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تأمین نیروي انسانی مورد نیاز خود جهت خدمت در مناطق عملیاتی استانهاي سراسر کشور و 

از طریق  و دکترا،در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد 

  .می نماید

  

آنها یکی از شهرهاي استان محل خدمت انتخـابی  

  .یز، کرج و قم مشمول امتیازات بومی نمی باشند
  .گواهی اتمام دوره پیش دانشگاهی و محل اخذ آن براي تعیین بومی بودن مالك نبوده و مورد پذیرش نمی باشد

مدت زمان کارکرد نیروي انسانی شاغل در شـرکتهاي پیمانکـاري طـرف قـرارداد     

. که بابـت آن حـق بیمـه پرداخـت شـده باشـد      
در شرکتها و واحدهاي تابعه صـنعت نفـت    )

  . ب می گردد

کارکرد افـراد در هریـک از ارگانهـا یـا      به واسطه
. درصد سهام آن در مالکیت صنعت نفت باشـد 

از تـاریخ   گردیـده انـد  واگـذار   مجموعه وزارت نفت بوده و به بخش خصوصی

در یکـی از مراحـل    ،مربوطـه  به نسبت درصد معینی از نمره کسب شده داوطلبان واجد شـرایط 

درصدي از ظرفیت مجوز استخدام که براساس مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران و قـوانین  
بومی  افراد ایثارگران،  این سهمیه ها شامل. الزم االجرا در صنعت نفت به داوطلبان مشمول شرایط مربوطه تخصیص می یابد

 نیـز کار  دانش نظر از و مشترك خود عمده وظایف
کـه   یو متعاقباً اسـتان آن  به انتخاب مجازبرحسب جنسیت و رشته تحصیلی خود، 

از سهمیه هاي استخدامی که گروه شـغلی و اسـتان محـل    
  

در مقایسه بـا سـایر   درصورت شمول اعمال امتیازات ویژه آنها 

  .پردازش
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تأمین نیروي انسانی مورد نیاز خود جهت خدمت در مناطق عملیاتی استانهاي سراسر کشور و ورایران به منظ

در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد ) مرد و زن(خارج از شهر تهران از بین واجدین شرایط 

می نماید دام، طب صنعتی و گزینش استخاستخدامی، مصاحبه کتبی

  :ی باشدبه شرح ذیل مدر این راهنما  هاي مندرجو عبارت واژه ها

آنها یکی از شهرهاي استان محل خدمت انتخـابی   محل اخذ دیپلم متوسطهو یا  محل تولدکه  داوطلبانی

یز، کرج و قم مشمول امتیازات بومی نمی باشندشهرهاي تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، تبر
گواهی اتمام دوره پیش دانشگاهی و محل اخذ آن براي تعیین بومی بودن مالك نبوده و مورد پذیرش نمی باشد

مدت زمان کارکرد نیروي انسانی شاغل در شـرکتهاي پیمانکـاري طـرف قـرارداد      :سابقه کار معتبر داخل صنعت نفت

که بابـت آن حـق بیمـه پرداخـت شـده باشـد       مستمر و غیرپروژه ايواحدهاي تابعه صنعت نفت در فعالیتهاي 
)مستقیممدت معین و (کار مدت موقت همچنین سابقه کار افرادي که با قرارداد 

ب می گرددمشغول بکار می باشند در ردیف سوابق کاري داخل صنعت نفت محسو

به واسطهمدت زمان پرداخت حق بیمه  :سابقه کار معتبر خارج از صنعت نفت
درصد سهام آن در مالکیت صنعت نفت باشـد  50و یا کمتر از  نباشدکشور که تابعه صنعت نفت صنفی یا صنعتی 

مجموعه وزارت نفت بوده و به بخش خصوصی که زیر ییسوابق مربوط به شرکتها
  .واگذاري جزو سوابق خارج از صنعت نفت محسوب می گردد

به نسبت درصد معینی از نمره کسب شده داوطلبان واجد شـرایط امتیازي که 
  .)راهنما 6 بخش( دمی گرد اضافه امتیازات ایشان

درصدي از ظرفیت مجوز استخدام که براساس مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران و قـوانین   :سهمیه استخدامی
الزم االجرا در صنعت نفت به داوطلبان مشمول شرایط مربوطه تخصیص می یابد

  .)راهنما 7بخش (ی باشد مو سهمیه هاي سایر داوطلبان 

وظایف همه یا برخی در که مشاغل از اي مجموعه از است عبارت
برحسب جنسیت و رشته تحصیلی خود،  ،و داوطلبان واجد شرایط

  .)راهنما 15 الی 12 بخشهاي( دمی باشننیاز است شغل انتخابی در آن مورد 

از سهمیه هاي استخدامی که گروه شـغلی و اسـتان محـل     هریکاستخدام در  داوطلبانمجموعه اي از  
  .ت با یکدیگر رتبه بندي می گردندرقابدر بوده و خدمت انتخابی ایشان یکسان 

درصورت شمول اعمال امتیازات ویژه آنها مکتسبه و  براساس نمراتداوطلبان  رتبه 
  .داوطلبان هریک از گروه هاي پردازشی

پردازش داوطلب به فرآیند راهیابیجهت  نیاز مورد نمرات حداقل :

  

  

 مقدمه - 1

ایران به منظشرکت ملی نفت 

خارج از شهر تهران از بین واجدین شرایط 

کتبیبرگزاري آزمون 

 تعاریف - 2

واژه ها برخی ازمنظور 

داوطلبانی :داوطلب بومی
  .ایشان باشد

شهرهاي تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، تبر - 1 تبصره
گواهی اتمام دوره پیش دانشگاهی و محل اخذ آن براي تعیین بومی بودن مالك نبوده و مورد پذیرش نمی باشد- 2تبصره 

سابقه کار معتبر داخل صنعت نفت

واحدهاي تابعه صنعت نفت در فعالیتهاي  شرکتها و
همچنین سابقه کار افرادي که با قرارداد 

مشغول بکار می باشند در ردیف سوابق کاري داخل صنعت نفت محسو

سابقه کار معتبر خارج از صنعت نفت
صنفی یا صنعتی واحدهاي 
سوابق مربوط به شرکتهاهمچنین 

واگذاري جزو سوابق خارج از صنعت نفت محسوب می گردد

امتیازي که  :امتیاز ویژه
امتیازات ایشانبه ارزیابی 

سهمیه استخدامی
الزم االجرا در صنعت نفت به داوطلبان مشمول شرایط مربوطه تخصیص می یابد

و سهمیه هاي سایر داوطلبان 

عبارت : گروه شغلی
و داوطلبان واجد شرایط هستند مشابه

شغل انتخابی در آن مورد 

 :گروه پردازشی
خدمت انتخابی ایشان یکسان 

 محاسبه :پردازش
داوطلبان هریک از گروه هاي پردازشی

:حدنصاب قبولی
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  شرایط عمومی -3
  تابعیت کشور جمهوري اسالمی ایران  - 1

  عدم سوء پیشینه کیفري  - 2

  )طب صنعتی( جسمانی جهت انجام شرح وظایف شغلهاي مورد نظر توانایی کامل - 3

ارزشنامه مدرك تحصیلی «و یا  »دانشنامه پایان تحصیالت«و یا  »گواهینامه موقت فراغت از تحصیل«دارا بودن  -4

  ورد نیازهاي تحصیلی م ته و گرایشرشمقطع، یکی از  در »خارجی

  )داوطلبان ذکور( ه عمومیدارا بودن کارت معافیت دائم یا پایان خدمت وظیف -5

 به صورت پیمانی، آزمایشی و رسمی در سازمانها، موسسات دولتی و یا وابسته به دولت تعهد خدمت یا اشتغال عدم  - 6

 و رسمی در هر یک از واحدهاي تابعه صنعت نفت بدو قراردادي، پیمانی اشتغال به صورتتعهد خدمت یا عدم  -7

 .برخوردار باشدنیز ط فوق بایستی از سالمت جسمی، روانشناختی و اعتقادي نیروي انسانی مورد نظر عالوه بر شرای - 8

  : تذکرات بسیار مهم

 امکان پذیر می باشد ir.nioc.azmoon://httpاز طریق پایگاه اینترنتی  صرفاًثبت نام جهت شرکت در این آزمون  -1

 ا مراجعهب ندموظف داوطلبان لذا ؛رآیند نیز صرفاً از طریق آن انجام خواهد شدوکلیه اطالع رسانی هاي مربوط به ف

عدم اطالع داوطلب از مراحل و جزئیات آزمون . به همین پایگاه در جریان آخرین اخبار مربوطه قرار گیرندمستمر 

 .استخدامی، موجب هیچ گونه حقی براي وي نمی گردد

روز یعنی اعم از مدارك شناسایی، تحصیلی و غیره، تا موعد کنترل مدارك  مدارك مورد نیاز مندرج در این راهنما -2

 ،نمی گردد و با تکیه بر اصل صداقت دریافت ،ان پذیرفته شده آزمون کتبیداوطلبیک از مصاحبه استخدامی هر 

 .مالك عمل قرار می گیرد اناطالعات اظهار شده از جانب داوطلب

مقررات و ابط و شرایط اعالم شده در این راهنما و حسب شرایط، سایر قوانین مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضو - 3

کلیه داوطلبان مکلفند پس از حصول اطمینان از احراز شرایط مورد نیاز، با آگاهی  و عهده داوطلب خواهد بود مربوطه بر

مشخص گردد   -وع بکار حتی پس از شر –چنانچه در هریک از مراحل . کامل نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند

واجد شرایط بکارگیري در شرکت ملی نفت  ،داوطلبی اطالعات خالف واقع اعالم نموده و یا علیرغم اعالم اطالعات واقعی

 .موضوع استخدام وي منتفی و در صورت صدور حکم استخدامی، حکم مذکور لغو و بال اثر می گردد ؛ایران نبوده است

مجاز به ثبت نام و  با شنداخذ نموده  تا تاریخ برگزاري آزمون کتبی صیلی معتبر خود راصرفاً متقاضیانی که مدرك تح -4

جهت شرکت در آزمون استخدامی می بایست کارت معافیت یا نیز داوطلبان ذکور  .شرکت در این آزمون خواهند بود

  .تا تاریخ برگزاري آزمون کتبی اخذ نموده با شندرا خود پایان خدمت وظیفه عمومی 

می بایست  عالوه بر موارد بند فوق فارغ التحصیالن گروههاي پزشکی و پیراپزشکی جهت شرکت در آزمون استخدامی - 5

مصوب  - ) طرح الیحه نیروي انسانی( »وضعیت خدمت مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان«داراي گواهی 

برگزاري تاریخ این گروه از داوطلبان بعد از  مذکور چنانچه تاریخ اتمام دوره. باشند  –مجلس شوراي اسالمی  12/2/75

 .باشد مورد پذیرش نهایی قرار نخواهند گرفت آزمون
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  شرایط سنی -4
  :به شرح ذیل می باشدورود به آزمون  قابل قبول جهت حداکثر سن

  )به بعدو  1/1/1365متولدین ( سال 26مقطع کاردانی  »

  )ه بعدبو  1/1/1361متولدین ( سال 30مقطع کارشناسی  »

  )به بعدو  1/1/1357تولدین م( سال 34 يکارشناسی ارشد و دکترمقاطع  »

  تسهیالت شرایط سنی

حداکثر (شود  حداکثر سن مجاز داوطلب اضافه می به )مندرج در کارت پایان خدمت(شده انجام  مدت زمان خدمت سربازي - 1

  ).ماه 24

  .ز اضافه می گرددبه حداکثر سن مجامعتبر داخل صنعت نفت سابقه کار  زمان مدت - 2

  .سن مجاز اضافه می گردد حداکثربه  )سال 5پنج  تا(خارج از صنعت نفت معتبر کار مدت زمان سابقه  - 3

  .شرط حداکثر سن براي داوطلبان بومی تا سه سال قابل افزایش می باشد -4

مجلـس   22/2/71ب مصـو  -بر اساس قانون اصالح حداکثر سن داوطلبان اسـتخدام   ،شرط حداکثر سن در مورد ایثارگران -5

 :با رعایت موارد زیر افزایش می یابد - شوراي اسالمی

همچنین مدت  به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان مدت حضور در جبهه و جنگداوطلبانی که در جبهه هاي  -5-1

  جنگی در اثر مجروحیتآنان زمان بستري شدن و یا استراحت پزشکی 

ن مدت اسارت و حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستري و یا استراحت پزشکی در اثـر  داوطلبان آزاده به میزا -5-2

  در جبهه هاي نبرد یا دوران اسارتمجروحیت 

همسـر و فرزنـدان جانبـازان     ،)همسر، فرزند، پدر، مادر، برادر و خـواهر شامل (شهدا ، بستگان درجه اول جانبازان -5-3

  سال) 5(حداکثر به میزان پنج  فوق» 2-5«مشمولین بند همسر و فرزندان  و) حالت اشتغال(کارافتاده کلی  از

از اداره کل بنیـاد شـهید و امـور    معرفی نامه مربوطه را از کار افتاده کلی می بایست  انجانبازهمسر و فرزندان  : ذکر مهمت

  .ر موعد کنترل مدارك ارائه نماینددریافت و د »از کارافتاده کلی«تشکیل پرونده ایثارگري با قید  ایثارگران استان محل

  

   

 سال 32هر حال و تحت هر شرایطی با مراعات تسهیالت فوق سن داوطلبان در مقطع کاردانی از  در : تذکر مهم

  .نباید بیشتر باشد سال 40کارشناسی و باالتر از  مقاطع و
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از تحصیل داوطلبان با مراعات تسهیالت فوق در مقاطع کاردانی  فراغتدر هر حال و تحت هر شرایطی معدل کل  : تذکر مهم

 .کمتر باشدنباید  14و مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا از  12از سی کارشناو 

  تحصیلی ضوابط - 5
دانشنامه پایان «یا  »گواهینامه موقت فراغت از تحصیل«یکی از عناوین  دارايصرفاً مدارك  :معتبر مدارك تحصیلی

  :اشدمی بقابل قبول با رعایت موارد زیر و  »ارزشنامه مدرك تحصیلی خارجی« یا »تحصیالت

مراکز  هاي سراسري دانشگاه هاي دولتی یا آزاد اسالمی موفق به ورود بهکه از طریق آزمون مدارك دانشگاهی افرادي -الف

 مدارك ایشان از لحاظ ارزش علمییا و باشندیکی از رشته هاي مورد نیاز شده  آموزش عالی براي دریافت مدرك رسمی در

سازمان مرکزي  یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا فناوريقیقات و تح ،مورد تائید وزارت علوم استخدامی و

  .دنپرورش باشد مورد پذیرش واقع می گرد وزارت آموزش و و یادانشگاه آزاد اسالمی 

صرفاً تا تاریخ اعتبار مندرج در آن قابل قبول می باشد  »گواهینامه موقت پایان تحصیالت«عنوان  بامدارك  -ب

موعد  در خود »دانشنامه پایان تحصیالت«ارائه داراي مدارکی که دوره اعتبار آن منقضی گردیده ملزم به متقاضیان  و

  .خواهند بود) مصاحبه استخدامی روز(کنترل مدارك 

و یا  طرح الیحه نیروي انسانی پزشکان و پیراپزشکاندوره یا معافیت  اتمامگواهی مدرك دیگري اعم از هیچ گونه  -ج

بعنوان مدرك تحصیلی معتبر نظام وظیفه و یا غیره  ادره از دانشگاه ها مبنی بر لغو معافیت تحصیلیهاي ص نامه

  .گیردنمی قرار عمل  مالك

  :کل فراغت از تحصیل ط معدلایشر
  :استذیل  قرارحداقل معدل قابل قبول جهت شرکت در آزمون استخدامی به 

  13مقاطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی  »

 15 يی کارشناسی ارشد و دکترمقاطع تحصیل »

رعایـت   -مجلس شوراي اسـالمی   22/3/1380مصوب  -بر اساس قانون تسهیالت استخدامی ویژه فرزندان شاهد  -تبصره

  .حداقل معدل براي فرزندان شاهد داوطلب استخدام الزامی نمی باشد

 داوطلبـان و مـالك اسـتخدام   مـدرك تحصـیلی معتبـر    مندرج در  معدلصرفاً به استناد  فوقشرایط  : تذکر مهم

  .ددگر می احراز

  :تسهیالت شرایط معدل
نمره و حداکثر یـک نمـره   ) دهم دو( 2/0، به ازاء هر سال سابقه داراي سابقه کار معتبر داخل صنعت نفتبراي داوطلبان  - 1

 .شرایط معدل فوق تقلیل داده می شود در

در شـرایط   نـیم نمـره  و براي مقطع تحصیلی کارشناسی  هیک نمردر مورد داوطلبان بومی براي مقطع تحصیلی کاردانی  - 2

 .تقلیل داده خواهد شد اعالم شدهمعدل 

 .شد بهره مند خواهند) هر کدام به نفع داوطلب باشد( بند فقط از مزایاي یکهر دو بند فوق  مشمولداوطلبان  -تبصره

ویا  متوفی اعم از کارکنان شاغل، بازنشسته ( صنعت نفتو باالتر و آزاده  %25جانباز شرط معدل براي فرزندان کارکنان  - 3

 .کاهش می یابد 14به  کارشناسی ارشد و 12براي مقاطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی به حداقل ) از کار افتاده

شـریف،   صـنعتی  ،دانش آموختگان رشته هاي فنی مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه هاي تهران -4

نصـیرالدین   خواجه ،صنعتی اصفهان، دانشگاه صنعت نفت، تربیت مدرس، شیراز، علم و صنعت ایرانصنعتی امیرکبیر، 

 .در آزمون شرکت نمایند می توانندیک نمره در شرط معدل  با تقلیل طوسی و فردوسی مشهد
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از تاریخ واگذاري در زمره  که به بخش خصوصی واگذار گردیده اند شرکتها و واحدهاي تابعه صنعت نفت :تذکر مهم 
واحدها صرفاً /  ویژه داوطلبان داراي سابقه کار در آن شرکتها اتامتیاز و گردیدهصنعت نفت محسوب از شرکتهاي خارج 
 .قابل محاسبه خواهد بود  ،عنوان سابقه کار داخل صنعت نفت به ،تا تاریخ واگذاري

سوابق کاري مربوط به قبل از تاریخ پایان خدمت وظیفه عمومی یا تاریخ صدور معافیت آن همچنین سوابقی  :تذکر مهم 
به دست آمده باشد مشمول  )قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان(که قبل از تاریخ اتمام طرح الیحه نیروي انسانی 

 .جدول فوق نمی گردند 4امتیاز مندرج در ردیف 

منظور شده بهره مند خواهند شد که تعهد  ات و سهمیه هاي استخدامیافراد بومی در صورتی از امتیاز :تذکر مهم 
 .سال خدمت در محل تعیین شده را بسپارند) 10(محضري مبنی بر حداقل 

  امتیازات ویژه -6
در مرحله آزمون کتبی یک بار ، منحصراً براي یژه تعیین شدهافراد و گروههاي ذکر شده در جدول ذیل از امتیازات و

  :مند می گردند بهره
  

 میزان امتیاز واجدین شرایط اولویت  ردیف

  درصد نمره کسب شده 15  فارغ التحصیالن دانشگاه صنعت نفت  1
  درصد نمره کسب شده 20  فرزندان کارکنان صنعت نفت  2
  درصد نمره کسب شده 10 داوطلبان بومی  3
   )درصد 10حداکثر (کسب شده  نمرهدرصد  75/0به ازاي هر سال   بر داخل صنعت نفتافراد داراي سابقه کار معت  4

  
  

 حداکثر ،امتیاز عوامل مجموع از باشند، ویژه امتیازات جدول اولویتهاي و شرایط از یکی از بیش مشمول که کسانی - تبصره

  .گردد می لحاظ درصد 45 تا بومی، دافرا براي اولویت این. نمایند استفاده توانند می شده کسب نمره درصد 35 تا
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 سهمیه استخدامیگروه هاي داراي  - 7

 سهمیه هاي داوطلبان ایثارگر - 1- 7

 )کتبیبدون شرکت در آزمون ( درصدي ایثارگران 25سهمیه  -1- 1- 7

در سطوح تحصیلی مختلف و متناسب با حداقل شرایط سنی و تحصیلی  بیست و پنج درصد از مجوزهاي استخدامی

همسران ، افرزندان شهدهمسران و به جانبازان و آزادگان فاقد شغل،  رعایت شرایط علمی مورد نیاز با ،بینی شده پیش

  .فرزندان آزادگان داراي حداقل یک سال سابقه اسارت، اختصاص داردهمسران و  و باالتر و% 25فرزندان جانبازان  و

داره کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور از سوي ا معرفی شدهافراد واجد شرایط  شاملتسهیالت مذکور صرفاً 
می بایست از طریق اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان محل تشکیل  ان محترمو متقاضی. گردد میایثارگران 

نیاد جذب این گروه از داوطلبان براساس رتبه بندي اداره کل اشتغال و کارآفرینی ب .پرونده ایثارگري خود اقدام نمایند
  .خواهد بود% 25شهید و در سقف سهمیه 

 )کتبیدر آزمون  کننده شرکت( درصدي داوطلبان ایثارگر 5سهمیه  - 2- 1- 7

فرزندان  مجوز صادره به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه و همسر وظرفیت کل از پنج درصد 

سال سابقه اسارت و خواهران و  یکزندان آزادگان با کمتر از ، فر%)25(آنان، فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد 

 سهمیه از استفاده به مند عالقه شرایط واجدین .، اختصاص داردطریق شرکت در فرآیند آزمون استخدامی ازبرادران شهدا، 

 سایر با و نموده کتشر آزمون در ،سامانه ثبت ناماز جانب  یکی از گروه هاي شغلی پیشنهادي انتخاب با توانند می مزبور

  رقابت بپردازند به بند این شرایط واجد افراد

اقدام به  از قبلضروریست  ،می باشند درصد 5 سهمیه از استفاده متقاضی که وخانواده محترم ایشان ایثارگران: مهم تذکر

و شغلی  گروه در )ندمشخص گردیده ا* که با عالمت ( سهمیه این وجود از استخدامی نیازهاي جدول بررسی با نام ثبت

  . نمایند اقدام سپس و کرده پیدا اطمینان خود نظر مورداستان 

 بومیداوطلبان  هاي سهمیه -2- 7

ه هاي یسهماستانهاي ذیل براي داوطلبان بومی ایثارگر، داوطلبان  جهتمنظور شده سی درصد سهمیه جمعاً پس از کسر 

  :مشروحه اعمال می گردد

  :استان خوزستان - 1- 2- 7
طع کارشناسی مق دردرصد  60 ،مقطع کاردانی دردرصد  70استان  ایناستخدام نیروي انسانی مورد نیاز مجوز ظرفیت از 

هاي ستانداوطلبانی که محل تولد یا محل اخذ دیپلم متوسطه آنها یکی از شهربه کارشناسی ارشد درصد در مقطع  50 و

  .ص می یابدیصتخ برگزینند خود انتخابی عنوان محل خدمته را بخوزستان  استان و بوده مذکوراستان 

  :استان بوشهر - 2- 2- 7
طع کارشناسی مق درصد در 60 ،درصد در مقطع کاردانی 70استان  این مجوز استخدام نیروي انسانی مورد نیازظرفیت از 

هاي ستانبه داوطلبانی که محل تولد یا محل اخذ دیپلم متوسطه آنها یکی از شهر کارشناسی ارشددرصد در مقطع  50 و

  .می یابدص یصتخعنوان محل خدمت انتخابی خود برگزینند ه ب را بوشهر استان مذکور بوده و استان

  :استان کهگیلویه و بویراحمد -3- 2- 7
طع کارشناسی مق درصد در 60 ،درصد در مقطع کاردانی 70از ظرفیت مجوز استخدام نیروي انسانی مورد نیاز این استان 

انی که محل تولد یا محل اخذ دیپلم متوسطه آنها یکی از شهرستانهاي کارشناسی ارشد به داوطلبدرصد در مقطع  50 و

  .می یابدص یصتخرا به عنوان محل خدمت انتخابی خود برگزینند  کهگیلویه و بویراحمد استان استان مذکور بوده و
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ی پردازند سهمیه در گروه هاي شغلی که داوطلبان با مقاطع تحصیلی کارشناسی و باالتر با یکدیگر به رقابت م: توضیح 

  .درصد اعمال می گردد 55به میزان الذکر  فوق

  :استان ایالم - 4- 2- 7
به داوطلبانی که محل تولد یا محل اخذ دیپلم  استان اینمجوز استخدام نیروي انسانی مورد نیاز در ظرفیت درصد از  50 

ص یصتخانتخابی خود برگزینند را بعنوان محل خدمت  استان ایالممتوسطه آنها یکی از شهرهاي استان مذکور بوده و 

  .یابد می

  :مناطق جغرافیایی سرخس و خانگیران -5- 2- 7
محل تولد یا محل اخذ دیپلم  به داوطلبانی که مناطق مذکور درصد از ظرفیت مجوز استخدام نیروي انسانی مورد نیاز در 50

ص یصتخبرگزینند  ی خودعنوان محل خدمت انتخابه را ب خراسان رضوياستان بوده و  شهرستان سرخسمتوسطه آنها 

  .یابد می
  

   
با اولویت رتبه بندي ) غیر بومی(رت عدم تکمیل ظرفیت اختصاص یافته به سهمیه هاي بومی از سایر داوطلبان درصو

  .دعوت بعمل خواهد آمد) بر حسب امتیازات بدست آمده در گروه هاي پردازشی مربوطه(
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 ارزیابی مراحل -8

 کتبیآزمون  - 8-1

حوزه اصفهان، اهواز،  8بصورت همزمان در  6/2/92و جمعه مورخ  5/2/92آزمون کتبی در روزهاي پنجشنبه مورخ 

ی، پایه تعیین سطح معلومات عمومهدف از آن بندرعباس، تبریز تهران، شیراز، کرمانشاه و مشهد برگزار خواهد گردید و 

ن مشتمل بر این آزمو .می باشد متقاضیان استخدامشناختی /توانمندیهاي ذهنی استعدادها و سنجش همچنین دانش فنی و

 )1ضریب ( رایانه دانشسواالت عمومی از دروس ادبیات فارسی، زبان و ادبیات انگلیسی و  )1ضریب (سواالت استعداد شغلی 

جهت اطالع از عناوین دروس سواالت  .می باشد )2ضریب ( مورد نیازهاي شغلی  هگرو از هریک او سواالت تخصصی مرتبط ب

  .راهنما مراجعه نمایید 16تخصصی به بخش 
   

 مصاحبه استخدامی - 2- 8

 ارزیابی مرحله آزمون کتبی و پذیرفته شدگان و تجارب کاري سوابق، فعالیتها بررسی ،هدف از این مرحله ارزیابی

 سنجش میزان انطباق شایستگی هاي داوطلبان در بخش دیگر ودر یک بخش  ایشانرتهاي و مها هاها، قابلیت توانمندي

سازمان /یا کارشناسان شرکت مدیران، سرپرستان کنندگان از مصاحبه .باشد می انتخابی آنان شغلیگروه  مندي هاينیاز  با

  .خواهند بود شغلی متقاضی نیرو و همچنین متخصصان ارزیابی شایستگی
  

 فته شدگانپذیر تعیین -9

بخش سواالت استعداد شغلی، سواالت عمومی و سواالت  سههر قبولی براي  نمره حداقل داوطلبانی که موفق به کسب

شغلی  در گروه هریکه و رتبه هاي دشبا شرایط مشابه رقابت با سایر متقاضیان  واجد ورود به گردندآزمون کتبی تخصصی 

متناسب با تعداد نیروي انسانی مورد نیاز داوطلبان حائز رتبه هاي برتر،  و ن گردیدهتعییبا اولویت باالترین امتیاز انتخابی، 

  .به مصاحبه استخدامی دعوت می گردند )13مندرج در بخش (هر یک از گروه هاي شغلی 

ع مشروط به احراز حدنصاب قبولی در مرحله مصاحبه استخدامی، بر اساس جم ،نفرات انتخاب شده در مرحله آزمون کتبی

درصد تاثیر در نمره  40با (استخدامی و مصاحبه  )درصد تاثیر در نمره نهایی 60با (کتبی  امتیازات کسب شده در آزمون

به ترتیب اولویت باالترین امتیاز، در فهرست قبول شدگان ) در صورت داشتن شرایط(امتیازات ویژه  اعمال و )نهایی

  .گیرند می تخصیصی قرار سهمیه

  استخدام مراحل - 10
 )از طریق اینترنت( 15/12/91لغایت  8/12/91تاریخ از ثبت نام  - 1

 )لزومدرصورت ( 22/12/91لغایت  20/12/91از تاریخ  ثبت نام فرم ویرایش - 2

 )از طریق اینترنت( 31/1/92 از تاریخ کتبیکارت ورود به جلسه آزمون  دریافت - 3

  6/2/92 رخمو جمعه یا 5/2/92مورخ  پنجشنبه روز در کتبیآزمون  شرکت در جلسه -4

 )از طریق اینترنت( 1392ماه سال  خرداد نیمه اولطی کتبی آزمون نتایج اعالم  -5

 )از طریق اینترنت( 1392 خرداد دومنیمه دعوتنامه مصاحبه استخدامی  دریافت - 6

  1392و تیر  خرداد طی ماههاي استخدامی هاي مصاحبه و کنترل مدارك -7

  1392 از تیرماه بعد نهاییو اسامی پذیرفته شدگان  نتایجاعالم  - 8
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اخذ  ،استعالم نظر هسته گزینش ،استعالم پیشینه کیفري :شاملپذیرفته شدگان نهایی تشریفات استخدامی انجام  - 9

استعالم و )طب صنعتی(از استخدام  قبلمعاینات پزشکی  ،رك تحصیلیامد  اعتبار  استعالم ،تعهدنامه محضري خدمت

 میپایان خدمت وظیفه عمو/ معافیت کارت اعتبار

  

  .هرگونه تغییر احتمالی در زمانهاي فوق از طریق همین پایگاه اطالع رسانی می گردد: توضیح

  

  :ات مهمتذکر
مشخصات دانش آموختگان ممتاز دانشگاهها می بایست همانند سایر داوطلبان در کلیه داراي داوطلبان واجد شرایط و  - 1

یف پذیرفته شدگان نهایی قرار گیرند از مزایاي ویژه کارکنان چنانچه این داوطلبان در رد. مراحل فراخوان شرکت نمایند

 .گردند مند می بهرهطبق ضوابط مجري در زمان استخدام ممتاز 

می توانند  22/12/91لغایت  20/12/91از تاریخ داوطلبان پس از ثبت نام اولیه و اخذ کد رهگیري صرفاً براي یک بار  - 2

  .تغییري مطلقاً امکانپذیر نمی باشدو پس از آن هیچگونه  ویرایش نموده خود را ینام ثبت اطالعات

چنانچه در هریک از مراحل مشخص شود اطالعات فرم ثبت نام داوطلبان با مشخصات فردي و تحصیلی ایشان مغایرت  - 3

  .ه و مطابق مقررات موضوعه با وي برخورد می گرددحضور داوطلب در مراحل بعدي جلوگیري بعمل آمد دارد از

لذا داوطلبان  .داوطلبان نخواهد داشتانتخابی وزه برگزاري آزمون کتبی هیچ ارتباطی با محل خدمت حانتخاب  -4

مشهد را به عنوان حوزه  و شیراز، کرمانشاهتهران،  بندرعباس، تبریز، ، اهواز،اصفهانشهرهاي   توانند هریک از می

 .آزمون خود انتخاب نمایند

  .توسط سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت انجام می گیرد) یطب صنعت(پیش از استخدام  پزشکی معاینات -5

. آید می عمل به مخدر مواد به اعتیاد عدم آزمایش صنعتی، طب معاینات انجام با همزمان استخدام داوطلبان از - 6

  .شد خواهد متوقف استخدام مراحل بقیه مخدر، مواد به اعتیاد تست قطعی بودن مثبت صورت در

استخدامی تشریفات  کلیه مربوط به هاي تائیدیه وصولکار پذیرفته شدگان نهایی منوط به پذیرش قطعی و شروع ب -7

  .باشد می
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  نحوه ثبت نام - 11
 هرگونه بروز صورت انجام می گردد و در ir.nioc.azmoon://httpپایگاه اینترنتی ثبت نام در آزمون استخدامی از طریق 

 لذا .آمد خواهد عمل به پایگاه همین طریق ازنیز  الزم رسانی اطالع آزمون، برگزاري مراحل به مربوط جزئیات رد تغییر

  .باشند میپیگیري مستمر آخرین اطالعیه هاي صادره از پایگاه مذکور  به ملزم داوطلبان

 از حیث سن، مقطع، گروه شغلی نیازداوطلبان واجد شرایط عمومی استخدام و منطبق با مشخصات نیروي انسانی مورد 

نسبت به  15/12/91لغایت  8/12/91می توانند از تاریخ ... رشته و گرایش تحصیلی، معدل کل فراغت از تحصیل، جنسیت و

  :بدین منظور ضروریست کلیه متقاضیان پس از. ثبت نام خود اقدام نمایند

  با شرایط نیروي انسانی مورد نیازانطباق خود  احراز به منظورمطالعه دقیق دفترچه راهنما و شرایط استخدام  

  مورد نظر خود گروه شغلیقابل انتخاب و انتخاب  گروه هاي شغلیمطالعه شرح وظایف  

  و انتخاب استان مورد نظر خود یانتخاب گروه شغلیمطالعه استانهاي مرتبط با  

  شرکتهاي /ن انتخابی و انتخاب شرکتو استا گروه شغلیمطالعه نقش و وظایف هریک از شرکتهاي تابعه مرتبط با 

 )توضیح داده شده استشغلی در فصول بعدي  هاي گروهو نحوه انتخاب مشخصات (به ترتیب اولویت  موردنظر خود

 طرح سواالت احتمالی از طریق قسمت پاسخگویی به سواالت و دریافت پاسخ با مراجعه به همین قسمت 

 هاي کشور و دانشگاهها و مراکز آموزش عالیشهرستانمدرك تحصیلی، ( عملیات ثبت نام استخراج کدهاي مورد نیاز( 

  جهت افزایش سهولت و سرعت انجام مراحل ورود  )راهنما آخرصفحه ( ثبت نامنویس فرم تقاضا نامه  دستتکمیل

 هنگام ثبت نامبه اطالعات 

 تهیه فایل عکس پرسنلی 

  :مراحل ثبت نام خود را به ترتیب ذیل انجام دهند
  

 د کارت اعتباريخری - 1

پرداخت هزینه ثبت نام داوطلبان استخدام پس از مطالعه کامل راهنماي آزمون و حصول اطمینان از احراز شرایط نسبت به 

  .تهیه کارت اعتباري اقدام نمایند و

  :تذکرات مهم
 .ت می باشدقابل پرداخ) "خرید کارت اعتباري"(صرفاً از مسیر تعیین شده  و )ریال 000/100(هزینه ثبت نام  »

رمز دوم و کد  و )شتاب( "شبکه تبادل اطالعات بین بانکی"بدین منظور دارا بودن کارت اعتباري یکی از بانکهاي عضو  »
CVV2 مربوطه ضروري می باشد. 

 پرداخت مؤید که را انجام شده تراکنش شماره ایران ملی بانک اینترنتی بانکداري سیستم ثبت نام هزینه پرداخت از پس »
 . نماید و در بازگشت به سامانه آزمون، شماره و کلمه عبور مورد نظر نمایش داده خواهد شد  می است اعالم آمیز تموفقی

 برداشت از عدم موجودي، کنترل با مجدد، پرداخت از قبل اشکال، هرگونه بروز شماره تراکنش یا اعالم عدم صورت در »
 .باشد می داوطلبان عهده به تکراري پرداخت اتتبع و مسئولیت. اطمینان حاصل نمایید قبلی اقدام در

بررسی هاي تمام استرداد وجوه پرداختی به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد؛ لذا قبل از هرگونه اقدام به پرداخت وجه  »

 .الزم را به عمل آورید

   



 

 

دکمه  اعالم می نمایند تااین راهنما از مفاد 

بدین ترتیب کلیه متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی ضمن پذیرش تکالیف مندرج در این راهنما مسئولیت تبعات ناشی 

  .دگردوارد می در آزمون استخدامی 
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  شروع ثبت نام

از مفاد  را خود آگاهیمندرج در آن، گزینه  )( با انتخاب داوطلبان

   .گردند بتوانند وارد مرحله بعد و شدهفعال 

بدین ترتیب کلیه متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی ضمن پذیرش تکالیف مندرج در این راهنما مسئولیت تبعات ناشی 

  .از عدم اجراي دقیق مفاد آن را به عهده می گیرند

 کارت اعتباري

در آزمون استخدامی ثبت نام  پرداخت هزینه مربوط به کارت اعتباريشماره و کلمه عبور 

شروع ثبت نام -2
داوطلبان ،در اولین صفحه

فعال  »شروع ثبت نام«

بدین ترتیب کلیه متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی ضمن پذیرش تکالیف مندرج در این راهنما مسئولیت تبعات ناشی 

از عدم اجراي دقیق مفاد آن را به عهده می گیرند

  

کارت اعتباري - 3
شماره و کلمه عبور 



 

 

  :مراحل بارگذاري

I . کلیک روي دکمه"Browse"  

II . انتخاب فایل عکس مورد نظر با رفتن به

محل ذخیره آن از پنجره باز شده و کلیک 

  "Open"گزینه 

III . ارسال عکس«کلیک روي گزینه«  

عکس ارسالی باید طوري : تذکر بسیار مهم
شباهت آن به داوطلب در هر یک از باشد که 
گردد در  احرازوح سادگی و وض بهمراحل 

بدون حق هرگونه غیر اینصورت متقاضی 
  .از ادامه فرآیند حذف می گردداعتراض 
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  تصویر داوطلب
 3*4تصویر اسکن شده یک قطعه عکس 

مشخصات  و jpgفرمت  با

 )Upload(  شودمی.   

جدید عکس اسکن شده الزاماً می بایست 

و با حجاب کامل ) سالجاري

زمینه روشن، تمام رخ، بدون هرگونه 

 تهیه شده گریم رتوش، زیورآالت، آرایش و

مراحل بارگذاري

I

II

محل ذخیره آن از پنجره باز شده و کلیک 

گزینه 

III

تذکر بسیار مهم
باشد که 
مراحل 

غیر اینصورت متقاضی 
اعتراض 

  
  

 فردي

ناً اطالعات و مشخصات فردي عی

براساس مندرجات شناسنامه، کارت 

کارت معافیت یا پایان خدمت 

در قسمت  درج گردیده و

محل سکونت  اطالعات

 هاي برقراري ارتباط با تلفن

همچنین جهت تماسهاي 

  . عالم می گردد

تصویر داوطلب - 4
تصویر اسکن شده یک قطعه عکس 

با متقاضی 6*4 یا

 بارگذاري مورد نیاز

عکس اسکن شده الزاماً می بایست 

سالجاري حداکثر در(

زمینه روشن، تمام رخ، بدون هرگونه  اسالمی،

رتوش، زیورآالت، آرایش و

  .باشد
  

فردي مشخصات -5
اطالعات و مشخصات فردي عی

براساس مندرجات شناسنامه، کارت 

کارت معافیت یا پایان خدمت  و ملی

درج گردیده ووظیفه عمومی 

اطالعاتپایین صفحه 

هاي برقراري ارتباط با تلفنشماره  و

همچنین جهت تماسهاي  ثابت و همراه

عالم می گرددا ضروري
  

  
  
  



 

 

مربوطه  گزینه هاي/هر یک از بندهاي مندرج در این صفحه باشند درصورت تمایل می توانند گزینه

 ورود اطالعاتخواهد بود که نوع و محل  به آن

 ويبمنزله عدم تمایل  ؛در این صفحه اقدام ننماید

در این خصوص  یا ترتیب اثري هیچگونه تغییر

  

 18توضیحات بخش (بهره مندي از مزایاي ویژه ممتازان 

  .مربوطه اطالعات درخواستی را وارد نمایند

صورت بدیهی است تعدیل مدرك تحصیلی کارکنان پیمانی پس از تبدیل وضعیت به رسمی و براساس ضوابط موضوعه 
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 امتیازهاي ویژه

هر یک از بندهاي مندرج در این صفحه باشند درصورت تمایل می توانند گزینه داوطلبانی که مشمول

به آن مربوط مستلزم ورود جزئیات ،مواردانتخاب هریک از . نمایند

  .آنها پس از انتخاب هر گزینه نمایش داده می شود

  

در این صفحه اقدام ننماید هانسبت به اعالم آن باشد لیکن ویژه اتداراي امتیاز

هیچگونه تغییر ، مطلقاًمندي از مزایاي مربوطه بوده و پس از پایان مهلت ویرایش

 .امکان پذیر نخواهد بود

 مشخصات تحصیلی

.ی عیناً براساس مندرجات مدرك تحصیلی معتبر وارد می گردد

بهره مندي از مزایاي ویژه ممتازان  یارسمی متقاضی تعدیل مدرك تحصیلی /پیمانی

مربوطه اطالعات درخواستی را وارد نمایند گزینه) (با انتخاب  مرحلهدر این می بایست 

بدیهی است تعدیل مدرك تحصیلی کارکنان پیمانی پس از تبدیل وضعیت به رسمی و براساس ضوابط موضوعه 

امتیازهاي ویژه - 6
داوطلبانی که مشمول

نمایند )(انتخاب  را

آنها پس از انتخاب هر گزینه نمایش داده می شود

داراي امتیاز یلبداوط چنانچه

مندي از مزایاي مربوطه بوده و پس از پایان مهلت ویرایش بهره  به

امکان پذیر نخواهد بود

مشخصات تحصیلی - 7
ی عیناً براساس مندرجات مدرك تحصیلی معتبر وارد می گرددلصیاطالعات تح

پیمانیکارکنان : تذکر

می بایست ) راهنما

بدیهی است تعدیل مدرك تحصیلی کارکنان پیمانی پس از تبدیل وضعیت به رسمی و براساس ضوابط موضوعه  :تذکر

  .می پذیرد



 

 

درصورت وجود  .دنماینمی انتخاب مورد نظر خود را 

 اولویت بندي خود حسب دلخواه را هشرکتهاي مربوط

گروه یا گروه هاي شغلی قابل انتخاب براي هر داوطلب براساس جنسیت و مدرك تحصیلی آنها از طرف سامانه ثبت نام 

نار کادر چند گزینه اي ک) Drop Down(نمایش داده می شود که براي مشاهده همه آنها می بایست روي دکمه فلش 

ه هاي استان و شرکت محل خدمت سایر گزین

انتخاب  در قسمت پایین صفحه تنیز می بایس

 درصد ایثارگران درصورت وجود سهمیه در گروه شغلی انتخابی

به عنوان استان ام یکی از استانهایی که از جانب سامانه ثبت ن

این دسته از داوطلبان ابتدا در استان ایثارگري خود مورد پردازش قرار گرفته 

  .همانند سایر داوطلبان در استان اصلی انتخابی مورد پردازش قرار می گیرند

شغلی  گروه صرفاًبهره مندي از مزایاي ویژه ممتازان 

  .ه مرحله بعد می روند
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مورد نظر خود را  خدمتمحل  استان سپس گروه شغلیابتدا  ،داوطلبان در این مرحله

شرکتهاي مربوط ضروریست داوطلبان تخابیاستان ان بیش از یک شرکت تابعه در

گروه یا گروه هاي شغلی قابل انتخاب براي هر داوطلب براساس جنسیت و مدرك تحصیلی آنها از طرف سامانه ثبت نام 

نمایش داده می شود که براي مشاهده همه آنها می بایست روي دکمه فلش 

سایر گزین به همین ترتیب. کلیک گردد »انتخابی گروه شغلی« نامبا 

  .دنقابل مشاهده و انتخاب می گرد) صورت وجود بیش از یک مورد

نیز می بایس کتبیدر جلسه آزمون  شرکتهمچنین حوزه مورد نظر جهت 

درصد ایثارگران درصورت وجود سهمیه در گروه شغلی انتخابی 5داوطلبان واجد شرایط و متقاضی بهره مندي از سهمیه 

یکی از استانهایی که از جانب سامانه ثبت ن ،)به شرح فوق( توانند عالوه بر انتخاب استان محل خدمت

این دسته از داوطلبان ابتدا در استان ایثارگري خود مورد پردازش قرار گرفته . گردد را انتخاب نمایند پیشنهاد می

همانند سایر داوطلبان در استان اصلی انتخابی مورد پردازش قرار می گیرند ،صورت عدم قبولی در سهمیه مذکور

بهره مندي از مزایاي ویژه ممتازان  متقاضییا متقاضی تعدیل مدرك تحصیلی رسمی /

ه مرحله بعد می روندبو  می نمایندخود را انتخاب حوزه شرکت در آزمون کتبی 

 گروه شغلی -8

داوطلبان در این مرحله

بیش از یک شرکت تابعه در

  .نمایند

گروه یا گروه هاي شغلی قابل انتخاب براي هر داوطلب براساس جنسیت و مدرك تحصیلی آنها از طرف سامانه ثبت نام 

نمایش داده می شود که براي مشاهده همه آنها می بایست روي دکمه فلش 

)Combo Box ( با

صورت وجود بیش از یک مورددر(

همچنین حوزه مورد نظر جهت در این مرحله 

  .تعیین گردد و

  :تذکرات مهم

I . داوطلبان واجد شرایط و متقاضی بهره مندي از سهمیه

توانند عالوه بر انتخاب استان محل خدمت می

پیشنهاد میایثارگري 

صورت عدم قبولی در سهمیه مذکور  در و

II . یپیمانکارکنان/

حوزه شرکت در آزمون کتبی  و مورد نظر

  

  

  

  

  



 

 

اطالعات مذکور را با دقت  اوطلبان مکلفندد

مورد نظر  اتاصالحانجام نسبت به  »مرحله قبل

رقمی به فرد تخصیص  7 ريکد رهگیفرآیند ثبت نام پایان پذیرفته و 

وضعیت  پیگیريیا  ، بررسیبوده و هرگونه شناسایی

اعالم نتایج تا  یک نسخه از فرم ثبت نام خود را چاپ و

و درصورت احراز عدم انطباق  مسئول صحت اطالعات مندرج در فرم ثبت نام خود می باشد
جهت استیفاي خسارت هزینه هاي  از ادامه فرآیند

 آگاهی کامل کسب پس ازلذا به داوطلبان محترم اکیداً توصیه می شود 

سایر افراد خانواده، و از واگذاري این مهم به 
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د .نمایش داده می شودتوسط داوطلب شده  ثبتاطالعات  در این مرحله کلیه

مرحله قبل«گزینه انتخاب  از طریق مغایرتهر گونه مشاهده  و در صورت

 صدور کد رهگیري

فرآیند ثبت نام پایان پذیرفته و  ،پس از تایید نهایی اطالعات توسط متقاضی

بوده و هرگونه شناسایی داوطلبانشخصه منحصر به فرد م این شماره 

یک نسخه از فرم ثبت نام خود را چاپ وداوطلبان توصیه می گردد لذا  وسیله آن امکان پذیر می باشد؛

  .دننمای نگهداري

مسئول صحت اطالعات مندرج در فرم ثبت نام خود می باشد هر داوطلب
از ادامه فرآیندد متخلف عالوه بر حذف ، فرواقعیت از سوي افراد با اطالعات اعالم شده

لذا به داوطلبان محترم اکیداً توصیه می شود . قرار خواهد گرفت پیگرد قانونی

و از واگذاري این مهم به کنند شخصاً نسبت به ثبت نام خود اقدام  از شرایط و ضوابط استخدام

 .خودداري نمایند جداً ...دوستان، آشنایان، متصدیان کافی نت ها و

 ان گزینه در صورت صحت اطالعات، داوطلب

وارد را انتخاب می نمایند تا 

  

بدین ترتیب کلیه متقاضیان مسئولیت انطباق 

اطالعات اعالم شده با واقعیت را به عهده 

 

 تایید نهایی -9

در این مرحله کلیه

و در صورت نمودهکنترل 

  .نمایند اقدام

صدور کد رهگیري - 10
پس از تایید نهایی اطالعات توسط متقاضی

 .می شود داده

وسیله آن امکان پذیر می باشد؛  به

نگهداري نهایی از آن
  

  

  

  

  

  

هر داوطلب : تذکر بسیار مهم
اطالعات اعالم شده

پیگرد قانونی صرف شده تحت

از شرایط و ضوابط استخدام

دوستان، آشنایان، متصدیان کافی نت ها و

در صورت صحت اطالعات، داوطلب

را انتخاب می نمایند تا » تایید نهایی«

  .دگردنرحله بعد م

  

بدین ترتیب کلیه متقاضیان مسئولیت انطباق 

اطالعات اعالم شده با واقعیت را به عهده 

  .گیرند می
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 شغلو انتخاب  گروه شغلی - 12

 تعریفو  هاي شغلی تدوین گردیده گروهدر قالب  ،شرایط مورد نیاز مشاغل براساسنیاز نیروي انسانی شرکتهاي تابعه 

 می باشندیک رشته تحصیلی  منحصر به ي شغلیگروه هااز  برخی .است بعدي آورده شده بخشمشخصات هریک در  و

  .آورده اندفراهم را  بیشتريرشته هاي  فارغ التحصیالنزمینه حضور  برخی دیگر  و

دریافتی اطالعات  حسب ،هر یک از متقاضیانطی فرآیند ثبت نام و در مرحله انتخاب گروه شغلی، گزینه هاي قابل انتخاب 

  .داده می شود پیشنهاد سامانه ثبت ناماز طرف  راهنما 15الی  13هاي بخش ول اساس جدایشان و برا از

و بازه قابل توجهی از رشته هاي  از مراجع ذیربط اخذ گردیدهشور آمار آموزش عالی ک ترینجدیدمون پیش رو در آز

درصورت عدم وجود عنوان مجاز شناخته شده اند؛ با این حال و تصدي مشاغل مورد نظر دانشگاهی جهت شرکت در آزمون 

 گذرانده شده وي ین حال انطباق کامل دروس تخصصیو درع راهنما 15جداول بخش در  یداوطلبرشته و گرایش تحصیلی 

ن رشته را بعنوان هما تبعات آن، با قبول مسئولیت کامل داوطلب می تواند مندرج،هاي   یکی از رشته تخصصی دروس  با

در روز  داوطلب ضروریست ،درصورت پذیرش در آزمون کتبیلیکن  .و ثبت نام نماید خود انتخاب نمودهمدرك تحصیلی 

را  خود واحدهاي درسی گذرانده شدهکلیه  نمرات ریز گواهی رسمی دانشگاه محل تحصیل مبنی بر استخدامی مصاحبه

 این داوطلبان پردازش نهایی نمرات بدیهی است .داشته باشدهمراه و استعالم مراتب از مراجع ذیربط جهت درج در پرونده 

 آنهاارتباط رشته تحصیلی مبنی بر ملی نفت ایران  کتاداره طرح و برنامه ریزي نیروي انسانی شرتایید  منوط به

 .خواهد بودشغلی انتخابی  گروه  با

  شغلی گروهانتخاب 

 می باشند مورد نظر خود یشغل گروه داوطلبان ملزم به انتخاب. 

   گروه شغلی   درصورت وجود سهمیه در درصد ایثارگران 5داوطلبان واجد شرایط و متقاضی بهره مندي از سهمیه

پیشنهاد  سامانه ثبت ناماز جانب براي آن سهمیه مذکور در نظر گرفته شده و  یی کهاستانهامی بایست یکی از  ابیانتخ

 .می گردد را انتخاب نمایند

  شرکت  چندشامل  ی ويانتخاب استاندر یک استان خواهد بود و چنانچه و  گروه شغلییک صرفاً انتخاب هر داوطلب

 .اولویت بندي تمام شرکتهاي مربوطه می باشند تابعه گردد داوطلبان ملزم به

  ،بطور مثال  .سهمیه هاي استخدامی، خواهد بودگروه شغلی و استان محل خدمت انتخابی و مبناي پردازش نتایج آزمون

 ند رتبه و وضعیت قبولییاستان مختلف انتخاب نما 2را در  گروه شغلییک حصیلی مشابه تبا مدارك داوطلب  2چنانچه 

 .در پردازشهاي کامالً مجزا تعیین می گردد و بدون ارتباط با یکدیگرآنها  نهایی

  داوطلبان در صورت تمایل  ،بوطهمر هايشرکتاولویت بندي و محل خدمت استان  و شغلی گروهپس از انتخاب الزامی

 .را فعال نمایید در صورت عدم قبولی در انتخاب خودشرکت ملی نفت ایران  توسط محل خدمت گزینه تعییند نتوان می

  گزینه  چند استان تامین نگردد از داوطلبان همان گروه شغلی که/در یک گروه شغلی نیاز نیروي انسانی در یکچنانچه

را انتخاب نموده اند براساس رتبه کسب شده به تعداد مورد نیاز دعوت  تعیین محل خدمت توسط شرکت ملی نفت ایران

  .به مصاحبه خواهند شد
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  انتخاب گروه شغلیجهت  یه هاي مهمتوص

  

  فرصت یا ) بخش سیزدهم(مندرج در برابر عنوان هر یک از مدارك تحصیلی مورد نیاز  گروه هاي شغلیبراساس

فرصتهاي شغلی ارائه شده را از حیث شرح وظایف، استان یا استانهاي محل خدمت، شرکت یا شرکتهاي تابعه متقاضی 

 .مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار داده و مطابق شرایط خود به انتخاب بپردازید نیرو و تعداد مورد نیاز هریک

  انتخاب مورد نظر را  گروه شغلیبا توجه به شرایط خود  سپس مورد نیاز را مطالعه وشغلی  تعاریف گروههايابتدا

 .نمایید

  ط خانوادگی شرایصله آن از محل زندگی مورد نظر را نیاز دارند بررسی و براساس فا گروه شغلیاستان یا استانهایی که

 .در این مورد تصمیم گیري نمایید و سایر متغیرهاي مربوطه

  درصورت انتخاب استان، توانمندیهاي خود را در مقایسه با نیازمندیهاي شرکت یا شرکتهاي تابعه متقاضی جذب نیرو

شرکتهاي مذکور ذیل عناوین آنها در مشخصات کلی و خالصه نقش و اهداف (در آن استان مورد بررسی قراردهید 

شانزدهم آورده شده لیکن جهت مطالعه کامل و جامع ضروریست به آدرس پایگاه اینترنتی هریک مراجعه  بخش

 .)نمایید

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  حق انتقال یا جابجایی ،براساس مقررات صنعت نفت، کارکنان جدیداالستخدام ضمن سپردن تعهدنامه محضري

 .از محل خدمتی که براي آن جذب شده اند را نخواهند داشت

می، فرآیند پردازش نمرات آزمون براساس گروه شغلی و استان محل خدمت انتخابی داوطلب گرا :تذکر بسیار مهم

در این رابطه هرگونه تغییر و جابجایی در گروه شغلی و استان پس از پایان مهلت ویرایش اطالعات . شما می باشد

لذا ضروریست . ت خواهد بودبه هیچ عنوان امکان پذیر نبوده و این انتخاب تا انتهاي فرآیند استخدام ثاب) 22/12/91(

 .در انتخاب گروه شغلی و استان محل خدمت دقت کافی را مبذول نمایید
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 مشخصات گروه هاي شغلیو  تعاریف - 13
ت احراز شرایط و تمایل به بهره مندي از درصوراین دسته از داوطلبان  :درصدي ایثارگران 5مشمول سهمیه قابل توجه متقاضیان 

 عدم درصورت است بدیهی .مشخص گردیده اند را انتخاب نمایند(*) می بایست یکی از گروه هاي شغلی که با عالمت  سهمیه مذکور
نگرفته و  به ایشان تعلق ایثارگران سهمیه ذیربط، متقاضیان سوي از نام ثبت انجام و گروه هاي شغلی هریک از  در سهمیه وجود

سایر داوطلبان نیز در صورت احراز شرایط می توانند  .قلمداد می گرددغیر ایثارگر متقاضی در صورت احراز شرایط به عنوان داوطلب 
  .را انتخاب و ثبت نام نمایند) اعم از ستاره دار یا غیر از آن(هریک از استانهاي مورد نیاز گروه شغلی انتخابی خود 

   مهندس حفاري نفت
 بانک به مربوط فعالیتهاي تعمیراتی، و جدید چاههاي حفاري اجراي و ریزي برنامه و برتدوین نظارت و کنترل و ایتهد

  گاز و نفت زیرزمینی مخازن و چاهها فنی اطالعاتی
  نام شرکت  تعداد مورد نیاز  استان محل خدمت  جنسیت  رشته هاي تحصیلی  مقاطع تحصیلی

  کارشناسی
  کارشناسی ارشد

  دکترا

  هندسی نفتم
  مهندسی شیمی

  مرد

 2 ایالم
  شرکت نفت مناطق مرکزي

 2 خراسان رضوي

  شرکت ملی حفاري *  2  خوزستان

 *  2 فارس
 شرکت نفت مناطق مرکزي

  2  کرمانشاه

  شرکت نفت خزر  1  مازندران

   11  کل تعداد مورد نیاز

  حفاري عملیات
 سرپرستی نیاز صورت در و مربوطه فعالیتهاي انجام جهت ریزي برنامه و حفاري ختلفم تجهیزات و دستگاهها انواع با کار

 و گیري مغزه عملیات انجام بر نظارت حفاري، هاي لوله نصب بر نظارت و مراحل انجام دکل، انتقال و  نقل و آوري جمع عملیات
  چاه اسیدکاري

  استان محل خدمت  جنسیت  رشته هاي تحصیلی  مقاطع تحصیلی
  د مورد نیازتعدا

  نام شرکت
  کارشناسی  کاردانی

  کاردانی
  کارشناسی

  مهندسی نفت
  مهندسی شیمی

 خوزستان  مرد
 شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب -  7

  شرکت ملی حفاري  *  144 *  133

    144  140  کل تعداد مورد نیاز

  حفاري سیاالت عملیات
 حفاري، گل و نمودارگیري به مربوط فعالیتهاي انجام جهت ریزي برنامه و حفاري مختلف تجهیزات و دستگاهها  کارباانواع

  گاز و نفت اکتشاف طول در آزمایش جهت نفت هاي نمونه انتقال و یافتن

  جنسیت  رشته هاي تحصیلی  مقاطع تحصیلی
استان محل 

  خدمت

  تعداد مورد نیاز
  نام شرکت

  کارشناسی  کاردانی

  کاردانی
  کارشناسی

  مهندسی نفت
  مهندسی شیمی

  شرکت ملی حفاري *  31 *  45 خوزستان  مرد

    31  45  کل تعداد مورد نیاز

  گل حفاري از اطالع کسب کارشناس
 خصوصیات تعیین ازچاه، نمودارگیري حفاري، هاي کنده بررسی قبیل از وحفاري شناسی زمین مهندسی خدمات انجام

 از جلوگیري مته، نوع انتخاب درخصوص پیشنهاد ارائه دروکربوري،هی گازهاي آشکارسازي حفاري، گل وهیدرولیکی شیمیایی
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 وتعبیر وثبت روزانه گزارشات ارائه نمودارگیري، دستگاه نمودارهاي و ها داده باکمک پرفشار نقاط تعیین حفاري، گل روي هرز

  متقاضی واحد به ارسال چاه ینهای گزارش تهیه و شناسی زمین هاي کنده ارسال و بندي بسته نمودارگیري، هاي داده وتفسیر

  نام شرکت  تعداد مورد نیاز  استان محل خدمت  جنسیت  رشته هاي تحصیلی  مقاطع تحصیلی

  کارشناسی
  کارشناسی ارشد

  دکترا

  مهندسی نفت
  زمین شناسی

  ژئوفیزیک
  مرد

 شرکت ملی حفاري 3 خوزستان

  شرکت نفت خزر  1 مازندران

   4  کل تعداد مورد نیاز

 و بهره برداري نفتمهندس مخازن 

 نظارت گاز، و نفت تولید مدت کوتاه و مدت بلند برنامه تهیه گاز، و نفت زیرزمینی منابع مطالعات بر نظارت و کنترل و هدایت
 از تولید موانع نمودن برطرف جهت نظارت و هدایت تعمیراتی، و جدید چاههاي حفاري اجراي و ریزي برنامه و تدوین بر

  .تولید هاي برنامه تحقق جهت در گاز و نفت چاههاي
  نام شرکت  تعداد مورد نیاز  استان محل خدمت  جنسیت  رشته هاي تحصیلی  مقاطع تحصیلی

  کارشناسی
  کارشناسی ارشد

  دکترا

  مهندسی نفت
  مهندسی شیمی

  مرد

  شرکت نفت مناطق مرکزي 2 ایالم

 خوزستان
 شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 4

  شرکت ملی حفاري *  2

 2 فارس
 شرکت نفت مناطق مرکزي

  1  کرمانشاه

   11  کل تعداد مورد نیاز

  گاز و نفت بهره برداري عملیات
 تجهیزات و گرمایی مبدلهاي تبخیر، دستگاههاي کمپرسورها، قبیل از برداري بهره تجهیزات و سیستمها با کارکردن و کنترل

 ابزارهاي جداري، لوله ها، لوله جابجایی یا برداري بهره حال در چاههاي زا نفت جریان افزاینده تجهیزات تصدي سردکننده،
 و سرپرستی لزوم صورت در و چاه آزمایش و اسید عملیات انجام قوي، فشار پمپهاي با کار چاهها، درون از موانع و دیگر

  عملیات و تولید کارگران فعالیتهاي سازي هماهنگ

  استان محل خدمت  جنسیت  رشته هاي تحصیلی  مقاطع تحصیلی
  تعداد مورد نیاز

  نام شرکت
  کارشناسی  کاردانی

  کاردانی
  کارشناسی

  

  مهندسی نفت
  شیمیمهندسی 

  مهندسی مکانیک
  مرد

 *  10 *  30 ایالم

 -  *  9 بوشهر شرکت نفت مناطق مرکزي

 -  *  119 خراسان رضوي

 خوزستان

 وبشرکت ملی مناطق نفتخیز جن *  42 *  136

 شرکت ملی حفاري 19 4

 شرکت نفت و گاز اروندان 8 21

 1 *  21 فارس

 -  *  6 قم شرکت نفت مناطق مرکزي

 2 *  7 کرمانشاه

 شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب -  *  65 کهگیلویه و بویراحمد

 2 *  5 لرستان
  شرکت نفت مناطق مرکزي

 هرمزگان
4 - 

  شرکت نفت فالت قاره 5 *  16

    89  443  کل تعداد مورد نیاز
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  مهندس شیمی
 سرمایه هاي هزینه تقلیل و آزمایشات و فرآیندها ، تاسیسات عملکرد تحلیل و تجزیه و بررسی ریزي، برنامه مسئولیت

 استانداردهاي کلیه گرفتن نظر در با مطالعاتی هاي برنامه اجراي و تنظیم و تهیه بر نظارت و سرپرستی ، عملیاتی و گذاري

  تاسیسات و ها تلمبه و اصلی لوله خطوط طراحی و برداري بهره میادین توسعه اولیه طراحی ، محیطی زیست و ایمنی

  نام شرکت  تعداد مورد نیاز  استان محل خدمت  جنسیت  رشته هاي تحصیلی  مقاطع تحصیلی

  کارشناسی
  کارشناسی ارشد

  دکترا
  مرد  شیمیمهندسی 

 شرکت نفت و گاز اروندان 2 انخوزست

 1 فارس
 شرکت نفت مناطق مرکزي

 1 کرمانشاه

    4  کل تعداد مورد نیاز

  کارشناس شیمی
  محصوالت و کاالها توسعه یا فرایند کنترل کیفیت، سنجش براي شیمیایی آزمایشات یا و وکیفی کمی هاي تحلیل انجام

  نام شرکت  تعداد مورد نیاز  ن محل خدمتاستا  جنسیت  رشته هاي تحصیلی  مقاطع تحصیلی

  کارشناسی
  کارشناسی ارشد

  دکترا
  مهندسی شیمی

 شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 1 خوزستان  زن/ مرد 

 شرکت ملی حفاري  1 خوزستان  مرد

   2  کل تعداد مورد نیاز

  نفت و شیمی آزمایشگاه عملیات
 فیزیکی مشخصات تعیین و نفت کشف جهت نفتی محصوالت یا خام تنف ، شناسی زمین هاي نمونه تحلیل و آزمایشات انجام

  الزم استانداردهاي از اطمینان منظور به آن شیمیایی و

  استان محل خدمت  جنسیت  رشته هاي تحصیلی  مقاطع تحصیلی
  تعداد مورد نیاز

  نام شرکت
  کارشناسی  کاردانی

  کاردانی
  ارشناسی ک

  شیمی
  شیمیمهندسی 

  مرد

 رکت نفت مناطق مرکزيش 2 -  ایالم

 شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب  -  *  24 خوزستان

 -  2 فارس

 -  1 قم شرکت نفت مناطق مرکزي

 1 -  هرمزگان

    3  27  کل تعداد مورد نیاز

 مهندس بازرسی و حفاظت فنی

 بر آزمایشات انجام آنها، کاربردهاي شناخت فنی، مشخصات و کیفیت نظر از مختلف وتجهیزات آالت ماشین و مواد ارزیابی

  عیوب تعیین جهت تجهیزات و کاال روي

  نام شرکت  تعداد مورد نیاز  استان محل خدمت  جنسیت  رشته هاي تحصیلی  مقاطع تحصیلی

  کارشناسی
  کارشناسی ارشد

  دکترا

  مهندسی ایمنی
  مهندسی مواد

  مرد

 خوزستان
 شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 2
 فاريشرکت ملی ح 2

 1  فارس
 شرکت نفت مناطق مرکزي

 1  قم

  شرکت نفت فالت قاره 2 هرمزگان

   8  کل تعداد مورد نیاز
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 کارشناس ایمنی

 شروع مجوزهاي تایید کاري، هاي محیط در مربوطه عملیات هدایت و حوادث از پیشگیري و ایمنی زمینه در مطالعه و بررسی

 تهیه و ها سوزي آتش و حوادث محل در فوري حضور کار، محیط بودن ایمن از اطمینان ولحص جهت تاسیسات از بازدید کار،

 آنها، رفع جهت در اقدام و  خطرساز عوامل و مشکالت شناسایی خسارت، میزان تعیین و حادثه علل از کارشناسی گزارش

  نشانی آتش وسایل و دستگاهها کیفیت و نوع در هماهنگی ایجاد و فنی نظر اظهار و بررسی

  نام شرکت  تعداد مورد نیاز  استان محل خدمت  جنسیت  رشته هاي تحصیلی  مقاطع تحصیلی

  کارشناسی
  کارشناسی ارشد

  دکترا

  مهندسی ایمنی
  ایمنی صنعتی

  ایمنی صنعتی –صنایع 
  مرد

 2 فارس
 شرکت نفت مناطق مرکزي

 1 کرمانشاه

 بشرکت ملی مناطق نفتخیز جنو 2 کهگیلویه و بویراحمد

   5  کل تعداد مورد نیاز

 عملیات ایمنی و آتش نشانی

 براي تجهیزات و ازساختمانها بازدید نجات، عملیات اجراي و آنها نجات و افراد مال و جان از محافظت حریق، اطفا، و کنترل

  نشانی آتش عملیات و نیروها سرپرستی لزوم صورت در و موقعیت آن به مربوط قوانین اجراي و خطر مناطق کردن مشخص

  استان محل خدمت  جنسیت  رشته هاي تحصیلی  مقاطع تحصیلی
  تعداد مورد نیاز

  نام شرکت
  کارشناسی  کاردانی

  کاردانی
  کارشناسی

  آتش نشانی
  ایمنی صنعتی

  مرد

 -  *  28 ایالم

 شرکت نفت مناطق مرکزي

 2 *  13 بوشهر

 -  4 خراسان رضوي

 2 *  28 فارس

 -  5 اهکرمانش

 شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب -  7 کهگیلویه و بویراحمد

 -  6 لرستان
 شرکت نفت مناطق مرکزي

 هرمزگان
1  - 

  شرکت نفت فالت قاره 3 3

    7  95  کل تعداد مورد نیاز

  مهندس مکانیک
 نصب، بر نظارت مکانیکی، آالت ماشین سایر و موتورآالت ابزارآالت، کشی نقشه و طراحی در مهندسی هاي فعالیت انجام

  ..... و بخار و آب گاز، مرکزي، حرارت هاي سیستم به مربوط آالت ماشین نگهداري و تعمیر اندازي، راه

  نام شرکت  تعداد مورد نیاز  استان محل خدمت  جنسیت  رشته هاي تحصیلی  مقاطع تحصیلی

  کارشناسی
  کارشناسی ارشد

  دکترا
  مرد  مکانیکمهندسی 

 شرکت نفت مناطق مرکزي *  12 ایالم

 خوزستان
 شرکت ملی حفاري  *  84

 شرکت نفت و گاز اروندان  6

 *  4 فارس
 شرکت نفت مناطق مرکزي

 1 کرمانشاه

 شرکت نفت خزر 1 مازندران

 شرکت نفت مناطق مرکزي 1 هرمزگان

   109  کل تعداد مورد نیاز
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  یساتتعمیرات عمومی تاس تکنسین
 نیاز درصورت و نیاز مورد ابزار تهیه قطعات، تعویض شامل برداري بهره تجهیزات و دستگاهها آالت، ماشین نگهداري و تعمیر

  تعمیرکنندگان و نصابها مکانیکها، فعالیتهاي کردن هماهنگ و سرپرستی

مقاطع 

  تحصیلی
  استان محل خدمت  جنسیت  رشته هاي تحصیلی

  تعداد مورد نیاز
  نام شرکت

  کارشناسی  کاردانی

  کاردانی
  کارشناسی 

  مرد  مکانیکمهندسی 

 شرکت نفت مناطق مرکزي 1 2 ایالم

 خوزستان
 شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب  -  1
 شرکت ملی حفاري  -  1

 1 -  فارس
 شرکت نفت مناطق مرکزي

 -  1 قم

    2  5  کل تعداد مورد نیاز

  تکنسین مکانیک
 تعمیر و سرویس نصب، صنعتی، فرآورش و تولید تجهیزات و دستگاهها آالت، ماشین از نگهداري یا تنظیم نصب،  تعمیر،

  غیرصنعتی و صنعتی تأسیسات در مطبوع تهویه و گرمایشی سیستمهاي

  استان محل خدمت  جنسیت  رشته هاي تحصیلی  مقاطع تحصیلی
  تعداد مورد نیاز

  نام شرکت
  کارشناسی  کاردانی

  نیکاردا
  کارشناسی

  مرد  مهندسی مکانیک

 *  16 *  15 ایالم

 -   1 بوشهر شرکت نفت مناطق مرکزي

 -  2 خراسان رضوي

 خوزستان

 شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب *  24  *  46
 شرکت ملی حفاري -  2
 شرکت نفت و گاز اروندان -  2

 1 *  7 فارس
 شرکت نفت مناطق مرکزي

 -   3 قم

 شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 1 2 کهگیلویه و بویراحمد

 شرکت نفت مناطق مرکزي -  1 هرمزگان

    42  81  کل تعداد مورد نیاز

  تکنسین ساخت و تولید
 و ها نگهدارنده گاهها، تکیه کشی، لوله سیستمهاي و لوله خطوط نگهداري و تعمیر نصب، مونتاژ، ساخت، استقرار در شرکت

 جوشکاران، شامل لوله خطوط نصب و تعمیرات محل در موجود نیروهاي با هماهنگی و همکاري مربوطه، هیزاتتج

  ساختمانی سیار آالت ماشین رانندگان و بندها طناب

  استان محل خدمت  جنسیت  رشته هاي تحصیلی  مقاطع تحصیلی
  تعداد مورد نیاز

  نام شرکت
  کارشناسی  کاردانی

  کاردانی
  کارشناسی

  مرد  مهندسی مکانیک

 1 1 ایالم
 شرکت نفت مناطق مرکزي

 -  1 خراسان رضوي

 خوزستان
 شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 5 *  8

 شرکت نفت و گاز اروندان -  3

 شرکت نفت مناطق مرکزي 1 *  6 فارس

 شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب -  6 کهگیلویه و بویراحمد

    7  25  نیازکل تعداد مورد 
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 نقل و حمل عملیات

 انجام یا دهی  سرویس رسانی، سوخت مسافر، یا مواد تجهیزات، جابجایی و انتقال به مربوط فعالیتهاي هماهنگی و ریزي برنامه

  اضطراري تعمیرات

  استان محل خدمت  جنسیت  رشته هاي تحصیلی  مقاطع تحصیلی
  تعداد مورد نیاز

  نام شرکت
  کارشناسی  کاردانی

  کاردانی
  کارشناسی

  مرد  مهندسی مکانیک

 شرکت نفت مناطق مرکزي 1 -  ایالم

 خوزستان
 شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب - 2

 شرکت ملی حفاري *  11 - 

 1 1 فارس
 شرکت نفت مناطق مرکزي

 -  1 قم

    13  4  کل تعداد مورد نیاز

  )مکانیک(مراقب نیروگاه 
  آب تصفیه هاي دستگاه و ها توربین و بخار موتورهاي ، ژنراتورها ، بخار دیگهاي ، ثابت وتورهايم با کار و اندازي راه

  استان محل خدمت  جنسیت  رشته هاي تحصیلی  مقاطع تحصیلی
  تعداد مورد نیاز

  نام شرکت
  کارشناسی  کاردانی

  کاردانی
  کارشناسی

 نشرکت نفت و گاز اروندا 2 4 خوزستان  مرد  مهندسی مکانیک

    2  4  کل تعداد مورد نیاز

 ابزاردقیق و مخابرات الکترونیک، برق مهندس

 قبیل از گاز و نفت صنایع در مخابرات و ابزاردقیق الکترونیکی، سیستمهاي نگهداري و مدیریت نظارت، برداري، بهره طراحی،

  .... و مخابراتی-الکترونیکی سیستمهاي ابزاردقیق، تعمیرات و نگهداري

  نام شرکت  تعداد مورد نیاز  استان محل خدمت  جنسیت  رشته هاي تحصیلی  لیمقاطع تحصی

  کارشناسی
  کارشناسی ارشد

  دکترا
  مرد  برقمهندسی 

 شرکت نفت مناطق مرکزي *  9 ایالم

 خوزستان
 شرکت ملی حفاري *  17

 شرکت نفت و گاز اروندان 5

 4 فارس
 شرکت نفت مناطق مرکزي

 1 قم

   36  مورد نیاز کل تعداد

  مهندس برق قدرت
 برق تعمیرات و نگهداري قبیل از گاز و نفت صنایع در برقی سیستمهاي نگهداري و مدیریت نظارت، برداري، بهره طراحی،

  .... و حفاري دستگاههاي
  نام شرکت  تعداد مورد نیاز  استان محل خدمت  جنسیت  رشته هاي تحصیلی  مقاطع تحصیلی

  کارشناسی
  رشدکارشناسی ا
  دکترا

 شرکت ملی حفاري *  51 خوزستان  مرد  برقمهندسی 

   4  کل تعداد مورد نیاز
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  ، ابزاردقیق و مخابراتالکترونیک  برق تکنسین
 تعمیر وتجهیزات، آالت ماشین روي بر شده نصب مخابراتی و ابزاردقیق برقی، وسایل و دستگاهها یابی وعیب بررسی

 عملکرد کردن میزان و هماهنگ دستگاهها، وکالیبراسیون ودقت صحت آزمایش ا،دستگاهه نصب معیوب، قطعات وتعویض
  عملیاتی نیازهاي مبناي بر دستگاهها و سیستمها

  استان محل خدمت  جنسیت  رشته هاي تحصیلی  مقاطع تحصیلی
  تعداد مورد نیاز

  نام شرکت
  کارشناسی  کاردانی

  کاردانی
  کارشناسی

  مرد  مهندسی برق

 *  13 *  8 ایالم
 شرکت نفت مناطق مرکزي

 -  2 خراسان رضوي

 خوزستان
 شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب *  18 *  35

 شرکت نفت و گاز اروندان -  5

 -  2 فارس
 شرکت نفت مناطق مرکزي

 -  1 قم

 شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب  *  6 *  7 کهگیلویه و بویراحمد

 ت نفت مناطق مرکزيشرک -  4 هرمزگان

    37  64  کل تعداد مورد نیاز

  تکنسین برق قدرت
 میزان و معیوب هماهنگ قطعات وتعویض دستگاههاي مربوطه و تعمیر یابی تجهیزات برق فشار قوي، نصب وعیب بررسی
  عملیاتی نیازهاي مبناي بر دستگاهها و سیستمها عملکرد کردن

  تان محل خدمتاس  جنسیت  رشته هاي تحصیلی  مقاطع تحصیلی
  تعداد مورد نیاز

  نام شرکت
  کارشناسی  کاردانی

  کاردانی
  کارشناسی

  مرد  مهندسی برق

 *  7 4 ایالم
 شرکت نفت مناطق مرکزي

 -  2 خراسان رضوي

 خوزستان
 شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب *  11 *  27

 شرکت نفت و گاز اروندان -  12

 -  1 فارس
 ناطق مرکزيشرکت نفت م

 -  2 قم

 شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب  3 4 کهگیلویه و بویراحمد

    21  52  کل تعداد مورد نیاز

  )برق( نیروگاه مراقب
  آب تصفیه هاي دستگاه و ها توربین و بخار موتورهاي ، ژنراتورها ، بخار دیگهاي ، ثابت موتورهاي با کار و اندازي راه

  استان محل خدمت  جنسیت  ي تحصیلیرشته ها  مقاطع تحصیلی
  تعداد مورد نیاز

  نام شرکت
  کارشناسی  کاردانی

  کاردانی
  کارشناسی

 شرکت نفت و گاز اروندان 1 5 خوزستان  مرد  مهندسی برق

    1  5  کل تعداد مورد نیاز

  راه اندازي و پشتیبانی شبکه کامپیوتر مهندس
  مربوطه تجهیزات و محلی و داخلی اي رایانه هاي شبکه پشتیبانی و اندازي راه و نصب توسعه، و طراحی

  نام شرکت  تعداد مورد نیاز  استان محل خدمت  جنسیت  رشته هاي تحصیلی  مقاطع تحصیلی
  کارشناسی

  کارشناسی ارشد
  دکترا

  مهندسی کامپیوتر
  فنآوري اطالعات

 شرکت نفت مناطق مرکزي 3 ایالم  مرد

  3  کل تعداد مورد نیاز
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  يکامپیوترسیستم هاي ی پشتیبان مهندس
 تحلیل و نیاز مورد مختلف افزارهاي نرم طراحی مربوطه، تجهیزات و ها رایانه پشتیبانی و اندازي راه و نصب توسعه، و طراحی

  کامپیوتري هاي سیستم

  نام شرکت  تعداد مورد نیاز  استان محل خدمت  جنسیت  رشته هاي تحصیلی  مقاطع تحصیلی

  کارشناسی
  کارشناسی ارشد

  کتراد

  مهندسی کامپیوتر
  فنآوري اطالعات

  مرد

 3 ایالم
 شرکت نفت مناطق مرکزي

  1  فارس

  شرکت نفت خزر  1  مازندران

 شرکت نفت مناطق مرکزي  1  هرمزگان

  6  کل تعداد مورد نیاز

  ساختمان و راه مهندس
 طرحها اجرائی عملیات به مربوط فعالیتهاي انجام و دریایی و خشکی هاي سازه نگهداري و ساخت بر نظارت و طراحی ریزي، برنامه

 انجام و پروژه نیاز شرح مطالعه پروژه، یا طرح انجام ریزي برنامه و سازماندهی در همکاري اي، توسعه و احداثی بزرگ هاي پروژه و

  فنی رشاتگزا تهیه و ساختمان و مهندسی اصول با مطابق نصب و ساختمان عملیات بر نظارت الزم، هاي هماهنگی

  نام شرکت  تعداد مورد نیاز  استان محل خدمت  جنسیت  رشته هاي تحصیلی  مقاطع تحصیلی

  کارشناسی
  کارشناسی ارشد

  دکترا
  مرد  عمرانمهندسی 

 شرکت نفت مناطق مرکزي 2 ایالم

 شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب *  17 خوزستان

 شرکت نفت خزر 1 مازندران

   20  کل تعداد مورد نیاز

  برداري نقشه کارشناس
 تحصیل وعرضی، طولی پروفایلهاي توپوگرافی، هاي نقشه تهیه فتوگرامتري، و کارتوگرافی برداري، نقشه عملیات انجام

  جاده و لوله خطوط مسیرهاي دقیق متراژ و مختلف نقاط ارتفاع و مختصات تعیین حقوقی، و اراضی

  نام شرکت  تعداد مورد نیاز  ل خدمتاستان مح  جنسیت  رشته هاي تحصیلی  مقاطع تحصیلی
  کارشناسی

  کارشناسی ارشد
  دکترا

  نقشه برداري
  نقشه برداري –عمران 

 شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 4 خوزستان  مرد

   4  کل تعداد مورد نیاز

  ساختمان نگهداشت و تعمیرات تکنسین
 ساختمان، اموال حفظ و کنترل نواقص، تعمیرات ،وسایل و ساختمان تنظیفات قبیل از فعالیتهایی هماهنگی و ریزي برنامه

  سبز فضاي توسعه و حفظ

  استان محل خدمت  جنسیت  رشته هاي تحصیلی  مقاطع تحصیلی
  تعداد مورد نیاز

  نام شرکت
  کارشناسی  کاردانی

  کاردانی
  کارشناسی

  مرد  مهندسی عمران
 3 -  ایالم

 شرکت نفت مناطق مرکزي

 -  4 فارس

    3  4  د نیازکل تعداد مور
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  کارشناس امور حقوقی و قراردادها
 هدایت مدارك، و اسناد آوري جمع حقوقی، جریانات سایر و اراضی مدنی، هاي دادخواهی در نمایندگی گرفتن عهده به

 اخذ قراردادها، تفسیر و تعبیر و قرارداد دوم طرف با مذاکره و قراردادها نویس پیش تهیه قانونی، معامالت در مراجعین

  الزم قانونی مجوزهاي

  نام شرکت  تعداد مورد نیاز  استان محل خدمت  جنسیت  رشته هاي تحصیلی  مقاطع تحصیلی
  کارشناسی

  کارشناسی ارشد
  دکترا

 شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 2 خوزستان  زن/  مرد  حقوق

   2  کل تعداد مورد نیاز

 کارشناس حسابداري و مالی

 ثبت  سیستم پیشنهاد یا استقرار مالی،  وضعیت صورت تهیه مشاوره، ارائه سابداري،ح اسناد تفسیر و تحلیل بررسی،

 و مالی تحلیل و تجزیه طرحها، هاي هزینه کنترل ، نیاز مورد بودجه برآورد اي، بودجه یا مالی هاي داده سایر یا ها هزینه

 بودجه نظر از عملیاتی ساالنه هاي برنامه از شگزار تنظیم و گوناگون عملیات و خدمات نرخ بینی پیش ، ها پروژه اقتصادي

  شده تمام هزینه و درآمدها جاري،

  نام شرکت  تعداد مورد نیاز  استان محل خدمت  جنسیت  رشته هاي تحصیلی  مقاطع تحصیلی

  کارشناسی
  کارشناسی ارشد

  دکترا

  حسابداري
  علوم اقتصادي
  مدیریت مالی

  صنایعمهندسی 

  زن/ مرد 
 ناطق نفتخیز جنوبشرکت ملی م 1 خوزستان

  شرکت نفت فالت قاره 1  هرمزگان

  مرد

 1 ایالم

 شرکت نفت مناطق مرکزي

 1 بوشهر

 1 خراسان رضوي

 1 فارس

 1  کرمانشاه

    7  کل تعداد مورد نیاز

  صنایع مهندس
 تعمیرات ریزي برنامه صنعتی، لیدتو فرایندهاي مدیریت براي یکپارچه هاي سیستم ارزیابی و آزمایش  توسعه، طراحی،

  .... و ها پروژه کنترل و ریزي برنامه اي، دوره

  نام شرکت  تعداد مورد نیاز  استان محل خدمت  جنسیت  رشته هاي تحصیلی  مقاطع تحصیلی

  کارشناسی
  کارشناسی ارشد

  دکترا
  صنایعمهندسی 

 شرکت ملی حفاري 2 خوزستان  زن/ مرد 

  مرد

 2 ایالم

 ق مرکزيشرکت نفت مناط
 1 فارس

 1 قم

 1 کرمانشاه

   7  کل تعداد مورد نیاز
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  ساختار مهندسی و سازماندهی کارشناس
 سازمان تعریف و بینی پیش جهت مطالعاتی طرحهاي اجراي و تهیه مشاغل، ارزیابی و بندي طبقه تحلیل و تجزیه بررسی،

  شده تعریف اهداف اساس بر نیاز مورد

  نام شرکت  تعداد مورد نیاز  استان محل خدمت  جنسیت  رشته هاي تحصیلی  یلیمقاطع تحص

  کارشناسی
  کارشناسی ارشد

  دکترا

  صنایعمهندسی 
  مدیریت

  مرد

 شرکت نفت مناطق مرکزي 1 خراسان رضوي

 شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 3 خوزستان

 1 فارس
 شرکت نفت مناطق مرکزي

 1 کرمانشاه

 شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 1 و بویراحمد کهگیلویه

   7  کل تعداد مورد نیاز

  توسعه و آموزش کارشناس
 ارزیابی مختلف، آموزشی هاي دوره ریزي برنامه کارکنان، آموزشی نیازسنجی مشاغل، آموزشی استانداردهاي تعیین

 بر نظارت مختلف، آموزشی هاي مینهز در مدرسان و اساتید تأمین جهت الزم هاي هماهنگی انجام آموزشی، مؤسسات

  برگزارشده هاي دوره اثربخشی کنترل و ها دوره برگزاري

  نام شرکت  تعداد مورد نیاز  استان محل خدمت  جنسیت  رشته هاي تحصیلی  مقاطع تحصیلی

  کارشناسی
  کارشناسی ارشد

  دکترا

  علوم تربیتی
  مدیریت

  مهندسی صنایع
  مرد

  نعت نفتسازمان بهداشت و درمان ص 1 اصفهان
 شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 4 خوزستان

 شرکت نفت مناطق مرکزي 1 قم

   6  کل تعداد مورد نیاز

  انسانی منابع کارشناس
 نیاز تعیین انسانی، نیروي تراز تهیه قبیل از انسانی نیروي به مربوط مختلف هاي زمینه در فعالیت انجام و مطالعه بررسی،

 و جانشینی ریزي برنامه کارکنان، عملکرد ارزیابی انتصابات، ریزي برنامه شغلی، کارراهه ریزي برنامه نیرو، جذب استخدامی،

  مدیران پرورش و ارتقاء

  نام شرکت  تعداد مورد نیاز  استان محل خدمت  جنسیت  رشته هاي تحصیلی  مقاطع تحصیلی

  کارشناسی
  کارشناسی ارشد

  دکترا

  مدیریت
  مهندسی صنایع

  شناسی روان
  مرد

 شرکت نفت مناطق مرکزي 1 ایالم

 خوزستان
 شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 2
 شرکت ملی حفاري  1

 شرکت نفت مناطق مرکزي 1 کرمانشاه

   5  کل تعداد مورد نیاز

  اجتماعی مددکاري و کار روابط کارشناس
  انسانی نیروي مشکالت و کار یطمح روانی و فیزیکی شرایط بهبود منظور به فعالیت انجام و مطالعه بررسی،

  نام شرکت  تعداد مورد نیاز  استان محل خدمت  جنسیت  رشته هاي تحصیلی  مقاطع تحصیلی

  کارشناسی
  کارشناسی ارشد

  دکترا

  روانشناسی
  علوم تربیتی

  علوم اجتماعی
  مرد

 خوزستان
 شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 2
 شرکت ملی حفاري  1

 مناطق مرکزيشرکت نفت  1 کرمانشاه

  شرکت نفت فالت قاره 1 هرمزگان

   5  کل تعداد مورد نیاز
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  اداري خدمات کارمند
 انتقاالت، و نقل انتصابات، قبیل از کارمندان به مربوط اداري امور انجام و الزم مدارك و اطالعات آوري جمع و کنترل بررسی،

  ... و مسافرت امور مزایا، و وام ، دستمزد/حقوق تعیین

  نام شرکت  تعداد مورد نیاز  استان محل خدمت  جنسیت  رشته هاي تحصیلی  مقاطع تحصیلی

  مدیریت  کارشناسی

 شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 1 خوزستان  زن/ مرد 

  مرد

 1 ایالم

 شرکت نفت مناطق مرکزي

  1 خراسان رضوي

 1 فارس

 2 کرمانشاه

 1 هرمزگان

    7  کل تعداد مورد نیاز

  کاال تدارکات کارمند
 نیاز مورد خدمات یا ملزومات قطعات، ابزارها، تجهیزات، آالت، ماشین خریداري یا و خرید دستور آوري جمع و تنظیم تهیه،

  تولید جهت ساخته نیمه یا خام مواد عملیات،

  نام شرکت  تعداد مورد نیاز  استان محل خدمت  جنسیت  رشته هاي تحصیلی  مقاطع تحصیلی

  ناسیکارش
  مدیریت

  صنایعمهندسی 
  

  مرد

 1 ایالم
 شرکت نفت مناطق مرکزي

 2 خراسان رضوي

  خوزستان
 شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 1

 شرکت نفت و گاز اروندان 1

 3 فارس

 1 قم شرکت نفت مناطق مرکزي

 1 کرمانشاه

    10  کل تعداد مورد نیاز

  بدنی تربیت کارشناس
 و المپیک ملی کمیته اجتماعی، امور و کار بدنی، تربیت کل ادارات با ارتباط ورزش، امور کلی گذاري سیاست و ریزي هبرنام

 ها، پروژه بر نظارت و کنترل ورزشی، هاي هزینه برآورد فراکشوري، و کشوري مسابقات در حضور جهت بدنی تربیت سازمان

 به مالی ي پرداختها بر نظارت ورزشی، مختلف مسابقات و ها کالس بر رتنظا شرکت، ورزشی فعالیتهاي و تاسیسات اماکن،

  ورزشکاران و مربیان، سرپرستان،

  نام شرکت  تعداد مورد نیاز  استان محل خدمت  جنسیت  تحصیالت  مقاطع تحصیلی

  کارشناسی
  کارشناسی ارشد

  مرد  تربیت بدنی
 1 بوشهر

  1  فارس شرکت نفت مناطق مرکزي

 1 هرمزگان

   3  کل تعداد مورد نیاز

  

   



 

 

32 

  )نیروي انسانی مورد نیاز سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت( گروه هاي شغلی پزشکی و پیراپزشکی -14

  دکتر داروساز
  درمان حوزه در دار صالحیت کارکنان سایر و دندانپزشکان پزشکان، توسط تجویز متعاقب داروها توزیع و رکیبت

 جمع جنسیت نیاز نسازما استان  رشته تحصیلی  مقطع

  داروسازي  دکترا

 1 بهداشت و درمان بوشهر بوشهر

 خوزستان 5 زن/ مرد 

 1 بهداشت و درمان آبادان

 1 بهداشت و درمان ماهشهر

 1 بهداشت و درمان مسجدسلیمان

 1 بهداشت و درمان هرمزگان هرمزگان

  دکتر علوم آزمایشگاهی
 تحت کارکارکنان بر نظارت درمانگاهها، و بخشها بیماران، به نتیجه ارائه و کلینیکی آزمایشات کلیه انجام برحسن نظارت

 استفاده، مورد دستگاههاي وکیفی فنی برعملکرد نظارت آنها، نهایی تایید و آزمایشات کیفی برکنترل نظارت سرپرستی،

  نیاز مورد مواد و وسایل تدارك و تهیه همچنین نظارت بر تابعه آزمایشگاهی هاي واحد و مصرفی مواد

 جمع جنسیت نیاز سازمان استان  رشته تحصیلی  مقطع

  علوم آزمایشگاهی  دکترا
 1 بهداشت و درمان ماهشهر خوزستان

 1  بهداري گیالن گیالن 3 زن/ مرد 

 1 بهداشت و درمان هرمزگان هرمزگان

  کارشناس آزمایشات پرشکی
 تجهیزات انواع بکارگیري و مطالعات پیگیري و پیشگیري و درمان ، تشخیص براي پیچیده کیپزش آزمایشگاهی هاي تست انجام

  ...و خون حجم گیري اندازه ، ها رادیولوژیست براي دوز مقدار ،محاسبه رادیواکتیو مواد و ابزار تهیه ، ها ایزوتوپ رادیو

 جمع جنسیت نیاز سازمان استان  رشته تحصیلی  مقطع

  کارشناسی ارشد

 رشناسیکا
  علوم آزمایشگاهی

 مرد 2 بهداشت و درمان بوشهر بوشهر

7 

 زن/ مرد  1 بهداشت و درمان آغاجاري خوزستان

 1 بهداشت و درمان گچساران کهگیلویه و بویراحمد

 مرد
 1 بهداري گیالن گیالن

 1 بهداشت و درمان مرکزي و لرستان مرکزي

 1 گانبهداشت و درمان هرمز هرمزگان

  کارشناس پرتونگاري
  تشخیصی مقاصد منظور به x اشعه بوسیله بدن اعضاي از عکسبرداري براي نیاز مورد ومواد تجهیزات وبکارگیري نگهداري

 جمع جنسیت نیاز سازمان استان  رشته تحصیلی مقطع

  کارشناسی ارشد

 کارشناسی
  پرتونگاري

 زن/  مرد 1 بهداشت و درمان شمال غرب آذربایجان شرقی

6 

 1 بهداشت و درمان بوشهر بوشهر

 1 بهداشت و درمان شمال شرق خراسان رضوي مرد

 1 بهداشت و درمان شمال شرق خراسان شمالی

 خوزستان
 زن/ مرد  1 بهداشت و درمان آغاجاري

 مرد 1 بهداشت و درمان ماهشهر
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  کارشناس پرستاري
 سرپرستی و رسیدگی و پزشکی اسناد حفظ و بهداشتی و پرستاري مراقبتهاي انجام و ارانبیم نیازهاي و مشکالت ارزیابی

  بیماران از پرستاري مراقبتهاي بر

 جمع جنسیت نیاز سازمان استان  رشته تحصیلی مقطع

  کارشناسی ارشد

  کارشناسی
  پرستاري

 بهداشت و درمان اصفهان اصفهان
 زن 2

63 

 مرد *  6

 مرد 1 و درمان غرب کشوربهداشت  ایالم

 بوشهر

 مرد 1 بهداشت و درمان بوشهر

 بهداشت و درمان خارگ
 زن 2

 مرد 3

 مرد 1 بهداشت و درمان شمال شرق خراسان رضوي

 خوزستان

 بهداشت و درمان آبادان
 زن 3

 مرد 2

 مرد 4 بهداشت و درمان آغاجاري

 ازبهداشت و درمان اهو
 زن 5

 مرد 3

 بهداشت و درمان ماهشهر
 زن 1

 مرد 5

 زن/ مرد  *  8 سلیمان بهداشت و درمان مسجد

 بهداشت و درمان فارس فارس
 زن 1

 مرد 2

 مرد 1 بهداشت و درمان قم قم

 مرد 2 بهداشت و درمان گچساران کهگیلویه و بویراحمد

 و درمان مرکزي و لرستان بهداشت مرکزي
 زن 2

 مرد 3

 بهداشت و درمان هرمزگان هرمزگان
 زن 3

 مرد 2

  کارشناس گفتاردرمانی
 کاردرمانی، طریق از خانواده یا کار محیط در بخشی توان هاي برنامه ارائه و افراد ناتوانی سنجش به مربوط فعالیتهاي انجام

  غیره و درمانی گفتار

 جمع جنسیت نیاز سازمان استان  شته تحصیلیر مقطع

  کارشناسی ارشد

 کارشناسی
 1 زن 1 بهداشت و درمان ماهشهر خوزستان  گفتار درمانی
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  کارشناس بهداشت
 بیماري، هرگونه شیوع از پیشگیري منظور به شده بینی پیش هاي برنامه و عمومی بهداشت هاي دستورالعمل و اصول اجراي

 ضدعفونی و سمپاشی خدمات تامین به مربوط امور کلیه انجام بر مقتضی هاي کنترل برقراري مفید، و زمال هاي توصیه ارائه

 اثرات مورد در الزم اطالعات تهیه در مشارکت بهداشت، جاري روشهاي و مقررات طبق مشکوك وسائل و اماکن آبها، نمودن

  مربوطه نواحی در شرکت فعالیت محیطی زیست

 جمع جنسیت نیاز سازمان ستانا  رشته تحصیلی مقطع

کارشناسی 

  ارشد

 کارشناسی

 بهداشت

  عمومی

 1 بهداشت و درمان شمال غرب آذربایجان شرقی

 15 مرد

 1 بهداشت و درمان شمال غرب آذربایجان غربی

 1 بهداشت و درمان اصفهان اصفهان

 3 بهداشت و درمان بوشهر بوشهر

 خوزستان
 *  5 وازبهداشت و درمان اه

 1 بهداشت و درمان مسجدسلیمان

 1 بهداشت و درمان فارس فارس

 1 بهداشت و درمان غرب کشور کرمانشاه

  1 بهداشت و درمان هرمزگان هرمزگان
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 ول راهنماي انتخاب گروه شغلیاجد - 15

 مقطع دکترا -1

  زن  مرد  گروه هاي شغلی قابل انتخاب  گرایش  رشته تحصیلی  مقطع

ترا
دک

  

  بهداشت

  آموزش بهداشت
  بهداشت حرفه اي

  بهداشت محیط
  اپیدمولوژي- بهداشت و کنترل مواد غذایی

 مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

   کارشناس بهداشت

  

     کارشناس حسابداري ومالی حسابداري حسابداري

 حقوق

 حقوق بین الملل
 حقوق بین الملل عمومی

 حقوق خصوصی
 حقوق عمومی

     ناس امورحقوقی وقراردادهاکارش

      دکتر دارو ساز  داروسازي  دارو سازي

 شناسی روان
 روان شناسی

 روان شناسی بالینی
 روان شناسی عمومی

   کارشناس روابط کار و مددکاري اجتماعی
  

 زمین شناسی

 پترولوژي
  تکتونیک

 چینه شناسی و فسیل شناسی
 رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

 اسیزمین شن

   کارشناس کسب اطالع از گل حفاري

  

 زلزله شناسی ژئوفیزیک
 لرزه شناسی

     کارشناس کسب اطالع از گل حفاري

     کارشناس شیمی شیمی شیمی
      دکتر علوم آزمایشگاهی  علوم آزمایشگاهی  علوم آزمایشگاهی

     کارشناس روابط کار و مددکاري اجتماعی جامعه شناسی علوم اجتماعی
     کارشناس حسابداري ومالی اقتصاد علوم اقتصادي

 علوم تربیتی

 مدیریت آموزشی
 مدیریت و برنامه ریزي آموزش عالی

     کارشناس آموزش وتوسعه

  مشاوره خانواده
  مشاوره و راهنمایی

      کارشناس روابط کار و مددکاري اجتماعی

  مدیریت

  مدیریت
 کلیه گرایشها – مدیریت دولتی

  یریت سیستم هامد
 مدیریت منابع انسانی

 کارشناس آموزش وتوسعه
 کارشناس روابط کار و مددکاري اجتماعی
 کارشناس سازماندهی و مهندسی ساختار

 کارشناس منابع انسانی
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  زن  مرد  گروه هاي شغلی قابل انتخاب  گرایش  رشته تحصیلی  مقطع

ترا
دک

  

  مدیریت

  مدیریت تحقیق در عملیات
 ید و عملیاتتول -اجرایی 

 کارشناس سازماندهی و مهندسی ساختار
     کارشناس منابع انسانی

     کارشناس حسابداري ومالی مدیریت مالی

 مهندسی برق

 الکترونیک
 قدرت
  کنترل

 مخابرات
 مهندسی برق

  ، ابزاردقیق و مخابراتمهندس برق
      مهندس برق قدرت

  مهندسی شیمی مهندسی شیمی
 طراحی فرآیندها

     ارشناس شیمیک
     مهندس شیمی

 مهندسی صنایع

  مهندسی صنایع
 مدیریت سیستم و بهره وري

مهندسی سیستم هاي اقتصادي 
 و اجتماعی

 کارشناس آموزش وتوسعه
 کارشناس سازماندهی و مهندسی ساختار

 کارشناس منابع انسانی
  

  

 کارشناس حسابداري ومالی
     مهندس صنایع

 نمهندسی عمرا

 آب
 برنامه ریزي حمل و نقل

 خاك و پی
 راه و ترابري

 سیستم هاي اطالعات مکانی
 عمران

 مکانیک خاك و پی
 مهندسی آب

 مهندسی زلزله
 سازه - مهندسی زلزله 

	    مهندس راه و ساختمان

	    کارشناس نقشه برداري نقشه برداري
  )IT(مهندسی فناوري اطالعات   )IT(مهندسی فناوري اطالعات 

  راه اندازي و پشتیبانی شبکه هندس کامپیوترم
 مهندسی کامپیوتر      مهندس پشتیبانی سیستمهاي کامپیوتري

 معماري سیستم هاي کامپیوتري
 معماري کامپیوتر

 مهندسی کامپیوتر
 نرم افزار

 هوش مصنوعی
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  زن  مرد  گروه هاي شغلی قابل انتخاب  گرایش  رشته تحصیلی  مقطع

تر
دک

  ا

  یکمهندسی مکان

 تبدیل انرژي
 حرارت و سیاالت
  طراحی جامدات
  طراحی کاربردي

 مهندس بازرسی و حفاظت فنی
      مهندس مکانیک

  مهندسی مواد

 خوردگی و حفاظت از مواد
  متالوژي صنعتی

  مهندسی مواد و متالورژي
 )نانو فناوري(نانو مواد 

 سرامیک -مواد و متالورژي 

     مهندس بازرسی و حفاظت فنی

 حفاري و بهره برداري نفت ی نفتمهندس
 مهندسی نفت

  نفت حفاري مهندس
     مهندس مخازن و بهره برداري نفت
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  کارشناسی ارشدمقطع  -2

  زن  مرد  گروه هاي شغلی قابل انتخاب  گرایش  رشته تحصیلی  مقطع

شد
 ار

سی
شنا

کار
  

 بهداشت

  آموزش بهداشت
  بهداشت حرفه اي

  بهداشت محیط
  اپیدمولوژي- واد غذاییبهداشت و کنترل م

  علوم بهداشت در تغذیه
  مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

 مهندسی بهداشت محیط

    بهداشتکارشناس 

 پرستاري پرستاري
 پرستاري مراقبت هاي ویژه

   کارشناس پرستاري

   بدنی کارشناس تربیت تربیت بدنی تربیت بدنی

 حسابداري حسابداري
 مالی

   ري ومالیکارشناس حسابدا

 حقوق

 حقوق
 حقوق اقتصادي

 حقوق بین الملل
 حقوق بین الملل عمومی
 حقوق تجارت بین الملل

 حقوق خصوصی
 حقوق عمومی

 حقوق مالکیت فکري
 علوم قضایی

   کارشناس امورحقوقی وقراردادها

 شناسی روان

 روان شناسی
 روان شناسی بالینی

 روان شناسی عمومی
   مددکاري اجتماعی کارشناس روابط کار و

 روان شناسی صنعتی سازمانی
 )روانسنجی(سنجش و اندازه گیري 

  کارشناس روابط کار و مددکاري اجتماعی
   کارشناس منابع انسانی

 زمین شناسی

  پترولوژي
 نفت

 تکتونیک
 چینه شناسی و فسیل شناسی

 رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
 زمین شناسی

 ژئوشیمی
 کاربردي

 سیمهند

   کارشناس کسب اطالع از گل حفاري

 

 



 

 

39 

  زن  مرد  گروه هاي شغلی قابل انتخاب  گرایش  رشته تحصیلی  مقطع

شد
 ار

سی
شنا

کار
  

 ژئوفیزیک

 زلزله شناسی
  گرانی سنجی
 لرزه شناسی

 مغناطیس سنجی

	  کارشناس کسب اطالع از گل حفاري

   کارشناس شیمی شیمی شیمی

 علوم اجتماعی

 جتماعیبرنامه ریزي ا
 برنامه ریزي رفاه اجتماعی

 پژوهشگري علوم اجتماعی
 جامعه شناسی
 رفاه اجتماعی

 علوم اجتماعی
 مددکاري اجتماعی

 مردم شناسی
 مطالعات جوانان

 مطالعات فرهنگی

   کارشناس روابط کار و مددکاري اجتماعی

   دکاري اجتماعیکارشناس روابط کار و مد علوم ارتباطات اجتماعی علوم ارتباطات اجتماعی

 علوم اقتصادي
 اقتصاد

 اقتصاد بازرگانی
 برنامه ریزي سیستم هاي اقتصادي

   کارشناس حسابداري ومالی

 علوم تربیتی

 آموزش و پرورش تطبیقی
 برنامه ریزي آموزشی

 تحقیقات آموزشی
 تکنولوژي آموزشی

 مدیریت آموزشی
 مدیریت و برنامه ریزي آموزش عالی

 مه ریزي آموزشیمدیریت و برنا

   کارشناس آموزش وتوسعه

   کارشناس گفتار درمانی گفتار درمانی گفتار درمانی

 مدیریت

  امور بانکی
 بازرگانی

  مالی –بازرگانی 
 مدیریت مالی

   کارشناس حسابداري ومالی

  مدیریت
  مدیریت اجرایی
  مدیریت دولتی

  مدیریت صنعتی
  مدیریت کارآفرینی

  نسانیمدیریت منابع ا
 کلیه گرایشها –دولتی 

 کارشناس آموزش وتوسعه
 کارشناس روابط کار و مددکاري اجتماعی
 کارشناس سازماندهی و مهندسی ساختار

 کارشناس منابع انسانی
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  زن  مرد  گروه هاي شغلی قابل انتخاب  گرایش  رشته تحصیلی  مقطع

شد
 ار

سی
شنا

کار
  

  مدیریت

  تحقیق در عملیات –صنعتی 
  یدتول –صنعتی 

  مدیریت تحقیق در عملیات

 کارشناس سازماندهی و مهندسی ساختار
   کارشناس منابع انسانی

  مدیریت تکنولوژي
 مدیریت فناوري اطالعات

  کارشناس آموزش وتوسعه
   کارشناس سازماندهی و مهندسی ساختار

  تولید و عملیات -اجرایی 
 MBAمدیریت  -اجرایی 
 یت استراتژيمدیر -  MBAمدیریت  -اجرایی 
  مدیریت عمومی -  MBAمدیریت  -اجرایی 

 مدیریت صنایع

 کارشناس آموزش وتوسعه
 کارشناس سازماندهی و مهندسی ساختار

 کارشناس منابع انسانی
  

 علوم تربیتی

 مشاوره
 مشاوره خانواده

 مشاوره شغلی
 مشاوره و راهنمایی

   کارشناس روابط کار و مددکاري اجتماعی

    مهندس بازرسی و حفاظت فنی بازرسی فنی  نیمهندسی ایم

 مهندسی برق

 الکترونیک
 قدرت
 کنترل

 مخابرات
 مهندسی برق

  ، ابزاردقیق و مخابراتمهندس برق
   مهندس برق قدرت

 مهندسی شیمی

 پدیده هاي انتقال
 پدیده هاي انتقال و فرآیندهاي جداسازي

 ترمودینامیک و سینتیک
 ترموسینیتیک
 و کاتالیست ترموسینیتیک

 شبیه سازي و کنترل فرآیندها
 صنایع پاالیش

 صنایع پلیمر
  صنایع شیمیایی معدنی

  صنایع گاز
  طراحی فرآیندها

 فرآوري و انتقال گاز
  مدلسازي، شبیه سازي و کنترل فرآیندها

  مهندسی پلیمر
  مهندسی شیمی پیشرفته

 مهندسی فرآیند

   کارشناس شیمی

   مهندس شیمی

  هیدروکربوريمخازن 
    کارشناس شیمی

  مهندس شیمی
    نفتمخازن و بهره برداري مهندس 
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  زن  مرد  گروه هاي شغلی قابل انتخاب  گرایش  رشته تحصیلی  مقطع

شد
 ار

سی
شنا

کار
 

 مهندسی صنایع

  برنامه ریزي و تحلیل سیستم ها
  مدیریت سیستم و بهره وري

  مهندسی صنایع

 کارشناس آموزش وتوسعه
 سازماندهی و مهندسی ساختار کارشناس

  کارشناس منابع انسانی
  

   مهندس صنایع

 مهندسی سیستم هاي اقتصادي و اجتماعی

 کارشناس آموزش وتوسعه
 کارشناس سازماندهی و مهندسی ساختار

 کارشناس منابع انسانی
  

 مهندس صنایع
   کارشناس حسابداري ومالی

   ابداري ومالیکارشناس حس مهندسی مالی

 مهندسی عمران

 آب
 برنامه ریزي حمل و نقل

 خاك
 خاك و پی

 راه و ترابري
 سازه هاي هیدرولیکی

 سیستم هاي اطالعات مکانی
 عمران

 مکانیک خاك و پی
 مهندسی آب

 مهندسی آب و فاضالب
 مهندسی رودخانه

 مهندسی زلزله
 سازه - مهندسی زلزله 

 مهندسی سازه هاي دریایی
 دیریت و ساختمهندسی م

   مهندس راه و ساختمان

   کارشناس نقشه برداري  نقشه برداري

مهندسی فناوري 

 )IT(اطالعات 

 امنیت اطالعات
 تجارت الکترونیکی

 شبکه هاي کامپیوتري
 طراحی و تولید نرم افزار

 مخابرات امن

راه  مهندس کامپیوتر مهندس کامپیوتر
  اندازي و پشتیبانی شبکه

 بانی سیستمهاي کامپیوتريمهندس پشتی
  

  مهندسی کامپیوتر

 الگوریتم و محاسبات
 معماري سیستم هاي کامپیوتري

 معماري کامپیوتر
 مهندسی کامپیوتر

 نرم افزار
 هوش مصنوعی

 هوش مصنوعی و رباتیک

راه اندازي و پشتیبانی  مهندس کامپیوتر
  شبکه

 مهندس پشتیبانی سیستمهاي کامپیوتري
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  زن  مرد  گروه هاي شغلی قابل انتخاب  گرایش  ه تحصیلیرشت  مقطع

شد
 ار

سی
شنا

کار
 

  

 مهندسی مکانیک

  اتومکانیک
  تبدیل انرژي

  حرارت و سیاالت
  ساخت و تولید

 سیستم هاي تولید صنعتی - ساخت و تولید 
 شکل دهی فلزات - ساخت و تولید 
 مکاترونیک - ساخت و تولید 

  طراحی جامدات
  طراحی کاربردي

 مکاترونیک - رديطراحی کارب
 ارتعاشات و کنترل -طراحی کاربردي 
 دینامیک کنترل -طراحی کاربردي 
  مکانیک جامدات -طراحی کاربردي 

  مهندسی جوش
  مهندسی دریا

 مهندسی مواد مرکب

 مهندس بازرسی و حفاظت فنی
   مهندس مکانیک

 مهندسی مواد

 جوشکاري
 خوردگی فلزات

 خوردگی و حفاظت از مواد
  فلزاتشکل دادن 

 شناسایی و انتخاب مواد
  متالوژي صنعتی

 )نانو فناوري(نانو مواد 
  سرامیک -مواد و متالورژي 

   مهندس بازرسی و حفاظت فنی

 مهندسی نفت

  حفاري و استخراج نفت
 کارشناس کسب اطالع از گل حفاري

  نفت حفاري مهندس
 مهندس مخازن و بهره برداري نفت

  

  اکتشاف نفت
  از منابع نفت بهره برداري

 حفاري و بهره برداري نفت
 مخازن هیدروکربوري

 مهندسی نفت

  نفت حفاري مهندس
   مهندس مخازن و بهره برداري نفت
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 کارشناسی مقطع - 3

  زن  مرد  گروه هاي شغلی قابل انتخاب  گرایش  رشته تحصیلی  مقطع

سی
شنا

کار
  

    کارشناس ایمنی ایمنی صنایع ایمنی

 مدیریت عملیات در حریق و حوادث ایمنیآتش نشانی و خدمات 
 نشانی عملیات ایمنی و آتش

    کارشناس ایمنی

     کارشناس بهداشت عمومی بهداشت

   کارشناس پرستاري پرستاري پرستاري
    بدنی کارشناس تربیت تربیت بدنی تربیت بدنی

    رتونگاريکارشناس پ )رادیولوژي(تکنولوژي پرتوشناسی  تکنولوژي پرتوشناسی

 حسابداري

 بازرگانی
 حسابداري

 حسابداري بانکی
 حسابداري مالیاتی

 حسابرسی
  دولتی

 علمی کاربردي حسابداري

   کارشناس حسابداري ومالی

 حقوق

 حقوق
 حقوق بین الملل
 حقوق خصوصی

 حقوق عمومی
 حقوق قضایی
 علوم قضایی

   کارشناس امورحقوقی وقراردادها

 روانشناسی

 ح وتربیتاصال
 روان شناسی

  روان شناسی بالینی
 روان شناسی عمومی

    کارشناس روابط کار و مددکاري اجتماعی

 روان شناسی صنعتی سازمانی
 کارشناس روابط کار و مددکاري اجتماعی

    کارشناس منابع انسانی

 زمین شناسی

 چینه شناسی و فسیل شناسی
 مهندسی زمین شناسی

 کاربردي
 محض

    کسب اطالع از گل حفاري کارشناس

  شیمی

  آلی
  تجزیه

  کاربردي
  شیمی فیزیک

 محض

 عملیات آزمایشگاه شیمی و نفت
 برداري نفت و گاز عملیات بهره

 عملیات سیاالت حفاري
   

    کارشناس شیمی
 



 

 

44 

  زن  مرد  گروه هاي شغلی قابل انتخاب  گرایش  رشته تحصیلی  مقطع

سی
شنا

کار
  

 معدنی شیمی

  ایشگاه شیمی و نفتعملیات آزم
 برداري نفت و گاز عملیات بهره

 عملیات سیاالت حفاري
   

    کارشناس شیمی

 علوم اجتماعی

 برنامه ریزي اجتماعی
 پژوهشگري علوم اجتماعی

 خدمات اجتماعی
 علوم اجتماعی

 مددکاري اجتماعی
 مردم شناسی

 مطالعات فرهنگی

    کارشناس روابط کار و مددکاري اجتماعی

 روابط عمومی علوم ارتباطات اجتماعی
 علوم ارتباطات اجتماعی

    کارشناس روابط کار و مددکاري اجتماعی

 اقتصاد بازرگانی علوم اقتصادي
 اقتصاد پول و بانکداري

   کارشناس حسابداري ومالی

   کارشناس آزمایشات پزشکی علوم آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی

 علوم تربیتی

 ه ریزي آموزشیبرنام
  تکنولوژي آموزشی

 مدیریت آموزشی
 مدیریت و برنامه ریزي آموزشی

    کارشناس آموزش وتوسعه

  علوم تربیتی
 مشاوره و راهنمایی

    کارشناس روابط کار و مددکاري اجتماعی

    کارشناس گفتار درمانی گفتار درمانی  گفتار درمانی

  مدیریت

 بازرگانی دریایی
 بیمه

 کوبیمه ا
 گمرکی

   کارمند تدارکات کاال

   کارشناس حسابداري ومالی امور بانکی
 مدیریت مالی

   کارشناس حسابداري ومالی
     کارمند تدارکات کاال

  بازرگانی
 کارشناس منابع انسانی

    کارمند تدارکات کاال

  مدیریت
 مدیریت اجرایی

 کارشناس آموزش وتوسعه
 کار و مددکاري اجتماعی کارشناس روابط

 کارشناس سازماندهی و مهندسی ساختار
 کارشناس منابع انسانی

 کارمند تدارکات کاال
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  زن  مرد  گروه هاي شغلی قابل انتخاب  گرایش  رشته تحصیلی  مقطع

سی
شنا

کار
  

 مدیریت

 مدیریت دولتی

 کارشناس آموزش وتوسعه
 کارشناس روابط کار و مددکاري اجتماعی

 زماندهی و مهندسی ساختارکارشناس سا
 کارشناس منابع انسانی

 کارمند تدارکات کاال

   

    کارمند خدمات اداري
  مدیریت صنعتی

 مدیریت صنعتی کاربردي

 کارشناس آموزش وتوسعه
 کارشناس سازماندهی و مهندسی ساختار

 کارمند تدارکات کاال
   

 مدیریت منابع انسانی

 کارشناس آموزش وتوسعه
 رشناس روابط کار و مددکاري اجتماعیکا

 کارشناس سازماندهی و مهندسی ساختار
 کارشناس منابع انسانی

   

 مشاوره مشاوره
 مشاوره و راهنمایی

    کارشناس روابط کار و مددکاري اجتماعی

 مهندسی ایمنی
    مهندس بازرسی و حفاظت فنی بازرسی فنی

  حفاظت فنی
 کارشناس ایمنی

    کارشناس محیط زیست

  مهندسی برق

  الکترونیک
  برق صنعتی –الکترونیک 

  الکترونیک و مخابرات دریایی
 شبکه هاي انتقال توزیع

   شبکه هاي انتقال و توزیع علمی کاربردي
  الکترونیک علمی کاربردي

 کنترل
 قدرت

  مخابرات
  سوئیچ –مخابرات 

 مهندسی برق
  الکتروتکنیک

 یبرق صنعت –الکتروتکنیک 

  تکنسین برق، ابزاردقیق و مخابرات
 عملیات حفاري
 مراقب نیروگاه

 مهندس برق

   

مهندسی تکنولوژي ایمنی 

 صنعتی و محیط کار
مهندسی تکنولوژي ایمنی صنعتی و محیط 

 کار
 نشانی عملیات ایمنی و آتش

   کارشناس ایمنی

  مهندسی شیمی

 طراحی فرایندهاي صنایع نفت
  طراحی فرآیندها

  ی شیمیمهندس
 صنایع پاالیش

 صنایع پتروشیمی

 برداري نفت و گاز عملیات بهره
  عملیات سیاالت حفاري

 مهندس شیمی
  

    کارشناس شیمی
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  زن  مرد  گروه هاي شغلی قابل انتخاب  گرایش  رشته تحصیلی  مقطع

سی
شنا

کار
  

 مهندسی شیمی

  صنایع شیمیایی
  صنایع شیمیایی معدنی

  صنایع گاز
 ال گازفرآوري و انتق
 صنایع پلیمر

 مهندسی پلیمر

 برداري نفت و گاز عملیات بهره
  عملیات سیاالت حفاري

 مهندس شیمی
  

    کارشناس شیمی
  بهره برداري از منابع نفت

  مخازن هیدروکربوري
  مهندسی نفت

 برداري نفت و گاز عملیات بهره
 عملیات سیاالت حفاري

  مهندس شیمی
  مهندس نفت

   

 نایعمهندسی ص

 ایمنی صنعتی
 نشانی عملیات ایمنی و آتش

    کارشناس ایمنی

  برنامه ریزي و تحلیل سیستم ها
  تولید صنعتی

  مدیریت سیستم و بهره وري
  مهندسی صنایع

 کارشناس آموزش وتوسعه
 کارشناس سازماندهی و مهندسی ساختار

 کارشناس منابع انسانی
 کارمند تدارکات کاال

   

   مهندس صنایع

  تکنولوژي صنعتی
    کارمند تدارکات کاال

   مهندس صنایع

 مهندسی سیستم هاي اقتصادي و اجتماعی

 کارشناس آموزش وتوسعه
 کارشناس سازماندهی و مهندسی ساختار

 کارشناس منابع انسانی
   

 کارشناس حسابداري ومالی
   مهندس صنایع

   ومالیکارشناس حسابداري  مهندسی مالی

  مهندسی عمران

  آب
  آب و فاضالب –تکنولوژي عمران 
 ساختمان –تکنولوژي عمران 

 خاك
  راه و ساختمان

  شبکه هاي آب و فاضالب
 عمران

  سازه –مهندسی زلزله 
  ساختمان هاي بتنی - کاردان فنی عمران 
  کارهاي عمومی ساختمان - کاردان فنی عمران 

  مهندسی سازه هاي دریایی

	  و ساختمانمهندس راه 

	  کارشناس محیط زیست آب و فاضالب - مهندسی محیط زیست 
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  زن  مرد  گروه هاي شغلی قابل انتخاب  گرایش  رشته تحصیلی  مقطع

سی
شنا

کار
  

  نقشه برداري  مهندسی عمران
 ژئودزي - نقشه برداري  - کاردان فنی عمران 

    کارشناس نقشه برداري

 مهندسی کامپیوتر

 سخت افزار
  ی کاربردي سخت افزار کامپیوترعلم

  علمی کاربردي نرم افزار کامپیوتر
 )IT(فناوري اطالعات 
 مهندسی رباتیک

 مهندسی کامپیوتر
  نرم افزار

  سخت افزار –مهندسی تکنولوژي کامپیوتر 
 نرم افزار –مهندسی تکنولوژي کامپیوتر 

   مهندس کامپیوتر

  )IT(مهندسی فناوري اطالعات 

  )ICT(نولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات مهندسی تک

مهندسی محیط 

 زیست
	  کارشناس محیط زیست مهندسی محیط زیست

  مهندسی مکانیک

  تأسیسات حرارتی و برودتی
  تبدیل انرژي

  حرارت و سیاالت
 مهندسی جوش

 تکنسین تعمیرات عمومی تأسیسات
 تکنسین ساخت وتولید

  تکنسین مکانیک
 عملیات حفاري

 قب نیروگاهمرا
 مهندس بازرسی و حفاظت فنی

 مهندس مکانیک

 	

  اتومکانیک
  جامدات

  طراحی کاربردي
  ساخت و تولید

  طراحی جامدات
  مکانیک خودرو علمی کاربردي
  مکانیک خودرو

  مهندسی خودرو
 مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو

 تکنسین تعمیرات عمومی تأسیسات
 تکنسین ساخت وتولید

  تکنسین مکانیک
 عملیات حفاري

 عملیات حمل و نقل
 مهندس بازرسی و حفاظت فنی

 مهندس مکانیک

 	

  
 نیروگاه -علمی کاربردي مکانیک 

 مکاترونیک - طراحی کاربردي

 تکنسین تعمیرات عمومی تأسیسات
 تکنسین ساخت وتولید

  تکنسین مکانیک
 عملیات حفاري
 مراقب نیروگاه

 مهندس مکانیک
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  زن  مرد  گروه هاي شغلی قابل انتخاب  رایشگ  رشته تحصیلی  مقطع

سی
شنا

کار
  

 مهندسی مواد
 متالوژي صنعتی

  مهندسی مواد و متالورژي
 سرامیک - مهندسی مواد و متالورژي 

   مهندس بازرسی و حفاظت فنی

 مهندسی نفت

 بهره برداري از منابع نفت
 حفاري و استخراج نفت

 حفاري و بهره برداري نفت

  نفت و گاز يعملیات بهره بردار
 عملیات حفاري

 عملیات سیاالت حفاري
 کارشناس کسب اطالع از گل حفاري

 مهندس نفت

   

  اکتشاف نفت
 مخازن نفت

 مخازن هیدروکربوري
  مهندسی نفت

    مهندس نفت

 نقشه برداري
 نقشه برداري

  نقشه برداري علمی کاربردي    کارشناس نقشه برداري
  تکنولوژي نقشه برداري
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  کاردانیمقطع  -4

  زن مرد گروه شغلی گرایش رشته تحصیلی  مقطع

نی
ردا

کا
  

آتش نشانی و 
 خدمات ایمنی

  اطفاي حریق
  ایمنی و حفاظت ساختمان هاي بلند

 نجات
  نشانی عملیات ایمنی و آتش

  

 برق

 الکتروتکنیک
 برق صنعتی -الکتروتکنیک 

 الکترونیک
  و دیجیتالطراحی مدارهاي مجتمع آنالوگ  -الکترونیک 

 الکترونیک و مخابرات دریایی
 برق صنعتی -الکترونیک 
 الکترونیک عمومی -الکترونیک 

 الکترونیک و ابزاردقیق
  برق

 برق صنعتی -) ICT(تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات 
 علمی کاربردي الکترونیک و ابزار دقیق

 علمی کاربردي برق الکترونیک
 ل توزیععلمی کاربردي شبکه هاي انتقا

  کاردان فنی برق
 قدرت

 ارتباط داده ها -مخابرات 

 تکنسین برق، ابزاردقیق و مخابرات
  عملیات حفاري
 مراقب نیروگاه

	

  

 شیمی

 صنایع شیمیایی
 عملیات پتروشیمی - صنایع 

 صنعتی -علمی کاربردي شیمی آزمایشگاهی 
 کاردان فنی شیمی
 عملیات پتروشیمی -کاردان فنی شیمی 

 ی عملیات پتروشیمیکاردان فن
 کاردان فنی صنایع شیمیایی

 محض
 آزمایشگاهی

 صنعتی -آزمایشگاهی 

 عملیات آزمایشگاه شیمی و نفت
 برداري نفت و گاز عملیات بهره

 عملیات سیاالت حفاري
 

  

 عمران

  شبکه و تصفیه خانه آب -آب و فاضالب 
  شبکه تصفیه خانه فاضالب -آب و فاضالب 

  رزمینیآب هاي زی -آبشناسی 
  امور پیمان ها

 پیش ساخته ها
  سد و شبکه

  سد و شبکه -علمی کاربردي عمران 
 کاردان فنی عمران
 آب -کاردان فنی عمران 
 آب و فاضالب -کاردان فنی عمران 
 پل سازي و ابنیه سازي -کاردان فنی عمران 
  راهسازي –کاردان فنی عمران 
 زیرسازي راه -کاردان فنی عمران 

 روسازي راه -مران کاردان فنی ع
  ساختمان هاي بتنی -کاردان فنی عمران 

	 تکنسین تعمیرات عمومی ساختمان
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  زن مرد گروه شغلی گرایش رشته تحصیلی  مقطع

نی
ردا

کا
  

 عمران

 سد و شبکه -کاردان فنی عمران 
 کارتوگرافی -کاردان فنی عمران 
  کارهاي عمومی ساختمان -کاردان فنی عمران 

  فتوگرامتري -ان کاردان فنی عمر
  عمران روستایی -کاردان فنی عمران 
 نقشه برداري -کاردان فنی عمران 
 ژئودزي –نقشه برداري  -کاردان فنی عمران 

	 تکنسین تعمیرات عمومی ساختمان

  

 مدیریت

 بازرگانی
 بازاریابی -بازرگانی 

 گمرکی
 بیمه

 دولتی
 صنعتی

 صنعتی کاربردي

	 کارمند تدارکات کاال
  

		  ارمند خدمات اداريک

		 کارمند خدمات اداري منشی گري -امور دفتري 

  مکانیک

 ابزار سازي
 تأسیسات حرارتی نیروگاه

 تأسیسات عمومی صنایع
 تعمیرات مکانیکی

 تأسیسات حرارتی و نیروگاه ها -علمی کاربردي مکانیک 
 تعمیرات نیروگاه ها -علمی کاربردي مکانیک

 تأسیسات تهویه و تبرید - کاردان فنی مکانیک
  تأسیسات آبرسانی و گازرسانی -کاردان فنی مکانیک 
  ساخت و تولید -کاردان فنی مکانیک 
  ماشین آالت -کاردان فنی مکانیک 
  ماشین ابزار -کاردان فنی مکانیک 

  نقشه کشی صنعتی -اردان فنی مکانیک ک
 ماشین افزار

  مهندسی جوش

  تکنسین مکانیک
 لیدتکنسین ساخت وتو

 تکنسین تعمیرات عمومی تأسیسات
  عملیات حفاري

  عملیات حمل و نقل
 برداري نفت و گاز عملیات بهره

  مراقب نیروگاه

	

  

  نفت
  چاه پیمایی و تکمیل چاه

  حفاري اکتشافی
	  عملیات حفاري
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 آزمون کتبی سواالت تخصصی -16

  آزمون کتبیدروس تخصصی   تحصیلی مقطع گروه شغلی  ردیف

 اري نفتمهندس حف  1
  دکتري

کارشناسی ارشد 
 کارشناسی

  گل حفاري
  سیمان حفاري

  مهندسی حفاري
  مهندسی حفاري پیشرفته

  اسیدکاري در عملیات حفاري

  کارشناسی  عملیات حفاري  2

  کشی نقشه و خوانی نقشه
  )1(مدارهاي الکترونیک 

  پنوماتیک و هیدرولیک
  شناخت اجزاي ماشین

  مهندسی حفاري
  مبانی برق

  کاردانی  حفاري عملیات  3

  مبانی برق
  اصول حفاري

  مقاومت مصالحو  استاتیک
  وسایل و ماشین آالت حفاري

  صنعتیو پنوماتیک هیدرولیک 

  کارشناسی  حفاريسیاالت عملیات   4

  مکانیک سیاالت

  انتقال حرارت

  عملیات واحد

  ترمودینامیک

  انتقال جرم

  کاردانی  حفاريسیاالت عملیات   5

  شیمی آلی
  گل حفاري

  ی تجزیهشیم
  شیمی معدنی

  مکانیک سیاالت

  کارشناس کسب اطالع از گل حفاري  6
  دکتري

کارشناسی ارشد 
 کارشناسی

  زمین شناسی ساختمانی
  زمین شناسی مهندسی

  نفت شناسی زمین
  زیرزمینی آبهاي

  رسوب شناسی
  پترولوژي

 مهندس مخازن و بهره برداري نفت  7
  دکتري

کارشناسی ارشد 
 کارشناسی

  ترمودینامیک
  مهندسی مخازن

  خواص سنگهاي مخزن
  روشهاي ازدیاد برداشت

  مکانیک سیاالت دو فازي
  مدیریت و صیانت از مخازن

  هاچاه آزمایی و نمودارگیري از چاه
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  آزمون کتبیدروس تخصصی   مقطع تحصیلی گروه شغلی  ردیف

  کارشناسی  و گاز بهره برداري نفتعملیات   8

  مکانیک سیاالت

  انتقال حرارت

  ت واحدعملیا

  ترمودینامیک

  انتقال جرم

  کاردانی  و گاز بهره برداري نفتعملیات   9

  ترمودینامیک

  حرارت انتقال

  مکانیک سیاالت

  موازنه انرژي و مواد

  کارشناسی  نفت و شیمی آزمایشگاه عملیات  10

  صنعتی پسابهاي و آب تصفیه اصول

  آلی ترکیبات شناسایی و جداسازي

  دستگاهی تجزیه شیمی

  )2و  1( عتیصن شیمی

  )2و  1( معدنی شیمی

  )2و  1( تجزیه شیمی

  )2و  1( آلی شیمی

  کاردانی  نفت و شیمی آزمایشگاه عملیات  11

  شیمی آلی

  شیمی تجزیه

  شیمی فیزیک

  تصفیه آبهاي صنعتی

  اصول کار در آزمایشگاه

  مهندس شیمی  12
  دکتري

کارشناسی ارشد 
  کارشناسی

  مکانیک سیاالت

  انتقال حرارت

  واحدعملیات 

  ترمودینامیک

  انتقال جرم

  کارشناس شیمی  13
  دکتري

کارشناسی ارشد 
  کارشناسی

  )2و  1( آلی شیمی

  )2و  1( تجزیه شیمی

  )2و  1( معدنی شیمی

  )2و  1( صنعتی شیمی

  دستگاهی تجزیه شیمی

  آلی ترکیبات شناسایی و جداسازي

  صنعتی پسابهاي و آب تصفیه اصول
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  آزمون کتبیدروس تخصصی   یمقطع تحصیل گروه شغلی  ردیف

  فنی حفاظت و بازرسی مهندس  14
  دکتري

کارشناسی ارشد 
 کارشناسی

  خوردگی در صنایع و روشهاي جلوگیري از آن

  متالورژي جوشکاري و عملیات حرارتی

  مواد مکانیکی و فیزیکی خواص

  تستهاي غیر مخرب

  ترمودینامیک

  کارشناس ایمنی  15
  دکتري

کارشناسی ارشد 
 کارشناسی

  ایمنی برق

  اعالم و اطفاء حریق

  قوانین کار و مقررات عمومی ایمنی

  شناسایی و کنترل عوامل فیزیکی محیط کار

  شناسایی و کنترل عوامل شیمیایی محیط کار

  اصول طراحی سیستمهاي ایمنی و آتش نشانی

  کارشناسی  نشانی آتش و ایمنی عملیات  16

  اصول طراحی سیستمهاي ایمنی و آتش نشانی

  ایی و کنترل عوامل شیمیایی محیط کارشناس

  شناسایی و کنترل عوامل فیزیکی محیط کار

  قوانین کار و مقررات عمومی ایمنی

  اعالم و اطفاء حریق

  ایمنی برق

  کاردانی  نشانی آتش و ایمنی عملیات  17

  سیستمهاي اطفاء حریق

  آبرسانی در عملیات اطفاء حریق

  واکنش در مقابله با حریق و سوانح

  ین کار و مقررات عمومی ایمنیقوان

  اصول پیشگیري و علل بروز و گسترش حریق

  مهندس مکانیک  18
  دکتري

کارشناسی ارشد 
 کارشناسی

  طراحی قالب و قالبسازي

  متالورژي در تولید

  مکانیک سیاالت

  مقاومت مصالح

  انتقال حرارت

  ترمودینامیک

  ماشین ابزار

  دینامیک
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  آزمون کتبیروس تخصصی د  مقطع تحصیلی گروه شغلی  ردیف

  کارشناسی  تکنسین مکانیک  19

  دینامیک

  ماشین ابزار

  ترمودینامیک

  حرارت انتقال

  مقاومت مصالح

  سیاالت مکانیک

  متالورژي در تولید

  طراحی قالب و قالبسازي

  کاردانی  تکنسین مکانیک  20

  پنوماتیکی و هیدرولیکی هاي سیستم

  مطبوع تهویه دستگاههاي

  سیاالت مکانیک

  حرارت تقالان

  ترمودینامیک

  کارشناسی  تکنسین ساخت و تولید  21

  دینامیک

  ابزار ماشین

  حرارت انتقال

  ترمودینامیک

  مصالح مقاومت

  سیاالت مکانیک

  تولید در متالورژي

  سازي قالب و قالب طراحی

  کاردانی  تکنسین ساخت و تولید  22

  تهویه و تبرید کنترل و گیري اندازه وسایل

  پنوماتیکی و یکیهیدرول سیستمهاي

  جوشکاري علوم و تکنیک

  غیرمخرب آزمایشهاي

  سیاالت مکانیک

  حرارت انتقال

  ابزار ماشین

  کارشناسی  نقل و حمل عملیات  23

  طراحی قالب و قالبسازي

  متالورژي در تولید

  مکانیک سیاالت

  مقاومت مصالح

  انتقال حرارت

  ترمودینامیک

  ماشین ابزار

  دینامیک
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  آزمون کتبیدروس تخصصی   ع تحصیلیمقط گروه شغلی  ردیف

  کاردانی  نقل و حمل عملیات  24

  ماشین اجزاء

  قدرت انتقال تکنولوژي

  الکترونیک و برق اصول

  خودروها در سیستماتیک یابی عیب

  جرقه سیستم و رسانی سوخت و سوخت

  کارشناسی  )مکانیک(مراقب نیروگاه   25

  حرارت انتقال

  ترمودینامیک

  دینامیک

  سازي قالب و قالب طراحی

  ابزار ماشین

  تولید در متالورژي

  مصالح مقاومت

  سیاالت مکانیک

  کاردانی  )مکانیک(مراقب نیروگاه   26

  ترمودینامیک

  حرارت انتقال

  سیاالت مکانیک

  مطبوع تهویه دستگاههاي

  پنوماتیکی و هیدرولیکی هاي سیستم

27  
 و ابزاردقیق الکترونیک، برق مهندس
  مخابرات

  دکتري
ارشد کارشناسی 

  کارشناسی

  تجزیه و تحلیل سیستمها

  سیستمهاي کنترل خطی

  مدارهاي الکترونیک

  مدارهاي مخابراتی

  دارهاي منطقیم

  الکترونیک

  برق قدرت مهندس  30
  دکتري

کارشناسی ارشد 
  کارشناسی

  رله و حفاظت سیستمهاي قدرت

  )2و  1( بررسی سیستمهاي قدرت

  تولید و توزیع نیروگاه

  کیاندازه گیري الکتری

  )2و  1(مدارهاي الکتریکی 

28  
 و ابزاردقیق الکترونیک، تکنسین برق

  مخابرات
  کارشناسی

  منطقی مدارهاي

  مخابراتی مدارهاي

  2 و 1 الکترونیک

  خطی کنترل هاي سیستم

  ها سیستم تحلیل و تجزیه

  2 و 1 الکتریکی مدارهاي
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  آزمون کتبیدروس تخصصی   مقطع تحصیلی گروه شغلی  ردیف

29  
 و ابزاردقیق الکترونیک، ن برقتکنسی

  مخابرات
  کاردانی

  صنعتی و عمومی الکترونیک

  مغناطیس و الکتریسیته فیزیک

  الکتریکی هاي ماشین مبانی

  الکتریکی مدارهاي

  منطقی مدارهاي

  فرمان مدارهاي

  کارشناسی  تکنسین برق قدرت  30

  الکتریکی گیري اندازه

  2و 1 قدرت هاي سیستم بررسی

  نیروگاه توزیع و تولید

  قدرت هاي سیستم حفاظت و رله

  2 و 1 الکتریکی مدارهاي

  کاردانی  تکنسین برق قدرت  31

  صنعتی و عمومی الکترونیک

  مغناطیس و الکتریسیته فیزیک

  الکتریکی هاي ماشین مبانی

  الکتریکی مدارهاي

  فرمان مدارهاي

  منطقی مدارهاي

  کارشناسی  )برق(مراقب نیروگاه   32

  ریکیالکت گیري اندازه

  2و 1 قدرت هاي سیستم بررسی

  نیروگاه توزیع و تولید

  قدرت هاي سیستم حفاظت و رله

  2 و 1 الکتریکی مدارهاي

  کاردانی  )برق(مراقب نیروگاه   33

  صنعتی و عمومی الکترونیک

  مغناطیس و الکتریسیته فیزیک

  الکتریکی هاي ماشین مبانی

  الکتریکی مدارهاي

  فرمان مدارهاي

  منطقی مدارهاي

34  
راه اندازي و -کامپیوتر مهندس

  شبکهپشتیبانی 

  دکتري
کارشناسی ارشد 

 کارشناسی

  شبکه هاي کامپیوتري

  معماري کامپیوتر

  سیستمهاي عامل

  مدارهاي منطقی

  پایگاه داده ها
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  آزمون کتبیدروس تخصصی   مقطع تحصیلی گروه شغلی  ردیف

35  
 يها سیستم پشتیبانی مهندس

  يکامپیوتر

  دکتري
سی ارشد کارشنا

 کارشناسی

  پایگاه داده

  ساختمان داده

  طراحی الگوریتم

  سیستمهاي عامل پیشرفته

  ) 2و  1(مهندسی نرم افزار 

  ساختمان و راه مهندس  36
  دکتري

کارشناسی ارشد 
 کارشناسی

  اصول مدیریت ساخت

  متره و برآورد پروژه

  اصول مهندسی زلزله

  سازه هاي بتن آرمه

  مقاومت مصالح

  تحلیل سازه

  ستاتیکا

  برداري نقشه کارشناس  37
  دکتري

کارشناسی ارشد 
 کارشناسی

  GISاصول 

  فتوگرامتري

  فتوگرامتري پیشرفته

  نقشه برداري کاربردي

  نقشه سازي عددي و اتوکد

  سیستمهاي اطالعات جغرافیایی

38  
 نگهداشت و تعمیرات تکنسین

  ساختمان
  کارشناسی

  استاتیک

  تحلیل سازه

  مقاومت مصالح

  بتن آرمهسازه هاي 

  اصول مهندسی زلزله

  متره و برآورد پروژه

  اصول مدیریت ساخت

39  
 نگهداشت و تعمیرات تکنسین

  ساختمان
  کاردانی

  تاسیسات برقی و مکانیکی

  تعمیر و نگهداري

  مصالح ساختمانی

  اجزاء ساختمان

  وقراردادها امورحقوقی کارشناس  40
  دکتري

کارشناسی ارشد 
 کارشناسی

 ثبت حقوق

  خارجی زبان به قیحقو متون

  )1 معین عقود( 6 مدنی حقوق

 )2 معین عقود( 7 مدنی حقوق

  )تجاري اسناد( 3 تجارت حقوق
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  آزمون کتبیدروس تخصصی   مقطع تحصیلی گروه شغلی  ردیف

  ومالی حسابداري کارشناس  41
  دکتري

کارشناسی ارشد 
 کارشناسی

  اصول تنظیم و کنترل وبودجه

  بودجه شرکتهاي دولتی

  ري مدیریتحسابدا

  حسابرسی پیشرفته

  حسابداري مالیاتی

  حسابداري صنعتی

  حسابداري میانه

  صنایع مهندس  42
  دکتري

کارشناسی ارشد 
 کارشناسی

  کنترل پروژه

  تحقیق در عملیات

  برنامه ریزي تولید

  آمار و احتماالت مهندسی

  برنامه ریزي نگهداري و تعمیرات

  کنترل تولید و موجودیها برنامه ریزي و

43  
 مهندسی و سازماندهی کارشناس

  ساختار

  دکتري
کارشناسی ارشد 

 کارشناسی

  سازماندهی و اصالح تشکیالت و روشها

  برنامه ریزي و مدیریت منابع انسانی

  مبانی سازمان و مدیریت

  مدیریت رفتار سازمانی

  آمار و روش تحقیق

  مدیریت بهره وري

  وتوسعه آموزش کارشناس  44
  دکتري

کارشناسی ارشد 
 رشناسیکا

  برنامه ریزي آموزشی

  آمار و روش تحقیق

  مدیریت رفتار سازمانی

  اصول مدیریت آموزشی

  مبانی سازمان و مدیریت

  برنامه ریزي و مدیریت منابع انسانی

  انسانی منابع کارشناس  45
  دکتري

کارشناسی ارشد 
 کارشناسی

  برنامه ریزي استراتژیک نیروي انسانی

  نسانیبرنامه ریزي و مدیریت منابع ا

  مبانی سازمان و مدیریت

  مدیریت تحول سازمانی

  مدیریت رفتار سازمانی

  آمار و روش تحقیق

  کارشناسی  کارمند خدمات اداري  46

  انسانی منابع مدیریت

  سازمانی رفتار مدیریت

  مدیریت و سازمان مبانی

  اطالعات و اسناد حفاظت و بایگانی فنون

  اداري نثر و مکاتبات انواع نگاري، نامه
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  آزمون کتبیدروس تخصصی   مقطع تحصیلی گروه شغلی  ردیف

  کارشناسی  کارمند تدارکات کاال  47

  بازار مدیریت و بازاریابی

  المللی بین بازرگانی

  بازرگانی حقوق

  توزیع و انبارداري خرید، سیستمهاي

  استراتژیک مدیریت

48  
 مددکاري و کار روابط کارشناس
  اجتماعی

  دکتري
کارشناسی ارشد 

 شناسیکار

  رفتارسازمانی

  آسیب شناسی اجتماعی

  نگرشها و انگیزش شغلی

  روان شناسی صنعتی و سازمانی 

  )تحول سازمانی(بالندگی سازمانی 

  )فردي و گروهی و جامعه اي(مددکاري اجتماعی 

  بدنی تربیت کارشناس  49
  دکتري

کارشناسی ارشد 
 کارشناسی

  اصول و مبانی تربیت بدنی و علوم ورزشی

  اندازه گیري در تربیت بدنیسنجش و 

  طراحی برنامه هاي ورزشی

  فیزیولوژي ورزشی

  یزیولوژي انسانیف

  آناتومی انسانی

  حرکت شناسی
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 گروههاي شغلی پزشکی و پیراپزشکی سواالت تخصصی آزمون کتبی

  آزمون کتبیدروس تخصصی   مقطع تحصیلی گروه شغلی  ردیف

  دکتراي درمانی  داروساز دکتر  1

  رف دارومصموارد منع 

  عوارض جانبی دارو

  موارد مصرف دارو

  تداخلهاي دارویی

  مکانیزم اثر دارو

  فارماکوکنتیک

  زبان تخصصی

  فارماکوتراپی

  فارماکولوژي

  دکتراي درمانی  آزمایشگاهی علوم دکتر  2

  سرولوژي

  ایمونولوژي

  بیوشیمی ادرار

  نمونه برداري

  بیوشیمی خون

  قارچ شناسی 

  هماتولوژي

  بانک خون

  وب شناسیمیکر

  الیزا

  هورمون شناسی

  پارازیتولوژي

  PCRژنتیک و 

  نمونه گیري

  ویروس شناسی 

  پزشکی آزمایشات کارشناس  3
کارشناسی ارشد 

  کارشناسی

  الیزا

  بیوشیمی

  سرولوژي

  نک خونبا

  هماتولوژي

  نمونه گیري

  ایمونولوژي

  قارچ شناسی

  تجزیه ادرار

  پارازیتولوژي

  هورمون شناسی

  میکروب شناسی
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  آزمون کتبیدروس تخصصی   مقطع تحصیلی گروه شغلی  ردیف

  پرتونگاري کارشناس  4
کارشناسی ارشد 

  کارشناسی

  وتوپها و وسایل آزمایشگاهی پزشکیرادیوایز

  ارزیابی کلینیکی تصاویر پرتونگاري

  فنون مقدماتی پزشکی هسته اي

  اصول مقدماتی رادیوتراپی

  فنون پرتونگاري تخصصی

  دزیمتري پرتوهاي یونساز

  تکنیکهاي رادیولوژي

  فیزیک رادیوتراپی

  فیزیک پرتوشناسی

  آناتومی تخصصی

  MRIفیزیک 

  پرستاري کارشناس  5
کارشناسی ارشد 

  کارشناسی

  روان پرستاري

  بهداشت جامعه

  اخالق حرفه اي

  آموزش به بیمار

  پرستاري کودکان

  پرستاري اورژانس

  پرستاري مادر و نوزاد

  پرستاري مراقبتهاي ویژه

  در بحران ها و بالیا پرستاري

  رستاري بیماریهاي داخلی و جراحیپ

  درمانی گفتار کارشناس  6
کارشناسی ارشد 

  کارشناسی

  ار و زبان در آسیب دیدگی شنوایینابسامانیهاي گفت

  فتار و زبان در عقب ماندگی ذهنینابسامانیهاي گ

  شگیري و مشاوره در گفتار درمانیپی ،بهداشت

  در دوران رشد اختالالت خواندن و نوشتن

  مانیهاي زبانی ویژه در دوران رشدنابسا

  گساالنزبان پریشی بزر

  آناتومی سر و گردن

  ناتوانی هاي گفتار

  اختالل در تشدید

  اختالالت صوت

  اختالل بلع
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  آزمون کتبیدروس تخصصی   مقطع تحصیلی گروه شغلی  ردیف

  بهداشت کارشناس  7
کارشناسی ارشد 

  کارشناسی

  روان بهداشت

  کسیناسیونوا

  سالمندان بهداشت

  ارتباطات و بهداشت آموزش

  اپیدمیولوژي در آماري روشهاي

  اضطراري شرایط در اولیه کمکهاي و بهداشتی اقدامات

 پیشگیري نحوه و غیرواگیر و واگیر بیماریهاي اپیدمیولوژي

  آنها
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 شرکتهاي تابعه متقاضی جذب نیروي انسانی -17

 

 شرکت ملی حفاري  .1
  

سال پیش ایجاد گردید و فعالیت خود را با  33ت این شرک

مرکز اصلی آن در شهر اهواز . شش دکل حفاري آغاز نمود

عملیات حفاري بمنظور اکتشاف یا تولید نفت واقع گردیده و 

ارائه خدمات فنی و  .در سراسر کشور را به عهده دارد

از نیز حفاري اکتشافی و بهره برداري مهندسی در حوزه 

  .می باشدت مذکور وظایف شرک

  نوبتکاري/  اقماري/  يروزکار: نوع کار

دکلهاي (به لحاظ نوع و محل کار شایان توجه است که 

 فیزیک بدنی مناسببا و کامالً ورزیده  افراد صرفاً )حفاري

می توانند انتظارات و نیازمندیهاي این شرکت را برآورده 

    .سازند

  ir.nidc.www://http                    :آدرس پایگاه اینترنتی
  

 شرکت نفت مناطق مرکزي ایران .2
  

این شرکت . سال پیش از ادغام پنج شرکت تولیدي بوجود آمد 15بیش از 

بجز میادین نفتی مناطق  ،تولید نفت و گاز از تمام میدانهاي خشکی کشور

 70که تعداد آنها بالغ بر  ردرا بر عهده دا) استان خوزستان(نفتخیز جنوب 

  .می باشداستان کشور  19در   میدان نفتی و گازي

  :این شرکت خود شامل سه زیر مجموعه می باشد که عبارتند از

کرمانشاه و  شهرستانمرکز اصلی آن : شرکت بهره برداري نفت و گاز غرب

  .ددر استانهاي کرمانشاه، ایالم، کردستان، لرستان و قم فعالیت می نمای

مرکز اصلی آن شهر مشهد واقع : شرکت بهره برداري نفت و گاز شرق

فعالیت می استان خراسان رضوي مناطق خانگیران و سرخس در گردیده و 

  .نماید

مرکز اصلی در شهرستان : شرکت بهره برداري نفت و گاز زاگرس جنوبی

این عمده فعالیتهاي آن در استان فارس می باشد  و شیراز قرار گرفته

  .در استانهاي بوشهر و هرمزگان نیز اداره می نمایدشرکت تاسیساتی را 

  نوبتکاري/ اقماري / روزکاري : نوع کار

  ir.icofc.www://http   :آدرس پایگاه اینترنتی
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 شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب .3
  

 104اکتشاف نفت در مناطق نفتخیز جنوب به بیش از 

سال پیش برمی گردد؛ زمانی که اولین چاه تولید نفت در 

شرکت . مسجدسلیمان حفر گردید» نفتون«میدان نفتی 

بلکه ملی مناطق نفتخیز جنوب نه تنها قدیمی ترین 

بزرگترین شرکت تابعه شرکت ملی نفت ایران نیز 

این شرکت برنامه ریزي و مدیریت  شرکتهاي . باشد می

زیر مجموعه خود را بر عهده بهره برداري نفت و گاز 

  :زیر مجموعه هاي این شرکت عبارتند از. دارد

I. بزرگترین شرکت در زیر مجموعه هاي شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بوده و وظیفه : شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون

  .دارد را بر عهدهاطراف شهرستان اهواز تولید روزانه بیش از یک میلیون بشکه از شش میدان نفتی 

II. سال پیش فعالیت خود را شروع نمود و عملیات بهره برداري در  13این شرکت از حدود  :شرکت بهره برداري نفت و گاز مارون

این شرکت وظایف دیگري از جمله . را مدیریت می نماید) بین اهواز و ماهشهر(میدانهاي نفت و گاز مارون، کوپال و شادگان 

  .تزریق گاز، تعمیر و نگهداري تجهیزات و تاسیسات را نیز برعهده داردحمل و نقل نفت و گاز، عملیات 

III. نفتی میدانهاي لب سفید، قلعه نار، هفتگل سال پیش از ادغام چهار شرکت  14: شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجد سلیمان

ایستگاه تقویت  4فرآوري و واحد  9حلقه چاه فعال و غیر فعال،  500این شرکت هم اکنون حدود . و نفت سفید بوجود آمد

  .فشار و تزریق گاز را اداره می نماید

IV. 700از شرکتهاي مهم زیر مجموعه شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با تولید بیش از : شرکت بهره برداري نفت و گاز گچساران 

در استانهاي خوزستان، ي هم تعدادتاسیسات این شرکت عمدتاً در استان کهگیلویه و بویراحمد و . هزار بشکه در روز می باشد

  .واقع گردیده استبوشهر و فارس 

V. در برنامه  هزار بشکه نفت سبک و سنگین 700این شرکت نیز تولید روزانه بیش از : شرکت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري

  .نیز در شرح وظایف خود داردداشته و عالوه بر آن مطالعه، بررسی، سرمایه گذاري و برنامه ریزي پروژه هاي تولید نفت و گاز را 

سایر شرکتهاي زیر مجموعه شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب که نقش پشتیبانی و ارائه خدمات فنی و مهندسی را ارائه می 

شرکت خدمات پیراحفاري، شرکت خدمات رفاهی عمومی، شرکت حمل و نقل و خدمات پشتیبانی و شرکت : نمایند عبارتند از

  . زات صنعتی توربین جنوبخدمات مهندسی و تجهی

  ir.nisoc.www://http  :آدرس پایگاه اینترنتی
 

 شرکت نفت و گاز اروندان .4
  

تاسیس شد و میدانهاي نفتی دارخوئین،  1383درسال 

آزادگان، یادآوران، جفیر، بند کرخه، سوسنگرد، مشتاق، 

  .خرمشهر و امید را مدیریت می نماید

  خرمشهر ستانشهر –استان خوزستان : مرکز اصلی

  نوبتکاري/ روزکاري : نوع کار

    :آدرس پایگاه اینترنتی
 org.arvandan.www://http  
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 شرکت نفت فالت قاره .5
  

  خلیج فارس آبهاينفت و گاز میادین  مدیریت: فعالیت

  وهاي نفتی خلیج فارسجزایر و سک: حوزه فعالیت

  شهر تهران –استان تهران : مرکز اصلی

  نوبتکاري/ اقماري / روزکاري : نوع کار

      :آدرس پایگاه اینترنتی
 ir.co.iooc.www://http  

  

  

  
  

  

  

  

  شرکت نفت خزر .6

نفت میادین  استخراجو حفاري  ،اکتشاف ،مدیریت :فعالیت

  ي خزرحوزه دریا

  استان مازندران: حوزه فعالیت

  شهر نکا –استان مازندران : مرکز اصلی

  نوبتکاري/ اقماري / روزکاري : نوع کار: نوع کار

  :آدرس پایگاه اینترنتی
     ir.kepco.www://http 

  
  

  

  

  

  
 

  سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت .7

  کارکنان صنعت نفت به داشتی و درمانیخدمات بهارائه : فعالیت

مناطق عملیاتی و ستادي صنعت نفت در سراسر : حوزه فعالیت

  کشور

  شهر تهران –استان تهران : مرکز اصلی

  اقماري/  نوبتکاري/ روزکاري : نوع کار

    :آدرس پایگاه اینترنتی
     ir.piho.www://http 
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 متقاضی شرکت در آزمون استخدامی نفت و صنعت کارکنان -18

ورود مشخصات شاغل در صنعت نفت و مشمول یکی از موارد ذیل می بایست به هنگام ثبت نام در مرحله  رسمی پیمانی وکارکنان 

  .و اطالعات درخواستی را وارد نمایندانتخاب  راگزینه مربوطه  تحصیلی

 .یت مجوز صادره نخواهد داشتشرکت و پذیرش این کارکنان تاثیري در ظرف

   کارکنان متقاضی تعدیل مدرك تحصیلی - 1

 جهت تعدیل آن می بایستگردند که در حین خدمت موفق به اخذ مدرك تحصیلی باالتر  صنعت نفت رسمیپیمانی و کارکنان شاغل 

از کسب حدنصاب الزم فرآیند بدیهی است پس  .گردند آزمون کتبینسبت به شرکت در آزمون اقدام و حائز حد نصاب الزم قبولی 

  .این کارمندان از احراز شرایط عمومی سن و معدل معاف می باشند. تعدیل مدرك تابع سایر ضوابط موضوعه خواهد بود

  ممتاز کارکنانکارکنان متقاضی مزایاي ویژه  - 2

ب مقررات اداري و استخدامی که حس و کارشناسی ارشد طع کارشناسیادر مق 24/12/1389کلیه کارمندان استخدام شده از تاریخ 

و حائز آخرین شرایط و مشخصه هاي  )از قبیل فارغ التحصیالن بورسیه( کارمندان، استخدام بدون آزمون آنها مجاز شمرده شده است

 جذب و استخدام دانش آموختگان ممتاز در صنعت نفت می باشند، چنانچه در حین خدمت در آزمون هاي استخدام منحصراً براي یکبار

شرکت نموده و برحسب ضوابط استخدام موفق به کسب حدنصاب قبولی ورود به مصاحبه شوند از تاریخ قبولی در آزمون از امتیازات 

  )معاف از شرط سن( .ویژه ممتازان بهره مند می شوند
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  سامانه ثبت نامجداول کدهاي مورد نیاز  - 19
 جدول کد هاي دانشگاهها و مراکز آموزش عالی -19-1

  گاه هاي دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فنآوريدانش - 19-1-1

  کد  عنوان  کد  عنوان  کد  عنوان
 1176 دانشگاه گنبد کاووس 1137 )س(دانشگاه حضرت معصومه  1101 آموزشکده فنی نقشه برداري سازمان نقشه برداري

 1177 گاه گیالندانش 1138 دانشگاه خلیج فارس 1102 و انقالب اسالمی) ره(پژوهشکده امام خمینی
 1178 دانشگاه لرستان 1139 دانشگاه دامغان 1103 پژوهشکده صنایع رنگ ایران

 1179 دانشگاه مازندران 1140 دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار 1104 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
 1180 دانشگاه محقق اردبیلی 1141 دانشگاه رازي 1105 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

 1181 دانشگاه مراغه 1142 دانشگاه زابل 1106 پژوهشگاه دانش هاي بنیادي
 1182 دانشگاه مالیر 1143 دانشگاه زنجان 1107 پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

 1183 دانشگاه هرمزگان 1144 دانشگاه سمنان 1108 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 1187 دانشگاه والیت 1145 دانشگاه سیستان و بلوچستان 1109 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوري

 1188 دانشگاه ولی عصر رفسنجان 1146 دانشگاه شاهد 1110 پژوهشگاه مواد و انرژي
 1189 دانشگاه یاسوج 1147 دانشگاه شهرکرد 1111 پژوهشگاه هوا فضا

 1190 دانشگاه یزد 1148 دانشگاه شهید باهنر کرمان 1112 فورماتیک سازمان سنجشدانشکده آمار و ان
 1191 دانشگاه سلمان فارسی 1149 دانشگاه شهید بهشتی 1113 دانشکده علوم اقتصادي

 1192 مرکز علوم پایه زنجان 1150 دانشگاه شهید چمران اهواز 1114 دانشکده فنی و مهندسی تربت حیدریه
 1878 سایر دانشگاهها 1151 دانشگاه شیراز 1115 و مهندسی قوچان دانشکده فنی

 1152 دانشگاه صنعتی ارومیه 1116 دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان

 

 1153 دانشگاه صنعتی اصفهان 1117 دانشگاه اراك
 1154 دانشگاه صنعتی امیرکبیر 1118 دانشگاه ارومیه
 1155 بلدانشگاه صنعتی با 1119 دانشگاه اصفهان
 1156 دانشگاه صنعتی بهبهان 1120 دانشگاه الزهرا

 1157 دانشگاه صنعتی تحصیالت تکمیلی کرمان 1121 دانشگاه آیت اهللا بروجردي
 1158 دانشگاه صنعتی جندي شاپور 1122 دانشگاه ایالم

 1159 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 1123 دانشگاه بجنورد
 1160 دانشگاه صنعتی سهند تبریز 1124 دانشگاه بناب

 1161 دانشگاه صنعتی شاهرود 1125 دانشگاه بوعلی سینا
 1162 دانشگاه صنعتی شریف 1126 دانشگاه بیرجند

 1163 دانشگاه صنعتی شیراز 1127 )ره(دانشگاه بین المللی امام خمینی 
 1164 دانشگاه عالمه طباطبایی 1128 دانشگاه تبریز

 1165 دانشگاه علم و صنعت ایران 1129 اه تربیت مدرسدانشگ
 1168 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 1130 دانشگاه تربیت معلم

 1169 دانشگاه فردوسی مشهد 1131 دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
 1170 دانشگاه فسا 1132 دانشگاه تربیت معلم سبزوار

 1171 دانشگاه قم 1133 دانشگاه تفرش
 1172 دانشگاه کاشان 1134 دانشگاه تهران
 1173 دانشگاه کردستان 1135 دانشگاه جهرم

 1175 دانشگاه گلستان 1136 دانشگاه جیرفت
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  دانشگاه هاي دولتی وابسته به وزارت آموزش و پرورش -19-1-2

  کد  عنوان  کد  عنوان
 2235 کده فنی پسران سرابآموزش 2193 )امام خمینی (آموزشکده فنی پسران آباده 

 2236 آموزشکده فنی پسران سقز 2194 آموزشکده فنی پسران ابرکوه
 2237 آموزشکده فنی پسران سمنان 2195 )امیرکبیر(آموزشکده فنی پسران اراك 

 2238 )شهیدیزدانپناه(آموزشکده فنی پسران سنندج  2196 )رازي(آموزشکده فنی پسران اردبیل 
 2239 )شهید چمران(اهواز  1آموزشکده فنی پسران شماره  2197 )شهید بهشتی(ران اردکانآموزشکده فنی پس

 2240 تبریز 1آموزشکده فنی پسران شماره  2198 )شهید قاضی طباطبایی(آموزشکده فنی پسران ارومیه 
 2241 )انقالب اسالمی(تهران  1آموزشکده فنی پسران شماره  2199 آموزشکده فنی پسران آستانه اشرفیه

 2242 ))ع(امام محمدباقر(ساري 1آموزشکده فنی پسران شماره  2200 )امام حسین(آموزشکده فنی پسران استهبان
 2243 )شهید چمران (کرمان  1آموزشکده فنی پسران شماره  2201 آموزشکده فنی پسران اسالم آبادغرب

 2244 )شهیدمفتح(همدان 1سران شماره آموزشکده فنی پ 2202 )شهید مهاجر(آموزشکده فنی پسران اصفهان 
 2245 )شهید صدوقی(یزد 1آموزشکده فنی پسران شماره  2203 )شهیدچمران (آموزشکده فنی پسران اهر

 2246 )سروش(اصفهان  2آموزشکده فنی پسران شماره  2204 آموزشکده فنی پسران ایالم
 2247 )شهداء(اهواز 2ی پسران شماره آموزشکده فن 2205 ))ع(امام صادق(آموزشکده فنی پسران بابل 
 2248 )وحدت(تبریز 2آموزشکده فنی پسران شماره  2206 ))ع(امام حسین (آموزشکده فنی پسران بافت 

 2249 )شهیدشمسی پور(تهران 2آموزشکده فنی پسران شماره  2207 )دارالفنون(آموزشکده فنی پسران بجنورد
 2250 )شهید عارفی(زاهدان 2آموزشکده فنی پسران شماره  2208 )چرخکار(آموزشکده فنی پسران بروجرد

 2251 )شهیدهاشمی نژاد(ساري 2آموزشکده فنی پسران شماره  2209 آموزشکده فنی پسران بروجن
 2252 )شهیدرجایی(شیراز 2آموزشکده فنی پسران شماره  2210 آموزشکده فنی پسران بم

 2253 )شهیددادبین (کرمان  2آموزشکده فنی پسران شماره  2211 )ديشهید خدادا(آموزشکده فنی پسران بندر انزلی
 2254 کرمانشاه 2آموزشکده فنی پسران شماره  2212 )شهیدکرانی(آموزشکده فنی پسران بندرعباس

 2255 )ثامن الحجج(مشهد 2آموزشکده فنی پسران شماره  2213 )امام خمینی ره(آموزشکده فنی پسران بهشهر
 2256 )شهیدجباریان(همدان 2آموزشکده فنی پسران شماره  2214 )امام خامنه اي(پسران بوشهرآموزشکده فنی 

 2257 )امام علی(یزد 2آموزشکده فنی پسران شماره  2215 )ابن حسام(آموزشکده فنی پسران بیرجند
 2258 )شهید بهشتی(ارومیه  2آموزشکده فنی پسران شماره  2216 آموزشکده فنی پسران تربت حیدریه

 2259 آموزشکده فنی پسران شهربابک 2217 )امام علی ( آموزشکده فنی پسران تربیت بدنی صفادشت
 2260 )خوارزمی(آموزشکده فنی پسران شهرضا 2218 آموزشکده فنی پسران تفت

 2261 آموزشکده فنی پسران شهرکرد 2219 آموزشکده فنی پسران جاجرم
 2262 )شهید باهنر(شکده فنی پسران شیرازآموز 2220 آموزشکده فنی پسران جیرفت

 2263 آموزشکده فنی پسران شیروان 2221 )شهیدمدنی(آموزشکده فنی پسران خرم آباد
 2264 ))ع(امام علی(آموزشکده فنی پسران طبس  2222 )دکتر حسابی(آموزشکده فنی پسران خمین 

 2265 )امام خمینی (فنی پسران علی آباد کتولآموزشکده  2223 )حکیم عباس دارابی(آموزشکده فنی پسران داراب
 2266 )ش بابائی (آموزشکده فنی پسران قزوین 2224 آموزشکده فنی پسران دزفول
 2267 آموزشکده فنی پسران قم 2225 آموزشکده فنی پسران دورود

 2268 آموزشکده فنی پسران قوچان 2226 )مالصدرا( آموزشکده فنی پسران رامسر
 2269 )شهیدرجایی(آموزشکده فنی پسران کاشان 2227 )سیدالشهداء(پسران رستم آبادرودبار آموزشکده فنی

 2270 )شهید بهشتی(آموزشکده فنی پسران کرج  2228 )شهید چمران(آموزشکده فنی پسران رشت
 2271 ))ع(امام علی(آموزشکده فنی پسران کردکوي  2229 )فرخی سیستانی (آموزشکده فنی پسران زابل

 2272 آموزشکده فنی پسران کرمانشاه 2230 )شهیدباهنر(وزشکده فنی پسران زاهدانآم
 2273 )شهیدچمران(آموزشکده فنی پسران گرگان 2231 )خاتم االنبیاء (آموزشکده فنی پسران زرند

 2274 )شهداء(آموزشکده فنی پسران گلپایگان 2232 )الغدیر(آموزشکده فنی پسران زنجان 
 2275 آموزشکده فنی پسران گناباد 2233 )جراحی زاده (ران ساوهآموزشکده فنی پس

 2276 آموزشکده فنی پسران الرستان 2234 )امام خمینی ( آموزشکده فنی پسران سبزوار
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 ادامه دانشگاه هاي دولتی وابسته به وزارت آموزش و پرورش

  کد  عنوان  کد  عنوان
 2285 وزشکده فنی پسران نجف آبادآم 2277 )شهیدرجائی(آموزشکده فنی پسران الهیجان
 2286 آموزشکده فنی پسران نهاوند 2278 )شهیدکالنتري(آموزشکده فنی پسران محمودآباد

 2287 )شریعتی(آموزشکده فنی پسران نیشابور  2279 آموزشکده فنی پسران مرودشت
 2288 آموزشکده فنی پسران یاسوج 2280 )شهیدمنتظري(آموزشکده فنی پسران مشهد

 2351 )شریعتی(دانشکده  تربیت دبیرفنی تهران 2281 )خوارزمی (آموزشکده فنی پسران مالیر
 2352 دانشکده تربیت دبیرفنی میرزا کوچک خان صومعه سرا 2282 آموزشکده فنی پسران ممسنی

 2353 دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی 2283 ))ره( امام خمینی(آموزشکده فنی پسران میبد 
 2879 سایر دانشگاهها 2284 )آیت اله خامنه اي(فنی پسران میناب آموزشکده

  دانشگاه هاي دولتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -19-1-3

  کد  عنوان  کد  عنوان
 3378 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان 3354 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 3379 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود 3355 شکی و خدمات بهداشتی درمانی اراكدانشگاه علوم پز
 3380 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد 3356 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارتش
 3381 شگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهیدبهشتیدان 3357 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل
 3382 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز 3358 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه
 3383 نی فسادانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درما 3359 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

 3384 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین 3360 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز
 3385 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم 3361 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر

 3386 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان 3362 داشتی درمانی ایالمدانشگاه علوم پزشکی و خدمات به
 3387 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرج 3363 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل

 3388 خدمات بهداشتی درمانی کردستان دانشگاه علوم پزشکی و 3364 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بجنورد
 3389 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان 3365 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بندرعباس

 3390 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه 3366 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
 3391 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان 3367 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند
 3392 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد 3368 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

 3393 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیالن 3369 نی تربت حیدریهدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درما
 3394 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان 3370 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
 3395 دمات بهداشتی درمانی مازندراندانشگاه علوم پزشکی و خ 3371 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
 3396 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد 3372 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول

 3397 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور 3373 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
 3398 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان 3374 گاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابلدانش

 3399 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یاسوج 3375 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان
 3400 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یزد 3376 ندانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجا

 3880 سایر دانشگاهها 3377 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار
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  دانشگاه هاي دولتی وابسته به سایر دستگاه هاي اجرایی -19-1-4

  کد  عنوان  کد  عنوان
 4413 دانشگاه صنعتی مالک اشتر 4401 )م-ن( یایی آموزشکده فنی نقشه برداري سازمان جغراف

 4414 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 4402 آموزشکده محیط زیست
 4415 دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 4403 پژوهشکده علوم زمین

 4416 هرانت-دانشگاه علوم وفنون هوایی شهیدستاري  4404 قم -دانشکده صداو سیماي جمهوري اسالمی ایران 
 4417 دانشگاه معارف اسالمی 4405 دانشکده صنعت هواپیمایی کشوري

 4418 سازمان مدیریت صنعتی تهران 4406 دادگستري/دانشکده علوم قضایی وخدمات اداري 
 4419 مرکز آموزش عالی بانکداري ایران 4407 تهران-دانشکده علوم وفنون فارابی 

 4422 موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزي 4410 دانشگاه صنایع و معادن ایران
 4881 سایر دانشگاهها 4411 )شهید عباسپور(دانشگاه صنعت آب  و برق 

  4412 دانشگاه صنعت نفت
  موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی - 19-1-5

  کد  عنوان  کد  عنوان  کد  عنوان
 5501 یزد -جواد  5472 بیک  قزوینآ -بصیر  5443 همدان -آبادانی وتوسعه روستاها 

 5502 شیراز -حافظ شیراز  5473 کرمان -بعثت 5444 آباده
 5503 قم -حکمت  5474 شاهین شهر -بنیان  5445 شیراز -آپادانا

 5504 مشهد -حکمت رضوي  5475 مشهد -بهار 5446 ابهر -اثیرالدین ابهري 
 5505 گرگان -نیحکیم جرجا 5476 گرگان -بهاران  5447 احرار رشت
 5506 ساوه -حکیم ناصرخسرو 5477 مشهد -بینالود 5448 قم -ادیان و مذاهب 

 5507 بجنورد -حکیمان  5478 شیراز -پارس مهر  5449 ساري -ادیب مازندران 
 5508 تهران -خاتم  5479 بابلسر  - پارسا  5450 گرمسار –ادیبان 

 5509 مشهد -خاوران  5480 شیراز -پاسارگاد 5451 ارومیه –آذرآبادگان 
 5510 مشهد -خراسان  5481 فریدونکنار -پردیسان  5452 گرمسار –آرادان 
 5511 محمود آباد -خزر  5482 قزوین  -پژوهش صنایع ایران   5453 تبریز -ارس
 5512 نور -خوارزمی  5483 قم -پویش  5454 دماوند -ارشاد 
 5513 مشهد - خیام  5484 گلپایگان -پیام  5455 مشهد -اسرار 
 5514 قزوین -دارالفنون  5485 مشهد -تابران  5456 تبریز -اسوه 
 5515 اصفهان -دانش پژوهان  5486 المرد -تابناك  5457 بجنورد -اشراق 

 5516 ساوه-دانشستان  5487 تاکستان -تاکستان  5458 بروجرد -آفرینش 
 5517 تبریز -دانشوران  5488 بهشهر -تمیشان  5459 مشهد -اقبال الهوري 

 5518 الهیجان -دیلمان  5489 گلوگاه -توحید  5460 قزوین -البرز
 5519 اصفهان -راغب اصفهانی 5490 مشهد -توس  5461 تبریز -الغدیر 

 5520 بابل -راه دانش 5491 رشت -جابرابن حیان  5462 اصفهان -) عج(المهدي 
 5521 رشت -راهبردشمال  5492 دلیجان -جامی  5463 همدان -الوند 

 5522 ساري -راهیان نور 5493 اردکان -جهاددانشگاهی  5464 فوالدشهر -امین اصفهان 
 5523 تبریز -ربع رشیدي  5494 اشکذریزد -جهاددانشگاهی  5465 الهیجان -اندیشمند 
 5524 قزوین -رجاء  5495 اصفهان -جهاددانشگاهی  5466 جهرم -اندیشه 
 5525 رامسر -رحمان  5496 رشت -جهاددانشگاهی  5467 امیرکال  -ایرانیکا 
 5526 تنکابن -رودکی  5497 کاشمر -جهاددانشگاهی  5468 تنکابن -آیندگان 
 5527 زنجان -روزبه  5498 کرمانشاه -جهاددانشگاهی  5469 ایوانکی -ایوانکی 
 5528 اريس -روزبهان  5499 همدان -جهاددانشگاهی  5470 ایالم -باختر 
 5529 کرمانشاه -زاگرس  5500 یزد -جهاددانشگاهی  5471 اصفهان -بزرگمهر
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  کد  عنوان  کد  عنوان  کد  عنوان
 5616 کرمان -مهر  5573 قزوین -عالمه رفیعی  5530 ساوه -زرندیه 
 5617 آستانه اشرفیه -مهر آستان  5574 کاشان -عالمه فیض کاشانی 5531 خوي -زرینه 

 5618 اراك -مهراراك  5575 قزوین -عالمه قزوینی 5532 ازشیر -زند
 5619 محالت -مهرگان  5576 نور - عالمه محدث نوري  5533 ساري -سارویه 
 5620 آبیک قزوین -موالنا  5577 نایین-عالمه نایینی  5534 ساري -ساریان 
 5621 گرگان -میرداماد  5578 ارومیه -علم وفن  5535 آمل -سبز 
 5622 تبریز -) ص (نبی اکرم  5579 تبریز -علم وفناوري  5536 اردبیل - سبالن
 5623 اصفهان -نجف آباد  5580 اصفهان -علوم وفناوري سپاهان  5537 اصفهان -سپهر

 5624 اصفهان-نقش جهان  5581 قزوین -غزالی  5538 مشهد -سجاد 
 5625 نهاوند - نهاوند 5582 غیاث الدین جمشید کاشانی 5539 تبریز -سراج 

 5626 کوهدشت -نوآوران  5583 کرج -فارابی  5540 آمل -سمنگان 
 5627 میمه -نوردانش  5584 گرکان-فخرالدین اسعدگرگانی  5541 ساري -سنا 

 5628 اردبیل -نوین  5585 مشهد -فردوس  5542 قزوین -سهروردي 
 5629 بادمحمودا -نیما 5586 کرمان -فرهیختگان  5543 کاشان -سینا 

 5630 زاهدان -هاتف  5587 قائمشهر -فروردین  5544 مشهد -شاندیز
 5631 ساري -هدف  5588 سمنان -فضیلت  5545 شاهرود

 5632 آمل -هراز  5589 ساوه -فن و دانش  5546 گنبدکاووس-شرق گلستان 
 5633 اصفهان-هشت بهشت  5590 کرمان -فنی کرمان  5547 تنکابن -شفق 

 5634 شیراز -هنر 5591 خمینی شهر -فیض االسالم  5548 نبدگ -شمس 
 5635 بروجرد -یاسین  5592 /کوچصفهان /رشت -قدر 5549 قم -شهاب دانش 

 5636 ره آموزشی وپژوهشی امام خمینی  5593 لنگرود -قدیر 5550 آستارا -شهریار
 5423 شناختی پژوهشکده علوم 5594 قشم -قشم  5551 اصفهان -شهید اشرفی اصفهانی 

 5424 دانشکده اصول الدین تهران 5595 رشت-کادوس  5552 کرمانشاه - شهید رضایی 
 5425 دانشکده اصول الدین دزفول 5596 واحد خرمدره -کار  5553 قائمشهر -صالحان 

 5426 دانشکده اصول الدین قم 5597 واحد رفسنجان -کار  5554 ابهر -صائب 
 5427 )دارالقرآن(دانشکده معارف قرآنی  5598 واحد قزوین -کار  5555 ارومیه -صبا

 5428 )ع(دانشگاه امام رضا 5599 شهرصنعتی البرز قزوین -کاسپین  5556 تهران -) صدرا(صدرالمتالهین 
 5429 )ع(دانشگاه امام صادق 5600 مشهد -کاویان  5557 اصفهان -صفاهان 

 5430 دانشگاه اهل بیت 5601 رامسر -کسري  5558 اصفهان -صنعتی فوالد 
 5431 دانشگاه باقرالعلوم قم 5602 ارومیه -کمال  5559 قائم شهر-صنعتی قائم 

 5432 واحد مشهد -دانشگاه شهید مطهري 5603 نوشهر -کمال الملک  5560 بابل -صنعتی مازندران 
 5433 واحد یزد -دانشگاه شهید مطهري 5604 قزوین -کوثر 5561 مراغه –صنعتی مراغه 

 5434 تهران -دانشگاه شهید مطهري  5605 بندرانزلی-کوشیار گیالنی  5562 چالوس -طبرستان 
 5435 دانشگاه علم و فرهنگ 5606 سمنان -کومش  5563 بابل -طبري 

 5436 دانشگاه علوم اسالمی رضوي 5607 گرگان -گلستان  5564 زنجان -عبدالرحمن صوفی رازي 
 5437 دانشگاه علوم حدیث 5608 همدان -جنامه گن 5565 کرمان -عرفان 
 5438 دانشگاه علوم وفنون مازندران 5609 گرگان -المعی گرگانی  5566 مشهد -عطار 

 5439 آمل -شمال  5610 نوشهر -مارلیک  5567 گرمسار -عالء الدوله سمنانی 
 5440 اصفهان-یی شیخ بها 5611 )نور(رویان  -مازیار  5568 /بابلسر/بهنمیر-عالمه امینی 

 5441 دانشگاه مذاهب اسالمی 5612 مشهد -مطهر 5569 بروجرد-عالمه بحرالعلوم 
 5442 )دارالعلم(دانشگاه مفید  5613 قم -معصومیه  5570 رفسنجان -عالمه جعفري 

 5882 سایر دانشگاهها 5614 اردبیل -مقدس اردبیلی  5571 خوي-عالمه خویی 
  5615 کاشان-مهدعلم  5572 قزوین -عالمه دهخدا 

  

  ادامه موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی
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  دانشگاه هاي آزاد اسالمی -19-1-6

  کد  عنوان  کد  عنوان  کد  عنوان  کد  عنوان
 6757 گنبدکاووس  6717 شهرضا  6677 تبریز  6637 علوم و تحقیقات فارس 

 6758 هیدج  6718 شهر مجلسی  6678 تربت حیدریه  6638 واحد خدابنده 
 6759 واحد یاسوج  6719 شهر قدس  6679 تفرش  6639 واحد علوم و پژوهش رباط کریم 

 6760 واحد یزد  6720 شیراز  6680 تنکابن  6640 ابرکوه 
 6761 واحد جویبار  6721 شیروان  6681 تویسرکان  6641 ) الرستان(اوز 

 6762 دانشکده سما واحد اهواز  6722 عالمه دهخدا قزوین  6682 واحد پزشکی تهران  6642 اقلید 
 6763 دانشکده سما واحد مالیر  6723 علی آباد کتول  6683 واحد تهران مرکزي  6643 آزادشهر 
 6764 دانشکده سما واحد اقلید  6724 علوم و تحقیقات اهواز  6684 واحد تهران غرب  6644 آشتیان 

 6765 باد  دانشکده سما واحد مها 6725 فردوس  6685 واحد تهران شرق  6645 اهللا آملی  واحد آیت
 6766 دانشکده سما واحد اردبیل  6726 فیروزکوه  6686 واحد تهران شمال  6646 ابهر 
 6767 دانشکده سما واحد ارسنجان  6727 قائمشهر  6687 واحد علوم و تحقیقات تهران  6647 اراك 

 6768 پاکدشت دانشکده سما واحد  6728 قزوین  6688 واحد علوم و تحقیقات کردستان  6648 اردبیل 
 6769 دانشکده سما واحد تهران  6729 واحد قم  6689 واحد علوم و تحقیقات همدان  6649 ارومیه 

 6770 آباد  دانشکده سما واحد خرم 6730 کاشان  6690 واحد تهران جنوب  6650 ارسنجان 
 6771 دانشکده سما واحد یاسوج  6731 کازرون  6691 واحد تیران  6651 اسفراین 

 6772 دانشکده سما واحد بندرعباس  6732 کرج  6692 واحد چالوس  6652 اسکو 
 6773 دانشکده سما واحد علی آباد کتول  6733 کرمان  6693   آباد خرم 6653 اسالمشهر 
 6774 دانشکده سما واحد رودهن  6734 کرمانشاه  6694 جیرفت  6654 الیگودرز 
 6775 دانشکده سما واحد ساوه  6735 گان گر 6695 واحد خوي  6655 امیدیه 

 6776 آموزشکده سما واحد سیاهکل  6736 واحد گرمسار  6696 دامغان  6656 اهر 
 6777 دانشکده سما واحد نیشابور  6737 واحد گناباد  6697 دزفول  6657 اهواز 
 6778 دانشکده سما واحد کازرون  6738 الهیجان  6698 دماوند  6658 ایذه 

 6779 دانشگاه سما واحد خمین  6739 مرودشت  6699   )اصفهان(دولت آباد  6659 یالم ا
 6780  2دانشکده سما آمل  6740 واحد مالیر  6700   دورود 6660 بابل 

 6883 سایر دانشگاهها 6741 واحد مالرد  6701 دهاقان  6661 بندرانزلی 
 6742 مسجدسلیمان  6702 دهلران  6662 آموزشکده سما واحد سیاهکل 

 

 6743 مشهد  6703 رامهرمز  6663 بجنورد 
 6744 واحد مها باد  6704 رودهن  6664 واحد بردسکن 

 6745 واحد ممقان  6705 زنجان  6665 بروجرد 
 6746 مهدیشهر  6706 ساري  6666 واحد علوم و تحقیقات بروجرد 

 6747 میبد  6707 ساوه  6667 بندرگز 
 6748 نجف آباد  6708 سبزوار  6668 زهرا  بوئین

 6749 نراق  6709 سپیدان  6669 بهارستان 
 6750 واحد نوشهر  6710 سروستان  6670 بهبهان 
 6751 نیریز  6711 سلماس  6671 بهشهر 
 6752 نیشابور  6712 سنندج  6672 بیرجند 
 6753 علوم و تحقیقات نیشابور  6713 شاهرود  6673 پردیس 

 6754 ورامین و پیشوا  6714 شبستر  6674 پارس اباد 
 6755 ) اصفهان( واحد هرند  6715 شوشتر  6675 پرند 

 6756 همدان  6716 شهرري  6676 تاکستان 
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  دانشگاه هاي پیام نور -19-1-7

  

  کاربردي -علمی جامع دانشگاه هاي  -19-1-8

  کد  عنوان  کد  عنوان  کد  عنوان
 8867 مازندران  8855 سیستان و بلوچستان  8843 کل

 8868 مرکزي  8856 فارس  8844 آذربایجان شرقی 
 8869 مهدیشهر  8857 قم  8845 آذربایجان غربی 

 8870 هرمزگان  8858 وم و فنون قزوین عل 8846 اردبیل 
 8871 مالیر  8859 کردستان  8847 اصفهان 
 8872 همدان  8860 کرمان  8848 بوشهر 

 8873 نیشابور  8861 کرمانشاه  8849 چهارمحال بختیاري 
 8874 یزد  8862 کهکیلویه و بویراحمد  8850 خراسان جنوبی 
 8875  2گنبد کاووسمرکز  8863 کیش  8851 خراسان رضوي 
 8876  1مرکز گنبد کاووس 8864 گلستان  8852 خراسان شمالی 

 8877  1مرکز پارس آباد 8865 گیالن  8853 خوزستان 
 8885 سایر دانشگاهها 8866 لرستان  8854 زنجان 

  دانشگاه هاي خارج از کشور -19-1-9

  کد  عنوان
 9887 1دانشگاههاي خارج کشور نوع 

 9888 2خارج کشور نوع  دانشگاههاي
 9886 سایر دانشگاهها

 
   

  کد  عنوان  کد  عنوان  کد  عنوان
 7823 قزوین  7802 بوانات  7781  مرکزي سازمان

 7824 قم  7803 بیرجند  7782  قم
 7825 کرج  7804 تبریز  7783 بوشهر 

 7826 گرگان  7805 تربت حیدریه  7784 برازجان 
 7827 گرمسار  7806 زنجان  -خرمدره 7785 دیلم 

 7828 گلپایگان  7807 جیرفت  7786 کنگان 
 7829 گناباد  7808 خوانسار  7787 گناوه 
 7830 گنبد  7809 دزفول  7788 دیر 
 7831 اللجین  7810 دهلران  7789 جم 

 7832 واحد مهدیشهر  7811 رامیان  7790 بین المللی عسلویه 
 7833 نیشابور  7812 زنجان  7791 خورموج 

 7834 مشهد  7813 ساوه  7792 اهرم 
 7835 آباد  نجف 7814 سروستان  7793 شبانکاره 

 7836 هشترود  7815 سمیرم  7794 اوز 
 7837 رودهن  7816 زنجان -سلطانیه 7795 اقلید 
 7838 ساري  7817 شبستر  7796 ابهر 

 7839 شوش  7818 شهریار  7797 اردبیل 
 7840 رینه  7819 شیراز  7798 اردکان 

 7841 آمل  7820 کازرون  7799 اسفراین 
 7842 بانه  7821 طارم زنجان  7800 ایالم 

 7884 سایر دانشگاهها 7822 وزآباد فیر 7801 بردسکن 
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 جدول کدهاي رشته هاي تحصیلی -19-2

 مقطع کاردانی -19-2-1

 کد گرایش رشته کد گرایش رشته

آتش نشانی 
و خدمات 

 ایمنی

 1001  اطفاء حریق

 عمران

 1040 پل سازي و ابنیه سازي - کاردان فنی عمران 
 1041 راهسازي - ی عمران کاردان فن 1002 ایمنی و حفاظت ساختمان هاي بلند

 1042 روسازي راه - کاردان فنی عمران  1003 نجات

 برق

 1043 زیرسازي راه - کاردان فنی عمران  1004 الکتروتکنیک
 1044 ساختمان هاي بتنی - کاردان فنی عمران  1005 برق صنعتی -الکتروتکنیک 

 1045 سد و شبکه - کاردان فنی عمران  1006 الکترونیک
 1046 عمران روستایی - کاردان فنی عمران  1007 الکترونیک عمومی - الکترونیک 

 1047 فتوگرامتري - کاردان فنی عمران  1008 برق صنعتی - الکترونیک 
 1048 کارتوگرافی - کاردان فنی عمران  1009 طراحی مدارهاي مجتمع آنالوگ و دیجیتال - الکترونیک 

 1049 کارهاي عمومی ساختمان - کاردان فنی عمران  1010 الکترونیک و ابزاردقیق
 1050 نقشه برداري - کاردان فنی عمران  1011 الکترونیک و مخابرات دریایی

 1051 ژئودزي –نقشه برداري  - کاردان فنی عمران  1012 برق
 1013 برق صنعتی-)ICT(تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات

 مکانیک

 1052 ابزار سازي
 1053 تأسیسات حرارتی نیروگاه 1014 علمی کاربردي الکترونیک و ابزار دقیق

 1054 تأسیسات عمومی صنایع 1015 علمی کاربردي برق الکترونیک
 1055 تعمیرات مکانیکی 1016 علمی کاربردي شبکه هاي انتقال توزیع

 1056 ها تأسیسات حرارتی و نیروگاه -علمی کاربردي مکانیک  1017 قدرت
 1057 تعمیرات نیروگاه ها -علمی کاربردي مکانیک 1018 کاردان فنی برق

 1058 تأسیسات آبرسانی و گازرسانی - کاردان فنی مکانیک  1019 ارتباط داده ها -مخابرات 

 شیمی

 1059 تأسیسات تهویه و تبرید - کاردان فنی مکانیک  1020 آزمایشگاهی
 1060 جوشکاري - کاردان فنی مکانیک  1021 صنعتی -آزمایشگاهی 

 1061 ساخت و تولید - کاردان فنی مکانیک  1022 عملیات پتروشیمی -صنایع 
 1062 ماشین آالت - کاردان فنی مکانیک  1023 صنایع شیمیایی

 1063 ماشین ابزار - کاردان فنی مکانیک  1024 صنعتی -علمی کاربردي شیمی آزمایشگاهی 
 1064 نقشه کشی صنعتی - کاردان فنی مکانیک  1025 نی شیمیکاردان ف
 1065 ماشین افزار 1026 عملیات پتروشیمی -کاردان فنی شیمی 

 1066 مهندسی جوش 1027 کاردان فنی صنایع شیمیایی
 1028 کاردان فنی عملیات پتروشیمی

 نفت
 1067 چاه پیمایی و تکمیل چاه

 1068 حفاري اکتشافی 1029 محض

 عمران

  1030 شبکه تصفیه خانه فاضالب -آب و فاضالب 

 1031 شبکه و تصفیه خانه آب -آب و فاضالب 
 1032 آب هاي زیرزمینی -آبشناسی 

 1033 امور پیمان ها
 1034 پیش ساخته ها

 1035  سد و شبکه
 1036 سد و شبکه -علمی کاربردي عمران 

 1037 کاردان فنی عمران
 1038 آب - کاردان فنی عمران 

 1039 آب و فاضالب - کاردان فنی عمران 
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 مقطع کارشناسی - 19-2-2

 کد گرایش رشته کد گرایش رشته
آتش نشانی و 
 خدمات ایمنی

 2001 مدیریت عملیات در حریق و حوادث

علوم 
 اجتماعی

 2037 برنامه ریزي اجتماعی

 ایمنی صنعتی
 2038 جتماعیپژوهشگري علوم ا 2002 ایمنی صنایع

 2039 خدمات اجتماعی 2003 مهندسی تکنولوژي ایمنی صنعتی و محیط کار

 2040 علوم اجتماعی 2004 عمومی بهداشت
 2041 علوم ارتباطات اجتماعی 2005 پرستاري پرستاري

 2042 روابط عمومی - علوم ارتباطات اجتماعی  2006 تربیت بدنی تربیت بدنی
 2043 مددکاري اجتماعی 2007 )رادیولوژي(پرتوشناسی تکنولوژي  پرتوشناسی

 حسابداري

 2044 مردم شناسی 2008 بازرگانی
 2045 مطالعات فرهنگی 2009 حسابداري

علوم  2010 حسابداري بانکی
 اقتصادي

 2046 اقتصاد بازرگانی
 2047 اقتصاد پول و بانکداري 2011 حسابداري مالیاتی

 2012 حسابرسی

علوم 
 ربیتیت

 2048 برنامه ریزي آموزشی
 2049 تکنولوژي آموزشی 2013 دولتی

 2050 علوم تربیتی 2014 علمی کاربردي حسابداري

 حقوق

 2051 مدیریت آموزشی 2015 حقوق

 2052 مدیریت و برنامه ریزي آموزشی 2016 حقوق بین الملل
 2053 مشاوره 2017 حقوق خصوصی

 2054 اوره و راهنماییمش 2018 حقوق عمومی
فنآوري  2019 حقوق قضایی

 اطالعات 
 2055 مهندسی تکنولوژي ارتباطات و فناوري اطالعات

 IT( 2056(مهندسی فناوري اطالعات  2020 علوم قضایی

 روانشناسی

 2021 اصالح وتربیت
گفتار 
 درمانی

 2057 گفتار درمانی

 2022 روان شناسی

 مدیریت

 2058 امور بانکی
 2059 بازرگانی 2023 روان شناسی بالینی

 2060 بازرگانی دریایی 2024 روان شناسی صنعتی سازمانی
 2061 بیمه 2025 روان شناسی عمومی

 زمین شناسی

 2062 بیمه اکو 2026 چینه شناسی و فسیل شناسی
 2063 گمرکی 2027 زمین شناسی مهندسی

 2064 مدیریت 2028 کاربردي
 2065 مدیریت اجرایی 2029 محض

 شیمی

 2066 مدیریت دولتی 2030 آلی
 2067 مدیریت صنعتی 2031 تجزیه

 2068 مدیریت صنعتی کاربردي 2032 شیمی فیزیک
 2069 مدیریت مالی 2033 کاربردي

 2070 مدیریت منابع انسانی 2034 محض
 2035 معدنی

مهندسی 
 ایمنی

 2071 بازرسی فنی
علوم 

 یشگاهیآزما
 2072 حفاظت فنی 2036 علوم آزمایشگاهی
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 کد گرایش رشته کد گرایش رشته

 مهندسی برق

 2073 الکتروتکنیک

مهندسی 
 عمران

 2114 عمران
 2115 ساختمان هاي بتنی - کاردان فنی عمران  2074 برق صنعتی –الکتروتکنیک 

 2116 نکارهاي عمومی ساختما - کاردان فنی عمران  2075 الکترونیک
 2117 سازه –مهندسی زلزله  2076 برق صنعتی –الکترونیک 

 2118 مهندسی سازه هاي دریایی 2077 الکترونیک و مخابرات دریایی
 2119 آب و فاضالب -مهندسی محیط زیست  2078 شبکه هاي انتقال توزیع

 2079 علمی کاربردي الکترونیک

مهندسی 
 کامپیوتر

 2120 سخت افزار
 2121 علمی کاربردي سخت افزار کامپیوتر 2080  می کاربردي شبکه هاي انتقال و توزیععل

 2122 علمی کاربردي نرم افزار کامپیوتر 2081 قدرت
 IT( 2123(فناوري اطالعات  2082 کنترل

 2124 سخت افزار –مهندسی تکنولوژي کامپیوتر  2083 مخابرات
 2125 نرم افزار –تکنولوژي کامپیوتر  مهندسی 2084 سوئیچ –مخابرات 

 2126 مهندسی رباتیک 2085 مهندسی برق

مهندسی 
 شیمی

 2127 مهندسی کامپیوتر 2086 بهره برداري از منابع نفت

 2128 نرم افزار 2087 صنایع پاالیش
 2088 صنایع پتروشیمی

مهندسی 
 مکانیک

 2129 اتومکانیک

 2130 ارتی و برودتیتأسیسات حر 2089 صنایع پلیمر
 2131 جامدات 2090 صنایع شیمیایی

 2132 حرارت و سیاالت 2091 صنایع شیمیایی معدنی
 2133 ساخت و تولید 2092 صنایع گاز

 2134 طراحی جامدات 2093 طراحی فرآیندها
 2135 طراحی کاربردي 2094 طراحی فرایندهاي صنایع نفت

 2136 مکاترونیک -طراحی کاربردي 2095 فرآوري و انتقال گاز
 2137 نیروگاه -علمی کاربردي مکانیک  2096 مخازن هیدروکربوري

 2138 علمی کاربردي مکانیک خودرو 2097 مهندسی پلیمر
 2139 مکانیک خودرو 2098 مهندسی شیمی

 2140 مهندسی تکنولوژي مکانیک خودرو 2099 مهندسی نفت

مهندسی 
 صنایع

 2141 مهندسی جوش 2100 صنعتی ایمنی

 2142 مهندسی خودرو 2101 برنامه ریزي و تحلیل سیستم ها
 2102 تکنولوژي صنعتی

مهندسی 
 مواد

 2143 متالوژي صنعتی

 2144 مهندسی مواد و متالورژي 2103 تولید صنعتی
 2145 سرامیک -مهندسی مواد و متالورژي  2104 مدیریت سیستم و بهره وري

 2105 مهندسی سیستم هاي اقتصادي و اجتماعی

مهندسی 
 نفت

 2146 اکتشاف نفت
 2147 بهره برداري از منابع نفت 2106 مهندسی صنایع

 2148 حفاري و استخراج نفت 2107 مهندسی مالی

مهندسی 
 عمران

 2149 حفاري و بهره برداري نفت 2108 آب

 2150 ن نفتمخاز 2109 آب و فاضالب –تکنولوژي عمران 
 2151 مخازن هیدروکربوري 2110 ساختمان –تکنولوژي عمران 

 2152 مهندسی نفت 2111 خاك
نقشه  2112 راه و ساختمان

 برداري
 2153 تکنولوژي نقشه برداري

 2154 علمی کاربردي نقشه برداري 2113 شبکه هاي آب و فاضالب
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 کد گرایش رشته کد گرایش رشته

 نقشه برداري
 2157 نقشه برداري نقشه برداري 2155 ژئودزي –نقشه برداري  - کاردان فنی عمران 

  2156 نقشه برداري -مهندسی عمران 
 

 مقطع کارشناسی ارشد -19-2-3

 کد گرایش رشته کد گرایش رشته

 بهداشت
 3001 حرفه اي

 علوم اجتماعی

 3036 برنامه ریزي اجتماعی
 3037 برنامه ریزي رفاه اجتماعی 3002 محیط

 پرستاري
 3038 پژوهشگري علوم اجتماعی 3003 پرستاري

 3039 جامعه شناسی 3004 پرستاري مراقبت هاي ویژه

 3040 رفاه اجتماعی 3005 تربیت بدنی تربیت بدنی

 حسابداري
 3041 علوم اجتماعی 3006 حسابداري

 3042 مددکاري اجتماعی 3007 مالی

 حقوق

 3043 مردم شناسی 3008 حقوق
 3044 مطالعات جوانان 3009 حقوق اقتصادي

 3045 مطالعات فرهنگی 3010 حقوق بین الملل

 3046 علوم ارتباطات اجتماعی علوم ارتباطات اجتماعی 3011 حقوق بین الملل عمومی

 3012 حقوق تجارت بین الملل

 علوم اقتصادي
 3047 اقتصاد

 3048 اقتصاد بازرگانی 3013 حقوق خصوصی

 3049 برنامه ریزي سیستم هاي اقتصادي 3014  حقوق عمومی
 3015 حقوق مالکیت فکري

 علوم تربیتی

 3050 آموزش و پرورش تطبیقی

 3051 برنامه ریزي آموزشی 3016 علوم قضایی

 روانشناسی

 3052 تحقیقات آموزشی 3017 روان شناسی

 3053 تکنولوژي آموزشی 3018 روان شناسی بالینی
 3054 مدیریت آموزشی 3019 روان شناسی صنعتی سازمانی

 3055 مدیریت و برنامه ریزي آموزش عالی 3020 روان شناسی عمومی
 3056 مدیریت و برنامه ریزي آموزشی 3021 )روانسنجی(سنجش و اندازه گیري 

 زمین شناسی

 3057 گفتار درمانی گفتار درمانی 3022 پترولوژي

 3023 تکتونیک

  مدیریت

 3058 تولید و عملیات -اجرایی 

 MBA 3059مدیریت  -اجرایی  3024 چینه شناسی و فسیل شناسی
 3060 مدیریت استراتژي - MBAمدیریت  -اجرایی  3025 رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

 3061 مدیریت عمومی - MBAمدیریت  -اجرایی  3026 زمین شناسی
 3062 نکیامور با 3027 ژئوشیمی

 3063 بازرگانی 3028 کاربردي
 3064 مالی –بازرگانی  3029 مهندسی

 3065 تشکیالت و روش ها -دولتی  3030 نفت

 ژئوفیزیک

 3066 مدیریت تحول –دولتی  3031 زلزله شناسی

 3067 مدیریت سیستم هاي اطالعاتی -دولتی  3032 گرانی سنجی
 3068 دیریت منابع انسانیم –دولتی  3033 لرزه شناسی

 3069 تحقیق در عملیات –صنعتی  3034 مغناطیس سنجی

 3070 تولید –صنعتی  3035 شیمی شیمی
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 کد گرایش رشته کد گرایش رشته

  مدیریت

 3071 مدیریت

 مهندسی صنایع

 3110 برنامه ریزي و تحلیل سیستم ها
 3111 مدیریت سیستم و بهره وري 3072 مدیریت اجرایی

 3112 مهندسی سیستم هاي اقتصادي و اجتماعی 3073 مدیریت تحقیق در عملیات
 3113 مهندسی صنایع 3074 مدیریت تکنولوژي

 3114 مهندسی مالی 3075 مدیریت دولتی
 3076 مدیریت صنایع

 مهندسی عمران

 3115 آب

 3116 برنامه ریزي حمل و نقل 3077 مدیریت صنعتی
 3117 خاك 3078 ي اطالعاتمدیریت فناور

 3118 خاك و پی 3079 مدیریت کارآفرینی
 3119 راه و ترابري 3080 مدیریت مالی

 3120 سازه هاي هیدرولیکی 3081 مدیریت منابع انسانی

 مشاوره

 3121 سیستم هاي اطالعات مکانی 3082 مشاوره

 3122 عمران 3083 مشاوره خانواده
 3123 مکانیک خاك و پی 3084 مشاوره شغلی

 3124 مهندسی آب 3085 مشاوره و راهنمایی
 3125 مهندسی آب و فاضالب 3086 بازرسی فنی مهندسی ایمنی

 مهندسی برق

 3126 مهندسی رودخانه 3087 الکترونیک
 3127 مهندسی زلزله 3088 قدرت

 3128 سازه - مهندسی زلزله  3089 کنترل
 3129 دسی سازه هاي دریاییمهن 3090 مخابرات

 3130 مهندسی مدیریت و ساخت 3091 مهندسی برق
 3131 نقشه برداري 3092 مهندسی بهداشت محیط مهندسی بهداشت محیط

 مهندسی شیمی

 3093 پدیده هاي انتقال

مهندسی فناوري 
 )IT(اطالعات 

 3132 امنیت اطالعات
 3133 تجارت الکترونیکی 3094 پدیده هاي انتقال و فرآیندهاي جداسازي

 3134 شبکه هاي کامپیوتري 3095 ترمودینامیک و سینتیک
 3135 طراحی و تولید نرم افزار 3096 ترموسینیتیک

 3136 مخابرات امن 3097 ترموسینیتیک و کاتالیست
 IT( 3137(مهندسی فناوري اطالعات  3098 شبیه سازي و کنترل فرآیندها

 3099 صنایع پاالیش

 مهندسی کامپیوتر

 3138 الگوریتم و محاسبات
 3139 معماري سیستم هاي کامپیوتري 3100 صنایع پلیمر

 3140 معماري کامپیوتر 3101 صنایع شیمیایی معدنی
 3141 مهندسی کامپیوتر 3102 صنایع گاز

 3142 نرم افزار 3103 طراحی فرآیندها
 3143 صنوعیهوش م 3104 فرآوري و انتقال گاز

 3144 هوش مصنوعی و رباتیک 3105 مخازن هیدروکربوري
 3106 مدلسازي، شبیه سازي و کنترل فرآیندها

 مهندسی مکانیک

 3145 اتومکانیک

 3146 تبدیل انرژي 3107 مهندسی پلیمر
 3147 حرارت و سیاالت 3108 مهندسی شیمی پیشرفته

 3148 ساخت و تولید 3109 مهندسی فرآیند
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 کد گرایش رشته کد گرایش رشته

 مهندسی مکانیک

 3149 سیستم هاي تولید صنعتی -ساخت و تولید 

 مهندسی مواد

 3163 خوردگی و حفاظت از مواد
 3164 شکل دادن فلزات 3150 شکل دهی فلزات -ساخت و تولید 

 3165 شناسایی و انتخاب مواد 3151 مکاترونیک -ساخت و تولید 
 3166 متالوژي صنعتی 3152 جامداتطراحی 

 3167 سرامیک - مواد و متالورژي  3153 طراحی کاربردي
 3168 )نانو فناوري(نانو مواد  3154 ارتعاشات و کنترل -طراحی کاربردي 

 3155 دینامیک کنترل -طراحی کاربردي 

 مهندسی نفت

 3169 اکتشاف نفت
 3170 بهره برداري از منابع نفت 3156 مکانیک جامدات -طراحی کاربردي 

 3171 حفاري و استخراج نفت 3157 مکاترونیک -طراحی کاربردي
 3172 حفاري و بهره برداري نفت 3158 مهندسی جوش

 3173 مخازن هیدروکربوري 3159 مهندسی دریا
 3174 مهندسی نفت 3160 مهندسی مواد مرکب

 مهندسی مواد
 3161 جوشکاري

 3162 فلزاتخوردگی  
 

 مقطع دکترا -19-2-4

 کد گرایش رشته کد گرایش رشته

 بهداشت
 4001 حرفه اي

 مدیریت

 4023 تولید و عملیات -اجرایی 
 4024 مدیریت تطبیقی و توسعه -دولتی  4002 محیط

 4025 مدیریت منابع انسانی -دولتی  4003 حسابداري حسابداري

 حقوق

 4026 مدیریت 4004 حقوق بین الملل
 4027 مدیریت تحقیق در عملیات 4005 حقوق بین الملل عمومی

 4028 مدیریت دولتی 4006 حقوق خصوصی
 4029 مدیریت سیستم ها 4007 حقوق عمومی

 4030 مدیریت مالی 5001 داروسازي داروسازي

 روانشناسی
 4031 مدیریت منابع انسانی 4008 روان شناسی

 4009 روان شناسی بالینی
 ورهمشا

 4032 مشاوره خانواده
 4033 مشاوره و راهنمایی 4010 روان شناسی عمومی

 زمین شناسی

 4011 پترولوژي

مهندسی 
 برق

 4034 الکترونیک
 4035 قدرت 4012 تکتونیک

 4036 کنترل 4013 چینه شناسی و فسیل شناسی
 4037 مخابرات 4014 رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی

 4038 مهندسی برق 4015 زمین شناسی

 ژئوفیزیک
مهندسی  4016 زلزله شناسی

 شیمی
 4039 طراحی فرآیندها

 4040 مهندسی شیمی 4017 لرزه شناسی
 4018 شیمی شیمی

مهندسی 
 صنایع

 4041 مدیریت سیستم و بهره وري
 4042 مهندسی سیستم هاي اقتصادي و اجتماعی 5002 علوم آزمایشگاهی علوم آزمایشگاهی

 لوم اجتماعیع
 4043 مهندسی صنایع 4019 جامعه شناسی

 4020 اقتصاد
مهندسی 

 عمران

 4044 آب

 علوم تربیتی
 4045 برنامه ریزي حمل و نقل 4021 مدیریت آموزشی

 4046 خاك و پی 4022 مدیریت و برنامه ریزي آموزش عالی
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 کد گرایش رشته کد گرایش رشته

 مهندسی عمران

 4047 راه و ترابري

مهندسی 
 مکانیک

 4062 تبدیل انرژي
 4063 حرارت و سیاالت 4048 سیستم هاي اطالعات مکانی

 4064 طراحی جامدات 4049 عمران
 4065 طراحی کاربردي 4050 مکانیک خاك و پی

 4051 مهندسی آب

مهندسی 
 مواد

 4066 خوردگی و حفاظت از مواد
 4067 متالوژي صنعتی 4052 مهندسی زلزله

 4068 مهندسی مواد و متالورژي 4053 سازه - مهندسی زلزله 
 4069 سرامیک - مواد و متالورژي  4054 مهندسی محیط زیست

 4070 )نانو فناوري(نانو مواد  4055 نقشه برداري
مهندسی  IT( 4056(مهندسی فناوري اطالعات  مهندسی فناوري اطالعات

 نفت
 4071 حفاري و بهره برداري نفت

 مهندسی کامپیوتر

 4072 مهندسی نفت 4057 معماري سیستم هاي کامپیوتري
  4058 معماري کامپیوتر

 4059 مهندسی کامپیوتر
 4060 نرم افزار

 4061 هوش مصنوعی
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  جدول کدهاي شهرستانها - 19-3

  )کد(شهرستان   استان

  آذربایجان شرقی
 –)1008( چاراویماق -) 1007( جلفا -) 1006( تبریز -) 1005( بناب -) 1004( آباد ستانب - ) 1003( اهر -) 1002( اسکو -) 1001( آذرشهر

 -)1017( ملکان -) 1016( مرند -) 1015( مراغه - ) 1014( کلیبر -) 1013( شیر عجب -) 1012( شبستر -) 1011( سراب -) 1009( آفرین خدا
  )1010( شهرستانها سایر -) 1021( ورزقان -) 1020( هشترود -) 1019( هریس -) 1018( میانه

 آذربایجان غربی
 -)1108( چایپاره - )1107( چالدران - )1106( تکاب - )1105( پیرانشهر - )1104( پلدشت - )1103( بوکان -  )1102( اشنویه - )1101( ارومیه

 –)1117( میاندوآب - )1116( مهاباد -  )1115( ماکو - )1114( شوط - )1113( دژ شاهین - )1112( سلماس - )1111( دشت سر - )1109( خوي
  )1110( شهرستانها سایر - )1118( نقده

 اردبیل
 –)1208( گرمی - )1207( کوثر - )1206( سرعین - )1204( خلخال - )1203( آباد پارس - )1202( سوار بیله - )1201( اردبیل

  )1205( شهرستانها سایر - )1211( نیر - )1210( نمین - )1209( شهر  مشگین

 اصفهان

 –)1306( چادگان - )1305( کرون و تیران - )1304( برخوار - )1303( اصفهان - )1302( اردستان - )1301( بیدگل و آران
 –)1313( میمه و شهر شاهین - )1312( سمیرم - )1310( دهاقان - )1309( بیابانک و خور - )1308( خوانسار - )1307( شهر خمینی
 –)1320( لنجان - )1319( گلپایگان - )1318( کاشان - )1317( فالورجان -  )1316( فریدونشهر - )1315( نفرید - )1314(  شهرضا
  )1311( شهرستانها سایر - )1324( نطنز -  )1323( آباد نجف -  )1322( نائین - )1321( مبارکه

  )1403( شهرستانها سایر - )1406( بادآ نظر - )1405( کرج - )1404( طالقان - )1402( ساوجبالغ - )1401( اشتهارد البرز

 ایالم
 –)1508( ملکشاهی - )1507( چرداول و شیروان - )1505( دهلران - )1504( شهر دره - )1503( ایوان - )1502( ایالم - )1501( آبدانان
  )1506( شهرستانها سایر - )1509( مهران

 بوشهر
 –)1609( کنگان - )1607( دیلم - )1606( دیر -  )1605( دشتی - )1604( اندشتست - )1603( جم - )1602( تنگستان - )1601( بوشهر
  )1608( شهرستانها سایر - )1610( گناوه

 تهران
 –)1707( ري - )1706( کریم رباط - )1705( دماوند - )1704( تهران - )1703( پیشوا - )1702( پاکدشت - )1701( اسالمشهر
  )1708( شهرستانها سایر -  )1714( ورامین - )1713( مالرد - )1712( قدس -  )1711( کوه یروزف - )1710( شهریار - )1709( شمیرانات

 بختیاريچهارمحال و 
 –)1808( لردگان - )1807( کیار - )1806( کوهرنگ - )1805( فارسان - )1804( کرد شهر -  )1802( بروجن - )1801( اردل
  )1803( شهرستانها  سایر

 خراسان جنوبی
 -)1909( فردوس - )1908( سربیشه - )1907( سرایان - )1905( زیرکوه - )1904( درمیان - )1903( خوسف -  )1902( بیرجند - )1901( بشرویه
  )1906( شهرستانها سایر - )1911( نهبندان - )1910( قائنات

 خراسان رضوي

 –)2007( حیدریه تربت - )2006( جام تربت - )2005( تایباد - )2004( بینالود -  )2003( بردسکن - )2002( بجستان - )2001( باخرز
 - )2015( درگز - )2014( داورزن - )2013( خوشاب - )2012( خواف - )2011( آباد خلیل - )2010( چناران - )2009( جوین - )2008( جغتاي

 - )2024( کاشمر - )2023( قوچان - )2022( فیروزه - )2021( فریمان - )2020( سرخس - )2019( سبزوار - )2017( زاوه - )2016( رشتخوار
  )2018( شهرستانها سایر -  )2029( نیشابور - )2028( والت مه - )2027( مشهد - )2026( گناباد - )2025( کالت

 خراسان شمالی
 –)2108( سملقان و مانه - )2107( گرمه - )2106( فاروج - )2105( شیروان - )2103( جاجرم - )2102( بجنورد - )2101( اسفراین

  )2104( شهرستانها  سایر

 خوزستان

 -)2208( ملک باغ - )2207( ایذه - )2206( اهواز - )2205( اندیکا - )2204( اندیمشک - )2203( امیدیه - )2202( آغاجاري - )2201( آبادان
 -)2215( رامشیر - )2214( نآزادگا دشت - )2213( دزفول - )2212( خرمشهر - )2211( بهبهان - )2210( ماهشهر بندر - )2209( باوي

 –)2223( سلیمان مسجد - )2222( اللی - )2221( گتوند - )2220( شوشتر - )2219( شوش - )2218( شادگان - )2216( رامهرمز
  )2217( شهرستانها سایر - )2226( هویزه - )2225( هندیجان - )2224(  هفتگل

 زنجان
 –)2308( ماهنشان - )2307( طارم - )2305( زنجان - )2304( خرمدره - )2303( خدابنده - )2302( ایجرود - )2301( ابهر

  )2306(  شهرستانها  سایر

 سمنان
 –)2408( میامی - )2407( شهر مهدي - )2406( گرمسار - )2405( شاهرود - )2404( سمنان - )2402( دامغان - )2401( آرادان

  )2403( شهرستانها  سایر

 سیستان و بلوچستان
 - )2509( سراوان - )2507( زهک - )2506( زاهدان - )2505( زابل - )2504( دلگان - )2503( خاش - )2502( بهار چاه - )2501( ایرانشهر

  )2508( شهرستانها سایر –)2515( هیرمند - )2514( شهر نیک - )2513( مهرستان - )2512( کنارك - )2511( سوران سیب - )2510( سرباز

 فارس

 -)2608( خرامه - )2607( جهرم - )2606( پاسارگاد - )2605( بوانات -  )2604( اقلید - )2603( استهبان - )2602( جانارسن -  )2601( آباده
 –)2616( سروستان -  )2615( سپیدان - )2613( دشت زرین - )2612( رستم - )2611( داراب - )2610( خنج - )2609( بید خرم

 –)2623( کوار - )2622( کازرون - )2621( قیروکارزین -  )2620( آباد فیروز - )2619( فسا - )2618( فراشبند - )2617(  شیراز
 –)2630( ریز نی - )2629( مهر - )2628( ممسنی - )2627( مرودشت - )2626( المرد -  )2625( الرستان - )2624(  گراش
  )2614( شهرستانها  سایر
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  )کد(شهرستان   استان

  )2706( شهرستانها سایر - )2707( قزوین - )2705( تاکستان - )2704( زهرا بوئین - )2703( البرز - )2702( آوج - )2701( آبیک قزوین

  )2801( شهرستانها سایر - )2802( قم قم

 کردستان
 -)2909( قروه - )2908( سنندج - )2907( سقز - )2906( سروآباد - )2904( دیواندره - )2903( دهگالن - )2902( بیجار -  )2901( بانه

  )2905( شهرستانها سایر - )2911( مریوان - )2910( کامیاران

 کرمان

 –)3008( راور - )3007( رابر - )3006( جیرفت -  )3005( بم - )3004( بردسیر - )3003( بافت - )3002( انار - )3001( ارزوئیه
 -)3016( آباد عنبر - )3015( بابک شهر - )3014( سیرجان - )3012( زرند - )3011( ریگان - )3010( جنوب رودبار - )3009( رفسنجان

 –)3023( منوجان - )3022( کوهبنان - )3021( کهنوج - )3020( کرمان - )3019( گنج قلعه - )3018( فهرج - )3017( فاریاب
  )3013( شهرستانها سایر - )3024(  نرماشیر

 کرمانشاه
 -)3108( ذهاب پل سر - )3106( روانسر - )3105( داالهو - )3104( جوانرود - )3103( باباجانی ثالث - )3102( پاوه - )3101( غرب آباد اسالم
 –)3115( هرسین - )3114( گیالنغرب - )3113( کنگاور - )3112( کرمانشاه - )3111( شیرین قصر -  )3110( صحنه - )3109( سنقر
  )3107( شهرستانها  سایر

 کهگیلویه و بویراحمد
 –)3208( گچساران - )3207( کهگیلویه - )3205( دنا - )3204( چرام - )3203( احمد بویر - )3202( بهمئی - )3201( باشت
  )3206( شهرستانها  سایر

 گلستان
 –)3308( کردکوي - )3307( آباد علی - )3305( رامیان -  )3304( ترکمن - )3303( گز بندر -  )3302( قال آق - )3301( شهر آزاد

 -)3315( مینودشت - )3314( تپه مراوه - )3313( کاووس گنبد - )3312( گمیشان - )3311( گرگان -  )3310( گالیکش - )3309( کالله
  )3306( شهرستانها سایر

 گیالن
 - )3407( رودبار - )3406( رضوانشهر - )3405( رشت - )3404( انزلی بندر - )3403( املش - )3402( اشرفیه آستانه -  )3401( آستارا
 –)3415( الهیجان - )3414( فومن - )3413( طوالش - )3412( سرا صومعه -  )3411( شفت - )3410( کلسیاه - )3408( رودسر
  )3409( شهرستانها سایر - )3417( ماسال - )3416( لنگرود

 لرستان
 - )3508( دورود - )3507( دوره - )3506( دلفان - )3505( آباد خرم - )3504( پلدختر - )3503( بروجرد - )3502( الیگودرز - )3501( ازنا

  )3509( شهرستانها سایر - )3511( کوهدشت - )3510( سلسله

 مازندران
 -)3608( رامسر - )3607( چالوس - )3606( جویبار -  )3605( تنکابن - )3604( بهشهر - )3603( بابلسر - )3602( بابل - )3601( آمل

 -)3616( آباد محمود - )3615( گلوگاه - )3614( شهر قائم - )3613( ونکنارفرید - )3612( آباد عباس - )3611( کوه سواد -  )3609( ساري
  )3610( شهرستانها سایر - )3620( نوشهر - )3619( نور - )3618( نکا - )3617( میاندورود

 مرکزي
 - )3708( ساوه - )3707( زرندیه - )3706( دلیجان - )3705( خنداب - )3704( خمین - )3703( تفرش - )3702( اراك - )3701( آشتیان

  )3709( شهرستانها سایر - )3713( محالت - )3712( کمیجان - )3711( فراهان - )3710( شازند

 هرمزگان
 - )3807( جاسک - )3806( پارسیان - )3805( بندرلنگه - )3804( بندرعباس -  )3803( بشاگرد - )3802( بستک - )3801( ابوموسی

  )3811( شهرستانها سایر - )3814( میناب -  )3813( قشم - )3812( سیریک - )3810( رودان - )3809( خمیر - )3808( آباد حاجی

 همدان
 –)3908( مالیر - )3907( کبودرآهنگ - )3906( فامنین - )3904( رزن - )3903( تویسرکان - )3902( بهار - )3901( آباد اسد

  )3905( شهرستانها سایر - )3910( همدان - )3909( نهاوند

 یزد
 –)4009( طبس - )4008( صدوق - )4006( خاتم - )4005( تفت - )4004( بهاباد -  )4003( بافق -  )4002( اردکان -  )4001( ابرکوه
  )4007( شهرستانها سایر - )4012( یزد - )4011( میبد - )4010(  مهریز
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  ت فرديمشخصا

  :نام پدر-3  :نام خانوادگی- 2  :نام-1

  زن        مرد  :جنسیت-6                          :کد ملی-5  :شماره شناسنامه-4
  زرتشتی           کلیمی           مسیحی             اسالم   :  دین- 8  متاهل              مجرد  :   وضعیت تاهل-7

               :کد شهرستان محل تولد-10 *       :سال:                            ماه            :        روز  :تاریخ تولد- 9

                    :کد شهرستان محل اخذ دیپلم-12 *            :کد شهرستان محل صدور شناسنامه- 11*

  ماه:...... مدت خدمت              :سال:                            ماه:                    روز  :خ صدور کارتمعافیت دائم    تاری       پایان خدمت : وضعیت نظام وظیفه-12

  :شهر کد                            :تلفن ضروري- 15  :شهر کد                               :تلفن ثابت-14  :تلفن همراه-13

                      :   رقمی 10 کد پستی- 17            :شهرستان محل سکونت کد-16*

  :دقیق آدرس-18
  اولویت هاي ویژه                                                                                                    -19
 هما: ............ مدت استراحت پزشکی در اثر مجروحیت دوران اسارت  ماه: .............. مدت اسارت  آزاده  
 ماه.............. مدت استراحت پزشکی در اثر مجروحیت جبهه    ماه....... مدت حضور در جبهه به صورت داوطلبانه    رزمنده  
 ماه..............  همسر/  مدت اسارت پدر  آزاده همسر/  فرزند   درصد:  .......... همسر/  درصد جانبازي پدر  جانباز همسر/  فرزند  
 جانباز   شهید فرزند   دیمادر شه /پدر  /  همسر    دیخواهر شه /برادر  
  فرزند جانباز از کارافتاده کلی /همسر    ماه حضور داوطلبانه در جبهه 6رزمنده با حداقل فرزند / همسر  
 فارغ التحصیل دانشگاه صنعت نفت   شرکت اصلی............  .................: .فرزند کارکنان صنعت نفت    شماره شناسایی پدر.................. :  
 داراي گواهی ثبت اختراع مرتبط با صنعت نفت از اداره ثبت شرکتها و مالکیتهاي صنعتی  
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  ماه:  .................... صنعت نفت از خارج

  : ..................     شرکت اصلی: ..................     ماه   شماره شناسایی: ............ داخل صنعت نفت به صورت قراردادي تمام وقت مدت معین

  : ..................     شرکت اصلی..................      :ماه   شماره شناسایی): ............ مستقیم(داخل صنعت نفت به صورت قرارداد کار مدت وقت

  ماه ): .................. پیمانکاري(در شرکت هاي پیمانکار طرف قرارداد با شرکتها و واحدهاي تابعه صنعت نفت غیر واگذار شده به بخش خصوصی 

  مشخصات تحصیلی

    دکتراي درمانی          دکتراي تخصصی          کارشناسی ارشد        کارشناسی       کاردانی    : مقطع تحصیلی -21
          :   کد رشته و گرایش تحصیلی -22*

  غیرانتفاعی                علمی کاربردي پیام نور             دولتی              آزاد                 :نوع دانشگاه -23
  سایر               مجازي غیرحضوري               پاره وقت             تمام وقت                شبانه               روزانه              :نوع دوره تحصیلی -24

  : کد دانشگاه محل تحصیل -25*
  )درج گردد 9999درصورت عدم وجود نام دانشگاه در جدول کدها عدد (

  :نام دانشگاه -26        
  )گردد وارد 9999درج کد  درصورت(

  :سال                :            ماه نام:                   روز:  تاریخ فراغت از تحصیل -28  صحیح           /اعشاري                : معدل کل -27

29-    مقطع کارشناسی ارشد( 3تا  1داراي رتبه فارغ التحصیلی   (                   5تا  1رتبه فارغ التحصیلی داراي )مقطع کارشناسی (  
  )رسمی وزرات نفت/صرفاً  مخصوص کارمندان پیمانی(-30
  شرکت اصلی: ..................      رسمی وزارت نفت متقاضی تعدیل مدرك تحصیلی                شماره شناسایی/پیمانیکارمند..............................  :  
 شرکت اصلی: ...................  شماره شناسایی              رسمی وزارت نفت متقاضی بهره مندي از مزایاي ویژه کارکنان ممتاز/یمانیکارمند پ................... :  

  :گروه شغلی انتخابی-31
  :استان انتخابی - 32
  :اولویت بندي شرکتهاي مستقر در استان انتخابی -33

1-                                          2-                                     2-                                                  4-                               3-                            
35-  ت ایران در صورت کسب امتیازات الزم موافق می باشمدر صورت عدم قبولی در انتخابهاي خود با تعیین محل خدمت توسط شرکت ملی نف  
  :حوزه انتخابی محل آزمون-36

  .می باشد محترم در دسترس کلیه داوطلبان آزمونپایگاه اینترنتی  از طریق همچنین راهنما و 19مندرج در بخش از جداول  ،کد هاي چهار رقمی مورد نیاز*  

  

 پیش نویس فرم ثبت نام آزمون استخدامی شرکت ملی نفت ایران


