
1394 1 |  دومین آزمون استخدامی فراگیر در  جدول ظرفیت های استخدامی فارغ التحصیالن مقاطع مختلف رشته حقوق

 جدول ظرفیت های استخدامی فارغ التحصیالن مقاطع مختلف رشته حقوق

۴۹۳۱دومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور سال   

 مستخرج از دفترچه راهنمای آزمون

 دریافت دفترچه و اطالعات بیشتر اینجا کلیک کنید برای ثبت نام در آزمون و

 برای انتشار در پایگاه خبری اختبار تنظیم : سید نوید مقدم حسینی

 رشته های مجاز محل خدمت جنسیت تعداد عنوان شغلی دستگاه استخدام کنندهنام 

سازمان راهداری و حمل و نقل 

 جاده ای

کارشناس 

 حقوقی

 حقوق)لیسانس،فوق لیسانس،دکتری( جیرفت-کرمان مرد/زن 1

 حقوق بین الملل)لیسانس،فوق لیسانس،

 دکتری(

 حقوق خصوصی)لیسانس،فوق لیسانس،

 دکتری(

قضایی)لیسانس،فوق  حقوق

 لیسانس،دکتری(

 حقوق عمومی

سازمان راهداری و حمل و نقل 

 جاده ای

کارشناس 

 حقوقی

سیستان و  مرد/زن 1

 زاهدان-بلوچستان

 حقوق)لیسانس،فوق لیسانس،دکتری(

 حقوق بین الملل)لیسانس،فوق لیسانس،

 دکتری(

 حقوق خصوصی)لیسانس،فوق لیسانس،

 دکتری(

ق لیسانس، قضایی)لیسانس،فو حقوق

 دکتری(

 حقوق عمومی

سازمان سرمایه گذاری و کمکهای 

 اقتصادی و فنی ایران

کارشناس 

 حقوقی

 حقوق بین الملل)فوق لیسانس،دکتری( تهران-تهران مرد/زن 2

 )فوق لیسانس، دکتری( حقوق خصوصی

سازمان مجری ساختمان ها و 

 تاسیسات دولتی و عمومی

کارشناس 

 حقوقی

 حقوق عمومی)فوق لیسانس( رانته-تهران مرد/زن 2
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 سازمان ملی زمین و مسکن

کارشناس ثبت 

 اسناد و امالک

 نفر/7مرد 9

 نفر2زن 

 حقوق اقتصادی)فوق لیسانس،دکتری( تهران-تهران

 حقوق خصوصی)فوق لیسانس،دکتری(

 حقوق عمومی)فوق لیسانس،دکتری(

 

 

 سازمان ملی زمین و مسکن

کارشناس 

 حقوقی

 حقوق عمومی)فوق لیسانس( نتهرا-تهران مرد/زن 1

 سازمان هواشناسی کشور

کارشناس 

 حقوقی

 حقوق خصوصی)فوق لیسانس( تهران-تهران مرد/زن 2

 حقوق عمومی)فوق لیسانس(

 مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

کارشناس 

 برنامه ریزی

حقوق گرایش تجارت الکترونیکی)فوق  تهران-تهران مرد/زن 2

 لیسانس(

 الکترونیکیمرکز توسعه تجارت 

کارشناس 

 حقوقی

حقوق گرایش تجارت بین الملل)فوق  تهران-تهران مرد/زن 1

 دکتری( لیسانس،

 حقوق خصوصی)فوق لیسانس،دکتری(

حقوق گرایش تجارت الکترونیکی)فوق 

 لیسانس(

 سازمان ملی استاندارد

کارشناس 

 حقوقی

 حقوق قضایی)لیسانس( تهران یا کرج مرد/زن 1

 اردسازمان ملی استاند

کارشناس 

 حقوقی

 حقوق عمومی)فوق لیسانس( قم مرد/زن 1
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 وزارت امور اقتصادی و دارایی

کارشناس 

 حقوقی

 حقوق خصوصی)فوق لیسانس( تهران-تهران مرد/زن 2

 حقوق عمومی)فوق لیسانس(

 وزارت امور خارجه

کارشناس 

 حقوقی

 )حقوق بشر(

 حقوق بشر)فوق لیسانس،دکتری( تهران-تهران مرد/زن 1

 ارت امور خارجهوز

کارشناس 

 حقوقی

)مالکیت 

 فکری(

 حقوق مالکیت فکری)فوق لیسانس، تهران-تهران مرد/زن 1

 دکتری(

*توجه : داشتن کارشناسی در رشته 

 حقوق الزامی است

 وزارت امور خارجه

کارشناس 

 حقوقی

 حقوق خصوصی)فوق لیسانس،دکتری( تهران-تهران مرد/زن 13

شته *توجه : داشتن کارشناسی در ر

 حقوق الزامی است

 وزارت امور خارجه

کارشناس 

 حقوقی

 حقوق عمومی)فوق لیسانس،دکتری( تهران-تهران مرد/زن 1

*توجه : داشتن کارشناسی در رشته 

  حقوق الزامی است

 وزارت امور خارجه

کارشناس 

 حقوقی

 حقوق بین الملل)فوق لیسانس،دکتری( تهران-تهران مرد/زن 1

یان نامه حقوق )ترجیحا یک نفر با پا

دریاها و یک نفر با پایان نامه حقوق 

 معاهدات(

*توجه : داشتن کارشناسی در رشته 

 حقوق الزامی است

 وزارت امور خارجه

کارشناس 

 حقوقی

 حقوق گرایش تجارت بین الملل تهران-تهران مرد/زن 3

*توجه : داشتن کارشناسی در رشته 

 حقوق الزامی است
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 اوریوزارت علوم تحقیقات و فن

کارشناس 

 حقوقی

 فقه و حقوق خصوصی)دکتری( تهران-تهران مرد/زن 1

 وزارت علوم تحقیقات و فناوری

کارشناس 

 حقوقی

 حقوق عمومی)دکتری( تهران-تهران مرد/زن 2

 شرکت سهامی منطقه ای خراسان

 )داوطلبین آزاد(

کارشناس 

 حقوقی

  -خراسان رضوی مرد/زن 2

 -تربت حیدریه

 سرخس

 ،فوق لیسانس،دکتری(حقوق)لیسانس

 حقوق خصوصی)فوق

 لیسانس،دکتری(

 حقوق قضایی)لیسانس،فوق لیسانس،

 دکتری(

 حقوق عمومی)لیسانس،فوق لیسانس،

 دکتری(

زیست)لیسانس،فوق  حقوق محیط

 دکتری( لیسانس،

 شرکت سهامی آب منطقه ای یزد

 )داوطلبین آزاد(

کارشناس 

 حقوقی

 ،دکتری(حقوق)لیسانس،فوق لیسانس یزد مرد/زن 1

 دکتری( لیسانس، حقوق خصوصی)فوق

 لیسانس،حقوق قضایی)لیسانس،فوق 

 دکتری(

 حقوق عمومی)لیسانس،فوق لیسانس،

 دکتری(

فوق  زیست)لیسانس، حقوق محیط

 دکتری( لیسانس،

شرکت سهامی برق منطقه ای 

 باختر

 )داوطلبین آزاد(

کارشناس 

 حقوقی

 نس،دکتری(حقوق)لیسانس،فوق لیسا اراک -مرکزی مرد/زن 1

 دکتری( لیسانس، حقوق خصوصی)فوق

 لیسانس،حقوق قضایی)لیسانس،فوق 

 دکتری(

 حقوق عمومی)لیسانس،فوق لیسانس،

 دکتری(

زیست)لیسانس،فوق  حقوق محیط

 دکتری( لیسانس،

شرکت سهامی برق منطقه ای 

 تهران

 )داوطلبین آزاد(

کارشناس 

 حقوقی

 انس،دکتری(حقوق)لیسانس،فوق لیس تهران-تهران مرد/زن 1

 دکتری( لیسانس، حقوق خصوصی)فوق

 حقوق قضایی)لیسانس،فوق لیسانس،

 دکتری(

عمومی)لیسانس،فوق لیسانس،  حقوق

 دکتری(
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زیست)لیسانس،فوق  حقوق محیط

 دکتری( لیسانس،

شرکت سهامی برق منطقه ای 

 خوزستان

 )داوطلبین آزاد(

کارشناس 

 حقوقی

 وق لیسانس،دکتری(حقوق)لیسانس،ف اهواز -خوزستان مرد/زن 2

 دکتری( لیسانس، حقوق خصوصی)فوق

 حقوق قضایی)لیسانس،فوق لیسانس،

 دکتری(

فوق لیسانس،  حقوق عمومی)لیسانس،

 دکتری(

زیست)لیسانس،فوق  حقوق محیط

 دکتری( لیسانس،

شرکت سهامی برق منطقه ای 

 زنجان

 )داوطلبین آزاد(

کارشناس 

 حقوقی

 وق لیسانس،دکتری(حقوق)لیسانس،ف زنجان -زنجان مرد 1

 دکتری( لیسانس، حقوق خصوصی)فوق

 لیسانس،)لیسانس،فوق حقوق قضایی

 دکتری(

 لیسانس،حقوق عمومی)لیسانس،فوق 

 دکتری(

زیست)لیسانس،فوق  حقوق محیط

 دکتری( لیسانس،

شرکت سهامی برق منطقه ای 

 سمنان

 )داوطلبین آزاد(

کارشناس 

 حقوقی

 ق لیسانس،دکتری(حقوق)لیسانس،فو سمنان -سمنان مرد 1

 دکتری( لیسانس، حقوق خصوصی)فوق

 لیسانس،قضایی)لیسانس،فوق حقوق 

 دکتری(

 حقوق عمومی)لیسانس،فوق لیسانس،

 دکتری(

زیست)لیسانس،فوق  حقوق محیط

 لیسانس،دکتری(

 شرکت برق منطقه ای غرب

 )داوطلبین آزاد(

کارشناس 

 حقوقی

 -کرمانشاه مرد/زن 1

 کرمانشاه

 لیسانس،دکتری( حقوق)لیسانس،فوق

 دکتری( لیسانس، حقوق خصوصی)فوق

 لیسانس،حقوق قضایی)لیسانس،فوق 

 دکتری(

 عمومی)لیسانس،فوق لیسانس، حقوق

 دکتری(

زیست)لیسانس،فوق  حقوق محیط

 لیسانس،دکتری(
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 شرکت برق منطقه ای فارس

 )داوطلبین آزاد(

کارشناس 

 حقوقی

 -استان فارس مرد/زن 1

 شیراز

 نس،دکتری(حقوق)لیسانس،فوق لیسا

 دکتری( لیسانس، حقوق خصوصی)فوق

 لیسانس،حقوق قضایی)لیسانس،فوق 

 دکتری(

 لیسانس،حقوق عمومی)لیسانس،فوق 

 دکتری(

زیست)لیسانس،فوق  حقوق محیط

 دکتری( لیسانس،

 شرکت برق منطقه ای گیالن

 )داوطلبین آزاد(

کارشناس 

 حقوقی

 حقوق)لیسانس،فوق لیسانس،دکتری( رشت -گیالن مرد 1

 دکتری( لیسانس، وق خصوصی)فوقحق

 حقوق قضایی)لیسانس،فوق لیسانس،

 دکتری(

 لیسانس،عمومی)لیسانس،فوق  حقوق

 دکتری(

زیست)لیسانس،فوق  حقوق محیط

 دکتری( لیسانس،

شرکت سهامی سازمان آب و برق 

 خوزستان

 )داوطلبین آزاد(

کارشناس 

 حقوقی

 لیسانس،دکتری( حقوق)لیسانس،فوق اهواز -خوزستان مرد/زن 2

 دکتری( لیسانس، حقوق خصوصی)فوق

 حقوق قضایی)لیسانس،فوق لیسانس،

 دکتری(

 لیسانس،عمومی)لیسانس،فوق  حقوق

 دکتری(

زیست)لیسانس،فوق  حقوق محیط

 دکتری( لیسانس،

شرکت مادر تخصصی تولید 

 نیروی برق حرارتی ایران

 )داوطلبین آزاد(

کارشناس 

 حقوقی

 حقوق)لیسانس،فوق لیسانس،دکتری( تهران-انتهر مرد 3

 دکتری( لیسانس، حقوق خصوصی)فوق

 لیسانس،حقوق قضایی)لیسانس،فوق 

 دکتری(

 حقوق عمومی)لیسانس،فوق لیسانس،

 دکتری(

زیست)لیسانس،فوق  حقوق محیط

 دکتری( لیسانس،

شرکت مادر تخصصی مدیریت 

انتقال و توزیع نیروی برق  -تولید

 ایران

 ()داوطلبین آزاد

کارشناس 

 حقوقی

 حقوق)لیسانس،فوق لیسانس،دکتری( تهران-تهران مرد/زن 1

 حقوق خصوصی)فوق

 دکتری( لیسانس،

 حقوق قضایی)لیسانس،فوق لیسانس،

 دکتری(

 حقوق عمومی)لیسانس،فوق لیسانس،

 دکتری(

زیست)لیسانس،فوق  حقوق محیط

 لیسانس،دکتری(
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شرکت سهامی آب منطقه ای 

 آذربایجان غربی

درصد 52طلبین سهمیه )ویژه داو

 ایثارگران(

کارشناس 

 حقوقی

 -آذربایجان غربی مرد/زن 2

 مهاباد -ماکو 

 حقوق)لیسانس،فوق لیسانس،دکتری(

 کتری(د لیسانس، حقوق خصوصی)فوق

 حقوق قضایی)لیسانس،فوق لیسانس،

 دکتری(

 حقوق عمومی)لیسانس،فوق لیسانس،

 دکتری(

زیست)لیسانس،فوق  حقوق محیط

 لیسانس،دکتری(

رکت سهامی آب منطقه ای ش

 چهارمحال و بختیاری

درصد 52)ویژه داوطلبین سهمیه 

 ایثارگران(

کارشناس 

 حقوقی

چهارمحال و  مرد/زن 1

 –بختیاری 

 شهرکرد

 حقوق)لیسانس،فوق لیسانس،دکتری(

 دکتری( لیسانس، حقوق خصوصی)فوق

 حقوق قضایی)لیسانس،فوق لیسانس،

 دکتری(

 حقوق عمومی)لیسانس،فوق لیسانس،

 کتری(د

زیست)لیسانس،فوق  حقوق محیط

 لیسانس،دکتری(

شرکت سهامی آب منطقه ای 

 سیستان و بلوچستان

درصد 52)ویژه داوطلبین سهمیه 

 ایثارگران(

کارشناس 

 حقوقی

سیستان و  مرد/زن 1

 –بلوچستان 

ادارات سطح 

 استان

 حقوق)لیسانس،فوق لیسانس،دکتری(

 دکتری( لیسانس، حقوق خصوصی)فوق

 ی)لیسانس،فوق لیسانس،حقوق قضای

  دکتری(

 حقوق عمومی)لیسانس،فوق لیسانس،

 دکتری(

زیست)لیسانس،فوق  حقوق محیط

 لیسانس،دکتری(

شرکت سهامی آب منطقه ای 

 کرمان

درصد 52)ویژه داوطلبین سهمیه 

 ایثارگران(

کارشناس 

 حقوقی

 حقوق)لیسانس،فوق لیسانس،دکتری( کرمان –کرمان  مرد/زن 1

 سانس،دکتری(لی حقوق خصوصی)فوق

 حقوق قضایی)لیسانس،فوق لیسانس،

 دکتری(

 حقوق عمومی)لیسانس،فوق لیسانس،

 دکتری(

زیست)لیسانس،فوق  حقوق محیط

 لیسانس،دکتری(

شرکت سهامی آب منطقه ای 

 گلستان

درصد 52)ویژه داوطلبین سهمیه 

 ایثارگران(

کارشناس 

 حقوقی

 تری(حقوق)لیسانس،فوق لیسانس،دک گرگان –گلستان  مرد/زن 1

 لیسانس،دکتری( حقوق خصوصی)فوق

 حقوق قضایی)لیسانس،فوق لیسانس،

 دکتری(

 حقوق عمومی)لیسانس،فوق لیسانس،

 دکتری(

زیست)لیسانس،فوق  حقوق محیط

 لیسانس،دکتری(
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شرکت سهامی آب منطقه ای 

 گیالن

درصد 52)ویژه داوطلبین سهمیه 

 ایثارگران(

کارشناس 

 حقوقی

 یسانس،فوق لیسانس،دکتری(حقوق)ل رشت –گیالن  مرد/زن 1

 لیسانس،دکتری( حقوق خصوصی)فوق

 حقوق قضایی)لیسانس،فوق لیسانس،

 دکتری(

 حقوق عمومی)لیسانس،فوق لیسانس،

 دکتری(

زیست)لیسانس،فوق  حقوق محیط

 لیسانس،دکتری(

 شرکت سهامی آب منطقه ای یزد

درصد 52)ویژه داوطلبین سهمیه 

 ایثارگران(

کارشناس 

 حقوقی

 حقوق)لیسانس،فوق لیسانس،دکتری( یزد –زد ی مرد/زن 1

 لیسانس،دکتری( حقوق خصوصی)فوق

 حقوق قضایی)لیسانس،فوق لیسانس،

 دکتری(

 حقوق عمومی)لیسانس،فوق لیسانس،

 دکتری(

زیست)لیسانس،فوق  حقوق محیط

 لیسانس،دکتری(

شرکت سهامی برق منطقه ای 

 باختر

درصد 52)ویژه داوطلبین سهمیه 

 ایثارگران(

س کارشنا

 حقوقی

 ق)لیسانس،فوق لیسانس،دکتری(حقو اراک –مرکزی  مرد/زن 1

 دکتری( لیسانس، حقوق خصوصی)فوق

 حقوق قضایی)لیسانس،فوق لیسانس،

 دکتری(

 حقوق عمومی)لیسانس،فوق لیسانس،

 دکتری(

زیست)لیسانس،فوق  حقوق محیط

 لیسانس،دکتری(

شرکت سهامی برق منطقه ای 

 خراسان

درصد 52)ویژه داوطلبین سهمیه 

 ایثارگران(

کارشناس 

 حقوقی

-خراسان رضوی مرد 1

 مشهد

 حقوق)لیسانس،فوق لیسانس،دکتری(

 لیسانس،دکتری( حقوق خصوصی)فوق

 حقوق قضایی)لیسانس،فوق لیسانس،

 دکتری(

 حقوق عمومی)لیسانس،فوق لیسانس،

 دکتری(

زیست)لیسانس،فوق  حقوق محیط

 لیسانس،دکتری(

شرکت سهامی برق منطقه ای 

 زنجان

درصد 52ویژه داوطلبین سهمیه )

 ایثارگران(

کارشناس 

 حقوقی

 حقوق)لیسانس،فوق لیسانس،دکتری( زنجان –زنجان  مرد 1

 لیسانس،دکتری( حقوق خصوصی)فوق

 حقوق قضایی)لیسانس،فوق لیسانس،

 دکتری(

 حقوق عمومی)لیسانس،فوق لیسانس،

 دکتری(

زیست)لیسانس،فوق  حقوق محیط

 لیسانس،دکتری(

http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com
http://www.ekhtebar.com


1394 9 |  دومین آزمون استخدامی فراگیر در  جدول ظرفیت های استخدامی فارغ التحصیالن مقاطع مختلف رشته حقوق

 

رق منطقه ای شرکت سهامی ب

 گیالن

درصد 52)ویژه داوطلبین سهمیه 

 ایثارگران(

کارشناس 

 حقوقی

 حقوق)لیسانس،فوق لیسانس،دکتری( رشت –گیالن  مرد 1

 لیسانس،دکتری( حقوق خصوصی)فوق

 حقوق قضایی)لیسانس،فوق لیسانس،

 دکتری(

 حقوق عمومی)لیسانس،فوق لیسانس،

 دکتری(

زیست)لیسانس،فوق  حقوق محیط

 لیسانس،دکتری(

شرکت سهامی سازمان آب و برق 

 خوزستان

درصد 52)ویژه داوطلبین سهمیه 

 ایثارگران(

کارشناس 

 حقوقی

 حقوق)لیسانس،فوق لیسانس،دکتری( اهواز –خوزستان  مرد/زن 3

 لیسانس،دکتری( حقوق خصوصی)فوق

 حقوق قضایی)لیسانس،فوق لیسانس،

 دکتری(

 حقوق عمومی)لیسانس،فوق لیسانس،

 دکتری(

زیست)لیسانس،فوق  حقوق محیط

 لیسانس،دکتری(

شرکت مادر تخصصی مدیریت 

 تولید،انتقال و توزیع برق ایران

درصد 52)ویژه داوطلبین سهمیه 

 ایثارگران(

کارشناس 

 حقوقی

 حقوق)لیسانس،فوق لیسانس،دکتری( تهران-تهران مرد/زن 1

 لیسانس،دکتری( حقوق خصوصی)فوق

 حقوق قضایی)لیسانس،فوق لیسانس،

 دکتری(

 حقوق عمومی)لیسانس،فوق لیسانس،

 دکتری(

زیست)لیسانس،فوق  حقوق محیط

 لیسانس،دکتری(

 مواد آزمون شغل

 کارشناس حقوقی

 حقوق )مدنی، تجارت،اداری(

 حقوق جزا)عمومی و اختصاصی(

 آیین دادرسی )مدنی و کیفری(

 امالک و حقوقی

 حقوق مدنی

 حقوق تجارت 

 آیین دادرسی مدنی

 فکریحقوق مالکیت 
 حقوق مالکیت ادبی،هنری و حقوق مرتبط

 حقوق مالکیت صنعتی

 حقوق بین الملل عمومی

 حقوق بشر
 حقوق مدنی و سیاسی

 حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی

 حقوق همبستگی
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