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 های شغلی آزمون استخدامی دیوان محاسبات کشوررشته -1جدول شماره 
 

 ردیف
وكد  عنوان

 رشته شغلی
 محل جغرافیایی خدمت وكد عنوان تعداد جنس مقطع تحصیلی رشته تحصیلیو كد عنوان 

1 
 1 حسابرس

 (101كد)

 (1001كد) حسابداری

 (1002كد) حسابرسی

 (1003كد) مدیریت صنعتی

 (1004كد) مدیریت بازرگانی

 (1005كد) مدیریت دولتی

 (1006كد) مدیریت مالی

 

كارشناسی و 

 كارشناسی ارشد
 مرد

 (41كد) ستاد نفر 37

)برای  نفر 6

 هر استان(

ـ (23كد) سمنانـ  (11كد) غربیآذربایجان

 فارس - (21كد) خوزستانـ  (38كد) همدان

 (25كد)

)برای  نفر 5

 هر استان(

 رضویخراسانـ  (17كد) چهارمحال و بختیاری

 (29كد) كرمانـ  (19كد)

)برای  نفر 4

 هر استان(

 البرزـ  (13كد) اصفهانـ  (12كد) اردبیل

ـ  (34كد) لرستانـ  (28كد) كردستانـ  (40كد)

 (37كد) هرمزگان - (35كد) مازندران

)برای  نفر 3

 هر استان(

ـ  (26كد) قزوینـ  (10كد) شرقی آذربایجان

 كهگیلویه و بویراحمدـ  (30كد) كرمانشاه

 (36كد) مركزیـ (33كد) گیالنـ (31كد)

)برای  نفر 2

 هر استان(

ـ (18كد) جنوبیخراسانـ (15كد) بوشهر

ـ (22كد) زنجانـ (20كد) شمالیخراسان

 (39كد) یزدـ (24كد) سیستان و بلوچستان

)برای  نفر 1

 هر استان(
 (27كد) قم –( 16كد)تهران 

2 
 2 حسابرس

 (102كد)

(، 1007)كد مدیریت بانکداری

 (1008كد) مدیریت بیمه

كارشناسی و 

 كارشناسی ارشد
 (41كد) ستاد نفر 3 مرد

3 
 3 حسابرس

 (103كد)
 (1009كد) اقتصاد

كارشناسی و 

 كارشناسی ارشد
 (41كد) ستاد نفر 2 مرد

4 

كارشناس 

 حساب

 (104كد)

 (41كد) ستاد نفر 4 زنـ  مرد كارشناسی (1001كد) حسابداری

5 

كارشناس فنی 

 امور مجلس -

 (105كد)

مدیریت  ،(1001 كد) حسابداری

، مدیریت (1003)كد صنعتی

مدیریت ، (1004)كد بازرگانی

 (1006)كد مالی

 (41كد) ستاد نفر 1 زنـ  مرد كارشناسی ارشد

6 

 كارشناس فنی

حقوق محیط  -

 زیست

 (106كد)

 (41كد) ستاد نفر 1 مرد ـ زن كارشناسی ارشد (1010كد) حقوق محیط زیست

7 

كارشناس فنی 

عمران  -

 (107)كد

 (1011مهندسی عمران )كد
كارشناسی و 

 كارشناسی ارشد

 مرد

 

 (41ستاد )كد نفر 1

نفر )برای  1

 هر استان(

( 16(ـ تهران )كد14( ـ ایالم )كد13اصفهان )كد

( ـ 22( ـ زنجان )كد20شمالی )كدـ خراسان

كرمان  -(19خراسان رضوی )كد -(25فارس )كد

 (37(هرمزگان )كد33گیالن )كد -(29)كد
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 ردیف
وكد  عنوان

 رشته شغلی
 محل جغرافیایی خدمت وكد عنوان تعداد جنس مقطع تحصیلی رشته تحصیلیو كد عنوان 

8 

كارشناس فنی 

آمار و اسناد  -

پزشکی 

 (108)كد

اسناد و مدارک 

 (1012)كدپزشکی

كارشناسی و 

 كارشناسی ارشد
 (41كدستاد ) نفر 1 مرد 

9 

كارشناس 

 حقوقی

 (109)كد

 (1013كد) حقوق

 (1014كد) حقوق عمومی

 (1015كد) حقوق جزا

 (1016كد) حقوق خصوصی

كارشناسی و 

 كارشناسی ارشد
 زن -مرد 

)برای  نفر 1

 هر استان( 

چهارمحال و ـ  (10كد) شرقیآذربایجان

 (17كد) بختیاری

 (41كد) ستاد رنف 1

10 

كارشناس 

فناوری 

 اطالعات

 (110كد)

 مهندسی كامپیوتر نرم افزار

 (1017كد)

كارشناسی و 

 كارشناسی ارشد
 زن -مرد 

 (41كد) ستاد نفر 3

)برای  نفر 1

 هر استان(
 (24كد) و بلوچستان سیستانـ (40كد) البرز

11 

كارشناس 

 ریزیبرنامه

 (111كد)

 های مهندسی صنایع گرایش

 برنامه ریزی و 

 ، (1018كد) تحلیل سیستمها

 و بهره وری مدیریت سیستم 

، مدیریت  (1019)

 (1003)كدصنعتی

 (41كد) ستاد نفر 2 زنـ  مرد كارشناسی ارشد

12 

كارشناس 

مطالعات و 

تدوین 

داردها و استان

 دستورالعمل ها

(112) 

 (41كد) ستاد نفر 2 زن -مرد  ارشدكارشناسی  (1001كد) حسابداری

13 

كارشناس 

آموزش 

 (113كد)

،  (1020مدیریت آموزشی )

، (1021)كدبرنامه ریزی آموزشی

بهسازی منابع آموزش و 

، تحقیقات (1022كد)انسانی

 (1023)كدآموزشی

 (41كدستاد ) نفر 2 زن -مرد كارشناسی ارشد

14 

مترجم زبان 

 انگلیسی

 (114كد)

 (1024كد) زبان انگلیسی

 (1025كد) مترجم زبان انگلیسی

 (1026كد) ادبیات زبان انگلیسی

 (41كد) ستاد نفر 1 مرد كارشناسی ارشد

15 

كارشناس 

 سمعی و بصری

 (115كد)

 ،(1027)كدكارگردانی تلویزیون 

 (1028كد) كارشناس سینما

كارشناسی و 

 كارشناسی ارشد
 (41كد) ستاد نفر 1 مرد

16 

كارشناس 

 اداری

 (116كد)

، (1005كد) مدیریت دولتی

،  (1004)كدمدیریت بازرگانی

 (1003)كدمدیریت صنعتی

 كارشناسی ارشد

 (41كد) ستاد نفر 2 زنـ  مرد

 زنـ  مرد
)برای  نفر 1

 هر استان(

سیستان ـ (18كد) خراسان جنوبی -(40كد)البرز 

 (38كد) همدانـ (24كد) و بلوچستان

 (39كد) یزد  نفر 2 زنـ  مرد

 (14)كد  ایالم نفر 1 مرد 
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 ردیف
وكد  عنوان

 رشته شغلی
 محل جغرافیایی خدمت وكد عنوان تعداد جنس مقطع تحصیلی رشته تحصیلیو كد عنوان 

17 
 كارشناس مالی

 (117كد)
 (1001كد) حسابداری

كارشناسی و 

 كارشناسی ارشد
 (41كد) ستاد نفر 1 زن -مرد

18 

كارشناس 

بودجه و 

 تشکیالت

 (118كد)

،  (1005كد)  مدیریت دولتی

،  (1003)كدمدیریت صنعتی

 (1004)كدمدیریت بازرگانی

 (41كد) ستاد نفر 1 زن -مرد كارشناسی ارشد

19 

كارشناس 

تأسیسات 

 (119كد)

مهندسی مکانیک گرایش حرارت 

، مهندسی  (1029كد) و سیاالت

 (1030تاسیسات )كد

 (41كد) ستاد نفر 1 مرد كارشناسی

20 

امور كارشناس 

امتحانات و 

 مصاحبه

 (120كد)

 (41كد) ستاد نفر 1 مرد كارشناسی  (1031كد)روانشناسی 

21 

كارشناس 

فناوری 

اطالعات 

 مجلس

 (121كد)

 افزاركامپیوترنرم  مهندسی

هوش مصنوعی و ، (1017كد)

معماری ، (1032كد) رباتیک

 سیستمهای كامپیوتری

مهندسی الگوریتم و ، (1033كد)

 شبکه، (1034كد) محاسبات

 )امنیت(رایانش امن ، (1035كد)

 فناوری اطالعات، (1036كد)

 سیستمهای هوشمند، (1037كد)

 محاسبات علمی، (1038كد)

سیستمهای ، (1039كد)

 (1040كد) كامپیوتری

كارشناسی و 

 كارشناسی ارشد
 (42كد) مامور به مجلس نفر 6 مرد
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 :مواد آزمون 

( طراحی خواهد شد.ضمنا نمره كل نهایی ، میانگین وزنی حاصل از نمره 1كلیه دروس آزمون عمومی و اختصاصی با ضریب یک )

 ( است .2( و نمره كل اختصاصی با ضریب دو )1ضریب یک )كل عمومی با 

 الف( عمومی

 مواد آزمون

 هاكلیه رشته

 معارف اسالمی -1

 ریاضی و آمار مقدماتی -2

 زبان انگلیسی ـ عمومی -3

 اطالعات عمومی )قانون اساسی و قانون دیوان محاسبات كشور(   -4

 زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش -5

 ( ICDLهای هفتگانه فنّاوری اطالعات )مهارت -6

 ب( تخصصی
 مواد آزمون یشغل و كد رشته عنوان

) كد شغل  2 (، حسابرس 101) كد شغل 1حسابرس  

102 ) 

 (،  104كارشناس حساب) كد شغل 

 ( 105كارشناس فنی ـ امور مجلس ) كد شغل 

مجموعه دروس )شامل حسابداري مالی ـ حسابرسی ـ حسابداري دولتی ـ قوانین 

مالی و محاسباتی )قانون محاسبات عمومی، قانون تجارت، قانون مدیریت خدمات 

افزارها در حسابداري و كاربرد نرمكشوري و قانون برگزاري مناقصات( ـ بودجه ـ 

 زبان تخصصی(حسابرسی ـ 

  3حسابرس 

 ( 103) كد شغل 

ریزي مجموعه دروس )شامل اقتصاد خرد ـ اقتصاد كالن ـ مالیه عمومی و بودجه

دولتی ـ قوانین مالی و محاسباتی )قانون محاسبات عمومی، قانون تجارت، قانون 

مدیریت خدمات كشوري و قانون برگزاري مناقصات( ـ اقتصاد ایران ـ زبان 

 تخصصی(
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 مواد آزمون یشغل و كد رشته عنوان

 حقوق محیط زیست -كارشناس فنی 

 (  106) كد شغل 

هاي )شناخت محیط زیست ـ آلودگی 1مجموعه دروس )شامل مجموعه دروس 

الملل )كلیات حقوق محیط زیست ـ حقوق بین 2محیطی( ـ مجموعه دروس زیست

كیفري و مدنی هاي محیط زیست ـ حقوق انرژي و صنعت ـ حقوق داخلی و ضمانت

 ی(زبان تخصصـ حقوق اداري ـ  حفاظت از محیط زیست

 عمران  -كارشناس فنی 

 ( 107) كد شغل 

مکانیک ها( ـ مجموعه دروس )شامل مکانیک جامدات )مقاومت مصالح و تحلیل سازه

 اصولهاي فلزي و بتنی ـ خاک و پی ـ مکانیک سیاالت و هیدرولیک ـ طراحی سازه

 زبان تخصصی(مهندسی زلزله ـ 

 كارشناسی فنی ـ آمار و اسناد پزشکی

 ( 108) كد شغل 

هاي سالمت ـ مجموعه دروس )شامل فنّاوري اطالعات سالمت ـ آمار و تحلیل داده

رسیدگی و محاسبه اسناد و مدارک پزشکی ـ شناسی ـ بیمارياصطالحات پزشکی ـ 

 زبان تخصصی(

 كارشناس حقوقی

 ( 109) كد شغل 

مجموعه دروس )شامل حقوق جزاي عمومی ـ حقوق جزاي اختصاصی )جرایم علیه 

اموال( ـ قوانین مالی و محاسباتی )قانون محاسبات عمومی و قانون برگزاري 

حقوق تجارت ( ـ به استثناي اشخاص، خانواده، ارث و وصیتحقوق مدنی )مناقصات( ـ 

هاي مربوط( ـ زبان امهنـ حقوق اداري )قانون مدیریت خدمات كشوري و آیین

 تخصصی(

 افزار(كارشناس فناوري اطالعات )نرم

 ( 110) كد شغل 

ها سازي مفاهیم شیءگرا ـ طراحی الگوریتمهاي برنامهمجموعه دروس )شامل زبان

 ها ـ زبان تخصصی(ـ پایگاه داده

 ریزيكارشناس برنامه

 ( 111) كد شغل 

تئوري سازمان ـ اقتصاد خرد و كالن ـ مجموعه دروس )شامل اصول مدیریت و 

ریزي استراتژیک ـ تحقیق در عملیات ـ مدیریت پروژه ـ اقتصاد مهندسی برنامه

 ـ زبان تخصصی(
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 مواد آزمون یشغل و كد رشته عنوان

كارشناس مطالعات و تدوین استانداردها و 

 هادستورالعمل

 ( 112) كد شغل 

مجموعه دروس )شامل استانداردهاي حسابداري بخش عمومی ـ استانداردهاي 

حسابداري میانه ـ قانون حسابداري مالی ـ حسابداري بخش عمومی ـ حسابرسی ـ 

 مدیریت خدمات كشوري ـ زبان تخصصی حسابرسی(

 كارشناس آموزش 

 ( 113) كد شغل 

ریزي مجموعه دروس )شامل آمار و روش تحقیق )كمی و كیفی( ـ مدیریت و برنامه

زبان آموزشی ـ مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی ـ ارزشیابی آموزشی ـ 

 تخصصی(

 مترجم زبان انگلیسی

 ( 114) كد شغل 

ترجمه شناسی و واژگان پیشرفته ـ مجموعه دروس )شامل گرامر پیشرفته ـ واژه

مکاتبات و اسناد از فارسی به انگلیسی ـ ترجمه مکاتبات و اسناد از انگلیسی به فارسی 

ترجمه متون مالی، اقتصادي، حسابداري و حسابرسی از فارسی به انگلیسی ـ ـ 

 ترجمه متون مالی، اقتصادي، حسابداري و حسابرسی از انگلیسی به فارسی(

 كارشناس سمعی و بصري

 ( 115) كد شغل 

ـ اصول كارگردانی در سینما مجموعه دروس )دانستنی هاي تخصصی نمایش و سینما 

هاي ویژه، تدوین هاي تلویزیونی )موسیقی، انیمیشن، جلوهـ كارگردانی برنامه

ئل شناخت وسادوربینه( ـ سازي استودیو، تکسازي )برنامهدیجیتال( ـ اصول برنامه

 زبان تخصصی(جمعی ـ ارتباط

 كارشناس امور اداري 

 ( 116) كد شغل 

مجموعه دروس )شامل مبانی سازمان و مدیریت ـ مدیریت منابع انسانی و رفتار 

ریزي دولتی ـ آمار و كاربرد آن در مدیریت ـ حقوق اداري، سازمانی ـ بودجه

 تأمین اجتماعی و قانون ـ مدیریت خدمات كشوري ـ زبان تخصصی(

 كارشناس مالی

 ( 117) كد شغل 

مجموعه دروس )شامل اصول حسابداري ـ حسابداري میانه ـ حسابداري دولتی ـ 

مدیریت مالی ـ قوانین مالی و محاسباتی )قانون محاسبات عمومی، قانون تجارت، 

ریزي دولتی ـ قانون مدیریت خدمات كشوري و قانون برگزاري مناقصات( ـ بودجه

 ی(كاربرد كامپیوتر در حسابداري ـ زبان تخصص
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 مواد آزمون یشغل و كد رشته عنوان

 تشکیالت  و كارشناس  بودجه

 ( 118) كد شغل 

مجموعه دروس )شامل مبانی سازمان و مدیریت ـ مدیریت منابع انسانی ـ 

ریزي دولتی ـ حقوق اداري ـ قوانین مالی و محاسباتی )قانون دیوان بودجه

 محاسبات كشور و قانون محاسبات عمومی( ـ زبان تخصصی(

 كارشناس تاسیسات

 ( 119) كد شغل 

مجموعه دروس )شامل تأسیسات برودتی و سردخانه ـ تأسیسات تهویه مطبوع ـ 

تأسیسات بهداشتی ـ تأسیسات حرارت مركزي ـ هاي تأسیسات ـ برق و كنترل

 یابی تأسیسات ـ زبان تخصصی(تعمیر و عیب

 كارشناس امور امتحانات و مصاحبه

 ( 120) كد شغل 

شناسی شناسی عمومی ـ آسیبـ روان مجموعه دروس )شامل آمار و روش تحقیق

 هاي روانی ـ زبان تخصصی(شناسی شخصیت ـ آزمونروانی ـ روان

 كارشناس فناوري اطالعات مجلس

 ( 121) كد شغل 

هاي كامپیوتري و امنیت شبکه ـ افزار ـ شبکهمجموعه دروس )شامل مهندسی نرم

طراحی الگوریتم معماري كامپیوتر ـ ها ـ داده( ـ پایگاه++Cنویسی پیشرفته )برنامه

 ها ـ زبان تخصصی(و ساختمان داده

 

 دیوان محاسبات کشور 
 


