمــد(3115بــاش ) و 3113()، لنــده3116()، گچس

)3102(مارگون
31

31 و بويراحمد كهگيلويه )
ـــهر( ندرگز(3203قال()، آق3202آزادش يان(3208()، تركمن3205)، ب باد كتول()، علي3210)، رام له3213كردكوي( )،3212آ )، 3215()، كال

32 گلستان ).3223() و مينودشت3221)، مراوه تپه(3219()، گنبدكاووس3207)، گميشان(3217()، گرگان3222گاليكش(
)، 3319)، رودبار(3315)، رضــوانشــهر(3313)، رشــت(3309)، خمام(3307)، بندرانزلي(3306)، املش(3304(اشــرفيه)، آســتانه3302آســتارا(

) و 3341)، لنگرود(3338()، الهيجان3336()، فومن3334()، طوالش3329ســـرا()، صـــومعه3327()، شـــفت3325)، ســـياهكل(3323رودســـر(
33 گيالن ).3343(ماسال
ــا( گودرز(3402ازن ي ل جرد(3405)، ا برو تر(3407)،  خ پلــد ني3408)،  گ چ خرم3418()،  ــاد()،  لفــان3413آب )، 3417)، دورود(3415()، د

34 لرستان ).3427) و كوهدشت(3422()، سلسله3424رومشكان(
)، 3527)، ســاري(3523)، رامســر(3522()، چالوس3520)، جويبار(3517)، تنكابن(3513)، بهشــهر(3512)، بابلســر(3509)، بابل(3503آمل(

)، 3521()، كالردشــت3534شــهر()، قائم3532)، فريدونكنار(3516آباد()، عباس3533()، ســيمرغ3529شــمالي( )، ســوادكوه3530(ســوادكوه
35 مازندران ).3545) و نوشهر(3543)، نور(3539)، نكاء(3528)، مياندورود(3538)، محمودآباد(3536گلوگاه(
 )،3617)، شــازند(3613)، ســاوه(3612)، زرنديه(3610)، دليجان(3609)، خنداب(3607()، خمين3605()، تفرش3603)، آشــتيان(3602(اراك

36 مركزي ).3620) و محالت(3618)، كميجان(3604فراهان(
شاگرد(3705)، بستك(3702ابوموسي( )، 3720آباد()، حاجي3717()، جاسك3714)، پارسيان(3712)، بندرلنگه(3709)، بندرعباس(3715)، ب

37 هرمزگان ).3734) و ميناب(3730()، قشم3728)، سيريك(3726()، رودان3722خمير(
باد( هار(3801اســــدآ كان(3804)، ب ـــر فامنين(3809(رزن)3)3808()، درگزين3806)، تويس نگ3822)،  )، 3816)، مالير(3812()، كبودرآه

همدان ).3823() و همدان3820نهاوند( 38
ـــكذر3905)، اردكان(3902ابركوه( ـــت(3910)، خاتم(3908()، تفت3906)، بهاباد(3907بافق())3913()، اش )، 3917)، مهريز(3911)، مروس
39 يزد ).3920) و يزد(3918ميبد(

شور مي سنامه، اخذ مدرك و يا اقامت آنان خارج از ك شنا صدور  شد كد داوطلباني كه محل: تولد،  ضانامه  9999با را در بندهاي مربوط در تقا
41 خارج از كشور نام درج نمايند.ثبت
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 شرقي آذربايجاناداره كل استان  - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

-شرقي آذربايجان كارشناس امور اداري 10001
 - - - - - - 1 مرد 1 -تركمنچاي

-شرقي آذربايجان كارشناس امور اداري 10002
 - - - - - - 1 مرد 1 -هريس

  باشد:ميهاي زير يكسان شرايط احراز تحصيلي شغل محل
10001 ،10002 

 شرايط احراز تحصيلي:
: 31034 -: مديريت امور فرهنگي (ليسانس)31029 -: مديريت اجرايي (فوق ليسانس)31021 -: حقوق (ليسانس، فوق ليسانس)30417 -: امار (ليسانس)30018

: 31065 -: مديريت دولتي كليه گرايش ها (فوق ليسانس)31052 -انس): مديريت دولتي (ليس31051 -: مديريت بيمه (ليسانس)31035 -مديريت بازرگاني (ليسانس)
: مديريت بازرگاني 31928 -: حقوق عمومي (فوق ليسانس)31686 -: (فوق ليسانس)31679 -: معارف اسالمي و مديريت (ليسانس)31125 -مديريت صنعتي (ليسانس)

: مديريت 32420 -: مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)32311 -(فوق ليسانس): حقوق دادرسي اداري 32309 -گرايش مديريت تحول (فوق ليسانس)
: مديريت صنعتي گرايش 32470 -ژيك (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري (فوق ليسانس)

: مديريت 32915 -: مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش (فوق ليسانس)32717 -: مديريت كسب و كار (ليسانس)32545 -)مديريت عملكرد (فوق ليسانس
 -: كارشناس حرفه اي مديريت كسب و كار (ليسانس)33097 -: اموزش و بهسازي منابع انساني (فوق ليسانس)32978 -دولتي و سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)

: مديريت 33363 -: مديريت منابع انساني كليه ي گرايش ها (فوق ليسانس)33257 -مديريت سازمانهاي دولتي (منابع انساني و روابط كار ) (فوق ليسانس) :33165
MBA (فوق ليسانس) فناوري اطالعات گرايش  : مديريت33411 -: مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني (فوق ليسانس)33397 -گرايش استراتژي

گذاري : مديريت سياست33423 -هاي اطالعاتي پيشرفته (فوق ليسانس): مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم33412 -مديريت منابع اطالعاتي (فوق ليسانس)
: كارافريني گرايش بخش عمومي (فوق 33795 -گرايش مديريت توسعه سازماني و منابع انساني (فوق ليسانس) MBA: مديريت 33749 -عمومي (فوق ليسانس)

: معارف اسالمي و مديريت همه گرايش ها 34469 -: كارشناس حرفه اي حقوق اداري (ليسانس)33988 -: كارافريني گرايش سازماني (فوق ليسانس)33797 -ليسانس)
: مديريت كسب كار گرايش 34705 -ت اطالعات و ارتباطات (ليسانس): مديري34534 -: كارشناسي حرفه اي مديريت رفاه اجتماعي (ليسانس)34472 -(فوق ليسانس)

هاي اطالعاتي مديريت) (فوق (سيستم MBA: مديريت 34889 -ها) (ليسانس): كارشناسي حرفه اي مديريت بيمه (كليه گرايش34888 -استراتژي (فوق ليسانس)
 اطالعات) (فوق ليسانس) هاي اطالعاتي و فناوري: مديريت كسب و كار (سيستم34890 -ليسانس)

-شرقي آذربايجانكارشناس امور بيمه اي 10003
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -اذرشهر

 شرايط اختصاصي:
اي حسابداري اقتصاد، آمار، كارشناسي حرفههاي هاي حقوق حسابداري و رياضي مشروط به دارا بودن مدرك كارشناسي در رشتهپذيرش در مقطع كارشناسي ارشد رشته

اي اي حقوق بيمه، كارشناسي حرفهاي حقوق اداري، كارشناسي حرفههاي حسابداري دولتي، حسابرسي، حسابداري مالي، حسابداري مالياتي)، كارشناسي حرفه(گرايش
اي مديريت كسب و كار، مديريت اي مديريت رفاه اجتماعي، كارشناسي حرفهرشناسي حرفهها)، كااي مديريت بيمه (كليه گرايشمديريت بازاريابي بيمه، كارشناسي حرفه

 بازرگاني، مديريت بيمه، مديريت دولتي، مديريت صنعتي، مديريت كسب و كار، مديريت مالي، است.

-شرقي آذربايجانكارشناس امور بيمه اي 10004
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -اسكو

-شرقي آذربايجانكارشناس امور بيمه اي 10005
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -اهر

-شرقي آذربايجانكارشناس امور بيمه اي 10006
 - - - - 1 زن/مرد 2 زن/مرد 3 -بستان اباد

-شرقي آذربايجانكارشناس امور بيمه اي 10007
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -بناب

-شرقي آذربايجانكارشناس امور بيمه اي 10008
 2 زن/مرد 3 زن/مرد 8 زن/مرد 13 زن/مرد 26 -تبريز

-شرقي آذربايجانكارشناس امور بيمه اي 10009
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -تركمنچاي

-شرقي آذربايجانكارشناس امور بيمه اي 10010
 - - - - 1 زن/مرد 2 زن/مرد 3 -جلفا

-شرقي آذربايجانكارشناس امور بيمه اي 10011
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -سراب

-شرقي آذربايجانكارشناس امور بيمه اي 10012
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 -شبستر



 1401سال استخدامي سازمان تأمين اجتماعي نام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 15صفحه 

 شرقي آذربايجاناداره كل استان  - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

-شرقي آذربايجانكارشناس امور بيمه اي 10013
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -صوفيان

-شرقي آذربايجانكارشناس امور بيمه اي 10014
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -كليبر

-شرقي آذربايجانكارشناس امور بيمه اي 10015
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -ممقان

-شرقي آذربايجانكارشناس امور بيمه اي 10016
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -ميانه

-شرقي آذربايجانكارشناس امور بيمه اي 10017
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -هادي شهر

-شرقي آذربايجانكارشناس امور بيمه اي 10018
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -هريس

-شرقي آذربايجانكارشناس امور بيمه اي 10019
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -ورزقان

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10003 ،10004 ،10005 ،10006 ،10007 ،10008 ،10009 ،10010 ،10011 ،10012 ،10013 ،10014 ،10015 ،10016 ،10017 ،10018 ،10019 

 شرايط احراز تحصيلي:
: توسعه اقتصادي و 30308 -: برنامه ريزي رفاه اجتماعي (فوق ليسانس)30160 -: اقتصاد (ليسانس)30063 -: امار بيمه (فوق ليسانس)30021 -: امار (ليسانس)30018

: حقوق خصوصي (فوق 30431 -: حقوق (فوق ليسانس)30417 -: حسابرسي (فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (فوق ليسانس)30408 -برنامه ريزي (فوق ليسانس)
: 31021 -: علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي (فوق ليسانس)30747 -: علوم اقتصادي گرايش اقتصاد نظري (فوق ليسانس)30745 -ليسانس)

: مديريت دولتي 31052 -: مديريت دولتي (ليسانس)31051 -: مديريت بيمه (ليسانس)31035 -: مديريت بازرگاني (ليسانس)31034 -مديريت اجرايي (فوق ليسانس)
: 31920 -: حقوق عمومي (فوق ليسانس)31686 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: مديريت صنعتي (ليسانس)31065 -كليه گرايش ها (فوق ليسانس)

: مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول 31928 -ريت تكنولوژي (فوق ليسانس): مدي31922 -مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيكي (فوق ليسانس)
: رياضي كاربردي (فوق 32217 -: مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه (فوق ليسانس)32051 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -(فوق ليسانس)

 -اقتصادي (فوق ليسانس) -: حقوق مالي32317 -: مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)32311 -: حقوق دادرسي اداري (فوق ليسانس)32309 -ليسانس)
: مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد 32470 -ژيك (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -: حسابداري مديريت (فوق ليسانس)32428

: سياست گذاري عمومي (فوق 32567 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه (فوق ليسانس)32549 -: مديريت كسب و كار (ليسانس)32545 -(فوق ليسانس)
: رياضيات و 32820 -گرايش اقتصاد مديريت (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32714 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713 -ليسانس)
: علوم 33012 -: مديريت دولتي و سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)32915 -: امار گرايش امار اجتماعي و اقتصادي (فوق ليسانس)32901 -(فوق ليسانس)كاربردها 

كارشناس حرفه اي  :33158 -: كارشناس حرفه اي حسابداري (حسابداري دولتي) (ليسانس)33157 -اقتصادي گرايش برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي (فوق ليسانس)
گرايش مديريت عمليات (فوق  MBA: مديريت 33347 -: كارشناس حرفه اي حسابداري (حسابرسي) (ليسانس)33159 -حسابداري (حسابداري مالي) (ليسانس)

: كارشناسي حرفه اي 33359 -(ليسانس): كارشناسي حرفه اي مديريت بازاريابي بيمه 33358 -: مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)33355 -ليسانس)
: مديريت كسب و كار گرايش رفتار 33397 -: امار اقتصادي (فوق ليسانس)33364 -گرايش استراتژي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 33363 -حقوق بيمه (ليسانس)

: مديريت فناوري اطالعات گرايش 33412 -اطالعاتي (فوق ليسانس): مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت منابع 33411 -سازماني و منابع انساني (فوق ليسانس)
: 33661 -: مديريت خدمات اجتماعي (فوق ليسانس)33631 -: مديريت سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)33417 -هاي اطالعاتي پيشرفته (فوق ليسانس)سيستم

: مديريت 33734 -(مديريت توسعه سازماني و منابع انساني) (فوق ليسانس)MBA : مديريت33732 -) گرايش مديريت بازاريابي (فوق ليسانس)MBAمديريت (
 -: كارافريني گرايش توسعه (فوق ليسانس)33796 -: كارافريني گرايش بخش عمومي (فوق ليسانس)33795 -صنعتي(مديريت كيفيت و بهره وري) (فوق ليسانس)

: حسابداري بخش 33985 -مديريت سازمان هاي دولتي گرايش منابع انساني و روابط كار (فوق ليسانس) :33848 -: كارافريني گرايش سازماني (فوق ليسانس)33797
 -: علوم قضائي (فوق ليسانس)33989 -: كارشناس حرفه اي حقوق اداري (ليسانس)33988 -: حقوق شركتهاي تجاري (فوق ليسانس)33987 -عمومي (فوق ليسانس)

: مديريت كسب و كار 34352 -: كارافريني گرايش كسب و كار الكترونيكي (فوق ليسانس)34318 -ار جديد (فوق ليسانس): كارافريني گرايش كسب و ك34317
: كارشناسي حرفه اي مديريت رفاه 34472 -: مديريت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس)34404 -: حقوق مالي (فوق ليسانس)34403 -(استراتژِي) (فوق ليسانس)

: 34672 -)ليسانس فوق) (مالي مديريت( بازرگاني مديريت: 34643 -)ليسانس( مالياتي حسابداري –: كارشناس حرفه اي حسابداري 34528 -يسانس)اجتماعي (ل
: كارشناسي حرفه اي مديريت 34888 -: كارشناسي حرفه اي مديريت كسب و كار (ليسانس)34679 -مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي اقتصادي (فوق ليسانس)

هاي اطالعاتي و و كار (سيستم : مديريت كسب34890 -هاي اطالعاتي مديريت) (فوق ليسانس)(سيستم MBA: مديريت 34889 -ها) (ليسانس)بيمه (كليه گرايش
: علوم قضائي (حقوق خصوصي) 34893 -: علوم قضائي (حقوق تجارت) (فوق ليسانس)34892 -: آمار اجتماعي (فوق ليسانس)34891 -فناوري اطالعات) (فوق ليسانس)

: مديريت 34896 -ها) (فوق ليسانس)ناميك سيستم(مديريت دي MBA: مديريت 34895 -: علوم قضائي (حقوق عمومي) (فوق ليسانس)34894 -(فوق ليسانس)
MBA (فوق ليسانس) (كارآفريني)- مديريت كسب و كار (عمليات زنجيره تامين) 34898 -: مديريت فناوري اطالعات (هوشمندي كسب و كار) (فوق ليسانس)34897 :

: كارآفريني (آموزش و ترويج كارآفريني) 34901 -) (فوق ليسانس)MBAريني (: كارآف34900 -: مديريت كسب و كار (فناوري) (فوق ليسانس)34899 -(فوق ليسانس)
 : كارآفريني (فناوري اطالعات) (فوق ليسانس)34906 -: كارآفريني (فناوري) (فوق ليسانس)34905 -(فوق ليسانس)



 1401سال استخدامي سازمان تأمين اجتماعي نام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 16صفحه 

 شرقي آذربايجاناداره كل استان  - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل لمح

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

 كارشناس امور مالي 10020
-شرقي آذربايجان
 -اهر

 - - - - - - 1 مرد 1

 كارشناس امور مالي 10021
-شرقي آذربايجان

 -ايلخچي
 - - - - - - 1 مرد 1

 كارشناس امور مالي 10022
-شرقي آذربايجان
 -مرند

 - - - - - - 1 مرد 1

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10020 ،10021 ،10022 

 شرايط احراز تحصيلي:
: حسابداري دولتي 31883 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: حسابرسي (ليسانس، فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (ليسانس، فوق ليسانس)30408

: حسابداري مديريت 32428 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -: مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي (فوق ليسانس)31912 -(ليسانس)
 -: مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي (فوق ليسانس)32700 -: حسابداري مالي (ليسانس)32698 -: حسابداري امور مالي (ليسانس)32562 -(فوق ليسانس)

: مديريت كسب و كار 33353 -: مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس)32996 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713
)MBA(فوق ليسانس) مالي كليه ي گرايش ها (فوق ليسانس)33895 -: مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي و اقتصادي (فوق ليسانس)33356 -) گرايش مالي :- 

: 34451 -: مديريت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس)34404 -: حسابداري مالياتي (ليسانس)33986 -حسابداري بخش عمومي (فوق ليسانس) :33985
 :34456 -: رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي (ليسانس)34455 -: رياضي گرايش رياضيات مالي (ليسانس)34454 -كارشناسي حرفه اي حسابداري (ليسانس)

 مديريت بازرگاني و بازاريابي بين المللي( مالي) (فوق ليسانس) MBA: 34520 -كارشناسي حرفه اي حسابداري سالمت (ليسانس)

10023 
كارشناس فناوري 

 اطالعات
-شرقي آذربايجان

 -بستان اباد
 - - - - - - 1 مرد 1

10024 
كارشناس فناوري 

 اطالعات
-شرقي آذربايجان

 -تركمنچاي
 - - - - - - 1 مرد 1

10025 
كارشناس فناوري 

 اطالعات
-شرقي آذربايجان
 -سراب

 - - - - - - 1 مرد 1

10026 
كارشناس فناوري 

 اطالعات
-شرقي آذربايجان
 -مرند

 - - - - - - 1 مرد 1

10027 
كارشناس فناوري 

 اطالعات
-شرقي آذربايجان

 -ممقان
 - - - - - - 1 مرد 1

10028 
كارشناس فناوري 

 اطالعات
-شرقي آذربايجان

 -هادي شهر
 - - - - - - 1 مرد 1

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10023 ،10024 ،10025 ،10026 ،10027 ،10028 

 شرايط احراز تحصيلي:
: 31135 -: فناوري اطالعات و ارتباطات (ليسانس)30930 -: فناوري اطالعات سالمت (فوق ليسانس)30929 -: مديريت فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)22935

: مهندسي 31351 -س): مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري (فوق ليسان31348 -معماري سيستم هاي كامپيوتري (ليسانس، فوق ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات 31917 -: مهندسي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)31766 -كامپيوتر كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)

: معماري 33580 -وم كامپيوتر (فوق ليسانس): عل32173 -: مديريت فناوري اطالعات كليه گرايش ها (فوق ليسانس)32009 -گرايش تجارت الكترونيكي (ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات و امنيت (فوق 33737 -سخت افزار (ليسانس)-: كامپيوتر33583 -: سخت افزار كامپيوتر (ليسانس)33581 -كامپيوتر (فوق ليسانس)

: مهندسي فناوري 34033 -ژي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس): مهندسي تكنولو34032 -: علوم كامپيوتر كليه ي گرايشها (فوق ليسانس)33888 -ليسانس)
: كارشناسي تكنولوژي كامپيوتر 34453 -: مهندسي فناوري اطالعات و مديريت (فوق ليسانس)34364 -سيستم هاي سخت افزاري فناوري اطالعات (ليسانس)

: 34604 -(كليه گرايش ها) (فوق ليسانس) IT: مهندسي فناوري اطالعات 34591 -ليسانس): مهندسي تكنولوژي سيستمهاي سخت افزاري رايانه (34556 -(ليسانس)
: مهندسي تكنولوژي سخت افزار 34785 -: مهندسي فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)34637 -(ليسانس) ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

: 34904 -: مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك (فوق ليسانس)34878 -سيستم هاي سخت افزاري رايانه (ليسانس) : مهندسي فناوري34817 -كامپيوتر (ليسانس)
 ها) (ليسانس)(كليه گرايش ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 



 1401سال استخدامي سازمان تأمين اجتماعي نام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 17صفحه 

 غربي آذربايجاناداره كل استان  - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

 كارشناس امور اداري 10029
-غربي آذربايجان

 -سردشت
 - - - - - - 1 زن/مرد 1

 كارشناس امور اداري 10030
-غربي آذربايجان
 -ماكو

 - - - - - - 1 زن/مرد 1

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10029 ،10030 

 شرايط احراز تحصيلي:
: 31034 -: مديريت امور فرهنگي (ليسانس)31029 -: مديريت اجرايي (فوق ليسانس)31021 -: حقوق (ليسانس، فوق ليسانس)30417 -: امار (ليسانس)30018

: 31065 -ق ليسانس): مديريت دولتي كليه گرايش ها (فو31052 -: مديريت دولتي (ليسانس)31051 -: مديريت بيمه (ليسانس)31035 -مديريت بازرگاني (ليسانس)
: مديريت بازرگاني 31928 -: حقوق عمومي (فوق ليسانس)31686 -: (فوق ليسانس)31679 -: معارف اسالمي و مديريت (ليسانس)31125 -مديريت صنعتي (ليسانس)

: مديريت 32420 -بازاريابي (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش 32311 -: حقوق دادرسي اداري (فوق ليسانس)32309 -گرايش مديريت تحول (فوق ليسانس)
: مديريت صنعتي گرايش 32470 -ژيك (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري (فوق ليسانس)

: مديريت 32915 -مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش (فوق ليسانس) :32717 -: مديريت كسب و كار (ليسانس)32545 -مديريت عملكرد (فوق ليسانس)
 -: كارشناس حرفه اي مديريت كسب و كار (ليسانس)33097 -: اموزش و بهسازي منابع انساني (فوق ليسانس)32978 -دولتي و سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)

: مديريت 33363 -: مديريت منابع انساني كليه ي گرايش ها (فوق ليسانس)33257 -بط كار ) (فوق ليسانس): مديريت سازمانهاي دولتي (منابع انساني و روا33165
MBA (فوق ليسانس) مديريت فناوري اطالعات گرايش 33411 -: مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني (فوق ليسانس)33397 -گرايش استراتژي :

گذاري مديريت سياست :33423 -هاي اطالعاتي پيشرفته (فوق ليسانس): مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم33412 -مديريت منابع اطالعاتي (فوق ليسانس)
: كارافريني گرايش بخش عمومي (فوق 33795 -گرايش مديريت توسعه سازماني و منابع انساني (فوق ليسانس) MBA: مديريت 33749 -عمومي (فوق ليسانس)

معارف اسالمي و مديريت همه گرايش ها  :34469 -: كارشناس حرفه اي حقوق اداري (ليسانس)33988 -: كارافريني گرايش سازماني (فوق ليسانس)33797 -ليسانس)
: مديريت كسب كار گرايش 34705 -: مديريت اطالعات و ارتباطات (ليسانس)34534 -: كارشناسي حرفه اي مديريت رفاه اجتماعي (ليسانس)34472 -(فوق ليسانس)

هاي اطالعاتي مديريت) (فوق (سيستم MBA: مديريت 34889 -س)ها) (ليسان: كارشناسي حرفه اي مديريت بيمه (كليه گرايش34888 -استراتژي (فوق ليسانس)
 هاي اطالعاتي و فناوري اطالعات) (فوق ليسانس): مديريت كسب و كار (سيستم34890 -ليسانس)

كارشناس امور بيمه اي 10031
-غربي آذربايجان
 -اروميه

 - - - - - - 1 زن/مرد 1

كارشناس امور بيمه اي 10032
-غربي آذربايجان
 -بوكان

 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2

كارشناس امور بيمه اي 10033
-غربي آذربايجان

 -پيرانشهر
 - - - - - - 1 زن/مرد 1

كارشناس امور بيمه اي 10034
-غربي آذربايجان
 -خوي

 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2

كارشناس امور بيمه اي 10035
-غربي آذربايجان

 -سردشت
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2

كارشناس امور بيمه اي 10036
-غربي آذربايجان

 -سلماس
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2

كارشناس امور بيمه اي 10037
-غربي آذربايجان

 -شاهين دژ
 - - - - - - 1 زن/مرد 1

كارشناس امور بيمه اي 10038
-غربي آذربايجان
 -ماكو

 - - - - - - 1 زن/مرد 1

كارشناس امور بيمه اي 10039
-غربي آذربايجان

 -مياندواب
 - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 1 زن/مرد 3
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 18صفحه 

 غربي آذربايجاناداره كل استان  - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

-غربي آذربايجانكارشناس امور بيمه اي 10040
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -نقده

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10031 ،10032 ،10033 ،10034 ،10035 ،10036 ،10037 ،10038 ،10039 ،10040 

 شرايط احراز تحصيلي:
: توسعه اقتصادي و 30308 -: برنامه ريزي رفاه اجتماعي (فوق ليسانس)30160 -: اقتصاد (ليسانس)30063 -: امار بيمه (فوق ليسانس)30021 -: امار (ليسانس)30018

: حقوق خصوصي (فوق 30431 -: حقوق (فوق ليسانس)30417 -: حسابرسي (فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (فوق ليسانس)30408 -برنامه ريزي (فوق ليسانس)
: 31021 -: علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي (فوق ليسانس)30747 -: علوم اقتصادي گرايش اقتصاد نظري (فوق ليسانس)30745 -ليسانس)

: مديريت دولتي 31052 -مديريت دولتي (ليسانس) :31051 -: مديريت بيمه (ليسانس)31035 -: مديريت بازرگاني (ليسانس)31034 -مديريت اجرايي (فوق ليسانس)
: 31920 -: حقوق عمومي (فوق ليسانس)31686 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: مديريت صنعتي (ليسانس)31065 -كليه گرايش ها (فوق ليسانس)

: مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول 31928 -يت تكنولوژي (فوق ليسانس): مدير31922 -مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيكي (فوق ليسانس)
: رياضي كاربردي (فوق 32217 -: مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه (فوق ليسانس)32051 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -(فوق ليسانس)

 -اقتصادي (فوق ليسانس) -: حقوق مالي32317 -: مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)32311 -: حقوق دادرسي اداري (فوق ليسانس)32309 -ليسانس)
: مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد 32470 -ژيك (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -: حسابداري مديريت (فوق ليسانس)32428

: سياست گذاري عمومي (فوق 32567 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه (فوق ليسانس)32549 -: مديريت كسب و كار (ليسانس)32545 -(فوق ليسانس)
: رياضيات و 32820 -گرايش اقتصاد مديريت (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32714 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713 -ليسانس)

: علوم 33012 -: مديريت دولتي و سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)32915 -: امار گرايش امار اجتماعي و اقتصادي (فوق ليسانس)32901 -فوق ليسانس)كاربردها (
كارشناس حرفه اي : 33158 -: كارشناس حرفه اي حسابداري (حسابداري دولتي) (ليسانس)33157 -اقتصادي گرايش برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي (فوق ليسانس)

گرايش مديريت عمليات (فوق  MBA: مديريت 33347 -: كارشناس حرفه اي حسابداري (حسابرسي) (ليسانس)33159 -حسابداري (حسابداري مالي) (ليسانس)
: كارشناسي حرفه اي 33359 -ليسانس): كارشناسي حرفه اي مديريت بازاريابي بيمه (33358 -: مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)33355 -ليسانس)

: مديريت كسب و كار گرايش رفتار 33397 -: امار اقتصادي (فوق ليسانس)33364 -گرايش استراتژي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 33363 -حقوق بيمه (ليسانس)
: مديريت فناوري اطالعات گرايش 33412 -طالعاتي (فوق ليسانس): مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت منابع ا33411 -سازماني و منابع انساني (فوق ليسانس)

: 33661 -: مديريت خدمات اجتماعي (فوق ليسانس)33631 -: مديريت سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)33417 -هاي اطالعاتي پيشرفته (فوق ليسانس)سيستم
: مديريت 33734 -(مديريت توسعه سازماني و منابع انساني) (فوق ليسانس)MBA: مديريت 33732 -) گرايش مديريت بازاريابي (فوق ليسانس)MBAمديريت (

 -: كارافريني گرايش توسعه (فوق ليسانس)33796 -: كارافريني گرايش بخش عمومي (فوق ليسانس)33795 -صنعتي(مديريت كيفيت و بهره وري) (فوق ليسانس)
: حسابداري بخش 33985 -مديريت سازمان هاي دولتي گرايش منابع انساني و روابط كار (فوق ليسانس): 33848 -: كارافريني گرايش سازماني (فوق ليسانس)33797

 -: علوم قضائي (فوق ليسانس)33989 -: كارشناس حرفه اي حقوق اداري (ليسانس)33988 -: حقوق شركتهاي تجاري (فوق ليسانس)33987 -عمومي (فوق ليسانس)
: مديريت كسب و كار 34352 -: كارافريني گرايش كسب و كار الكترونيكي (فوق ليسانس)34318 -ر جديد (فوق ليسانس): كارافريني گرايش كسب و كا34317

: كارشناسي حرفه اي مديريت رفاه 34472 -: مديريت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس)34404 -: حقوق مالي (فوق ليسانس)34403 -(استراتژِي) (فوق ليسانس)
: 34672 -)ليسانس فوق) (مالي مديريت( بازرگاني مديريت: 34643 -)ليسانس( مالياتي حسابداري –: كارشناس حرفه اي حسابداري 34528 -سانس)اجتماعي (لي

 مديريت اي حرفه كارشناسي: 34888 -)ليسانس( كار و كسب مديريت اي حرفه كارشناسي: 34679 -)ليسانس فوق( اقتصادي مالي گرايش دولتي سازمانهاي مديريت
هاي اطالعاتي و : مديريت كسب و كار (سيستم34890 -هاي اطالعاتي مديريت) (فوق ليسانس)(سيستم MBA: مديريت 34889 -) (ليسانس)هاگرايش كليه( بيمه

: علوم قضائي (حقوق خصوصي) 34893 -: علوم قضائي (حقوق تجارت) (فوق ليسانس)34892 -: آمار اجتماعي (فوق ليسانس)34891 -فناوري اطالعات) (فوق ليسانس)
: مديريت 34896 -ها) (فوق ليسانس)(مديريت ديناميك سيستم MBA: مديريت 34895 -: علوم قضائي (حقوق عمومي) (فوق ليسانس)34894 -(فوق ليسانس)

MBA (فوق ليسانس) (كارآفريني)- مديريت كسب و كار (عمليات زنجيره تامين) 34898 -: مديريت فناوري اطالعات (هوشمندي كسب و كار) (فوق ليسانس)34897 :
: كارآفريني (آموزش و ترويج كارآفريني) 34901 -) (فوق ليسانس)MBA: كارآفريني (34900 -: مديريت كسب و كار (فناوري) (فوق ليسانس)34899 -(فوق ليسانس)
 فناوري اطالعات) (فوق ليسانس): كارآفريني (34906 -: كارآفريني (فناوري) (فوق ليسانس)34905 -(فوق ليسانس)

-غربي آذربايجان كارشناس امور مالي 10041
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -چالدران

-غربي آذربايجان كارشناس امور مالي 10042
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -خوي

-غربي آذربايجان كارشناس امور مالي 10043
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -نقده

  باشد:هاي زير يكسان ميتحصيلي شغل محلشرايط احراز 
10041 ،10042 ،10043 

 شرايط احراز تحصيلي:
: حسابداري دولتي 31883 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: حسابرسي (ليسانس، فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (ليسانس، فوق ليسانس)30408

: حسابداري مديريت 32428 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -ريت مالي دولتي (فوق ليسانس): مديريت دولتي گرايش مدي31912 -(ليسانس)
 -: مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي (فوق ليسانس)32700 -: حسابداري مالي (ليسانس)32698 -: حسابداري امور مالي (ليسانس)32562 -(فوق ليسانس)

: مديريت كسب و كار 33353 -: مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس)32996 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713
)MBA(فوق ليسانس) مالي كليه ي گرايش ها (فوق ليسانس)33895 -: مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي و اقتصادي (فوق ليسانس)33356 -) گرايش مالي :- 

: 34451 -: مديريت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس)34404 -: حسابداري مالياتي (ليسانس)33986 -حسابداري بخش عمومي (فوق ليسانس) :33985
 :34456 -: رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي (ليسانس)34455 -: رياضي گرايش رياضيات مالي (ليسانس)34454 -كارشناسي حرفه اي حسابداري (ليسانس)

 مديريت بازرگاني و بازاريابي بين المللي( مالي) (فوق ليسانس) MBA: 34520 -كارشناسي حرفه اي حسابداري سالمت (ليسانس)
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 19صفحه 

 غربي آذربايجاناداره كل استان  - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

كارشناس فناوري  10044
 اطالعات

-غربي آذربايجان
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -اروميه

كارشناس فناوري  10045
 اطالعات

-غربي آذربايجان
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -اشنويه

كارشناس فناوري  10046
 اطالعات

-غربي آذربايجان
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -شاهين دژ

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10044 ،10045 ،10046 

 شرايط احراز تحصيلي:
: 31135 -: فناوري اطالعات و ارتباطات (ليسانس)30930 -: فناوري اطالعات سالمت (فوق ليسانس)30929 -: مديريت فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)22935

: مهندسي 31351 -س): مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري (فوق ليسان31348 -معماري سيستم هاي كامپيوتري (ليسانس، فوق ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات 31917 -: مهندسي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)31766 -كامپيوتر كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)

: معماري 33580 -وم كامپيوتر (فوق ليسانس): عل32173 -: مديريت فناوري اطالعات كليه گرايش ها (فوق ليسانس)32009 -گرايش تجارت الكترونيكي (ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات و امنيت (فوق 33737 -سخت افزار (ليسانس)-: كامپيوتر33583 -: سخت افزار كامپيوتر (ليسانس)33581 -كامپيوتر (فوق ليسانس)

: مهندسي فناوري 34033 -ژي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس): مهندسي تكنولو34032 -: علوم كامپيوتر كليه ي گرايشها (فوق ليسانس)33888 -ليسانس)
: كارشناسي تكنولوژي كامپيوتر 34453 -: مهندسي فناوري اطالعات و مديريت (فوق ليسانس)34364 -سيستم هاي سخت افزاري فناوري اطالعات (ليسانس)

: 34604 -(كليه گرايش ها) (فوق ليسانس) IT: مهندسي فناوري اطالعات 34591 -ليسانس): مهندسي تكنولوژي سيستمهاي سخت افزاري رايانه (34556 -(ليسانس)
: مهندسي تكنولوژي سخت افزار 34785 -: مهندسي فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)34637 -(ليسانس) ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

: 34904 -: مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك (فوق ليسانس)34878 -سيستم هاي سخت افزاري رايانه (ليسانس) : مهندسي فناوري34817 -كامپيوتر (ليسانس)
 ها) (ليسانس)(كليه گرايش ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

 
 اداره كل استان اردبيل - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

 - - - - - - 1 مرد 1 -اردبيل-اردبيل كارشناس امور اداري 10047

 - - - - - - 1 مرد 1-مشگين شهر-اردبيل كارشناس امور اداري 10048

  باشد:هاي زير يكسان ميشغل محلشرايط احراز تحصيلي 
10047 ،10048 

 شرايط احراز تحصيلي:
: 31034 -: مديريت امور فرهنگي (ليسانس)31029 -: مديريت اجرايي (فوق ليسانس)31021 -: حقوق (ليسانس، فوق ليسانس)30417 -: امار (ليسانس)30018

: 31065 -: مديريت دولتي كليه گرايش ها (فوق ليسانس)31052 -: مديريت دولتي (ليسانس)31051 -: مديريت بيمه (ليسانس)31035 -مديريت بازرگاني (ليسانس)
: مديريت بازرگاني 31928 -: حقوق عمومي (فوق ليسانس)31686 -: (فوق ليسانس)31679 -: معارف اسالمي و مديريت (ليسانس)31125 -مديريت صنعتي (ليسانس)

: مديريت 32420 -: مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)32311 -: حقوق دادرسي اداري (فوق ليسانس)32309 -گرايش مديريت تحول (فوق ليسانس)
: مديريت صنعتي گرايش 32470 -ژيك (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري (فوق ليسانس)

: مديريت 32915 -: مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش (فوق ليسانس)32717 -: مديريت كسب و كار (ليسانس)32545 -ريت عملكرد (فوق ليسانس)مدي
 -و كار (ليسانس): كارشناس حرفه اي مديريت كسب 33097 -: اموزش و بهسازي منابع انساني (فوق ليسانس)32978 -دولتي و سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)

: مديريت 33363 -: مديريت منابع انساني كليه ي گرايش ها (فوق ليسانس)33257 -: مديريت سازمانهاي دولتي (منابع انساني و روابط كار ) (فوق ليسانس)33165
MBA (فوق ليسانس) مديريت فناوري اطالعات گرايش 33411 -ليسانس): مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني (فوق 33397 -گرايش استراتژي :

گذاري : مديريت سياست33423 -هاي اطالعاتي پيشرفته (فوق ليسانس): مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم33412 -مديريت منابع اطالعاتي (فوق ليسانس)
: كارافريني گرايش بخش عمومي (فوق 33795 -نساني (فوق ليسانس)گرايش مديريت توسعه سازماني و منابع ا MBA: مديريت 33749 -عمومي (فوق ليسانس)

: معارف اسالمي و مديريت همه گرايش ها 34469 -: كارشناس حرفه اي حقوق اداري (ليسانس)33988 -: كارافريني گرايش سازماني (فوق ليسانس)33797 -ليسانس)
: مديريت كسب كار گرايش 34705 -: مديريت اطالعات و ارتباطات (ليسانس)34534 -(ليسانس): كارشناسي حرفه اي مديريت رفاه اجتماعي 34472 -(فوق ليسانس)

هاي اطالعاتي مديريت) (فوق (سيستم MBA: مديريت 34889 -ها) (ليسانس): كارشناسي حرفه اي مديريت بيمه (كليه گرايش34888 -استراتژي (فوق ليسانس)
 هاي اطالعاتي و فناوري اطالعات) (فوق ليسانس): مديريت كسب و كار (سيستم34890 -ليسانس)

نفر،  2(آقا: 5 زن/مرد 10 -اردبيل-اردبيلكارشناس امور بيمه اي 10049
نفر،  2(آقا: 3 زن/مردنفر) 3خانم: 

 1 زن 1 مردنفر) 1خانم: 

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -اصالندوز-اردبيلكارشناس امور بيمه اي 10050



 1401سال استخدامي سازمان تأمين اجتماعي نام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 20صفحه 

 اداره كل استان اردبيل - هاي سازمان تامين اجتماعيمحلفهرست شغل ادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -بيله سوار-اردبيلكارشناس امور بيمه اي 10051
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -پارس اباد-اردبيلكارشناس امور بيمه اي 10052
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -خلخال-اردبيلكارشناس امور بيمه اي 10053
 - - - - - - 1 مرد 1 -سرعين-اردبيلكارشناس امور بيمه اي 10054
 - - - - - - 1 زن/مرد 1-مشگين شهر-اردبيلكارشناس امور بيمه اي 10055

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10049 ،10050 ،10051 ،10052 ،10053 ،10054 ،10055 

 شرايط احراز تحصيلي:
: توسعه اقتصادي و 30308 -: برنامه ريزي رفاه اجتماعي (فوق ليسانس)30160 -: اقتصاد (ليسانس)30063 -: امار بيمه (فوق ليسانس)30021 -: امار (ليسانس)30018

: حقوق خصوصي (فوق 30431 -: حقوق (فوق ليسانس)30417 -: حسابرسي (فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (فوق ليسانس)30408 -برنامه ريزي (فوق ليسانس)
: 31021 -: علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي (فوق ليسانس)30747 -: علوم اقتصادي گرايش اقتصاد نظري (فوق ليسانس)30745 -ليسانس)

: مديريت دولتي 31052 -مديريت دولتي (ليسانس) :31051 -: مديريت بيمه (ليسانس)31035 -: مديريت بازرگاني (ليسانس)31034 -مديريت اجرايي (فوق ليسانس)
: 31920 -: حقوق عمومي (فوق ليسانس)31686 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: مديريت صنعتي (ليسانس)31065 -كليه گرايش ها (فوق ليسانس)

: مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول 31928 -يت تكنولوژي (فوق ليسانس): مدير31922 -مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيكي (فوق ليسانس)
: رياضي كاربردي (فوق 32217 -: مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه (فوق ليسانس)32051 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -(فوق ليسانس)

 -اقتصادي (فوق ليسانس) -: حقوق مالي32317 -: مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)32311 -: حقوق دادرسي اداري (فوق ليسانس)32309 -ليسانس)
: مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد 32470 -ژيك (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -: حسابداري مديريت (فوق ليسانس)32428

: سياست گذاري عمومي (فوق 32567 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه (فوق ليسانس)32549 -: مديريت كسب و كار (ليسانس)32545 -(فوق ليسانس)
: رياضيات و 32820 -گرايش اقتصاد مديريت (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32714 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713 -ليسانس)

: علوم 33012 -: مديريت دولتي و سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)32915 -: امار گرايش امار اجتماعي و اقتصادي (فوق ليسانس)32901 -فوق ليسانس)كاربردها (
كارشناس حرفه اي : 33158 -: كارشناس حرفه اي حسابداري (حسابداري دولتي) (ليسانس)33157 -اقتصادي گرايش برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي (فوق ليسانس)

گرايش مديريت عمليات (فوق  MBA: مديريت 33347 -: كارشناس حرفه اي حسابداري (حسابرسي) (ليسانس)33159 -حسابداري (حسابداري مالي) (ليسانس)
: كارشناسي حرفه اي 33359 -ليسانس): كارشناسي حرفه اي مديريت بازاريابي بيمه (33358 -: مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)33355 -ليسانس)

: مديريت كسب و كار گرايش رفتار 33397 -: امار اقتصادي (فوق ليسانس)33364 -گرايش استراتژي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 33363 -حقوق بيمه (ليسانس)
: مديريت فناوري اطالعات گرايش 33412 -طالعاتي (فوق ليسانس): مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت منابع ا33411 -سازماني و منابع انساني (فوق ليسانس)

: 33661 -: مديريت خدمات اجتماعي (فوق ليسانس)33631 -: مديريت سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)33417 -هاي اطالعاتي پيشرفته (فوق ليسانس)سيستم
: مديريت 33734 -(مديريت توسعه سازماني و منابع انساني) (فوق ليسانس)MBA: مديريت 33732 -) گرايش مديريت بازاريابي (فوق ليسانس)MBAمديريت (

 -: كارافريني گرايش توسعه (فوق ليسانس)33796 -: كارافريني گرايش بخش عمومي (فوق ليسانس)33795 -صنعتي(مديريت كيفيت و بهره وري) (فوق ليسانس)
: حسابداري بخش 33985 -مديريت سازمان هاي دولتي گرايش منابع انساني و روابط كار (فوق ليسانس): 33848 -: كارافريني گرايش سازماني (فوق ليسانس)33797

 -: علوم قضائي (فوق ليسانس)33989 -: كارشناس حرفه اي حقوق اداري (ليسانس)33988 -: حقوق شركتهاي تجاري (فوق ليسانس)33987 -عمومي (فوق ليسانس)
: مديريت كسب و كار 34352 -: كارافريني گرايش كسب و كار الكترونيكي (فوق ليسانس)34318 -ر جديد (فوق ليسانس): كارافريني گرايش كسب و كا34317

: كارشناسي حرفه اي مديريت رفاه 34472 -: مديريت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس)34404 -: حقوق مالي (فوق ليسانس)34403 -(استراتژِي) (فوق ليسانس)
: 34672 -)ليسانس فوق) (مالي مديريت( بازرگاني مديريت: 34643 -)ليسانس( مالياتي حسابداري –: كارشناس حرفه اي حسابداري 34528 -سانس)اجتماعي (لي

مديريت  : كارشناسي حرفه اي34888 -: كارشناسي حرفه اي مديريت كسب و كار (ليسانس)34679 -ق ليسانس)فو( اقتصادي مالي گرايش دولتي سازمانهاي مديريت
هاي اطالعاتي و : مديريت كسب و كار (سيستم34890 -هاي اطالعاتي مديريت) (فوق ليسانس)(سيستم MBA: مديريت 34889 -ها) (ليسانس)بيمه (كليه گرايش

: علوم قضائي (حقوق خصوصي) 34893 -: علوم قضائي (حقوق تجارت) (فوق ليسانس)34892 -: آمار اجتماعي (فوق ليسانس)34891 -فناوري اطالعات) (فوق ليسانس)
: مديريت 34896 -ها) (فوق ليسانس)(مديريت ديناميك سيستم MBA: مديريت 34895 -: علوم قضائي (حقوق عمومي) (فوق ليسانس)34894 -(فوق ليسانس)

MBA (فوق ليسانس) (كارآفريني)- مديريت كسب و كار (عمليات زنجيره تامين) 34898 -: مديريت فناوري اطالعات (هوشمندي كسب و كار) (فوق ليسانس)34897 :
: كارآفريني (آموزش و ترويج كارآفريني) 34901 -) (فوق ليسانس)MBA: كارآفريني (34900 -: مديريت كسب و كار (فناوري) (فوق ليسانس)34899 -(فوق ليسانس)
 فناوري اطالعات) (فوق ليسانس): كارآفريني (34906 -: كارآفريني (فناوري) (فوق ليسانس)34905 -(فوق ليسانس)

 - - - - 1 زن/مرد 2 زن/مرد 3 -اردبيل-اردبيل كارشناس امور مالي 10056
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -پارس اباد-اردبيل كارشناس امور مالي 10057
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -نمين-اردبيل كارشناس امور مالي 10058

  باشد:زير يكسان ميهاي شرايط احراز تحصيلي شغل محل
10056 ،10057 ،10058 

 شرايط احراز تحصيلي:
: حسابداري دولتي 31883 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: حسابرسي (ليسانس، فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (ليسانس، فوق ليسانس)30408

: حسابداري مديريت 32428 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -: مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي (فوق ليسانس)31912 -(ليسانس)
 -: مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي (فوق ليسانس)32700 -: حسابداري مالي (ليسانس)32698 -: حسابداري امور مالي (ليسانس)32562 -(فوق ليسانس)

: مديريت كسب و كار 33353 -يسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي (فوق ل32996 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713
)MBA(فوق ليسانس) مالي كليه ي گرايش ها (فوق ليسانس)33895 -: مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي و اقتصادي (فوق ليسانس)33356 -) گرايش مالي :- 

: 34451 -ت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس): مديري34404 -: حسابداري مالياتي (ليسانس)33986 -: حسابداري بخش عمومي (فوق ليسانس)33985
: 34456 -: رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي (ليسانس)34455 -: رياضي گرايش رياضيات مالي (ليسانس)34454 -كارشناسي حرفه اي حسابداري (ليسانس)

 ي بين المللي( مالي) (فوق ليسانس)مديريت بازرگاني و بازارياب MBA: 34520 -كارشناسي حرفه اي حسابداري سالمت (ليسانس)
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 21صفحه 

 اداره كل استان اردبيل - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

كارشناس فناوري  10059
 - - - - - - 1 مرد 1 -اردبيل-اردبيل اطالعات

كارشناس فناوري  10060
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -پارس اباد-اردبيل اطالعات

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10059 ،10060 

 شرايط احراز تحصيلي:
: 31135 -: فناوري اطالعات و ارتباطات (ليسانس)30930 -: فناوري اطالعات سالمت (فوق ليسانس)30929 -: مديريت فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)22935

: مهندسي 31351 -س): مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري (فوق ليسان31348 -معماري سيستم هاي كامپيوتري (ليسانس، فوق ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات 31917 -: مهندسي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)31766 -كامپيوتر كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)

: معماري 33580 -وم كامپيوتر (فوق ليسانس): عل32173 -: مديريت فناوري اطالعات كليه گرايش ها (فوق ليسانس)32009 -گرايش تجارت الكترونيكي (ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات و امنيت (فوق 33737 -سخت افزار (ليسانس)-: كامپيوتر33583 -: سخت افزار كامپيوتر (ليسانس)33581 -كامپيوتر (فوق ليسانس)

: مهندسي فناوري 34033 -ژي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس): مهندسي تكنولو34032 -: علوم كامپيوتر كليه ي گرايشها (فوق ليسانس)33888 -ليسانس)
: كارشناسي تكنولوژي كامپيوتر 34453 -: مهندسي فناوري اطالعات و مديريت (فوق ليسانس)34364 -سيستم هاي سخت افزاري فناوري اطالعات (ليسانس)

: 34604 -(كليه گرايش ها) (فوق ليسانس) IT: مهندسي فناوري اطالعات 34591 -ليسانس): مهندسي تكنولوژي سيستمهاي سخت افزاري رايانه (34556 -(ليسانس)
: مهندسي تكنولوژي سخت افزار 34785 -: مهندسي فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)34637 -(ليسانس) ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

: 34904 -: مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك (فوق ليسانس)34878 -سيستم هاي سخت افزاري رايانه (ليسانس) : مهندسي فناوري34817 -كامپيوتر (ليسانس)
 ها) (ليسانس)(كليه گرايش ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

 
 اداره كل استان اصفهان - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

كارشناس امار و  10061
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 -اصفهان-اصفهان اطالعات

 10061 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: امار و 32435 -: امار اجتماعي و اقتصادي (فوق ليسانس)31855 -: امار رياضي (فوق ليسانس)30022 -بيمه (فوق ليسانس): امار 30021 -: امار (ليسانس)30018

 -سنجي (فوق ليسانس): بيم32965 -: امار گرايش امار اجتماعي و اقتصادي (فوق ليسانس)32901 -: رياضيات و كاربردها (ليسانس)32820 -كاربردها (ليسانس)
 -: رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي (فوق ليسانس)34455 -: رياضي كاربردي گرايش علوم داده (فوق ليسانس)33717 -امار اقتصادي (فوق ليسانس): 33364
 سنجي) (فوق ليسانس): آمار (بيم34903 -: رياضي محض گرايش آناليز (فوق ليسانس)34622 -: آمار رسمي (فوق ليسانس)34517

 - - - - 1 مرد - - 1 -چادگان-اصفهان امور اداريكارشناس  10062

شاهين -اصفهان كارشناس امور اداري 10063
 - - - - - - 1 مرد 1 -شهر

 - - - - 1 مرد - - 1 -مباركه-اصفهان كارشناس امور اداري 10064
 - - - - - - 1 مرد 1 -نايين-اصفهان كارشناس امور اداري 10065

  باشد:هاي زير يكسان ميمحلشرايط احراز تحصيلي شغل 
10062 ،10063 ،10064 ،10065 

 شرايط احراز تحصيلي:
: 31034 -: مديريت امور فرهنگي (ليسانس)31029 -: مديريت اجرايي (فوق ليسانس)31021 -: حقوق (ليسانس، فوق ليسانس)30417 -: امار (ليسانس)30018

: 31065 -: مديريت دولتي كليه گرايش ها (فوق ليسانس)31052 -: مديريت دولتي (ليسانس)31051 -يسانس): مديريت بيمه (ل31035 -مديريت بازرگاني (ليسانس)
: مديريت بازرگاني 31928 -: حقوق عمومي (فوق ليسانس)31686 -: (فوق ليسانس)31679 -: معارف اسالمي و مديريت (ليسانس)31125 -مديريت صنعتي (ليسانس)

: مديريت 32420 -: مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)32311 -: حقوق دادرسي اداري (فوق ليسانس)32309 -سانس)گرايش مديريت تحول (فوق لي
گرايش  : مديريت صنعتي32470 -ژيك (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري (فوق ليسانس)

: مديريت 32915 -: مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش (فوق ليسانس)32717 -: مديريت كسب و كار (ليسانس)32545 -مديريت عملكرد (فوق ليسانس)
 -ديريت كسب و كار (ليسانس): كارشناس حرفه اي م33097 -: اموزش و بهسازي منابع انساني (فوق ليسانس)32978 -دولتي و سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)

: مديريت 33363 -: مديريت منابع انساني كليه ي گرايش ها (فوق ليسانس)33257 -: مديريت سازمانهاي دولتي (منابع انساني و روابط كار ) (فوق ليسانس)33165
MBA (فوق ليسانس) مديريت فناوري اطالعات گرايش 33411 -: مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني (فوق ليسانس)33397 -گرايش استراتژي :

گذاري مديريت سياست :33423 -هاي اطالعاتي پيشرفته (فوق ليسانس): مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم33412 -مديريت منابع اطالعاتي (فوق ليسانس)
: كارافريني گرايش بخش عمومي (فوق 33795 -گرايش مديريت توسعه سازماني و منابع انساني (فوق ليسانس) MBA: مديريت 33749 -عمومي (فوق ليسانس)

معارف اسالمي و مديريت همه گرايش ها  :34469 -: كارشناس حرفه اي حقوق اداري (ليسانس)33988 -: كارافريني گرايش سازماني (فوق ليسانس)33797 -ليسانس)
: مديريت كسب كار گرايش 34705 -: مديريت اطالعات و ارتباطات (ليسانس)34534 -: كارشناسي حرفه اي مديريت رفاه اجتماعي (ليسانس)34472 -(فوق ليسانس)

هاي اطالعاتي مديريت) (فوق (سيستم MBA: مديريت 34889 -س)ها) (ليسان: كارشناسي حرفه اي مديريت بيمه (كليه گرايش34888 -استراتژي (فوق ليسانس)
 هاي اطالعاتي و فناوري اطالعات) (فوق ليسانس): مديريت كسب و كار (سيستم34890 -ليسانس)
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 اداره كل استان اصفهان - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  رصدد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

كارشناس امور بيمه اي 10066
اران -اصفهان

 -وبيدگل
 زن/مرد 3

نفر،  2(آقا: 3
نفر) 1خانم: 

- - - - - - 

 زن/مرد 30 -اصفهان-اصفهانكارشناس امور بيمه اي 10067
 15(آقا: 18

 3نفر، خانم: 
 نفر)

 زن/مرد
نفر،  6(آقا: 8

نفر) 2خانم: 
 زن/مرد 1 مرد

 2(آقا: 3
نفر، خانم: 

 نفر) 1

 - - - - - - 1 مرد 1 -ايرانكوه-اصفهانكارشناس امور بيمه اي 10068

كارشناس امور بيمه اي 10069
تيران و -اصفهان

 -كرون
 زن/مرد 2

نفر،  1(آقا: 2
نفر) 1خانم: 

- - - - - - 

بيمه ايكارشناس امور  10070
خميني -اصفهان

 -شهر
 زن/مرد 5

نفر،  4(آقا: 5
نفر) 1خانم: 

- - - - - - 

 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 -خوانسار-اصفهانكارشناس امور بيمه اي 10071

 - - - - - - 2 مرد 2 -دهق-اصفهانكارشناس امور بيمه اي 10072

 زن/مرد 3 -دولت اباد-اصفهانكارشناس امور بيمه اي 10073
نفر،  2(آقا: 3

نفر) 1خانم: 
- - - - - - 

 زن/مرد 4 -راوند-اصفهانكارشناس امور بيمه اي 10074
نفر،  3(آقا: 4

نفر) 1خانم: 
- - - - - - 

 زن/مرد 3 مرد 6-زرين شهر-اصفهانكارشناس امور بيمه اي 10075
نفر،  1(آقا: 2

نفر) 1خانم: 
 - - 1 مرد

 زن/مرد 4 -شهرضا-اصفهانكارشناس امور بيمه اي 10076
نفر،  3(آقا: 4

نفر) 1خانم: 
- - - - - - 

 - - - - - - 1 مرد 1 -علويجه-اصفهانكارشناس امور بيمه اي 10077

 - - - - - - 1 مرد 1 -فريدن-اصفهانكارشناس امور بيمه اي 10078

 زن/مرد 3 مرد 6 -فالورجان-اصفهانكارشناس امور بيمه اي 10079
نفر،  1(آقا: 2

نفر) 1خانم: 
 - - 1 مرد

 - - - - 1 زن/مرد - - 1 -فوالدشهر-اصفهانكارشناس امور بيمه اي 10080

 زن/مرد 6 -كاشان-اصفهانكارشناس امور بيمه اي 10081
نفر،  2(آقا: 3

نفر) 1خانم: 
 زن/مرد

نفر،  1(آقا: 2
نفر) 1خانم: 

 - - 1 مرد

 - - - - - - 1 مرد 1 -گلپايگان-اصفهانكارشناس امور بيمه اي 10082

 زن/مرد 6 -مباركه-اصفهانكارشناس امور بيمه اي 10083
نفر،  4(آقا: 5

نفر) 1خانم: 
 - - - - 1 مرد

 - - - - - - 1 مرد 1 -ميمه-اصفهانكارشناس امور بيمه اي 10084

 زن/مرد 5 -نجف اباد-اصفهانكارشناس امور بيمه اي 10085
نفر،  1(آقا: 2

نفر) 1خانم: 
 - - 1 مرد 2 مرد
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 اداره كل استان اصفهان - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

 - - - - - - 1 مرد 1 -هرند-اصفهانكارشناس امور بيمه اي 10086

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10066 ،10067 ،10068 ،10069 ،10070 ،10071 ،10072 ،10073 ،10074 ،10075 ،10076 ،10077 ،10078 ،10079 ،10080 ،10081 ،10082 ،10083 ،10084 ،
10085 ،10086 

 شرايط احراز تحصيلي:
: توسعه اقتصادي و 30308 -: برنامه ريزي رفاه اجتماعي (فوق ليسانس)30160 -: اقتصاد (ليسانس)30063 -: امار بيمه (فوق ليسانس)30021 -: امار (ليسانس)30018

: حقوق خصوصي (فوق 30431 -: حقوق (فوق ليسانس)30417 -: حسابرسي (فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (فوق ليسانس)30408 -برنامه ريزي (فوق ليسانس)
: 31021 -: علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي (فوق ليسانس)30747 -: علوم اقتصادي گرايش اقتصاد نظري (فوق ليسانس)30745 -ليسانس)

: مديريت دولتي 31052 -مديريت دولتي (ليسانس) :31051 -: مديريت بيمه (ليسانس)31035 -: مديريت بازرگاني (ليسانس)31034 -مديريت اجرايي (فوق ليسانس)
: 31920 -: حقوق عمومي (فوق ليسانس)31686 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: مديريت صنعتي (ليسانس)31065 -كليه گرايش ها (فوق ليسانس)

: مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول 31928 -يت تكنولوژي (فوق ليسانس): مدير31922 -مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيكي (فوق ليسانس)
: رياضي كاربردي (فوق 32217 -: مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه (فوق ليسانس)32051 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -(فوق ليسانس)

 -اقتصادي (فوق ليسانس) -: حقوق مالي32317 -: مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)32311 -: حقوق دادرسي اداري (فوق ليسانس)32309 -ليسانس)
: مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد 32470 -ژيك (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -: حسابداري مديريت (فوق ليسانس)32428

: سياست گذاري عمومي (فوق 32567 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه (فوق ليسانس)32549 -: مديريت كسب و كار (ليسانس)32545 -(فوق ليسانس)
: رياضيات و 32820 -گرايش اقتصاد مديريت (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32714 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713 -ليسانس)

: علوم 33012 -: مديريت دولتي و سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)32915 -: امار گرايش امار اجتماعي و اقتصادي (فوق ليسانس)32901 -فوق ليسانس)كاربردها (
كارشناس حرفه اي : 33158 -: كارشناس حرفه اي حسابداري (حسابداري دولتي) (ليسانس)33157 -اقتصادي گرايش برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي (فوق ليسانس)

گرايش مديريت عمليات (فوق  MBA: مديريت 33347 -: كارشناس حرفه اي حسابداري (حسابرسي) (ليسانس)33159 -حسابداري (حسابداري مالي) (ليسانس)
: كارشناسي حرفه اي 33359 -ليسانس): كارشناسي حرفه اي مديريت بازاريابي بيمه (33358 -: مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)33355 -ليسانس)

: مديريت كسب و كار گرايش رفتار 33397 -: امار اقتصادي (فوق ليسانس)33364 -گرايش استراتژي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 33363 -حقوق بيمه (ليسانس)
: مديريت فناوري اطالعات گرايش 33412 -طالعاتي (فوق ليسانس): مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت منابع ا33411 -سازماني و منابع انساني (فوق ليسانس)

: 33661 -: مديريت خدمات اجتماعي (فوق ليسانس)33631 -: مديريت سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)33417 -هاي اطالعاتي پيشرفته (فوق ليسانس)سيستم
: مديريت 33734 -(مديريت توسعه سازماني و منابع انساني) (فوق ليسانس)MBA: مديريت 33732 -) گرايش مديريت بازاريابي (فوق ليسانس)MBAمديريت (

 -: كارافريني گرايش توسعه (فوق ليسانس)33796 -: كارافريني گرايش بخش عمومي (فوق ليسانس)33795 -صنعتي(مديريت كيفيت و بهره وري) (فوق ليسانس)
: حسابداري بخش 33985 -مديريت سازمان هاي دولتي گرايش منابع انساني و روابط كار (فوق ليسانس): 33848 -: كارافريني گرايش سازماني (فوق ليسانس)33797

 -: علوم قضائي (فوق ليسانس)33989 -: كارشناس حرفه اي حقوق اداري (ليسانس)33988 -: حقوق شركتهاي تجاري (فوق ليسانس)33987 -عمومي (فوق ليسانس)
: مديريت كسب و كار 34352 -: كارافريني گرايش كسب و كار الكترونيكي (فوق ليسانس)34318 -ر جديد (فوق ليسانس): كارافريني گرايش كسب و كا34317

: كارشناسي حرفه اي مديريت رفاه 34472 -: مديريت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس)34404 -: حقوق مالي (فوق ليسانس)34403 -(استراتژِي) (فوق ليسانس)
: 34672 -يت مالي) (فوق ليسانس)مدير( بازرگاني مديريت: 34643 -)ليسانس( مالياتي حسابداري –: كارشناس حرفه اي حسابداري 34528 -سانس)اجتماعي (لي

مديريت  : كارشناسي حرفه اي34888 -: كارشناسي حرفه اي مديريت كسب و كار (ليسانس)34679 -مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي اقتصادي (فوق ليسانس)
هاي اطالعاتي و : مديريت كسب و كار (سيستم34890 -هاي اطالعاتي مديريت) (فوق ليسانس)(سيستم MBA: مديريت 34889 -ها) (ليسانس)بيمه (كليه گرايش

: علوم قضائي (حقوق خصوصي) 34893 -: علوم قضائي (حقوق تجارت) (فوق ليسانس)34892 -: آمار اجتماعي (فوق ليسانس)34891 -فناوري اطالعات) (فوق ليسانس)
: مديريت 34896 -ها) (فوق ليسانس)(مديريت ديناميك سيستم MBA: مديريت 34895 -: علوم قضائي (حقوق عمومي) (فوق ليسانس)34894 -(فوق ليسانس)

MBA (فوق ليسانس) (كارآفريني)- مديريت كسب و كار (عمليات زنجيره تامين) 34898 -: مديريت فناوري اطالعات (هوشمندي كسب و كار) (فوق ليسانس)34897 :
: كارآفريني (آموزش و ترويج كارآفريني) 34901 -) (فوق ليسانس)MBA: كارآفريني (34900 -: مديريت كسب و كار (فناوري) (فوق ليسانس)34899 -(فوق ليسانس)
 فناوري اطالعات) (فوق ليسانس): كارآفريني (34906 -: كارآفريني (فناوري) (فوق ليسانس)34905 -(فوق ليسانس)

 كارشناس امور مالي 10087
اران -اصفهان

 -وبيدگل
 - - - - - - 1 زن/مرد 1

 - - - - - - 1 مرد 1 -انارك-اصفهان كارشناس امور مالي 10088

 - - - - - - 1 مرد 1 -ايرانكوه-اصفهان كارشناس امور مالي 10089

 - - - - 1 زن/مرد - - 1 -درچه-اصفهان كارشناس امور مالي 10090
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 اداره كل استان اصفهان - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

 - - - - - - 1 زن/مرد 1-شهرزرين -اصفهان كارشناس امور مالي 10091

 - - - - 1 زن/مرد - - 1 -شهرضا-اصفهان كارشناس امور مالي 10092

 - - - - 1 مرد - - 1 -علويجه-اصفهان كارشناس امور مالي 10093

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -فالورجان-اصفهان كارشناس امور مالي 10094

 - - - - 1 زن/مرد - - 1 -كاشان-اصفهان كارشناس امور مالي 10095

 - - - - - - 1 مرد 1 -ميمه-اصفهان كارشناس امور مالي 10096

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل

10087 ،10088 ،10089 ،10090 ،10091 ،10092 ،10093 ،10094 ،10095 ،10096 

 شرايط احراز تحصيلي:
: حسابداري دولتي 31883 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: حسابرسي (ليسانس، فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (ليسانس، فوق ليسانس)30408

: حسابداري مديريت 32428 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -: مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي (فوق ليسانس)31912 -(ليسانس)
 -: مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي (فوق ليسانس)32700 -: حسابداري مالي (ليسانس)32698 -: حسابداري امور مالي (ليسانس)32562 -(فوق ليسانس)

: مديريت كسب و كار 33353 -يسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي (فوق ل32996 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713
)MBA(فوق ليسانس) مالي كليه ي گرايش ها (فوق ليسانس)33895 -: مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي و اقتصادي (فوق ليسانس)33356 -) گرايش مالي :- 

: 34451 -ت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس): مديري34404 -: حسابداري مالياتي (ليسانس)33986 -: حسابداري بخش عمومي (فوق ليسانس)33985
: 34456 -: رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي (ليسانس)34455 -: رياضي گرايش رياضيات مالي (ليسانس)34454 -كارشناسي حرفه اي حسابداري (ليسانس)

 ي بين المللي( مالي) (فوق ليسانس)مديريت بازرگاني و بازارياب MBA: 34520 -كارشناسي حرفه اي حسابداري سالمت (ليسانس)

10097 
كارشناس فناوري 

 اطالعات
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -شهرضا-اصفهان

10098 
كارشناس فناوري 

 اطالعات
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 -نجف اباد-اصفهان

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل

10097 ،10098 

 شرايط احراز تحصيلي:
: 31135 -: فناوري اطالعات و ارتباطات (ليسانس)30930 -: فناوري اطالعات سالمت (فوق ليسانس)30929 -: مديريت فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)22935

: مهندسي 31351 -س): مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري (فوق ليسان31348 -معماري سيستم هاي كامپيوتري (ليسانس، فوق ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات 31917 -: مهندسي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)31766 -كامپيوتر كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)

: معماري 33580 -وم كامپيوتر (فوق ليسانس): عل32173 -: مديريت فناوري اطالعات كليه گرايش ها (فوق ليسانس)32009 -گرايش تجارت الكترونيكي (ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات و امنيت (فوق 33737 -سخت افزار (ليسانس)-: كامپيوتر33583 -: سخت افزار كامپيوتر (ليسانس)33581 -كامپيوتر (فوق ليسانس)

: مهندسي فناوري 34033 -ژي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس): مهندسي تكنولو34032 -: علوم كامپيوتر كليه ي گرايشها (فوق ليسانس)33888 -ليسانس)
: كارشناسي تكنولوژي كامپيوتر 34453 -: مهندسي فناوري اطالعات و مديريت (فوق ليسانس)34364 -سيستم هاي سخت افزاري فناوري اطالعات (ليسانس)

: 34604 -(كليه گرايش ها) (فوق ليسانس) IT: مهندسي فناوري اطالعات 34591 -ليسانس): مهندسي تكنولوژي سيستمهاي سخت افزاري رايانه (34556 -(ليسانس)
: مهندسي تكنولوژي سخت افزار 34785 -: مهندسي فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)34637 -(ليسانس) ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

: 34904 -: مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك (فوق ليسانس)34878 -سيستم هاي سخت افزاري رايانه (ليسانس) : مهندسي فناوري34817 -كامپيوتر (ليسانس)
 ها) (ليسانس)(كليه گرايش ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

 
 



 1401سال استخدامي سازمان تأمين اجتماعي نام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 25صفحه 

 اداره كل استان البرز - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 -فرديس-البرزكارشناس امور بيمه اي 10099

 زن/مرد 7 -كرج-البرزكارشناس امور بيمه اي 10100
نفر،  2(آقا: 3

نفر) 1خانم: 
 1 مرد 1 مرد 2 مرد

 - - - - 1 زن 1 مرد 2 -نظراباد-البرزكارشناس امور بيمه اي 10101

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10099 ،10100 ،10101 

 شرايط احراز تحصيلي:
: توسعه اقتصادي و 30308 -: برنامه ريزي رفاه اجتماعي (فوق ليسانس)30160 -: اقتصاد (ليسانس)30063 -: امار بيمه (فوق ليسانس)30021 -: امار (ليسانس)30018

: حقوق خصوصي (فوق 30431 -: حقوق (فوق ليسانس)30417 -: حسابرسي (فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (فوق ليسانس)30408 -برنامه ريزي (فوق ليسانس)
: 31021 -: علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي (فوق ليسانس)30747 -: علوم اقتصادي گرايش اقتصاد نظري (فوق ليسانس)30745 -ليسانس)

: مديريت دولتي 31052 -مديريت دولتي (ليسانس) :31051 -: مديريت بيمه (ليسانس)31035 -: مديريت بازرگاني (ليسانس)31034 -مديريت اجرايي (فوق ليسانس)
: 31920 -: حقوق عمومي (فوق ليسانس)31686 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: مديريت صنعتي (ليسانس)31065 -كليه گرايش ها (فوق ليسانس)

: مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول 31928 -يت تكنولوژي (فوق ليسانس): مدير31922 -مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيكي (فوق ليسانس)
: رياضي كاربردي (فوق 32217 -: مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه (فوق ليسانس)32051 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -(فوق ليسانس)

 -اقتصادي (فوق ليسانس) -: حقوق مالي32317 -: مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)32311 -: حقوق دادرسي اداري (فوق ليسانس)32309 -ليسانس)
: مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد 32470 -ژيك (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -: حسابداري مديريت (فوق ليسانس)32428

: سياست گذاري عمومي (فوق 32567 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه (فوق ليسانس)32549 -: مديريت كسب و كار (ليسانس)32545 -(فوق ليسانس)
: رياضيات و 32820 -گرايش اقتصاد مديريت (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32714 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713 -ليسانس)

: علوم 33012 -: مديريت دولتي و سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)32915 -: امار گرايش امار اجتماعي و اقتصادي (فوق ليسانس)32901 -فوق ليسانس)كاربردها (
كارشناس حرفه اي : 33158 -: كارشناس حرفه اي حسابداري (حسابداري دولتي) (ليسانس)33157 -اقتصادي گرايش برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي (فوق ليسانس)

گرايش مديريت عمليات (فوق  MBA: مديريت 33347 -: كارشناس حرفه اي حسابداري (حسابرسي) (ليسانس)33159 -حسابداري (حسابداري مالي) (ليسانس)
: كارشناسي حرفه اي 33359 -ليسانس): كارشناسي حرفه اي مديريت بازاريابي بيمه (33358 -: مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)33355 -ليسانس)

: مديريت كسب و كار گرايش رفتار 33397 -: امار اقتصادي (فوق ليسانس)33364 -گرايش استراتژي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 33363 -حقوق بيمه (ليسانس)
: مديريت فناوري اطالعات گرايش 33412 -طالعاتي (فوق ليسانس): مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت منابع ا33411 -سازماني و منابع انساني (فوق ليسانس)

: 33661 -: مديريت خدمات اجتماعي (فوق ليسانس)33631 -: مديريت سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)33417 -هاي اطالعاتي پيشرفته (فوق ليسانس)سيستم
: مديريت 33734 -(مديريت توسعه سازماني و منابع انساني) (فوق ليسانس)MBA: مديريت 33732 -) گرايش مديريت بازاريابي (فوق ليسانس)MBAمديريت (

 -: كارافريني گرايش توسعه (فوق ليسانس)33796 -: كارافريني گرايش بخش عمومي (فوق ليسانس)33795 -صنعتي(مديريت كيفيت و بهره وري) (فوق ليسانس)
: حسابداري بخش 33985 -مديريت سازمان هاي دولتي گرايش منابع انساني و روابط كار (فوق ليسانس): 33848 -: كارافريني گرايش سازماني (فوق ليسانس)33797

 -: علوم قضائي (فوق ليسانس)33989 -: كارشناس حرفه اي حقوق اداري (ليسانس)33988 -: حقوق شركتهاي تجاري (فوق ليسانس)33987 -عمومي (فوق ليسانس)
: مديريت كسب و كار 34352 -: كارافريني گرايش كسب و كار الكترونيكي (فوق ليسانس)34318 -ر جديد (فوق ليسانس): كارافريني گرايش كسب و كا34317

: كارشناسي حرفه اي مديريت رفاه 34472 -: مديريت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس)34404 -: حقوق مالي (فوق ليسانس)34403 -(استراتژِي) (فوق ليسانس)
: 34672 -)ليسانس فوق) (مالي مديريت( بازرگاني مديريت: 34643 -)ليسانس( مالياتي حسابداري –: كارشناس حرفه اي حسابداري 34528 -سانس)اجتماعي (لي

مديريت  : كارشناسي حرفه اي34888 -: كارشناسي حرفه اي مديريت كسب و كار (ليسانس)34679 -ادي (فوق ليسانس)اقتص مالي گرايش دولتي سازمانهاي مديريت
هاي اطالعاتي و : مديريت كسب و كار (سيستم34890 -هاي اطالعاتي مديريت) (فوق ليسانس)(سيستم MBA: مديريت 34889 -ها) (ليسانس)بيمه (كليه گرايش

: علوم قضائي (حقوق خصوصي) 34893 -: علوم قضائي (حقوق تجارت) (فوق ليسانس)34892 -: آمار اجتماعي (فوق ليسانس)34891 -فناوري اطالعات) (فوق ليسانس)
: مديريت 34896 -ها) (فوق ليسانس)(مديريت ديناميك سيستم MBA: مديريت 34895 -: علوم قضائي (حقوق عمومي) (فوق ليسانس)34894 -(فوق ليسانس)

MBA (فوق ليسانس) (كارآفريني)- مديريت كسب و كار (عمليات زنجيره تامين) 34898 -: مديريت فناوري اطالعات (هوشمندي كسب و كار) (فوق ليسانس)34897 :
: كارآفريني (آموزش و ترويج كارآفريني) 34901 -) (فوق ليسانس)MBA: كارآفريني (34900 -: مديريت كسب و كار (فناوري) (فوق ليسانس)34899 -(فوق ليسانس)
 فناوري اطالعات) (فوق ليسانس): كارآفريني (34906 -: كارآفريني (فناوري) (فوق ليسانس)34905 -(فوق ليسانس)

 - - - - - - 1 مرد 1 -محمد شهر-البرز كارشناس امور مالي 10102

 - - - - - - 1 مرد 1 -نظراباد-البرز كارشناس امور مالي 10103



 1401سال استخدامي سازمان تأمين اجتماعي نام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 26صفحه 

 اداره كل استان البرز - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
 محل

تعداد محل خدمت شغل
 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

 - - - - - - 1 مرد 1 -هشتگرد-البرز كارشناس امور مالي 10104

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10102 ،10103 ،10104 

 شرايط احراز تحصيلي:
: حسابداري دولتي 31883 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: حسابرسي (ليسانس، فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (ليسانس، فوق ليسانس)30408

: حسابداري مديريت 32428 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -: مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي (فوق ليسانس)31912 -(ليسانس)
 -: مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي (فوق ليسانس)32700 -: حسابداري مالي (ليسانس)32698 -: حسابداري امور مالي (ليسانس)32562 -(فوق ليسانس)

: مديريت كسب و كار 33353 -يسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي (فوق ل32996 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713
)MBA(فوق ليسانس) مالي كليه ي گرايش ها (فوق ليسانس)33895 -: مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي و اقتصادي (فوق ليسانس)33356 -) گرايش مالي :- 

: 34451 -ت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس): مديري34404 -: حسابداري مالياتي (ليسانس)33986 -: حسابداري بخش عمومي (فوق ليسانس)33985
: 34456 -: رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي (ليسانس)34455 -: رياضي گرايش رياضيات مالي (ليسانس)34454 -كارشناسي حرفه اي حسابداري (ليسانس)

 ي بين المللي( مالي) (فوق ليسانس)مديريت بازرگاني و بازارياب MBA: 34520 -كارشناسي حرفه اي حسابداري سالمت (ليسانس)

 - - - - - - 1 مرد 1 -كرج-البرز كارشناس حقوقي 10105

 شرايط اختصاصي:
اي حقوق (گرايش هاي حقوق، فقه و حقوق اسالمي، كارشناس حرفههاي مقطع كارشناسي ارشد مشروط به دارا بودن مدرك كارشناسي در يكي از رشتهپذيرش در رشته

 حقوق بيمه) و معارف اسالمي و حقوق است.حقوق اداري، 

 10105 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 -: فقه و حقوق اسالمي (ليسانس)30913 -: حقوق خصوصي (فوق ليسانس)30431 -: حقوق جزا و جرم شناسي (فوق ليسانس)30429 -: حقوق (ليسانس)30417
: فقه و مباني حقوق اسالمي 32316 -: حقوق دادرسي اداري (فوق ليسانس)32309 -حقوق عمومي (فوق ليسانس): 31686 -: معارف اسالمي و حقوق (ليسانس)31122

: 34492 -: حقوق مالي (فوق ليسانس)34403 -: كارشناسي حرفه اي حقوق بيمه (ليسانس)33359 -اقتصادي (فوق ليسانس) -: حقوق مالي32317 -(فوق ليسانس)
 : كارشناسي حرفه اي حقوق اداري (ليسانس)34495 -حقوق پزشكي (فوق ليسانس)

10106 
كارشناس فناوري 

 اطالعات
 - - - - - - 1 مرد 1 -فرديس-البرز

10107 
كارشناس فناوري 

 اطالعات
 - - - - - - 1 مرد 1 -نظراباد-البرز

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10106 ،10107 

 شرايط احراز تحصيلي:
: 31135 -: فناوري اطالعات و ارتباطات (ليسانس)30930 -: فناوري اطالعات سالمت (فوق ليسانس)30929 -: مديريت فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)22935

: مهندسي 31351 -نس): مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري (فوق ليسا31348 -معماري سيستم هاي كامپيوتري (ليسانس، فوق ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات 31917 -: مهندسي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)31766 -كامپيوتر كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)

: معماري 33580 -لوم كامپيوتر (فوق ليسانس): ع32173 -: مديريت فناوري اطالعات كليه گرايش ها (فوق ليسانس)32009 -گرايش تجارت الكترونيكي (ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات و امنيت (فوق 33737 -سخت افزار (ليسانس)-: كامپيوتر33583 -: سخت افزار كامپيوتر (ليسانس)33581 -كامپيوتر (فوق ليسانس)

: مهندسي فناوري 34033 -وژي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس): مهندسي تكنول34032 -: علوم كامپيوتر كليه ي گرايشها (فوق ليسانس)33888 -ليسانس)
: كارشناسي تكنولوژي كامپيوتر 34453 -: مهندسي فناوري اطالعات و مديريت (فوق ليسانس)34364 -سيستم هاي سخت افزاري فناوري اطالعات (ليسانس)

: 34604 -(كليه گرايش ها) (فوق ليسانس) IT: مهندسي فناوري اطالعات 34591 -(ليسانس): مهندسي تكنولوژي سيستمهاي سخت افزاري رايانه 34556 -(ليسانس)
: مهندسي تكنولوژي سخت افزار 34785 -: مهندسي فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)34637 -(ليسانس) ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

: 34904 -: مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك (فوق ليسانس)34878 -سيستم هاي سخت افزاري رايانه (ليسانس) : مهندسي فناوري34817 -كامپيوتر (ليسانس)
 ها) (ليسانس)(كليه گرايش ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 



 1401سال استخدامي سازمان تأمين اجتماعي نام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 27صفحه 

 اداره كل استان ايالم - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد خدمت محل شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت
 - - - - - - 1 مرد 1 -دره شهر-ايالمكارشناس امور بيمه اي 10108

 - - - - 1 مرد - - 1 -دهلران-ايالمكارشناس امور بيمه اي 10109

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -ملكشاهي-ايالماي كارشناس امور بيمه 10110

 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 -مهران-ايالمكارشناس امور بيمه اي 10111

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10108 ،10109 ،10110 ،10111 

 شرايط احراز تحصيلي:
: توسعه اقتصادي و 30308 -: برنامه ريزي رفاه اجتماعي (فوق ليسانس)30160 -: اقتصاد (ليسانس)30063 -: امار بيمه (فوق ليسانس)30021 -: امار (ليسانس)30018

: حقوق خصوصي (فوق 30431 -: حقوق (فوق ليسانس)30417 -: حسابرسي (فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (فوق ليسانس)30408 -برنامه ريزي (فوق ليسانس)
: 31021 -: علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي (فوق ليسانس)30747 -: علوم اقتصادي گرايش اقتصاد نظري (فوق ليسانس)30745 -ليسانس)

: مديريت دولتي 31052 -مديريت دولتي (ليسانس) :31051 -: مديريت بيمه (ليسانس)31035 -: مديريت بازرگاني (ليسانس)31034 -مديريت اجرايي (فوق ليسانس)
: 31920 -: حقوق عمومي (فوق ليسانس)31686 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: مديريت صنعتي (ليسانس)31065 -كليه گرايش ها (فوق ليسانس)

: مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول 31928 -يت تكنولوژي (فوق ليسانس): مدير31922 -مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيكي (فوق ليسانس)
: رياضي كاربردي (فوق 32217 -: مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه (فوق ليسانس)32051 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -(فوق ليسانس)

 -اقتصادي (فوق ليسانس) -: حقوق مالي32317 -: مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)32311 -: حقوق دادرسي اداري (فوق ليسانس)32309 -ليسانس)
: مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد 32470 -ژيك (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -: حسابداري مديريت (فوق ليسانس)32428

: سياست گذاري عمومي (فوق 32567 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه (فوق ليسانس)32549 -: مديريت كسب و كار (ليسانس)32545 -(فوق ليسانس)
: رياضيات و 32820 -گرايش اقتصاد مديريت (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32714 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713 -ليسانس)

: علوم 33012 -: مديريت دولتي و سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)32915 -: امار گرايش امار اجتماعي و اقتصادي (فوق ليسانس)32901 -فوق ليسانس)كاربردها (
كارشناس حرفه اي : 33158 -: كارشناس حرفه اي حسابداري (حسابداري دولتي) (ليسانس)33157 -اقتصادي گرايش برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي (فوق ليسانس)

گرايش مديريت عمليات (فوق  MBA: مديريت 33347 -: كارشناس حرفه اي حسابداري (حسابرسي) (ليسانس)33159 -حسابداري (حسابداري مالي) (ليسانس)
: كارشناسي حرفه اي 33359 -: كارشناسي حرفه اي مديريت بازاريابي بيمه (ليسانس)33358 -: مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)33355 -ليسانس)

: مديريت كسب و كار گرايش رفتار 33397 -(فوق ليسانس): امار اقتصادي 33364 -گرايش استراتژي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 33363 -حقوق بيمه (ليسانس)
: مديريت فناوري اطالعات گرايش 33412 -: مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت منابع اطالعاتي (فوق ليسانس)33411 -سازماني و منابع انساني (فوق ليسانس)

: 33661 -: مديريت خدمات اجتماعي (فوق ليسانس)33631 -ري عمومي (فوق ليسانس): مديريت سياستگذا33417 -هاي اطالعاتي پيشرفته (فوق ليسانس)سيستم
: مديريت 33734 -(مديريت توسعه سازماني و منابع انساني) (فوق ليسانس)MBA: مديريت 33732 -) گرايش مديريت بازاريابي (فوق ليسانس)MBAمديريت (

 -: كارافريني گرايش توسعه (فوق ليسانس)33796 -كارافريني گرايش بخش عمومي (فوق ليسانس) :33795 -صنعتي(مديريت كيفيت و بهره وري) (فوق ليسانس)
: حسابداري بخش 33985 -: مديريت سازمان هاي دولتي گرايش منابع انساني و روابط كار (فوق ليسانس)33848 -: كارافريني گرايش سازماني (فوق ليسانس)33797

 -: علوم قضائي (فوق ليسانس)33989 -: كارشناس حرفه اي حقوق اداري (ليسانس)33988 -شركتهاي تجاري (فوق ليسانس) : حقوق33987 -عمومي (فوق ليسانس)
: مديريت كسب و كار 34352 -: كارافريني گرايش كسب و كار الكترونيكي (فوق ليسانس)34318 -: كارافريني گرايش كسب و كار جديد (فوق ليسانس)34317

: كارشناسي حرفه اي مديريت رفاه 34472 -: مديريت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس)34404 -: حقوق مالي (فوق ليسانس)34403 -ليسانس)(استراتژِي) (فوق 
: 34672 -)ليسانس فوق) (مالي مديريت( بازرگاني مديريت: 34643 -)ليسانس( مالياتي حسابداري –: كارشناس حرفه اي حسابداري 34528 -اجتماعي (ليسانس)

: كارشناسي حرفه اي مديريت 34888 -: كارشناسي حرفه اي مديريت كسب و كار (ليسانس)34679 -وق ليسانس)ف( اقتصادي مالي گرايش دولتي سازمانهاي مديريت
هاي اطالعاتي و ار (سيستم: مديريت كسب و ك34890 -هاي اطالعاتي مديريت) (فوق ليسانس)(سيستم MBA: مديريت 34889 -ها) (ليسانس)بيمه (كليه گرايش

: علوم قضائي (حقوق خصوصي) 34893 -: علوم قضائي (حقوق تجارت) (فوق ليسانس)34892 -: آمار اجتماعي (فوق ليسانس)34891 -فناوري اطالعات) (فوق ليسانس)
: مديريت 34896 -ها) (فوق ليسانس)ك سيستم(مديريت دينامي MBA: مديريت 34895 -: علوم قضائي (حقوق عمومي) (فوق ليسانس)34894 -(فوق ليسانس)

MBA (فوق ليسانس) (كارآفريني)- مديريت كسب و كار (عمليات زنجيره تامين) 34898 -: مديريت فناوري اطالعات (هوشمندي كسب و كار) (فوق ليسانس)34897 :
: كارآفريني (آموزش و ترويج كارآفريني) 34901 -) (فوق ليسانس)MBA( : كارآفريني34900 -: مديريت كسب و كار (فناوري) (فوق ليسانس)34899 -(فوق ليسانس)
 : كارآفريني (فناوري اطالعات) (فوق ليسانس)34906 -: كارآفريني (فناوري) (فوق ليسانس)34905 -(فوق ليسانس)

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -دره شهر-ايالم كارشناس امور مالي 10112

 10112 يشمارهشرايط احراز تحصيلي شغل محل 
: حسابداري دولتي 31883 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: حسابرسي (ليسانس، فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (ليسانس، فوق ليسانس)30408

: حسابداري مديريت 32428 -ليسانس): مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق 31938 -: مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي (فوق ليسانس)31912 -(ليسانس)
 -: مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي (فوق ليسانس)32700 -: حسابداري مالي (ليسانس)32698 -: حسابداري امور مالي (ليسانس)32562 -(فوق ليسانس)

: مديريت كسب و كار 33353 -يت مالي (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش مدير32996 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713
)MBA(فوق ليسانس) مالي كليه ي گرايش ها (فوق ليسانس)33895 -: مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي و اقتصادي (فوق ليسانس)33356 -) گرايش مالي :- 

: 34451 -: مديريت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس)34404 -: حسابداري مالياتي (ليسانس)33986 -: حسابداري بخش عمومي (فوق ليسانس)33985
: 34456 -: رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي (ليسانس)34455 -: رياضي گرايش رياضيات مالي (ليسانس)34454 -كارشناسي حرفه اي حسابداري (ليسانس)

 اني و بازاريابي بين المللي( مالي) (فوق ليسانس)مديريت بازرگ MBA: 34520 -كارشناسي حرفه اي حسابداري سالمت (ليسانس)



 1401سال استخدامي سازمان تأمين اجتماعي نام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 28صفحه 

 اداره كل استان ايالم - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

10113 
فناوري كارشناس 

 اطالعات
 - - - - - - 1 مرد 1 -مهران-ايالم

 10113 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: 31135 -: فناوري اطالعات و ارتباطات (ليسانس)30930 -: فناوري اطالعات سالمت (فوق ليسانس)30929 -: مديريت فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)22935

: مهندسي 31351 -س): مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري (فوق ليسان31348 -معماري سيستم هاي كامپيوتري (ليسانس، فوق ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات 31917 -: مهندسي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)31766 -كامپيوتر كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)

: معماري 33580 -وم كامپيوتر (فوق ليسانس): عل32173 -: مديريت فناوري اطالعات كليه گرايش ها (فوق ليسانس)32009 -گرايش تجارت الكترونيكي (ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات و امنيت (فوق 33737 -سخت افزار (ليسانس)-: كامپيوتر33583 -: سخت افزار كامپيوتر (ليسانس)33581 -كامپيوتر (فوق ليسانس)

: مهندسي فناوري 34033 -ژي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس): مهندسي تكنولو34032 -: علوم كامپيوتر كليه ي گرايشها (فوق ليسانس)33888 -ليسانس)
: كارشناسي تكنولوژي كامپيوتر 34453 -: مهندسي فناوري اطالعات و مديريت (فوق ليسانس)34364 -سيستم هاي سخت افزاري فناوري اطالعات (ليسانس)

: 34604 -(كليه گرايش ها) (فوق ليسانس) IT: مهندسي فناوري اطالعات 34591 -ليسانس): مهندسي تكنولوژي سيستمهاي سخت افزاري رايانه (34556 -(ليسانس)
: مهندسي تكنولوژي سخت افزار 34785 -: مهندسي فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)34637 -(ليسانس) ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

: 34904 -: مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك (فوق ليسانس)34878 -سيستم هاي سخت افزاري رايانه (ليسانس) : مهندسي فناوري34817 -كامپيوتر (ليسانس)
 ها) (ليسانس)(كليه گرايش ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

 
 اداره كل استان بوشهر - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محل

كد شغل 
 محل

تعداد خدمت محل شغل
 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

 - - - - - - 1 مرد 1 -دشتستان-بوشهر كارشناس امور اداري 10114

 - - - - - - 1 مرد 1 -گناوه-بوشهر كارشناس امور اداري 10115

  باشد:هاي زير يكسان ميمحلشرايط احراز تحصيلي شغل 
10114 ،10115 

 شرايط احراز تحصيلي:
: 31034 -: مديريت امور فرهنگي (ليسانس)31029 -: مديريت اجرايي (فوق ليسانس)31021 -: حقوق (ليسانس، فوق ليسانس)30417 -: امار (ليسانس)30018

: 31065 -: مديريت دولتي كليه گرايش ها (فوق ليسانس)31052 -مديريت دولتي (ليسانس) :31051 -: مديريت بيمه (ليسانس)31035 -مديريت بازرگاني (ليسانس)
: مديريت بازرگاني 31928 -: حقوق عمومي (فوق ليسانس)31686 -: (فوق ليسانس)31679 -: معارف اسالمي و مديريت (ليسانس)31125 -مديريت صنعتي (ليسانس)

: مديريت 32420 -: مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)32311 -حقوق دادرسي اداري (فوق ليسانس): 32309 -گرايش مديريت تحول (فوق ليسانس)
: مديريت صنعتي گرايش 32470 -ژيك (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري (فوق ليسانس)

: مديريت 32915 -: مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش (فوق ليسانس)32717 -: مديريت كسب و كار (ليسانس)32545 -عملكرد (فوق ليسانس)مديريت 
 -ر (ليسانس): كارشناس حرفه اي مديريت كسب و كا33097 -: اموزش و بهسازي منابع انساني (فوق ليسانس)32978 -دولتي و سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)

: مديريت 33363 -: مديريت منابع انساني كليه ي گرايش ها (فوق ليسانس)33257 -: مديريت سازمانهاي دولتي (منابع انساني و روابط كار ) (فوق ليسانس)33165
MBA (فوق ليسانس) مديريت فناوري اطالعات گرايش 33411 -نس): مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني (فوق ليسا33397 -گرايش استراتژي :

گذاري : مديريت سياست33423 -هاي اطالعاتي پيشرفته (فوق ليسانس): مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم33412 -مديريت منابع اطالعاتي (فوق ليسانس)
: كارافريني گرايش بخش عمومي (فوق 33795 -ي (فوق ليسانس)گرايش مديريت توسعه سازماني و منابع انسان MBA: مديريت 33749 -عمومي (فوق ليسانس)

: معارف اسالمي و مديريت همه گرايش ها 34469 -: كارشناس حرفه اي حقوق اداري (ليسانس)33988 -: كارافريني گرايش سازماني (فوق ليسانس)33797 -ليسانس)
: مديريت كسب كار گرايش 34705 -: مديريت اطالعات و ارتباطات (ليسانس)34534 -انس): كارشناسي حرفه اي مديريت رفاه اجتماعي (ليس34472 -(فوق ليسانس)

هاي اطالعاتي مديريت) (فوق (سيستم MBA: مديريت 34889 -ها) (ليسانس): كارشناسي حرفه اي مديريت بيمه (كليه گرايش34888 -استراتژي (فوق ليسانس)
 اطالعاتي و فناوري اطالعات) (فوق ليسانس) هاي: مديريت كسب و كار (سيستم34890 -ليسانس)

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -بوشهر-بوشهركارشناس امور بيمه اي 10116

 - - - - - - 1 مرد 1 -خارك-بوشهركارشناس امور بيمه اي 10117
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 29صفحه 

 اداره كل استان بوشهر - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد خدمتمحل  شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت
 - - - - 2 زن/مرد 1 زن/مرد 3 -دشتستان-بوشهركارشناس امور بيمه اي 10118

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10116 ،10117 ،10118 

 احراز تحصيلي:شرايط 
: توسعه اقتصادي و 30308 -: برنامه ريزي رفاه اجتماعي (فوق ليسانس)30160 -: اقتصاد (ليسانس)30063 -: امار بيمه (فوق ليسانس)30021 -: امار (ليسانس)30018

: حقوق خصوصي (فوق 30431 -(فوق ليسانس) : حقوق30417 -: حسابرسي (فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (فوق ليسانس)30408 -برنامه ريزي (فوق ليسانس)
: 31021 -: علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي (فوق ليسانس)30747 -: علوم اقتصادي گرايش اقتصاد نظري (فوق ليسانس)30745 -ليسانس)

: مديريت دولتي 31052 -: مديريت دولتي (ليسانس)31051 -يسانس): مديريت بيمه (ل31035 -: مديريت بازرگاني (ليسانس)31034 -مديريت اجرايي (فوق ليسانس)
: 31920 -: حقوق عمومي (فوق ليسانس)31686 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: مديريت صنعتي (ليسانس)31065 -كليه گرايش ها (فوق ليسانس)

: مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول 31928 -: مديريت تكنولوژي (فوق ليسانس)31922 -)مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيكي (فوق ليسانس
: رياضي كاربردي (فوق 32217 -: مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه (فوق ليسانس)32051 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -(فوق ليسانس)

 -اقتصادي (فوق ليسانس) -: حقوق مالي32317 -: مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)32311 -فوق ليسانس): حقوق دادرسي اداري (32309 -ليسانس)
 : مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد32470 -ژيك (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -: حسابداري مديريت (فوق ليسانس)32428

: سياست گذاري عمومي (فوق 32567 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه (فوق ليسانس)32549 -: مديريت كسب و كار (ليسانس)32545 -(فوق ليسانس)
ت و : رياضيا32820 -گرايش اقتصاد مديريت (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32714 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713 -ليسانس)

: علوم 33012 -: مديريت دولتي و سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)32915 -: امار گرايش امار اجتماعي و اقتصادي (فوق ليسانس)32901 -كاربردها (فوق ليسانس)
: كارشناس حرفه اي 33158 -سانس): كارشناس حرفه اي حسابداري (حسابداري دولتي) (لي33157 -اقتصادي گرايش برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي (فوق ليسانس)

گرايش مديريت عمليات (فوق  MBA: مديريت 33347 -: كارشناس حرفه اي حسابداري (حسابرسي) (ليسانس)33159 -حسابداري (حسابداري مالي) (ليسانس)
: كارشناسي حرفه اي 33359 -زاريابي بيمه (ليسانس): كارشناسي حرفه اي مديريت با33358 -: مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)33355 -ليسانس)

: مديريت كسب و كار گرايش رفتار 33397 -: امار اقتصادي (فوق ليسانس)33364 -گرايش استراتژي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 33363 -حقوق بيمه (ليسانس)
: مديريت فناوري اطالعات گرايش 33412 -مديريت منابع اطالعاتي (فوق ليسانس): مديريت فناوري اطالعات گرايش 33411 -سازماني و منابع انساني (فوق ليسانس)

: 33661 -: مديريت خدمات اجتماعي (فوق ليسانس)33631 -: مديريت سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)33417 -هاي اطالعاتي پيشرفته (فوق ليسانس)سيستم
: مديريت 33734 -(مديريت توسعه سازماني و منابع انساني) (فوق ليسانس)MBA: مديريت 33732 -) گرايش مديريت بازاريابي (فوق ليسانس)MBAمديريت (

 -: كارافريني گرايش توسعه (فوق ليسانس)33796 -: كارافريني گرايش بخش عمومي (فوق ليسانس)33795 -صنعتي(مديريت كيفيت و بهره وري) (فوق ليسانس)
: حسابداري بخش 33985 -: مديريت سازمان هاي دولتي گرايش منابع انساني و روابط كار (فوق ليسانس)33848 -سانس): كارافريني گرايش سازماني (فوق لي33797

 -: علوم قضائي (فوق ليسانس)33989 -: كارشناس حرفه اي حقوق اداري (ليسانس)33988 -: حقوق شركتهاي تجاري (فوق ليسانس)33987 -عمومي (فوق ليسانس)
: مديريت كسب و كار 34352 -: كارافريني گرايش كسب و كار الكترونيكي (فوق ليسانس)34318 -گرايش كسب و كار جديد (فوق ليسانس): كارافريني 34317

اه : كارشناسي حرفه اي مديريت رف34472 -: مديريت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس)34404 -: حقوق مالي (فوق ليسانس)34403 -(استراتژِي) (فوق ليسانس)
: 34672 -گاني (مديريت مالي) (فوق ليسانس)بازر مديريت: 34643 -)ليسانس( مالياتي حسابداري –: كارشناس حرفه اي حسابداري 34528 -اجتماعي (ليسانس)

رشناسي حرفه اي مديريت : كا34888 -: كارشناسي حرفه اي مديريت كسب و كار (ليسانس)34679 -مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي اقتصادي (فوق ليسانس)
هاي اطالعاتي و : مديريت كسب و كار (سيستم34890 -هاي اطالعاتي مديريت) (فوق ليسانس)(سيستم MBA: مديريت 34889 -ها) (ليسانس)بيمه (كليه گرايش

: علوم قضائي (حقوق خصوصي) 34893 -وق ليسانس): علوم قضائي (حقوق تجارت) (ف34892 -: آمار اجتماعي (فوق ليسانس)34891 -فناوري اطالعات) (فوق ليسانس)
: مديريت 34896 -ها) (فوق ليسانس)(مديريت ديناميك سيستم MBA: مديريت 34895 -: علوم قضائي (حقوق عمومي) (فوق ليسانس)34894 -(فوق ليسانس)

MBA (فوق ليسانس) (كارآفريني)- مديريت كسب و كار (عمليات زنجيره تامين) 34898 -ق ليسانس): مديريت فناوري اطالعات (هوشمندي كسب و كار) (فو34897 :
: كارآفريني (آموزش و ترويج كارآفريني) 34901 -) (فوق ليسانس)MBA: كارآفريني (34900 -: مديريت كسب و كار (فناوري) (فوق ليسانس)34899 -(فوق ليسانس)
 : كارآفريني (فناوري اطالعات) (فوق ليسانس)34906 -: كارآفريني (فناوري) (فوق ليسانس)34905 -(فوق ليسانس)

كارشناس فناوري  10119
 - - - - - - 1 مرد 1 -خارك-بوشهر اطالعات

كارشناس فناوري  10120
 - - - - - - 1 مرد 1 -دلوار-بوشهر اطالعات

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10119 ،10120 

 شرايط احراز تحصيلي:
: 31135 -: فناوري اطالعات و ارتباطات (ليسانس)30930 -: فناوري اطالعات سالمت (فوق ليسانس)30929 -: مديريت فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)22935

: مهندسي 31351 -س): مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري (فوق ليسان31348 -معماري سيستم هاي كامپيوتري (ليسانس، فوق ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات 31917 -: مهندسي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)31766 -كامپيوتر كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)

: معماري 33580 -وم كامپيوتر (فوق ليسانس): عل32173 -: مديريت فناوري اطالعات كليه گرايش ها (فوق ليسانس)32009 -گرايش تجارت الكترونيكي (ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات و امنيت (فوق 33737 -سخت افزار (ليسانس)-: كامپيوتر33583 -: سخت افزار كامپيوتر (ليسانس)33581 -كامپيوتر (فوق ليسانس)

: مهندسي فناوري 34033 -ژي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس): مهندسي تكنولو34032 -: علوم كامپيوتر كليه ي گرايشها (فوق ليسانس)33888 -ليسانس)
: كارشناسي تكنولوژي كامپيوتر 34453 -: مهندسي فناوري اطالعات و مديريت (فوق ليسانس)34364 -سيستم هاي سخت افزاري فناوري اطالعات (ليسانس)

: 34604 -(كليه گرايش ها) (فوق ليسانس) IT: مهندسي فناوري اطالعات 34591 -ليسانس): مهندسي تكنولوژي سيستمهاي سخت افزاري رايانه (34556 -(ليسانس)
: مهندسي تكنولوژي سخت افزار 34785 -: مهندسي فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)34637 -(ليسانس) ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

: 34904 -: مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك (فوق ليسانس)34878 -سيستم هاي سخت افزاري رايانه (ليسانس) : مهندسي فناوري34817 -كامپيوتر (ليسانس)
 ها) (ليسانس)(كليه گرايش ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 



 1401سال استخدامي سازمان تأمين اجتماعي نام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 30صفحه 

 اداره كل استان چهارمحال وبختياري - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

كارشناس امور بيمه اي 10121
چهارمحال و 

 -اردل-بختياري
 - - - - 1 مرد 1 مرد 2

كارشناس امور بيمه اي 10122
چهارمحال و 

 -جونقان-بختياري
 - - - - 1 زن/مرد - - 1

كارشناس امور بيمه اي 10123
چهارمحال و 

 -چل گرد-بختياري
 - - - - - - 1 زن/مرد 1

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10121 ،10122 ،10123 

 شرايط احراز تحصيلي:
: توسعه اقتصادي و 30308 -: برنامه ريزي رفاه اجتماعي (فوق ليسانس)30160 -: اقتصاد (ليسانس)30063 -: امار بيمه (فوق ليسانس)30021 -: امار (ليسانس)30018

: حقوق خصوصي (فوق 30431 -: حقوق (فوق ليسانس)30417 -: حسابرسي (فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (فوق ليسانس)30408 -برنامه ريزي (فوق ليسانس)
: 31021 -: علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي (فوق ليسانس)30747 -: علوم اقتصادي گرايش اقتصاد نظري (فوق ليسانس)30745 -ليسانس)

: مديريت دولتي 31052 -مديريت دولتي (ليسانس) :31051 -: مديريت بيمه (ليسانس)31035 -: مديريت بازرگاني (ليسانس)31034 -مديريت اجرايي (فوق ليسانس)
: 31920 -: حقوق عمومي (فوق ليسانس)31686 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: مديريت صنعتي (ليسانس)31065 -كليه گرايش ها (فوق ليسانس)

: مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول 31928 -يت تكنولوژي (فوق ليسانس): مدير31922 -مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيكي (فوق ليسانس)
: رياضي كاربردي (فوق 32217 -: مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه (فوق ليسانس)32051 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -(فوق ليسانس)

 -اقتصادي (فوق ليسانس) -: حقوق مالي32317 -: مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)32311 -: حقوق دادرسي اداري (فوق ليسانس)32309 -ليسانس)
: مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد 32470 -ژيك (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -: حسابداري مديريت (فوق ليسانس)32428

: سياست گذاري عمومي (فوق 32567 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه (فوق ليسانس)32549 -: مديريت كسب و كار (ليسانس)32545 -(فوق ليسانس)
: رياضيات و 32820 -گرايش اقتصاد مديريت (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32714 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713 -ليسانس)

: علوم 33012 -: مديريت دولتي و سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)32915 -: امار گرايش امار اجتماعي و اقتصادي (فوق ليسانس)32901 -فوق ليسانس)كاربردها (
كارشناس حرفه اي : 33158 -: كارشناس حرفه اي حسابداري (حسابداري دولتي) (ليسانس)33157 -اقتصادي گرايش برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي (فوق ليسانس)

گرايش مديريت عمليات (فوق  MBA: مديريت 33347 -: كارشناس حرفه اي حسابداري (حسابرسي) (ليسانس)33159 -حسابداري (حسابداري مالي) (ليسانس)
: كارشناسي حرفه اي 33359 -ليسانس): كارشناسي حرفه اي مديريت بازاريابي بيمه (33358 -: مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)33355 -ليسانس)

: مديريت كسب و كار گرايش رفتار 33397 -: امار اقتصادي (فوق ليسانس)33364 -گرايش استراتژي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 33363 -حقوق بيمه (ليسانس)
: مديريت فناوري اطالعات گرايش 33412 -طالعاتي (فوق ليسانس): مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت منابع ا33411 -سازماني و منابع انساني (فوق ليسانس)

: 33661 -: مديريت خدمات اجتماعي (فوق ليسانس)33631 -: مديريت سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)33417 -هاي اطالعاتي پيشرفته (فوق ليسانس)سيستم
: مديريت 33734 -(مديريت توسعه سازماني و منابع انساني) (فوق ليسانس)MBA: مديريت 33732 -) گرايش مديريت بازاريابي (فوق ليسانس)MBAمديريت (

 -: كارافريني گرايش توسعه (فوق ليسانس)33796 -: كارافريني گرايش بخش عمومي (فوق ليسانس)33795 -صنعتي(مديريت كيفيت و بهره وري) (فوق ليسانس)
: حسابداري بخش 33985 -مديريت سازمان هاي دولتي گرايش منابع انساني و روابط كار (فوق ليسانس): 33848 -: كارافريني گرايش سازماني (فوق ليسانس)33797

 -: علوم قضائي (فوق ليسانس)33989 -: كارشناس حرفه اي حقوق اداري (ليسانس)33988 -: حقوق شركتهاي تجاري (فوق ليسانس)33987 -عمومي (فوق ليسانس)
: مديريت كسب و كار 34352 -: كارافريني گرايش كسب و كار الكترونيكي (فوق ليسانس)34318 -ر جديد (فوق ليسانس): كارافريني گرايش كسب و كا34317

: كارشناسي حرفه اي مديريت رفاه 34472 -: مديريت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس)34404 -: حقوق مالي (فوق ليسانس)34403 -(استراتژِي) (فوق ليسانس)
: 34672 -)ليسانس فوق) (مالي مديريت( بازرگاني مديريت: 34643 -)ليسانس( مالياتي حسابداري –: كارشناس حرفه اي حسابداري 34528 -سانس)اجتماعي (لي

مديريت  : كارشناسي حرفه اي34888 -: كارشناسي حرفه اي مديريت كسب و كار (ليسانس)34679 -ليسانس) فوق( اقتصادي مالي گرايش دولتي سازمانهاي مديريت
هاي اطالعاتي و : مديريت كسب و كار (سيستم34890 -هاي اطالعاتي مديريت) (فوق ليسانس)(سيستم MBA: مديريت 34889 -ها) (ليسانس)بيمه (كليه گرايش

: علوم قضائي (حقوق خصوصي) 34893 -: علوم قضائي (حقوق تجارت) (فوق ليسانس)34892 -: آمار اجتماعي (فوق ليسانس)34891 -فناوري اطالعات) (فوق ليسانس)
: مديريت 34896 -ها) (فوق ليسانس)(مديريت ديناميك سيستم MBA: مديريت 34895 -: علوم قضائي (حقوق عمومي) (فوق ليسانس)34894 -(فوق ليسانس)

MBA (فوق ليسانس) (كارآفريني)- مديريت كسب و كار (عمليات زنجيره تامين) 34898 -: مديريت فناوري اطالعات (هوشمندي كسب و كار) (فوق ليسانس)34897 :
: كارآفريني (آموزش و ترويج كارآفريني) 34901 -) (فوق ليسانس)MBA: كارآفريني (34900 -: مديريت كسب و كار (فناوري) (فوق ليسانس)34899 -(فوق ليسانس)
 (فناوري اطالعات) (فوق ليسانس): كارآفريني 34906 -: كارآفريني (فناوري) (فوق ليسانس)34905 -(فوق ليسانس)

 كارشناس امور مالي 10124
چهارمحال و 

 -اردل-بختياري
 - - - - - - 1 مرد 1

 كارشناس امور مالي 10125
چهارمحال و 

 -چل گرد-بختياري
 - - - - - - 1 زن/مرد 1
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 31صفحه 

 اداره كل استان چهارمحال وبختياري - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

چهارمحال و  كارشناس امور مالي 10126
 - - - - - - 1 مرد 1 -شلمزار-بختياري

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10124 ،10125 ،10126 

 شرايط احراز تحصيلي:
: حسابداري دولتي 31883 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: حسابرسي (ليسانس، فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (ليسانس، فوق ليسانس)30408

: حسابداري مديريت 32428 -تي گرايش مالي (فوق ليسانس): مديريت صنع31938 -: مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي (فوق ليسانس)31912 -(ليسانس)
 -: مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي (فوق ليسانس)32700 -: حسابداري مالي (ليسانس)32698 -: حسابداري امور مالي (ليسانس)32562 -(فوق ليسانس)

: مديريت كسب و كار 33353 -بازرگاني گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس): مديريت 32996 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713
)MBA(فوق ليسانس) مالي كليه ي گرايش ها (فوق ليسانس)33895 -: مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي و اقتصادي (فوق ليسانس)33356 -) گرايش مالي :- 

: 34451 -: مديريت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس)34404 -ري مالياتي (ليسانس): حسابدا33986 -: حسابداري بخش عمومي (فوق ليسانس)33985
: 34456 -: رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي (ليسانس)34455 -: رياضي گرايش رياضيات مالي (ليسانس)34454 -كارشناسي حرفه اي حسابداري (ليسانس)

 مديريت بازرگاني و بازاريابي بين المللي( مالي) (فوق ليسانس) MBA: 34520 -كارشناسي حرفه اي حسابداري سالمت (ليسانس)

كارشناس فناوري  10127
 اطالعات

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

كارشناس فناوري  10128
 اطالعات

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

كارشناس فناوري  10129
 اطالعات

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

كارشناس فناوري  10130
 اطالعات

چهارمحال و 
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -چل گرد-بختياري

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10127 ،10128 ،10129 ،10130 

 شرايط احراز تحصيلي:
: 31135 -: فناوري اطالعات و ارتباطات (ليسانس)30930 -: فناوري اطالعات سالمت (فوق ليسانس)30929 -: مديريت فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)22935

: مهندسي 31351 -س): مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري (فوق ليسان31348 -معماري سيستم هاي كامپيوتري (ليسانس، فوق ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات 31917 -: مهندسي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)31766 -كامپيوتر كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)

: معماري 33580 -وم كامپيوتر (فوق ليسانس): عل32173 -: مديريت فناوري اطالعات كليه گرايش ها (فوق ليسانس)32009 -گرايش تجارت الكترونيكي (ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات و امنيت (فوق 33737 -سخت افزار (ليسانس)-: كامپيوتر33583 -: سخت افزار كامپيوتر (ليسانس)33581 -كامپيوتر (فوق ليسانس)

: مهندسي فناوري 34033 -ژي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس): مهندسي تكنولو34032 -: علوم كامپيوتر كليه ي گرايشها (فوق ليسانس)33888 -ليسانس)
: كارشناسي تكنولوژي كامپيوتر 34453 -: مهندسي فناوري اطالعات و مديريت (فوق ليسانس)34364 -سيستم هاي سخت افزاري فناوري اطالعات (ليسانس)

: 34604 -(كليه گرايش ها) (فوق ليسانس) IT: مهندسي فناوري اطالعات 34591 -ليسانس): مهندسي تكنولوژي سيستمهاي سخت افزاري رايانه (34556 -(ليسانس)
: مهندسي تكنولوژي سخت افزار 34785 -: مهندسي فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)34637 -(ليسانس) ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

: 34904 -: مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك (فوق ليسانس)34878 -سيستم هاي سخت افزاري رايانه (ليسانس) : مهندسي فناوري34817 -كامپيوتر (ليسانس)
 ها) (ليسانس)(كليه گرايش ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

 
 اداره كل استان خراسان رضوي - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد محل خدمت غلش محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

-خراسان رضويكارشناس امور بيمه اي 10131
 - - - - - - 1 مرد 1 -بردسكن

تربت -خراسان رضويكارشناس امور بيمه اي 10132
نفر،  1(آقا: 2 زن/مرد 3 -جام

 - - - - 1 مردنفر) 1خانم: 

تربت -خراسان رضويكارشناس امور بيمه اي 10133
 - - - - 2 مرد 1 زن 3 -حيدريه

 - - - - - - 1 زن/مرد 1-خرو-خراسان رضويكارشناس امور بيمه اي 10134
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 اداره كل استان خراسان رضوي - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

-خراسان رضويكارشناس امور بيمه اي 10135
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -خواف

-خراسان رضويكارشناس امور بيمه اي 10136
نفر،  1(آقا: 2 زن/مرد 3 -فريمان

 - - - - 1 مردنفر) 1خانم: 

-خراسان رضويكارشناس امور بيمه اي 10137
 زن/مرد 31 -مشهد

 14(آقا: 20
 6نفر، خانم: 

 نفر)
نفر،  4(آقا: 8 زن/مرد

 زن/مردنفر) 4خانم: 
 1(آقا: 2

نفر، خانم: 
 نفر) 1

 1 مرد

-خراسان رضويكارشناس امور بيمه اي 10138
 - - - - - - 1 مرد 1 -نيشابور

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10131 ،10132 ،10133 ،10134 ،10135 ،10136 ،10137 ،10138 

 شرايط احراز تحصيلي:
توسعه اقتصادي و : 30308 -: برنامه ريزي رفاه اجتماعي (فوق ليسانس)30160 -: اقتصاد (ليسانس)30063 -: امار بيمه (فوق ليسانس)30021 -: امار (ليسانس)30018

: حقوق خصوصي (فوق 30431 -: حقوق (فوق ليسانس)30417 -: حسابرسي (فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (فوق ليسانس)30408 -برنامه ريزي (فوق ليسانس)
: 31021 -امه ريزي (فوق ليسانس): علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برن30747 -: علوم اقتصادي گرايش اقتصاد نظري (فوق ليسانس)30745 -ليسانس)

: مديريت دولتي 31052 -: مديريت دولتي (ليسانس)31051 -: مديريت بيمه (ليسانس)31035 -: مديريت بازرگاني (ليسانس)31034 -مديريت اجرايي (فوق ليسانس)
: 31920 -: حقوق عمومي (فوق ليسانس)31686 -فوق ليسانس): مديريت مالي (ليسانس، 31074 -: مديريت صنعتي (ليسانس)31065 -كليه گرايش ها (فوق ليسانس)

: مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول 31928 -: مديريت تكنولوژي (فوق ليسانس)31922 -مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيكي (فوق ليسانس)
: رياضي كاربردي (فوق 32217 -: مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه (فوق ليسانس)32051 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -(فوق ليسانس)

 -اقتصادي (فوق ليسانس) -: حقوق مالي32317 -: مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)32311 -: حقوق دادرسي اداري (فوق ليسانس)32309 -ليسانس)
: مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد 32470 -ژيك (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -: حسابداري مديريت (فوق ليسانس)32428

: سياست گذاري عمومي (فوق 32567 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه (فوق ليسانس)32549 -: مديريت كسب و كار (ليسانس)32545 -(فوق ليسانس)
: رياضيات و 32820 -گرايش اقتصاد مديريت (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32714 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713 -ليسانس)

وم : عل33012 -: مديريت دولتي و سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)32915 -: امار گرايش امار اجتماعي و اقتصادي (فوق ليسانس)32901 -كاربردها (فوق ليسانس)
: كارشناس حرفه اي 33158 -: كارشناس حرفه اي حسابداري (حسابداري دولتي) (ليسانس)33157 -اقتصادي گرايش برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي (فوق ليسانس)

ريت عمليات (فوق گرايش مدي MBA: مديريت 33347 -: كارشناس حرفه اي حسابداري (حسابرسي) (ليسانس)33159 -حسابداري (حسابداري مالي) (ليسانس)
: كارشناسي حرفه اي 33359 -: كارشناسي حرفه اي مديريت بازاريابي بيمه (ليسانس)33358 -: مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)33355 -ليسانس)

: مديريت كسب و كار گرايش رفتار 33397 -س): امار اقتصادي (فوق ليسان33364 -گرايش استراتژي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 33363 -حقوق بيمه (ليسانس)
: مديريت فناوري اطالعات گرايش 33412 -: مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت منابع اطالعاتي (فوق ليسانس)33411 -سازماني و منابع انساني (فوق ليسانس)

: 33661 -: مديريت خدمات اجتماعي (فوق ليسانس)33631 -فوق ليسانس): مديريت سياستگذاري عمومي (33417 -هاي اطالعاتي پيشرفته (فوق ليسانس)سيستم
: مديريت 33734 -(مديريت توسعه سازماني و منابع انساني) (فوق ليسانس)MBA: مديريت 33732 -) گرايش مديريت بازاريابي (فوق ليسانس)MBAمديريت (

 -: كارافريني گرايش توسعه (فوق ليسانس)33796 -گرايش بخش عمومي (فوق ليسانس) : كارافريني33795 -صنعتي(مديريت كيفيت و بهره وري) (فوق ليسانس)
: حسابداري بخش 33985 -: مديريت سازمان هاي دولتي گرايش منابع انساني و روابط كار (فوق ليسانس)33848 -: كارافريني گرايش سازماني (فوق ليسانس)33797

 -: علوم قضائي (فوق ليسانس)33989 -: كارشناس حرفه اي حقوق اداري (ليسانس)33988 -جاري (فوق ليسانس): حقوق شركتهاي ت33987 -عمومي (فوق ليسانس)
: مديريت كسب و كار 34352 -: كارافريني گرايش كسب و كار الكترونيكي (فوق ليسانس)34318 -: كارافريني گرايش كسب و كار جديد (فوق ليسانس)34317

: كارشناسي حرفه اي مديريت رفاه 34472 -: مديريت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس)34404 -: حقوق مالي (فوق ليسانس)34403 -(استراتژِي) (فوق ليسانس)
: 34672 -)ليسانس فوق) (مالي مديريت( بازرگاني مديريت: 34643 -)ليسانس( مالياتي حسابداري –: كارشناس حرفه اي حسابداري 34528 -اجتماعي (ليسانس)

: كارشناسي حرفه اي مديريت 34888 -)ليسانس( كار و كسب مديريت اي حرفه كارشناسي: 34679 -)ليسانس فوق( اقتصادي مالي گرايش دولتي سازمانهاي يتمدير
هاي اطالعاتي و : مديريت كسب و كار (سيستم34890 -هاي اطالعاتي مديريت) (فوق ليسانس)(سيستم MBA: مديريت 34889 -ها) (ليسانس)بيمه (كليه گرايش

: علوم قضائي (حقوق خصوصي) 34893 -: علوم قضائي (حقوق تجارت) (فوق ليسانس)34892 -: آمار اجتماعي (فوق ليسانس)34891 -فناوري اطالعات) (فوق ليسانس)
: مديريت 34896 -ها) (فوق ليسانس)(مديريت ديناميك سيستم MBA: مديريت 34895 -ضائي (حقوق عمومي) (فوق ليسانس): علوم ق34894 -(فوق ليسانس)

MBA (فوق ليسانس) (كارآفريني)- مديريت كسب و كار (عمليات زنجيره تامين) 34898 -: مديريت فناوري اطالعات (هوشمندي كسب و كار) (فوق ليسانس)34897 :
: كارآفريني (آموزش و ترويج كارآفريني) 34901 -) (فوق ليسانس)MBA: كارآفريني (34900 -: مديريت كسب و كار (فناوري) (فوق ليسانس)34899 -(فوق ليسانس)
 : كارآفريني (فناوري اطالعات) (فوق ليسانس)34906 -: كارآفريني (فناوري) (فوق ليسانس)34905 -(فوق ليسانس)

فيض -اسان رضويخر كارشناس امور مالي 10139
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -اباد

 10139 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: حسابداري دولتي 31883 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: حسابرسي (ليسانس، فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (ليسانس، فوق ليسانس)30408

: حسابداري مديريت 32428 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -: مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي (فوق ليسانس)31912 -(ليسانس)
 -: مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي (فوق ليسانس)32700 -: حسابداري مالي (ليسانس)32698 -: حسابداري امور مالي (ليسانس)32562 -(فوق ليسانس)

: مديريت كسب و كار 33353 -يسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي (فوق ل32996 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713
)MBA(فوق ليسانس) مالي كليه ي گرايش ها (فوق ليسانس)33895 -: مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي و اقتصادي (فوق ليسانس)33356 -) گرايش مالي :- 

: 34451 -ت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس): مديري34404 -: حسابداري مالياتي (ليسانس)33986 -: حسابداري بخش عمومي (فوق ليسانس)33985
: 34456 -: رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي (ليسانس)34455 -: رياضي گرايش رياضيات مالي (ليسانس)34454 -كارشناسي حرفه اي حسابداري (ليسانس)

 ي بين المللي( مالي) (فوق ليسانس)مديريت بازرگاني و بازارياب MBA: 34520 -كارشناسي حرفه اي حسابداري سالمت (ليسانس)
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 اداره كل استان خراسان رضوي - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

10140 
كارشناس فناوري 

 اطالعات
-خراسان رضوي

 -جوين
 - - - - - - 1 زن/مرد 1

 10140 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: 31135 -: فناوري اطالعات و ارتباطات (ليسانس)30930 -: فناوري اطالعات سالمت (فوق ليسانس)30929 -: مديريت فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)22935

: مهندسي 31351 -س): مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري (فوق ليسان31348 -معماري سيستم هاي كامپيوتري (ليسانس، فوق ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات 31917 -: مهندسي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)31766 -كامپيوتر كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)

: معماري 33580 -وم كامپيوتر (فوق ليسانس): عل32173 -: مديريت فناوري اطالعات كليه گرايش ها (فوق ليسانس)32009 -گرايش تجارت الكترونيكي (ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات و امنيت (فوق 33737 -سخت افزار (ليسانس)-: كامپيوتر33583 -: سخت افزار كامپيوتر (ليسانس)33581 -كامپيوتر (فوق ليسانس)

: مهندسي فناوري 34033 -ژي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس): مهندسي تكنولو34032 -: علوم كامپيوتر كليه ي گرايشها (فوق ليسانس)33888 -ليسانس)
: كارشناسي تكنولوژي كامپيوتر 34453 -: مهندسي فناوري اطالعات و مديريت (فوق ليسانس)34364 -سيستم هاي سخت افزاري فناوري اطالعات (ليسانس)

: 34604 -(كليه گرايش ها) (فوق ليسانس) IT: مهندسي فناوري اطالعات 34591 -ليسانس): مهندسي تكنولوژي سيستمهاي سخت افزاري رايانه (34556 -(ليسانس)
: مهندسي تكنولوژي سخت افزار 34785 -: مهندسي فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)34637 -(ليسانس) ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

: 34904 -: مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك (فوق ليسانس)34878 -سيستم هاي سخت افزاري رايانه (ليسانس) : مهندسي فناوري34817 -كامپيوتر (ليسانس)
 ها) (ليسانس)(كليه گرايش ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

 
 اداره كل استان خوزستان - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد حل خدمتم شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

 - - - - - - 1 مرد 1 -ابادان-خوزستانكارشناس امور بيمه اي 10141

 - - - - - - 1 مرد 1-اغاجاري-خوزستانكارشناس امور بيمه اي 10142

 - - - - 1 مرد 2 مرد 3 -اميديه-خوزستانامور بيمه ايكارشناس  10143

 - - - - - - 1 مرد 1-انديمشك-خوزستانكارشناس امور بيمه اي 10144

 2 مرد 2 مرد 7 مرد 18 مرد 29 -اهواز-خوزستانكارشناس امور بيمه اي 10145

 - - - - - - 1 مرد 1 -ايذه-خوزستانكارشناس امور بيمه اي 10146

كارشناس امور بيمه اي 10147
بندر امام -خوزستان

 -خميني
 - - 1 مرد 1 مرد 3 مرد 5

كارشناس امور بيمه اي 10148
-خوزستان
 -بندرماهشهر

 - - - - 1 مرد 2 مرد 3

 - - - - 1 مرد 1 مرد 2-خرمشهر-خوزستانكارشناس امور بيمه اي 10149

 - - - - 2 مرد 1 مرد 3 -دزفول-خوزستانكارشناس امور بيمه اي 10150

 - - - - - - 1 مرد 1 -رامشير-خوزستانكارشناس امور بيمه اي 10151

 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 -رامهرمز-خوزستانكارشناس امور بيمه اي 10152

 - - - - 1 مرد 2 مرد 3-سوسنگرد-خوزستانكارشناس امور بيمه اي 10153

 - - 1 مرد 1 مرد 2 مرد 4 -شوش-خوزستانكارشناس امور بيمه اي 10154

 - - - - - - 1 مرد 1 -شوشتر-خوزستانكارشناس امور بيمه اي 10155

 - - - - - - 1 مرد 1 -گتوند-خوزستانكارشناس امور بيمه اي 10156

كارشناس امور بيمه اي 10157
-خوزستان

 -مسجدسليمان
 - - - - 1 مرد 1 مرد 2

 - - - - - - 1 مرد 1 -مالثاني-خوزستانكارشناس امور بيمه اي 10158



 1401سال استخدامي سازمان تأمين اجتماعي نام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 34صفحه 

 اداره كل استان خوزستان - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت
 - - - - - - 1 مرد 1-هفت تپه-خوزستانبيمه ايكارشناس امور  10159

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10141 ،10142 ،10143 ،10144 ،10145 ،10146 ،10147 ،10148 ،10149 ،10150 ،10151 ،10152 ،10153 ،10154 ،10155 ،10156 ،10157 ،10158 ،10159 

 شرايط احراز تحصيلي:
: توسعه اقتصادي و 30308 -: برنامه ريزي رفاه اجتماعي (فوق ليسانس)30160 -: اقتصاد (ليسانس)30063 -: امار بيمه (فوق ليسانس)30021 -: امار (ليسانس)30018

: حقوق خصوصي (فوق 30431 -: حقوق (فوق ليسانس)30417 -: حسابرسي (فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (فوق ليسانس)30408 -برنامه ريزي (فوق ليسانس)
: 31021 -: علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي (فوق ليسانس)30747 -: علوم اقتصادي گرايش اقتصاد نظري (فوق ليسانس)30745 -ليسانس)

: مديريت دولتي 31052 -مديريت دولتي (ليسانس) :31051 -: مديريت بيمه (ليسانس)31035 -: مديريت بازرگاني (ليسانس)31034 -مديريت اجرايي (فوق ليسانس)
: 31920 -: حقوق عمومي (فوق ليسانس)31686 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: مديريت صنعتي (ليسانس)31065 -كليه گرايش ها (فوق ليسانس)

: مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول 31928 -يت تكنولوژي (فوق ليسانس): مدير31922 -مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيكي (فوق ليسانس)
: رياضي كاربردي (فوق 32217 -: مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه (فوق ليسانس)32051 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -(فوق ليسانس)

 -اقتصادي (فوق ليسانس) -: حقوق مالي32317 -: مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)32311 -: حقوق دادرسي اداري (فوق ليسانس)32309 -ليسانس)
: مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد 32470 -ژيك (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -: حسابداري مديريت (فوق ليسانس)32428

: سياست گذاري عمومي (فوق 32567 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه (فوق ليسانس)32549 -: مديريت كسب و كار (ليسانس)32545 -(فوق ليسانس)
: رياضيات و 32820 -گرايش اقتصاد مديريت (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32714 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713 -ليسانس)

: علوم 33012 -: مديريت دولتي و سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)32915 -: امار گرايش امار اجتماعي و اقتصادي (فوق ليسانس)32901 -فوق ليسانس)كاربردها (
كارشناس حرفه اي : 33158 -: كارشناس حرفه اي حسابداري (حسابداري دولتي) (ليسانس)33157 -اقتصادي گرايش برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي (فوق ليسانس)

گرايش مديريت عمليات (فوق  MBA: مديريت 33347 -: كارشناس حرفه اي حسابداري (حسابرسي) (ليسانس)33159 -حسابداري (حسابداري مالي) (ليسانس)
: كارشناسي حرفه اي 33359 -ليسانس): كارشناسي حرفه اي مديريت بازاريابي بيمه (33358 -: مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)33355 -ليسانس)

: مديريت كسب و كار گرايش رفتار 33397 -: امار اقتصادي (فوق ليسانس)33364 -گرايش استراتژي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 33363 -حقوق بيمه (ليسانس)
: مديريت فناوري اطالعات گرايش 33412 -طالعاتي (فوق ليسانس): مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت منابع ا33411 -سازماني و منابع انساني (فوق ليسانس)

: 33661 -: مديريت خدمات اجتماعي (فوق ليسانس)33631 -: مديريت سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)33417 -هاي اطالعاتي پيشرفته (فوق ليسانس)سيستم
: مديريت 33734 -(مديريت توسعه سازماني و منابع انساني) (فوق ليسانس)MBA: مديريت 33732 -) گرايش مديريت بازاريابي (فوق ليسانس)MBAمديريت (

 -: كارافريني گرايش توسعه (فوق ليسانس)33796 -: كارافريني گرايش بخش عمومي (فوق ليسانس)33795 -صنعتي(مديريت كيفيت و بهره وري) (فوق ليسانس)
: حسابداري بخش 33985 -مديريت سازمان هاي دولتي گرايش منابع انساني و روابط كار (فوق ليسانس): 33848 -: كارافريني گرايش سازماني (فوق ليسانس)33797

 -: علوم قضائي (فوق ليسانس)33989 -: كارشناس حرفه اي حقوق اداري (ليسانس)33988 -: حقوق شركتهاي تجاري (فوق ليسانس)33987 -عمومي (فوق ليسانس)
: مديريت كسب و كار 34352 -: كارافريني گرايش كسب و كار الكترونيكي (فوق ليسانس)34318 -ر جديد (فوق ليسانس): كارافريني گرايش كسب و كا34317

: كارشناسي حرفه اي مديريت رفاه 34472 -: مديريت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس)34404 -: حقوق مالي (فوق ليسانس)34403 -(استراتژِي) (فوق ليسانس)
: 34672 -)ليسانس فوق) (مالي مديريت( بازرگاني مديريت: 34643 -)ليسانس( مالياتي حسابداري –: كارشناس حرفه اي حسابداري 34528 -سانس)اجتماعي (لي

: كارشناسي حرفه اي مديريت 34888 -: كارشناسي حرفه اي مديريت كسب و كار (ليسانس)34679 -دي (فوق ليسانس)اقتصا مالي گرايش دولتي سازمانهاي مديريت
هاي اطالعاتي و : مديريت كسب و كار (سيستم34890 -هاي اطالعاتي مديريت) (فوق ليسانس)(سيستم MBA: مديريت 34889 -ها) (ليسانس)بيمه (كليه گرايش

: علوم قضائي (حقوق خصوصي) 34893 -: علوم قضائي (حقوق تجارت) (فوق ليسانس)34892 -: آمار اجتماعي (فوق ليسانس)34891 -ليسانس) فناوري اطالعات) (فوق
: مديريت 34896 -ها) (فوق ليسانس)(مديريت ديناميك سيستم MBA: مديريت 34895 -: علوم قضائي (حقوق عمومي) (فوق ليسانس)34894 -(فوق ليسانس)

MBA )(فوق ليسانس) (مديريت كسب و كار (عمليات زنجيره تامين) 34898 -: مديريت فناوري اطالعات (هوشمندي كسب و كار) (فوق ليسانس)34897 -كارآفريني :
و ترويج كارآفريني) : كارآفريني (آموزش 34901 -) (فوق ليسانس)MBA: كارآفريني (34900 -: مديريت كسب و كار (فناوري) (فوق ليسانس)34899 -(فوق ليسانس)
 : كارآفريني (فناوري اطالعات) (فوق ليسانس)34906 -: كارآفريني (فناوري) (فوق ليسانس)34905 -(فوق ليسانس)

 - - - - 2 مرد 2 مرد 4 -اهواز-خوزستان كارشناس امور مالي 10160

بندر امام -خوزستان كارشناس امور مالي 10161
 - - - - - - 1 مرد 1 -خميني

-خوزستان كارشناس امور مالي 10162
 - - - - - - 1 مرد 1 -بندرماهشهر

 - - - - - - 1 مرد 1 -شوشتر-خوزستان كارشناس امور مالي 10163
  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل

10160 ،10161 ،10162 ،10163 
 شرايط احراز تحصيلي:

: حسابداري دولتي 31883 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: حسابرسي (ليسانس، فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (ليسانس، فوق ليسانس)30408
: حسابداري مديريت 32428 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -: مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي (فوق ليسانس)31912 -(ليسانس)

 -: مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي (فوق ليسانس)32700 -: حسابداري مالي (ليسانس)32698 -: حسابداري امور مالي (ليسانس)32562 -(فوق ليسانس)
: مديريت كسب و كار 33353 -يسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي (فوق ل32996 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713

)MBA(فوق ليسانس) مالي كليه ي گرايش ها (فوق ليسانس)33895 -: مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي و اقتصادي (فوق ليسانس)33356 -) گرايش مالي :- 
: 34451 -ت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس): مديري34404 -: حسابداري مالياتي (ليسانس)33986 -: حسابداري بخش عمومي (فوق ليسانس)33985

: 34456 -: رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي (ليسانس)34455 -: رياضي گرايش رياضيات مالي (ليسانس)34454 -كارشناسي حرفه اي حسابداري (ليسانس)
 ي بين المللي( مالي) (فوق ليسانس)مديريت بازرگاني و بازارياب MBA: 34520 -كارشناسي حرفه اي حسابداري سالمت (ليسانس)

 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 -اهواز-خوزستان كارشناس حقوقي 10164
 10164 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره

 -(ليسانس): فقه و حقوق اسالمي 30913 -: حقوق خصوصي (فوق ليسانس)30431 -: حقوق جزا و جرم شناسي (فوق ليسانس)30429 -: حقوق (ليسانس)30417
: فقه و مباني حقوق اسالمي 32316 -: حقوق دادرسي اداري (فوق ليسانس)32309 -: حقوق عمومي (فوق ليسانس)31686 -: معارف اسالمي و حقوق (ليسانس)31122

: 34492 -وق مالي (فوق ليسانس): حق34403 -: كارشناسي حرفه اي حقوق بيمه (ليسانس)33359 -اقتصادي (فوق ليسانس) -: حقوق مالي32317 -(فوق ليسانس)
 : كارشناسي حرفه اي حقوق اداري (ليسانس)34495 -حقوق پزشكي (فوق ليسانس)

كارشناس فناوري  10165
 - - - - - - 1 مرد 1-اغاجاري-خوزستان اطالعات
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 اداره كل استان خوزستان - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد خدمتمحل  شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

كارشناس فناوري  10166
 - - - - - - 1 مرد 1 -اميديه-خوزستان اطالعات

كارشناس فناوري  10167
 - - - - - - 1 مرد 1 -دزفول-خوزستان اطالعات

فناوري كارشناس  10168
 - - - - - - 1 مرد 1 -شادگان-خوزستان اطالعات

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10165 ،10166 ،10167 ،10168 

 شرايط احراز تحصيلي:
: 31135 -: فناوري اطالعات و ارتباطات (ليسانس)30930 -: فناوري اطالعات سالمت (فوق ليسانس)30929 -: مديريت فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)22935

: مهندسي 31351 -س): مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري (فوق ليسان31348 -معماري سيستم هاي كامپيوتري (ليسانس، فوق ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات 31917 -: مهندسي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)31766 -كامپيوتر كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)

: معماري 33580 -وم كامپيوتر (فوق ليسانس): عل32173 -: مديريت فناوري اطالعات كليه گرايش ها (فوق ليسانس)32009 -گرايش تجارت الكترونيكي (ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات و امنيت (فوق 33737 -سخت افزار (ليسانس)-: كامپيوتر33583 -: سخت افزار كامپيوتر (ليسانس)33581 -كامپيوتر (فوق ليسانس)

: مهندسي فناوري 34033 -ژي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس): مهندسي تكنولو34032 -: علوم كامپيوتر كليه ي گرايشها (فوق ليسانس)33888 -ليسانس)
: كارشناسي تكنولوژي كامپيوتر 34453 -: مهندسي فناوري اطالعات و مديريت (فوق ليسانس)34364 -سيستم هاي سخت افزاري فناوري اطالعات (ليسانس)

: 34604 -(كليه گرايش ها) (فوق ليسانس) IT: مهندسي فناوري اطالعات 34591 -ليسانس): مهندسي تكنولوژي سيستمهاي سخت افزاري رايانه (34556 -(ليسانس)
: مهندسي تكنولوژي سخت افزار 34785 -: مهندسي فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)34637 -(ليسانس) ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

: 34904 -: مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك (فوق ليسانس)34878 -سيستم هاي سخت افزاري رايانه (ليسانس) : مهندسي فناوري34817 -كامپيوتر (ليسانس)
 ها) (ليسانس)(كليه گرايش ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

 
 اداره كل استان زنجان - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد خدمت محل شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد
 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

 - - - - - - 1 مرد 1 -ابهر-زنجانكارشناس امور بيمه اي 10169
 - - - - - - 1 مرد 1 -خدابنده-زنجانكارشناس امور بيمه اي 10170
 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 -خرمدره-زنجانايكارشناس امور بيمه  10171
 - - - - 1 مرد 2 مرد 3 -زنجان-زنجانكارشناس امور بيمه اي 10172

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10169 ،10170 ،10171 ،10172 

 شرايط احراز تحصيلي:
: توسعه اقتصادي و 30308 -: برنامه ريزي رفاه اجتماعي (فوق ليسانس)30160 -: اقتصاد (ليسانس)30063 -: امار بيمه (فوق ليسانس)30021 -: امار (ليسانس)30018

: حقوق خصوصي (فوق 30431 -: حقوق (فوق ليسانس)30417 -: حسابرسي (فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (فوق ليسانس)30408 -برنامه ريزي (فوق ليسانس)
: 31021 -: علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي (فوق ليسانس)30747 -: علوم اقتصادي گرايش اقتصاد نظري (فوق ليسانس)30745 -ليسانس)

: مديريت دولتي 31052 -مديريت دولتي (ليسانس) :31051 -: مديريت بيمه (ليسانس)31035 -: مديريت بازرگاني (ليسانس)31034 -مديريت اجرايي (فوق ليسانس)
: 31920 -: حقوق عمومي (فوق ليسانس)31686 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: مديريت صنعتي (ليسانس)31065 -كليه گرايش ها (فوق ليسانس)

: مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول 31928 -يت تكنولوژي (فوق ليسانس): مدير31922 -مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيكي (فوق ليسانس)
: رياضي كاربردي (فوق 32217 -: مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه (فوق ليسانس)32051 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -(فوق ليسانس)

 -اقتصادي (فوق ليسانس) -: حقوق مالي32317 -: مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)32311 -: حقوق دادرسي اداري (فوق ليسانس)32309 -ليسانس)
: مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد 32470 -ژيك (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -: حسابداري مديريت (فوق ليسانس)32428

: سياست گذاري عمومي (فوق 32567 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه (فوق ليسانس)32549 -: مديريت كسب و كار (ليسانس)32545 -(فوق ليسانس)
: رياضيات و 32820 -گرايش اقتصاد مديريت (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32714 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713 -ليسانس)

: علوم 33012 -: مديريت دولتي و سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)32915 -: امار گرايش امار اجتماعي و اقتصادي (فوق ليسانس)32901 -فوق ليسانس)كاربردها (
كارشناس حرفه اي : 33158 -: كارشناس حرفه اي حسابداري (حسابداري دولتي) (ليسانس)33157 -اقتصادي گرايش برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي (فوق ليسانس)

گرايش مديريت عمليات (فوق  MBA: مديريت 33347 -: كارشناس حرفه اي حسابداري (حسابرسي) (ليسانس)33159 -حسابداري (حسابداري مالي) (ليسانس)
: كارشناسي حرفه اي 33359 -ليسانس): كارشناسي حرفه اي مديريت بازاريابي بيمه (33358 -: مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)33355 -ليسانس)

: مديريت كسب و كار گرايش رفتار 33397 -: امار اقتصادي (فوق ليسانس)33364 -گرايش استراتژي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 33363 -حقوق بيمه (ليسانس)
: مديريت فناوري اطالعات گرايش 33412 -طالعاتي (فوق ليسانس): مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت منابع ا33411 -سازماني و منابع انساني (فوق ليسانس)

: 33661 -: مديريت خدمات اجتماعي (فوق ليسانس)33631 -: مديريت سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)33417 -هاي اطالعاتي پيشرفته (فوق ليسانس)سيستم
: مديريت 33734 -(مديريت توسعه سازماني و منابع انساني) (فوق ليسانس)MBA: مديريت 33732 -) گرايش مديريت بازاريابي (فوق ليسانس)MBAمديريت (

 -: كارافريني گرايش توسعه (فوق ليسانس)33796 -: كارافريني گرايش بخش عمومي (فوق ليسانس)33795 -صنعتي(مديريت كيفيت و بهره وري) (فوق ليسانس)
: حسابداري بخش 33985 -مديريت سازمان هاي دولتي گرايش منابع انساني و روابط كار (فوق ليسانس): 33848 -: كارافريني گرايش سازماني (فوق ليسانس)33797

 -: علوم قضائي (فوق ليسانس)33989 -: كارشناس حرفه اي حقوق اداري (ليسانس)33988 -: حقوق شركتهاي تجاري (فوق ليسانس)33987 -عمومي (فوق ليسانس)
: مديريت كسب و كار 34352 -: كارافريني گرايش كسب و كار الكترونيكي (فوق ليسانس)34318 -ر جديد (فوق ليسانس): كارافريني گرايش كسب و كا34317

: كارشناسي حرفه اي مديريت رفاه 34472 -: مديريت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس)34404 -: حقوق مالي (فوق ليسانس)34403 -(استراتژِي) (فوق ليسانس)
: 34672 -)ليسانس فوق) (مالي مديريت( بازرگاني مديريت: 34643 -)ليسانس( مالياتي حسابداري –: كارشناس حرفه اي حسابداري 34528 -سانس)اجتماعي (لي

: كارشناسي حرفه اي مديريت 34888 -: كارشناسي حرفه اي مديريت كسب و كار (ليسانس)34679 -دولتي گرايش مالي اقتصادي (فوق ليسانس) سازمانهاي مديريت
و  هاي اطالعاتي: مديريت كسب و كار (سيستم34890 -هاي اطالعاتي مديريت) (فوق ليسانس)(سيستم MBA: مديريت 34889 -ها) (ليسانس)بيمه (كليه گرايش

: علوم قضائي (حقوق خصوصي) 34893 -: علوم قضائي (حقوق تجارت) (فوق ليسانس)34892 -: آمار اجتماعي (فوق ليسانس)34891 -فناوري اطالعات) (فوق ليسانس)
: مديريت 34896 -س)ها) (فوق ليسان(مديريت ديناميك سيستم MBA: مديريت 34895 -: علوم قضائي (حقوق عمومي) (فوق ليسانس)34894 -(فوق ليسانس)

MBA (فوق ليسانس) (كارآفريني)- مديريت كسب و كار (عمليات زنجيره تامين) 34898 -: مديريت فناوري اطالعات (هوشمندي كسب و كار) (فوق ليسانس)34897 :
: كارآفريني (آموزش و ترويج كارآفريني) 34901 -) (فوق ليسانس)MBA: كارآفريني (34900 -: مديريت كسب و كار (فناوري) (فوق ليسانس)34899 -(فوق ليسانس)
 : كارآفريني (فناوري اطالعات) (فوق ليسانس)34906 -: كارآفريني (فناوري) (فوق ليسانس)34905 -(فوق ليسانس)



 1401سال استخدامي سازمان تأمين اجتماعي نام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 36صفحه 

 اداره كل استان سمنان - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت
 - - - - - - 1 مرد 1 -دامغان-سمنانكارشناس امور بيمه اي 10173
 - - - - - - 2 مرد 2 -سمنان-سمنانكارشناس امور بيمه اي 10174
 - - - - 1 مرد - - 1 -گرمسار-سمنانكارشناس امور بيمه اي 10175

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10173 ،10174 ،10175 

 شرايط احراز تحصيلي:
: توسعه اقتصادي و 30308 -: برنامه ريزي رفاه اجتماعي (فوق ليسانس)30160 -: اقتصاد (ليسانس)30063 -: امار بيمه (فوق ليسانس)30021 -: امار (ليسانس)30018

: حقوق خصوصي (فوق 30431 -: حقوق (فوق ليسانس)30417 -: حسابرسي (فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (فوق ليسانس)30408 -برنامه ريزي (فوق ليسانس)
: 31021 -: علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي (فوق ليسانس)30747 -: علوم اقتصادي گرايش اقتصاد نظري (فوق ليسانس)30745 -ليسانس)

: مديريت دولتي 31052 -مديريت دولتي (ليسانس) :31051 -: مديريت بيمه (ليسانس)31035 -: مديريت بازرگاني (ليسانس)31034 -مديريت اجرايي (فوق ليسانس)
: 31920 -: حقوق عمومي (فوق ليسانس)31686 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: مديريت صنعتي (ليسانس)31065 -كليه گرايش ها (فوق ليسانس)

: مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول 31928 -يت تكنولوژي (فوق ليسانس): مدير31922 -مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيكي (فوق ليسانس)
: رياضي كاربردي (فوق 32217 -: مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه (فوق ليسانس)32051 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -(فوق ليسانس)

 -اقتصادي (فوق ليسانس) -: حقوق مالي32317 -: مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)32311 -: حقوق دادرسي اداري (فوق ليسانس)32309 -ليسانس)
: مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد 32470 -ژيك (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -: حسابداري مديريت (فوق ليسانس)32428

: سياست گذاري عمومي (فوق 32567 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه (فوق ليسانس)32549 -: مديريت كسب و كار (ليسانس)32545 -(فوق ليسانس)
: رياضيات و 32820 -گرايش اقتصاد مديريت (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32714 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713 -ليسانس)

: علوم 33012 -: مديريت دولتي و سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)32915 -: امار گرايش امار اجتماعي و اقتصادي (فوق ليسانس)32901 -فوق ليسانس)كاربردها (
كارشناس حرفه اي : 33158 -: كارشناس حرفه اي حسابداري (حسابداري دولتي) (ليسانس)33157 -اقتصادي گرايش برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي (فوق ليسانس)

گرايش مديريت عمليات (فوق  MBA: مديريت 33347 -: كارشناس حرفه اي حسابداري (حسابرسي) (ليسانس)33159 -حسابداري (حسابداري مالي) (ليسانس)
: كارشناسي حرفه اي 33359 -ليسانس): كارشناسي حرفه اي مديريت بازاريابي بيمه (33358 -: مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)33355 -ليسانس)

: مديريت كسب و كار گرايش رفتار 33397 -: امار اقتصادي (فوق ليسانس)33364 -گرايش استراتژي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 33363 -حقوق بيمه (ليسانس)
: مديريت فناوري اطالعات گرايش 33412 -طالعاتي (فوق ليسانس): مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت منابع ا33411 -سازماني و منابع انساني (فوق ليسانس)

: 33661 -: مديريت خدمات اجتماعي (فوق ليسانس)33631 -: مديريت سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)33417 -هاي اطالعاتي پيشرفته (فوق ليسانس)سيستم
: مديريت 33734 -(مديريت توسعه سازماني و منابع انساني) (فوق ليسانس)MBA: مديريت 33732 -) گرايش مديريت بازاريابي (فوق ليسانس)MBAمديريت (

 -: كارافريني گرايش توسعه (فوق ليسانس)33796 -: كارافريني گرايش بخش عمومي (فوق ليسانس)33795 -صنعتي(مديريت كيفيت و بهره وري) (فوق ليسانس)
: حسابداري بخش 33985 -مديريت سازمان هاي دولتي گرايش منابع انساني و روابط كار (فوق ليسانس): 33848 -: كارافريني گرايش سازماني (فوق ليسانس)33797

 -: علوم قضائي (فوق ليسانس)33989 -: كارشناس حرفه اي حقوق اداري (ليسانس)33988 -: حقوق شركتهاي تجاري (فوق ليسانس)33987 -عمومي (فوق ليسانس)
: مديريت كسب و كار 34352 -: كارافريني گرايش كسب و كار الكترونيكي (فوق ليسانس)34318 -ر جديد (فوق ليسانس): كارافريني گرايش كسب و كا34317

: كارشناسي حرفه اي مديريت رفاه 34472 -: مديريت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس)34404 -: حقوق مالي (فوق ليسانس)34403 -(استراتژِي) (فوق ليسانس)
: 34672 -)ليسانس فوق) (مالي مديريت( بازرگاني مديريت: 34643 -)ليسانس( مالياتي حسابداري –: كارشناس حرفه اي حسابداري 34528 -سانس)اجتماعي (لي

: كارشناسي حرفه اي مديريت 34888 -: كارشناسي حرفه اي مديريت كسب و كار (ليسانس)34679 -اقتصادي (فوق ليسانس) مالي گرايش دولتي سازمانهاي مديريت
هاي اطالعاتي و : مديريت كسب و كار (سيستم34890 -هاي اطالعاتي مديريت) (فوق ليسانس)(سيستم MBA: مديريت 34889 -ها) (ليسانس)بيمه (كليه گرايش
: علوم قضائي (حقوق خصوصي) 34893 -: علوم قضائي (حقوق تجارت) (فوق ليسانس)34892 -: آمار اجتماعي (فوق ليسانس)34891 -) (فوق ليسانس)فناوري اطالعات
 : مديريت34896 -ها) (فوق ليسانس)(مديريت ديناميك سيستم MBA: مديريت 34895 -: علوم قضائي (حقوق عمومي) (فوق ليسانس)34894 -(فوق ليسانس)

MBA (فوق ليسانس) (كارآفريني)- مديريت كسب و كار (عمليات زنجيره تامين) 34898 -: مديريت فناوري اطالعات (هوشمندي كسب و كار) (فوق ليسانس)34897 :
آموزش و ترويج كارآفريني) : كارآفريني (34901 -) (فوق ليسانس)MBA: كارآفريني (34900 -: مديريت كسب و كار (فناوري) (فوق ليسانس)34899 -(فوق ليسانس)
 : كارآفريني (فناوري اطالعات) (فوق ليسانس)34906 -: كارآفريني (فناوري) (فوق ليسانس)34905 -(فوق ليسانس)

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -ايوانكي-سمنان كارشناس امور مالي 10176
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 -دامغان-سمنان كارشناس امور مالي 10177
 - - - - - - 1 زن/مرد 1-مهدي شهر-سمنان كارشناس امور مالي 10178

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10176 ،10177 ،10178 

 شرايط احراز تحصيلي:
: حسابداري دولتي 31883 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: حسابرسي (ليسانس، فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (ليسانس، فوق ليسانس)30408

: حسابداري مديريت 32428 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -: مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي (فوق ليسانس)31912 -(ليسانس)
 -: مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي (فوق ليسانس)32700 -: حسابداري مالي (ليسانس)32698 -: حسابداري امور مالي (ليسانس)32562 -(فوق ليسانس)

: مديريت كسب و كار 33353 -: مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس)32996 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713
)MBA(فوق ليسانس) مالي كليه ي گرايش ها (فوق ليسانس)33895 -: مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي و اقتصادي (فوق ليسانس)33356 -) گرايش مالي :- 

: 34451 -: مديريت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس)34404 -: حسابداري مالياتي (ليسانس)33986 -حسابداري بخش عمومي (فوق ليسانس) :33985
 :34456 -: رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي (ليسانس)34455 -: رياضي گرايش رياضيات مالي (ليسانس)34454 -كارشناسي حرفه اي حسابداري (ليسانس)

 مديريت بازرگاني و بازاريابي بين المللي( مالي) (فوق ليسانس) MBA: 34520 -كارشناسي حرفه اي حسابداري سالمت (ليسانس)



 1401سال استخدامي سازمان تأمين اجتماعي نام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 37صفحه 

 اداره كل استان سيستان وبلوچستان - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 ولمعل درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

كارشناس امار و  10179
 اطالعات

سيستان و 
 - - - - - - 1 زن/مرد 1-ايرانشهر-بلوچستان

كارشناس امار و  10180
 اطالعات

سيستان و 
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -چابهار-بلوچستان

كارشناس امار و  10181
 اطالعات

سيستان و 
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -زابل-بلوچستان

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10179 ،10180 ،10181 

 شرايط احراز تحصيلي:
: امار و 32435 -ليسانس): امار اجتماعي و اقتصادي (فوق 31855 -: امار رياضي (فوق ليسانس)30022 -: امار بيمه (فوق ليسانس)30021 -: امار (ليسانس)30018

 -سنجي (فوق ليسانس): بيم32965 -: امار گرايش امار اجتماعي و اقتصادي (فوق ليسانس)32901 -: رياضيات و كاربردها (ليسانس)32820 -كاربردها (ليسانس)
 -ياضي كاربردي گرايش رياضي مالي (فوق ليسانس): ر34455 -: رياضي كاربردي گرايش علوم داده (فوق ليسانس)33717 -: امار اقتصادي (فوق ليسانس)33364
 سنجي) (فوق ليسانس): آمار (بيم34903 -: رياضي محض گرايش آناليز (فوق ليسانس)34622 -: آمار رسمي (فوق ليسانس)34517

سيستان و  كارشناس امور اداري 10182
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 -زابل-بلوچستان

سيستان و  كارشناس امور اداري 10183
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 -زاهدان-بلوچستان

سيستان و  كارشناس امور اداري 10184
 - - - - - - 1 مرد 1-ميرجاوه-بلوچستان

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10182 ،10183 ،10184 

 شرايط احراز تحصيلي:
: 31034 -: مديريت امور فرهنگي (ليسانس)31029 -: مديريت اجرايي (فوق ليسانس)31021 -: حقوق (ليسانس، فوق ليسانس)30417 -: امار (ليسانس)30018

: 31065 -ق ليسانس): مديريت دولتي كليه گرايش ها (فو31052 -: مديريت دولتي (ليسانس)31051 -: مديريت بيمه (ليسانس)31035 -مديريت بازرگاني (ليسانس)
: مديريت بازرگاني 31928 -: حقوق عمومي (فوق ليسانس)31686 -: (فوق ليسانس)31679 -: معارف اسالمي و مديريت (ليسانس)31125 -مديريت صنعتي (ليسانس)

: مديريت 32420 -بازاريابي (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش 32311 -: حقوق دادرسي اداري (فوق ليسانس)32309 -گرايش مديريت تحول (فوق ليسانس)
: مديريت صنعتي گرايش 32470 -ژيك (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري (فوق ليسانس)

: مديريت 32915 -مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش (فوق ليسانس) :32717 -: مديريت كسب و كار (ليسانس)32545 -مديريت عملكرد (فوق ليسانس)
 -: كارشناس حرفه اي مديريت كسب و كار (ليسانس)33097 -: اموزش و بهسازي منابع انساني (فوق ليسانس)32978 -دولتي و سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)

: مديريت 33363 -: مديريت منابع انساني كليه ي گرايش ها (فوق ليسانس)33257 -بط كار ) (فوق ليسانس): مديريت سازمانهاي دولتي (منابع انساني و روا33165
MBA (فوق ليسانس) مديريت فناوري اطالعات گرايش 33411 -: مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني (فوق ليسانس)33397 -گرايش استراتژي :

گذاري : مديريت سياست33423 -هاي اطالعاتي پيشرفته (فوق ليسانس): مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم33412 -(فوق ليسانس) مديريت منابع اطالعاتي
: كارافريني گرايش بخش عمومي (فوق 33795 -گرايش مديريت توسعه سازماني و منابع انساني (فوق ليسانس) MBA: مديريت 33749 -عمومي (فوق ليسانس)

: معارف اسالمي و مديريت همه گرايش ها 34469 -: كارشناس حرفه اي حقوق اداري (ليسانس)33988 -: كارافريني گرايش سازماني (فوق ليسانس)33797 -ليسانس)
ت كسب كار گرايش : مديري34705 -: مديريت اطالعات و ارتباطات (ليسانس)34534 -: كارشناسي حرفه اي مديريت رفاه اجتماعي (ليسانس)34472 -(فوق ليسانس)

هاي اطالعاتي مديريت) (فوق (سيستم MBA: مديريت 34889 -ها) (ليسانس): كارشناسي حرفه اي مديريت بيمه (كليه گرايش34888 -استراتژي (فوق ليسانس)
 هاي اطالعاتي و فناوري اطالعات) (فوق ليسانس): مديريت كسب و كار (سيستم34890 -ليسانس)

سيستان و بيمه ايكارشناس امور  10185
 - - - - - - 1 مرد 1-ايرانشهر-بلوچستان

سيستان و كارشناس امور بيمه اي 10186
 - - - - - - 2 زن/مرد 2 -چابهار-بلوچستان

سيستان و كارشناس امور بيمه اي 10187
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -خاش-بلوچستان

سيستان و كارشناس امور بيمه اي 10188
 - - - - - - 1 مرد 1 -راسك-بلوچستان

كارشناس امور بيمه اي 10189
سيستان و 

 -زابل-بلوچستان
 - - - - - - 1 زن/مرد 1

كارشناس امور بيمه اي 10190
سيستان و 

 -زاهدان-بلوچستان
 - - - - 2 زن/مرد 1 زن/مرد 3

كارشناس امور بيمه اي 10191
سيستان و 

 -زهك-بلوچستان
 - - - - - - 1 مرد 1
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 38صفحه 

 اداره كل استان سيستان وبلوچستان - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

كارشناس امور بيمه اي 10192
سيستان و 

نيك -بلوچستان
 -شهر

 - - - - - - 1 زن/مرد 1

سيستان و كارشناس امور بيمه اي 10193
 - - - - - - 1 مرد 1 -هيرمند-بلوچستان

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10185 ،10186 ،10187 ،10188 ،10189 ،10190 ،10191 ،10192 ،10193 

 شرايط احراز تحصيلي:
: توسعه اقتصادي و 30308 -: برنامه ريزي رفاه اجتماعي (فوق ليسانس)30160 -: اقتصاد (ليسانس)30063 -: امار بيمه (فوق ليسانس)30021 -: امار (ليسانس)30018

: حقوق خصوصي (فوق 30431 -: حقوق (فوق ليسانس)30417 -: حسابرسي (فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (فوق ليسانس)30408 -برنامه ريزي (فوق ليسانس)
: 31021 -: علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي (فوق ليسانس)30747 -: علوم اقتصادي گرايش اقتصاد نظري (فوق ليسانس)30745 -ليسانس)

: مديريت دولتي 31052 -مديريت دولتي (ليسانس) :31051 -: مديريت بيمه (ليسانس)31035 -: مديريت بازرگاني (ليسانس)31034 -مديريت اجرايي (فوق ليسانس)
: 31920 -: حقوق عمومي (فوق ليسانس)31686 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: مديريت صنعتي (ليسانس)31065 -كليه گرايش ها (فوق ليسانس)

: مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول 31928 -يت تكنولوژي (فوق ليسانس): مدير31922 -مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيكي (فوق ليسانس)
: رياضي كاربردي (فوق 32217 -: مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه (فوق ليسانس)32051 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -(فوق ليسانس)

 -اقتصادي (فوق ليسانس) -: حقوق مالي32317 -: مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)32311 -: حقوق دادرسي اداري (فوق ليسانس)32309 -ليسانس)
: مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد 32470 -ژيك (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -: حسابداري مديريت (فوق ليسانس)32428

: سياست گذاري عمومي (فوق 32567 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه (فوق ليسانس)32549 -: مديريت كسب و كار (ليسانس)32545 -(فوق ليسانس)
: رياضيات و 32820 -گرايش اقتصاد مديريت (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32714 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713 -ليسانس)

: علوم 33012 -: مديريت دولتي و سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)32915 -: امار گرايش امار اجتماعي و اقتصادي (فوق ليسانس)32901 -فوق ليسانس)كاربردها (
كارشناس حرفه اي : 33158 -: كارشناس حرفه اي حسابداري (حسابداري دولتي) (ليسانس)33157 -اقتصادي گرايش برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي (فوق ليسانس)

گرايش مديريت عمليات (فوق  MBA: مديريت 33347 -: كارشناس حرفه اي حسابداري (حسابرسي) (ليسانس)33159 -حسابداري (حسابداري مالي) (ليسانس)
: كارشناسي حرفه اي 33359 -ليسانس): كارشناسي حرفه اي مديريت بازاريابي بيمه (33358 -: مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)33355 -ليسانس)

: مديريت كسب و كار گرايش رفتار 33397 -: امار اقتصادي (فوق ليسانس)33364 -گرايش استراتژي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 33363 -حقوق بيمه (ليسانس)
: مديريت فناوري اطالعات گرايش 33412 -طالعاتي (فوق ليسانس): مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت منابع ا33411 -سازماني و منابع انساني (فوق ليسانس)

: 33661 -: مديريت خدمات اجتماعي (فوق ليسانس)33631 -: مديريت سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)33417 -هاي اطالعاتي پيشرفته (فوق ليسانس)سيستم
: مديريت 33734 -(مديريت توسعه سازماني و منابع انساني) (فوق ليسانس)MBA: مديريت 33732 -) گرايش مديريت بازاريابي (فوق ليسانس)MBAمديريت (

 -: كارافريني گرايش توسعه (فوق ليسانس)33796 -: كارافريني گرايش بخش عمومي (فوق ليسانس)33795 -صنعتي(مديريت كيفيت و بهره وري) (فوق ليسانس)
: حسابداري بخش 33985 -مديريت سازمان هاي دولتي گرايش منابع انساني و روابط كار (فوق ليسانس): 33848 -: كارافريني گرايش سازماني (فوق ليسانس)33797

 -: علوم قضائي (فوق ليسانس)33989 -: كارشناس حرفه اي حقوق اداري (ليسانس)33988 -: حقوق شركتهاي تجاري (فوق ليسانس)33987 -عمومي (فوق ليسانس)
: مديريت كسب و كار 34352 -: كارافريني گرايش كسب و كار الكترونيكي (فوق ليسانس)34318 -ر جديد (فوق ليسانس): كارافريني گرايش كسب و كا34317

: كارشناسي حرفه اي مديريت رفاه 34472 -: مديريت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس)34404 -: حقوق مالي (فوق ليسانس)34403 -(استراتژِي) (فوق ليسانس)
: 34672 -)ليسانس فوق) (مالي مديريت( بازرگاني مديريت: 34643 -)ليسانس( مالياتي حسابداري –: كارشناس حرفه اي حسابداري 34528 -سانس)اجتماعي (لي

مديريت  : كارشناسي حرفه اي34888 -اي مديريت كسب و كار (ليسانس) حرفه كارشناسي: 34679 -)ليسانس فوق( اقتصادي مالي گرايش دولتي سازمانهاي مديريت
هاي اطالعاتي و : مديريت كسب و كار (سيستم34890 -هاي اطالعاتي مديريت) (فوق ليسانس)(سيستم MBA: مديريت 34889 -ها) (ليسانس)بيمه (كليه گرايش

: علوم قضائي (حقوق خصوصي) 34893 -: علوم قضائي (حقوق تجارت) (فوق ليسانس)34892 -: آمار اجتماعي (فوق ليسانس)34891 -فناوري اطالعات) (فوق ليسانس)
: مديريت 34896 -ها) (فوق ليسانس)(مديريت ديناميك سيستم MBA: مديريت 34895 -ضائي (حقوق عمومي) (فوق ليسانس): علوم ق34894 -(فوق ليسانس)

MBA (فوق ليسانس) (كارآفريني)- مديريت كسب و كار (عمليات زنجيره تامين) 34898 -: مديريت فناوري اطالعات (هوشمندي كسب و كار) (فوق ليسانس)34897 :
: كارآفريني (آموزش و ترويج كارآفريني) 34901 -) (فوق ليسانس)MBA: كارآفريني (34900 -: مديريت كسب و كار (فناوري) (فوق ليسانس)34899 -(فوق ليسانس)
 : كارآفريني (فناوري اطالعات) (فوق ليسانس)34906 -: كارآفريني (فناوري) (فوق ليسانس)34905 -(فوق ليسانس)

ستان و سي كارشناس امور مالي 10194
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -زاهدان-بلوچستان

 10194 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: حسابداري دولتي 31883 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: حسابرسي (ليسانس، فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (ليسانس، فوق ليسانس)30408

: حسابداري مديريت 32428 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -: مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي (فوق ليسانس)31912 -(ليسانس)
 -: مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي (فوق ليسانس)32700 -: حسابداري مالي (ليسانس)32698 -: حسابداري امور مالي (ليسانس)32562 -(فوق ليسانس)

: مديريت كسب و كار 33353 -يسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي (فوق ل32996 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713
)MBA(فوق ليسانس) مالي كليه ي گرايش ها (فوق ليسانس)33895 -: مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي و اقتصادي (فوق ليسانس)33356 -) گرايش مالي :- 

: 34451 -ت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس): مديري34404 -: حسابداري مالياتي (ليسانس)33986 -: حسابداري بخش عمومي (فوق ليسانس)33985
: 34456 -: رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي (ليسانس)34455 -: رياضي گرايش رياضيات مالي (ليسانس)34454 -كارشناسي حرفه اي حسابداري (ليسانس)

 ي بين المللي( مالي) (فوق ليسانس)مديريت بازرگاني و بازارياب MBA: 34520 -كارشناسي حرفه اي حسابداري سالمت (ليسانس)

سيستان و  كارشناس حقوقي 10195
 - - - - - - 1 مرد 1 -زاهدان-بلوچستان

 10195 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 -اسالمي (ليسانس): فقه و حقوق 30913 -: حقوق خصوصي (فوق ليسانس)30431 -: حقوق جزا و جرم شناسي (فوق ليسانس)30429 -: حقوق (ليسانس)30417
: فقه و مباني حقوق اسالمي 32316 -: حقوق دادرسي اداري (فوق ليسانس)32309 -: حقوق عمومي (فوق ليسانس)31686 -: معارف اسالمي و حقوق (ليسانس)31122

: 34492 -: حقوق مالي (فوق ليسانس)34403 -: كارشناسي حرفه اي حقوق بيمه (ليسانس)33359 -اقتصادي (فوق ليسانس) -: حقوق مالي32317 -(فوق ليسانس)
 : كارشناسي حرفه اي حقوق اداري (ليسانس)34495 -حقوق پزشكي (فوق ليسانس)
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 اداره كل استان فارس - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -اباده-فارس كارشناس امور اداري 10196

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -بوانات-فارس كارشناس امور اداري 10197

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -داراب-فارس كارشناس امور اداري 10198

  باشد:يكسان ميهاي زير شرايط احراز تحصيلي شغل محل
10196 ،10197 ،10198 

 شرايط احراز تحصيلي:
: 31034 -: مديريت امور فرهنگي (ليسانس)31029 -: مديريت اجرايي (فوق ليسانس)31021 -: حقوق (ليسانس، فوق ليسانس)30417 -: امار (ليسانس)30018

: 31065 -: مديريت دولتي كليه گرايش ها (فوق ليسانس)31052 -يت دولتي (ليسانس): مدير31051 -: مديريت بيمه (ليسانس)31035 -مديريت بازرگاني (ليسانس)
: مديريت بازرگاني 31928 -: حقوق عمومي (فوق ليسانس)31686 -: (فوق ليسانس)31679 -: معارف اسالمي و مديريت (ليسانس)31125 -مديريت صنعتي (ليسانس)

: مديريت 32420 -: مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)32311 -دادرسي اداري (فوق ليسانس): حقوق 32309 -گرايش مديريت تحول (فوق ليسانس)
: مديريت صنعتي گرايش 32470 -ژيك (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري (فوق ليسانس)

: مديريت 32915 -: مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش (فوق ليسانس)32717 -: مديريت كسب و كار (ليسانس)32545 -د (فوق ليسانس)مديريت عملكر
 -سانس): كارشناس حرفه اي مديريت كسب و كار (لي33097 -: اموزش و بهسازي منابع انساني (فوق ليسانس)32978 -دولتي و سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)

: مديريت 33363 -: مديريت منابع انساني كليه ي گرايش ها (فوق ليسانس)33257 -: مديريت سازمانهاي دولتي (منابع انساني و روابط كار ) (فوق ليسانس)33165
MBA (فوق ليسانس) مديريت فناوري اطالعات گرايش 33411 -: مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني (فوق ليسانس)33397 -گرايش استراتژي :

گذاري : مديريت سياست33423 -هاي اطالعاتي پيشرفته (فوق ليسانس): مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم33412 -مديريت منابع اطالعاتي (فوق ليسانس)
: كارافريني گرايش بخش عمومي (فوق 33795 -ق ليسانس)گرايش مديريت توسعه سازماني و منابع انساني (فو MBA: مديريت 33749 -عمومي (فوق ليسانس)

: معارف اسالمي و مديريت همه گرايش ها 34469 -: كارشناس حرفه اي حقوق اداري (ليسانس)33988 -: كارافريني گرايش سازماني (فوق ليسانس)33797 -ليسانس)
: مديريت كسب كار گرايش 34705 -: مديريت اطالعات و ارتباطات (ليسانس)34534 -: كارشناسي حرفه اي مديريت رفاه اجتماعي (ليسانس)34472 -(فوق ليسانس)

هاي اطالعاتي مديريت) (فوق (سيستم MBA: مديريت 34889 -ها) (ليسانس): كارشناسي حرفه اي مديريت بيمه (كليه گرايش34888 -استراتژي (فوق ليسانس)
 عاتي و فناوري اطالعات) (فوق ليسانس)هاي اطال: مديريت كسب و كار (سيستم34890 -ليسانس)

 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 -استهبان-فارسكارشناس امور بيمه اي 10199

 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -اقليد-فارسكارشناس امور بيمه اي 10200

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -بيضا-فارسكارشناس امور بيمه اي 10201

 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 -خرامه-فارسايكارشناس امور بيمه  10202

 - - - - - - 1 مرد 1 -خرم بيد-فارسكارشناس امور بيمه اي 10203

 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -داراب-فارسكارشناس امور بيمه اي 10204

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -سپيدان-فارسكارشناس امور بيمه اي 10205

 - - - - - - 1 زن/مرد 1-سعادت شهر-فارسايكارشناس امور بيمه  10206

 2 زن/مرد 4 زن/مرد 8 زن/مرد 12 زن/مرد 26 -شيراز-فارسكارشناس امور بيمه اي 10207

 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -صدرا-فارسكارشناس امور بيمه اي 10208

 - - - - 1 زن/مرد 3 زن/مرد 4 -فسا-فارسكارشناس امور بيمه اي 10209

 - - - - - - 1 مرد 1 -فيروزاباد-فارسكارشناس امور بيمه اي 10210

 - - - - 1 زن/مرد 3 زن/مرد 4 -كازرون-فارسكارشناس امور بيمه اي 10211

 - - - - - - 1 مرد 1 -كوار-فارسكارشناس امور بيمه اي 10212

 - - - - - - 2 مرد 2 -الرستان-فارسكارشناس امور بيمه اي 10213

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -المرد-فارسكارشناس امور بيمه اي 10214

 - - - - 2 زن/مرد 3 زن/مرد 5 -مرودشت-فارسكارشناس امور بيمه اي 10215

 - - - - - - 1 زن 1 -ممسني-فارسكارشناس امور بيمه اي 10216
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 40صفحه 

 اداره كل استان فارس - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -ني ريز-فارسكارشناس امور بيمه اي 10217

  باشد:يكسان ميهاي زير شرايط احراز تحصيلي شغل محل
10199 ،10200 ،10201 ،10202 ،10203 ،10204 ،10205 ،10206 ،10207 ،10208 ،10209 ،10210 ،10211 ،10212 ،10213 ،10214 ،10215 ،10216 ،10217 

 شرايط احراز تحصيلي:
: توسعه اقتصادي و 30308 -مه ريزي رفاه اجتماعي (فوق ليسانس): برنا30160 -: اقتصاد (ليسانس)30063 -: امار بيمه (فوق ليسانس)30021 -: امار (ليسانس)30018

: حقوق خصوصي (فوق 30431 -: حقوق (فوق ليسانس)30417 -: حسابرسي (فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (فوق ليسانس)30408 -برنامه ريزي (فوق ليسانس)
: 31021 -: علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي (فوق ليسانس)30747 -: علوم اقتصادي گرايش اقتصاد نظري (فوق ليسانس)30745 -ليسانس)

: مديريت دولتي 31052 -: مديريت دولتي (ليسانس)31051 -: مديريت بيمه (ليسانس)31035 -: مديريت بازرگاني (ليسانس)31034 -مديريت اجرايي (فوق ليسانس)
: 31920 -: حقوق عمومي (فوق ليسانس)31686 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -عتي (ليسانس): مديريت صن31065 -كليه گرايش ها (فوق ليسانس)

: مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول 31928 -: مديريت تكنولوژي (فوق ليسانس)31922 -مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيكي (فوق ليسانس)
: رياضي كاربردي (فوق 32217 -: مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه (فوق ليسانس)32051 -مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس): 31938 -(فوق ليسانس)

 -س)اقتصادي (فوق ليسان -: حقوق مالي32317 -: مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)32311 -: حقوق دادرسي اداري (فوق ليسانس)32309 -ليسانس)
: مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد 32470 -ژيك (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -: حسابداري مديريت (فوق ليسانس)32428

: سياست گذاري عمومي (فوق 32567 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه (فوق ليسانس)32549 -: مديريت كسب و كار (ليسانس)32545 -(فوق ليسانس)
: رياضيات و 32820 -گرايش اقتصاد مديريت (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32714 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713 -ليسانس)

: علوم 33012 -و سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس): مديريت دولتي 32915 -: امار گرايش امار اجتماعي و اقتصادي (فوق ليسانس)32901 -كاربردها (فوق ليسانس)
: كارشناس حرفه اي 33158 -: كارشناس حرفه اي حسابداري (حسابداري دولتي) (ليسانس)33157 -اقتصادي گرايش برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي (فوق ليسانس)

گرايش مديريت عمليات (فوق  MBA: مديريت 33347 -رسي) (ليسانس): كارشناس حرفه اي حسابداري (حساب33159 -حسابداري (حسابداري مالي) (ليسانس)
: كارشناسي حرفه اي 33359 -: كارشناسي حرفه اي مديريت بازاريابي بيمه (ليسانس)33358 -: مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)33355 -ليسانس)

: مديريت كسب و كار گرايش رفتار 33397 -: امار اقتصادي (فوق ليسانس)33364 -وق ليسانس)گرايش استراتژي (ف MBA: مديريت 33363 -حقوق بيمه (ليسانس)
: مديريت فناوري اطالعات گرايش 33412 -: مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت منابع اطالعاتي (فوق ليسانس)33411 -سازماني و منابع انساني (فوق ليسانس)

: 33661 -: مديريت خدمات اجتماعي (فوق ليسانس)33631 -: مديريت سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)33417 -ليسانس) هاي اطالعاتي پيشرفته (فوقسيستم
: مديريت 33734 -(مديريت توسعه سازماني و منابع انساني) (فوق ليسانس)MBA: مديريت 33732 -) گرايش مديريت بازاريابي (فوق ليسانس)MBAمديريت (

 -: كارافريني گرايش توسعه (فوق ليسانس)33796 -: كارافريني گرايش بخش عمومي (فوق ليسانس)33795 -و بهره وري) (فوق ليسانس)صنعتي(مديريت كيفيت 
 : حسابداري بخش33985 -: مديريت سازمان هاي دولتي گرايش منابع انساني و روابط كار (فوق ليسانس)33848 -: كارافريني گرايش سازماني (فوق ليسانس)33797

 -: علوم قضائي (فوق ليسانس)33989 -: كارشناس حرفه اي حقوق اداري (ليسانس)33988 -: حقوق شركتهاي تجاري (فوق ليسانس)33987 -عمومي (فوق ليسانس)
يريت كسب و كار : مد34352 -: كارافريني گرايش كسب و كار الكترونيكي (فوق ليسانس)34318 -: كارافريني گرايش كسب و كار جديد (فوق ليسانس)34317

: كارشناسي حرفه اي مديريت رفاه 34472 -: مديريت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس)34404 -: حقوق مالي (فوق ليسانس)34403 -(استراتژِي) (فوق ليسانس)
: 34672 -ق ليسانس)فو) (مالي مديريت( نيبازرگا مديريت: 34643 -)ليسانس( مالياتي حسابداري –: كارشناس حرفه اي حسابداري 34528 -اجتماعي (ليسانس)

: كارشناسي حرفه اي مديريت 34888 -: كارشناسي حرفه اي مديريت كسب و كار (ليسانس)34679 -مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي اقتصادي (فوق ليسانس)
هاي اطالعاتي و : مديريت كسب و كار (سيستم34890 -ق ليسانس)هاي اطالعاتي مديريت) (فو(سيستم MBA: مديريت 34889 -ها) (ليسانس)بيمه (كليه گرايش

: علوم قضائي (حقوق خصوصي) 34893 -: علوم قضائي (حقوق تجارت) (فوق ليسانس)34892 -: آمار اجتماعي (فوق ليسانس)34891 -فناوري اطالعات) (فوق ليسانس)
: مديريت 34896 -ها) (فوق ليسانس)(مديريت ديناميك سيستم MBA: مديريت 34895 -: علوم قضائي (حقوق عمومي) (فوق ليسانس)34894 -(فوق ليسانس)

MBA (فوق ليسانس) (كارآفريني)- مديريت كسب و كار (عمليات زنجيره تامين) 34898 -: مديريت فناوري اطالعات (هوشمندي كسب و كار) (فوق ليسانس)34897 :
: كارآفريني (آموزش و ترويج كارآفريني) 34901 -) (فوق ليسانس)MBA: كارآفريني (34900 -) (فوق ليسانس): مديريت كسب و كار (فناوري34899 -(فوق ليسانس)
 : كارآفريني (فناوري اطالعات) (فوق ليسانس)34906 -: كارآفريني (فناوري) (فوق ليسانس)34905 -(فوق ليسانس)

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -بيضا-فارس كارشناس امور مالي 10218
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -خنج-فارس كارشناس امور مالي 10219
 - - - - 1 زن/مرد 2 زن/مرد 3 -شيراز-فارس كارشناس امور مالي 10220
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -صدرا-فارس كارشناس امور مالي 10221
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -قادر آباد-فارس كارشناس امور مالي 10222
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -كازرون-فارس كارشناس امور مالي 10223

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10218 ،10219 ،10220 ،10221 ،10222 ،10223 

 شرايط احراز تحصيلي:
: حسابداري دولتي 31883 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: حسابرسي (ليسانس، فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (ليسانس، فوق ليسانس)30408

: حسابداري مديريت 32428 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -: مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي (فوق ليسانس)31912 -(ليسانس)
 -: مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي (فوق ليسانس)32700 -: حسابداري مالي (ليسانس)32698 -: حسابداري امور مالي (ليسانس)32562 -(فوق ليسانس)

: مديريت كسب و كار 33353 -يسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي (فوق ل32996 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713
)MBA(فوق ليسانس) مالي كليه ي گرايش ها (فوق ليسانس)33895 -: مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي و اقتصادي (فوق ليسانس)33356 -) گرايش مالي :- 

: 34451 -ت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس): مديري34404 -: حسابداري مالياتي (ليسانس)33986 -: حسابداري بخش عمومي (فوق ليسانس)33985
: 34456 -: رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي (ليسانس)34455 -: رياضي گرايش رياضيات مالي (ليسانس)34454 -كارشناسي حرفه اي حسابداري (ليسانس)

 ي بين المللي( مالي) (فوق ليسانس)مديريت بازرگاني و بازارياب MBA: 34520 -كارشناسي حرفه اي حسابداري سالمت (ليسانس)

كارشناس فناوري  10224
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -اباده-فارس اطالعات

كارشناس فناوري  10225
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -استهبان-فارس اطالعات

كارشناس فناوري  10226
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -كازرون-فارس اطالعات
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 41صفحه 

 اداره كل استان فارس - سازمان تامين اجتماعيهاي فهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

كارشناس فناوري  10227
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -مرودشت-فارس اطالعات

  باشد:هاي زير يكسان ميشغل محلشرايط احراز تحصيلي 
10224 ،10225 ،10226 ،10227 

 شرايط احراز تحصيلي:
: 31135 -: فناوري اطالعات و ارتباطات (ليسانس)30930 -: فناوري اطالعات سالمت (فوق ليسانس)30929 -: مديريت فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)22935

: مهندسي 31351 -س): مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري (فوق ليسان31348 -معماري سيستم هاي كامپيوتري (ليسانس، فوق ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات 31917 -: مهندسي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)31766 -كامپيوتر كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)

: معماري 33580 -وم كامپيوتر (فوق ليسانس): عل32173 -: مديريت فناوري اطالعات كليه گرايش ها (فوق ليسانس)32009 -گرايش تجارت الكترونيكي (ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات و امنيت (فوق 33737 -سخت افزار (ليسانس)-: كامپيوتر33583 -: سخت افزار كامپيوتر (ليسانس)33581 -كامپيوتر (فوق ليسانس)

: مهندسي فناوري 34033 -ژي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس): مهندسي تكنولو34032 -: علوم كامپيوتر كليه ي گرايشها (فوق ليسانس)33888 -ليسانس)
: كارشناسي تكنولوژي كامپيوتر 34453 -: مهندسي فناوري اطالعات و مديريت (فوق ليسانس)34364 -سيستم هاي سخت افزاري فناوري اطالعات (ليسانس)

: 34604 -(كليه گرايش ها) (فوق ليسانس) IT: مهندسي فناوري اطالعات 34591 -ليسانس): مهندسي تكنولوژي سيستمهاي سخت افزاري رايانه (34556 -(ليسانس)
: مهندسي تكنولوژي سخت افزار 34785 -: مهندسي فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)34637 -(ليسانس) ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

: 34904 -: مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك (فوق ليسانس)34878 -سيستم هاي سخت افزاري رايانه (ليسانس) : مهندسي فناوري34817 -كامپيوتر (ليسانس)
 ها) (ليسانس)(كليه گرايش ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

 
 اداره كل استان قزوين - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد خدمت محل شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد
 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -ابيك-قزوينكارشناس امور بيمه اي 10228
 - - 1 زن/مرد - - 1 زن/مرد 2 -بويين زهرا-قزوينكارشناس امور بيمه اي 10229
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -تاكستان-قزوينكارشناس امور بيمه اي 10230

شهر صنعتي -قزوينكارشناس امور بيمه اي 10231
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -البرز

 1 زن/مرد - - 2 زن/مرد 4 زن/مرد 7 -قزوين-قزوينكارشناس امور بيمه اي 10232
  باشد:ميهاي زير يكسان شرايط احراز تحصيلي شغل محل

10228 ،10229 ،10230 ،10231 ،10232 
 شرايط احراز تحصيلي:

: توسعه اقتصادي و 30308 -: برنامه ريزي رفاه اجتماعي (فوق ليسانس)30160 -: اقتصاد (ليسانس)30063 -: امار بيمه (فوق ليسانس)30021 -: امار (ليسانس)30018
: حقوق خصوصي (فوق 30431 -: حقوق (فوق ليسانس)30417 -: حسابرسي (فوق ليسانس)30410 -ليسانس) : حسابداري (فوق30408 -برنامه ريزي (فوق ليسانس)

: 31021 -: علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي (فوق ليسانس)30747 -: علوم اقتصادي گرايش اقتصاد نظري (فوق ليسانس)30745 -ليسانس)
: مديريت دولتي 31052 -: مديريت دولتي (ليسانس)31051 -: مديريت بيمه (ليسانس)31035 -: مديريت بازرگاني (ليسانس)31034 -مديريت اجرايي (فوق ليسانس)
: 31920 -: حقوق عمومي (فوق ليسانس)31686 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: مديريت صنعتي (ليسانس)31065 -كليه گرايش ها (فوق ليسانس)

: مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول 31928 -: مديريت تكنولوژي (فوق ليسانس)31922 -وري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيكي (فوق ليسانس)مديريت فنا
ي كاربردي (فوق : رياض32217 -: مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه (فوق ليسانس)32051 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -(فوق ليسانس)

 -اقتصادي (فوق ليسانس) -: حقوق مالي32317 -: مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)32311 -: حقوق دادرسي اداري (فوق ليسانس)32309 -ليسانس)
: مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد 32470 -ق ليسانس)ژيك (فو: مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -: حسابداري مديريت (فوق ليسانس)32428

: سياست گذاري عمومي (فوق 32567 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه (فوق ليسانس)32549 -: مديريت كسب و كار (ليسانس)32545 -(فوق ليسانس)
: رياضيات و 32820 -گرايش اقتصاد مديريت (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32714 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713 -ليسانس)

: علوم 33012 -: مديريت دولتي و سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)32915 -: امار گرايش امار اجتماعي و اقتصادي (فوق ليسانس)32901 -كاربردها (فوق ليسانس)
: كارشناس حرفه اي 33158 -: كارشناس حرفه اي حسابداري (حسابداري دولتي) (ليسانس)33157 -اقتصادي گرايش برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي (فوق ليسانس)

گرايش مديريت عمليات (فوق  MBA: مديريت 33347 -: كارشناس حرفه اي حسابداري (حسابرسي) (ليسانس)33159 -حسابداري (حسابداري مالي) (ليسانس)
: كارشناسي حرفه اي 33359 -: كارشناسي حرفه اي مديريت بازاريابي بيمه (ليسانس)33358 -بي (فوق ليسانس): مديريت كسب و كار گرايش بازاريا33355 -ليسانس)

: مديريت كسب و كار گرايش رفتار 33397 -: امار اقتصادي (فوق ليسانس)33364 -گرايش استراتژي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 33363 -حقوق بيمه (ليسانس)
: مديريت فناوري اطالعات گرايش 33412 -: مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت منابع اطالعاتي (فوق ليسانس)33411 -(فوق ليسانس) سازماني و منابع انساني

: 33661 -: مديريت خدمات اجتماعي (فوق ليسانس)33631 -: مديريت سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)33417 -هاي اطالعاتي پيشرفته (فوق ليسانس)سيستم
: مديريت 33734 -(مديريت توسعه سازماني و منابع انساني) (فوق ليسانس)MBA: مديريت 33732 -) گرايش مديريت بازاريابي (فوق ليسانس)MBAمديريت (

 -وق ليسانس): كارافريني گرايش توسعه (ف33796 -: كارافريني گرايش بخش عمومي (فوق ليسانس)33795 -صنعتي(مديريت كيفيت و بهره وري) (فوق ليسانس)
: حسابداري بخش 33985 -: مديريت سازمان هاي دولتي گرايش منابع انساني و روابط كار (فوق ليسانس)33848 -: كارافريني گرايش سازماني (فوق ليسانس)33797

 -: علوم قضائي (فوق ليسانس)33989 -: كارشناس حرفه اي حقوق اداري (ليسانس)33988 -: حقوق شركتهاي تجاري (فوق ليسانس)33987 -عمومي (فوق ليسانس)
: مديريت كسب و كار 34352 -: كارافريني گرايش كسب و كار الكترونيكي (فوق ليسانس)34318 -: كارافريني گرايش كسب و كار جديد (فوق ليسانس)34317

: كارشناسي حرفه اي مديريت رفاه 34472 -لي (فوق ليسانس): مديريت كسب و كار گرايش ما34404 -: حقوق مالي (فوق ليسانس)34403 -(استراتژِي) (فوق ليسانس)
: 34672 -)ليسانس فوق) (مالي مديريت( بازرگاني مديريت: 34643 -)ليسانس( مالياتي حسابداري –: كارشناس حرفه اي حسابداري 34528 -اجتماعي (ليسانس)

: كارشناسي حرفه اي مديريت 34888 -: كارشناسي حرفه اي مديريت كسب و كار (ليسانس)34679 -ادي (فوق ليسانس)اقتص مالي گرايش دولتي سازمانهاي مديريت
هاي اطالعاتي و : مديريت كسب و كار (سيستم34890 -هاي اطالعاتي مديريت) (فوق ليسانس)(سيستم MBA: مديريت 34889 -ها) (ليسانس)بيمه (كليه گرايش

: علوم قضائي (حقوق خصوصي) 34893 -: علوم قضائي (حقوق تجارت) (فوق ليسانس)34892 -: آمار اجتماعي (فوق ليسانس)34891 -ق ليسانس)فناوري اطالعات) (فو
: مديريت 34896 -ها) (فوق ليسانس)(مديريت ديناميك سيستم MBA: مديريت 34895 -: علوم قضائي (حقوق عمومي) (فوق ليسانس)34894 -(فوق ليسانس)

MBA (فوق ليسانس) (كارآفريني)- مديريت كسب و كار (عمليات زنجيره تامين) 34898 -: مديريت فناوري اطالعات (هوشمندي كسب و كار) (فوق ليسانس)34897 :
و ترويج كارآفريني)  : كارآفريني (آموزش34901 -) (فوق ليسانس)MBA: كارآفريني (34900 -: مديريت كسب و كار (فناوري) (فوق ليسانس)34899 -(فوق ليسانس)
 : كارآفريني (فناوري اطالعات) (فوق ليسانس)34906 -: كارآفريني (فناوري) (فوق ليسانس)34905 -(فوق ليسانس)
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 اداره كل استان قزوين - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

شهر صنعتي -قزوين كارشناس امور مالي 10233
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -البرز

 10233 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: حسابداري دولتي 31883 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: حسابرسي (ليسانس، فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (ليسانس، فوق ليسانس)30408

: حسابداري مديريت 32428 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -: مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي (فوق ليسانس)31912 -(ليسانس)
 -: مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي (فوق ليسانس)32700 -: حسابداري مالي (ليسانس)32698 -: حسابداري امور مالي (ليسانس)32562 -(فوق ليسانس)

: مديريت كسب و كار 33353 -يسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي (فوق ل32996 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713
)MBA(فوق ليسانس) مالي كليه ي گرايش ها (فوق ليسانس)33895 -: مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي و اقتصادي (فوق ليسانس)33356 -) گرايش مالي :- 

: 34451 -ت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس): مديري34404 -: حسابداري مالياتي (ليسانس)33986 -: حسابداري بخش عمومي (فوق ليسانس)33985
: 34456 -: رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي (ليسانس)34455 -: رياضي گرايش رياضيات مالي (ليسانس)34454 -كارشناسي حرفه اي حسابداري (ليسانس)

 ي بين المللي( مالي) (فوق ليسانس)مديريت بازرگاني و بازارياب MBA: 34520 -كارشناسي حرفه اي حسابداري سالمت (ليسانس)

كارشناس فناوري  10234
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -ابيك-قزوين اطالعات

كارشناس فناوري  10235
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -قزوين-قزوين اطالعات

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10234 ،10235 

 شرايط احراز تحصيلي:
: 31135 -: فناوري اطالعات و ارتباطات (ليسانس)30930 -: فناوري اطالعات سالمت (فوق ليسانس)30929 -: مديريت فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)22935

: مهندسي 31351 -س): مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري (فوق ليسان31348 -معماري سيستم هاي كامپيوتري (ليسانس، فوق ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات 31917 -: مهندسي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)31766 -كامپيوتر كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)

: معماري 33580 -وم كامپيوتر (فوق ليسانس): عل32173 -: مديريت فناوري اطالعات كليه گرايش ها (فوق ليسانس)32009 -گرايش تجارت الكترونيكي (ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات و امنيت (فوق 33737 -سخت افزار (ليسانس)-: كامپيوتر33583 -: سخت افزار كامپيوتر (ليسانس)33581 -كامپيوتر (فوق ليسانس)

: مهندسي فناوري 34033 -ژي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس): مهندسي تكنولو34032 -: علوم كامپيوتر كليه ي گرايشها (فوق ليسانس)33888 -ليسانس)
: كارشناسي تكنولوژي كامپيوتر 34453 -: مهندسي فناوري اطالعات و مديريت (فوق ليسانس)34364 -سيستم هاي سخت افزاري فناوري اطالعات (ليسانس)

: 34604 -(كليه گرايش ها) (فوق ليسانس) IT: مهندسي فناوري اطالعات 34591 -ليسانس): مهندسي تكنولوژي سيستمهاي سخت افزاري رايانه (34556 -(ليسانس)
: مهندسي تكنولوژي سخت افزار 34785 -: مهندسي فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)34637 -(ليسانس) ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

: 34904 -: مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك (فوق ليسانس)34878 -سيستم هاي سخت افزاري رايانه (ليسانس) : مهندسي فناوري34817 -كامپيوتر (ليسانس)
 ها) (ليسانس)(كليه گرايش ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

 
 اداره كل استان قم - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد خدمتمحل  شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت
 - - - - 1 زن/مرد 2 زن/مرد 3 -قم-قم كارشناس امور اداري 10236

 10236 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: 31034 -: مديريت امور فرهنگي (ليسانس)31029 -: مديريت اجرايي (فوق ليسانس)31021 -: حقوق (ليسانس، فوق ليسانس)30417 -: امار (ليسانس)30018

: 31065 -ق ليسانس): مديريت دولتي كليه گرايش ها (فو31052 -: مديريت دولتي (ليسانس)31051 -: مديريت بيمه (ليسانس)31035 -مديريت بازرگاني (ليسانس)
: مديريت بازرگاني 31928 -: حقوق عمومي (فوق ليسانس)31686 -: (فوق ليسانس)31679 -: معارف اسالمي و مديريت (ليسانس)31125 -مديريت صنعتي (ليسانس)

: مديريت 32420 -بازاريابي (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش 32311 -: حقوق دادرسي اداري (فوق ليسانس)32309 -گرايش مديريت تحول (فوق ليسانس)
: مديريت صنعتي گرايش 32470 -ژيك (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري (فوق ليسانس)

: مديريت 32915 -مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش (فوق ليسانس) :32717 -: مديريت كسب و كار (ليسانس)32545 -مديريت عملكرد (فوق ليسانس)
 -: كارشناس حرفه اي مديريت كسب و كار (ليسانس)33097 -: اموزش و بهسازي منابع انساني (فوق ليسانس)32978 -دولتي و سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)

: مديريت 33363 -: مديريت منابع انساني كليه ي گرايش ها (فوق ليسانس)33257 -بط كار ) (فوق ليسانس): مديريت سازمانهاي دولتي (منابع انساني و روا33165
MBA (فوق ليسانس) مديريت فناوري اطالعات گرايش 33411 -: مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني (فوق ليسانس)33397 -گرايش استراتژي :

گذاري : مديريت سياست33423 -هاي اطالعاتي پيشرفته (فوق ليسانس): مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم33412 -(فوق ليسانس) مديريت منابع اطالعاتي
: كارافريني گرايش بخش عمومي (فوق 33795 -گرايش مديريت توسعه سازماني و منابع انساني (فوق ليسانس) MBA: مديريت 33749 -عمومي (فوق ليسانس)

: معارف اسالمي و مديريت همه گرايش ها 34469 -: كارشناس حرفه اي حقوق اداري (ليسانس)33988 -: كارافريني گرايش سازماني (فوق ليسانس)33797 -ليسانس)
ت كسب كار گرايش : مديري34705 -: مديريت اطالعات و ارتباطات (ليسانس)34534 -: كارشناسي حرفه اي مديريت رفاه اجتماعي (ليسانس)34472 -(فوق ليسانس)

هاي اطالعاتي مديريت) (فوق (سيستم MBA: مديريت 34889 -ها) (ليسانس): كارشناسي حرفه اي مديريت بيمه (كليه گرايش34888 -استراتژي (فوق ليسانس)
 هاي اطالعاتي و فناوري اطالعات) (فوق ليسانس): مديريت كسب و كار (سيستم34890 -ليسانس)
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 اداره كل استان قم - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت
 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 زن/مرد 8 زن/مرد 12 -قم-قمكارشناس امور بيمه اي 10237
 10237 ياحراز تحصيلي شغل محل شمارهشرايط 
: توسعه اقتصادي و 30308 -: برنامه ريزي رفاه اجتماعي (فوق ليسانس)30160 -: اقتصاد (ليسانس)30063 -: امار بيمه (فوق ليسانس)30021 -: امار (ليسانس)30018

: حقوق خصوصي (فوق 30431 -: حقوق (فوق ليسانس)30417 -: حسابرسي (فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (فوق ليسانس)30408 -برنامه ريزي (فوق ليسانس)
: 31021 -: علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي (فوق ليسانس)30747 -: علوم اقتصادي گرايش اقتصاد نظري (فوق ليسانس)30745 -ليسانس)

: مديريت دولتي 31052 -مديريت دولتي (ليسانس) :31051 -: مديريت بيمه (ليسانس)31035 -: مديريت بازرگاني (ليسانس)31034 -مديريت اجرايي (فوق ليسانس)
: 31920 -: حقوق عمومي (فوق ليسانس)31686 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: مديريت صنعتي (ليسانس)31065 -كليه گرايش ها (فوق ليسانس)

: مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول 31928 -يت تكنولوژي (فوق ليسانس): مدير31922 -مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيكي (فوق ليسانس)
: رياضي كاربردي (فوق 32217 -: مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه (فوق ليسانس)32051 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -(فوق ليسانس)

 -اقتصادي (فوق ليسانس) -: حقوق مالي32317 -: مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)32311 -: حقوق دادرسي اداري (فوق ليسانس)32309 -ليسانس)
: مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد 32470 -ژيك (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -: حسابداري مديريت (فوق ليسانس)32428

: سياست گذاري عمومي (فوق 32567 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه (فوق ليسانس)32549 -: مديريت كسب و كار (ليسانس)32545 -(فوق ليسانس)
: رياضيات و 32820 -گرايش اقتصاد مديريت (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32714 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713 -ليسانس)

: علوم 33012 -: مديريت دولتي و سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)32915 -: امار گرايش امار اجتماعي و اقتصادي (فوق ليسانس)32901 -فوق ليسانس)كاربردها (
كارشناس حرفه اي : 33158 -: كارشناس حرفه اي حسابداري (حسابداري دولتي) (ليسانس)33157 -اقتصادي گرايش برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي (فوق ليسانس)

گرايش مديريت عمليات (فوق  MBA: مديريت 33347 -: كارشناس حرفه اي حسابداري (حسابرسي) (ليسانس)33159 -حسابداري (حسابداري مالي) (ليسانس)
: كارشناسي حرفه اي 33359 -ليسانس): كارشناسي حرفه اي مديريت بازاريابي بيمه (33358 -: مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)33355 -ليسانس)

: مديريت كسب و كار گرايش رفتار 33397 -: امار اقتصادي (فوق ليسانس)33364 -گرايش استراتژي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 33363 -حقوق بيمه (ليسانس)
: مديريت فناوري اطالعات گرايش 33412 -طالعاتي (فوق ليسانس): مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت منابع ا33411 -سازماني و منابع انساني (فوق ليسانس)

: 33661 -: مديريت خدمات اجتماعي (فوق ليسانس)33631 -: مديريت سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)33417 -هاي اطالعاتي پيشرفته (فوق ليسانس)سيستم
: مديريت 33734 -(مديريت توسعه سازماني و منابع انساني) (فوق ليسانس)MBA: مديريت 33732 -) گرايش مديريت بازاريابي (فوق ليسانس)MBAمديريت (

 -: كارافريني گرايش توسعه (فوق ليسانس)33796 -: كارافريني گرايش بخش عمومي (فوق ليسانس)33795 -صنعتي(مديريت كيفيت و بهره وري) (فوق ليسانس)
: حسابداري بخش 33985 -مديريت سازمان هاي دولتي گرايش منابع انساني و روابط كار (فوق ليسانس): 33848 -: كارافريني گرايش سازماني (فوق ليسانس)33797

 -: علوم قضائي (فوق ليسانس)33989 -: كارشناس حرفه اي حقوق اداري (ليسانس)33988 -: حقوق شركتهاي تجاري (فوق ليسانس)33987 -عمومي (فوق ليسانس)
: مديريت كسب و كار 34352 -: كارافريني گرايش كسب و كار الكترونيكي (فوق ليسانس)34318 -ر جديد (فوق ليسانس): كارافريني گرايش كسب و كا34317

: كارشناسي حرفه اي مديريت رفاه 34472 -: مديريت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس)34404 -: حقوق مالي (فوق ليسانس)34403 -(استراتژِي) (فوق ليسانس)
: 34672 -)ليسانس فوق) (مالي مديريت( بازرگاني مديريت: 34643 -)ليسانس( مالياتي حسابداري –: كارشناس حرفه اي حسابداري 34528 -سانس)اجتماعي (لي

مديريت  اي حرفه كارشناسي: 34888 -)ليسانس( كار و كسب مديريت اي حرفه كارشناسي: 34679 -)ليسانس فوق( اقتصادي مالي گرايش دولتي سازمانهاي مديريت
هاي اطالعاتي و : مديريت كسب و كار (سيستم34890 -هاي اطالعاتي مديريت) (فوق ليسانس)(سيستم MBA: مديريت 34889 -ها) (ليسانس)بيمه (كليه گرايش

: علوم قضائي (حقوق خصوصي) 34893 -: علوم قضائي (حقوق تجارت) (فوق ليسانس)34892 -: آمار اجتماعي (فوق ليسانس)34891 -فناوري اطالعات) (فوق ليسانس)
: مديريت 34896 -ها) (فوق ليسانس)(مديريت ديناميك سيستم MBA: مديريت 34895 -: علوم قضائي (حقوق عمومي) (فوق ليسانس)34894 -(فوق ليسانس)

MBA (فوق ليسانس) (كارآفريني)- مديريت كسب و كار (عمليات زنجيره تامين) 34898 -: مديريت فناوري اطالعات (هوشمندي كسب و كار) (فوق ليسانس)34897 :
: كارآفريني (آموزش و ترويج كارآفريني) 34901 -) (فوق ليسانس)MBA: كارآفريني (34900 -: مديريت كسب و كار (فناوري) (فوق ليسانس)34899 -(فوق ليسانس)
 فناوري اطالعات) (فوق ليسانس): كارآفريني (34906 -: كارآفريني (فناوري) (فوق ليسانس)34905 -(فوق ليسانس)

 - - - - 1 زن/مرد 2 زن/مرد 3 -قم-قم كارشناس امور مالي 10238
 10238 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره

: حسابداري دولتي 31883 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: حسابرسي (ليسانس، فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (ليسانس، فوق ليسانس)30408
: حسابداري مديريت 32428 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -: مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي (فوق ليسانس)31912 -(ليسانس)

 -: مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي (فوق ليسانس)32700 -: حسابداري مالي (ليسانس)32698 -: حسابداري امور مالي (ليسانس)32562 -(فوق ليسانس)
: مديريت كسب و كار 33353 -يسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي (فوق ل32996 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713

)MBA(فوق ليسانس) مالي كليه ي گرايش ها (فوق ليسانس)33895 -: مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي و اقتصادي (فوق ليسانس)33356 -) گرايش مالي :- 
: 34451 -ت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس): مديري34404 -: حسابداري مالياتي (ليسانس)33986 -: حسابداري بخش عمومي (فوق ليسانس)33985

: 34456 -: رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي (ليسانس)34455 -: رياضي گرايش رياضيات مالي (ليسانس)34454 -كارشناسي حرفه اي حسابداري (ليسانس)
 مديريت بازرگاني و بازاريابي بين المللي( مالي) (فوق ليسانس) MBA: 34520 -كارشناسي حرفه اي حسابداري سالمت (ليسانس)

كارشناس فناوري  10239
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -قم-قم اطالعات

 10239 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: 31135 -: فناوري اطالعات و ارتباطات (ليسانس)30930 -: فناوري اطالعات سالمت (فوق ليسانس)30929 -: مديريت فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)22935

: مهندسي 31351 -س): مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري (فوق ليسان31348 -معماري سيستم هاي كامپيوتري (ليسانس، فوق ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات 31917 -: مهندسي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)31766 -كامپيوتر كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)

: معماري 33580 -وم كامپيوتر (فوق ليسانس): عل32173 -: مديريت فناوري اطالعات كليه گرايش ها (فوق ليسانس)32009 -گرايش تجارت الكترونيكي (ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات و امنيت (فوق 33737 -سخت افزار (ليسانس)-: كامپيوتر33583 -: سخت افزار كامپيوتر (ليسانس)33581 -كامپيوتر (فوق ليسانس)

: مهندسي فناوري 34033 -ژي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس): مهندسي تكنولو34032 -: علوم كامپيوتر كليه ي گرايشها (فوق ليسانس)33888 -ليسانس)
: كارشناسي تكنولوژي كامپيوتر 34453 -: مهندسي فناوري اطالعات و مديريت (فوق ليسانس)34364 -سيستم هاي سخت افزاري فناوري اطالعات (ليسانس)

: 34604 -(كليه گرايش ها) (فوق ليسانس) IT: مهندسي فناوري اطالعات 34591 -ليسانس): مهندسي تكنولوژي سيستمهاي سخت افزاري رايانه (34556 -(ليسانس)
: مهندسي تكنولوژي سخت افزار 34785 -: مهندسي فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)34637 -(ليسانس) ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

: 34904 -: مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك (فوق ليسانس)34878 -سيستم هاي سخت افزاري رايانه (ليسانس) : مهندسي فناوري34817 -كامپيوتر (ليسانس)
 ها) (ليسانس)(كليه گرايش ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 



 1401سال استخدامي سازمان تأمين اجتماعي نام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 44صفحه 

 اداره كل استان كردستان - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت
 - - - - - - 1 مرد 1 -بانه-كردستان كارشناس امور اداري 10240
 - - - - - - 1 مرد 1 -قروه-كردستان كارشناس امور اداري 10241

  باشد:هاي زير يكسان ميمحلشرايط احراز تحصيلي شغل 
10240 ،10241 

 شرايط احراز تحصيلي:
: 31034 -: مديريت امور فرهنگي (ليسانس)31029 -: مديريت اجرايي (فوق ليسانس)31021 -: حقوق (ليسانس، فوق ليسانس)30417 -: امار (ليسانس)30018

: 31065 -: مديريت دولتي كليه گرايش ها (فوق ليسانس)31052 -مديريت دولتي (ليسانس) :31051 -: مديريت بيمه (ليسانس)31035 -مديريت بازرگاني (ليسانس)
: مديريت بازرگاني 31928 -: حقوق عمومي (فوق ليسانس)31686 -: (فوق ليسانس)31679 -: معارف اسالمي و مديريت (ليسانس)31125 -مديريت صنعتي (ليسانس)

: مديريت 32420 -: مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)32311 -حقوق دادرسي اداري (فوق ليسانس): 32309 -گرايش مديريت تحول (فوق ليسانس)
: مديريت صنعتي گرايش 32470 -ژيك (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري (فوق ليسانس)

: مديريت 32915 -: مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش (فوق ليسانس)32717 -: مديريت كسب و كار (ليسانس)32545 -عملكرد (فوق ليسانس)مديريت 
 -ر (ليسانس): كارشناس حرفه اي مديريت كسب و كا33097 -: اموزش و بهسازي منابع انساني (فوق ليسانس)32978 -دولتي و سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)

: مديريت 33363 -: مديريت منابع انساني كليه ي گرايش ها (فوق ليسانس)33257 -: مديريت سازمانهاي دولتي (منابع انساني و روابط كار ) (فوق ليسانس)33165
MBA (فوق ليسانس) مديريت فناوري اطالعات گرايش 33411 -نس): مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني (فوق ليسا33397 -گرايش استراتژي :

گذاري : مديريت سياست33423 -هاي اطالعاتي پيشرفته (فوق ليسانس): مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم33412 -مديريت منابع اطالعاتي (فوق ليسانس)
: كارافريني گرايش بخش عمومي (فوق 33795 -ي (فوق ليسانس)گرايش مديريت توسعه سازماني و منابع انسان MBA: مديريت 33749 -عمومي (فوق ليسانس)

: معارف اسالمي و مديريت همه گرايش ها 34469 -: كارشناس حرفه اي حقوق اداري (ليسانس)33988 -: كارافريني گرايش سازماني (فوق ليسانس)33797 -ليسانس)
: مديريت كسب كار گرايش 34705 -: مديريت اطالعات و ارتباطات (ليسانس)34534 -انس): كارشناسي حرفه اي مديريت رفاه اجتماعي (ليس34472 -(فوق ليسانس)

هاي اطالعاتي مديريت) (فوق (سيستم MBA: مديريت 34889 -ها) (ليسانس): كارشناسي حرفه اي مديريت بيمه (كليه گرايش34888 -استراتژي (فوق ليسانس)
 اطالعاتي و فناوري اطالعات) (فوق ليسانس) هاي: مديريت كسب و كار (سيستم34890 -ليسانس)
 - - 1 مرد - - 1 زن/مرد 2 -بانه-كردستانكارشناس امور بيمه اي 10242
 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 -سقز-كردستانكارشناس امور بيمه اي 10243
 - - - - 2 مرد 2 مرد 4 -سنندج-كردستانكارشناس امور بيمه اي 10244
 - - - - - - 1 زن 1 -قروه-كردستانبيمه ايكارشناس امور  10245
 - - - - 1 مرد 1 مرد 2-كامياران-كردستانكارشناس امور بيمه اي 10246
 - - - - - - 2 زن/مرد 2 -مريوان-كردستانكارشناس امور بيمه اي 10247

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10242 ،10243 ،10244 ،10245 ،10246 ،10247 

 شرايط احراز تحصيلي:
: توسعه اقتصادي و 30308 -: برنامه ريزي رفاه اجتماعي (فوق ليسانس)30160 -: اقتصاد (ليسانس)30063 -: امار بيمه (فوق ليسانس)30021 -: امار (ليسانس)30018

: حقوق خصوصي (فوق 30431 -: حقوق (فوق ليسانس)30417 -: حسابرسي (فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (فوق ليسانس)30408 -برنامه ريزي (فوق ليسانس)
: 31021 -: علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي (فوق ليسانس)30747 -: علوم اقتصادي گرايش اقتصاد نظري (فوق ليسانس)30745 -ليسانس)

: مديريت دولتي 31052 -مديريت دولتي (ليسانس) :31051 -: مديريت بيمه (ليسانس)31035 -: مديريت بازرگاني (ليسانس)31034 -مديريت اجرايي (فوق ليسانس)
: 31920 -: حقوق عمومي (فوق ليسانس)31686 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: مديريت صنعتي (ليسانس)31065 -كليه گرايش ها (فوق ليسانس)

: مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول 31928 -يت تكنولوژي (فوق ليسانس): مدير31922 -مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيكي (فوق ليسانس)
: رياضي كاربردي (فوق 32217 -: مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه (فوق ليسانس)32051 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -(فوق ليسانس)

 -اقتصادي (فوق ليسانس) -: حقوق مالي32317 -: مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)32311 -: حقوق دادرسي اداري (فوق ليسانس)32309 -ليسانس)
: مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد 32470 -ژيك (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -: حسابداري مديريت (فوق ليسانس)32428

: سياست گذاري عمومي (فوق 32567 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه (فوق ليسانس)32549 -: مديريت كسب و كار (ليسانس)32545 -(فوق ليسانس)
: رياضيات و 32820 -گرايش اقتصاد مديريت (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32714 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713 -ليسانس)

: علوم 33012 -: مديريت دولتي و سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)32915 -: امار گرايش امار اجتماعي و اقتصادي (فوق ليسانس)32901 -فوق ليسانس)كاربردها (
كارشناس حرفه اي : 33158 -: كارشناس حرفه اي حسابداري (حسابداري دولتي) (ليسانس)33157 -اقتصادي گرايش برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي (فوق ليسانس)

گرايش مديريت عمليات (فوق  MBA: مديريت 33347 -: كارشناس حرفه اي حسابداري (حسابرسي) (ليسانس)33159 -حسابداري (حسابداري مالي) (ليسانس)
: كارشناسي حرفه اي 33359 -ليسانس): كارشناسي حرفه اي مديريت بازاريابي بيمه (33358 -: مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)33355 -ليسانس)

: مديريت كسب و كار گرايش رفتار 33397 -: امار اقتصادي (فوق ليسانس)33364 -گرايش استراتژي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 33363 -حقوق بيمه (ليسانس)
: مديريت فناوري اطالعات گرايش 33412 -طالعاتي (فوق ليسانس): مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت منابع ا33411 -سازماني و منابع انساني (فوق ليسانس)

: 33661 -: مديريت خدمات اجتماعي (فوق ليسانس)33631 -: مديريت سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)33417 -هاي اطالعاتي پيشرفته (فوق ليسانس)سيستم
: مديريت 33734 -(مديريت توسعه سازماني و منابع انساني) (فوق ليسانس)MBA: مديريت 33732 -) گرايش مديريت بازاريابي (فوق ليسانس)MBAمديريت (

 -: كارافريني گرايش توسعه (فوق ليسانس)33796 -: كارافريني گرايش بخش عمومي (فوق ليسانس)33795 -صنعتي(مديريت كيفيت و بهره وري) (فوق ليسانس)
: حسابداري بخش 33985 -مديريت سازمان هاي دولتي گرايش منابع انساني و روابط كار (فوق ليسانس): 33848 -: كارافريني گرايش سازماني (فوق ليسانس)33797

 -: علوم قضائي (فوق ليسانس)33989 -: كارشناس حرفه اي حقوق اداري (ليسانس)33988 -: حقوق شركتهاي تجاري (فوق ليسانس)33987 -عمومي (فوق ليسانس)
: مديريت كسب و كار 34352 -: كارافريني گرايش كسب و كار الكترونيكي (فوق ليسانس)34318 -ر جديد (فوق ليسانس): كارافريني گرايش كسب و كا34317

: كارشناسي حرفه اي مديريت رفاه 34472 -: مديريت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس)34404 -: حقوق مالي (فوق ليسانس)34403 -(استراتژِي) (فوق ليسانس)
: 34672 -)ليسانس فوق) (مالي مديريت( بازرگاني مديريت: 34643 -)ليسانس( مالياتي حسابداري –: كارشناس حرفه اي حسابداري 34528 -سانس)اجتماعي (لي

مديريت  : كارشناسي حرفه اي34888 -شناسي حرفه اي مديريت كسب و كار (ليسانس)كار: 34679 -)ليسانس فوق( اقتصادي مالي گرايش دولتي سازمانهاي مديريت
هاي اطالعاتي و : مديريت كسب و كار (سيستم34890 -هاي اطالعاتي مديريت) (فوق ليسانس)(سيستم MBA: مديريت 34889 -ها) (ليسانس)بيمه (كليه گرايش

: علوم قضائي (حقوق خصوصي) 34893 -: علوم قضائي (حقوق تجارت) (فوق ليسانس)34892 -: آمار اجتماعي (فوق ليسانس)34891 -فناوري اطالعات) (فوق ليسانس)
: مديريت 34896 -ها) (فوق ليسانس)(مديريت ديناميك سيستم MBA: مديريت 34895 -: علوم قضائي (حقوق عمومي) (فوق ليسانس)34894 -(فوق ليسانس)

MBA (فوق ليسانس) (كارآفريني)- مديريت كسب و كار (عمليات زنجيره تامين) 34898 -: مديريت فناوري اطالعات (هوشمندي كسب و كار) (فوق ليسانس)34897 :
: كارآفريني (آموزش و ترويج كارآفريني) 34901 -) (فوق ليسانس)MBA: كارآفريني (34900 -: مديريت كسب و كار (فناوري) (فوق ليسانس)34899 -(فوق ليسانس)
 فناوري اطالعات) (فوق ليسانس): كارآفريني (34906 -: كارآفريني (فناوري) (فوق ليسانس)34905 -(فوق ليسانس)



 1401سال استخدامي سازمان تأمين اجتماعي نام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 45صفحه 

 اداره كل استان كرمان - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

 - - - - - - 1 مرد 1 -ارزوييه-كرمان كارشناس امور اداري 10248

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -بردسير-كرمان كارشناس امور اداري 10249

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -زرند-كرمان كارشناس امور اداري 10250

 - - - - - - 1 مرد 1 -شهداد-كرمان كارشناس امور اداري 10251

 - - - - - - 1 مرد 1 -فهرج-كرمان كارشناس امور اداري 10252

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10248 ،10249 ،10250 ،10251 ،10252 

 شرايط احراز تحصيلي:
: 31034 -: مديريت امور فرهنگي (ليسانس)31029 -: مديريت اجرايي (فوق ليسانس)31021 -: حقوق (ليسانس، فوق ليسانس)30417 -: امار (ليسانس)30018

: 31065 -ق ليسانس): مديريت دولتي كليه گرايش ها (فو31052 -: مديريت دولتي (ليسانس)31051 -: مديريت بيمه (ليسانس)31035 -مديريت بازرگاني (ليسانس)
: مديريت بازرگاني 31928 -: حقوق عمومي (فوق ليسانس)31686 -: (فوق ليسانس)31679 -: معارف اسالمي و مديريت (ليسانس)31125 -مديريت صنعتي (ليسانس)

: مديريت 32420 -بازاريابي (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش 32311 -: حقوق دادرسي اداري (فوق ليسانس)32309 -گرايش مديريت تحول (فوق ليسانس)
: مديريت صنعتي گرايش 32470 -ژيك (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري (فوق ليسانس)

: مديريت 32915 -مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش (فوق ليسانس) :32717 -: مديريت كسب و كار (ليسانس)32545 -مديريت عملكرد (فوق ليسانس)
 -: كارشناس حرفه اي مديريت كسب و كار (ليسانس)33097 -: اموزش و بهسازي منابع انساني (فوق ليسانس)32978 -دولتي و سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)

: مديريت 33363 -: مديريت منابع انساني كليه ي گرايش ها (فوق ليسانس)33257 -بط كار ) (فوق ليسانس): مديريت سازمانهاي دولتي (منابع انساني و روا33165
MBA (فوق ليسانس) مديريت فناوري اطالعات گرايش 33411 -: مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني (فوق ليسانس)33397 -گرايش استراتژي :

گذاري : مديريت سياست33423 -هاي اطالعاتي پيشرفته (فوق ليسانس): مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم33412 -(فوق ليسانس) مديريت منابع اطالعاتي
: كارافريني گرايش بخش عمومي (فوق 33795 -گرايش مديريت توسعه سازماني و منابع انساني (فوق ليسانس) MBA: مديريت 33749 -عمومي (فوق ليسانس)

: معارف اسالمي و مديريت همه گرايش ها 34469 -: كارشناس حرفه اي حقوق اداري (ليسانس)33988 -: كارافريني گرايش سازماني (فوق ليسانس)33797 -ليسانس)
ت كسب كار گرايش : مديري34705 -: مديريت اطالعات و ارتباطات (ليسانس)34534 -: كارشناسي حرفه اي مديريت رفاه اجتماعي (ليسانس)34472 -(فوق ليسانس)

هاي اطالعاتي مديريت) (فوق (سيستم MBA: مديريت 34889 -ها) (ليسانس): كارشناسي حرفه اي مديريت بيمه (كليه گرايش34888 -استراتژي (فوق ليسانس)
 هاي اطالعاتي و فناوري اطالعات) (فوق ليسانس): مديريت كسب و كار (سيستم34890 -ليسانس)

 - - - - - - 1 مرد 1 -ارزوييه-كرمانبيمه ايكارشناس امور  10253

 - - - - - - 2 مرد 2 -بافت-كرمانكارشناس امور بيمه اي 10254

 - - 1 زن/مرد 3 زن/مرد 2 زن/مرد 6 -بم-كرمانكارشناس امور بيمه اي 10255

 - - 1 زن/مرد 2 زن/مرد 2 زن/مرد 5 -زرند-كرمانكارشناس امور بيمه اي 10256

 - - - - - - 2 مرد 2 -سرچشمه-كرمانكارشناس امور بيمه اي 10257

 1 زن/مرد - - 2 زن/مرد 1 زن/مرد 4 -سيرجان-كرمانكارشناس امور بيمه اي 10258

 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 -شهداد-كرمانكارشناس امور بيمه اي 10259

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -شهربابك-كرمانكارشناس امور بيمه اي 10260

 - - - - - - 1 مرد 1 -فهرج-كرمانكارشناس امور بيمه اي 10261

 - - - - - - 1 مرد 1 -كشكونيه-كرمانكارشناس امور بيمه اي 10262

 - - - - - - 1 مرد 1 -كهنوج-كرمانكارشناس امور بيمه اي 10263

 - - - - - - 1 مرد 1 -كوهبنان-كرمانكارشناس امور بيمه اي 10264

 - - - - - - 1 مرد 1 -گلباف-كرمانكارشناس امور بيمه اي 10265

 - - - - 1 زن/مرد - - 1 -ماهان-كرمانكارشناس امور بيمه اي 10266
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 اداره كل استان كرمان - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 -نوق-كرمانكارشناس امور بيمه اي 10267

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10253 ،10254 ،10255 ،10256 ،10257 ،10258 ،10259 ،10260 ،10261 ،10262 ،10263 ،10264 ،10265 ،10266 ،10267 

 شرايط احراز تحصيلي:
: توسعه اقتصادي و 30308 -: برنامه ريزي رفاه اجتماعي (فوق ليسانس)30160 -: اقتصاد (ليسانس)30063 -: امار بيمه (فوق ليسانس)30021 -: امار (ليسانس)30018

: حقوق خصوصي (فوق 30431 -: حقوق (فوق ليسانس)30417 -(فوق ليسانس) : حسابرسي30410 -: حسابداري (فوق ليسانس)30408 -برنامه ريزي (فوق ليسانس)
: 31021 -: علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي (فوق ليسانس)30747 -: علوم اقتصادي گرايش اقتصاد نظري (فوق ليسانس)30745 -ليسانس)

: مديريت دولتي 31052 -: مديريت دولتي (ليسانس)31051 -: مديريت بيمه (ليسانس)31035 -نس): مديريت بازرگاني (ليسا31034 -مديريت اجرايي (فوق ليسانس)
: 31920 -: حقوق عمومي (فوق ليسانس)31686 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: مديريت صنعتي (ليسانس)31065 -كليه گرايش ها (فوق ليسانس)

: مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول 31928 -: مديريت تكنولوژي (فوق ليسانس)31922 -كار الكترونيكي (فوق ليسانس)مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 
: رياضي كاربردي (فوق 32217 -: مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه (فوق ليسانس)32051 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -(فوق ليسانس)

 -اقتصادي (فوق ليسانس) -: حقوق مالي32317 -: مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)32311 -: حقوق دادرسي اداري (فوق ليسانس)32309 -ليسانس)
صنعتي گرايش مديريت عملكرد  : مديريت32470 -ژيك (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -: حسابداري مديريت (فوق ليسانس)32428

: سياست گذاري عمومي (فوق 32567 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه (فوق ليسانس)32549 -: مديريت كسب و كار (ليسانس)32545 -(فوق ليسانس)
: رياضيات و 32820 -فوق ليسانس)گرايش اقتصاد مديريت ( MBA: مديريت 32714 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713 -ليسانس)

: علوم 33012 -: مديريت دولتي و سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)32915 -: امار گرايش امار اجتماعي و اقتصادي (فوق ليسانس)32901 -كاربردها (فوق ليسانس)
: كارشناس حرفه اي 33158 -بداري (حسابداري دولتي) (ليسانس): كارشناس حرفه اي حسا33157 -اقتصادي گرايش برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي (فوق ليسانس)

گرايش مديريت عمليات (فوق  MBA: مديريت 33347 -: كارشناس حرفه اي حسابداري (حسابرسي) (ليسانس)33159 -حسابداري (حسابداري مالي) (ليسانس)
: كارشناسي حرفه اي 33359 -كارشناسي حرفه اي مديريت بازاريابي بيمه (ليسانس): 33358 -: مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)33355 -ليسانس)

: مديريت كسب و كار گرايش رفتار 33397 -: امار اقتصادي (فوق ليسانس)33364 -گرايش استراتژي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 33363 -حقوق بيمه (ليسانس)
: مديريت فناوري اطالعات گرايش 33412 -يريت فناوري اطالعات گرايش مديريت منابع اطالعاتي (فوق ليسانس): مد33411 -سازماني و منابع انساني (فوق ليسانس)

: 33661 -: مديريت خدمات اجتماعي (فوق ليسانس)33631 -: مديريت سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)33417 -هاي اطالعاتي پيشرفته (فوق ليسانس)سيستم
: مديريت 33734 -(مديريت توسعه سازماني و منابع انساني) (فوق ليسانس)MBA: مديريت 33732 -ت بازاريابي (فوق ليسانس)) گرايش مديريMBAمديريت (

 -: كارافريني گرايش توسعه (فوق ليسانس)33796 -: كارافريني گرايش بخش عمومي (فوق ليسانس)33795 -صنعتي(مديريت كيفيت و بهره وري) (فوق ليسانس)
: حسابداري بخش 33985 -: مديريت سازمان هاي دولتي گرايش منابع انساني و روابط كار (فوق ليسانس)33848 -ريني گرايش سازماني (فوق ليسانس): كاراف33797

 -ليسانس): علوم قضائي (فوق 33989 -: كارشناس حرفه اي حقوق اداري (ليسانس)33988 -: حقوق شركتهاي تجاري (فوق ليسانس)33987 -عمومي (فوق ليسانس)
: مديريت كسب و كار 34352 -: كارافريني گرايش كسب و كار الكترونيكي (فوق ليسانس)34318 -: كارافريني گرايش كسب و كار جديد (فوق ليسانس)34317

كارشناسي حرفه اي مديريت رفاه : 34472 -: مديريت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس)34404 -: حقوق مالي (فوق ليسانس)34403 -(استراتژِي) (فوق ليسانس)
: 34672 -)ليسانس فوق) (مالي مديريت( بازرگاني مديريت: 34643 -)ليسانس( مالياتي حسابداري –: كارشناس حرفه اي حسابداري 34528 -اجتماعي (ليسانس)

: كارشناسي حرفه اي مديريت 34888 -)ليسانس( كار و كسب مديريت اي حرفه كارشناسي: 34679 -)ليسانس فوق( اقتصادي مالي گرايش دولتي سازمانهاي مديريت
هاي اطالعاتي و : مديريت كسب و كار (سيستم34890 -هاي اطالعاتي مديريت) (فوق ليسانس)(سيستم MBA: مديريت 34889 -ها) (ليسانس)بيمه (كليه گرايش

: علوم قضائي (حقوق خصوصي) 34893 -علوم قضائي (حقوق تجارت) (فوق ليسانس): 34892 -: آمار اجتماعي (فوق ليسانس)34891 -فناوري اطالعات) (فوق ليسانس)
: مديريت 34896 -ها) (فوق ليسانس)(مديريت ديناميك سيستم MBA: مديريت 34895 -: علوم قضائي (حقوق عمومي) (فوق ليسانس)34894 -(فوق ليسانس)

MBA (فوق ليسانس) (كارآفريني)- مديريت كسب و كار (عمليات زنجيره تامين) 34898 -ات (هوشمندي كسب و كار) (فوق ليسانس): مديريت فناوري اطالع34897 :
: كارآفريني (آموزش و ترويج كارآفريني) 34901 -) (فوق ليسانس)MBA: كارآفريني (34900 -: مديريت كسب و كار (فناوري) (فوق ليسانس)34899 -(فوق ليسانس)
 : كارآفريني (فناوري اطالعات) (فوق ليسانس)34906 -فناوري) (فوق ليسانس): كارآفريني (34905 -(فوق ليسانس)

 - - - - - - 1 مرد 1 -كشكونيه-كرمان كارشناس امور مالي 10268

 - - - - - - 1 مرد 1 -نوق-كرمان كارشناس امور مالي 10269

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10268 ،10269 
 احراز تحصيلي:شرايط 
: حسابداري دولتي 31883 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: حسابرسي (ليسانس، فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (ليسانس، فوق ليسانس)30408

: حسابداري مديريت 32428 -ليسانس): مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق 31938 -: مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي (فوق ليسانس)31912 -(ليسانس)
 -: مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي (فوق ليسانس)32700 -: حسابداري مالي (ليسانس)32698 -: حسابداري امور مالي (ليسانس)32562 -(فوق ليسانس)

: مديريت كسب و كار 33353 -يت مالي (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش مدير32996 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713
)MBA(فوق ليسانس) مالي كليه ي گرايش ها (فوق ليسانس)33895 -: مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي و اقتصادي (فوق ليسانس)33356 -) گرايش مالي :- 

: 34451 -: مديريت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس)34404 -: حسابداري مالياتي (ليسانس)33986 -: حسابداري بخش عمومي (فوق ليسانس)33985
: 34456 -: رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي (ليسانس)34455 -: رياضي گرايش رياضيات مالي (ليسانس)34454 -كارشناسي حرفه اي حسابداري (ليسانس)

 اني و بازاريابي بين المللي( مالي) (فوق ليسانس)مديريت بازرگ MBA: 34520 -كارشناسي حرفه اي حسابداري سالمت (ليسانس)
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 اداره كل استان كرمان - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

فناوري كارشناس  10270
 - - - - - - 1 مرد 1 -ارزوييه-كرمان اطالعات

كارشناس فناوري  10271
 - - - - - - 1 مرد 1 -انار-كرمان اطالعات

كارشناس فناوري  10272
 - - - - 1 مرد - - 1 -رابر-كرمان اطالعات

كارشناس فناوري  10273
 - - - - - - 1 مرد 1 -راور-كرمان اطالعات

فناوري كارشناس  10274
 - - - - - - 1 مرد 1 -فهرج-كرمان اطالعات

كارشناس فناوري  10275
 - - - - 1 مرد - - 1 -گلباف-كرمان اطالعات

كارشناس فناوري  10276
 - - - - - - 1 مرد 1 -منوجان-كرمان اطالعات

كارشناس فناوري  10277
 - - - - - - 1 مرد 1 -نوق-كرمان اطالعات

  باشد:هاي زير يكسان ميشغل محلشرايط احراز تحصيلي 
10270 ،10271 ،10272 ،10273 ،10274 ،10275 ،10276 ،10277 

 شرايط احراز تحصيلي:
: 31135 -: فناوري اطالعات و ارتباطات (ليسانس)30930 -: فناوري اطالعات سالمت (فوق ليسانس)30929 -: مديريت فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)22935

: مهندسي 31351 -: مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري (فوق ليسانس)31348 -يستم هاي كامپيوتري (ليسانس، فوق ليسانس)معماري س
اطالعات : مهندسي فناوري 31917 -: مهندسي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)31766 -كامپيوتر كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)

: معماري 33580 -: علوم كامپيوتر (فوق ليسانس)32173 -: مديريت فناوري اطالعات كليه گرايش ها (فوق ليسانس)32009 -گرايش تجارت الكترونيكي (ليسانس)
فناوري اطالعات و امنيت (فوق : مهندسي 33737 -سخت افزار (ليسانس)-: كامپيوتر33583 -: سخت افزار كامپيوتر (ليسانس)33581 -كامپيوتر (فوق ليسانس)

: مهندسي فناوري 34033 -: مهندسي تكنولوژي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس)34032 -: علوم كامپيوتر كليه ي گرايشها (فوق ليسانس)33888 -ليسانس)
: كارشناسي تكنولوژي كامپيوتر 34453 -وق ليسانس): مهندسي فناوري اطالعات و مديريت (ف34364 -سيستم هاي سخت افزاري فناوري اطالعات (ليسانس)

: 34604 -(كليه گرايش ها) (فوق ليسانس) IT: مهندسي فناوري اطالعات 34591 -: مهندسي تكنولوژي سيستمهاي سخت افزاري رايانه (ليسانس)34556 -(ليسانس)
: مهندسي تكنولوژي سخت افزار 34785 -ناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس): مهندسي ف34637 -(ليسانس) ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

: 34904 -: مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك (فوق ليسانس)34878 -سيستم هاي سخت افزاري رايانه (ليسانس) : مهندسي فناوري34817 -كامپيوتر (ليسانس)
 ها) (ليسانس)(كليه گرايش ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

 
 اداره كل استان كرمانشاه - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

اسالم -كرمانشاه كارشناس امور اداري 10278
 - - - - - - 1 مرد 1 -ابادغرب

 10278 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: 31034 -: مديريت امور فرهنگي (ليسانس)31029 -: مديريت اجرايي (فوق ليسانس)31021 -: حقوق (ليسانس، فوق ليسانس)30417 -: امار (ليسانس)30018

: 31065 -ق ليسانس): مديريت دولتي كليه گرايش ها (فو31052 -: مديريت دولتي (ليسانس)31051 -: مديريت بيمه (ليسانس)31035 -مديريت بازرگاني (ليسانس)
: مديريت بازرگاني 31928 -: حقوق عمومي (فوق ليسانس)31686 -: (فوق ليسانس)31679 -: معارف اسالمي و مديريت (ليسانس)31125 -مديريت صنعتي (ليسانس)

: مديريت 32420 -بازاريابي (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش 32311 -: حقوق دادرسي اداري (فوق ليسانس)32309 -گرايش مديريت تحول (فوق ليسانس)
: مديريت صنعتي گرايش 32470 -ژيك (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري (فوق ليسانس)

: مديريت 32915 -مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش (فوق ليسانس) :32717 -: مديريت كسب و كار (ليسانس)32545 -مديريت عملكرد (فوق ليسانس)
 -: كارشناس حرفه اي مديريت كسب و كار (ليسانس)33097 -: اموزش و بهسازي منابع انساني (فوق ليسانس)32978 -دولتي و سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)

: مديريت 33363 -: مديريت منابع انساني كليه ي گرايش ها (فوق ليسانس)33257 -بط كار ) (فوق ليسانس): مديريت سازمانهاي دولتي (منابع انساني و روا33165
MBA (فوق ليسانس) مديريت فناوري اطالعات گرايش 33411 -: مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني (فوق ليسانس)33397 -گرايش استراتژي :

گذاري : مديريت سياست33423 -هاي اطالعاتي پيشرفته (فوق ليسانس): مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم33412 -(فوق ليسانس) مديريت منابع اطالعاتي
: كارافريني گرايش بخش عمومي (فوق 33795 -گرايش مديريت توسعه سازماني و منابع انساني (فوق ليسانس) MBA: مديريت 33749 -عمومي (فوق ليسانس)

: معارف اسالمي و مديريت همه گرايش ها 34469 -: كارشناس حرفه اي حقوق اداري (ليسانس)33988 -: كارافريني گرايش سازماني (فوق ليسانس)33797 -ليسانس)
ت كسب كار گرايش : مديري34705 -: مديريت اطالعات و ارتباطات (ليسانس)34534 -: كارشناسي حرفه اي مديريت رفاه اجتماعي (ليسانس)34472 -(فوق ليسانس)

هاي اطالعاتي مديريت) (فوق (سيستم MBA: مديريت 34889 -ها) (ليسانس): كارشناسي حرفه اي مديريت بيمه (كليه گرايش34888 -استراتژي (فوق ليسانس)
 هاي اطالعاتي و فناوري اطالعات) (فوق ليسانس): مديريت كسب و كار (سيستم34890 -ليسانس)
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 اداره كل استان كرمانشاه - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

سرپل -كرمانشاهكارشناس امور بيمه اي 10279
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -ذهاب

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -صحنه-كرمانشاهكارشناس امور بيمه اي 10280

-كرمانشاهكارشناس امور بيمه اي 10281
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -قصرشيرين

 - - 1 زن/مرد 4 زن/مرد 6 زن/مرد 11-كرمانشاه-كرمانشاهكارشناس امور بيمه اي 10282
  باشد:ميهاي زير يكسان شرايط احراز تحصيلي شغل محل

10279 ،10280 ،10281 ،10282 
 شرايط احراز تحصيلي:

: توسعه اقتصادي و 30308 -: برنامه ريزي رفاه اجتماعي (فوق ليسانس)30160 -: اقتصاد (ليسانس)30063 -: امار بيمه (فوق ليسانس)30021 -: امار (ليسانس)30018
: حقوق خصوصي (فوق 30431 -: حقوق (فوق ليسانس)30417 -: حسابرسي (فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (فوق ليسانس)30408 -برنامه ريزي (فوق ليسانس)

: 31021 -: علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي (فوق ليسانس)30747 -: علوم اقتصادي گرايش اقتصاد نظري (فوق ليسانس)30745 -ليسانس)
: مديريت دولتي 31052 -مديريت دولتي (ليسانس) :31051 -: مديريت بيمه (ليسانس)31035 -: مديريت بازرگاني (ليسانس)31034 -مديريت اجرايي (فوق ليسانس)
: 31920 -: حقوق عمومي (فوق ليسانس)31686 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: مديريت صنعتي (ليسانس)31065 -كليه گرايش ها (فوق ليسانس)

: مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول 31928 -يت تكنولوژي (فوق ليسانس): مدير31922 -مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيكي (فوق ليسانس)
: رياضي كاربردي (فوق 32217 -: مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه (فوق ليسانس)32051 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -(فوق ليسانس)

 -اقتصادي (فوق ليسانس) -: حقوق مالي32317 -: مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)32311 -: حقوق دادرسي اداري (فوق ليسانس)32309 -ليسانس)
: مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد 32470 -ژيك (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -: حسابداري مديريت (فوق ليسانس)32428

: سياست گذاري عمومي (فوق 32567 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه (فوق ليسانس)32549 -: مديريت كسب و كار (ليسانس)32545 -(فوق ليسانس)
: رياضيات و 32820 -گرايش اقتصاد مديريت (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32714 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713 -ليسانس)

: علوم 33012 -: مديريت دولتي و سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)32915 -: امار گرايش امار اجتماعي و اقتصادي (فوق ليسانس)32901 -فوق ليسانس)كاربردها (
كارشناس حرفه اي : 33158 -: كارشناس حرفه اي حسابداري (حسابداري دولتي) (ليسانس)33157 -اقتصادي گرايش برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي (فوق ليسانس)

گرايش مديريت عمليات (فوق  MBA: مديريت 33347 -: كارشناس حرفه اي حسابداري (حسابرسي) (ليسانس)33159 -حسابداري (حسابداري مالي) (ليسانس)
: كارشناسي حرفه اي 33359 -ليسانس): كارشناسي حرفه اي مديريت بازاريابي بيمه (33358 -: مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)33355 -ليسانس)

: مديريت كسب و كار گرايش رفتار 33397 -: امار اقتصادي (فوق ليسانس)33364 -گرايش استراتژي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 33363 -حقوق بيمه (ليسانس)
: مديريت فناوري اطالعات گرايش 33412 -طالعاتي (فوق ليسانس): مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت منابع ا33411 -سازماني و منابع انساني (فوق ليسانس)

: 33661 -: مديريت خدمات اجتماعي (فوق ليسانس)33631 -: مديريت سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)33417 -هاي اطالعاتي پيشرفته (فوق ليسانس)سيستم
: مديريت 33734 -(مديريت توسعه سازماني و منابع انساني) (فوق ليسانس)MBA: مديريت 33732 -) گرايش مديريت بازاريابي (فوق ليسانس)MBAمديريت (

 -: كارافريني گرايش توسعه (فوق ليسانس)33796 -: كارافريني گرايش بخش عمومي (فوق ليسانس)33795 -صنعتي(مديريت كيفيت و بهره وري) (فوق ليسانس)
: حسابداري بخش 33985 -مديريت سازمان هاي دولتي گرايش منابع انساني و روابط كار (فوق ليسانس): 33848 -: كارافريني گرايش سازماني (فوق ليسانس)33797

 -: علوم قضائي (فوق ليسانس)33989 -: كارشناس حرفه اي حقوق اداري (ليسانس)33988 -: حقوق شركتهاي تجاري (فوق ليسانس)33987 -عمومي (فوق ليسانس)
: مديريت كسب و كار 34352 -: كارافريني گرايش كسب و كار الكترونيكي (فوق ليسانس)34318 -ر جديد (فوق ليسانس): كارافريني گرايش كسب و كا34317

: كارشناسي حرفه اي مديريت رفاه 34472 -: مديريت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس)34404 -: حقوق مالي (فوق ليسانس)34403 -(استراتژِي) (فوق ليسانس)
: 34672 -)ليسانس فوق) (مالي مديريت( بازرگاني مديريت: 34643 -)ليسانس( مالياتي حسابداري –: كارشناس حرفه اي حسابداري 34528 -سانس)اجتماعي (لي

 مديريت اي حرفه كارشناسي: 34888 -)ليسانس( كار و كسب مديريت اي حرفه كارشناسي: 34679 -)ليسانس فوق( اقتصادي مالي گرايش دولتي سازمانهاي مديريت
هاي اطالعاتي و : مديريت كسب و كار (سيستم34890 -هاي اطالعاتي مديريت) (فوق ليسانس)(سيستم MBA: مديريت 34889 -انس)ليس) (هاگرايش كليه( بيمه

: علوم قضائي (حقوق خصوصي) 34893 -: علوم قضائي (حقوق تجارت) (فوق ليسانس)34892 -: آمار اجتماعي (فوق ليسانس)34891 -فناوري اطالعات) (فوق ليسانس)
: مديريت 34896 -ها) (فوق ليسانس)(مديريت ديناميك سيستم MBA: مديريت 34895 -: علوم قضائي (حقوق عمومي) (فوق ليسانس)34894 -(فوق ليسانس)

MBA (فوق ليسانس) (كارآفريني)- مديريت كسب و كار (عمليات زنجيره تامين) 34898 -: مديريت فناوري اطالعات (هوشمندي كسب و كار) (فوق ليسانس)34897 :
: كارآفريني (آموزش و ترويج كارآفريني) 34901 -) (فوق ليسانس)MBA: كارآفريني (34900 -: مديريت كسب و كار (فناوري) (فوق ليسانس)34899 -(فوق ليسانس)
 فناوري اطالعات) (فوق ليسانس): كارآفريني (34906 -: كارآفريني (فناوري) (فوق ليسانس)34905 -(فوق ليسانس)

كارشناس فناوري  10283
 اطالعات

-كرمانشاه
 - - - - - - 1 مرد 1 -قصرشيرين

كارشناس فناوري  10284
 - - - - - - 1 مرد 1 -هرسين-كرمانشاه اطالعات

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10283 ،10284 

 شرايط احراز تحصيلي:
: 31135 -: فناوري اطالعات و ارتباطات (ليسانس)30930 -: فناوري اطالعات سالمت (فوق ليسانس)30929 -: مديريت فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)22935

: مهندسي 31351 -س): مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري (فوق ليسان31348 -معماري سيستم هاي كامپيوتري (ليسانس، فوق ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات 31917 -: مهندسي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)31766 -كامپيوتر كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)

: معماري 33580 -وم كامپيوتر (فوق ليسانس): عل32173 -: مديريت فناوري اطالعات كليه گرايش ها (فوق ليسانس)32009 -گرايش تجارت الكترونيكي (ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات و امنيت (فوق 33737 -سخت افزار (ليسانس)-: كامپيوتر33583 -: سخت افزار كامپيوتر (ليسانس)33581 -كامپيوتر (فوق ليسانس)

: مهندسي فناوري 34033 -ژي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس): مهندسي تكنولو34032 -: علوم كامپيوتر كليه ي گرايشها (فوق ليسانس)33888 -ليسانس)
: كارشناسي تكنولوژي كامپيوتر 34453 -: مهندسي فناوري اطالعات و مديريت (فوق ليسانس)34364 -سيستم هاي سخت افزاري فناوري اطالعات (ليسانس)

: 34604 -(كليه گرايش ها) (فوق ليسانس) IT: مهندسي فناوري اطالعات 34591 -ليسانس): مهندسي تكنولوژي سيستمهاي سخت افزاري رايانه (34556 -(ليسانس)
: مهندسي تكنولوژي سخت افزار 34785 -: مهندسي فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)34637 -(ليسانس) ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

: 34904 -: مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك (فوق ليسانس)34878 -سيستم هاي سخت افزاري رايانه (ليسانس) : مهندسي فناوري34817 -كامپيوتر (ليسانس)
 ها) (ليسانس)(كليه گرايش ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 
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 اداره كل استان كهگيلويه وبويراحمد - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محل

 كد شغل
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

كهگيلويه و كارشناس امور بيمه اي 10285
 - - - - 1 مرد 1 مرد 2-دهدشت-بويراحمد

كهگيلويه و كارشناس امور بيمه اي 10286
 - - - - - - 1 مرد 1 -ليكك-بويراحمد

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10285 ،10286 

 شرايط احراز تحصيلي:
: توسعه اقتصادي و 30308 -: برنامه ريزي رفاه اجتماعي (فوق ليسانس)30160 -: اقتصاد (ليسانس)30063 -: امار بيمه (فوق ليسانس)30021 -: امار (ليسانس)30018

: حقوق خصوصي (فوق 30431 -: حقوق (فوق ليسانس)30417 -: حسابرسي (فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (فوق ليسانس)30408 -برنامه ريزي (فوق ليسانس)
: 31021 -: علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي (فوق ليسانس)30747 -: علوم اقتصادي گرايش اقتصاد نظري (فوق ليسانس)30745 -ليسانس)

: مديريت دولتي 31052 -مديريت دولتي (ليسانس) :31051 -: مديريت بيمه (ليسانس)31035 -: مديريت بازرگاني (ليسانس)31034 -مديريت اجرايي (فوق ليسانس)
: 31920 -: حقوق عمومي (فوق ليسانس)31686 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: مديريت صنعتي (ليسانس)31065 -كليه گرايش ها (فوق ليسانس)

: مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول 31928 -يت تكنولوژي (فوق ليسانس): مدير31922 -مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيكي (فوق ليسانس)
: رياضي كاربردي (فوق 32217 -: مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه (فوق ليسانس)32051 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -(فوق ليسانس)

 -اقتصادي (فوق ليسانس) -: حقوق مالي32317 -: مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)32311 -: حقوق دادرسي اداري (فوق ليسانس)32309 -ليسانس)
: مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد 32470 -ژيك (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -: حسابداري مديريت (فوق ليسانس)32428

: سياست گذاري عمومي (فوق 32567 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه (فوق ليسانس)32549 -: مديريت كسب و كار (ليسانس)32545 -(فوق ليسانس)
: رياضيات و 32820 -گرايش اقتصاد مديريت (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32714 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713 -ليسانس)

: علوم 33012 -: مديريت دولتي و سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)32915 -: امار گرايش امار اجتماعي و اقتصادي (فوق ليسانس)32901 -فوق ليسانس)كاربردها (
كارشناس حرفه اي : 33158 -: كارشناس حرفه اي حسابداري (حسابداري دولتي) (ليسانس)33157 -اقتصادي گرايش برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي (فوق ليسانس)

گرايش مديريت عمليات (فوق  MBA: مديريت 33347 -: كارشناس حرفه اي حسابداري (حسابرسي) (ليسانس)33159 -حسابداري (حسابداري مالي) (ليسانس)
: كارشناسي حرفه اي 33359 -ليسانس): كارشناسي حرفه اي مديريت بازاريابي بيمه (33358 -: مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)33355 -ليسانس)

: مديريت كسب و كار گرايش رفتار 33397 -: امار اقتصادي (فوق ليسانس)33364 -گرايش استراتژي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 33363 -حقوق بيمه (ليسانس)
: مديريت فناوري اطالعات گرايش 33412 -طالعاتي (فوق ليسانس): مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت منابع ا33411 -سازماني و منابع انساني (فوق ليسانس)

: 33661 -: مديريت خدمات اجتماعي (فوق ليسانس)33631 -: مديريت سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)33417 -هاي اطالعاتي پيشرفته (فوق ليسانس)سيستم
: مديريت 33734 -(مديريت توسعه سازماني و منابع انساني) (فوق ليسانس)MBA: مديريت 33732 -) گرايش مديريت بازاريابي (فوق ليسانس)MBAمديريت (

 -: كارافريني گرايش توسعه (فوق ليسانس)33796 -: كارافريني گرايش بخش عمومي (فوق ليسانس)33795 -صنعتي(مديريت كيفيت و بهره وري) (فوق ليسانس)
: حسابداري بخش 33985 -مديريت سازمان هاي دولتي گرايش منابع انساني و روابط كار (فوق ليسانس): 33848 -: كارافريني گرايش سازماني (فوق ليسانس)33797

 -: علوم قضائي (فوق ليسانس)33989 -: كارشناس حرفه اي حقوق اداري (ليسانس)33988 -: حقوق شركتهاي تجاري (فوق ليسانس)33987 -عمومي (فوق ليسانس)
: مديريت كسب و كار 34352 -: كارافريني گرايش كسب و كار الكترونيكي (فوق ليسانس)34318 -ر جديد (فوق ليسانس): كارافريني گرايش كسب و كا34317

: كارشناسي حرفه اي مديريت رفاه 34472 -: مديريت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس)34404 -: حقوق مالي (فوق ليسانس)34403 -(استراتژِي) (فوق ليسانس)
: 34672 -)ليسانس فوق) (مالي مديريت( بازرگاني مديريت: 34643 -)ليسانس( مالياتي حسابداري –: كارشناس حرفه اي حسابداري 34528 -سانس)اجتماعي (لي

: كارشناسي حرفه اي مديريت 34888 -سي حرفه اي مديريت كسب و كار (ليسانس)كارشنا: 34679 -)ليسانس فوق( اقتصادي مالي گرايش دولتي سازمانهاي مديريت
هاي اطالعاتي و : مديريت كسب و كار (سيستم34890 -هاي اطالعاتي مديريت) (فوق ليسانس)(سيستم MBA: مديريت 34889 -ها) (ليسانس)بيمه (كليه گرايش

: علوم قضائي (حقوق خصوصي) 34893 -: علوم قضائي (حقوق تجارت) (فوق ليسانس)34892 -(فوق ليسانس): آمار اجتماعي 34891 -فناوري اطالعات) (فوق ليسانس)
: مديريت 34896 -ها) (فوق ليسانس)(مديريت ديناميك سيستم MBA: مديريت 34895 -: علوم قضائي (حقوق عمومي) (فوق ليسانس)34894 -(فوق ليسانس)

MBA (فوق ليسانس) (كارآفريني)- مديريت كسب و كار (عمليات زنجيره تامين) 34898 -: مديريت فناوري اطالعات (هوشمندي كسب و كار) (فوق ليسانس)34897 :
: كارآفريني (آموزش و ترويج كارآفريني) 34901 -) (فوق ليسانس)MBA: كارآفريني (34900 -: مديريت كسب و كار (فناوري) (فوق ليسانس)34899 -(فوق ليسانس)
 : كارآفريني (فناوري اطالعات) (فوق ليسانس)34906 -: كارآفريني (فناوري) (فوق ليسانس)34905 -)(فوق ليسانس

كارشناس فناوري  10287
 اطالعات

كهگيلويه و 
سي -بويراحمد
 -سخت

 - - - - - - 1 زن/مرد 1

 10287 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: 31135 -: فناوري اطالعات و ارتباطات (ليسانس)30930 -: فناوري اطالعات سالمت (فوق ليسانس)30929 -: مديريت فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)22935

: مهندسي 31351 -س): مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري (فوق ليسان31348 -معماري سيستم هاي كامپيوتري (ليسانس، فوق ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات 31917 -: مهندسي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)31766 -كامپيوتر كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)

: معماري 33580 -وم كامپيوتر (فوق ليسانس): عل32173 -: مديريت فناوري اطالعات كليه گرايش ها (فوق ليسانس)32009 -گرايش تجارت الكترونيكي (ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات و امنيت (فوق 33737 -سخت افزار (ليسانس)-: كامپيوتر33583 -: سخت افزار كامپيوتر (ليسانس)33581 -كامپيوتر (فوق ليسانس)

: مهندسي فناوري 34033 -ژي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس): مهندسي تكنولو34032 -: علوم كامپيوتر كليه ي گرايشها (فوق ليسانس)33888 -ليسانس)
: كارشناسي تكنولوژي كامپيوتر 34453 -: مهندسي فناوري اطالعات و مديريت (فوق ليسانس)34364 -سيستم هاي سخت افزاري فناوري اطالعات (ليسانس)

: 34604 -(كليه گرايش ها) (فوق ليسانس) IT: مهندسي فناوري اطالعات 34591 -ليسانس): مهندسي تكنولوژي سيستمهاي سخت افزاري رايانه (34556 -(ليسانس)
: مهندسي تكنولوژي سخت افزار 34785 -: مهندسي فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)34637 -(ليسانس) ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

: 34904 -: مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك (فوق ليسانس)34878 -سيستم هاي سخت افزاري رايانه (ليسانس) : مهندسي فناوري34817 -كامپيوتر (ليسانس)
 ها) (ليسانس)(كليه گرايش ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 
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 اداره كل استان گلستان - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد خدمت محل شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 -كالله-گلستان كارشناس امور اداري 10288

 10288 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: 31034 -: مديريت امور فرهنگي (ليسانس)31029 -: مديريت اجرايي (فوق ليسانس)31021 -: حقوق (ليسانس، فوق ليسانس)30417 -: امار (ليسانس)30018

: 31065 -ق ليسانس): مديريت دولتي كليه گرايش ها (فو31052 -: مديريت دولتي (ليسانس)31051 -: مديريت بيمه (ليسانس)31035 -مديريت بازرگاني (ليسانس)
: مديريت بازرگاني 31928 -: حقوق عمومي (فوق ليسانس)31686 -: (فوق ليسانس)31679 -: معارف اسالمي و مديريت (ليسانس)31125 -مديريت صنعتي (ليسانس)

: مديريت 32420 -بازاريابي (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش 32311 -: حقوق دادرسي اداري (فوق ليسانس)32309 -گرايش مديريت تحول (فوق ليسانس)
: مديريت صنعتي گرايش 32470 -ژيك (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري (فوق ليسانس)

: مديريت 32915 -مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش (فوق ليسانس) :32717 -: مديريت كسب و كار (ليسانس)32545 -مديريت عملكرد (فوق ليسانس)
 -: كارشناس حرفه اي مديريت كسب و كار (ليسانس)33097 -: اموزش و بهسازي منابع انساني (فوق ليسانس)32978 -دولتي و سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)

: مديريت 33363 -: مديريت منابع انساني كليه ي گرايش ها (فوق ليسانس)33257 -بط كار ) (فوق ليسانس): مديريت سازمانهاي دولتي (منابع انساني و روا33165
MBA (فوق ليسانس) مديريت فناوري اطالعات گرايش 33411 -: مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني (فوق ليسانس)33397 -گرايش استراتژي :

گذاري : مديريت سياست33423 -هاي اطالعاتي پيشرفته (فوق ليسانس): مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم33412 -(فوق ليسانس) مديريت منابع اطالعاتي
: كارافريني گرايش بخش عمومي (فوق 33795 -گرايش مديريت توسعه سازماني و منابع انساني (فوق ليسانس) MBA: مديريت 33749 -عمومي (فوق ليسانس)

: معارف اسالمي و مديريت همه گرايش ها 34469 -: كارشناس حرفه اي حقوق اداري (ليسانس)33988 -: كارافريني گرايش سازماني (فوق ليسانس)33797 -ليسانس)
ت كسب كار گرايش : مديري34705 -: مديريت اطالعات و ارتباطات (ليسانس)34534 -: كارشناسي حرفه اي مديريت رفاه اجتماعي (ليسانس)34472 -(فوق ليسانس)

هاي اطالعاتي مديريت) (فوق (سيستم MBA: مديريت 34889 -ها) (ليسانس): كارشناسي حرفه اي مديريت بيمه (كليه گرايش34888 -استراتژي (فوق ليسانس)
 هاي اطالعاتي و فناوري اطالعات) (فوق ليسانس): مديريت كسب و كار (سيستم34890 -ليسانس)
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -اق قال-گلستانبيمه ايكارشناس امور  10289
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -علي اباد-گلستانكارشناس امور بيمه اي 10290
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -كالله-گلستانكارشناس امور بيمه اي 10291
 - - - - 2 زن/مرد - - 2 -گرگان-گلستانكارشناس امور بيمه اي 10292
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -گميشان-گلستانكارشناس امور بيمه اي 10293

-گلستانكارشناس امور بيمه اي 10294
 - - 1 زن/مرد - - 1 زن/مرد 2 -گنبدكاووس

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10289 ،10290 ،10291 ،10292 ،10293 ،10294 

 شرايط احراز تحصيلي:
: توسعه اقتصادي و 30308 -: برنامه ريزي رفاه اجتماعي (فوق ليسانس)30160 -: اقتصاد (ليسانس)30063 -: امار بيمه (فوق ليسانس)30021 -: امار (ليسانس)30018

: حقوق خصوصي (فوق 30431 -: حقوق (فوق ليسانس)30417 -: حسابرسي (فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (فوق ليسانس)30408 -برنامه ريزي (فوق ليسانس)
: 31021 -: علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي (فوق ليسانس)30747 -: علوم اقتصادي گرايش اقتصاد نظري (فوق ليسانس)30745 -ليسانس)

: مديريت دولتي 31052 -مديريت دولتي (ليسانس) :31051 -: مديريت بيمه (ليسانس)31035 -: مديريت بازرگاني (ليسانس)31034 -مديريت اجرايي (فوق ليسانس)
: 31920 -: حقوق عمومي (فوق ليسانس)31686 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: مديريت صنعتي (ليسانس)31065 -كليه گرايش ها (فوق ليسانس)

: مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول 31928 -يت تكنولوژي (فوق ليسانس): مدير31922 -مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيكي (فوق ليسانس)
: رياضي كاربردي (فوق 32217 -: مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه (فوق ليسانس)32051 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -(فوق ليسانس)

 -اقتصادي (فوق ليسانس) -: حقوق مالي32317 -: مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)32311 -: حقوق دادرسي اداري (فوق ليسانس)32309 -ليسانس)
: مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد 32470 -ژيك (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -: حسابداري مديريت (فوق ليسانس)32428

: سياست گذاري عمومي (فوق 32567 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه (فوق ليسانس)32549 -: مديريت كسب و كار (ليسانس)32545 -(فوق ليسانس)
: رياضيات و 32820 -گرايش اقتصاد مديريت (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32714 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713 -ليسانس)

: علوم 33012 -: مديريت دولتي و سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)32915 -: امار گرايش امار اجتماعي و اقتصادي (فوق ليسانس)32901 -فوق ليسانس)كاربردها (
كارشناس حرفه اي : 33158 -: كارشناس حرفه اي حسابداري (حسابداري دولتي) (ليسانس)33157 -اقتصادي گرايش برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي (فوق ليسانس)

گرايش مديريت عمليات (فوق  MBA: مديريت 33347 -: كارشناس حرفه اي حسابداري (حسابرسي) (ليسانس)33159 -حسابداري (حسابداري مالي) (ليسانس)
: كارشناسي حرفه اي 33359 -ليسانس): كارشناسي حرفه اي مديريت بازاريابي بيمه (33358 -: مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)33355 -ليسانس)

: مديريت كسب و كار گرايش رفتار 33397 -: امار اقتصادي (فوق ليسانس)33364 -گرايش استراتژي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 33363 -حقوق بيمه (ليسانس)
: مديريت فناوري اطالعات گرايش 33412 -طالعاتي (فوق ليسانس): مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت منابع ا33411 -سازماني و منابع انساني (فوق ليسانس)

: 33661 -: مديريت خدمات اجتماعي (فوق ليسانس)33631 -: مديريت سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)33417 -هاي اطالعاتي پيشرفته (فوق ليسانس)سيستم
: مديريت 33734 -(مديريت توسعه سازماني و منابع انساني) (فوق ليسانس)MBA: مديريت 33732 -) گرايش مديريت بازاريابي (فوق ليسانس)MBAمديريت (

 -: كارافريني گرايش توسعه (فوق ليسانس)33796 -: كارافريني گرايش بخش عمومي (فوق ليسانس)33795 -صنعتي(مديريت كيفيت و بهره وري) (فوق ليسانس)
: حسابداري بخش 33985 -مديريت سازمان هاي دولتي گرايش منابع انساني و روابط كار (فوق ليسانس): 33848 -: كارافريني گرايش سازماني (فوق ليسانس)33797

 -: علوم قضائي (فوق ليسانس)33989 -: كارشناس حرفه اي حقوق اداري (ليسانس)33988 -: حقوق شركتهاي تجاري (فوق ليسانس)33987 -عمومي (فوق ليسانس)
: مديريت كسب و كار 34352 -: كارافريني گرايش كسب و كار الكترونيكي (فوق ليسانس)34318 -ر جديد (فوق ليسانس): كارافريني گرايش كسب و كا34317

: كارشناسي حرفه اي مديريت رفاه 34472 -: مديريت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس)34404 -: حقوق مالي (فوق ليسانس)34403 -(استراتژِي) (فوق ليسانس)
: 34672 -لي) (فوق ليسانس)ما مديريت( بازرگاني مديريت: 34643 -)ليسانس( مالياتي حسابداري –: كارشناس حرفه اي حسابداري 34528 -سانس)اجتماعي (لي

: كارشناسي حرفه اي مديريت 34888 -: كارشناسي حرفه اي مديريت كسب و كار (ليسانس)34679 -مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي اقتصادي (فوق ليسانس)
هاي اطالعاتي و : مديريت كسب و كار (سيستم34890 -هاي اطالعاتي مديريت) (فوق ليسانس)(سيستم MBA: مديريت 34889 -ها) (ليسانس)بيمه (كليه گرايش

: علوم قضائي (حقوق خصوصي) 34893 -: علوم قضائي (حقوق تجارت) (فوق ليسانس)34892 -: آمار اجتماعي (فوق ليسانس)34891 -فناوري اطالعات) (فوق ليسانس)
: مديريت 34896 -ها) (فوق ليسانس)(مديريت ديناميك سيستم MBA : مديريت34895 -: علوم قضائي (حقوق عمومي) (فوق ليسانس)34894 -(فوق ليسانس)

MBA (فوق ليسانس) (كارآفريني)- مديريت كسب و كار (عمليات زنجيره تامين) 34898 -: مديريت فناوري اطالعات (هوشمندي كسب و كار) (فوق ليسانس)34897 :
: كارآفريني (آموزش و ترويج كارآفريني) 34901 -) (فوق ليسانس)MBA: كارآفريني (34900 -): مديريت كسب و كار (فناوري) (فوق ليسانس34899 -(فوق ليسانس)
 : كارآفريني (فناوري اطالعات) (فوق ليسانس)34906 -: كارآفريني (فناوري) (فوق ليسانس)34905 -(فوق ليسانس)
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 اداره كل استان گلستان - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

شغل  كد
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -بندرگز-گلستان كارشناس امور مالي 10295

 كارشناس امور مالي 10296
-گلستان

 -گنبدكاووس
 - - - - - - 1 زن/مرد 1

 - - - - 1 زن/مرد - - 1-مينودشت-گلستان كارشناس امور مالي 10297

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10295 ،10296 ،10297 

 شرايط احراز تحصيلي:
: حسابداري دولتي 31883 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: حسابرسي (ليسانس، فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (ليسانس، فوق ليسانس)30408

: حسابداري مديريت 32428 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -: مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي (فوق ليسانس)31912 -(ليسانس)
 -: مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي (فوق ليسانس)32700 -: حسابداري مالي (ليسانس)32698 -: حسابداري امور مالي (ليسانس)32562 -(فوق ليسانس)

: مديريت كسب و كار 33353 -يسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي (فوق ل32996 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713
)MBA(فوق ليسانس) مالي كليه ي گرايش ها (فوق ليسانس)33895 -: مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي و اقتصادي (فوق ليسانس)33356 -) گرايش مالي :- 

: 34451 -ت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس): مديري34404 -: حسابداري مالياتي (ليسانس)33986 -: حسابداري بخش عمومي (فوق ليسانس)33985
: 34456 -: رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي (ليسانس)34455 -: رياضي گرايش رياضيات مالي (ليسانس)34454 -كارشناسي حرفه اي حسابداري (ليسانس)

 ي بين المللي( مالي) (فوق ليسانس)مديريت بازرگاني و بازارياب MBA: 34520 -كارشناسي حرفه اي حسابداري سالمت (ليسانس)

10298 
كارشناس فناوري 

 اطالعات
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 -ازادشهر-گلستان

10299 
كارشناس فناوري 

 اطالعات
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -فاضل اباد-گلستان

10300 
كارشناس فناوري 

 اطالعات
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -گاليكش-گلستان

10301 
فناوري كارشناس 

 اطالعات
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -گميشان-گلستان

10302 
كارشناس فناوري 

 اطالعات
-گلستان

 -گنبدكاووس
 - - - - - - 1 زن/مرد 1

10303 
كارشناس فناوري 

 اطالعات
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -مراوه تپه-گلستان

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10298 ،10299 ،10300 ،10301 ،10302 ،10303 

 شرايط احراز تحصيلي:
: 31135 -: فناوري اطالعات و ارتباطات (ليسانس)30930 -: فناوري اطالعات سالمت (فوق ليسانس)30929 -: مديريت فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)22935

: مهندسي 31351 -س): مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري (فوق ليسان31348 -معماري سيستم هاي كامپيوتري (ليسانس، فوق ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات 31917 -: مهندسي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)31766 -كامپيوتر كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)

: معماري 33580 -وم كامپيوتر (فوق ليسانس): عل32173 -: مديريت فناوري اطالعات كليه گرايش ها (فوق ليسانس)32009 -گرايش تجارت الكترونيكي (ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات و امنيت (فوق 33737 -سخت افزار (ليسانس)-: كامپيوتر33583 -: سخت افزار كامپيوتر (ليسانس)33581 -كامپيوتر (فوق ليسانس)

: مهندسي فناوري 34033 -ژي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس): مهندسي تكنولو34032 -: علوم كامپيوتر كليه ي گرايشها (فوق ليسانس)33888 -ليسانس)
: كارشناسي تكنولوژي كامپيوتر 34453 -: مهندسي فناوري اطالعات و مديريت (فوق ليسانس)34364 -سيستم هاي سخت افزاري فناوري اطالعات (ليسانس)

: 34604 -(كليه گرايش ها) (فوق ليسانس) IT: مهندسي فناوري اطالعات 34591 -ليسانس): مهندسي تكنولوژي سيستمهاي سخت افزاري رايانه (34556 -(ليسانس)
: مهندسي تكنولوژي سخت افزار 34785 -: مهندسي فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)34637 -(ليسانس) ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

: 34904 -: مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك (فوق ليسانس)34878 -سيستم هاي سخت افزاري رايانه (ليسانس) : مهندسي فناوري34817 -كامپيوتر (ليسانس)
 ها) (ليسانس)(كليه گرايش ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 
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 اداره كل استان گيالن - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد خدمتمحل  شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -استارا-گيالنكارشناس امور بيمه اي 10304
 - - - - - - 1 زن/مرد 1-بندر كياشهر-گيالنكارشناس امور بيمه اي 10305
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -بندرانزلي-گيالنامور بيمه ايكارشناس  10306
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -تالش-گيالنكارشناس امور بيمه اي 10307
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -رستم اباد-گيالنكارشناس امور بيمه اي 10308
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -لوشان-گيالنكارشناس امور بيمه اي 10309
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -منجيل-گيالنكارشناس امور بيمه اي 10310

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10304 ،10305 ،10306 ،10307 ،10308 ،10309 ،10310 

 شرايط احراز تحصيلي:
: توسعه اقتصادي و 30308 -: برنامه ريزي رفاه اجتماعي (فوق ليسانس)30160 -: اقتصاد (ليسانس)30063 -: امار بيمه (فوق ليسانس)30021 -: امار (ليسانس)30018

: حقوق خصوصي (فوق 30431 -: حقوق (فوق ليسانس)30417 -: حسابرسي (فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (فوق ليسانس)30408 -برنامه ريزي (فوق ليسانس)
: 31021 -: علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي (فوق ليسانس)30747 -: علوم اقتصادي گرايش اقتصاد نظري (فوق ليسانس)30745 -ليسانس)

: مديريت دولتي 31052 -مديريت دولتي (ليسانس) :31051 -: مديريت بيمه (ليسانس)31035 -: مديريت بازرگاني (ليسانس)31034 -مديريت اجرايي (فوق ليسانس)
: 31920 -: حقوق عمومي (فوق ليسانس)31686 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: مديريت صنعتي (ليسانس)31065 -كليه گرايش ها (فوق ليسانس)

: مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول 31928 -يت تكنولوژي (فوق ليسانس): مدير31922 -مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيكي (فوق ليسانس)
: رياضي كاربردي (فوق 32217 -: مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه (فوق ليسانس)32051 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -(فوق ليسانس)

 -اقتصادي (فوق ليسانس) -: حقوق مالي32317 -: مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)32311 -: حقوق دادرسي اداري (فوق ليسانس)32309 -ليسانس)
: مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد 32470 -ژيك (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -: حسابداري مديريت (فوق ليسانس)32428

: سياست گذاري عمومي (فوق 32567 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه (فوق ليسانس)32549 -: مديريت كسب و كار (ليسانس)32545 -(فوق ليسانس)
: رياضيات و 32820 -گرايش اقتصاد مديريت (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32714 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713 -ليسانس)

: علوم 33012 -: مديريت دولتي و سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)32915 -: امار گرايش امار اجتماعي و اقتصادي (فوق ليسانس)32901 -كاربردها (فوق ليسانس)
: كارشناس حرفه اي 33158 -: كارشناس حرفه اي حسابداري (حسابداري دولتي) (ليسانس)33157 -اقتصادي گرايش برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي (فوق ليسانس)

گرايش مديريت عمليات (فوق  MBA: مديريت 33347 -: كارشناس حرفه اي حسابداري (حسابرسي) (ليسانس)33159 -حسابداري (حسابداري مالي) (ليسانس)
: كارشناسي حرفه اي 33359 -: كارشناسي حرفه اي مديريت بازاريابي بيمه (ليسانس)33358 -(فوق ليسانس) : مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي33355 -ليسانس)

: مديريت كسب و كار گرايش رفتار 33397 -: امار اقتصادي (فوق ليسانس)33364 -گرايش استراتژي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 33363 -حقوق بيمه (ليسانس)
: مديريت فناوري اطالعات گرايش 33412 -: مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت منابع اطالعاتي (فوق ليسانس)33411 -فوق ليسانس)سازماني و منابع انساني (

: 33661 -: مديريت خدمات اجتماعي (فوق ليسانس)33631 -: مديريت سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)33417 -هاي اطالعاتي پيشرفته (فوق ليسانس)سيستم
: مديريت 33734 -(مديريت توسعه سازماني و منابع انساني) (فوق ليسانس)MBA: مديريت 33732 -) گرايش مديريت بازاريابي (فوق ليسانس)MBAيريت (مد

 -ليسانس) : كارافريني گرايش توسعه (فوق33796 -: كارافريني گرايش بخش عمومي (فوق ليسانس)33795 -صنعتي(مديريت كيفيت و بهره وري) (فوق ليسانس)
: حسابداري بخش 33985 -: مديريت سازمان هاي دولتي گرايش منابع انساني و روابط كار (فوق ليسانس)33848 -: كارافريني گرايش سازماني (فوق ليسانس)33797

 -: علوم قضائي (فوق ليسانس)33989 -: كارشناس حرفه اي حقوق اداري (ليسانس)33988 -: حقوق شركتهاي تجاري (فوق ليسانس)33987 -عمومي (فوق ليسانس)
: مديريت كسب و كار 34352 -: كارافريني گرايش كسب و كار الكترونيكي (فوق ليسانس)34318 -: كارافريني گرايش كسب و كار جديد (فوق ليسانس)34317

: كارشناسي حرفه اي مديريت رفاه 34472 -(فوق ليسانس) : مديريت كسب و كار گرايش مالي34404 -: حقوق مالي (فوق ليسانس)34403 -(استراتژِي) (فوق ليسانس)
: 34672 -: مديريت بازرگاني (مديريت مالي) (فوق ليسانس)34643 -ياتي (ليسانس)مال حسابداري –: كارشناس حرفه اي حسابداري 34528 -اجتماعي (ليسانس)

: كارشناسي حرفه اي مديريت 34888 -اسي حرفه اي مديريت كسب و كار (ليسانس): كارشن34679 -مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي اقتصادي (فوق ليسانس)
هاي اطالعاتي و : مديريت كسب و كار (سيستم34890 -هاي اطالعاتي مديريت) (فوق ليسانس)(سيستم MBA: مديريت 34889 -ها) (ليسانس)بيمه (كليه گرايش

: علوم قضائي (حقوق خصوصي) 34893 -: علوم قضائي (حقوق تجارت) (فوق ليسانس)34892 -(فوق ليسانس) : آمار اجتماعي34891 -فناوري اطالعات) (فوق ليسانس)
: مديريت 34896 -ها) (فوق ليسانس)(مديريت ديناميك سيستم MBA: مديريت 34895 -: علوم قضائي (حقوق عمومي) (فوق ليسانس)34894 -(فوق ليسانس)

MBA (فوق ليسانس) (كارآفريني)- مديريت كسب و كار (عمليات زنجيره تامين) 34898 -: مديريت فناوري اطالعات (هوشمندي كسب و كار) (فوق ليسانس)34897 :
: كارآفريني (آموزش و ترويج كارآفريني) 34901 -) (فوق ليسانس)MBA: كارآفريني (34900 -: مديريت كسب و كار (فناوري) (فوق ليسانس)34899 -(فوق ليسانس)

 : كارآفريني (فناوري اطالعات) (فوق ليسانس)34906 -: كارآفريني (فناوري) (فوق ليسانس)34905 -س)(فوق ليسان
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -رضوانشهر-گيالن كارشناس امور مالي 10311

 10311 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: حسابداري دولتي 31883 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: حسابرسي (ليسانس، فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (ليسانس، فوق ليسانس)30408

: حسابداري مديريت 32428 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -: مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي (فوق ليسانس)31912 -(ليسانس)
 -: مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي (فوق ليسانس)32700 -: حسابداري مالي (ليسانس)32698 -: حسابداري امور مالي (ليسانس)32562 -(فوق ليسانس)

: مديريت كسب و كار 33353 -يسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي (فوق ل32996 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713
)MBA(فوق ليسانس) مالي كليه ي گرايش ها (فوق ليسانس)33895 -: مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي و اقتصادي (فوق ليسانس)33356 -) گرايش مالي :- 

: 34451 -ت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس): مديري34404 -: حسابداري مالياتي (ليسانس)33986 -: حسابداري بخش عمومي (فوق ليسانس)33985
: 34456 -: رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي (ليسانس)34455 -: رياضي گرايش رياضيات مالي (ليسانس)34454 -كارشناسي حرفه اي حسابداري (ليسانس)

 ي بين المللي( مالي) (فوق ليسانس)مديريت بازرگاني و بازارياب MBA: 34520 -كارشناسي حرفه اي حسابداري سالمت (ليسانس)
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 53صفحه 

 اداره كل استان گيالن - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

10312 
كارشناس فناوري 

 اطالعات
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -رضوانشهر-گيالن

 10312 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: 31135 -: فناوري اطالعات و ارتباطات (ليسانس)30930 -: فناوري اطالعات سالمت (فوق ليسانس)30929 -: مديريت فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)22935

: مهندسي 31351 -س): مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري (فوق ليسان31348 -معماري سيستم هاي كامپيوتري (ليسانس، فوق ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات 31917 -: مهندسي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)31766 -كامپيوتر كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)

: معماري 33580 -وم كامپيوتر (فوق ليسانس): عل32173 -: مديريت فناوري اطالعات كليه گرايش ها (فوق ليسانس)32009 -گرايش تجارت الكترونيكي (ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات و امنيت (فوق 33737 -سخت افزار (ليسانس)-: كامپيوتر33583 -: سخت افزار كامپيوتر (ليسانس)33581 -كامپيوتر (فوق ليسانس)

: مهندسي فناوري 34033 -ژي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس): مهندسي تكنولو34032 -: علوم كامپيوتر كليه ي گرايشها (فوق ليسانس)33888 -ليسانس)
: كارشناسي تكنولوژي كامپيوتر 34453 -: مهندسي فناوري اطالعات و مديريت (فوق ليسانس)34364 -سيستم هاي سخت افزاري فناوري اطالعات (ليسانس)

: 34604 -(كليه گرايش ها) (فوق ليسانس) IT: مهندسي فناوري اطالعات 34591 -ليسانس): مهندسي تكنولوژي سيستمهاي سخت افزاري رايانه (34556 -(ليسانس)
: مهندسي تكنولوژي سخت افزار 34785 -: مهندسي فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)34637 -(ليسانس) ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

: 34904 -: مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك (فوق ليسانس)34878 -سيستم هاي سخت افزاري رايانه (ليسانس) : مهندسي فناوري34817 -كامپيوتر (ليسانس)
 ها) (ليسانس)(كليه گرايش ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

 
 اداره كل استان لرستان - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد ل خدمتمح شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -خرم اباد-لرستان كارشناس امور اداري 10313

 10313 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: 31034 -: مديريت امور فرهنگي (ليسانس)31029 -: مديريت اجرايي (فوق ليسانس)31021 -: حقوق (ليسانس، فوق ليسانس)30417 -: امار (ليسانس)30018

: 31065 -ق ليسانس): مديريت دولتي كليه گرايش ها (فو31052 -: مديريت دولتي (ليسانس)31051 -: مديريت بيمه (ليسانس)31035 -مديريت بازرگاني (ليسانس)
: مديريت بازرگاني 31928 -: حقوق عمومي (فوق ليسانس)31686 -: (فوق ليسانس)31679 -: معارف اسالمي و مديريت (ليسانس)31125 -مديريت صنعتي (ليسانس)

: مديريت 32420 -بازاريابي (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش 32311 -: حقوق دادرسي اداري (فوق ليسانس)32309 -گرايش مديريت تحول (فوق ليسانس)
: مديريت صنعتي گرايش 32470 -ژيك (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري (فوق ليسانس)

: مديريت 32915 -مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش (فوق ليسانس) :32717 -: مديريت كسب و كار (ليسانس)32545 -مديريت عملكرد (فوق ليسانس)
 -: كارشناس حرفه اي مديريت كسب و كار (ليسانس)33097 -: اموزش و بهسازي منابع انساني (فوق ليسانس)32978 -دولتي و سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)

: مديريت 33363 -: مديريت منابع انساني كليه ي گرايش ها (فوق ليسانس)33257 -بط كار ) (فوق ليسانس): مديريت سازمانهاي دولتي (منابع انساني و روا33165
MBA (فوق ليسانس) مديريت فناوري اطالعات گرايش 33411 -: مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني (فوق ليسانس)33397 -گرايش استراتژي :

گذاري مديريت سياست :33423 -هاي اطالعاتي پيشرفته (فوق ليسانس): مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم33412 -مديريت منابع اطالعاتي (فوق ليسانس)
: كارافريني گرايش بخش عمومي (فوق 33795 -گرايش مديريت توسعه سازماني و منابع انساني (فوق ليسانس) MBA: مديريت 33749 -عمومي (فوق ليسانس)

معارف اسالمي و مديريت همه گرايش ها  :34469 -: كارشناس حرفه اي حقوق اداري (ليسانس)33988 -: كارافريني گرايش سازماني (فوق ليسانس)33797 -ليسانس)
: مديريت كسب كار گرايش 34705 -: مديريت اطالعات و ارتباطات (ليسانس)34534 -: كارشناسي حرفه اي مديريت رفاه اجتماعي (ليسانس)34472 -(فوق ليسانس)

هاي اطالعاتي مديريت) (فوق (سيستم MBA: مديريت 34889 -س)ها) (ليسان: كارشناسي حرفه اي مديريت بيمه (كليه گرايش34888 -استراتژي (فوق ليسانس)
 هاي اطالعاتي و فناوري اطالعات) (فوق ليسانس): مديريت كسب و كار (سيستم34890 -ليسانس)

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -ازنا-لرستانكارشناس امور بيمه اي 10314

 - - - - 1 زن/مرد 2 زن/مرد 3 -اليگودرز-لرستانكارشناس امور بيمه اي 10315

 - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 3 زن/مرد 5 -بروجرد-لرستانكارشناس امور بيمه اي 10316

 1 زن/مرد - - 2 زن/مرد 2 زن/مرد 5 -خرم اباد-لرستانكارشناس امور بيمه اي 10317
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 54صفحه 

 اداره كل استان لرستان - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت
 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 -دورود-لرستانكارشناس امور بيمه اي 10318

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10314 ،10315 ،10316 ،10317 ،10318 

 شرايط احراز تحصيلي:
: توسعه اقتصادي و 30308 -: برنامه ريزي رفاه اجتماعي (فوق ليسانس)30160 -: اقتصاد (ليسانس)30063 -: امار بيمه (فوق ليسانس)30021 -: امار (ليسانس)30018

: حقوق خصوصي (فوق 30431 -: حقوق (فوق ليسانس)30417 -يسانس): حسابرسي (فوق ل30410 -: حسابداري (فوق ليسانس)30408 -برنامه ريزي (فوق ليسانس)
: 31021 -: علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي (فوق ليسانس)30747 -: علوم اقتصادي گرايش اقتصاد نظري (فوق ليسانس)30745 -ليسانس)

: مديريت دولتي 31052 -: مديريت دولتي (ليسانس)31051 -: مديريت بيمه (ليسانس)31035 -: مديريت بازرگاني (ليسانس)31034 -مديريت اجرايي (فوق ليسانس)
: 31920 -: حقوق عمومي (فوق ليسانس)31686 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: مديريت صنعتي (ليسانس)31065 -كليه گرايش ها (فوق ليسانس)

: مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول 31928 -: مديريت تكنولوژي (فوق ليسانس)31922 -ترونيكي (فوق ليسانس)مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الك
: رياضي كاربردي (فوق 32217 -: مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه (فوق ليسانس)32051 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -(فوق ليسانس)

 -اقتصادي (فوق ليسانس) -: حقوق مالي32317 -: مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)32311 -حقوق دادرسي اداري (فوق ليسانس): 32309 -ليسانس)
گرايش مديريت عملكرد : مديريت صنعتي 32470 -ژيك (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -: حسابداري مديريت (فوق ليسانس)32428

: سياست گذاري عمومي (فوق 32567 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه (فوق ليسانس)32549 -: مديريت كسب و كار (ليسانس)32545 -(فوق ليسانس)
: رياضيات و 32820 -انس)گرايش اقتصاد مديريت (فوق ليس MBA: مديريت 32714 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713 -ليسانس)

: علوم 33012 -: مديريت دولتي و سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)32915 -: امار گرايش امار اجتماعي و اقتصادي (فوق ليسانس)32901 -كاربردها (فوق ليسانس)
: كارشناس حرفه اي 33158 -حسابداري دولتي) (ليسانس): كارشناس حرفه اي حسابداري (33157 -اقتصادي گرايش برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي (فوق ليسانس)

گرايش مديريت عمليات (فوق  MBA: مديريت 33347 -: كارشناس حرفه اي حسابداري (حسابرسي) (ليسانس)33159 -حسابداري (حسابداري مالي) (ليسانس)
: كارشناسي حرفه اي 33359 -ي حرفه اي مديريت بازاريابي بيمه (ليسانس): كارشناس33358 -: مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)33355 -ليسانس)

: مديريت كسب و كار گرايش رفتار 33397 -: امار اقتصادي (فوق ليسانس)33364 -گرايش استراتژي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 33363 -حقوق بيمه (ليسانس)
: مديريت فناوري اطالعات گرايش 33412 -اوري اطالعات گرايش مديريت منابع اطالعاتي (فوق ليسانس): مديريت فن33411 -سازماني و منابع انساني (فوق ليسانس)

: 33661 -: مديريت خدمات اجتماعي (فوق ليسانس)33631 -: مديريت سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)33417 -هاي اطالعاتي پيشرفته (فوق ليسانس)سيستم
: مديريت 33734 -(مديريت توسعه سازماني و منابع انساني) (فوق ليسانس)MBA: مديريت 33732 -يابي (فوق ليسانس)) گرايش مديريت بازارMBAمديريت (

 -: كارافريني گرايش توسعه (فوق ليسانس)33796 -: كارافريني گرايش بخش عمومي (فوق ليسانس)33795 -صنعتي(مديريت كيفيت و بهره وري) (فوق ليسانس)
: حسابداري بخش 33985 -: مديريت سازمان هاي دولتي گرايش منابع انساني و روابط كار (فوق ليسانس)33848 -ايش سازماني (فوق ليسانس): كارافريني گر33797

 -: علوم قضائي (فوق ليسانس)33989 -: كارشناس حرفه اي حقوق اداري (ليسانس)33988 -: حقوق شركتهاي تجاري (فوق ليسانس)33987 -عمومي (فوق ليسانس)
: مديريت كسب و كار 34352 -: كارافريني گرايش كسب و كار الكترونيكي (فوق ليسانس)34318 -: كارافريني گرايش كسب و كار جديد (فوق ليسانس)34317

ي حرفه اي مديريت رفاه : كارشناس34472 -: مديريت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس)34404 -: حقوق مالي (فوق ليسانس)34403 -(استراتژِي) (فوق ليسانس)
: 34672 -)ليسانس فوق) (مالي مديريت( بازرگاني مديريت: 34643 -)ليسانس( مالياتي حسابداري –: كارشناس حرفه اي حسابداري 34528 -اجتماعي (ليسانس)

: كارشناسي حرفه اي مديريت 34888 -(ليسانس): كارشناسي حرفه اي مديريت كسب و كار 34679 -ي دولتي گرايش مالي اقتصادي (فوق ليسانس)سازمانها مديريت
هاي اطالعاتي و : مديريت كسب و كار (سيستم34890 -هاي اطالعاتي مديريت) (فوق ليسانس)(سيستم MBA: مديريت 34889 -ها) (ليسانس)بيمه (كليه گرايش

: علوم قضائي (حقوق خصوصي) 34893 -ائي (حقوق تجارت) (فوق ليسانس): علوم قض34892 -: آمار اجتماعي (فوق ليسانس)34891 -فناوري اطالعات) (فوق ليسانس)
: مديريت 34896 -ها) (فوق ليسانس)(مديريت ديناميك سيستم MBA: مديريت 34895 -: علوم قضائي (حقوق عمومي) (فوق ليسانس)34894 -(فوق ليسانس)

MBA (فوق ليسانس) (كارآفريني)- مديريت كسب و كار (عمليات زنجيره تامين) 34898 -: مديريت فناوري اطالعات (هوشمندي كسب و كار) (فوق ليسانس)34897 :
ش و ترويج كارآفريني) : كارآفريني (آموز34901 -) (فوق ليسانس)MBA: كارآفريني (34900 -: مديريت كسب و كار (فناوري) (فوق ليسانس)34899 -(فوق ليسانس)
 : كارآفريني (فناوري اطالعات) (فوق ليسانس)34906 -: كارآفريني (فناوري) (فوق ليسانس)34905 -(فوق ليسانس)

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -ازنا-لرستان كارشناس امور مالي 10319
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -خرم اباد-لرستان كارشناس امور مالي 10320
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -دورود-لرستان كارشناس امور مالي 10321

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10319 ،10320 ،10321 

 شرايط احراز تحصيلي:
: حسابداري دولتي 31883 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: حسابرسي (ليسانس، فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (ليسانس، فوق ليسانس)30408

: حسابداري مديريت 32428 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -: مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي (فوق ليسانس)31912 -(ليسانس)
 -: مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي (فوق ليسانس)32700 -: حسابداري مالي (ليسانس)32698 -: حسابداري امور مالي (ليسانس)32562 -(فوق ليسانس)

: مديريت كسب و كار 33353 -يسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي (فوق ل32996 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713
)MBA(فوق ليسانس) مالي كليه ي گرايش ها (فوق ليسانس)33895 -: مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي و اقتصادي (فوق ليسانس)33356 -) گرايش مالي :- 

: 34451 -ت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس): مديري34404 -: حسابداري مالياتي (ليسانس)33986 -: حسابداري بخش عمومي (فوق ليسانس)33985
: 34456 -: رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي (ليسانس)34455 -: رياضي گرايش رياضيات مالي (ليسانس)34454 -كارشناسي حرفه اي حسابداري (ليسانس)

 ي بين المللي( مالي) (فوق ليسانس)مديريت بازرگاني و بازارياب MBA: 34520 -كارشناسي حرفه اي حسابداري سالمت (ليسانس)

كارشناس فناوري  10322
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -خرم اباد-لرستان اطالعات

 10322 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: 31135 -: فناوري اطالعات و ارتباطات (ليسانس)30930 -: فناوري اطالعات سالمت (فوق ليسانس)30929 -: مديريت فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)22935

: مهندسي 31351 -س): مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري (فوق ليسان31348 -معماري سيستم هاي كامپيوتري (ليسانس، فوق ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات 31917 -: مهندسي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)31766 -كامپيوتر كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)

: معماري 33580 -وم كامپيوتر (فوق ليسانس): عل32173 -: مديريت فناوري اطالعات كليه گرايش ها (فوق ليسانس)32009 -گرايش تجارت الكترونيكي (ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات و امنيت (فوق 33737 -سخت افزار (ليسانس)-: كامپيوتر33583 -: سخت افزار كامپيوتر (ليسانس)33581 -كامپيوتر (فوق ليسانس)

: مهندسي فناوري 34033 -ژي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس): مهندسي تكنولو34032 -: علوم كامپيوتر كليه ي گرايشها (فوق ليسانس)33888 -ليسانس)
: كارشناسي تكنولوژي كامپيوتر 34453 -: مهندسي فناوري اطالعات و مديريت (فوق ليسانس)34364 -سيستم هاي سخت افزاري فناوري اطالعات (ليسانس)

: 34604 -(كليه گرايش ها) (فوق ليسانس) IT: مهندسي فناوري اطالعات 34591 -ليسانس): مهندسي تكنولوژي سيستمهاي سخت افزاري رايانه (34556 -(ليسانس)
: مهندسي تكنولوژي سخت افزار 34785 -: مهندسي فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)34637 -(ليسانس) ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

: 34904 -: مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك (فوق ليسانس)34878 -سيستم هاي سخت افزاري رايانه (ليسانس) : مهندسي فناوري34817 -كامپيوتر (ليسانس)
 ها) (ليسانس)(كليه گرايش ICTاطات و فناوري اطالعات مهندسي تكنولوژي ارتب
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 اداره كل استان مازندران - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت
 1 مرد - - 1 زن 2 مرد 4 -امل-مازندرانامور بيمه اي كارشناس 10323

نفر،  2(آقا: 3 زن/مرد 5 -بابل-مازندرانكارشناس امور بيمه اي 10324
نفر،  1(آقا: 2 زن/مردنفر) 1خانم: 

 - - - -نفر) 1خانم: 

 - - - - - - 1 مرد 1 -بابلسر-مازندرانكارشناس امور بيمه اي 10325

نفر،  2(آقا: 3 زن/مرد 5 -بهشهر-مازندرانبيمه اي كارشناس امور 10326
 - - 1 زن 1 مردنفر) 1خانم: 

 - - 1 مرد - - 2 مرد 3 -تنكابن-مازندرانكارشناس امور بيمه اي 10327

نفر،  2(آقا: 3 زن/مرد 1 مرد 4 -ساري-مازندرانكارشناس امور بيمه اي 10328
 - - - -نفر) 1خانم: 

 - - - - - - 1 مرد 1 -شيرگاه-مازندرانبيمه ايكارشناس امور  10329
 - - - - - - 1 مرد 1-فريدونكنار-مازندرانكارشناس امور بيمه اي 10330

نفر،  1(آقا: 2 زن/مرد 3-قايم شهر-مازندرانكارشناس امور بيمه اي 10331
 - - - - 1 مردنفر) 1خانم: 

 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2-محموداباد-مازندرانكارشناس امور بيمه اي 10332
 - - - - - - 1 زن/مرد 1-مياندورود-مازندرانكارشناس امور بيمه اي 10333

نفر،  1(آقا: 2 زن/مرد 2 -نور-مازندرانكارشناس امور بيمه اي 10334
 - - - - - -نفر) 1خانم: 

  باشد:ميهاي زير يكسان شرايط احراز تحصيلي شغل محل
10323 ،10324 ،10325 ،10326 ،10327 ،10328 ،10329 ،10330 ،10331 ،10332 ،10333 ،10334 

 شرايط احراز تحصيلي:
: توسعه اقتصادي و 30308 -: برنامه ريزي رفاه اجتماعي (فوق ليسانس)30160 -: اقتصاد (ليسانس)30063 -: امار بيمه (فوق ليسانس)30021 -: امار (ليسانس)30018

: حقوق خصوصي (فوق 30431 -: حقوق (فوق ليسانس)30417 -: حسابرسي (فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (فوق ليسانس)30408 -برنامه ريزي (فوق ليسانس)
: 31021 -: علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي (فوق ليسانس)30747 -: علوم اقتصادي گرايش اقتصاد نظري (فوق ليسانس)30745 -ليسانس)

: مديريت دولتي 31052 -مديريت دولتي (ليسانس) :31051 -: مديريت بيمه (ليسانس)31035 -: مديريت بازرگاني (ليسانس)31034 -مديريت اجرايي (فوق ليسانس)
: 31920 -: حقوق عمومي (فوق ليسانس)31686 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: مديريت صنعتي (ليسانس)31065 -كليه گرايش ها (فوق ليسانس)

: مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول 31928 -يت تكنولوژي (فوق ليسانس): مدير31922 -مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيكي (فوق ليسانس)
: رياضي كاربردي (فوق 32217 -: مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه (فوق ليسانس)32051 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -(فوق ليسانس)

 -اقتصادي (فوق ليسانس) -: حقوق مالي32317 -: مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)32311 -: حقوق دادرسي اداري (فوق ليسانس)32309 -ليسانس)
: مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد 32470 -ژيك (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -: حسابداري مديريت (فوق ليسانس)32428

: سياست گذاري عمومي (فوق 32567 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه (فوق ليسانس)32549 -: مديريت كسب و كار (ليسانس)32545 -(فوق ليسانس)
: رياضيات و 32820 -گرايش اقتصاد مديريت (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32714 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713 -ليسانس)

: علوم 33012 -: مديريت دولتي و سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)32915 -: امار گرايش امار اجتماعي و اقتصادي (فوق ليسانس)32901 -فوق ليسانس)كاربردها (
كارشناس حرفه اي : 33158 -: كارشناس حرفه اي حسابداري (حسابداري دولتي) (ليسانس)33157 -اقتصادي گرايش برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي (فوق ليسانس)

گرايش مديريت عمليات (فوق  MBA: مديريت 33347 -: كارشناس حرفه اي حسابداري (حسابرسي) (ليسانس)33159 -حسابداري (حسابداري مالي) (ليسانس)
: كارشناسي حرفه اي 33359 -ليسانس): كارشناسي حرفه اي مديريت بازاريابي بيمه (33358 -: مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)33355 -ليسانس)

: مديريت كسب و كار گرايش رفتار 33397 -: امار اقتصادي (فوق ليسانس)33364 -گرايش استراتژي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 33363 -حقوق بيمه (ليسانس)
: مديريت فناوري اطالعات گرايش 33412 -طالعاتي (فوق ليسانس): مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت منابع ا33411 -سازماني و منابع انساني (فوق ليسانس)

: 33661 -: مديريت خدمات اجتماعي (فوق ليسانس)33631 -: مديريت سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)33417 -هاي اطالعاتي پيشرفته (فوق ليسانس)سيستم
: مديريت 33734 -(مديريت توسعه سازماني و منابع انساني) (فوق ليسانس)MBA: مديريت 33732 -) گرايش مديريت بازاريابي (فوق ليسانس)MBAمديريت (

 -: كارافريني گرايش توسعه (فوق ليسانس)33796 -: كارافريني گرايش بخش عمومي (فوق ليسانس)33795 -صنعتي(مديريت كيفيت و بهره وري) (فوق ليسانس)
: حسابداري بخش 33985 -مديريت سازمان هاي دولتي گرايش منابع انساني و روابط كار (فوق ليسانس): 33848 -: كارافريني گرايش سازماني (فوق ليسانس)33797

 -: علوم قضائي (فوق ليسانس)33989 -: كارشناس حرفه اي حقوق اداري (ليسانس)33988 -: حقوق شركتهاي تجاري (فوق ليسانس)33987 -عمومي (فوق ليسانس)
: مديريت كسب و كار 34352 -: كارافريني گرايش كسب و كار الكترونيكي (فوق ليسانس)34318 -ر جديد (فوق ليسانس): كارافريني گرايش كسب و كا34317

: كارشناسي حرفه اي مديريت رفاه 34472 -: مديريت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس)34404 -: حقوق مالي (فوق ليسانس)34403 -(استراتژِي) (فوق ليسانس)
: 34672 -)ليسانس فوق) (مالي مديريت( بازرگاني مديريت: 34643 -)ليسانس( مالياتي حسابداري –: كارشناس حرفه اي حسابداري 34528 -سانس)اجتماعي (لي

: كارشناسي حرفه اي مديريت 34888 -)ليسانس( كار و كسب مديريت اي حرفه كارشناسي: 34679 -)ليسانس فوق( اقتصادي مالي گرايش دولتي سازمانهاي مديريت
هاي اطالعاتي و : مديريت كسب و كار (سيستم34890 -هاي اطالعاتي مديريت) (فوق ليسانس)(سيستم MBA: مديريت 34889 -ها) (ليسانس)بيمه (كليه گرايش

: علوم قضائي (حقوق خصوصي) 34893 -وق تجارت) (فوق ليسانس): علوم قضائي (حق34892 -: آمار اجتماعي (فوق ليسانس)34891 -فناوري اطالعات) (فوق ليسانس)
: مديريت 34896 -ها) (فوق ليسانس)(مديريت ديناميك سيستم MBA: مديريت 34895 -: علوم قضائي (حقوق عمومي) (فوق ليسانس)34894 -(فوق ليسانس)

MBA (فوق ليسانس) (كارآفريني)- مديريت كسب و كار (عمليات زنجيره تامين) 34898 -ب و كار) (فوق ليسانس): مديريت فناوري اطالعات (هوشمندي كس34897 :
: كارآفريني (آموزش و ترويج كارآفريني) 34901 -) (فوق ليسانس)MBA: كارآفريني (34900 -: مديريت كسب و كار (فناوري) (فوق ليسانس)34899 -(فوق ليسانس)
 : كارآفريني (فناوري اطالعات) (فوق ليسانس)34906 -يسانس): كارآفريني (فناوري) (فوق ل34905 -(فوق ليسانس)
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 اداره كل استان مازندران - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

 - - - - - - 1 مرد 1 -نكا-مازندران كارشناس امور مالي 10335

 10335 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: حسابداري دولتي 31883 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: حسابرسي (ليسانس، فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (ليسانس، فوق ليسانس)30408

: حسابداري مديريت 32428 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -: مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي (فوق ليسانس)31912 -(ليسانس)
 -: مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي (فوق ليسانس)32700 -: حسابداري مالي (ليسانس)32698 -: حسابداري امور مالي (ليسانس)32562 -(فوق ليسانس)

: مديريت كسب و كار 33353 -يسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي (فوق ل32996 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713
)MBA(فوق ليسانس) مالي كليه ي گرايش ها (فوق ليسانس)33895 -: مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي و اقتصادي (فوق ليسانس)33356 -) گرايش مالي :- 

: 34451 -ت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس): مديري34404 -: حسابداري مالياتي (ليسانس)33986 -: حسابداري بخش عمومي (فوق ليسانس)33985
: 34456 -: رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي (ليسانس)34455 -: رياضي گرايش رياضيات مالي (ليسانس)34454 -كارشناسي حرفه اي حسابداري (ليسانس)

 ي بين المللي( مالي) (فوق ليسانس)مديريت بازرگاني و بازارياب MBA: 34520 -كارشناسي حرفه اي حسابداري سالمت (ليسانس)

كارشناس فناوري  10336
 - - - - - - 1 مرد 1 -ساري-مازندران اطالعات

كارشناس فناوري  10337
 - - - - - - 1 مرد 1-فريدونكنار-مازندران اطالعات

كارشناس فناوري  10338
 - - - - - - 1 مرد 1 -گلوگاه-مازندران اطالعات

  باشد:هاي زير يكسان ميشغل محلشرايط احراز تحصيلي 
10336 ،10337 ،10338 

 شرايط احراز تحصيلي:
: 31135 -: فناوري اطالعات و ارتباطات (ليسانس)30930 -: فناوري اطالعات سالمت (فوق ليسانس)30929 -: مديريت فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)22935

: مهندسي 31351 -: مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري (فوق ليسانس)31348 -انس)معماري سيستم هاي كامپيوتري (ليسانس، فوق ليس
: مهندسي فناوري اطالعات 31917 -: مهندسي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)31766 -كامپيوتر كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)

: معماري 33580 -: علوم كامپيوتر (فوق ليسانس)32173 -: مديريت فناوري اطالعات كليه گرايش ها (فوق ليسانس)32009 -انس)گرايش تجارت الكترونيكي (ليس
: مهندسي فناوري اطالعات و امنيت (فوق 33737 -سخت افزار (ليسانس)-: كامپيوتر33583 -: سخت افزار كامپيوتر (ليسانس)33581 -كامپيوتر (فوق ليسانس)

: مهندسي فناوري 34033 -: مهندسي تكنولوژي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس)34032 -: علوم كامپيوتر كليه ي گرايشها (فوق ليسانس)33888 -ليسانس)
ي كامپيوتر : كارشناسي تكنولوژ34453 -: مهندسي فناوري اطالعات و مديريت (فوق ليسانس)34364 -سيستم هاي سخت افزاري فناوري اطالعات (ليسانس)

: 34604 -(كليه گرايش ها) (فوق ليسانس) IT: مهندسي فناوري اطالعات 34591 -: مهندسي تكنولوژي سيستمهاي سخت افزاري رايانه (ليسانس)34556 -(ليسانس)
: مهندسي تكنولوژي سخت افزار 34785 -: مهندسي فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)34637 -(ليسانس) ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

: 34904 -: مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك (فوق ليسانس)34878 -سيستم هاي سخت افزاري رايانه (ليسانس) : مهندسي فناوري34817 -كامپيوتر (ليسانس)
 ها) (ليسانس)(كليه گرايش ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

 
 اداره كل استان مركزي - هاي سازمان تامين اجتماعيل محلفهرست شغ

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

كارشناس امار و  10339
 - - - - - - 1 مرد 1 -اراك-مركزي اطالعات

امار و كارشناس  10340
 - - - - - - 1 زن 1 -ساوه-مركزي اطالعات

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10339 ،10340 

 شرايط احراز تحصيلي:
: امار و 32435 -ليسانس): امار اجتماعي و اقتصادي (فوق 31855 -: امار رياضي (فوق ليسانس)30022 -: امار بيمه (فوق ليسانس)30021 -: امار (ليسانس)30018

 -سنجي (فوق ليسانس): بيم32965 -: امار گرايش امار اجتماعي و اقتصادي (فوق ليسانس)32901 -: رياضيات و كاربردها (ليسانس)32820 -كاربردها (ليسانس)
 -ياضي كاربردي گرايش رياضي مالي (فوق ليسانس): ر34455 -: رياضي كاربردي گرايش علوم داده (فوق ليسانس)33717 -: امار اقتصادي (فوق ليسانس)33364
 سنجي) (فوق ليسانس): آمار (بيم34903 -: رياضي محض گرايش آناليز (فوق ليسانس)34622 -: آمار رسمي (فوق ليسانس)34517
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 اداره كل استان مركزي - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت
 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 -اراك-مركزي كارشناس امور اداري 10341

 10341 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: 31034 -: مديريت امور فرهنگي (ليسانس)31029 -: مديريت اجرايي (فوق ليسانس)31021 -: حقوق (ليسانس، فوق ليسانس)30417 -: امار (ليسانس)30018

: 31065 -ق ليسانس): مديريت دولتي كليه گرايش ها (فو31052 -: مديريت دولتي (ليسانس)31051 -: مديريت بيمه (ليسانس)31035 -مديريت بازرگاني (ليسانس)
: مديريت بازرگاني 31928 -: حقوق عمومي (فوق ليسانس)31686 -: (فوق ليسانس)31679 -: معارف اسالمي و مديريت (ليسانس)31125 -مديريت صنعتي (ليسانس)

: مديريت 32420 -بازاريابي (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش 32311 -: حقوق دادرسي اداري (فوق ليسانس)32309 -گرايش مديريت تحول (فوق ليسانس)
: مديريت صنعتي گرايش 32470 -ژيك (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري (فوق ليسانس)

: مديريت 32915 -مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش (فوق ليسانس) :32717 -: مديريت كسب و كار (ليسانس)32545 -مديريت عملكرد (فوق ليسانس)
 -: كارشناس حرفه اي مديريت كسب و كار (ليسانس)33097 -: اموزش و بهسازي منابع انساني (فوق ليسانس)32978 -دولتي و سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)

: مديريت 33363 -: مديريت منابع انساني كليه ي گرايش ها (فوق ليسانس)33257 -بط كار ) (فوق ليسانس): مديريت سازمانهاي دولتي (منابع انساني و روا33165
MBA (فوق ليسانس) مديريت فناوري اطالعات گرايش 33411 -: مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني (فوق ليسانس)33397 -گرايش استراتژي :

گذاري : مديريت سياست33423 -هاي اطالعاتي پيشرفته (فوق ليسانس): مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم33412 -(فوق ليسانس) مديريت منابع اطالعاتي
: كارافريني گرايش بخش عمومي (فوق 33795 -گرايش مديريت توسعه سازماني و منابع انساني (فوق ليسانس) MBA: مديريت 33749 -عمومي (فوق ليسانس)

: معارف اسالمي و مديريت همه گرايش ها 34469 -: كارشناس حرفه اي حقوق اداري (ليسانس)33988 -: كارافريني گرايش سازماني (فوق ليسانس)33797 -ليسانس)
ت كسب كار گرايش : مديري34705 -: مديريت اطالعات و ارتباطات (ليسانس)34534 -: كارشناسي حرفه اي مديريت رفاه اجتماعي (ليسانس)34472 -(فوق ليسانس)

هاي اطالعاتي مديريت) (فوق (سيستم MBA: مديريت 34889 -ها) (ليسانس): كارشناسي حرفه اي مديريت بيمه (كليه گرايش34888 -استراتژي (فوق ليسانس)
 هاي اطالعاتي و فناوري اطالعات) (فوق ليسانس): مديريت كسب و كار (سيستم34890 -ليسانس)
 1 زن/مرد 1 زن/مرد 4 زن/مرد 5 زن/مرد 11 -اراك-مركزيبيمه ايكارشناس امور  10342
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -تفرش-مركزيكارشناس امور بيمه اي 10343
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -خمين-مركزيكارشناس امور بيمه اي 10344
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -دليجان-مركزيكارشناس امور بيمه اي 10345
 - - - - - - 1 مرد 1 -زرنديه-مركزيكارشناس امور بيمه اي 10346
 - - 1 مرد 2 مرد 4 مرد 7 -ساوه-مركزيكارشناس امور بيمه اي 10347
 - - - - 2 مرد 2 مرد 4 -شازند-مركزيكارشناس امور بيمه اي 10348

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10342 ،10343 ،10344 ،10345 ،10346 ،10347 ،10348 

 شرايط احراز تحصيلي:
: توسعه اقتصادي و 30308 -: برنامه ريزي رفاه اجتماعي (فوق ليسانس)30160 -: اقتصاد (ليسانس)30063 -: امار بيمه (فوق ليسانس)30021 -: امار (ليسانس)30018

: حقوق خصوصي (فوق 30431 -: حقوق (فوق ليسانس)30417 -: حسابرسي (فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (فوق ليسانس)30408 -برنامه ريزي (فوق ليسانس)
: 31021 -: علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي (فوق ليسانس)30747 -: علوم اقتصادي گرايش اقتصاد نظري (فوق ليسانس)30745 -ليسانس)

: مديريت دولتي 31052 -: مديريت دولتي (ليسانس)31051 -: مديريت بيمه (ليسانس)31035 -بازرگاني (ليسانس): مديريت 31034 -مديريت اجرايي (فوق ليسانس)
: 31920 -: حقوق عمومي (فوق ليسانس)31686 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: مديريت صنعتي (ليسانس)31065 -كليه گرايش ها (فوق ليسانس)

: مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول 31928 -: مديريت تكنولوژي (فوق ليسانس)31922 -ت گرايش كسب و كار الكترونيكي (فوق ليسانس)مديريت فناوري اطالعا
(فوق : رياضي كاربردي 32217 -: مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه (فوق ليسانس)32051 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -(فوق ليسانس)

 -اقتصادي (فوق ليسانس) -: حقوق مالي32317 -: مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)32311 -: حقوق دادرسي اداري (فوق ليسانس)32309 -ليسانس)
: مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد 32470 -ژيك (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -: حسابداري مديريت (فوق ليسانس)32428

: سياست گذاري عمومي (فوق 32567 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه (فوق ليسانس)32549 -: مديريت كسب و كار (ليسانس)32545 -(فوق ليسانس)
: رياضيات و 32820 -گرايش اقتصاد مديريت (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32714 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713 -ليسانس)

: علوم 33012 -: مديريت دولتي و سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)32915 -: امار گرايش امار اجتماعي و اقتصادي (فوق ليسانس)32901 -كاربردها (فوق ليسانس)
: كارشناس حرفه اي 33158 -: كارشناس حرفه اي حسابداري (حسابداري دولتي) (ليسانس)33157 -اقتصادي گرايش برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي (فوق ليسانس)

گرايش مديريت عمليات (فوق  MBA: مديريت 33347 -: كارشناس حرفه اي حسابداري (حسابرسي) (ليسانس)33159 -حسابداري (حسابداري مالي) (ليسانس)
: كارشناسي حرفه اي 33359 -: كارشناسي حرفه اي مديريت بازاريابي بيمه (ليسانس)33358 -(فوق ليسانس) : مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي33355 -ليسانس)

: مديريت كسب و كار گرايش رفتار 33397 -: امار اقتصادي (فوق ليسانس)33364 -گرايش استراتژي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 33363 -حقوق بيمه (ليسانس)
: مديريت فناوري اطالعات گرايش 33412 -: مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت منابع اطالعاتي (فوق ليسانس)33411 -فوق ليسانس)سازماني و منابع انساني (

: 33661 -: مديريت خدمات اجتماعي (فوق ليسانس)33631 -: مديريت سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)33417 -هاي اطالعاتي پيشرفته (فوق ليسانس)سيستم
: مديريت 33734 -(مديريت توسعه سازماني و منابع انساني) (فوق ليسانس)MBA: مديريت 33732 -) گرايش مديريت بازاريابي (فوق ليسانس)MBAيريت (مد

 -ليسانس) : كارافريني گرايش توسعه (فوق33796 -: كارافريني گرايش بخش عمومي (فوق ليسانس)33795 -صنعتي(مديريت كيفيت و بهره وري) (فوق ليسانس)
: حسابداري بخش 33985 -: مديريت سازمان هاي دولتي گرايش منابع انساني و روابط كار (فوق ليسانس)33848 -: كارافريني گرايش سازماني (فوق ليسانس)33797

 -: علوم قضائي (فوق ليسانس)33989 -: كارشناس حرفه اي حقوق اداري (ليسانس)33988 -: حقوق شركتهاي تجاري (فوق ليسانس)33987 -عمومي (فوق ليسانس)
: مديريت كسب و كار 34352 -: كارافريني گرايش كسب و كار الكترونيكي (فوق ليسانس)34318 -: كارافريني گرايش كسب و كار جديد (فوق ليسانس)34317

: كارشناسي حرفه اي مديريت رفاه 34472 -(فوق ليسانس) : مديريت كسب و كار گرايش مالي34404 -: حقوق مالي (فوق ليسانس)34403 -(استراتژِي) (فوق ليسانس)
: 34672 -: مديريت بازرگاني (مديريت مالي) (فوق ليسانس)34643 -اتي (ليسانس)مالي حسابداري –: كارشناس حرفه اي حسابداري 34528 -اجتماعي (ليسانس)

: كارشناسي حرفه اي مديريت 34888 -اسي حرفه اي مديريت كسب و كار (ليسانس): كارشن34679 -مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي اقتصادي (فوق ليسانس)
هاي اطالعاتي و : مديريت كسب و كار (سيستم34890 -هاي اطالعاتي مديريت) (فوق ليسانس)(سيستم MBA: مديريت 34889 -ها) (ليسانس)بيمه (كليه گرايش

: علوم قضائي (حقوق خصوصي) 34893 -: علوم قضائي (حقوق تجارت) (فوق ليسانس)34892 -(فوق ليسانس) : آمار اجتماعي34891 -فناوري اطالعات) (فوق ليسانس)
: مديريت 34896 -ها) (فوق ليسانس)(مديريت ديناميك سيستم MBA: مديريت 34895 -: علوم قضائي (حقوق عمومي) (فوق ليسانس)34894 -(فوق ليسانس)

MBA (فوق ليسانس) (كارآفريني)- مديريت كسب و كار (عمليات زنجيره تامين) 34898 -: مديريت فناوري اطالعات (هوشمندي كسب و كار) (فوق ليسانس)34897 :
: كارآفريني (آموزش و ترويج كارآفريني) 34901 -) (فوق ليسانس)MBA: كارآفريني (34900 -: مديريت كسب و كار (فناوري) (فوق ليسانس)34899 -(فوق ليسانس)

 : كارآفريني (فناوري اطالعات) (فوق ليسانس)34906 -: كارآفريني (فناوري) (فوق ليسانس)34905 -س)(فوق ليسان
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 اداره كل استان مركزي - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

 - - - - - - 1 مرد 1 -اراك-مركزي كارشناس امور مالي 10349

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -زرنديه-مركزي كارشناس امور مالي 10350

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -ساوه-مركزي كارشناس امور مالي 10351

  باشد:ميهاي زير يكسان شرايط احراز تحصيلي شغل محل
10349 ،10350 ،10351 

 شرايط احراز تحصيلي:
: حسابداري دولتي 31883 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: حسابرسي (ليسانس، فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (ليسانس، فوق ليسانس)30408

: حسابداري مديريت 32428 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -: مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي (فوق ليسانس)31912 -(ليسانس)
 -: مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي (فوق ليسانس)32700 -: حسابداري مالي (ليسانس)32698 -: حسابداري امور مالي (ليسانس)32562 -(فوق ليسانس)

: مديريت كسب و كار 33353 -: مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس)32996 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713
)MBA(فوق ليسانس) مالي كليه ي گرايش ها (فوق ليسانس)33895 -: مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي و اقتصادي (فوق ليسانس)33356 -) گرايش مالي :- 

: 34451 -: مديريت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس)34404 -: حسابداري مالياتي (ليسانس)33986 -حسابداري بخش عمومي (فوق ليسانس) :33985
 :34456 -: رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي (ليسانس)34455 -: رياضي گرايش رياضيات مالي (ليسانس)34454 -كارشناسي حرفه اي حسابداري (ليسانس)

 مديريت بازرگاني و بازاريابي بين المللي( مالي) (فوق ليسانس) MBA: 34520 -كارشناسي حرفه اي حسابداري سالمت (ليسانس)

 - - - - - - 1 مرد 1 -اراك-مركزي كارشناس حقوقي 10352

 10352 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 -: فقه و حقوق اسالمي (ليسانس)30913 -: حقوق خصوصي (فوق ليسانس)30431 -شناسي (فوق ليسانس): حقوق جزا و جرم 30429 -: حقوق (ليسانس)30417
: فقه و مباني حقوق اسالمي 32316 -: حقوق دادرسي اداري (فوق ليسانس)32309 -: حقوق عمومي (فوق ليسانس)31686 -: معارف اسالمي و حقوق (ليسانس)31122

: 34492 -: حقوق مالي (فوق ليسانس)34403 -: كارشناسي حرفه اي حقوق بيمه (ليسانس)33359 -اقتصادي (فوق ليسانس) -: حقوق مالي32317 -(فوق ليسانس)
 : كارشناسي حرفه اي حقوق اداري (ليسانس)34495 -حقوق پزشكي (فوق ليسانس)

10353 
كارشناس فناوري 

 اطالعات
 - - - - - - 1 مرد 1 -تفرش-مركزي

10354 
فناوري كارشناس 

 اطالعات
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -ساوه-مركزي

10355 
كارشناس فناوري 

 اطالعات
 - - - - - - 1 مرد 1 -كميجان-مركزي

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10353 ،10354 ،10355 

 شرايط احراز تحصيلي:
: 31135 -: فناوري اطالعات و ارتباطات (ليسانس)30930 -: فناوري اطالعات سالمت (فوق ليسانس)30929 -: مديريت فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)22935

: مهندسي 31351 -س): مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري (فوق ليسان31348 -معماري سيستم هاي كامپيوتري (ليسانس، فوق ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات 31917 -: مهندسي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)31766 -كامپيوتر كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)

: معماري 33580 -وم كامپيوتر (فوق ليسانس): عل32173 -: مديريت فناوري اطالعات كليه گرايش ها (فوق ليسانس)32009 -گرايش تجارت الكترونيكي (ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات و امنيت (فوق 33737 -سخت افزار (ليسانس)-: كامپيوتر33583 -: سخت افزار كامپيوتر (ليسانس)33581 -كامپيوتر (فوق ليسانس)

: مهندسي فناوري 34033 -ژي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس): مهندسي تكنولو34032 -: علوم كامپيوتر كليه ي گرايشها (فوق ليسانس)33888 -ليسانس)
: كارشناسي تكنولوژي كامپيوتر 34453 -: مهندسي فناوري اطالعات و مديريت (فوق ليسانس)34364 -سيستم هاي سخت افزاري فناوري اطالعات (ليسانس)

: 34604 -(كليه گرايش ها) (فوق ليسانس) IT: مهندسي فناوري اطالعات 34591 -ليسانس): مهندسي تكنولوژي سيستمهاي سخت افزاري رايانه (34556 -(ليسانس)
: مهندسي تكنولوژي سخت افزار 34785 -: مهندسي فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)34637 -(ليسانس) ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

: 34904 -: مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك (فوق ليسانس)34878 -سيستم هاي سخت افزاري رايانه (ليسانس) : مهندسي فناوري34817 -كامپيوتر (ليسانس)
 ها) (ليسانس)(كليه گرايش ICTاطات و فناوري اطالعات مهندسي تكنولوژي ارتب
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 اداره كل استان هرمزگان - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

بندر -هرمزگانامور بيمه اي كارشناس 10356
 - - - - - - 1 مرد 1 -خمير

 1 مرد 1 مرد 3 مرد 4 مرد 9-بندرعباس-هرمزگانكارشناس امور بيمه اي 10357

 - - - - - - 1 مرد 1-بندرلنگه-هرمزگانكارشناس امور بيمه اي 10358

 - - - - - - 1 مرد 1 -پارسيان-هرمزگانكارشناس امور بيمه اي 10359

 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 -جاسك-هرمزگانكارشناس امور بيمه اي 10360

 - - - - - - 1 مرد 1-حاجي اباد-هرمزگانكارشناس امور بيمه اي 10361

 - - - - - - 1 مرد 1 -رودان-هرمزگانكارشناس امور بيمه اي 10362

 - - 1 مرد 1 مرد 2 مرد 4 -قشم-هرمزگانكارشناس امور بيمه اي 10363

 - - - - - - 1 مرد 1 -كيش-هرمزگانكارشناس امور بيمه اي 10364

 - - - - - - 1 مرد 1 -ميناب-هرمزگانكارشناس امور بيمه اي 10365

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10356 ،10357 ،10358 ،10359 ،10360 ،10361 ،10362 ،10363 ،10364 ،10365 
 احراز تحصيلي:شرايط 
: توسعه اقتصادي و 30308 -: برنامه ريزي رفاه اجتماعي (فوق ليسانس)30160 -: اقتصاد (ليسانس)30063 -: امار بيمه (فوق ليسانس)30021 -: امار (ليسانس)30018

: حقوق خصوصي (فوق 30431 -(فوق ليسانس) : حقوق30417 -: حسابرسي (فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (فوق ليسانس)30408 -برنامه ريزي (فوق ليسانس)
: 31021 -: علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي (فوق ليسانس)30747 -: علوم اقتصادي گرايش اقتصاد نظري (فوق ليسانس)30745 -ليسانس)

: مديريت دولتي 31052 -: مديريت دولتي (ليسانس)31051 -يسانس): مديريت بيمه (ل31035 -: مديريت بازرگاني (ليسانس)31034 -مديريت اجرايي (فوق ليسانس)
: 31920 -: حقوق عمومي (فوق ليسانس)31686 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: مديريت صنعتي (ليسانس)31065 -كليه گرايش ها (فوق ليسانس)

: مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول 31928 -: مديريت تكنولوژي (فوق ليسانس)31922 -)مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيكي (فوق ليسانس
: رياضي كاربردي (فوق 32217 -: مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه (فوق ليسانس)32051 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -(فوق ليسانس)

 -اقتصادي (فوق ليسانس) -: حقوق مالي32317 -: مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)32311 -فوق ليسانس): حقوق دادرسي اداري (32309 -ليسانس)
 : مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد32470 -ژيك (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -: حسابداري مديريت (فوق ليسانس)32428

: سياست گذاري عمومي (فوق 32567 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه (فوق ليسانس)32549 -: مديريت كسب و كار (ليسانس)32545 -(فوق ليسانس)
ت و : رياضيا32820 -گرايش اقتصاد مديريت (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32714 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713 -ليسانس)

: علوم 33012 -: مديريت دولتي و سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)32915 -: امار گرايش امار اجتماعي و اقتصادي (فوق ليسانس)32901 -كاربردها (فوق ليسانس)
: كارشناس حرفه اي 33158 -سانس): كارشناس حرفه اي حسابداري (حسابداري دولتي) (لي33157 -اقتصادي گرايش برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي (فوق ليسانس)

گرايش مديريت عمليات (فوق  MBA: مديريت 33347 -: كارشناس حرفه اي حسابداري (حسابرسي) (ليسانس)33159 -حسابداري (حسابداري مالي) (ليسانس)
: كارشناسي حرفه اي 33359 -زاريابي بيمه (ليسانس): كارشناسي حرفه اي مديريت با33358 -: مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)33355 -ليسانس)

: مديريت كسب و كار گرايش رفتار 33397 -: امار اقتصادي (فوق ليسانس)33364 -گرايش استراتژي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 33363 -حقوق بيمه (ليسانس)
: مديريت فناوري اطالعات گرايش 33412 -مديريت منابع اطالعاتي (فوق ليسانس): مديريت فناوري اطالعات گرايش 33411 -سازماني و منابع انساني (فوق ليسانس)

: 33661 -: مديريت خدمات اجتماعي (فوق ليسانس)33631 -: مديريت سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)33417 -هاي اطالعاتي پيشرفته (فوق ليسانس)سيستم
: مديريت 33734 -(مديريت توسعه سازماني و منابع انساني) (فوق ليسانس)MBA: مديريت 33732 -) گرايش مديريت بازاريابي (فوق ليسانس)MBAمديريت (

 -: كارافريني گرايش توسعه (فوق ليسانس)33796 -: كارافريني گرايش بخش عمومي (فوق ليسانس)33795 -صنعتي(مديريت كيفيت و بهره وري) (فوق ليسانس)
: حسابداري بخش 33985 -: مديريت سازمان هاي دولتي گرايش منابع انساني و روابط كار (فوق ليسانس)33848 -سانس): كارافريني گرايش سازماني (فوق لي33797

 -: علوم قضائي (فوق ليسانس)33989 -: كارشناس حرفه اي حقوق اداري (ليسانس)33988 -: حقوق شركتهاي تجاري (فوق ليسانس)33987 -عمومي (فوق ليسانس)
: مديريت كسب و كار 34352 -: كارافريني گرايش كسب و كار الكترونيكي (فوق ليسانس)34318 -گرايش كسب و كار جديد (فوق ليسانس): كارافريني 34317

اه : كارشناسي حرفه اي مديريت رف34472 -: مديريت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس)34404 -: حقوق مالي (فوق ليسانس)34403 -(استراتژِي) (فوق ليسانس)
: 34672 -)ليسانس فوق) (مالي مديريت( بازرگاني مديريت: 34643 -)ليسانس( مالياتي حسابداري –: كارشناس حرفه اي حسابداري 34528 -اجتماعي (ليسانس)

 مديريت اي حرفه كارشناسي: 34888 -)ليسانس( كار و كسب مديريت اي حرفه كارشناسي: 34679 -)ليسانس فوق( اقتصادي مالي گرايش دولتي سازمانهاي مديريت
هاي اطالعاتي و : مديريت كسب و كار (سيستم34890 -هاي اطالعاتي مديريت) (فوق ليسانس)(سيستم MBA: مديريت 34889 -ها) (ليسانس)ه (كليه گرايشبيم

: علوم قضائي (حقوق خصوصي) 34893 -(فوق ليسانس): علوم قضائي (حقوق تجارت) 34892 -: آمار اجتماعي (فوق ليسانس)34891 -فناوري اطالعات) (فوق ليسانس)
: مديريت 34896 -ها) (فوق ليسانس)(مديريت ديناميك سيستم MBA: مديريت 34895 -: علوم قضائي (حقوق عمومي) (فوق ليسانس)34894 -(فوق ليسانس)

MBA (فوق ليسانس) (كارآفريني)- مديريت كسب و كار (عمليات زنجيره تامين) 34898 -فوق ليسانس): مديريت فناوري اطالعات (هوشمندي كسب و كار) (34897 :
: كارآفريني (آموزش و ترويج كارآفريني) 34901 -) (فوق ليسانس)MBA: كارآفريني (34900 -: مديريت كسب و كار (فناوري) (فوق ليسانس)34899 -(فوق ليسانس)
 : كارآفريني (فناوري اطالعات) (فوق ليسانس)34906 -: كارآفريني (فناوري) (فوق ليسانس)34905 -(فوق ليسانس)

 - - - - 3 مرد 2 مرد 5-بندرعباس-هرمزگان كارشناس امور مالي 10366



 1401سال استخدامي سازمان تأمين اجتماعي نام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 60صفحه 

 اداره كل استان هرمزگان - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت
 - - - - - - 1 مرد 1-بندرلنگه-هرمزگان كارشناس امور مالي 10367

 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 -ميناب-هرمزگان كارشناس امور مالي 10368

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10366 ،10367 ،10368 
 احراز تحصيلي:شرايط 
: حسابداري دولتي 31883 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: حسابرسي (ليسانس، فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (ليسانس، فوق ليسانس)30408

: حسابداري مديريت 32428 -ليسانس): مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق 31938 -: مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي (فوق ليسانس)31912 -(ليسانس)
 -: مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي (فوق ليسانس)32700 -: حسابداري مالي (ليسانس)32698 -: حسابداري امور مالي (ليسانس)32562 -(فوق ليسانس)

: مديريت كسب و كار 33353 -يت مالي (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش مدير32996 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713
)MBA(فوق ليسانس) مالي كليه ي گرايش ها (فوق ليسانس)33895 -: مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي و اقتصادي (فوق ليسانس)33356 -) گرايش مالي :- 

: 34451 -: مديريت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس)34404 -: حسابداري مالياتي (ليسانس)33986 -: حسابداري بخش عمومي (فوق ليسانس)33985
: 34456 -: رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي (ليسانس)34455 -: رياضي گرايش رياضيات مالي (ليسانس)34454 -كارشناسي حرفه اي حسابداري (ليسانس)

 اني و بازاريابي بين المللي( مالي) (فوق ليسانس)مديريت بازرگ MBA: 34520 -كارشناسي حرفه اي حسابداري سالمت (ليسانس)

كارشناس فناوري  10369
 اطالعات

بندر -هرمزگان
 - - - - - - 1 مرد 1 -خمير

كارشناس فناوري  10370
 - - - - - - 1 مرد 1 -رودان-هرمزگان اطالعات

كارشناس فناوري  10371
 - - - - - - 1 مرد 1 -قشم-هرمزگان اطالعات

كارشناس فناوري  10372
 - - - - - - 1 مرد 1 -ميناب-هرمزگان اطالعات

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10369 ،10370 ،10371 ،10372 

 شرايط احراز تحصيلي:
: 31135 -: فناوري اطالعات و ارتباطات (ليسانس)30930 -: فناوري اطالعات سالمت (فوق ليسانس)30929 -: مديريت فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)22935

: مهندسي 31351 -س): مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري (فوق ليسان31348 -معماري سيستم هاي كامپيوتري (ليسانس، فوق ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات 31917 -: مهندسي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)31766 -كامپيوتر كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)

: معماري 33580 -وم كامپيوتر (فوق ليسانس): عل32173 -: مديريت فناوري اطالعات كليه گرايش ها (فوق ليسانس)32009 -گرايش تجارت الكترونيكي (ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات و امنيت (فوق 33737 -سخت افزار (ليسانس)-: كامپيوتر33583 -: سخت افزار كامپيوتر (ليسانس)33581 -كامپيوتر (فوق ليسانس)

: مهندسي فناوري 34033 -ژي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس): مهندسي تكنولو34032 -: علوم كامپيوتر كليه ي گرايشها (فوق ليسانس)33888 -ليسانس)
: كارشناسي تكنولوژي كامپيوتر 34453 -: مهندسي فناوري اطالعات و مديريت (فوق ليسانس)34364 -سيستم هاي سخت افزاري فناوري اطالعات (ليسانس)

: 34604 -(كليه گرايش ها) (فوق ليسانس) IT: مهندسي فناوري اطالعات 34591 -ليسانس): مهندسي تكنولوژي سيستمهاي سخت افزاري رايانه (34556 -(ليسانس)
: مهندسي تكنولوژي سخت افزار 34785 -: مهندسي فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)34637 -(ليسانس) ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

: 34904 -: مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك (فوق ليسانس)34878 -سيستم هاي سخت افزاري رايانه (ليسانس) : مهندسي فناوري34817 -كامپيوتر (ليسانس)
 ها) (ليسانس)(كليه گرايش ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

 
 اداره كل استان همدان - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد خدمت محل شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -اسداباد-همدانكارشناس امور بيمه اي 10373

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -تويسركان-همدانكارشناس امور بيمه اي 10374

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -رزن-همدانكارشناس امور بيمه اي 10375

 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2-كبودراهنگ-همدانكارشناس امور بيمه اي 10376

 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 -مالير-همدانكارشناس امور بيمه اي 10377

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -نهاوند-همدانكارشناس امور بيمه اي 10378
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 61صفحه 

 اداره كل استان همدان - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

نفر،  5(آقا: 6 زن/مرد 11 -همدان-همدانكارشناس امور بيمه اي 10379
نفر،  2(آقا: 3 زن/مردنفر) 1خانم: 

 1 مرد 1 مردنفر) 1خانم: 

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10373 ،10374 ،10375 ،10376 ،10377 ،10378 ،10379 

 شرايط احراز تحصيلي:
: توسعه اقتصادي و 30308 -: برنامه ريزي رفاه اجتماعي (فوق ليسانس)30160 -: اقتصاد (ليسانس)30063 -: امار بيمه (فوق ليسانس)30021 -: امار (ليسانس)30018

: حقوق خصوصي (فوق 30431 -: حقوق (فوق ليسانس)30417 -: حسابرسي (فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (فوق ليسانس)30408 -برنامه ريزي (فوق ليسانس)
: 31021 -: علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي (فوق ليسانس)30747 -: علوم اقتصادي گرايش اقتصاد نظري (فوق ليسانس)30745 -ليسانس)

: مديريت دولتي 31052 -مديريت دولتي (ليسانس) :31051 -: مديريت بيمه (ليسانس)31035 -: مديريت بازرگاني (ليسانس)31034 -مديريت اجرايي (فوق ليسانس)
: 31920 -: حقوق عمومي (فوق ليسانس)31686 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: مديريت صنعتي (ليسانس)31065 -كليه گرايش ها (فوق ليسانس)

: مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول 31928 -يت تكنولوژي (فوق ليسانس): مدير31922 -مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيكي (فوق ليسانس)
: رياضي كاربردي (فوق 32217 -: مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه (فوق ليسانس)32051 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -(فوق ليسانس)

 -اقتصادي (فوق ليسانس) -: حقوق مالي32317 -: مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)32311 -: حقوق دادرسي اداري (فوق ليسانس)32309 -ليسانس)
: مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد 32470 -ژيك (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -: حسابداري مديريت (فوق ليسانس)32428

: سياست گذاري عمومي (فوق 32567 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه (فوق ليسانس)32549 -: مديريت كسب و كار (ليسانس)32545 -(فوق ليسانس)
: رياضيات و 32820 -گرايش اقتصاد مديريت (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32714 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713 -ليسانس)

: علوم 33012 -: مديريت دولتي و سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)32915 -: امار گرايش امار اجتماعي و اقتصادي (فوق ليسانس)32901 -فوق ليسانس)كاربردها (
كارشناس حرفه اي : 33158 -: كارشناس حرفه اي حسابداري (حسابداري دولتي) (ليسانس)33157 -اقتصادي گرايش برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي (فوق ليسانس)

گرايش مديريت عمليات (فوق  MBA: مديريت 33347 -: كارشناس حرفه اي حسابداري (حسابرسي) (ليسانس)33159 -حسابداري (حسابداري مالي) (ليسانس)
: كارشناسي حرفه اي 33359 -ليسانس): كارشناسي حرفه اي مديريت بازاريابي بيمه (33358 -: مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)33355 -ليسانس)

: مديريت كسب و كار گرايش رفتار 33397 -: امار اقتصادي (فوق ليسانس)33364 -گرايش استراتژي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 33363 -حقوق بيمه (ليسانس)
: مديريت فناوري اطالعات گرايش 33412 -طالعاتي (فوق ليسانس): مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت منابع ا33411 -سازماني و منابع انساني (فوق ليسانس)

: 33661 -: مديريت خدمات اجتماعي (فوق ليسانس)33631 -: مديريت سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)33417 -هاي اطالعاتي پيشرفته (فوق ليسانس)سيستم
: مديريت 33734 -(مديريت توسعه سازماني و منابع انساني) (فوق ليسانس)MBA: مديريت 33732 -) گرايش مديريت بازاريابي (فوق ليسانس)MBAمديريت (

 -: كارافريني گرايش توسعه (فوق ليسانس)33796 -: كارافريني گرايش بخش عمومي (فوق ليسانس)33795 -صنعتي(مديريت كيفيت و بهره وري) (فوق ليسانس)
: حسابداري بخش 33985 -مديريت سازمان هاي دولتي گرايش منابع انساني و روابط كار (فوق ليسانس): 33848 -: كارافريني گرايش سازماني (فوق ليسانس)33797

 -: علوم قضائي (فوق ليسانس)33989 -: كارشناس حرفه اي حقوق اداري (ليسانس)33988 -: حقوق شركتهاي تجاري (فوق ليسانس)33987 -عمومي (فوق ليسانس)
: مديريت كسب و كار 34352 -: كارافريني گرايش كسب و كار الكترونيكي (فوق ليسانس)34318 -ر جديد (فوق ليسانس): كارافريني گرايش كسب و كا34317

: كارشناسي حرفه اي مديريت رفاه 34472 -: مديريت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس)34404 -: حقوق مالي (فوق ليسانس)34403 -(استراتژِي) (فوق ليسانس)
: 34672 -)ليسانس فوق) (مالي مديريت( بازرگاني مديريت: 34643 -)ليسانس( مالياتي حسابداري –: كارشناس حرفه اي حسابداري 34528 -سانس)اجتماعي (لي

مديريت  اي حرفه كارشناسي: 34888 -)ليسانس( كار و كسب مديريت اي حرفه كارشناسي: 34679 -)ليسانس فوق( اقتصادي مالي گرايش دولتي سازمانهاي مديريت
هاي اطالعاتي و : مديريت كسب و كار (سيستم34890 -هاي اطالعاتي مديريت) (فوق ليسانس)(سيستم MBA: مديريت 34889 -ها) (ليسانس)بيمه (كليه گرايش

: علوم قضائي (حقوق خصوصي) 34893 -: علوم قضائي (حقوق تجارت) (فوق ليسانس)34892 -: آمار اجتماعي (فوق ليسانس)34891 -فناوري اطالعات) (فوق ليسانس)
: مديريت 34896 -ها) (فوق ليسانس)(مديريت ديناميك سيستم MBA: مديريت 34895 -: علوم قضائي (حقوق عمومي) (فوق ليسانس)34894 -(فوق ليسانس)

MBA (فوق ليسانس) (كارآفريني)- مديريت كسب و كار (عمليات زنجيره تامين) 34898 -: مديريت فناوري اطالعات (هوشمندي كسب و كار) (فوق ليسانس)34897 :
: كارآفريني (آموزش و ترويج كارآفريني) 34901 -) (فوق ليسانس)MBA: كارآفريني (34900 -: مديريت كسب و كار (فناوري) (فوق ليسانس)34899 -(فوق ليسانس)
 فناوري اطالعات) (فوق ليسانس): كارآفريني (34906 -: كارآفريني (فناوري) (فوق ليسانس)34905 -(فوق ليسانس)

 - - - - - - 1 مرد 1-كبودراهنگ-همدان كارشناس امور مالي 10380

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -همدان-همدان كارشناس امور مالي 10381

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10380 ،10381 

 شرايط احراز تحصيلي:
: حسابداري دولتي 31883 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: حسابرسي (ليسانس، فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (ليسانس، فوق ليسانس)30408

: حسابداري مديريت 32428 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -: مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي (فوق ليسانس)31912 -(ليسانس)
 -: مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي (فوق ليسانس)32700 -: حسابداري مالي (ليسانس)32698 -: حسابداري امور مالي (ليسانس)32562 -(فوق ليسانس)

: مديريت كسب و كار 33353 -يسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي (فوق ل32996 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713
)MBA(فوق ليسانس) مالي كليه ي گرايش ها (فوق ليسانس)33895 -: مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي و اقتصادي (فوق ليسانس)33356 -) گرايش مالي :- 

: 34451 -ت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس): مديري34404 -: حسابداري مالياتي (ليسانس)33986 -: حسابداري بخش عمومي (فوق ليسانس)33985
: 34456 -: رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي (ليسانس)34455 -: رياضي گرايش رياضيات مالي (ليسانس)34454 -كارشناسي حرفه اي حسابداري (ليسانس)

 ي بين المللي( مالي) (فوق ليسانس)مديريت بازرگاني و بازارياب MBA: 34520 -كارشناسي حرفه اي حسابداري سالمت (ليسانس)
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 اداره كل استان همدان - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

كارشناس فناوري  10382
 - - - - - - 1 مرد 1 -اسداباد-همدان اطالعات

كارشناس فناوري  10383
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -سامن-همدان اطالعات

كارشناس فناوري  10384
 - - - - - - 1 مرد 1-كبودراهنگ-همدان اطالعات

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10382 ،10383 ،10384 

 تحصيلي:شرايط احراز 
: 31135 -: فناوري اطالعات و ارتباطات (ليسانس)30930 -: فناوري اطالعات سالمت (فوق ليسانس)30929 -: مديريت فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)22935

: مهندسي 31351 -س): مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري (فوق ليسان31348 -معماري سيستم هاي كامپيوتري (ليسانس، فوق ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات 31917 -: مهندسي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)31766 -كامپيوتر كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)

: معماري 33580 -وم كامپيوتر (فوق ليسانس): عل32173 -: مديريت فناوري اطالعات كليه گرايش ها (فوق ليسانس)32009 -گرايش تجارت الكترونيكي (ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات و امنيت (فوق 33737 -سخت افزار (ليسانس)-: كامپيوتر33583 -: سخت افزار كامپيوتر (ليسانس)33581 -كامپيوتر (فوق ليسانس)

: مهندسي فناوري 34033 -ژي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس): مهندسي تكنولو34032 -: علوم كامپيوتر كليه ي گرايشها (فوق ليسانس)33888 -ليسانس)
: كارشناسي تكنولوژي كامپيوتر 34453 -: مهندسي فناوري اطالعات و مديريت (فوق ليسانس)34364 -سيستم هاي سخت افزاري فناوري اطالعات (ليسانس)

: 34604 -(كليه گرايش ها) (فوق ليسانس) IT: مهندسي فناوري اطالعات 34591 -ليسانس): مهندسي تكنولوژي سيستمهاي سخت افزاري رايانه (34556 -(ليسانس)
: مهندسي تكنولوژي سخت افزار 34785 -: مهندسي فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)34637 -(ليسانس) ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

: 34904 -: مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك (فوق ليسانس)34878 -سيستم هاي سخت افزاري رايانه (ليسانس) : مهندسي فناوري34817 -كامپيوتر (ليسانس)
 ها) (ليسانس)(كليه گرايش ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

كارشناس فناوري  10385
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -رزن-همدان اطالعات

 10385 يتحصيلي شغل محل شمارهشرايط احراز 
 -: معماري سيستم هاي كامپيوتري (ليسانس)31135 -: فناوري اطالعات سالمت (فوق ليسانس)30929 -: مديريت فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)22935
: 31351 -تم هاي كامپيوتري (فوق ليسانس): مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيس31348 -: مهندسي تكنولوژي سيستم هاي سخت افزار (ليسانس)31200

: مهندسي فناوري 31917 -: مهندسي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)31766 -مهندسي كامپيوتر كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)
: 32544 -: علوم كامپيوتر (فوق ليسانس)32173 -ها (فوق ليسانس) : مديريت فناوري اطالعات كليه گرايش32009 -اطالعات گرايش تجارت الكترونيكي (ليسانس)

سخت افزار -: كامپيوتر33583 -: سخت افزار كامپيوتر (ليسانس)33581 -: معماري كامپيوتر (فوق ليسانس)33580 -ارتباطات و فناوري اطالعات (فوق ليسانس)
: مهندسي تكنولوژي فناوري 34032 -: علوم كامپيوتر كليه ي گرايشها (فوق ليسانس)33888 -س): مهندسي فناوري اطالعات و امنيت (فوق ليسان33737 -(ليسانس)

)كليه  IT: مهندسي فناوري اطالعات(34036 -: مهندسي فناوري سيستم هاي سخت افزاري فناوري اطالعات (ليسانس)34033 -اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس)
 -: مهندسي تكنولوژي سيستمهاي سخت افزاري رايانه (ليسانس)34556 -ي فناوري اطالعات و مديريت (فوق ليسانس): مهندس34364 -گرايش ها (فوق ليسانس)

: مهندسي تكنولوژي 34785 -: مهندسي فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)34637 -(ليسانس) ICT: مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 34604
: مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك (فوق 34878 -سيستم هاي سخت افزاري رايانه (ليسانس) : مهندسي فناوري34817 -يسانس)سخت افزار كامپيوتر (ل

 ها) (ليسانس)(كليه گرايش ICT: مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 34904 -ليسانس)

 
 اداره كل استان يزد - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -ابركوه-يزدكارشناس امور بيمه اي 10386

 - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 زن/مرد 4 -اردكان-يزدكارشناس امور بيمه اي 10387

 - - 1 زن/مرد - - 4 زن/مرد 5 -بافق-يزدكارشناس امور بيمه اي 10388

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -خاتم-يزدكارشناس امور بيمه اي 10389

 - - - - 1 زن/مرد 2 زن/مرد 3 -مهريز-يزدكارشناس امور بيمه اي 10390

 - - - - 1 زن/مرد 3 زن/مرد 4 -ميبد-يزدكارشناس امور بيمه اي 10391
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 اداره كل استان يزد - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت
 1 مرد - - 4 مرد 3 مرد 8 -يزد-يزدايكارشناس امور بيمه  10392

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10386 ،10387 ،10388 ،10389 ،10390 ،10391 ،10392 

 شرايط احراز تحصيلي:
: توسعه اقتصادي و 30308 -: برنامه ريزي رفاه اجتماعي (فوق ليسانس)30160 -: اقتصاد (ليسانس)30063 -: امار بيمه (فوق ليسانس)30021 -: امار (ليسانس)30018

: حقوق خصوصي (فوق 30431 -: حقوق (فوق ليسانس)30417 -: حسابرسي (فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (فوق ليسانس)30408 -برنامه ريزي (فوق ليسانس)
: 31021 -: علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي (فوق ليسانس)30747 -: علوم اقتصادي گرايش اقتصاد نظري (فوق ليسانس)30745 -ليسانس)

: مديريت دولتي 31052 -مديريت دولتي (ليسانس) :31051 -: مديريت بيمه (ليسانس)31035 -: مديريت بازرگاني (ليسانس)31034 -مديريت اجرايي (فوق ليسانس)
: 31920 -: حقوق عمومي (فوق ليسانس)31686 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: مديريت صنعتي (ليسانس)31065 -كليه گرايش ها (فوق ليسانس)

: مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول 31928 -يت تكنولوژي (فوق ليسانس): مدير31922 -مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيكي (فوق ليسانس)
: رياضي كاربردي (فوق 32217 -: مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه (فوق ليسانس)32051 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -(فوق ليسانس)

 -اقتصادي (فوق ليسانس) -: حقوق مالي32317 -: مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)32311 -: حقوق دادرسي اداري (فوق ليسانس)32309 -ليسانس)
: مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد 32470 -ژيك (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -: حسابداري مديريت (فوق ليسانس)32428

: سياست گذاري عمومي (فوق 32567 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه (فوق ليسانس)32549 -: مديريت كسب و كار (ليسانس)32545 -(فوق ليسانس)
: رياضيات و 32820 -گرايش اقتصاد مديريت (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32714 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713 -ليسانس)

: علوم 33012 -: مديريت دولتي و سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)32915 -: امار گرايش امار اجتماعي و اقتصادي (فوق ليسانس)32901 -فوق ليسانس)كاربردها (
كارشناس حرفه اي : 33158 -: كارشناس حرفه اي حسابداري (حسابداري دولتي) (ليسانس)33157 -اقتصادي گرايش برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي (فوق ليسانس)

گرايش مديريت عمليات (فوق  MBA: مديريت 33347 -: كارشناس حرفه اي حسابداري (حسابرسي) (ليسانس)33159 -حسابداري (حسابداري مالي) (ليسانس)
: كارشناسي حرفه اي 33359 -ليسانس): كارشناسي حرفه اي مديريت بازاريابي بيمه (33358 -: مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)33355 -ليسانس)

: مديريت كسب و كار گرايش رفتار 33397 -: امار اقتصادي (فوق ليسانس)33364 -گرايش استراتژي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 33363 -حقوق بيمه (ليسانس)
: مديريت فناوري اطالعات گرايش 33412 -طالعاتي (فوق ليسانس): مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت منابع ا33411 -سازماني و منابع انساني (فوق ليسانس)

: 33661 -: مديريت خدمات اجتماعي (فوق ليسانس)33631 -: مديريت سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)33417 -هاي اطالعاتي پيشرفته (فوق ليسانس)سيستم
: مديريت 33734 -(مديريت توسعه سازماني و منابع انساني) (فوق ليسانس)MBA: مديريت 33732 -) گرايش مديريت بازاريابي (فوق ليسانس)MBAمديريت (

 -: كارافريني گرايش توسعه (فوق ليسانس)33796 -: كارافريني گرايش بخش عمومي (فوق ليسانس)33795 -صنعتي(مديريت كيفيت و بهره وري) (فوق ليسانس)
: حسابداري بخش 33985 -مديريت سازمان هاي دولتي گرايش منابع انساني و روابط كار (فوق ليسانس): 33848 -: كارافريني گرايش سازماني (فوق ليسانس)33797

 -: علوم قضائي (فوق ليسانس)33989 -: كارشناس حرفه اي حقوق اداري (ليسانس)33988 -: حقوق شركتهاي تجاري (فوق ليسانس)33987 -عمومي (فوق ليسانس)
: مديريت كسب و كار 34352 -: كارافريني گرايش كسب و كار الكترونيكي (فوق ليسانس)34318 -ر جديد (فوق ليسانس): كارافريني گرايش كسب و كا34317

: كارشناسي حرفه اي مديريت رفاه 34472 -: مديريت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس)34404 -: حقوق مالي (فوق ليسانس)34403 -(استراتژِي) (فوق ليسانس)
: 34672 -)ليسانس فوق) (مالي مديريت( بازرگاني مديريت: 34643 -)ليسانس( مالياتي حسابداري –: كارشناس حرفه اي حسابداري 34528 -سانس)اجتماعي (لي

 مديريت اي حرفه كارشناسي: 34888 -)ليسانس( كار و كسب مديريت اي حرفه كارشناسي: 34679 -)ليسانس فوق( اقتصادي مالي گرايش دولتي سازمانهاي مديريت
هاي اطالعاتي و : مديريت كسب و كار (سيستم34890 -هاي اطالعاتي مديريت) (فوق ليسانس)(سيستم MBA: مديريت 34889 -ها) (ليسانس)بيمه (كليه گرايش

: علوم قضائي (حقوق خصوصي) 34893 -: علوم قضائي (حقوق تجارت) (فوق ليسانس)34892 -: آمار اجتماعي (فوق ليسانس)34891 -فناوري اطالعات) (فوق ليسانس)
: مديريت 34896 -ها) (فوق ليسانس)(مديريت ديناميك سيستم MBA: مديريت 34895 -: علوم قضائي (حقوق عمومي) (فوق ليسانس)34894 -(فوق ليسانس)

MBA (فوق ليسانس) (كارآفريني)- مديريت كسب و كار (عمليات زنجيره تامين) 34898 -: مديريت فناوري اطالعات (هوشمندي كسب و كار) (فوق ليسانس)34897 :
: كارآفريني (آموزش و ترويج كارآفريني) 34901 -) (فوق ليسانس)MBA: كارآفريني (34900 -: مديريت كسب و كار (فناوري) (فوق ليسانس)34899 -(فوق ليسانس)
 فناوري اطالعات) (فوق ليسانس): كارآفريني (34906 -: كارآفريني (فناوري) (فوق ليسانس)34905 -(فوق ليسانس)

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -ابركوه-يزد كارشناس امور مالي 10393

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -بهاباد-يزد كارشناس امور مالي 10394

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -يزد-يزد كارشناس امور مالي 10395

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10393 ،10394 ،10395 

 شرايط احراز تحصيلي:
: حسابداري دولتي 31883 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: حسابرسي (ليسانس، فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (ليسانس، فوق ليسانس)30408

: حسابداري مديريت 32428 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -: مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي (فوق ليسانس)31912 -(ليسانس)
 -: مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي (فوق ليسانس)32700 -: حسابداري مالي (ليسانس)32698 -: حسابداري امور مالي (ليسانس)32562 -(فوق ليسانس)

: مديريت كسب و كار 33353 -يسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي (فوق ل32996 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713
)MBA(فوق ليسانس) مالي كليه ي گرايش ها (فوق ليسانس)33895 -: مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي و اقتصادي (فوق ليسانس)33356 -) گرايش مالي :- 

: 34451 -ت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس): مديري34404 -: حسابداري مالياتي (ليسانس)33986 -: حسابداري بخش عمومي (فوق ليسانس)33985
: 34456 -: رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي (ليسانس)34455 -: رياضي گرايش رياضيات مالي (ليسانس)34454 -كارشناسي حرفه اي حسابداري (ليسانس)

 ي بين المللي( مالي) (فوق ليسانس)مديريت بازرگاني و بازارياب MBA: 34520 -كارشناسي حرفه اي حسابداري سالمت (ليسانس)



 1401سال استخدامي سازمان تأمين اجتماعي نام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 64صفحه 

 اداره كل استان يزد - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

كارشناس فناوري  10396
 - - - - - - 1 مرد 1 -ابركوه-يزد اطالعات

كارشناس فناوري  10397
 - - - - - - 1 مرد 1 -بهاباد-يزد اطالعات

كارشناس فناوري  10398
 - - - - - - 1 مرد 1 -ميبد-يزد اطالعات

كارشناس فناوري  10399
 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 -يزد-يزد اطالعات

  باشد:مي هاي زير يكسانشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10396 ،10397 ،10398 ،10399 

 شرايط احراز تحصيلي:
: 31135 -: فناوري اطالعات و ارتباطات (ليسانس)30930 -: فناوري اطالعات سالمت (فوق ليسانس)30929 -: مديريت فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)22935

: مهندسي 31351 -س): مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري (فوق ليسان31348 -معماري سيستم هاي كامپيوتري (ليسانس، فوق ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات 31917 -: مهندسي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)31766 -كامپيوتر كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)

: معماري 33580 -وم كامپيوتر (فوق ليسانس): عل32173 -: مديريت فناوري اطالعات كليه گرايش ها (فوق ليسانس)32009 -گرايش تجارت الكترونيكي (ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات و امنيت (فوق 33737 -سخت افزار (ليسانس)-: كامپيوتر33583 -: سخت افزار كامپيوتر (ليسانس)33581 -كامپيوتر (فوق ليسانس)

: مهندسي فناوري 34033 -ژي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس): مهندسي تكنولو34032 -: علوم كامپيوتر كليه ي گرايشها (فوق ليسانس)33888 -ليسانس)
: كارشناسي تكنولوژي كامپيوتر 34453 -: مهندسي فناوري اطالعات و مديريت (فوق ليسانس)34364 -سيستم هاي سخت افزاري فناوري اطالعات (ليسانس)

: 34604 -(كليه گرايش ها) (فوق ليسانس) IT: مهندسي فناوري اطالعات 34591 -ليسانس): مهندسي تكنولوژي سيستمهاي سخت افزاري رايانه (34556 -(ليسانس)
: مهندسي تكنولوژي سخت افزار 34785 -: مهندسي فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)34637 -(ليسانس) ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

: 34904 -: مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك (فوق ليسانس)34878 -سيستم هاي سخت افزاري رايانه (ليسانس) : مهندسي فناوري34817 -كامپيوتر (ليسانس)
 ها) (ليسانس)(كليه گرايش ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

 
 اداره كل خراسان جنوبي - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد ل خدمتمح شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

-خراسان جنوبي كارشناس امور اداري 10400
 - - - - - - 1 مرد 1 -درميان

-خراسان جنوبي كارشناس امور اداري 10401
 - - - - 1 مرد - - 1 -سربيشه

  باشد:هاي زير يكسان ميتحصيلي شغل محلشرايط احراز 
10400 ،10401 

 شرايط احراز تحصيلي:
: 31034 -: مديريت امور فرهنگي (ليسانس)31029 -: مديريت اجرايي (فوق ليسانس)31021 -: حقوق (ليسانس، فوق ليسانس)30417 -: امار (ليسانس)30018

: 31065 -: مديريت دولتي كليه گرايش ها (فوق ليسانس)31052 -: مديريت دولتي (ليسانس)31051 -نس): مديريت بيمه (ليسا31035 -مديريت بازرگاني (ليسانس)
: مديريت بازرگاني 31928 -: حقوق عمومي (فوق ليسانس)31686 -: (فوق ليسانس)31679 -: معارف اسالمي و مديريت (ليسانس)31125 -مديريت صنعتي (ليسانس)

: مديريت 32420 -: مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)32311 -: حقوق دادرسي اداري (فوق ليسانس)32309 -س)گرايش مديريت تحول (فوق ليسان
ايش : مديريت صنعتي گر32470 -ژيك (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري (فوق ليسانس)

: مديريت 32915 -: مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش (فوق ليسانس)32717 -: مديريت كسب و كار (ليسانس)32545 -مديريت عملكرد (فوق ليسانس)
 -يت كسب و كار (ليسانس): كارشناس حرفه اي مدير33097 -: اموزش و بهسازي منابع انساني (فوق ليسانس)32978 -دولتي و سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)

: مديريت 33363 -: مديريت منابع انساني كليه ي گرايش ها (فوق ليسانس)33257 -: مديريت سازمانهاي دولتي (منابع انساني و روابط كار ) (فوق ليسانس)33165
MBA (فوق ليسانس) مديريت فناوري اطالعات گرايش 33411 -ي (فوق ليسانس): مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انسان33397 -گرايش استراتژي :

گذاري : مديريت سياست33423 -هاي اطالعاتي پيشرفته (فوق ليسانس): مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم33412 -مديريت منابع اطالعاتي (فوق ليسانس)
: كارافريني گرايش بخش عمومي (فوق 33795 -منابع انساني (فوق ليسانس)گرايش مديريت توسعه سازماني و  MBA: مديريت 33749 -عمومي (فوق ليسانس)

: معارف اسالمي و مديريت همه گرايش ها 34469 -: كارشناس حرفه اي حقوق اداري (ليسانس)33988 -: كارافريني گرايش سازماني (فوق ليسانس)33797 -ليسانس)
: مديريت كسب كار گرايش 34705 -: مديريت اطالعات و ارتباطات (ليسانس)34534 -جتماعي (ليسانس): كارشناسي حرفه اي مديريت رفاه ا34472 -(فوق ليسانس)

هاي اطالعاتي مديريت) (فوق (سيستم MBA: مديريت 34889 -ها) (ليسانس): كارشناسي حرفه اي مديريت بيمه (كليه گرايش34888 -استراتژي (فوق ليسانس)
 هاي اطالعاتي و فناوري اطالعات) (فوق ليسانس)(سيستم : مديريت كسب و كار34890 -ليسانس)
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 65صفحه 

 اداره كل خراسان جنوبي - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

-خراسان جنوبيكارشناس امور بيمه اي 10402
 - - 1 مرد 1 مرد 2 مرد 4 -بيرجند

-خراسان جنوبيكارشناس امور بيمه اي 10403
 - - - - - - 1 مرد 1 -سربيشه

-خراسان جنوبيكارشناس امور بيمه اي 10404
 - - - - - - 1 مرد 1 -قاين

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10402 ،10403 ،10404 

 شرايط احراز تحصيلي:
: توسعه اقتصادي و 30308 -: برنامه ريزي رفاه اجتماعي (فوق ليسانس)30160 -: اقتصاد (ليسانس)30063 -: امار بيمه (فوق ليسانس)30021 -: امار (ليسانس)30018

: حقوق خصوصي (فوق 30431 -: حقوق (فوق ليسانس)30417 -(فوق ليسانس) : حسابرسي30410 -: حسابداري (فوق ليسانس)30408 -برنامه ريزي (فوق ليسانس)
: 31021 -: علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي (فوق ليسانس)30747 -: علوم اقتصادي گرايش اقتصاد نظري (فوق ليسانس)30745 -ليسانس)

: مديريت دولتي 31052 -: مديريت دولتي (ليسانس)31051 -: مديريت بيمه (ليسانس)31035 -نس): مديريت بازرگاني (ليسا31034 -مديريت اجرايي (فوق ليسانس)
: 31920 -: حقوق عمومي (فوق ليسانس)31686 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: مديريت صنعتي (ليسانس)31065 -كليه گرايش ها (فوق ليسانس)

: مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول 31928 -: مديريت تكنولوژي (فوق ليسانس)31922 -كار الكترونيكي (فوق ليسانس)مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 
: رياضي كاربردي (فوق 32217 -: مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه (فوق ليسانس)32051 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -(فوق ليسانس)

 -اقتصادي (فوق ليسانس) -: حقوق مالي32317 -: مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)32311 -: حقوق دادرسي اداري (فوق ليسانس)32309 -ليسانس)
صنعتي گرايش مديريت عملكرد  : مديريت32470 -ژيك (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -: حسابداري مديريت (فوق ليسانس)32428

: سياست گذاري عمومي (فوق 32567 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه (فوق ليسانس)32549 -: مديريت كسب و كار (ليسانس)32545 -(فوق ليسانس)
: رياضيات و 32820 -گرايش اقتصاد مديريت (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32714 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713 -ليسانس)

: علوم 33012 -: مديريت دولتي و سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)32915 -: امار گرايش امار اجتماعي و اقتصادي (فوق ليسانس)32901 -كاربردها (فوق ليسانس)
: كارشناس حرفه اي 33158 -: كارشناس حرفه اي حسابداري (حسابداري دولتي) (ليسانس)33157 -اقتصادي گرايش برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي (فوق ليسانس)

گرايش مديريت عمليات (فوق  MBA: مديريت 33347 -: كارشناس حرفه اي حسابداري (حسابرسي) (ليسانس)33159 -حسابداري (حسابداري مالي) (ليسانس)
: كارشناسي حرفه اي 33359 -: كارشناسي حرفه اي مديريت بازاريابي بيمه (ليسانس)33358 -(فوق ليسانس) : مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي33355 -ليسانس)

: مديريت كسب و كار گرايش رفتار 33397 -: امار اقتصادي (فوق ليسانس)33364 -گرايش استراتژي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 33363 -حقوق بيمه (ليسانس)
: مديريت فناوري اطالعات گرايش 33412 -: مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت منابع اطالعاتي (فوق ليسانس)33411 -فوق ليسانس)سازماني و منابع انساني (

: 33661 -: مديريت خدمات اجتماعي (فوق ليسانس)33631 -: مديريت سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)33417 -هاي اطالعاتي پيشرفته (فوق ليسانس)سيستم
: مديريت 33734 -(مديريت توسعه سازماني و منابع انساني) (فوق ليسانس)MBA: مديريت 33732 -) گرايش مديريت بازاريابي (فوق ليسانس)MBAيريت (مد

 -ليسانس) : كارافريني گرايش توسعه (فوق33796 -: كارافريني گرايش بخش عمومي (فوق ليسانس)33795 -صنعتي(مديريت كيفيت و بهره وري) (فوق ليسانس)
: حسابداري بخش 33985 -: مديريت سازمان هاي دولتي گرايش منابع انساني و روابط كار (فوق ليسانس)33848 -: كارافريني گرايش سازماني (فوق ليسانس)33797

 -: علوم قضائي (فوق ليسانس)33989 -: كارشناس حرفه اي حقوق اداري (ليسانس)33988 -: حقوق شركتهاي تجاري (فوق ليسانس)33987 -عمومي (فوق ليسانس)
: مديريت كسب و كار 34352 -: كارافريني گرايش كسب و كار الكترونيكي (فوق ليسانس)34318 -: كارافريني گرايش كسب و كار جديد (فوق ليسانس)34317

: كارشناسي حرفه اي مديريت رفاه 34472 -(فوق ليسانس) : مديريت كسب و كار گرايش مالي34404 -: حقوق مالي (فوق ليسانس)34403 -(استراتژِي) (فوق ليسانس)
: 34672 -)ليسانس فوق) (مالي مديريت( بازرگاني مديريت: 34643 -)ليسانس( مالياتي حسابداري –: كارشناس حرفه اي حسابداري 34528 -اجتماعي (ليسانس)

ديريت م اي حرفه كارشناسي: 34888 -)ليسانس( كار و كسب مديريت اي حرفه اسيكارشن: 34679 -)ليسانس فوق( اقتصادي مالي گرايش دولتي سازمانهاي مديريت
هاي اطالعاتي و : مديريت كسب و كار (سيستم34890 -هاي اطالعاتي مديريت) (فوق ليسانس)(سيستم MBA: مديريت 34889 -ها) (ليسانس)بيمه (كليه گرايش

: علوم قضائي (حقوق خصوصي) 34893 -: علوم قضائي (حقوق تجارت) (فوق ليسانس)34892 -(فوق ليسانس) : آمار اجتماعي34891 -فناوري اطالعات) (فوق ليسانس)
: مديريت 34896 -ها) (فوق ليسانس)(مديريت ديناميك سيستم MBA: مديريت 34895 -: علوم قضائي (حقوق عمومي) (فوق ليسانس)34894 -(فوق ليسانس)

MBA (فوق ليسانس) (كارآفريني)- مديريت كسب و كار (عمليات زنجيره تامين) 34898 -: مديريت فناوري اطالعات (هوشمندي كسب و كار) (فوق ليسانس)34897 :
: كارآفريني (آموزش و ترويج كارآفريني) 34901 -) (فوق ليسانس)MBA: كارآفريني (34900 -: مديريت كسب و كار (فناوري) (فوق ليسانس)34899 -(فوق ليسانس)

 : كارآفريني (فناوري اطالعات) (فوق ليسانس)34906 -: كارآفريني (فناوري) (فوق ليسانس)34905 -ليسانس)(فوق 

-خراسان جنوبي كارشناس امور مالي 10405
 - - - - - - 1 مرد 1 -درميان

-خراسان جنوبي كارشناس امور مالي 10406
 - - - - - - 1 مرد 1 -سربيشه

  باشد:هاي زير يكسان ميمحلشرايط احراز تحصيلي شغل 
10405 ،10406 

 شرايط احراز تحصيلي:
: حسابداري دولتي 31883 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: حسابرسي (ليسانس، فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (ليسانس، فوق ليسانس)30408

: حسابداري مديريت 32428 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -: مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي (فوق ليسانس)31912 -(ليسانس)
 -: مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي (فوق ليسانس)32700 -: حسابداري مالي (ليسانس)32698 -: حسابداري امور مالي (ليسانس)32562 -(فوق ليسانس)

: مديريت كسب و كار 33353 -يسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي (فوق ل32996 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713
)MBA(فوق ليسانس) مالي كليه ي گرايش ها (فوق ليسانس)33895 -: مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي و اقتصادي (فوق ليسانس)33356 -) گرايش مالي :- 

: 34451 -ت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس): مديري34404 -: حسابداري مالياتي (ليسانس)33986 -: حسابداري بخش عمومي (فوق ليسانس)33985
: 34456 -: رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي (ليسانس)34455 -: رياضي گرايش رياضيات مالي (ليسانس)34454 -كارشناسي حرفه اي حسابداري (ليسانس)

 ي بين المللي( مالي) (فوق ليسانس)مديريت بازرگاني و بازارياب MBA: 34520 -كارشناسي حرفه اي حسابداري سالمت (ليسانس)
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 66صفحه 

 اداره كل خراسان جنوبي - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

كارشناس فناوري  10407
 اطالعات

-خراسان جنوبي
 - - - - - - 1 مرد 1 -درميان

كارشناس فناوري  10408
 اطالعات

-خراسان جنوبي
 - - - - 1 مرد - - 1 -سربيشه

كارشناس فناوري  10409
 اطالعات

عشق -خراسان جنوبي
 - - - - - - 1 مرد 1 -اباد

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10407 ،10408 ،10409 

 شرايط احراز تحصيلي:
: 31135 -: فناوري اطالعات و ارتباطات (ليسانس)30930 -: فناوري اطالعات سالمت (فوق ليسانس)30929 -: مديريت فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)22935

: مهندسي 31351 -ري سيستم هاي كامپيوتري (فوق ليسانس): مهندسي كامپيوتر گرايش معما31348 -معماري سيستم هاي كامپيوتري (ليسانس، فوق ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات 31917 -: مهندسي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)31766 -كامپيوتر كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)

: معماري 33580 -: علوم كامپيوتر (فوق ليسانس)32173 -گرايش ها (فوق ليسانس) : مديريت فناوري اطالعات كليه32009 -گرايش تجارت الكترونيكي (ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات و امنيت (فوق 33737 -سخت افزار (ليسانس)-: كامپيوتر33583 -: سخت افزار كامپيوتر (ليسانس)33581 -كامپيوتر (فوق ليسانس)

: مهندسي فناوري 34033 -: مهندسي تكنولوژي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس)34032 -فوق ليسانس): علوم كامپيوتر كليه ي گرايشها (33888 -ليسانس)
: كارشناسي تكنولوژي كامپيوتر 34453 -: مهندسي فناوري اطالعات و مديريت (فوق ليسانس)34364 -سيستم هاي سخت افزاري فناوري اطالعات (ليسانس)

: 34604 -(كليه گرايش ها) (فوق ليسانس) IT: مهندسي فناوري اطالعات 34591 -لوژي سيستمهاي سخت افزاري رايانه (ليسانس): مهندسي تكنو34556 -(ليسانس)
: مهندسي تكنولوژي سخت افزار 34785 -: مهندسي فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)34637 -(ليسانس) ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

: 34904 -: مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك (فوق ليسانس)34878 -سيستم هاي سخت افزاري رايانه (ليسانس) : مهندسي فناوري34817 -ر (ليسانس)كامپيوت
 ها) (ليسانس)(كليه گرايش ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

 
 اداره كل خراسان شمالي - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

-خراسان شمالي كارشناس امور اداري 10410
 - - - - - - 1 مرد 1 -جاجرم

 10410 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: 31034 -: مديريت امور فرهنگي (ليسانس)31029 -: مديريت اجرايي (فوق ليسانس)31021 -: حقوق (ليسانس، فوق ليسانس)30417 -: امار (ليسانس)30018

: 31065 -ها (فوق ليسانس): مديريت دولتي كليه گرايش 31052 -: مديريت دولتي (ليسانس)31051 -: مديريت بيمه (ليسانس)31035 -مديريت بازرگاني (ليسانس)
: مديريت بازرگاني 31928 -: حقوق عمومي (فوق ليسانس)31686 -: (فوق ليسانس)31679 -: معارف اسالمي و مديريت (ليسانس)31125 -مديريت صنعتي (ليسانس)

: مديريت 32420 -گرايش بازاريابي (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني 32311 -: حقوق دادرسي اداري (فوق ليسانس)32309 -گرايش مديريت تحول (فوق ليسانس)
: مديريت صنعتي گرايش 32470 -ژيك (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري (فوق ليسانس)

: مديريت 32915 -: مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش (فوق ليسانس)32717 -: مديريت كسب و كار (ليسانس)32545 -مديريت عملكرد (فوق ليسانس)
 -: كارشناس حرفه اي مديريت كسب و كار (ليسانس)33097 -: اموزش و بهسازي منابع انساني (فوق ليسانس)32978 -دولتي و سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)

: مديريت 33363 -: مديريت منابع انساني كليه ي گرايش ها (فوق ليسانس)33257 -و روابط كار ) (فوق ليسانس) : مديريت سازمانهاي دولتي (منابع انساني33165
MBA (فوق ليسانس) مديريت فناوري اطالعات گرايش 33411 -: مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني (فوق ليسانس)33397 -گرايش استراتژي :

گذاري : مديريت سياست33423 -هاي اطالعاتي پيشرفته (فوق ليسانس): مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم33412 -العاتي (فوق ليسانس)مديريت منابع اط
: كارافريني گرايش بخش عمومي (فوق 33795 -گرايش مديريت توسعه سازماني و منابع انساني (فوق ليسانس) MBA: مديريت 33749 -عمومي (فوق ليسانس)

: معارف اسالمي و مديريت همه گرايش ها 34469 -: كارشناس حرفه اي حقوق اداري (ليسانس)33988 -: كارافريني گرايش سازماني (فوق ليسانس)33797 -يسانس)ل
مديريت كسب كار گرايش  :34705 -: مديريت اطالعات و ارتباطات (ليسانس)34534 -: كارشناسي حرفه اي مديريت رفاه اجتماعي (ليسانس)34472 -(فوق ليسانس)

هاي اطالعاتي مديريت) (فوق (سيستم MBA: مديريت 34889 -ها) (ليسانس): كارشناسي حرفه اي مديريت بيمه (كليه گرايش34888 -استراتژي (فوق ليسانس)
 هاي اطالعاتي و فناوري اطالعات) (فوق ليسانس): مديريت كسب و كار (سيستم34890 -ليسانس)

-خراسان شماليامور بيمه اي كارشناس 10411
 - - - - 1 مرد 1 زن 2 -بجنورد

-خراسان شماليكارشناس امور بيمه اي 10412
 - - - - - - 1 مرد 1 -جاجرم

-خراسان شماليكارشناس امور بيمه اي 10413
 - - - - - - 1 مرد 1 -شيروان
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 اداره كل خراسان شمالي - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

مانه -خراسان شماليكارشناس امور بيمه اي 10414
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 -و سملقان

  باشد:هاي زير يكسان ميمحلشرايط احراز تحصيلي شغل 
10411 ،10412 ،10413 ،10414 

 شرايط احراز تحصيلي:
: توسعه اقتصادي و 30308 -: برنامه ريزي رفاه اجتماعي (فوق ليسانس)30160 -: اقتصاد (ليسانس)30063 -: امار بيمه (فوق ليسانس)30021 -: امار (ليسانس)30018

: حقوق خصوصي (فوق 30431 -: حقوق (فوق ليسانس)30417 -: حسابرسي (فوق ليسانس)30410 -ابداري (فوق ليسانس): حس30408 -برنامه ريزي (فوق ليسانس)
: 31021 -: علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي (فوق ليسانس)30747 -: علوم اقتصادي گرايش اقتصاد نظري (فوق ليسانس)30745 -ليسانس)

: مديريت دولتي 31052 -: مديريت دولتي (ليسانس)31051 -: مديريت بيمه (ليسانس)31035 -: مديريت بازرگاني (ليسانس)31034 -سانس)مديريت اجرايي (فوق لي
 :31920 -: حقوق عمومي (فوق ليسانس)31686 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: مديريت صنعتي (ليسانس)31065 -كليه گرايش ها (فوق ليسانس)

: مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول 31928 -: مديريت تكنولوژي (فوق ليسانس)31922 -مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيكي (فوق ليسانس)
: رياضي كاربردي (فوق 32217 -: مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه (فوق ليسانس)32051 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -(فوق ليسانس)

 -اقتصادي (فوق ليسانس) -: حقوق مالي32317 -: مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)32311 -: حقوق دادرسي اداري (فوق ليسانس)32309 -ليسانس)
: مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد 32470 -ژيك (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -: حسابداري مديريت (فوق ليسانس)32428

: سياست گذاري عمومي (فوق 32567 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه (فوق ليسانس)32549 -: مديريت كسب و كار (ليسانس)32545 -(فوق ليسانس)
: رياضيات و 32820 -گرايش اقتصاد مديريت (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32714 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713 -ليسانس)

: علوم 33012 -: مديريت دولتي و سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)32915 -: امار گرايش امار اجتماعي و اقتصادي (فوق ليسانس)32901 -كاربردها (فوق ليسانس)
: كارشناس حرفه اي 33158 -: كارشناس حرفه اي حسابداري (حسابداري دولتي) (ليسانس)33157 -ليسانس)اقتصادي گرايش برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي (فوق 

گرايش مديريت عمليات (فوق  MBA: مديريت 33347 -: كارشناس حرفه اي حسابداري (حسابرسي) (ليسانس)33159 -حسابداري (حسابداري مالي) (ليسانس)
: كارشناسي حرفه اي 33359 -: كارشناسي حرفه اي مديريت بازاريابي بيمه (ليسانس)33358 -ايش بازاريابي (فوق ليسانس): مديريت كسب و كار گر33355 -ليسانس)

: مديريت كسب و كار گرايش رفتار 33397 -: امار اقتصادي (فوق ليسانس)33364 -گرايش استراتژي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 33363 -حقوق بيمه (ليسانس)
: مديريت فناوري اطالعات گرايش 33412 -: مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت منابع اطالعاتي (فوق ليسانس)33411 -نابع انساني (فوق ليسانس)سازماني و م

: 33661 -س): مديريت خدمات اجتماعي (فوق ليسان33631 -: مديريت سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)33417 -هاي اطالعاتي پيشرفته (فوق ليسانس)سيستم
: مديريت 33734 -(مديريت توسعه سازماني و منابع انساني) (فوق ليسانس)MBA: مديريت 33732 -) گرايش مديريت بازاريابي (فوق ليسانس)MBAمديريت (

 -يش توسعه (فوق ليسانس): كارافريني گرا33796 -: كارافريني گرايش بخش عمومي (فوق ليسانس)33795 -صنعتي(مديريت كيفيت و بهره وري) (فوق ليسانس)
: حسابداري بخش 33985 -: مديريت سازمان هاي دولتي گرايش منابع انساني و روابط كار (فوق ليسانس)33848 -: كارافريني گرايش سازماني (فوق ليسانس)33797

 -: علوم قضائي (فوق ليسانس)33989 -ي (ليسانس): كارشناس حرفه اي حقوق ادار33988 -: حقوق شركتهاي تجاري (فوق ليسانس)33987 -عمومي (فوق ليسانس)
: مديريت كسب و كار 34352 -: كارافريني گرايش كسب و كار الكترونيكي (فوق ليسانس)34318 -: كارافريني گرايش كسب و كار جديد (فوق ليسانس)34317

: كارشناسي حرفه اي مديريت رفاه 34472 -ار گرايش مالي (فوق ليسانس): مديريت كسب و ك34404 -: حقوق مالي (فوق ليسانس)34403 -(استراتژِي) (فوق ليسانس)
: 34672 -انس)ليس فوق) (مالي مديريت( بازرگاني مديريت: 34643 -)ليسانس( مالياتي حسابداري –: كارشناس حرفه اي حسابداري 34528 -اجتماعي (ليسانس)

: كارشناسي حرفه اي مديريت 34888 -: كارشناسي حرفه اي مديريت كسب و كار (ليسانس)34679 -مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي اقتصادي (فوق ليسانس)
هاي اطالعاتي و : مديريت كسب و كار (سيستم34890 -هاي اطالعاتي مديريت) (فوق ليسانس)(سيستم MBA: مديريت 34889 -ها) (ليسانس)بيمه (كليه گرايش

: علوم قضائي (حقوق خصوصي) 34893 -: علوم قضائي (حقوق تجارت) (فوق ليسانس)34892 -آمار اجتماعي (فوق ليسانس) :34891 -فناوري اطالعات) (فوق ليسانس)
: مديريت 34896 -ها) (فوق ليسانس)(مديريت ديناميك سيستم MBA: مديريت 34895 -: علوم قضائي (حقوق عمومي) (فوق ليسانس)34894 -(فوق ليسانس)

MBA  مديريت كسب و كار (عمليات زنجيره تامين) 34898 -: مديريت فناوري اطالعات (هوشمندي كسب و كار) (فوق ليسانس)34897 -ليسانس)(كارآفريني) (فوق :
ي) : كارآفريني (آموزش و ترويج كارآفرين34901 -) (فوق ليسانس)MBA: كارآفريني (34900 -: مديريت كسب و كار (فناوري) (فوق ليسانس)34899 -(فوق ليسانس)
 : كارآفريني (فناوري اطالعات) (فوق ليسانس)34906 -: كارآفريني (فناوري) (فوق ليسانس)34905 -(فوق ليسانس)

مانه -خراسان شمالي كارشناس امور مالي 10415
 - - - - - - 1 مرد 1 -و سملقان

 10415 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: حسابداري دولتي 31883 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: حسابرسي (ليسانس، فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (ليسانس، فوق ليسانس)30408

: حسابداري مديريت 32428 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -: مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي (فوق ليسانس)31912 -(ليسانس)
 -: مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي (فوق ليسانس)32700 -: حسابداري مالي (ليسانس)32698 -: حسابداري امور مالي (ليسانس)32562 -(فوق ليسانس)

: مديريت كسب و كار 33353 -يسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي (فوق ل32996 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713
)MBA(فوق ليسانس) مالي كليه ي گرايش ها (فوق ليسانس)33895 -: مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي و اقتصادي (فوق ليسانس)33356 -) گرايش مالي :- 

: 34451 -ت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس): مديري34404 -: حسابداري مالياتي (ليسانس)33986 -: حسابداري بخش عمومي (فوق ليسانس)33985
: 34456 -: رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي (ليسانس)34455 -: رياضي گرايش رياضيات مالي (ليسانس)34454 -كارشناسي حرفه اي حسابداري (ليسانس)

 ي بين المللي( مالي) (فوق ليسانس)مديريت بازرگاني و بازارياب MBA: 34520 -كارشناسي حرفه اي حسابداري سالمت (ليسانس)

كارشناس فناوري  10416
 اطالعات

-خراسان شمالي
 - - - - - - 1 مرد 1 -فاروج

كارشناس فناوري  10417
 اطالعات

مانه -خراسان شمالي
 - - - - - - 1 مرد 1 -و سملقان

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10416 ،10417 

 احراز تحصيلي:شرايط 
: 31135 -: فناوري اطالعات و ارتباطات (ليسانس)30930 -: فناوري اطالعات سالمت (فوق ليسانس)30929 -: مديريت فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)22935

: مهندسي 31351 -تري (فوق ليسانس): مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيو31348 -معماري سيستم هاي كامپيوتري (ليسانس، فوق ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات 31917 -: مهندسي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)31766 -كامپيوتر كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)

: معماري 33580 -: علوم كامپيوتر (فوق ليسانس)32173 -نس): مديريت فناوري اطالعات كليه گرايش ها (فوق ليسا32009 -گرايش تجارت الكترونيكي (ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات و امنيت (فوق 33737 -سخت افزار (ليسانس)-: كامپيوتر33583 -: سخت افزار كامپيوتر (ليسانس)33581 -كامپيوتر (فوق ليسانس)

: مهندسي فناوري 34033 -مهندسي تكنولوژي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس) :34032 -: علوم كامپيوتر كليه ي گرايشها (فوق ليسانس)33888 -ليسانس)
: كارشناسي تكنولوژي كامپيوتر 34453 -: مهندسي فناوري اطالعات و مديريت (فوق ليسانس)34364 -سيستم هاي سخت افزاري فناوري اطالعات (ليسانس)

: 34604 -(كليه گرايش ها) (فوق ليسانس) IT: مهندسي فناوري اطالعات 34591 -فزاري رايانه (ليسانس): مهندسي تكنولوژي سيستمهاي سخت ا34556 -(ليسانس)
: مهندسي تكنولوژي سخت افزار 34785 -: مهندسي فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)34637 -(ليسانس) ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

: 34904 -: مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك (فوق ليسانس)34878 -سيستم هاي سخت افزاري رايانه (ليسانس) مهندسي فناوري: 34817 -كامپيوتر (ليسانس)
 ها) (ليسانس)(كليه گرايش ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 
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 اداره كل شرق تهران بزرگ - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محل

شغل  كد
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

كارشناس امار و  10418
نفر،  3(آقا: 4 زن/مرد 6 -تهران-تهران اطالعات

نفر،  1(آقا: 2 زن/مردنفر) 1خانم: 
 - - - -نفر) 1خانم: 

 10418 يتحصيلي شغل محل شماره شرايط احراز
: امار و 32435 -: امار اجتماعي و اقتصادي (فوق ليسانس)31855 -: امار رياضي (فوق ليسانس)30022 -: امار بيمه (فوق ليسانس)30021 -: امار (ليسانس)30018

 -سنجي (فوق ليسانس): بيم32965 -عي و اقتصادي (فوق ليسانس): امار گرايش امار اجتما32901 -: رياضيات و كاربردها (ليسانس)32820 -كاربردها (ليسانس)
 -: رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي (فوق ليسانس)34455 -: رياضي كاربردي گرايش علوم داده (فوق ليسانس)33717 -: امار اقتصادي (فوق ليسانس)33364
 سنجي) (فوق ليسانس): آمار (بيم34903 -فوق ليسانس): رياضي محض گرايش آناليز (34622 -: آمار رسمي (فوق ليسانس)34517

 زن/مرد 111 -تهران-تهرانكارشناس امور بيمه اي 10419
 67(آقا: 75

 8نفر، خانم: 
 نفر)

 زن/مرد
 18(آقا: 27

 9نفر، خانم: 
 نفر)

 زن/مرد
 6(آقا: 7

نفر، خانم: 
 نفر) 1

 زن/مرد
 1(آقا: 2

نفر، خانم: 
 نفر) 1

 10419 يشغل محل شمارهشرايط احراز تحصيلي 
: توسعه اقتصادي و 30308 -: برنامه ريزي رفاه اجتماعي (فوق ليسانس)30160 -: اقتصاد (ليسانس)30063 -: امار بيمه (فوق ليسانس)30021 -: امار (ليسانس)30018

: حقوق خصوصي (فوق 30431 -: حقوق (فوق ليسانس)30417 -: حسابرسي (فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (فوق ليسانس)30408 -برنامه ريزي (فوق ليسانس)
: 31021 -: علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي (فوق ليسانس)30747 -: علوم اقتصادي گرايش اقتصاد نظري (فوق ليسانس)30745 -ليسانس)

: مديريت دولتي 31052 -: مديريت دولتي (ليسانس)31051 -بيمه (ليسانس) : مديريت31035 -: مديريت بازرگاني (ليسانس)31034 -مديريت اجرايي (فوق ليسانس)
: 31920 -: حقوق عمومي (فوق ليسانس)31686 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: مديريت صنعتي (ليسانس)31065 -كليه گرايش ها (فوق ليسانس)

: مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول 31928 -: مديريت تكنولوژي (فوق ليسانس)31922 -ق ليسانس)مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيكي (فو
: رياضي كاربردي (فوق 32217 -: مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه (فوق ليسانس)32051 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -(فوق ليسانس)

 -اقتصادي (فوق ليسانس) -: حقوق مالي32317 -: مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)32311 -اداري (فوق ليسانس) : حقوق دادرسي32309 -ليسانس)
ت عملكرد : مديريت صنعتي گرايش مديري32470 -ژيك (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -: حسابداري مديريت (فوق ليسانس)32428

: سياست گذاري عمومي (فوق 32567 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه (فوق ليسانس)32549 -: مديريت كسب و كار (ليسانس)32545 -(فوق ليسانس)
: رياضيات و 32820 -گرايش اقتصاد مديريت (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32714 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713 -ليسانس)

: علوم 33012 -: مديريت دولتي و سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)32915 -: امار گرايش امار اجتماعي و اقتصادي (فوق ليسانس)32901 -كاربردها (فوق ليسانس)
: كارشناس حرفه اي 33158 -لتي) (ليسانس): كارشناس حرفه اي حسابداري (حسابداري دو33157 -اقتصادي گرايش برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي (فوق ليسانس)

گرايش مديريت عمليات (فوق  MBA: مديريت 33347 -: كارشناس حرفه اي حسابداري (حسابرسي) (ليسانس)33159 -حسابداري (حسابداري مالي) (ليسانس)
: كارشناسي حرفه اي 33359 -ديريت بازاريابي بيمه (ليسانس): كارشناسي حرفه اي م33358 -: مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)33355 -ليسانس)

: مديريت كسب و كار گرايش رفتار 33397 -: امار اقتصادي (فوق ليسانس)33364 -گرايش استراتژي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 33363 -حقوق بيمه (ليسانس)
: مديريت فناوري اطالعات گرايش 33412 -ت گرايش مديريت منابع اطالعاتي (فوق ليسانس): مديريت فناوري اطالعا33411 -سازماني و منابع انساني (فوق ليسانس)

: 33661 -: مديريت خدمات اجتماعي (فوق ليسانس)33631 -: مديريت سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)33417 -هاي اطالعاتي پيشرفته (فوق ليسانس)سيستم
: مديريت 33734 -(مديريت توسعه سازماني و منابع انساني) (فوق ليسانس)MBA: مديريت 33732 -يسانس)) گرايش مديريت بازاريابي (فوق لMBAمديريت (

 -: كارافريني گرايش توسعه (فوق ليسانس)33796 -: كارافريني گرايش بخش عمومي (فوق ليسانس)33795 -صنعتي(مديريت كيفيت و بهره وري) (فوق ليسانس)
: حسابداري بخش 33985 -ريت سازمان هاي دولتي گرايش منابع انساني و روابط كار (فوق ليسانس): مدي33848 -: كارافريني گرايش سازماني (فوق ليسانس)33797

 -: علوم قضائي (فوق ليسانس)33989 -: كارشناس حرفه اي حقوق اداري (ليسانس)33988 -: حقوق شركتهاي تجاري (فوق ليسانس)33987 -عمومي (فوق ليسانس)
: مديريت كسب و كار 34352 -: كارافريني گرايش كسب و كار الكترونيكي (فوق ليسانس)34318 -ديد (فوق ليسانس): كارافريني گرايش كسب و كار ج34317

: كارشناسي حرفه اي مديريت رفاه 34472 -: مديريت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس)34404 -: حقوق مالي (فوق ليسانس)34403 -(استراتژِي) (فوق ليسانس)
: 34672 -)ليسانس فوق) (مالي مديريت( بازرگاني مديريت: 34643 -)ليسانس( مالياتي حسابداري –: كارشناس حرفه اي حسابداري 34528 -س)اجتماعي (ليسان

يريت : كارشناسي حرفه اي مد34888 -سب و كار (ليسانس)ك مديريت اي حرفه كارشناسي: 34679 -)ليسانس فوق( اقتصادي مالي گرايش دولتي سازمانهاي مديريت
هاي اطالعاتي و : مديريت كسب و كار (سيستم34890 -هاي اطالعاتي مديريت) (فوق ليسانس)(سيستم MBA: مديريت 34889 -ها) (ليسانس)بيمه (كليه گرايش

: علوم قضائي (حقوق خصوصي) 34893 -: علوم قضائي (حقوق تجارت) (فوق ليسانس)34892 -: آمار اجتماعي (فوق ليسانس)34891 -فناوري اطالعات) (فوق ليسانس)
: مديريت 34896 -ها) (فوق ليسانس)(مديريت ديناميك سيستم MBA: مديريت 34895 -: علوم قضائي (حقوق عمومي) (فوق ليسانس)34894 -(فوق ليسانس)

MBA (فوق ليسانس) (كارآفريني)- مديريت كسب و كار (عمليات زنجيره تامين)  :34898 -: مديريت فناوري اطالعات (هوشمندي كسب و كار) (فوق ليسانس)34897
: كارآفريني (آموزش و ترويج كارآفريني) 34901 -) (فوق ليسانس)MBA: كارآفريني (34900 -: مديريت كسب و كار (فناوري) (فوق ليسانس)34899 -(فوق ليسانس)
 وري اطالعات) (فوق ليسانس): كارآفريني (فنا34906 -: كارآفريني (فناوري) (فوق ليسانس)34905 -(فوق ليسانس)

نفر،  3(آقا: 6 زن/مرد 10 -تهران-تهران كارشناس امور مالي 10420
نفر،  1(آقا: 3 زن/مردنفر) 3خانم: 

 1 زن - -نفر) 2خانم: 

 10420 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: حسابداري دولتي 31883 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: حسابرسي (ليسانس، فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (ليسانس، فوق ليسانس)30408

: حسابداري مديريت 32428 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -: مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي (فوق ليسانس)31912 -(ليسانس)
 -: مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي (فوق ليسانس)32700 -: حسابداري مالي (ليسانس)32698 -: حسابداري امور مالي (ليسانس)32562 -(فوق ليسانس)

: مديريت كسب و كار 33353 -يسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي (فوق ل32996 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713
)MBA(فوق ليسانس) مالي كليه ي گرايش ها (فوق ليسانس)33895 -: مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي و اقتصادي (فوق ليسانس)33356 -) گرايش مالي :- 

: 34451 -ت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس): مديري34404 -: حسابداري مالياتي (ليسانس)33986 -: حسابداري بخش عمومي (فوق ليسانس)33985
: 34456 -: رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي (ليسانس)34455 -: رياضي گرايش رياضيات مالي (ليسانس)34454 -كارشناسي حرفه اي حسابداري (ليسانس)

 ي بين المللي( مالي) (فوق ليسانس)مديريت بازرگاني و بازارياب MBA: 34520 -كارشناسي حرفه اي حسابداري سالمت (ليسانس)
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 69صفحه 

 اداره كل شرق تهران بزرگ - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

كارشناس فناوري  10421
نفر،  3(آقا: 5 زن/مرد 8 -تهران-تهران اطالعات

 1 مرد - - 2 مردنفر) 2خانم: 

 10421 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: 31135 -: فناوري اطالعات و ارتباطات (ليسانس)30930 -: فناوري اطالعات سالمت (فوق ليسانس)30929 -: مديريت فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)22935

: مهندسي 31351 -س): مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري (فوق ليسان31348 -معماري سيستم هاي كامپيوتري (ليسانس، فوق ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات 31917 -: مهندسي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)31766 -كامپيوتر كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)

: معماري 33580 -وم كامپيوتر (فوق ليسانس): عل32173 -: مديريت فناوري اطالعات كليه گرايش ها (فوق ليسانس)32009 -گرايش تجارت الكترونيكي (ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات و امنيت (فوق 33737 -سخت افزار (ليسانس)-: كامپيوتر33583 -: سخت افزار كامپيوتر (ليسانس)33581 -كامپيوتر (فوق ليسانس)

: مهندسي فناوري 34033 -ژي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس): مهندسي تكنولو34032 -: علوم كامپيوتر كليه ي گرايشها (فوق ليسانس)33888 -ليسانس)
: كارشناسي تكنولوژي كامپيوتر 34453 -: مهندسي فناوري اطالعات و مديريت (فوق ليسانس)34364 -سيستم هاي سخت افزاري فناوري اطالعات (ليسانس)

: 34604 -(كليه گرايش ها) (فوق ليسانس) IT: مهندسي فناوري اطالعات 34591 -ليسانس): مهندسي تكنولوژي سيستمهاي سخت افزاري رايانه (34556 -(ليسانس)
: مهندسي تكنولوژي سخت افزار 34785 -: مهندسي فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)34637 -(ليسانس) ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

: 34904 -: مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك (فوق ليسانس)34878 -سيستم هاي سخت افزاري رايانه (ليسانس) : مهندسي فناوري34817 -كامپيوتر (ليسانس)
 ها) (ليسانس)(كليه گرايش ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

 
 اداره كل شهرستانهاي استان تهران - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

 - - - - - - 1 مرد 1 -پرديس-تهران كارشناس امور اداري 10422

 - - - - - - 1 مرد 1 -پيشوا-تهران كارشناس امور اداري 10423

  باشد:هاي زير يكسان ميشغل محلشرايط احراز تحصيلي 
10422 ،10423 

 شرايط احراز تحصيلي:
: 31034 -: مديريت امور فرهنگي (ليسانس)31029 -: مديريت اجرايي (فوق ليسانس)31021 -: حقوق (ليسانس، فوق ليسانس)30417 -: امار (ليسانس)30018

: 31065 -: مديريت دولتي كليه گرايش ها (فوق ليسانس)31052 -: مديريت دولتي (ليسانس)31051 -: مديريت بيمه (ليسانس)31035 -مديريت بازرگاني (ليسانس)
: مديريت بازرگاني 31928 -: حقوق عمومي (فوق ليسانس)31686 -: (فوق ليسانس)31679 -: معارف اسالمي و مديريت (ليسانس)31125 -مديريت صنعتي (ليسانس)

: مديريت 32420 -: مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)32311 -: حقوق دادرسي اداري (فوق ليسانس)32309 -گرايش مديريت تحول (فوق ليسانس)
: مديريت صنعتي گرايش 32470 -ژيك (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري (فوق ليسانس)

: مديريت 32915 -: مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش (فوق ليسانس)32717 -: مديريت كسب و كار (ليسانس)32545 -ريت عملكرد (فوق ليسانس)مدي
 -و كار (ليسانس): كارشناس حرفه اي مديريت كسب 33097 -: اموزش و بهسازي منابع انساني (فوق ليسانس)32978 -دولتي و سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)

: مديريت 33363 -: مديريت منابع انساني كليه ي گرايش ها (فوق ليسانس)33257 -: مديريت سازمانهاي دولتي (منابع انساني و روابط كار ) (فوق ليسانس)33165
MBA (فوق ليسانس) مديريت فناوري اطالعات گرايش 33411 -ليسانس): مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني (فوق 33397 -گرايش استراتژي :

گذاري : مديريت سياست33423 -هاي اطالعاتي پيشرفته (فوق ليسانس): مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم33412 -مديريت منابع اطالعاتي (فوق ليسانس)
: كارافريني گرايش بخش عمومي (فوق 33795 -نساني (فوق ليسانس)گرايش مديريت توسعه سازماني و منابع ا MBA: مديريت 33749 -عمومي (فوق ليسانس)

: معارف اسالمي و مديريت همه گرايش ها 34469 -: كارشناس حرفه اي حقوق اداري (ليسانس)33988 -: كارافريني گرايش سازماني (فوق ليسانس)33797 -ليسانس)
: مديريت كسب كار گرايش 34705 -: مديريت اطالعات و ارتباطات (ليسانس)34534 -(ليسانس): كارشناسي حرفه اي مديريت رفاه اجتماعي 34472 -(فوق ليسانس)

هاي اطالعاتي مديريت) (فوق (سيستم MBA: مديريت 34889 -ها) (ليسانس): كارشناسي حرفه اي مديريت بيمه (كليه گرايش34888 -استراتژي (فوق ليسانس)
 هاي اطالعاتي و فناوري اطالعات) (فوق ليسانس): مديريت كسب و كار (سيستم34890 -ليسانس)

 - - - - 2 مرد 2 مرد 4 -اسالمشهر-تهرانكارشناس امور بيمه اي 10424

 - - - - 1 مرد 2 مرد 3 -بهارستان-تهرانكارشناس امور بيمه اي 10425

 - - - - 2 مرد 2 مرد 4 -پاكدشت-تهرانكارشناس امور بيمه اي 10426

 1 مرد 1 مرد 1 مرد 4 مرد 7 -پرديس-تهرانامور بيمه ايكارشناس  10427

 - - 1 مرد 2 مرد 5 مرد 8 -پيشوا-تهرانكارشناس امور بيمه اي 10428

 - - - - - - 1 مرد 1 -دماوند-تهرانكارشناس امور بيمه اي 10429

 - - - - - - 4 مرد 4 -رباط كريم-تهرانكارشناس امور بيمه اي 10430
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 70صفحه 

 اداره كل شهرستانهاي استان تهران - هاي سازمان تامين اجتماعيشغل محل فهرستادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت
 1 مرد 1 مرد 1 مرد 2 مرد 5 -رودهن-تهرانكارشناس امور بيمه اي 10431
 - - - - - - 2 مرد 2 -شهر قدس-تهرانكارشناس امور بيمه اي 10432
 - - - - 2 مرد 2 مرد 4 -شهريار-تهرانكارشناس امور بيمه اي 10433
 - - - - - - 1 مرد 1 -فشافويه-تهرانكارشناس امور بيمه اي 10434
 - - - - - - 2 مرد 2 -قرچك-تهرانكارشناس امور بيمه اي 10435
 - - - - 1 مرد 2 مرد 3 -مالرد-تهرانكارشناس امور بيمه اي 10436
 - - - - 2 مرد 1 مرد 3 -ورامين-تهرانكارشناس امور بيمه اي 10437

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10424 ،10425 ،10426 ،10427 ،10428 ،10429 ،10430 ،10431 ،10432 ،10433 ،10434 ،10435 ،10436 ،10437 

 شرايط احراز تحصيلي:
: توسعه اقتصادي و 30308 -: برنامه ريزي رفاه اجتماعي (فوق ليسانس)30160 -: اقتصاد (ليسانس)30063 -: امار بيمه (فوق ليسانس)30021 -: امار (ليسانس)30018

: حقوق خصوصي (فوق 30431 -: حقوق (فوق ليسانس)30417 -(فوق ليسانس) : حسابرسي30410 -: حسابداري (فوق ليسانس)30408 -برنامه ريزي (فوق ليسانس)
: 31021 -: علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي (فوق ليسانس)30747 -: علوم اقتصادي گرايش اقتصاد نظري (فوق ليسانس)30745 -ليسانس)

: مديريت دولتي 31052 -: مديريت دولتي (ليسانس)31051 -: مديريت بيمه (ليسانس)31035 -نس): مديريت بازرگاني (ليسا31034 -مديريت اجرايي (فوق ليسانس)
: 31920 -: حقوق عمومي (فوق ليسانس)31686 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: مديريت صنعتي (ليسانس)31065 -كليه گرايش ها (فوق ليسانس)

: مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول 31928 -: مديريت تكنولوژي (فوق ليسانس)31922 -كار الكترونيكي (فوق ليسانس)مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و 
: رياضي كاربردي (فوق 32217 -: مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه (فوق ليسانس)32051 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -(فوق ليسانس)

 -اقتصادي (فوق ليسانس) -: حقوق مالي32317 -: مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)32311 -: حقوق دادرسي اداري (فوق ليسانس)32309 -ليسانس)
صنعتي گرايش مديريت عملكرد  : مديريت32470 -ژيك (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -: حسابداري مديريت (فوق ليسانس)32428

: سياست گذاري عمومي (فوق 32567 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه (فوق ليسانس)32549 -: مديريت كسب و كار (ليسانس)32545 -(فوق ليسانس)
: رياضيات و 32820 -فوق ليسانس)گرايش اقتصاد مديريت ( MBA: مديريت 32714 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713 -ليسانس)

: علوم 33012 -: مديريت دولتي و سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)32915 -: امار گرايش امار اجتماعي و اقتصادي (فوق ليسانس)32901 -كاربردها (فوق ليسانس)
: كارشناس حرفه اي 33158 -بداري (حسابداري دولتي) (ليسانس): كارشناس حرفه اي حسا33157 -اقتصادي گرايش برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي (فوق ليسانس)

گرايش مديريت عمليات (فوق  MBA: مديريت 33347 -: كارشناس حرفه اي حسابداري (حسابرسي) (ليسانس)33159 -حسابداري (حسابداري مالي) (ليسانس)
: كارشناسي حرفه اي 33359 -كارشناسي حرفه اي مديريت بازاريابي بيمه (ليسانس): 33358 -: مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)33355 -ليسانس)

: مديريت كسب و كار گرايش رفتار 33397 -: امار اقتصادي (فوق ليسانس)33364 -گرايش استراتژي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 33363 -حقوق بيمه (ليسانس)
: مديريت فناوري اطالعات گرايش 33412 -يريت فناوري اطالعات گرايش مديريت منابع اطالعاتي (فوق ليسانس): مد33411 -سازماني و منابع انساني (فوق ليسانس)

: 33661 -: مديريت خدمات اجتماعي (فوق ليسانس)33631 -: مديريت سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)33417 -هاي اطالعاتي پيشرفته (فوق ليسانس)سيستم
: مديريت 33734 -(مديريت توسعه سازماني و منابع انساني) (فوق ليسانس)MBA: مديريت 33732 -ت بازاريابي (فوق ليسانس)) گرايش مديريMBAمديريت (

 -: كارافريني گرايش توسعه (فوق ليسانس)33796 -: كارافريني گرايش بخش عمومي (فوق ليسانس)33795 -صنعتي(مديريت كيفيت و بهره وري) (فوق ليسانس)
: حسابداري بخش 33985 -: مديريت سازمان هاي دولتي گرايش منابع انساني و روابط كار (فوق ليسانس)33848 -ريني گرايش سازماني (فوق ليسانس): كاراف33797

 -ليسانس): علوم قضائي (فوق 33989 -: كارشناس حرفه اي حقوق اداري (ليسانس)33988 -: حقوق شركتهاي تجاري (فوق ليسانس)33987 -عمومي (فوق ليسانس)
: مديريت كسب و كار 34352 -: كارافريني گرايش كسب و كار الكترونيكي (فوق ليسانس)34318 -: كارافريني گرايش كسب و كار جديد (فوق ليسانس)34317

كارشناسي حرفه اي مديريت رفاه : 34472 -: مديريت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس)34404 -: حقوق مالي (فوق ليسانس)34403 -(استراتژِي) (فوق ليسانس)
: 34672 -)ليسانس فوق) (مالي مديريت( بازرگاني مديريت: 34643 -)ليسانس( مالياتي حسابداري –: كارشناس حرفه اي حسابداري 34528 -اجتماعي (ليسانس)

 مديريت اي حرفه كارشناسي: 34888 -)ليسانس( كار و كسب مديريت اي حرفه كارشناسي: 34679 -)ليسانس فوق( اقتصادي مالي گرايش دولتي سازمانهاي مديريت
هاي اطالعاتي و : مديريت كسب و كار (سيستم34890 -هاي اطالعاتي مديريت) (فوق ليسانس)(سيستم MBA: مديريت 34889 -ها) (ليسانس)ليه گرايشك( بيمه

: علوم قضائي (حقوق خصوصي) 34893 -علوم قضائي (حقوق تجارت) (فوق ليسانس): 34892 -: آمار اجتماعي (فوق ليسانس)34891 -فناوري اطالعات) (فوق ليسانس)
: مديريت 34896 -ها) (فوق ليسانس)(مديريت ديناميك سيستم MBA: مديريت 34895 -: علوم قضائي (حقوق عمومي) (فوق ليسانس)34894 -(فوق ليسانس)

MBA (فوق ليسانس) (كارآفريني)- مديريت كسب و كار (عمليات زنجيره تامين) 34898 -ات (هوشمندي كسب و كار) (فوق ليسانس): مديريت فناوري اطالع34897 :
: كارآفريني (آموزش و ترويج كارآفريني) 34901 -) (فوق ليسانس)MBA: كارآفريني (34900 -: مديريت كسب و كار (فناوري) (فوق ليسانس)34899 -(فوق ليسانس)
 : كارآفريني (فناوري اطالعات) (فوق ليسانس)34906 -فناوري) (فوق ليسانس): كارآفريني (34905 -(فوق ليسانس)

 - - - - - - 1 مرد 1 -پرديس-تهران كارشناس امور مالي 10438
 - - - - - - 1 مرد 1 -پيشوا-تهران كارشناس امور مالي 10439

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10438 ،10439 
 احراز تحصيلي:شرايط 
: حسابداري دولتي 31883 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: حسابرسي (ليسانس، فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (ليسانس، فوق ليسانس)30408

: حسابداري مديريت 32428 -ليسانس): مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق 31938 -: مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي (فوق ليسانس)31912 -(ليسانس)
 -: مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي (فوق ليسانس)32700 -: حسابداري مالي (ليسانس)32698 -: حسابداري امور مالي (ليسانس)32562 -(فوق ليسانس)

: مديريت كسب و كار 33353 -يت مالي (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش مدير32996 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713
)MBA(فوق ليسانس) مالي كليه ي گرايش ها (فوق ليسانس)33895 -: مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي و اقتصادي (فوق ليسانس)33356 -) گرايش مالي :- 

: 34451 -: مديريت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس)34404 -: حسابداري مالياتي (ليسانس)33986 -: حسابداري بخش عمومي (فوق ليسانس)33985
: 34456 -: رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي (ليسانس)34455 -: رياضي گرايش رياضيات مالي (ليسانس)34454 -كارشناسي حرفه اي حسابداري (ليسانس)

 اني و بازاريابي بين المللي( مالي) (فوق ليسانس)مديريت بازرگ MBA: 34520 -كارشناسي حرفه اي حسابداري سالمت (ليسانس)

كارشناس فناوري  10440
 - - - - - - 1 مرد 1 -پرديس-تهران اطالعات
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 اداره كل شهرستانهاي استان تهران - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

كارشناس فناوري  10441
 - - - - - - 1 مرد 1 -پيشوا-تهران اطالعات

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10440 ،10441 

 شرايط احراز تحصيلي:
: 31135 -: فناوري اطالعات و ارتباطات (ليسانس)30930 -: فناوري اطالعات سالمت (فوق ليسانس)30929 -: مديريت فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)22935

: مهندسي 31351 -س): مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري (فوق ليسان31348 -معماري سيستم هاي كامپيوتري (ليسانس، فوق ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات 31917 -: مهندسي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)31766 -كامپيوتر كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)

: معماري 33580 -وم كامپيوتر (فوق ليسانس): عل32173 -: مديريت فناوري اطالعات كليه گرايش ها (فوق ليسانس)32009 -گرايش تجارت الكترونيكي (ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات و امنيت (فوق 33737 -سخت افزار (ليسانس)-: كامپيوتر33583 -: سخت افزار كامپيوتر (ليسانس)33581 -كامپيوتر (فوق ليسانس)

: مهندسي فناوري 34033 -ژي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس): مهندسي تكنولو34032 -: علوم كامپيوتر كليه ي گرايشها (فوق ليسانس)33888 -ليسانس)
: كارشناسي تكنولوژي كامپيوتر 34453 -: مهندسي فناوري اطالعات و مديريت (فوق ليسانس)34364 -سيستم هاي سخت افزاري فناوري اطالعات (ليسانس)

: 34604 -(كليه گرايش ها) (فوق ليسانس) IT: مهندسي فناوري اطالعات 34591 -ليسانس): مهندسي تكنولوژي سيستمهاي سخت افزاري رايانه (34556 -(ليسانس)
: مهندسي تكنولوژي سخت افزار 34785 -: مهندسي فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)34637 -(ليسانس) ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

: 34904 -: مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك (فوق ليسانس)34878 -سيستم هاي سخت افزاري رايانه (ليسانس) : مهندسي فناوري34817 -كامپيوتر (ليسانس)
 ها) (ليسانس)(كليه گرايش ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

 
 اداره كل غرب تهران بزرگ - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد
 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

 3 زن/مرد 5 زن/مرد 23 زن/مرد 59 زن/مرد 90 -تهران-تهرانكارشناس امور بيمه اي 10442

 10442 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: توسعه اقتصادي و 30308 -: برنامه ريزي رفاه اجتماعي (فوق ليسانس)30160 -: اقتصاد (ليسانس)30063 -: امار بيمه (فوق ليسانس)30021 -: امار (ليسانس)30018

: حقوق خصوصي (فوق 30431 -: حقوق (فوق ليسانس)30417 -: حسابرسي (فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (فوق ليسانس)30408 -برنامه ريزي (فوق ليسانس)
: 31021 -: علوم اقتصادي گرايش توسعه اقتصادي و برنامه ريزي (فوق ليسانس)30747 -: علوم اقتصادي گرايش اقتصاد نظري (فوق ليسانس)30745 -ليسانس)

: مديريت دولتي 31052 -مديريت دولتي (ليسانس) :31051 -: مديريت بيمه (ليسانس)31035 -: مديريت بازرگاني (ليسانس)31034 -مديريت اجرايي (فوق ليسانس)
: 31920 -: حقوق عمومي (فوق ليسانس)31686 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: مديريت صنعتي (ليسانس)31065 -كليه گرايش ها (فوق ليسانس)

: مديريت بازرگاني گرايش مديريت تحول 31928 -يت تكنولوژي (فوق ليسانس): مدير31922 -مديريت فناوري اطالعات گرايش كسب و كار الكترونيكي (فوق ليسانس)
: رياضي كاربردي (فوق 32217 -: مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه (فوق ليسانس)32051 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -(فوق ليسانس)

 -اقتصادي (فوق ليسانس) -: حقوق مالي32317 -: مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)32311 -: حقوق دادرسي اداري (فوق ليسانس)32309 -ليسانس)
: مديريت صنعتي گرايش مديريت عملكرد 32470 -ژيك (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -: حسابداري مديريت (فوق ليسانس)32428

: سياست گذاري عمومي (فوق 32567 -: مديريت صنعتي گرايش مديريت پروژه (فوق ليسانس)32549 -: مديريت كسب و كار (ليسانس)32545 -(فوق ليسانس)
: رياضيات و 32820 -گرايش اقتصاد مديريت (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32714 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713 -ليسانس)

: علوم 33012 -: مديريت دولتي و سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)32915 -: امار گرايش امار اجتماعي و اقتصادي (فوق ليسانس)32901 -فوق ليسانس)كاربردها (
كارشناس حرفه اي : 33158 -: كارشناس حرفه اي حسابداري (حسابداري دولتي) (ليسانس)33157 -اقتصادي گرايش برنامه ريزي سيستمهاي اقتصادي (فوق ليسانس)

گرايش مديريت عمليات (فوق  MBA: مديريت 33347 -: كارشناس حرفه اي حسابداري (حسابرسي) (ليسانس)33159 -حسابداري (حسابداري مالي) (ليسانس)
: كارشناسي حرفه اي 33359 -ليسانس): كارشناسي حرفه اي مديريت بازاريابي بيمه (33358 -: مديريت كسب و كار گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)33355 -ليسانس)

: مديريت كسب و كار گرايش رفتار 33397 -: امار اقتصادي (فوق ليسانس)33364 -گرايش استراتژي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 33363 -حقوق بيمه (ليسانس)
: مديريت فناوري اطالعات گرايش 33412 -طالعاتي (فوق ليسانس): مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت منابع ا33411 -سازماني و منابع انساني (فوق ليسانس)

: 33661 -: مديريت خدمات اجتماعي (فوق ليسانس)33631 -: مديريت سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)33417 -هاي اطالعاتي پيشرفته (فوق ليسانس)سيستم
: مديريت 33734 -(مديريت توسعه سازماني و منابع انساني) (فوق ليسانس)MBA: مديريت 33732 -) گرايش مديريت بازاريابي (فوق ليسانس)MBAمديريت (

 -: كارافريني گرايش توسعه (فوق ليسانس)33796 -: كارافريني گرايش بخش عمومي (فوق ليسانس)33795 -صنعتي(مديريت كيفيت و بهره وري) (فوق ليسانس)
: حسابداري بخش 33985 -مديريت سازمان هاي دولتي گرايش منابع انساني و روابط كار (فوق ليسانس): 33848 -: كارافريني گرايش سازماني (فوق ليسانس)33797

 -: علوم قضائي (فوق ليسانس)33989 -: كارشناس حرفه اي حقوق اداري (ليسانس)33988 -: حقوق شركتهاي تجاري (فوق ليسانس)33987 -عمومي (فوق ليسانس)
: مديريت كسب و كار 34352 -: كارافريني گرايش كسب و كار الكترونيكي (فوق ليسانس)34318 -ر جديد (فوق ليسانس): كارافريني گرايش كسب و كا34317

: كارشناسي حرفه اي مديريت رفاه 34472 -: مديريت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس)34404 -: حقوق مالي (فوق ليسانس)34403 -(استراتژِي) (فوق ليسانس)
: 34672 -)ليسانس فوق) (مالي مديريت( بازرگاني مديريت: 34643 -)ليسانس( مالياتي حسابداري –: كارشناس حرفه اي حسابداري 34528 -سانس)اجتماعي (لي

مديريت  اي حرفه كارشناسي: 34888 -)ليسانس( كار و كسب مديريت اي حرفه كارشناسي: 34679 -)ليسانس فوق( اقتصادي مالي گرايش دولتي سازمانهاي مديريت
هاي اطالعاتي و : مديريت كسب و كار (سيستم34890 -هاي اطالعاتي مديريت) (فوق ليسانس)(سيستم MBA: مديريت 34889 -ها) (ليسانس)بيمه (كليه گرايش

: علوم قضائي (حقوق خصوصي) 34893 -: علوم قضائي (حقوق تجارت) (فوق ليسانس)34892 -: آمار اجتماعي (فوق ليسانس)34891 -فناوري اطالعات) (فوق ليسانس)
: مديريت 34896 -ها) (فوق ليسانس)(مديريت ديناميك سيستم MBA: مديريت 34895 -: علوم قضائي (حقوق عمومي) (فوق ليسانس)34894 -(فوق ليسانس)

MBA (فوق ليسانس) (كارآفريني)- مديريت كسب و كار (عمليات زنجيره تامين) 34898 -: مديريت فناوري اطالعات (هوشمندي كسب و كار) (فوق ليسانس)34897 :
: كارآفريني (آموزش و ترويج كارآفريني) 34901 -) (فوق ليسانس)MBA: كارآفريني (34900 -: مديريت كسب و كار (فناوري) (فوق ليسانس)34899 -(فوق ليسانس)
 فناوري اطالعات) (فوق ليسانس): كارآفريني (34906 -: كارآفريني (فناوري) (فوق ليسانس)34905 -(فوق ليسانس)



 1401سال استخدامي سازمان تأمين اجتماعي نام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 72صفحه 

 شرقي آذربايجانمديريت درمان استان  - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

-شرقي آذربايجان پرستار 10443
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -اذرشهر

 شرايط اختصاصي:
هاي پرستاري سالمت جامعه، نظامي و توانبخشي) مشروط به دارا بودن مدرك كارشناسي در رشته مقطع كارشناسي ارشد پرستاري (به استثناء گرايش پذيرش رشته

 پرستاري است.

-شرقي آذربايجان پرستار 10444
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -اهر

-شرقي آذربايجان پرستار 10445
 2 زن/مرد 1 زن/مرد 7 زن/مرد 7 زن/مرد 17 -تبريز

-شرقي آذربايجان پرستار 10446
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -شبستر

-شرقي آذربايجان پرستار 10447
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -ميانه

  باشد:ميهاي زير يكسان شرايط احراز تحصيلي شغل محل
10443 ،10444 ،10445 ،10446 ،10447 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : پرستاري (ليسانس، فوق ليسانس)30218

-شرقي آذربايجان پزشك عمومي 10448
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -مرند

-شرقي آذربايجان پزشك عمومي 10449
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -ميانه

  باشد:زير يكسان مي هايشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10448 ،10449 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : پزشك عمومي (دكتري)30227

پزشك متخصص  10450
 راديولوژي

-شرقي آذربايجان
 - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 زن/مرد 4 -تبريز

 10450 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : متخصص راديولوژي (دكتراي تخصصي)30493

-شرقي آذربايجان داروساز 10451
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -بناب

-شرقي آذربايجان داروساز 10452
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -جلفا

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10451 ،10452 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : داروسازي (دكتري، دكتراي تخصصي)30455

-شرقي آذربايجان دندانپزشك 10453
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -سراب

-شرقي آذربايجان دندانپزشك 10454
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -ميانه

-شرقي آذربايجان دندانپزشك 10455
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -هشترود

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10453 ،10454 ،10455 

 تحصيلي:شرايط احراز 
 : دكتري عمومي دندانپزشكي (دكتري)34664 -: دندانپزشكي (دكتراي تخصصي)30483
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 73صفحه 

 شرقي آذربايجانمديريت درمان استان  - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

-شرقي آذربايجان كارشناس اتاق عمل 10456
 - - 1 زن/مرد 2 زن/مرد 3 زن/مرد 6 -تبريز

 شرايط اختصاصي:
 هاي مقطع كارشناسي ارشد مشروط به دارا بودن مدرك كارشناسي در رشته تكنولوژي اتاق عمل است.پذيرش رشته

 10456 يشمارهشرايط احراز تحصيلي شغل محل 
 -: تكنولوژي گردش خون (فوق ليسانس)31459 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان (فوق ليسانس)22857 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه (فوق ليسانس)22856
 : تكنولوژي اتاق عمل (ليسانس، فوق ليسانس)33425

كارشناس ازمايشگاه  10457
 تشخيص طبي

-شرقي آذربايجان
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -اذرشهر

 شرايط اختصاصي:
 هاي مقطع كارشناسي ارشد مشروط به دارا بودن مدرك كارشناسي در رشته علوم آزمايشگاهي است.پذيرش رشته

كارشناس ازمايشگاه  10458
 تشخيص طبي

-شرقي آذربايجان
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -بناب

كارشناس ازمايشگاه  10459
 تشخيص طبي

-شرقي آذربايجان
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -شبستر

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10457 ،10458 ،10459 

 شرايط احراز تحصيلي:
: بافت شناسي 30145 -: ايمني شناسي پزشكي (فوق ليسانس)30133 -: انگل شناسي پزشكي (فوق ليسانس)30124 -: زيست فناوري پزشكي (فوق ليسانس)22903

: قارچ شناسي پزشكي 30975 -: سم شناسي (فوق ليسانس)30636 -: ژنتيك انساني (فوق ليسانس)30615 -: بيوشيمي باليني (فوق ليسانس)30214 -(فوق ليسانس)
: 31659 -علوم ازمايشگاهي (ليسانس): 31651 -: ويروس شناسي پزشكي (فوق ليسانس)31445 -: ميكروب شناسي پزشكي (فوق ليسانس)31404 -(فوق ليسانس)

 خون شناسي ازمايشگاهي و بانك خون با گرايش هماتولوژي (فوق ليسانس)

كارشناس بينايي  10460
 سنجي

-شرقي آذربايجان
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -تبريز

 شرايط اختصاصي:
 سنجي است.رشته بينائيهاي مقطع كارشناسي ارشد مشروط به دارا بودن مدرك كارشناسي در پذيرش رشته

 10460 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : مديريت توانبخشي (فوق ليسانس)31039 -: بينايي سنجي (ليسانس)30203

كارشناس پذيرش و  10461
 اطالعات

-شرقي آذربايجان
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -اهر

 شرايط اختصاصي:
هاي مدارك پزشكي، فناوري اطالعات سالمت و كتابداري در شاخه پزشكي مشروط به دارا بودن مدرك كارشناسي در رشتههاي مقطع كارشناسي ارشد پذيرش در رشته

 است.

كارشناس پذيرش و  10462
 اطالعات

-شرقي آذربايجان
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -بناب

كارشناس پذيرش و  10463
 اطالعات

-شرقي آذربايجان
 - - - - 2 زن/مرد 1 زن/مرد 3 -تبريز

كارشناس پذيرش و  10464
 اطالعات

-شرقي آذربايجان
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -سراب

كارشناس پذيرش و  10465
 اطالعات

-شرقي آذربايجان
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -مراغه

كارشناس پذيرش و  10466
 اطالعات

-شرقي آذربايجان
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -مرند

و كارشناس پذيرش  10467
 اطالعات

-شرقي آذربايجان
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -ميانه
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 74صفحه 

 شرقي آذربايجانمديريت درمان استان  - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

كارشناس پذيرش و  10468
 اطالعات

-شرقي آذربايجان
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -هشترود

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10461 ،10462 ،10463 ،10464 ،10465 ،10466 ،10467 ،10468 

 شرايط احراز تحصيلي:
: مديريت خدمات 31047 -: مدارك پزشكي (ليسانس، فوق ليسانس)31012 -: فناوري اطالعات سالمت (ليسانس)30929 -: انفورماتيك پزشكي (فوق ليسانس)30122

: مديريت فناوري 34902 -: كتابداري و اطالع رساني پزشكي (فوق ليسانس)31469 -: كتابداري در شاخه پزشكي (ليسانس)31468 -بهداشتي و درماني (فوق ليسانس)
 فوق ليسانس)اطالعات سالمت (

كارشناس فناوري  10469
 اطالعات

-شرقي آذربايجان
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -عجب شير

كارشناس فناوري  10470
 اطالعات

-شرقي آذربايجان
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -مراغه

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10469 ،10470 

 شرايط احراز تحصيلي:
: 31135 -: فناوري اطالعات و ارتباطات (ليسانس)30930 -: فناوري اطالعات سالمت (فوق ليسانس)30929 -: مديريت فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)22935

: مهندسي 31351 -س): مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري (فوق ليسان31348 -معماري سيستم هاي كامپيوتري (ليسانس، فوق ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات 31917 -: مهندسي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)31766 -كامپيوتر كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)

: معماري 33580 -وم كامپيوتر (فوق ليسانس): عل32173 -: مديريت فناوري اطالعات كليه گرايش ها (فوق ليسانس)32009 -گرايش تجارت الكترونيكي (ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات و امنيت (فوق 33737 -سخت افزار (ليسانس)-: كامپيوتر33583 -: سخت افزار كامپيوتر (ليسانس)33581 -كامپيوتر (فوق ليسانس)

: مهندسي فناوري 34033 -ژي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس): مهندسي تكنولو34032 -: علوم كامپيوتر كليه ي گرايشها (فوق ليسانس)33888 -ليسانس)
: كارشناسي تكنولوژي كامپيوتر 34453 -: مهندسي فناوري اطالعات و مديريت (فوق ليسانس)34364 -سيستم هاي سخت افزاري فناوري اطالعات (ليسانس)

: 34604 -(كليه گرايش ها) (فوق ليسانس) IT: مهندسي فناوري اطالعات 34591 -ليسانس): مهندسي تكنولوژي سيستمهاي سخت افزاري رايانه (34556 -(ليسانس)
: مهندسي تكنولوژي سخت افزار 34785 -: مهندسي فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)34637 -(ليسانس) ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

: 34904 -: مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك (فوق ليسانس)34878 -سيستم هاي سخت افزاري رايانه (ليسانس) : مهندسي فناوري34817 -كامپيوتر (ليسانس)
 ها) (ليسانس)(كليه گرايش ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

كارشناس مسئول  10471
 آزمايشگاه

-شرقي آذربايجان
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -بناب

كارشناس مسئول  10472
 آزمايشگاه

-شرقي آذربايجان
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -تبريز

كارشناس مسئول  10473
 آزمايشگاه

-شرقي آذربايجان
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -ميانه

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10471 ،10472 ،10473 

 شرايط احراز تحصيلي:
 ازمايشگاهي (دكتري، دكتراي تخصصي): علوم 31651

-شرقي آذربايجان كارشناس هوشبري 10474
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -تبريز

 شرايط اختصاصي:
 هاي مقطع كارشناسي ارشد مشروط به دارا بودن مدرك كارشناسي در رشته هوشبري است.پذيرش رشته

 10474 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: تكنولوژي 31459 -: هوشبري (ليسانس)31443 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان (فوق ليسانس)22857 -پرستاري مراقبت هاي ويژه (فوق ليسانس) :22856

 گردش خون (فوق ليسانس)

-شرقي آذربايجان ماما 10475
 - - - - - - 1 زن 1 -اهر

 شرايط اختصاصي:
 مشروط به دارا بودن مدرك كارشناسي در رشته مامايي است.هاي مقطع كارشناسي ارشد پذيرش رشته
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 75صفحه 

 شرقي آذربايجانمديريت درمان استان  - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

-شرقي آذربايجان ماما 10476
 - - - - - - 1 زن 1 -تبريز

-شرقي آذربايجان ماما 10477
 - - - - - - 1 زن 1 -سراب

-شرقي آذربايجان ماما 10479
 - - - - - - 1 زن 1 مرند

-شرقي آذربايجان ماما 10480
 - - - - - - 1 زن 1 هشترود

  باشد:مي هاي زير يكسانشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10475 ،10476 ،10477 ،10479 ،10480 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : مشاوره در مامايي (فوق ليسانس)31106 -: مامايي (ليسانس، فوق ليسانس)30987

 
 غربي آذربايجانمديريت درمان استان  - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

-غربي آذربايجان پرستار 10481
 - - - - 2 زن/مرد - - 2 -اروميه

-غربي آذربايجان پرستار 10482
 - - - - - - 1 زن 1 -ماكو

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10481 ،10482 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : پرستاري (ليسانس، فوق ليسانس)30218

-غربي آذربايجان پزشك عمومي 10483
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -ماكو

-غربي آذربايجان پزشك عمومي 10484
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -مهاباد

-غربي آذربايجان پزشك عمومي 10485
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -نقده

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10483 ،10484 ،10485 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : پزشك عمومي (دكتري)30227

-غربي آذربايجان داروساز 10486
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -اروميه

-غربي آذربايجان داروساز 10487
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -خوي

  باشد:هاي زير يكسان ميتحصيلي شغل محلشرايط احراز 
10486 ،10487 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : داروسازي (دكتري، دكتراي تخصصي)30455
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 76صفحه 

 غربي آذربايجانمديريت درمان استان  - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

-غربي آذربايجان كارشناس اتاق عمل 10488
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -اروميه

-غربي آذربايجان كارشناس اتاق عمل 10489
 - - - - - - 1 زن 1 -مهاباد

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10488 ،10489 

 شرايط احراز تحصيلي:
 -: تكنولوژي گردش خون (فوق ليسانس)31459 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان (فوق ليسانس)22857 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه (فوق ليسانس)22856
 : تكنولوژي اتاق عمل (ليسانس، فوق ليسانس)33425

كارشناس ازمايشگاه  10490
 تشخيص طبي

-غربي ايجانآذرب
 - - 1 زن/مرد 2 زن/مرد 2 زن/مرد 5 -اروميه

كارشناس ازمايشگاه  10491
 تشخيص طبي

-غربي آذربايجان
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -بوكان

كارشناس ازمايشگاه  10492
 تشخيص طبي

-غربي آذربايجان
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -سلماس

كارشناس ازمايشگاه  10493
 تشخيص طبي

-غربي آذربايجان
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -مهاباد

كارشناس ازمايشگاه  10494
 تشخيص طبي

-غربي آذربايجان
 - - - - - - 1 زن 1 -نقده

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10490 ،10491 ،10492 ،10493 ،10494 

 شرايط احراز تحصيلي:
: بافت شناسي 30145 -: ايمني شناسي پزشكي (فوق ليسانس)30133 -: انگل شناسي پزشكي (فوق ليسانس)30124 -ليسانس): زيست فناوري پزشكي (فوق 22903

: قارچ شناسي پزشكي 30975 -: سم شناسي (فوق ليسانس)30636 -: ژنتيك انساني (فوق ليسانس)30615 -: بيوشيمي باليني (فوق ليسانس)30214 -(فوق ليسانس)
: 31659 -: علوم ازمايشگاهي (ليسانس)31651 -: ويروس شناسي پزشكي (فوق ليسانس)31445 -: ميكروب شناسي پزشكي (فوق ليسانس)31404 -(فوق ليسانس)

 خون شناسي ازمايشگاهي و بانك خون با گرايش هماتولوژي (فوق ليسانس)

-غربي آذربايجان كارشناس امور مالي 10495
 - - - - 2 زن/مرد - - 2 -اروميه

 10495 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: حسابداري دولتي 31883 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: حسابرسي (ليسانس، فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (ليسانس، فوق ليسانس)30408

: حسابداري مديريت 32428 -يريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس): مد31938 -: مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي (فوق ليسانس)31912 -(ليسانس)
 -: مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي (فوق ليسانس)32700 -: حسابداري مالي (ليسانس)32698 -: حسابداري امور مالي (ليسانس)32562 -(فوق ليسانس)

: مديريت كسب و كار 33353 -مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) :32996 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713
)MBA(فوق ليسانس) مالي كليه ي گرايش ها (فوق ليسانس)33895 -: مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي و اقتصادي (فوق ليسانس)33356 -) گرايش مالي :- 

: 34451 -: مديريت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس)34404 -: حسابداري مالياتي (ليسانس)33986 -: حسابداري بخش عمومي (فوق ليسانس)33985
: 34456 -: رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي (ليسانس)34455 -: رياضي گرايش رياضيات مالي (ليسانس)34454 -كارشناسي حرفه اي حسابداري (ليسانس)

 مديريت بازرگاني و بازاريابي بين المللي( مالي) (فوق ليسانس) MBA: 34520 -س)كارشناسي حرفه اي حسابداري سالمت (ليسان

كارشناس بهداشت  10496
 حرفه اي

-غربي آذربايجان
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -اروميه

 شرايط اختصاصي:
 اي و ايمني كار است.اي و يا بهداشت حرفهبهداشت حرفههاي كارشناس هاي مقطع كارشناسي ارشد مشروط به دارا بودن مدرك كارشناسي در رشتهپذيرش در رشته

 10496 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: آموزش بهداشت 34511 -: مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار (ليسانس)33897 -: ارگونومي (فوق ليسانس)30059 -: اموزش پزشكي (فوق ليسانس)30030

 اي (ليسانس، فوق ليسانس)حرفه: بهداشت 34583 -(فوق ليسانس)

-غربي آذربايجان كارشناس پرتوشناسي 10497
 1 زن/مرد 1 زن/مرد 1 زن/مرد 1 زن/مرد 4 -اروميه

 شرايط اختصاصي:
 تكنولوژي پرتوشناسي است. هاي مقطع كارشناسي ارشد مشروط به دارا بودن مدرك كارشناسي در رشتهپذيرش در رشته
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 غربي آذربايجانمديريت درمان استان  - هاي سازمان تامين اجتماعيمحلفهرست شغل ادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

 كارشناس پرتوشناسي 10498
-غربي آذربايجان
 -نقده

 - - - - - - 1 زن/مرد 1

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10497 ،10498 

 شرايط احراز تحصيلي:
: راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي 30492 -: تكنولوژي پرتوشناسي ( راديولوژِي) (ليسانس)30337 -: بيوفيزيك (فوق ليسانس)30216 -: اناتومي (فوق ليسانس)22874

: 31754 -ي (فوق ليسانس): نانوتكنولوژي پزشك31412 -: فيزيك پزشكي (فوق ليسانس)30965 -: علوم داروهاي پرتوزا (فوق ليسانس)30781 -(فوق ليسانس)
: فناوري تصويربرداري پزشكي 32249 -(فوق ليسانس) MRI: فناوري تصويربرداري پزشكي گرايش 32248 -مهندسي هسته اي گرايش پرتوپزشكي (فوق ليسانس)

 گرايش سي تي اسكن (فوق ليسانس)

كارشناس تجهيزات  10499
 پزشكي

-غربي آذربايجان
 - - - - - - 1 مرد 1 -اروميه

 شرايط اختصاصي:
 مهندسي پزشكي است. هاي مقطع كارشناسي ارشد مشروط به دارا بودن مدرك كارشناسي در رشتهپذيرش در رشته

 10499 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 

 : مهندسي پزشكي كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)34278

-غربي آذربايجان كارشناس هوشبري 10500
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -اروميه

-غربي آذربايجان كارشناس هوشبري 10501
 - - - - - - 1 زن 1 -مهاباد

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10500 ،10501 

 شرايط احراز تحصيلي:
: تكنولوژي 31459 -: هوشبري (ليسانس)31443 -ويژه نوزادان (فوق ليسانس) : پرستاري مراقبت هاي22857 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه (فوق ليسانس)22856

 گردش خون (فوق ليسانس)

-غربي آذربايجان ماما 10502
 - - - - - - 1 زن 1 -اروميه

-غربي آذربايجان ماما 10503
 - - - - - - 1 زن 1 -مياندواب

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10502 ،10503 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : مشاوره در مامايي (فوق ليسانس)31106 -: مامايي (ليسانس، فوق ليسانس)30987

 
 مديريت درمان استان اردبيل - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -خلخال-اردبيل پرستار 10504

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -گرمي-اردبيل پرستار 10505

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10504 ،10505 

 شرايط احراز تحصيلي:
 (ليسانس، فوق ليسانس): پرستاري 30218
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 مديريت درمان استان اردبيل - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

پزشك متخصص  10506
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -اردبيل-اردبيل پاتولوژي

 10506 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : متخصص پاتولوژي (دكتراي تخصصي)32282

پزشك متخصص  10507
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -اردبيل-اردبيل راديولوژي

 10507 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 تخصصي): متخصص راديولوژي (دكتراي 30493

پزشك متخصص زنان و  10508
 - - - - - - 1 زن 1-مشگين شهر-اردبيل زايمان

 10508 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : متخصص زنان وزايمان (دكتراي تخصصي)32267

 - - - - - - 2 زن/مرد 2 -خلخال-اردبيل داروساز 10509
 10509 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره

 : داروسازي (دكتري، دكتراي تخصصي)30455
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -خلخال-اردبيل دندانپزشك 10510
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -گرمي-اردبيل دندانپزشك 10511

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10510 ،10511 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : دكتري عمومي دندانپزشكي (دكتري)34664 -تخصصي): دندانپزشكي (دكتراي 30483

 - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 1 زن/مرد 3 -پارس اباد-اردبيل كارشناس اتاق عمل 10512
 10512 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره

 -: تكنولوژي گردش خون (فوق ليسانس)31459 -ليسانس): پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان (فوق 22857 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه (فوق ليسانس)22856
 : تكنولوژي اتاق عمل (ليسانس، فوق ليسانس)33425

كارشناس ازمايشگاه  10513
 - - - - 2 زن/مرد 1 زن/مرد 3 -پارس اباد-اردبيل تشخيص طبي

كارشناس ازمايشگاه  10514
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -گرمي-اردبيل تشخيص طبي

كارشناس ازمايشگاه  10515
 - - - - - - 1 زن/مرد 1-مشگين شهر-اردبيل تشخيص طبي

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10513 ،10514 ،10515 

 شرايط احراز تحصيلي:
: بافت شناسي 30145 -پزشكي (فوق ليسانس) : ايمني شناسي30133 -: انگل شناسي پزشكي (فوق ليسانس)30124 -: زيست فناوري پزشكي (فوق ليسانس)22903

: قارچ شناسي پزشكي 30975 -: سم شناسي (فوق ليسانس)30636 -: ژنتيك انساني (فوق ليسانس)30615 -: بيوشيمي باليني (فوق ليسانس)30214 -(فوق ليسانس)
: 31659 -: علوم ازمايشگاهي (ليسانس)31651 -(فوق ليسانس): ويروس شناسي پزشكي 31445 -: ميكروب شناسي پزشكي (فوق ليسانس)31404 -(فوق ليسانس)

 خون شناسي ازمايشگاهي و بانك خون با گرايش هماتولوژي (فوق ليسانس)

كارشناس بهداشت  10516
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -پارس اباد-اردبيل محيط

 شرايط اختصاصي:
 بودن مدرك كارشناسي در رشته مهندسي بهداشت محيط است.هاي مقطع كارشناسي ارشد مشروط به دارا پذيرش در رشته

 10516 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 -: بهسازي محيط (فوق ليسانس)22884 -: هيدروبيولوژي (فوق ليسانس)22881 -: بازيافت منابع اب (فوق ليسانس)22880 -: مديريت پسماند (فوق ليسانس)22879
: پدافند 22891 -: سم شناسي محيط (فوق ليسانس)22890 -: برنامه ريزي و مديريت محيط زيست (فوق ليسانس)22888 -(فوق ليسانس): معماري و امايش 22885

: اموزش 30028 -: الودگي محيط زيست (فوق ليسانس)30015 -: بهداشت پرتوها و مديريت سالمت (فوق ليسانس)22892 -غيرعامل در نظام سالمت (فوق ليسانس)
: 30137 -: اكولوژي انساني (فوق ليسانس)30129 -: اپيدميولوژي (فوق ليسانس)30043 -: اموزش محيط زيست (فوق ليسانس)30037 -شت (فوق ليسانس)بهدا

 -انس): محيط زيست (فوق ليس31003 -: سم شناسي (فوق ليسانس)30636 -: بيوتكنولوژي محيطي (فوق ليسانس)30209 -ايمني و محيط زيست (فوق ليسانس)
: مديريت محيط زيست (فوق 31075 -: مديريت سالمت ايمني و محيط زيست (فوق ليسانس)31056 -: مديريت خدمات بهداشتي و درماني (فوق ليسانس)31047

ي محيط زيست : مهندس31285 -: مهندسي بهداشت محيط (ليسانس، فوق ليسانس)31175 -: منابع طبيعي گرايش محيط زيست (فوق ليسانس)31145 -ليسانس)
: 33609 -: بهداشت و محيط زيست (فوق ليسانس)32559 -: اب شناسي هيدرولوژي (فوق ليسانس)32517 -: هيدروژيولوژي (فوق ليسانس)32086 -(فوق ليسانس)

: مهندسي 34432 -) (فوق ليسانس): علوم و صنايع غذايي (گرايش زيست فناوري مواد غذايي33975 -مهندسي تكنولوژي عمران گرايش اب و فاضالب (فوق ليسانس)
 : آموزش پزشكي (فوق ليسانس)34512 -عمران گرايش آب و فاضالب (فوق ليسانس)
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 مديريت درمان استان اردبيل - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

كارشناس پذيرش و  10517
 1 زن/مرد 1 زن/مرد - - 2 زن/مرد 4 -پارس اباد-اردبيل اطالعات

كارشناس پذيرش و  10518
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -گرمي-اردبيل اطالعات

كارشناس پذيرش و  10519
 - - - - - - 1 زن/مرد 1-مشگين شهر-اردبيل اطالعات

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10517 ،10518 ،10519 

 شرايط احراز تحصيلي:
: مديريت خدمات 31047 -: مدارك پزشكي (ليسانس، فوق ليسانس)31012 -: فناوري اطالعات سالمت (ليسانس)30929 -: انفورماتيك پزشكي (فوق ليسانس)30122

: مديريت فناوري 34902 -: كتابداري و اطالع رساني پزشكي (فوق ليسانس)31469 -: كتابداري در شاخه پزشكي (ليسانس)31468 -(فوق ليسانس)بهداشتي و درماني 
 اطالعات سالمت (فوق ليسانس)

 - - - - - - 2 زن/مرد 2 -پارس اباد-اردبيل كارشناس پرتوشناسي 10520

 10520 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي 30492 -: تكنولوژي پرتوشناسي ( راديولوژِي) (ليسانس)30337 -: بيوفيزيك (فوق ليسانس)30216 -: اناتومي (فوق ليسانس)22874

: 31754 -ي پزشكي (فوق ليسانس): نانوتكنولوژ31412 -: فيزيك پزشكي (فوق ليسانس)30965 -: علوم داروهاي پرتوزا (فوق ليسانس)30781 -(فوق ليسانس)
: فناوري تصويربرداري پزشكي 32249 -(فوق ليسانس) MRI: فناوري تصويربرداري پزشكي گرايش 32248 -مهندسي هسته اي گرايش پرتوپزشكي (فوق ليسانس)

 گرايش سي تي اسكن (فوق ليسانس)
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -پارس اباد-اردبيل كارشناس تغذيه 10521

 شرايط اختصاصي:
 هاي مقطع كارشناسي ارشد مشروط به دارا بودن مدرك كارشناسي در رشته علوم تغذيه است.پذيرش رشته

 10521 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: بيوشيمي (فوق 30213 -فوق ليسانس): بهداشت و ايمني مواد غذايي (30184 -: تغذيه باليني (فوق ليسانس)22919 -: علوم و صنايع غذايي (فوق ليسانس)22851

: مديريت خدمات بهداشتي و درماني (فوق 31047 -: علوم تغذيه (ليسانس، فوق ليسانس)30762 -: علوم بهداشتي در تغذيه (فوق ليسانس)30751 -ليسانس)
 (فوق ليسانس) : ميكروب شناسي مواد غذايي34031 -: كنترل مواد خوراكي و اشاميدني (فوق ليسانس)31482 -ليسانس)
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -پارس اباد-اردبيل كارشناس هوشبري 10522

 10522 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
تكنولوژي : 31459 -: هوشبري (ليسانس)31443 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان (فوق ليسانس)22857 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه (فوق ليسانس)22856

 گردش خون (فوق ليسانس)
 - - - - 3 زن - - 3 -پارس اباد-اردبيل ماما 10523

 10523 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : مشاوره در مامايي (فوق ليسانس)31106 -: مامايي (ليسانس، فوق ليسانس)30987

 
 مديريت درمان استان اصفهان - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت
 - - - - - - 1 زن 1 -اردستان-اصفهان پرستار 10524
 4 زن/مرد 5 زن/مرد 16 زن/مرد 43 زن/مرد 68 -اصفهان-اصفهان پرستار 10525

تيران و -اصفهان پرستار 10526
 - - - - 1 زن - - 1 -كرون

خميني -اصفهان پرستار 10527
نفر،  1(آقا: 2 زن/مرد 2 -شهر

 - - - - - -نفر) 1خانم: 

 1 زن/مرد 1 زن/مرد 9 زن/مرد 12 زن/مرد 23 -نجف اباد-اصفهان پرستار 10528
  باشد:زير يكسان ميهاي شرايط احراز تحصيلي شغل محل

10524 ،10525 ،10526 ،10527 ،10528 
 شرايط احراز تحصيلي:

 : پرستاري (ليسانس، فوق ليسانس)30218



 1401سال استخدامي سازمان تأمين اجتماعي نام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 80صفحه 

 مديريت درمان استان اصفهان - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -اردستان-اصفهان پزشك عمومي 10529

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -خوانسار-اصفهان پزشك عمومي 10530

 - - - - - - 1 زن/مرد 1-فريدونشهر-اصفهان پزشك عمومي 10531

 - - - - 1 زن/مرد - - 1 -گلپايگان-اصفهان پزشك عمومي 10532

 - - - - 1 زن/مرد - - 1 -مباركه-اصفهان پزشك عمومي 10533

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -ميمه-اصفهان پزشك عمومي 10534

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -نايين-اصفهان پزشك عمومي 10535

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10529 ،10530 ،10531 ،10532 ،10533 ،10534 ،10535 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : پزشك عمومي (دكتري)30227

 - - - - - - 1 زن/مرد 1-زرين شهر-اصفهانپزشك متخصص اطفال 10536

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -شهرضا-اصفهانپزشك متخصص اطفال 10537

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -گلپايگان-اصفهانپزشك متخصص اطفال 10538

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -مباركه-اصفهانپزشك متخصص اطفال 10539

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10536 ،10537 ،10538 ،10539 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : متخصص اطفال (دكتراي تخصصي)32283

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -شهرضا-اصفهانداخليپزشك متخصص  10540

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -گلپايگان-اصفهانپزشك متخصص داخلي 10541

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -مباركه-اصفهانپزشك متخصص داخلي 10542

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10540 ،10541 ،10542 

 تحصيلي:شرايط احراز 
 : متخصص داخلي (دكتراي تخصصي)30454

10543 
پزشك متخصص داخلي 

مغز و اعصاب 
 (نورولوژيست)

 - - - - - - 2 زن/مرد 2 -اصفهان-اصفهان

10544 
پزشك متخصص داخلي 

مغز و اعصاب 
 (نورولوژيست)

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -فالورجان-اصفهان

10545 
پزشك متخصص داخلي 

مغز و اعصاب 
 (نورولوژيست)

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -نجف اباد-اصفهان

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10543 ،10544 ،10545 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : متخصص مغز و اعصاب (دكتراي تخصصي)32257

پزشك متخصص  10546
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -اصفهان-اصفهان راديولوژي

پزشك متخصص  10547
 راديولوژي

خميني -اصفهان
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -شهر



 1401سال استخدامي سازمان تأمين اجتماعي نام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 81صفحه 

 مديريت درمان استان اصفهان - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

پزشك متخصص  10548
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -نجف اباد-اصفهان راديولوژي

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10546 ،10547 ،10548 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : متخصص راديولوژي (دكتراي تخصصي)30493

پزشك متخصص زنان و  10549
 زايمان

خميني -اصفهان
 - - - - - - 1 زن 1 -شهر

پزشك متخصص زنان و  10550
 - - - - - - 1 زن 1 -شهرضا-اصفهان زايمان

پزشك متخصص زنان و  10551
 - - - - - - 1 زن 1 -فالورجان-اصفهان زايمان

پزشك متخصص زنان و  10552
 - - - - - - 1 زن 1 -مباركه-اصفهان زايمان

  باشد:زير يكسان ميهاي شرايط احراز تحصيلي شغل محل
10549 ،10550 ،10551 ،10552 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : متخصص زنان وزايمان (دكتراي تخصصي)32267

پزشك متخصص قلب و  10553
 عروق

خميني -اصفهان
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -شهر

پزشك متخصص قلب و  10554
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -شهرضا-اصفهان عروق

متخصص قلب و پزشك  10555
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -فالورجان-اصفهان عروق

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10553 ،10554 ،10555 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : متخصص قلب و عروق (دكتراي تخصصي)32255

تيران و -اصفهان داروساز 10556
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 -كرون

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -فريدن-اصفهان داروساز 10557

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10556 ،10557 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : داروسازي (دكتري، دكتراي تخصصي)30455

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -اردستان-اصفهان دندانپزشك 10558

خميني -اصفهان دندانپزشك 10559
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 -شهر

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -خوانسار-اصفهان دندانپزشك 10560

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -رهنان-اصفهان دندانپزشك 10561

 - - - - - - 1 زن/مرد 1-زرين شهر-اصفهان دندانپزشك 10562

 - - - - - - 1 زن/مرد 1-فريدونشهر-اصفهان دندانپزشك 10563

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -گلپايگان-اصفهان دندانپزشك 10564
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 82صفحه 

 مديريت درمان استان اصفهان - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -مباركه-اصفهان دندانپزشك 10565

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -ميمه-اصفهان دندانپزشك 10566

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -نايين-اصفهان دندانپزشك 10567

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10558 ،10559 ،10560 ،10561 ،10562 ،10563 ،10564 ،10565 ،10566 ،10567 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : دكتري عمومي دندانپزشكي (دكتري)34664 -: دندانپزشكي (دكتراي تخصصي)30483

 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -اصفهان-اصفهان كارشناس اتاق عمل 10568

 - - 1 زن/مرد - - 1 زن/مرد 2 -نجف اباد-اصفهان كارشناس اتاق عمل 10569

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10568 ،10569 

 شرايط احراز تحصيلي:
 -: تكنولوژي گردش خون (فوق ليسانس)31459 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان (فوق ليسانس)22857 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه (فوق ليسانس)22856
 فوق ليسانس): تكنولوژي اتاق عمل (ليسانس، 33425

كارشناس ازمايشگاه  10570
نفر،  2(آقا: 3 زن/مرد 8 -اصفهان-اصفهان تشخيص طبي

نفر،  3(آقا: 4 زن/مردنفر) 1خانم: 
 - - 1 مردنفر) 1خانم: 

كارشناس ازمايشگاه  10571
 تشخيص طبي

تيران و -اصفهان
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -كرون

كارشناس ازمايشگاه  10572
نفر،  1(آقا: 2 زن/مرد 2 -شهرضا-اصفهان تشخيص طبي

 - - - - - -نفر) 1خانم: 

كارشناس ازمايشگاه  10573
 - - - - - - 1 مرد 1 -فالورجان-اصفهان تشخيص طبي

كارشناس ازمايشگاه  10574
 - - - - - - 1 زن/مرد 1-گز و برخوار-اصفهان تشخيص طبي

كارشناس ازمايشگاه  10575
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -گلپايگان-اصفهان تشخيص طبي

كارشناس ازمايشگاه  10576
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -نايين-اصفهان تشخيص طبي

كارشناس ازمايشگاه  10577
 - - - - 2 مرد 2 مرد 4 -نجف اباد-اصفهان تشخيص طبي

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10570 ،10571 ،10572 ،10573 ،10574 ،10575 ،10576 ،10577 

 شرايط احراز تحصيلي:
: بافت شناسي 30145 -: ايمني شناسي پزشكي (فوق ليسانس)30133 -: انگل شناسي پزشكي (فوق ليسانس)30124 -: زيست فناوري پزشكي (فوق ليسانس)22903

: قارچ شناسي پزشكي 30975 -: سم شناسي (فوق ليسانس)30636 -ژنتيك انساني (فوق ليسانس): 30615 -: بيوشيمي باليني (فوق ليسانس)30214 -(فوق ليسانس)
: 31659 -: علوم ازمايشگاهي (ليسانس)31651 -: ويروس شناسي پزشكي (فوق ليسانس)31445 -: ميكروب شناسي پزشكي (فوق ليسانس)31404 -(فوق ليسانس)

 ماتولوژي (فوق ليسانس)خون شناسي ازمايشگاهي و بانك خون با گرايش ه

10578 
كارشناس بينايي 

 سنجي
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -اصفهان-اصفهان

 10578 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : مديريت توانبخشي (فوق ليسانس)31039 -: بينايي سنجي (ليسانس)30203

10579 
كارشناس پذيرش و 

 اطالعات
 - - - - - - 2 زن/مرد 2 -اصفهان-اصفهان
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 83صفحه 

 مديريت درمان استان اصفهان - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

10580 
كارشناس پذيرش و 

 اطالعات
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -شهرضا-اصفهان

10581 
كارشناس پذيرش و 

 اطالعات
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -فالورجان-اصفهان

10582 
كارشناس پذيرش و 

 اطالعات
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -گلپايگان-اصفهان

10583 
كارشناس پذيرش و 

 اطالعات
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -نجف اباد-اصفهان

  باشد:هاي زير يكسان ميشغل محلشرايط احراز تحصيلي 
10579 ،10580 ،10581 ،10582 ،10583 

 شرايط احراز تحصيلي:
: مديريت خدمات 31047 -: مدارك پزشكي (ليسانس، فوق ليسانس)31012 -: فناوري اطالعات سالمت (ليسانس)30929 -: انفورماتيك پزشكي (فوق ليسانس)30122

: مديريت فناوري 34902 -: كتابداري و اطالع رساني پزشكي (فوق ليسانس)31469 -: كتابداري در شاخه پزشكي (ليسانس)31468 -بهداشتي و درماني (فوق ليسانس)
 اطالعات سالمت (فوق ليسانس)

 زن/مرد 4 -اصفهان-اصفهان كارشناس پرتوشناسي 10584
نفر،  3(آقا: 4

نفر) 1خانم: 
- - - - - - 

 كارشناس پرتوشناسي 10585
خميني -اصفهان

 -شهر
 - - - - - - 1 مرد 1

 زن/مرد 2 -فالورجان-اصفهان كارشناس پرتوشناسي 10586
نفر،  1(آقا: 2

نفر) 1خانم: 
- - - - - - 

 زن/مرد 7 -نجف اباد-اصفهان كارشناس پرتوشناسي 10587
نفر،  3(آقا: 4

نفر) 1خانم: 
 1 مرد 1 مرد 1 زن

  باشد:زير يكسان ميهاي شرايط احراز تحصيلي شغل محل
10584 ،10585 ،10586 ،10587 

 شرايط احراز تحصيلي:
: راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي 30492 -: تكنولوژي پرتوشناسي ( راديولوژِي) (ليسانس)30337 -: بيوفيزيك (فوق ليسانس)30216 -: اناتومي (فوق ليسانس)22874

: 31754 -ي (فوق ليسانس): نانوتكنولوژي پزشك31412 -: فيزيك پزشكي (فوق ليسانس)30965 -: علوم داروهاي پرتوزا (فوق ليسانس)30781 -(فوق ليسانس)
: فناوري تصويربرداري پزشكي 32249 -(فوق ليسانس) MRI: فناوري تصويربرداري پزشكي گرايش 32248 -مهندسي هسته اي گرايش پرتوپزشكي (فوق ليسانس)

 گرايش سي تي اسكن (فوق ليسانس)

10588 
كارشناس توانبخشي 
 فيزيكي (فيزيوتراپي)

 - - - - - - 1 زن 1 -اصفهان-اصفهان

 شرايط اختصاصي:
 هاي مقطع كارشناسي ارشد مشروط به دارا بودن مدرك كارشناسي در رشته فيزيوتراپي است.پذيرش رشته

10589 
كارشناس توانبخشي 
 فيزيكي (فيزيوتراپي)

 - - - - - - 1 زن 1 -نجف اباد-اصفهان

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10588 ،10589 

 شرايط احراز تحصيلي:
: فيزيوتراپي 30956 -: فيزيوتراپي (ليسانس، فوق ليسانس)30955 -: ارگونومي (فوق ليسانس)30059 -: اسيب هاي ورزشي و حركات اصالحي (فوق ليسانس)22926

 : مديريت توانبخشي (فوق ليسانس)31039 -ورزش (فوق ليسانس)
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 84صفحه 

 مديريت درمان استان اصفهان - ن اجتماعيهاي سازمان تاميفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

10590 
كارشناس فناوري 

 اطالعات
 - - - - - - 1 مرد 1 -اردستان-اصفهان

10591 
كارشناس فناوري 

 اطالعات
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -اصفهان-اصفهان

10592 
كارشناس فناوري 

 اطالعات
 - - - - 1 مرد - - 1-زرين شهر-اصفهان

10593 
كارشناس فناوري 

 اطالعات
 - - - - - - 1 مرد 1 -ميمه-اصفهان

10594 
كارشناس فناوري 

 اطالعات
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -نجف اباد-اصفهان

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10590 ،10591 ،10592 ،10593 ،10594 

 شرايط احراز تحصيلي:
: 31135 -: فناوري اطالعات و ارتباطات (ليسانس)30930 -: فناوري اطالعات سالمت (فوق ليسانس)30929 -: مديريت فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)22935

: مهندسي 31351 -: مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري (فوق ليسانس)31348 -تم هاي كامپيوتري (ليسانس، فوق ليسانس)معماري سيس
العات : مهندسي فناوري اط31917 -: مهندسي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)31766 -كامپيوتر كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)

: معماري 33580 -: علوم كامپيوتر (فوق ليسانس)32173 -: مديريت فناوري اطالعات كليه گرايش ها (فوق ليسانس)32009 -گرايش تجارت الكترونيكي (ليسانس)
اوري اطالعات و امنيت (فوق : مهندسي فن33737 -سخت افزار (ليسانس)-: كامپيوتر33583 -: سخت افزار كامپيوتر (ليسانس)33581 -كامپيوتر (فوق ليسانس)

: مهندسي فناوري 34033 -: مهندسي تكنولوژي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس)34032 -: علوم كامپيوتر كليه ي گرايشها (فوق ليسانس)33888 -ليسانس)
: كارشناسي تكنولوژي كامپيوتر 34453 -ليسانس) : مهندسي فناوري اطالعات و مديريت (فوق34364 -سيستم هاي سخت افزاري فناوري اطالعات (ليسانس)

: 34604 -(كليه گرايش ها) (فوق ليسانس) IT: مهندسي فناوري اطالعات 34591 -: مهندسي تكنولوژي سيستمهاي سخت افزاري رايانه (ليسانس)34556 -(ليسانس)
: مهندسي تكنولوژي سخت افزار 34785 -وري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس): مهندسي فنا34637 -(ليسانس) ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

: 34904 -: مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك (فوق ليسانس)34878 -سيستم هاي سخت افزاري رايانه (ليسانس) : مهندسي فناوري34817 -كامپيوتر (ليسانس)
 ها) (ليسانس)ليه گرايش(ك ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

 - - 1 زن/مرد 2 زن/مرد 2 زن/مرد 5 -اصفهان-اصفهان كارشناس هوشبري 10595

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -نجف اباد-اصفهان كارشناس هوشبري 10596

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10595 ،10596 

 شرايط احراز تحصيلي:
: تكنولوژي 31459 -: هوشبري (ليسانس)31443 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان (فوق ليسانس)22857 -مراقبت هاي ويژه (فوق ليسانس): پرستاري 22856

 گردش خون (فوق ليسانس)

 - - 1 زن 8 زن 4 زن 13 -اصفهان-اصفهان ماما 10597

 - - - - - - 1 زن 1-زرين شهر-اصفهان ماما 10598

 ماما 10599
شاهين -اصفهان

 -شهر
 - - - - - - 1 زن 1

 - - - - - - 1 زن 1 -نايين-اصفهان ماما 10600

 - - - - 2 زن 1 زن 3 -نجف اباد-اصفهان ماما 10601

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10597 ،10598 ،10599 ،10600 ،10601 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : مشاوره در مامايي (فوق ليسانس)31106 -(ليسانس، فوق ليسانس): مامايي 30987



 1401سال استخدامي سازمان تأمين اجتماعي نام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 85صفحه 

 مديريت درمان استان ايالم - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت
 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 -ايالم-ايالم پرستار 10602

 10602 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : پرستاري (ليسانس، فوق ليسانس)30218

كارشناس پذيرش و  10603
 - - - - - - 2 زن/مرد 2 -ايالم-ايالم اطالعات

 10603 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: مديريت خدمات 31047 -: مدارك پزشكي (ليسانس، فوق ليسانس)31012 -: فناوري اطالعات سالمت (ليسانس)30929 -پزشكي (فوق ليسانس): انفورماتيك 30122

اوري : مديريت فن34902 -: كتابداري و اطالع رساني پزشكي (فوق ليسانس)31469 -: كتابداري در شاخه پزشكي (ليسانس)31468 -بهداشتي و درماني (فوق ليسانس)
 اطالعات سالمت (فوق ليسانس)

كارشناس تجهيزات  10604
 - - - - - - 1 مرد 1 -ايالم-ايالم پزشكي

 10604 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : مهندسي پزشكي كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)34278

كارشناس فناوري  10605
 - - - - 1 مرد 2 مرد 3 -ايالم-ايالم اطالعات

 10605 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: 31135 -: فناوري اطالعات و ارتباطات (ليسانس)30930 -: فناوري اطالعات سالمت (فوق ليسانس)30929 -: مديريت فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)22935

: مهندسي 31351 -س): مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري (فوق ليسان31348 -معماري سيستم هاي كامپيوتري (ليسانس، فوق ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات 31917 -: مهندسي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)31766 -كامپيوتر كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)

: معماري 33580 -وم كامپيوتر (فوق ليسانس): عل32173 -: مديريت فناوري اطالعات كليه گرايش ها (فوق ليسانس)32009 -گرايش تجارت الكترونيكي (ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات و امنيت (فوق 33737 -سخت افزار (ليسانس)-: كامپيوتر33583 -: سخت افزار كامپيوتر (ليسانس)33581 -كامپيوتر (فوق ليسانس)

: مهندسي فناوري 34033 -ژي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس): مهندسي تكنولو34032 -: علوم كامپيوتر كليه ي گرايشها (فوق ليسانس)33888 -ليسانس)
: كارشناسي تكنولوژي كامپيوتر 34453 -: مهندسي فناوري اطالعات و مديريت (فوق ليسانس)34364 -سيستم هاي سخت افزاري فناوري اطالعات (ليسانس)

: 34604 -(كليه گرايش ها) (فوق ليسانس) IT: مهندسي فناوري اطالعات 34591 -ليسانس): مهندسي تكنولوژي سيستمهاي سخت افزاري رايانه (34556 -(ليسانس)
: مهندسي تكنولوژي سخت افزار 34785 -: مهندسي فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)34637 -(ليسانس) ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

: 34904 -: مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك (فوق ليسانس)34878 -سيستم هاي سخت افزاري رايانه (ليسانس) : مهندسي فناوري34817 -كامپيوتر (ليسانس)
 ها) (ليسانس)(كليه گرايش ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

 
 مديريت درمان استان بوشهر - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

 - - - - 3 زن 1 زن 4 -بوشهر-بوشهر پرستار 10606

 10606 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : پرستاري (ليسانس، فوق ليسانس)30218

ازمايشگاه كارشناس  10607
 1 زن/مرد 1 زن/مرد 1 زن/مرد 1 زن/مرد 4 -برازجان-بوشهر تشخيص طبي

كارشناس ازمايشگاه  10608
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -جم-بوشهر تشخيص طبي

كارشناس ازمايشگاه  10609
 - - - - - - 1 مرد 1 -كنگان-بوشهر تشخيص طبي

  باشد:ميهاي زير يكسان شرايط احراز تحصيلي شغل محل
10607 ،10608 ،10609 

 شرايط احراز تحصيلي:
: بافت شناسي 30145 -: ايمني شناسي پزشكي (فوق ليسانس)30133 -: انگل شناسي پزشكي (فوق ليسانس)30124 -: زيست فناوري پزشكي (فوق ليسانس)22903

: قارچ شناسي پزشكي 30975 -: سم شناسي (فوق ليسانس)30636 -وق ليسانس): ژنتيك انساني (ف30615 -: بيوشيمي باليني (فوق ليسانس)30214 -(فوق ليسانس)
: 31659 -: علوم ازمايشگاهي (ليسانس)31651 -: ويروس شناسي پزشكي (فوق ليسانس)31445 -: ميكروب شناسي پزشكي (فوق ليسانس)31404 -(فوق ليسانس)

 يسانس)خون شناسي ازمايشگاهي و بانك خون با گرايش هماتولوژي (فوق ل



 1401سال استخدامي سازمان تأمين اجتماعي نام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 86صفحه 

 مديريت درمان استان بوشهر - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

كارشناس پذيرش و  10610
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -برازجان-بوشهر اطالعات

كارشناس پذيرش و  10611
 - - - - - - 2 زن/مرد 2 -بوشهر-بوشهر اطالعات

كارشناس پذيرش و  10612
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -ديلم-بوشهر اطالعات

كارشناس پذيرش و  10613
 - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 1 زن/مرد 3 -گناوه-بوشهر اطالعات

  باشد:هاي زير يكسان ميشغل محلشرايط احراز تحصيلي 
10610 ،10611 ،10612 ،10613 

 شرايط احراز تحصيلي:
: مديريت خدمات 31047 -: مدارك پزشكي (ليسانس، فوق ليسانس)31012 -: فناوري اطالعات سالمت (ليسانس)30929 -: انفورماتيك پزشكي (فوق ليسانس)30122

: مديريت فناوري 34902 -: كتابداري و اطالع رساني پزشكي (فوق ليسانس)31469 -ابداري در شاخه پزشكي (ليسانس): كت31468 -بهداشتي و درماني (فوق ليسانس)
 اطالعات سالمت (فوق ليسانس)

 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -برازجان-بوشهر كارشناس پرتوشناسي 10614

 - - - - - - 1 زن 1 -كنگان-بوشهر كارشناس پرتوشناسي 10615

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10614 ،10615 

 شرايط احراز تحصيلي:
: راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي 30492 -: تكنولوژي پرتوشناسي ( راديولوژِي) (ليسانس)30337 -: بيوفيزيك (فوق ليسانس)30216 -: اناتومي (فوق ليسانس)22874

: 31754 -: نانوتكنولوژي پزشكي (فوق ليسانس)31412 -: فيزيك پزشكي (فوق ليسانس)30965 -روهاي پرتوزا (فوق ليسانس): علوم دا30781 -(فوق ليسانس)
: فناوري تصويربرداري پزشكي 32249 -(فوق ليسانس) MRI: فناوري تصويربرداري پزشكي گرايش 32248 -مهندسي هسته اي گرايش پرتوپزشكي (فوق ليسانس)

 (فوق ليسانس) گرايش سي تي اسكن

كارشناس تجهيزات  10616
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -برازجان-بوشهر پزشكي

 10616 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : مهندسي پزشكي كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)34278

كارشناس فناوري  10617
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -بوشهر-بوشهر اطالعات

كارشناس فناوري  10618
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -جم-بوشهر اطالعات

كارشناس فناوري  10619
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -دير-بوشهر اطالعات

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10617 ،10618 ،10619 

 شرايط احراز تحصيلي:
: 31135 -: فناوري اطالعات و ارتباطات (ليسانس)30930 -: فناوري اطالعات سالمت (فوق ليسانس)30929 -: مديريت فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)22935

: مهندسي 31351 -س): مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري (فوق ليسان31348 -معماري سيستم هاي كامپيوتري (ليسانس، فوق ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات 31917 -: مهندسي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)31766 -كامپيوتر كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)

: معماري 33580 -وم كامپيوتر (فوق ليسانس): عل32173 -: مديريت فناوري اطالعات كليه گرايش ها (فوق ليسانس)32009 -گرايش تجارت الكترونيكي (ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات و امنيت (فوق 33737 -سخت افزار (ليسانس)-: كامپيوتر33583 -: سخت افزار كامپيوتر (ليسانس)33581 -كامپيوتر (فوق ليسانس)

: مهندسي فناوري 34033 -ژي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس): مهندسي تكنولو34032 -: علوم كامپيوتر كليه ي گرايشها (فوق ليسانس)33888 -ليسانس)
: كارشناسي تكنولوژي كامپيوتر 34453 -: مهندسي فناوري اطالعات و مديريت (فوق ليسانس)34364 -سيستم هاي سخت افزاري فناوري اطالعات (ليسانس)

: 34604 -(كليه گرايش ها) (فوق ليسانس) IT: مهندسي فناوري اطالعات 34591 -ليسانس): مهندسي تكنولوژي سيستمهاي سخت افزاري رايانه (34556 -(ليسانس)
: مهندسي تكنولوژي سخت افزار 34785 -: مهندسي فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)34637 -(ليسانس) ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

: 34904 -: مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك (فوق ليسانس)34878 -سيستم هاي سخت افزاري رايانه (ليسانس) : مهندسي فناوري34817 -كامپيوتر (ليسانس)
 ها) (ليسانس)(كليه گرايش ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 
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 مديريت درمان استان بوشهر - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل لمح

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -بوشهر-بوشهر كارشناس هوشبري 10620

 10620 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: تكنولوژي 31459 -: هوشبري (ليسانس)31443 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان (فوق ليسانس)22857 -ليسانس) : پرستاري مراقبت هاي ويژه (فوق22856

 گردش خون (فوق ليسانس)

 - - - - - - 1 زن 1 -برازجان-بوشهر ماما 10621

 - - - - - - 1 زن 1 -بوشهر-بوشهر ماما 10622

 - - - - - - 1 زن 1 -جم-بوشهر ماما 10623

 - - - - - - 1 زن 1 -دير-بوشهر ماما 10624

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10621 ،10622 ،10623 ،10624 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : مشاوره در مامايي (فوق ليسانس)31106 -: مامايي (ليسانس، فوق ليسانس)30987

 
 مديريت درمان استان چهارمحال وبختياري - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

چهارمحال و  پرستار 10625
 - - - - - - 1 مرد 1 -بروجن-بختياري

چهارمحال و  پرستار 10626
 1 مرد 1 مرد 2 زن 6 مرد 10 -شهركرد-بختياري

چهارمحال و  پرستار 10627
نفر،  1(آقا: 2 زن/مرد 2 -فارسان-بختياري

 - - - - - -نفر) 1خانم: 

چهارمحال و  پرستار 10628
 - - - - - - 1 مرد 1 -لردگان-بختياري

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10625 ،10626 ،10627 ،10628 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : پرستاري (ليسانس، فوق ليسانس)30218

چهارمحال و  دندانپزشك 10629
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -شهركرد-بختياري

 10629 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 (دكتري): دكتري عمومي دندانپزشكي 34664 -: دندانپزشكي (دكتراي تخصصي)30483

كارشناس ازمايشگاه  10630
 تشخيص طبي

چهارمحال و 
 - - - - 1 زن 1 مرد 2 -فارسان-بختياري

 10630 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
بافت شناسي : 30145 -: ايمني شناسي پزشكي (فوق ليسانس)30133 -: انگل شناسي پزشكي (فوق ليسانس)30124 -: زيست فناوري پزشكي (فوق ليسانس)22903

: قارچ شناسي پزشكي 30975 -: سم شناسي (فوق ليسانس)30636 -: ژنتيك انساني (فوق ليسانس)30615 -: بيوشيمي باليني (فوق ليسانس)30214 -(فوق ليسانس)
: 31659 -مايشگاهي (ليسانس): علوم از31651 -: ويروس شناسي پزشكي (فوق ليسانس)31445 -: ميكروب شناسي پزشكي (فوق ليسانس)31404 -(فوق ليسانس)

 خون شناسي ازمايشگاهي و بانك خون با گرايش هماتولوژي (فوق ليسانس)

10631 
كارشناس پذيرش و 

 اطالعات
چهارمحال و 

 -بروجن-بختياري
 - - - - - - 2 زن/مرد 2
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 مديريت درمان استان چهارمحال وبختياري - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

كارشناس پذيرش و  10632
 اطالعات

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

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10631 ،10632 

 شرايط احراز تحصيلي:
: مديريت خدمات 31047 -: مدارك پزشكي (ليسانس، فوق ليسانس)31012 -: فناوري اطالعات سالمت (ليسانس)30929 -: انفورماتيك پزشكي (فوق ليسانس)30122

: مديريت فناوري 34902 -ري و اطالع رساني پزشكي (فوق ليسانس): كتابدا31469 -: كتابداري در شاخه پزشكي (ليسانس)31468 -بهداشتي و درماني (فوق ليسانس)
 اطالعات سالمت (فوق ليسانس)

چهارمحال و  كارشناس پرتوشناسي 10633
 - - - - - - 1 مرد 1 -بروجن-بختياري

چهارمحال و  كارشناس پرتوشناسي 10634
نفر،  1(آقا: 2 زن/مرد 1 مرد 3 -شهركرد-بختياري

 - - - -نفر) 1خانم: 

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10633 ،10634 

 شرايط احراز تحصيلي:
: راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي 30492 -: تكنولوژي پرتوشناسي ( راديولوژِي) (ليسانس)30337 -: بيوفيزيك (فوق ليسانس)30216 -: اناتومي (فوق ليسانس)22874

: 31754 -ي (فوق ليسانس): نانوتكنولوژي پزشك31412 -: فيزيك پزشكي (فوق ليسانس)30965 -: علوم داروهاي پرتوزا (فوق ليسانس)30781 -(فوق ليسانس)
: فناوري تصويربرداري پزشكي 32249 -(فوق ليسانس) MRI: فناوري تصويربرداري پزشكي گرايش 32248 -مهندسي هسته اي گرايش پرتوپزشكي (فوق ليسانس)

 گرايش سي تي اسكن (فوق ليسانس)

 
 ضويمديريت درمان استان خراسان ر - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

-خراسان رضوي پرستار 10635
 - - - - - - 1 زن 1 -چناران

-خراسان رضوي پرستار 10636
 - - - - - - 1 مرد 1 -سرخس

-رضويخراسان  پرستار 10637
 2 زن/مرد 3 زن/مرد 12 زن/مرد 9 زن/مرد 26 -مشهد

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10635 ،10636 ،10637 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : پرستاري (ليسانس، فوق ليسانس)30218

-خراسان رضوي پزشك عمومي 10638
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -قوچان

-خراسان رضوي پزشك عمومي 10639
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -نيشابور

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10638 ،10639 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : پزشك عمومي (دكتري)30227

پزشك متخصص  10640
 بيهوشي

تربت -خراسان رضوي
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -حيدريه

 10640 يشماره شرايط احراز تحصيلي شغل محل
 : متخصص بيهوشي (دكتراي تخصصي)32339
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 مديريت درمان استان خراسان رضوي - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

تربت -خراسان رضويپزشك متخصص داخلي 10641
 - - - - - - 2 زن/مرد 2 -حيدريه

-خراسان رضويپزشك متخصص داخلي 10642
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -كاشمر

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10641 ،10642 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : متخصص داخلي (دكتراي تخصصي)30454

پزشك متخصص  10643
 راديولوژي

-خراسان رضوي
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -مشهد

 10643 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : متخصص راديولوژي (دكتراي تخصصي)30493

پزشك متخصص زنان و  10644
 زايمان

تربت -خراسان رضوي
 - - - - - - 2 زن/مرد 2 -حيدريه

 10644 يشماره شرايط احراز تحصيلي شغل محل
 : متخصص زنان وزايمان (دكتراي تخصصي)32267

پزشك متخصص قلب و  10645
 عروق

-خراسان رضوي
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -مشهد

 10645 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : متخصص قلب و عروق (دكتراي تخصصي)32255

-خراسان رضوي دندانپزشك 10646
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -تايباد

-خراسان رضوي دندانپزشك 10647
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -چناران

-خراسان رضوي دندانپزشك 10648
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -سرخس

-خراسان رضوي دندانپزشك 10649
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -فريمان

-خراسان رضوي دندانپزشك 10650
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -قوچان

  باشد:هاي زير يكسان مياحراز تحصيلي شغل محلشرايط 
10646 ،10647 ،10648 ،10649 ،10650 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : دكتري عمومي دندانپزشكي (دكتري)34664 -: دندانپزشكي (دكتراي تخصصي)30483

 كارشناس اتاق عمل 10651
تربت -خراسان رضوي
 -حيدريه

 - - - - 1 مرد 1 مرد 2

 اتاق عمل كارشناس 10652
-خراسان رضوي

 -مشهد
 زن/مرد 4

نفر،  1(آقا: 2
نفر) 1خانم: 

 زن/مرد
نفر،  1(آقا: 2

نفر) 1خانم: 
- - - - 

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10651 ،10652 

 شرايط احراز تحصيلي:
 -: تكنولوژي گردش خون (فوق ليسانس)31459 -مراقبت هاي ويژه نوزادان (فوق ليسانس): پرستاري 22857 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه (فوق ليسانس)22856
 : تكنولوژي اتاق عمل (ليسانس، فوق ليسانس)33425
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 90صفحه 

 مديريت درمان استان خراسان رضوي - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

كارشناس ازمايشگاه  10653
 تشخيص طبي

تربت -خراسان رضوي
 - - - - 1 زن 1 مرد 2 -جام

كارشناس ازمايشگاه  10654
 تشخيص طبي

تربت -خراسان رضوي
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -حيدريه

ازمايشگاه كارشناس  10655
 تشخيص طبي

-خراسان رضوي
 - - - - - - 1 زن 1 -سرخس

كارشناس ازمايشگاه  10656
 تشخيص طبي

-خراسان رضوي
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -گناباد

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10653 ،10654 ،10655 ،10656 

 شرايط احراز تحصيلي:
: بافت شناسي 30145 -: ايمني شناسي پزشكي (فوق ليسانس)30133 -: انگل شناسي پزشكي (فوق ليسانس)30124 -پزشكي (فوق ليسانس): زيست فناوري 22903

: قارچ شناسي پزشكي 30975 -: سم شناسي (فوق ليسانس)30636 -: ژنتيك انساني (فوق ليسانس)30615 -: بيوشيمي باليني (فوق ليسانس)30214 -(فوق ليسانس)
: 31659 -: علوم ازمايشگاهي (ليسانس)31651 -: ويروس شناسي پزشكي (فوق ليسانس)31445 -: ميكروب شناسي پزشكي (فوق ليسانس)31404 -ق ليسانس)(فو

 خون شناسي ازمايشگاهي و بانك خون با گرايش هماتولوژي (فوق ليسانس)

تربت -خراسان رضوي كارشناس امور مالي 10657
 - - - - - - 1 مرد 1 -حيدريه

-خراسان رضوي كارشناس امور مالي 10658
 - - - - - - 1 مرد 1 -خواف

-خراسان رضوي كارشناس امور مالي 10659
 - - - - - - 1 مرد 1 -سرخس

-خراسان رضوي كارشناس امور مالي 10660
 - - - - - - 1 مرد 1 -فريمان

-خراسان رضوي كارشناس امور مالي 10661
 - - - - - - 1 مرد 1 -كاشمر

-خراسان رضوي كارشناس امور مالي 10662
 - - - - - - 1 مرد 1 -گناباد

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10657 ،10658 ،10659 ،10660 ،10661 ،10662 

 شرايط احراز تحصيلي:
: حسابداري دولتي 31883 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: حسابرسي (ليسانس، فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (ليسانس، فوق ليسانس)30408

: حسابداري مديريت 32428 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -: مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي (فوق ليسانس)31912 -(ليسانس)
 -: مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي (فوق ليسانس)32700 -: حسابداري مالي (ليسانس)32698 -: حسابداري امور مالي (ليسانس)32562 -(فوق ليسانس)

: مديريت كسب و كار 33353 -يسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي (فوق ل32996 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713
)MBA(فوق ليسانس) مالي كليه ي گرايش ها (فوق ليسانس)33895 -: مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي و اقتصادي (فوق ليسانس)33356 -) گرايش مالي :- 

: 34451 -ت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس): مديري34404 -: حسابداري مالياتي (ليسانس)33986 -: حسابداري بخش عمومي (فوق ليسانس)33985
: 34456 -: رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي (ليسانس)34455 -: رياضي گرايش رياضيات مالي (ليسانس)34454 -كارشناسي حرفه اي حسابداري (ليسانس)

 ي بين المللي( مالي) (فوق ليسانس)مديريت بازرگاني و بازارياب MBA: 34520 -كارشناسي حرفه اي حسابداري سالمت (ليسانس)

كارشناس بهداشت  10663
 محيط

-خراسان رضوي
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -مشهد

 10663 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 -بهسازي محيط (فوق ليسانس) :22884 -: هيدروبيولوژي (فوق ليسانس)22881 -: بازيافت منابع اب (فوق ليسانس)22880 -: مديريت پسماند (فوق ليسانس)22879
: پدافند 22891 -: سم شناسي محيط (فوق ليسانس)22890 -: برنامه ريزي و مديريت محيط زيست (فوق ليسانس)22888 -: معماري و امايش (فوق ليسانس)22885

: اموزش 30028 -الودگي محيط زيست (فوق ليسانس) :30015 -: بهداشت پرتوها و مديريت سالمت (فوق ليسانس)22892 -غيرعامل در نظام سالمت (فوق ليسانس)
: 30137 -: اكولوژي انساني (فوق ليسانس)30129 -: اپيدميولوژي (فوق ليسانس)30043 -: اموزش محيط زيست (فوق ليسانس)30037 -بهداشت (فوق ليسانس)

 -: محيط زيست (فوق ليسانس)31003 -سم شناسي (فوق ليسانس) :30636 -: بيوتكنولوژي محيطي (فوق ليسانس)30209 -ايمني و محيط زيست (فوق ليسانس)
: مديريت محيط زيست (فوق 31075 -: مديريت سالمت ايمني و محيط زيست (فوق ليسانس)31056 -: مديريت خدمات بهداشتي و درماني (فوق ليسانس)31047

: مهندسي محيط زيست 31285 -سي بهداشت محيط (ليسانس، فوق ليسانس): مهند31175 -: منابع طبيعي گرايش محيط زيست (فوق ليسانس)31145 -ليسانس)
: 33609 -: بهداشت و محيط زيست (فوق ليسانس)32559 -: اب شناسي هيدرولوژي (فوق ليسانس)32517 -: هيدروژيولوژي (فوق ليسانس)32086 -(فوق ليسانس)

: مهندسي 34432 -علوم و صنايع غذايي (گرايش زيست فناوري مواد غذايي) (فوق ليسانس) :33975 -مهندسي تكنولوژي عمران گرايش اب و فاضالب (فوق ليسانس)
 : آموزش پزشكي (فوق ليسانس)34512 -عمران گرايش آب و فاضالب (فوق ليسانس)
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 مديريت درمان استان خراسان رضوي - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

كارشناس پذيرش و  10664
 اطالعات

-خراسان رضوي
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -تايباد

كارشناس پذيرش و  10665
 اطالعات

تربت -خراسان رضوي
 - - 1 زن/مرد - - 1 زن/مرد 2 -حيدريه

كارشناس پذيرش و  10666
 اطالعات

-خراسان رضوي
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -سبزوار

كارشناس پذيرش و  10667
 اطالعات

-خراسان رضوي
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -فريمان

كارشناس پذيرش و  10668
 اطالعات

-خراسان رضوي
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -قوچان

كارشناس پذيرش و  10669
 اطالعات

-خراسان رضوي
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -گناباد

كارشناس پذيرش و  10670
 اطالعات

-خراسان رضوي
نفر،  1(آقا: 2 زن/مرد 2 -مشهد

 - - - - - -نفر) 1خانم: 

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10664 ،10665 ،10666 ،10667 ،10668 ،10669 ،10670 

 تحصيلي:شرايط احراز 
: مديريت خدمات 31047 -: مدارك پزشكي (ليسانس، فوق ليسانس)31012 -: فناوري اطالعات سالمت (ليسانس)30929 -: انفورماتيك پزشكي (فوق ليسانس)30122

: مديريت فناوري 34902 -ليسانس) : كتابداري و اطالع رساني پزشكي (فوق31469 -: كتابداري در شاخه پزشكي (ليسانس)31468 -بهداشتي و درماني (فوق ليسانس)
 اطالعات سالمت (فوق ليسانس)

-خراسان رضوي كارشناس پرتوشناسي 10671
 1 زن/مرد - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 3 -مشهد

-خراسان رضوي كارشناس پرتوشناسي 10672
 - - - - - - 1 زن 1 -نيشابور

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10671 ،10672 

 شرايط احراز تحصيلي:
: راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي 30492 -: تكنولوژي پرتوشناسي ( راديولوژِي) (ليسانس)30337 -: بيوفيزيك (فوق ليسانس)30216 -: اناتومي (فوق ليسانس)22874

: 31754 -ي (فوق ليسانس): نانوتكنولوژي پزشك31412 -: فيزيك پزشكي (فوق ليسانس)30965 -: علوم داروهاي پرتوزا (فوق ليسانس)30781 -(فوق ليسانس)
: فناوري تصويربرداري پزشكي 32249 -(فوق ليسانس) MRI: فناوري تصويربرداري پزشكي گرايش 32248 -مهندسي هسته اي گرايش پرتوپزشكي (فوق ليسانس)

 گرايش سي تي اسكن (فوق ليسانس)

-خراسان رضوي كارشناس تغذيه 10673
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -مشهد

 10673 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: بيوشيمي (فوق 30213 -: بهداشت و ايمني مواد غذايي (فوق ليسانس)30184 -: تغذيه باليني (فوق ليسانس)22919 -: علوم و صنايع غذايي (فوق ليسانس)22851

: مديريت خدمات بهداشتي و درماني (فوق 31047 -انس، فوق ليسانس): علوم تغذيه (ليس30762 -: علوم بهداشتي در تغذيه (فوق ليسانس)30751 -ليسانس)
 : ميكروب شناسي مواد غذايي (فوق ليسانس)34031 -: كنترل مواد خوراكي و اشاميدني (فوق ليسانس)31482 -ليسانس)

كارشناس توانبخشي  10674
 فيزيكي (فيزيوتراپي)

تربت -خراسان رضوي
 - - - - - - 1 زن 1 -حيدريه

كارشناس توانبخشي  10675
 فيزيكي (فيزيوتراپي)

-خراسان رضوي
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -مشهد

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10674 ،10675 

 شرايط احراز تحصيلي:
: فيزيوتراپي 30956 -: فيزيوتراپي (ليسانس، فوق ليسانس)30955 -: ارگونومي (فوق ليسانس)30059 -: اسيب هاي ورزشي و حركات اصالحي (فوق ليسانس)22926

 : مديريت توانبخشي (فوق ليسانس)31039 -ورزش (فوق ليسانس)
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 مديريت درمان استان خراسان رضوي - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

تربت -خراسان رضوي كارشناس هوشبري 10676
 - - - - 2 مرد 2 مرد 4 -حيدريه

-خراسان رضوي كارشناس هوشبري 10677
 - - - - - - 1 مرد 1 -مشهد

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10676 ،10677 

 شرايط احراز تحصيلي:
: تكنولوژي 31459 -: هوشبري (ليسانس)31443 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان (فوق ليسانس)22857 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه (فوق ليسانس)22856

 گردش خون (فوق ليسانس)

 
 مديريت درمان استان خراسان شمالي - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

-خراسان شمالي پرستار 10678
 - - - - 1 زن 2 مرد 3 -بجنورد

-خراسان شمالي پرستار 10679
 - - - - - - 1 مرد 1 -شيروان

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10678 ،10679 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : پرستاري (ليسانس، فوق ليسانس)30218

پزشك متخصص  10680
 جراحي عمومي

-خراسان شمالي
 - - - - - - 1 مرد 1 -بجنورد

 10680 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 متخصص جراحي عمومي (دكتراي تخصصي): 32263

پزشك متخصص قلب و  10681
 عروق

-خراسان شمالي
 - - - - - - 1 زن 1 -بجنورد

 10681 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : متخصص قلب و عروق (دكتراي تخصصي)32255

كارشناس ازمايشگاه  10682
 تشخيص طبي

-خراسان شمالي
 - - - - 2 زن/مرد 1 زن/مرد 3 -بجنورد

كارشناس ازمايشگاه  10683
 تشخيص طبي

-خراسان شمالي
 - - - - 1 مرد - - 1 -شيروان

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10682 ،10683 

 شرايط احراز تحصيلي:
: بافت شناسي 30145 -ايمني شناسي پزشكي (فوق ليسانس): 30133 -: انگل شناسي پزشكي (فوق ليسانس)30124 -: زيست فناوري پزشكي (فوق ليسانس)22903

: قارچ شناسي پزشكي 30975 -: سم شناسي (فوق ليسانس)30636 -: ژنتيك انساني (فوق ليسانس)30615 -: بيوشيمي باليني (فوق ليسانس)30214 -(فوق ليسانس)
: 31659 -: علوم ازمايشگاهي (ليسانس)31651 -ناسي پزشكي (فوق ليسانس): ويروس ش31445 -: ميكروب شناسي پزشكي (فوق ليسانس)31404 -(فوق ليسانس)

 خون شناسي ازمايشگاهي و بانك خون با گرايش هماتولوژي (فوق ليسانس)

كارشناس پذيرش و  10684
 اطالعات

-خراسان شمالي
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -اسفراين

كارشناس پذيرش و  10685
 اطالعات

-خراسان شمالي
نفر،  2(آقا: 3 زن/مرد 4 -بجنورد

 1 زن - - - -نفر) 1خانم: 
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 مديريت درمان استان خراسان شمالي - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

كارشناس پذيرش و  10686
 اطالعات

-خراسان شمالي
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 -شيروان

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10684 ،10685 ،10686 

 شرايط احراز تحصيلي:
: مديريت خدمات 31047 -پزشكي (ليسانس، فوق ليسانس): مدارك 31012 -: فناوري اطالعات سالمت (ليسانس)30929 -: انفورماتيك پزشكي (فوق ليسانس)30122

: مديريت فناوري 34902 -: كتابداري و اطالع رساني پزشكي (فوق ليسانس)31469 -: كتابداري در شاخه پزشكي (ليسانس)31468 -بهداشتي و درماني (فوق ليسانس)
 اطالعات سالمت (فوق ليسانس)

-خراسان شمالي كارشناس تغذيه 10687
 - - - - - - 1 مرد 1 -دبجنور

 10687 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: بيوشيمي (فوق 30213 -: بهداشت و ايمني مواد غذايي (فوق ليسانس)30184 -: تغذيه باليني (فوق ليسانس)22919 -: علوم و صنايع غذايي (فوق ليسانس)22851

: مديريت خدمات بهداشتي و درماني (فوق 31047 -: علوم تغذيه (ليسانس، فوق ليسانس)30762 -ليسانس): علوم بهداشتي در تغذيه (فوق 30751 -ليسانس)
 : ميكروب شناسي مواد غذايي (فوق ليسانس)34031 -: كنترل مواد خوراكي و اشاميدني (فوق ليسانس)31482 -ليسانس)

-خراسان شمالي كارشناس هوشبري 10688
فر، ن 1(آقا: 2 زن/مرد 3 -بجنورد

 - - 1 مرد - -نفر) 1خانم: 

 10688 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: تكنولوژي 31459 -: هوشبري (ليسانس)31443 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان (فوق ليسانس)22857 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه (فوق ليسانس)22856

 گردش خون (فوق ليسانس)

 مددكار بهداشتي و 10689
 درماني

-خراسان شمالي
 - - - - - - 1 زن 1 -بجنورد

 شرايط اختصاصي:
 هاي مددكاري اجتماعي و يا خدمات اجتماعي است.هاي مقطع كارشناسي ارشد مشروط به دارا بودن مدرك كارشناسي در يكي از رشتهپذيرش رشته

 10689 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: مددكاري اجتماعي (ليسانس، فوق 31013 -: روان شناسي باليني (فوق ليسانس)30511 -: رفاه اجتماعي (فوق ليسانس)30500 -(ليسانس): خدمات اجتماعي 30451

 : اسيب شناسي اجتماعي (فوق ليسانس)32321 -: روان شناسي عمومي (فوق ليسانس)31913 -: مطالعات خانواده (فوق ليسانس)31111 -ليسانس)

 
 مديريت درمان استان خوزستان - هاي سازمان تامين اجتماعيمحلفهرست شغل 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت
 1 زن/مرد 3 زن/مرد 3 زن/مرد 15 زن/مرد 22 -ابادان-خوزستان پرستار 10690

نفر،  1(آقا: 2 زن/مرد 2-انديمشك-خوزستان پرستار 10691
 - - - - - -نفر) 1خانم: 

 - - - - 3 زن/مرد 4 زن/مرد 7 -اهواز-خوزستان پرستار 10692

بندر امام -خوزستان پرستار 10693
 - - - - - - 1 زن 1 -خميني

-خوزستان پرستار 10694
 1 زن/مرد 2 زن/مرد 4 زن/مرد 13 زن/مرد 20 -بندرماهشهر

 2 زن/مرد 2 زن/مرد 3 زن/مرد 14 زن/مرد 21 -بهبهان-خوزستان پرستار 10695
 2 زن/مرد 4 زن/مرد 3 زن/مرد 21 زن/مرد 30 -دزفول-خوزستان پرستار 10696
 - - - - 1 زن/مرد 4 زن/مرد 5 -شوشتر-خوزستان پرستار 10697

-خوزستان پرستار 10698
نفر،  4(آقا: 8 زن/مرد 10 -مسجدسليمان

 - - 1 مرد 1 زننفر) 4خانم: 

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10690 ،10691 ،10692 ،10693 ،10694 ،10695 ،10696 ،10697 ،10698 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : پرستاري (ليسانس، فوق ليسانس)30218
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 مديريت درمان استان خوزستان - اجتماعيهاي سازمان تامين فهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

پزشك متخصص  10699
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -ابادان-خوزستان اورولوژي

 10699 يشمارهشرايط احراز تحصيلي شغل محل 
 : متخصص ارولوژي (دكتراي تخصصي)22828

پزشك متخصص  10700
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -اهواز-خوزستان بيهوشي

پزشك متخصص  10701
 بيهوشي

-خوزستان
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -بندرماهشهر

پزشك متخصص  10702
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -بهبهان-خوزستان بيهوشي

متخصص  پزشك 10703
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -شوشتر-خوزستان بيهوشي

پزشك متخصص  10704
 بيهوشي

-خوزستان
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -مسجدسليمان

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10700 ،10701 ،10702 ،10703 ،10704 

 شرايط احراز تحصيلي:
 تخصصي): متخصص بيهوشي (دكتراي 32339

پزشك متخصص  10705
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -اهواز-خوزستان جراحي عمومي

پزشك متخصص  10706
 جراحي عمومي

-خوزستان
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -بندرماهشهر

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10705 ،10706 

 شرايط احراز تحصيلي:
 عمومي (دكتراي تخصصي): متخصص جراحي 32263

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -اهواز-خوزستانپزشك متخصص چشم 10707

 10707 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : متخصص چشم (دكتراي تخصصي)32336

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -اهواز-خوزستانپزشك متخصص داخلي 10708

 10708 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : متخصص داخلي (دكتراي تخصصي)30454

پزشك متخصص  10709
 راديولوژي

-خوزستان
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -بندرماهشهر

 10709 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : متخصص راديولوژي (دكتراي تخصصي)30493

پزشك متخصص قلب و  10710
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -اهواز-خوزستان عروق

پزشك متخصص قلب و  10711
 عروق

-خوزستان
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -بندرماهشهر

پزشك متخصص قلب و  10712
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -بهبهان-خوزستان عروق

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10710 ،10711 ،10712 

 شرايط احراز تحصيلي:
 عروق (دكتراي تخصصي): متخصص قلب و 32255



 1401سال استخدامي سازمان تأمين اجتماعي نام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 95صفحه 

 مديريت درمان استان خوزستان - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت
 - - - - 2 زن/مرد 2 زن/مرد 4 -ابادان-خوزستان كارشناس اتاق عمل 10713
 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 -اهواز-خوزستان كارشناس اتاق عمل 10714

-خوزستان كارشناس اتاق عمل 10715
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -بندرماهشهر

 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 -بهبهان-خوزستان كارشناس اتاق عمل 10716

نفر،  3(آقا: 4 زن/مرد 8 -دزفول-خوزستان عملكارشناس اتاق  10717
نفر،  2(آقا: 3 زن/مردنفر) 1خانم: 

 - - 1 مردنفر) 1خانم: 

 - - - - 2 زن/مرد 4 زن/مرد 6 -شوشتر-خوزستان كارشناس اتاق عمل 10718

-خوزستان كارشناس اتاق عمل 10719
 - - - - 2 زن/مرد 2 زن/مرد 4 -مسجدسليمان

  باشد:هاي زير يكسان ميتحصيلي شغل محلشرايط احراز 
10713 ،10714 ،10715 ،10716 ،10717 ،10718 ،10719 

 شرايط احراز تحصيلي:
 -: تكنولوژي گردش خون (فوق ليسانس)31459 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان (فوق ليسانس)22857 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه (فوق ليسانس)22856
 تكنولوژي اتاق عمل (ليسانس، فوق ليسانس): 33425

كارشناس ازمايشگاه  10720
 - - 1 زن/مرد 3 زن/مرد 3 زن/مرد 7 -ابادان-خوزستان تشخيص طبي

كارشناس ازمايشگاه  10721
 - - - - - - 1 زن/مرد 1-انديمشك-خوزستان تشخيص طبي

كارشناس ازمايشگاه  10722
 - - - - 2 زن/مرد 1 زن/مرد 3 -اهواز-خوزستان تشخيص طبي

كارشناس ازمايشگاه  10723
 - - - - - - 1 زن 1 -ايذه-خوزستان تشخيص طبي

كارشناس ازمايشگاه  10724
 تشخيص طبي

-خوزستان
 - - - - 3 زن/مرد 1 زن/مرد 4 -بندرماهشهر

كارشناس ازمايشگاه  10725
 - - - - 2 زن/مرد - - 2 -دزفول-خوزستان تشخيص طبي

كارشناس ازمايشگاه  10726
 - - - - - - 1 زن/مرد 1-هفت تپه-خوزستان تشخيص طبي

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10720 ،10721 ،10722 ،10723 ،10724 ،10725 ،10726 

 شرايط احراز تحصيلي:
: بافت شناسي 30145 -: ايمني شناسي پزشكي (فوق ليسانس)30133 -ليسانس): انگل شناسي پزشكي (فوق 30124 -: زيست فناوري پزشكي (فوق ليسانس)22903

: قارچ شناسي پزشكي 30975 -: سم شناسي (فوق ليسانس)30636 -: ژنتيك انساني (فوق ليسانس)30615 -: بيوشيمي باليني (فوق ليسانس)30214 -(فوق ليسانس)
: 31659 -: علوم ازمايشگاهي (ليسانس)31651 -: ويروس شناسي پزشكي (فوق ليسانس)31445 -: ميكروب شناسي پزشكي (فوق ليسانس)31404 -(فوق ليسانس)

 خون شناسي ازمايشگاهي و بانك خون با گرايش هماتولوژي (فوق ليسانس)
 - - - - - - 1 مرد 1-انديمشك-خوزستان كارشناس امور مالي 10727
 - - - - - - 1 زن/مرد 1-سوسنگرد-خوزستان كارشناس امور مالي 10728

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10727 ،10728 

 شرايط احراز تحصيلي:
: حسابداري دولتي 31883 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: حسابرسي (ليسانس، فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (ليسانس، فوق ليسانس)30408

: حسابداري مديريت 32428 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -: مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي (فوق ليسانس)31912 -(ليسانس)
 -: مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي (فوق ليسانس)32700 -: حسابداري مالي (ليسانس)32698 -: حسابداري امور مالي (ليسانس)32562 -(فوق ليسانس)

: مديريت كسب و كار 33353 -يسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي (فوق ل32996 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713
)MBA(فوق ليسانس) مالي كليه ي گرايش ها (فوق ليسانس)33895 -: مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي و اقتصادي (فوق ليسانس)33356 -) گرايش مالي :- 

: 34451 -ت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس): مديري34404 -: حسابداري مالياتي (ليسانس)33986 -: حسابداري بخش عمومي (فوق ليسانس)33985
: 34456 -: رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي (ليسانس)34455 -: رياضي گرايش رياضيات مالي (ليسانس)34454 -كارشناسي حرفه اي حسابداري (ليسانس)

 ي بين المللي( مالي) (فوق ليسانس)مديريت بازرگاني و بازارياب MBA: 34520 -كارشناسي حرفه اي حسابداري سالمت (ليسانس)
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 96صفحه 

 مديريت درمان استان خوزستان - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

كارشناس بهداشت  10729
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -بهبهان-خوزستان حرفه اي

 10729 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: آموزش بهداشت 34511 -: مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار (ليسانس)33897 -: ارگونومي (فوق ليسانس)30059 -: اموزش پزشكي (فوق ليسانس)30030

 اي (ليسانس، فوق ليسانس)حرفه: بهداشت 34583 -(فوق ليسانس)

كارشناس بهداشت  10730
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -شوشتر-خوزستان محيط

 10730 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 -محيط (فوق ليسانس) : بهسازي22884 -: هيدروبيولوژي (فوق ليسانس)22881 -: بازيافت منابع اب (فوق ليسانس)22880 -: مديريت پسماند (فوق ليسانس)22879
: پدافند 22891 -: سم شناسي محيط (فوق ليسانس)22890 -: برنامه ريزي و مديريت محيط زيست (فوق ليسانس)22888 -: معماري و امايش (فوق ليسانس)22885

: اموزش 30028 -محيط زيست (فوق ليسانس) : الودگي30015 -: بهداشت پرتوها و مديريت سالمت (فوق ليسانس)22892 -غيرعامل در نظام سالمت (فوق ليسانس)
: 30137 -: اكولوژي انساني (فوق ليسانس)30129 -: اپيدميولوژي (فوق ليسانس)30043 -: اموزش محيط زيست (فوق ليسانس)30037 -بهداشت (فوق ليسانس)

 -: محيط زيست (فوق ليسانس)31003 -سي (فوق ليسانس): سم شنا30636 -: بيوتكنولوژي محيطي (فوق ليسانس)30209 -ايمني و محيط زيست (فوق ليسانس)
: مديريت محيط زيست (فوق 31075 -: مديريت سالمت ايمني و محيط زيست (فوق ليسانس)31056 -: مديريت خدمات بهداشتي و درماني (فوق ليسانس)31047

: مهندسي محيط زيست 31285 -شت محيط (ليسانس، فوق ليسانس): مهندسي بهدا31175 -: منابع طبيعي گرايش محيط زيست (فوق ليسانس)31145 -ليسانس)
: 33609 -: بهداشت و محيط زيست (فوق ليسانس)32559 -: اب شناسي هيدرولوژي (فوق ليسانس)32517 -: هيدروژيولوژي (فوق ليسانس)32086 -(فوق ليسانس)

: مهندسي 34432 -صنايع غذايي (گرايش زيست فناوري مواد غذايي) (فوق ليسانس) : علوم و33975 -مهندسي تكنولوژي عمران گرايش اب و فاضالب (فوق ليسانس)
 : آموزش پزشكي (فوق ليسانس)34512 -عمران گرايش آب و فاضالب (فوق ليسانس)

كارشناس بينايي  10731
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -اهواز-خوزستان سنجي

 10731 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : مديريت توانبخشي (فوق ليسانس)31039 -بينايي سنجي (ليسانس): 30203

كارشناس پذيرش و  10732
 1 زن/مرد - - 2 زن/مرد 3 زن/مرد 6 -ابادان-خوزستان اطالعات

كارشناس پذيرش و  10733
 - - - - - - 2 زن/مرد 2 -اميديه-خوزستان اطالعات

10734 
كارشناس پذيرش و 

 اطالعات
 - - - - 2 زن/مرد 2 زن/مرد 4-انديمشك-خوزستان

10735 
كارشناس پذيرش و 

 اطالعات
 - - - - 2 زن/مرد 3 زن/مرد 5 -اهواز-خوزستان

10736 
كارشناس پذيرش و 

 اطالعات
بندر امام -خوزستان

 -خميني
 - - - - 1 زن/مرد 2 زن/مرد 3

10737 
كارشناس پذيرش و 

 اطالعات
 - - - - - - 2 زن/مرد 2 -بهبهان-خوزستان

10738 
كارشناس پذيرش و 

 اطالعات
 - - - - - - 2 زن/مرد 2-خرمشهر-خوزستان

10739 
كارشناس پذيرش و 

 اطالعات
 1 زن/مرد - - 2 زن/مرد 4 زن/مرد 7 -دزفول-خوزستان

10740 
كارشناس پذيرش و 

 اطالعات
 - - - - 1 زن/مرد 2 زن/مرد 3-سوسنگرد-خوزستان

10741 
كارشناس پذيرش و 

 اطالعات
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -شادگان-خوزستان

10742 
كارشناس پذيرش و 

 اطالعات
 - - - - - - 2 زن/مرد 2 -شوش-خوزستان
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 97صفحه 

 مديريت درمان استان خوزستان - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

كارشناس پذيرش و  10743
 - - - - - - 2 زن/مرد 2 -شوشتر-خوزستان اطالعات

كارشناس پذيرش و  10744
 اطالعات

-خوزستان
 - - - - 1 زن/مرد 2 زن/مرد 3 -مسجدسليمان

كارشناس پذيرش و  10745
 - - - - - - 5 زن/مرد 5-هفت تپه-خوزستان اطالعات

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10732 ،10733 ،10734 ،10735 ،10736 ،10737 ،10738 ،10739 ،10740 ،10741 ،10742 ،10743 ،10744 ،10745 

 شرايط احراز تحصيلي:
: مديريت خدمات 31047 -: مدارك پزشكي (ليسانس، فوق ليسانس)31012 -(ليسانس): فناوري اطالعات سالمت 30929 -: انفورماتيك پزشكي (فوق ليسانس)30122

: مديريت فناوري 34902 -: كتابداري و اطالع رساني پزشكي (فوق ليسانس)31469 -: كتابداري در شاخه پزشكي (ليسانس)31468 -بهداشتي و درماني (فوق ليسانس)
 اطالعات سالمت (فوق ليسانس)

 - - - - - - 1 مرد 1 -ابادان-خوزستان رتوشناسيكارشناس پ 10746

بندر امام -خوزستان كارشناس پرتوشناسي 10747
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -خميني

-خوزستان كارشناس پرتوشناسي 10748
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -بندرماهشهر

 - - - - 2 زن/مرد - - 2 -دزفول-خوزستان كارشناس پرتوشناسي 10749

-خوزستان كارشناس پرتوشناسي 10750
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -مسجدسليمان

 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2-هفت تپه-خوزستان كارشناس پرتوشناسي 10751

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10746 ،10747 ،10748 ،10749 ،10750 ،10751 

 شرايط احراز تحصيلي:
: راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي 30492 -: تكنولوژي پرتوشناسي ( راديولوژِي) (ليسانس)30337 -: بيوفيزيك (فوق ليسانس)30216 -: اناتومي (فوق ليسانس)22874

: 31754 -ي (فوق ليسانس): نانوتكنولوژي پزشك31412 -: فيزيك پزشكي (فوق ليسانس)30965 -: علوم داروهاي پرتوزا (فوق ليسانس)30781 -(فوق ليسانس)
: فناوري تصويربرداري پزشكي 32249 -(فوق ليسانس) MRI: فناوري تصويربرداري پزشكي گرايش 32248 -مهندسي هسته اي گرايش پرتوپزشكي (فوق ليسانس)

 گرايش سي تي اسكن (فوق ليسانس)

كارشناس توانبخشي  10752
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -ابادان-خوزستان فيزيكي (فيزيوتراپي)

كارشناس توانبخشي  10753
 - - - - 1 زن 1 مرد 2 -اهواز-خوزستان فيزيكي (فيزيوتراپي)

كارشناس توانبخشي  10754
 فيزيكي (فيزيوتراپي)

-خوزستان
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -بندرماهشهر

كارشناس توانبخشي  10755
 - - - - - - 1 مرد 1 -دزفول-خوزستان فيزيكي (فيزيوتراپي)

كارشناس توانبخشي  10756
 فيزيكي (فيزيوتراپي)

-خوزستان
 - - - - - - 1 زن 1 -مسجدسليمان

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10752 ،10753 ،10754 ،10755 ،10756 

 شرايط احراز تحصيلي:
: فيزيوتراپي 30956 -: فيزيوتراپي (ليسانس، فوق ليسانس)30955 -ارگونومي (فوق ليسانس): 30059 -: اسيب هاي ورزشي و حركات اصالحي (فوق ليسانس)22926

 : مديريت توانبخشي (فوق ليسانس)31039 -ورزش (فوق ليسانس)

كارشناس فناوري  10757
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -ابادان-خوزستان اطالعات
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 98صفحه 

 مديريت درمان استان خوزستان - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

كارشناس فناوري  10758
 - - - - - - 1 مرد 1 -اهواز-خوزستان اطالعات

كارشناس فناوري  10759
 اطالعات

بندر امام -خوزستان
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -خميني

كارشناس فناوري  10760
 - - - - - - 1 مرد 1 -بهبهان-خوزستان اطالعات

كارشناس فناوري  10761
 - - - - - - 1 زن/مرد 1-سوسنگرد-خوزستان اطالعات

كارشناس فناوري  10762
 اطالعات

-خوزستان
 - - - - - - 1 مرد 1 -مسجدسليمان

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10757 ،10758 ،10759 ،10760 ،10761 ،10762 

 شرايط احراز تحصيلي:
: 31135 -: فناوري اطالعات و ارتباطات (ليسانس)30930 -: فناوري اطالعات سالمت (فوق ليسانس)30929 -: مديريت فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)22935

: مهندسي 31351 -: مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري (فوق ليسانس)31348 -اري سيستم هاي كامپيوتري (ليسانس، فوق ليسانس)معم
اوري اطالعات : مهندسي فن31917 -: مهندسي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)31766 -كامپيوتر كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)

: معماري 33580 -: علوم كامپيوتر (فوق ليسانس)32173 -: مديريت فناوري اطالعات كليه گرايش ها (فوق ليسانس)32009 -گرايش تجارت الكترونيكي (ليسانس)
ندسي فناوري اطالعات و امنيت (فوق : مه33737 -سخت افزار (ليسانس)-: كامپيوتر33583 -: سخت افزار كامپيوتر (ليسانس)33581 -كامپيوتر (فوق ليسانس)

: مهندسي فناوري 34033 -: مهندسي تكنولوژي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس)34032 -: علوم كامپيوتر كليه ي گرايشها (فوق ليسانس)33888 -ليسانس)
: كارشناسي تكنولوژي كامپيوتر 34453 -يت (فوق ليسانس): مهندسي فناوري اطالعات و مدير34364 -سيستم هاي سخت افزاري فناوري اطالعات (ليسانس)

: 34604 -(كليه گرايش ها) (فوق ليسانس) IT: مهندسي فناوري اطالعات 34591 -: مهندسي تكنولوژي سيستمهاي سخت افزاري رايانه (ليسانس)34556 -(ليسانس)
: مهندسي تكنولوژي سخت افزار 34785 -دسي فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس): مهن34637 -(ليسانس) ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

: 34904 -: مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك (فوق ليسانس)34878 -سيستم هاي سخت افزاري رايانه (ليسانس) : مهندسي فناوري34817 -كامپيوتر (ليسانس)
 ها) (ليسانس)(كليه گرايش ICT مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات

كارشناس مسئول  10763
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -اهواز-خوزستان آزمايشگاه

 10763 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : علوم ازمايشگاهي (دكتري، دكتراي تخصصي)31651

 - - - - 2 زن/مرد 3 زن/مرد 5 -ابادان-خوزستان كارشناس هوشبري 10764

-خوزستان كارشناس هوشبري 10765
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -بندرماهشهر

 - - - - 2 زن/مرد 2 زن/مرد 4 -دزفول-خوزستان كارشناس هوشبري 10766

 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -شوشتر-خوزستان كارشناس هوشبري 10767

-خوزستان كارشناس هوشبري 10768
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -مسجدسليمان

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10764 ،10765 ،10766 ،10767 ،10768 

 شرايط احراز تحصيلي:
تكنولوژي : 31459 -: هوشبري (ليسانس)31443 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان (فوق ليسانس)22857 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه (فوق ليسانس)22856

 گردش خون (فوق ليسانس)

 - - - - 2 زن 1 زن 3 -ابادان-خوزستان ماما 10769

 - - - - - - 1 زن 1 -اهواز-خوزستان ماما 10770

-خوزستان ماما 10771
 - - - - - - 1 زن 1 -بندرماهشهر

 - - - - 4 زن 1 زن 5 -دزفول-خوزستان ماما 10772
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 مديريت درمان استان خوزستان - تامين اجتماعيهاي سازمان فهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت
 - - - - 2 زن - - 2 -شوشتر-خوزستان ماما 10773

  باشد:ميهاي زير يكسان شرايط احراز تحصيلي شغل محل
10769 ،10770 ،10771 ،10772 ،10773 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : مشاوره در مامايي (فوق ليسانس)31106 -: مامايي (ليسانس، فوق ليسانس)30987

مددكار بهداشتي و  10774
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -ابادان-خوزستان درماني

مددكار بهداشتي و  10775
 درماني

-خوزستان
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -بندرماهشهر

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10774 ،10775 

 شرايط احراز تحصيلي:
(ليسانس، فوق : مددكاري اجتماعي 31013 -: روان شناسي باليني (فوق ليسانس)30511 -: رفاه اجتماعي (فوق ليسانس)30500 -: خدمات اجتماعي (ليسانس)30451

 : اسيب شناسي اجتماعي (فوق ليسانس)32321 -: روان شناسي عمومي (فوق ليسانس)31913 -: مطالعات خانواده (فوق ليسانس)31111 -ليسانس)

 
 مديريت درمان استان زنجان - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت
 - - - - - - 2 زن 2 -خدابنده-زنجان پرستار 10776

نفر،  1(آقا: 2 زن/مرد 4 -زنجان-زنجان پرستار 10777
نفر،  1(آقا: 2 زن/مردنفر) 1خانم: 

 - - - -نفر) 1خانم: 

  باشد:هاي زير يكسان ميمحلشرايط احراز تحصيلي شغل 
10776 ،10777 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : پرستاري (ليسانس، فوق ليسانس)30218

پزشك متخصص  10778
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -زنجان-زنجان بيهوشي

 10778 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : متخصص بيهوشي (دكتراي تخصصي)32339

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -زنجان-زنجانداخليپزشك متخصص  10779

 10779 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : متخصص داخلي (دكتراي تخصصي)30454

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -ابهر-زنجان كارشناس اتاق عمل 10780

نفر،  1(آقا: 3 زن/مرد 3 -زنجان-زنجان كارشناس اتاق عمل 10781
 - - - - - -نفر) 2خانم: 

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10780 ،10781 

 شرايط احراز تحصيلي:
 -: تكنولوژي گردش خون (فوق ليسانس)31459 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان (فوق ليسانس)22857 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه (فوق ليسانس)22856
 (ليسانس، فوق ليسانس): تكنولوژي اتاق عمل 33425

كارشناس ازمايشگاه  10782
 - - - - - - 1 مرد 1 -زنجان-زنجان تشخيص طبي

 10782 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
بافت شناسي : 30145 -: ايمني شناسي پزشكي (فوق ليسانس)30133 -: انگل شناسي پزشكي (فوق ليسانس)30124 -: زيست فناوري پزشكي (فوق ليسانس)22903

: قارچ شناسي پزشكي 30975 -: سم شناسي (فوق ليسانس)30636 -: ژنتيك انساني (فوق ليسانس)30615 -: بيوشيمي باليني (فوق ليسانس)30214 -(فوق ليسانس)
: 31659 -مايشگاهي (ليسانس): علوم از31651 -: ويروس شناسي پزشكي (فوق ليسانس)31445 -: ميكروب شناسي پزشكي (فوق ليسانس)31404 -(فوق ليسانس)

 خون شناسي ازمايشگاهي و بانك خون با گرايش هماتولوژي (فوق ليسانس)



 1401سال استخدامي سازمان تأمين اجتماعي نام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 100صفحه 

 مديريت درمان استان زنجان - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

كارشناس پذيرش و  10783
 - - - - - - 2 زن/مرد 2 -ابهر-زنجان اطالعات

كارشناس پذيرش و  10784
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -خدابنده-زنجان اطالعات

كارشناس پذيرش و  10785
 1 زن/مرد 1 زن/مرد - - 4 زن/مرد 6 -زنجان-زنجان اطالعات

  باشد:هاي زير يكسان مياحراز تحصيلي شغل محلشرايط 
10783 ،10784 ،10785 

 شرايط احراز تحصيلي:
: مديريت خدمات 31047 -: مدارك پزشكي (ليسانس، فوق ليسانس)31012 -: فناوري اطالعات سالمت (ليسانس)30929 -: انفورماتيك پزشكي (فوق ليسانس)30122

: مديريت فناوري 34902 -: كتابداري و اطالع رساني پزشكي (فوق ليسانس)31469 -: كتابداري در شاخه پزشكي (ليسانس)31468 -بهداشتي و درماني (فوق ليسانس)
 اطالعات سالمت (فوق ليسانس)

كارشناس فناوري  10786
 - - - - - - 1 مرد 1 -زنجان-زنجان اطالعات

 10786 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: 31135 -: فناوري اطالعات و ارتباطات (ليسانس)30930 -: فناوري اطالعات سالمت (فوق ليسانس)30929 -: مديريت فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)22935

: مهندسي 31351 -س): مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري (فوق ليسان31348 -معماري سيستم هاي كامپيوتري (ليسانس، فوق ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات 31917 -: مهندسي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)31766 -كامپيوتر كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)

: معماري 33580 -وم كامپيوتر (فوق ليسانس): عل32173 -: مديريت فناوري اطالعات كليه گرايش ها (فوق ليسانس)32009 -گرايش تجارت الكترونيكي (ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات و امنيت (فوق 33737 -سخت افزار (ليسانس)-: كامپيوتر33583 -: سخت افزار كامپيوتر (ليسانس)33581 -كامپيوتر (فوق ليسانس)

: مهندسي فناوري 34033 -ژي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس): مهندسي تكنولو34032 -: علوم كامپيوتر كليه ي گرايشها (فوق ليسانس)33888 -ليسانس)
: كارشناسي تكنولوژي كامپيوتر 34453 -: مهندسي فناوري اطالعات و مديريت (فوق ليسانس)34364 -سيستم هاي سخت افزاري فناوري اطالعات (ليسانس)

: 34604 -(كليه گرايش ها) (فوق ليسانس) IT: مهندسي فناوري اطالعات 34591 -ليسانس): مهندسي تكنولوژي سيستمهاي سخت افزاري رايانه (34556 -(ليسانس)
: مهندسي تكنولوژي سخت افزار 34785 -: مهندسي فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)34637 -(ليسانس) ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

: 34904 -: مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك (فوق ليسانس)34878 -سيستم هاي سخت افزاري رايانه (ليسانس) : مهندسي فناوري34817 -كامپيوتر (ليسانس)
 ها) (ليسانس)(كليه گرايش ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

 - - - - - - 1 مرد 1 -زنجان-زنجان كارشناس هوشبري 10787

 10787 يشماره شرايط احراز تحصيلي شغل محل
: تكنولوژي 31459 -: هوشبري (ليسانس)31443 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان (فوق ليسانس)22857 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه (فوق ليسانس)22856

 گردش خون (فوق ليسانس)

 
 مديريت درمان استان سمنان - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

 - - - - 1 زن 2 زن 3 -دامغان-سمنان پرستار 10788

 - - - - - - 1 زن 1 -سرخه-سمنان پرستار 10789

 2 زن/مرد 4 زن/مرد 5 زن/مرد 19 زن/مرد 30 -سمنان-سمنان پرستار 10790

 - - - - - - 1 مرد 1 -گرمسار-سمنان پرستار 10791

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10788 ،10789 ،10790 ،10791 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : پرستاري (ليسانس، فوق ليسانس)30218

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -ايوانكي-سمنان پزشك عمومي 10792

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -دامغان-سمنان پزشك عمومي 10793



 1401سال استخدامي سازمان تأمين اجتماعي نام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 101صفحه 

 مديريت درمان استان سمنان - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -گرمسار-سمنان پزشك عمومي 10794

 - - - - 1 مرد - - 1-مهدي شهر-سمنان پزشك عمومي 10795

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10792 ،10793 ،10794 ،10795 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : پزشك عمومي (دكتري)30227

پزشك متخصص  10796
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -سمنان-سمنان بيهوشي

 10796 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : متخصص بيهوشي (دكتراي تخصصي)32339

10797 
پزشك متخصص 
توانبخشي و طب 

 فيزيكي
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -سمنان-سمنان

 10797 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 فيزيكي و توانبخشي (دكتراي تخصصي): متخصص طب 32656

پزشك متخصص  10798
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -سمنان-سمنان جراحي عمومي

 10798 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : متخصص جراحي عمومي (دكتراي تخصصي)32263

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -سمنان-سمنانپزشك متخصص داخلي 10799

 10799 يتحصيلي شغل محل شمارهشرايط احراز 
 : متخصص داخلي (دكتراي تخصصي)30454

پزشك متخصص  10800
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -سمنان-سمنان راديولوژي

 10800 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : متخصص راديولوژي (دكتراي تخصصي)30493

پزشك متخصص زنان و  10801
 - - - - - - 1 زن 1 -سمنان-سمنان زايمان

 10801 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : متخصص زنان وزايمان (دكتراي تخصصي)32267

پزشك متخصص قلب و  10802
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -سمنان-سمنان عروق

 10802 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : متخصص قلب و عروق (دكتراي تخصصي)32255

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -ايوانكي-سمنان داروساز 10803

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -دامغان-سمنان داروساز 10804

 - - - - 1 زن/مرد - - 1 -سمنان-سمنان داروساز 10805

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10803 ،10804 ،10805 

 شرايط احراز تحصيلي:
 (دكتري، دكتراي تخصصي) : داروسازي30455

كارشناس ازمايشگاه  10806
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -سمنان-سمنان تشخيص طبي



 1401سال استخدامي سازمان تأمين اجتماعي نام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 102صفحه 

 مديريت درمان استان سمنان - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

كارشناس ازمايشگاه  10807
 - - - - 1 مرد - - 1 -شاهرود-سمنان تشخيص طبي

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10806 ،10807 

 شرايط احراز تحصيلي:
: بافت شناسي 30145 -: ايمني شناسي پزشكي (فوق ليسانس)30133 -پزشكي (فوق ليسانس): انگل شناسي 30124 -: زيست فناوري پزشكي (فوق ليسانس)22903

: قارچ شناسي پزشكي 30975 -: سم شناسي (فوق ليسانس)30636 -: ژنتيك انساني (فوق ليسانس)30615 -: بيوشيمي باليني (فوق ليسانس)30214 -(فوق ليسانس)
: 31659 -: علوم ازمايشگاهي (ليسانس)31651 -: ويروس شناسي پزشكي (فوق ليسانس)31445 -فوق ليسانس): ميكروب شناسي پزشكي (31404 -(فوق ليسانس)

 خون شناسي ازمايشگاهي و بانك خون با گرايش هماتولوژي (فوق ليسانس)
 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 -سمنان-سمنان كارشناس امور مالي 10808

 10808 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: حسابداري دولتي 31883 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: حسابرسي (ليسانس، فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (ليسانس، فوق ليسانس)30408

: حسابداري مديريت 32428 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -: مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي (فوق ليسانس)31912 -(ليسانس)
 -: مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي (فوق ليسانس)32700 -: حسابداري مالي (ليسانس)32698 -: حسابداري امور مالي (ليسانس)32562 -(فوق ليسانس)

: مديريت كسب و كار 33353 -(فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي 32996 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713
)MBA(فوق ليسانس) مالي كليه ي گرايش ها (فوق ليسانس)33895 -: مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي و اقتصادي (فوق ليسانس)33356 -) گرايش مالي :- 

: 34451 -مديريت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس) :34404 -: حسابداري مالياتي (ليسانس)33986 -: حسابداري بخش عمومي (فوق ليسانس)33985
: 34456 -: رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي (ليسانس)34455 -: رياضي گرايش رياضيات مالي (ليسانس)34454 -كارشناسي حرفه اي حسابداري (ليسانس)

 زاريابي بين المللي( مالي) (فوق ليسانس)مديريت بازرگاني و با MBA: 34520 -كارشناسي حرفه اي حسابداري سالمت (ليسانس)

كارشناس بينايي  10809
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -سمنان-سمنان سنجي

 10809 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : مديريت توانبخشي (فوق ليسانس)31039 -: بينايي سنجي (ليسانس)30203

كارشناس پذيرش و  10810
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -دامغان-سمنان اطالعات

كارشناس پذيرش و  10811
 - - - - - - 1 مرد 1 -سرخه-سمنان اطالعات

كارشناس پذيرش و  10812
 - - - - 1 زن/مرد 2 زن/مرد 3 -سمنان-سمنان اطالعات

كارشناس پذيرش و  10813
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -شاهرود-سمنان اطالعات

كارشناس پذيرش و  10814
 - - - - 1 زن/مرد - - 1-مهدي شهر-سمنان اطالعات

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10810 ،10811 ،10812 ،10813 ،10814 

 شرايط احراز تحصيلي:
: مديريت خدمات 31047 -فوق ليسانس) : مدارك پزشكي (ليسانس،31012 -: فناوري اطالعات سالمت (ليسانس)30929 -: انفورماتيك پزشكي (فوق ليسانس)30122

: مديريت فناوري 34902 -: كتابداري و اطالع رساني پزشكي (فوق ليسانس)31469 -: كتابداري در شاخه پزشكي (ليسانس)31468 -بهداشتي و درماني (فوق ليسانس)
 اطالعات سالمت (فوق ليسانس)

 - - - - - - 1 زن 1 -دامغان-سمنان كارشناس پرتوشناسي 10815
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -سمنان-سمنان كارشناس پرتوشناسي 10816

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10815 ،10816 

 شرايط احراز تحصيلي:
: راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي 30492 -: تكنولوژي پرتوشناسي ( راديولوژِي) (ليسانس)30337 -: بيوفيزيك (فوق ليسانس)30216 -: اناتومي (فوق ليسانس)22874

: 31754 -ي (فوق ليسانس): نانوتكنولوژي پزشك31412 -: فيزيك پزشكي (فوق ليسانس)30965 -: علوم داروهاي پرتوزا (فوق ليسانس)30781 -(فوق ليسانس)
: فناوري تصويربرداري پزشكي 32249 -(فوق ليسانس) MRI: فناوري تصويربرداري پزشكي گرايش 32248 -مهندسي هسته اي گرايش پرتوپزشكي (فوق ليسانس)

 گرايش سي تي اسكن (فوق ليسانس)



 1401سال استخدامي سازمان تأمين اجتماعي نام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 103صفحه 

 انمديريت درمان استان سمن - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 -سمنان-سمنان كارشناس تغذيه 10817

 10817 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: بيوشيمي (فوق 30213 -: بهداشت و ايمني مواد غذايي (فوق ليسانس)30184 -: تغذيه باليني (فوق ليسانس)22919 -(فوق ليسانس): علوم و صنايع غذايي 22851

: مديريت خدمات بهداشتي و درماني (فوق 31047 -: علوم تغذيه (ليسانس، فوق ليسانس)30762 -: علوم بهداشتي در تغذيه (فوق ليسانس)30751 -ليسانس)
 : ميكروب شناسي مواد غذايي (فوق ليسانس)34031 -: كنترل مواد خوراكي و اشاميدني (فوق ليسانس)31482 -ليسانس)

كارشناس فناوري  10818
 - - - - 1 مرد - - 1 -ايوانكي-سمنان اطالعات

 10818 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: 31135 -: فناوري اطالعات و ارتباطات (ليسانس)30930 -: فناوري اطالعات سالمت (فوق ليسانس)30929 -: مديريت فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)22935

: مهندسي 31351 -س): مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري (فوق ليسان31348 -معماري سيستم هاي كامپيوتري (ليسانس، فوق ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات 31917 -: مهندسي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)31766 -كامپيوتر كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)

: معماري 33580 -وم كامپيوتر (فوق ليسانس): عل32173 -: مديريت فناوري اطالعات كليه گرايش ها (فوق ليسانس)32009 -گرايش تجارت الكترونيكي (ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات و امنيت (فوق 33737 -سخت افزار (ليسانس)-: كامپيوتر33583 -: سخت افزار كامپيوتر (ليسانس)33581 -كامپيوتر (فوق ليسانس)

: مهندسي فناوري 34033 -ژي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس): مهندسي تكنولو34032 -: علوم كامپيوتر كليه ي گرايشها (فوق ليسانس)33888 -ليسانس)
: كارشناسي تكنولوژي كامپيوتر 34453 -: مهندسي فناوري اطالعات و مديريت (فوق ليسانس)34364 -سيستم هاي سخت افزاري فناوري اطالعات (ليسانس)

: 34604 -(كليه گرايش ها) (فوق ليسانس) IT: مهندسي فناوري اطالعات 34591 -ليسانس): مهندسي تكنولوژي سيستمهاي سخت افزاري رايانه (34556 -(ليسانس)
: مهندسي تكنولوژي سخت افزار 34785 -: مهندسي فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)34637 -(ليسانس) ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

: 34904 -: مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك (فوق ليسانس)34878 -سيستم هاي سخت افزاري رايانه (ليسانس) : مهندسي فناوري34817 -كامپيوتر (ليسانس)
 ها) (ليسانس)(كليه گرايش ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -سمنان-سمنان كارشناس هوشبري 10819

 10819 يشغل محل شماره شرايط احراز تحصيلي
: تكنولوژي 31459 -: هوشبري (ليسانس)31443 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان (فوق ليسانس)22857 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه (فوق ليسانس)22856

 گردش خون (فوق ليسانس)

 - - - - 1 زن 2 زن 3 -سمنان-سمنان ماما 10820

 - - - - - - 1 زن 1-مهدي شهر-سمنان ماما 10821

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10820 ،10821 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : مشاوره در مامايي (فوق ليسانس)31106 -: مامايي (ليسانس، فوق ليسانس)30987

مددكار بهداشتي و  10822
 درماني

 - - - - 1 زن/مرد - - 1 -سمنان-سمنان

 10822 يتحصيلي شغل محل شماره شرايط احراز
: مددكاري اجتماعي (ليسانس، فوق 31013 -: روان شناسي باليني (فوق ليسانس)30511 -: رفاه اجتماعي (فوق ليسانس)30500 -: خدمات اجتماعي (ليسانس)30451

 : اسيب شناسي اجتماعي (فوق ليسانس)32321 -: روان شناسي عمومي (فوق ليسانس)31913 -: مطالعات خانواده (فوق ليسانس)31111 -ليسانس)

 
 مديريت درمان استان سيستان وبلوچستان - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

 پرستار 10823
سيستان و 

-ايرانشهر-بلوچستان
 - - - - - - 1 مرد 1

 پرستار 10824
سيستان و 

 -چابهار-بلوچستان
 زن/مرد 2

نفر،  1(آقا: 2
نفر) 1خانم: 

- - - - - - 

 پرستار 10825
سيستان و 

 -خاش-بلوچستان
 زن/مرد 3

نفر،  1(آقا: 3
نفر) 2خانم: 

- - - - - - 
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 مديريت درمان استان سيستان وبلوچستان - تامين اجتماعيهاي سازمان فهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

سيستان و  پرستار 10826
نفر،  3(آقا: 4 زن/مرد 12 -زاهدان-بلوچستان

نفر،  2(آقا: 5 زن/مردنفر) 1خانم: 
 1 مرد 2 مردنفر) 3خانم: 

سيستان و  پرستار 10827
نفر،  2(آقا: 3 زن/مرد 4 -سراوان-بلوچستان

 - - 1 زن - -نفر) 1خانم: 

 پرستار 10828
سيستان و 

نيك -بلوچستان
 -شهر

 - - - - - - 1 مرد 1

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10823 ،10824 ،10825 ،10826 ،10827 ،10828 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : پرستاري (ليسانس، فوق ليسانس)30218

پزشك متخصص طب  10829
 اورژانس

سيستان و 
 - - - - - - 2 زن/مرد 2 -زاهدان-بلوچستان

 10829 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : طب اورژانس (دكتراي تخصصي)32268

سيستان و  دندانپزشك 10830
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -خاش-بلوچستان

سيستان و  دندانپزشك 11401
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 زابل -بلوچستان

سيستان و  دندانپزشك 11402
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 زاهدان-بلوچستان

 11402، 11401 ،10830 يشماره هايشرايط احراز تحصيلي شغل محل
 : دكتري عمومي دندانپزشكي (دكتري)34664 -دندانپزشكي (دكتراي تخصصي): 30483

سيستان و  كارشناس اتاق عمل 10831
 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 -زاهدان-بلوچستان

 10831 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 -: تكنولوژي گردش خون (فوق ليسانس)31459 -نوزادان (فوق ليسانس): پرستاري مراقبت هاي ويژه 22857 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه (فوق ليسانس)22856
 : تكنولوژي اتاق عمل (ليسانس، فوق ليسانس)33425

كارشناس ازمايشگاه  10832
 تشخيص طبي

سيستان و 
 - - - - - - 1 زن/مرد 1-ايرانشهر-بلوچستان

كارشناس ازمايشگاه  10833
 تشخيص طبي

سيستان و 
 - - - - - - 2 زن/مرد 2 -چابهار-بلوچستان

كارشناس ازمايشگاه  10834
 تشخيص طبي

سيستان و 
نفر،  1(آقا: 2 زن/مرد 1 مرد 3 -زاهدان-بلوچستان

 - - - -نفر) 1خانم: 

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10832 ،10833 ،10834 

 شرايط احراز تحصيلي:
: بافت شناسي 30145 -: ايمني شناسي پزشكي (فوق ليسانس)30133 -: انگل شناسي پزشكي (فوق ليسانس)30124 -ليسانس): زيست فناوري پزشكي (فوق 22903

: قارچ شناسي پزشكي 30975 -: سم شناسي (فوق ليسانس)30636 -: ژنتيك انساني (فوق ليسانس)30615 -: بيوشيمي باليني (فوق ليسانس)30214 -(فوق ليسانس)
: 31659 -: علوم ازمايشگاهي (ليسانس)31651 -: ويروس شناسي پزشكي (فوق ليسانس)31445 -: ميكروب شناسي پزشكي (فوق ليسانس)31404 -(فوق ليسانس)

 خون شناسي ازمايشگاهي و بانك خون با گرايش هماتولوژي (فوق ليسانس)

سيستان و  كارشناس امور اداري 10835
 - - - - - - 1 مرد 1 -چابهار-بلوچستان

 10835 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: 31034 -: مديريت امور فرهنگي (ليسانس)31029 -: مديريت اجرايي (فوق ليسانس)31021 -: حقوق (ليسانس، فوق ليسانس)30417 -: امار (ليسانس)30018

: 31065 -: مديريت دولتي كليه گرايش ها (فوق ليسانس)31052 -س): مديريت دولتي (ليسان31051 -: مديريت بيمه (ليسانس)31035 -مديريت بازرگاني (ليسانس)
: مديريت بازرگاني 31928 -: حقوق عمومي (فوق ليسانس)31686 -: (فوق ليسانس)31679 -: معارف اسالمي و مديريت (ليسانس)31125 -مديريت صنعتي (ليسانس)

: مديريت 32420 -: مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي (فوق ليسانس)32311 -وق ليسانس): حقوق دادرسي اداري (ف32309 -گرايش مديريت تحول (فوق ليسانس)
: مديريت صنعتي گرايش 32470 -ژيك (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري (فوق ليسانس)

: مديريت 32915 -: مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش (فوق ليسانس)32717 -: مديريت كسب و كار (ليسانس)32545 -مديريت عملكرد (فوق ليسانس)
 -: كارشناس حرفه اي مديريت كسب و كار (ليسانس)33097 -: اموزش و بهسازي منابع انساني (فوق ليسانس)32978 -دولتي و سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)

: مديريت 33363 -: مديريت منابع انساني كليه ي گرايش ها (فوق ليسانس)33257 -ديريت سازمانهاي دولتي (منابع انساني و روابط كار ) (فوق ليسانس): م33165
MBA (فوق ليسانس) ناوري اطالعات گرايش : مديريت ف33411 -: مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني (فوق ليسانس)33397 -گرايش استراتژي

گذاري : مديريت سياست33423 -هاي اطالعاتي پيشرفته (فوق ليسانس): مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم33412 -مديريت منابع اطالعاتي (فوق ليسانس)
: كارافريني گرايش بخش عمومي (فوق 33795 -گرايش مديريت توسعه سازماني و منابع انساني (فوق ليسانس) MBA: مديريت 33749 -عمومي (فوق ليسانس)

: معارف اسالمي و مديريت همه گرايش ها 34469 -: كارشناس حرفه اي حقوق اداري (ليسانس)33988 -: كارافريني گرايش سازماني (فوق ليسانس)33797 -ليسانس)
: مديريت كسب كار گرايش 34705 -اطالعات و ارتباطات (ليسانس): مديريت 34534 -: كارشناسي حرفه اي مديريت رفاه اجتماعي (ليسانس)34472 -(فوق ليسانس)

هاي اطالعاتي مديريت) (فوق (سيستم MBA: مديريت 34889 -ها) (ليسانس): كارشناسي حرفه اي مديريت بيمه (كليه گرايش34888 -استراتژي (فوق ليسانس)
 طالعات) (فوق ليسانس)هاي اطالعاتي و فناوري ا: مديريت كسب و كار (سيستم34890 -ليسانس)
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 مديريت درمان استان سيستان وبلوچستان - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

سيستان و  كارشناس امور مالي 10836
 - - - - - - 1 مرد 1 -چابهار-بلوچستان

سيستان و  كارشناس امور مالي 10837
 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 -زاهدان-بلوچستان

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10836 ،10837 

 شرايط احراز تحصيلي:
: حسابداري دولتي 31883 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: حسابرسي (ليسانس، فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (ليسانس، فوق ليسانس)30408

: حسابداري مديريت 32428 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -: مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي (فوق ليسانس)31912 -(ليسانس)
 -: مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي (فوق ليسانس)32700 -: حسابداري مالي (ليسانس)32698 -: حسابداري امور مالي (ليسانس)32562 -(فوق ليسانس)

: مديريت كسب و كار 33353 -يسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي (فوق ل32996 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713
)MBA(فوق ليسانس) مالي كليه ي گرايش ها (فوق ليسانس)33895 -: مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي و اقتصادي (فوق ليسانس)33356 -) گرايش مالي :- 

: 34451 -: مديريت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس)34404 -: حسابداري مالياتي (ليسانس)33986 -: حسابداري بخش عمومي (فوق ليسانس)33985
: 34456 -: رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي (ليسانس)34455 -: رياضي گرايش رياضيات مالي (ليسانس)34454 -كارشناسي حرفه اي حسابداري (ليسانس)

 مديريت بازرگاني و بازاريابي بين المللي( مالي) (فوق ليسانس) MBA: 34520 -كارشناسي حرفه اي حسابداري سالمت (ليسانس)

كارشناس بهداشت  10838
 محيط

سيستان و 
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -زاهدان-بلوچستان

 10838 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 -: بهسازي محيط (فوق ليسانس)22884 -: هيدروبيولوژي (فوق ليسانس)22881 -: بازيافت منابع اب (فوق ليسانس)22880 -: مديريت پسماند (فوق ليسانس)22879
: پدافند 22891 -: سم شناسي محيط (فوق ليسانس)22890 -: برنامه ريزي و مديريت محيط زيست (فوق ليسانس)22888 -: معماري و امايش (فوق ليسانس)22885

: اموزش 30028 -نس): الودگي محيط زيست (فوق ليسا30015 -: بهداشت پرتوها و مديريت سالمت (فوق ليسانس)22892 -غيرعامل در نظام سالمت (فوق ليسانس)
: 30137 -: اكولوژي انساني (فوق ليسانس)30129 -: اپيدميولوژي (فوق ليسانس)30043 -: اموزش محيط زيست (فوق ليسانس)30037 -بهداشت (فوق ليسانس)

 -: محيط زيست (فوق ليسانس)31003 -: سم شناسي (فوق ليسانس)30636 -: بيوتكنولوژي محيطي (فوق ليسانس)30209 -ايمني و محيط زيست (فوق ليسانس)
: مديريت محيط زيست (فوق 31075 -: مديريت سالمت ايمني و محيط زيست (فوق ليسانس)31056 -: مديريت خدمات بهداشتي و درماني (فوق ليسانس)31047

: مهندسي محيط زيست 31285 -ليسانس) : مهندسي بهداشت محيط (ليسانس، فوق31175 -: منابع طبيعي گرايش محيط زيست (فوق ليسانس)31145 -ليسانس)
: 33609 -: بهداشت و محيط زيست (فوق ليسانس)32559 -: اب شناسي هيدرولوژي (فوق ليسانس)32517 -: هيدروژيولوژي (فوق ليسانس)32086 -(فوق ليسانس)

: مهندسي 34432 -زيست فناوري مواد غذايي) (فوق ليسانس): علوم و صنايع غذايي (گرايش 33975 -مهندسي تكنولوژي عمران گرايش اب و فاضالب (فوق ليسانس)
 : آموزش پزشكي (فوق ليسانس)34512 -عمران گرايش آب و فاضالب (فوق ليسانس)

10839 
كارشناس پذيرش و 

 اطالعات
سيستان و 

 -چابهار-بلوچستان
 - - - - - - 2 مرد 2

10840 
كارشناس پذيرش و 

 اطالعات
سيستان و 

 -خاش-بلوچستان
 - - - - - - 1 مرد 1

10841 
كارشناس پذيرش و 

 اطالعات
سيستان و 

 -زابل-بلوچستان
 - - - - - - 2 مرد 2

10842 
كارشناس پذيرش و 

 اطالعات
سيستان و 

 -زاهدان-بلوچستان
 1 مرد - - - - 1 مرد 2

10843 
كارشناس پذيرش و 

 اطالعات
سيستان و 

 -سراوان-بلوچستان
 - - - - - - 1 مرد 1

  باشد:هاي زير يكسان مياحراز تحصيلي شغل محلشرايط 
10839 ،10840 ،10841 ،10842 ،10843 

 شرايط احراز تحصيلي:
: مديريت خدمات 31047 -: مدارك پزشكي (ليسانس، فوق ليسانس)31012 -: فناوري اطالعات سالمت (ليسانس)30929 -: انفورماتيك پزشكي (فوق ليسانس)30122

: مديريت فناوري 34902 -: كتابداري و اطالع رساني پزشكي (فوق ليسانس)31469 -: كتابداري در شاخه پزشكي (ليسانس)31468 -ق ليسانس)بهداشتي و درماني (فو
 اطالعات سالمت (فوق ليسانس)
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 مديريت درمان استان سيستان وبلوچستان - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

سيستان و  كارشناس پرتوشناسي 10844
نفر،  1(آقا: 2 زن/مرد 2 -زابل-بلوچستان

 - - - - - -نفر) 1خانم: 

سيستان و  كارشناس پرتوشناسي 10845
 - - - - 1 زن 2 مرد 3 -زاهدان-بلوچستان

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10844 ،10845 

 شرايط احراز تحصيلي:
: راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي 30492 -: تكنولوژي پرتوشناسي ( راديولوژِي) (ليسانس)30337 -: بيوفيزيك (فوق ليسانس)30216 -: اناتومي (فوق ليسانس)22874

: 31754 -ي (فوق ليسانس): نانوتكنولوژي پزشك31412 -: فيزيك پزشكي (فوق ليسانس)30965 -: علوم داروهاي پرتوزا (فوق ليسانس)30781 -(فوق ليسانس)
: فناوري تصويربرداري پزشكي 32249 -(فوق ليسانس) MRI: فناوري تصويربرداري پزشكي گرايش 32248 -مهندسي هسته اي گرايش پرتوپزشكي (فوق ليسانس)

 گرايش سي تي اسكن (فوق ليسانس)

كارشناس تجهيزات  10846
 پزشكي

سيستان و 
 - - - - - - 1 مرد 1 -زابل-بلوچستان

كارشناس تجهيزات  10847
 پزشكي

سيستان و 
 - - - - - - 1 مرد 1 -زاهدان-بلوچستان

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10846 ،10847 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : مهندسي پزشكي كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)34278

10848 
كارشناس فناوري 

 اطالعات
 سيستان و

 - - - - - - 1 مرد 1 -خاش-بلوچستان

 10848 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: 31135 -: فناوري اطالعات و ارتباطات (ليسانس)30930 -: فناوري اطالعات سالمت (فوق ليسانس)30929 -: مديريت فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)22935

: مهندسي 31351 -س): مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري (فوق ليسان31348 -معماري سيستم هاي كامپيوتري (ليسانس، فوق ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات 31917 -: مهندسي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)31766 -كامپيوتر كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)

: معماري 33580 -وم كامپيوتر (فوق ليسانس): عل32173 -: مديريت فناوري اطالعات كليه گرايش ها (فوق ليسانس)32009 -گرايش تجارت الكترونيكي (ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات و امنيت (فوق 33737 -سخت افزار (ليسانس)-: كامپيوتر33583 -: سخت افزار كامپيوتر (ليسانس)33581 -كامپيوتر (فوق ليسانس)

: مهندسي فناوري 34033 -ژي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس): مهندسي تكنولو34032 -: علوم كامپيوتر كليه ي گرايشها (فوق ليسانس)33888 -ليسانس)
: كارشناسي تكنولوژي كامپيوتر 34453 -: مهندسي فناوري اطالعات و مديريت (فوق ليسانس)34364 -سيستم هاي سخت افزاري فناوري اطالعات (ليسانس)

: 34604 -(كليه گرايش ها) (فوق ليسانس) IT: مهندسي فناوري اطالعات 34591 -ليسانس): مهندسي تكنولوژي سيستمهاي سخت افزاري رايانه (34556 -(ليسانس)
: مهندسي تكنولوژي سخت افزار 34785 -: مهندسي فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)34637 -(ليسانس) ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

: 34904 -: مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك (فوق ليسانس)34878 -سيستم هاي سخت افزاري رايانه (ليسانس) : مهندسي فناوري34817 -كامپيوتر (ليسانس)
 ها) (ليسانس)(كليه گرايش ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

سيستان و  ماما 10849
 - - - - - - 1 زن 1-ايرانشهر-بلوچستان

سيستان و  ماما 10850
 - - - - 1 زن - - 1 -زابل-بلوچستان

سيستان و  ماما 10851
 - - - - 3 زن 1 زن 4 -زاهدان-بلوچستان

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10849 ،10850 ،10851 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : مشاوره در مامايي (فوق ليسانس)31106 -: مامايي (ليسانس، فوق ليسانس)30987
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 107صفحه 

 مديريت درمان استان فارس - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت
 - - - - - - 1 مرد 1 -سپيدان-فارس پرستار 10852

نفر،  2(آقا: 8 زن/مرد 1 مرد 9 -شيراز-فارس پرستار 10853
 - - - -نفر) 6خانم: 

 - - - - - - 1 مرد 1 -كوار-فارس پرستار 10854
  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل

10852 ،10853 ،10854 
 شرايط احراز تحصيلي:

 : پرستاري (ليسانس، فوق ليسانس)30218
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -مهر-فارس پزشك عمومي 10855

 10855 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : پزشك عمومي (دكتري)30227

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -فيروزاباد-فارس داروساز 10856
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -مهر-فارس داروساز 10857

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10856 ،10857 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : داروسازي (دكتري، دكتراي تخصصي)30455

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -اقليد-فارس دندانپزشك 10858
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -داراب-فارس دندانپزشك 10859
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -قيروكارزين-فارس دندانپزشك 10860
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -الر-فارس دندانپزشك 10861
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -المرد-فارس دندانپزشك 10862
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -مرودشت-فارس دندانپزشك 10863
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -مهر-فارس دندانپزشك 10864

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10858 ،10859 ،10860 ،10861 ،10862 ،10863 ،10864 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : دكتري عمومي دندانپزشكي (دكتري)34664 -: دندانپزشكي (دكتراي تخصصي)30483

كارشناس ازمايشگاه  10865
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -استهبان-فارس تشخيص طبي

كارشناس ازمايشگاه  10866
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -اقليد-فارس تشخيص طبي

كارشناس ازمايشگاه  10867
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -جهرم-فارس تشخيص طبي

كارشناس ازمايشگاه  10868
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -خرامه-فارس تشخيص طبي

كارشناس ازمايشگاه  10869
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -قيروكارزين-فارس تشخيص طبي

كارشناس ازمايشگاه  10870
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -كوار-فارس طبي تشخيص

كارشناس ازمايشگاه  10871
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -ني ريز-فارس تشخيص طبي

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10865 ،10866 ،10867 ،10868 ،10869 ،10870 ،10871 

 شرايط احراز تحصيلي:
: بافت شناسي 30145 -: ايمني شناسي پزشكي (فوق ليسانس)30133 -: انگل شناسي پزشكي (فوق ليسانس)30124 -(فوق ليسانس): زيست فناوري پزشكي 22903

: قارچ شناسي پزشكي 30975 -: سم شناسي (فوق ليسانس)30636 -: ژنتيك انساني (فوق ليسانس)30615 -: بيوشيمي باليني (فوق ليسانس)30214 -(فوق ليسانس)
: 31659 -: علوم ازمايشگاهي (ليسانس)31651 -: ويروس شناسي پزشكي (فوق ليسانس)31445 -: ميكروب شناسي پزشكي (فوق ليسانس)31404 -نس)(فوق ليسا

 خون شناسي ازمايشگاهي و بانك خون با گرايش هماتولوژي (فوق ليسانس)
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 108صفحه 

 مديريت درمان استان فارس - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت
 - - - - 2 زن/مرد - - 2 -شيراز-فارس كارشناس امور مالي 10872
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -كازرون-فارس كارشناس امور مالي 10873

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10872 ،10873 

 شرايط احراز تحصيلي:
: حسابداري دولتي 31883 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: حسابرسي (ليسانس، فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (ليسانس، فوق ليسانس)30408

: حسابداري مديريت 32428 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -: مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي (فوق ليسانس)31912 -(ليسانس)
 -: مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي (فوق ليسانس)32700 -: حسابداري مالي (ليسانس)32698 -: حسابداري امور مالي (ليسانس)32562 -(فوق ليسانس)

: مديريت كسب و كار 33353 -يسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي (فوق ل32996 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713
)MBA(فوق ليسانس) مالي كليه ي گرايش ها (فوق ليسانس)33895 -: مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي و اقتصادي (فوق ليسانس)33356 -) گرايش مالي :- 

: 34451 -ت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس): مديري34404 -: حسابداري مالياتي (ليسانس)33986 -: حسابداري بخش عمومي (فوق ليسانس)33985
: 34456 -: رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي (ليسانس)34455 -: رياضي گرايش رياضيات مالي (ليسانس)34454 -كارشناسي حرفه اي حسابداري (ليسانس)

 ي بين المللي( مالي) (فوق ليسانس)مديريت بازرگاني و بازارياب MBA: 34520 -كارشناسي حرفه اي حسابداري سالمت (ليسانس)

كارشناس بهداشت  10874
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -شيراز-فارس حرفه اي

 10874 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: آموزش بهداشت 34511 -: مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار (ليسانس)33897 -: ارگونومي (فوق ليسانس)30059 -: اموزش پزشكي (فوق ليسانس)30030

 اي (ليسانس، فوق ليسانس): بهداشت حرفه34583 -(فوق ليسانس)

كارشناس بينايي  10875
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -مرودشت-فارس سنجي

 10875 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : مديريت توانبخشي (فوق ليسانس)31039 -: بينايي سنجي (ليسانس)30203

كارشناس پذيرش و  10876
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -جهرم-فارس اطالعات

كارشناس پذيرش و  10877
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -شيراز-فارس اطالعات

كارشناس پذيرش و  10878
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -قيروكارزين-فارس اطالعات

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10876 ،10877 ،10878 

 شرايط احراز تحصيلي:
: مديريت خدمات 31047 -: مدارك پزشكي (ليسانس، فوق ليسانس)31012 -: فناوري اطالعات سالمت (ليسانس)30929 -: انفورماتيك پزشكي (فوق ليسانس)30122

: مديريت فناوري 34902 -و اطالع رساني پزشكي (فوق ليسانس) : كتابداري31469 -: كتابداري در شاخه پزشكي (ليسانس)31468 -بهداشتي و درماني (فوق ليسانس)
 اطالعات سالمت (فوق ليسانس)

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -المرد-فارس كارشناس پرتوشناسي 10879
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -مرودشت-فارس كارشناس پرتوشناسي 10880

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10879 ،10880 

 شرايط احراز تحصيلي:
: راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي 30492 -: تكنولوژي پرتوشناسي ( راديولوژِي) (ليسانس)30337 -: بيوفيزيك (فوق ليسانس)30216 -: اناتومي (فوق ليسانس)22874

: 31754 -ي (فوق ليسانس): نانوتكنولوژي پزشك31412 -: فيزيك پزشكي (فوق ليسانس)30965 -: علوم داروهاي پرتوزا (فوق ليسانس)30781 -(فوق ليسانس)
: فناوري تصويربرداري پزشكي 32249 -(فوق ليسانس) MRI: فناوري تصويربرداري پزشكي گرايش 32248 -مهندسي هسته اي گرايش پرتوپزشكي (فوق ليسانس)

 گرايش سي تي اسكن (فوق ليسانس)

كارشناس فناوري  10881
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -ممسني-فارس اطالعات

 10881 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: 31135 -: فناوري اطالعات و ارتباطات (ليسانس)30930 -: فناوري اطالعات سالمت (فوق ليسانس)30929 -: مديريت فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)22935

: مهندسي 31351 -ايش معماري سيستم هاي كامپيوتري (فوق ليسانس): مهندسي كامپيوتر گر31348 -معماري سيستم هاي كامپيوتري (ليسانس، فوق ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات 31917 -: مهندسي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)31766 -كامپيوتر كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)

: معماري 33580 -: علوم كامپيوتر (فوق ليسانس)32173 -عات كليه گرايش ها (فوق ليسانس): مديريت فناوري اطال32009 -گرايش تجارت الكترونيكي (ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات و امنيت (فوق 33737 -سخت افزار (ليسانس)-: كامپيوتر33583 -: سخت افزار كامپيوتر (ليسانس)33581 -كامپيوتر (فوق ليسانس)

: مهندسي فناوري 34033 -: مهندسي تكنولوژي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس)34032 -رايشها (فوق ليسانس): علوم كامپيوتر كليه ي گ33888 -ليسانس)
: كارشناسي تكنولوژي كامپيوتر 34453 -: مهندسي فناوري اطالعات و مديريت (فوق ليسانس)34364 -سيستم هاي سخت افزاري فناوري اطالعات (ليسانس)

: 34604 -(كليه گرايش ها) (فوق ليسانس) IT: مهندسي فناوري اطالعات 34591 -دسي تكنولوژي سيستمهاي سخت افزاري رايانه (ليسانس): مهن34556 -(ليسانس)
 : مهندسي تكنولوژي سخت افزار34785 -: مهندسي فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)34637 -(ليسانس) ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

: 34904 -: مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك (فوق ليسانس)34878 -سيستم هاي سخت افزاري رايانه (ليسانس) : مهندسي فناوري34817 -كامپيوتر (ليسانس)
 ها) (ليسانس)(كليه گرايش ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 
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 مديريت درمان استان فارس - اجتماعيهاي سازمان تامين فهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -شيراز-فارس كارشناس هوشبري 10882

 10882 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: تكنولوژي 31459 -: هوشبري (ليسانس)31443 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان (فوق ليسانس)22857 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه (فوق ليسانس)22856

 گردش خون (فوق ليسانس)

 - - - - - - 1 زن 1 -شيراز-فارس ماما 10883

 10883 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : مشاوره در مامايي (فوق ليسانس)31106 -: مامايي (ليسانس، فوق ليسانس)30987

 
 مديريت درمان استان قزوين - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت
 1 زن/مرد 2 زن/مرد 3 زن/مرد 13 زن/مرد 19 -تاكستان-قزوين پرستار 10884

 1 زن/مرد 2 زن/مرد 6 زن/مرد 12 زن/مرد 21 -قزوين-قزوين پرستار 10885

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10884 ،10885 

 شرايط احراز تحصيلي:
 فوق ليسانس) : پرستاري (ليسانس،30218

پزشك متخصص  10886
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -تاكستان-قزوين ارتوپدي

 10886 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : متخصص ارتوپدي (دكتراي تخصصي)32252

پزشك متخصص  10887
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -قزوين-قزوين بيهوشي

 10887 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : متخصص بيهوشي (دكتراي تخصصي)32339

پزشك متخصص  10888
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -تاكستان-قزوين پاتولوژي

پزشك متخصص  10889
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -قزوين-قزوين پاتولوژي

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10888 ،10889 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : متخصص پاتولوژي (دكتراي تخصصي)32282

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -تاكستان-قزوينپزشك متخصص چشم 10890

 10890 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : متخصص چشم (دكتراي تخصصي)32336

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -تاكستان-قزوينپزشك متخصص داخلي 10891

 10891 يمحل شماره شرايط احراز تحصيلي شغل
 : متخصص داخلي (دكتراي تخصصي)30454

پزشك متخصص زنان و  10892
 - - - - - - 1 زن 1 -تاكستان-قزوين زايمان

 10892 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : متخصص زنان وزايمان (دكتراي تخصصي)32267
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 110صفحه 

 مديريت درمان استان قزوين - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

پزشك متخصص قلب و  10893
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -قزوين-قزوين عروق

 10893 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : متخصص قلب و عروق (دكتراي تخصصي)32255

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -تاكستان-قزوين داروساز 10894
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -قزوين-قزوين داروساز 10895

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10894 ،10895 

 شرايط احراز تحصيلي:
 (دكتري، دكتراي تخصصي): داروسازي 30455

شهر صنعتي -قزوين دندانپزشك 10896
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -البرز

 10896 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : دكتري عمومي دندانپزشكي (دكتري)34664 -: دندانپزشكي (دكتراي تخصصي)30483

 - - - - - - 2 زن/مرد 2 -تاكستان-قزوين كارشناس اتاق عمل 10897
 - - - - 2 زن/مرد - - 2 -قزوين-قزوين كارشناس اتاق عمل 10898

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10897 ،10898 

 شرايط احراز تحصيلي:
 -تكنولوژي گردش خون (فوق ليسانس): 31459 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان (فوق ليسانس)22857 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه (فوق ليسانس)22856
 : تكنولوژي اتاق عمل (ليسانس، فوق ليسانس)33425

كارشناس ازمايشگاه  10899
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -ابيك-قزوين تشخيص طبي

كارشناس ازمايشگاه  10900
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -بويين زهرا-قزوين تشخيص طبي

كارشناس ازمايشگاه  10901
 - - - - 2 زن/مرد 3 زن/مرد 5 -تاكستان-قزوين طبيتشخيص 

كارشناس ازمايشگاه  10902
 تشخيص طبي

شهر صنعتي -قزوين
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -البرز

كارشناس ازمايشگاه  10903
 - - - - 2 زن/مرد 3 زن/مرد 5 -قزوين-قزوين تشخيص طبي

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10899 ،10900 ،10901 ،10902 ،10903 

 شرايط احراز تحصيلي:
: بافت شناسي 30145 -: ايمني شناسي پزشكي (فوق ليسانس)30133 -: انگل شناسي پزشكي (فوق ليسانس)30124 -: زيست فناوري پزشكي (فوق ليسانس)22903

: قارچ شناسي پزشكي 30975 -: سم شناسي (فوق ليسانس)30636 -ي (فوق ليسانس): ژنتيك انسان30615 -: بيوشيمي باليني (فوق ليسانس)30214 -(فوق ليسانس)
: 31659 -: علوم ازمايشگاهي (ليسانس)31651 -: ويروس شناسي پزشكي (فوق ليسانس)31445 -: ميكروب شناسي پزشكي (فوق ليسانس)31404 -(فوق ليسانس)

 وق ليسانس)خون شناسي ازمايشگاهي و بانك خون با گرايش هماتولوژي (ف
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -ابيك-قزوين كارشناس امور مالي 10904
 - - - - 2 زن/مرد - - 2 -تاكستان-قزوين كارشناس امور مالي 10905

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10904 ،10905 

 شرايط احراز تحصيلي:
: حسابداري دولتي 31883 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: حسابرسي (ليسانس، فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (ليسانس، فوق ليسانس)30408

: حسابداري مديريت 32428 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -: مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي (فوق ليسانس)31912 -(ليسانس)
 -: مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي (فوق ليسانس)32700 -: حسابداري مالي (ليسانس)32698 -: حسابداري امور مالي (ليسانس)32562 -(فوق ليسانس)

: مديريت كسب و كار 33353 -يسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي (فوق ل32996 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713
)MBA(فوق ليسانس) مالي كليه ي گرايش ها (فوق ليسانس)33895 -: مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي و اقتصادي (فوق ليسانس)33356 -) گرايش مالي :- 

: 34451 -ت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس): مديري34404 -: حسابداري مالياتي (ليسانس)33986 -: حسابداري بخش عمومي (فوق ليسانس)33985
: 34456 -: رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي (ليسانس)34455 -: رياضي گرايش رياضيات مالي (ليسانس)34454 -كارشناسي حرفه اي حسابداري (ليسانس)

 ي بين المللي( مالي) (فوق ليسانس)مديريت بازرگاني و بازارياب MBA: 34520 -كارشناسي حرفه اي حسابداري سالمت (ليسانس)
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 111صفحه 

 مديريت درمان استان قزوين - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

كارشناس پذيرش و  10906
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -تاكستان-قزوين اطالعات

كارشناس پذيرش و  10907
 - - - - 2 زن/مرد - - 2 -قزوين-قزوين اطالعات

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10906 ،10907 

 شرايط احراز تحصيلي:
: مديريت خدمات 31047 -: مدارك پزشكي (ليسانس، فوق ليسانس)31012 -اطالعات سالمت (ليسانس): فناوري 30929 -: انفورماتيك پزشكي (فوق ليسانس)30122

: مديريت فناوري 34902 -: كتابداري و اطالع رساني پزشكي (فوق ليسانس)31469 -: كتابداري در شاخه پزشكي (ليسانس)31468 -بهداشتي و درماني (فوق ليسانس)
 اطالعات سالمت (فوق ليسانس)

 1 زن/مرد - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 3 -تاكستان-قزوين كارشناس پرتوشناسي 10908

 10908 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي 30492 -: تكنولوژي پرتوشناسي ( راديولوژِي) (ليسانس)30337 -: بيوفيزيك (فوق ليسانس)30216 -: اناتومي (فوق ليسانس)22874

: 31754 -ي (فوق ليسانس): نانوتكنولوژي پزشك31412 -: فيزيك پزشكي (فوق ليسانس)30965 -: علوم داروهاي پرتوزا (فوق ليسانس)30781 -(فوق ليسانس)
: فناوري تصويربرداري پزشكي 32249 -(فوق ليسانس) MRI: فناوري تصويربرداري پزشكي گرايش 32248 -مهندسي هسته اي گرايش پرتوپزشكي (فوق ليسانس)

 گرايش سي تي اسكن (فوق ليسانس)

كارشناس توانبخشي  10909
نفر،  1ا: (آق2 زن/مرد 2 -قزوين-قزوين فيزيكي (فيزيوتراپي)

 - - - - - -نفر) 1خانم: 

 10909 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: فيزيوتراپي 30956 -: فيزيوتراپي (ليسانس، فوق ليسانس)30955 -: ارگونومي (فوق ليسانس)30059 -: اسيب هاي ورزشي و حركات اصالحي (فوق ليسانس)22926

 توانبخشي (فوق ليسانس): مديريت 31039 -ورزش (فوق ليسانس)

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -تاكستان-قزوين كارشناس هوشبري 10910

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -قزوين-قزوين كارشناس هوشبري 10911

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10910 ،10911 

 شرايط احراز تحصيلي:
: تكنولوژي 31459 -: هوشبري (ليسانس)31443 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان (فوق ليسانس)22857 -(فوق ليسانس): پرستاري مراقبت هاي ويژه 22856

 گردش خون (فوق ليسانس)

 - - - - - - 2 زن 2 -تاكستان-قزوين ماما 10912

 - - - - 1 زن 3 زن 4 -قزوين-قزوين ماما 10913

  باشد:يكسان ميهاي زير شرايط احراز تحصيلي شغل محل
10912 ،10913 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : مشاوره در مامايي (فوق ليسانس)31106 -: مامايي (ليسانس، فوق ليسانس)30987

 
 مديريت درمان استان قم - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

 1 زن/مرد 1 زن/مرد 4 زن/مرد 6 زن/مرد 12 -قم-قم پرستار 10914

 10914 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : پرستاري (ليسانس، فوق ليسانس)30218

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -قم-قم پزشك عمومي 10915

 10915 ياحراز تحصيلي شغل محل شمارهشرايط 
 : پزشك عمومي (دكتري)30227



 1401سال استخدامي سازمان تأمين اجتماعي نام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 112صفحه 

 مديريت درمان استان قم - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

پزشك متخصص  10916
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -قم-قم جراحي عمومي

 10916 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : متخصص جراحي عمومي (دكتراي تخصصي)32263

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -قم-قمپزشك متخصص داخلي 10917

 10917 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 (دكتراي تخصصي) : متخصص داخلي30454

پزشك متخصص  10918
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -قم-قم راديولوژي

 10918 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : متخصص راديولوژي (دكتراي تخصصي)30493

پزشك متخصص قلب و  10919
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -قم-قم عروق

 10919 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : متخصص قلب و عروق (دكتراي تخصصي)32255

 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -قم-قم كارشناس اتاق عمل 10920

 10920 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 -گردش خون (فوق ليسانس): تكنولوژي 31459 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان (فوق ليسانس)22857 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه (فوق ليسانس)22856
 : تكنولوژي اتاق عمل (ليسانس، فوق ليسانس)33425

كارشناس ازمايشگاه  10921
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -قم-قم تشخيص طبي

 10921 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: بافت شناسي 30145 -: ايمني شناسي پزشكي (فوق ليسانس)30133 -ليسانس): انگل شناسي پزشكي (فوق 30124 -: زيست فناوري پزشكي (فوق ليسانس)22903

: قارچ شناسي پزشكي 30975 -: سم شناسي (فوق ليسانس)30636 -: ژنتيك انساني (فوق ليسانس)30615 -: بيوشيمي باليني (فوق ليسانس)30214 -(فوق ليسانس)
: 31659 -: علوم ازمايشگاهي (ليسانس)31651 -: ويروس شناسي پزشكي (فوق ليسانس)31445 -: ميكروب شناسي پزشكي (فوق ليسانس)31404 -(فوق ليسانس)

 خون شناسي ازمايشگاهي و بانك خون با گرايش هماتولوژي (فوق ليسانس)

كارشناس پذيرش و  10922
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -قم-قم اطالعات

 10922 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: مديريت خدمات 31047 -: مدارك پزشكي (ليسانس، فوق ليسانس)31012 -: فناوري اطالعات سالمت (ليسانس)30929 -انفورماتيك پزشكي (فوق ليسانس): 30122

: مديريت فناوري 34902 -: كتابداري و اطالع رساني پزشكي (فوق ليسانس)31469 -: كتابداري در شاخه پزشكي (ليسانس)31468 -بهداشتي و درماني (فوق ليسانس)
 اطالعات سالمت (فوق ليسانس)

 - - - - - - 1 مرد 1 -قم-قم كارشناس حقوقي 10923

 10923 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 -(ليسانس): فقه و حقوق اسالمي 30913 -: حقوق خصوصي (فوق ليسانس)30431 -: حقوق جزا و جرم شناسي (فوق ليسانس)30429 -: حقوق (ليسانس)30417
: فقه و مباني حقوق اسالمي 32316 -: حقوق دادرسي اداري (فوق ليسانس)32309 -: حقوق عمومي (فوق ليسانس)31686 -: معارف اسالمي و حقوق (ليسانس)31122

: 34492 -وق مالي (فوق ليسانس): حق34403 -: كارشناسي حرفه اي حقوق بيمه (ليسانس)33359 -اقتصادي (فوق ليسانس) -: حقوق مالي32317 -(فوق ليسانس)
 : كارشناسي حرفه اي حقوق اداري (ليسانس)34495 -حقوق پزشكي (فوق ليسانس)

 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -قم-قم كارشناس هوشبري 10924

 10924 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: تكنولوژي 31459 -: هوشبري (ليسانس)31443 -مراقبت هاي ويژه نوزادان (فوق ليسانس) : پرستاري22857 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه (فوق ليسانس)22856

 گردش خون (فوق ليسانس)

 - - - - - - 1 زن 1 -قم-قم ماما 10925

 10925 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : مشاوره در مامايي (فوق ليسانس)31106 -: مامايي (ليسانس، فوق ليسانس)30987



 1401سال استخدامي سازمان تأمين اجتماعي نام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 113صفحه 

 مديريت درمان استان كردستان - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت
 - - - - - - 1 مرد 1 -بيجار-كردستان پرستار 10926

نفر،  2(آقا: 4 زن/مرد 8 -سقز-كردستان پرستار 10927
نفر،  1(آقا: 3 زن/مردنفر) 2خانم: 

 - - 1 زننفر) 2خانم: 

نفر،  1(آقا: 3 زن/مرد 8 -سنندج-كردستان پرستار 10928
نفر،  1(آقا: 3 زن/مردنفر) 2خانم: 

 1 زن 1 زننفر) 2خانم: 

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10926 ،10927 ،10928 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : پرستاري (ليسانس، فوق ليسانس)30218

 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -سنندج-كردستان پزشك عمومي 10929

 10929 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : پزشك عمومي (دكتري)30227

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -سنندج-كردستان داروساز 10930

 10930 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : داروسازي (دكتري، دكتراي تخصصي)30455

 - - - - - - 1 زن 1 -سقز-كردستان كارشناس اتاق عمل 10931

 - - - - 1 زن 2 مرد 3 -سنندج-كردستان كارشناس اتاق عمل 10932

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10931، 10932 

 شرايط احراز تحصيلي:
 -: تكنولوژي گردش خون (فوق ليسانس)31459 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان (فوق ليسانس)22857 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه (فوق ليسانس)22856
 : تكنولوژي اتاق عمل (ليسانس، فوق ليسانس)33425

كارشناس ازمايشگاه  10933
 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 -سنندج-كردستان تشخيص طبي

كارشناس ازمايشگاه  10934
 - - - - - - 1 مرد 1 -قروه-كردستان تشخيص طبي

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10933 ،10934 

 شرايط احراز تحصيلي:
: بافت شناسي 30145 -: ايمني شناسي پزشكي (فوق ليسانس)30133 -(فوق ليسانس): انگل شناسي پزشكي 30124 -: زيست فناوري پزشكي (فوق ليسانس)22903

: قارچ شناسي پزشكي 30975 -: سم شناسي (فوق ليسانس)30636 -: ژنتيك انساني (فوق ليسانس)30615 -: بيوشيمي باليني (فوق ليسانس)30214 -(فوق ليسانس)
: 31659 -: علوم ازمايشگاهي (ليسانس)31651 -: ويروس شناسي پزشكي (فوق ليسانس)31445 -سانس): ميكروب شناسي پزشكي (فوق لي31404 -(فوق ليسانس)

 خون شناسي ازمايشگاهي و بانك خون با گرايش هماتولوژي (فوق ليسانس)

 - - - - - - 1 مرد 1 -بيجار-كردستان كارشناس امور مالي 10935

 10935 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: حسابداري دولتي 31883 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: حسابرسي (ليسانس، فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (ليسانس، فوق ليسانس)30408

: حسابداري مديريت 32428 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -: مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي (فوق ليسانس)31912 -(ليسانس)
 -: مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي (فوق ليسانس)32700 -: حسابداري مالي (ليسانس)32698 -: حسابداري امور مالي (ليسانس)32562 -(فوق ليسانس)

: مديريت كسب و كار 33353 -يسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي (فوق ل32996 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713
)MBA(فوق ليسانس) مالي كليه ي گرايش ها (فوق ليسانس)33895 -: مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي و اقتصادي (فوق ليسانس)33356 -) گرايش مالي :- 

: 34451 -ت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس): مديري34404 -: حسابداري مالياتي (ليسانس)33986 -: حسابداري بخش عمومي (فوق ليسانس)33985
: 34456 -: رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي (ليسانس)34455 -: رياضي گرايش رياضيات مالي (ليسانس)34454 -كارشناسي حرفه اي حسابداري (ليسانس)

 ي بين المللي( مالي) (فوق ليسانس)مديريت بازرگاني و بازارياب MBA: 34520 -كارشناسي حرفه اي حسابداري سالمت (ليسانس)

كارشناس پذيرش و  10936
 - - - - - - 1 مرد 1 -بانه-كردستان اطالعات
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 114صفحه 

 مديريت درمان استان كردستان - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

كارشناس پذيرش و  10937
 - - - - - - 1 مرد 1 -سنندج-كردستان اطالعات

كارشناس پذيرش و  10938
 - - - - - - 1 مرد 1 -قروه-كردستان اطالعات

كارشناس پذيرش و  10939
 - - - - - - 1 زن/مرد 1-كامياران-كردستان اطالعات

  باشد:هاي زير يكسان مياحراز تحصيلي شغل محلشرايط 
10936 ،10937 ،10938 ،10939 

 شرايط احراز تحصيلي:
: مديريت خدمات 31047 -: مدارك پزشكي (ليسانس، فوق ليسانس)31012 -: فناوري اطالعات سالمت (ليسانس)30929 -: انفورماتيك پزشكي (فوق ليسانس)30122

: مديريت فناوري 34902 -: كتابداري و اطالع رساني پزشكي (فوق ليسانس)31469 -: كتابداري در شاخه پزشكي (ليسانس)31468 -س)بهداشتي و درماني (فوق ليسان
 اطالعات سالمت (فوق ليسانس)

 - - - - - - 1 زن 1 -بيجار-كردستان كارشناس پرتوشناسي 10940
 - - - - - - 2 زن 2 -سقز-كردستان كارشناس پرتوشناسي 10941

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10940 ،10941 

 شرايط احراز تحصيلي:
: راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي 30492 -: تكنولوژي پرتوشناسي ( راديولوژِي) (ليسانس)30337 -: بيوفيزيك (فوق ليسانس)30216 -: اناتومي (فوق ليسانس)22874

: 31754 -ي (فوق ليسانس): نانوتكنولوژي پزشك31412 -: فيزيك پزشكي (فوق ليسانس)30965 -: علوم داروهاي پرتوزا (فوق ليسانس)30781 -(فوق ليسانس)
: فناوري تصويربرداري پزشكي 32249 -(فوق ليسانس) MRI: فناوري تصويربرداري پزشكي گرايش 32248 -مهندسي هسته اي گرايش پرتوپزشكي (فوق ليسانس)

 گرايش سي تي اسكن (فوق ليسانس)

كارشناس فناوري  10942
 - - - - - - 1 مرد 1 -بانه-كردستان اطالعات

 10942 ياحراز تحصيلي شغل محل شماره شرايط
: 31135 -: فناوري اطالعات و ارتباطات (ليسانس)30930 -: فناوري اطالعات سالمت (فوق ليسانس)30929 -: مديريت فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)22935

: مهندسي 31351 -س): مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري (فوق ليسان31348 -معماري سيستم هاي كامپيوتري (ليسانس، فوق ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات 31917 -: مهندسي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)31766 -كامپيوتر كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)

: معماري 33580 -وم كامپيوتر (فوق ليسانس): عل32173 -: مديريت فناوري اطالعات كليه گرايش ها (فوق ليسانس)32009 -گرايش تجارت الكترونيكي (ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات و امنيت (فوق 33737 -سخت افزار (ليسانس)-: كامپيوتر33583 -: سخت افزار كامپيوتر (ليسانس)33581 -كامپيوتر (فوق ليسانس)

: مهندسي فناوري 34033 -ژي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس): مهندسي تكنولو34032 -: علوم كامپيوتر كليه ي گرايشها (فوق ليسانس)33888 -ليسانس)
: كارشناسي تكنولوژي كامپيوتر 34453 -: مهندسي فناوري اطالعات و مديريت (فوق ليسانس)34364 -سيستم هاي سخت افزاري فناوري اطالعات (ليسانس)

: 34604 -(كليه گرايش ها) (فوق ليسانس) IT: مهندسي فناوري اطالعات 34591 -ليسانس): مهندسي تكنولوژي سيستمهاي سخت افزاري رايانه (34556 -(ليسانس)
: مهندسي تكنولوژي سخت افزار 34785 -: مهندسي فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)34637 -(ليسانس) ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

: 34904 -: مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك (فوق ليسانس)34878 -سيستم هاي سخت افزاري رايانه (ليسانس) : مهندسي فناوري34817 -كامپيوتر (ليسانس)
 ها) (ليسانس)(كليه گرايش ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

 - - - - - - 1 زن 1 -سقز-كردستان كارشناس هوشبري 10943

نفر،  1(آقا: 2 زن/مرد 3 -سنندج-كردستان كارشناس هوشبري 10944
 - - - - 1 زننفر) 1خانم: 

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10943 ،10944 

 شرايط احراز تحصيلي:
: تكنولوژي 31459 -هوشبري (ليسانس): 31443 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان (فوق ليسانس)22857 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه (فوق ليسانس)22856

 گردش خون (فوق ليسانس)
 - - - - 1 زن 2 زن 3 -سنندج-كردستان ماما 10945
 - - - - - - 1 زن 1 -مريوان-كردستان ماما 10946

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10945 ،10946 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : مشاوره در مامايي (فوق ليسانس)31106 -فوق ليسانس) : مامايي (ليسانس،30987
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 115صفحه 

 مديريت درمان استان كرمان - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت
 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 زن/مرد 3 زن/مرد 7 -زرند-كرمان پرستار 10947
 - - - - - - 3 زن/مرد 3 -سيرجان-كرمان پرستار 10948
 1 زن/مرد 3 زن/مرد 5 زن/مرد 7 زن/مرد 16 -كرمان-كرمان پرستار 10949

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10947 ،10948 ،10949 

 تحصيلي:شرايط احراز 
 : پرستاري (ليسانس، فوق ليسانس)30218

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -جيرفت-كرمان پزشك عمومي 10950
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -راور-كرمان پزشك عمومي 10951
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 -شهربابك-كرمان پزشك عمومي 10952
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -كوهبنان-كرمان پزشك عمومي 10953

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10950 ،10951 ،10952 ،10953 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : پزشك عمومي (دكتري)30227

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -كوهبنان-كرمان داروساز 10954
 10954 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره

 دكتراي تخصصي): داروسازي (دكتري، 30455
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 -جيرفت-كرمان دندانپزشك 10955
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -كهنوج-كرمان دندانپزشك 10956
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 -كوهبنان-كرمان دندانپزشك 10957

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10955 ،10956 ،10957 
 احراز تحصيلي:شرايط 
 : دكتري عمومي دندانپزشكي (دكتري)34664 -: دندانپزشكي (دكتراي تخصصي)30483

 - - - - 1 زن/مرد 2 زن/مرد 3 -زرند-كرمان كارشناس اتاق عمل 10958
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -سيرجان-كرمان كارشناس اتاق عمل 10959

  باشد:ميهاي زير يكسان شرايط احراز تحصيلي شغل محل
10958 ،10959 

 شرايط احراز تحصيلي:
 -: تكنولوژي گردش خون (فوق ليسانس)31459 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان (فوق ليسانس)22857 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه (فوق ليسانس)22856
 : تكنولوژي اتاق عمل (ليسانس، فوق ليسانس)33425

كارشناس ازمايشگاه  10960
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -بم-كرمان طبي تشخيص

كارشناس ازمايشگاه  10961
 - - - - 2 زن/مرد 4 زن/مرد 6 -زرند-كرمان تشخيص طبي

كارشناس ازمايشگاه  10962
 - - - - 2 زن/مرد 3 زن/مرد 5 -سيرجان-كرمان تشخيص طبي

كارشناس ازمايشگاه  10963
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -كوهبنان-كرمان تشخيص طبي

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10960 ،10961 ،10962 ،10963 

 شرايط احراز تحصيلي:
: بافت شناسي 30145 -: ايمني شناسي پزشكي (فوق ليسانس)30133 -: انگل شناسي پزشكي (فوق ليسانس)30124 -: زيست فناوري پزشكي (فوق ليسانس)22903

: قارچ شناسي پزشكي 30975 -: سم شناسي (فوق ليسانس)30636 -: ژنتيك انساني (فوق ليسانس)30615 -: بيوشيمي باليني (فوق ليسانس)30214 -(فوق ليسانس)
 :31659 -: علوم ازمايشگاهي (ليسانس)31651 -: ويروس شناسي پزشكي (فوق ليسانس)31445 -: ميكروب شناسي پزشكي (فوق ليسانس)31404 -(فوق ليسانس)

 خون شناسي ازمايشگاهي و بانك خون با گرايش هماتولوژي (فوق ليسانس)



 1401سال استخدامي سازمان تأمين اجتماعي نام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 116صفحه 

 مديريت درمان استان كرمان - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت
 - - - - - - 1 مرد 1 -رفسنجان-كرمان كارشناس امور مالي 10964

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -زرند-كرمان كارشناس امور مالي 10965

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -سيرجان-كرمان كارشناس امور مالي 10966

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -كهنوج-كرمان كارشناس امور مالي 10967

  باشد:هاي زير يكسان مياحراز تحصيلي شغل محل شرايط
10964 ،10965 ،10966 ،10967 

 شرايط احراز تحصيلي:
: حسابداري دولتي 31883 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: حسابرسي (ليسانس، فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (ليسانس، فوق ليسانس)30408

: حسابداري مديريت 32428 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -: مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي (فوق ليسانس)31912 -(ليسانس)
 -: مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي (فوق ليسانس)32700 -: حسابداري مالي (ليسانس)32698 -: حسابداري امور مالي (ليسانس)32562 -(فوق ليسانس)

: مديريت كسب و كار 33353 -يسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي (فوق ل32996 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713
)MBA(فوق ليسانس) مالي كليه ي گرايش ها (فوق ليسانس)33895 -: مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي و اقتصادي (فوق ليسانس)33356 -) گرايش مالي :- 

: 34451 -ت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس): مديري34404 -: حسابداري مالياتي (ليسانس)33986 -: حسابداري بخش عمومي (فوق ليسانس)33985
: 34456 -: رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي (ليسانس)34455 -: رياضي گرايش رياضيات مالي (ليسانس)34454 -كارشناسي حرفه اي حسابداري (ليسانس)

 ي بين المللي( مالي) (فوق ليسانس)مديريت بازرگاني و بازارياب MBA: 34520 -كارشناسي حرفه اي حسابداري سالمت (ليسانس)

كارشناس بهداشت  10968
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -كرمان-كرمان حرفه اي

 10968 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: آموزش بهداشت 34511 -: مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار (ليسانس)33897 -: ارگونومي (فوق ليسانس)30059 -: اموزش پزشكي (فوق ليسانس)30030

 اي (ليسانس، فوق ليسانس): بهداشت حرفه34583 -(فوق ليسانس)

كارشناس پذيرش و  10969
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -بافت-كرمان اطالعات

كارشناس پذيرش و  10970
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -بم-كرمان اطالعات

كارشناس پذيرش و  10971
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -رفسنجان-كرمان اطالعات

كارشناس پذيرش و  10972
 - - - - - - 2 زن/مرد 2 -سيرجان-كرمان اطالعات

كارشناس پذيرش و  10973
 1 زن/مرد 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 زن/مرد 5 -كرمان-كرمان اطالعات

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10969 ،10970 ،10971 ،10972 ،10973 

 شرايط احراز تحصيلي:
: مديريت خدمات 31047 -: مدارك پزشكي (ليسانس، فوق ليسانس)31012 -: فناوري اطالعات سالمت (ليسانس)30929 -: انفورماتيك پزشكي (فوق ليسانس)30122

: مديريت فناوري 34902 -ني پزشكي (فوق ليسانس): كتابداري و اطالع رسا31469 -: كتابداري در شاخه پزشكي (ليسانس)31468 -بهداشتي و درماني (فوق ليسانس)
 اطالعات سالمت (فوق ليسانس)

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -بافت-كرمان كارشناس پرتوشناسي 10974

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -رفسنجان-كرمان كارشناس پرتوشناسي 10975

 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -كرمان-كرمان كارشناس پرتوشناسي 10976

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10974 ،10975 ،10976 

 شرايط احراز تحصيلي:
: راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي 30492 -: تكنولوژي پرتوشناسي ( راديولوژِي) (ليسانس)30337 -: بيوفيزيك (فوق ليسانس)30216 -: اناتومي (فوق ليسانس)22874

: 31754 -ي (فوق ليسانس): نانوتكنولوژي پزشك31412 -: فيزيك پزشكي (فوق ليسانس)30965 -: علوم داروهاي پرتوزا (فوق ليسانس)30781 -(فوق ليسانس)
: فناوري تصويربرداري پزشكي 32249 -(فوق ليسانس) MRI: فناوري تصويربرداري پزشكي گرايش 32248 -مهندسي هسته اي گرايش پرتوپزشكي (فوق ليسانس)

 گرايش سي تي اسكن (فوق ليسانس)
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 انمديريت درمان استان كرم - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

كارشناس توانبخشي  10977
 - - - - - - 1 زن 1 -زرند-كرمان فيزيكي (فيزيوتراپي)

 10977 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: فيزيوتراپي 30956 -: فيزيوتراپي (ليسانس، فوق ليسانس)30955 -: ارگونومي (فوق ليسانس)30059 -هاي ورزشي و حركات اصالحي (فوق ليسانس) : اسيب22926

 : مديريت توانبخشي (فوق ليسانس)31039 -ورزش (فوق ليسانس)

كارشناس فناوري  10978
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -جيرفت-كرمان اطالعات

 10978 ياحراز تحصيلي شغل محل شمارهشرايط 
: 31135 -: فناوري اطالعات و ارتباطات (ليسانس)30930 -: فناوري اطالعات سالمت (فوق ليسانس)30929 -: مديريت فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)22935

: مهندسي 31351 -ماري سيستم هاي كامپيوتري (فوق ليسانس): مهندسي كامپيوتر گرايش مع31348 -معماري سيستم هاي كامپيوتري (ليسانس، فوق ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات 31917 -: مهندسي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)31766 -كامپيوتر كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)

: معماري 33580 -: علوم كامپيوتر (فوق ليسانس)32173 -يه گرايش ها (فوق ليسانس): مديريت فناوري اطالعات كل32009 -گرايش تجارت الكترونيكي (ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات و امنيت (فوق 33737 -سخت افزار (ليسانس)-: كامپيوتر33583 -: سخت افزار كامپيوتر (ليسانس)33581 -كامپيوتر (فوق ليسانس)

: مهندسي فناوري 34033 -: مهندسي تكنولوژي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس)34032 -(فوق ليسانس) : علوم كامپيوتر كليه ي گرايشها33888 -ليسانس)
: كارشناسي تكنولوژي كامپيوتر 34453 -: مهندسي فناوري اطالعات و مديريت (فوق ليسانس)34364 -سيستم هاي سخت افزاري فناوري اطالعات (ليسانس)

: 34604 -(كليه گرايش ها) (فوق ليسانس) IT: مهندسي فناوري اطالعات 34591 -نولوژي سيستمهاي سخت افزاري رايانه (ليسانس): مهندسي تك34556 -(ليسانس)
: مهندسي تكنولوژي سخت افزار 34785 -: مهندسي فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)34637 -(ليسانس) ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

: 34904 -: مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك (فوق ليسانس)34878 -سيستم هاي سخت افزاري رايانه (ليسانس) : مهندسي فناوري34817 -وتر (ليسانس)كامپي
 ها) (ليسانس)(كليه گرايش ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

 - - - - 1 مرد/زن 3 زن/مرد 4 -زرند-كرمان كارشناس هوشبري 10979
 - - - - - - 2 زن/مرد 2 -سيرجان-كرمان كارشناس هوشبري 10980
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -كرمان-كرمان كارشناس هوشبري 10981

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10979 ،10980 ،10981 

 شرايط احراز تحصيلي:
: تكنولوژي 31459 -: هوشبري (ليسانس)31443 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان (فوق ليسانس)22857 -ويژه (فوق ليسانس): پرستاري مراقبت هاي 22856

 گردش خون (فوق ليسانس)
 - - - - - - 1 زن 1 -بم-كرمان ماما 10982
 - - - - 2 زن 2 زن 4 -زرند-كرمان ماما 10983
 - - - - 1 زن 2 زن 3 -سيرجان-كرمان ماما 10984
 - - - - 1 زن - - 1 -كهنوج-كرمان ماما 10985
 - - - - - - 1 زن 1 -كوهبنان-كرمان ماما 10986

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10982 ،10983 ،10984 ،10985 ،10986 

 شرايط احراز تحصيلي:
 در مامايي (فوق ليسانس): مشاوره 31106 -: مامايي (ليسانس، فوق ليسانس)30987

 
 مديريت درمان استان كرمانشاه - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت
 - - - - - - 1 مرد 1 -بيستون-كرمانشاه پرستار 10987

نفر،  1(آقا: 2 زن/مرد 2 زن 4-كرمانشاه-كرمانشاه پرستار 10988
 - - - -نفر) 1خانم: 

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10987 ،10988 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : پرستاري (ليسانس، فوق ليسانس)30218

نفر،  1(آقا: 2 زن/مرد 5-كرمانشاه-كرمانشاه كارشناس اتاق عمل 10989
نفر،  1(آقا: 2 زن/مردنفر) 1خانم: 

 - - 1 مردنفر) 1خانم: 

 10989 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 -گردش خون (فوق ليسانس): تكنولوژي 31459 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان (فوق ليسانس)22857 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه (فوق ليسانس)22856
 : تكنولوژي اتاق عمل (ليسانس، فوق ليسانس)33425
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 مديريت درمان استان كرمانشاه - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

كارشناس پذيرش و  10990
 - - - - - - 1 زن/مرد 1-كرمانشاه-كرمانشاه اطالعات

 10990 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
مديريت خدمات  :31047 -: مدارك پزشكي (ليسانس، فوق ليسانس)31012 -: فناوري اطالعات سالمت (ليسانس)30929 -: انفورماتيك پزشكي (فوق ليسانس)30122

: مديريت فناوري 34902 -: كتابداري و اطالع رساني پزشكي (فوق ليسانس)31469 -: كتابداري در شاخه پزشكي (ليسانس)31468 -بهداشتي و درماني (فوق ليسانس)
 اطالعات سالمت (فوق ليسانس)

 - - - - - - 2 زن/مرد 2-كرمانشاه-كرمانشاه كارشناس پرتوشناسي 10991

 10991 ياحراز تحصيلي شغل محل شماره شرايط
: راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي 30492 -: تكنولوژي پرتوشناسي ( راديولوژِي) (ليسانس)30337 -: بيوفيزيك (فوق ليسانس)30216 -: اناتومي (فوق ليسانس)22874

: 31754 -: نانوتكنولوژي پزشكي (فوق ليسانس)31412 -وق ليسانس): فيزيك پزشكي (ف30965 -: علوم داروهاي پرتوزا (فوق ليسانس)30781 -(فوق ليسانس)
: فناوري تصويربرداري پزشكي 32249 -(فوق ليسانس) MRI: فناوري تصويربرداري پزشكي گرايش 32248 -مهندسي هسته اي گرايش پرتوپزشكي (فوق ليسانس)

 گرايش سي تي اسكن (فوق ليسانس)

نفر،  1(آقا: 2 زن/مرد 2-انشاهكرم-كرمانشاه كارشناس هوشبري 10992
 - - - - - -نفر) 1خانم: 

 10992 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: تكنولوژي 31459 -: هوشبري (ليسانس)31443 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان (فوق ليسانس)22857 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه (فوق ليسانس)22856

 گردش خون (فوق ليسانس)

 
 مديريت درمان استان كهگيلويه وبويراحمد - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

كهگيلويه و  كارشناس هوشبري 10993
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -ياسوج-بويراحمد

 10993 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: تكنولوژي 31459 -: هوشبري (ليسانس)31443 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان (فوق ليسانس)22857 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه (فوق ليسانس)22856

 گردش خون (فوق ليسانس)

كهگيلويه و  ماما 10994
 - - - - 1 زن - - 1-دهدشت-بويراحمد

 10994 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : مشاوره در مامايي (فوق ليسانس)31106 -: مامايي (ليسانس، فوق ليسانس)30987

 
 مديريت درمان استان گلستان - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -علي اباد-گلستان پرستار 10995

 پرستار 10996
-گلستان

 -گنبدكاووس
 زن/مرد 26

 10(آقا: 15
 5نفر، خانم: 

 نفر)
 زن/مرد

نفر،  4(آقا: 7
نفر) 3خانم: 

 زن/مرد
 1(آقا: 2

نفر، خانم: 
 نفر) 1

 زن/مرد
 1(آقا: 2

نفر، خانم: 
 نفر) 1

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
10995 ،10996 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : پرستاري (ليسانس، فوق ليسانس)30218
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 مديريت درمان استان گلستان - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

-گلستان پزشك عمومي 10997
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -گنبدكاووس

 10997 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : پزشك عمومي (دكتري)30227

پزشك متخصص قلب و  10998
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -گرگان-گلستان عروق

 10998 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : متخصص قلب و عروق (دكتراي تخصصي)32255

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -بندرگز-گلستان داروساز 10999

 10999 يشمارهشرايط احراز تحصيلي شغل محل 
 : داروسازي (دكتري، دكتراي تخصصي)30455

كارشناس ازمايشگاه  11000
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -راميان-گلستان تشخيص طبي

كارشناس ازمايشگاه  11001
 تشخيص طبي

-گلستان
نفر،  2(آقا: 3 زن/مرد - - 3 -گنبدكاووس

 - - - -نفر) 1خانم: 

  باشد:هاي زير يكسان ميمحلشرايط احراز تحصيلي شغل 
11000 ،11001 

 شرايط احراز تحصيلي:
: بافت شناسي 30145 -: ايمني شناسي پزشكي (فوق ليسانس)30133 -: انگل شناسي پزشكي (فوق ليسانس)30124 -: زيست فناوري پزشكي (فوق ليسانس)22903

: قارچ شناسي پزشكي 30975 -: سم شناسي (فوق ليسانس)30636 -ژنتيك انساني (فوق ليسانس): 30615 -: بيوشيمي باليني (فوق ليسانس)30214 -(فوق ليسانس)
: 31659 -: علوم ازمايشگاهي (ليسانس)31651 -: ويروس شناسي پزشكي (فوق ليسانس)31445 -: ميكروب شناسي پزشكي (فوق ليسانس)31404 -(فوق ليسانس)

 ماتولوژي (فوق ليسانس)خون شناسي ازمايشگاهي و بانك خون با گرايش ه

كارشناس بينايي  11002
 - - - - - - 1 مرد 1 -گرگان-گلستان سنجي

 11002 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : مديريت توانبخشي (فوق ليسانس)31039 -: بينايي سنجي (ليسانس)30203

كارشناس پذيرش و  11003
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -ازادشهر-گلستان اطالعات

11004 
كارشناس پذيرش و 

 اطالعات
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -راميان-گلستان

11005 
كارشناس پذيرش و 

 اطالعات
 - - - - - - 2 زن/مرد 2 -علي اباد-گلستان

11006 
كارشناس پذيرش و 

 اطالعات
 - - - - - - 2 مرد 2 -گرگان-گلستان

11007 
كارشناس پذيرش و 

 اطالعات
-گلستان

 -گنبدكاووس
 - - - - - - 1 مرد 1

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
11003 ،11004 ،11005 ،11006 ،11007 

 شرايط احراز تحصيلي:
: مديريت خدمات 31047 -ليسانس): مدارك پزشكي (ليسانس، فوق 31012 -: فناوري اطالعات سالمت (ليسانس)30929 -: انفورماتيك پزشكي (فوق ليسانس)30122

: مديريت فناوري 34902 -: كتابداري و اطالع رساني پزشكي (فوق ليسانس)31469 -: كتابداري در شاخه پزشكي (ليسانس)31468 -بهداشتي و درماني (فوق ليسانس)
 اطالعات سالمت (فوق ليسانس)

 - - 1 مرد - - 2 مرد 3 -گرگان-گلستان كارشناس پرتوشناسي 11008
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 مديريت درمان استان گلستان - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

-گلستان كارشناس پرتوشناسي 11009
 - - - - - - 1 مرد 1 -گنبدكاووس

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
11008 ،11009 

 شرايط احراز تحصيلي:
: راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي 30492 -: تكنولوژي پرتوشناسي ( راديولوژِي) (ليسانس)30337 -: بيوفيزيك (فوق ليسانس)30216 -: اناتومي (فوق ليسانس)22874

: 31754 -ي (فوق ليسانس): نانوتكنولوژي پزشك31412 -: فيزيك پزشكي (فوق ليسانس)30965 -: علوم داروهاي پرتوزا (فوق ليسانس)30781 -(فوق ليسانس)
: فناوري تصويربرداري پزشكي 32249 -(فوق ليسانس) MRI: فناوري تصويربرداري پزشكي گرايش 32248 -مهندسي هسته اي گرايش پرتوپزشكي (فوق ليسانس)

 گرايش سي تي اسكن (فوق ليسانس)

كارشناس مسئول  11010
 آزمايشگاه

بندر -گلستان
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -تركمن

كارشناس مسئول  11011
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 -علي اباد-گلستان آزمايشگاه

كارشناس مسئول  11012
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 -گرگان-گلستان آزمايشگاه

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
11010 ،11011 ،11012 

 شرايط احراز تحصيلي:
 (دكتري، دكتراي تخصصي) : علوم ازمايشگاهي31651

-گلستان كارشناس هوشبري 11013
نفر،  1(آقا: 2 زن/مرد 2 -گنبدكاووس

 - - - - - -نفر) 1خانم: 

 11013 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: تكنولوژي 31459 -: هوشبري (ليسانس)31443 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان (فوق ليسانس)22857 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه (فوق ليسانس)22856

 گردش خون (فوق ليسانس)

-گلستان ماما 11014
 - - - - - - 1 زن 1 -گنبدكاووس

 11014 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : مشاوره در مامايي (فوق ليسانس)31106 -: مامايي (ليسانس، فوق ليسانس)30987

 
 مديريت درمان استان گيالن - تامين اجتماعيهاي سازمان فهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

 2 زن/مرد 2 زن/مرد 6 زن/مرد 13 زن/مرد 23 -رشت-گيالن پرستار 11015

 3 زن/مرد 5 زن/مرد 17 زن/مرد 43 زن/مرد 68 -لنگرود-گيالن پرستار 11016

نفر،  1(آقا: 2 زن/مرد 2 -لوشان-گيالن پرستار 11017
 - - - - - -نفر) 1خانم: 

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
11015 ،11016 ،11017 

 شرايط احراز تحصيلي:
 ليسانس): پرستاري (ليسانس، فوق 30218

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -بندرانزلي-گيالن پزشك عمومي 11018

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -رودسر-گيالن پزشك عمومي 11019

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -لنگرود-گيالن پزشك عمومي 11020



 1401سال استخدامي سازمان تأمين اجتماعي نام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 121صفحه 

 مديريت درمان استان گيالن - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -لوشان-گيالن پزشك عمومي 11021

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
11018 ،11019 ،11020 ،11021 
 احراز تحصيلي: شرايط
 : پزشك عمومي (دكتري)30227

پزشك متخصص  11022
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -رشت-گيالن راديولوژي

 11022 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : متخصص راديولوژي (دكتراي تخصصي)30493

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -اسالم-گيالن دندانپزشك 11023

 11023 يشغل محل شمارهشرايط احراز تحصيلي 
 : دكتري عمومي دندانپزشكي (دكتري)34664 -: دندانپزشكي (دكتراي تخصصي)30483

 - - - - 1 زن/مرد 3 زن/مرد 4 -رشت-گيالن كارشناس اتاق عمل 11024
 - - - - 2 زن/مرد 5 زن/مرد 7 -لنگرود-گيالن كارشناس اتاق عمل 11025

  باشد:زير يكسان ميهاي شرايط احراز تحصيلي شغل محل
11024 ،11025 

 شرايط احراز تحصيلي:
 -: تكنولوژي گردش خون (فوق ليسانس)31459 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان (فوق ليسانس)22857 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه (فوق ليسانس)22856
 : تكنولوژي اتاق عمل (ليسانس، فوق ليسانس)33425

ازمايشگاه كارشناس  11026
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -استارا-گيالن تشخيص طبي

كارشناس ازمايشگاه  11027
 - - - - 1 زن/مرد 5 زن/مرد 6 -رشت-گيالن تشخيص طبي

كارشناس ازمايشگاه  11028
 - - - - 2 زن/مرد 4 زن/مرد 6 -لنگرود-گيالن تشخيص طبي

  باشد:ميهاي زير يكسان شرايط احراز تحصيلي شغل محل
11026 ،11027 ،11028 

 شرايط احراز تحصيلي:
: بافت شناسي 30145 -: ايمني شناسي پزشكي (فوق ليسانس)30133 -: انگل شناسي پزشكي (فوق ليسانس)30124 -: زيست فناوري پزشكي (فوق ليسانس)22903

: قارچ شناسي پزشكي 30975 -: سم شناسي (فوق ليسانس)30636 -وق ليسانس): ژنتيك انساني (ف30615 -: بيوشيمي باليني (فوق ليسانس)30214 -(فوق ليسانس)
: 31659 -: علوم ازمايشگاهي (ليسانس)31651 -: ويروس شناسي پزشكي (فوق ليسانس)31445 -: ميكروب شناسي پزشكي (فوق ليسانس)31404 -(فوق ليسانس)

 يسانس)خون شناسي ازمايشگاهي و بانك خون با گرايش هماتولوژي (فوق ل
 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 -لنگرود-گيالن كارشناس امور اداري 11029

 11029 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: 31034 -: مديريت امور فرهنگي (ليسانس)31029 -: مديريت اجرايي (فوق ليسانس)31021 -: حقوق (ليسانس، فوق ليسانس)30417 -: امار (ليسانس)30018

: 31065 -ق ليسانس): مديريت دولتي كليه گرايش ها (فو31052 -: مديريت دولتي (ليسانس)31051 -: مديريت بيمه (ليسانس)31035 -مديريت بازرگاني (ليسانس)
: مديريت بازرگاني 31928 -: حقوق عمومي (فوق ليسانس)31686 -: (فوق ليسانس)31679 -: معارف اسالمي و مديريت (ليسانس)31125 -مديريت صنعتي (ليسانس)

: مديريت 32420 -بازاريابي (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش 32311 -: حقوق دادرسي اداري (فوق ليسانس)32309 -گرايش مديريت تحول (فوق ليسانس)
: مديريت صنعتي گرايش 32470 -ژيك (فوق ليسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت استرات32436 -صنعتي گرايش مديريت كيفيت و بهره وري (فوق ليسانس)

: مديريت 32915 -مديريت فناوري اطالعات گرايش مديريت دانش (فوق ليسانس) :32717 -: مديريت كسب و كار (ليسانس)32545 -مديريت عملكرد (فوق ليسانس)
 -: كارشناس حرفه اي مديريت كسب و كار (ليسانس)33097 -: اموزش و بهسازي منابع انساني (فوق ليسانس)32978 -دولتي و سياستگذاري عمومي (فوق ليسانس)

: مديريت 33363 -: مديريت منابع انساني كليه ي گرايش ها (فوق ليسانس)33257 -بط كار ) (فوق ليسانس): مديريت سازمانهاي دولتي (منابع انساني و روا33165
MBA (فوق ليسانس) مديريت فناوري اطالعات گرايش 33411 -: مديريت كسب و كار گرايش رفتار سازماني و منابع انساني (فوق ليسانس)33397 -گرايش استراتژي :

گذاري : مديريت سياست33423 -هاي اطالعاتي پيشرفته (فوق ليسانس): مديريت فناوري اطالعات گرايش سيستم33412 -(فوق ليسانس) مديريت منابع اطالعاتي
: كارافريني گرايش بخش عمومي (فوق 33795 -گرايش مديريت توسعه سازماني و منابع انساني (فوق ليسانس) MBA: مديريت 33749 -عمومي (فوق ليسانس)

: معارف اسالمي و مديريت همه گرايش ها 34469 -: كارشناس حرفه اي حقوق اداري (ليسانس)33988 -: كارافريني گرايش سازماني (فوق ليسانس)33797 -ليسانس)
ت كسب كار گرايش : مديري34705 -: مديريت اطالعات و ارتباطات (ليسانس)34534 -: كارشناسي حرفه اي مديريت رفاه اجتماعي (ليسانس)34472 -(فوق ليسانس)

هاي اطالعاتي مديريت) (فوق (سيستم MBA: مديريت 34889 -ها) (ليسانس): كارشناسي حرفه اي مديريت بيمه (كليه گرايش34888 -استراتژي (فوق ليسانس)
 هاي اطالعاتي و فناوري اطالعات) (فوق ليسانس): مديريت كسب و كار (سيستم34890 -ليسانس)
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 مديريت درمان استان گيالن - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت
 - - - - - - 1 مرد 1 -رودسر-گيالن كارشناس امور مالي 11030
 - - - - 1 مرد 3 مرد 4 -لنگرود-گيالن ماليكارشناس امور  11031

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
11030 ،11031 

 شرايط احراز تحصيلي:
: حسابداري دولتي 31883 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: حسابرسي (ليسانس، فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (ليسانس، فوق ليسانس)30408

: حسابداري مديريت 32428 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -: مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي (فوق ليسانس)31912 -(ليسانس)
 -: مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي (فوق ليسانس)32700 -: حسابداري مالي (ليسانس)32698 -: حسابداري امور مالي (ليسانس)32562 -(فوق ليسانس)

: مديريت كسب و كار 33353 -يسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي (فوق ل32996 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713
)MBA(فوق ليسانس) مالي كليه ي گرايش ها (فوق ليسانس)33895 -: مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي و اقتصادي (فوق ليسانس)33356 -) گرايش مالي :- 

: 34451 -ت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس): مديري34404 -: حسابداري مالياتي (ليسانس)33986 -: حسابداري بخش عمومي (فوق ليسانس)33985
: 34456 -: رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي (ليسانس)34455 -: رياضي گرايش رياضيات مالي (ليسانس)34454 -كارشناسي حرفه اي حسابداري (ليسانس)

 ي بين المللي( مالي) (فوق ليسانس)مديريت بازرگاني و بازارياب MBA: 34520 -كارشناسي حرفه اي حسابداري سالمت (ليسانس)

كارشناس بهداشت  11032
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -لنگرود-گيالن حرفه اي

 11032 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: آموزش بهداشت 34511 -: مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار (ليسانس)33897 -: ارگونومي (فوق ليسانس)30059 -: اموزش پزشكي (فوق ليسانس)30030

 اي (ليسانس، فوق ليسانس): بهداشت حرفه34583 -(فوق ليسانس)

كارشناس بهداشت  11033
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -لنگرود-گيالن محيط

 11033 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 -: بهسازي محيط (فوق ليسانس)22884 -: هيدروبيولوژي (فوق ليسانس)22881 -: بازيافت منابع اب (فوق ليسانس)22880 -: مديريت پسماند (فوق ليسانس)22879
: پدافند 22891 -: سم شناسي محيط (فوق ليسانس)22890 -: برنامه ريزي و مديريت محيط زيست (فوق ليسانس)22888 -: معماري و امايش (فوق ليسانس)22885

: اموزش 30028 -: الودگي محيط زيست (فوق ليسانس)30015 -توها و مديريت سالمت (فوق ليسانس): بهداشت پر22892 -غيرعامل در نظام سالمت (فوق ليسانس)
: 30137 -: اكولوژي انساني (فوق ليسانس)30129 -: اپيدميولوژي (فوق ليسانس)30043 -: اموزش محيط زيست (فوق ليسانس)30037 -بهداشت (فوق ليسانس)

 -: محيط زيست (فوق ليسانس)31003 -: سم شناسي (فوق ليسانس)30636 -: بيوتكنولوژي محيطي (فوق ليسانس)30209 -ايمني و محيط زيست (فوق ليسانس)
: مديريت محيط زيست (فوق 31075 -: مديريت سالمت ايمني و محيط زيست (فوق ليسانس)31056 -: مديريت خدمات بهداشتي و درماني (فوق ليسانس)31047

: مهندسي محيط زيست 31285 -: مهندسي بهداشت محيط (ليسانس، فوق ليسانس)31175 -رايش محيط زيست (فوق ليسانس): منابع طبيعي گ31145 -ليسانس)
: 33609 -: بهداشت و محيط زيست (فوق ليسانس)32559 -: اب شناسي هيدرولوژي (فوق ليسانس)32517 -: هيدروژيولوژي (فوق ليسانس)32086 -(فوق ليسانس)

: مهندسي 34432 -: علوم و صنايع غذايي (گرايش زيست فناوري مواد غذايي) (فوق ليسانس)33975 -ن گرايش اب و فاضالب (فوق ليسانس)مهندسي تكنولوژي عمرا
 : آموزش پزشكي (فوق ليسانس)34512 -عمران گرايش آب و فاضالب (فوق ليسانس)

كارشناس پذيرش و  11034
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -بندرانزلي-گيالن اطالعات

كارشناس پذيرش و  11035
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -رشت-گيالن اطالعات

كارشناس پذيرش و  11036
 - - - - 3 زن/مرد 6 زن/مرد 9 -لنگرود-گيالن اطالعات

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
11034 ،11035 ،11036 

 شرايط احراز تحصيلي:
: مديريت خدمات 31047 -: مدارك پزشكي (ليسانس، فوق ليسانس)31012 -: فناوري اطالعات سالمت (ليسانس)30929 -پزشكي (فوق ليسانس): انفورماتيك 30122

اوري : مديريت فن34902 -: كتابداري و اطالع رساني پزشكي (فوق ليسانس)31469 -: كتابداري در شاخه پزشكي (ليسانس)31468 -بهداشتي و درماني (فوق ليسانس)
 اطالعات سالمت (فوق ليسانس)

 - - - - 2 زن/مرد 3 زن/مرد 5 -لنگرود-گيالن كارشناس پرتوشناسي 11037

 11037 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي 30492 -: تكنولوژي پرتوشناسي ( راديولوژِي) (ليسانس)30337 -: بيوفيزيك (فوق ليسانس)30216 -: اناتومي (فوق ليسانس)22874

: 31754 -ي (فوق ليسانس): نانوتكنولوژي پزشك31412 -: فيزيك پزشكي (فوق ليسانس)30965 -: علوم داروهاي پرتوزا (فوق ليسانس)30781 -(فوق ليسانس)
: فناوري تصويربرداري پزشكي 32249 -(فوق ليسانس) MRI: فناوري تصويربرداري پزشكي گرايش 32248 -مهندسي هسته اي گرايش پرتوپزشكي (فوق ليسانس)

 گرايش سي تي اسكن (فوق ليسانس)
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 نمديريت درمان استان گيال - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

كارشناس تجهيزات  11038
 - - - - - - 1 مرد 1 -لنگرود-گيالن پزشكي

 11038 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس): مهندسي پزشكي 34278

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -لنگرود-گيالن كارشناس تغذيه 11039

 11039 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: بيوشيمي (فوق 30213 -: بهداشت و ايمني مواد غذايي (فوق ليسانس)30184 -: تغذيه باليني (فوق ليسانس)22919 -: علوم و صنايع غذايي (فوق ليسانس)22851

: مديريت خدمات بهداشتي و درماني (فوق 31047 -: علوم تغذيه (ليسانس، فوق ليسانس)30762 -: علوم بهداشتي در تغذيه (فوق ليسانس)30751 -ليسانس)
 : ميكروب شناسي مواد غذايي (فوق ليسانس)34031 -: كنترل مواد خوراكي و اشاميدني (فوق ليسانس)31482 -ليسانس)

كارشناس فناوري  11040
 - - - - - - 1 مرد 1 -لنگرود-گيالن اطالعات

 11040 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: 31135 -: فناوري اطالعات و ارتباطات (ليسانس)30930 -: فناوري اطالعات سالمت (فوق ليسانس)30929 -: مديريت فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)22935

: مهندسي 31351 -س): مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري (فوق ليسان31348 -معماري سيستم هاي كامپيوتري (ليسانس، فوق ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات 31917 -: مهندسي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)31766 -كامپيوتر كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)

: معماري 33580 -وم كامپيوتر (فوق ليسانس): عل32173 -: مديريت فناوري اطالعات كليه گرايش ها (فوق ليسانس)32009 -گرايش تجارت الكترونيكي (ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات و امنيت (فوق 33737 -سخت افزار (ليسانس)-: كامپيوتر33583 -: سخت افزار كامپيوتر (ليسانس)33581 -كامپيوتر (فوق ليسانس)

: مهندسي فناوري 34033 -ژي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس): مهندسي تكنولو34032 -: علوم كامپيوتر كليه ي گرايشها (فوق ليسانس)33888 -ليسانس)
: كارشناسي تكنولوژي كامپيوتر 34453 -: مهندسي فناوري اطالعات و مديريت (فوق ليسانس)34364 -سيستم هاي سخت افزاري فناوري اطالعات (ليسانس)

: 34604 -(كليه گرايش ها) (فوق ليسانس) IT: مهندسي فناوري اطالعات 34591 -ليسانس): مهندسي تكنولوژي سيستمهاي سخت افزاري رايانه (34556 -(ليسانس)
: مهندسي تكنولوژي سخت افزار 34785 -: مهندسي فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)34637 -(ليسانس) ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

: 34904 -: مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك (فوق ليسانس)34878 -سيستم هاي سخت افزاري رايانه (ليسانس) : مهندسي فناوري34817 -كامپيوتر (ليسانس)
 ها) (ليسانس)(كليه گرايش ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

كارشناس مسئول  11041
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -بندرانزلي-گيالن آزمايشگاه

كارشناس مسئول  11042
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -رشت-گيالن آزمايشگاه

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
11041 ،11042 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : علوم ازمايشگاهي (دكتري، دكتراي تخصصي)31651

 - - - - 2 زن/مرد 3 زن/مرد 5 -رشت-گيالن كارشناس هوشبري 11043

 - - - - 1 زن/مرد 2 زن/مرد 3 -لنگرود-گيالن كارشناس هوشبري 11044

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
11043 ،11044 

 شرايط احراز تحصيلي:
: تكنولوژي 31459 -هوشبري (ليسانس): 31443 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان (فوق ليسانس)22857 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه (فوق ليسانس)22856

 گردش خون (فوق ليسانس)

 - - 1 زن 2 زن 5 زن 8 -لنگرود-گيالن ماما 11045

 11045 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : مشاوره در مامايي (فوق ليسانس)31106 -: مامايي (ليسانس، فوق ليسانس)30987

مددكار بهداشتي و  11046
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -لنگرود-گيالن درماني

 11046 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: مددكاري اجتماعي (ليسانس، فوق 31013 -: روان شناسي باليني (فوق ليسانس)30511 -: رفاه اجتماعي (فوق ليسانس)30500 -: خدمات اجتماعي (ليسانس)30451

 : اسيب شناسي اجتماعي (فوق ليسانس)32321 -: روان شناسي عمومي (فوق ليسانس)31913 -ليسانس): مطالعات خانواده (فوق 31111 -ليسانس)



 1401سال استخدامي سازمان تأمين اجتماعي نام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 124صفحه 

 مديريت درمان استان لرستان - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت
 - - - - - - 1 زن 1 -اليگودرز-لرستان پرستار 11047

نفر،  2(آقا: 3 زن/مرد 4 -بروجرد-لرستان پرستار 11048
 - - - - 1 زننفر) 1خانم: 

 - - 1 مرد 1 مرد 2 مرد 4 -دورود-لرستان پرستار 11049

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
11047 ،11048 ،11049 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : پرستاري (ليسانس، فوق ليسانس)30218

پزشك متخصص  11050
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -خرم اباد-لرستان ارتوپدي

 11050 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : متخصص ارتوپدي (دكتراي تخصصي)32252

پزشك متخصص  11051
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -دورود-لرستان بيهوشي

 11051 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : متخصص بيهوشي (دكتراي تخصصي)32339

پزشك متخصص زنان و  11052
 - - - - 1 زن 1 زن 2 -خرم اباد-لرستان زايمان

پزشك متخصص زنان و  11053
 - - - - - - 1 زن 1 -دورود-لرستان زايمان

  باشد:هاي زير يكسان مياحراز تحصيلي شغل محلشرايط 
11052 ،11053 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : متخصص زنان وزايمان (دكتراي تخصصي)32267

 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -بروجرد-لرستان دندانپزشك 11054

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -خرم اباد-لرستان دندانپزشك 11055

  باشد:هاي زير يكسان ميشغل محلشرايط احراز تحصيلي 
11054 ،11055 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : دكتري عمومي دندانپزشكي (دكتري)34664 -: دندانپزشكي (دكتراي تخصصي)30483

نفر،  1(آقا: 2 زن/مرد 3 -بروجرد-لرستان كارشناس اتاق عمل 11056
 - - - - 1 مردنفر) 1خانم: 

 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -خرم اباد-لرستان كارشناس اتاق عمل 11057

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
11056 ،11057 

 شرايط احراز تحصيلي:
 -(فوق ليسانس): تكنولوژي گردش خون 31459 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان (فوق ليسانس)22857 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه (فوق ليسانس)22856
 : تكنولوژي اتاق عمل (ليسانس، فوق ليسانس)33425

كارشناس ازمايشگاه  11058
نفر،  1(آقا: 2 زن/مرد 3 -بروجرد-لرستان تشخيص طبي

 - - - - 1 مردنفر) 1خانم: 

كارشناس ازمايشگاه  11059
 - - - - - - 1 مرد 1 -پلدختر-لرستان تشخيص طبي

كارشناس ازمايشگاه  11060
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -دورود-لرستان تشخيص طبي



 1401سال استخدامي سازمان تأمين اجتماعي نام آزمون دفترچه راهنماي ثبت
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 مديريت درمان استان لرستان - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

كارشناس ازمايشگاه  11061
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -نوراباد-لرستان تشخيص طبي

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
11058 ،11059 ،11060 ،11061 

 شرايط احراز تحصيلي:
: بافت شناسي 30145 -ايمني شناسي پزشكي (فوق ليسانس): 30133 -: انگل شناسي پزشكي (فوق ليسانس)30124 -: زيست فناوري پزشكي (فوق ليسانس)22903

: قارچ شناسي پزشكي 30975 -: سم شناسي (فوق ليسانس)30636 -: ژنتيك انساني (فوق ليسانس)30615 -: بيوشيمي باليني (فوق ليسانس)30214 -(فوق ليسانس)
: 31659 -: علوم ازمايشگاهي (ليسانس)31651 -ناسي پزشكي (فوق ليسانس): ويروس ش31445 -: ميكروب شناسي پزشكي (فوق ليسانس)31404 -(فوق ليسانس)

 خون شناسي ازمايشگاهي و بانك خون با گرايش هماتولوژي (فوق ليسانس)

 1 مرد - - 1 مرد 2 مرد 4 -خرم اباد-لرستان كارشناس امور مالي 11062

 - - - - - - 1 مرد 1 -كوهدشت-لرستان كارشناس امور مالي 11063

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
11062 ،11063 

 شرايط احراز تحصيلي:
: حسابداري دولتي 31883 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: حسابرسي (ليسانس، فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (ليسانس، فوق ليسانس)30408

: حسابداري مديريت 32428 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -ش مديريت مالي دولتي (فوق ليسانس): مديريت دولتي گراي31912 -(ليسانس)
 -: مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي (فوق ليسانس)32700 -: حسابداري مالي (ليسانس)32698 -: حسابداري امور مالي (ليسانس)32562 -(فوق ليسانس)

: مديريت كسب و كار 33353 -: مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس)32996 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA : مديريت32713
)MBA(فوق ليسانس) مالي كليه ي گرايش ها (فوق ليسانس)33895 -: مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي و اقتصادي (فوق ليسانس)33356 -) گرايش مالي :- 

: 34451 -: مديريت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس)34404 -: حسابداري مالياتي (ليسانس)33986 -: حسابداري بخش عمومي (فوق ليسانس)33985
: 34456 -: رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي (ليسانس)34455 -: رياضي گرايش رياضيات مالي (ليسانس)34454 -كارشناسي حرفه اي حسابداري (ليسانس)

 مديريت بازرگاني و بازاريابي بين المللي( مالي) (فوق ليسانس) MBA: 34520 -كارشناسي حرفه اي حسابداري سالمت (ليسانس)

كارشناس بهداشت  11064
 - - - - - - 1 مرد 1 -خرم اباد-لرستان حرفه اي

 11064 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: آموزش بهداشت 34511 -: مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار (ليسانس)33897 -: ارگونومي (فوق ليسانس)30059 -ليسانس): اموزش پزشكي (فوق 30030

 اي (ليسانس، فوق ليسانس): بهداشت حرفه34583 -(فوق ليسانس)

كارشناس تجهيزات  11065
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -دورود-لرستان پزشكي

 11065 يمحل شماره شرايط احراز تحصيلي شغل
 : مهندسي پزشكي كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)34278

كارشناس فناوري  11066
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -دورود-لرستان اطالعات

 11066 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: 31135 -: فناوري اطالعات و ارتباطات (ليسانس)30930 -: فناوري اطالعات سالمت (فوق ليسانس)30929 -: مديريت فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)22935

: مهندسي 31351 -س): مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري (فوق ليسان31348 -معماري سيستم هاي كامپيوتري (ليسانس، فوق ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات 31917 -: مهندسي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)31766 -كامپيوتر كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)

: معماري 33580 -وم كامپيوتر (فوق ليسانس): عل32173 -: مديريت فناوري اطالعات كليه گرايش ها (فوق ليسانس)32009 -گرايش تجارت الكترونيكي (ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات و امنيت (فوق 33737 -سخت افزار (ليسانس)-: كامپيوتر33583 -: سخت افزار كامپيوتر (ليسانس)33581 -كامپيوتر (فوق ليسانس)

: مهندسي فناوري 34033 -ژي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس): مهندسي تكنولو34032 -: علوم كامپيوتر كليه ي گرايشها (فوق ليسانس)33888 -ليسانس)
: كارشناسي تكنولوژي كامپيوتر 34453 -: مهندسي فناوري اطالعات و مديريت (فوق ليسانس)34364 -سيستم هاي سخت افزاري فناوري اطالعات (ليسانس)

: 34604 -(كليه گرايش ها) (فوق ليسانس) IT: مهندسي فناوري اطالعات 34591 -ليسانس): مهندسي تكنولوژي سيستمهاي سخت افزاري رايانه (34556 -(ليسانس)
: مهندسي تكنولوژي سخت افزار 34785 -: مهندسي فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)34637 -(ليسانس) ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

: 34904 -: مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك (فوق ليسانس)34878 -سيستم هاي سخت افزاري رايانه (ليسانس) : مهندسي فناوري34817 -كامپيوتر (ليسانس)
 ها) (ليسانس)(كليه گرايش ICTاطات و فناوري اطالعات مهندسي تكنولوژي ارتب

 - - 1 زن 1 زن 2 زن 4 -خرم اباد-لرستان ماما 11067

 11067 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : مشاوره در مامايي (فوق ليسانس)31106 -: مامايي (ليسانس، فوق ليسانس)30987



 1401سال استخدامي سازمان تأمين اجتماعي نام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 126صفحه 

 مديريت درمان استان مازندران - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -بابلسر-مازندران پرستار 11068

 - - - - - - 2 زن/مرد 2 -چالوس-مازندران پرستار 11069

 - - 2 زن/مرد - - 7 زن/مرد 9-قايم شهر-مازندران پرستار 11070

 - - - - - - 3 زن/مرد 3 -نكا-مازندران پرستار 11071

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
11068 ،11069 ،11070 ،11071 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : پرستاري (ليسانس، فوق ليسانس)30218

پزشك متخصص  11072
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -نكا-مازندران بيهوشي

 11072 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : متخصص بيهوشي (دكتراي تخصصي)32339

پزشك متخصص  11073
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -بابلسر-مازندران جراحي عمومي

پزشك متخصص  11074
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -ساري-مازندران جراحي عمومي

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
11073 ،11074 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : متخصص جراحي عمومي (دكتراي تخصصي)32263

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -بابلسر-مازندرانپزشك متخصص چشم 11075

 11075 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 متخصص چشم (دكتراي تخصصي) :32336

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -بابلسر-مازندرانپزشك متخصص داخلي 11076

 11076 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : متخصص داخلي (دكتراي تخصصي)30454

پزشك متخصص طب  11077
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -چالوس-مازندران اورژانس

 11077 يشغل محل شمارهشرايط احراز تحصيلي 
 : طب اورژانس (دكتراي تخصصي)32268

 - - - - - - 1 زن/مرد 1-پل سفيد-مازندران داروساز 11078

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -چالوس-مازندران داروساز 11079

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
11078 ،11079 

 شرايط احراز تحصيلي:
 داروسازي (دكتري، دكتراي تخصصي) :30455

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -بهشهر-مازندران دندانپزشك 11080

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -چمستان-مازندران دندانپزشك 11081

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
11080 ،11081 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : دكتري عمومي دندانپزشكي (دكتري)34664 -تخصصي): دندانپزشكي (دكتراي 30483
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 مديريت درمان استان مازندران - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

كارشناس ازمايشگاه  11082
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -بابل-مازندران تشخيص طبي

كارشناس ازمايشگاه  11083
 - - - - - - 1 زن/مرد 1-پل سفيد-مازندران تشخيص طبي

كارشناس ازمايشگاه  11084
 - - - - - - 1 مرد 1 -ساري-مازندران تشخيص طبي

  باشد:ميهاي زير يكسان شرايط احراز تحصيلي شغل محل
11082 ،11083 ،11084 

 شرايط احراز تحصيلي:
: بافت شناسي 30145 -: ايمني شناسي پزشكي (فوق ليسانس)30133 -: انگل شناسي پزشكي (فوق ليسانس)30124 -: زيست فناوري پزشكي (فوق ليسانس)22903

: قارچ شناسي پزشكي 30975 -: سم شناسي (فوق ليسانس)30636 -وق ليسانس): ژنتيك انساني (ف30615 -: بيوشيمي باليني (فوق ليسانس)30214 -(فوق ليسانس)
: 31659 -: علوم ازمايشگاهي (ليسانس)31651 -: ويروس شناسي پزشكي (فوق ليسانس)31445 -: ميكروب شناسي پزشكي (فوق ليسانس)31404 -(فوق ليسانس)

 يسانس)خون شناسي ازمايشگاهي و بانك خون با گرايش هماتولوژي (فوق ل

كارشناس پذيرش و  11085
 - - - - - - 2 زن/مرد 2 -بابل-مازندران اطالعات

كارشناس پذيرش و  11086
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -بابلسر-مازندران اطالعات

كارشناس پذيرش و  11087
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -بهشهر-مازندران اطالعات

كارشناس پذيرش و  11088
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -تنكابن-مازندران اطالعات

كارشناس پذيرش و  11089
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -چمستان-مازندران اطالعات

كارشناس پذيرش و  11090
 1 زن/مرد - - - - 2 زن/مرد 3 -ساري-مازندران اطالعات

كارشناس پذيرش و  11091
 - - - - - - 2 زن/مرد 2-قايم شهر-مازندران اطالعات

كارشناس پذيرش و  11092
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -نكا-مازندران اطالعات

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
11085 ،11086 ،11087 ،11088 ،11089 ،11090 ،11091 ،11092 

 شرايط احراز تحصيلي:
: مديريت خدمات 31047 -: مدارك پزشكي (ليسانس، فوق ليسانس)31012 -سالمت (ليسانس) : فناوري اطالعات30929 -: انفورماتيك پزشكي (فوق ليسانس)30122

: مديريت فناوري 34902 -: كتابداري و اطالع رساني پزشكي (فوق ليسانس)31469 -: كتابداري در شاخه پزشكي (ليسانس)31468 -بهداشتي و درماني (فوق ليسانس)
 اطالعات سالمت (فوق ليسانس)

 - - - - - - 1 زن/مرد 1-قايم شهر-مازندران رشناس پرتوشناسيكا 11093

 11093 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي 30492 -: تكنولوژي پرتوشناسي ( راديولوژِي) (ليسانس)30337 -: بيوفيزيك (فوق ليسانس)30216 -: اناتومي (فوق ليسانس)22874

: 31754 -ي (فوق ليسانس): نانوتكنولوژي پزشك31412 -: فيزيك پزشكي (فوق ليسانس)30965 -: علوم داروهاي پرتوزا (فوق ليسانس)30781 -(فوق ليسانس)
: فناوري تصويربرداري پزشكي 32249 -(فوق ليسانس) MRI: فناوري تصويربرداري پزشكي گرايش 32248 -مهندسي هسته اي گرايش پرتوپزشكي (فوق ليسانس)

 گرايش سي تي اسكن (فوق ليسانس)

نفر،  1(آقا: 2 زن/مرد - - 2 -ساري-مازندران كارشناس هوشبري 11094
 - - - -نفر) 1خانم: 

 11094 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: تكنولوژي 31459 -: هوشبري (ليسانس)31443 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان (فوق ليسانس)22857 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه (فوق ليسانس)22856

 گردش خون (فوق ليسانس)

 - - - - 1 زن - - 1-پل سفيد-مازندران ماما 11095
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 128صفحه 

 مديريت درمان استان مازندران - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت
 - - - - 1 زن - - 1 -چالوس-مازندران ماما 11096

 - - - - 2 زن - - 2-قايم شهر-مازندران ماما 11097

 - - - - 1 زن - - 1 -نوشهر-مازندران ماما 11403

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
11095 ،11096 ،11097 ،11403 

 شرايط احراز تحصيلي:
 مامايي (فوق ليسانس): مشاوره در 31106 -: مامايي (ليسانس، فوق ليسانس)30987

 
 مديريت درمان استان مركزي - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت
 - - 2 زن/مرد 3 زن/مرد 7 زن/مرد 12 -اراك-مركزي پرستار 11098
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -تفرش-مركزي پرستار 11099
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -ساوه-مركزي پرستار 11100
 - - - - - - 2 زن/مرد 2 -شازند-مركزي پرستار 11101
 - - - - - - 2 زن 2 -محالت-مركزي پرستار 11102

  باشد:يكسان ميهاي زير شرايط احراز تحصيلي شغل محل
11098 ،11099 ،11100 ،11101 ،11102 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : پرستاري (ليسانس، فوق ليسانس)30218

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -تفرش-مركزي پزشك عمومي 11103
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -زرنديه-مركزي پزشك عمومي 11104

  باشد:ميهاي زير يكسان شرايط احراز تحصيلي شغل محل
11103 ،11104 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : پزشك عمومي (دكتري)30227

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -ساوه-مركزي كارشناس اتاق عمل 11105
 11105 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره

 -: تكنولوژي گردش خون (فوق ليسانس)31459 -(فوق ليسانس): پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان 22857 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه (فوق ليسانس)22856
 : تكنولوژي اتاق عمل (ليسانس، فوق ليسانس)33425

كارشناس ازمايشگاه  11106
 - - - - 2 زن/مرد 1 زن/مرد 3 -اراك-مركزي تشخيص طبي

كارشناس ازمايشگاه  11107
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -خمين-مركزي تشخيص طبي

كارشناس ازمايشگاه  11108
 - - - - - - 2 زن/مرد 2 -ساوه-مركزي تشخيص طبي

كارشناس ازمايشگاه  11109
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -شازند-مركزي تشخيص طبي

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
11106 ،11107 ،11108 ،11109 

 شرايط احراز تحصيلي:
: بافت شناسي 30145 -: ايمني شناسي پزشكي (فوق ليسانس)30133 -: انگل شناسي پزشكي (فوق ليسانس)30124 -پزشكي (فوق ليسانس) : زيست فناوري22903

: قارچ شناسي پزشكي 30975 -: سم شناسي (فوق ليسانس)30636 -: ژنتيك انساني (فوق ليسانس)30615 -: بيوشيمي باليني (فوق ليسانس)30214 -(فوق ليسانس)
: 31659 -: علوم ازمايشگاهي (ليسانس)31651 -: ويروس شناسي پزشكي (فوق ليسانس)31445 -: ميكروب شناسي پزشكي (فوق ليسانس)31404 -وق ليسانس)(ف

 خون شناسي ازمايشگاهي و بانك خون با گرايش هماتولوژي (فوق ليسانس)



 1401سال استخدامي سازمان تأمين اجتماعي نام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 129صفحه 

 مديريت درمان استان مركزي - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -اراك-مركزي كارشناس امور مالي 11110

 11110 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: حسابداري دولتي 31883 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: حسابرسي (ليسانس، فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (ليسانس، فوق ليسانس)30408

: حسابداري مديريت 32428 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -: مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي (فوق ليسانس)31912 -(ليسانس)
 -: مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي (فوق ليسانس)32700 -: حسابداري مالي (ليسانس)32698 -: حسابداري امور مالي (ليسانس)32562 -(فوق ليسانس)

: مديريت كسب و كار 33353 -يسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي (فوق ل32996 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713
)MBA(فوق ليسانس) مالي كليه ي گرايش ها (فوق ليسانس)33895 -: مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي و اقتصادي (فوق ليسانس)33356 -) گرايش مالي :- 

: 34451 -ت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس): مديري34404 -: حسابداري مالياتي (ليسانس)33986 -: حسابداري بخش عمومي (فوق ليسانس)33985
: 34456 -: رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي (ليسانس)34455 -: رياضي گرايش رياضيات مالي (ليسانس)34454 -كارشناسي حرفه اي حسابداري (ليسانس)

 ي بين المللي( مالي) (فوق ليسانس)مديريت بازرگاني و بازارياب MBA: 34520 -كارشناسي حرفه اي حسابداري سالمت (ليسانس)

كارشناس بهداشت  11111
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -ساوه-مركزي حرفه اي

 11111 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: آموزش بهداشت 34511 -: مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار (ليسانس)33897 -: ارگونومي (فوق ليسانس)30059 -: اموزش پزشكي (فوق ليسانس)30030

 اي (ليسانس، فوق ليسانس): بهداشت حرفه34583 -(فوق ليسانس)

كارشناس پذيرش و  11112
 1 زن/مرد 1 زن/مرد 1 زن/مرد 3 زن/مرد 6 -اراك-مركزي اطالعات

كارشناس پذيرش و  11113
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -تفرش-مركزي اطالعات

كارشناس پذيرش و  11114
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -دليجان-مركزي اطالعات

كارشناس پذيرش و  11115
 1 زن/مرد - - - - 3 زن/مرد 4 -ساوه-مركزي اطالعات

كارشناس پذيرش و  11116
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -شازند-مركزي اطالعات

كارشناس پذيرش و  11117
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -محالت-مركزي اطالعات

  باشد:هاي زير يكسان ميتحصيلي شغل محلشرايط احراز 
11112 ،11113 ،11114 ،11115 ،11116 ،11117 

 شرايط احراز تحصيلي:
: مديريت خدمات 31047 -: مدارك پزشكي (ليسانس، فوق ليسانس)31012 -: فناوري اطالعات سالمت (ليسانس)30929 -: انفورماتيك پزشكي (فوق ليسانس)30122

: مديريت فناوري 34902 -: كتابداري و اطالع رساني پزشكي (فوق ليسانس)31469 -: كتابداري در شاخه پزشكي (ليسانس)31468 -وق ليسانس)بهداشتي و درماني (ف
 اطالعات سالمت (فوق ليسانس)

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -اراك-مركزي كارشناس پرتوشناسي 11118

 - - - - - - 2 زن/مرد 2 -ساوه-مركزي كارشناس پرتوشناسي 11119

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -شازند-مركزي كارشناس پرتوشناسي 11120

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
11118 ،11119 ،11120 

 شرايط احراز تحصيلي:
: راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي 30492 -: تكنولوژي پرتوشناسي ( راديولوژِي) (ليسانس)30337 -: بيوفيزيك (فوق ليسانس)30216 -: اناتومي (فوق ليسانس)22874

: 31754 -ي (فوق ليسانس): نانوتكنولوژي پزشك31412 -: فيزيك پزشكي (فوق ليسانس)30965 -: علوم داروهاي پرتوزا (فوق ليسانس)30781 -(فوق ليسانس)
: فناوري تصويربرداري پزشكي 32249 -(فوق ليسانس) MRI: فناوري تصويربرداري پزشكي گرايش 32248 -مهندسي هسته اي گرايش پرتوپزشكي (فوق ليسانس)

 گرايش سي تي اسكن (فوق ليسانس)

كارشناس توانبخشي  11121
 - - - - - - 2 زن/مرد 2 -اراك-مركزي فيزيكي (فيزيوتراپي)
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 مديريت درمان استان مركزي - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

كارشناس توانبخشي  11122
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -ساوه-مركزي فيزيكي (فيزيوتراپي)

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
11121 ،11122 

 شرايط احراز تحصيلي:
فيزيوتراپي : 30956 -: فيزيوتراپي (ليسانس، فوق ليسانس)30955 -: ارگونومي (فوق ليسانس)30059 -: اسيب هاي ورزشي و حركات اصالحي (فوق ليسانس)22926

 : مديريت توانبخشي (فوق ليسانس)31039 -ورزش (فوق ليسانس)
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -اراك-مركزي كارشناس هوشبري 11123
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -ساوه-مركزي كارشناس هوشبري 11124
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -شازند-مركزي كارشناس هوشبري 11125

  باشد:هاي زير يكسان ميتحصيلي شغل محلشرايط احراز 
11123 ،11124 ،11125 

 شرايط احراز تحصيلي:
: تكنولوژي 31459 -: هوشبري (ليسانس)31443 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان (فوق ليسانس)22857 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه (فوق ليسانس)22856

 گردش خون (فوق ليسانس)
 - - - - - - 1 زن 1 -اراك-مركزي ماما 11126
 - - - - - - 1 زن 1 -تفرش-مركزي ماما 11127
 - - - - 1 زن 1 زن 2 -ساوه-مركزي ماما 11128
 - - - - - - 1 زن 1 -شازند-مركزي ماما 11129

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
11126 ،11127 ،11128 ،11129 

 تحصيلي:شرايط احراز 
 : مشاوره در مامايي (فوق ليسانس)31106 -: مامايي (ليسانس، فوق ليسانس)30987

 
 مديريت درمان استان هرمزگان - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

نفر،  4(آقا: 9 زن/مرد 16-بندرعباس-هرمزگان پرستار 11130
نفر،  2(آقا: 4 زن/مردنفر) 5خانم: 

 زن/مردنفر) 2خانم: 
 1(آقا: 2

نفر، خانم: 
 نفر) 1

 1 مرد

 11130 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : پرستاري (ليسانس، فوق ليسانس)30218

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -جاسك-هرمزگان عمومي پزشك 11131
 11131 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره

 : پزشك عمومي (دكتري)30227
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -قشم-هرمزگانپزشك متخصص داخلي 11132

 11132 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : متخصص داخلي (دكتراي تخصصي)30454

نفر،  1(آقا: 2 زن/مرد 2-بندرعباس-هرمزگان كارشناس اتاق عمل 11133
 - - - - - -نفر) 1خانم: 

 11133 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 -ليسانس): تكنولوژي گردش خون (فوق 31459 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان (فوق ليسانس)22857 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه (فوق ليسانس)22856
 : تكنولوژي اتاق عمل (ليسانس، فوق ليسانس)33425

كارشناس ازمايشگاه  11134
نفر،  1(آقا: 2 زن/مرد 2-بندرعباس-هرمزگان تشخيص طبي

 - - - - - -نفر) 1خانم: 

 11134 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: بافت شناسي 30145 -: ايمني شناسي پزشكي (فوق ليسانس)30133 -پزشكي (فوق ليسانس): انگل شناسي 30124 -: زيست فناوري پزشكي (فوق ليسانس)22903

: قارچ شناسي پزشكي 30975 -: سم شناسي (فوق ليسانس)30636 -: ژنتيك انساني (فوق ليسانس)30615 -: بيوشيمي باليني (فوق ليسانس)30214 -(فوق ليسانس)
: 31659 -: علوم ازمايشگاهي (ليسانس)31651 -: ويروس شناسي پزشكي (فوق ليسانس)31445 -فوق ليسانس): ميكروب شناسي پزشكي (31404 -(فوق ليسانس)

 خون شناسي ازمايشگاهي و بانك خون با گرايش هماتولوژي (فوق ليسانس)
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 مديريت درمان استان هرمزگان - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

11135 
كارشناس پذيرش و 

 اطالعات
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -جاسك-هرمزگان

 11135 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: مديريت خدمات 31047 -: مدارك پزشكي (ليسانس، فوق ليسانس)31012 -فناوري اطالعات سالمت (ليسانس): 30929 -: انفورماتيك پزشكي (فوق ليسانس)30122

: مديريت فناوري 34902 -: كتابداري و اطالع رساني پزشكي (فوق ليسانس)31469 -: كتابداري در شاخه پزشكي (ليسانس)31468 -بهداشتي و درماني (فوق ليسانس)
 انس)اطالعات سالمت (فوق ليس

 - - - - - - 1 مرد 1-بندرلنگه-هرمزگان كارشناس پرتوشناسي 11136

 11136 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي 30492 -: تكنولوژي پرتوشناسي ( راديولوژِي) (ليسانس)30337 -: بيوفيزيك (فوق ليسانس)30216 -: اناتومي (فوق ليسانس)22874

: 31754 -ي (فوق ليسانس): نانوتكنولوژي پزشك31412 -: فيزيك پزشكي (فوق ليسانس)30965 -: علوم داروهاي پرتوزا (فوق ليسانس)30781 -(فوق ليسانس)
: فناوري تصويربرداري پزشكي 32249 -(فوق ليسانس) MRI: فناوري تصويربرداري پزشكي گرايش 32248 -مهندسي هسته اي گرايش پرتوپزشكي (فوق ليسانس)

 گرايش سي تي اسكن (فوق ليسانس)

 - - - - - - 1 زن/مرد 1-بندرعباس-هرمزگان كارشناس تغذيه 11137

 11137 ياحراز تحصيلي شغل محل شمارهشرايط 
: بيوشيمي (فوق 30213 -: بهداشت و ايمني مواد غذايي (فوق ليسانس)30184 -: تغذيه باليني (فوق ليسانس)22919 -: علوم و صنايع غذايي (فوق ليسانس)22851

: مديريت خدمات بهداشتي و درماني (فوق 31047 -وق ليسانس): علوم تغذيه (ليسانس، ف30762 -: علوم بهداشتي در تغذيه (فوق ليسانس)30751 -ليسانس)
 : ميكروب شناسي مواد غذايي (فوق ليسانس)34031 -: كنترل مواد خوراكي و اشاميدني (فوق ليسانس)31482 -ليسانس)

11138 
كارشناس توانبخشي 
 فيزيكي (فيزيوتراپي)

 - - - - - - 1 زن/مرد 1-بندرعباس-هرمزگان

 11138 يتحصيلي شغل محل شمارهشرايط احراز 
: فيزيوتراپي 30956 -: فيزيوتراپي (ليسانس، فوق ليسانس)30955 -: ارگونومي (فوق ليسانس)30059 -: اسيب هاي ورزشي و حركات اصالحي (فوق ليسانس)22926

 : مديريت توانبخشي (فوق ليسانس)31039 -ورزش (فوق ليسانس)

11139 
كارشناس فناوري 

 اطالعات
 - - - - 3 زن/مرد - - 3-بندرعباس-زگانهرم

 11139 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: 31135 -: فناوري اطالعات و ارتباطات (ليسانس)30930 -: فناوري اطالعات سالمت (فوق ليسانس)30929 -: مديريت فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)22935

: مهندسي 31351 -س): مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري (فوق ليسان31348 -معماري سيستم هاي كامپيوتري (ليسانس، فوق ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات 31917 -: مهندسي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)31766 -كامپيوتر كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)

: معماري 33580 -وم كامپيوتر (فوق ليسانس): عل32173 -: مديريت فناوري اطالعات كليه گرايش ها (فوق ليسانس)32009 -گرايش تجارت الكترونيكي (ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات و امنيت (فوق 33737 -سخت افزار (ليسانس)-: كامپيوتر33583 -: سخت افزار كامپيوتر (ليسانس)33581 -كامپيوتر (فوق ليسانس)

: مهندسي فناوري 34033 -ژي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس): مهندسي تكنولو34032 -: علوم كامپيوتر كليه ي گرايشها (فوق ليسانس)33888 -ليسانس)
: كارشناسي تكنولوژي كامپيوتر 34453 -: مهندسي فناوري اطالعات و مديريت (فوق ليسانس)34364 -سيستم هاي سخت افزاري فناوري اطالعات (ليسانس)

: 34604 -(كليه گرايش ها) (فوق ليسانس) IT: مهندسي فناوري اطالعات 34591 -ليسانس): مهندسي تكنولوژي سيستمهاي سخت افزاري رايانه (34556 -(ليسانس)
: مهندسي تكنولوژي سخت افزار 34785 -: مهندسي فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)34637 -(ليسانس) ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

: 34904 -: مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك (فوق ليسانس)34878 -سيستم هاي سخت افزاري رايانه (ليسانس) : مهندسي فناوري34817 -كامپيوتر (ليسانس)
 ها) (ليسانس)(كليه گرايش ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

 زن/مرد 4-بندرعباس-هرمزگان كارشناس هوشبري 11140
نفر،  2(آقا: 3

نفر) 1خانم: 
 - - - - 1 زن

 11140 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: تكنولوژي 31459 -: هوشبري (ليسانس)31443 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان (فوق ليسانس)22857 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه (فوق ليسانس)22856

 گردش خون (فوق ليسانس)
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 مديريت درمان استان همدان - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت
 1 زن/مرد 1 زن/مرد 3 زن/مرد 3 زن/مرد 8 -مالير-همدان پرستار 11141

 - - - - - - 1 مرد 1 -نهاوند-همدان پرستار 11142

 - - - - - - 1 مرد 1 -همدان-همدان پرستار 11143

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
11141 ،11142 ،11143 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : پرستاري (ليسانس، فوق ليسانس)30218

نفر،  1(آقا: 2 زن/مرد 2 -رزن-همدان پزشك عمومي 11144
 - - - - - -نفر) 1خانم: 

 11144 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : پزشك عمومي (دكتري)30227

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -مالير-همدانپزشك متخصص اطفال 11145

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -همدان-همدانپزشك متخصص اطفال 11146

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
11145 ،11146 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : متخصص اطفال (دكتراي تخصصي)32283

پزشك متخصص  11147
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -همدان-همدان ارتوپدي

 11147 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : متخصص پاتولوژي (دكتراي تخصصي)32282

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -مالير-همدانپزشك متخصص داخلي 11148

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -همدان-همدانپزشك متخصص داخلي 11149

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
11148 ،11149 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : متخصص داخلي (دكتراي تخصصي)30454

پزشك متخصص قلب و  11150
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -مالير-همدان عروق

 11150 ياحراز تحصيلي شغل محل شمارهشرايط 
 : متخصص قلب و عروق (دكتراي تخصصي)32255

 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -مالير-همدان كارشناس اتاق عمل 11151

نفر،  2(آقا: 3 زن/مرد 5 -همدان-همدان كارشناس اتاق عمل 11152
نفر،  1(آقا: 2 زن/مردنفر) 1خانم: 

 - - - -نفر) 1خانم: 

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
11151 ،11152 

 شرايط احراز تحصيلي:
 -: تكنولوژي گردش خون (فوق ليسانس)31459 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان (فوق ليسانس)22857 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه (فوق ليسانس)22856
 وق ليسانس): تكنولوژي اتاق عمل (ليسانس، ف33425

كارشناس ازمايشگاه  11153
 - - - - 1 زن 1 مرد 2 -تويسركان-همدان تشخيص طبي

كارشناس ازمايشگاه  11154
 - - - - - - 1 زن 1 -رزن-همدان تشخيص طبي
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 مديريت درمان استان همدان - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

كارشناس ازمايشگاه  11155
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -مالير-همدان تشخيص طبي

كارشناس ازمايشگاه  11156
نفر،  1(آقا: 2 زن/مرد 3 -همدان-همدان تشخيص طبي

 - - - - 1 مردنفر) 1خانم: 

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
11153 ،11154 ،11155 ،11156 

 شرايط احراز تحصيلي:
: بافت شناسي 30145 -: ايمني شناسي پزشكي (فوق ليسانس)30133 -: انگل شناسي پزشكي (فوق ليسانس)30124 -: زيست فناوري پزشكي (فوق ليسانس)22903

: قارچ شناسي پزشكي 30975 -: سم شناسي (فوق ليسانس)30636 -: ژنتيك انساني (فوق ليسانس)30615 -بيوشيمي باليني (فوق ليسانس) :30214 -(فوق ليسانس)
: 31659 -: علوم ازمايشگاهي (ليسانس)31651 -: ويروس شناسي پزشكي (فوق ليسانس)31445 -: ميكروب شناسي پزشكي (فوق ليسانس)31404 -(فوق ليسانس)

 ناسي ازمايشگاهي و بانك خون با گرايش هماتولوژي (فوق ليسانس)خون ش

كارشناس بهداشت  11157
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -مالير-همدان محيط

 11157 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 -: بهسازي محيط (فوق ليسانس)22884 -(فوق ليسانس) : هيدروبيولوژي22881 -: بازيافت منابع اب (فوق ليسانس)22880 -: مديريت پسماند (فوق ليسانس)22879
: پدافند 22891 -: سم شناسي محيط (فوق ليسانس)22890 -: برنامه ريزي و مديريت محيط زيست (فوق ليسانس)22888 -: معماري و امايش (فوق ليسانس)22885

: اموزش 30028 -: الودگي محيط زيست (فوق ليسانس)30015 -(فوق ليسانس) : بهداشت پرتوها و مديريت سالمت22892 -غيرعامل در نظام سالمت (فوق ليسانس)
: 30137 -: اكولوژي انساني (فوق ليسانس)30129 -: اپيدميولوژي (فوق ليسانس)30043 -: اموزش محيط زيست (فوق ليسانس)30037 -بهداشت (فوق ليسانس)

 -: محيط زيست (فوق ليسانس)31003 -: سم شناسي (فوق ليسانس)30636 -(فوق ليسانس) : بيوتكنولوژي محيطي30209 -ايمني و محيط زيست (فوق ليسانس)
: مديريت محيط زيست (فوق 31075 -: مديريت سالمت ايمني و محيط زيست (فوق ليسانس)31056 -: مديريت خدمات بهداشتي و درماني (فوق ليسانس)31047

: مهندسي محيط زيست 31285 -: مهندسي بهداشت محيط (ليسانس، فوق ليسانس)31175 -ليسانس) : منابع طبيعي گرايش محيط زيست (فوق31145 -ليسانس)
: 33609 -: بهداشت و محيط زيست (فوق ليسانس)32559 -: اب شناسي هيدرولوژي (فوق ليسانس)32517 -: هيدروژيولوژي (فوق ليسانس)32086 -(فوق ليسانس)

: مهندسي 34432 -: علوم و صنايع غذايي (گرايش زيست فناوري مواد غذايي) (فوق ليسانس)33975 -(فوق ليسانس) مهندسي تكنولوژي عمران گرايش اب و فاضالب
 : آموزش پزشكي (فوق ليسانس)34512 -عمران گرايش آب و فاضالب (فوق ليسانس)

كارشناس پذيرش و  11158
 - - - - - - 1 مرد 1 -تويسركان-همدان اطالعات

پذيرش و كارشناس  11159
 - - - - - - 1 مرد 1 -همدان-همدان اطالعات

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
11158 ،11159 

 شرايط احراز تحصيلي:
: مديريت خدمات 31047 -: مدارك پزشكي (ليسانس، فوق ليسانس)31012 -: فناوري اطالعات سالمت (ليسانس)30929 -: انفورماتيك پزشكي (فوق ليسانس)30122

: مديريت فناوري 34902 -: كتابداري و اطالع رساني پزشكي (فوق ليسانس)31469 -: كتابداري در شاخه پزشكي (ليسانس)31468 -بهداشتي و درماني (فوق ليسانس)
 اطالعات سالمت (فوق ليسانس)

 - - - - 1 مرد 1 زن 2 -همدان-همدان كارشناس پرتوشناسي 11160

 11160 ياحراز تحصيلي شغل محل شمارهشرايط 
: راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي 30492 -: تكنولوژي پرتوشناسي ( راديولوژِي) (ليسانس)30337 -: بيوفيزيك (فوق ليسانس)30216 -: اناتومي (فوق ليسانس)22874

: 31754 -: نانوتكنولوژي پزشكي (فوق ليسانس)31412 -ق ليسانس): فيزيك پزشكي (فو30965 -: علوم داروهاي پرتوزا (فوق ليسانس)30781 -(فوق ليسانس)
: فناوري تصويربرداري پزشكي 32249 -(فوق ليسانس) MRI: فناوري تصويربرداري پزشكي گرايش 32248 -مهندسي هسته اي گرايش پرتوپزشكي (فوق ليسانس)

 گرايش سي تي اسكن (فوق ليسانس)

كارشناس توانبخشي  11161
 - - - - - - 1 مرد 1 -همدان-همدان يوتراپي)فيزيكي (فيز

 11161 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: فيزيوتراپي 30956 -: فيزيوتراپي (ليسانس، فوق ليسانس)30955 -: ارگونومي (فوق ليسانس)30059 -: اسيب هاي ورزشي و حركات اصالحي (فوق ليسانس)22926

 توانبخشي (فوق ليسانس): مديريت 31039 -ورزش (فوق ليسانس)

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -مالير-همدان كارشناس هوشبري 11162
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 مديريت درمان استان همدان - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

نفر،  1(آقا: 2 زن/مرد 3 -همدان-همدان كارشناس هوشبري 11163
 - - - - 1 مردنفر) 1خانم: 

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
11162 ،11163 

 شرايط احراز تحصيلي:
: تكنولوژي 31459 -: هوشبري (ليسانس)31443 -مراقبت هاي ويژه نوزادان (فوق ليسانس): پرستاري 22857 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه (فوق ليسانس)22856

 گردش خون (فوق ليسانس)

 - - 1 زن 2 زن 2 زن 5 -همدان-همدان ماما 11164

 11164 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 ليسانس): مشاوره در مامايي (فوق 31106 -: مامايي (ليسانس، فوق ليسانس)30987

 
 مديريت درمان استان يزد - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

 زن/مرد 25 -يزد-يزد پرستار 11165
 4(آقا: 12

 8نفر، خانم: 
 نفر)

نفر،  4(آقا: 9 زن/مرد
 زن/مردنفر) 5خانم: 

 1(آقا: 2
نفر، خانم: 

 نفر) 1
 زن/مرد

 1(آقا: 2
نفر، خانم: 

 نفر) 1

 11165 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : پرستاري (ليسانس، فوق ليسانس)30218

 - - - - - - 1 مرد 1 -ابركوه-يزد پزشك عمومي 11166

 - - - - - - 1 مرد 1 -بافق-يزد پزشك عمومي 11167

 - - - - - - 1 مرد 1 -ميبد-يزد پزشك عمومي 11168

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
11166 ،11167 ،11168 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : پزشك عمومي (دكتري)30227

 - - - - - - 1 زن 1 -اشكذر-يزدپزشك متخصص اطفال 11169

 11169 ياحراز تحصيلي شغل محل شماره شرايط
 : متخصص اطفال (دكتراي تخصصي)32283

پزشك متخصص  11170
 - - - - - - 1 مرد 1 -يزد-يزد اورولوژي

 11170 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : متخصص ارولوژي (دكتراي تخصصي)22828

 - - - - - - 1 زن 1 -ميبد-يزدپزشك متخصص چشم 11171

 11171 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : متخصص چشم (دكتراي تخصصي)32336

نفر،  2(آقا: 4 زن/مرد 6 -يزد-يزد كارشناس اتاق عمل 11172
نفر،  1(آقا: 2 زن/مردنفر) 2خانم: 

 - - - -نفر) 1خانم: 

 11172 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 -: تكنولوژي گردش خون (فوق ليسانس)31459 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان (فوق ليسانس)22857 -(فوق ليسانس) : پرستاري مراقبت هاي ويژه22856
 : تكنولوژي اتاق عمل (ليسانس، فوق ليسانس)33425

كارشناس ازمايشگاه  11173
 - - - - - - 1 مرد 1 -اردكان-يزد تشخيص طبي
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 مديريت درمان استان يزد - تامين اجتماعيهاي سازمان فهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

كارشناس ازمايشگاه  11174
 - - - - 1 مرد 1 زن 2 -اشكذر-يزد تشخيص طبي

كارشناس ازمايشگاه  11176
نفر،  4(آقا: 5 زن/مرد 7 -يزد-يزد تشخيص طبي

 - - 1 مرد 1 مردنفر) 1خانم: 

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
11173 ،11174 ،11176 

 شرايط احراز تحصيلي:
: بافت شناسي 30145 -شناسي پزشكي (فوق ليسانس): ايمني 30133 -: انگل شناسي پزشكي (فوق ليسانس)30124 -: زيست فناوري پزشكي (فوق ليسانس)22903

: قارچ شناسي پزشكي 30975 -: سم شناسي (فوق ليسانس)30636 -: ژنتيك انساني (فوق ليسانس)30615 -: بيوشيمي باليني (فوق ليسانس)30214 -(فوق ليسانس)
: 31659 -: علوم ازمايشگاهي (ليسانس)31651 -زشكي (فوق ليسانس): ويروس شناسي پ31445 -: ميكروب شناسي پزشكي (فوق ليسانس)31404 -(فوق ليسانس)

 خون شناسي ازمايشگاهي و بانك خون با گرايش هماتولوژي (فوق ليسانس)

 - - - - - - 1 مرد 1 -اردكان-يزد كارشناس امور مالي 11177

 - - - - - - 1 مرد 1 -ميبد-يزد كارشناس امور مالي 11178

  باشد:هاي زير يكسان ميشغل محلشرايط احراز تحصيلي 
11177 ،11178 

 شرايط احراز تحصيلي:
: حسابداري دولتي 31883 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: حسابرسي (ليسانس، فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (ليسانس، فوق ليسانس)30408

: حسابداري مديريت 32428 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -: مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي (فوق ليسانس)31912 -(ليسانس)
 -: مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي (فوق ليسانس)32700 -: حسابداري مالي (ليسانس)32698 -: حسابداري امور مالي (ليسانس)32562 -(فوق ليسانس)

: مديريت كسب و كار 33353 -يسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي (فوق ل32996 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713
)MBA(فوق ليسانس) مالي كليه ي گرايش ها (فوق ليسانس)33895 -: مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي و اقتصادي (فوق ليسانس)33356 -) گرايش مالي :- 

: 34451 -ت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس): مديري34404 -: حسابداري مالياتي (ليسانس)33986 -: حسابداري بخش عمومي (فوق ليسانس)33985
: 34456 -: رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي (ليسانس)34455 -: رياضي گرايش رياضيات مالي (ليسانس)34454 -كارشناسي حرفه اي حسابداري (ليسانس)

 ي بين المللي( مالي) (فوق ليسانس)مديريت بازرگاني و بازارياب MBA: 34520 -كارشناسي حرفه اي حسابداري سالمت (ليسانس)

كارشناس پذيرش و  11179
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -يزد-يزد اطالعات

 11179 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: مديريت خدمات 31047 -: مدارك پزشكي (ليسانس، فوق ليسانس)31012 -: فناوري اطالعات سالمت (ليسانس)30929 -: انفورماتيك پزشكي (فوق ليسانس)30122

: مديريت فناوري 34902 -: كتابداري و اطالع رساني پزشكي (فوق ليسانس)31469 -: كتابداري در شاخه پزشكي (ليسانس)31468 -بهداشتي و درماني (فوق ليسانس)
 اطالعات سالمت (فوق ليسانس)

 - - - - - - 1 زن 1 -اردكان-يزد كارشناس پرتوشناسي 11180

 - - - - - - 1 مرد 1 -اشكذر-يزد كارشناس پرتوشناسي 11181

 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 -يزد-يزد كارشناس پرتوشناسي 11182

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
11180 ،11181 ،11182 

 شرايط احراز تحصيلي:
: راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي 30492 -: تكنولوژي پرتوشناسي ( راديولوژِي) (ليسانس)30337 -: بيوفيزيك (فوق ليسانس)30216 -: اناتومي (فوق ليسانس)22874

: 31754 -ي (فوق ليسانس): نانوتكنولوژي پزشك31412 -: فيزيك پزشكي (فوق ليسانس)30965 -: علوم داروهاي پرتوزا (فوق ليسانس)30781 -(فوق ليسانس)
: فناوري تصويربرداري پزشكي 32249 -(فوق ليسانس) MRI: فناوري تصويربرداري پزشكي گرايش 32248 -مهندسي هسته اي گرايش پرتوپزشكي (فوق ليسانس)

 گرايش سي تي اسكن (فوق ليسانس)

 - - - - - - 1 مرد 1 -يزد-يزد كارشناس حقوقي 11183

 11183 يشغل محل شمارهشرايط احراز تحصيلي 
 -: فقه و حقوق اسالمي (ليسانس)30913 -: حقوق خصوصي (فوق ليسانس)30431 -: حقوق جزا و جرم شناسي (فوق ليسانس)30429 -: حقوق (ليسانس)30417
: فقه و مباني حقوق اسالمي 32316 -نس): حقوق دادرسي اداري (فوق ليسا32309 -: حقوق عمومي (فوق ليسانس)31686 -: معارف اسالمي و حقوق (ليسانس)31122

: 34492 -: حقوق مالي (فوق ليسانس)34403 -: كارشناسي حرفه اي حقوق بيمه (ليسانس)33359 -اقتصادي (فوق ليسانس) -: حقوق مالي32317 -(فوق ليسانس)
 : كارشناسي حرفه اي حقوق اداري (ليسانس)34495 -حقوق پزشكي (فوق ليسانس)



 1401سال استخدامي سازمان تأمين اجتماعي نام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 136صفحه 

 مديريت درمان استان يزد - هاي سازمان تامين اجتماعيل محلفهرست شغادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

كارشناس فناوري  11184
 - - - - - - 1 مرد 1 -اشكذر-يزد اطالعات

 11184 يتحصيلي شغل محل شمارهشرايط احراز 
: 31135 -: فناوري اطالعات و ارتباطات (ليسانس)30930 -: فناوري اطالعات سالمت (فوق ليسانس)30929 -: مديريت فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)22935

: مهندسي 31351 -يستم هاي كامپيوتري (فوق ليسانس): مهندسي كامپيوتر گرايش معماري س31348 -معماري سيستم هاي كامپيوتري (ليسانس، فوق ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات 31917 -: مهندسي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)31766 -كامپيوتر كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)

: معماري 33580 -: علوم كامپيوتر (فوق ليسانس)32173 -يش ها (فوق ليسانس): مديريت فناوري اطالعات كليه گرا32009 -گرايش تجارت الكترونيكي (ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات و امنيت (فوق 33737 -سخت افزار (ليسانس)-: كامپيوتر33583 -: سخت افزار كامپيوتر (ليسانس)33581 -كامپيوتر (فوق ليسانس)

: مهندسي فناوري 34033 -: مهندسي تكنولوژي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس)34032 -ليسانس): علوم كامپيوتر كليه ي گرايشها (فوق 33888 -ليسانس)
: كارشناسي تكنولوژي كامپيوتر 34453 -: مهندسي فناوري اطالعات و مديريت (فوق ليسانس)34364 -سيستم هاي سخت افزاري فناوري اطالعات (ليسانس)

: 34604 -(كليه گرايش ها) (فوق ليسانس) IT: مهندسي فناوري اطالعات 34591 -سيستمهاي سخت افزاري رايانه (ليسانس) : مهندسي تكنولوژي34556 -(ليسانس)
: مهندسي تكنولوژي سخت افزار 34785 -: مهندسي فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)34637 -(ليسانس) ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

: 34904 -: مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك (فوق ليسانس)34878 -سيستم هاي سخت افزاري رايانه (ليسانس) : مهندسي فناوري34817 -يسانس)كامپيوتر (ل
 ها) (ليسانس)(كليه گرايش ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

 نفر، 3(آقا: 4 زن/مرد 6 -يزد-يزد كارشناس هوشبري 11185
نفر،  1(آقا: 2 زن/مردنفر) 1خانم: 

 - - - -نفر) 1خانم: 

 11185 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: تكنولوژي 31459 -: هوشبري (ليسانس)31443 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان (فوق ليسانس)22857 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه (فوق ليسانس)22856

 ليسانس)گردش خون (فوق 
 - - - - - - 1 زن 1 -ابركوه-يزد ماما 11186

 11186 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : مشاوره در مامايي (فوق ليسانس)31106 -: مامايي (ليسانس، فوق ليسانس)30987

 
 مديريت درمان البرز - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -كرج-البرز پرستار 11187
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -نظراباد-البرز پرستار 11188
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -هشتگرد-البرز پرستار 11189

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
11187 ،11188 ،11189 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : پرستاري (ليسانس، فوق ليسانس)30218

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -فرديس-البرز پزشك عمومي 11190
 - - 1 زن/مرد 2 زن/مرد 3 زن/مرد 6 -كرج-البرز پزشك عمومي 11191

  باشد:هاي زير يكسان مياحراز تحصيلي شغل محلشرايط 
11190 ،11191 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : پزشك عمومي (دكتري)30227

پزشك متخصص  11192
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -كرج-البرز ارتوپدي

 11192 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : متخصص ارتوپدي (دكتراي تخصصي)32252

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -كرج-البرزمتخصص اطفالپزشك  11193

 11193 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : متخصص اطفال (دكتراي تخصصي)32283



 1401سال استخدامي سازمان تأمين اجتماعي نام آزمون دفترچه راهنماي ثبت

 137صفحه 

 مديريت درمان البرز - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

پزشك متخصص  11194
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -هشتگرد-البرز بيهوشي

 11194 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : متخصص بيهوشي (دكتراي تخصصي)32339

پزشك متخصص پوست  11195
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -كرج-البرز و مو

 11195 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : متخصص پوست (دكتراي تخصصي)22827

پزشك متخصص  11196
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -كرج-البرز جراحي مغز و اعصاب

 11196 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : متخصص جراحي مغز و اعصاب (دكتراي تخصصي)32264

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -كرج-البرزچشمپزشك متخصص  11197
 11197 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره

 : متخصص چشم (دكتراي تخصصي)32336
 - - - - - - 2 زن/مرد 2 -كرج-البرزپزشك متخصص داخلي 11198

 11198 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : متخصص داخلي (دكتراي تخصصي)30454

پزشك متخصص  11199
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -فرديس-البرز راديولوژي

پزشك متخصص  11200
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -كرج-البرز راديولوژي

پزشك متخصص  11201
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -هشتگرد-البرز راديولوژي

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
11199 ،11200 ،11201 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : متخصص راديولوژي (دكتراي تخصصي)30493

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -كرج-البرزپزشك متخصص عفوني 11202
 11202 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره

 : متخصص عفوني (دكتراي تخصصي)30202

پزشك متخصص گوش  11203
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -فرديس-البرز و حلق و بيني

پزشك متخصص گوش  11204
 - - - - - - 2 زن/مرد 2 -كرج-البرز و حلق و بيني

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
11203 ،11204 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : پزشك متخصص گوش ، حلق و بيني (دكتراي تخصصي)22867

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -فرديس-البرز دندانپزشك 11205
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 -كرج-البرز دندانپزشك 11206
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -نظراباد-البرز دندانپزشك 11207
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -هشتگرد-البرز دندانپزشك 11208

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
11205 ،11206 ،11207 ،11208 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : دكتري عمومي دندانپزشكي (دكتري)34664 -: دندانپزشكي (دكتراي تخصصي)30483
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 مديريت درمان البرز - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 -هشتگرد-البرز كارشناس اتاق عمل 11209

 11209 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 -(فوق ليسانس): تكنولوژي گردش خون 31459 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان (فوق ليسانس)22857 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه (فوق ليسانس)22856
 : تكنولوژي اتاق عمل (ليسانس، فوق ليسانس)33425

كارشناس ازمايشگاه  11210
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -فرديس-البرز تشخيص طبي

كارشناس ازمايشگاه  11211
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -كرج-البرز تشخيص طبي

كارشناس ازمايشگاه  11212
 1 زن/مرد - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 3 -هشتگرد-البرز تشخيص طبي

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
11210 ،11211 ،11212 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : بافت شناسي30145 -: ايمني شناسي پزشكي (فوق ليسانس)30133 -: انگل شناسي پزشكي (فوق ليسانس)30124 -: زيست فناوري پزشكي (فوق ليسانس)22903

: قارچ شناسي پزشكي 30975 -: سم شناسي (فوق ليسانس)30636 -: ژنتيك انساني (فوق ليسانس)30615 -: بيوشيمي باليني (فوق ليسانس)30214 -(فوق ليسانس)
: 31659 -ليسانس): علوم ازمايشگاهي (31651 -: ويروس شناسي پزشكي (فوق ليسانس)31445 -: ميكروب شناسي پزشكي (فوق ليسانس)31404 -(فوق ليسانس)

 خون شناسي ازمايشگاهي و بانك خون با گرايش هماتولوژي (فوق ليسانس)

 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -هشتگرد-البرز كارشناس امور مالي 11213

 11213 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: حسابداري دولتي 31883 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: حسابرسي (ليسانس، فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (ليسانس، فوق ليسانس)30408

: حسابداري مديريت 32428 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -: مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي (فوق ليسانس)31912 -(ليسانس)
 -: مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي (فوق ليسانس)32700 -: حسابداري مالي (ليسانس)32698 -: حسابداري امور مالي (ليسانس)32562 -(فوق ليسانس)

: مديريت كسب و كار 33353 -يسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي (فوق ل32996 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713
)MBA(فوق ليسانس) مالي كليه ي گرايش ها (فوق ليسانس)33895 -: مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي و اقتصادي (فوق ليسانس)33356 -) گرايش مالي :- 

: 34451 -ت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس): مديري34404 -: حسابداري مالياتي (ليسانس)33986 -: حسابداري بخش عمومي (فوق ليسانس)33985
: 34456 -: رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي (ليسانس)34455 -: رياضي گرايش رياضيات مالي (ليسانس)34454 -كارشناسي حرفه اي حسابداري (ليسانس)

 ي بين المللي( مالي) (فوق ليسانس)مديريت بازرگاني و بازارياب MBA: 34520 -كارشناسي حرفه اي حسابداري سالمت (ليسانس)

كارشناس پذيرش و  11214
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -فرديس-البرز اطالعات

كارشناس پذيرش و  11215
 1 زن/مرد 2 زن/مرد 2 زن/مرد 3 زن/مرد 8 -كرج-البرز اطالعات

كارشناس پذيرش و  11216
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -نظراباد-البرز اطالعات

  باشد:هاي زير يكسان مياحراز تحصيلي شغل محلشرايط 
11214 ،11215 ،11216 

 شرايط احراز تحصيلي:
: مديريت خدمات 31047 -: مدارك پزشكي (ليسانس، فوق ليسانس)31012 -: فناوري اطالعات سالمت (ليسانس)30929 -: انفورماتيك پزشكي (فوق ليسانس)30122

: مديريت فناوري 34902 -: كتابداري و اطالع رساني پزشكي (فوق ليسانس)31469 -: كتابداري در شاخه پزشكي (ليسانس)31468 -بهداشتي و درماني (فوق ليسانس)
 اطالعات سالمت (فوق ليسانس)

 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -كرج-البرز كارشناس پرتوشناسي 11217

 11217 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي 30492 -: تكنولوژي پرتوشناسي ( راديولوژِي) (ليسانس)30337 -: بيوفيزيك (فوق ليسانس)30216 -: اناتومي (فوق ليسانس)22874

: 31754 -ي (فوق ليسانس): نانوتكنولوژي پزشك31412 -: فيزيك پزشكي (فوق ليسانس)30965 -: علوم داروهاي پرتوزا (فوق ليسانس)30781 -(فوق ليسانس)
: فناوري تصويربرداري پزشكي 32249 -(فوق ليسانس) MRI: فناوري تصويربرداري پزشكي گرايش 32248 -مهندسي هسته اي گرايش پرتوپزشكي (فوق ليسانس)

 گرايش سي تي اسكن (فوق ليسانس)
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 مديريت درمان البرز - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

شغل كد 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

كارشناس تجهيزات  11218
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 -هشتگرد-البرز پزشكي

 11218 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس): مهندسي پزشكي كليه 34278

كارشناس مسئول  11219
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -اشتهارد-البرز آزمايشگاه

كارشناس مسئول  11220
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -فرديس-البرز آزمايشگاه

كارشناس مسئول  11221
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -كرج-البرز آزمايشگاه

  باشد:هاي زير يكسان ميشغل محلشرايط احراز تحصيلي 
11219 ،11220 ،11221 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : علوم ازمايشگاهي (دكتري، دكتراي تخصصي)31651

 - - - - - - 1 زن 1 -اشتهارد-البرز ماما 11222
 - - - - 1 زن - - 1 -هشتگرد-البرز ماما 11223

  باشد:ميهاي زير يكسان شرايط احراز تحصيلي شغل محل
11222 ،11223 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : مشاوره در مامايي (فوق ليسانس)31106 -: مامايي (ليسانس، فوق ليسانس)30987

 
 مديريت درمان تهران - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت
 1 زن/مرد 1 زن/مرد 4 زن/مرد 8 زن/مرد 14 -اسالمشهر-تهران پرستار 11224

 4 زن/مرد 10 زن/مرد 28 زن/مرد 77 زن/مرد 119 -تهران-تهران پرستار 11225

 1 زن/مرد 1 زن/مرد 5 زن/مرد 12 زن/مرد 19 -ورامين-تهران پرستار 11226

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
11224 ،11225 ،11226 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : پرستاري (ليسانس، فوق ليسانس)30218

 - - - - - - 2 زن/مرد 2 -شهريار-تهرانپزشك متخصص اطفال 11227

 11227 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 تخصصي) : متخصص اطفال (دكتراي32283

پزشك متخصص  11228
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -تهران-تهران بيهوشي

پزشك متخصص  11229
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -شهر قدس-تهران بيهوشي

پزشك متخصص  11230
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -ورامين-تهران بيهوشي

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
11228 ،11229 ،11230 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : متخصص بيهوشي (دكتراي تخصصي)32339
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 مديريت درمان تهران - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

پزشك متخصص  11231
 - - - - 1 زن/مرد 2 زن/مرد 3 -تهران-تهران پاتولوژي

 11231 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : متخصص پاتولوژي (دكتراي تخصصي)32282

پزشك متخصص  11232
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -اسالمشهر-تهران جراحي عمومي

پزشك متخصص  11233
 - - - - 2 زن/مرد 3 زن/مرد 5 -تهران-تهران جراحي عمومي

پزشك متخصص  11234
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -شهر قدس-تهران جراحي عمومي

پزشك متخصص  11235
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -شهريار-تهران جراحي عمومي

پزشك متخصص  11236
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -ورامين-تهران جراحي عمومي

  باشد:هاي زير يكسان ميتحصيلي شغل محلشرايط احراز 
11232 ،11233 ،11234 ،11235 ،11236 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : متخصص جراحي عمومي (دكتراي تخصصي)32263

پزشك متخصص  11237
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -اسالمشهر-تهران جراحي مغز و اعصاب

 11237 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 متخصص جراحي مغز و اعصاب (دكتراي تخصصي) :32264

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -اسالمشهر-تهرانپزشك متخصص چشم 11238
 11238 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره

 : متخصص چشم (دكتراي تخصصي)32336
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -اسالمشهر-تهرانپزشك متخصص داخلي 11239
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -تهران-تهرانمتخصص داخليپزشك  11240
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -شهريار-تهرانپزشك متخصص داخلي 11241
 - - - - - - 2 زن/مرد 2 -ورامين-تهرانپزشك متخصص داخلي 11242

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
11239 ،11240 ،11241 ،11242 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : متخصص داخلي (دكتراي تخصصي)30454

پزشك متخصص  11243
 - - - - 1 زن/مرد 2 زن/مرد 3 -تهران-تهران راديولوژي

 11243 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : متخصص راديولوژي (دكتراي تخصصي)30493

پزشك متخصص زنان و  11244
 - - - - 1 زن 2 زن 3 -اسالمشهر-تهران زايمان

پزشك متخصص زنان و  11245
 - - - - - - 2 زن 2 -شهريار-تهران زايمان

پزشك متخصص زنان و  11246
 - - - - - - 2 زن 2 -ورامين-تهران زايمان

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
11244 ،11245 ،11246 

 شرايط احراز تحصيلي:
 وزايمان (دكتراي تخصصي): متخصص زنان 32267
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 مديريت درمان تهران - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

پزشك متخصص طب  11247
 - - - - - - 2 زن/مرد 2 -اسالمشهر-تهران اورژانس

پزشك متخصص طب  11248
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -شهر قدس-تهران اورژانس

پزشك متخصص طب  11249
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -شهريار-تهران اورژانس

پزشك متخصص طب  11250
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -ورامين-تهران اورژانس

  باشد:هاي زير يكسان مياحراز تحصيلي شغل محلشرايط 
11247 ،11248 ،11249 ،11250 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : طب اورژانس (دكتراي تخصصي)32268

پزشك متخصص قلب و  11251
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -اسالمشهر-تهران عروق

پزشك متخصص قلب و  11252
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -تهران-تهران عروق

پزشك متخصص قلب و  11253
 - - - - - - 3 زن/مرد 3 -شهريار-تهران عروق

پزشك متخصص قلب و  11254
 - - - - - - 2 زن/مرد 2 -ورامين-تهران عروق

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
11251 ،11252 ،11253 ،11254 

 شرايط احراز تحصيلي:
 عروق (دكتراي تخصصي) : متخصص قلب و32255

 - - - - - - 2 زن/مرد 2 -تهران-تهران فيزيست 11255

 شرايط اختصاصي:
 پذيرش در مقطع كارشناسي ارشد مشروط به دارا بودن مدرك كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني (راديو تراپي) يا فيزيك است.

 11255 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 (فوق ليسانس) : فيزيك پزشكي30965

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -اسالمشهر-تهران كارشناس اتاق عمل 11256

 1 زن/مرد 1 زن/مرد 6 زن/مرد 19 زن/مرد 27 -تهران-تهران كارشناس اتاق عمل 11257

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -ورامين-تهران كارشناس اتاق عمل 11258

  باشد:مي هاي زير يكسانشرايط احراز تحصيلي شغل محل
11256 ،11257 ،11258 

 شرايط احراز تحصيلي:
 -: تكنولوژي گردش خون (فوق ليسانس)31459 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان (فوق ليسانس)22857 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه (فوق ليسانس)22856
 : تكنولوژي اتاق عمل (ليسانس، فوق ليسانس)33425

11259 
ازمايشگاه كارشناس 

 تشخيص طبي
 - - - - 2 زن/مرد 1 زن/مرد 3 -اسالمشهر-تهران

11260 
كارشناس ازمايشگاه 

 تشخيص طبي
 - - - - 3 زن/مرد 4 زن/مرد 7 -تهران-تهران

11261 
كارشناس ازمايشگاه 

 تشخيص طبي
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -شهريار-تهران
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 مديريت درمان تهران - اجتماعيهاي سازمان تامين فهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

كارشناس ازمايشگاه  11262
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -ورامين-تهران تشخيص طبي

  باشد:هاي زير يكسان ميمحلشرايط احراز تحصيلي شغل 
11259 ،11260 ،11261 ،11262 

 شرايط احراز تحصيلي:
: بافت شناسي 30145 -: ايمني شناسي پزشكي (فوق ليسانس)30133 -: انگل شناسي پزشكي (فوق ليسانس)30124 -: زيست فناوري پزشكي (فوق ليسانس)22903

: قارچ شناسي پزشكي 30975 -: سم شناسي (فوق ليسانس)30636 -: ژنتيك انساني (فوق ليسانس)30615 -): بيوشيمي باليني (فوق ليسانس30214 -(فوق ليسانس)
: 31659 -: علوم ازمايشگاهي (ليسانس)31651 -: ويروس شناسي پزشكي (فوق ليسانس)31445 -: ميكروب شناسي پزشكي (فوق ليسانس)31404 -(فوق ليسانس)

 با گرايش هماتولوژي (فوق ليسانس)خون شناسي ازمايشگاهي و بانك خون 

كارشناس بهداشت  11263
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -تهران-تهران حرفه اي

 11263 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: آموزش بهداشت 34511 -(ليسانس): مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار 33897 -: ارگونومي (فوق ليسانس)30059 -: اموزش پزشكي (فوق ليسانس)30030

 اي (ليسانس، فوق ليسانس): بهداشت حرفه34583 -(فوق ليسانس)

كارشناس بهداشت  11264
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -اسالمشهر-تهران محيط

 11264 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 -: بهسازي محيط (فوق ليسانس)22884 -: هيدروبيولوژي (فوق ليسانس)22881 -(فوق ليسانس): بازيافت منابع اب 22880 -: مديريت پسماند (فوق ليسانس)22879
: پدافند 22891 -: سم شناسي محيط (فوق ليسانس)22890 -: برنامه ريزي و مديريت محيط زيست (فوق ليسانس)22888 -: معماري و امايش (فوق ليسانس)22885

: اموزش 30028 -: الودگي محيط زيست (فوق ليسانس)30015 -: بهداشت پرتوها و مديريت سالمت (فوق ليسانس)22892 -غيرعامل در نظام سالمت (فوق ليسانس)
: 30137 -: اكولوژي انساني (فوق ليسانس)30129 -: اپيدميولوژي (فوق ليسانس)30043 -: اموزش محيط زيست (فوق ليسانس)30037 -بهداشت (فوق ليسانس)

 -: محيط زيست (فوق ليسانس)31003 -: سم شناسي (فوق ليسانس)30636 -: بيوتكنولوژي محيطي (فوق ليسانس)30209 -ليسانس)ايمني و محيط زيست (فوق 
: مديريت محيط زيست (فوق 31075 -: مديريت سالمت ايمني و محيط زيست (فوق ليسانس)31056 -: مديريت خدمات بهداشتي و درماني (فوق ليسانس)31047

: مهندسي محيط زيست 31285 -: مهندسي بهداشت محيط (ليسانس، فوق ليسانس)31175 -منابع طبيعي گرايش محيط زيست (فوق ليسانس) :31145 -ليسانس)
: 33609 -: بهداشت و محيط زيست (فوق ليسانس)32559 -: اب شناسي هيدرولوژي (فوق ليسانس)32517 -: هيدروژيولوژي (فوق ليسانس)32086 -(فوق ليسانس)

: مهندسي 34432 -: علوم و صنايع غذايي (گرايش زيست فناوري مواد غذايي) (فوق ليسانس)33975 -تكنولوژي عمران گرايش اب و فاضالب (فوق ليسانس) مهندسي
 : آموزش پزشكي (فوق ليسانس)34512 -عمران گرايش آب و فاضالب (فوق ليسانس)

كارشناس بينايي  11265
 - - - - 1 مرد/زن 2 زن/مرد 3 -تهران-تهران سنجي

 11265 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : مديريت توانبخشي (فوق ليسانس)31039 -: بينايي سنجي (ليسانس)30203

كارشناس پذيرش و  11266
 - - - - 2 زن/مرد 3 زن/مرد 5 -اسالمشهر-تهران اطالعات

كارشناس پذيرش و  11267
 1 زن/مرد 1 زن/مرد 6 زن/مرد 11 زن/مرد 19 -تهران-تهران اطالعات

كارشناس پذيرش و  11268
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -شهر قدس-تهران اطالعات

كارشناس پذيرش و  11269
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -شهريار-تهران اطالعات

كارشناس پذيرش و  11270
 1 زن/مرد - - 2 زن/مرد 3 زن/مرد 6 -ورامين-تهران اطالعات

  باشد:هاي زير يكسان مياحراز تحصيلي شغل محلشرايط 
11266 ،11267 ،11268 ،11269 ،11270 

 شرايط احراز تحصيلي:
: مديريت خدمات 31047 -: مدارك پزشكي (ليسانس، فوق ليسانس)31012 -: فناوري اطالعات سالمت (ليسانس)30929 -: انفورماتيك پزشكي (فوق ليسانس)30122

: مديريت فناوري 34902 -: كتابداري و اطالع رساني پزشكي (فوق ليسانس)31469 -: كتابداري در شاخه پزشكي (ليسانس)31468 -ق ليسانس)بهداشتي و درماني (فو
 اطالعات سالمت (فوق ليسانس)
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 143صفحه 

 مديريت درمان تهران - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

كارشناس پرتو درماني  11271
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -تهران-تهران (راديوتراپي)

 شرايط اختصاصي:
 (راديوتراپي) است.هاي ارشد مشروط به دارا بودن مدرك كارشناسي تكنولوژي پرتودرماني پذيرش رشته

 11271 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 -: علوم داروهاي پرتوزا (فوق ليسانس)30781 -: راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي (فوق ليسانس)30492 -: تكنولوژي پرتو درماني گرايش راديوتراپي (ليسانس)30335
 اي گرايش پرتوپزشكي (فوق ليسانس) : مهندسي هسته31754 -: فيزيك پزشكي (فوق ليسانس)30965

 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -اسالمشهر-تهران كارشناس پرتوشناسي 11272

 - - 1 زن/مرد 3 زن/مرد 10 زن/مرد 14 -تهران-تهران كارشناس پرتوشناسي 11273

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -فيروزكوه-تهران كارشناس پرتوشناسي 11274

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -ورامين-تهران پرتوشناسيكارشناس  11275

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
11272 ،11273 ،11274 ،11275 

 شرايط احراز تحصيلي:
: راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي 30492 -: تكنولوژي پرتوشناسي ( راديولوژِي) (ليسانس)30337 -: بيوفيزيك (فوق ليسانس)30216 -: اناتومي (فوق ليسانس)22874

: 31754 -ي (فوق ليسانس): نانوتكنولوژي پزشك31412 -: فيزيك پزشكي (فوق ليسانس)30965 -: علوم داروهاي پرتوزا (فوق ليسانس)30781 -(فوق ليسانس)
: فناوري تصويربرداري پزشكي 32249 -(فوق ليسانس) MRI: فناوري تصويربرداري پزشكي گرايش 32248 -مهندسي هسته اي گرايش پرتوپزشكي (فوق ليسانس)

 گرايش سي تي اسكن (فوق ليسانس)

كارشناس تجهيزات  11276
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -اسالمشهر-تهران پزشكي

 شرايط اختصاصي:
 مهندسي پزشكي است. هاي مقطع كارشناسي ارشد مشروط به دارا بودن مدرك كارشناسي در رشتهپذيرش در رشته

كارشناس تجهيزات  11277
 - - - - - - 3 زن/مرد 3 -تهران-تهران پزشكي

 شرايط اختصاصي:
 مهندسي پزشكي است. كارشناسي در رشتههاي مقطع كارشناسي ارشد مشروط به دارا بودن مدرك پذيرش در رشته

كارشناس تجهيزات  11278
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -ورامين-تهران پزشكي

 شرايط اختصاصي:
 مهندسي پزشكي است. هاي مقطع كارشناسي ارشد مشروط به دارا بودن مدرك كارشناسي در رشتهپذيرش در رشته

  باشد:مي هاي زير يكسانشرايط احراز تحصيلي شغل محل
11276 ،11277 ،11278 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : مهندسي پزشكي كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)34278

 - - - - 2 زن/مرد - - 2 -تهران-تهران كارشناس تغذيه 11279

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -شهر قدس-تهران كارشناس تغذيه 11280

 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -شهريار-تهران كارشناس تغذيه 11281

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
11279 ،11280 ،11281 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : بيوشيمي (فوق30213 -: بهداشت و ايمني مواد غذايي (فوق ليسانس)30184 -: تغذيه باليني (فوق ليسانس)22919 -: علوم و صنايع غذايي (فوق ليسانس)22851

: مديريت خدمات بهداشتي و درماني (فوق 31047 -: علوم تغذيه (ليسانس، فوق ليسانس)30762 -: علوم بهداشتي در تغذيه (فوق ليسانس)30751 -ليسانس)
 : ميكروب شناسي مواد غذايي (فوق ليسانس)34031 -: كنترل مواد خوراكي و اشاميدني (فوق ليسانس)31482 -ليسانس)
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 مديريت درمان تهران - هاي سازمان تامين اجتماعيمحلفهرست شغل ادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

كارشناس توانبخشي  11282
 - - 1 زن/مرد - - 2 زن/مرد 3 -تهران-تهران فيزيكي (فيزيوتراپي)

كارشناس توانبخشي  11283
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -شهريار-تهران فيزيكي (فيزيوتراپي)

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
11282 ،11283 

 شرايط احراز تحصيلي:
: فيزيوتراپي 30956 -: فيزيوتراپي (ليسانس، فوق ليسانس)30955 -: ارگونومي (فوق ليسانس)30059 -: اسيب هاي ورزشي و حركات اصالحي (فوق ليسانس)22926

 : مديريت توانبخشي (فوق ليسانس)31039 -ورزش (فوق ليسانس)

كارشناس فناوري  11284
 - - - - - - 1 مرد 1 -ورامين-تهران اطالعات

 11284 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: 31135 -: فناوري اطالعات و ارتباطات (ليسانس)30930 -: فناوري اطالعات سالمت (فوق ليسانس)30929 -: مديريت فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)22935

: مهندسي 31351 -س): مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري (فوق ليسان31348 -معماري سيستم هاي كامپيوتري (ليسانس، فوق ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات 31917 -: مهندسي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)31766 -كامپيوتر كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)

: معماري 33580 -وم كامپيوتر (فوق ليسانس): عل32173 -: مديريت فناوري اطالعات كليه گرايش ها (فوق ليسانس)32009 -گرايش تجارت الكترونيكي (ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات و امنيت (فوق 33737 -سخت افزار (ليسانس)-: كامپيوتر33583 -: سخت افزار كامپيوتر (ليسانس)33581 -كامپيوتر (فوق ليسانس)

: مهندسي فناوري 34033 -ژي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس): مهندسي تكنولو34032 -: علوم كامپيوتر كليه ي گرايشها (فوق ليسانس)33888 -ليسانس)
: كارشناسي تكنولوژي كامپيوتر 34453 -: مهندسي فناوري اطالعات و مديريت (فوق ليسانس)34364 -سيستم هاي سخت افزاري فناوري اطالعات (ليسانس)

: 34604 -(كليه گرايش ها) (فوق ليسانس) IT: مهندسي فناوري اطالعات 34591 -ليسانس): مهندسي تكنولوژي سيستمهاي سخت افزاري رايانه (34556 -(ليسانس)
: مهندسي تكنولوژي سخت افزار 34785 -: مهندسي فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)34637 -(ليسانس) ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

: 34904 -: مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك (فوق ليسانس)34878 -سيستم هاي سخت افزاري رايانه (ليسانس) : مهندسي فناوري34817 -كامپيوتر (ليسانس)
 ها) (ليسانس)(كليه گرايش ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

 1 زن/مرد 1 زن/مرد 6 زن/مرد 17 زن/مرد 25 -تهران-تهران كارشناس هوشبري 11285
 11285 ياحراز تحصيلي شغل محل شمارهشرايط 
: تكنولوژي 31459 -: هوشبري (ليسانس)31443 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان (فوق ليسانس)22857 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه (فوق ليسانس)22856

 گردش خون (فوق ليسانس)
 - - - - 3 زن - - 3 -اسالمشهر-تهران ماما 11286
 - - - - - - 1 زن 1 -شهر قدس-تهران ماما 11287
 - - - - - - 1 زن 1 -ورامين-تهران ماما 11288

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
11286 ،11287 ،11288 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : مشاوره در مامايي (فوق ليسانس)31106 -: مامايي (ليسانس، فوق ليسانس)30987

 
 مديريت درمان خراسان جنوبي - هاي سازمان تامين اجتماعيمحلفهرست شغل 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

-خراسان جنوبي پرستار 11289
نفر،  1(آقا: 2 زن/مرد 3 -بيرجند

 - - - - 1 مردنفر) 1خانم: 

-خراسان جنوبي پرستار 11290
 - - - - - - 1 زن 1 -طبس

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
11289 ،11290 

 شرايط احراز تحصيلي:
 : پرستاري (ليسانس، فوق ليسانس)30218

كارشناس ازمايشگاه  11291
 تشخيص طبي

-خراسان جنوبي
 - - - - 1 زن/مرد 1 زن/مرد 2 -بيرجند

كارشناس ازمايشگاه  11292
 تشخيص طبي

-خراسان جنوبي
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -طبس
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 مديريت درمان خراسان جنوبي - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محلادامه 

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت

كارشناس ازمايشگاه  11293
 تشخيص طبي

-خراسان جنوبي
 - - - - - - 1 مرد 1 -فردوس

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
11291 ،11292 ،11293 

 شرايط احراز تحصيلي:
: بافت شناسي 30145 -: ايمني شناسي پزشكي (فوق ليسانس)30133 -پزشكي (فوق ليسانس): انگل شناسي 30124 -: زيست فناوري پزشكي (فوق ليسانس)22903

: قارچ شناسي پزشكي 30975 -: سم شناسي (فوق ليسانس)30636 -: ژنتيك انساني (فوق ليسانس)30615 -: بيوشيمي باليني (فوق ليسانس)30214 -(فوق ليسانس)
: 31659 -: علوم ازمايشگاهي (ليسانس)31651 -: ويروس شناسي پزشكي (فوق ليسانس)31445 -فوق ليسانس): ميكروب شناسي پزشكي (31404 -(فوق ليسانس)

 خون شناسي ازمايشگاهي و بانك خون با گرايش هماتولوژي (فوق ليسانس)

كارشناس بهداشت  11294
 حرفه اي

-خراسان جنوبي
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 -بيرجند

 11294 يمحل شمارهشرايط احراز تحصيلي شغل 
: آموزش بهداشت 34511 -: مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني كار (ليسانس)33897 -: ارگونومي (فوق ليسانس)30059 -: اموزش پزشكي (فوق ليسانس)30030

 اي (ليسانس، فوق ليسانس): بهداشت حرفه34583 -(فوق ليسانس)

كارشناس پذيرش و  11295
 اطالعات

-خراسان جنوبي
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -جندبير

كارشناس پذيرش و  11296
 اطالعات

-خراسان جنوبي
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -طبس

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
11295 ،11296 

 شرايط احراز تحصيلي:
: مديريت خدمات 31047 -: مدارك پزشكي (ليسانس، فوق ليسانس)31012 -(ليسانس): فناوري اطالعات سالمت 30929 -: انفورماتيك پزشكي (فوق ليسانس)30122

: مديريت فناوري 34902 -: كتابداري و اطالع رساني پزشكي (فوق ليسانس)31469 -: كتابداري در شاخه پزشكي (ليسانس)31468 -بهداشتي و درماني (فوق ليسانس)
 اطالعات سالمت (فوق ليسانس)

-خراسان جنوبي رتوشناسيكارشناس پ 11297
 - - - - - - 1 زن 1 -طبس

-خراسان جنوبي كارشناس پرتوشناسي 11298
 - - 1 زن/مرد - - 1 زن/مرد 2 -فردوس

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
11297 ،11298 

 شرايط احراز تحصيلي:
: راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي 30492 -: تكنولوژي پرتوشناسي ( راديولوژِي) (ليسانس)30337 -: بيوفيزيك (فوق ليسانس)30216 -: اناتومي (فوق ليسانس)22874

: 31754 -ي (فوق ليسانس): نانوتكنولوژي پزشك31412 -: فيزيك پزشكي (فوق ليسانس)30965 -: علوم داروهاي پرتوزا (فوق ليسانس)30781 -(فوق ليسانس)
: فناوري تصويربرداري پزشكي 32249 -(فوق ليسانس) MRI: فناوري تصويربرداري پزشكي گرايش 32248 -مهندسي هسته اي گرايش پرتوپزشكي (فوق ليسانس)

 گرايش سي تي اسكن (فوق ليسانس)

كارشناس فناوري  11299
 اطالعات

-خراسان جنوبي
 - - - - 1 زن/مرد - - 1 -قاين

 11299 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: 31135 -: فناوري اطالعات و ارتباطات (ليسانس)30930 -: فناوري اطالعات سالمت (فوق ليسانس)30929 -: مديريت فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)22935

: مهندسي 31351 -س): مهندسي كامپيوتر گرايش معماري سيستم هاي كامپيوتري (فوق ليسان31348 -معماري سيستم هاي كامپيوتري (ليسانس، فوق ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات 31917 -: مهندسي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)31766 -كامپيوتر كليه گرايش ها (ليسانس، فوق ليسانس)

: معماري 33580 -وم كامپيوتر (فوق ليسانس): عل32173 -: مديريت فناوري اطالعات كليه گرايش ها (فوق ليسانس)32009 -گرايش تجارت الكترونيكي (ليسانس)
: مهندسي فناوري اطالعات و امنيت (فوق 33737 -سخت افزار (ليسانس)-: كامپيوتر33583 -: سخت افزار كامپيوتر (ليسانس)33581 -كامپيوتر (فوق ليسانس)

: مهندسي فناوري 34033 -ژي فناوري اطالعات كليه گرايش ها (ليسانس): مهندسي تكنولو34032 -: علوم كامپيوتر كليه ي گرايشها (فوق ليسانس)33888 -ليسانس)
: كارشناسي تكنولوژي كامپيوتر 34453 -: مهندسي فناوري اطالعات و مديريت (فوق ليسانس)34364 -سيستم هاي سخت افزاري فناوري اطالعات (ليسانس)

: 34604 -(كليه گرايش ها) (فوق ليسانس) IT: مهندسي فناوري اطالعات 34591 -ليسانس): مهندسي تكنولوژي سيستمهاي سخت افزاري رايانه (34556 -(ليسانس)
: مهندسي تكنولوژي سخت افزار 34785 -: مهندسي فناوري اطالعات پزشكي (فوق ليسانس)34637 -(ليسانس) ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

: 34904 -: مهندسي كامپيوتر گرايش بيوانفورماتيك (فوق ليسانس)34878 -سيستم هاي سخت افزاري رايانه (ليسانس) : مهندسي فناوري34817 -كامپيوتر (ليسانس)
 ها) (ليسانس)(كليه گرايش ICTمهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 

-خراسان جنوبي ماما 11300
 - - - - - - 1 زن 1 -قاين

 11300 يشمارهشرايط احراز تحصيلي شغل محل 
 : مشاوره در مامايي (فوق ليسانس)31106 -: مامايي (ليسانس، فوق ليسانس)30987
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 مديريت درمان كاشان - هاي سازمان تامين اجتماعيفهرست شغل محل

كد شغل 
تعداد محل خدمت شغل محل

 معلول درصد 5ايثارگر  درصد 25ايثارگر  آزاد

 تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت تعدادجنسيت
 1 زن - - 2 زن 4 زن 7 -كاشان-اصفهان پرستار 11301

 11301 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 : پرستاري (ليسانس، فوق ليسانس)30218

پزشك متخصص  11302
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -كاشان-اصفهان بيهوشي

 11302 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 متخصص بيهوشي (دكتراي تخصصي): 32339

 - - - - 1 زن 2 زن 3 -كاشان-اصفهان كارشناس اتاق عمل 11303

 11303 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
 -ليسانس): تكنولوژي گردش خون (فوق 31459 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه نوزادان (فوق ليسانس)22857 -: پرستاري مراقبت هاي ويژه (فوق ليسانس)22856
 : تكنولوژي اتاق عمل (ليسانس، فوق ليسانس)33425

كارشناس ازمايشگاه  11304
 تشخيص طبي

اران -اصفهان
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -وبيدگل

كارشناس ازمايشگاه  11305
نفر،  2(آقا: 3 زن/مرد 4 -كاشان-اصفهان تشخيص طبي

 - - 1 مرد - -نفر) 1خانم: 

 كارشناس ازمايشگاه 11306
 - - - - - - 1 زن/مرد 1 -نطنز-اصفهان تشخيص طبي

  باشد:هاي زير يكسان ميشرايط احراز تحصيلي شغل محل
11304 ،11305 ،11306 

 شرايط احراز تحصيلي:
: بافت شناسي 30145 -: ايمني شناسي پزشكي (فوق ليسانس)30133 -: انگل شناسي پزشكي (فوق ليسانس)30124 -: زيست فناوري پزشكي (فوق ليسانس)22903

: قارچ شناسي پزشكي 30975 -: سم شناسي (فوق ليسانس)30636 -: ژنتيك انساني (فوق ليسانس)30615 -: بيوشيمي باليني (فوق ليسانس)30214 -(فوق ليسانس)
: 31659 -علوم ازمايشگاهي (ليسانس): 31651 -: ويروس شناسي پزشكي (فوق ليسانس)31445 -: ميكروب شناسي پزشكي (فوق ليسانس)31404 -(فوق ليسانس)

 خون شناسي ازمايشگاهي و بانك خون با گرايش هماتولوژي (فوق ليسانس)

 - - - - 1 مرد 1 مرد 2 -كاشان-اصفهان كارشناس امور مالي 11307

 11307 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: حسابداري دولتي 31883 -: مديريت مالي (ليسانس، فوق ليسانس)31074 -: حسابرسي (ليسانس، فوق ليسانس)30410 -: حسابداري (ليسانس، فوق ليسانس)30408

: حسابداري مديريت 32428 -: مديريت صنعتي گرايش مالي (فوق ليسانس)31938 -: مديريت دولتي گرايش مديريت مالي دولتي (فوق ليسانس)31912 -(ليسانس)
 -: مديريت دولتي گرايش بودجه و ماليه عمومي (فوق ليسانس)32700 -: حسابداري مالي (ليسانس)32698 -: حسابداري امور مالي (ليسانس)32562 -(فوق ليسانس)

: مديريت كسب و كار 33353 -يسانس): مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي (فوق ل32996 -گرايش مديريت مالي (فوق ليسانس) MBA: مديريت 32713
)MBA(فوق ليسانس) مالي كليه ي گرايش ها (فوق ليسانس)33895 -: مديريت سازمانهاي دولتي گرايش مالي و اقتصادي (فوق ليسانس)33356 -) گرايش مالي :- 

: 34451 -ت كسب و كار گرايش مالي (فوق ليسانس): مديري34404 -: حسابداري مالياتي (ليسانس)33986 -: حسابداري بخش عمومي (فوق ليسانس)33985
: 34456 -: رياضي كاربردي گرايش رياضي مالي (ليسانس)34455 -: رياضي گرايش رياضيات مالي (ليسانس)34454 -كارشناسي حرفه اي حسابداري (ليسانس)

 ي بين المللي( مالي) (فوق ليسانس)مديريت بازرگاني و بازارياب MBA: 34520 -كارشناسي حرفه اي حسابداري سالمت (ليسانس)

نفر،  1(آقا: 2 زن/مرد 2 -كاشان-اصفهان كارشناس پرتوشناسي 11308
 - - - - - -نفر) 1خانم: 

 11308 يشرايط احراز تحصيلي شغل محل شماره
: راديوبيولوژي و حفاظت پرتويي 30492 -: تكنولوژي پرتوشناسي ( راديولوژِي) (ليسانس)30337 -: بيوفيزيك (فوق ليسانس)30216 -: اناتومي (فوق ليسانس)22874

: 31754 -ي (فوق ليسانس): نانوتكنولوژي پزشك31412 -: فيزيك پزشكي (فوق ليسانس)30965 -: علوم داروهاي پرتوزا (فوق ليسانس)30781 -(فوق ليسانس)
: فناوري تصويربرداري پزشكي 32249 -(فوق ليسانس) MRI: فناوري تصويربرداري پزشكي گرايش 32248 -مهندسي هسته اي گرايش پرتوپزشكي (فوق ليسانس)

 گرايش سي تي اسكن (فوق ليسانس)

 - - - - 2 زن 1 زن 3 -كاشان-اصفهان ماما 11309

 11309 يمحل شمارهشرايط احراز تحصيلي شغل 
 : مشاوره در مامايي (فوق ليسانس)31106 -: مامايي (ليسانس، فوق ليسانس)30987
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ی  عا  ه 

و« ل س ھاد  ی سال  م ا ما ن ا ی سازمان  دا ون ا ر  آز  ١٤٠١ت 
از مطلعين و معتمدين محل تقاضا دارم كه  ……………… كد ملي .............................. فرزند ..............................ينجانب ا

  و مدت سكونت اينجانب را گواهي نمايند.فعلي شهرستان محل سكونت 

 با تشكر
 و اثر انگشت امضا

 
 

ساكن است و  ……………شهرستان   ……كه نامبرده باال در حال حاضر در بخش  مينماي مي واهيان امضاء كنندگان ذيل گاينجانب

  .استشتهدر اين شهرستان سكونت دااست كه ماه  ……سال  ……مدت 

 و اثر انگشت امضا       .نمايممي گواهي را فوق مراتب صحت .……………… كد ملي به .…………………اينجانب 

 و اثر انگشت امضا       .نمايممي گواهي را فوق مراتب صحت .……………… كد ملي به .…………………اينجانب 

 و اثر انگشت امضا       .نمايممي گواهي را فوق مراتب صحت .……………… كد ملي به .…………………اينجانب 

 ين قسمت توسط نيروي انتظامي (پاسگاه يا كالنتري محل) تكميل گردد.ا

      . دباشمي ………….………………… اينتاييد موارد فوق مورد 

 امضا -محل مهر

 پاسگاه يا كالنتري محل
 
 تذكرات مهم:   

 باشند، الزامي است.تمامي داوطلبان بومي شهرستاني كه متقاضي استفاده از اولويت استخدام به لحاظ ساكن بودن با سابقه حداقل ده سال سكونت ميتكميل اين فرم براي  -1
توانند از آن مربوطه صرفاً ميسازمان ييد داوطلبان بومي شهرستاني كه داراي سوابق تحصيلي در مقاطع ابتدايي، راهنمايي و يا دبيرستان در شهرستان مورد تقاضا باشند، با تا -2

مند گردند و تكميل اين فرم براي احراز ساكن بودن فعلي آنان در شهرستان مورد نظر براي احراز تمام و يا قسمتي از سوابق ده سال سكونت در شهرستان مورد تقاضا بهره
  د.باشالزامي مي

تواند از يك نسخه سكونت خود در شهرستان مورد تقاضا، در بيش از يك بخش از شهرستان مربوطه سكونت داشته باشد، مي چنانچه متقاضي براي تاييد سابقه حداقل ده سال -3
 ديگر از اين فرم نيز براي اين منظور استفاده كند.

  سازمان تامين اجتماعياستخدامي  ها) در آزمونمندي داوطلبان متقاضي استفاده از اولويت بومي شهرستاني (به جز شهرستان تهران و مراكز استاناين فرم صرفاً جهت بهره -4
باشد. مي 1401سال 
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 1401سال  سازمان تامين اجتماعينام آزمون استخدامي پيش نويس تقاضانامه ثبتفرم 

 : اطالعات فردي
 : نام -2 : نام خانوادگي -1

 : كدملي -4 : نام پدر-3

 : شماره شناسنامه -6  مرد           زن     : جنسيت -5

 سال ماه روز : تاريخ تولد -7
  14   

                متاهل     مجردتاهل:    تيوضع -8
 استان            شهرستان      : محل تولد فرزند اول                          :تعدادفرزند 

 استان            شهرستان     محل تولد فرزند دوم:                                              
 استان            شهرستان    : محل تولد فرزند سوم                                             
 استان            شهرستان  : محل تولد فرزند چهارم                                             

) سال سقف محدوده سني مندرج در دفترچه 5) سال و حداكثر تا سقف پنج (1يك ( ) سال و نيز داشتن هر فرزند به ميزان1به ازاي تاهل به ميزان يك (نكته: 
 آزمون اضافه خواهد شد.

       استان        شهرستان   : محل تولدو شهرستان استان  -9
              معافيت دائم :  كارت       : كارت پايان خدمت فهينظام وظ تيوضع-10

 خدمت نظام وظيفه (ماه):  مدت
                                                                صدور كارت معافيت(روز، ماه، سال): خيپايان خدمت و يا تار تاريخ

  زرتشتي      مسيحي         كليمي       اسالم : دينـ 11

                  داوطلب چپ دست هستم  -21

 
 سهميه ايثارگران:

 
 : داوطلب متقاضي استفاده از سهميه ايثارگران -13

 :درصد ايثارگران 25سهميه  -1-13
  پدر و مادر، خواهر و برادر شهيد  -6    همسر شهيد  – 5    درصد و باالتر  25فرزند جانباز  -4   فرزند شهيد  -3      آزادگان -2     جانبازان-1
   اسارت  و باالتر از يكسال آزاده يكسالهمسر  - 9        اسارت  و باالتر از يكسال فرزند آزاده يكسال -8   درصد و باالتر  25همسر جانباز  -7 

 :درصد ايثارگران 5سهميه  ـ2-13
   بقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه  سا رزمنده با - 3      فرزند آزاده كمتر از يكسال اسارت -2     درصد 25فرزند جانباز زير -1
   شش ماه حضور داوطلبانه   حداقلهمسر رزمنده با سابقه  - 5                                     فرزند رزمنده با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه   -4
 

 اين موارد به حداكثر سن اضافه خواهد شد:
 

    ) :به منظور اضافه شدن به حداكثر سنوقت يا پيماني هستم (ـ  شاغل قراردادي تمام 14
   :نام سازمان -1-14

 سال       ماه                                                        
 :                                                      مدت سابقه-2-14

 
 مدت حضور داوطلبانه در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل به ميزان مدت حضور داوطلبانه در جبهه    -15

 
مدت اسارت در مورد داوطلباني كه در طول جنگ تحميلي در اسارت دشمن بعثي و يا گروههاي ضد انقالب بوده اند به ميزان مدت  -16

 اسارت و حضور در جبهه:  
 
 

 سال ماه روز

   
 سال ماه روز

   

 
 
 
 



 149صفحه 

 
 مدت زمان بستري شدن و يا استراحت پزشكي رزمندگان داوطلب در اثر مجروحيت در جبهه هاي-17

       نبرد حق عليه باطل به ميزان مدت بستري :   

 سال به شرح ذيل  : 5و مفقود االثرها تا ميزان و جانبازان از كار افتاده كلي كه قادر به كار نمي باشند از كار افتاده افراد خانواده شهداء ، آزادگان      -18
   خواهر         برادر        مادر          پدر          همسر        فرزند 

                                                 

 سال ماه روز

   

 سهميه معلوليت:
 
      : معلوليتدرصدي  3سهميه ـ  91

 اعصاب و روان    تكاملي رشد(اتيسم)    آسيب گفتار و زبان    جسمي حركتي    شنوايي    بينايي  نوع معلوليت:
 )بر اساس شدت معلوليتي كه سازمان بهزيستي تائيد خواهد كرد، خدمات و تسهيالت الزم به متقاضيان ارائه خواهد شد.(

 مشخصات تحصيلي داوطلب: 

    دكتري تخصصي  دكتري  ليسانسفوق   ليسانسـ مقطع تحصيلي: 20

 ـ عنوان رشته تحصيلي : 21

  ـ  دانشگاه يا موسسه محل تحصيل: 22

 ـ معدل: 24 ـ تاريخ فراغت از تحصيل(روز، ماه، سال ): 23

 اطالعات تكميلي: 

 كد پستي ده رقمي:ـ  26                   كد و عنوان استان و شهرستان محل اقامت (جهت تعيين حوزه امتحاني) :  ـ25

 شماره تلفن ثابت:ـ 27

 ):Emailآدرس پست الكترونيكي (ـ 29

 شماره تلفن همراه:ـ 28                                            

  آدرس محل سكونت:ـ 30 

 :درخواست شغل

  اصلي براي شركت در آزمون: محلشغل       ـ عنوان شغل:                                 31

 :تقاضا مورد محل                                    :درخواست مورد شغل

 وضعيت بومي:

 استان :                          شهرستان :                             شغل محل انتخابي اصلي بر اساس : بومي شهرستان  -23

 با شهرستان مورد تقاضا محل تولد داوطلب  شهرستانبودن  يكسان -1

        ده سال سابقه سكونت در شهرستان مورد تقاضا با ارايه استشهاد محلي ممهور به مهر نيروي انتظامي (پاسگاه يا كالنتري محل)حداقل ساكن بودن و  -2

   

 


