
  مالي و اداريمشاغل رسته 

  مدير امور مالي/اداريامور مدير  :عنوان شغل

مـديرت دولتـي، مـديريت اجرايـي،     : هـاي تحـصيلي    رشتهليسانس، فوق ليسانس و دآتراي: شرايط احراز از نظر تحصيالت   
ريت پرسنلي، قتصادي، مديريزي آموزشي، مديريت، مديريت بيمه، مديريت بازرگاني، مديريت ا مديريت صنعتي، مديريت و برنامه

وري، مـديريت آموزشـي، مـديريت اداري، مـديريت خـدمات اداري، علـوم اداري، امـور اداري و مـديريت،               مديريت سيستم و بهره   
مالي، بازرگاني، (مديريت رفاه، خدمات بازرگاني و اداري، بازرگاني، مديريت سيستمها، معارف اسالمي و مديريت با گرايشهاي 

ريـزي سيـستمهاي    ريـزي، برنامـه   ريزي و تحليل سيستمها، مهندسي صنايع، اقتصاد، توسعه اقتصادي و برنامـه         هبرنام) صنعتي
اقتصادي، علوم اقتصادي، مديريت اقتصادي، اقتصاد نظري، اقتصاد و معارف اسالمي، مديريت مالي، حسابداري، حـسابداري و         

، حقـوق، حقـوق   )مـالي (مـالي، امـور مـالي، معـارف اسـالمي و مـديريت       امور مالي، تدارآات همگاني، آاربرد آامپيوتر در امور         
  الملل، حقوق عمومي، حقوق خصوصي بين

   آارشناس آموزش/آارشناس طبقه بندي مشاغل/آارشناس تشكيالت/آارشناس امور اداري :عنوان شغل

دولتـي، مـديريت اجرايـي،    مـديرت  : هـاي تحـصيلي    رشتهليسانس، فوق ليسانس و دآتراي: شرايط احراز از نظر تحصيالت   
ريزي آموزشي، مديريت، مديريت بيمه، مديريت بازرگاني، مديريت اقتصادي، مديريت پرسنلي،  مديريت صنعتي، مديريت و برنامه

وري، مـديريت آموزشـي، مـديريت اداري، مـديريت خـدمات اداري، علـوم اداري، امـور اداري و مـديريت،               مديريت سيستم و بهره   
ريزي و تحليل سيستمها، مهندسي صنايع، اقتصاد،  مات بازرگاني و اداري، بازرگاني، مديريت سيستمها، برنامهمديريت رفاه، خد

ريزي سيستمهاي اقتصادي، علوم اقتصادي، مديريت اقتـصادي، اقتـصاد نظـري، اقتـصاد و         ريزي، برنامه   توسعه اقتصادي و برنامه   
  ريزي آموزشي معارف اسالمي، برنامه

   ردان امور اداري آا :عنوان شغل

مديرت دولتي، مديريت اجرايي، مديريت صنعتي، : هاي تحصيلي  رشتهفوق ديپلم و ليسانس: شرايط احراز از نظر تحصيالت
ريزي آموزشي، مديريت، مديريت بيمه، مديريت بازرگاني، مديريت اقتصادي، مديريت پرسنلي، مديريت سيستم  مديريت و برنامه

وزشي، مديريت اداري، مديريت خدمات اداري، علوم اداري، امور اداري و مديريت، مديريت رفـاه، خـدمات         وري، مديريت آم   و بهره 
ريزي و تحليل سيستمها، مهندسي صنايع، اقتصاد، توسـعه اقتـصادي و      بازرگاني و اداري، بازرگاني، مديريت سيستمها، برنامه      

دي، مـديريت اقتـصادي، اقتـصاد نظـري، اقتـصاد و معـارف اسـالمي،        ريزي سيستمهاي اقتصادي، علوم اقتصا ريزي، برنامه  برنامه
  ريزي آموزشي برنامه

  آارشناس برنامه و بودجه :عنوان شغل

مـديرت دولتـي، مـديريت اجرايـي،     : هـاي تحـصيلي    رشتهليسانس، فوق ليسانس و دآتراي: شرايط احراز از نظر تحصيالت   
ريت، مديريت بيمه، مديريت بازرگاني، مديريت اقتصادي، مديريت پرسنلي، ريزي آموزشي، مدي مديريت صنعتي، مديريت و برنامه

وري، مـديريت آموزشـي، مـديريت اداري، مـديريت خـدمات اداري، علـوم اداري، امـور اداري و مـديريت،               مديريت سيستم و بهره   
ريـزي   ريـزي، برنامـه   ي و برنامـه مديريت رفاه، خدمات بازرگاني و اداري، بازرگـاني، مـديريت سيـستمها، اقتـصاد، توسـعه اقتـصاد       

سيستمهاي اقتصادي، علوم اقتصادي، مديريت اقتصادي، اقتصاد نظري، اقتصاد و معارف اسالمي، مديريت مالي، حـسابداري،         
  )مالي(حسابداري و امور مالي، تدارآات همگاني، آاربرد آامپيوتر در امور مالي، امور مالي، معارف اسالمي و مديريت 

  اردان برنامه و بودجه آ :عنوان شغل

مديرت دولتي، مديريت اجرايي، مديريت صنعتي، : هاي تحصيلي  رشتهفوق ديپلم و ليسانس: شرايط احراز از نظر تحصيالت
ريت پرسنلي، مديريت سيستم ريزي آموزشي، مديريت، مديريت بيمه، مديريت بازرگاني، مديريت اقتصادي، مدي مديريت و برنامه

ت آموزشي، مديريت اداري، مديريت خدمات اداري، علوم اداري، امور اداري و مديريت، مديريت رفـاه، خـدمات          وري، مديري  و بهره 
ريـزي سيـستمهاي اقتـصادي،     ريـزي، برنامـه   بازرگاني و اداري، بازرگاني، مديريت سيستمها، اقتصاد، توسعه اقتصادي و برنامـه          

 و معارف اسالمي، مديريت مالي، حسابداري، حسابداري و امور مالي، علوم اقتصادي، مديريت اقتصادي، اقتصاد نظري، اقتصاد
  )مالي(تدارآات همگاني، آاربرد آامپيوتر در امور مالي، امور مالي، معارف اسالمي و مديريت 

 آارشناس بررسي اسناد و مدارك  :عنوان شغل

تاريخ، تاريخ ايران باستان، تاريخ ايران : يليهاي تحص رشتهليسانس، فوق ليسانس و دآتراي : شرايط احراز از نظر تحصيالت
ريزي آموزشـي،   اسالمي، تاريخ اسالم، تاريخ عمومي جهان، مديرت دولتي، مديريت اجرايي، مديريت صنعتي، مديريت و برنامه 

موزشي، وري، مديريت آ مديريت، مديريت بيمه، مديريت بازرگاني، مديريت اقتصادي، مديريت پرسنلي، مديريت سيستم و بهره        



مديريت اداري، مديريت خدمات اداري، علوم اداري، امور اداري و مـديريت، مـديريت رفـاه، خـدمات بازرگـاني و اداري، بازرگـاني،                
، باسـتان شناسـي، حقـوق، حقـوق     )مـالي، بازرگـاني، صـنعتي   (مديريت سيستمها، معارف اسالمي و مديريت با گرايـشهاي          

ارتباطـات علـوم اجتمـاعي، برنامـه ريـزي علـوم اجتمـاعي، پژوهـشگري علـوم              الملل، حقـوق عمـومي، حقـوق خـصوصي،            بين
  اجتماعي، تعاون و رفاه علوم اجتماعي، خدمات اجتماعي، مردم شناسي، جمعيت شناسي، تحقيق در عمليات اجتماعي

 مترجم :عنوان شغل

  نهاي خارجي يا مترجمي آنهازبا: هاي تحصيلي  رشتهليسانس، فوق ليسانس و دآتراي: شرايط احراز از نظر تحصيالت

 متصدي اطالعات/بايگان/مسئول نقليه/مسئول خدمات :عنوان شغل

مديرت دولتي، مديريت اجرايي، مديريت صنعتي، : هاي تحصيلي  رشتهفوق ديپلم و ليسانس: شرايط احراز از نظر تحصيالت
ديريت اقتصادي، مديريت پرسنلي، مديريت سيستم ريزي آموزشي، مديريت، مديريت بيمه، مديريت بازرگاني، م مديريت و برنامه

وري، مديريت آموزشي، مديريت اداري، مديريت خدمات اداري، علوم اداري، امور اداري و مديريت، مديريت رفـاه، خـدمات            و بهره 
اقتـصاد،  ) مـالي، بازرگـاني، صـنعتي   (بازرگاني و اداري، بازرگاني، مديريت سيستمها، معارف اسالمي و مديريت بـا گرايـشهاي     

ريزي سيستمهاي اقتصادي، علوم اقتصادي، مديريت اقتـصادي، اقتـصاد نظـري، اقتـصاد و         ريزي، برنامه   توسعه اقتصادي و برنامه   
معارف اسالمي، مديريت مالي، حسابداري، حسابداري و امور مالي، تـدارآات همگـاني، آـاربرد آـامپيوتر در امـور مـالي، امـور                

  ، مديريت امور دفتري و منشيگري)مالي(يت مالي، معارف اسالمي و مدير

 آارگزين :عنوان شغل

مديرت دولتي، مـديريت  : هاي تحصيلي  رشتهفوق ديپلم، ليسانس، فوق ليسانس و دآتراي: شرايط احراز از نظر تحصيالت 
ت اقتصادي، مـديريت  ريزي آموزشي، مديريت، مديريت بيمه، مديريت بازرگاني، مديري اجرايي، مديريت صنعتي، مديريت و برنامه   

وري، مـديريت آموزشـي، مـديريت اداري، مـديريت خـدمات اداري، علـوم اداري، امـور اداري و         پرسنلي، مديريت سيستم و بهره 
مالي، (مديريت، مديريت رفاه، خدمات بازرگاني و اداري، بازرگاني، مديريت سيستمها، معارف اسالمي و مديريت با گرايشهاي          

ريزي سيستمهاي اقتصادي، علوم اقتصادي، مديريت اقتصادي،  ريزي، برنامه تصاد، توسعه اقتصادي و برنامهاق) بازرگاني، صنعتي
اقتصاد نظري، اقتصاد و معارف اسالمي، مديريت مالي، حسابداري، حسابداري و امور مالي، تدارآات همگاني، آاربرد آامپيوتر           

  )مالي(در امور مالي، امور مالي، معارف اسالمي و مديريت 

  حراستآارشناس /مدير حراست :عنوان شغل

مديرت دولتي، مـديريت  : هاي تحصيلي  رشتهفوق ديپلم، ليسانس، فوق ليسانس و دآتراي: شرايط احراز از نظر تحصيالت 
يت ريزي آموزشي، مديريت، مديريت بيمه، مديريت بازرگاني، مديريت اقتصادي، مـدير  اجرايي، مديريت صنعتي، مديريت و برنامه   

وري، مـديريت آموزشـي، مـديريت اداري، مـديريت خـدمات اداري، علـوم اداري، امـور اداري و         پرسنلي، مديريت سيستم و بهره 
مالي، (مديريت، مديريت رفاه، خدمات بازرگاني و اداري، بازرگاني، مديريت سيستمها، معارف اسالمي و مديريت با گرايشهاي          

ريـزي علـوم اجتمـاعي، پژوهـشگري علـوم اجتمـاعي، تعـاون و رفـاه علـوم                ماعي، برنامه ارتباطات علوم اجت  ) بازرگاني، صنعتي 
اجتمــاعي، خــدمات اجتمــاعي، مــردم شناســي، جمعيــت شناســي، تحقيــق در ارتباطــات اجتمــاعي، روانــشناسي عمــومي،  

ــدازه گيــري و روا    ــي، روانــشناسي، ســنجش و ان ــاليني، مــشاوره و راهنمــايي، روانــشناسي تربيت ســنجي،  نروانــشناسي ب
  ق عمومي، حقوق خصوصي، علوم سياسيالملل، حقو ريزي آموزشي، حقوق، حقوق بين روانشناسي شخصيت، برنامه

   مسئول دفتر  :عنوان شغل

مـديرت دولتـي، مـديريت اجرايـي، مـديريت      : هـاي تحـصيلي    رشتهليسانس و فوق ليسانس: شرايط احراز از نظر تحصيالت  
وزشي، مديريت، مديريت بيمه، مديريت بازرگاني، مديريت اقتصادي، مديريت پرسنلي، مديريت ريزي آم صنعتي، مديريت و برنامه

وري، مديريت آموزشي، مديريت اداري، مديريت خدمات اداري، علوم اداري، امور اداري و مديريت، مديريت رفاه،    سيستم و بهره  
امور ) مالي، بازرگاني، صنعتي(ي و مديريت با گرايشهاي خدمات بازرگاني و اداري، بازرگاني، مديريت سيستمها، معارف اسالم

هـاي اداري،    نامه نگارش اداري، امور اداري و آارگزيني، آمك متخصص خدمات اداري، امور اداري و پرسنلي، خدمات اداري، آيين 
ريـزي علـوم    علوم اجتماعي، برنامهامور دفتري و ماشين نويسي، امور دبيرخانه و بايگاني، آاربرد رايانه در امور اداري، ارتباطات    

اجتماعي، پژوهشگري علوم اجتماعي، تعاون و رفاه علوم اجتماعي، خدمات اجتمـاعي، مـردم شناسـي، جمعيـت شناسـي،        
ــاليني، مــشاوره و راهنمــايي، روانــشناسي تربيتــي،     تحقيــق در ارتباطــات اجتمــاعي، روانــشناسي عمــومي، روانــشناسي ب

  سنجي، روانشناسي شخصيت ري و روانروانشناسي، سنجش و اندازه گي

  



  مسئول امتحانات/مسئول امور اداري گزينش/گر مصاحبه/محقق/ و ارزيابيآارشناس تحقيقات/مدير هسته گزينش :عنوان شغل

مديرت دولتي، مـديريت  : هاي تحصيلي  رشتهفوق ديپلم، ليسانس، فوق ليسانس و دآتراي: شرايط احراز از نظر تحصيالت 
ريزي آموزشي، مديريت، مديريت بيمه، مديريت بازرگاني، مديريت اقتصادي، مـديريت   ت صنعتي، مديريت و برنامه  اجرايي، مديري 

وري، مـديريت آموزشـي، مـديريت اداري، مـديريت خـدمات اداري، علـوم اداري، امـور اداري و         پرسنلي، مديريت سيستم و بهره 
مالي، (اني، مديريت سيستمها، معارف اسالمي و مديريت با گرايشهاي   مديريت، مديريت رفاه، خدمات بازرگاني و اداري، بازرگ       

ريـزي علـوم اجتمـاعي، پژوهـشگري علـوم اجتمـاعي، تعـاون و رفـاه علـوم              ،ارتباطات علوم اجتماعي، برنامه   )بازرگاني، صنعتي 
 آموزشي، تكنولوژي اجتماعي، خدمات اجتماعي، مردم شناسي، جمعيت شناسي، تحقيق در ارتباطات اجتماعي، برنامه ريزي

آموزشي، روانشناسي عمومي، روانشناسي باليني، مـشاوره و راهنمـايي، روانـشناسي تربيتـي، روانـشناسي، سـنجش و              
 الملل، حقوق عمومي، حقوق خصوصي، علوم سياسي سنجي، روانشناسي شخصيت، حقوق، حقوق بين اندازه گيري و روان

    چاپ و انتشاراتمسئول :عنوان شغل

مديرت دولتي، مـديريت  : هاي تحصيلي  رشتهفوق ديپلم، ليسانس، فوق ليسانس و دآتراي: راز از نظر تحصيالتشرايط اح 
ريزي آموزشي، مديريت، مديريت بيمه، مديريت بازرگاني، مديريت اقتصادي، مـديريت   اجرايي، مديريت صنعتي، مديريت و برنامه   

مـديريت اداري، مـديريت خـدمات اداري، علـوم اداري، امـور اداري و      وري، مـديريت آموزشـي،    پرسنلي، مديريت سيستم و بهره 
مالي، (مديريت، مديريت رفاه، خدمات بازرگاني و اداري، بازرگاني، مديريت سيستمها، معارف اسالمي و مديريت با گرايشهاي          

  ، چاپ و نشر)بازرگاني، صنعتي

  متصدي امور دفتري :عنوان شغل

مـديرت دولتـي، مـديريت اجرايـي، مـديريت      : هـاي تحـصيلي    رشته  فوق ديپلم و ليسانس    -١: شرايط احراز از نظر تحصيالت    
ريزي آموزشي، مديريت، مديريت بيمه، مديريت بازرگاني، مديريت اقتصادي، مديريت پرسنلي، مديريت  صنعتي، مديريت و برنامه

 اداري، امور اداري و مديريت، مديريت رفاه، وري، مديريت آموزشي، مديريت اداري، مديريت خدمات اداري، علوم   سيستم و بهره  
، )مـالي، بازرگـاني، صـنعتي   (خدمات بازرگاني و اداري، بازرگاني، مديريت سيستمها، معارف اسالمي و مديريت بـا گرايـشهاي    

ريت ريزي، علوم اقتـصادي، مـديريت اقتـصادي، اقتـصاد نظـري، اقتـصاد و معـارف اسـالمي،مدي           اقتصاد، توسعه اقتصادي و برنامه    
مالي، حسابداري، حسابرسي، حسابداري و امور مالي، تدارآات همگاني، آاربرد آامپيوتر در امور مـالي، امـور مـالي، معـارف               

، مور اداري و مديريت، مديريت رفاه، خدمات بازرگاني و اداري، بازرگاني، مديريت سيستمها، معـارف    )مالي(اسالمي و مديريت    
امور اداري، امور اداري و آارگزيني، آمـك متخـصص خـدمات اداري،    ) مالي، بازرگاني، صنعتي(اسالمي و مديريت با گرايشهاي      

هاي اداري، امور دفتري و ماشين نويسي، امور دبيرخانه و بايگاني، آاربرد   نامه نگارش امور اداري و پرسنلي، خدمات اداري، آيين
ي علوم اجتمـاعي، پژوهـشگري علـوم اجتمـاعي، تعـاون و رفـاه علـوم        ريز  رايانه در امور اداري، ارتباطات علوم اجتماعي، برنامه       

اجتمــاعي، خــدمات اجتمــاعي، مــردم شناســي، جمعيــت شناســي، تحقيــق در ارتباطــات اجتمــاعي، مــديريت امــور دفتــري و   
عـارف  امـور اداري و مـديريت، مـديريت رفـاه، خـدمات بازرگـاني و اداري، بازرگـاني، مـديريت سيـستمها، م         :  ديـپلم -٢منشيگري  

امور اداري، امور اداري و آارگزيني، آمـك متخـصص خـدمات اداري،    ) مالي، بازرگاني، صنعتي(اسالمي و مديريت با گرايشهاي      
هاي اداري، امور دفتري و ماشين نويسي، امور دبيرخانه و بايگاني، آاربرد   نامه نگارش امور اداري و پرسنلي، خدمات اداري، آيين

   ادبيات و علوم انساني، بازرگاني، علوم تجربي، رياضي و فيزيك، آاربد علوم آامپيوتررايانه در امور اداري،

  امين اموال/انباردار/آارپرداز :عنوان شغل

مـديريت دولتـي، مـديريت اجرايـي، مـديريت       : هـاي تحـصيلي      رشـته  فوق ديـپلم و ليـسانس     : شرايط احراز از نظر تحصيالت    
ريت پرسنلي، مديريت مديريت، مديريت بيمه، مديريت بازرگاني، مديريت اقتصادي، مديريزي آموزشي،  صنعتي، مديريت و برنامه

وري، مديريت آموزشي، مديريت اداري، مديريت خدمات اداري، علوم اداري، امور اداري و مديريت، مديريت رفاه،    سيستم و بهره  
، )مـالي، بازرگـاني، صـنعتي   (يريت بـا گرايـشهاي   خدمات بازرگاني و اداري، بازرگاني، مديريت سيستمها، معارف اسالمي و مد 

مديريت مالي، حسابداري، حسابرسي، حسابداري و امور مالي، تدارآات همگاني، آاربرد آامپيوتر در امور مـالي، امـور مـالي،     
  )مالي(معارف اسالمي و مديريت 

  ارحسابد/ مسئولحسابدار/رئيس اداره/آارشناس امور مالي/مسئول حسابداري :عنوان شغل

مديريت دولتـي، مـديريت اجرايـي، مـديريت     : فوق ديپلم، ليسانس، فوق ليسانس و دآتراي    : شرايط احراز از نظر تحصيالت    
ريزي آموزشي، مديريت، مديريت بيمه، مديريت بازرگاني، مديريت اقتصادي، مديريت پرسنلي، مديريت  صنعتي، مديريت و برنامه

يت اداري، مديريت خدمات اداري، علوم اداري، امور اداري و مديريت، مديريت رفاه، ، مديريت آموزشي، مدير وري  بهرهسيستم و   
، )مـالي، بازرگـاني، صـنعتي   (خدمات بازرگاني و اداري، بازرگاني، مديريت سيستمها، معارف اسالمي و مديريت بـا گرايـشهاي    

اد نظـري، اقتـصاد و معـارف اسـالمي،مديريت     ريزي، علوم اقتـصادي، مـديريت اقتـصادي، اقتـص       اقتصاد، توسعه اقتصادي و برنامه    
مالي، حسابداري، حسابرسي، حسابداري و امور مالي، تدارآات همگاني، آاربرد آامپيوتر در امور مـالي، امـور مـالي، معـارف               

  )مالي(اسالمي و مديريت 


