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 پیشگفتار



 پیشگفتار

و  ريیرگ میتصرم ابزارهراي نیاز مهمترر یکی یانسان رويیآمار و اطالعات ن حینگام و صحه به دیو تول هیته

آمراري  هراي داده تیرفی. امروزه حجم و کشود ینظام اداري کشور محسوب م گذاران استیس زيیر برنامه

 .گردد یاي کشورها قلمداد م توسعه هاي ريیگ در جهت کننده نییتع یعامل

 هرا دسرتگاه یانسران رويین گذاري استیو س زيیر هاي امر برنامه از ضرورت یآمار و اطالعات پرسنل وجود

چابر،   دولت چون یبراساس اهداف یدر بخش دولت زيیر برنامه کردیرو رییتغ ریهاي اخ سال یاست. در ط

تحرول در  کره بر رقابت باعث شرده یمبتن تیفیبا ک یده خدمات ن یهاي نو مند از فناوري ور و بهره بهره

 منراب  زانیرر برنامره یاصرلهراي چالش  ی ازکیبه  یشاغل در نهادهاي دولت یانسان رويین تیفیو ک تیکم

-زيیربرنامه براي انجام الزم نهیزم جادیاستان به منظور ا زيیر و برنامه تیریشود. سازمان مد لیتبد یانسان

لرذا  .باشرد یمر استان ییهاي اجرا دستگاه یانسان رويین تیآمار جام  و کامل از وضع ازمندیمختلف ن هاي

عمرل  بره هاي یهماهنگ و براساس دهیدار گرد مهم را عهده نیخود انجام ا فیسازمان در چارچوب وظا نیا

 جینترا شیپرا و کنتررل  یبررس بندي نموده و پس از را جم  یافتیاطالعات در  ییآمده با دستگاههاي اجرا

 نموده است. نیتدو و هیآماري حاضر ته هیحاصله را به صورت نشر

بررسی آخرین وضعیت نیروي انسانی دستگاه هاي اجرایی استان بوشهر در سال حاضر با عنوان  هینشر

شده است و  میتنظ و هیته ییاز دستگاههاي اجرا یافتیاطالعات در هیصورت جام  و کامل بر پا به 1399

  یسازمان هاي پست تیوضع ت یجنس  یلیآن عمدتاً براساس نوع استخدام  مدرك تحص یاقالم اطالعات

ن استان و نیروهاي جذب شده و خارج شده از الان و معلوثارگریا همچنین واستانی  اطالعات مدیران

 شده است. منتشر و دهیبندي گرد در قالب جداول آماري جم  هاي اجرایی استاندستگاه

 

  



 

  

 

 یانسان یروین یآمار لیتحل

 استان سطح دولت در



 بوشهردولت در استان  یانسان یروین یآمار لیتحل

از  یشده و در سرحح اسرتان ياستان جم  آور ییاجرا يها از دستگاه یافتیبخش آمار و اطالعات در نیدر ا 

 یو بررسر لیرشرده  تحل حیها که در ادامه تشررلفهؤم ریو سا ینوع استخدام الت یسحح تحص ت ینظر جنس

برا سرازمان  یاطالعرات پرسرنل يآور در ارتباط برا جمر  ییاجرا تگاهدس 62. الزم به ذکر است که گرددیم

 يرویراسرت کره اطالعرات ن ییاسرتان  دسرتگاهها ییاجرا يدستگاهها 62 هینموده و منظور از کل يهمکار

 آنها اخذ شده است. یانسان

 تیبر حسب جنس یانسان یروین یکل یبررس

ترروان ضرررورت گررردآوري آمارهرا و  زنران و مررردان  مری حقوقبا توجه به الزامات قانونی براي توجه به 

در مورد کارکنان دولت در استان به تفکی، جنسریت را احسرراس کرررد  از طررگ دیگرر در  زمال عاتالاط

مرخصری  شسرتگی هماننررد بازن)برخی موارد قانونی شرایط خاص براي بانوان در نظر گرفتره شرده اسررت 

هاي انسانی  ریزي سرمایه ردآوري آمار کارکنان به تفکی، جنسیت براي برنامه  به این ترتیب گ(زایمان و ...

 باشد. ضروري می

-ها بره منظرور بهررهگزارش تعداد زنان و مردان شاغل در دستگاه تیبر حسب جنس یانسان يروین لیاز تحل

 يهرااسرتخدام يتوجه به آمار برا نیبالقوه آنان متناسب با دستگاه مورد نظر و همچن يهاتیاز ظرف يبردار

 .باشدیم گرید عددمت يهازن و مرد و استفاده نیبه تناسب تعداد ب دنیبه منظور رس یآت

 تعرداد نیراز انفر در دسرتگاه هراي اجرایری اسرتان مشرغول بره کرار هسرتند.  32733  یافتیدر آمارطبق 

 44درصد کارمندان دولرت را مررد و  56نفر مرد می باشند. به عبارت دیگر  18298نفر زن و تعداد 14435

 درصد را زنان تشکیل می دهند.

 

 

 

 

 

 



 : آمار کارکنان استان بر حسب جنسیت به تفکی، شهرستان1جدول

 کل درصد مرد مرد درصد زن زن شهرستان

 6194 %74/5 4616 %25/5 1578 ستاد

 6590 %45/2 2976 %54/8 3614 بوشهر

 1918 %56/4 1081 %43/6 837 تنگستان

 1340 %47/3 634 %52/7 706 جم

 5656 %52/3 2958 %47/7 2698 دشتستان

 2361 %57/1 1349 %42/9 1012 دشتی

 1552 %57/0 884 %43/0 668 دیر

 1081 %57/8 625 %42/2 456 دیلم

 1201 %60/9 732 %39/1 469 عسلویه

 2187 %48/3 1057 %51/7 1130 کنگان

 2653 %52/2 1386 %47/8 1267 گناوه

 32733 %55/9 18298 %44/1 14435 مجموع

 

 39.1( و شهرستان عسلویه ) 26.5) ستاد استانزنران کارمنرد در  براساس جدول شماره ی، کمترین میزان

دولت در استان ( بیشترین درصد زنان کارمند 52.70( وجم)54.80شهرستان هاي بوشهر) می باشد.درصد( 

 دارند.

دارا می باشد کارکنان مرد را  درصدبا دستگاههاي شهرستانی  بیشترین مقایسه مجموعه ستادي استان در 

 باشند. استان مرد میکارکنان درصد کارکنان  74.5 به عبارتی

 

 

 

 

 



 : کارکنان استان به تفکی، جنسیت1نمودار

 

 

 دولت بر حسب نوع استخدام یانسان یروین یکل یبررس

قرانون  24مراده   مچنینهمنحقی نمودن جذب و به کارگیري نیروي انسانی و سیاست دولت در با توجه به 

 شهبراي کا ابیريتد خاذتبرخی از وظایف به بخش غیر دولتی و ا موضوع واگذاريمدیریت خدمات کشوري 

بررر حسررب انررواع اسرتخدامی  نرانکارک عاتالگردآوري آمار و اط  سازي دولت کوچ،و  نیروي انسرانی 

 می باشد.ضروري 

 درصد به صورت رسمی به استخدام دولرت درآمرده انرد. 57.5نفر معادل  18815  یبر حسب نوع استخدام

درصد در رتبه دوم قرار دارند. وضرعیت اسرتخدامی  17.5نفر معادل  5732بعد از نیروهاي رسمی  سایر  با 

 کارمندان دولت در استان بوشهر در جدول زیر آمده است.

 : آمار کارکنان استان به تفکی، نوع استخدام2جدول

 نوع استخدام    

 تعداد
 جم  سایر قراردادي پیمانی رسمی

 32733 5732 4547 3639 18815 تعداد استان

 100 17.5 13.9 11.1 57.5 درصد استان

 )سایر نیروها عبارتند از شرکتی پیمان کاري  طرح عمرانی و سایر اشکال به کارگیري نیروها(

 



 : کارکنان استان به تفکی، نوع استخدام2نمودار

 

درصد کارمندان دستگاه هاي اجرایی در استان بوشرهر داراي رابحره  70 تقریبامی دهد که  نموار فوق نشان

 مشغول به کار هستند. دیگري رابحه هاي استخدامی نیز با درصد  30استخدامی رسمی و پیمانی هستند. 

 به تفکی، شهرستان نوع استخدام: آمار کارکنان استان بر حسب 3جدول

 شهرستان

 

نوع 

 استخدام

 جم  گناوه کنگان عسلویه دیلم دیر دشتی دشتستان جم تنگستان بوشهر ستاد

 18815 1526 1076 635 569 979 1428 3575 886 1200 4133 2808 رسمی

 3639 296 277 167 153 192 251 556 164 247 674 662 پیمانی

 4547 339 276 60 143 118 246 558 100 186 829 1692 قراردادي

 5732 492 558 339 216 263 436 967 190 285 954 1032 سایر

 32733 2653 2187 1201 1081 1552 2361 5656 1340 1918 6590 6194 مجموع

درصرد هریر، انرواع  کارکنان رسمی نسربت بره سرایر کارکنران بیشرتر اسرت. تعداددر کلیه شهرستان ها 

 استخدامی در جدول زیر به تفکی، ذکر شده است.

 

 

 

 



 به تفکی، شهرستان نوع استخدامکارکنان استان بر حسب  درصد : آمار4جدول

 شهرستان

 

نوع 

 استخدام

 گناوه کنگان عسلویه دیلم دیر دشتی دشتستان جم تنگستان بوشهر ستاد

 %58 %49 %53 %53 %63 %60 %63 %66 %63 %63 %45 رسمی

 %11 %13 %14 %14 %12 %11 %10 %12 %13 %10 %11 پیمانی

 %13 %13 %5 %13 %8 %10 %10 %7 %10 %13 %27 قراردادي

 %19 %26 %28 %20 %17 %18 %17 %14 %15 %14 %17 سایر

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 مجموع

 

 التیدولت بر حسب تحص یانسان یروین یکل یبررس

 بالقوههاي بالفعل و  منجرر بره شناسرایی توانمنردي ت یالتحص سحح وجود آمار  تعداد  کارکنان بر حسب 

هراي دولتری و اسرتخدام  هاي انسرانی در میران دسررتگاه کارکنان بوده و زمینه ساز توزی  مناسب سرمایه

برراي آمروزش   اییهر هاي اسرتانی و تردوین برنامه تخصصری دسرتگاه لغکارکنان جدید متناسب برا مشرا

 د.مناب  انسانی خواهد بوعلمی و توسعه  سححارتقاي 

محرابق برا  را مشخص می کند. 1399در سال  کارکنان دولت یلیتحص وضعیت نیآخر  3و نمودار 5 جدول

دریافتی از دستگاه هاي اجراي استان  مدرك تحصیلی لیسرانس در تمرام شهرسرتان هراي اسرتان  اطالعات

 درصد کل مدارك تحصیلی می باشد. 50نزدی، به 

و ممنوعیرت  ترالبرا تحصیالتهاي دولرت در اسرتخدام کارکنران داراي  گیري سیاسرت جهرتبا توجه بره 

دولتری   یررغ بخرشبرره  پشتیبانیخردماتی و  رایفظدانشرگاهی و واگرذاري و تحصیالتاستخدام کمتر از 

با عنایت برره  آتیهاي  شرود در سال می بینریپیش بودن سن افرراد زیرر دیرپلم و دیرپلم   ترالهمچنین با

ترکیرب و   تررالدانشگاهی با تحصیالتکمترر و ورود کارکنران برا  تحصیالت خروجری بیشرتر کارکنران برا 

 هرم تحصیلی نیروي انسانی دولت در استان بهتر شود.

 

 

 

 



 شهرستانآمار کارکنان استان بر حسب تحصیالت به تفکی، : 5جدول

 شهرستان     

 

 تحصیالت 

 جم  گناوه کنگان عسلویه دیلم دیر دشتی دشتستان جم تنگستان بوشهر ستاد

 1518 144 124 34 53 46 86 262 57 76 274 362 زیر دیپلم

 3395 308 227 93 122 154 240 614 90 244 603 700 پلمید

 3701 423 251 154 148 172 290 747 145 255 629 487 پلمیفوق د

 17963 1426 1329 752 636 960 1415 3234 838 1086 3562 2725 لیسانس

 5163 281 190 153 101 198 279 641 180 221 1128 1791 فوق لیسانس

 993 71 66 15 21 22 51 158 30 36 394 129 دکتري

 32733 2653 2187 1201 1081 1552 2361 5656 1340 1918 6590 6194 مجموع

 

نسبت به سایر کارکنان بیشتر است.  تحصیلی لیسانس داراي مدركدر کلیه شهرستان ها تعداد کارکنان 

 در جدول زیر به تفکی، ذکر شده است. درصد کارمندان داراي مدرك تحصیلی در شهرستان ها

 شهرستانکارکنان استان بر حسب تحصیالت به تفکی،  : درصد6جدول

 شهرستان      

 

 تحصیالت

 استان گناوه کنگان عسلویه دیلم دیر دشتی دشتستان جم تنگستان بوشهر ستاد

 %5 %5 %6 %3 %5 %3 %4 %5 %4 %4 %4 %6 زیر دیپلم

 %10 %12 %10 %8 %11 %10 %10 %11 %7 %13 %9 %11 پلمید

 %11 %16 %11 %13 %14 %11 %12 %13 %11 %13 %10 %8 پلمیفوق د

 %55 %54 %61 %63 %59 %62 %60 %57 %63 %57 %54 %44 لیسانس

 %16 %11 %9 %13 %9 %13 %12 %11 %13 %12 %17 %29 فوق لیسانس

 %3 %3 %3 %1 %2 %1 %2 %3 %2 %2 %6 %2 دکتري

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 مجموع

 

 

 

 

 



 شهرستانآمار کارکنان استان بر حسب تحصیالت به تفکی، : 3نمودار

 

. باشندداراي مدرك تحصیلی لیسانس داراي بیشترین  درصد میان هاي استان  کارکن در کلیه شهرستان

همانحور که  ؛مدرك تحصیلی کارکنان دولت دراستان بوشهر به تفکی، جنسیت در زیر بررسی شده است

 قابل پیش بینی بود بیشترین تعداد و درصد کارکنان استان داراي مدرك تحصیلی لیسانس می باشند.

 بر حسب تحصیالت به تفکی، جنسیتآمار کارکنان استان : 7جدول

 تحصیالت    

 جنسیت
 دکتري فوق لیسانس لیسانس فوق دیپلم دیپلم زیر دیپلم

 404 2034 9282 1637 847 231 زن

 589 3129 8681 2064 2548 1287 مرد

 993 5163 17963 3701 3395 1518 مجموع
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 تفکی، جنسیتآمار کارکنان استان بر حسب تحصیالت به : 4نمودار

 

 

 بر اساس سنوات خدمت یانسان يروینوضعیت 

کیدهاي صورت گرفته براي استفاده از نیروهاي جوان در سحوح مدیریتی و نیز ایجاد امکان أبا توجه به ت

 پنجتدوین برنامه جام  نیروي انسانی  مدت خدمت کارکنان دستگاه هاي اجرایی در دامنه سنوات خدمتی 

در رتبه اول قرار گرفته  10 تا 5گروه سنواتی ساله شناسایی و احصا گردیده است. براساس آمار دریافتی 

سال  5صفر تا  سال قرار می گیرد. پس از آن گروه افراد بین 15تا  10است. در رتبه دوم دسته سنواتی بین

 سابقه قرار می گیرد.

 سنوات خدمتآمار کارکنان استان بر حسب : 8جدول

سابقه 

 خدمت
0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 

 سی و باالتر

 557 3991 4907 3723 6420 6810 6325 تعداد

 1.7 12.2 15 11.4 19.6 20.8 19.3 درصد
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 : آمار کارکنان استان بر حسب سنوات خدمت5نمودار

 

 

 به تفکی، شهرستانسنوات خدمت کارکنان دولت : آمار 9جدول

 

 

 

 

 شهرستان           

 

 سنوات

 جم  گناوه کنگان عسلویه دیلم دیر دشتی دشتستان جم تنگستان بوشهر ستاد

0-5 700 1168 379 206 1029 455 322 270 564 712 520 6325 

5-10 1406 1392 417 333 1071 483 305 226 204 444 529 6810 

10-15 1516 1318 348 334 972 412 317 208 159 386 450 6420 

15-20 873 830 136 225 534 267 184 93 85 234 262 3723 

20-25 741 1160 306 139 1019 367 230 161 90 220 474 4907 

30-25 598 777 336 95 971 340 182 113 57 169 353 3991 

 557 54 28 9 11 8 40 71 3 25 108 200 ترسی و باال

 32733 2642 2193 1168 1082 1548 2364 5667 1335 1947 6753 6034 مجموع



 به تفکی، شهرستانسنوات خدمت کارکنان دولت : درصد 10جدول

 

 وضعیت پست هاي سازمانی

( سیاست هاي کلی نظام اداري ابالغی مقام معظم رهبري و به منظور تعیین اهداگ تعیین 10در اجراي بند )

شده در نقشه راه اصالح نظام اداري و برنامه مهندسی نقش و ساختار دولت و پروژه اصالح نظام اداري 

دستگاه هاي اجرایی از  تشکیالتی اعم از نمودار سازمانی  تشکیالت تفصیلی  شرح وظایفوضعیت بررسی 

 اجرایی می باشد. ينکات مهم تشکیالت ساختار دستگاه ها

اطالعات مربوط به پست هاي مصوب  با تصدي و بدون تصدي دستگاه هاي اجرایی استان  11جدول شماره 

دستگاه اجراي  62 تعداد کل پست هاي سازمانی مصوب زیرجدول  اطالعاترا نشان می دهد. براساس 

درصد( با تصدي و تعداد  65)معادل  پست 15375پست می باشد. که از این تعداد معادل  23321استان 

 پست سازمانی بدون تصدي می باشد. 7946

 

 

 

 

 

 

 شهرستان           

 

 سنوات

 گناوه کنگان عسلویه دیلم دیر دشتی دشتستان جم تنگستان بوشهر ستاد

0-5 12% 17% 19% 15% 18% 19% 21% 25% 48% 32% 20% 

5-10 23% 21% 21% 25% 19% 20% 20% 21% 17% 20% 20% 

10-15 25% 20% 18% 25% 17% 17% 20% 19% 14% 18% 17% 

15-20 14% 12% 7% 17% 9% 11% 12% 9% 7% 11% 10% 

20-25 12% 17% 16% 10% 18% 16% 15% 15% 8% 10% 18% 

25-30 10% 12% 17% 7% 17% 14% 12% 10% 5% 8% 13% 

 %2 %1 %1 %1 %1 %2 %1 %0 %1 %2 %3 سی و باالتر

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100 مجموع



 پست هاي سازمانی ادارات استانآمار : 11جدول

پست هاي 

 سازمانی

تعداد پست 

 بهاي مصو

تعداد پست 

 هاي با تصدي

تعداد پست هاي با تصدي  

با احتساب نیروهاي 

 قراردادي

تعداد پست 

هاي بدون 

 تصدي

تعداد پست هاي بدون تصدي با 

 احتساب نیروهاي قراردادي

تعداد پست 

 هاي با نام

 1087 7946 11489 15375 11832 23321 تعداد

 

 تفکی، نوع تصديپست هاي سازمانی ادارات به آمار : 6نمودار

 

پست  3345و 4063   7041 با ن هاي  بوشهر و دشتستان به ترتیبشهرستا و ستاد دستگاه هاي اجرایی

پست مصوب  862و  862  661با  به ترتیب شهرستان هاي جم  دیلم و عسلویهو تعداد مصوب بیشترین 

 کمترین پست مصوب را به خود اختصاص داده اند.

درصد بیشترین پست بالتصدي را دارا  42 پست بالتصدي معادل 3026 استان بای ستاد دستگاه هاي اجرای

 می باشد.

 درصد می باشد. 61با  جمهمچنین بیشترین درصد پست بالتصدي مربوط به  شهرستان 

 

 

 

 



 پست هاي سازمانی ادارات وضعیت: 12جدول 

 

پست می باشد که   23321می شود تعداد پست هاي سازمانی مصوب استان  هگونه که مشاهدهمان

پست هاي  صددر 30حدود  ع مجمودر  .دمیشو همشاهدستاد  دربیشترین پست هاي مصوب سازمانی 

 قرار دارد. جمو کمترین آن در شهرستان  سازمانی در ستاد قرار گرفته است

 

 شاغل در ادارات ایثارگرانوضعیت آمار 

 حداقل ندمکلف قانون این 2 ماده موضوع دستگاههاي کلیه: 21 ده: ماایثارگران به رسانی خدمات جام  قانون

 جایگزینی و مربوط مجوزهاي و ضوابط وفق که را خود نیاز مورد نیروهاي تأمین و استخدامی نیازهاي از 25%

 و شهدا فرزندان و همسر آزادگان  و جانبازان شاهد  هاي خانواده به نماید می اخذ خود خروجی نیروهاي

 برادر و خواهر و اسرا اسارت  سال ی، باالي و سال ی، آزادگان همسران و فرزندان باالتر  و %25 جانبازان

شش ماه حضور داوطلبانه  حداقل سابقه با رزمندگان به نیز را استخدامی سهمیه %5 و دهند اختصاص شاهد

اسارت و خواهران و  و آزادگان زیر ی، سال %25 فرزندان جانبازان زیر دان آنان ودر جبهه ها و همسر و فرزن

 د.اختصاص دهن برادران شهدا

نفر بیشترین گروه ایثارگران در  1681رزمندگان با تعداد   گونه که در جدول زیر مشاهده می شودهمان

ه ایثارگران در سحح دستگاه هاي اجرایی سحح استان می باشند و آزادگان به عنوان کم تعدادترین گرو

 کارمندان استان می باشند.

 

 شهرستان

 

 پست

 گناوه کنگان عسلویه دیلم دیر دشتی دشتستان جم تنگستان بوشهر ستاد

 1718 1322 862 862 1015 1260 3345 661 1172 4063 7041 تعداد پست هاي مصوب

 839 602 413 356 416 611 1530 255 543 2252 4015 تعداد پست هاي با تصدي

تعداد پست هاي با تصدي  با 

 احتساب نیروهاي قراردادي
5419 2832 700 335 1963 799 520 459 460 805 1083 

 879 720 449 506 599 649 1815 406 629 1811 3026 تعداد پست هاي بدون تصدي

تعداد پست هاي بدون تصدي با 

 احتساب نیروهاي قراردادي
1622 1231 472 326 1382 461 495 403 402 517 635 

 81 87 42 52 47 51 86 36 63 221 321 تعداد پست هاي با نام



 ادارات استان ایثارگران شاغل در  آمار: 13جدول

 رزمنده آزاده جانباز ایثارگران
 فرزند و

 همسر شهید  

همسر و فرزند جانباز 

درصد وباالتر و   25

همسر و فرزند آزاده 

داراي یکسال و باالتر 

 سابقه اسارت

از همسر و فرزند جانباز کمتر 

درصد   همسر و فرزند  25

آزاده کمتر از  ی، سال سابقه 

 همسر و فرزند رزمنده اسارت 

)حداقل شش ماه( سابقه جبهه  

 خواهر و برادر شهید

 698 513 275 1681 41 483 تعداد

 %19 %14 %7 %46 %1 %13 درصد

 

 %29معادل  1075استان به تعداد محابق جدول ذیل بیشترین تعداد ایثارگران در دستگاه هاي اجرایی ستاد 

 %1نفر معادل  45ایثارگران مشغول به کار می باشند و کمترین تعداد نیز در شهرستان جم به تعداد 

 ایثارگران مشغول به کار می باشند.

 به تفکی، شهرستان هاآمار ایثارگران شاغل در  ادارات : 14جدول

 

  

 شهرستان            

 

 تحصیالت

 گناوه کنگان عسلویه دیلم دیر دشتی دشتستان جم تنگستان بوشهر ستاد

 33 15 13 11 33 52 71 4 28 85 138 جانباز

 7 2 0 0 0 2 5 0 3 4 18 آزاده

 111 74 23 37 80 185 387 15 139 262 368 رزمنده

 فرزند و

 همسر شهید  
92 63 8 8 33 17 8 6 4 13 23 

 25همسر و فرزند جانباز 

و  همسر و درصد وباالتر 

فرزند آزاده داراي یکسال و 

 باالتر سابقه اسارت

169 113 21 9 59 25 25 11 19 24 38 

و فرزند جانباز کمتر  همسر

   همسر و درصد 25از 

فرزند آزاده کمتر از  ی، 

همسر  سال سابقه اسارت 

 و فرزند رزمنده

)حداقل شش ماه( سابقه 

 جبهه  خواهر و برادر شهید

290 128 25 9 69 37 34 20 14 26 46 



 مدیران دستگاه های اجرایی استان
 

 را   که از این تعدادمنصوب شده اندمدیر  2066با توجه به اطالعات دریافتی از ادارات استان  در مجموع 

 بیش از درصد مدیر میانی تشکیل می دهد. بر اساس محاسبات صورت گرفته 17.7درصد مدیر پایه و  82.3

 درصد مدیران از میان بانوان انتخاب شده اند. 17

 آمار مدیران استان به تفکی، نوع مدیریت: 16جدول

 کل استان مدیران پایه مدیران میانی ش ح 

 2066 1701 365 تعداد

 %100 % 82.3 % 17.7 درصد

 

 

 

 آمار مدیران استان به تفکی، نوع مدیریت: 7نمودار

 

 

 



 استان به تفکی، نوع مدیریت و جنسیتآمار مدیران : 17جدول

 جم  مرد زن مدیران

 365 322 43 مدیران میانی

 1701 1393 308 مدیران پایه

 2066 1715 351 جم 

 

 تعداد و درصد مدیران استان به تفکی، جنسیت: 18جدول

 کل مرد زن جنسیت

 2066 1715 351 تعداد

 %100 %83 %17 درصد

 

 

 استان به تفکی، جنسیت: درصد مدیران 8نمودار

 

 

 

 



 آمار مدیران به تفکیک شهرستان

بیشترین تعداد مدیران در ستاد دستگاه هاي اجرایی مستقر هستند و   همانحور که قابل پیش بینی بود

درصد مدیران استان داراي کمترین تعداد مدیران در میان شهرستان هاي استان  2شهرستان جم با تنها 

 است.

 و درصد مدیران استان به تفکی، شهرستانتعداد : 19جدول

 

 تفکی، شهرستان : تعداد مدیران استان به9نمودار

 

 

 آمار مدیران به تفکیک مدرک تحصیلی

درصد لیسانس می باشد و بعد از آن فوق  47.7 فراوانی مدرك تحصیلی بیشتر مدیران با محابق جدول زیر

نفر مدیر با  28تعداد   مدیران استان يیافته هاي آمار قابل توجهدرصد است. نکته  41 فراوانی لیسانس با

 مدرك دیپلم  می باشد.
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 شهرستان         

 

 تعداد

 گناوه کنگان عسلویه دیلم دیر دشتی دشتستان جم تنگستان بوشهر ستاد

 102 69 52 61 68 81 180 55 82 291 1025 تعداد مدیران

 4.9 3.3 2.5 3 3.3 3.9 8.7 2.7 4 14.1 49.6 درصد



 تعداد و درصد مدیران استان به تفکی، نوع مدرك تحصیلی: 20جدول

 

 

 

 

 

 : درصد مدیران استان به تفکی، نوع مدرك تحصیلی10نمودار

 

 

 سنوات خدمت مدیران

مدیران  و باالتر از آن می باشد. سال 15میانگین سنوات خدمت مدیران در استان و شهرستان ها  نزدی، به 

کمترین سنوات سال  15.5سال بیشترین  و شهرستان جم با  19.7 با  سنوات خدمت شهرستان دشتستان

 دارند.را خدمت 

 

 

 

            
                          

                              

       
    

 شهرستان   

 

 تحصیالت

 کل دکتري فوق لیسانس لیسانس فوق دیپلم دیپلم

 351 42 144 152 11 2 زن

 1715 121 705 831 32 26 مرد

 2066 163 849 986 43 28 کل

 100 7.9 41 47.7 2.1 1.4 درصد



 سنوات مدیران به تفکی، شهرستان: 21جدول

 

 سنوات مدیران به تفکی، شهرستان: 10نمودار

 

 سن مدیران

مربوط   سال 46با سال می باشد. باالترین میانگین سنی  45  متوسط سن مدیران در شهرستان هاي استان

متعلق به شهرستان جم می باشد. با توجه به اینکه میانگین سنی  41.3به شهرستان بوشهر و کمترین آن با 

 .می باشداز این نظر میانگین سنی مدیران استان نسبت به کشور بهتر    سال می باشد 48مدیران در کشور 

 متوسط سن مدیران به تفکی، شهرستان: 22جدول
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 شهرستان   

 

سنوات 

 خدمت

 استان گناوه کنگان عسلویه دیلم دیر دشتی دشتستان جم تنگستان بوشهر ستاد

   16.5 16.8 11.5 12.4 16.1 13.9 12 13.8 11.2 12.5 14.3 15.8 

    19.6 20.3 19.9 16.1 20.8 19 16.8 17.9 16 19 20.3 19.5 

 18.7 18.7 17.9 15.7 17.1 16.2 18.22 19.7 15.5 18.3 19.4 19  ل

 شهرستان

 

 سن

 استان گناوه کنگان عسلویه دیلم دیر دشتی دشتستان جم تنگستان بوشهر ستاد

سن 

 مدیران
45.5 46 43.  4 .3 45.4 45 4 .8 43.4 4  43.4 45.6 45 



 متوسط سن مدیران به تفکی، شهرستان: 11نمودار

 

 

 مدیرانسنوات ماندگاری 

بوشهر و سال است. شهرستان  4 ( در استانی)بر اساس پست فعل رانیمد یفعل ماندگاريسنوات  نیانگیم

مربوط به سال  3 با ماندگاريسنوات  نید. کمترنشاخص دار نیرا در ا میزان نیسال باالتر 3/4 با  تنگستان

 .جم می باشدشهرستان 

 در پست مدیریتی)به سال( ماندگاريمتوسط سنوات : 23جدول

 استان گناوه کنگان عسلویه دیلم دیر دشتی دشتستان جم تنگستان بوشهر ستاد سنوات مدیریت

 4 4.2 4 4 4 3.8 3.7 3.7 3 4.3 4.3 4 سال
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 انسانی نیروی تفصیلی آمار

 تفکیک به  شاغل 

 استان اجرایی دستگاههای



 وضعیت کارکنان اداره کل امور اقتصادی و دارایی 

     ر  ی و  ی ا ی      ای   ی و ا

      ی ا   و  ا        ی   ی ا  

 

 تعداد پست های با تصدی 37

 تعداد پست های بالتصدی 73

 تعداد پست های مدیریتی 75

 تعداد پست های غیرمدیریتی 37

 071تعداد کل پست های سازمانی:  

 پست های سازمانی 

    م د     ن

 نیروی انسانی 

 نوع استخدام

 رسمی پیمانی قراردادی سایر

— 05 9 57 

 نفر 99تعداد نیروی انسانی:  

 نسبت کارکنان رسمی و پیمانی به کل نیروها 

 مدرک تحصیلی 

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

— 77 79 0 7 — 

 سنوات خدمت  

سال 71باالی  سال 71تا  01  سال 01تا  01  سال01زیر    

7 9 77 07 



    م د     ن

 وضعیت کارکنان اداره کل امور اقتصادی و دارایی 

 

 میانگین سن مدیران

سال 77  

 مدیران 

 نفر 79تعداد مدیران:  

 میانگین سنوات خدمت مدیران

سال 09  

 متوسط سن مدیریت

سال 7  

 ایثارگران شاغل 

 جانباز — آزاده —

 رزمنده 7 فرزند و همسر شهید 7

00 

درصد،   07همسر و فرزند جانباز کمتر از 

همسر و فرزند آزاده کمتر از  یک سال سابقه 

اسارت، همسر و فرزند رزمنده )حداقل شش 

 ماه( سابقه جبهه، خواهر و برادر شهید

9 
درصد وباالتر و  07همسر و فرزند جانباز 

همسر و فرزند آزاده دارای یکسال و  

 باالتر سابقه اسارت

 معلوالن شاغل 

 نفر 0تعداد معلوالن:  

 تعداد معلوالن مرد 0 تعداد معلوالن زن —

 نیروهای جذب شده و خارج شده 

 نفر 07تعداد نیروی انسانی خارج شده از دستگاه طی برنامه ششم توسعه:  

 نفر 07تعداد نیروی انسانی جذب شده طی برنامه ششم توسعه:  



 وضعیت کارکنان اداره کل   دان  ا و اقدامات  أمینی

 

 تعداد پست های با تصدی 079

 تعداد پست های بالتصدی 079

 تعداد پست های مدیریتی 71

 تعداد پست های غیرمدیریتی 775

 795تعداد کل پست های سازمانی:  

 پست های سازمانی 

     م د     ن

 نیروی انسانی 

     ر  ی و  ی ا ی      ای   ی و ا

 نوع استخدام

 رسمی پیمانی قراردادی سایر

73 73 07 090 

 نفر 099تعداد نیروی انسانی:  

 نسبت کارکنان رسمی و پیمانی به کل نیروها 

      ی ا   و  ا         ی   ی ا  

 مدرک تحصیلی 

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

01 71 077 77 79 7 

 سنوات خدمت  

سال 71باالی  سال 71تا  01  سال 01تا  01  سال01زیر    

0 00 097 97 



    م د    ن

 وضعیت کارکنان اداره کل   دان  ا و اقدامات  أمینی

 

 میانگین سن مدیران

سال 77  

 مدیران 

 نفر 09تعداد مدیران:  

 میانگین سنوات خدمت مدیران

سال 03  

 متوسط سن مدیریت

سال 7  

 ایثارگران شاغل 

 جانباز 0 آزاده —

 رزمنده 0 فرزند و همسر شهید 01

05 

درصد،   07همسر و فرزند جانباز کمتر از 

همسر و فرزند آزاده کمتر از  یک سال سابقه 

اسارت، همسر و فرزند رزمنده )حداقل شش 

 ماه( سابقه جبهه، خواهر و برادر شهید

7 
درصد وباالتر و  07همسر و فرزند جانباز 

همسر و فرزند آزاده دارای یکسال و  

 باالتر سابقه اسارت

 معلوالن شاغل 

  —تعداد معلوالن:  

 تعداد معلوالن مرد — تعداد معلوالن زن —

 نیروهای جذب شده و خارج شده 

 نفر 09تعداد نیروی انسانی خارج شده از دستگاه طی برنامه ششم توسعه:  

 نفر 5تعداد نیروی انسانی جذب شده طی برنامه ششم توسعه:  



 وضعیت کارکنان اداره کل امور ما یا ی

      ی ا   و  ا         ی   ی ا  

     ر  ی و  ی ا ی      ای   ی و ا

     م د      ن

 

 تعداد پست های با تصدی 753

 تعداد پست های بالتصدی 077

 تعداد پست های مدیریتی 007

 تعداد پست های غیرمدیریتی 799

 510تعداد کل پست های سازمانی:  

 پست های سازمانی 

 نیروی انسانی 

 نوع استخدام

 رسمی پیمانی قراردادی سایر

9 77 97 797 

 نفر 779تعداد نیروی انسانی:  

 نسبت کارکنان رسمی و پیمانی به کل نیروها 

 مدرک تحصیلی 

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

— 097 090 00 07 9 

 سنوات خدمت  

سال 71باالی  سال 71تا  01  سال 01تا  01  سال01زیر    

7 91 009 707 



 وضعیت کارکنان اداره کل امور ما یا ی

    م د    ن

 

 میانگین سن مدیران

سال 75  

 مدیران 

 نفر 97تعداد مدیران:  

 میانگین سنوات خدمت مدیران

سال 00  

 متوسط سن مدیریت

سال 7  

 ایثارگران شاغل 

 جانباز 3 آزاده 0

 رزمنده 3 فرزند و همسر شهید 00

7 

درصد،   07همسر و فرزند جانباز کمتر از 

همسر و فرزند آزاده کمتر از  یک سال سابقه 

اسارت، همسر و فرزند رزمنده )حداقل شش 

 ماه( سابقه جبهه، خواهر و برادر شهید

55 
درصد وباالتر و  07همسر و فرزند جانباز 

همسر و فرزند آزاده دارای یکسال و  

 باالتر سابقه اسارت

 معلوالن شاغل 

 نفر 00تعداد معلوالن:  

 تعداد معلوالن مرد 01 تعداد معلوالن زن 0

 نیروهای جذب شده و خارج شده 

 نفر 05تعداد نیروی انسانی خارج شده از دستگاه طی برنامه ششم توسعه:  

 نفر 77تعداد نیروی انسانی جذب شده طی برنامه ششم توسعه:  



 وضعیت کارکنان اداره کل  نادر و دریا وردی

      ی ا   و  ا         ی   ی ا  

     م د     ن

     ر  ی و  ی ا ی      ای   ی و ا

   

 تعداد پست های با تصدی 003

 تعداد پست های بالتصدی 003

 تعداد پست های مدیریتی 07

 تعداد پست های غیرمدیریتی 719

 777تعداد کل پست های سازمانی:  

 پست های سازمانی 

 نیروی انسانی 

 نوع استخدام

 رسمی پیمانی قراردادی سایر

— 759 70 000 

 نفر 500تعداد نیروی انسانی:  

 نسبت کارکنان رسمی و پیمانی به کل نیروها 

 مدرک تحصیلی 

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

0 095 079 79 010 05 

 سنوات خدمت 

سال 71باالی  سال 71تا  01  سال 01تا  01  سال01زیر    

09 37 099 770 



 وضعیت کارکنان اداره کل  نادر و دریا وردی

    م د    ن

 

 میانگین سن مدیران

سال 7377  

 مدیران 

 نفر 00تعداد مدیران:  

 میانگین سنوات خدمت مدیران

سال 0079  

 متوسط سن مدیریت

سال 777  

 ایثارگران شاغل 

 جانباز 70 آزاده 00

 رزمنده 09 فرزند و همسر شهید 7

77 

درصد،   07همسر و فرزند جانباز کمتر از 

همسر و فرزند آزاده کمتر از  یک سال سابقه 

اسارت، همسر و فرزند رزمنده )حداقل شش 

 ماه( سابقه جبهه، خواهر و برادر شهید

79 
درصد وباالتر و  07همسر و فرزند جانباز 

همسر و فرزند آزاده دارای یکسال و  

 باالتر سابقه اسارت

 معلوالن شاغل 

 نفر —تعداد معلوالن:  

 تعداد معلوالن مرد — تعداد معلوالن زن —

 نیروهای جذب شده و خارج شده 

 نفر 73تعداد نیروی انسانی خارج شده از دستگاه طی برنامه ششم توسعه:  

 نفر 70تعداد نیروی انسانی جذب شده طی برنامه ششم توسعه:  



 وضعیت کارکنان اداره کل  هزی تی

      ی ا   و  ا         ی   ی ا  

     ر  ی و  ی ا ی      ای   ی و ا

     م د      ن

 

 تعداد پست های با تصدی 097

 تعداد پست های بالتصدی 079

 تعداد پست های مدیریتی 70

 تعداد پست های غیرمدیریتی 790

 777تعداد کل پست های سازمانی:  

 پست های سازمانی 

 نیروی انسانی 

 نوع استخدام

 رسمی پیمانی قراردادی سایر

95 007 90 007 

 نفر 797تعداد نیروی انسانی:  

 نسبت کارکنان رسمی و پیمانی به کل نیروها 

 مدرک تحصیلی 

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

7 33 037 9 50 59 

 سنوات خدمت  

سال 71باالی  سال 71تا  01  سال 01تا  01  سال01زیر    

9 005 070 013 



 وضعیت کارکنان اداره کل  هزی تی

    م د     ن

 

 میانگین سن مدیران

سال 7777  

 مدیران 

 نفر 77تعداد مدیران:  

 میانگین سنوات خدمت مدیران

سال 0777  

 متوسط سن مدیریت

سال 775  

 ایثارگران شاغل 

 جانباز 3 آزاده 1

 رزمنده 9 فرزند و همسر شهید 7

07 

درصد،   07همسر و فرزند جانباز کمتر از 

همسر و فرزند آزاده کمتر از  یک سال سابقه 

اسارت، همسر و فرزند رزمنده )حداقل شش 

 ماه( سابقه جبهه، خواهر و برادر شهید

9 
درصد وباالتر و  07همسر و فرزند جانباز 

همسر و فرزند آزاده دارای یکسال و  

 باالتر سابقه اسارت

 معلوالن شاغل 

 نفر 09تعداد معلوالن:  

 تعداد معلوالن مرد 07 تعداد معلوالن زن 5

 نیروهای جذب شده و خارج شده 

 نفر 57تعداد نیروی انسانی خارج شده از دستگاه طی برنامه ششم توسعه:  

 نفر 3تعداد نیروی انسانی جذب شده طی برنامه ششم توسعه:  



 وضعیت کارکنان  ا مان  زشکی قا و ی

      ی ا   و  ا         ی   ی ا  

     ر  ی و  ی ا ی      ای   ی و ا

    م د     ن

 

 تعداد پست های با تصدی 70

 تعداد پست های بالتصدی 90

 تعداد پست های مدیریتی 09

 تعداد پست های غیرمدیریتی 007

 070تعداد کل پست های سازمانی:  

 پست های سازمانی 

 نیروی انسانی 

 نوع استخدام

 رسمی پیمانی قراردادی سایر

00 00 00 05 

 نفر 50تعداد نیروی انسانی:  

 نسبت کارکنان رسمی و پیمانی به کل نیروها 

 مدرک تحصیلی 

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

07 7 00 7 00 7 

 سنوات خدمت 

سال 71باالی  سال 71تا  01  سال 01تا  01  سال01زیر    

— 9 00 70 



 وضعیت کارکنان  ا مان  زشکی قا و ی

   م د    ن

 

 میانگین سن مدیران

سال 7077  

 مدیران 

 نفر 7تعداد مدیران:  

 میانگین سنوات خدمت مدیران

سال 770  

 متوسط سن مدیریت

سال 070  

 ایثارگران شاغل 

 جانباز 7 آزاده 0

 رزمنده 7 فرزند و همسر شهید 7

7 

درصد،   07همسر و فرزند جانباز کمتر از 

همسر و فرزند آزاده کمتر از  یک سال سابقه 

اسارت، همسر و فرزند رزمنده )حداقل شش 

 ماه( سابقه جبهه، خواهر و برادر شهید

7 
درصد وباالتر و  07همسر و فرزند جانباز 

همسر و فرزند آزاده دارای یکسال و  

 باالتر سابقه اسارت

 معلوالن شاغل 

 نفر —تعداد معلوالن:  

 تعداد معلوالن مرد — تعداد معلوالن زن —

 نیروهای جذب شده و خارج شده 

 نفر 3تعداد نیروی انسانی خارج شده از دستگاه طی برنامه ششم توسعه:  

 نفر 07تعداد نیروی انسانی جذب شده طی برنامه ششم توسعه:  



 وضعیت کارکنان اداره کل  عزی ات حکومتی

     ر  ی و  ی ا ی      ای   ی و ا

      ی ا   و  ا         ی   ی ا  

 

 تعداد پست های با تصدی 59

 تعداد پست های بالتصدی 001

 تعداد پست های مدیریتی 01

 تعداد پست های غیرمدیریتی 079

 039تعداد کل پست های سازمانی:  

 پست های سازمانی 

 

    م د     ن

 نیروی انسانی

 نوع استخدام

 رسمی پیمانی قراردادی سایر

— 73 00 09 

 نفر 93تعداد نیروی انسانی:  

 نسبت کارکنان رسمی و پیمانی به کل نیروها 

 مدرک تحصیلی 

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

— 01 79 0 07 7 

 سنوات خدمت 

سال 71باالی  سال 71تا  01  سال 01تا  01  سال01زیر    

— 07 07 51 



 وضعیت کارکنان اداره کل  عزی ات حکومتی

    م د    ن

 

 میانگین سن مدیران

سال 7779  

 مدیران 

 نفر 05تعداد مدیران:  

 میانگین سنوات خدمت مدیران

سال 0977  

 متوسط سن مدیریت

سال 7  

 ایثارگران شاغل 

 جانباز — آزاده —

 رزمنده — فرزند و همسر شهید 0

7 

درصد،   07همسر و فرزند جانباز کمتر از 

همسر و فرزند آزاده کمتر از  یک سال سابقه 

اسارت، همسر و فرزند رزمنده )حداقل شش 

 ماه( سابقه جبهه، خواهر و برادر شهید

0 
درصد وباالتر و  07همسر و فرزند جانباز 

همسر و فرزند آزاده دارای یکسال و  

 باالتر سابقه اسارت

 معلوالن شاغل 

 نفر 0تعداد معلوالن:  

 تعداد معلوالن مرد 0 تعداد معلوالن زن —

 نیروهای جذب شده و خارج شده 

 نفر 9تعداد نیروی انسانی خارج شده از دستگاه طی برنامه ششم توسعه:  

 نفر 77تعداد نیروی انسانی جذب شده طی برنامه ششم توسعه:  



 وضعیت کارکنان اداره کل دامپزشکی

     م د     ن

     ر  ی و  ی ا ی      ای   ی و ا

      ی ا   و  ا         ی   ی ا  

 

 تعداد پست های با تصدی 057

 تعداد پست های بالتصدی 007

 تعداد پست های مدیریتی 07

 تعداد پست های غیرمدیریتی 057

 099تعداد کل پست های سازمانی:  

 پست های سازمانی 

 نیروی انسانی 

 نوع استخدام

 رسمی پیمانی قراردادی سایر

00 05 75 015 

 نفر 099تعداد نیروی انسانی:  

 نسبت کارکنان رسمی و پیمانی به کل نیروها 

 مدرک تحصیلی 

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

70 00 57 70 9 00 

 سنوات خدمت  

سال 71باالی  سال 71تا  01  سال 01تا  01  سال01زیر    

9 77 35 50 



 وضعیت کارکنان اداره کل دامپزشکی

    م د    ن

 

 میانگین سن مدیران

سال 7077  

 مدیران 

 نفر 07تعداد مدیران:  

 میانگین سنوات خدمت مدیران

سال 0775  

 متوسط سن مدیریت

سال 777  

 ایثارگران شاغل 

 جانباز — آزاده 0

 رزمنده 01 فرزند و همسر شهید 0

07 

درصد،   07همسر و فرزند جانباز کمتر از 

همسر و فرزند آزاده کمتر از  یک سال سابقه 

اسارت، همسر و فرزند رزمنده )حداقل شش 

 ماه( سابقه جبهه، خواهر و برادر شهید

7 
درصد وباالتر و  07همسر و فرزند جانباز 

همسر و فرزند آزاده دارای یکسال و  

 باالتر سابقه اسارت

 معلوالن شاغل 

 نفر 7تعداد معلوالن:  

 تعداد معلوالن مرد 7 تعداد معلوالن زن 0

 نیروهای جذب شده و خارج شده 

 نفر 9تعداد نیروی انسانی خارج شده از دستگاه طی برنامه ششم توسعه:  

 نفر 01تعداد نیروی انسانی جذب شده طی برنامه ششم توسعه:  



  ای  وضعیت کارکنان اداره کل را داری و ح ل و  قل جاده

     م د     ن

      ی ا   و  ا         ی   ی ا  

     ر  ی و  ی ا ی      ای   ی و ا

 

 تعداد پست های با تصدی 017

 تعداد پست های بالتصدی 077

 تعداد پست های مدیریتی 79

 تعداد پست های غیرمدیریتی 709

 073تعداد کل پست های سازمانی:  

 پست های سازمانی 

 نیروی انسانی 

 نوع استخدام

 رسمی پیمانی قراردادی سایر

703 77 09 73 

 نفر 773تعداد نیروی انسانی:  

 نسبت کارکنان رسمی و پیمانی به کل نیروها 

 مدرک تحصیلی 

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

— 70 009 70 003 009 

 سنوات خدمت  

سال 71باالی  سال 71تا  01  سال 01تا  01  سال01زیر    

7 70 31 700 



  ای  وضعیت کارکنان اداره کل را داری و ح ل و  قل جاده

    م د    ن

 

 میانگین سن مدیران

سال 7770  

 مدیران 

 نفر 77تعداد مدیران:  

 میانگین سنوات خدمت مدیران

سال 0377  

 متوسط سن مدیریت

سال 773  

 ایثارگران شاغل 

 جانباز 7 آزاده —

 رزمنده 71 فرزند و همسر شهید 7

09 

درصد،   07همسر و فرزند جانباز کمتر از 

همسر و فرزند آزاده کمتر از  یک سال سابقه 

اسارت، همسر و فرزند رزمنده )حداقل شش 

 ماه( سابقه جبهه، خواهر و برادر شهید

07 
درصد وباالتر و  07همسر و فرزند جانباز 

همسر و فرزند آزاده دارای یکسال و  

 باالتر سابقه اسارت

 معلوالن شاغل 

 نفر 0تعداد معلوالن:  

 تعداد معلوالن مرد 0 تعداد معلوالن زن —

 نیروهای جذب شده و خارج شده 

 نفر 77تعداد نیروی انسانی خارج شده از دستگاه طی برنامه ششم توسعه:  

 نفر 0تعداد نیروی انسانی جذب شده طی برنامه ششم توسعه:  



 وضعیت کارکنان اداره کل شیالت

     م د     ن

     ر  ی و  ی ا ی      ای   ی و ا

      ی ا   و  ا         ی   ی ا  

 

 تعداد پست های با تصدی 070

 تعداد پست های بالتصدی 793

 تعداد پست های مدیریتی 77

 تعداد پست های غیرمدیریتی 795

 779تعداد کل پست های سازمانی:  

 پست های سازمانی 

 نیروی انسانی 

 نوع استخدام

 رسمی پیمانی قراردادی سایر

— 05 79 39 

 نفر 077تعداد نیروی انسانی:  

 نسبت کارکنان رسمی و پیمانی به کل نیروها 

 مدرک تحصیلی 

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

— 77 37 03 03 00 

 سنوات خدمت  

سال 71باالی  سال 71تا  01  سال 01تا  01  سال01زیر    

71 71 09 75 



 وضعیت کارکنان اداره کل شیالت

    م د    ن

 

 میانگین سن مدیران

سال 7179  

 مدیران 

 نفر 70تعداد مدیران:  

 میانگین سنوات خدمت مدیران

سال 0779  

 متوسط سن مدیریت

سال 7  

 ایثارگران شاغل 

 جانباز 07 آزاده —

 رزمنده 70 فرزند و همسر شهید 7

01 

درصد،   07همسر و فرزند جانباز کمتر از 

همسر و فرزند آزاده کمتر از  یک سال سابقه 

اسارت، همسر و فرزند رزمنده )حداقل شش 

 ماه( سابقه جبهه، خواهر و برادر شهید

7 
درصد وباالتر و  07همسر و فرزند جانباز 

همسر و فرزند آزاده دارای یکسال و  

 باالتر سابقه اسارت

 معلوالن شاغل 

 نفر —تعداد معلوالن:  

 تعداد معلوالن مرد — تعداد معلوالن زن —

 نیروهای جذب شده و خارج شده 

 نفر 99تعداد نیروی انسانی خارج شده از دستگاه طی برنامه ششم توسعه:  

 نفر 07تعداد نیروی انسانی جذب شده طی برنامه ششم توسعه:  



 وضعیت کارکنان اداره کل غله و خدمات  ا رگا ی

      ی ا   و  ا         ی   ی ا  

     ر  ی و  ی ا ی      ای   ی و ا

    م د    ن

 

 تعداد پست های با تصدی 9

 تعداد پست های بالتصدی 37

 تعداد پست های مدیریتی 5

 تعداد پست های غیرمدیریتی 35

 90تعداد کل پست های سازمانی:  

 پست های سازمانی 

 نیروی انسانی 

 نوع استخدام

 رسمی پیمانی قراردادی سایر

— 09 0 5 

 نفر 73تعداد نیروی انسانی:  

 نسبت کارکنان رسمی و پیمانی به کل نیروها 

 مدرک تحصیلی 

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

— 7 07 7 01 3 

 سنوات خدمت  

سال 71باالی  سال 71تا  01  سال 01تا  01  سال01زیر    

0 3 09 — 



 وضعیت کارکنان اداره کل غله و خدمات  ا رگا ی

   م د    ن

 

 میانگین سن مدیران

سال 7777  

 مدیران 

 نفر 7تعداد مدیران:  

 میانگین سنوات خدمت مدیران

سال 0375  

 متوسط سن مدیریت

سال 977  

 ایثارگران شاغل 

 جانباز 0 آزاده —

 رزمنده 7 فرزند و همسر شهید —

7 

درصد،   07همسر و فرزند جانباز کمتر از 

همسر و فرزند آزاده کمتر از  یک سال سابقه 

اسارت، همسر و فرزند رزمنده )حداقل شش 

 ماه( سابقه جبهه، خواهر و برادر شهید

— 
درصد وباالتر و  07همسر و فرزند جانباز 

همسر و فرزند آزاده دارای یکسال و  

 باالتر سابقه اسارت

 معلوالن شاغل 

 نفر 0تعداد معلوالن:  

 تعداد معلوالن مرد 0 تعداد معلوالن زن —

 نیروهای جذب شده و خارج شده 

 نفر 07تعداد نیروی انسانی خارج شده از دستگاه طی برنامه ششم توسعه:  

 نفر 0تعداد نیروی انسانی جذب شده طی برنامه ششم توسعه:  



 وضعیت کارکنان  اداره کل کا ون   ورش فک ی کودکان و  وجوا ان

      ی ا   و  ا         ی   ی ا  

     ر  ی و  ی ا ی      ای   ی و ا

    م د     ن

 

 تعداد پست های با تصدی 77

 تعداد پست های بالتصدی —

 تعداد پست های مدیریتی 09

 تعداد پست های غیرمدیریتی 07

 77تعداد کل پست های سازمانی:  

 پست های سازمانی 

 نیروی انسانی 

 نوع استخدام

 رسمی پیمانی قراردادی سایر

05 77 7 07 

 نفر 99تعداد نیروی انسانی:  

 نسبت کارکنان رسمی و پیمانی به کل نیروها 

 مدرک تحصیلی 

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

— 3 79 3 01 05 

 سنوات خدمت  

سال 71باالی  سال 71تا  01  سال 01تا  01  سال01زیر    

0 05 71 70 



 وضعیت کارکنان  اداره کل کا ون   ورش فک ی کودکان و  وجوا ان

   م د     ن

 

 میانگین سن مدیران

سال 7073  

 مدیران 

 نفر 09تعداد مدیران:  

 میانگین سنوات خدمت مدیران

سال 03  

 متوسط سن مدیریت

سال 075  

 ایثارگران شاغل 

 جانباز — آزاده —

 رزمنده 7 فرزند و همسر شهید —

9 

درصد،   07همسر و فرزند جانباز کمتر از 

همسر و فرزند آزاده کمتر از  یک سال سابقه 

اسارت، همسر و فرزند رزمنده )حداقل شش 

 ماه( سابقه جبهه، خواهر و برادر شهید

0 
درصد وباالتر و  07همسر و فرزند جانباز 

همسر و فرزند آزاده دارای یکسال و  

 باالتر سابقه اسارت

 معلوالن شاغل 

 نفر —تعداد معلوالن:  

 تعداد معلوالن مرد — تعداد معلوالن زن —

 نیروهای جذب شده و خارج شده 

 نفر 7تعداد نیروی انسانی خارج شده از دستگاه طی برنامه ششم توسعه:  

 نفر 7تعداد نیروی انسانی جذب شده طی برنامه ششم توسعه:  



 وضعیت کارکنان اداره کل می اث ف  نگی، صنایع د تی و گ دشگ ی

     ر  ی و  ی ا ی      ای   ی و ا

      ی ا   و  ا         ی   ی ا  

     م د     ن

 

 تعداد پست های با تصدی 71

 تعداد پست های بالتصدی 70

 تعداد پست های مدیریتی 00

 تعداد پست های غیرمدیریتی 39

 90تعداد کل پست های سازمانی:  

 پست های سازمانی 

 نیروی انسانی 

 نوع استخدام

 رسمی پیمانی قراردادی سایر

79 39 07 79 

 نفر 059تعداد نیروی انسانی:  

 نسبت کارکنان رسمی و پیمانی به کل نیروها 

 مدرک تحصیلی 

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

0 70 75 09 73 07 

 سنوات خدمت  

سال 71باالی  سال 71تا  01  سال 01تا  01  سال01زیر    

— 01 009 70 

http://mirasbushehr.ir/


 وضعیت کارکنان اداره کل می اث ف  نگی، صنایع د تی و گ دشگ ی

   م د    ن

 

 میانگین سن مدیران

سال 7775  

 مدیران 

 نفر 00تعداد مدیران:  

 میانگین سنوات خدمت مدیران

سال 0370  

 متوسط سن مدیریت

سال 0777  

 ایثارگران شاغل 

 جانباز 0 آزاده —

 رزمنده 9 فرزند و همسر شهید 7

07 

درصد،   07همسر و فرزند جانباز کمتر از 

همسر و فرزند آزاده کمتر از  یک سال سابقه 

اسارت، همسر و فرزند رزمنده )حداقل شش 

 ماه( سابقه جبهه، خواهر و برادر شهید

7 
درصد وباالتر و  07همسر و فرزند جانباز 

همسر و فرزند آزاده دارای یکسال و  

 باالتر سابقه اسارت

 معلوالن شاغل 

 نفر —تعداد معلوالن:  

 تعداد معلوالن مرد — تعداد معلوالن زن —

 نیروهای جذب شده و خارج شده 

 نفر 7تعداد نیروی انسانی خارج شده از دستگاه طی برنامه ششم توسعه:  

 نفر —تعداد نیروی انسانی جذب شده طی برنامه ششم توسعه:  

http://mirasbushehr.ir/


 وضعیت کارکنان اداره کل ف  نگ و ارشاد ا المی 

      ی ا   و  ا         ی   ی ا  

     ر  ی و  ی ا ی      ای   ی و ا

    م د     ن

 

 تعداد پست های با تصدی 37

 تعداد پست های بالتصدی 5

 تعداد پست های مدیریتی 03

 تعداد پست های غیرمدیریتی 57

 90تعداد کل پست های سازمانی:  

 پست های سازمانی 

 نیروی انسانی 

 نوع استخدام

 رسمی پیمانی قراردادی سایر

01 77 75 79 

 نفر 003تعداد نیروی انسانی:  

 نسبت کارکنان رسمی و پیمانی به کل نیروها 

 مدرک تحصیلی 

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

0 07 57 01 01 9 

 سنوات خدمت 

سال 71باالی  سال 71تا  01  سال 01تا  01  سال01زیر    

— 09 55 77 



 وضعیت کارکنان اداره کل ف  نگ و ارشاد ا المی 

    م د    ن

 

 میانگین سن مدیران

سال 77  

 مدیران 

 نفر 05تعداد مدیران:  

 میانگین سنوات خدمت مدیران

سال 0977  

 متوسط سن مدیریت

سال 775  

 ایثارگران شاغل 

 جانباز 7 آزاده —

 رزمنده 9 فرزند و همسر شهید 0

7 

درصد،   07همسر و فرزند جانباز کمتر از 

همسر و فرزند آزاده کمتر از  یک سال سابقه 

اسارت، همسر و فرزند رزمنده )حداقل شش 

 ماه( سابقه جبهه، خواهر و برادر شهید

0 
درصد وباالتر و  07همسر و فرزند جانباز 

همسر و فرزند آزاده دارای یکسال و  

 باالتر سابقه اسارت

 معلوالن شاغل 

 نفر 0تعداد معلوالن:  

 تعداد معلوالن مرد 0 تعداد معلوالن زن —

 نیروهای جذب شده و خارج شده 

 نفر 07تعداد نیروی انسانی خارج شده از دستگاه طی برنامه ششم توسعه:  

 نفر 7تعداد نیروی انسانی جذب شده طی برنامه ششم توسعه:  



 وضعیت کارکنان ا تا داری

      ی ا   و  ا         ی   ی ا  

     ر  ی و  ی ا ی      ای   ی و ا

     م د      ن

 

 تعداد پست های با تصدی 775

 تعداد پست های بالتصدی 039

 تعداد پست های مدیریتی 051

 تعداد پست های غیرمدیریتی 757

 507تعداد کل پست های سازمانی:  

 پست های سازمانی 

 نیروی انسانی 

 نوع استخدام

 رسمی پیمانی قراردادی سایر

97 007 77 713 

 نفر 751تعداد نیروی انسانی:  

 نسبت کارکنان رسمی و پیمانی به کل نیروها 

 مدرک تحصیلی 

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

7 095 070 79 57 77 

 سنوات خدمت 

سال 71باالی  سال 71تا  01  سال 01تا  01  سال01زیر    

77 070 070 077 



 وضعیت کارکنان ا تا داری 

     م د     ن

 

 میانگین سن مدیران

سال 7773  

 مدیران 

 نفر 073تعداد مدیران:  

 میانگین سنوات خدمت مدیران

سال 0977  

 متوسط سن مدیریت

سال 075  

 ایثارگران شاغل 

 جانباز 09 آزاده —

 رزمنده 70 فرزند و همسر شهید 01

70 

درصد،   07همسر و فرزند جانباز کمتر از 

همسر و فرزند آزاده کمتر از  یک سال سابقه 

اسارت، همسر و فرزند رزمنده )حداقل شش 

 ماه( سابقه جبهه، خواهر و برادر شهید

03 
درصد وباالتر و  07همسر و فرزند جانباز 

همسر و فرزند آزاده دارای یکسال و  

 باالتر سابقه اسارت

 معلوالن شاغل 

 نفر —تعداد معلوالن:  

 تعداد معلوالن مرد — تعداد معلوالن زن —

 نیروهای جذب شده و خارج شده 

 نفر 59تعداد نیروی انسانی خارج شده از دستگاه طی برنامه ششم توسعه:  

 نفر 07تعداد نیروی انسانی جذب شده طی برنامه ششم توسعه:  



 وضعیت کارکنان مدی یت امور عشای   

      ی ا   و  ا         ی   ی ا  

     ر  ی و  ی ا ی      ای   ی و ا

    م د     ن

 

 تعداد پست های با تصدی 09

 تعداد پست های بالتصدی 70

 تعداد پست های مدیریتی 5

 تعداد پست های غیرمدیریتی 77

 51تعداد کل پست های سازمانی:  

 پست های سازمانی 

 نیروی انسانی 

 نوع استخدام

 رسمی پیمانی قراردادی سایر

9 01 7 09 

 نفر 71تعداد نیروی انسانی:  

 نسبت کارکنان رسمی و پیمانی به کل نیروها 

 مدرک تحصیلی 

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

— 5 09 5 7 5 

 سنوات خدمت  

سال 71باالی  سال 71تا  01  سال 01تا  01  سال01زیر    

— 01 01 01 



 وضعیت کارکنان مدی یت امور عشای   

   م د    ن

 

 میانگین سن مدیران

سال 7777  

 مدیران 

 نفر 7تعداد مدیران:  

 میانگین سنوات خدمت مدیران

سال 0575  

 متوسط سن مدیریت

سال 777  

 ایثارگران شاغل 

 جانباز 0 آزاده —

 رزمنده 0 فرزند و همسر شهید —

0 

درصد،   07همسر و فرزند جانباز کمتر از 

همسر و فرزند آزاده کمتر از  یک سال سابقه 

اسارت، همسر و فرزند رزمنده )حداقل شش 

 ماه( سابقه جبهه، خواهر و برادر شهید

7 
درصد وباالتر و  07همسر و فرزند جانباز 

همسر و فرزند آزاده دارای یکسال و  

 باالتر سابقه اسارت

 معلوالن شاغل 

 نفر —تعداد معلوالن:  

 تعداد معلوالن مرد — تعداد معلوالن زن —

 نیروهای جذب شده و خارج شده 

 نفر 7تعداد نیروی انسانی خارج شده از دستگاه طی برنامه ششم توسعه:  

 نفر 7تعداد نیروی انسانی جذب شده طی برنامه ششم توسعه:  



 وضعیت کارکنان  ا مان ا تقال خون

    م د     ن

      ی ا   و  ا         ی   ی ا  

     ر  ی و  ی ا ی      ای   ی و ا

 

 تعداد پست های با تصدی 73

 تعداد پست های بالتصدی 57

 تعداد پست های مدیریتی 00

 تعداد پست های غیرمدیریتی 99

 001تعداد کل پست های سازمانی:  

 پست های سازمانی 

 نیروی انسانی 

 نوع استخدام

 رسمی پیمانی قراردادی سایر

00 09 0 03 

 نفر 39تعداد نیروی انسانی:  

 نسبت کارکنان رسمی و پیمانی به کل نیروها 

 مدرک تحصیلی 

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

9 01 77 3 5 7 

 سنوات خدمت  

سال 71باالی  سال 71تا  01  سال 01تا  01  سال01زیر    

— 7 07 79 



 وضعیت کارکنان  ا مان ا تقال خون

   م د    ن

 

 میانگین سن مدیران

سال 7077  

 مدیران 

 نفر 9تعداد مدیران:  

 میانگین سنوات خدمت مدیران

سال 03  

 متوسط سن مدیریت

سال 779  

 ایثارگران شاغل 

 جانباز 0 آزاده 0

 رزمنده — فرزند و همسر شهید 0

9 

درصد،   07همسر و فرزند جانباز کمتر از 

همسر و فرزند آزاده کمتر از  یک سال سابقه 

اسارت، همسر و فرزند رزمنده )حداقل شش 

 ماه( سابقه جبهه، خواهر و برادر شهید

9 
درصد وباالتر و  07همسر و فرزند جانباز 

همسر و فرزند آزاده دارای یکسال و  

 باالتر سابقه اسارت

 معلوالن شاغل 

 نفر 0تعداد معلوالن:  

 تعداد معلوالن مرد 0 تعداد معلوالن زن —

 نیروهای جذب شده و خارج شده 

 نفر 00تعداد نیروی انسانی خارج شده از دستگاه طی برنامه ششم توسعه:  

 نفر 0تعداد نیروی انسانی جذب شده طی برنامه ششم توسعه:  



 وضعیت کارکنان ش کت آب و فاضالب ا تان  وشه 

      ی ا   و  ا         ی   ی ا  

     ر  ی و  ی ا ی      ای   ی و ا

     م د     ن

 

 تعداد پست های با تصدی 773

 تعداد پست های بالتصدی 797

 تعداد پست های مدیریتی 007

 تعداد پست های غیرمدیریتی 519

 300تعداد کل پست های سازمانی:  

 پست های سازمانی 

 نیروی انسانی 

 نوع استخدام

 رسمی پیمانی قراردادی سایر

59 — 093 071 

 نفر 717تعداد نیروی انسانی:  

 نسبت کارکنان رسمی و پیمانی به کل نیروها 

 مدرک تحصیلی 

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

7 99 019 75 79 01 

 سنوات خدمت 

سال 71باالی  سال 71تا  01  سال 01تا  01  سال01زیر    

7 000 009 037 



 وضعیت کارکنان ش کت آب و فاضالب ا تان  وشه 

    م د     ن

 

 میانگین سن مدیران

سال 7777  

 مدیران 

 نفر 015تعداد مدیران:  

 میانگین سنوات خدمت مدیران

سال 09  

 متوسط سن مدیریت

سال —  

 ایثارگران شاغل 

 جانباز 3 آزاده —

 رزمنده 77 فرزند و همسر شهید 0

7 

درصد،   07همسر و فرزند جانباز کمتر از 

همسر و فرزند آزاده کمتر از  یک سال سابقه 

اسارت، همسر و فرزند رزمنده )حداقل شش 

 ماه( سابقه جبهه، خواهر و برادر شهید

05 
درصد وباالتر و  07همسر و فرزند جانباز 

همسر و فرزند آزاده دارای یکسال و  

 باالتر سابقه اسارت

 معلوالن شاغل 

 نفر 0تعداد معلوالن:  

 تعداد معلوالن مرد 0 تعداد معلوالن زن 0

 نیروهای جذب شده و خارج شده 

 نفر 79تعداد نیروی انسانی خارج شده از دستگاه طی برنامه ششم توسعه:  

 نفر 77تعداد نیروی انسانی جذب شده طی برنامه ششم توسعه:  



 وضعیت کارکنان  نیاد م کن ا قالب ا المی

      ی ا   و  ا         ی   ی ا  

     ر  ی و  ی ا ی      ای   ی و ا

     م د     ن

 

 تعداد پست های با تصدی 037

 تعداد پست های بالتصدی —

 تعداد پست های مدیریتی 07

 تعداد پست های غیرمدیریتی 051

 037تعداد کل پست های سازمانی:  

 پست های سازمانی  

 نیروی انسانی 

 نوع استخدام

 رسمی پیمانی قراردادی سایر

07 007 — 50 

 نفر 099تعداد نیروی انسانی:  

 نسبت کارکنان رسمی و پیمانی به کل نیروها 

 مدرک تحصیلی 

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

— 03 010 05 77 9 

 سنوات خدمت 

سال 71باالی  سال 71تا  01  سال 01تا  01  سال01زیر    

0 71 90 75 



 وضعیت کارکنان  نیاد م کن ا قالب ا المی

    م د    ن

 

 میانگین سن مدیران

سال 7779  

 مدیران 

 نفر 07تعداد مدیران:  

 میانگین سنوات خدمت مدیران

سال 0379  

 متوسط سن مدیریت

سال 3  

 ایثارگران شاغل 

 جانباز — آزاده 0

 رزمنده 7 فرزند و همسر شهید —

— 

درصد،   07همسر و فرزند جانباز کمتر از 

همسر و فرزند آزاده کمتر از  یک سال سابقه 

اسارت، همسر و فرزند رزمنده )حداقل شش 

 ماه( سابقه جبهه، خواهر و برادر شهید

— 
درصد وباالتر و  07همسر و فرزند جانباز 

همسر و فرزند آزاده دارای یکسال و  

 باالتر سابقه اسارت

 معلوالن شاغل 

 نفر —تعداد معلوالن:  

 تعداد معلوالن مرد — تعداد معلوالن زن —

 نیروهای جذب شده و خارج شده 

 نفر 01تعداد نیروی انسانی خارج شده از دستگاه طی برنامه ششم توسعه:  

 نفر 00تعداد نیروی انسانی جذب شده طی برنامه ششم توسعه:  



  وضعیت کارکنان اداره کل  ی ه  المت

    م د     ن

      ی ا   و  ا         ی   ی ا  

     ر  ی و  ی ا ی      ای   ی و ا

 

 تعداد پست های با تصدی 51

 تعداد پست های بالتصدی 00

 تعداد پست های مدیریتی 01

 تعداد پست های غیرمدیریتی 50

 90تعداد کل پست های سازمانی:  

 پست های سازمانی 

 نیروی انسانی 

 نوع استخدام

 رسمی پیمانی قراردادی سایر

07 07 7 77 

 نفر 33تعداد نیروی انسانی:  

 نسبت کارکنان رسمی و پیمانی به کل نیروها 

 مدرک تحصیلی 

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

0 00 73 7 00 7 

 سنوات خدمت  

سال 71باالی  سال 71تا  01  سال 01تا  01  سال01زیر    

— 09 09 01 



  وضعیت کارکنان اداره کل  ی ه  المت

    م د    ن

 

 میانگین سن مدیران

سال 7777  

 مدیران 

 نفر 09تعداد مدیران:  

 میانگین سنوات خدمت مدیران

سال 0370  

 متوسط سن مدیریت

سال 770  

 ایثارگران شاغل 

 جانباز 7 آزاده —

 رزمنده 3 فرزند و همسر شهید 0

0 

درصد،   07همسر و فرزند جانباز کمتر از 

همسر و فرزند آزاده کمتر از  یک سال سابقه 

اسارت، همسر و فرزند رزمنده )حداقل شش 

 ماه( سابقه جبهه، خواهر و برادر شهید

0 
درصد وباالتر و  07همسر و فرزند جانباز 

همسر و فرزند آزاده دارای یکسال و  

 باالتر سابقه اسارت

 معلوالن شاغل 

 نفر —تعداد معلوالن:  

 تعداد معلوالن مرد — تعداد معلوالن زن —

 نیروهای جذب شده و خارج شده 

 نفر 7تعداد نیروی انسانی خارج شده از دستگاه طی برنامه ششم توسعه:  

 نفر —تعداد نیروی انسانی جذب شده طی برنامه ششم توسعه:  



 وضعیت کارکنان  ارک علم و فناوری خلیج فارس

      ی ا   و  ا         ی   ی ا  

    ر  ی و  ی ا ی      ای   ی و ا

    م د     ن

 

 تعداد پست های با تصدی 77

 تعداد پست های بالتصدی 7

 تعداد پست های مدیریتی 00

 تعداد پست های غیرمدیریتی 07

 73تعداد کل پست های سازمانی:  

 پست های سازمانی 

 نیروی انسانی 

 نوع استخدام

 رسمی پیمانی قراردادی سایر

07 07 0 7 

 نفر 70تعداد نیروی انسانی:  

 نسبت کارکنان رسمی و پیمانی به کل نیروها 

 مدرک تحصیلی 

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

0 05 03 — 07 7 

 سنوات خدمت 

سال 71باالی  سال 71تا  01  سال 01تا  01  سال01زیر    

— 0 7 75 



 وضعیت کارکنان  ارک علم و فناوری خلیج فارس

   م د    ن

 

 میانگین سن مدیران

سال 7773  

 مدیران 

 نفر 01تعداد مدیران:  

 میانگین سنوات خدمت مدیران

سال 0077  

 متوسط سن مدیریت

سال 073  

 ایثارگران شاغل 

 جانباز — آزاده —

 رزمنده — فرزند و همسر شهید —

9 

درصد،   07همسر و فرزند جانباز کمتر از 

همسر و فرزند آزاده کمتر از  یک سال سابقه 

اسارت، همسر و فرزند رزمنده )حداقل شش 

 ماه( سابقه جبهه، خواهر و برادر شهید

0 
درصد وباالتر و  07همسر و فرزند جانباز 

همسر و فرزند آزاده دارای یکسال و  

 باالتر سابقه اسارت

 معلوالن شاغل 

 نفر —تعداد معلوالن:  

 تعداد معلوالن مرد — تعداد معلوالن زن —

 نیروهای جذب شده و خارج شده 

 نفر 7تعداد نیروی انسانی خارج شده از دستگاه طی برنامه ششم توسعه:  

 نفر 01تعداد نیروی انسانی جذب شده طی برنامه ششم توسعه:  



 وضعیت کارکنان اداره کل   ت

     م د    ن

      ی ا   و  ا         ی   ی ا  

     ر  ی و  ی ا ی      ای   ی و ا

 

 تعداد پست های با تصدی 071

 تعداد پست های بالتصدی 95

 تعداد پست های مدیریتی 3

 تعداد پست های غیرمدیریتی 019

 005تعداد کل پست های سازمانی:  

 پست های سازمانی 

 نیروی انسانی 

 نوع استخدام

 رسمی پیمانی قراردادی سایر

09 57 7 50 

 نفر 079تعداد نیروی انسانی:  

 نسبت کارکنان رسمی و پیمانی به کل نیروها 

 مدرک تحصیلی 

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

— 0 77 77 77 7 

 سنوات خدمت  

سال 71باالی  سال 71تا  01  سال 01تا  01  سال01زیر    

— 79 90 09 



 وضعیت کارکنان اداره کل   ت

    م د    ن

 

 میانگین سن مدیران

سال 7770  

 مدیران 

 نفر 07تعداد مدیران:  

 میانگین سنوات خدمت مدیران

سال 0179  

 متوسط سن مدیریت

سال 570  

 ایثارگران شاغل 

 جانباز — آزاده 0

 رزمنده 9 فرزند و همسر شهید —

— 

درصد،   07همسر و فرزند جانباز کمتر از 

همسر و فرزند آزاده کمتر از  یک سال سابقه 

اسارت، همسر و فرزند رزمنده )حداقل شش 

 ماه( سابقه جبهه، خواهر و برادر شهید

— 
درصد وباالتر و  07همسر و فرزند جانباز 

همسر و فرزند آزاده دارای یکسال و  

 باالتر سابقه اسارت

 معلوالن شاغل 

 نفر —تعداد معلوالن:  

 تعداد معلوالن مرد — تعداد معلوالن زن —

 نیروهای جذب شده و خارج شده 

 نفر 70تعداد نیروی انسانی خارج شده از دستگاه طی برنامه ششم توسعه:  

 نفر 7تعداد نیروی انسانی جذب شده طی برنامه ششم توسعه:  



 وضعیت کارکنان اداره کل  أمین اجت اعی

     ر  ی و  ی ا ی     ای   ی و ا

     م د      ن

      ی ا   و  ا         ی   ی ا  

 

 تعداد پست های با تصدی 979

 تعداد پست های بالتصدی 93

 تعداد پست های مدیریتی 71

 تعداد پست های غیرمدیریتی 915

 975تعداد کل پست های سازمانی:  

 پست های سازمانی 

 نیروی انسانی 

 نوع استخدام

 رسمی پیمانی قراردادی سایر

03 0 7 707 

 نفر 777تعداد نیروی انسانی:  

 نسبت کارکنان رسمی و پیمانی به کل نیروها 

 مدرک تحصیلی 

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

— 91 075 70 57 0 

 سنوات خدمت 

سال 71باالی  سال 71تا  01  سال 01تا  01  سال01زیر    

0 033 051 95 



 وضعیت کارکنان اداره کل  أمین اجت اعی

    م د    ن

 

 میانگین سن مدیران

سال 77  

 مدیران 

 نفر 75تعداد مدیران:  

 میانگین سنوات خدمت مدیران

سال 0070  

 متوسط سن مدیریت

سال 075  

 ایثارگران شاغل 

 جانباز 9 آزاده 0

 رزمنده 00 فرزند و همسر شهید 07

00 

درصد،   07همسر و فرزند جانباز کمتر از 

همسر و فرزند آزاده کمتر از  یک سال سابقه 

اسارت، همسر و فرزند رزمنده )حداقل شش 

 ماه( سابقه جبهه، خواهر و برادر شهید

9 
درصد وباالتر و  07همسر و فرزند جانباز 

همسر و فرزند آزاده دارای یکسال و  

 باالتر سابقه اسارت

 معلوالن شاغل 

 نفر 0تعداد معلوالن:  

 تعداد معلوالن مرد 0 تعداد معلوالن زن —

 نیروهای جذب شده و خارج شده 

 نفر 79تعداد نیروی انسانی خارج شده از دستگاه طی برنامه ششم توسعه:  

 نفر 7تعداد نیروی انسانی جذب شده طی برنامه ششم توسعه:  



 وضعیت کارکنان  ا مان  بلیغات ا المی

    م د    ن

      ی ا   و  ا         ی   ی ا  

     ر  ی و  ی ا ی      ای   ی و ا

 

 تعداد پست های با تصدی 77

 تعداد پست های بالتصدی 77

 تعداد پست های مدیریتی 05

 تعداد پست های غیرمدیریتی 50

 39تعداد کل پست های سازمانی:  

 پست های سازمانی 

 نیروی انسانی 

 نوع استخدام

 رسمی پیمانی قراردادی سایر

01 9 00 07 

 نفر 57تعداد نیروی انسانی:  

 نسبت کارکنان رسمی و پیمانی به کل نیروها 

 مدرک تحصیلی 

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

— 03 77 0 01 0 

 سنوات خدمت  

سال 71باالی  سال 71تا  01  سال 01تا  01  سال01زیر    

— 07 00 09 



 وضعیت کارکنان  ا مان  بلیغات ا المی

    م د    ن

 

 میانگین سن مدیران

سال 7075  

 مدیران 

 نفر 03تعداد مدیران:  

 میانگین سنوات خدمت مدیران

سال 0073  

 متوسط سن مدیریت

سال 7  

 ایثارگران شاغل 

 جانباز 0 آزاده —

 رزمنده 7 فرزند و همسر شهید —

7 

درصد،   07همسر و فرزند جانباز کمتر از 

همسر و فرزند آزاده کمتر از  یک سال سابقه 

اسارت، همسر و فرزند رزمنده )حداقل شش 

 ماه( سابقه جبهه، خواهر و برادر شهید

— 
درصد وباالتر و  07همسر و فرزند جانباز 

همسر و فرزند آزاده دارای یکسال و  

 باالتر سابقه اسارت

 معلوالن شاغل 

 نفر —تعداد معلوالن:  

 تعداد معلوالن مرد — تعداد معلوالن زن —

 نیروهای جذب شده و خارج شده 

 نفر 7تعداد نیروی انسانی خارج شده از دستگاه طی برنامه ششم توسعه:  

 نفر 7تعداد نیروی انسانی جذب شده طی برنامه ششم توسعه:  



 وضعیت کارکنان  ا مان  عاون رو تایی 

      ی ا   و  ا         ی   ی ا  

     ر  ی و  ی ا ی      ای   ی و ا

    م د     ن

 

 تعداد پست های با تصدی 09

 تعداد پست های بالتصدی 51

 تعداد پست های مدیریتی 09

 تعداد پست های غیرمدیریتی 51

 39تعداد کل پست های سازمانی:  

 پست های سازمانی 

 نیروی انسانی 

 نوع استخدام

 رسمی پیمانی قراردادی سایر

— 01 5 09 

 نفر 77تعداد نیروی انسانی:  

 نسبت کارکنان رسمی و پیمانی به کل نیروها 

 مدرک تحصیلی 

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

— 00 07 0 0 5 

 سنوات خدمت  

سال 71باالی  سال 71تا  01  سال 01تا  01  سال01زیر    

0 00 01 00 



 وضعیت کارکنان  ا مان  عاون رو تایی 

    م د    ن

 

 میانگین سن مدیران

سال 7570  

 مدیران 

 نفر 07تعداد مدیران:  

 میانگین سنوات خدمت مدیران

سال 0979  

 متوسط سن مدیریت

سال 777  

 ایثارگران شاغل 

 جانباز — آزاده —

 رزمنده — فرزند و همسر شهید —

— 

درصد،   07همسر و فرزند جانباز کمتر از 

همسر و فرزند آزاده کمتر از  یک سال سابقه 

اسارت، همسر و فرزند رزمنده )حداقل شش 

 ماه( سابقه جبهه، خواهر و برادر شهید

7 
درصد وباالتر و  07همسر و فرزند جانباز 

همسر و فرزند آزاده دارای یکسال و  

 باالتر سابقه اسارت

 معلوالن شاغل 

 نفر 7تعداد معلوالن:  

 تعداد معلوالن مرد 7 تعداد معلوالن زن —

 نیروهای جذب شده و خارج شده 

 نفر 9تعداد نیروی انسانی خارج شده از دستگاه طی برنامه ششم توسعه:  

 نفر 0تعداد نیروی انسانی جذب شده طی برنامه ششم توسعه:  



  وضعیت کارکنان اداره کل  عاون کار و رفاه اجت اعی

     م د     ن

      ی ا   و  ا         ی   ی ا  

     ر  ی و  ی ا ی      ای   ی و ا

 

 تعداد پست های با تصدی 007

 تعداد پست های بالتصدی 010

 تعداد پست های مدیریتی 77

 تعداد پست های غیرمدیریتی 031

 007تعداد کل پست های سازمانی:  

 پست های سازمانی 

 نیروی انسانی 

 نوع استخدام

 رسمی پیمانی قراردادی سایر

— 30 00 97 

 نفر 097تعداد نیروی انسانی:  

 نسبت کارکنان رسمی و پیمانی به کل نیروها 

 مدرک تحصیلی 

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

— 70 005 3 9 07 

 سنوات خدمت  

سال 71باالی  سال 71تا  01  سال 01تا  01  سال01زیر    

0 07 37 97 



  وضعیت کارکنان اداره کل  عاون کار و رفاه اجت اعی

    م د    ن

 

 میانگین سن مدیران

سال 7770  

 مدیران 

 نفر 73تعداد مدیران:  

 میانگین سنوات خدمت مدیران

سال 0777  

 متوسط سن مدیریت

سال 775  

 ایثارگران شاغل 

 جانباز 7 آزاده —

 رزمنده 5 فرزند و همسر شهید 0

07 

درصد،   07همسر و فرزند جانباز کمتر از 

همسر و فرزند آزاده کمتر از  یک سال سابقه 

اسارت، همسر و فرزند رزمنده )حداقل شش 

 ماه( سابقه جبهه، خواهر و برادر شهید

— 
درصد وباالتر و  07همسر و فرزند جانباز 

همسر و فرزند آزاده دارای یکسال و  

 باالتر سابقه اسارت

 معلوالن شاغل 

 نفر —تعداد معلوالن:  

 تعداد معلوالن مرد — تعداد معلوالن زن —

 نیروهای جذب شده و خارج شده 

 نفر 03تعداد نیروی انسانی خارج شده از دستگاه طی برنامه ششم توسعه:  

 نفر 09تعداد نیروی انسانی جذب شده طی برنامه ششم توسعه:  



  وضعیت کارکنان اداره کل ثبت احوال

      ی ا   و  ا         ی   ی ا  

     ر  ی و  ی ا ی      ای   ی و ا

    م د     ن

 

 تعداد پست های با تصدی 39

 تعداد پست های بالتصدی 90

 تعداد پست های مدیریتی 75

 تعداد پست های غیرمدیریتی 077

 030تعداد کل پست های سازمانی:  

 پست های سازمانی 

 نیروی انسانی 

 نوع استخدام

 رسمی پیمانی قراردادی سایر

7 07 9 30 

 نفر 95تعداد نیروی انسانی:  

 نسبت کارکنان رسمی و پیمانی به کل نیروها 

 مدرک تحصیلی 

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

— 07 30 3 7 — 

 سنوات خدمت  

سال 71باالی  سال 71تا  01  سال 01تا  01  سال01زیر    

07 07 79 09 



  وضعیت کارکنان اداره کل ثبت احوال

    م د    ن

 

 میانگین سن مدیران

سال 7777  

 مدیران 

 نفر 09تعداد مدیران:  

 میانگین سنوات خدمت مدیران

سال 0173  

 متوسط سن مدیریت

سال 5  

 ایثارگران شاغل 

 جانباز 7 آزاده —

 رزمنده 9 فرزند و همسر شهید 9

3 

درصد،   07همسر و فرزند جانباز کمتر از 

همسر و فرزند آزاده کمتر از  یک سال سابقه 

اسارت، همسر و فرزند رزمنده )حداقل شش 

 ماه( سابقه جبهه، خواهر و برادر شهید

3 
درصد وباالتر و  07همسر و فرزند جانباز 

همسر و فرزند آزاده دارای یکسال و  

 باالتر سابقه اسارت

 معلوالن شاغل 

 نفر 7تعداد معلوالن:  

 تعداد معلوالن مرد 0 تعداد معلوالن زن 0

 نیروهای جذب شده و خارج شده 

 نفر 09تعداد نیروی انسانی خارج شده از دستگاه طی برنامه ششم توسعه:  

 نفر 0تعداد نیروی انسانی جذب شده طی برنامه ششم توسعه:  



  وضعیت کارکنان ج عیت  الل اح  

     ر  ی و  ی ا ی      ای   ی و ا

     م د     ن

      ی ا   و  ا         ی   ی ا  

 

 تعداد پست های با تصدی 007

 تعداد پست های بالتصدی 075

 تعداد پست های مدیریتی 77

 تعداد پست های غیرمدیریتی 073

 031تعداد کل پست های سازمانی:  

 پست های سازمانی 

 نیروی انسانی 

 نوع استخدام

 رسمی پیمانی قراردادی سایر

07 70 05 31 

 نفر 070تعداد نیروی انسانی:  

 نسبت کارکنان رسمی و پیمانی به کل نیروها 

 مدرک تحصیلی 

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

5 01 91 9 01 3 

 سنوات خدمت  

سال 71باالی  سال 71تا  01  سال 01تا  01  سال01زیر    

— 70 70 59 



  وضعیت کارکنان ج عیت  الل اح  

    م د    ن

 

 میانگین سن مدیران

سال 7779  

 مدیران 

 نفر 70تعداد مدیران:  

 میانگین سنوات خدمت مدیران

سال 0570  

 متوسط سن مدیریت

سال 777  

 ایثارگران شاغل 

 جانباز 0 آزاده —

 رزمنده 07 فرزند و همسر شهید —

01 

درصد،   07همسر و فرزند جانباز کمتر از 

همسر و فرزند آزاده کمتر از  یک سال سابقه 

اسارت، همسر و فرزند رزمنده )حداقل شش 

 ماه( سابقه جبهه، خواهر و برادر شهید

0 
درصد وباالتر و  07همسر و فرزند جانباز 

همسر و فرزند آزاده دارای یکسال و  

 باالتر سابقه اسارت

 معلوالن شاغل 

 نفر —تعداد معلوالن:  

 تعداد معلوالن مرد — تعداد معلوالن زن —

 نیروهای جذب شده و خارج شده 

 نفر 05تعداد نیروی انسانی خارج شده از دستگاه طی برنامه ششم توسعه:  

 نفر 07تعداد نیروی انسانی جذب شده طی برنامه ششم توسعه:  



 وضعیت کارکنان  ا مان جهاد کشاور ی

      ی ا   و  ا         ی   ی ا  

     ر  ی و  ی ا ی      ای   ی و ا

     م د      ن

 

 تعداد پست های با تصدی 719

 تعداد پست های بالتصدی 717

 تعداد پست های مدیریتی 057

 تعداد پست های غیرمدیریتی 379

 900تعداد کل پست های سازمانی:  

 پست های سازمانی 

 نیروی انسانی 

 نوع استخدام

 رسمی پیمانی قراردادی سایر

0 77 77 775 

 نفر 777تعداد نیروی انسانی:  

 نسبت کارکنان رسمی و پیمانی به کل نیروها 

 مدرک تحصیلی 

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

7 075 005 09 07 09 

 سنوات خدمت  

سال 71باالی  سال 71تا  01  سال 01تا  01  سال01زیر    

79 070 070 077 

http://sjkob.ir/


 وضعیت کارکنان  ا مان جهاد کشاور ی

     م د     ن

 

 میانگین سن مدیران

سال 7570  

 مدیران 

 نفر 003تعداد مدیران:  

 میانگین سنوات خدمت مدیران

سال 0177  

 متوسط سن مدیریت

سال 779  

 ایثارگران شاغل 

 جانباز 09 آزاده —

 رزمنده 30 فرزند و همسر شهید 03

00 

درصد،   07همسر و فرزند جانباز کمتر از 

همسر و فرزند آزاده کمتر از  یک سال سابقه 

اسارت، همسر و فرزند رزمنده )حداقل شش 

 ماه( سابقه جبهه، خواهر و برادر شهید

9 
درصد وباالتر و  07همسر و فرزند جانباز 

همسر و فرزند آزاده دارای یکسال و  

 باالتر سابقه اسارت

 معلوالن شاغل 

 نفر 3تعداد معلوالن:  

 تعداد معلوالن مرد 7 تعداد معلوالن زن 0

 نیروهای جذب شده و خارج شده 

 نفر 079تعداد نیروی انسانی خارج شده از دستگاه طی برنامه ششم توسعه:  

 نفر 00تعداد نیروی انسانی جذب شده طی برنامه ششم توسعه:  

http://sjkob.ir/


 وضعیت کارکنان حو ه  ن ی

      ی ا   و  ا         ی   ی ا  

     ر  ی و  ی ا ی      ای   ی و ا

   م د    ن

 

 تعداد پست های با تصدی 07

 تعداد پست های بالتصدی 7

 تعداد پست های مدیریتی 0

 تعداد پست های غیرمدیریتی 05

 09تعداد کل پست های سازمانی:  

 پست های سازمانی 

 نیروی انسانی 

 نوع استخدام

 رسمی پیمانی قراردادی سایر

— 7 7 0 

 نفر 9تعداد نیروی انسانی:  

 نسبت کارکنان رسمی و پیمانی به کل نیروها 

 مدرک تحصیلی 

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

— 0 7 — 0 — 

 سنوات خدمت  

سال 71باالی  سال 71تا  01  سال 01تا  01  سال01زیر    

— — 0 3 



 وضعیت کارکنان حو ه  ن ی

   م د    ن

 

 میانگین سن مدیران

سال 7070  

 مدیران 

 نفر 0تعداد مدیران:  

 میانگین سنوات خدمت مدیران

سال 00  

 متوسط سن مدیریت

سال 7  

 ایثارگران شاغل 

 جانباز — آزاده —

 رزمنده 0 فرزند و همسر شهید —

— 

درصد،   07همسر و فرزند جانباز کمتر از 

همسر و فرزند آزاده کمتر از  یک سال سابقه 

اسارت، همسر و فرزند رزمنده )حداقل شش 

 ماه( سابقه جبهه، خواهر و برادر شهید

— 
درصد وباالتر و  07همسر و فرزند جانباز 

همسر و فرزند آزاده دارای یکسال و  

 باالتر سابقه اسارت

 معلوالن شاغل 

 نفر 0تعداد معلوالن:  

 تعداد معلوالن مرد 0 تعداد معلوالن زن —

 نیروهای جذب شده و خارج شده 

 نفر 0تعداد نیروی انسانی خارج شده از دستگاه طی برنامه ششم توسعه:  

 نفر —تعداد نیروی انسانی جذب شده طی برنامه ششم توسعه:  



 وضعیت کارکنان دا شگاه علوم  زشکی

      م د       ن

     ر  ی و  ی ا ی      ای   ی و ا

      ی ا   و  ا         ی   ی ا  

 

 تعداد پست های با تصدی 7770

 تعداد پست های بالتصدی 7709

 تعداد پست های مدیریتی 039

 تعداد پست های غیرمدیریتی 9590

 9931تعداد کل پست های سازمانی:  

 پست های سازمانی 

 نیروی انسانی 

 نوع استخدام

 رسمی پیمانی قراردادی سایر

0719 0955 730 0900 

 نفر 3759تعداد نیروی انسانی:  

 نسبت کارکنان رسمی و پیمانی به کل نیروها 

 مدرک تحصیلی 

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

759 730 7759 997 0717 550 

 سنوات خدمت  

سال 71باالی  سال 71تا  01  سال 01تا  01  سال01زیر    

077 959 0915 7750 



 وضعیت کارکنان دا شگاه علوم  زشکی

     م د     ن

 

 میانگین سن مدیران

سال 7779  

 مدیران 

 نفر 033تعداد مدیران:  

 میانگین سنوات خدمت مدیران

سال 0377  

 متوسط سن مدیریت

سال 0  

 ایثارگران شاغل 

 جانباز 91 آزاده 00

 رزمنده 099 فرزند و همسر شهید 75

077 

درصد،   07همسر و فرزند جانباز کمتر از 

همسر و فرزند آزاده کمتر از  یک سال سابقه 

اسارت، همسر و فرزند رزمنده )حداقل شش 

 ماه( سابقه جبهه، خواهر و برادر شهید

075 
درصد وباالتر و  07همسر و فرزند جانباز 

همسر و فرزند آزاده دارای یکسال و  

 باالتر سابقه اسارت

 معلوالن شاغل 

 نفر 07تعداد معلوالن:  

 تعداد معلوالن مرد 01 تعداد معلوالن زن 7

 نیروهای جذب شده و خارج شده 

 نفر 300تعداد نیروی انسانی خارج شده از دستگاه طی برنامه ششم توسعه:  

 نفر 771تعداد نیروی انسانی جذب شده طی برنامه ششم توسعه:  



 وضعیت کارکنان اداره کل راه و شه  ا ی

     م د     ن

      ی ا   و  ا         ی   ی ا  

     ر  ی و  ی ا ی      ای   ی و ا

 

 تعداد پست های با تصدی 009

 تعداد پست های بالتصدی 015

 تعداد پست های مدیریتی 70

 تعداد پست های غیرمدیریتی 097

 077تعداد کل پست های سازمانی:  

 پست های سازمانی 

 نیروی انسانی 

 نوع استخدام

 رسمی پیمانی قراردادی سایر

51 59 79 90 

 نفر 053تعداد نیروی انسانی:  

 نسبت کارکنان رسمی و پیمانی به کل نیروها 

 مدرک تحصیلی 

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

0 90 071 03 09 3 

 سنوات خدمت  

سال 71باالی  سال 71تا  01  سال 01تا  01  سال01زیر    

7 07 000 009 

http://news.mrud.ir/tag/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D9%83%D9%84+%D8%B1%D8%A7%D9%87+%D9%88+%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%8A+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1


 وضعیت کارکنان اداره کل راه و شه  ا ی

    م د    ن

 

 میانگین سن مدیران

سال 7077  

 مدیران 

 نفر 79تعداد مدیران:  

 میانگین سنوات خدمت مدیران

سال 0779  

 متوسط سن مدیریت

سال 070  

 ایثارگران شاغل 

 جانباز 7 آزاده —

 رزمنده 7 فرزند و همسر شهید 3

— 

درصد،   07همسر و فرزند جانباز کمتر از 

همسر و فرزند آزاده کمتر از  یک سال سابقه 

اسارت، همسر و فرزند رزمنده )حداقل شش 

 ماه( سابقه جبهه، خواهر و برادر شهید

— 
درصد وباالتر و  07همسر و فرزند جانباز 

همسر و فرزند آزاده دارای یکسال و  

 باالتر سابقه اسارت

 معلوالن شاغل 

 نفر —تعداد معلوالن:  

 تعداد معلوالن مرد — تعداد معلوالن زن —

 نیروهای جذب شده و خارج شده 

 نفر 77تعداد نیروی انسانی خارج شده از دستگاه طی برنامه ششم توسعه:  

 نفر 07تعداد نیروی انسانی جذب شده طی برنامه ششم توسعه:  

http://news.mrud.ir/tag/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D9%83%D9%84+%D8%B1%D8%A7%D9%87+%D9%88+%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%8A+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1


  وضعیت کارکنان ش کت  و یع  ی وی   ق

      ی ا   و  ا         ی   ی ا  

     ر  ی و  ی ا ی      ای   ی و ا

     م د     ن

 

 تعداد پست های با تصدی 077

 تعداد پست های بالتصدی 070

 تعداد پست های مدیریتی 000

 تعداد پست های غیرمدیریتی 097

 717تعداد کل پست های سازمانی:  

 پست های سازمانی 

 نیروی انسانی 

 نوع استخدام

 رسمی پیمانی قراردادی سایر

393 — — 010 

 نفر 999تعداد نیروی انسانی:  

 نسبت کارکنان رسمی و پیمانی به کل نیروها 

 مدرک تحصیلی 

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

7 000 777 010 039 070 

 سنوات خدمت  

سال 71باالی  سال 71تا  01  سال 01تا  01  سال01زیر    

9 39 700 739 



  وضعیت کارکنان ش کت  و یع  ی وی   ق

    م د    ن

 

 میانگین سن مدیران

سال 7777  

 مدیران 

 نفر 93تعداد مدیران:  

 میانگین سنوات خدمت مدیران

سال 0777  

 متوسط سن مدیریت

سال 770  

 ایثارگران شاغل 

 جانباز 7 آزاده —

 رزمنده 01 فرزند و همسر شهید 0

7 

درصد،   07همسر و فرزند جانباز کمتر از 

همسر و فرزند آزاده کمتر از  یک سال سابقه 

اسارت، همسر و فرزند رزمنده )حداقل شش 

 ماه( سابقه جبهه، خواهر و برادر شهید

07 
درصد وباالتر و  07همسر و فرزند جانباز 

همسر و فرزند آزاده دارای یکسال و  

 باالتر سابقه اسارت

 معلوالن شاغل 

 نفر 0تعداد معلوالن:  

 تعداد معلوالن مرد 0 تعداد معلوالن زن —

 نیروهای جذب شده و خارج شده 

 نفر 71تعداد نیروی انسانی خارج شده از دستگاه طی برنامه ششم توسعه:  

 نفر 79تعداد نیروی انسانی جذب شده طی برنامه ششم توسعه:  



 وضعیت کارکنان  ا مان صنعت، معدن و  جارت

      ی ا   و  ا         ی   ی ا  

     ر  ی و  ی ا ی      ای   ی و ا

     م د     ن

 

 تعداد پست های با تصدی 001

 تعداد پست های بالتصدی 70

 تعداد پست های مدیریتی 07

 تعداد پست های غیرمدیریتی 073

 030تعداد کل پست های سازمانی:  

 پست های سازمانی 

 نیروی انسانی 

 نوع استخدام

 رسمی پیمانی قراردادی سایر

— 97 70 33 

 نفر 010تعداد نیروی انسانی:  

 نسبت کارکنان رسمی و پیمانی به کل نیروها 

 مدرک تحصیلی 

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

— 79 003 07 9 7 

 سنوات خدمت  

سال 71باالی  سال 71تا  01  سال 01تا  01  سال01زیر    

0 75 010 70 

https://bsh.mimt.gov.ir/


 وضعیت کارکنان  ا مان صنعت، معدن و  جارت

    م د    ن

 

 میانگین سن مدیران

سال 7777  

 مدیران 

 نفر 07تعداد مدیران:  

 میانگین سنوات خدمت مدیران

سال 0975  

 متوسط سن مدیریت

سال 7  

 ایثارگران شاغل 

 جانباز 7 آزاده —

 رزمنده 5 فرزند و همسر شهید 7

09 

درصد،   07همسر و فرزند جانباز کمتر از 

همسر و فرزند آزاده کمتر از  یک سال سابقه 

اسارت، همسر و فرزند رزمنده )حداقل شش 

 ماه( سابقه جبهه، خواهر و برادر شهید

9 
درصد وباالتر و  07همسر و فرزند جانباز 

همسر و فرزند آزاده دارای یکسال و  

 باالتر سابقه اسارت

 معلوالن شاغل 

 نفر —تعداد معلوالن:  

 تعداد معلوالن مرد — تعداد معلوالن زن —

 نیروهای جذب شده و خارج شده 

 نفر 00تعداد نیروی انسانی خارج شده از دستگاه طی برنامه ششم توسعه:  

 نفر 9تعداد نیروی انسانی جذب شده طی برنامه ششم توسعه:  

https://bsh.mimt.gov.ir/


 وضعیت کارکنان اداره کل کتا خا ه  ای ع ومی

      ی ا   و  ا         ی   ی ا  

     ر  ی و  ی ا ی      ای   ی و ا

    م د     ن

 

 تعداد پست های با تصدی 019

 تعداد پست های بالتصدی 09

 تعداد پست های مدیریتی 07

 تعداد پست های غیرمدیریتی 007

 003تعداد کل پست های سازمانی:  

 پست های سازمانی 

 نیروی انسانی 

 نوع استخدام

 رسمی پیمانی قراردادی سایر

07 09 75 77 

 نفر 077تعداد نیروی انسانی:  

 نسبت کارکنان رسمی و پیمانی به کل نیروها 

 مدرک تحصیلی 

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

— 70 90 07 7 0 

 سنوات خدمت  

سال 71باالی  سال 71تا  01  سال 01تا  01  سال01زیر    

— — 59 35 

https://boushehr.iranpl.ir/portal/home/


 وضعیت کارکنان اداره کل کتا خا ه  ای ع ومی

    م د    ن

 

 میانگین سن مدیران

سال 7977  

 مدیران 

 نفر 07تعداد مدیران:  

 میانگین سنوات خدمت مدیران

سال 0775  

 متوسط سن مدیریت

سال 770  

 ایثارگران شاغل 

 جانباز 0 آزاده —

 رزمنده 0 فرزند و همسر شهید 0

— 

درصد،   07همسر و فرزند جانباز کمتر از 

همسر و فرزند آزاده کمتر از  یک سال سابقه 

اسارت، همسر و فرزند رزمنده )حداقل شش 

 ماه( سابقه جبهه، خواهر و برادر شهید

— 
درصد وباالتر و  07همسر و فرزند جانباز 

همسر و فرزند آزاده دارای یکسال و  

 باالتر سابقه اسارت

 معلوالن شاغل 

 نفر 0تعداد معلوالن:  

 تعداد معلوالن مرد — تعداد معلوالن زن 0

 نیروهای جذب شده و خارج شده 

 نفر 7تعداد نیروی انسانی خارج شده از دستگاه طی برنامه ششم توسعه:  

 نفر 0تعداد نیروی انسانی جذب شده طی برنامه ششم توسعه:  

https://boushehr.iranpl.ir/portal/home/


 وضعیت کارکنان ک یته امداد امام خ ینی

     م د     ن

      ر  ی و  ی ا ی     ای   ی و ا

      ی ا   و  ا         ی   ی ا  

 

 تعداد پست های با تصدی 709

 تعداد پست های بالتصدی 07

 تعداد پست های مدیریتی 75

 تعداد پست های غیرمدیریتی 039

 777تعداد کل پست های سازمانی:  

 پست های سازمانی 

 نیروی انسانی 

 نوع استخدام

 رسمی پیمانی قراردادی سایر

— — — 709 

 نفر 709تعداد نیروی انسانی:  

 نسبت کارکنان رسمی و پیمانی به کل نیروها 

 مدرک تحصیلی 

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

0 37 035 77 07 9 

 سنوات خدمت  

سال 71باالی  سال 71تا  01  سال 01تا  01  سال01زیر    

9 059 79 7 



 وضعیت کارکنان ک یته امداد امام خ ینی

    م د    ن

 

 میانگین سن مدیران

سال 7377  

 مدیران 

 نفر 77تعداد مدیران:  

 میانگین سنوات خدمت مدیران

سال 0077  

 متوسط سن مدیریت

سال 777  

 ایثارگران شاغل 

 جانباز 7 آزاده —

 رزمنده 77 فرزند و همسر شهید —

— 

درصد،   07همسر و فرزند جانباز کمتر از 

همسر و فرزند آزاده کمتر از  یک سال سابقه 

اسارت، همسر و فرزند رزمنده )حداقل شش 

 ماه( سابقه جبهه، خواهر و برادر شهید

— 
درصد وباالتر و  07همسر و فرزند جانباز 

همسر و فرزند آزاده دارای یکسال و  

 باالتر سابقه اسارت

 معلوالن شاغل 

 نفر 7تعداد معلوالن:  

 تعداد معلوالن مرد 7 تعداد معلوالن زن —

 نیروهای جذب شده و خارج شده 

 نفر 77تعداد نیروی انسانی خارج شده از دستگاه طی برنامه ششم توسعه:  

 نفر 7تعداد نیروی انسانی جذب شده طی برنامه ششم توسعه:  



  وضعیت کارکنان اداره کل گ  کات

     م د     ن

      ی ا   و  ا         ی   ی ا  

     ر  ی و  ی ا ی      ای   ی و ا

 

 تعداد پست های با تصدی 795

 تعداد پست های بالتصدی 50

 تعداد پست های مدیریتی 70

 تعداد پست های غیرمدیریتی 713

 779تعداد کل پست های سازمانی:  

 پست های سازمانی 

 نیروی انسانی 

 نوع استخدام

 رسمی پیمانی قراردادی سایر

31 50 017 737 

 نفر 501تعداد نیروی انسانی:  

 نسبت کارکنان رسمی و پیمانی به کل نیروها 

 مدرک تحصیلی 

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

— 017 779 97 77 09 

 سنوات خدمت  

سال 71باالی  سال 71تا  01  سال 01تا  01  سال01زیر    

07 039 057 070 



  وضعیت کارکنان اداره کل گ  کات

    م د    ن

 

 میانگین سن مدیران

سال 7575  

 مدیران 

 نفر 75تعداد مدیران:  

 میانگین سنوات خدمت مدیران

سال 0070  

 متوسط سن مدیریت

سال 777  

 ایثارگران شاغل 

 جانباز 07 آزاده 7

 رزمنده 77 فرزند و همسر شهید 07

30 

درصد،   07همسر و فرزند جانباز کمتر از 

همسر و فرزند آزاده کمتر از  یک سال سابقه 

اسارت، همسر و فرزند رزمنده )حداقل شش 

 ماه( سابقه جبهه، خواهر و برادر شهید

07 
درصد وباالتر و  07همسر و فرزند جانباز 

همسر و فرزند آزاده دارای یکسال و  

 باالتر سابقه اسارت

 معلوالن شاغل 

 نفر 07تعداد معلوالن:  

 تعداد معلوالن مرد 07 تعداد معلوالن زن —

 نیروهای جذب شده و خارج شده 

 نفر 39تعداد نیروی انسانی خارج شده از دستگاه طی برنامه ششم توسعه:  

 نفر 79تعداد نیروی انسانی جذب شده طی برنامه ششم توسعه:  



 وضعیت کارکنان  ا مان حفاظت محیط  ی ت

     م د     ن

     ر  ی و  ی ا ی      ای   ی و ا

      ی ا   و  ا         ی   ی ا  

 

 تعداد پست های با تصدی 077

 تعداد پست های بالتصدی 099

 تعداد پست های مدیریتی 70

 تعداد پست های غیرمدیریتی 711

 770تعداد کل پست های سازمانی:  

 پست های سازمانی 

 نیروی انسانی 

 نوع استخدام

 رسمی پیمانی قراردادی سایر

9 5 70 90 

 نفر 079تعداد نیروی انسانی:  

 نسبت کارکنان رسمی و پیمانی به کل نیروها 

 مدرک تحصیلی 

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

0 77 77 03 00 0 

 سنوات خدمت  

سال 71باالی  سال 71تا  01  سال 01تا  01  سال01زیر    

5 03 99 73 



 وضعیت کارکنان  ا مان حفاظت محیط  ی ت

    م د    ن

 

 میانگین سن مدیران

سال 7079  

 مدیران 

 نفر 71تعداد مدیران:  

 میانگین سنوات خدمت مدیران

سال 0977  

 متوسط سن مدیریت

سال 779  

 ایثارگران شاغل 

 جانباز 7 آزاده 0

 رزمنده 7 فرزند و همسر شهید 5

9 

درصد،   07همسر و فرزند جانباز کمتر از 

همسر و فرزند آزاده کمتر از  یک سال سابقه 

اسارت، همسر و فرزند رزمنده )حداقل شش 

 ماه( سابقه جبهه، خواهر و برادر شهید

7 
درصد وباالتر و  07همسر و فرزند جانباز 

همسر و فرزند آزاده دارای یکسال و  

 باالتر سابقه اسارت

 معلوالن شاغل 

 نفر —تعداد معلوالن:  

 تعداد معلوالن مرد — تعداد معلوالن زن —

 نیروهای جذب شده و خارج شده 

 نفر 9تعداد نیروی انسانی خارج شده از دستگاه طی برنامه ششم توسعه:  

 نفر 07تعداد نیروی انسانی جذب شده طی برنامه ششم توسعه:  



 وضعیت کارکنان اداره کل منا ع طبیعی

     م د     ن

     ر  ی و  ی ا ی      ای   ی و ا

      ی ا   و  ا         ی   ی ا  

 

 تعداد پست های با تصدی 030

 تعداد پست های بالتصدی 000

 تعداد پست های مدیریتی 77

 تعداد پست های غیرمدیریتی 051

 097تعداد کل پست های سازمانی:  

 پست های سازمانی 

 نیروی انسانی 

 نوع استخدام

 رسمی پیمانی قراردادی سایر

95 09 31 57 

 نفر 079تعداد نیروی انسانی:  

 نسبت کارکنان رسمی و پیمانی به کل نیروها 

 مدرک تحصیلی 

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

7 73 079 05 70 00 

 سنوات خدمت  

سال 71باالی  سال 71تا  01  سال 01تا  01  سال01زیر    

9 70 91 003 



 وضعیت کارکنان اداره کل منا ع طبیعی

    م د    ن

 

 میانگین سن مدیران

سال 7373  

 مدیران 

 نفر 77تعداد مدیران:  

 میانگین سنوات خدمت مدیران

سال 0070  

 متوسط سن مدیریت

سال 073  

 ایثارگران شاغل 

 جانباز 3 آزاده —

 رزمنده 00 فرزند و همسر شهید 7

7 

درصد،   07همسر و فرزند جانباز کمتر از 

همسر و فرزند آزاده کمتر از  یک سال سابقه 

اسارت، همسر و فرزند رزمنده )حداقل شش 

 ماه( سابقه جبهه، خواهر و برادر شهید

01 
درصد وباالتر و  07همسر و فرزند جانباز 

همسر و فرزند آزاده دارای یکسال و  

 باالتر سابقه اسارت

 معلوالن شاغل 

 نفر 0تعداد معلوالن:  

 تعداد معلوالن مرد 0 تعداد معلوالن زن —

 نیروهای جذب شده و خارج شده 

 نفر 75تعداد نیروی انسانی خارج شده از دستگاه طی برنامه ششم توسعه:  

 نفر 70تعداد نیروی انسانی جذب شده طی برنامه ششم توسعه:  



 وضعیت کارکنان  اداره کل  و ا ی،  و عه و  جهیز مدارس

      ی ا   و  ا         ی   ی ا  

     ر  ی و  ی ا ی      ای   ی و ا

    م د    ن

 

 تعداد پست های با تصدی 77

 تعداد پست های بالتصدی 9

 تعداد پست های مدیریتی 7

 تعداد پست های غیرمدیریتی 79

 70تعداد کل پست های سازمانی:  

 پست های سازمانی 

 نیروی انسانی 

 نوع استخدام

 رسمی پیمانی قراردادی سایر

00 9 0 70 

 نفر 57تعداد نیروی انسانی:  

 نسبت کارکنان رسمی و پیمانی به کل نیروها 

 مدرک تحصیلی 

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

— 07 75 9 7 7 

 سنوات خدمت  

سال 71باالی  سال 71تا  01  سال 01تا  01  سال01زیر    

0 05 77 00 



 وضعیت کارکنان  اداره کل  و ا ی،  و عه و  جهیز مدارس

   م د    ن

 

 میانگین سن مدیران

سال 7579  

 مدیران 

 نفر 7تعداد مدیران:  

 میانگین سنوات خدمت مدیران

سال 0173  

 متوسط سن مدیریت

سال 377  

 ایثارگران شاغل 

 جانباز 7 آزاده —

 رزمنده 7 فرزند و همسر شهید —

— 

درصد،   07همسر و فرزند جانباز کمتر از 

همسر و فرزند آزاده کمتر از  یک سال سابقه 

اسارت، همسر و فرزند رزمنده )حداقل شش 

 ماه( سابقه جبهه، خواهر و برادر شهید

— 
درصد وباالتر و  07همسر و فرزند جانباز 

همسر و فرزند آزاده دارای یکسال و  

 باالتر سابقه اسارت

 معلوالن شاغل 

 نفر 7تعداد معلوالن:  

 تعداد معلوالن مرد 7 تعداد معلوالن زن —

 نیروهای جذب شده و خارج شده 

 نفر 9تعداد نیروی انسانی خارج شده از دستگاه طی برنامه ششم توسعه:  

 نفر 7تعداد نیروی انسانی جذب شده طی برنامه ششم توسعه:  



 وضعیت کارکنان اداره کل  واشنا ی

      ی ا   و  ا         ی   ی ا  

     ر  ی و  ی ا ی      ای   ی و ا

    م د     ن

 

 تعداد پست های با تصدی 75

 تعداد پست های بالتصدی 57

 تعداد پست های مدیریتی 09

 تعداد پست های غیرمدیریتی 90

 019تعداد کل پست های سازمانی:  

 پست های سازمانی 

 نیروی انسانی 

 نوع استخدام

 رسمی پیمانی قراردادی سایر

— 00 5 71 

 نفر 73تعداد نیروی انسانی:  

 نسبت کارکنان رسمی و پیمانی به کل نیروها 

 مدرک تحصیلی 

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

0 09 70 7 0 0 

 سنوات خدمت  

سال 71باالی  سال 71تا  01  سال 01تا  01  سال01زیر    

— 00 03 00 



 وضعیت کارکنان اداره کل  واشنا ی

    م د    ن

 

 میانگین سن مدیران

سال 7775  

 مدیران 

 نفر 07تعداد مدیران:  

 میانگین سنوات خدمت مدیران

سال 09  

 متوسط سن مدیریت

سال 777  

 ایثارگران شاغل 

 جانباز 0 آزاده —

 رزمنده — فرزند و همسر شهید 0

7 

درصد،   07همسر و فرزند جانباز کمتر از 

همسر و فرزند آزاده کمتر از  یک سال سابقه 

اسارت، همسر و فرزند رزمنده )حداقل شش 

 ماه( سابقه جبهه، خواهر و برادر شهید

7 
درصد وباالتر و  07همسر و فرزند جانباز 

همسر و فرزند آزاده دارای یکسال و  

 باالتر سابقه اسارت

 معلوالن شاغل 

 نفر —تعداد معلوالن:  

 تعداد معلوالن مرد — تعداد معلوالن زن —

 نیروهای جذب شده و خارج شده 

 نفر —تعداد نیروی انسانی خارج شده از دستگاه طی برنامه ششم توسعه:  

 نفر 7تعداد نیروی انسانی جذب شده طی برنامه ششم توسعه:  



 وضعیت کارکنان م کز  حقیقات جهاد کشاور ی

      ی ا   و  ا         ی   ی ا  

     ر  ی و  ی ا ی     ای   ی و ا

    م د     ن

 

 تعداد پست های با تصدی 017

 تعداد پست های بالتصدی 003

 تعداد پست های مدیریتی 01

 تعداد پست های غیرمدیریتی 000

 070تعداد کل پست های سازمانی:  

 پست های سازمانی 

 نیروی انسانی 

 نوع استخدام

 رسمی پیمانی قراردادی سایر

— 9 77 57 

 نفر 017تعداد نیروی انسانی:  

 نسبت کارکنان رسمی و پیمانی به کل نیروها 

 مدرک تحصیلی 

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

07 73 00 9 00 00 

 سنوات خدمت  

سال 71باالی  سال 71تا  01  سال 01تا  01  سال01زیر    

9 31 07 0 



 وضعیت کارکنان م کز  حقیقات جهاد کشاور ی

    م د    ن

 

 میانگین سن مدیران

سال 7377  

 مدیران 

 نفر 05تعداد مدیران:  

 میانگین سنوات خدمت مدیران

سال 00  

 متوسط سن مدیریت

سال 077  

 ایثارگران شاغل 

 جانباز 7 آزاده —

 رزمنده 00 فرزند و همسر شهید 0

— 

درصد،   07همسر و فرزند جانباز کمتر از 

همسر و فرزند آزاده کمتر از  یک سال سابقه 

اسارت، همسر و فرزند رزمنده )حداقل شش 

 ماه( سابقه جبهه، خواهر و برادر شهید

— 
درصد وباالتر و  07همسر و فرزند جانباز 

همسر و فرزند آزاده دارای یکسال و  

 باالتر سابقه اسارت

 معلوالن شاغل 

 نفر —تعداد معلوالن:  

 تعداد معلوالن مرد — تعداد معلوالن زن —

 نیروهای جذب شده و خارج شده 

 نفر 79تعداد نیروی انسانی خارج شده از دستگاه طی برنامه ششم توسعه:  

 نفر 0تعداد نیروی انسانی جذب شده طی برنامه ششم توسعه:  



 وضعیت کارکنان دا شگاه فنی و ح فه ای

    م د    ن

     ر  ی و  ی ا ی      ای   ی و ا

      ی ا   و  ا         ی   ی ا  

 

 تعداد پست های با تصدی 77

 تعداد پست های بالتصدی 050

 تعداد پست های مدیریتی 01

 تعداد پست های غیرمدیریتی 037

 097تعداد کل پست های سازمانی:  

 پست های سازمانی 

 نیروی انسانی 

 نوع استخدام

 رسمی پیمانی قراردادی سایر

— 05 0 01 

 نفر 73تعداد نیروی انسانی:  

 نسبت کارکنان رسمی و پیمانی به کل نیروها 

 مدرک تحصیلی 

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

0 9 05 — 9 7 

 سنوات خدمت  

سال 71باالی  سال 71تا  01  سال 01تا  01  سال01زیر    

0 5 09 00 



 وضعیت کارکنان دا شگاه فنی و ح فه ای

   م د    ن

 

 میانگین سن مدیران

سال 7079  

 مدیران 

 نفر 7تعداد مدیران:  

 میانگین سنوات خدمت مدیران

سال 0173  

 متوسط سن مدیریت

سال 777  

 ایثارگران شاغل 

 جانباز — آزاده —

 رزمنده 7 فرزند و همسر شهید —

— 

درصد،   07همسر و فرزند جانباز کمتر از 

همسر و فرزند آزاده کمتر از  یک سال سابقه 

اسارت، همسر و فرزند رزمنده )حداقل شش 

 ماه( سابقه جبهه، خواهر و برادر شهید

0 
درصد وباالتر و  07همسر و فرزند جانباز 

همسر و فرزند آزاده دارای یکسال و  

 باالتر سابقه اسارت

 معلوالن شاغل 

 نفر —تعداد معلوالن:  

 تعداد معلوالن مرد — تعداد معلوالن زن —

 نیروهای جذب شده و خارج شده 

 نفر 5تعداد نیروی انسانی خارج شده از دستگاه طی برنامه ششم توسعه:  

 نفر 0تعداد نیروی انسانی جذب شده طی برنامه ششم توسعه:  



 وضعیت کارکنان دا شکده فنی و ح فه ای ا ز  ا 

      ی ا   و  ا        ی   ی ا  

     ر  ی و  ی ا ی      ای   ی و ا

    م د      ن

 

 تعداد پست های با تصدی 77

 تعداد پست های بالتصدی 95

 تعداد پست های مدیریتی 00

 تعداد پست های غیرمدیریتی 99

 001تعداد کل پست های سازمانی:  

 پست های سازمانی 

 نیروی انسانی 

 نوع استخدام

 رسمی پیمانی قراردادی سایر

97 09 3 01 

 نفر 009تعداد نیروی انسانی:  

 نسبت کارکنان رسمی و پیمانی به کل نیروها 

 مدرک تحصیلی 

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

7 015 00 0 0 7 

 سنوات خدمت  

سال 71باالی  سال 71تا  01  سال 01تا  01  سال01زیر    

0 5 09 00 



 وضعیت کارکنان دا شکده فنی و ح فه ای ا ز  ا 

   م د    ن

 

 میانگین سن مدیران

سال 7770  

 مدیران 

 نفر 7تعداد مدیران:  

 میانگین سنوات خدمت مدیران

سال 0977  

 متوسط سن مدیریت

سال 777  

 ایثارگران شاغل 

 جانباز — آزاده —

 رزمنده 0 فرزند و همسر شهید —

7 

درصد،   07همسر و فرزند جانباز کمتر از 

همسر و فرزند آزاده کمتر از  یک سال سابقه 

اسارت، همسر و فرزند رزمنده )حداقل شش 

 ماه( سابقه جبهه، خواهر و برادر شهید

— 
درصد وباالتر و  07همسر و فرزند جانباز 

همسر و فرزند آزاده دارای یکسال و  

 باالتر سابقه اسارت

 معلوالن شاغل 

 نفر —تعداد معلوالن:  

 تعداد معلوالن مرد — تعداد معلوالن زن —

 نیروهای جذب شده و خارج شده 

 نفر 7تعداد نیروی انسانی خارج شده از دستگاه طی برنامه ششم توسعه:  

 نفر 7تعداد نیروی انسانی جذب شده طی برنامه ششم توسعه:  



 وضعیت کارکنان دا شگاه  یام  ور

     ر  ی و  ی ا ی      ای   ی و ا

     م د     ن

      ی ا   و  ا         ی   ی ا  

 

 تعداد پست های با تصدی 000

 تعداد پست های بالتصدی 97

 تعداد پست های مدیریتی 07

 تعداد پست های غیرمدیریتی 090

 705تعداد کل پست های سازمانی:  

 پست های سازمانی 

 نیروی انسانی 

 نوع استخدام

 رسمی پیمانی قراردادی سایر

71 99 77 73 

 نفر 079تعداد نیروی انسانی:  

 نسبت کارکنان رسمی و پیمانی به کل نیروها 

 مدرک تحصیلی 

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

71 019 37 00 00 5 

 سنوات خدمت  

سال 71باالی  سال 71تا  01  سال 01تا  01  سال01زیر    

— 09 009 90 



 وضعیت کارکنان دا شگاه  یام  ور

    م د     ن

 

 میانگین سن مدیران

سال 7777  

 مدیران 

 نفر 00تعداد مدیران:  

 میانگین سنوات خدمت مدیران

سال 779  

 متوسط سن مدیریت

سال 773  

 ایثارگران شاغل 

 جانباز 0 آزاده —

 رزمنده 5 فرزند و همسر شهید 0

03 

درصد،   07همسر و فرزند جانباز کمتر از 

همسر و فرزند آزاده کمتر از  یک سال سابقه 

اسارت، همسر و فرزند رزمنده )حداقل شش 

 ماه( سابقه جبهه، خواهر و برادر شهید

0 
درصد وباالتر و  07همسر و فرزند جانباز 

همسر و فرزند آزاده دارای یکسال و  

 باالتر سابقه اسارت

 معلوالن شاغل 

 نفر —تعداد معلوالن:  

 تعداد معلوالن مرد — تعداد معلوالن زن —

 نیروهای جذب شده و خارج شده 

 نفر 03تعداد نیروی انسانی خارج شده از دستگاه طی برنامه ششم توسعه:  

 نفر 0تعداد نیروی انسانی جذب شده طی برنامه ششم توسعه:  



 وضعیت کارکنان آ مایشگاه فنی و مکا یک خاک

     م د    ن

      ی ا   و  ا         ی   ی ا  

 

 تعداد پست های با تصدی 07

 تعداد پست های بالتصدی 00

 تعداد پست های مدیریتی 7

 تعداد پست های غیرمدیریتی 07

 05تعداد کل پست های سازمانی:  

 پست های سازمانی 

 نیروی انسانی 

 نوع استخدام

 رسمی پیمانی قراردادی سایر

70 77 7 5 

 نفر 015تعداد نیروی انسانی:  

 نسبت کارکنان رسمی و پیمانی به کل نیروها 

 مدرک تحصیلی 

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

— 7 77 01 07 3 

 سنوات خدمت 

سال 71باالی  سال 71تا  01  سال 01تا  01  سال01زیر    

— 7 77 75 



 وضعیت کارکنان آ مایشگاه فنی و مکا یک خاک

   م د    ن

 

 میانگین سن مدیران

سال 7777  

 مدیران 

 نفر 0تعداد مدیران:  

 میانگین سنوات خدمت مدیران

سال 09  

 متوسط سن مدیریت

سال 779  

 ایثارگران شاغل 

 جانباز — آزاده —

 رزمنده 7 فرزند و همسر شهید —

— 

درصد،   07همسر و فرزند جانباز کمتر از 

همسر و فرزند آزاده کمتر از  یک سال سابقه 

اسارت، همسر و فرزند رزمنده )حداقل شش 

 ماه( سابقه جبهه، خواهر و برادر شهید

— 
درصد وباالتر و  07همسر و فرزند جانباز 

همسر و فرزند آزاده دارای یکسال و  

 باالتر سابقه اسارت

 معلوالن شاغل 

 نفر —تعداد معلوالن:  

 تعداد معلوالن مرد — تعداد معلوالن زن —

 نیروهای جذب شده و خارج شده 

 نفر —تعداد نیروی انسانی خارج شده از دستگاه طی برنامه ششم توسعه:  

 نفر 70تعداد نیروی انسانی جذب شده طی برنامه ششم توسعه:  



 وضعیت کارکنان  نیاد شهید و امور ایثارگ ان

     ر  ی و  ی ا ی      ای   ی و ا

     م د     ن

      ی ا   و  ا         ی   ی ا  

 

 تعداد پست های با تصدی 017

 تعداد پست های بالتصدی 70

 تعداد پست های مدیریتی 07

 تعداد پست های غیرمدیریتی 071

 077تعداد کل پست های سازمانی:  

 پست های سازمانی 

 نیروی انسانی 

 نوع استخدام

 رسمی پیمانی قراردادی سایر

77 05 9 90 

 نفر 079تعداد نیروی انسانی:  

 نسبت کارکنان رسمی و پیمانی به کل نیروها 

 مدرک تحصیلی 

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

0 07 30 09 09 07 

 سنوات خدمت  

سال 71باالی  سال 71تا  01  سال 01تا  01  سال01زیر    

7 70 00 30 



 وضعیت کارکنان  نیاد شهید و امور ایثارگ ان

    م د    ن

 

 میانگین سن مدیران

سال 7979  

 مدیران 

 نفر 79تعداد مدیران:  

 میانگین سنوات خدمت مدیران

سال 0075  

 متوسط سن مدیریت

سال 770  

 ایثارگران شاغل 

 جانباز 07 آزاده —

 رزمنده — فرزند و همسر شهید 07

09 

درصد،   07همسر و فرزند جانباز کمتر از 

همسر و فرزند آزاده کمتر از  یک سال سابقه 

اسارت، همسر و فرزند رزمنده )حداقل شش 

 ماه( سابقه جبهه، خواهر و برادر شهید

09 
درصد وباالتر و  07همسر و فرزند جانباز 

همسر و فرزند آزاده دارای یکسال و  

 باالتر سابقه اسارت

 معلوالن شاغل 

 نفر —تعداد معلوالن:  

 تعداد معلوالن مرد — تعداد معلوالن زن —

 نیروهای جذب شده و خارج شده 

 نفر 07تعداد نیروی انسانی خارج شده از دستگاه طی برنامه ششم توسعه:  

 نفر 9تعداد نیروی انسانی جذب شده طی برنامه ششم توسعه:  



 وضعیت کارکنان  ا مان مدی یت و    امه ریزی

     ر  ی و  ی ا ی      ای   ی و ا

    م د     ن

      ی ا   و  ا         ی   ی ا  

 

 تعداد پست های با تصدی 79

 تعداد پست های بالتصدی 03

 تعداد پست های مدیریتی 05

 تعداد پست های غیرمدیریتی 79

 37تعداد کل پست های سازمانی:  

 پست های سازمانی 

 نیروی انسانی 

 نوع استخدام

 رسمی پیمانی قراردادی سایر

01 77 00 73 

 نفر 017تعداد نیروی انسانی:  

 نسبت کارکنان رسمی و پیمانی به کل نیروها 

 مدرک تحصیلی 

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

0 71 71 5 9 9 

 سنوات خدمت  

سال 71باالی  سال 71تا  01  سال 01تا  01  سال01زیر    

0 09 79 07 



 وضعیت کارکنان  ا مان مدی یت و    امه ریزی

    م د    ن

 

 میانگین سن مدیران

سال 7370  

 مدیران 

 نفر 00تعداد مدیران:  

 میانگین سنوات خدمت مدیران

سال 0070  

 متوسط سن مدیریت

سال 770  

 ایثارگران شاغل 

 جانباز — آزاده —

 رزمنده 7 فرزند و همسر شهید 0

0 

درصد،   07همسر و فرزند جانباز کمتر از 

همسر و فرزند آزاده کمتر از  یک سال سابقه 

اسارت، همسر و فرزند رزمنده )حداقل شش 

 ماه( سابقه جبهه، خواهر و برادر شهید

— 
درصد وباالتر و  07همسر و فرزند جانباز 

همسر و فرزند آزاده دارای یکسال و  

 باالتر سابقه اسارت

 معلوالن شاغل 

 نفر —تعداد معلوالن:  

 تعداد معلوالن مرد — تعداد معلوالن زن —

 نیروهای جذب شده و خارج شده 

 نفر 5تعداد نیروی انسانی خارج شده از دستگاه طی برنامه ششم توسعه:  

 نفر 5تعداد نیروی انسانی جذب شده طی برنامه ششم توسعه:  



  وضعیت کارکنان اداره کل اوقاف و امور خی یه

     ر  ی و  ی ا ی      ای   ی و ا

    م د    ن

      ی ا   و  ا         ی   ی ا  

 

 تعداد پست های با تصدی 71

 تعداد پست های بالتصدی 70

 تعداد پست های مدیریتی 07

 تعداد پست های غیرمدیریتی 75

 30تعداد کل پست های سازمانی:  

 پست های سازمانی 

 نیروی انسانی 

 نوع استخدام

 رسمی پیمانی قراردادی سایر

— 9 00 00 

 نفر 70تعداد نیروی انسانی:  

 نسبت کارکنان رسمی و پیمانی به کل نیروها 

 مدرک تحصیلی 

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

— 7 09 7 3 — 

 سنوات خدمت  

سال 71باالی  سال 71تا  01  سال 01تا  01  سال01زیر    

— 00 00 5 



  وضعیت کارکنان اداره کل اوقاف و امور خی یه

   م د    ن

 

 میانگین سن مدیران

سال 7777  

 مدیران 

 نفر 9تعداد مدیران:  

 میانگین سنوات خدمت مدیران

سال 0977  

 متوسط سن مدیریت

سال 575  

 ایثارگران شاغل 

 جانباز — آزاده —

 رزمنده 5 فرزند و همسر شهید —

7 

درصد،   07همسر و فرزند جانباز کمتر از 

همسر و فرزند آزاده کمتر از  یک سال سابقه 

اسارت، همسر و فرزند رزمنده )حداقل شش 

 ماه( سابقه جبهه، خواهر و برادر شهید

0 
درصد وباالتر و  07همسر و فرزند جانباز 

همسر و فرزند آزاده دارای یکسال و  

 باالتر سابقه اسارت

 معلوالن شاغل 

 نفر 0تعداد معلوالن:  

 تعداد معلوالن مرد 0 تعداد معلوالن زن —

 نیروهای جذب شده و خارج شده 

 نفر 7تعداد نیروی انسانی خارج شده از دستگاه طی برنامه ششم توسعه:  

 نفر 7تعداد نیروی انسانی جذب شده طی برنامه ششم توسعه:  



 وضعیت کارکنان ش کت  هامی آب منطقه ای

     م د     ن

     ر  ی و  ی ا ی      ای   ی و ا

      ی ا   و  ا         ی   ی ا  

 

 تعداد پست های با تصدی 31

 تعداد پست های بالتصدی 90

 تعداد پست های مدیریتی —

 تعداد پست های غیرمدیریتی —

 050تعداد کل پست های سازمانی:  

 پست های سازمانی 

 نیروی انسانی 

 نوع استخدام

 رسمی پیمانی قراردادی سایر

70 77 05 77 

 نفر 075تعداد نیروی انسانی:  

 نسبت کارکنان رسمی و پیمانی به کل نیروها 

 مدرک تحصیلی 

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

— 75 55 7 09 01 

 سنوات خدمت  

سال 71باالی  سال 71تا  01  سال 01تا  01  سال01زیر    

7 03 97 77 



 وضعیت کارکنان ش کت  هامی آب منطقه ای

    م د    ن

 

 میانگین سن مدیران

سال 7079  

 مدیران 

 نفر 73تعداد مدیران:  

 میانگین سنوات خدمت مدیران

سال 0570  

 متوسط سن مدیریت

سال 073  

 ایثارگران شاغل 

 جانباز — آزاده 0

 رزمنده 9 فرزند و همسر شهید 0

5 

درصد،   07همسر و فرزند جانباز کمتر از 

همسر و فرزند آزاده کمتر از  یک سال سابقه 

اسارت، همسر و فرزند رزمنده )حداقل شش 

 ماه( سابقه جبهه، خواهر و برادر شهید

7 
درصد وباالتر و  07همسر و فرزند جانباز 

همسر و فرزند آزاده دارای یکسال و  

 باالتر سابقه اسارت

 معلوالن شاغل 

 نفر 0تعداد معلوالن:  

 تعداد معلوالن مرد 0 تعداد معلوالن زن —

 نیروهای جذب شده و خارج شده 

 نفر 00تعداد نیروی انسانی خارج شده از دستگاه طی برنامه ششم توسعه:  

 نفر 00تعداد نیروی انسانی جذب شده طی برنامه ششم توسعه:  



 وضعیت کارکنان اداره کل ا تا دارد

    م د     ن

      ی ا   و  ا         ی   ی ا  

     ر  ی و  ی ا ی      ای   ی و ا

 

 تعداد پست های با تصدی 03

 تعداد پست های بالتصدی 35

 تعداد پست های مدیریتی 07

 تعداد پست های غیرمدیریتی 91

 017تعداد کل پست های سازمانی:  

 پست های سازمانی 

 نیروی انسانی 

 نوع استخدام

 رسمی پیمانی قراردادی سایر

0 79 0 03 

 نفر 59تعداد نیروی انسانی:  

 نسبت کارکنان رسمی و پیمانی به کل نیروها 

 مدرک تحصیلی 

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

— 07 77 7 7 0 

 سنوات خدمت  

سال 71باالی  سال 71تا  01  سال 01تا  01  سال01زیر    

— 00 71 05 



 وضعیت کارکنان اداره کل ا تا دارد

    م د    ن

 

 میانگین سن مدیران

سال 7779  

 مدیران 

 نفر 09تعداد مدیران:  

 میانگین سنوات خدمت مدیران

سال 0577  

 متوسط سن مدیریت

سال 775  

 ایثارگران شاغل 

 جانباز 0 آزاده —

 رزمنده 0 فرزند و همسر شهید —

09 

درصد،   07همسر و فرزند جانباز کمتر از 

همسر و فرزند آزاده کمتر از  یک سال سابقه 

اسارت، همسر و فرزند رزمنده )حداقل شش 

 ماه( سابقه جبهه، خواهر و برادر شهید

9 
درصد وباالتر و  07همسر و فرزند جانباز 

همسر و فرزند آزاده دارای یکسال و  

 باالتر سابقه اسارت

 معلوالن شاغل 

 نفر —تعداد معلوالن:  

 تعداد معلوالن مرد — تعداد معلوالن زن —

 نیروهای جذب شده و خارج شده 

 نفر —تعداد نیروی انسانی خارج شده از دستگاه طی برنامه ششم توسعه:  

 نفر —تعداد نیروی انسانی جذب شده طی برنامه ششم توسعه:  



  وضعیت کارکنان اداره کل آمو ش فنی و ح فه ای

     م د     ن

      ی ا   و  ا         ی   ی ا  

     ر  ی و  ی ا ی      ای   ی و ا

 

 تعداد پست های با تصدی 055

 تعداد پست های بالتصدی 71

 تعداد پست های مدیریتی —

 تعداد پست های غیرمدیریتی —

 095تعداد کل پست های سازمانی:  

 پست های سازمانی 

 نیروی انسانی 

 نوع استخدام

 رسمی پیمانی قراردادی سایر

5 93 57 010 

 نفر 059تعداد نیروی انسانی:  

 نسبت کارکنان رسمی و پیمانی به کل نیروها 

 مدرک تحصیلی 

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

— 77 077 09 77 09 

 سنوات خدمت  

سال 71باالی  سال 71تا  01  سال 01تا  01  سال01زیر    

0 70 079 39 



  وضعیت کارکنان اداره کل آمو ش فنی و ح فه ای

    م د    ن

 

 میانگین سن مدیران

سال 7079  

 مدیران 

 نفر 09تعداد مدیران:  

 میانگین سنوات خدمت مدیران

سال 0773  

 متوسط سن مدیریت

سال 0  

 ایثارگران شاغل 

 جانباز 7 آزاده —

 رزمنده 09 فرزند و همسر شهید 0

77 

درصد،   07همسر و فرزند جانباز کمتر از 

همسر و فرزند آزاده کمتر از  یک سال سابقه 

اسارت، همسر و فرزند رزمنده )حداقل شش 

 ماه( سابقه جبهه، خواهر و برادر شهید

7 
درصد وباالتر و  07همسر و فرزند جانباز 

همسر و فرزند آزاده دارای یکسال و  

 باالتر سابقه اسارت

 معلوالن شاغل 

 نفر 0تعداد معلوالن:  

 تعداد معلوالن مرد 0 تعداد معلوالن زن —

 نیروهای جذب شده و خارج شده 

 نفر 03تعداد نیروی انسانی خارج شده از دستگاه طی برنامه ششم توسعه:  

 نفر 7تعداد نیروی انسانی جذب شده طی برنامه ششم توسعه:  



 وضعیت کارکنان  اداره کل ثبت ا ناد و امالک

     م د     ن

      ی ا   و  ا         ی   ی ا  

     ر  ی و  ی ا ی      ای   ی و ا

 

 تعداد پست های با تصدی 055

 تعداد پست های بالتصدی 71

 تعداد پست های مدیریتی 03

 تعداد پست های غیرمدیریتی 059

 095تعداد کل پست های سازمانی:  

 پست های سازمانی 

 نیروی انسانی 

 نوع استخدام

 رسمی پیمانی قراردادی سایر

03 5 90 009 

 نفر 077تعداد نیروی انسانی:  

 نسبت کارکنان رسمی و پیمانی به کل نیروها 

 مدرک تحصیلی 

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

— 71 075 07 03 7 

 سنوات خدمت  

سال 71باالی  سال 71تا  01  سال 01تا  01  سال01زیر    

7 77 99 93 



 وضعیت کارکنان  اداره کل ثبت ا ناد و امالک

    م د    ن

 

 میانگین سن مدیران

سال 7370  

 مدیران 

 نفر 09تعداد مدیران:  

 میانگین سنوات خدمت مدیران

سال 0077  

 متوسط سن مدیریت

سال 775  

 ایثارگران شاغل 

 جانباز 7 آزاده —

 رزمنده 01 فرزند و همسر شهید 0

0 

درصد،   07همسر و فرزند جانباز کمتر از 

همسر و فرزند آزاده کمتر از  یک سال سابقه 

اسارت، همسر و فرزند رزمنده )حداقل شش 

 ماه( سابقه جبهه، خواهر و برادر شهید

07 
درصد وباالتر و  07همسر و فرزند جانباز 

همسر و فرزند آزاده دارای یکسال و  

 باالتر سابقه اسارت

 معلوالن شاغل 

 نفر 7تعداد معلوالن:  

 تعداد معلوالن مرد 7 تعداد معلوالن زن —

 نیروهای جذب شده و خارج شده 

 نفر 03تعداد نیروی انسانی خارج شده از دستگاه طی برنامه ششم توسعه:  

 نفر 07تعداد نیروی انسانی جذب شده طی برنامه ششم توسعه:  



 وضعیت کارکنان ش کت شه ک  ای صنعتی

    م د    ن

     ر  ی و  ی ا ی      ای   ی و ا

      ی ا   و  ا         ی   ی ا  

 

 تعداد پست های با تصدی 000

 تعداد پست های بالتصدی 97

 تعداد پست های مدیریتی 07

 تعداد پست های غیرمدیریتی 090

 705تعداد کل پست های سازمانی:  

 پست های سازمانی 

 نیروی انسانی 

 نوع استخدام

 رسمی پیمانی قراردادی سایر

3 7 — 07 

 نفر 77تعداد نیروی انسانی:  

 نسبت کارکنان رسمی و پیمانی به کل نیروها 

 مدرک تحصیلی 

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

— 9 07 0 7 — 

 سنوات خدمت 

سال 71باالی  سال 71تا  01  سال 01تا  01  سال01زیر    

— 7 01 00 



 وضعیت کارکنان ش کت شه ک  ای صنعتی

    م د    ن

 

 میانگین سن مدیران

سال 7079  

 مدیران 

 نفر 07تعداد مدیران:  

 میانگین سنوات خدمت مدیران

سال 0570  

 متوسط سن مدیریت

سال 777  

 ایثارگران شاغل 

 جانباز — آزاده —

 رزمنده 0 فرزند و همسر شهید —

0 

درصد،   07همسر و فرزند جانباز کمتر از 

همسر و فرزند آزاده کمتر از  یک سال سابقه 

اسارت، همسر و فرزند رزمنده )حداقل شش 

 ماه( سابقه جبهه، خواهر و برادر شهید

— 
درصد وباالتر و  07همسر و فرزند جانباز 

همسر و فرزند آزاده دارای یکسال و  

 باالتر سابقه اسارت

 معلوالن شاغل 

 نفر —تعداد معلوالن:  

 تعداد معلوالن مرد — تعداد معلوالن زن —

 نیروهای جذب شده و خارج شده 

 نفر 7تعداد نیروی انسانی خارج شده از دستگاه طی برنامه ششم توسعه:  

 نفر 7تعداد نیروی انسانی جذب شده طی برنامه ششم توسعه:  



  ا تان  وشه   ای ف ودگاه وضعیت کارکنان اداره کل

     م د    ن

      ی ا   و  ا         ی   ی ا  

     ر  ی و  ی ا ی      ای   ی و ا

 

 تعداد پست های با تصدی 59

 تعداد پست های بالتصدی 30

 تعداد پست های مدیریتی 03

 تعداد پست های غیرمدیریتی 007

 071تعداد کل پست های سازمانی:  

 پست های سازمانی 

 نیروی انسانی 

 نوع استخدام

 رسمی پیمانی قراردادی سایر

09 77 00 77 

 نفر 079تعداد نیروی انسانی:  

 نسبت کارکنان رسمی و پیمانی به کل نیروها 

 مدرک تحصیلی 

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

— 07 55 09 07 3 

 سنوات خدمت  

سال 71باالی  سال 71تا  01  سال 01تا  01  سال01زیر    

0 07 53 77 



  ا تان  وشه   ای ف ودگاه وضعیت کارکنان اداره کل

    م د    ن

 

 میانگین سن مدیران

سال 7770  

 مدیران 

 نفر 05تعداد مدیران:  

 میانگین سنوات خدمت مدیران

سال 01  

 متوسط سن مدیریت

سال 779  

 ایثارگران شاغل 

 جانباز 0 آزاده 0

 رزمنده 7 فرزند و همسر شهید 3

07 

درصد،   07همسر و فرزند جانباز کمتر از 

همسر و فرزند آزاده کمتر از  یک سال سابقه 

اسارت، همسر و فرزند رزمنده )حداقل شش 

 ماه( سابقه جبهه، خواهر و برادر شهید

9 
درصد وباالتر و  07همسر و فرزند جانباز 

همسر و فرزند آزاده دارای یکسال و  

 باالتر سابقه اسارت

 معلوالن شاغل 

 نفر —تعداد معلوالن:  

 تعداد معلوالن مرد — تعداد معلوالن زن —

 نیروهای جذب شده و خارج شده 

 نفر 03تعداد نیروی انسانی خارج شده از دستگاه طی برنامه ششم توسعه:  

 نفر 7تعداد نیروی انسانی جذب شده طی برنامه ششم توسعه:  



 وضعیت کارکنان اداره کل ار باطات و فناوری اطالعات

     ر  ی و  ی ا ی      ای   ی و ا

   م د    ن

      ی ا   و  ا         ی   ی ا  

 

 تعداد پست های با تصدی 7

 تعداد پست های بالتصدی 05

 تعداد پست های مدیریتی 7

 تعداد پست های غیرمدیریتی 05

 01تعداد کل پست های سازمانی:  

 پست های سازمانی 

 نیروی انسانی 

 نوع استخدام

 رسمی پیمانی قراردادی سایر

0 7 — 0 

 نفر 5تعداد نیروی انسانی:  

 نسبت کارکنان رسمی و پیمانی به کل نیروها 

 مدرک تحصیلی 

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

— 0 7 — 0 — 

 سنوات خدمت  

سال 71باالی  سال 71تا  01  سال 01تا  01  سال01زیر    

— — 0 7 

https://boushehr.ict.gov.ir/


 وضعیت کارکنان اداره کل ار باطات و فناوری اطالعات

   م د    ن

 

 میانگین سن مدیران

سال 7570  

 مدیران 

 نفر 0تعداد مدیران:  

 میانگین سنوات خدمت مدیران

سال 01  

 متوسط سن مدیریت

سال 9  

 ایثارگران شاغل 

 جانباز — آزاده —

 رزمنده — فرزند و همسر شهید —

— 

درصد،   07همسر و فرزند جانباز کمتر از 

همسر و فرزند آزاده کمتر از  یک سال سابقه 

اسارت، همسر و فرزند رزمنده )حداقل شش 

 ماه( سابقه جبهه، خواهر و برادر شهید

— 
درصد وباالتر و  07همسر و فرزند جانباز 

همسر و فرزند آزاده دارای یکسال و  

 باالتر سابقه اسارت

 معلوالن شاغل 

 نفر —تعداد معلوالن:  

 تعداد معلوالن مرد — تعداد معلوالن زن —

 نیروهای جذب شده و خارج شده 

 نفر —تعداد نیروی انسانی خارج شده از دستگاه طی برنامه ششم توسعه:  

 نفر —تعداد نیروی انسانی جذب شده طی برنامه ششم توسعه:  

https://boushehr.ict.gov.ir/


 وضعیت کارکنان  ا مان حج و  یارت

    م د    ن

       ی ا   و  ا        ی   ی ا  

     ر  ی و  ی ا ی      ای   ی و ا

 

 تعداد پست های با تصدی 7

 تعداد پست های بالتصدی 0

 تعداد پست های مدیریتی 0

 تعداد پست های غیرمدیریتی 7

 5تعداد کل پست های سازمانی:  

 پست های سازمانی 

 نیروی انسانی 

 نوع استخدام

 رسمی پیمانی قراردادی سایر

— 7 7 7 

 نفر 01تعداد نیروی انسانی:  

 نسبت کارکنان رسمی و پیمانی به کل نیروها 

 مدرک تحصیلی 

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

— 7 5 — — — 

 سنوات خدمت  

سال 71باالی  سال 71تا  01  سال 01تا  01  سال01زیر    

0 0 3 — 



 وضعیت کارکنان  ا مان حج و  یارت

   م د    ن

 

 میانگین سن مدیران

سال 79  

 مدیران 

 نفر 0تعداد مدیران:  

 میانگین سنوات خدمت مدیران

سال 09  

 متوسط سن مدیریت

سال 577  

 ایثارگران شاغل 

 جانباز 0 آزاده —

 رزمنده 0 فرزند و همسر شهید —

0 

درصد،   07همسر و فرزند جانباز کمتر از 

همسر و فرزند آزاده کمتر از  یک سال سابقه 

اسارت، همسر و فرزند رزمنده )حداقل شش 

 ماه( سابقه جبهه، خواهر و برادر شهید

— 
درصد وباالتر و  07همسر و فرزند جانباز 

همسر و فرزند آزاده دارای یکسال و  

 باالتر سابقه اسارت

 معلوالن شاغل 

 نفر —تعداد معلوالن:  

 تعداد معلوالن مرد — تعداد معلوالن زن —

 نیروهای جذب شده و خارج شده 

 نفر —تعداد نیروی انسانی خارج شده از دستگاه طی برنامه ششم توسعه:  

 نفر —تعداد نیروی انسانی جذب شده طی برنامه ششم توسعه:  



 وضعیت کارکنان اداره کل  ا ر ی

    م د    ن

     ر  ی و  ی ا ی      ای   ی و ا

      ی ا   و  ا         ی   ی ا  

 

 تعداد پست های با تصدی 09

 تعداد پست های بالتصدی 75

 تعداد پست های مدیریتی —

 تعداد پست های غیرمدیریتی —

 37تعداد کل پست های سازمانی:  

 پست های سازمانی 

 نیروی انسانی 

 نوع استخدام

 رسمی پیمانی قراردادی سایر

79 7 01 3 

 نفر 31تعداد نیروی انسانی:  

 نسبت کارکنان رسمی و پیمانی به کل نیروها 

 مدرک تحصیلی 

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

0 09 70 9 — — 

 سنوات خدمت  

سال 71باالی  سال 71تا  01  سال 01تا  01  سال01زیر    

0 7 01 77 

https://www.irna.ir/tag/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87+%DA%A9%D9%84+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1


 وضعیت کارکنان اداره کل  ا ر ی

   م د    ن

 

 میانگین سن مدیران

سال 7079  

 مدیران 

 نفر 9تعداد مدیران:  

 میانگین سنوات خدمت مدیران

سال 07  

 متوسط سن مدیریت

سال 770  

 ایثارگران شاغل 

 جانباز — آزاده —

 رزمنده 0 فرزند و همسر شهید —

7 

درصد،   07همسر و فرزند جانباز کمتر از 

همسر و فرزند آزاده کمتر از  یک سال سابقه 

اسارت، همسر و فرزند رزمنده )حداقل شش 

 ماه( سابقه جبهه، خواهر و برادر شهید

— 
درصد وباالتر و  07همسر و فرزند جانباز 

همسر و فرزند آزاده دارای یکسال و  

 باالتر سابقه اسارت

 معلوالن شاغل 

 نفر —تعداد معلوالن:  

 تعداد معلوالن مرد — تعداد معلوالن زن —

 نیروهای جذب شده و خارج شده 

 نفر —تعداد نیروی انسانی خارج شده از دستگاه طی برنامه ششم توسعه:  

 نفر —تعداد نیروی انسانی جذب شده طی برنامه ششم توسعه:  

https://www.irna.ir/tag/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87+%DA%A9%D9%84+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1


 وضعیت کارکنان ش کت ع  ان شه  جدید عا یشه 

    م د     ن

     ر  ی و  ی ا ی      ای   ی و ا

      ی ا   و  ا         ی   ی ا  

 

 تعداد پست های با تصدی 75

 تعداد پست های بالتصدی 07

 تعداد پست های مدیریتی 07

 تعداد پست های غیرمدیریتی 75

 70تعداد کل پست های سازمانی:  

 پست های سازمانی 

 نیروی انسانی 

 نوع استخدام

 رسمی پیمانی قراردادی سایر

01 79 9 9 

 نفر 37تعداد نیروی انسانی:  

 نسبت کارکنان رسمی و پیمانی به کل نیروها 

 مدرک تحصیلی 

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

— 01 07 5 00 07 

 سنوات خدمت  

سال 71باالی  سال 71تا  01  سال 01تا  01  سال01زیر    

5 07 79 07 

https://aalishahr.ntdc.ir/


 وضعیت کارکنان ش کت ع  ان شه  جدید عا یشه 

    م د    ن

 

 میانگین سن مدیران

سال 73  

 مدیران 

 نفر 00تعداد مدیران:  

 میانگین سنوات خدمت مدیران

سال 0079  

 متوسط سن مدیریت

سال 779  

 ایثارگران شاغل 

 جانباز 0 آزاده —

 رزمنده 3 فرزند و همسر شهید 0

7 

درصد،   07همسر و فرزند جانباز کمتر از 

همسر و فرزند آزاده کمتر از  یک سال سابقه 

اسارت، همسر و فرزند رزمنده )حداقل شش 

 ماه( سابقه جبهه، خواهر و برادر شهید

— 
درصد وباالتر و  07همسر و فرزند جانباز 

همسر و فرزند آزاده دارای یکسال و  

 باالتر سابقه اسارت

 معلوالن شاغل 

 نفر —تعداد معلوالن:  

 تعداد معلوالن مرد — تعداد معلوالن زن —

 نیروهای جذب شده و خارج شده 

 نفر 07تعداد نیروی انسانی خارج شده از دستگاه طی برنامه ششم توسعه:  

 نفر 0تعداد نیروی انسانی جذب شده طی برنامه ششم توسعه:  

https://aalishahr.ntdc.ir/


 وضعیت کارکنان اداره کل ور ش و جوا ان

      ی ا   و  ا         ی   ی ا  

     ر  ی و  ی ا ی      ای   ی و ا

     م د     ن

 

 تعداد پست های با تصدی 000

 تعداد پست های بالتصدی 37

 تعداد پست های مدیریتی 07

 تعداد پست های غیرمدیریتی 050

 095تعداد کل پست های سازمانی:  

 پست های سازمانی 

 نیروی انسانی 

 نوع استخدام

 رسمی پیمانی قراردادی سایر

79 7 70 51 

 نفر 077تعداد نیروی انسانی:  

 نسبت کارکنان رسمی و پیمانی به کل نیروها 

 مدرک تحصیلی 

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

— 71 30 00 07 09 

 سنوات خدمت  

سال 71باالی  سال 71تا  01  سال 01تا  01  سال01زیر    

5 03 57 79 



 وضعیت کارکنان اداره کل ور ش و جوا ان

    م د    ن

 

 میانگین سن مدیران

سال 7779  

 مدیران 

 نفر 70تعداد مدیران:  

 میانگین سنوات خدمت مدیران

سال 0575  

 متوسط سن مدیریت

سال 779  

 ایثارگران شاغل 

 جانباز 7 آزاده —

 رزمنده 07 فرزند و همسر شهید 7

7 

درصد،   07همسر و فرزند جانباز کمتر از 

همسر و فرزند آزاده کمتر از  یک سال سابقه 

اسارت، همسر و فرزند رزمنده )حداقل شش 

 ماه( سابقه جبهه، خواهر و برادر شهید

5 
درصد وباالتر و  07همسر و فرزند جانباز 

همسر و فرزند آزاده دارای یکسال و  

 باالتر سابقه اسارت

 معلوالن شاغل 

 نفر —تعداد معلوالن:  

 تعداد معلوالن مرد — تعداد معلوالن زن —

 نیروهای جذب شده و خارج شده 

 نفر —تعداد نیروی انسانی خارج شده از دستگاه طی برنامه ششم توسعه:  

 نفر —تعداد نیروی انسانی جذب شده طی برنامه ششم توسعه:  



 وضعیت کارکنان اداره کل آمو ش و   ورش

      م د       ن

     ر  ی و  ی ا ی     ای   ی و ا

      ی ا   و  ا         ی   ی ا  

 

 تعداد پست های با تصدی 300

 تعداد پست های بالتصدی 097

 تعداد پست های مدیریتی 071

 تعداد پست های غیرمدیریتی 337

 917تعداد کل پست های سازمانی:  

 پست های سازمانی 

 نیروی انسانی 

 نوع استخدام

 رسمی پیمانی قراردادی سایر

0109 9 0799 01701 

 نفر 07075تعداد نیروی انسانی:  

 نسبت کارکنان رسمی و پیمانی به کل نیروها 

 مدرک تحصیلی 

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

07 0199 9100 0557 707 75 

 سنوات خدمت  

سال 71باالی  سال 71تا  01  سال 01تا  01  سال01زیر    

010 7770 7579 7937 



 وضعیت کارکنان اداره کل آمو ش و   ورش

     م د     ن

 

 میانگین سن مدیران

سال 7779  

 مدیران 

 نفر 077تعداد مدیران:  

 میانگین سنوات خدمت مدیران

سال 0777  

 متوسط سن مدیریت

سال 775  

 ایثارگران شاغل 

 جانباز 071 آزاده 0

 رزمنده 909 فرزند و همسر شهید —

— 

درصد،   07همسر و فرزند جانباز کمتر از 

همسر و فرزند آزاده کمتر از  یک سال سابقه 

اسارت، همسر و فرزند رزمنده )حداقل شش 

 ماه( سابقه جبهه، خواهر و برادر شهید

— 
درصد وباالتر و  07همسر و فرزند جانباز 

همسر و فرزند آزاده دارای یکسال و  

 باالتر سابقه اسارت

 معلوالن شاغل 

 نفر —تعداد معلوالن:  

 تعداد معلوالن مرد — تعداد معلوالن زن —

 نیروهای جذب شده و خارج شده 

 نفر —تعداد نیروی انسانی خارج شده از دستگاه طی برنامه ششم توسعه:  

 نفر —تعداد نیروی انسانی جذب شده طی برنامه ششم توسعه:  



 وضعیت کارکنان دا شگاه خلیج فارس

      ی ا   و  ا         ی   ی ا  

     ر  ی و  ی ا ی      ای   ی و ا

     م د      ن

 

 تعداد پست های با تصدی 775

 تعداد پست های بالتصدی 757

 تعداد پست های مدیریتی 90

 تعداد پست های غیرمدیریتی 309

 919تعداد کل پست های سازمانی:  

 پست های سازمانی 

 نیروی انسانی 

 نوع استخدام

 رسمی پیمانی قراردادی سایر

7 075 97 057 

 نفر 799تعداد نیروی انسانی:  

 نسبت کارکنان رسمی و پیمانی به کل نیروها 

 مدرک تحصیلی 

 زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری

077 91 079 77 70 70 

 سنوات خدمت  

سال 71باالی  سال 71تا  01  سال 01تا  01  سال01زیر    

0 007 010 030 



 وضعیت کارکنان دا شگاه خلیج فارس

    م د     ن

  

 میانگین سن مدیران

سال 7577   

 مدیران 

 نفر 59تعداد مدیران:  

 میانگین سنوات خدمت مدیران

سال 0975  

 متوسط سن مدیریت

سال 777  

 ایثارگران شاغل 

 جانباز 7 آزاده —

 رزمنده 07 فرزند و همسر شهید 9

0 

درصد،   07همسر و فرزند جانباز کمتر از 

همسر و فرزند آزاده کمتر از  یک سال سابقه 

اسارت، همسر و فرزند رزمنده )حداقل شش 

 ماه( سابقه جبهه، خواهر و برادر شهید

— 
درصد وباالتر و  07همسر و فرزند جانباز 

همسر و فرزند آزاده دارای یکسال و  

 باالتر سابقه اسارت

 معلوالن شاغل 

 نفر —تعداد معلوالن:  

 تعداد معلوالن مرد — تعداد معلوالن زن —

 نیروهای جذب شده و خارج شده 

 نفر 07تعداد نیروی انسانی خارج شده از دستگاه طی برنامه ششم توسعه:  

 نفر 33تعداد نیروی انسانی جذب شده طی برنامه ششم توسعه:  


