
 

 

 ( بخش اول) تحصیلی رشته  متناسب بااستخدامی دستگاه اجرایی 

قالب یک آزمون کلی توسط سازمان  در  94اجرایی از سال  های گاهستاستخدامی د

  ماه آینده خبرهای 3یا   2نیز انتظار می رود در  1400سنجش برگزار می شود. که در سال 

ی در این آزمون  ختلف سازمان و ارگان های  باره برگزاری آن منتشر شود.جدی تری در

نسانی خود می نمایند. البته این فرآیند از مراحل متفاوتی نظیر  اقدام به تامین نیروی ا 

شده  و در برخی موارد آموزش تشکیل  آزمون کتبی، مصاحبه، بررسی صحت مدارک

 است. 

شغلی  ته های تحصیلی و خود دارند رش  که نسبت به آینده تصوریو  افراد بنا به هدف

ردهایی رسیده و برخی با  متفاوتی را بر می گزینند. برخی با شغل های فنی به دستاو

در این بین   .یابند دست می التر به شغل مورد نظر خودرفتن به دانشگاه و کسب مدارک با

مشاغلی برای رشته   رد انتظار است.ومادارات مختلف راهی برای شغل های استخدامی

، که و... ، روانشناسی، حقوق، علوم تربیتی، مدیریت هاها های حسابدداری، مهندسی

 می پردازیم. به آن ها در ادامه 

. در قرار دهیمرسی دستگاه اجرایی را مورد بر می خواهیم استخدامیدر این مقاله 

 تا پایان مقاله با راز ماندگار همراه باشید. مشکل  هصورت وجود هرگون

 

 جرایی چیست؟ دستگاه ا

همانطور که در باال ذکر شد منظور از دستگاه های اجرایی گروهی از سازمان ها نظیر  

ور  ست، وزارت امسازمان شیالت، وزارت آموزش و پرورش، سازمان حفاظت محیط زی

، وزارت علوم، بانکی های کشور،  خارجه، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، وزارت نیرو

که در شمول ت، بیمه های دولتی و کلیه وزارت خانه و سازمان هایی شرکت ملی نف

 قرار می گیرند، می باشد. قانون

معلمی و   لمشاغبرای    ،موارد ذکر شده می توان به آموزش و پرورشف ترین از معرو

 دبیری اشاره نمود. 

ستخدامی دستگاه  اعالوه بر تامین نیرو از طریق آزمون در برخی شرایط سازمان  نکته:

 با آزمون جدا اقدام می کند. نسبت به رفع کمبود نیرواجرایی، خود نیز به طور مجزا 

 

 شرایط استخدامی دستگاه های اجرایی چیست؟ 

از آن را شرایط سنی و بعد استخدامی ها ربه می توانیم اولین دغدغه بر حسب تج

رتباط با مورد در نظر گرفت. در اب شغل بر حسب رشته و شهر مورد نظر محدوده انتخا 



 

 

  1399آبان ثبت نام  دفترچهشرایط ذیل بر حسب  دوم در تیترهای بعد توضیح خواهیم داد.

 رائه شده است: ا

 عمومیشرایط  

 عیت ایران بودندارای تاب •

 اساسی دیگر ادیان ذکر شده در قانون عتقد به دین اسالم و یا م •

 رت پایان خدمت و یا معافیت دارای کا •

 التزام به قانون اساسی کشور •

 انجام صحیح امور جهت  دارای بودن سالمت جشمانی و روانی  •

 مخدر و الکلی عدم مصرف دخانیات و موادهای  •

 نشسته نباشد د و بازجزء نیروهای باز خری •

 دارای محکومیت جزائی موثر نباشد  •

 آراء مراجع قضایی و مرتبط عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدامی از طرف  •

 :را بودن شرایط سنی زیر که به تناسب مدرک تحصیلی در نظر گرفته می شوددا •

 سال  25 حداکثر یپلمد

 سال  30 حداکثر فوق دیپلم

 سال 35 حداکثر لیسانس

 سال 40فوق لیسانس حداکثر  

 سال  45دکتری حداکثر 

،  % و باالتر25بازان نو جا  شهیدزندان فرجانبازان، ادگان، آزداشتن سهمیه  ورتصدر  کته:ن

 حداکثری در نظر گرفته نمی شود. فرزندان آزادگان یک سال اسارت و باالتر، شرط 

در شرایط خاص نظیر خدمت سربازی و... میزان مورد نظر به شرط سنی افزوده   نکته:

 می شود.

هر سازمان به طور مجزا در بخش دوم مقاله ذکر خواه شد. شرایط اختصاصی برای  نکته:

 آگاهی کامل حاصل نمایید. ارگان حتما نسبت به اطالع از قوانین اختصاصی هر  

 

 مواد آزمون عمومی استخدامی دستگاه اجرایی

عمومی و اختصاصی تشکیل شده است. بخش عمومی  بخش سوال  2از  کتبی آزمون

بوده و سواالت اختصاصی بر حسب رشته   سانت کننده یک برای همه داطلبان شرک

ای  درخواستی هر داوطلب در نظر گرفته می شود. به طور مثال شخصی که برای شغل ه

تقریبا مشخص شده رشته خود را )دروس تخصصی و پایه  ام نمودهداق ناسیرشته روانش

 ی نماید.مطالعه م (مورد 7-4



 

 

 عمومی عبارت اند از: دروس 

 معارف اسالمی  •

 ریاضی و آمار  •

 زبان انگلیسی عمومی  •

 زبان و ادبیات فارسی  •

 ICDLفناوری اطالعات  •

 ندی های عمومیتوانمهوش و  •

 اطالعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی •

اشاره شده  شغل ها استخدامی ی تخصصیمواد امتحان چند مورد ازجدول زیر به  در 

 است: 

 مواد آزمونی  شغل 

 ( مدنی، تجارت، آیین دادرسی مدنیصوصی )وق خ.حق1 

به استثنای جرائم  )ختصاصی جزای عمومی، جزای ا)  .حقوق جزا2 کارشناس حقوقی 
 ( ، آیین دادرسی کیفری (علیه اشخاص

 ( اداری و اساسی.حقوق عمومی )3 

 بهداشت جامعه .1 

 ی .روان پرستار2 

 کودکان-ادانو نوز.مادران 3 پرستار 

 .بخش های ویژه 4 

 .داخلی جراحی 5 

 .مدیریت 6 

 لی .ریاضیات ما 1 

 2و  1.اصول حسابداری 2 

 .حسابداری شرکت ها3 هنر آموز حسابداری 

 اری صنعتی حسابد.4 

 .مفاهیم و روش های آماری 5 

 2 و 1.شیمی فیزیک 1 

 2و  1شیمی معدنی .2 بیری شیمی د

 طیف سنجی  3و  2، 1شیمی آلی .3 

 و دستگاهی  2، 1شیمی تجزیه  

 ی سالمت سا.روانشن1 

 .اسیب شناسی روانی2 

 ربردی روانشناسی اجتماعی کا.3 

 آسیب شناسی اجتماعی.4 روانشناس 

 اصالح و تغییر رفتار  های .شیوه5 



 

 

 (سبب شناسی و درمانناسی اعتیاد ) .روانش6 

 ظریه های درمانی.روانشناسی شخصیت و ن7 

 2و  1 یجغرافیای های اطالعات .سیستم1 
 عات زمینیسیستم های اطال .مدیریت زمین و2 کارشناس نقشه برداری  

 سازی رقومی زمین .مدل3 

 CIS.مدیریت داده ها و کاربردهای 4 

 

دروس تخصصی آزمون استخدامی، به سایت سازمان  ایری از سبرای آگاه نکته:

 مراجعه نمایید.ستگاه های اجرایی بخش استخدامی متمرکز د سنجش

 

 اغلی؟ با کدام رشته در چه مش

به این مسئله پی ببرید که با  د ر ذیل آورده شده شما می توانیدکه  در جدولی 

ها را خواهید داشت. البته الزم به  ود امکان پذیرش در کدام شغل  رشته تحصیلی خ

و پذیرش  ر امر انتخاب یه های مهمی نظیر بومی بودن، دذکر است که رعایت سهم

بسیار تاثیرگذار بوده و در جدول ذیل فقط به بیان مشاغل متناسب با رشته بدون در  

 محل سکونت، پرداخته شده است.نظر گرفتن  

 مشاغل  رشته 

 
 

 حسابداری 

 ی حسابرس در اداره کل تعاون، کار و امور اجتماعاستخدامی 
 حسابدار در اداره کل بهزیستی 

 در اداره کل کشاورزی  ابدارحس
 قل مسئول خدمات مال در اداره کل راهداری و حمل و ن

 زش و پرورش هنر آموز حسابداری در وزارت آمو 
 لیغات اسالمیتبکارشناس برنامه و بودجه در سازمان 

 نتقال خون بودجه در سازمان اکارشناس برنامه و   مدیریت مالی 
 ران مان انتقال خون ایدر ساز  ات مالی مسئول خدم

 ران کارشناس برنامه ریزی در سازمان انتقال خون ای
 کارشناس امور اداری در سازمان بودجه و برنامه ریزی 

 جرین خارجی در استاداری ها کارشناس امور اتباع و مهااستخدامی  حقوق 
 کارشناس توسعه امور اداری در استانداری ها 

 کارشناس حقوقی در سازمان امور عشایر ایران 
 کارشناس ثبت اسناد و امالک در سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

 سناد و امالک کشورحسابدار در سازمان ثبت ا  اقتصاد
 اسناد و امالک کشور مان ثبت کارشناس برنامه و بودجه ساز

 سازمان حفاظت محیط زیست کارشناس امور اداری در  و  حسابدار 



 

 

 تصادی موقوفات در سازمان اوقاف و امور خیریه کارشناس اق
وزه هنری سازمان  در ح و کارشناس امور اداری  حسابداراستخدامی  رگانی مدیریت باز

 سالمی تبلیغات ا
 ایران کارگزین در سازمان انتقال خون 

 
 کارشناس امور توانبخشی در سازمان بهزیستی کشور  بینایی سنجی 

 

م مقاله  ر بخش دودر این جدول فقط به برخی از شغل ها پرداخته شده بود. دنکته: 

به رشته های بیشتری   سهمیه ها و بر شرایط اختصاصی هر سازمان عالوهاستخدامی 

 در چارچوب همین جدول خواهیم پرداخت. 

 

این مقاله به بررسی استخدامی دستگاه های اجرایی پرداختیم. در صورت   بخش اول در

ر  ز ماندگار دجهت مشاوره رایگان با مشاورین رانیاز به راهنمایی وجود هرگونه سوال و 

 ارتباط باشید. 

 


