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 دسته شغلی و مشاغل آزمون

 

 .ده استشاشاره های شغلی دسته به تفكیکبه عناوین شغلی چهارمین آزمون استخدام بخش خصوصی در این بخش 

 

 مشاغل دسته شغلی بازاریابی و فروش – 2جدول شماره 

 عنوان شغلی دسته شغلی کد شغل

 بازاریاب تلفنی بازاریابی و فروش 1001

 بازاریاب حضوری )ویزیتور( بازاریابی و فروش 1002

 دار و متصدی امور فروشگاهیصندوق بازاریابی و فروش 1003

 فروشنده بازاریابی و فروش 1004

 کارشناس بازاریابی بازاریابی و فروش 1005

 کارشناس بازرگانی خارجی بازاریابی و فروش 1006

 کارشناس بازرگانی داخلی بازاریابی و فروش 1007

 کارشناس برندینگ بازاریابی و فروش 1008

 کارشناس تحقیقات بازار بازاریابی و فروش 1009

 کارشناس خدمات پس از فروش زاریابی و فروشبا 1010

 کارشناس دیجیتال مارکتینگ بازاریابی و فروش 1011

 کارشناس فروش بازاریابی و فروش 1012

 متصدی چیدمان فروشگاهی بازاریابی و فروش 1013

 (MBAوکار )مشاور کسب بازاریابی و فروش 1014

 

 سالمتمشاغل دسته شغلی  – 3جدول شماره 

 عنوان شغلی دسته شغلی غلکد ش

 های اولیهامدادگر، بهیار و اپراتور کمک سالمت 2001

 تكنسین آزمایشگاه سالمت 2002

 دامپزشک سالمت 2003

 پزشکدستیار دندان سالمت 2004

 شناس و مشاورروان سالمت 2005

 HSEکارشناس  سالمت 2006

 کارشناس بهداشت محیط سالمت 2007

 ناس صنایع غذاییکارش سالمت 2008

 کارشناس علوم آزمایشگاهی سالمت 2009
 

۲۶



 

 

  
 

 فناوری اطالعاتمشاغل دسته شغلی  – 4جدول شماره 

 عنوان شغلی دسته شغلی کد شغل

نویسبرنامه NET (C#). فناوری اطالعات 3001  

نویسبرنامه NET (VB). فناوری اطالعات 3002  

 کارشناس DevOps فناوری اطالعات 3003

 اپراتور رایانه فناوری اطالعات 3004

 Back-End Node JSنویس برنامه فناوری اطالعات 3005

 Back-End Python (Django-Flask)نویس برنامه فناوری اطالعات 3006

 Cنویس برنامه فناوری اطالعات 3007

 Cنویس ++برنامه فناوری اطالعات 3008

 Data Analysis-Python (SciPy-Pandas)نویس برنامه فناوری اطالعات 3009

 Front-Endنویس برنامه فناوری اطالعات 3010

 Full-Stackنویس برنامه فناوری اطالعات 3011

 Javaنویس برنامه فناوری اطالعات 3012

 Laravelنویس برنامه فناوری اطالعات 3013

 Matlabنویس برنامه فناوری اطالعات 3014

 PHPنویس برنامه فناوری اطالعات 3015

 IOSهای هوشمند نویس تلفنبرنامه فناوری اطالعات 3016

 Androidهای هوشمند نویس تلفنبرنامه فناوری اطالعات 3017

 Cross-Platformهای هوشمند نویس تلفنبرنامه فناوری اطالعات 3018

 پژوهشگر علوم کامپیوتر فناوری اطالعات 3019

 های کامپیوتریتیبان سیستمپش فناوری اطالعات 3020

 گر دادهتحلیل فناوری اطالعات 3021

 تعمیرکار رایانه فناوری اطالعات 3022

 های متن بازCMSدهنده توسعه فناوری اطالعات 3023

 Linuxکارشناس  فناوری اطالعات 3024

 افزارکارشناس استقرار نرم فناوری اطالعات 3025

 اس امنیتکارشن فناوری اطالعات 3026

 کارشناس پایگاه داده فناوری اطالعات 3027

 Activeکارشناس شبكه  فناوری اطالعات 3028

 Passiveکارشناس شبكه  فناوری اطالعات 3029

 کارشناس فناوری اطالعات فناوری اطالعات 3030

 افزاریکارشناس کنترل پروژه نرم فناوری اطالعات 3031

 س هوش مصنوعیکارشنا فناوری اطالعات 3032

 (CTOمدیر ارشد فنی ) فناوری اطالعات 3033

 وب مستر فناوری اطالعات 3034

۲۷



 

 

  
 

 فنی و اجراییمشاغل دسته شغلی  – 5جدول شماره 

 عنوان شغلی دسته شغلی کد شغل

 چیآبدارچی و نظافت فنی و اجرایی 4001

 آمارگیر و پرسشگر فنی و اجرایی 4002

 کاربرق فنی و اجرایی 4003

 تایپیست فنی و اجرایی 4004

 دارتحصیل فنی و اجرایی 4005

 تعمیرکار خودرو فنی و اجرایی 4006

 تعمیرکار وسایل الكترونیكی فنی و اجرایی 4007

 تكنسین فنی و تاسیسات فنی و اجرایی 4008

 راننده خودرو و کامیونت فنی و اجرایی 4009

 شارکاردان انتقال و انت فنی و اجرایی 4010

 کاردان تاسیسات فنی و اجرایی 4011

 کاردان صدا و تصویر فنی و اجرایی 4012

 کارگر ساده فنی و اجرایی 4013

 خانگی نصاب/تعمیرکار لوازم فنی و اجرایی 4014

 حفاظت فیزیكی و نگهبان فنی و اجرایی 4015

 

 

 کارشناسی و ارائه خدماتمشاغل دسته شغلی  – 6جدول شماره 

 عنوان شغلی دسته شغلی کد شغل

 پژوهشگر کارشناسی و ارائه خدمات 5001

 دستیار وکیل کارشناسی و ارائه خدمات 5002

 راهنمای گردشگری )تور لیدر( کارشناسی و ارائه خدمات 5003

 کارشناس اقتصادی کارشناسی و ارائه خدمات 5004

 کارشناس آمار کارشناسی و ارائه خدمات 5005

 کارشناس تحقیق و توسعه ی و ارائه خدماتکارشناس 5006

 کارشناس تعمیرات و نگهداری کارشناسی و ارائه خدمات 5007

 کارشناس حقوقی کارشناسی و ارائه خدمات 5008

 هاها و روشکارشناس سیستم کارشناسی و ارائه خدمات 5009

 کارشناس طراحی و توسعه محصول کارشناسی و ارائه خدمات 5010

 کارشناس گردشگری رشناسی و ارائه خدماتکا 5011

 کارشناس کنترل کیفیت کارشناسی و ارائه خدمات 5012

 کتابدار کارشناسی و ارائه خدمات 5013

۲۸



 

 

  
 

 عنوان شغلی دسته شغلی کد شغل

 مربی مهد کودک کارشناسی و ارائه خدمات 5014

 مهماندار )هتل، هواپیما و ...( کارشناسی و ارائه خدمات 5015

 راستاروی کارشناسی و ارائه خدمات 5016

 

 مالی، اداری و حقوقیمشاغل دسته شغلی  – 7جدول شماره 

 عنوان شغلی دسته شغلی کد شغل

 اپراتور ارتباط با مشتری مالی، اداری و حقوقی 6001

 انباردار مالی، اداری و حقوقی 6002

 پاسخگوی تلفنی مالی، اداری و حقوقی 6003

 گر بورستحلیل مالی، اداری و حقوقی 6004

 حسابدار مالی، اداری و حقوقی 6005

 حسابدار صنعتی مالی، اداری و حقوقی 6006

 دفتردار/متصدی دبیرخانه مالی، اداری و حقوقی 6007

 کارشناس امور اجرایی مالی، اداری و حقوقی 6008

 کارشناس امور کارگزینی و منابع انسانی مالی، اداری و حقوقی 6009

 ارشناس بیمهک مالی، اداری و حقوقی 6010

 کارشناس تدارکات و پشتیبانی مالی، اداری و حقوقی 6011

 کارشناس حسابرسی مالی، اداری و حقوقی 6012

 کارشناس خرید مالی، اداری و حقوقی 6013

 کارشناس روابط عمومی مالی، اداری و حقوقی 6014

 کارشناس مالی مالی، اداری و حقوقی 6015

 گذاریکارشناس/مشاور سرمایه مالی، اداری و حقوقی 6016

 کارگزار امور رفاهی مالی، اداری و حقوقی 6017

 کارمند اداری مالی، اداری و حقوقی 6018

 متصدی امور بانكی مالی، اداری و حقوقی 6019

 متصدی بایگانی مالی، اداری و حقوقی 6020

 مسئول دفتر مالی، اداری و حقوقی 6021

 مسئول قراردادها یمالی، اداری و حقوق 6022

 منشی مالی، اداری و حقوقی 6023

 منشی دفتر حقوقی مالی، اداری و حقوقی 6024

 

 

 

۲۹



 

 

  
 

 مدیریتیمشاغل دسته شغلی  – 8جدول شماره 

 عنوان شغلی دسته شغلی کد شغل

 HSEمدیر  مدیریتی 7001

 مدیر اجرایی مدیریتی 7002

 مدیر اداری مدیریتی 7003

 مور گردشگریمدیر ا مدیریتی 7004

 مدیر بازرگانی خارجی مدیریتی 7005

 مدیر بازرگانی داخلی مدیریتی 7006

 مدیر پروژه مدیریتی 7007

 مدیر پروژه فناوری اطالعات مدیریتی 7008

 مدیر تبلیغات و بازاریابی مدیریتی 7009

 مدیر تحقیق و توسعه مدیریتی 7010

 مدیر توسعه بازار مدیریتی 7011

 مدیر تولید یریتیمد 7012

 مدیر خرید و تدارکات مدیریتی 7013

 مدیر رسانه مدیریتی 7014

 مدیر روابط عمومی مدیریتی 7015

 مدیر طراحی و توسعه محصول مدیریتی 7016

 مدیر فروش مدیریتی 7017

 مدیر فروشگاه مدیریتی 7018

 مدیر کنترل کیفیت مدیریتی 7019

 جیره تامینمدیر لجستیک/زن مدیریتی 7020

 مدیر مالی مدیریتی 7021

 مدیر منابع انسانی مدیریتی 7022

 مدیرعامل مدیریتی 7023

 

 مهندسیمشاغل دسته شغلی  – 9جدول شماره 

 عنوان شغلی دسته شغلی کد شغل

 مهندس انتقال و انتشار مهندسی 8001

 مهندس انرژی مهندسی 8002

 مهندس برق مهندسی 8003

 قدرت -ندس برق مه مهندسی 8004

 کنترل -مهندس برق  مهندسی 8005

 الكترونیک -مهندس برق  مهندسی 8006

 های دیجیتالسیستم -مهندس برق  مهندسی 8007

۳۰



 

 

  
 

 عنوان شغلی دسته شغلی کد شغل

 مخابرات -مهندس برق  مهندسی 8008

 مهندس پزشكی مهندسی 8009

 مهندس تاسیسات مهندسی 8010

 مهندس رباتیک مهندسی 8011

 رسازیمهندس شه مهندسی 8012

 مهندس شیمی مهندسی 8013

 شیمیایی سلولزی -مهندس شیمی  مهندسی 8014

 صنایع پاالیش -مهندس شیمی  مهندسی 8015

 صنایع پتروشیمی -مهندس شیمی  مهندسی 8016

 صنایع پلیمر -مهندس شیمی  مهندسی 8017

 صنایع شیمیایی معدنی -مهندس شیمی  مهندسی 8018

 صنایع گاز -می مهندس شی مهندسی 8019

 طراحی فرایندهای صنایع نفت -مهندس شیمی  مهندسی 8020

 نانوفناوری -مهندس شیمی  مهندسی 8021

 مهندس صدا و تصویر مهندسی 8022

 مهندس صنایع مهندسی 8023

 مهندس صنایع غذایی مهندسی 8024

 مهندس عمران مهندسی 8025

 آب و فاضالب -مهندس عمران  مهندسی 8026

 شناسیخاک -مهندس عمران  مهندسی 8027

 آهنراه -مهندس عمران  مهندسی 8028

 محیط زیست -مهندس عمران  مهندسی 8029

 مهندس فضای سبز مهندسی 8030

 افزارنرم -مهندس کامپیوتر  مهندسی 8031

 مهندس کشاورزی مهندسی 8032

 مهندس متالورژی و مواد مهندسی 8033

 جوشكاری -متالورژی و مواد  مهندس مهندسی 8034

 استخراج -مهندس متالورژی و مواد  مهندسی 8035

 گریریخته -مهندس متالورژی و مواد  مهندسی 8036

 سرامیک -مهندس متالورژی و مواد  مهندسی 8037

 شكل دادن فلزات -مهندس متالورژی و مواد  مهندسی 8038

 ایی و انتخاب مواد مهندسیشناس -مهندس متالورژی و مواد  مهندسی 8039

 حفاظت و خوردگی مواد -مهندس متالورژی و مواد  مهندسی 8040

 مهندس معدن مهندسی 8041

 فرآوری -مهندس معدن  مهندسی 8042

۳۱



 

 

  
 

 عنوان شغلی دسته شغلی کد شغل

 مكانیک سنگ -مهندس معدن  مهندسی 8043

 مهندس معماری مهندسی 8044

 معماری داخلی -مهندس معماری  مهندسی 8045

 مهندس مكانیک مهندسی 8046

 حرارت و سیاالت -مهندس مكانیک  مهندسی 8047

 طراحی جامدات -مهندس مكانیک  مهندسی 8048

 خودرو -مهندس مكانیک  مهندسی 8049

 دریا -مهندس مكانیک  مهندسی 8050

 ساخت و تولید -مهندس مكانیک  مهندسی 8051

 مهندس نفت مهندسی 8052

 ریبردامهندس نقشه مهندسی 8053

 مهندس هوافضا مهندسی 8054

 فناوری اطالعات -مهندس کامپیوتر  مهندسی 8055

 افزارسخت -مهندس کامپیوتر  مهندسی 8056

 

 هنر، رسانه و آموزش شغلی مشاغل دسته – 10جدول شماره 

 عنوان شغلی دسته شغلی کد شغل

 های اجتماعیکارشناس شبكه هنر، رسانه و آموزش 9001

 شناسیکارشناس/مدرس زمین رسانه و آموزشهنر،  9002

 ارزیاب بازیگر هنر، رسانه و آموزش 9003

 ارزیاب تدوینگر هنر، رسانه و آموزش 9004

 ارزیاب تصویربردار هنر، رسانه و آموزش 9005

 کننده پویانماییارزیاب تهیه هنر، رسانه و آموزش 9006

 تلویزیونیکننده ارزیاب تهیه هنر، رسانه و آموزش 9007

 کننده رادیوییارزیاب تهیه هنر، رسانه و آموزش 9008

 پرداز/گریمورارزیاب چهره هنر، رسانه و آموزش 9009

 ارزیاب دوبلور/صداپیشه هنر، رسانه و آموزش 9010

 پردازارزیاب صحنه هنر، رسانه و آموزش 9011

 ارزیاب صدابردار هنر، رسانه و آموزش 9012

 ارزیاب کارگردان تلویزیونی نه و آموزشهنر، رسا 9013

 ارزیاب کارگردان نمایشی/هنری هنر، رسانه و آموزش 9014

 ارزیاب گزارشگر هنر، رسانه و آموزش 9015

 ارزیاب گوینده/مجری هنر، رسانه و آموزش 9016

 تولید ارزیاب مدیر هنر، رسانه و آموزش 9017

۳۲



 

 

  
 

 عنوان شغلی دسته شغلی کد شغل

 زارزیاب نورپردا هنر، رسانه و آموزش 9018

 نویسنامهفیلم ارزیاب نویسنده/ هنر، رسانه و آموزش 9019

 تدوینگر هنر، رسانه و آموزش 9020

 تصویربردار رسانه هنر، رسانه و آموزش 9021

 کننده تلویزیونیتهیه هنر، رسانه و آموزش 9022

 کننده رادیوییتهیه هنر، رسانه و آموزش 9023

 دازپرچهره هنر، رسانه و آموزش 9024

 دبیر گوینده هنر، رسانه و آموزش 9025

 دبیری/معلمی هنر، رسانه و آموزش 9026

 صدابردار هنر، رسانه و آموزش 9027

 طراح اینفوگرافی هنر، رسانه و آموزش 9028

 طراح داخلی و دکوراسیون هنر، رسانه و آموزش 9029

 طراح دکور هنر، رسانه و آموزش 9030

 (UI/UX)طراح رابط/تجربه کاربری  موزشهنر، رسانه و آ 9031

 طراح هویت بصری هنر، رسانه و آموزش 9032

 عكاس هنر، رسانه و آموزش 9033

 کارشناس رسانه هنر، رسانه و آموزش 9034

 کارشناس طراحی صنعتی هنر، رسانه و آموزش 9035

 کارشناس نشر و تولید محتوا هنر، رسانه و آموزش 9036

 کارشناس/مدرس ادبیات ه و آموزشهنر، رسان 9037

 کارشناس/مدرس تاریخ هنر، رسانه و آموزش 9038

 کارشناس/مدرس ریاضی هنر، رسانه و آموزش 9039

 شناسیکارشناس/مدرس زیست هنر، رسانه و آموزش 9040

 کارشناس/مدرس شیمی هنر، رسانه و آموزش 9041

 یتیکارشناس/مدرس علوم ترب هنر، رسانه و آموزش 9042

 کارشناس/مدرس علوم دینی هنر، رسانه و آموزش 9043

 کارشناس/مدرس فیزیک هنر، رسانه و آموزش 9044

 کارگردان پویانمایی هنر، رسانه و آموزش 9045

 کارگردان تلویزیونی هنر، رسانه و آموزش 9046

 گرافیست هنر، رسانه و آموزش 9047

 گوینده رسانه هنر، رسانه و آموزش 9048

 مترجم/مدرس زبان انگلیسی هنر، رسانه و آموزش 9049

 مترجم/مدرس زبان ترکی استانبولی هنر، رسانه و آموزش 9050

 مترجم/مدرس زبان عربی هنر، رسانه و آموزش 9051

 متصدی صحنه تلویزیونی هنر، رسانه و آموزش 9052

۳۳



 

 

  
 

 عنوان شغلی دسته شغلی کد شغل

 مدرس بازیگری هنر، رسانه و آموزش 9053

 مدرس تدوینگری زشهنر، رسانه و آمو 9054

 مدرس تصویربرداری هنر، رسانه و آموزش 9055

 کنندگی پویانماییمدرس تهیه هنر، رسانه و آموزش 9056

 کنندگی تلویزیونیمدرس تهیه هنر، رسانه و آموزش 9057

 کنندگی رادیوییمدرس تهیه هنر، رسانه و آموزش 9058

 ریموریپردازی/گمدرس چهره هنر، رسانه و آموزش 9059

 گیمدرس دوبلوری/صداپیشه هنر، رسانه و آموزش 9060

 پردازیصحنهمدرس  هنر، رسانه و آموزش 9061

 مدرس کارگردانی نمایشی/هنری هنر، رسانه و آموزش 9062

 مدرس گزارشگری هنر، رسانه و آموزش 9063

 مدیریت تولیدمدرس  هنر، رسانه و آموزش 9064

 مدرس نورپردازی زشهنر، رسانه و آمو 9065

 نویسینامهمدرس نویسندگی/فیلم هنر، رسانه و آموزش 9066

 مدرس صدابرداری هنر، رسانه و آموزش 9067

 مدرس کارگردانی تلویزیونی هنر، رسانه و آموزش 9068

 مدرس گویندگی/اجرا هنر، رسانه و آموزش 9069

 مربی ورزشی هنر، رسانه و آموزش 9070

 مشاور تحصیلی نه و آموزشهنر، رسا 9071

 منشی صحنه تلویزیونی هنر، رسانه و آموزش 9072

 نورپرداز هنر، رسانه و آموزش 9073
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