
رشته تحصیلی مورد نیازمقطع تحصیلیمحل خدمت

ارشد و دکتریمعاونت هماهنگی و پیگیري هاي ويژه
اقتصادی، زیربنایی، اجتماعی و فرهنگی،آمار و برنامه ریزی،

سیاست گذاری و مدیریت

ارشد و دکتريستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي
مهندسی عمران ، معماري ، کامپیوتر ، فناوري اطالعات ، حسابداري ، جغرافیا و برنامه ريزي 

، مهندسی کشاورزي ( GIS )روستايی ، سنجش از راه دور 

ارشد و دکتريمرکز بررسی هاي استراتژيك
صنايع، مديريت استراتژيك، مديريت دولتی، حقوق عمومی، گرافیك، تهیه کنندگی و برنامه 

سازي، تدوين گري، علوم اقتصادي، اقتصاد اسالمی وحسابداري

حقوق، اقتصاد،  عمران، مديريت دولتی و فناوري اطالعاتارشد و دکتريمعاونت امور مجلس

ارشد و دکتريمرکز اطالع رسانی دولت
نگاري،کارشناس ارشد مديريت رسانه کارشناس ارشد ارتباطات و روزنامه

کارشناس ارشد روابط عمومی،کارشناسی ارشد علوم سیاسی و اقتصاد

ارشدمرکز ارتباطات مردمی

حقوق ، فقه و معارف اسالمی، رفاه اجتماعی 

 ، مددکاري، روانشناسی و جامعه شناسیITعلوم کامپیوتر، مهندسی 

آمار، رياضی و علوم کامپیوتر، مديريت، حسابداري و بیمه

تمامی رشته ها ب غیر از گروه پزشکیارشد و دکتريمعاونت توسعه روستايی و مناطق محروم کشور

معاونت توسعه روستایي و مناطق محروم كشور-حوزه نماینده دولت در امور كاركنان وظيفه دستگاههاي اجرایي

مشموالن وظیفه از بستگان سببی و نسبی .   * این ثبت نام به منزله پذیرش قطعی تلقی نشده و هیچگونه تعهدی جهت جذب متقاضیان در بر نخواهد داشت* 

 ماه از مهلت معافیت تحصیلی آنها باقی مانده 5ضروری است متقاضیان از زمان ثبت نام در سامانه تا تاریخ اعزام حداقل .   * کارکنان محترم شاغل در نهاد نباشند

.یکی از شروط ثبت نام و پذیرش امریه در نهاد، نداشتن کسر خدمت و نداشتن غیبت می باشد.   *  باشد

بسمه تعالی 

جهت اعزام در تاریخ  (سرباز نهادی) اطالعیه ثبت نام مشمولین وظیفه متقاضی امریه در نهاد ریاست جمهوری 

1402/02/01

  *** 15فارغ التحصیالن مقطع  کارشناسی ارشد و دکتري با معدل کل حداقل   *** 

 www.rdcir.ir:  روز به نشانی 7 آذرماه بمدت 4 آبانماه تا پایان جمعه 28 صبح شنبه 8شروع ثبت نام 

 نیز داشته باشندمتقاضیان حتما ساکن تهران بوده و مدرک تسويه دانشگاه را

:جهت ثبت  نام متقاضیان  دارا بودن یکی از شروط ذیل الزامیست 

مشمولین متأهل  - 4افراد تحت پوشش بهزیستی   - 3افراد تحت پوشش کمیته امداد   - 2خانواده ایثارگران   - 1 

 ماه در  بسیج 6سابقه عضویت حداقل - 6مشمولین معاف از رزم      - 5

ایتام- 8 یا فارغ التحصیالن ممتاز دانشگاه های برتر Ph.Dدکترای تخصصی- 8حافظان قرآن و قاریان برتر -  7 

علوم انسانی، حقوق و مدیریتمرکز حراست و هیات عالی گزینش

حقوق کلیه گرايش ها، نرم افزار، جامعه شناسی، صنايع

عمران، اقتصاد، علوم ارتباطات، رياضی محض، فناوري اطالعات
ارشدکمسیون هاي دفتر هیأت دولت

الملل حقوق بین الملل،حقوق عمومی،حقوق خصوصی،حقوق تجارت بینارشد و دکتريمعاونت حقوقی و امور بین الملل

ارشد و دکتري


