
ردیف

کارگروه 

تخصصی

شماره پست 

سازمانی

عنوان پست 

سازمانی

رشته 

شرایط احرازشغلی

شماره 

تشخیص

1

فناوری 

اپراتوراپراتور بی سیم459اطالعات

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس ، فوق دیپلم در یکی از رشته های تحصیلی علوم کامپیوتر 

گرایش )،کاردانی سخت افزار کامپیوتر ، کاردانی نرم افزار کامپیوتر ، کاردانی فنی برق 

، برنامه نویسی یا کاربرد کامپیوتر (مخابرات

8040301-6

2

فناوری 

اپراتوراپراتور رادیو پیام460اطالعات

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس ، فوق دیپلم در یکی از رشته های تحصیلی علوم کامپیوتر 

گرایش )،کاردانی سخت افزار کامپیوتر ، کاردانی نرم افزار کامپیوتر ، کاردانی فنی برق 

، برنامه نویسی یا کاربرد کامپیوتر (مخابرات

8040301-6

3

فناوری 

458اطالعات

اپراتور سالن 

اپراتورنظارت اصلی

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس ، فوق دیپلم در یکی از رشته های تحصیلی علوم کامپیوتر 

گرایش )،کاردانی سخت افزار کامپیوتر ، کاردانی نرم افزار کامپیوتر ، کاردانی فنی برق 

، برنامه نویسی یا کاربرد کامپیوتر (مخابرات

8040301-6

4

فناوری 

61اطالعات

کارشناس سخت 

(شبکه)افزار 

کارشناس 

امور 

سخت 

افزار رایانه

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی 

،برق ،تعمیرات سخت افزار ، کاربرد (سخت افزار ،معماری کامپیوتر )مهندسی کامپیوتر گرایش 

، رشته  (الکترونیک -مخابرات- قدرت  )کامپیوتر ، کامپیوتر گرایش سخت افزار ، برق گرایش 

9-8030101، علوم کامپیوتر(نرم افزار )های تحصیلی مرتبط مهندسی کامپیوتر گرایش 

5

فناوری 

573اطالعات

کارشناس سخت 

افزار و آنتی 

ویروس

کارشناس 

امور 

سخت 

افزار رایانه

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی 

،برق ،تعمیرات سخت افزار ، کاربرد (سخت افزار ،معماری کامپیوتر )مهندسی کامپیوتر گرایش 

، رشته  (الکترونیک -مخابرات- قدرت  )کامپیوتر ، کامپیوتر گرایش سخت افزار ، برق گرایش 

9-8030101، علوم کامپیوتر،(نرم افزار )های تحصیلی مرتبط مهندسی کامپیوتر گرایش 

6

فناوری 

28اطالعات

کارشناس سخت 

افزار رایانه

کارشناس 

امور 

سخت 

افزار رایانه

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی 

،برق ،تعمیرات سخت افزار ، کاربرد (سخت افزار ،معماری کامپیوتر )مهندسی کامپیوتر گرایش 

، رشته  (الکترونیک -مخابرات- قدرت  )کامپیوتر ، کامپیوتر گرایش سخت افزار ، برق گرایش 

9-8030101، علوم کامپیوتر(نرم افزار )های تحصیلی مرتبط مهندسی کامپیوتر گرایش 

7

فناوری 

31اطالعات

کارشناس سخت 

(شبکه)افزار رایانه

کارشناس 

امور 

سخت 

افزار رایانه

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس ،فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته های تحصیلی 

،برق ،تعمیرات سخت افزار ، کاربرد (سخت افزار ،معماری کامپیوتر )مهندسی کامپیوتر گرایش 

، رشته  (الکترونیک -مخابرات- قدرت  )کامپیوتر ، کامپیوتر گرایش سخت افزار ، برق گرایش 

9-8030101، علوم کامپیوتر(نرم افزار )های تحصیلی مرتبط مهندسی کامپیوتر گرایش 

8

فناوری 

173اطالعات

کارشناس امور 

اسناد و فناوری 

ITاطالعات 

کارشناس 

تحلیل گر 

سیستم

دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری و یا هم تراز در یکی از رشته های 

نرم افزار ،معماری سیستم های کامپیوتر ،سیستم های )تحصیلی مهندسی کامپیوتر گرایش 

انفورماتیک  مهندسی  (نرم افزاری ،هوش مصنوعی رباتیک  ،نظریه های محاسبات و الگوریتم  

نرم افزار ،مهندسی فناوری اطالعات -سیستم ،،علوم کامپیوتر ،مهندسی نرم افزار ،کامپیوتر

طراحی و تولید نرم افزار ،معماری سازمانی ،مدیریت سیستمهای اطالعاتی )گرایش های 

،شبکه های کامپیوتر ی،سیستم های چند رسانه ای ،مخابرات امن ،معماری کامپیوتر ، 

برنامه ریزی وتحلیل سیستم ها ،مدیریت سیستم و بهره وری ، برنامه )مهندسی صنایع گرایش 

،علوم کامپیوتر  (ریزی و مدیریت تولید ، تحقیق در عملیات ، مهندسی سیستم ،اتو ماسیون 

،کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم ،کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم ،انفورماتیک ،آمار و کامپیوتر 

مدیریت سیستمها )، ریاضی ،فیزیک ،مدیریت گرایش IT،ریاضی و علوم کامپیوتر، مهندسی 

9-8020101،آمار کاربردی (،تحقیق در عملیات ،مدیریت تولید عملیات 



9

فناوری 

785اطالعات

کارشناس امور 

رایانه 

(اتوماسیون)

کارشناس 

تحلیل گر 

سیستم

دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری و یا هم تراز در یکی از رشته های 

نرم افزار ،معماری سیستم های کامپیوتر ،سیستم های )تحصیلی مهندسی کامپیوتر گرایش 

انفورماتیک  مهندسی  (نرم افزاری ،هوش مصنوعی رباتیک  ،نظریه های محاسبات و الگوریتم  

نرم افزار ،مهندسی فناوری اطالعات -سیستم ،،علوم کامپیوتر ،مهندسی نرم افزار ،کامپیوتر

طراحی و تولید نرم افزار ،معماری سازمانی ،مدیریت سیستمهای اطالعاتی )گرایش های 

،شبکه های کامپیوتر ی،سیستم های چند رسانه ای ،مخابرات امن ،معماری کامپیوتر ، 

برنامه ریزی وتحلیل سیستم ها ،مدیریت سیستم و بهره وری ، برنامه )مهندسی صنایع گرایش 

،علوم کامپیوتر  (ریزی و مدیریت تولید ، تحقیق در عملیات ، مهندسی سیستم ،اتو ماسیون 

،کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم ،کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم ،انفورماتیک ،آمار و کامپیوتر 

مدیریت سیستمها )، ریاضی ،فیزیک ،مدیریت گرایش IT،ریاضی و علوم کامپیوتر، مهندسی 

9-8020101،آمار کاربردی (،تحقیق در عملیات ،مدیریت تولید عملیات 

10

فناوری 

786اطالعات

کارشناس امور 

رایانه و آمار

کارشناس 

تحلیل گر 

سیستم

دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری و یا هم تراز در یکی از رشته های 

نرم افزار ،معماری سیستم های کامپیوتر ،سیستم های )تحصیلی مهندسی کامپیوتر گرایش 

انفورماتیک  مهندسی  (نرم افزاری ،هوش مصنوعی رباتیک  ،نظریه های محاسبات و الگوریتم  

نرم افزار ،مهندسی فناوری اطالعات -سیستم ،،علوم کامپیوتر ،مهندسی نرم افزار ،کامپیوتر

طراحی و تولید نرم افزار ،معماری سازمانی ،مدیریت سیستمهای اطالعاتی )گرایش های 

،شبکه های کامپیوتر ی،سیستم های چند رسانه ای ،مخابرات امن ،معماری کامپیوتر ، 

برنامه ریزی وتحلیل سیستم ها ،مدیریت سیستم و بهره وری ، برنامه )مهندسی صنایع گرایش 

،علوم کامپیوتر  (ریزی و مدیریت تولید ، تحقیق در عملیات ، مهندسی سیستم ،اتو ماسیون 

،کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم ،کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم ،انفورماتیک ،آمار و کامپیوتر 

مدیریت سیستمها )، ریاضی ،فیزیک ،مدیریت گرایش IT،ریاضی و علوم کامپیوتر، مهندسی 

9-8020101،آمار کاربردی (،تحقیق در عملیات ،مدیریت تولید عملیات 

11

فناوری 

223اطالعات

کارشناس 

ثبت )انفورماتیک

اطالعات 

قراردادها در نرم 

(افزار

کارشناس 

تحلیل گر 

سیستم

دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری و یا هم تراز در یکی از رشته های 

نرم افزار ،معماری سیستم های کامپیوتر ،سیستم های )تحصیلی مهندسی کامپیوتر گرایش 

انفورماتیک  مهندسی  (نرم افزاری ،هوش مصنوعی رباتیک  ،نظریه های محاسبات و الگوریتم  

نرم افزار ،مهندسی فناوری اطالعات -سیستم ،،علوم کامپیوتر ،مهندسی نرم افزار ،کامپیوتر

طراحی و تولید نرم افزار ،معماری سازمانی ،مدیریت سیستمهای اطالعاتی )گرایش های 

،شبکه های کامپیوتر ی،سیستم های چند رسانه ای ،مخابرات امن ،معماری کامپیوتر ، 

برنامه ریزی وتحلیل سیستم ها ،مدیریت سیستم و بهره وری ، برنامه )مهندسی صنایع گرایش 

،علوم کامپیوتر  (ریزی و مدیریت تولید ، تحقیق در عملیات ، مهندسی سیستم ،اتو ماسیون 

،کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم ،کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم ،انفورماتیک ،آمار و کامپیوتر 

مدیریت سیستمها )، ریاضی ،فیزیک ،مدیریت گرایش IT،ریاضی و علوم کامپیوتر، مهندسی 

9-8020101،آمار کاربردی (،تحقیق در عملیات ،مدیریت تولید عملیات 

12

فناوری 

56اطالعات

کارشناس برنامه 

نویس سیستم

کارشناس 

تحلیل گر 

سیستم

دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری و یا هم تراز در یکی از رشته های 

نرم افزار ،معماری سیستم های کامپیوتر ،سیستم های )تحصیلی مهندسی کامپیوتر گرایش 

انفورماتیک  مهندسی  (نرم افزاری ،هوش مصنوعی رباتیک  ،نظریه های محاسبات و الگوریتم  

نرم افزار ،مهندسی فناوری اطالعات -سیستم ،،علوم کامپیوتر ،مهندسی نرم افزار ،کامپیوتر

طراحی و تولید نرم افزار ،معماری سازمانی ،مدیریت سیستمهای اطالعاتی )گرایش های 

،شبکه های کامپیوتر ی،سیستم های چند رسانه ای ،مخابرات امن ،معماری کامپیوتر ، 

برنامه ریزی وتحلیل سیستم ها ،مدیریت سیستم و بهره وری ، برنامه )مهندسی صنایع گرایش 

،علوم کامپیوتر  (ریزی و مدیریت تولید ، تحقیق در عملیات ، مهندسی سیستم ،اتو ماسیون 

،کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم ،کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم ،انفورماتیک ،آمار و کامپیوتر 

مدیریت سیستمها )، ریاضی ،فیزیک ،مدیریت گرایش IT،ریاضی و علوم کامپیوتر، مهندسی 

9-8020101،آمار کاربردی (،تحقیق در عملیات ،مدیریت تولید عملیات 



13

فناوری 

225اطالعات

کارشناس تهیه و 

تنظیم آمار و 

اسناد

کارشناس 

تحلیل گر 

سیستم

دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری و یا هم تراز در یکی از رشته های 

نرم افزار ،معماری سیستم های کامپیوتر ،سیستم های )تحصیلی مهندسی کامپیوتر گرایش 

انفورماتیک  مهندسی  (نرم افزاری ،هوش مصنوعی رباتیک  ،نظریه های محاسبات و الگوریتم  

نرم افزار ،مهندسی فناوری اطالعات -سیستم ،،علوم کامپیوتر ،مهندسی نرم افزار ،کامپیوتر

طراحی و تولید نرم افزار ،معماری سازمانی ،مدیریت سیستمهای اطالعاتی )گرایش های 

،شبکه های کامپیوتر ی،سیستم های چند رسانه ای ،مخابرات امن ،معماری کامپیوتر ، 

برنامه ریزی وتحلیل سیستم ها ،مدیریت سیستم و بهره وری ، برنامه )مهندسی صنایع گرایش 

،علوم کامپیوتر  (ریزی و مدیریت تولید ، تحقیق در عملیات ، مهندسی سیستم ،اتو ماسیون 

،کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم ،کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم ،انفورماتیک ،آمار و کامپیوتر 

مدیریت سیستمها )، ریاضی ،فیزیک ،مدیریت گرایش IT،ریاضی و علوم کامپیوتر، مهندسی 

9-8020101،آمار کاربردی (،تحقیق در عملیات ،مدیریت تولید عملیات 

14

فناوری 

کارشناس رایانه72اطالعات

کارشناس 

تحلیل گر 

سیستم

دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری و یا هم تراز در یکی از رشته های 

نرم افزار ،معماری سیستم های کامپیوتر ،سیستم های )تحصیلی مهندسی کامپیوتر گرایش 

انفورماتیک  مهندسی  (نرم افزاری ،هوش مصنوعی رباتیک  ،نظریه های محاسبات و الگوریتم  

نرم افزار ،مهندسی فناوری اطالعات -سیستم ،،علوم کامپیوتر ،مهندسی نرم افزار ،کامپیوتر

طراحی و تولید نرم افزار ،معماری سازمانی ،مدیریت سیستمهای اطالعاتی )گرایش های 

،شبکه های کامپیوتر ی،سیستم های چند رسانه ای ،مخابرات امن ،معماری کامپیوتر ، 

برنامه ریزی وتحلیل سیستم ها ،مدیریت سیستم و بهره وری ، برنامه )مهندسی صنایع گرایش 

،علوم کامپیوتر  (ریزی و مدیریت تولید ، تحقیق در عملیات ، مهندسی سیستم ،اتو ماسیون 

،کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم ،کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم ،انفورماتیک ،آمار و کامپیوتر 

مدیریت سیستمها )، ریاضی ،فیزیک ،مدیریت گرایش IT،ریاضی و علوم کامپیوتر، مهندسی 

9-8020101،آمار کاربردی (،تحقیق در عملیات ،مدیریت تولید عملیات 
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فناوری 

237اطالعات

کارشناس 

سیستم های 

اطالعاتی

کارشناس 

تحلیل گر 

سیستم

دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری و یا هم تراز در یکی از رشته های 

نرم افزار ،معماری سیستم های کامپیوتر ،سیستم های )تحصیلی مهندسی کامپیوتر گرایش 

انفورماتیک  مهندسی  (نرم افزاری ،هوش مصنوعی رباتیک  ،نظریه های محاسبات و الگوریتم  

نرم افزار ،مهندسی فناوری اطالعات -سیستم ،،علوم کامپیوتر ،مهندسی نرم افزار ،کامپیوتر

طراحی و تولید نرم افزار ،معماری سازمانی ،مدیریت سیستمهای اطالعاتی )گرایش های 

،شبکه های کامپیوتر ی،سیستم های چند رسانه ای ،مخابرات امن ،معماری کامپیوتر ، 

برنامه ریزی وتحلیل سیستم ها ،مدیریت سیستم و بهره وری ، برنامه )مهندسی صنایع گرایش 

،علوم کامپیوتر  (ریزی و مدیریت تولید ، تحقیق در عملیات ، مهندسی سیستم ،اتو ماسیون 

،کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم ،کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم ،انفورماتیک ،آمار و کامپیوتر 

مدیریت سیستمها )، ریاضی ،فیزیک ،مدیریت گرایش IT،ریاضی و علوم کامپیوتر، مهندسی 

9-8020101،آمار کاربردی (،تحقیق در عملیات ،مدیریت تولید عملیات 

16

فناوری 

238اطالعات

کارشناس 

سیستم های 

اطالعاتی

کارشناس 

تحلیل گر 

سیستم

دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری و یا هم تراز در یکی از رشته های 

نرم افزار ،معماری سیستم های کامپیوتر ،سیستم های )تحصیلی مهندسی کامپیوتر گرایش 

انفورماتیک  مهندسی  (نرم افزاری ،هوش مصنوعی رباتیک  ،نظریه های محاسبات و الگوریتم  

نرم افزار ،مهندسی فناوری اطالعات -سیستم ،،علوم کامپیوتر ،مهندسی نرم افزار ،کامپیوتر

طراحی و تولید نرم افزار ،معماری سازمانی ،مدیریت سیستمهای اطالعاتی )گرایش های 

،شبکه های کامپیوتر ی،سیستم های چند رسانه ای ،مخابرات امن ،معماری کامپیوتر ، 

برنامه ریزی وتحلیل سیستم ها ،مدیریت سیستم و بهره وری ، برنامه )مهندسی صنایع گرایش 

،علوم کامپیوتر  (ریزی و مدیریت تولید ، تحقیق در عملیات ، مهندسی سیستم ،اتو ماسیون 

،کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم ،کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم ،انفورماتیک ،آمار و کامپیوتر 

مدیریت سیستمها )، ریاضی ،فیزیک ،مدیریت گرایش IT،ریاضی و علوم کامپیوتر، مهندسی 

9-8020101،آمار کاربردی (،تحقیق در عملیات ،مدیریت تولید عملیات 



17

فناوری 

235اطالعات

کارشناس شبکه 

و سخت افزار

کارشناس 

تحلیل گر 

سیستم

دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری و یا هم تراز در یکی از رشته های 

نرم افزار ،معماری سیستم های کامپیوتر ،سیستم های )تحصیلی مهندسی کامپیوتر گرایش 

انفورماتیک  مهندسی  (نرم افزاری ،هوش مصنوعی رباتیک  ،نظریه های محاسبات و الگوریتم  

نرم افزار ،مهندسی فناوری اطالعات -سیستم ،،علوم کامپیوتر ،مهندسی نرم افزار ،کامپیوتر

طراحی و تولید نرم افزار ،معماری سازمانی ،مدیریت سیستمهای اطالعاتی )گرایش های 

،شبکه های کامپیوتر ی،سیستم های چند رسانه ای ،مخابرات امن ،معماری کامپیوتر ، 

برنامه ریزی وتحلیل سیستم ها ،مدیریت سیستم و بهره وری ، برنامه )مهندسی صنایع گرایش 

،علوم کامپیوتر  (ریزی و مدیریت تولید ، تحقیق در عملیات ، مهندسی سیستم ،اتو ماسیون 

،کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم ،کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم ،انفورماتیک ،آمار و کامپیوتر 

مدیریت سیستمها )، ریاضی ،فیزیک ،مدیریت گرایش IT،ریاضی و علوم کامپیوتر، مهندسی 

9-8020101،آمار کاربردی (،تحقیق در عملیات ،مدیریت تولید عملیات 

18

فناوری 

236اطالعات

کارشناس شبکه 

و سخت افزار

کارشناس 

تحلیل گر 

سیستم

دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری و یا هم تراز در یکی از رشته های 

نرم افزار ،معماری سیستم های کامپیوتر ،سیستم های )تحصیلی مهندسی کامپیوتر گرایش 

انفورماتیک  مهندسی  (نرم افزاری ،هوش مصنوعی رباتیک  ،نظریه های محاسبات و الگوریتم  

نرم افزار ،مهندسی فناوری اطالعات -سیستم ،،علوم کامپیوتر ،مهندسی نرم افزار ،کامپیوتر

طراحی و تولید نرم افزار ،معماری سازمانی ،مدیریت سیستمهای اطالعاتی )گرایش های 

،شبکه های کامپیوتر ی،سیستم های چند رسانه ای ،مخابرات امن ،معماری کامپیوتر ، 

برنامه ریزی وتحلیل سیستم ها ،مدیریت سیستم و بهره وری ، برنامه )مهندسی صنایع گرایش 

،علوم کامپیوتر  (ریزی و مدیریت تولید ، تحقیق در عملیات ، مهندسی سیستم ،اتو ماسیون 

،کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم ،کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم ،انفورماتیک ،آمار و کامپیوتر 

مدیریت سیستمها )، ریاضی ،فیزیک ،مدیریت گرایش IT،ریاضی و علوم کامپیوتر، مهندسی 

9-8020101،آمار کاربردی (،تحقیق در عملیات ،مدیریت تولید عملیات 

20

فناوری 

19اطالعات

کارشناس 

فناوری اطالعات 

و ارتباطات

کارشناس 

تحلیل گر 

سیستم

دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری و یا هم تراز در یکی از رشته های 

نرم افزار ،معماری سیستم های کامپیوتر ،سیستم های )تحصیلی مهندسی کامپیوتر گرایش 

انفورماتیک  مهندسی  (نرم افزاری ،هوش مصنوعی رباتیک  ،نظریه های محاسبات و الگوریتم  

نرم افزار ،مهندسی فناوری اطالعات -سیستم ،،علوم کامپیوتر ،مهندسی نرم افزار ،کامپیوتر

طراحی و تولید نرم افزار ،معماری سازمانی ،مدیریت سیستمهای اطالعاتی )گرایش های 

،شبکه های کامپیوتر ی، سیستم های چند رسانه ای ،مخابرات امن ،معماری کامپیوتر ، 

برنامه ریزی وتحلیل سیستم ها ،مدیریت سیستم و بهره وری ، برنامه )مهندسی صنایع گرایش 

،علوم کامپیوتر  (ریزی و مدیریت تولید ، تحقیق در عملیات ، مهندسی سیستم ،اتو ماسیون 

،کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم ،کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم ،انفورماتیک ،آمار و کامپیوتر 

مدیریت سیستمها )، ریاضی ،فیزیک ،مدیریت گرایش IT،ریاضی و علوم کامپیوتر، مهندسی 

9-8020101،آمار کاربردی (،تحقیق در عملیات ،مدیریت تولید عملیات 

23

فناوری 

11اطالعات

کارشناس 

فناوری اطالعات 

و ارتباطات

کارشناس 

تحلیل گر 

سیستم

دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری و یا هم تراز در یکی از رشته های 

نرم افزار ،معماری سیستم های کامپیوتر ،سیستم های )تحصیلی مهندسی کامپیوتر گرایش 

انفورماتیک  مهندسی  (نرم افزاری ،هوش مصنوعی رباتیک  ،نظریه های محاسبات و الگوریتم  

نرم افزار ،مهندسی فناوری اطالعات -سیستم ،،علوم کامپیوتر ،مهندسی نرم افزار ،کامپیوتر

طراحی و تولید نرم افزار ،معماری سازمانی ،مدیریت سیستمهای اطالعاتی )گرایش های 

،شبکه های کامپیوتر ی،سیستم های چند رسانه ای ،مخابرات امن ،معماری کامپیوتر ، 

برنامه ریزی وتحلیل سیستم ها ،مدیریت سیستم و بهره وری ، برنامه )مهندسی صنایع گرایش 

،علوم کامپیوتر  (ریزی و مدیریت تولید ، تحقیق در عملیات ، مهندسی سیستم ،اتو ماسیون 

،کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم ،کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم ،انفورماتیک ،آمار و کامپیوتر 

مدیریت سیستمها )، ریاضی ،فیزیک ،مدیریت گرایش IT،ریاضی و علوم کامپیوتر، مهندسی 

9-8020101،آمار کاربردی (،تحقیق در عملیات ،مدیریت تولید عملیات 



24

فناوری 

78اطالعات

کارشناس کنترل 

ناوگان و رایانه

کارشناس 

تحلیل گر 

سیستم

دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری و یا هم تراز در یکی از رشته های 

نرم افزار ،معماری سیستم های کامپیوتر ،سیستم های )تحصیلی مهندسی کامپیوتر گرایش 

انفورماتیک  مهندسی  (نرم افزاری ،هوش مصنوعی رباتیک  ،نظریه های محاسبات و الگوریتم  

نرم افزار ،مهندسی فناوری اطالعات -سیستم ،،علوم کامپیوتر ،مهندسی نرم افزار ،کامپیوتر

طراحی و تولید نرم افزار ،معماری سازمانی ،مدیریت سیستمهای اطالعاتی )گرایش های 

،شبکه های کامپیوتر ی،سیستم های چند رسانه ای ،مخابرات امن ،معماری کامپیوتر ، 

برنامه ریزی وتحلیل سیستم ها ،مدیریت سیستم و بهره وری ، برنامه )مهندسی صنایع گرایش 

،علوم کامپیوتر  (ریزی و مدیریت تولید ، تحقیق در عملیات ، مهندسی سیستم ،اتو ماسیون 

،کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم ،کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم ،انفورماتیک ،آمار و کامپیوتر 

مدیریت سیستمها )، ریاضی ،فیزیک ،مدیریت گرایش IT،ریاضی و علوم کامپیوتر، مهندسی 

9-8020101،آمار کاربردی (،تحقیق در عملیات ،مدیریت تولید عملیات 

25

فناوری 

558اطالعات

کارشناس 

مدیریت عملکرد 

آمار و )

(انفورماتیک

کارشناس 

تحلیل گر 

سیستم

دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری و یا هم تراز در یکی از رشته های 

نرم افزار ،معماری سیستم های کامپیوتر ،سیستم های )تحصیلی مهندسی کامپیوتر گرایش 

انفورماتیک  مهندسی  (نرم افزاری ،هوش مصنوعی رباتیک  ،نظریه های محاسبات و الگوریتم  

نرم افزار ،مهندسی فناوری اطالعات -سیستم ،،علوم کامپیوتر ،مهندسی نرم افزار ،کامپیوتر

طراحی و تولید نرم افزار ،معماری سازمانی ،مدیریت سیستمهای اطالعاتی )گرایش های 

،شبکه های کامپیوتر ی،سیستم های چند رسانه ای ،مخابرات امن ،معماری کامپیوتر ، 

برنامه ریزی وتحلیل سیستم ها ،مدیریت سیستم و بهره وری ، برنامه )مهندسی صنایع گرایش 

،علوم کامپیوتر  (ریزی و مدیریت تولید ، تحقیق در عملیات ، مهندسی سیستم ،اتو ماسیون 

،کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم ،کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم ،انفورماتیک ،آمار و کامپیوتر 

مدیریت سیستمها )، ریاضی ،فیزیک ،مدیریت گرایش IT،ریاضی و علوم کامپیوتر، مهندسی 

9-8020101،آمار کاربردی (،تحقیق در عملیات ،مدیریت تولید عملیات 

26

فناوری 

63اطالعات

کارشناس 

استانداردها و 

تحقیق و توسعه

کارشناس 

تحلیل گر 

سیستم

دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری و یا هم تراز در یکی از رشته های 

نرم افزار ،معماری سیستم های کامپیوتر ،سیستم های )تحصیلی مهندسی کامپیوتر گرایش 

انفورماتیک  مهندسی  (نرم افزاری ،هوش مصنوعی رباتیک  ،نظریه های محاسبات و الگوریتم  

نرم افزار ،مهندسی فناوری اطالعات -سیستم ،،علوم کامپیوتر ،مهندسی نرم افزار ،کامپیوتر

طراحی و تولید نرم افزار ،معماری سازمانی ،مدیریت سیستمهای اطالعاتی )گرایش های 

،شبکه های کامپیوتر ی،سیستم های چند رسانه ای ،مخابرات امن ،معماری کامپیوتر ، 

برنامه ریزی وتحلیل سیستم ها ،مدیریت سیستم و بهره وری ، برنامه )مهندسی صنایع گرایش 

،علوم کامپیوتر  (ریزی و مدیریت تولید ، تحقیق در عملیات ، مهندسی سیستم ،اتو ماسیون 

،کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم ،کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم ،انفورماتیک ،آمار و کامپیوتر 

مدیریت سیستمها )، ریاضی ،فیزیک ،مدیریت گرایش IT،ریاضی و علوم کامپیوتر، مهندسی 

9-8020101،آمار کاربردی (،تحقیق در عملیات ،مدیریت تولید عملیات 

27

فناوری 

68اطالعات

کارشناس امور 

خدمات کاربردی 

شهر الکترونیک

کارشناس 

تحلیل گر 

سیستم

دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری و یا هم تراز در یکی از رشته های 

نرم افزار ،معماری سیستم های کامپیوتر ،سیستم های )تحصیلی مهندسی کامپیوتر گرایش 

انفورماتیک  مهندسی  (نرم افزاری ،هوش مصنوعی رباتیک  ،نظریه های محاسبات و الگوریتم  

نرم افزار ،مهندسی فناوری اطالعات -سیستم ،،علوم کامپیوتر ،مهندسی نرم افزار ،کامپیوتر

طراحی و تولید نرم افزار ،معماری سازمانی ،مدیریت سیستمهای اطالعاتی )گرایش های 

،شبکه های کامپیوتر ی،سیستم های چند رسانه ای ،مخابرات امن ،معماری کامپیوتر ، 

برنامه ریزی وتحلیل سیستم ها ،مدیریت سیستم و بهره وری ، برنامه )مهندسی صنایع گرایش 

،علوم کامپیوتر  (ریزی و مدیریت تولید ، تحقیق در عملیات ، مهندسی سیستم ،اتو ماسیون 

،کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم ،کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم ،انفورماتیک ،آمار و کامپیوتر 

مدیریت سیستمها )، ریاضی ،فیزیک ،مدیریت گرایش IT،ریاضی و علوم کامپیوتر، مهندسی 

9-8020101،آمار کاربردی (،تحقیق در عملیات ،مدیریت تولید عملیات 



28

فناوری 

1106اطالعات

کارشناس آمار ، 

انفورماتیک و 

تحلیل اطالعات

کارشناس 

تحلیل گر 

سیستم

دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری و یا هم تراز در یکی از رشته های 

نرم افزار ،معماری سیستم های کامپیوتر ،سیستم های )تحصیلی مهندسی کامپیوتر گرایش 

انفورماتیک  مهندسی  (نرم افزاری ،هوش مصنوعی رباتیک  ،نظریه های محاسبات و الگوریتم  

نرم افزار ،مهندسی فناوری اطالعات -سیستم ،،علوم کامپیوتر ،مهندسی نرم افزار ،کامپیوتر

طراحی و تولید نرم افزار ،معماری سازمانی ،مدیریت سیستمهای اطالعاتی )گرایش های 

،شبکه های کامپیوتر ی،سیستم های چند رسانه ای ،مخابرات امن ،معماری کامپیوتر ، 

برنامه ریزی وتحلیل سیستم ها ،مدیریت سیستم و بهره وری ، برنامه )مهندسی صنایع گرایش 

،علوم کامپیوتر  (ریزی و مدیریت تولید ، تحقیق در عملیات ، مهندسی سیستم ،اتو ماسیون 

،کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم ،کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم ،انفورماتیک ،آمار و کامپیوتر 

مدیریت سیستمها )، ریاضی ،فیزیک ،مدیریت گرایش IT،ریاضی و علوم کامپیوتر، مهندسی 

9-8020101،آمار کاربردی (،تحقیق در عملیات ،مدیریت تولید عملیات 

29

فناوری 

60اطالعات

کارشناس رایانه 

بهره برداری  )

(نرم افزار

کارشناس 

تحلیل گر 

سیستم

دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری و یا هم تراز در یکی از رشته های 

نرم افزار ،معماری سیستم های کامپیوتر ،سیستم های )تحصیلی مهندسی کامپیوتر گرایش 

انفورماتیک  مهندسی  (نرم افزاری ،هوش مصنوعی رباتیک  ،نظریه های محاسبات و الگوریتم  

نرم افزار ،مهندسی فناوری اطالعات -سیستم ،،علوم کامپیوتر ،مهندسی نرم افزار ،کامپیوتر

طراحی و تولید نرم افزار ،معماری سازمانی ،مدیریت سیستمهای اطالعاتی )گرایش های 

،شبکه های کامپیوتر ی،سیستم های چند رسانه ای ،مخابرات امن ،معماری کامپیوتر ، 

برنامه ریزی وتحلیل سیستم ها ،مدیریت سیستم و بهره وری ، برنامه )مهندسی صنایع گرایش 

،علوم کامپیوتر  (ریزی و مدیریت تولید ، تحقیق در عملیات ، مهندسی سیستم ،اتو ماسیون 

،کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم ،کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم ،انفورماتیک ،آمار و کامپیوتر 

مدیریت سیستمها )، ریاضی ،فیزیک ،مدیریت گرایش IT،ریاضی و علوم کامپیوتر، مهندسی 

9-8020101،آمار کاربردی (،تحقیق در عملیات ،مدیریت تولید عملیات 

30

فناوری 

59اطالعات

کارشناس 

مسئول امور نرم 

افزار و برنامه 

نویسی

کارشناس 

تحلیل گر 

سیستم

دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری و یا هم تراز در یکی از رشته های 

نرم افزار ،معماری سیستم های کامپیوتر ،سیستم های )تحصیلی مهندسی کامپیوتر گرایش 

انفورماتیک  مهندسی  (نرم افزاری ،هوش مصنوعی رباتیک  ،نظریه های محاسبات و الگوریتم  

نرم افزار ،مهندسی فناوری اطالعات -سیستم ،،علوم کامپیوتر ،مهندسی نرم افزار ،کامپیوتر

طراحی و تولید نرم افزار ،معماری سازمانی ،مدیریت سیستمهای اطالعاتی )گرایش های 

،شبکه های کامپیوتر ی،سیستم های چند رسانه ای ،مخابرات امن ،معماری کامپیوتر ، 

برنامه ریزی وتحلیل سیستم ها ،مدیریت سیستم و بهره وری ، برنامه )مهندسی صنایع گرایش 

،علوم کامپیوتر  (ریزی و مدیریت تولید ، تحقیق در عملیات ، مهندسی سیستم ،اتو ماسیون 

،کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم ،کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم ،انفورماتیک ،آمار و کامپیوتر 

مدیریت سیستمها )، ریاضی ،فیزیک ،مدیریت گرایش IT،ریاضی و علوم کامپیوتر، مهندسی 

9-8020101،آمار کاربردی (،تحقیق در عملیات ،مدیریت تولید عملیات 

31

فناوری 

اطالعات

135               

         

کارشناس 

کامپیوتر

کارشناس 

تحلیل گر 

سیستم

دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکتری و یا هم تراز در یکی از رشته های 

نرم افزار ،معماری سیستم های کامپیوتر ،سیستم های )تحصیلی مهندسی کامپیوتر گرایش 

انفورماتیک  مهندسی  (نرم افزاری ،هوش مصنوعی رباتیک  ،نظریه های محاسبات و الگوریتم  

نرم افزار ،مهندسی فناوری اطالعات -سیستم ،،علوم کامپیوتر ،مهندسی نرم افزار ،کامپیوتر

طراحی و تولید نرم افزار ،معماری سازمانی ،مدیریت سیستمهای اطالعاتی )گرایش های 

،شبکه های کامپیوتر ی،سیستم های چند رسانه ای ،مخابرات امن ،معماری کامپیوتر ، 

برنامه ریزی وتحلیل سیستم ها ،مدیریت سیستم و بهره وری ، برنامه )مهندسی صنایع گرایش 

،علوم کامپیوتر  (ریزی و مدیریت تولید ، تحقیق در عملیات ، مهندسی سیستم ،اتو ماسیون 

،کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم ،کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم ،انفورماتیک ،آمار و کامپیوتر 

مدیریت سیستمها )، ریاضی ،فیزیک ،مدیریت گرایش IT،ریاضی و علوم کامپیوتر، مهندسی 

9-8020101،آمار کاربردی (،تحقیق در عملیات ،مدیریت تولید عملیات 



32

فناوری 

119اطالعات

کارشناس امنیت 

و شبکه

کارشناس 

شبکه

دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس یا دکتری در یکی از رشته های تحصیلی  

نرم افزار سخت افزار، معماری سیستم های کامپیوتر ،سیستم های )مهندسی کامپیوتر گرایش 

نرم افزاری ،هوش مصنوعی و رباتیک ، سیستم های نرم افزاری و الگوریتم ، الگوریتم و 

محاسبات ،نظریه های محاسبات و الگوریتم ،تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطالعات ،مدیریت 

خدمات و توسعه فناوری اطالعات ، انفورماتیک  ، علوم کامپیوتر ، مهندسی سیستم ، مهندسی 

برنامه ریزی و تحلیل سیستمها ،مدیریت سیستم و بهره وری ،برنامه ریزی و  )صنایع گرایش 

مدیریت تولید ، اتوماسیون ،تحقیق در عملیات ، مهندسی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی ، 

مهندسی سیستم ، کامپیوتر و آنالیز سیستم ،کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم ،انفورماتیک 

 )،آمار و کامپیوتر ،ریاضی و علوم کامپیوتر، تجزیه و تحلیل سیستمها ، مهندسی برق گرایش 

IT8020201-6 ، مهندسی IT، مدیریت  (الکترونیک ، قدرت ،مخابرات 

33

فناوری 

118اطالعات

کارشناس نرم 

افزار

کارشناس 

شبکه

دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس یا دکتری در یکی از رشته های تحصیلی  

نرم افزار سخت افزار، معماری سیستم های کامپیوتر ،سیستم های )مهندسی کامپیوتر گرایش 

نرم افزاری ،هوش مصنوعی و رباتیک ، سیستم های نرم افزاری و الگوریتم ، الگوریتم و 

محاسبات ،نظریه های محاسبات و الگوریتم ،تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطالعات ،مدیریت 

خدمات و توسعه فناوری اطالعات ، انفورماتیک  ، علوم کامپیوتر ، مهندسی سیستم ، مهندسی 

برنامه ریزی و تحلیل سیستمها ،مدیریت سیستم و بهره وری ،برنامه ریزی و  )صنایع گرایش 

مدیریت تولید ، اتوماسیون ،تحقیق در عملیات ، مهندسی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی ، 

مهندسی سیستم ، کامپیوتر و آنالیز سیستم ،کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم ،انفورماتیک 

 )،آمار و کامپیوتر ،ریاضی و علوم کامپیوتر، تجزیه و تحلیل سیستمها ، مهندسی برق گرایش 

IT8020201-6 ، مهندسی IT، مدیریت  (الکترونیک ، قدرت ،مخابرات 

34

فناوری 

33اطالعات

کارشناس شبکه 

(ارتباطات)

کارشناس 

شبکه

دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس یا دکتری در یکی از رشته های تحصیلی  

نرم افزار سخت افزار، معماری سیستم های کامپیوتر ،سیستم های )مهندسی کامپیوتر گرایش 

نرم افزاری ،هوش مصنوعی و رباتیک ، سیستم های نرم افزاری و الگوریتم ، الگوریتم و 

محاسبات ،نظریه های محاسبات و الگوریتم ،تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطالعات ،مدیریت 

خدمات و توسعه فناوری اطالعات ، انفورماتیک  ، علوم کامپیوتر ، مهندسی سیستم ، مهندسی 

برنامه ریزی و تحلیل سیستمها ،مدیریت سیستم و بهره وری ،برنامه ریزی و  )صنایع گرایش 

مدیریت تولید ، اتوماسیون ،تحقیق در عملیات ، مهندسی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی ، 

مهندسی سیستم ، کامپیوتر و آنالیز سیستم ،کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم ،انفورماتیک 

 )،آمار و کامپیوتر ،ریاضی و علوم کامپیوتر، تجزیه و تحلیل سیستمها ، مهندسی برق گرایش 

IT8020201-6 ، مهندسی IT، مدیریت  (الکترونیک ، قدرت ،مخابرات 

35

فناوری 

40اطالعات

کارشناس 

(ارتباطات)شبکه

کارشناس 

شبکه

دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس یا دکتری در یکی از رشته های تحصیلی  

نرم افزار سخت افزار، معماری سیستم های کامپیوتر ،سیستم های )مهندسی کامپیوتر گرایش 

نرم افزاری ،هوش مصنوعی و رباتیک ، سیستم های نرم افزاری و الگوریتم ، الگوریتم و 

محاسبات ،نظریه های محاسبات و الگوریتم ،تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطالعات ،مدیریت 

خدمات و توسعه فناوری اطالعات ، انفورماتیک  ، علوم کامپیوتر ، مهندسی سیستم ، مهندسی 

برنامه ریزی و تحلیل سیستمها ،مدیریت سیستم و بهره وری ،برنامه ریزی و  )صنایع گرایش 

مدیریت تولید ، اتوماسیون ،تحقیق در عملیات ، مهندسی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی ، 

مهندسی سیستم ، کامپیوتر و آنالیز سیستم ،کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم ،انفورماتیک 

 )،آمار و کامپیوتر ،ریاضی و علوم کامپیوتر، تجزیه و تحلیل سیستمها ، مهندسی برق گرایش 

IT8020201-6 ، مهندسی IT، مدیریت  (الکترونیک ، قدرت ،مخابرات 



36

فناوری 

41اطالعات

کارشناس 

(ارتباطات)شبکه

کارشناس 

شبکه

دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس یا دکتری در یکی از رشته های تحصیلی  

نرم افزار سخت افزار، معماری سیستم های کامپیوتر ،سیستم های )مهندسی کامپیوتر گرایش 

نرم افزاری ،هوش مصنوعی و رباتیک ، سیستم های نرم افزاری و الگوریتم ، الگوریتم و 

محاسبات ،نظریه های محاسبات و الگوریتم ،تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطالعات ،مدیریت 

خدمات و توسعه فناوری اطالعات ، انفورماتیک  ، علوم کامپیوتر ، مهندسی سیستم ، مهندسی 

برنامه ریزی و تحلیل سیستمها ،مدیریت سیستم و بهره وری ،برنامه ریزی و  )صنایع گرایش 

مدیریت تولید ، اتوماسیون ،تحقیق در عملیات ، مهندسی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی ، 

مهندسی سیستم ، کامپیوتر و آنالیز سیستم ،کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم ،انفورماتیک 

 )،آمار و کامپیوتر ،ریاضی و علوم کامپیوتر، تجزیه و تحلیل سیستمها ، مهندسی برق گرایش 

IT8020201-6 ، مهندسی IT، مدیریت  (الکترونیک ، قدرت ،مخابرات 

37

فناوری 

39اطالعات

کارشناس 

(امنیت)شبکه

کارشناس 

شبکه

دارا بودن دانشنامه لیسانس ، فوق لیسانس یا دکتری در یکی از رشته های تحصیلی  

نرم افزار سخت افزار، معماری سیستم های کامپیوتر ،سیستم های )مهندسی کامپیوتر گرایش 

نرم افزاری ،هوش مصنوعی و رباتیک ، سیستم های نرم افزاری و الگوریتم ، الگوریتم و 

محاسبات ،نظریه های محاسبات و الگوریتم ،تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطالعات ،مدیریت 

خدمات و توسعه فناوری اطالعات ، انفورماتیک  ، علوم کامپیوتر ، مهندسی سیستم ، مهندسی 

برنامه ریزی و تحلیل سیستمها ،مدیریت سیستم و بهره وری ،برنامه ریزی و  )صنایع گرایش 

مدیریت تولید ، اتوماسیون ،تحقیق در عملیات ، مهندسی سیستمهای اقتصادی و اجتماعی ، 

مهندسی سیستم ، کامپیوتر و آنالیز سیستم ،کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم ،انفورماتیک 

 )،آمار و کامپیوتر ،ریاضی و علوم کامپیوتر، تجزیه و تحلیل سیستمها ، مهندسی برق گرایش 

IT8020201-6 ، مهندسی IT، مدیریت  (الکترونیک ، قدرت ،مخابرات 


