
 

 

 

 مورد تقاضا   یلیرشته و مقاطع تحصشغل،  خدمت،    یهامحل لیست    (4شماره  جدول

 

 

 شغل عنوان  محل خدمت 

 ( شغلی )کد 
 ( تحصیلی مجازشیرشته)گرا

مقطع 

 تحصیلی
  شرایط جنسیت 

 شهر استان

آذربایجان 

 شرقی
 تبریز

 مه یکارشناس ب 

 ( 40123یکدشغل)

اطالعات،    یفناور  ،ییاجرا  ، یمال  ،یبازرگان مه، یب :  تیر یمد

هی )کلیاقتصاد(/علومها شی گراهیاقتصاد)کلی/صنعت،یدولت

پزشکی)کلیهها(/مهندسیگرایشحقوق)کلیه/(ها شی گرا

ا هیشراگ درمانی)کلیهبهداشتخدماتها(/مدیریتگرایش

  عمومی)کلیه بهداشتها(/گرایشپزشکی)کلیهمدارک/(

  پزشکیهایها(/فوریتگرایشها(/بیولوژی)کلیهگرایش

 ها( )کلیه گرایش

   /سانسیل

 سانس یفوق ل
  مرد

 اصفهان  اصفهان 
 مه یکارشناس ب 

 ( 40129یکدشغل)

اطالعات،    یفناور  ،ییاجرا  ، یمال  ،یبازرگان مه، یب :  تیر یمد

 یصنعت،یدولت

 / سانسیل

 سانس یلفوق 
 مرد

 شعبه *محل خدمت در

 . باشدشهر بهارستان می

 ایالم  ایالم
 کارشناس بیمه 

 ( 40138)کدشغلی

 

اطالعات،    یفناور  ،ییاجرا  ، یمال  ،یبازرگان مه، یب :  تیر یمد

  ه ی(/اقتصاد)کلها شی گراهی)کلی حسابدار/یصنعت،یدولت

 ( هاشی گرا هی ) کلی(/ علوم اقتصادها شی گرا
 

 / سانسیل

 سانس یلفوق 
  مرد

 بوشهر

 بوشهر 
 مه یکارشناس ب 

 ( 40118یکدشغل)

اطالعات،    یفناور  ،ییاجرا  ، یمال  ،یبازرگان مه، یب :  تیر یمد

مهندسی    /ها(   ش ی گرا   ه ی)کلی حسابدار  /  یصنعت،یدولت

 ها( )کلیه گرایشها(/ اقتصاد  کامپیوتر)کلیه گرایش

   /سانسیل

 سانس یفوق ل
  مرد / زن 

 بندر عسلویه 
 مه یکارشناس ب 

 ( 40119یکدشغل)

 

اطالعات،    یفناور  ،ییاجرا  ، یمال  ،یبازرگان مه، یب :  تیر یمد

آمار) کلیه  ها(/    شی گرا  هی)کلی حسابدار  /  یصنعت،یدولت

هی)کلوتریکامپی(مهندس ها شی گراهیاقتصاد)کل/ها(گرایش

 / (ها شی گراهی)کلاطالعات فناوریمهندسی/(ها شی گرا

مد ها شی گرا  هی)کلیپزشکیمهندس خدمات    تیری (/ 

درمان  پزشکها شی گراهی)کلیبهداشت  مدارک  کلی(/    هی ) 

ب هاشی گرا  هی ) کلی(/ بهداشت عمومها شی گرا )  یولوژی(/ 

 ( ها شی گرا هی ) کلیپزشک ی هاتی (/ فورها شی گرا هیکل
 

   /سانسیل

 سانس یفوق ل
  زن مرد / 



 

 عنوان شغل  محل خدمت 

 )کد شغلی(  
 ( تحصیلی مجازشیرشته)گرا

مقطع 

 تحصیلی
  شرایط جنسیت 

 شهر استان

 تهران
 تهران 

 

 کارشناس بیمه 

 (40101کدشغلی)

اطالعات،    یفناور  ،ییاجرا  ، یمال  ،یبازرگان مه، یب :  تیر یمد

  ه ی)کلاقتصاد   / ها(شیگرا هی )کلیحسابدار  /  یصنعت،یدولت

   (هاشیگرا   هی) کلیعلوم اقتصاد / ها( شی گرا
 

  هی خودرو)کل  یمهندس  /ها(  شی گرا هی)کلکی مکان   یمهندس

 ها(  شی گرا

  /( یسازیکشتویکشتیمهندسیهاشی)گرا ای دریمهندس

 ها( مهندسی کشتی )کلیه گرایش
 

 ها( شی گراهی)کلیسیانگلزبان
 

بهداشتخدماتتیر ی(/مد ها شی گراهی)کلیپزشکیمهندس

(/  ها شی گرا  هی) کلی(/ مدارک پزشکها شی گراهی)کلی درمان 

(/ هاشیگرا هی)کلیولوژی(/ب هاشی گرا هی )کلیعمومبهداشت

 ( هاشیگرا هی)کلیپزشکیهاتی فور

 لیسانس/  

 فوق لیسانس 
 مرد

 

 

 

 

 

 

 

 کارشناس بیمه 

 ( 40102کدشغلی)

  ه ی)کلمه یب   تیری مد  /ها(  شی گرا  هی)کلی بازرگان   تیر یمد

 ها(  شی گرا

   /سانسیل

 سانس یفوق ل
 * آشنایی با زبان انگلیسی / زن  مرد

 کارشناس بیمه  

 (40103) کدشغلی

ها شی نفت)گرایمهندس/(ها شی گراهی)کلیمیشیمهندس

   / (ی از منابع نفت و حفاری و استخراج نفتبهره برداری  

  هی برق)کل  ی مهندس  / ها(  ش یگرا   هی )کلکی مکان   ی مهندس

 ها(  شی گرا

   /سانسیل

 سانس یفوق ل
 ی سیانگلزبان ا ب   *آشنایی کامل مرد

سرمایه    کارشناس

   انسانی

 ( 40104یکدشغل)

MBA   ت یر ی(/ مد ی و منابع انسان   یرفتارسازمان   شی)گرا  

منابع    تی ری مد  ، یتوسعه منابع انسان   هایشی)گرا   یدولت

  تی ری(/ مد یسازمان   رفتار  تیر یتحول، مد  تیر یمد   ،یانسان 

 تحول(  ت یر یمد  شی )گرا ی بازرگان   تی ریمد  / یمنابع انسان 

 مرد فوق لیسانس 
های  *آشنایی کامل با مهارت

 ( ICDLگانه)هفت

سرمایه    کارشناس

   انسانی

 (40105ی کدشغل)

  ه ی)کلیاجتماععلوم  / یاسناد و مدارک/ امور ادار  ت یر یمد

 مدیریت )دولتی، بازرگانی(  (/  ها شی گرا
  مرد لیسانس 

 مالی  کارشناس

 (40106ی کدشغل)

  شی گرا  هی)کلیحسابدار   /ها(  شی گرا  هی)کلی مال  تیر یمد

 ها( 

 / سانسیل

 سانس یلفوق 
  مرد

کارشناس  

 گذاری و سهام سرمایه

 (40107ی کدشغل)

  ی زیر و برنامه  یتوسعه اقتصادهای  گرایش)یعلوم اقتصاد

ها( / مهندسی  گرایشمدیریت مالی)کلیه  / (ینظر  و اقتصاد

 ها( گرایشمالی )کلیه 

  مرد سانس یلفوق

  آوریفن کارشناس

 اطالعات 

 ( 40108ی کدشغل)

علوم کامپیوتر )کلیه    /(ها کلیه گرایش)  وتریکامپمهندسی  

 ها( رایش)کلیه گ ها(/ مهندسی فناوری اطالعات گرایش

 / سانسیل

 سانس یلفوق 
 زن  /مرد

 NET. یسیمسلط به برنامه نو*

CORE  وFRONT-END 
مسلط به سامانه جامع   حایترج*

 فناوران  یامهیب

کارشناس پشتیبانی  

 و ساختمان 

 ( 40109ی کدشغل)

مهندس  شی گرا  هی )کلیبازرگان   ت یر یمد   ه یبرق)کل  یها(/ 

 ها(  شی گرا  هی)کلمهندسی معماری / ها( شی گرا

   /سانسیل

 سانس یفوق ل
  مرد

 حقوقی کارشناس 

 ( 40110ی کدشغل)

 

حقوق   قضایی/  و  )گرایشحقوق  خصوصی  حقوق  های 

 ( حقوق بین الملل 

 
 

 / سانسیل

 سانس یلفوق 
  زن  /مرد



 

 عنوان شغل  محل خدمت 

 )کد شغلی(  
 ( تحصیلی مجازشیرشته)گرا

مقطع 

 تحصیلی
  شرایط جنسیت 

 شهر استان

 تهران
 تهران 

 

امورشعب   کارشناس

 و شبکه فروش 

 (40111ی کدشغل)

  ه ی)کلیبازرگان   ت یر یمد  /ها(  شیگرا   هی)کلمه یب   تیر یمد

اطالعات)کلیه  / ها(شی گرا فناوری  ها(/  گرایشمدیریت 

 ها(مهندسی فناوری اطالعات)کلیه گرایش

   /سانسیل

 سانس یفوق ل
  مرد

  کارشناس

 ریزی و توسعه برنامه

 ( 40112ی کدشغل)

اقتصاد  شی گرا  ه ی)کلی حسابدار بازرگانی( ها(/  و    /)نظری 

ریزی  های توسعه اقتصادی و برنامهعلوم اقتصادی)گرایش

 ها(   شی گرا ه ی)کلع یصنا  ی مهندسو اقتصاد نظری(/ 

   /سانسیل

 سانس یفوق ل
 مرد/ زن 

اکسل   *آشنایی کامل با 

 شرفتهیپ

امور   کارشناس

 مشتریان 

 (40113ی کدشغل)

اطالعات،    یفناور  ،ییاجرا  ، یمال  ،یبازرگان مه، یب :  تیر یمد

اقتصادی)کلیه  علوم/(ها شی گراهی)کلاقتصاد/یصنعت،یدولت

  ارتباطاتها(/علومگرایشعمومی)کلیهها(/روابطگرایش

  /ها( گرایشاجتماعی)کلیهها(/علومگرایش)کلیه

 ها( گرایشروانشناسی)کلیه/ ها(شیگرا هی)کلشناسی جامعه

   /سانسیل

 سانس یفوق ل
 مرد

 *فن بیان باال  

آشنایی با فروشندگی تلفنی و  *

 رسیدگی به شکایات مشتریان 

چهارمحال 

 بختیاری 
 شهرکرد

 مه یکارشناس ب 

 ( 40121یکدشغل)

اطالعات،    یفناور  ،ییاجرا  ، یمال  ،یبازرگان مه، یب :  تیر یمد

 ها(   شیگرا  هی)کلیحسابدار / یصنعت،یدولت

 / سانسیل

 سانس یلفوق 
  مرد

خراسان  

 رضوی 

 سبزوار 
 مه یکارشناس ب 

 ( 40124یکدشغل)

اطالعات،    یفناور  ،ییاجرا  ، یمال  ،یبازرگان مه، یب :  تیر یمد

 یصنعت،یدولت

   /سانسیل

 سانس یفوق ل
  مرد

 مشهد 
 مه یکارشناس ب 

 ( 40125یکدشغل)

 

اطالعات،    یفناور  ،ییاجرا  ، یمال  ،یبازرگان مه، یب :  تیر یمد

   /ها(  شیگرا  هی)کلیحسابدار / یصنعت،یدولت

   /سانسیل

 سانس یفوق ل
  مرد

 خوزستان 

 اهواز 

 کارشناس بیمه 

 (40114ی کدشغل)

اطالعات،    یفناور  ،ییاجرا  ، یمال  ،یبازرگان مه، یب :  تیر یمد

 یصنعت،یدولت

   /سانسیل

 سانس یفوق ل
  مرد

 کارشناس بیمه 

 (40115ی کدشغل)

 

فناوری  مهندسی/(ها شی گراهی)کلوتریکامپیمهندس

 ها( اطالعات)کلیه گرایش

   /سانسیل

 سانس یفوق ل
  مرد/ زن 

 آبادان 
مه یکارشناس ب   

 (40116یکدشغل)

 

اطالعات،    یفناور  ،ییاجرا  ، یمال  ،یبازرگان مه، یب :  تیر یمد

  یها(/مهندسشی گراهی)کلی حسابدار/یصنعت،یدولت

  یدرمان بهداشتخدماتتیر ی(/مدها شی گراهی)کلیپزشک

  بهداشت   (/هاشی گراهیکل)ی پزشکمدارک  (/ها شی گراهی)کل

  (/هاشی گرا هی)کلی ولوژی(/ب ها شی گراهی)کلیعموم

 ( هاشیگرا   هی) کلیپزشک ی هاتی فور

/ سانسیل  

 سانس یفوق ل
  مرد/ زن 

بندر امام  

 خمینی)ره( 

 

 مه یکارشناس ب 

 (40117یکدشغل)

 

اطالعات،    یفناور  ،ییاجرا  ، یمال  ،یبازرگان مه، یب :  تیر یمد

  یمهندس  /ها(   ش ی گرا   ه ی)کلی حسابدار  /  یصنعت،یدولت

  یدرمان بهداشتخدماتتیر ی(/مدها شی گراهی)کلیپزشک

  (/بهداشت هاشی گراهی)کلی پزشک(/مدارکها شی گراهی)کل

  (/هاشی گرا هی)کلی ولوژی(/ب ها شی گراهی)کلیعموم

 ( هاشیگرا   هی) کلیپزشک ی هاتی فور

   /سانسیل

 سانس یفوق ل
  مرد/ زن 

 زنجان  زنجان 
 مه یکارشناس ب 

 (40131یکدشغل)

 

 حقوق) کلیه گرایش ها( 
 

   /سانسیل

 سانس یفوق ل
 مرد

تحصیلی لیسانس   رشته* 

فوق لیسانس مرتبط   یستی بابا 

 باشد. 



 

 عنوان شغل  محل خدمت 

 )کد شغلی(  
 ( تحصیلی مجازشیرشته)گرا

مقطع 

 تحصیلی
  شرایط جنسیت 

 شهر استان

 سمنان

 

 سمنان 
 مه یکارشناس ب 

 ( 40126یکدشغل)

اطالعات،    یفناور  ،ییاجرا  ، یمال  ،یبازرگان مه، یب :  تیر یمد

 یصنعت،یدولت

   /سانسیل

 سانس یفوق ل
  مرد

 شاهرود 
 مه یکارشناس ب 

 ( 40127یکدشغل)

اطالعات،    یفناور  ،ییاجرا  ، یمال  ،یبازرگان مه، یب :  تیر یمد

 ها(   شیگرا  هی)کلحسابداری / یصنعت،یدولت

   /سانسیل

 سانس یفوق ل
  مرد

سیستان و 

 بلوچستان 
 چابهار 

 مه یکارشناس ب 

 ( 40136یکدشغل)

اطالعات،    یفناور  ،ییاجرا  ، یمال  ،یبازرگان مه، یب :  تیر یمد

اقتصاد)کلها شی گرا هی)کلیحسابدار  /یصنعت،یدولت   ه ی(/ 

اقتصادها شی گرا علوم    ی مهندس  /( هاشی گرا  ه ی)کلی (/ 

  یدرمان بهداشتخدماتتیر ی(/مدها شی گراهی)کلیپزشک

  (/بهداشتهاشی گراهی)کلی پزشک(/مدارکها شی گراهی)کل

  (/هاشی گرا هی)کلی ولوژی(/ب ها شی گراهی)کلیعموم

 ( هاشیگرا   هی) کلیپزشک ی هاتی ورف

   /سانسیل

 سانس یفوق ل
  مرد

 شیراز  فارس
 مه یکارشناس ب 

 (40130یکدشغل)
 ها( حقوق)کلیه گرایش

   /سانسیل

 سانس یفوق ل
  مرد

 قم
 

 قم
 مه یکارشناس ب 

 ( 40134یکدشغل)

اطالعات،    یفناور  ،ییاجرا  ، یمال  ،یبازرگان مه، یب :  تیر یمد

 تیری(/ مدهاش ی گرا  هی) کل یپزشک  ی مهندس  /یصنعت،یدولت

مدارک پزشکهاش یگرا   هی)کلیخدمات بهداشت درمان ) ی(/ 

  یولوژی(/ بهاش ی گرا  ه ی) کلی(/بهداشت عمومهاش یگرا  هیکل

 (هاش یگرا هی ) کلی پزشک یهاتی(/ فورهاش یگرا هیکل) 

 / سانسیل

 سانس یلفوق 
  مرد

کهگیلویه  

 و بویراحمد 
 یاسوج 

 مه یکارشناس ب 

 ( 40128یکدشغل)

اطالعات،  یفناور ، ییاجرا ، یمال ، یبازرگان مه، یب :  تیر یمد

   یاقتصادعلوم  /ها( شی گراهی)کلاقتصاد / یصنعت،یدولت

 ( هاشی گرا  ه ی) کل

   /سانسیل

 سانس یفوق ل
  زن  /مرد

 بندرانزلی گیالن 
 کارشناس بیمه  

 (40137)کد شغلی

اطالعات،  یفناور ، ییاجرا ، یمال ، یبازرگان مه، یب :  تیر یمد

  یاقتصادعلوم /ها(  ش یگرا هی)کلاقتصادی/ صنعت،یدولت

 ها(  ش یگرا   هی)کلیحسابدار / (هاشیگرا   هی)کل

   /سانسیل

 سانس یفوق ل
  مرد

 بروجرد  لرستان
 مه یکارشناس ب 

 (40135یکدشغل)

اطالعات،    یفناور  ،ییاجرا  ، یمال  ،یبازرگان مه، یب :  تیر یمد

اقتصاد)کلها شی گرا هی)کلیحسابدار/  یصنعت،یدولت   ه ی(/ 

 ( هاشی گرا هی ) کلی(/ علوم اقتصادها شی گرا

 / سانسیل

 سانس یلفوق 
  مرد/ زن 

 اراک  مرکزی
 مه یکارشناس ب 

 ( 40120یکدشغل)

اطالعات،    یفناور  ،ییاجرا  ، یمال  ،یبازرگان مه، یب :  تیر یمد

 ها(   شیگرا  هی)کلیحسابدار /ی صنعت،یدولت
  مرد لیسانس 

 بندرعباس  هرمزگان

 

 مه یکارشناس ب 

 ( 40122یکدشغل)

 

اطالعات،    یفناور  ،ییاجرا  ، یمال  ،یبازرگان مه، یب :  تیر یمد

اقتصاد )کلیه    /ها(  شی گرا  هی )کلیحسابدار  /یصنعت،یدولت

اقتصادها(/  گرایش کلیعلوم    یمهندس  /( هاشی گرا   هی ) 

  یدرمان بهداشتخدماتتیر ی(/مدها شی گراهی)کلیپزشک

  (/بهداشت هاشی گراهی)کلی پزشک(/مدارکها شی گراهی)کل

  (/هاشی گرا هی)کلی ولوژی(/ب ها شی گراهی)کلیعموم

 ( هاشیگرا   هی) کلیپزشک ی هاتی فور

   /سانسیل

 سانس یفوق ل
  / زن  مرد

 همدان  همدان 
 مه یکارشناس ب 

 ( 40132یکدشغل)

اطالعات،    یفناور  ،ییاجرا  ، یمال  ،یبازرگان مه، یب :  تیر یمد

ا گرایشحسابداری)کلیه  /یصنعت،یدولت کلیه  قتصاد)ها(/ 

 ها( کلیه گرایش) ی(/ علوم اقتصادها گرایش

   /سانسیل

 سانس یفوق ل
  مرد

 یزد  یزد
 مه یکارشناس ب 

 (40133یکدشغل)

اطالعات،    یفناور  ،ییاجرا  ، یمال  ،یبازرگان مه، یب :  تیر یمد

 ها( گرایشحسابداری)کلیه/ یصنعت،یدولت

   /سانسیل

 سانس یفوق ل
  زن  /مرد


