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کارشناس 179بازرسی و نظارت1

بازرس 

(تحقیق)

دارا بودن دانشنامه لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در کارشناس بازرسی ونظارت

رشته های تحصیلی مذیریت دولتی ، مذیریت اجرایی 

،مذیریت مالی ،مذیریت صنعتی ، معارف اسالمی ، و 

،مذیریت  (مالی صنعتی ،بازرگانی  )مذیریت گرایش 

اقتصادی ، حسابذاری و امور مالی ، مهنذسی صنایع ، 

حسابذاری ، مهنذسی راه و ساختمان ،مهنذسی عمران ، 

کارشناس شهرسازی ، مهنذسی کامپیوتر ، یا بر حسب نیاز 

گروه های بازرسی در زمینه رشته های تحصیلی تخصصی 

دستگاههای مورد بازرسی

3140701-9

کارشناس 4بازرسی و نظارت2

بازرسی

دارا بودن دانشنامه لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در کارشناس بازرسی ونظارت

رشته های تحصیلی مذیریت دولتی ، مذیریت اجرایی 

،مذیریت مالی ،مذیریت صنعتی ، معارف اسالمی ، و 

،مذیریت  (مالی صنعتی ،بازرگانی  )مذیریت گرایش 

اقتصادی ، حسابذاری و امور مالی ، مهنذسی صنایع ، 

حسابذاری ، مهنذسی راه و ساختمان ،مهنذسی عمران ، 

کارشناس شهرسازی ، مهنذسی کامپیوتر ، یا بر حسب نیاز 

گروه های بازرسی در زمینه رشته های تحصیلی تخصصی 

دستگاههای مورد بازرسی

3140701-9

کارشناس 4بازرسی و نظارت3

بازرسی

          بازرس               

               یا                

   کارشناس بازرسی 

ونظارت

دارا بودن دانشنامه لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در 

رشته های تحصیلی مذیریت دولتی ، مذیریت اجرایی 

،مذیریت مالی ،مذیریت صنعتی ، معارف اسالمی ، و 

،مذیریت  (مالی صنعتی ،بازرگانی  )مذیریت گرایش 

اقتصادی ، حسابذاری و امور مالی ، مهنذسی صنایع ، 

حسابذاری ، مهنذسی راه و ساختمان ،مهنذسی عمران ، 

کارشناس شهرسازی ، مهنذسی کامپیوتر ، یا بر حسب نیاز 

گروه های بازرسی در زمینه رشته های تحصیلی تخصصی 

دستگاههای مورد بازرسی

3140701-9

کارشناس 4بازرسی و نظارت4

بازرسی

دارا بودن دانشنامه لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در کارشناس بازرسی ونظارت

رشته های تحصیلی مذیریت دولتی ، مذیریت اجرایی 

،مذیریت مالی ،مذیریت صنعتی ، معارف اسالمی ، و 

،مذیریت  (مالی صنعتی ،بازرگانی  )مذیریت گرایش 

اقتصادی ، حسابذاری و امور مالی ، مهنذسی صنایع ، 

حسابذاری ، مهنذسی راه و ساختمان ،مهنذسی عمران ، 

کارشناس شهرسازی ، مهنذسی کامپیوتر ، یا بر حسب نیاز 

گروه های بازرسی در زمینه رشته های تحصیلی تخصصی 

دستگاههای مورد بازرسی

3140701-9



کارشناس 4بازرسی و نظارت5

بازرسی

دارا بودن دانشنامه لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در کارشناس بازرسی ونظارت

رشته های تحصیلی مذیریت دولتی ، مذیریت اجرایی 

،مذیریت مالی ،مذیریت صنعتی ، معارف اسالمی ، و 

،مذیریت  (مالی صنعتی ،بازرگانی  )مذیریت گرایش 

اقتصادی ، حسابذاری و امور مالی ، مهنذسی صنایع ، 

حسابذاری ، مهنذسی راه و ساختمان ،مهنذسی عمران ، 

کارشناس شهرسازی ، مهنذسی کامپیوتر ، یا بر حسب نیاز 

گروه های بازرسی در زمینه رشته های تحصیلی تخصصی 

دستگاههای مورد بازرسی

3140701-9

کارشناس 4بازرسی و نظارت6

بازرسی

دارا بودن دانشنامه لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در کارشناس بازرسی ونظارت

رشته های تحصیلی مذیریت دولتی ، مذیریت اجرایی 

،مذیریت مالی ،مذیریت صنعتی ، معارف اسالمی ، و 

،مذیریت  (مالی صنعتی ،بازرگانی  )مذیریت گرایش 

اقتصادی ، حسابذاری و امور مالی ، مهنذسی صنایع ، 

حسابذاری ، مهنذسی راه و ساختمان ،مهنذسی عمران ، 

کارشناس شهرسازی ، مهنذسی کامپیوتر ، یا بر حسب نیاز 

گروه های بازرسی در زمینه رشته های تحصیلی تخصصی 

دستگاههای مورد بازرسی

3140701-9

کارشناس 4بازرسی و نظارت7

بازرسی

دارا بودن دانشنامه لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در کارشناس بازرسی ونظارت

رشته های تحصیلی مذیریت دولتی ، مذیریت اجرایی 

،مذیریت مالی ،مذیریت صنعتی ، معارف اسالمی ، و 

،مذیریت  (مالی صنعتی ،بازرگانی  )مذیریت گرایش 

اقتصادی ، حسابذاری و امور مالی ، مهنذسی صنایع ، 

حسابذاری ، مهنذسی راه و ساختمان ،مهنذسی عمران ، 

کارشناس شهرسازی ، مهنذسی کامپیوتر ، یا بر حسب نیاز 

گروه های بازرسی در زمینه رشته های تحصیلی تخصصی 

دستگاههای مورد بازرسی

3140701-9

کارشناس 4بازرسی و نظارت8

بازرسی

دارا بودن دانشنامه لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در کارشناس بازرسی ونظارت

رشته های تحصیلی مذیریت دولتی ، مذیریت اجرایی 

،مذیریت مالی ،مذیریت صنعتی ، معارف اسالمی ، و 

،مذیریت  (مالی صنعتی ،بازرگانی  )مذیریت گرایش 

اقتصادی ، حسابذاری و امور مالی ، مهنذسی صنایع ، 

حسابذاری ، مهنذسی راه و ساختمان ،مهنذسی عمران ، 

کارشناس شهرسازی ، مهنذسی کامپیوتر ، یا بر حسب نیاز 

گروه های بازرسی در زمینه رشته های تحصیلی تخصصی 

دستگاههای مورد بازرسی

3140701-9

کارشناس 1686بازرسی و نظارت9

بازرسی

دارا بودن دانشنامه لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در کارشناس بازرسی ونظارت

رشته های تحصیلی مذیریت دولتی ، مذیریت اجرایی 

،مذیریت مالی ،مذیریت صنعتی ، معارف اسالمی ، و 

،مذیریت  (مالی صنعتی ،بازرگانی  )مذیریت گرایش 

اقتصادی ، حسابذاری و امور مالی ، مهنذسی صنایع ، 

حسابذاری ، مهنذسی راه و ساختمان ،مهنذسی عمران ، 

کارشناس شهرسازی ، مهنذسی کامپیوتر ، یا بر حسب نیاز 

گروه های بازرسی در زمینه رشته های تحصیلی تخصصی 

دستگاههای مورد بازرسی

3140701-9



کارشناس 993بازرسی و نظارت10

بازرسی

دارا بودن دانشنامه لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در کارشناس بازرسی ونظارت

رشته های تحصیلی مذیریت دولتی ، مذیریت اجرایی 

،مذیریت مالی ،مذیریت صنعتی ، معارف اسالمی ، و 

،مذیریت  (مالی صنعتی ،بازرگانی  )مذیریت گرایش 

اقتصادی ، حسابذاری و امور مالی ، مهنذسی صنایع ، 

حسابذاری ، مهنذسی راه و ساختمان ،مهنذسی عمران ، 

کارشناس شهرسازی ، مهنذسی کامپیوتر ، یا بر حسب نیاز 

گروه های بازرسی در زمینه رشته های تحصیلی تخصصی 

دستگاههای مورد بازرسی

3140701-9

کارشناس 1092بازرسی و نظارت11

بازرسی

دارا بودن دانشنامه لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در کارشناس بازرسی ونظارت

رشته های تحصیلی مذیریت دولتی ، مذیریت اجرایی 

،مذیریت مالی ،مذیریت صنعتی ، معارف اسالمی ، و 

،مذیریت  (مالی صنعتی ،بازرگانی  )مذیریت گرایش 

اقتصادی ، حسابذاری و امور مالی ، مهنذسی صنایع ، 

حسابذاری ، مهنذسی راه و ساختمان ،مهنذسی عمران ، 

کارشناس شهرسازی ، مهنذسی کامپیوتر ، یا بر حسب نیاز 

گروه های بازرسی در زمینه رشته های تحصیلی تخصصی 

دستگاههای مورد بازرسی

3140701-9

کارشناس 1191بازرسی و نظارت12

بازرسی

دارا بودن دانشنامه لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در کارشناس بازرسی ونظارت

رشته های تحصیلی مذیریت دولتی ، مذیریت اجرایی 

،مذیریت مالی ،مذیریت صنعتی ، معارف اسالمی ، و 

،مذیریت  (مالی صنعتی ،بازرگانی  )مذیریت گرایش 

اقتصادی ، حسابذاری و امور مالی ، مهنذسی صنایع ، 

حسابذاری ، مهنذسی راه و ساختمان ،مهنذسی عمران ، 

کارشناس شهرسازی ، مهنذسی کامپیوتر ، یا بر حسب نیاز 

گروه های بازرسی در زمینه رشته های تحصیلی تخصصی 

دستگاههای مورد بازرسی

3140701-9

کارشناس 1290بازرسی و نظارت13

بازرسی

دارا بودن دانشنامه لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در کارشناس بازرسی ونظارت

رشته های تحصیلی مذیریت دولتی ، مذیریت اجرایی 

،مذیریت مالی ،مذیریت صنعتی ، معارف اسالمی ، و 

،مذیریت  (مالی صنعتی ،بازرگانی  )مذیریت گرایش 

اقتصادی ، حسابذاری و امور مالی ، مهنذسی صنایع ، 

حسابذاری ، مهنذسی راه و ساختمان ،مهنذسی عمران ، 

کارشناس شهرسازی ، مهنذسی کامپیوتر ، یا بر حسب نیاز 

گروه های بازرسی در زمینه رشته های تحصیلی تخصصی 

دستگاههای مورد بازرسی

3140701-9

کارشناس 1389بازرسی و نظارت14

بازرسی

دارا بودن دانشنامه لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در کارشناس بازرسی ونظارت

رشته های تحصیلی مذیریت دولتی ، مذیریت اجرایی 

،مذیریت مالی ،مذیریت صنعتی ، معارف اسالمی ، و 

،مذیریت  (مالی صنعتی ،بازرگانی  )مذیریت گرایش 

اقتصادی ، حسابذاری و امور مالی ، مهنذسی صنایع ، 

حسابذاری ، مهنذسی راه و ساختمان ،مهنذسی عمران ، 

کارشناس شهرسازی ، مهنذسی کامپیوتر ، یا بر حسب نیاز 

گروه های بازرسی در زمینه رشته های تحصیلی تخصصی 

دستگاههای مورد بازرسی

3140701-9



کارشناس 1488بازرسی و نظارت15

بازرسی

دارا بودن دانشنامه لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در کارشناس بازرسی ونظارت

رشته های تحصیلی مذیریت دولتی ، مذیریت اجرایی 

،مذیریت مالی ،مذیریت صنعتی ، معارف اسالمی ، و 

،مذیریت  (مالی صنعتی ،بازرگانی  )مذیریت گرایش 

اقتصادی ، حسابذاری و امور مالی ، مهنذسی صنایع ، 

حسابذاری ، مهنذسی راه و ساختمان ،مهنذسی عمران ، 

کارشناس شهرسازی ، مهنذسی کامپیوتر ، یا بر حسب نیاز 

گروه های بازرسی در زمینه رشته های تحصیلی تخصصی 

دستگاههای مورد بازرسی

3140701-9

کارشناس 1587بازرسی و نظارت16

بازرسی

دارا بودن دانشنامه لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در کارشناس بازرسی ونظارت

رشته های تحصیلی مذیریت دولتی ، مذیریت اجرایی 

،مذیریت مالی ،مذیریت صنعتی ، معارف اسالمی ، و 

،مذیریت  (مالی صنعتی ،بازرگانی  )مذیریت گرایش 

اقتصادی ، حسابذاری و امور مالی ، مهنذسی صنایع ، 

حسابذاری ، مهنذسی راه و ساختمان ،مهنذسی عمران ، 

کارشناس شهرسازی ، مهنذسی کامپیوتر ، یا بر حسب نیاز 

گروه های بازرسی در زمینه رشته های تحصیلی تخصصی 

دستگاههای مورد بازرسی

3140701-9

کارشناس 869بازرسی و نظارت17

بازرسی

دارا بودن دانشنامه لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در کارشناس بازرسی ونظارت

رشته های تحصیلی مذیریت دولتی ، مذیریت اجرایی 

،مذیریت مالی ،مذیریت صنعتی ، معارف اسالمی ، و 

،مذیریت  (مالی صنعتی ،بازرگانی  )مذیریت گرایش 

اقتصادی ، حسابذاری و امور مالی ، مهنذسی صنایع ، 

حسابذاری ، مهنذسی راه و ساختمان ،مهنذسی عمران ، 

کارشناس شهرسازی ، مهنذسی کامپیوتر ، یا بر حسب نیاز 

گروه های بازرسی در زمینه رشته های تحصیلی تخصصی 

دستگاههای مورد بازرسی

3140701-9

کارشناس 169بازرسی و نظارت18

 )بازرسی 

بررسی 

انتصابات ، 

صیانت از 

دستگاه و 

(پرسنل 

دارا بودن دانشنامه لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در کارشناس بازرسی ونظارت

رشته های تحصیلی مذیریت دولتی ، مذیریت اجرایی 

،مذیریت مالی ،مذیریت صنعتی ، معارف اسالمی ، و 

،مذیریت  (مالی صنعتی ،بازرگانی  )مذیریت گرایش 

اقتصادی ، حسابذاری و امور مالی ، مهنذسی صنایع ، 

حسابذاری ، مهنذسی راه و ساختمان ،مهنذسی عمران ، 

کارشناس شهرسازی ، مهنذسی کامپیوتر ، یا بر حسب نیاز 

گروه های بازرسی در زمینه رشته های تحصیلی تخصصی 

دستگاههای مورد بازرسی

3140701-9

کارشناس 170بازرسی و نظارت19

بازرسی 

بررسی )

انتصابات ، 

صیانت از 

دستگاه و 

(پرسنل

دارا بودن دانشنامه لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در کارشناس بازرسی ونظارت

رشته های تحصیلی مذیریت دولتی ، مذیریت اجرایی 

،مذیریت مالی ،مذیریت صنعتی ، معارف اسالمی ، و 

،مذیریت  (مالی صنعتی ،بازرگانی  )مذیریت گرایش 

اقتصادی ، حسابذاری و امور مالی ، مهنذسی صنایع ، 

حسابذاری ، مهنذسی راه و ساختمان ،مهنذسی عمران ، 

کارشناس شهرسازی ، مهنذسی کامپیوتر ، یا بر حسب نیاز 

گروه های بازرسی در زمینه رشته های تحصیلی تخصصی 

دستگاههای مورد بازرسی

3140701-9



کارشناس 184بازرسی و نظارت20

بازرسی امور 

برنامه ریسی 

و توسعه 

سرمایه 

انسانی

دارا بودن دانشنامه لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در کارشناس بازرسی ونظارت

رشته های تحصیلی مذیریت دولتی ، مذیریت اجرایی 

،مذیریت مالی ،مذیریت صنعتی ، معارف اسالمی ، و 

،مذیریت  (مالی صنعتی ،بازرگانی  )مذیریت گرایش 

اقتصادی ، حسابذاری و امور مالی ، مهنذسی صنایع ، 

حسابذاری ، مهنذسی راه و ساختمان ،مهنذسی عمران ، 

کارشناس شهرسازی ، مهنذسی کامپیوتر ، یا بر حسب نیاز 

گروه های بازرسی در زمینه رشته های تحصیلی تخصصی 

دستگاههای مورد بازرسی

3140701-9

کارشناس 187بازرسی و نظارت21

بازرسی امور 

درآمذ

دارا بودن دانشنامه لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در کارشناس بازرسی ونظارت

رشته های تحصیلی مذیریت دولتی ، مذیریت اجرایی 

،مذیریت مالی ،مذیریت صنعتی ، معارف اسالمی ، و 

،مذیریت  (مالی صنعتی ،بازرگانی  )مذیریت گرایش 

اقتصادی ، حسابذاری و امور مالی ، مهنذسی صنایع ، 

حسابذاری ، مهنذسی راه و ساختمان ،مهنذسی عمران ، 

کارشناس شهرسازی ، مهنذسی کامپیوتر ، یا بر حسب نیاز 

گروه های بازرسی در زمینه رشته های تحصیلی تخصصی 

دستگاههای مورد بازرسی

3140701-9

کارشناس 185بازرسی و نظارت22

بازرسی امور 

درمان و رفاه

دارا بودن دانشنامه لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در کارشناس بازرسی ونظارت

رشته های تحصیلی مذیریت دولتی ، مذیریت اجرایی 

،مذیریت مالی ،مذیریت صنعتی ، معارف اسالمی ، و 

،مذیریت  (مالی صنعتی ،بازرگانی  )مذیریت گرایش 

اقتصادی ، حسابذاری و امور مالی ، مهنذسی صنایع ، 

حسابذاری ، مهنذسی راه و ساختمان ،مهنذسی عمران ، 

کارشناس شهرسازی ، مهنذسی کامپیوتر ، یا بر حسب نیاز 

گروه های بازرسی در زمینه رشته های تحصیلی تخصصی 

دستگاههای مورد بازرسی

3140701-9

کارشناس 194بازرسی و نظارت23

بازرسی امور 

شهرسازی و 

معماری

دارا بودن دانشنامه لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در کارشناس بازرسی ونظارت

رشته های تحصیلی مذیریت دولتی ، مذیریت اجرایی 

،مذیریت مالی ،مذیریت صنعتی ، معارف اسالمی ، و 

،مذیریت  (مالی صنعتی ،بازرگانی  )مذیریت گرایش 

اقتصادی ، حسابذاری و امور مالی ، مهنذسی صنایع ، 

حسابذاری ، مهنذسی راه و ساختمان ،مهنذسی عمران ، 

کارشناس شهرسازی ، مهنذسی کامپیوتر ، یا بر حسب نیاز 

گروه های بازرسی در زمینه رشته های تحصیلی تخصصی 

دستگاههای مورد بازرسی

3140701-9

کارشناس 188بازرسی و نظارت24

بازرسی امور 

فنی و عمرانی

دارا بودن دانشنامه لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در کارشناس بازرسی ونظارت

رشته های تحصیلی مذیریت دولتی ، مذیریت اجرایی 

،مذیریت مالی ،مذیریت صنعتی ، معارف اسالمی ، و 

،مذیریت  (مالی صنعتی ،بازرگانی  )مذیریت گرایش 

اقتصادی ، حسابذاری و امور مالی ، مهنذسی صنایع ، 

حسابذاری ، مهنذسی راه و ساختمان ،مهنذسی عمران ، 

کارشناس شهرسازی ، مهنذسی کامپیوتر ، یا بر حسب نیاز 

گروه های بازرسی در زمینه رشته های تحصیلی تخصصی 

دستگاههای مورد بازرسی

3140701-9



کارشناس 189بازرسی و نظارت25

بازرسی 

امورحقوقی 

،امور پیمانها 

و قراردادها

دارا بودن دانشنامه لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در کارشناس بازرسی ونظارت

رشته های تحصیلی مذیریت دولتی ، مذیریت اجرایی 

،مذیریت مالی ،مذیریت صنعتی ، معارف اسالمی ، و 

،مذیریت  (مالی صنعتی ،بازرگانی  )مذیریت گرایش 

اقتصادی ، حسابذاری و امور مالی ، مهنذسی صنایع ، 

حسابذاری ، مهنذسی راه و ساختمان ،مهنذسی عمران ، 

کارشناس شهرسازی ، مهنذسی کامپیوتر ، یا بر حسب نیاز 

گروه های بازرسی در زمینه رشته های تحصیلی تخصصی 

دستگاههای مورد بازرسی

3140701-9

کارشناس 4بازرسی و نظارت26

 )بازرسی

مامور از اداره 

(کل بازرسی

دارا بودن دانشنامه لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در کارشناس بازرسی ونظارت

رشته های تحصیلی مذیریت دولتی ، مذیریت اجرایی 

،مذیریت مالی ،مذیریت صنعتی ، معارف اسالمی ، و 

،مذیریت  (مالی صنعتی ،بازرگانی  )مذیریت گرایش 

اقتصادی ، حسابذاری و امور مالی ، مهنذسی صنایع ، 

حسابذاری ، مهنذسی راه و ساختمان ،مهنذسی عمران ، 

کارشناس شهرسازی ، مهنذسی کامپیوتر ، یا بر حسب نیاز 

گروه های بازرسی در زمینه رشته های تحصیلی تخصصی 

دستگاههای مورد بازرسی

3140701-9

کارشناس، 165بازرسی و نظارت27

بازرس ویژه

دارا بودن دانشنامه لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در کارشناس بازرسی ونظارت

رشته های تحصیلی مذیریت دولتی ، مذیریت اجرایی 

،مذیریت مالی ،مذیریت صنعتی ، معارف اسالمی ، و 

،مذیریت  (مالی صنعتی ،بازرگانی  )مذیریت گرایش 

اقتصادی ، حسابذاری و امور مالی ، مهنذسی صنایع ، 

حسابذاری ، مهنذسی راه و ساختمان ،مهنذسی عمران ، 

کارشناس شهرسازی ، مهنذسی کامپیوتر ، یا بر حسب نیاز 

گروه های بازرسی در زمینه رشته های تحصیلی تخصصی 

دستگاههای مورد بازرسی

3140701-9

کارشناس، 167بازرسی و نظارت28

بازرس ویژه

دارا بودن دانشنامه لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در کارشناس بازرسی ونظارت

رشته های تحصیلی مذیریت دولتی ، مذیریت اجرایی 

،مذیریت مالی ،مذیریت صنعتی ، معارف اسالمی ، و 

،مذیریت  (مالی صنعتی ،بازرگانی  )مذیریت گرایش 

اقتصادی ، حسابذاری و امور مالی ، مهنذسی صنایع ، 

حسابذاری ، مهنذسی راه و ساختمان ،مهنذسی عمران ، 

کارشناس شهرسازی ، مهنذسی کامپیوتر ، یا بر حسب نیاز 

گروه های بازرسی در زمینه رشته های تحصیلی تخصصی 

دستگاههای مورد بازرسی

3140701-9

کارشناس      7بازرسی و نظارت29

 )بازرسی

مامور از اداره 

(کل بازرسی

دارا بودن دانشنامه لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در کارشناس بازرسی ونظارت

رشته های تحصیلی مذیریت دولتی ، مذیریت اجرایی 

،مذیریت مالی ،مذیریت صنعتی ، معارف اسالمی ، و 

،مذیریت  (مالی صنعتی ،بازرگانی  )مذیریت گرایش 

اقتصادی ، حسابذاری و امور مالی ، مهنذسی صنایع ، 

حسابذاری ، مهنذسی راه و ساختمان ،مهنذسی عمران ، 

کارشناس شهرسازی ، مهنذسی کامپیوتر ، یا بر حسب نیاز 

گروه های بازرسی در زمینه رشته های تحصیلی تخصصی 

دستگاههای مورد بازرسی

3140701-9


