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 های شغلی، شرایط احراز مورد نیاز دستگاه و مواد دفترچه تخصصیجدول رشته

 -۱۳۹۶سال -آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه در 

 رشته شغلی شرایط احراز مواد آزمون جنسیت

 مرد

مجموعه دروس )حقوق اساسی ـ 

قانون آیین دادرسی مدنی )شامل 

ق.آ.د  83تا  67مباحث مربوط به مواد 

 -مدنی( ـ  قانون اجرای احکام مدنی

سازمان و مبانی  -حقوق اداری

 مدیریت

دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا 

ی ها رشتهکارشناسی در یکی از 

تحصیلی: مدیریت کلیه 

( و ها گرایش)کلیه  ،حقوقها گرایش

سطح یک و دو حوزوی، الهیات و 

معارف اسالمی )گرایش فقه و مبانی 

 حقوق اسالمی(

مسئول ابالغ و  .۱

 اجرا

 

 

 مرد

 مجموعه دروس )حقوق اساسی ـ

آیین نگارش حقوقی، متن قوانین 

مبانی  -آیین دادرسی مدنی و کیفری

 سازمان و مدیریت(

دارا بودن مدرک تحصیلی 

ی ها رشتهکارشناسی در یکی از 

، (ها گرایشتحصیلی: حقوق )کلیه 

مدیریت دولتی، زبان و ادبیات 

سطح دو حوزوی، الهیات و  ،فارسی

معارف اسالمی )گرایش فقه و مبانی 

 اسالمی(

 تقریر نویس .2

 زن و مرد

 

مجموعه دروس )فن بایگانی و مدیریت 

اسناد و مدارک ـ مکاتبات و آیین 

نگارش فارسی ـ مبانی کامپیوتر و 

-نویسی مقدماتی ـ اصول ماشینبرنامه

های کنترل عددی و مطلبی ـ مدیریت 

 منابع انسانی ـ حقوق اداری(

 

  یدارا بودن مدرک تحصیلی کاردان

ی ها رشتهیا کارشناسی در یکی از 

تحصیلی: مدیریت )کلیه 

(، ها گرایش(،اقتصاد)کلیه ها گرایش

( ها گرایشمهندسی کامپیوتر)کلیه 

-(، روانها گرایشحسابداری  )کلیه 

(، علوم ها گرایششناسی)کلیه 

(، علوم ها گرایشاجتماعی )کلیه 

کامپیوتری، زبان و ادبیات فارسی، 

 (ها گرایشعلوم تربیتی )کلیه 

 

 

 

 نویس ماشین .۳

 مرد
مجموعه دروس )حسابداری مالی ـ 

مدیریت مالی ـ کنترل و تنظیم 

یا  یدارا بودن مدرک تحصیلی کاردان

ی ها رشتهدر یکی از  کارشناسی
مسئول خدمات  .4

 مالی
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بودجه ـ مالیه عمومی ـ قانون 

 محاسبات عمومی(

حسابداری)کلیه تحصیلی: 

 (ها گرایشمدیریت)کلیه  (،ها گرایش

 و مرد زن

های مجموعه دروس )مبانی و نظریه

روش تحقیق و آمار ـ شناسی ـ جامعه

شناسی مددکاری اجتماعی ـ آسیب

 اجتماعی(

دارا بودن مدرک تحصیلی 

کارشناسی یا کارشناسی ارشد و یا 

ی ها رشتهدکتری در یکی از 

تحصیلی: روانشناسی )کلیه 

مددکار اجتماعی،علوم  (،ها گرایش

 اجتماعی(،اجتماعی)خدمات 

مطالعات خانواده،مطالعات زنان در 

 مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

حقوق  ی زن در خانواده،ها گرایش)

 زن در اسالم و تاریخ زنان(

 مددکار اجتماعی .5

 مرد

های مجموعه دروس )شبکه

-کامپیوتری و امنیت شبکه ـ سیستم

های عامل ـ معماری کامپیوتر ـ 

 ( ـ++Cنویسی پیشرفته )برنامه

-ها و طراحی الگوریتمساختمان داده

 ها(

دارا بودن مدرک تحصیلی 

کارشناسی ارشد و یا  یاکارشناسی 

ی ها رشتهدکتری در یکی از 

تحصیلی:کاربرد کامپیوتر،علوم 

کامپیوتر،مهندسی کامپیوتر)کلیه 

(نرم افزار سیستم،مهندسی ها گرایش

(، ها گرایشفناوری اطالعات )کلیه 

و فناوری تکنولوژی ارتباطات 

 اطالعات

 کارشناس شبکه .۶

 زن و مرد

مجموعه دروس )اقتصاد خرد و کالن 

ریزی ـ مبانی و اصول مدیریت و برنامه

ـ مدیریت استراتژیک ـ آمار کاربردی 

 ها(ـ تجزیه و تحلیل سیستم

 

دارا بودن مدرک تحصیلی 

کارشناسی و کارشناسی ارشد در 

ی تحصیلی: مدیریت ها رشتهیکی از 

(، مدیریت فناوری و ها گرایش)کلیه 

(، اقتصاد ها گرایشاطالعات )کلیه 

 (ها گرایش)کلیه 

کارشناس  .7

 ریزی برنامه

 زن و مرد

 

ـ  2و  1مجموعه دروس )احتمال 

ـ  1های آماری ـ رگرسیون روش

 (2و  1گیری نمونه

 

دارا بودن مدرک تحصیلی 

کارشناسی ، کارشناسی ارشد و یا 

دکتری در رشته تحصیلی آمار)کلیه 

 (ها گرایش

کارشناس آمار  .8

 موضوعی
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 زن و مرد

 

-های جامعهمجموعه دروس )نظریه

شناسی ـ روش تحقیق و آمار ـ اصول 

و مبانی مدیریت ـ بررسی مسایل 

 اجتماعی ایران(

 

دارا بودن مدرک تحصیلی 

کارشناسی یا کارشناسی ارشد و یا 

ی ها رشتهدکتری در یکی از 

تحصیلی: علوم اجتماعی)کلیه 

(، روانشناسی)کلیه ها گرایش

(، روزنامه نگاری،مطالعات ها گرایش

مدیریت دولتی، جامعه  ،خانواده 

 (ها گرایش)کلیه  شناسی

کارشناس  .۹

 مطالعات اجتماعی

 مرد

 

 

نامه )آشنایی با آیینمجموعه دروس 

ها و اقدامات اجرایی سازمان زندان

تأمینی و تربیتی کشور ـ متن قانون 

مجازات اسالمی ـ متن قانون آیین 

مبانی جامعه  -دادرسی کیفری

 شناسی(مبانی روان -شناسی

 

دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا 

ی ها رشتهکارشناسی در یکی از 

تحصیلی: علوم اجتماعی)کلیه 

(، روانشناسی)کلیه ها گرایش

( و علوم انتظامی، حقوق ها گرایش

 (ها گرایش)کلیه 

 

 

کاردان اقدامات  .۱1

 تأمینی و تربیتی

 مرد

مجموعه دروس )مبانی و نظریه های 

های فرهنگی، مدیریت سازمان

گذاری و فرهنگی، مبانی سیاست

ریزی فرهنگی،انسجام ملی و برنامه

 لمعه(تنوع فرهنگی، متون فقه )شرح 

دارا بودن مدرک تحصیلی 

و یا  کارشناسی ارشد یا کارشناسی

ی ها رشتهدکتری و در یکی از 

تحصیلی مدیریت امور فرهنگی، 

برنامه ریزی امور فرهنگی، فرهنگ و 

ارتباطات، فرهنگ و معارف 

 یواسالمی،سطح دو حوز

کارشناس امور  .۱۱

 فرهنگی

 زن و مرد

مجموعه دروس )مبانی سازمان و 

مدیریت منابع انسانی ـ  مدیریت ـ

مدیریت رفتار سازمانی ـ مالیه و 

 -شناسی عمومی بودجه عمومی ـ روان

 حقوق اداری(

دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا 

ی ها رشتهکارشناسی در یکی از 

(، ها گرایشتحصیلی: مدیریت)کلیه 

( ها گرایشحسابداری)کلیه 

(،علوم ها گرایش،اقتصاد)کلیه 

(، حقوق ها گرایشاجتماعی)کلیه 

 (ها گرایش)کلیه 

متصدی امور  .۱2

 دفتری
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