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سازمانی

عنوان پست 

سازمانی

شماره شرایط احرازرشته شغلی

تشخیص

برنامه ریزی 1

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهی نامه فوق دیپلم ،کارشناسی  در یکی از رشته های تحصیلی کاردان امور اداریکاردان امور اداری876

امور اداری و مدیریت ، مهندسی صنایع ، برنامه ریزی آموزشی  و اقتصاد

2010401-6

برنامه ریزی 2

وتوسعه سرمایه 

انسانی

کاردان 594

متصدی )آموزش

(کالسهای آموزشی

کاردان امور 

آموزشی

دارا بودن گواهی نامه کارشناسی یا کاردانی یا همتراز در یکی از رشته های 

مدیریت و برنامه )تحصیلی گروه علوم تربیتی و رشته های تحصیلی امور دولتی

، مدیریت دولتی، راهنمای آموزشی (ریزی آموزشی

1020201-6

برنامه ریزی 3

وتوسعه سرمایه 

انسانی

کارشناس امور کارشناس امور اداری479

اداری

دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری یا همتراز در یکی از 

رشته های تحصیلی گروه امور اداری و مدیریت ، مهندسی صنایع ، اقتصاد ، 

برنامه ریزی آموزشی

2010301-9

برنامه ریزی 4

وتوسعه سرمایه 

انسانی

کارشناس امور 854

اداری، مسئول امور 

دبیرخانه

کارشناس امور 

اداری

دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری یا همتراز در یکی از 

رشته های تحصیلی گروه امور اداری و مدیریت ، مهندسی صنایع ، اقتصاد ، 

برنامه ریزی آموزشی

2010301-9

برنامه ریزی 5

وتوسعه سرمایه 

انسانی

کارشناس امور کارشناس انتصابات579

اداری

دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری یا همتراز در یکی از 

رشته های تحصیلی گروه امور اداری و مدیریت ، مهندسی صنایع ، اقتصاد ، 

برنامه ریزی آموزشی

2010301-9

برنامه ریزی 6

وتوسعه سرمایه 

انسانی

کارشناس بهبود 588

نظام )روشها 

پیشنهادات و 

(مشارکت کارکنان

کارشناس امور 

اداری

دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری یا همتراز در یکی از 

رشته های تحصیلی گروه امور اداری و مدیریت ، مهندسی صنایع ، اقتصاد ، 

برنامه ریزی آموزشی

2010301-9

برنامه ریزی 7

وتوسعه سرمایه 

انسانی

کارشناس بهبود 1107

روشها، آموزش و 

پژوهش

کارشناس امور 

اداری

دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری یا همتراز در یکی از 

رشته های تحصیلی گروه امور اداری و مدیریت ، مهندسی صنایع ، اقتصاد ، 

برنامه ریزی آموزشی

2010301-9

برنامه ریزی 8

وتوسعه سرمایه 

انسانی

کارشناس پیگیری و 711

امور اجرایی

کارشناس امور 

اداری

دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری یا همتراز در یکی از 

رشته های تحصیلی گروه امور اداری و مدیریت ، مهندسی صنایع ، اقتصاد ، 

برنامه ریزی آموزشی

2010301-9

برنامه ریزی 9

وتوسعه سرمایه 

انسانی

کارشناس تشکیالت 578

سازمانی

کارشناس امور 

اداری

دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری یا همتراز در یکی از 

رشته های تحصیلی گروه امور اداری و مدیریت ، مهندسی صنایع ، اقتصاد ، 

برنامه ریزی آموزشی

2010301-9

برنامه ریزی 10

وتوسعه سرمایه 

انسانی

کارشناس تضمین 586

(ISO)کیفیت 

کارشناس امور 

اداری

دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری یا همتراز در یکی از 

رشته های تحصیلی گروه امور اداری و مدیریت ، مهندسی صنایع ، اقتصاد ، 

برنامه ریزی آموزشی

2010301-9

برنامه ریزی 11

وتوسعه سرمایه 

انسانی

کارشناس سیستم 582

های منابع انسانی

کارشناس امور 

اداری

دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری یا همتراز در یکی از 

رشته های تحصیلی گروه امور اداری و مدیریت ، مهندسی صنایع ، اقتصاد ، 

برنامه ریزی آموزشی

2010301-9

برنامه ریزی 12

وتوسعه سرمایه 

انسانی

کارشناس مسئول 477

ارزشیابی

کارشناس امور 

اداری

دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری یا همتراز در یکی از 

رشته های تحصیلی گروه امور اداری و مدیریت ، مهندسی صنایع ، اقتصاد ، 

برنامه ریزی آموزشی

2010301-9

برنامه ریزی 13

وتوسعه سرمایه 

انسانی

کارشناس پژوهش و     37

بهبود روشها

کارشناس امور 

اداری

دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری یا همتراز در یکی از 

رشته های تحصیلی گروه امور اداری و مدیریت ، مهندسی صنایع ، اقتصاد ، 

برنامه ریزی آموزشی

2010301-9

برنامه ریزی 14

وتوسعه سرمایه 

انسانی

کارشناس آموزش     40

برنامه ریزی )

(آموزشی

کارشناس امور 

آموزشی

دارا بودن گواهی نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری یا همتراز در یکی 

از رشته های تحصیلی علوم تربیتی و مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،  

تکنولوژی آموزشی ،تحقیقات آموزشی ،برنامه ریزی درسی ،علم تربیتی ،مدیریت 

آموزشی ، برنامه ریزی آموزشی ، مدیریت منابع انسانی ،آتعلیم و تربیت اسالمی 

،فلسفه و تاریخ تعلیم و تربیت ،تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش ،سنجش و اندازه 

گیری ،روان شناسی تربیتی و آمار و سنجش و آموزش

1020101-9



برنامه ریزی 15

وتوسعه سرمایه 

انسانی

445

کارشناس آموزش 

ترافیک شهروندی

کارشناس امور 

آموزشی

دارا بودن گواهی نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری یا همتراز در یکی 

از رشته های تحصیلی علوم تربیتی و مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،  

تکنولوژی آموزشی ،تحقیقات آموزشی ،برنامه ریزی درسی ،علم تربیتی ،مدیریت 

آموزشی ، برنامه ریزی آموزشی ، مدیریت منابع انسانی ،آتعلیم و تربیت اسالمی 

،فلسفه و تاریخ تعلیم و تربیت ،تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش ،سنجش و اندازه 

9-1020101گیری ،روان شناسی تربیتی و آمار و سنجش و آموزش

برنامه ریزی 16

وتوسعه سرمایه 

انسانی

446

کارشناس آموزش 

حمل و نقل عمومی

کارشناس امور 

آموزشی

دارا بودن گواهی نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری یا همتراز در یکی 

از رشته های تحصیلی علوم تربیتی و مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،  

تکنولوژی آموزشی ،تحقیقات آموزشی ،برنامه ریزی درسی ،علم تربیتی ،مدیریت 

آموزشی ، برنامه ریزی آموزشی ، مدیریت منابع انسانی ،آتعلیم و تربیت اسالمی 

،فلسفه و تاریخ تعلیم و تربیت ،تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش ،سنجش و اندازه 

9-1020101گیری ،روان شناسی تربیتی و آمار و سنجش و آموزش

برنامه ریزی 17

وتوسعه سرمایه 

انسانی

596

کارشناس 

برگزاری )آموزش

همایش 

هاوسمینارهای 

(شهرداری

کارشناس امور 

آموزشی

دارا بودن گواهی نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری یا همتراز در یکی 

از رشته های تحصیلی علوم تربیتی و مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،  

تکنولوژی آموزشی ،تحقیقات آموزشی ،برنامه ریزی درسی ،علم تربیتی ،مدیریت 

آموزشی ، برنامه ریزی آموزشی ، مدیریت منابع انسانی ،آتعلیم و تربیت اسالمی 

،فلسفه و تاریخ تعلیم و تربیت ،تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش ،سنجش و اندازه 

9-1020101گیری ،روان شناسی تربیتی و آمار و سنجش و آموزش

برنامه ریزی 18

وتوسعه سرمایه 

انسانی

591

کارشناس خدمات 

آموزشی کارکنان

کارشناس امور 

آموزشی

دارا بودن گواهی نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری یا همتراز در یکی 

از رشته های تحصیلی علوم تربیتی و مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،  

تکنولوژی آموزشی ،تحقیقات آموزشی ،برنامه ریزی درسی ،علم تربیتی ،مدیریت 

آموزشی ، برنامه ریزی آموزشی ، مدیریت منابع انسانی ،آتعلیم و تربیت اسالمی 

،فلسفه و تاریخ تعلیم و تربیت ،تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش ،سنجش و اندازه 

9-1020101گیری ،روان شناسی تربیتی و آمار و سنجش و آموزش

برنامه ریزی 19

وتوسعه سرمایه 

انسانی

593

برنامه )کارشناس

(ریزی آموزشی

کارشناس امور 

آموزشی

دارا بودن گواهی نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری یا همتراز در یکی 

از رشته های تحصیلی علوم تربیتی و مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،  

تکنولوژی آموزشی ،تحقیقات آموزشی ،برنامه ریزی درسی ،علم تربیتی ،مدیریت 

آموزشی ، برنامه ریزی آموزشی ، مدیریت منابع انسانی ،آتعلیم و تربیت اسالمی 

،فلسفه و تاریخ تعلیم و تربیت ،تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش ،سنجش و اندازه 

9-1020101گیری ،روان شناسی تربیتی و آمار و سنجش و آموزش

برنامه ریزی 20

وتوسعه سرمایه 

انسانی

کارشناس     41

آموزشهای تخصصی

کارشناس امور 

آموزشی

دارا بودن گواهی نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری یا همتراز در یکی 

از رشته های تحصیلی علوم تربیتی و مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،  

تکنولوژی آموزشی ،تحقیقات آموزشی ،برنامه ریزی درسی ،علم تربیتی ،مدیریت 

آموزشی ، برنامه ریزی آموزشی ، مدیریت منابع انسانی ،آتعلیم و تربیت اسالمی 

،فلسفه و تاریخ تعلیم و تربیت ،تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش ،سنجش و اندازه 

گیری ،روان شناسی تربیتی و آمار و سنجش و آموزش

1020101-9

برنامه ریزی 21

وتوسعه سرمایه 

انسانی

کارشناس آموزش     45

(شهروندی)

کارشناس امور 

آموزشی

دارا بودن گواهی نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری یا همتراز در یکی 

از رشته های تحصیلی علوم تربیتی و مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،  

تکنولوژی آموزشی ،تحقیقات آموزشی ،برنامه ریزی درسی ،علم تربیتی ،مدیریت 

آموزشی ، برنامه ریزی آموزشی ، مدیریت منابع انسانی ،آتعلیم و تربیت اسالمی 

،فلسفه و تاریخ تعلیم و تربیت ،تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش ،سنجش و اندازه 

گیری ،روان شناسی تربیتی و آمار و سنجش و آموزش

1020101-9



برنامه ریزی 22

وتوسعه سرمایه 

انسانی

کارشناس آموزش     49

برنامه ریزی )

(آموزشی

کارشناس امور 

آموزشی

دارا بودن گواهی نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری یا همتراز در یکی 

از رشته های تحصیلی علوم تربیتی و مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،  

تکنولوژی آموزشی ،تحقیقات آموزشی ،برنامه ریزی درسی ،علم تربیتی ،مدیریت 

آموزشی ، برنامه ریزی آموزشی ، مدیریت منابع انسانی ،آتعلیم و تربیت اسالمی 

،فلسفه و تاریخ تعلیم و تربیت ،تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش ،سنجش و اندازه 

گیری ،روان شناسی تربیتی و آمار و سنجش و آموزش

1020101-9

برنامه ریزی 23

وتوسعه سرمایه 

انسانی

کارشناس آموزش     51

آموزشهای ضمن )

(خدمت

کارشناس امور 

آموزشی

دارا بودن گواهی نامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری یا همتراز در یکی 

از رشته های تحصیلی علوم تربیتی و مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،  

تکنولوژی آموزشی ،تحقیقات آموزشی ،برنامه ریزی درسی ،علم تربیتی ،مدیریت 

آموزشی ، برنامه ریزی آموزشی ، مدیریت منابع انسانی ،آتعلیم و تربیت اسالمی 

،فلسفه و تاریخ تعلیم و تربیت ،تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش ،سنجش و اندازه 

گیری ،روان شناسی تربیتی و آمار و سنجش و آموزش

1020101-9

برنامه ریزی 24

وتوسعه سرمایه 

انسانی

کارشناس پایش 31

شاخص های کلیدی 

عمکرد اجتماعی و 

فرهنگی

کارشناس برنامه 

ریزی

دارا بودن دانشنامه لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در رشته های تحصیلی  

مدیریت کلیه گرایشها ، اقتصاد شهری و منطقه ای ، توسعه اقتصادی و برنامه 

ریزی ، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی ،جغرافیا و برنامه ریزی شهری 

،مهندسی عمران ، حمل و نقل و ترافیک ، یا یکی از رشته های تخصصی 

دستگاه با تایید کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل

3120301-9

برنامه ریزی 25

وتوسعه سرمایه 

انسانی

کارشناس پایش 28

شاخص های کلیدی 

عمکرد خدمات 

شهری ، حمل و نقل 

و محیط زیست

کارشناس برنامه 

ریزی

دارا بودن دانشنامه لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در رشته های تحصیلی  

مدیریت کلیه گرایشها ، اقتصاد شهری و منطقه ای ، توسعه اقتصادی و برنامه 

ریزی ، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی ،جغرافیا و برنامه ریزی شهری 

،مهندسی عمران ، حمل و نقل و ترافیک ، یا یکی از رشته های تخصصی 

دستگاه با تایید کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل

3120301-9

برنامه ریزی 26

وتوسعه سرمایه 

انسانی

کارشناس پایش 29

شاخص های کلیدی 

عمکرد فنی عمرانی 

و شهرسازی

کارشناس برنامه 

ریزی

دارا بودن دانشنامه لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در رشته های تحصیلی  

مدیریت کلیه گرایشها ، اقتصاد شهری و منطقه ای ، توسعه اقتصادی و برنامه 

ریزی ، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی ،جغرافیا و برنامه ریزی شهری 

،مهندسی عمران ، حمل و نقل و ترافیک ، یا یکی از رشته های تخصصی 

دستگاه با تایید کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل

3120301-9

برنامه ریزی 27

وتوسعه سرمایه 

انسانی

کارشناس کنترل 29

پروژه ، برنامه ریزی 

و بودجه

کارشناس برنامه 

ریزی

دارا بودن دانشنامه لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در رشته های تحصیلی  

مدیریت کلیه گرایشها ، اقتصاد شهری و منطقه ای ، توسعه اقتصادی و برنامه 

ریزی ، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی ،جغرافیا و برنامه ریزی شهری 

،مهندسی عمران ، حمل و نقل و ترافیک ، یا یکی از رشته های تخصصی 

دستگاه با تایید کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل

3120301-9

برنامه ریزی 28

وتوسعه سرمایه 

انسانی

کارشناس کنترل 30

پروژه ، برنامه ریزی 

و بودجه

کارشناس برنامه 

ریزی

دارا بودن دانشنامه لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در رشته های تحصیلی  

مدیریت کلیه گرایشها ، اقتصاد شهری و منطقه ای ، توسعه اقتصادی و برنامه 

ریزی ، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی ،جغرافیا و برنامه ریزی شهری 

،مهندسی عمران ، حمل و نقل و ترافیک ، یا یکی از رشته های تخصصی 

دستگاه با تایید کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل

3120301-9

برنامه ریزی 29

وتوسعه سرمایه 

انسانی

کارشناس مطالعات 733

بحران

کارشناس برنامه 

ریزی

دارا بودن دانشنامه لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در رشته های تحصیلی  

مدیریت کلیه گرایشها ، اقتصاد شهری و منطقه ای ، توسعه اقتصادی و برنامه 

ریزی ، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی ،جغرافیا و برنامه ریزی شهری 

،مهندسی عمران ، حمل و نقل و ترافیک ، یا یکی از رشته های تخصصی 

دستگاه با تایید کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل

3120201-6



برنامه ریزی 30

وتوسعه سرمایه 

انسانی

کارشناس حوادث     17

غیر مترقبه

کارشناس برنامه 

ریزی

مدیریت سیاست گذاری بخش )مدیریت دولتی با تمام گرایش ،مدیریت گرایش 

عمومی ،مدیریت رفتاری ،مدیریت منابع انسانی ،مدیریت رفتاری،مدیریت منابع 

انسانی ،مدیریت سیستم ها ،مدیریت مالی  ،مدیریت اجرایی ،مدیریت 

صنعتی،مدیریت و برنامه آموزشی ،مدیریت بازرگانی ،مدیریت بیمه ،مدیریت 

سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها،مدیریت آموزشی ،مدیریت مالی 

 ،مدیریت استراتژیک ،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی MBA،مدیریت

،توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ،برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی ،علوم اسالمی 

گرایش آموزش و بهسازی منابع )اقتصاد ،اقتصاد و معارف اسالمی ،علوم تربیتی -

،برنامه ریزی آموزشی،برنامه ریزی و تحلیل سیستمها(انسانی 

3120301-9

برنامه ریزی 31

وتوسعه سرمایه 

انسانی

کارشناس پیش     18

بینی و 

پدافند )پیشگیری

(غیر عامل

کارشناس برنامه 

ریزی

مدیریت سیاست گذاری بخش )مدیریت دولتی با تمام گرایش ،مدیریت گرایش 

عمومی ،مدیریت رفتاری ،مدیریت منابع انسانی ،مدیریت رفتاری،مدیریت منابع 

انسانی ،مدیریت سیستم ها ،مدیریت مالی  ،مدیریت اجرایی ،مدیریت 

صنعتی،مدیریت و برنامه آموزشی ،مدیریت بازرگانی ،مدیریت بیمه ،مدیریت 

سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها،مدیریت آموزشی ،مدیریت مالی 

 ،مدیریت استراتژیک ،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی MBA،مدیریت

،توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ،برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی ،علوم اسالمی 

گرایش آموزش و بهسازی منابع )اقتصاد ،اقتصاد و معارف اسالمی ،علوم تربیتی -

،برنامه ریزی آموزشی،برنامه ریزی و تحلیل سیستمها(انسانی 

3120301-9

برنامه ریزی 32

وتوسعه سرمایه 

انسانی

کارشناس کنترل     34

پروژه و مستند سازی

کارشناس برنامه 

ریزی

دارا بودن دانشنامه لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در رشته های تحصیلی  

مدیریت کلیه گرایشها ، اقتصاد شهری و منطقه ای ، توسعه اقتصادی و برنامه 

ریزی ، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی ،جغرافیا و برنامه ریزی شهری 

،مهندسی عمران ، حمل و نقل و ترافیک ، یا یکی از رشته های تخصصی 

دستگاه با تایید کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل

3120301-9

برنامه ریزی 33

وتوسعه سرمایه 

انسانی

کارشناس برنامه     35

ریزی

کارشناس برنامه 

ریزی

دارا بودن دانشنامه لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در رشته های تحصیلی  

مدیریت کلیه گرایشها ، اقتصاد شهری و منطقه ای ، توسعه اقتصادی و برنامه 

ریزی ، برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی ،جغرافیا و برنامه ریزی شهری 

،مهندسی عمران ، حمل و نقل و ترافیک ، یا یکی از رشته های تخصصی 

دستگاه با تایید کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل

3120301-9

برنامه ریزی 34

وتوسعه سرمایه 

انسانی

کاردان امور پرسنلی 488

پیشنهاد کارشناس )

آمار و اطالعات 

(پرسنلی 

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکتری کارگزین

در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت ، اقتصاد ، امور مالی و 

حسابداری

2020201-10

برنامه ریزی 35

وتوسعه سرمایه 

انسانی

کارشناس امور 493

بازنشستگان

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکتری کارگزین

در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت ، اقتصاد ، امور مالی و 

حسابداری

2020201-10

برنامه ریزی 36

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکتری کارگزینکارشناس امور بیمه530

در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت ، اقتصاد ، امور مالی و 

حسابداری

2020201-10

برنامه ریزی 37

وتوسعه سرمایه 

انسانی

کارشناس بیمه و 480

سوابق

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکتری کارگزین

در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت ، اقتصاد ، امور مالی و 

حسابداری

2020201-10

برنامه ریزی 38

وتوسعه سرمایه 

انسانی

کارشناس خدمات 915

رفاهی ، بیمه ، 

ایمنی و بهداشت کار

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکتری کارگزین

در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت ، اقتصاد ، امور مالی و 

حسابداری

2020201-10

برنامه ریزی 39

وتوسعه سرمایه 

انسانی

کارشناس خدمات 1113

رفاهی ، بیمه ، 

ایمنی و بهداشت کار

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکتری کارگزین

در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت ، اقتصاد ، امور مالی و 

حسابداری

2020201-10



برنامه ریزی 40

وتوسعه سرمایه 

انسانی

 کارشناس خدمات1212

رفاهی ، بیمه ، 

ایمنی و بهداشت کار

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکتری کارگزین

در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت ، اقتصاد ، امور مالی و 

حسابداری

2020201-10

برنامه ریزی 41

وتوسعه سرمایه 

انسانی

 کارشناس خدمات1410

رفاهی ، بیمه ، 

ایمنی و بهداشت کار

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکتری کارگزین

در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت ، اقتصاد ، امور مالی و 

حسابداری

2020201-10

برنامه ریزی 42

وتوسعه سرمایه 

انسانی

کارشناس خدمات 1509

رفاهی ، بیمه ، 

ایمنی و بهداشت کار

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکتری کارگزین

در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت ، اقتصاد ، امور مالی و 

حسابداری

2020201-10

برنامه ریزی 43

وتوسعه سرمایه 

انسانی

کارشناس خدمات 1608

رفاهی ، بیمه ، 

ایمنی و بهداشت کار

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکتری کارگزین

در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت ، اقتصاد ، امور مالی و 

حسابداری

2020201-10

برنامه ریزی 44

وتوسعه سرمایه 

انسانی

کارشناس منابع 12

انسانی

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکتری کارگزین

در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت ، اقتصاد ، امور مالی و 

حسابداری

2020201-10

برنامه ریزی 45

وتوسعه سرمایه 

انسانی

کارشناس منابع 20

انسانی

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکتری کارگزین

در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت ، اقتصاد ، امور مالی و 

حسابداری

2020201-10

برنامه ریزی 46

وتوسعه سرمایه 

انسانی

کارشناس منابع 476

انسانی

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکتری کارگزین

در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت ، اقتصاد ، امور مالی و 

حسابداری

2020201-10

برنامه ریزی 47

وتوسعه سرمایه 

انسانی

کارشناس منابع 481

انسانی

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکتری کارگزین

در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت ، اقتصاد ، امور مالی و 

حسابداری

2020201-10

برنامه ریزی 48

وتوسعه سرمایه 

انسانی

کارشناس منابع 485

انسانی

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکتری کارگزین

در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت ، اقتصاد ، امور مالی و 

حسابداری

2020201-10

برنامه ریزی 49

وتوسعه سرمایه 

انسانی

کارشناس منابع 12

انسانی

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکتری کارگزین

در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت ، اقتصاد ، امور مالی و 

حسابداری

2020201-10

برنامه ریزی 50

وتوسعه سرمایه 

انسانی

کارشناس منابع 12

انسانی

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکتری کارگزین

در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت ، اقتصاد ، امور مالی و 

حسابداری

2020201-10

برنامه ریزی 51

وتوسعه سرمایه 

انسانی

کارشناس منابع 12

انسانی

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکتری کارگزین

در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت ، اقتصاد ، امور مالی و 

حسابداری

2020201-10

برنامه ریزی 52

وتوسعه سرمایه 

انسانی

کارشناس منابع 14

انسانی

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکتری کارگزین

در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت ، اقتصاد ، امور مالی و 

حسابداری

2020201-10

برنامه ریزی 53

وتوسعه سرمایه 

انسانی

کارشناس منابع 1704

انسانی

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکتری کارگزین

در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت ، اقتصاد ، امور مالی و 

حسابداری

2020201-10

برنامه ریزی 54

وتوسعه سرمایه 

انسانی

کارشناس منابع 497

(امور رفاهی)انسانی

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکتری کارگزین

در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت ، اقتصاد ، امور مالی و 

حسابداری

2020201-10

برنامه ریزی 55

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکتری کارگزینکارشناس امور بیمه528

در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت ، اقتصاد ، امور مالی و 

حسابداری

2020201-10

برنامه ریزی 56

وتوسعه سرمایه 

انسانی

کارشناس مجتمع 500

تفریحی و رفاهی 

(کرج)باشگاه میالد

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکتری کارگزین

در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت ، اقتصاد ، امور مالی و 

حسابداری

2020201-10



برنامه ریزی 57

وتوسعه سرمایه 

انسانی

کارشناس مجتمع 499

تفریحی و رفاهی 

(مشهد)میالد 

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکتری کارگزین

در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت ، اقتصاد ، امور مالی و 

حسابداری

2020201-10

برنامه ریزی 58

وتوسعه سرمایه 

انسانی

کارشناس مجتمع 498

تفریحی و رفاهی 

(نشتارود )میالد

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکتری کارگزین

در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت ، اقتصاد ، امور مالی و 

حسابداری

2020201-10

برنامه ریزی 59

وتوسعه سرمایه 

انسانی

کارشناس منابع 472

انسانی

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکتری کارگزین

در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت ، اقتصاد ، امور مالی و 

حسابداری

2020201-10

برنامه ریزی 60

وتوسعه سرمایه 

انسانی

متصدی کنترل 489

حضور و غیاب  

پیشنهاد کارشناس )

آمار و اطالعات 

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکتری کارگزین

در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت ، اقتصاد ، امور مالی و 

حسابداری

2020201-10

برنامه ریزی 61

وتوسعه سرمایه 

انسانی

کارشناس منابع     58

انسانی

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکتری کارگزین

در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت ، اقتصاد ، امور مالی و 

حسابداری

2020201-10

برنامه ریزی 62

وتوسعه سرمایه 

انسانی

کارشناس منابع     59

انسانی

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکتری کارگزین

در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت ، اقتصاد ، امور مالی و 

حسابداری

2020201-10

برنامه ریزی 63

وتوسعه سرمایه 

انسانی

کارشناس منابع      60

انسانی

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکتری کارگزین

در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت ، اقتصاد ، امور مالی و 

حسابداری

2020201-10

برنامه ریزی 64

وتوسعه سرمایه 

انسانی

کارشناس منابع      61

انسانی

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکتری کارگزین

در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت ، اقتصاد ، امور مالی و 

حسابداری

2020201-10

برنامه ریزی 65

وتوسعه سرمایه 

انسانی

کارشناس منابع      62

انسانی

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکتری کارگزین

در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت ، اقتصاد ، امور مالی و 

حسابداری

2020201-10

برنامه ریزی 66

وتوسعه سرمایه 

انسانی

کارشناس آمار      63

پرسنلی

دارا بودن گواهینامه فوق دیپلم یا دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس یا دکتری کارگزین

در یکی از رشته های گروه امور اداری و مدیریت ، اقتصاد ، امور مالی و 

حسابداری

2020201-10

برنامه ریزی 67

وتوسعه سرمایه 

انسانی

متصدی امور دفتری 294

و بایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6

برنامه ریزی 68

وتوسعه سرمایه 

انسانی

متصدی امور دفتری 370

و بایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6



برنامه ریزی 69

وتوسعه سرمایه 

انسانی

متصدی امور دفتری 384

و بایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6

برنامه ریزی 70

وتوسعه سرمایه 

انسانی

متصدی امور دفتری 466

و بایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6

برنامه ریزی 71

وتوسعه سرمایه 

انسانی

متصدی امور دفتری 606

و بایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6

برنامه ریزی 72

وتوسعه سرمایه 

انسانی

متصدی امور دفتری 1087

و بایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6

برنامه ریزی 73

وتوسعه سرمایه 

انسانی

متصدی امور دفتری 1285

و بایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6

برنامه ریزی 74

وتوسعه سرمایه 

انسانی

متصدی امور دفتری 26

و بایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6



برنامه ریزی 75

وتوسعه سرمایه 

انسانی

متصدی امور دفتری 83

و بایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6

برنامه ریزی 76

وتوسعه سرمایه 

انسانی

متصدی امور دفتری 1483

و بایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6

برنامه ریزی 77

وتوسعه سرمایه 

انسانی

متصدی امور دفتری 1582

و بایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6

برنامه ریزی 78

وتوسعه سرمایه 

انسانی

متصدی امور دفتری 226

و بایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6

برنامه ریزی 79

وتوسعه سرمایه 

انسانی

متصدی امور دفتری 232

و بایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6

برنامه ریزی 80

وتوسعه سرمایه 

انسانی

متصدی امور دفتری 245

و بایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6



برنامه ریزی 81

وتوسعه سرمایه 

انسانی

متصدی امور دفتری 252

و بایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6

برنامه ریزی 82

وتوسعه سرمایه 

انسانی

متصدی امور دفتری 259

و بایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6

برنامه ریزی 83

وتوسعه سرمایه 

انسانی

متصدی امور دفتری 1681

و بایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6

برنامه ریزی 84

وتوسعه سرمایه 

انسانی

متصدی امور دفتری 885

و بایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6

برنامه ریزی 85

وتوسعه سرمایه 

انسانی

متصدی امور دفتری 96

و بایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6



برنامه ریزی 86

وتوسعه سرمایه 

انسانی

متصدی امور دفتری 174

و بایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6

برنامه ریزی 87

وتوسعه سرمایه 

انسانی

متصدی امور دفتری 521

(امالک)و بایگانی 

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6

برنامه ریزی 88

وتوسعه سرمایه 

انسانی

متصدی امور دفتری 141

(پرسنلی)و بایگانی 

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6

برنامه ریزی 89

وتوسعه سرمایه 

انسانی

متصدی امور دفتری 518

تفکیک )و بایگانی 

(نامه ها

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6

برنامه ریزی 90

وتوسعه سرمایه 

انسانی

متصدی امور دفتری 514

ثبت و )و بایگانی 

(صدورنامه ها

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6



برنامه ریزی 91

وتوسعه سرمایه 

انسانی

متصدی امور دفتری 515

ثبت و )و بایگانی 

(صدورنامه ها

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6

برنامه ریزی 92

وتوسعه سرمایه 

انسانی

متصدی امور دفتری 917

ثبت و )و بایگانی 

(صدورنامه ها

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6

برنامه ریزی 93

وتوسعه سرمایه 

انسانی

متصدی امور دفتری 1313

ثبت و )و بایگانی 

(صدورنامه ها

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6

برنامه ریزی 94

وتوسعه سرمایه 

انسانی

متصدی امور دفتری 1610

ثبت و )و بایگانی 

(صدورنامه ها

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6

برنامه ریزی 95

وتوسعه سرمایه 

انسانی

متصدی امور دفتری 1709

ثبت و )و بایگانی 

(صدورنامه ها

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6



برنامه ریزی 96

وتوسعه سرمایه 

انسانی

متصدی امور دفتری 140

(موضوعی)و بایگانی 

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6

برنامه ریزی 97

وتوسعه سرمایه 

انسانی

متصدی امور دفتری 137

(محرمانه )و بایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6

برنامه ریزی 98

وتوسعه سرمایه 

انسانی

متصدی امور دفتری 138

(محرمانه )و بایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6

برنامه ریزی 99

وتوسعه سرمایه 

انسانی

متصدی امور دفتری 217

تحویل )و بایگانی

(پاکات

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6

برنامه ریزی 100

وتوسعه سرمایه 

انسانی

متصدی امور دفتری 944

(ملکی)و بایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم تراز ترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6



برنامه ریزی 101

وتوسعه سرمایه 

انسانی

متصدی امور دفتری 1043

(ملکی)و بایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6

برنامه ریزی 102

وتوسعه سرمایه 

انسانی

متصدی امور دفتری 1142

(ملکی)و بایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

2021001-6

برنامه ریزی 103

وتوسعه سرمایه 

انسانی

متصدی امور دفتری 1340

(ملکی)و بایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6

برنامه ریزی 104

وتوسعه سرمایه 

انسانی

متصدی امور دفتری 1439

(ملکی)و بایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6

برنامه ریزی 105

وتوسعه سرمایه 

انسانی

متصدی امور دفتری 1538

(ملکی)و بایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6

برنامه ریزی 106

وتوسعه سرمایه 

انسانی

متصدی اموردفتری 15

وبایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6



برنامه ریزی 107

وتوسعه سرمایه 

انسانی

متصدی اموردفتری 21

وبایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6

برنامه ریزی 108

وتوسعه سرمایه 

انسانی

متصدی اموردفتری 23

وبایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6

برنامه ریزی 109

وتوسعه سرمایه 

انسانی

متصدی اموردفتری 15

وبایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6

برنامه ریزی 110

وتوسعه سرمایه 

انسانی

متصدی اموردفتری 15

وبایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6

برنامه ریزی 111

وتوسعه سرمایه 

انسانی

متصدی اموردفتری 17

وبایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6



برنامه ریزی 112

وتوسعه سرمایه 

انسانی

متصدی اموردفتری 18

وبایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6

برنامه ریزی 113

وتوسعه سرمایه 

انسانی

متصدی اموردفتری 14

وبایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6

برنامه ریزی 114

وتوسعه سرمایه 

انسانی

متصدی اموردفتری 15

وبایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6

برنامه ریزی 115

وتوسعه سرمایه 

انسانی

متصدی اموردفتری 15

وبایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6

برنامه ریزی 116

وتوسعه سرمایه 

انسانی

متصدی اموردفتری 7

وبایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6



برنامه ریزی 117

وتوسعه سرمایه 

انسانی

متصدی اموردفتری 22

وبایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6

برنامه ریزی 118

وتوسعه سرمایه 

انسانی

متصدی امور دفتری      3

و بایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6

برنامه ریزی 119

وتوسعه سرمایه 

انسانی

متصدی امور دفتری     15

و بایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6

برنامه ریزی 120

وتوسعه سرمایه 

انسانی

متصدی اموردفتری       66

وبایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6

برنامه ریزی 121

وتوسعه سرمایه 

انسانی

متصدی اموردفتری       67

وبایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6



برنامه ریزی 122

وتوسعه سرمایه 

انسانی

186          

              

متصدی امور دفتری 

و بایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6

برنامه ریزی 123

وتوسعه سرمایه 

انسانی

189          

              

متصدی امور دفتری 

و بایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6

برنامه ریزی 124

وتوسعه سرمایه 

انسانی

240          

              

متصدی امور دفتری 

و بایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6

برنامه ریزی 125

وتوسعه سرمایه 

انسانی

291          

              

متصدی امور دفتری 

و بایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6

برنامه ریزی 126

وتوسعه سرمایه 

انسانی

342          

              

متصدی امور دفتری 

و بایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6



برنامه ریزی 127

وتوسعه سرمایه 

انسانی

393          

              

متصدی امور دفتری 

و بایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6

برنامه ریزی 128

وتوسعه سرمایه 

انسانی

444          

              

متصدی امور دفتری 

و بایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6

برنامه ریزی 129

وتوسعه سرمایه 

انسانی

447          

              

متصدی امور دفتری 

و بایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6

برنامه ریزی 130

وتوسعه سرمایه 

انسانی

498          

              

متصدی امور دفتری 

و بایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6

برنامه ریزی 131

وتوسعه سرمایه 

انسانی

549          

              

متصدی امور دفتری 

و بایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6



برنامه ریزی 132

وتوسعه سرمایه 

انسانی

600          

              

متصدی امور دفتری 

و بایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6

برنامه ریزی 133

وتوسعه سرمایه 

انسانی

651          

              

متصدی امور دفتری 

و بایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6

برنامه ریزی 134

وتوسعه سرمایه 

انسانی

702          

              

متصدی امور دفتری 

و بایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6

برنامه ریزی 135

وتوسعه سرمایه 

انسانی

705          

              

متصدی امور دفتری 

و بایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6

برنامه ریزی 136

وتوسعه سرمایه 

انسانی

756          

              

متصدی امور دفتری 

و بایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6



برنامه ریزی 137

وتوسعه سرمایه 

انسانی

807          

              

متصدی امور دفتری 

و بایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6

برنامه ریزی 138

وتوسعه سرمایه 

انسانی

858          

              

متصدی امور دفتری 

و بایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6

برنامه ریزی 139

وتوسعه سرمایه 

انسانی

909          

              

متصدی امور دفتری 

و بایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6

برنامه ریزی 140

وتوسعه سرمایه 

انسانی

912          

              

متصدی امور دفتری 

و بایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6

برنامه ریزی 141

وتوسعه سرمایه 

انسانی

963          

              

متصدی امور دفتری 

و بایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6



برنامه ریزی 142

وتوسعه سرمایه 

انسانی

1014        

           

متصدی امور دفتری 

و بایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6

برنامه ریزی 143

وتوسعه سرمایه 

انسانی

متصدی امور دفتری ÷÷÷

و بایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6

برنامه ریزی 144

وتوسعه سرمایه 

انسانی

1116        

            

متصدی امور دفتری 

و بایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

برنامه ریزی 145

وتوسعه سرمایه 

انسانی

1119        

           

متصدی امور دفتری 

و بایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6

برنامه ریزی 146

وتوسعه سرمایه 

انسانی

1170        

           

متصدی امور دفتری 

و بایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6



برنامه ریزی 147

وتوسعه سرمایه 

انسانی

1221        

           

متصدی امور دفتری 

و بایگانی

متصدی امور 

دفتری

گواهی نامه دیپلم کامل متوسطه یا کاردانی یا کارشناسی و یا هم ترازترجیحا 

دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها ،مدیریت 

صنعتی ،مدیریت و برنامه ریزی آموزشی ،برنامه ریزی آموزشی ،مدیریت 

بازرگانی ،مدیریت سیستم و بهره وری ،مدیریت سیستمها ،مدیریت آموزش 

اقتصاد ،اقتصاد و معارف -،اقتصاد ،علوم اقتصادی ،اقتصاد اسالمی ،علوم اسالمی 

اسالمی ،مطالعات اجتماعی ،علوم اجتماعی با تمام گرایشها ،مدیریت مالی 

،حسابداری ،حسابداری و امور مالی ،امور دولتی ،مدیریت امور دفتری ، کامپیوتر 

، فناوری اطالعات

2021001-6

برنامه ریزی 148

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس ،فوق لیسانس و یا دکترا در یکی از رشته مددکار اجتماعیکارشناس مددکاری50

خدمات )های تحصیلی ،گروه روانشناسی مددکار اجتماعی ،علوم اجتماعی 

مطالعات زنان در مقاطع کارشناسی و کارشناسی »،مطالعات خانواده (اجتماعی 

گرایشهای زن و خانواده ،حقوق زن در اسالم و تاریخ زنان)ارشد 

3010401-6

برنامه ریزی 149

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر297

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 150

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر24

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 151

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر329

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 152

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر355

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 153

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر25

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 154

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر383

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 155

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر391

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 156

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر431

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 157

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر35

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 158

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر448

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 159

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر465

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 160

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر469

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7



برنامه ریزی 161

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر68

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 162

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر535

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 163

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر605

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 164

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر648

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 165

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر675

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 166

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر691

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 167

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر706

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 168

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر742

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 169

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر761

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 170

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر777

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 171

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر789

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 172

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر815

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 173

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر844

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 174

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر857

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 175

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر25

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 176

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر888

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 177

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر920

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7



برنامه ریزی 178

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر943

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 179

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر959

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 180

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر25

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 181

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر970

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 182

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر987

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 183

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر1019

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 184

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر59

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 185

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر1042

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 186

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر80

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 187

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر1058

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 188

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر1069

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 189

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر1086

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 190

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر27

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 191

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر41

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 192

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر1118

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 193

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر1157

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 194

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر28

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7



برنامه ریزی 195

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر1168

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 196

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر1185

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 197

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر71

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 198

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر1217

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 199

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر24

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 200

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر1240

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 201

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر48

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 202

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر1256

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 203

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر1267

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 204

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر1284

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 205

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر1316

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 206

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر25

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 207

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر54

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 208

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر1339

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 209

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر1355

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 210

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر1366

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 211

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر1383

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7



برنامه ریزی 212

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر25

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 213

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر3

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 214

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر6

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 215

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر1415

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 216

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر33

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 217

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر1438

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 218

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر48

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 219

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر1454

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 220

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر81

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 221

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر1465

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 222

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر1482

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 223

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر1514

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 224

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر163

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 225

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر1537

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 226

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر1553

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 227

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر1564

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 228

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر1581

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7



برنامه ریزی 229

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر235

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 230

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر1613

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 231

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر1636

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 232

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر1652

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 233

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر1663

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 234

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر1680

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 235

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر1712

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 236

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر1735

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 237

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر1751

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 238

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر1762

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 239

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر2

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 240

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر2

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 241

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر2

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 242

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر2

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 243

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر2

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 244

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر2

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 245

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر2

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7



برنامه ریزی 246

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر2

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 247

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر2

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 248

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر2

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 249

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر201

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 250

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر275

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 251

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر     2

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 252

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر    27

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 253

وتوسعه سرمایه 

انسانی

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر     69

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 254

وتوسعه سرمایه 

انسانی

100          

              

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7

برنامه ریزی 255

وتوسعه سرمایه 

انسانی

141          

              

دارا بودن گواهینامه دانشنامه لیسانس یا فوق لیسانس در یکی از رشته های مسئول دفترمسئول دفتر

امور اداری و مدیریت، گروه خدمات اداری ، علوم اجتماعی ، حقوق ، روانشناسی

2020501-7


