
۱ 

  

  

  

  

  

  

  

  استخدامي آزمون  راهنماي  دفترچه

  شهريار (ره)  خميني امام  بيمارستان

  

  

  

  

  

  

    



 

۲ 

  صفحه   شماره    مطالب  فهرست

 ٣  ....................................................................................................................................................................................مقدمه 

  ٤  ...............................................................................................................................................................    فيتعار ل:او بخش
  ٦  ................................................................................................................  استخدام  اختصاصي   و  عمومي  شرايط دوم: بخش

  ٦  ....................................................................................................................................................................  داوطلبان   عمومي شرايط .١  
  ٧  ...............................................................................................................................................................  وطلبان دا  اختصاصي شرايط .٢  

  ١٠  .......................................................................................................................................................  آزمون  مواد سوم: بخش
 ١٠  ......................................................................................................................................................................  ي عموم  آزمون  مواد الف)  
  ١٠  ......................................................................................................................................................................  تخصصي  آزمون مواد  ب)  

  ١١  .......................................................................................................................  قانوني  هايسهميه و امتيازات چهارم: بخش
  ١١  ..........................................................................................................................................................................  ايثارگران  سهميه الف)  
  ١٢  ..............................................................................................................................................................................  معلولين  سهميه  ب)  
  ١٢  .................................................................................................................................................................................  ها ساير سهميه پ)  
  ١٢  ............................................................................................................................................................................................  ت) امتيازات   

  ١٤  ..............................................................................................................................................  نام ثبت  مراحل  : پنجم  بخش
  ١٤  ...................................................................................................................................................................  آزمون  شرايط  مطالعه الف)  
  ١٤  ..................................................................................................................................................  مدارك از  شده اسكن فايل  تهيه ب)  
 ١٤  ....................................................................................................................................................................................  وجه پرداخت  ج)  
  ١٥  ........................................................................................................................................................................  نام ثبت فرآيند  شروع د)  
  ١٦  ...............................................................................................................................................................................  اطالعات  ويرايش ه)  
 ١٦  ..................................................................................................  آزمون در  شركت  كارت  دريافت  نحوه و آزمون  برگزاري زمان و)  

  ١٧  ..........................................................................................................  نتيجه اعالم و داوطلبان پذيرش  نحوه ششم: بخش
  ١٧  ........................................................................................................................................................................................  شغلي  مصاحبه  

 ١٩  ............................................................................................................................  كلي هايتوصيه  و تذكرات بخش هفتم : 

  ٢١  ...................................................................................................................................  مشاغل  احراز شرايط : هشتم بخش
  ٢٣  ......................................................................................................................................  تخصصي آزمون مواد  : نهم بخش
  ٢٦  ..............................................................................................................................................  ها شغل فهرست : دهم  بخش

  ضمائم دفترچه راهنما : 
  ٢٧  ...........................................................................................................................................  فرم استشهاد محل سكونت  -
  ٢٨  ..................................................................................................  مشمولين امتياز ويژه كرونافرم تاييد سوابق خدمتي   -

  

    



 

۳ 

  تعا  سمهبا

 مقدمه 

  مارستان یب  یروهای ن  نیتام  ی برا  ددار  نظر   در  ران ی ا  یدرمان  یبهداشت  خدمات  و  یپزشكعلوم  دانشگاه

  ی ادار   سازمان  ۳/۱۰/۱۳۹۹  مورخ  ۳۸۱۲۴۹  شماره  یاستخدام  مجوز   محل   از  اری شهر   (ره)ی ن ی خم  امام   االحداث دی جد 

  ی علم  اتیه  ریغ   کارکنان  یاستخدام  ، یر ادا   نامه   ن یآئ  ۳۳  ماده  استناد   به   را   ط یشرا   واجد  افراد   كشور،  یاستخدام

 آموزش  و  درمان   بهداشت،   وزارت  به   وابسته   یدرمان  یبهداشت  خدمات  و  یپزشک  علوم  یها  دانشگاه/دانشکده

 قیطر   از   ۱۳۹۷  سال   امنا  اتیه  دوم  دور  مصوب  یاستخدام  یها  آزمون  یبرگزار   ییاجرا  دستورالعمل  و  یپزشک

  و   طیشرا  با  یمانیپ  صورت  به  )یاستخدام  مصاحبه  مورد  حسب  (و  یتخصص  و  یعموم یهاطهیح  در  یكتب  آزمون

  .ندینما   استخدام لیذ   ضوابط

  

    



 

۴ 

    فیتعار  :لاو بخش

  است:  ریز  شرح به دفترچه ن یا  در رفته بکار اصطالحات از یبرخ میمفاه

 تابعه  موسسات  ر یسا  و  یدرمان  یبهداشت  خدمات  و  یپزشک  علوم  یها  دانشکده  ای   هادانشگاه  به  : موسسه   . ۱

  به  نسبت  خود  یآت  یهابرنامه  و  اهداف   به  توجه  با  كه  شودیم  اطالق  یپزشک  آموزش  و  درمان  بهداشت  وزارت

  استخدام  به   اقدام   تابعه،   یواحدها  ریسا   و  ها مارستانیب  و  یدرمان   مراکز  ، یبهداشت  مراکز   یانسان  ی روین  یازهاین  رفع

  ها) محل شغل فهرست  جدول  (مطابق .ندینمای م

  یهاشرکت  ،یردولتیغ  یعموم  ینهادها   ای  مؤسسات  ،یدولت  مؤسسات  ها،وزارتخانه  هیکل  : یی اجرا   دستگاه   . ۲

  نفت   یمل   شرکت  لیقب  از  است  نام  حیتصر   ای  و  ذکر   مستلزم  هاآن  بر   قانون  شمول   که  ییهادستگاه  هیکل  و  یولتد

  ی دستگاهها  هی (کل  ،یدولت  یهامهیب  و  هابانک  ،یمرکز   بانک  ران،ی ا  عیصنا   ینوساز   و   گسترش  سازمان  ران،یا

  .شوندیم دهینام ییاجرا  دستگاه )یکشور  خدمات تیر یمد قانون  )۵( ماده موضوع

 ات یه  مصوب  یعلم  اتیه  ر ی غ  کارکنان  یاستخدام  یادار   نامه  نآ  منظور،  : ی استخدام   ی ادار   نامه ن  آ   . ۳

 احکام   قانون کی  ماده استناد به  که  باشد یم کشور یدرمان  یبهداشت خدمات و یپزشک علوم  یها دانشگاه امناء

  .است  دهیگرد نی تدو کشور  توسعه یدائم

  علوم  ی هادانشگاه از  یکی  در یقانون  صورت به  که شودیم  اطالق  یشخص به :ن ی مع   کار  یقرارداد   داوطلب   . ۴

  نیمع  کار  انجام   قرارداد   قالب  در  یپزشک   وآموزش  درمان   بهداشت،  وزارت  تابعه  موسسات  ریسا   ا ی  کشور   یپزشک

  کشور)   یپزشک  علوم  یها  دانشگاه  یعلم  اتیه  ر ی غ  کارکنان  یاستخدام   یادار   نامه  نآ  ۳۱  ماده  ۵  تبصره  (موضوع

    باشد. داشته اشتغال 

  قرارداد  قیطر   از  و   نامه  نآ  ۳۱  ماده  ۶  تبصره  مفاد  براساس  که  یفرد  خانواده:   پزشک   ی قرارداد   داوطلب   . ۵

  باشد. یم دانشگاه/دانشکده تابعه بهداشت  مراکز در فه یوظ انجام حال  در  خانواده پزشک طرح

  ی هادانشگاه  از  یکی  در  یقانون  صورت  به  که  شودیم  اطالق  یشخص  به  : ی کارگر   مشاغل   قرارداد   اوطلب د  . ۶

 مشاغل   قرارداد  قالب  در  یپزشک  آموزش   و  درمان  بهداشت،  وزارت  تابعه  موسسات  ر ی سا  ای  کشور  یپزشک  علوم

    باشد. داشته اشتغال  مذکور) نامه نآ  ۳۲ ماده (موضوع یکارگر 

  روین   نیتام  یهاشرکت  از  یکی   قیطر   از   یقانون  صورت  به  که  شودیم  اطالق  یشخص  به  : ی شرکت   داوطلب   . ۷

 ی پزشک  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  تابعه  موسسات  ریسا  ای   کشور  یپزشک  علوم  یهادانشگاه  قرارداد  طرف

   باشد. داشته شتغالا مذکور)  نامه  نآ ۲۲ ماده تبصره  (موضوع یخصوص  بخش  از خدمت دیخر  صورت به

  هستند:  ر ی ز  موارد شامل  ثارگرانیا : ثارگر ی ا  داوطلب   . ۸

  شامل:  درصد )۲۵( پنج و ستی ب هی سهم ثارگرانیا )الف 

  جانبازان  -

  آزادگان  -

  شهدا   فرزندان و  همسر  -

   باالتر  و درصد پنج و ستیب جانبازان فرزندان  و همسر  -

  اسارت سال  کی  ی باال و سال  کی  یدارا آزادگان  ندانفرز  و  همسر  -

  دیشه  برادر   و خواهر  مادر، پدر، -

  شامل: درصد )۵(  پنج هی سهم ثارگرانیا )ب 

  ها جبهه در داوطلبانه حضور ماه شش حداقل سابقه  با رزمندگان -

  ها جبهه در داوطلبانه حضور ماه شش حداقل سابقه  با رزمندگان  فرزندان و  همسر  -

   درصد پنج و ستیب  ر یز  ازانجانب فرزندان  -

  اسارت سال  کی   از کمتر  آزادگان فرزندان  -

  



 

۵ 

    از: عبارتند  ها جبهه در داوطلبانه  حضور مدت دتأ مراجع : تذکر 

  خود  متبوع رزمندگان مورد در  مسلح یروها ین  یهارده از  کی هر  یانسان یروین معاونت .۱

 و  ان یج ی بس   مورد  در  یاسالم  انقالب  پاسداران   سپاه  مستضعفان  جیبس   سازمان  ی انسان  ی روین  معاونت  .۲

  و   توسعه  معاونت  شغل  فاقد  افراد  و  آزاد  صنوف  و  مشاغل  صاحبان  و  دولت  نیمستخدم  از  اعم  یمردم  یروهاین

  جهادگران. مورد  در یکشاورز   جهاد وزارت یانسان منابع

  از استفاده  مشمول  یستی بهز  سازمان  از  نامه یمعرف ارائه  با  که شود یم اطالق یمعلول به معلول:   داوطلب   . ۹

  باشد. یم معلوالن  حقوق از تیحما قانون یاستخدام ه یسهم درصد ۳

  نیمعلول   هیسهم  و  ثارگرانیا  هی سهم  مشمول   نام،  ثبت  زمان  در   كه شودی م  اطالق  یشخص  به  آزاد:   داوطلب   . ۱۰

  نباشد.

    



 

۶ 

  استخدام اختصاصی و عمومی شرایط دوم: بخش

  داوطلبان عمومی شرایط  .۱

  ایران  تابعیت داشتن .۱-۱

  ایران  اسالمی جمهوری  اساسی قانون در شده شناخته ادیان  از یکی یا اسالم  مبین دین به اعتقاد .۱-۲

  ایران  اسالمی  جمهوری اساسی قانون به التزام .۱-۳

  آقایان  برای قانونی معافیت یا ضرورت دوره خدمت انجام .۱-۴

  پروژه  که  نخبگان  ملی   بنیاد  تخصصی  وظیفه  نظام  خدمت  تسهیالت  مشمول   برتر   آموختگان  دانش  تبصره: 

د  مورد  خدمت  جایگزین  تحقیقاتی   دوره   و  نموده  شروع  را  مسلح  نیروهای  برتر   استعدادهای   و  نخبگان  مرکز  تا

 نمایند.   نام   ثبت  آزمون  در  خدمت  پایان  کارت  صدور  از  قبل  توانند  می  باشند،  کرده  طی  را  خود  نظامی  آموزش

  ارائه   به  موظف  آزمون  گزاریبر   از  پس  یکسال   تا  حداکثر   آزمون  در  شدن  پذیرفته  صورت  در  افراد  از   دسته  این

 استخدامی  فرایند  ادامه   مقرر،   زمان  در  مربوطه   گواهی   ارائه  عدم  درصورت  باشند.  می  خود   خدمت  پایان   گواهی

  شود.می تلقی یکن لم کان  آنها کارگیری  به  و استخدام نهایی قبولی صورت در حتی  و گردیده متوقف آنها

  شورای  تشخیص  شوند(بهمی   استخدام  که  کاری  انجام  برای   اییتوان  و  روانی  و  جسمانی  سالمت  داشتن  .۱-۵

  .)دانشگاه  پزشکی کمیسیون  یا کار طب

  مخدر  مواد و دخانیات به اعتیاد عدم .۱-۶

 موثر جزایی محکومیت سابقه نداشتن .۱-۷

 صالح.ذی و قضایی مراجع آراء توسط  اجرایی هایدستگاه در استخدام ممنوعیت هرگونه وجود عدم .۱-۸

  باشند.   اجرایی  هایدستگاه  بازنشسته  همچنین  و  خدمت بازخرید  نیروهای  جزء   نباید  استخدام  داوطلبان  .۱-۹

  معتبر، یعال   آموزش مؤسسات و هادانشگاه از یدانشگاه یلیتحص  مدرك بودن دارا .۱-۱۰

  

  :عمومی  شرایط   خصوص   در   مهم   تذكرات 

   از: عبارتند نیستند استخدامی  آزمون این در شرکت به مجاز که   افرادی
 اجرایی دستگاههای خدمت دی بازخر  و بازنشسته  افراد -

 بهداشت وزارت تابعه واحدهای  توسط شدگان  اخراج یا و خدمت از  دائم شدگان انفصال  -

  باشند. شده  منع یدولت خدمات از صالح،ی ذ  و یقضائ مراجع آراء موجب به كه  ییافراد -

   دارند. اجرایی دستگاههای یا و موسسات سایر  به کار   انجام تعهد که  افرادی -

 شده. آگهی تحصیلی رشته در معادل  تحصیلی مدارک دارندگان -

  احراز   شرایط  با  غیرمرتبط  یا  مرتبط  باالتر   تحصیلی  مقطع  دارای  استخدام  بدو  در  داوطلب  کهصورتی  در  نکته: 

 عدم  بر   مبنی  محضری  نامهتعهد  ارائه  به  ملزم  باشد،  آگهی  در  مندرج  تحصیلی  مدرک  و  مشاغل  بندیطبقه   طرح

    بود. خواهد استخدامی حکم صدور از  پس مربوطه تحصیلی مدرک اعمال درخواست



 

۷ 

  وطلباندا اختصاصی شرایط  .۲

 طلبان: داو   سنی   شرایط  )الف 

  دارندگان  برای   )۲۲/۱۰/۱۳۸۱  تا  ۲۲/۱۰/۱۳۶۱  از   شدگان   (متولد  تمام  سال  ۴۰  حداکثر  و  سال  ۲۰  حداقل  داشتن 

 مدارک   دارندگان  برای  تمام  سال   ۴۵  حداکثر   داشتن  و  ارشد  کارشناسی  و  کارشناسی  کاردانی،  تحصیلی  مدرک

 نام. ثبت روز اولین  تا بعد) به ۲۲/۱۰/۱۳۵۶  از شدگان  (متولد باالتر و دکتری تحصیلی

  شد:  خواهد  اضافه مقرر سن حداكثر  به معتبر، یهایدتأ ارائه شرط  به  لیذ  موارد تبصره: 

  از  باالتر،   و   اسارت  سال   یک  آزادگان   فرزندان  و  جانبازان   فرزندان  شهدا،  فرزندان  آزادگان،   جانبازان،  -

   باشند می معاف سن حداکثر  شرط

  سال پنج میزان  به شهید خواهر  و برادر و همسر  و مادر و پدر -

  همچنین  و  جبهه  در  حضور  میزان  به  اند  نموده خدمت  داوطلبانه  طور  به  ها  جبهه  در  که  داوطلبانی  -

 ها  جبهه در مجروحیت اثر  در داوطلب گانرزمند پزشکی استراحت یا و  شدن بستری زمان مدت

    سال   ۵ میزان به  حداکثر  دولتی وقت تمام کارمندان خدمت سابقه -

  آموزش   و  درمان  بهداشت،  وزارت  تابعه  موسسات  در  شاغل  قراردادی  داوطلبان  قراردادی  سنوات  -

  سال  ۱۵  میزان  به  حداکثر   کارگری)  مشاغل  قرارداد  و  خانواده  پزشک  و  معین  قراردادکار  از  (اعم  پزشکی

    قبول). قابل بیمه سابقه (طبق

  پیمانکاری   هایشرکت  طریق  از  و  غیرمستقیم  صورت  به  که  شاغل  شرکتی  داوطلبان  شرکتی  سنوات  -

  ۱۵  میزان   به   حداکثر  دارند،  اشتغال  خدمت  به  ،   بهداشت  وزارت  تابعه  موسسات  با  قرارداد   طرف

  قبول)  قابل بیمه سابقه سال(طبق

  از  (اعم   وقت  تمام  قرارداد  صورت   به  گذشته  سالهای  در   که   داوطلبانی  شرکتی  یا   قراردادی   سنوات  -

  یا   و  بهداشت  وزارت  تابعه  موسسات  در  کارگری)  مشاغل  قرارداد  و  خانواده  پزشک  و  معین  قراردادکار

  همکاری   قطع  موسسه   با   و  اندداشته  اشتغال   خدمت   به  آنها   قرارداد  طرف  پیمانکاری  هایشرکت

  قبول)  قابل بیمه سابقه (طبق سال  ۵  میزان به حداکثر  اندنموده

  هایدستورالعمل براساس و بوده شاغل قراردادی یا شرکتی حاالت از یکی  در افراد صورتیکه در نکته:

  از  حداکثر   توانندمی  مستمر)،  بصورت  اند(اشتغال شده  وضع  تبدیل  دیگری  اشتغال   حالت  به  مربوطه

  گردند.  بهرمند سن ارفاق سال  ۱۵

 را   طرح)  تمدید  قالب  در  یا  و  اختیاری  یا  موظف(اجباری  انسانی  نیروی  خدمت  طرح  که  داوطلبانی  -

   فوق. خدمت انجام  میزان به اند، داده  انجام پیراپزشکان  و پزشکان خدمت قانون استناد به

 مجلس   ۱۹/۸/۱۴۰۰  مصوب  جمعیت  جوانی  و  خانواده  از  حمایت  قانون  ۱۵  ماده  الف  بند  استناد  به  -

  محدودیت  سقف  به  سال   ۵  حداکثر  تا  یکسال  فرزند   هر   داشتن  نیز   و  تاهل  ازاء   به  اسالمی  شورای 

  شود.  می اضافه سنی

    بود. نخواهد  بیشتر  سال ۱۵ از  حال  هر  در  داوطلبان سن به  شده اضافه سنوات مجموع نکته:

  

    



 

۸ 

   پیراپزشکان:  و   پزشکان  خدمت   قانون  مشمولین  پذیرش   مقررات   و  ضوابط   و   اختصاصی   شرایط  )ب 

 معافیت  دارای بایستمی  «اجباری» طرح دارای  هایرشته در پیراپزشکان و پزشکان خدمت قانون مشمولین

  باشند. مربوطه خدمت طرح انجام پایان گواهی یا

 قانونی  خدمت  انجام  حین  در  كه  اجباری  یهارشته  پیراپزشکان  و  پزشکان  خدمت  قانون  مشمولین  - ۱  تبصره 

 قبولی   صورت  در   است   بدیهی  نمایند.  شرکت   آزمون این    در  توانندمی  باشند،می  دانشگاهاین    تابعه   واحدهای   در

  بود.  خواهد پذیر  امکان طرح حین پیمانی بصورت حقوقی وحکم استخدامی ابالغ صدور

  «پایان  گواهی  ارائه   به  نیازی   است،  شده   اقدام  آنان  طرح  تمدید   به  نسبت   که  داوطلبانی  خصوص   در  -۲  تبصره 

    نماید.می کفایت افراد  اینگونه برای  طرح» به «اشتغال  گواهی و نیست طرح»

 متخصص   پزشکان  و  آموزشی  عدالت  برقراری   قانون  خاص،  (تعهدانشگاه  د این  خدمت    متعهد  داوطلبان  نکته:

  ذکر   به  الزم  باشند.می  تعهد  مورد  منطقهبرای    آزمون این    در  شرکت  به  مجاز  ...)  و   »k  «ضریب  تعهدات  مشمولین

ن نهایی، پذیرش صورت در است  اخذ تعهد سند مفاد به توجه با تعهد مدت در داوطلبان این خدمت محل تع

  بود. خواهددانشگاه  برعهده  شده

  از   که  باشند می  آزمون  در  نام  ثبت  به  مجاز  صورتی  درموسسات  سایر    k  ضریب  تعهدات  مشمولین  - ۳  تبصره 

  آخرین   تاریخ   از  ماه،  ) ۳(  سه  حداکثر  محاسبه   برای  عمل  (مالک  باشد  مانده  باقی  ماه  ۳  حداکثر  آنان  تعهدات  میزان

  خدمات   پایان   واهیگ  ارائه   به   منوط  بند  این  نهایی   شدگان  پذیرفته  ابالغ  صدور   است  بدیهی  باشد).می  نام  ثبت  روز

  باشد. می تخصص مقطع در پزشکان تعهد مورد

  ر یسا  در  را  خود  طرح كه »یار ی«اخت طرح ی دارا ی ها رشته  در پیراپزشکان  و پزشکان خدمت قانون نیمشمول

 موافقت  گواهی  ارائه  به  ملزم  قبولی  صورت  در  گذرانندیم   پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت  وزارت  تابعه  موسسات

   باشند.می مدارک بررسی هنگام در  خود طرح انجام محل دانشگاه از نهایی پذیرش صورت  در طرح از انصراف  با

  

 پزشکی:   هایفوریت   حیطه   به   مربوط   مشاغل   پذیرش   ضوابط   و   اختصاصی   شرایط  )پ 

 عالوه   پزشکی  هایفوریت   تلفنی  تریاژ  کارشناس  و  یمارستانیب  شیپ  پزشکی  هایفوریت  مشاغل  خصوص  در

د  با  روانی  و جسمانی  کامل  سالمت  داشتن  الذکر،  فوق  شرایط  بر    درمان  بهداشت،  وزارت  تائید  مورد  کار  طب تا

  باشد.  می الزامی نیز پزشکی آموزش و

  برخورداری  قبلی،  بندهای  در  مندرج  شرایط  بر   عالوه  »  بیمارستانی  پیش  پزشکی  هایفوریت  «   شغل  خصوص  در

  باشد:می الزامی  نیز  ذیل  شرایط از

 باالتر. و  متر  یسانت  ۱۶۵ قد دارای

  .۱۹ از  بیشتر  و ۳۰ از  کمتر  )BMI)Body Mass Index  بدنی توده  شاخص دارای

ن  محدوده  در  آنها  BMI""  که  افرادی  تبصره:   طبق  باشند  معترض  موضوع  به  نسبت  و  نبوده  شده  تع

  در نهایی گیری  تصمیم و شوند می معرفی امپدانس" الکتریک  بیو انجام"تست برای مربوطه اجرایی دستورالعمل

     گیرد.می صورت  مربوطه تست نتایج براساس   آنها خصوص

  یک   هر   داوطلب  که  صورتی  در  و  گرفت  خواهد  انجام  مدارک  بررسی  زمان  در  "BMI"  و  "قد"  گیری  اندازه  تذکر:

  نخواهد اعتراض حق و شد خواهد حذف  همصاحب جمله از استخدام  مراحل سایر از ننماید، احراز را  شرایط این از

  داشت.

 دوم)  پایه یا ۲ب ( آمبوالنس با رانندگی گواهینامه   بودن دارا

 اصل  ارائه بر  مبنی محضری تعهد بایستی آزمون، در قبولی صورت در )۱(ب گواهینامه دارای داوطلبان تبصره: 

 بدیهی   نمایند.  ارائه  استخدامی  آزمون  زاریبرگ   تاریخ  از  پس  سال   یک  پایان  تا  را  دوم  پایه  یا   )۲(ب  گواهینامه

ن  مدت  در  گواهینامه  اصل  ارائه  عدم  صورت  در  است   به   (الزم  شد.  خواهد  یکن  لم  کان  فرد  استخدام  شده  تع

  تعهد   بایستی  آزمون  در  قبولی  صورت   در  باشند،  مربوطه  گواهینامه   فاقد  چنانچه  سال   ۲۴  زیر   افراد  است  ذکر 



 

۹ 

  زمان   در  گواهینامه  ارائه  عدم  صورت  در  و  نمایند  ارائه  سالگی  ۲۴  پایان  تا  ۲  ب  مهگواهینا  اخذ  بر   مبنی   محضری

  شد)  خواهد  یکن  لم کان آنها قبولی مقرر

 واجد   داوطلبان  از  منظور  (بدین  ح یصح   و   عیسر   یامدادرسان  یبرا  یبدن  هایمهارت  و  جسمانی  یآمادگ   داشتن

  آمد). خواهد عمل  به جسمانی آمادگی آزمون  شرایط،

    



 

۱۰ 

  آزمون مواد سوم: بخش

  .شد خواهد داده یاختصاص  و یعموم تسواالشامل   دفترچه ك ی  داوطلبان، از ك ی هر به

 عمومی  حیطه  سواالت  برای   ) ۱(  یک بیضر   با   یانه یچهارگز   صورت به  یاختصاص   و یعموم  آزمون   دروس  ه یكل

  پاسخ  یک   غلط،  پاسخ   سه  هر  ازای  به   ضمناً   شد.  خواهد  طراحی  تخصصی  حیطه  سواالت  برای  )۲(  دو  ضریب  و

  شد.  خواهد حذف صحیح

  

 : یعموم آزمون مواد الف)

  ،ICDL) گانههفت یها(مهارت  اطالعات یفّناور  -

 ، یمقدمات آمار و یاضیر  -

 ، یفارس اتی ادب و زبان -

 ،*یاسالم معارف -

 ،یعموم - یس یانگل زبان -

  اساسی.  حقوق و اجتماعی دانش عمومی، اطالعات -

 ذهنی،  های توانمندی و هوش -

  معاف   اسالمی   معارف   سؤاالت   به   پاسخگویی   از  ایران  اسالمی  جمهوری   اساسی  قانون  در   مصرح   دینی   ی ها ت ی اقل   *

  داوطلب   چنانچه   ی ول   شد   نخواهد   لحاظ   درس   ن ی ا   شود)، ی م   ده ی نام   ی عموم   طه ی ح   (كه   ی عموم   كل   نمره   محاسبه   در   و   بوده 

  خواهد   لحاظ   ی عموم   كل   نمره   محاسبه    در   مثبت   ر ی تأث   با   درس   ن ی ا   دهد،   پاسخ   ی اسالم   معارف   سؤاالت   به   ی ن ی د   ت ی اقل 

  درس   خام   نمره   لحاظ   بدون   كل   نمره   ك ی   و   مذكور   درس   خام   ره نم   لحاظ   با   كل   نمره   ك ی   ، ی عموم   كل   نمره   دو   واقع   در   شد. 

  گرفت.   خواهد   قرار   مالك   باالتر   كل   نمره   و   محاسبه   مذكور، 

  

  تخصصی:  آزمون مواد ب)

  بر  ، یشغل  یهارشته  با  متناسب  یتخصص  یهامهارت  و  دانش  به  توجه  با   آزمون  یتخصص  طه یح  هایسوال 

  .است شده  مشخص خش نهم همین دفترچهب در مندرج آزمون مواد ساسا

  

  

  

  

  
    



 

۱۱ 

  قانونی هایسهمیه و امتیازات چهارم: بخش

  بود:  خواهد ذیل ترتیب به آزمون نتایج استخراج

  ایثارگران:  سهمیه الف)

 های سهمیه  محل  از  ایثارگران  جذب  ایثارگران،  امور  و  شهید  بنیاد  با  آمدهعملبه  هایهماهنگی   اساس  بر 

  درصد   ۲۵  هایسهمیه  از   یک   هر  در   ایثارگر   داوطلبان  کلیه   بین  رقابت  ،   آزمون این    در  شرکت  طریق  از   استخدامی

  پذیرد: می صورت  ذیل کارهای و ساز  رعایت با استخدامی آزمون در مکتسبه  نمره اساس بر  درصد ۵ و

 مقررات   و  ضوابط  مطابق  نآنا  استخدام  ،ایثارگران  درصد  ۲۵  سهمیه  مشمولین  استخدام  و  جذب  یندآفر   در.  ۱

  پذیرد. می صورت ایثارگران  امور و شهید  بنیاد هماهنگی با  و جاری

  سهمیه   مشمولین  به  مربوط  استخدامی  سهمیه   ایثارگران،   امور  و  شهید  بنیاد  با  آمدهعملبه  هایهماهنگی   با.  ۲

  ایثارگر  داوطلبان  و  است   گردیده   مجزا  داوطلبان   سایر  سهمیه  از   و   مشخص  دفترچهاین    در   ایثارگران  درصد  ۲۵

د   سهمیه  در   شده   مشخص  هایمحل  شغل  باید   صرفاً   مذکور  سهمیه   اعمال   برای  سهمیه،   این   مشمول  شده  تأ

    .نمایند انتخاب را  درصد ۲۵ ایثارگران 

 جامع   قانون   ) ۲۱(  ماده  موضوع  درصد   ۲۵  حداقل  استخدامی  سهمیه   از  مندیبهره  متقاضی  ایثارگران .  ۳

  سیستم   در  را   خود  اطالعات  ابتدا است الزم  مزبور،  سهمیه  از مندیبهره  و  نام  ثبت  برای ایثارگران به  رسانیخدمات 

د  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  توسط  و  نموده  ثبت  ایثارگران)  یکپارچه  عاتاطال  جامع  (سیستم  ایسجا   و   گردد  تا

د عدم صورت در  باشند. نمی  شده یاد سهمیه برای  شده مشخص هایمحل شغل انتخاب  به مجاز مذکور بنیاد تا

  ایثارگران   سایر   درصد   ۵  استخدامی  سهمیه   از  مندیبهره  به  مجاز  ایثارگران،  درصد  ۲۵  سهمیه   مشمولین .  ۴

  هایسهمیه  از  یکی  از  صرفاً   بودن،  مشمول   صورت  در   تواندمی  ایثارگر   داوطلب  هر   دیگر  عبارت  به  باشند.نمی

  جهت   ایثارگران،  درصد  ۲۵  سهمیه  مشمولین  بنابراین  .نماید  استفاده   مربوطه،  ضوابط   اساس   بر   شده  مشخص

 نمایند. انتخاب دفترچه در را آنان برای شده مشخص مشاغل باید صرفاً  خود، اختصاصی سهمیه از استفاده

 شرط  از  باالتر   و  اسارت  سال   یک  آزادگان  فرزندان   و  جانبازان  فرزندان   شهدا،  فرزندان  آزادگان،  جانبازان،.  ۵

 باشند.می معاف سن حداکثر و معدل  حداقل

 ۲۵(  سهمیه  سقف  تا  ایثارگران  درصد  ۲۵  سهمیه  مشمولین  برای   استخدامی  آزمون  نمره  نصاب  حد  کسب.  ۶

 کسب  نمایند  شرکت  آزاد  سهمیه  هایشغل  در  سهمیه  این  موضوع  ایثارگران  که  صورتی  در   باشد.نمی  الزامی  درصد)

  است.  الزامی مربوط شغل در  امتحان نمره نصاب حد

 کسب   با  که  آنان  فرزندان  و  کلی  افتاده  کار  از  آزادگان  کلی،  افتاده  کار  از  جانبازان  شاهد،  فرزندان  از  دسته  آن.  ۷

  توانندمی  شوند، می  پذیرفته  استخدامی  آزمون  آزاد  سهمیه  در   مکتسبه  نمرات  ترتیب  رعایت  و  قبولی  نصاب  حد

  گردند. مند بهره سن  حداکثر  و معدل  حداقل معافیت شرط از  آزادگان و جانبازان شاهد، فرزندان سایر  همانند

 موسسات  استخدامی  آزمون  دفترچه   در  درصد  ۵  یاستخدام  یهسهم  مشمول  یثارگرانا  به  وطمرب  سهمیه.  ۸

  سهمیه  اعمال  برای  سهمیه،  این   مشمول   ایثارگر  داوطلبان  و  است  گردیده  مجزا  داوطلبان  سایر   سهمیه   از  و  مشخص

    .نمایند انتخاب  را درصد  ۵ ایثارگران  سهمیه در  شده مشخص هایمحل شغل باید صرفاً  مذکور

  درصد)  (پنج  سهمیه  سقف  تا   ایثارگران  درصد  ۵  سهمیه   مشمولین   برای  استخدامی  آزمون   نمره  نصاب  حد  کسب . ۹

 حد  کسب  نمایند  شرکت   آزاد   سهمیه  هایشغل  در   سهمیه   این   موضوع  ایثارگران   که   صورتی  در   باشد. نمی   الزامی 

  است.  الزامی مربوط شغل در  امتحان نمره نصاب

  امکان  شده،  مشخص  هیسهم  در  مصاحبه  و  مدارک  یبررس  ی برا  داوطلبان  یمعرف  و  یکتب  آزمون  از  پس.  ۱۰

  داشت. نخواهد وجود داوطلبان شده یمعرف ه یسهم ر تغ

  

  

  



 

۱۲ 

  معلولین: سهمیه ب)

  قانون   درصد  ۳(  استخدامی  سهمیه  محل  از  استان  بهزیستی  کل  اداره  از  نامهمعرفی  ارائه  با  معلولین  جذب

  کلیه   بین  رقابت  و   الزم   نمره  نصاب  حد   کسب  ،   آزمون این    در   شرکت  طریق  از   صرفاً   معلوالن)   از   حمایت   جامع

  پذیرد: می   صورت ذیل  کارهای و ساز  رعایت با و مکتسبه  نمره  اساس  بر  معلول  داوطلبان

  از  و  مشخص   استخدامی  آزمون  دفترچه  در   درصد  ۳  یاستخدام  یه سهم  مشمول  معلولین  به  مربوط  سهمیه  -۱

  صرفاً   مذکور   سهمیه  اعمال  برای   سهمیه،  این   مشمول  معلول   داوطلبان   و   است  گردیده   مجزا  داوطلبان   سایر  سهمیه

 مدارک   بررسی  زمان  در   چنانچه  است  بدیهی  .نمایند  انتخاب  را  مذکور  سهمیه   در  شده  مشخص  هایمحل  شغل  باید

د  اشاره  مورد   سهمیه  انتخاب  است   یهیبد  شد.   خواهد  حذف   استخدامی  فرایند  ادامه  از  مذکور   داوطلب  نگردد،  تا

  . یرفتپذ خواهد صورت  ین معلول جامعه ینب رقابت یقطر  از  شده یاد  یهسهم از  استفاده  جهت برتر  افراد

  باشند. داشته  را شوندمی استخدام  آن جهت که  کاری انجام  برای الزم توانایی باید  معلولین -۲

ن  )۵ماده(   اساس  بر   - ۳   اجتماعی   امور  کمیسیون  عضو  وزیران ۱۳۸۹/ ۰۴/ ۲۲  مورخ  ۴۴۱۷۸/ ۸۸۳۸۴  شماره   نامه  آ

  از   مانع   آنان   معلولیت   کشور،   بهزیستی   سازمان   تشخیص   به   آنکه   شرط   به   معلوالن   استخدام   الکترونیک،  دولت   و 

  مربوطه   پزشکی   کمیسیون   و   کار   طب   جلسات   در   است   الزم   اساس   این   بر   باشد. می   بالمانع   نباشد،   ها آن   کاری   مأموریت 

  باشد.   حاضر   استان   بهزیستی   سازمان   نماینده 

  
  ها سایر سهمیه پ)

  در   (مندرج   عادی   معلولین   و   الف)   بند   در   مندرج   ایثارگران(   استخدامی   های سهمیه   کسر   از   پس   استخدامی   سهمیه   کلیه 

  ، ی فضل   نمره   ب ی ترت   به   نمره،   حدنصاب   کسب   و   ی آگه   در   مندرج   مفاد   از   ی برخوردار   درصورت   آزاد   داوطلبان   سایر   به   ب)،   بند 

  یافت:   خواهد   اختصاص 

  

  ت) امتیازات 

  قانون  استناد  به  و   کشور  استخدامی  و  اداری  سازمان  ۹۹/ ۲۷/۷  مورخ  ۳۶۹۴۸۸  شماره  بخشنامه  به   توجه  با  -۱

 داوطلبان  مکتسبه  نمره   اسالمی  شورای  مجلس  ۱۶/۶/۹۹  مصوب  کشوری   خدمات  مدیریت  قانون  ۴۴  ماده  اصالح

  گیرد. می قرار عمل مالک و محاسبه  )۴/۱( دهمچهار و یک   ضریب با ذیل تعاریف  باشهرستان شهریار  بومی

  باشد. یار ر شهشهرستان   داوطلب شناسنامه در مندرج  تولد محل شهرستان -الف

 مهر   به   ممهور   پیوست)   فرم   (براساس  محلی   استشهاد   ارائه  با  سال  ده   حداقل  مدت  به   داوطلب  سکونت  -ب

  ردد.گ احراز یار  ر در شهرستان شه محل) کالنتری  یا انتظامی(پاسگاه  نیروی

د  با شهریار    شهرستان  در   دبیرستان  یا  راهنمایی  ابتدایی،  مقاطع  در  تحصیلی   سوابق  داشتن  -ج  آموزش  اداره  تا

 مبنی   محلی  استشهاد  شرط  به  سکونت  سال  ده   سابقه  از  قسمتی  یا  تمام  عنوان  به   تواندمی  شهرستان  پرورش  و

د بر    گیرد.  قرار عمل مالک بودن ساکن  تا

 خواهد   عمل  مالک  استان  احوال   ثبت  کل اداره نظر   ،تولد محل  شهرستان  درخصوص  ابهام وجود  صورت  در  -د

  بود.

 نامثبت   روز  اولین  در  داوطلب)  شناسنامه  در  شده  ذکر   روستای   یا  بخش  شهر،  از  (اعم   کشوری  تقسیمات  -و

ن برای  عمل مالک    بود. خواهد  بودن بومی تع

  ماموریتهای   و  وظایف  راستای در  که  متعهدین  و  شرکتی  کارگری،   معین،   ارک قرارداد  کارکنان   مکتسبه  نمره  به  -۲

  ۲۸/۱۰/۱۴۰۱  تاریخ  تا ۱/۱۲/۹۸ تاریخ از )۱۹کرونا(کووید بیماری درمان و کرونا ویروس با مقابله در مستقیما محوله

  انستیتو  پزشکی،   آموزش  و   درمان  بهداشت   وزارت  مجموعه  زیر   بهداشتی  و   درمانی  مراکز  در  نام   ثبت  روز   آخرین

  ماه   هر   ازاء   به  ،یآگه  در  مندرج  طی شرا   از  یبرخوردار   صورت  در   صرفاً   اند  نموده  خدمت  پزشکی  فوریتهای  و  پاستور



 

۱۳ 

  خواهد   اضافه  فرد  مکتسبه  نمره  به  آزمون  کل  نمره  درصد  )۲۰(  ستیب  تا  حداكثر   و  درصد  )۲(  دو  خدمت،  سابقه

  شد.

 دو   فرزند   هر   نیز  و  تاهل  ازاء  به  جمعیت  جوانی  و  خانواده  از   حمایت  قانون  ۱۵  ماده  »ب«  بند  استناد  به  -۳

  شد.  خواهد اضافه   فرد مکتسبه  نمره  به آزمون کل  نمره )۱۰درصد( ده حداکثر  تا ) ۲درصد(

  وی،   رزندف  یا   داوطلب  زادگاه   محل   شهرستان   باروری  نرخ  که  است  آن   به  مشروط  الذکر، فوق  امتیازات  :تبصره

ن مبنای نباشد.  ۲٫۵ باالی   باشد.می آزمون برگزاری زمان  در کشور وزارت رسمی اعالم آخرین باروری، نرخ تع

  

ر   خصوص   در  مهم   بسیار   تذکر    نامی:   ثبت   اطالعات   تغ

  نامی(خوداظهاری) ثبت  اطالعات  اساس  بر   مدارک)  بررسی  برای   افراد  (معرفی  اولیه  نتیجه  اعالم  اینکه  به  توجه  با

  مدارک،  بررسی  هنگام  در  اینکه  دلیل  به   گیرد،  می  صورت  آنان  توسط   شده  انتخاب  قانونی  هایسهمیه   و  داوطلبان

ر  هرگونه   گردد،  مربوطه  امتیاز   یا  اولویت  از  داوطلب  مندی  ه بهر   به  منجر   که  نحوی  به  شده  وارد  اطالعات  در  تغ

 ثبت  تقاضانامه  فرم  در   مذکور  اطالعات  ورود  ستا  الزم  لذا  سازد،   می  مواجه   اختالل  با  را  نتیجه   اعالم  فرایند  کل

  به  مشکالت به   توجه با  چراکه گیرد صورت صداقت  و  دقت با )گیرد   می   صورت  نت  کافی   در  اگر  خصوص   به( نام

 باشد نمی  امکانپذیر   وجه  هیچ   به  مدارک  بررسی  هنگام  در  مذکور  اطالعات  اصالح  قبلی،  های  زمونآ  در  آمده  وجود

 در الزم مستندات و مدارک ارائه عدم صورت در است بدیهی داشت. نخواهد  اعتراضی  گونه هیچ حق داوطلب و

  گردید.  خواهد سلب آنان از داوطلبان توسط شده  انتخاب های سهمیه و امتیازات  مدارک، بررسی زمان
  

  

  
  
  
  

  

  

  
   



 

۱۴ 

  نام  ثبت مراحل : پنجم بخش

  انجام  ۱۴۰۱  ماه   دی  ۲۸  چهارشنبه  روز  پایان   تا  ۱۴۰۱  ماه  دی   ۲۲  پنجشنبه  روز   از  اینترنتی  صورت  به   نامثبت 

  به   آن  نمودن  موکول   از  و  نموده  اقدام  نامثبت  به  نسبت  فوق،  زمان  مدت  در  باید  متقاضیان  پذیرفت.  خواهد

  نمایند. خودداری پایانی روزهای
 
  آزمون شرایط  مطالعه الف)

  داشته   را  دفترچه  این  در  مندرج  اختصاصی  و  عمومی  شرایط  نام،ثبت  زمان  در  باید  ،جذب  متقاضی  داوطلب

  توصیه   اکیداً   است.  گرفته   قرار  داوطلبین  مطالعه  و  دریافت  جهت  سامانه  اول   صفحه  در  آزمون  دفترچه  باشد.

  نسبت   سپس   و   مطالعه   را   آزمون   ضوابط   و   شرایط   سامانه،  روی  بر   اقدام  هرگونه  از  قبل محترم،  داوطلبین  شودمی 

  نمایند.  اقدام  آزمون   در  نام ثبت   و   هزینه   پرداخت   به 

  

  مدارک از  شده  اسکن فایل تهیه ب)

  را   آن   فایل  و  نموده  اسکن زیر،  مشخصات  با  را  خود  پرسنلی  عکس  قطعه  یک  باید  داوطلب   :   پرسنلی   عکس   . ۱

  :  باشد داشته  اختیار در اینترنتی نامثبت سامانه طریق از ارسال  برای

    باشد؛ شده گرفته   جاری سال  در که رخ) تمام( ۴۳ عکس -

   باشد؛ پیکسل ۴۰۰۳۰۰ حداکثر و ۳۰۰۲۰۰ حداقل  باید شده اسکن عکس اندازه باشد. JPG فرمت با -

    باشد؛ لکه هرگونه و منگنه مهر، اثر فاقد و  مشخص واضح، باید داوطلب تصویر  -

   باشد؛   کیلوبایت ۷۰ حداکثر   و کیلوبایت ۱۵ حداقل باید شده  ذخیره  فایل حجم -

    باشد؛ شده  حذف باید شده اسکن عکس  زائد هایحاشیه -

 باشد؛  سفید زمینه دارای  و رنگی  عکس االمکانحتی  -

 و   نیست  قبول   قابل  ...)  و  شناسنامه  ملی،  (کارت  شناسایی  هایکارت  روی  عکس  از  استفاده  و  اسکن  :۱  تذکر 

 .نمایند  اسکن به اقدام فوق،  توضیحات با مطابق و پرسنلی عکس اصل  از داوطلبان است الزم

 باشد.  مشخص آنان کامل  صورت و بوده حجاب با باید خواهران عکس :۲  تذکر 

 سلب  وی  از   آزمون   در  شرکت  حق   و  شدهباطل  داوطلب  نام   ثبت  معتبر،  غیر  عکس  ارسال  صورت  در  :۳  تذکر 

 در  اشتباه  درخصوص  ،بکارگیری  هایآزمون  در  آمده  وجود  به  التکمش   به  توجه  با  است  ذکر   به  الزم  گردد.می 

  تاکید   است،  داده  رخ  کنندمی  نامثبت  نتکافی  در  که  داوطلبانی  برای   اکثراً   موضوع  این   که  داوطلبان،   سکع   ارسال

  حتماً   نامی،ثبت  اطالعات  کنترل   بر  عالوه  دهید،می  انجام  ها نتکافی  توسط  را  خود  نامثبت  چنانچه  گردد می 

د  دقت  ارسالی  سکع   کنترل   به   نسبت   . نگردد  ارسال  شما  سکع   جای  به  دیگری   داوطلب  سکع   اشتباهاً   تا  نما

  وی  با  مقررات  مطابق   و  شده  محسوب  تخلف  داوطلب،  طرف  از  اشتباه  سکع   ارسال   صورت   در  که   است  بدیهی

  شد. خواهد رفتار

  ملی   کارت   .۲

  در  باال  کیفیت  و  وضوح  با  و  JPG  فرمت  با  فایل  صورت  به  را  خود  ملی  کارت  تصویر   باید  داوطلب  :۱  تذکر 

  زائد   هایحاشیه  و  باشد   کیلوبایت   ۲۰۰  حداکثر  و   کیلوبایت  ۳۰  حداقل   فایل  این   حجم  نماید.  بارگذاری   سامانه 

  باشد. رنگی ترجیحاً  و حذف

  

 وجه پرداخت ج)

 «پرداخت  گزینه  روی  بر   سامانه،  اول   صفحه  در  «آزمون»  منوی  به  مراجعه  با  باید  شرایط،  واجد  متقاضیان

  پیامکی   خدمات  هزینه  ریال  ۱۰٫۰۰۰  اضافه   به   را   آزمون   در   نامثبت  هزینه  ریال   ۱٫۵۰۰٫۰۰۰  مبلغ  و   کرده   کلیک  هزینه»

  باشد.می نیاز  مورد CVV2 کد و رنتیـاینت زـ رم راهـهم  به انکی ـب ارتـک  داشتن امر، این  جهت نمایند. پرداخت



 

۱۵ 

 پرداخت  جهت  ، موفق  اقدام  صورت  در  که   است  داوطلب  هر   مخصوص  و  فرد   به   منحصر   کد  ،پرداخت»   توکن«

  به   (که   را   پرداخت»  «توکن   کد  این  داوطلبین،   است  ضروری  لذا  یابد.می  اختصاص  داوطلب   به  نامثبت  هزینه

  نگهداری   خود  نزد  رهگیری»  «کد  دریافت  و  نامثبت   مراحل  پایان  تا  گردد)می   پیامک  نیز  داوطلب  همراه  تلفنشماره

  قابل   سامانه  در  پرداخت،  فرآیند  ابتدای  در  شده  ثبت  همراه  تلفن  هشمار  و  ملی  شماره  با  کد،  این همچنین  نمایند.

  بود.  خواهد بازیابی

  را   آن   به   مربوط   فرآیند  انجام  و  نامثبت  امکان   هزینه،  پرداخت  از   پس  بالفاصله  داوطلب  که   صورتی  در   :۱  تذکر 

  این  برای   نماید.  نامثبت  به  اقدام  دیگری  زمان  در   تواندمی  پرداخت،  رهگیری   کد  داشتن  دست   در  با   باشد،   نداشته 

  کردن  وارد  از  پس  و  انتخاب  را  آزمون»  در  نام«ثبت  گزینه  سامانه)،  اول  صفحه   (در  آزمون  منوی  از  بایستمی  امر،

  نماید. نامثبت به اقدام  درخواستی، اطالعات

 پرداخت   توکن   به  هزینه،  پرداخت  مراحل  آمیزموفقیت  پایان  از  پس  دلیل  هر  به   داوطلب  که   صورتی  در   : ۲  تذکر 

  «بازیابی  گزینه   سامانه)،   اول   صفحه  (در   آزمون  منوی   از  پرداخت،  توکن  بازیابی  برای  باشد،  نداشته  دسترسی  خود

 پیامک  ایشان   برای   پرداخت  توکن   دوباره  درخواستی،   اطالعات  کردن وارد  از  پس  و  انتخاب  را  رهگیری/توکن»  کد

    شود.می 

  گردد.نمی  مسترد وجه هیچ به  پرداختی، وجوه و شد نخواهد  داده اثر  ترتیب ناقص  هاینامثبت به :۳ تذکر 

  

  نامثبت فرآیند شروع د)

 اطالعات   راحتی  به  مرحله،  هر  در  بتواند  داوطلب  تا  پذیردمی  انجام  مرحله  هفت  در سامانه،  در  نامثبت   فرآیند

  نماید.  سامانه وارد را خود

  مدارک   بارگذاری   :۱  مرحله 

  گردد.می بارگذاری  ب» «بند در شده مشخص مدارک بخش،  این در

  فردی   اطالعات  : ۲ مرحله 

  گردد. می  ثبت سامانه  در  بخش این در داوطلب فردی مشخصات

  تحصیلی   اطالعات  : ۳  مرحله 

  گردد. می سامانه وارد بخش این  در داوطلب تحصیلی اطالعات

  ها و سوابق سهمیه  : ۴  مرحله 

  شود. انتخاب نوع سهمیه و سوابق کاری در این بخش از سامانه انجام می

  درخواست   مورد   شغل   :۵  مرحله 

  به   را  انتخاب  قابل  هایشغل   قبلی،   مراحل  در  داوطلب  شده  ثبت  اطالعات  به  توجه  با  سامانه  مرحله،  این  در

  خود،   درخواست   مورد  شغل  عنوان   به   را   مورد  یک   تنها  آنها  بین   از   تواند می   داوطلب  و  داده   نمایش   داوطلب

  نماید.   انتخاب

  .داشت  خواهد را شغل یک انتخاب حق  فقط داوطلب، :تذکر 

  تکمیلی   اطالعات   : ۶  مرحله 

   باشد.می سکونت محل آدرس و  داوطلب با تماس اطالعات شامل تکمیلی اطالعات

  گردد می ذکر  جلسه به ورود کارت  روی بر  آزمون،  برگزاری دقیق محل

  رهگیری   کد  : ۷  مرحله 

  سامانه   از  و  شده  مرحله  این  وارد   داوطلب  که  رسدمی   پایان   به  فرد  نامثبت   صورتی  در  صرفاً   گرددمی   تاکید

  نماید. دریافت رهگیری»  «کد 

  به شماره تلفن همراه داوطلب نیز پیامک خواهد شد.  ۷این کد رهگیری

  



 

۱۶ 

  اطالعات  ویرایش ه)

 پروفایل   به  مراجعه  با  توانندمی  داوطلبان  باشد،می  باز  داوطلبان  اطالعات  ویرایش  جهت  سامانه  که  زمانی  در

   نمایند. خود شده ثبت اطالعات ویرایش به اقدام اطالعات» «ویرایش بخش روی بر  کلیک  و خود  کاربری

  حتماً   شود،   سامانه   وارد   ویرایش   جهت   داوطلب   که   صورتی   در   :  مهم   بسیار   نکته 
  رهگیری   کد   و   نموده  طی   کامل   صورت   به  را   مرحله   ۷  تمامی   دوباره   بایست می 

رات   صورت،   این   غیر   در   نماید،   مشاهده   را   خود    اعمال   ایشان   نظر   مورد   تغ

  بود.   خواهد   معتبر   داوطلب   برای   ویرایش   از   قبل   اطالعات   همان   و   گردید   نخواهد 

  
 آزمون در شرکت کارت  دریافت نحوه   و آزمون  برگزاری زمان و)

 جهاد  آزمون   مرکز   سایت   روی  بر  پرینت  و  مشاهده   برای   ۱۴۰۱  ماه  بهمن   ۲۵  تاریخ  از   ، آزمون  در   شرکت   کارت

  برگزار  تهران  شهر   در  ۱۴۰۱  ماه  بهمن  ۲۸  جمعه  روز  در  آزمون  گرفت.  خواهد  قرار  .irhrtcwww.  آدرس  به  دانشگاهی

 به  کارت  چاپ  هنگام  به  و  درج  آزمون   در  شرکت  کارت  روی  بر   آزمون   برگزاری  محل  و  شروع  ساعت  شد.  خواهد

د   منزله   به   آزمون،  در   شرکت   کارت  صدور   است   ذکر   به   الزم  رسید. خواهد داوطلبان آگاهی   از   ارسالی   اطالعات   تأ

  گرفت.   خواهد  قرار   بررسی   مورد   آزمون،   اجرای  از   پس   داوطلبان   مدارک   اصل   و   نبوده  داوطلبان  سوی 

   



 

۱۷ 

  نتیجه اعالم  و داوطلبان پذیرش  نحوه ششم: بخش

ن   نتیجه،  اعالم   زیر   ترتیب  به   استخدامی  آزمون  هایمحل  شغل  از   یک   هر   در  افراد   انتخاب  و  نصاب  حد  تع

    پذیرد:می صورت

   .بود خواهد حدنصاب نتع مالك )یاختصاص  و عمومی دروس  بیاضر  اساس  بر شده  محاسبه( كلنمره. ۱

ن.  ۲   به  معرفی  جهت  آزاد  داوطلبان  و  معلولین   برای  کافی)  نه   (و  الزم  شرط  الزم:  علمی  نمره  حدنصاب  تع

 آزمون   تخصصی  و  عمومی  نمره  از(مجموعیامت  نیانگیم  درصد  ۵۰  حداقل  کسب  مبنای  بر   مدارک،  بررسی  منظور

  که  باشدمی  مشاغل  از  یک  هر   در  کتبی  آزمون  ازیامت  نیباالتر   دارای  اول   نفر   سه  مربوطه)  ضرایب  اعمال   با   کتبی

ن زیر  روش به   گردد:می تع

  

  در هر شغل   ازی امت   ن یباالتر   ی سه نفر دارا   هی نمره کل اول   نی انگ ی × م   ٪۵۰  حدنصاب = 

  

 عهده  به  شغلی  رشته   هر  در  نیاز   مورد   نیروهای  تامین  عدم  صورت  در  آزمون  نمره  نصاب  حد  کاهش  - تبصره 

  بود.  خواهددانشگاه  آزمون کارگروه

آزمون جهاد دانشگاهی    توسط  داوطلبان  کلیه  به  اولیه  کارنامه  ارائه.  ۳  وضعیت   از  اطالع  جهت  صرفامرکز 

   افراد خوداظهاری با شرایط تطبیق و مدارک بررسی برای دانشگاه به معرفی عدم  یا معرفی و ها نمره

 معرفی   فهرست  اعالم  و  نهایی  کل  نمره  محاسبه  و  دانشگاه  توسط  قانونی  هایسهمیه  اعمال   و  مدارک  بررسی.  ۴

 مرکز آزمون جهاد دانشگاهیسامانه  طریق از  فضلی نمره  اساس بر  اول   مرحله شدگان

   ذیل: موارد  رعایت با انتخابی محل شغل کد  در پذیرش ظرفیت  به توجه با ولیها  نتیجه اعالم. ۵

  مقرر زمان در استخدامی مستندات و مدارک بررسی جهت صفحه همین ۴ بند مشمولین از دعوت الف)

  ذیل: شیوه  به مربوطه  دانشگاه توسط

  کل  نمره  اساس  بر  صرفا  است  مصاحبه»  انجام  «بدون   آنها  پذیرش  که   مشاغلی   برای .  ۱

 مدارک)  بررسی جهت (صرفا ظرفیت برابر  سه میزان  به  نهایی

  پنج  میزان  به  است  مصاحبه»  انجام  «با  آنها   پذیرش  شیوه  که  شغلی  هایرشته  برای .  ۲

  مدارک)  بررسی  جهت (صرفا ظرفیت برابر

  به   که   نام  ثبت  تقاضانامه  در  داوطلب  اظهاری   خود با شده  ارائه   مستندات   و  مدارک  و   سوابق   انطباق  ب)

د( د و باشد رسیده داوطلب  انگشت) اثر  و امضا تا    دانشگاه سوی  از آن تا

رات  اعمال .  ۶ د  هایسهمیه  و  تغ     ه نتیج   اعالم  و  دانشگاه  توسط  مثبته)  مستندات  و  مدارک  اساس  (بر   شده  تا

  هسته   به  ذخیره  و  اصلی  تفکیک  به   نهایی  کل  نمره   ترتیب  به  پذیرش،  ظرفیت  برابر   نیم   و  یک  تعداد  به  افراد .  ۷

    دانشگاه گزینش

  
 

  شغلی: مصاحبه

کارشناس طراحی و تحلیل و  مددکار بهداشتی درمانی  و    بیمارستانی  پیش  پزشکی  های فوریتهای  شغل   در.  ۱

   آمد. خواهد  عمله ب مصاحبه  اول  مرحله شده پذیرفته داوطلبان از افزار نرم

و    یاز یعوامل امت  ر ی و سا  یآزمون کتبدرصد نمره کل    ۷۰بر اساس وزن  تبصره : نمره کل نهایی این داوطلبان  

 محاسبه خواهد شد.  درصد نمره کل به مصاحبه ۳۰

 ترتیب   به   محل،  شغل  هر   ظرفیت  برابر   چهار  میزان  به  کتبی،  آزمون   اولیه  نتایج   اعالم  از  پس  ، فوقغل  مشادر  .  ۲

د   صورت   در  و  آمد  خواهد  عمل  به  دعوت  مدارک  ررسیب   برای  قانونی)  های سهمیه  اعمال   از  (پس  فضلی  نمره  تا

 شد.  خواهد اقدام مصاحبه انجام برای  ظرفیت،  برابر  سه از مدارک



 

۱۸ 

 بررسی   از  بعد  و  بوده  معاف  کتبی  آزمون  از  متخصص  پزشک  مشاغل  حیطه  در  کننده  نام  ثبت  داوطلبان.  ۳

  شد. خواهند دعوت استخدامی مصاحبه به  آگهی  این شرایط بودن  دارا  درصورت مدارک

  بود:  خواهد زیر  شرح به  یمارستانیب شیپ پزشکی های فوریت حیطه به مربوط مشاغل برای مصاحبه. ۴

  و   قد  تناسب  و  قد  لحاظ  از  افراد  فیزیکی  شرایط   ارزیابی  بدنی):  توده  (شاخص  BMI  و  قد  سنجش  -

  مدارک)  بررسی  زمان (در وزن

  زمان  مدیریت  توانایی،  و   چابکی  و  بدنی  قدرت  ارزیابی   جسمانی:  آمادگی   وضعیت  سنجش  -

 داوطلبان

    



 

۱۹ 

 کلی هایتوصیه و تذكراتبخش هفتم : 

 تحصیلی)  گرایش  و  رشته  (مقطع،  تحصیلی  مدرک  که  نمایند  نام  ثبت  توانندمی   صورتی  در   صرفاً   داوطلبان  .۱

  احراز  شرایط  در  مندرج   تحصیلی) گرایش  و  رشته  مقطع،(   تحصیلی  مدرک  عناوین  با  مطابق  آنان  توسط  شده  ارائه

  و  رشته  مقطع،(  نامی  ثبت  تحصیلی  مدرک  عنوان  همچنین  و  بوده  یکسان  استخدامی  آگهی  در  شده  قید  مشاغل

  باشد. گردیده درج وی  دانشنامه یا موقت  گواهینامه  متن در داوطلب، تحصیلی) گرایش

 شده  ذکر   خاصی  گرایش  منتشره،  استخدامی  آگهی  در  تحصیلی  ایه  رشته  از  برخی  برای   که  صورتی  در.  ۲

 صورتی  در  اما  .نمایند  نام  ثبت  آزمون  در   توانند  می  تحصیلی  گرایش  و   رشته  همان  التحصیالنفارغ  صرفاً   باشد،

 های   گرایش  کلیه  التحصیالن  فارغ  باشد،  شده  درج  آگهی  در  گرایش  ذکر   بدون  تحصیلی  هایرشته  از  یک  هر   که

    نمایند. نام ثبت استخدامی آزمون  در توانند می نظر، مورد مقطع در تحصیلی رشته آن

  یا   رشته   با  تحصیلی  هایگرایش  یا   و   هارشته  تطابق  بر  مبنی  مختلف  مراجع   از   گواهی  هرگونه   ارائه .  ۳

  صرفاً   و  نداشته   موضوعیت  استخدام  فرایند  ادامه  جهت  استخدامی  آگهی  در  شده  عنوان  تحصیلی  هایگرایش

 داوطلبانی   اینرو   از   باشد.می  عمل  مالک  استخدامی  آگهی   در  مندرج  تحصیلی  هایگرایش  یا  و  ها رشته  عنوان  عین

  شرایط   واجد   غیر   منتشره،  استخدامی  آگهی  در  شده  اعالم  راز اح   شرایط  لحاظ  از  مدارک،  بررسی  مرحله  در  که

 و  گردیده  تلقی  یکن  لم  کان  مرحله،  این  در  آنان  معرفی  و  حذف   استخدام  فرایند  ادامه  از   شوند  داده  تشخیص

 ندارد. اعتراضی  گونههیچ حق متقاضی و  نکرده  ایجاد داوطلب برای  امتیازی  و حق هیچگونه

  کاردانی  تحصیلی  مدرک  بودن  دارا  به  مشروط  مددکاری  ناپیوسته  سیکارشنا  تحصیلی  مدارک  پذیرش.  ۴

 باشد. می مددکاری

 مقطع   ولی  بوده   تغذیه  علوم   ارشد  کارشناسی  مقطع  التحصیل  فارغ  ۱۳۹۸  سال  از  قبل  که   اشخاصی  کلیه.  ۵

 پزشکی   علوم  دانشگاههای  از  یکی  در  جبرانی  واحد  ۳۱  گذراندن  با   باشد،  تغذیه   رشته  از  غیر  آنان  پیوسته  کارشناسی

 دارند.  را  آزمون در شرکت  و نام ثبت حق اند،نموده دریافت کار  پروانه و بوده پزشکی نظام  عضو کشور،

 مشاغل   یبند  طبقه  طرح  تیرعا  به   منوط  مشاغل،   در  شده  اعالم  ی دکتر   و   ارشد  یکارشناس   مدارک  رش یپذ.  ۶

  باشد.  یم  تر)   نپا  مقطع  دن بو  مرتبط  (شرط   یپزشک  آموزش  و   درمان  بهداشت،  وزارت  یاختصاص   و   یعموم

  و  نیقوان   قسمت   https://mrd.behdasht.gov.ir/jcgmdar  آدرس  به  مراجعه  با  هستند  موظف  داوطلبان

   شوند.  مطلع نظر  مورد شغل یاختصاص   طیشرا  از و مطالعه  را ۱۴۰۰ سال کتاب  مشاغل، یمهندس کتاب مقررات،

  شوند می  استخدام  که  کاری  انجام  برای  توانایی  و  روانی  و   جسمانی  سالمت  بایستمی  استخدام  داوطلبان.  ۷

د  عدم صورت  در  باشند.  داشته  را  و   استخدامی  مصاحبه   مرحله  دردانشگاه    توسط  استخدام  داوطلبان  توانایی  تأ

 باشد. می دانشگاه پزشکی شورای  داوطلبان،  اعتراض به رسیدگی مرجع پزشکی، معاینه

 صورت  به  مدارک  ارائه  یا  و  آگهی  متن  در  شده  اعالم  شرایط  و  ضوابط  دقیق  رعایت  عدم  از  ناشی  مسئولیت.  ۸

ن  زمان  در  ناقص  نامثبت   تقاضانامه  تکمیل  زمان  در  داوطلب  كه  یاطالعات  نی ب  مغایرت  هرگونه  یا  و  شده  تع

  خواهد   داوطلب  برعهده  شد  خواهد  ارائه   مدارک  بررسی  و  اولیه   نتیجه   اعالم  در   كه  یمستندات   با  نماید می  اعالم

  ایثارگری،  سن،  دائم،  معافیت  یا  خدمت  پایان   تحصیلی،  مدارک  جمله  از  داوطلبان  مدارک  که  صورتی  در  و  بود

 و   سن)  حداکثر  محاسبه  برای(  اجرایی  هایدستگاه  در  غیررسمی  اشتغال   سابقه  و  معلولیت   کرونا،  ویژه  امتیاز

  باشد،   آگهی  این   در  مندرج  شرایط   با  مغایر   نامی،  ثبت  تقاضانامه  در   داوطلب  اظهاری  خود  اطالعات  همچنین

  (اعالم  موسسات  استخدامی  آزمون  از  مرحله  هر   در  و  کرد  نخواهد  ایجاد  متقاضی  برای  امتیازی  و  حقی  گونههیچ

  یا  امتیاز  استخدامی)  حکم  صدور  یا   و  نهایی  پذیرش  صورت  در   حتی  و  گزینش  استخدامی،  مصاحبه  اولیه،   نتایج

  ندارد. اعتراضی  گونههیچ حق و سلب داوطلب  از  مربوطه اولویت

د  از  پس  شدگانپذیرفته  اسامی.  ۹  نشانی   بهسامانه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی    طریق  از  ذیصالح  مراجع  تأ

hrtc.ir رسید. خواهد داوطلبان اطالع به  



 

۲۰ 

 است   ذکر  به   الزم   باشند.  داشته  کافی  توجه  آگهی  در  شده  اشاره   های تاریخ  مبنای  به  بایستی  داوطلبان.  ۱۰

 طرح  به  شروع  تاریخ   فه، یوظ  نظام  خدمت  انیپا  و  دائم   تیمعاف  ل،یتحص  از  فراغت   یگواه  خیتار   یبرا  عمل  مالك

ان و  کمشمولین قانون خدمت پزش (جهت طرح پایان  تاریخ باشند)،می اجباری  طرح دوران  در  که  افرادی  (جهت

 نام ثبت  روز  ن یآخر   ...،  و  ، تاهل، تولد فرزندسکونت  سال  ده  محاسبه   خیتار   ها)،دانشگاه  سایر  درل  غا شپزشکان  پیرا

 باشد. می نام ثبت روز اولین سن،  محاسبه مالک و

  صرفا یه،اول  یجه نت  اعالم   بود.   خواهد  یه اول  کل   نمره   اساس  بر  صرفاً  حدنصاب  ی دارا فراد ا  فهرست  استخراج.  ۱۱

  ارزش  هرگونه  فاقد  و  باشدیم  آنان  مکتسبه)  (نمرات  یعلم  یتوضع  از  آزمون  در  کننده  شرکت  داوطلبان  اطالع  یبرا

  .باشدیم استخدام  جمله از یگرید  یقانون

 مدارک  ارائه   به   نسبت  مدارک،  ی بررس  ی برا  یبرا   دانشگاه   توسط   شده  مشخص   یهازمان  در   که  یداوطلبان.  ۱۲

 یهیبد  داشت.  نخواهند  یاعتراض  یچگونهه  حق  و  محروم  یبعد  مراحل  انجام  از  یندننما  اقدام  الزم  مستندات  و

  نمره   یبترت  به  کنندگان  شرکت  یر سا  ازمرکز آزمون جهاد دانشگاهی    یهماهنگ  با  موارد  ینگونها   در  دانشگاه  است

  .نمود دخواه دعوت یفضل

 متعاقباً   شده  اعالم  مشاغل  در  استخدامی  مصاحبه  مکان  و  زمان  نحوه،  خصوص  در  یرسان  اطالع  هرگونه.  ۱۳

  ین ا  از   را   خود  یازن  مورد  اطالعات  داوطلبان  و   بود  خواهد  مربوطه  دانشگاهی  جهاد رکز آزمون  م  سایت  یقطر   از

  یند.نما مراجعه سایت به مرتب طور به تبایس  یم داوطلبان ینبنابرا .کرد  خواهند یافتدر  یقطر 

  

    



 

۲۱ 

  مشاغل  احراز شرایط : هشتم بخش

  شرایط احراز   شغل   عنوان 

 عمومی   جراحی   تخصصی   دکترای   پزشك متخصص(جراحی عمومی) 

  بیهوشی   تخصصی   دکترای   پزشك متخصص(بیهوشی) 

  داخلی   تخصصی   دکترای   پزشك متخصص(داخلی) 

  قلب   تخصصی   دکترای   پزشك متخصص(قلب) 

  اطفال   تخصصی   دکترای   پزشك متخصص(اطفال) 

  وزایمان   زنان   تخصصی   دکترای   پزشك متخصص(زنان و زایمان) 

تخصص    فوق پزشك متخصص( 

  نوزادان) 
  دان ا نوز   تخصص   فوق دکترای تخصصی  

  نورولوژی   تخصصی   دکترای   پزشك متخصص(نورولوژی) 

  ارتوپدی   تخصصی   دکترای   پزشك متخصص(ارتوپدی) 

  عفونی   تخصصی   دکترای   پزشك متخصص(عفونی) 

  واعصاب   مغز   جراحی   تخصصی   دکترای   پزشك متخصص(جراح مغز و اعصاب) 

  بینی   و   حلق و    گوش   تخصصی   دکترای   پزشك متخصص(گوش و حلق و بینی) 

کبد و  فوق تخصص  پزشك متخصص( 

  گوارش) 
  گوارش   و   کبد   تخصص   فوق دکترای تخصصی  

  اورژانس   طب   تخصصی   دکترای   پزشك متخصص(طب اورژانس) 

  چشم   تخصصی   دکترای   پزشك متخصص(چشم) 

  ی پرستار کارشناسی  مشروط به دارا بودن  پرستاری  ارشد  کارشناسی و  پرستاری    کارشناسی   پرستار 

  عمومی   پزشکی   ای حرفه   دکترای   پزشک عمومی 

  های پزشکی پیش بیمارستانی فوریت 

  ی ها ت ی فور   -   ی پرستار ارشد  کارشناسی و    و اتاق عمل   ی هوشبر   -   ی پزشک   ی ها ت ی فور   -   ی پرستار کارشناسی  

  مدرک   بودن   دارا   به   مشروط   و اتاق عمل   ی هوشبر   -   ی و درمان   ی خدمات بهداشت   ت ی ر ی مد   -   ی پزشک 

  ی رانندگ   نامه ی داشتن گواه   ن ی و همچن   شده   قید   مرتبط   کارشناسی 

  کارشناس اتاق عمل 
  - اتاق عمل    ی تکنولوژ   -   ژه ی و  ی ها مراقبت   ی ار پرست ارشد  کارشناسی و    اتاق عمل   ی تکنولوژ سی  کارشنا 

  شده   قید   مرتبط   کارشناسی   مدرک   بودن   دارا   به   مشروط   گردش خون   ی تکنولوژ 

  قوقی کارشناس امور ح 

حقوق    -   ی حقوق جزا و جرم شناس   ش ی حقوق گرا   ارشد کارشناسی و    یی حقوق قضا   - حقوق  کارشناسی  

  قید   مرتبط   کارشناسی   مدرک   بودن   دارا   به   مشروط   ی حقوق عموم  ش یحقوق گرا   -   ی حقوق خصوص   ش ی گرا 

  شده 

  شناسی کارشناس علم اطالعات و دانش 

  -   ی در شاخه پزشک   ی کتابدار   -   ی و اطالع رسان   ی علوم کتابدار   -  ی علم اطالعات و دانش شناس کارشناسی  

علم    -   ی علوم پزشک   خ ی تار   -   ی پزشک   ک ی انفورمات ارشد  کاشناسی و    ی پزشک   ی و اطالع رسان   ی کتابدار 

  ت ی ر ی مد   -   ی پزشک   ی و اطالع رسان   ی کتابدار   -   ی علم سنج   - )  ها ش ی (همه گرا ی اطالعات ودانش شناس 

  ی و سازمانده   ت ی ر ی مد   - اطالعات    ی فناور   ی و مهندس   ی اطالعات پزشک   ی فناور   ت ی ر ی مد   - اطالعات    ی فناور 

  شده   قید   مرتبط   کارشناسی   مدرک   بودن   دارا   به   مشروط   ی خط   ی ها نسخه 

  کارشناس تاسیسات 

و    ی حرارت   سات ی تاس   ی مهندس   - )  ها ش ی برق(همه گرا   ی مهندس   - )  ها ش ی (همه گرا سات ی تاس کارشناسی  

و    ) ها ش ی (همه گرا ک ی مکان   ی مهندس   - )  ی و برودت   ی حرارت   سات ی (تاس ک ی مکان   ی فناور   ی مهندس   -   ی برودت 

  ی مهندس   - برق    ی تکنولوژ   ی مهندس   -   ی مارستان ی ب   ی مهندس   - )  ها ش ی برق(همه گرا   ی مهندس ارشد  کارشناسی 

  -   ی انرژ   ی تکنولوژ   ش ی گرا   ی در انرژ   ستم ی س   ی مهندس   -   ست یز   ط ی و مح   ی انرژ   ش ی گرا   ی در انرژ   ستم ی س 

  ش ی گرا   ک ی مکان   ی مهندس   -   ی انرژ   ل ی تبد   ش ی گرا   ک ی مکان   ی مهندس   -   ک ی ومکان ی ب   ش ی گرا   ک ی مکان   ی مهندس 

  -   ی انرژ   ی ها ستم ی س   ش ی گرا   ک ی مکان   ی مهندس   -   د ی ساخت و تول   ش ی گرا   ک ی مکان   ی هندس م  - جوش  

  -   ی کاربرد   ی طراح   ش ی گرا   ک ی مکان   ی مهندس   -   ست ی ز ط ی ومح   ی انرژ   ی ها ستم ی س   ش ی گرا   ک ی مکان   ی مهندس 

  مشروط   ر ی دپذ ی تجد   ی ها ی انرژ   ی مهندس   ش ی گرا   ک ی مکان   ی مهندس   -   ک ی مکاترون   ش ی گرا   ک ی مکان   ی مهندس 

  شده   قید   مرتبط کارشناسی    مدرک   ن شت دا   به 

  کارشناس تجهیزات پزشکی 
مشروط    ) ها ش ی (همه گرا ی پزشک   ی مهندس ارشد  کارشناسی و    ) ها ش ی (همه گرا ی پزشک   ی مهندس کارشناسی  

  شده   قید   مرتبط کارشناسی  مدرک    داشتن   ه ب 

  ماما 
  -   یی ماما   -   ی ولوژ ی ز ی ف   -   ی انسان   ک ی ژنت   -   ی آناتوم  -   ی آموزش پزشک ارشد  کارشناسی و    یی ماما کارشناسی  

  مامایی   کارشناسی   مدرک   بودن   دارا   به   مشروط   یی مشاوره در ماما 

  ی مال   ت ی ر ی مد   -   ی بازرگان   ت ی ر ی مد   -   ی حسابرس   -   ی حسابدار   - اقتصاد  ارشد  کارشناسی و    ارشناسی ک  کارشناس امور مالی 

  کارشناس خرید 
  -   ی صنعت   ت ی ر ی مد   - )  ها ش ی (همه گرا ی دولت   ت ی ر ی مد   -   ی بازرگان   ت ی ر ی مد   -   ی حسابدار   - اقتصاد  کارشناسی  

  ی مال   ت ی ر ی مد



 

۲۲ 

  شرایط احراز   شغل   عنوان 

  دی امور دفتری و بایگانی متص 
  -   ی بازرگان   ت ی ر ی مد  -   ی حسابدار کارشناسی  و    ی امور دفتر   ت ی ر ی مد  -   ی حسابدار   -   ی امور ادار   کاردانی 

  ی مال   ت ی ر ی مد   -   ی صنعت   ت ی ر ی مد  - )  ها ش ی (همه گرا ی دولت   ت ی ر ی مد   -   ی و درمان   ی خدمات بهداشت   ت ی ر ی مد

  ع انسانی کارشناس مناب 
خدمات    ت ی ر ی مد  -   ی آموزش   ی ز ی ر برنامه   ت ی ر ی مد   -   ی آموزش   ت ی ر ی مدارشد  کارشناسی و    کارشناسی 

  ) ها ش ی (همه گرا ی دولت   ت ی ر ی مد   -   ی و درمان   ی بهداشت 

  افزار نرم تحلیل  طراحی و  کارشناس  

نرم افزار    -   ی وتر ی کامپ   ی شبکه ها   ی فناور   - )  ها ش ی اطالعات(همه گرا   ی فناور   -   وتر ی علوم کامپ کارشناسی  

  - شبکه    ی علوم و فناور   - )  ها ش ی(همه گرا وتر ی علوم کامپ   -   ی پزشک   ک ی انفورمات ارشد  کارشناسی و    وتر ی کامپ 

اطالعات(همه    ی فناور   ی مهندس   -   شرفته ی اطالعات پ   ی ها ستم ی س   ش ی اطالعات گرا   ی فناور   ت ی ر ی مد

  شده   قید   مرتبط   کارشناسی   مدرک   بودن   دارا   به   مشروط   ) ها ش ی (همه گرا وتر ی کامپ   ی مهندس   - )  ها ش ی گرا 

  کارشناس هوشبری 
  - نوزادان    ژه ی و   ی ها مراقبت   ی پرستار   -   ژه ی و   ی ها مراقبت   ی پرستار ارشد  کارشناسی هوشبری و  ارشناسی  ک

  هوشبری   کارشناسی   مدرک   بودن   دارا   به   مشروط   گردش خون   ی تکنولوژ 

  سالمت اوری اطالعات  ن کارشناس ف 

ارشد  کارشناسی و    ی مدارک پزشک   -   ی در شاخه پزشک   ی کتابدار  - اطالعات سالمت    ی فناور کارشناسی  

و    ی مدارک پزشک   -   ی پزشک   ی و اطالع رسان   ی کتابدار   - اطالعات سالمت    ی فناور   -   ی پزشک   ک ی انفورمات 

  مدرک   بودن   دارا   به   مشروط   ی اطالعات پزشک   ی فناور   ت ی ر ی مد   -    ی و درمان   ی خدمات بهداشت   ت ی ر ی مد

  شده   قید   مرتبط   کارشناسی   تحصیلی 

اوری اطالعات  ن کارشناس ف کاردان و  

  سالمت 

مدارک    -   ی در شاخه پزشک   ی کتابدار   - اطالعات سالمت    ی فناور کارشناسی  مدارک پزشکی و  کاردانی  

    ی پزشک 

  ه کارشناس تغذی 

  -   یی مواد غذا   ی من ی بهداشت و ا   -   ی آموزش پزشک ارشد  کارشناسی و    ه ی علوم تغذ   -   ه ی تغذکارشناسی  

علوم و    -   ه ی علوم تغذ   -   ه ی در تغذ   ی علوم بهداشت   -   ی ن ی بال   ه ی تغذ   -  ی م ی وش ی ب   -   یی بهداشت و کنترل مواد غذا 

  شده   قید   مرتبط   کارشناسی   مدرک   بودن   دارا   به   مشروط   ی دن ی و آشام  ی کنترل مواد خوراک   -   یی غذا   ع یصنا 

  مددکار بهداشتی درمانی 

  ی روانشناس   -   ی اجتماع   ی شناس   ب ی آس ارشد  کارشناسی و    ی و خدمات اجتماع   ی اجتماع   ی مددکار کارشناسی  

  دارا   به   مشروط   مطالعات خانواده   -   ی و رفاه اجتماع   ی اجتماع   ی مددکار   -   ی عموم  ی روانشناس   -   ی ن ی بال 

  اجتماعی   خدمات   و   مددکاری   مرتبط   کارشناسی   مدرک   بودن 

 کارشناس امور اجرایی سالمت 

اطالعات    ی فناور   - اقتصاد سالمت  ارشد  کارشناسی و    ی و درمان   ی خدمات بهداشت   ت ی ر ی مدکارشناسی  

  خدمات   مدیریت   کارشناسی   مدرک   بودن   دارا   به   مشروط   ی و درمان   ی خدمات بهداشت   ت ی ر ی مد   - سالمت  

  درمانی   و   بهداشتی 

  

  

    



 

۲۳ 

  تخصصی آزمون مواد : نهم بخش

  آزمون   مواد   شغل   عنوان 
  پزشك متخصص(جراحی عمومی) 

 داشت  خواهند مصاحبه فقط  و هستند معاف یتخصص و یعموم آزمون از

  پزشك متخصص(بیهوشی) 
  پزشك متخصص(داخلی) 

  پزشك متخصص(قلب) 
  پزشك متخصص(اطفال) 

  پزشك متخصص(زنان و زایمان) 
  نوزادان) تخصص    فوق پزشك متخصص( 

  پزشك متخصص(نورولوژی) 
  پزشك متخصص(ارتوپدی) 

  پزشك متخصص(عفونی) 
  پزشك متخصص(جراح مغز و اعصاب) 

  پزشك متخصص(گوش و حلق و بینی) 
  کبد و گوارش) فوق تخصص  پزشك متخصص( 

  پزشك متخصص(طب اورژانس) 
  پزشك متخصص(چشم) 

  پرستار 

  کودکان -مادران و نوزادان 
  پرستاری روان

  بهداشت جامعه
  های ویژه بخش

  مدیریت

  داخلی جراحی 

  پزشک عمومی 

  روانپزشکی، عفونی، خلیا های دبیماری
  جراحی عمومی و زنان و زایمان

  های کودکان بیماری

  آمار حیاتی و اصول اپیدمیولوژی
  های واگیر و غیرواگیر و کنترل بیماری اپیدمیولوژی

  های پزشکی پیش بیمارستانی فوریت 

  د یاز راه ور  یز یتجو یموجود در اورژانس، آمبوالنس و داروها یو داروها یفارماکولوژ 
  از آن یو برخورد با عوارض ناش ییتروما یهااورژانس

  از آن یو برخورد با عوارض ناش یداخل یهااورژانس
  )یطیلمندان، زنان و اورژانس محاس ،(اطفالژهیو موارد

  مورد لزوم  یهادستگاه ریداروها و استفاده از دستگاه شوک و سا  زیتجو شرفته،یو پ  یمقدمات  یایاح

  کارشناس اتاق عمل 

  و اصول کار در اتاق عمل  کیتکن

  یو فوق تخصص یدر موارد تخصص  یجراح یتکنولوژ 
  یو جراح یداخل یهایمار یب

  یویر  - یقلب یایو اح یهوشیب
  عمل و بعد از عمل) نیدر اتاق عمل(قبل، ح تیر یمد

  قوقی کارشناس امور ح 
  ) یمدن یدادرس نتجارت و آ ،ی (مدنیحقوق خصوص

  ) ی فر یک یدادرس نو آ اشخاص هیعل میجرا یبه استثنا  یاختصاص یاز و ج یعموم ی(جزاجزا  حقوق

  )یو اساس ی(ادار یعموم حقوق

  شناسی کارشناس علم اطالعات و دانش 

  یپزشک یرسانو اطالع یکتابدار  یمبان

  مرجع و مشاوه اطالعات خدمات
  دانش یسازمانده

  بر شواهد  یمبتن/ینیاطالعات سالمت/ بال یابیباز 
  اطالعات سالمت سواد

  ی اطالعات  یهااطالعات و ارتباطات و بانک یفناور 

  کارشناس تاسیسات 

  یمطبوع تابستان هیتهو

  ی مرکز  یحرارت  ساتیتاس
  ختمانسا یبهداشت ساتیتاس
  ساختمان یکیالکتر  ساتیتاس

  ساختمان ساتیتاس یو نگهدار  ریتعم



 

۲۴ 

  آزمون   مواد   شغل   عنوان 

  کارشناس تجهیزات پزشکی 

  یپزشک یمهندس یزبان تخصص
  یمیش ک یز یو ف یستیز  یپزشک یبر مهندس یا مقدمه 

  یارستانیبم یعموم یو استانداردها یمنیا  حفاظت،
  آنها یو اصول نگهدار  یپزشک یهاک ینیو کل یمارستانیب یعموم زاتیتجه

  یستیز  ی و حسگرها یپزشک یرگر ی تصو ،یولوژ یراد یهاستمیس اصول
  )۱(یاطالعات پزشک یفناور 

  ماما 

  ۲و  ۱ مانی و زا  یباردار 
  ۴و  ۳ مانی و زا  یباردار 

  ی زنان و نابارور  یهایمار یب
  مادر و کودک بهداشت

  نوزادان
  ی شناس نیجن

  کارشناس امور مالی 

  ۲و  ۱ یاصول حسابدار 
  شرفته یو پ  انهیم یحسابدار 

  یو بخش عموم یدولت یحسابدار 
  و قانون مناقصات یقانون محاسبات عموم  بودجه،

  یمال تیر یمد

  کارشناس خرید 

  ی اصول حسابدار 
  ی دولت یحسابدار 
  یمال یحسابدار 

  بودجه 

  دی امور دفتری و بایگانی متص 

  قتصاد علم ا  یمبان
  ی رفتار سازمان یمبان

  ی منابع انسان تیر یمد
  ی ز یر و بودجه  یعموم هیمال

  یشناسروان یمبان
  یجامعه شناس یمبان

  ع انسانی کارشناس مناب 

  هاستمیس لیو تحل  هیو تجز  تیر یمد یهایتئور 
  یو رفتار سازمان یمنابع انسان تیر یمد

  ی دولت تیر یمد یهایتئور 
  ی خدمات کشور  تیر یو قانون مد یادار  حقوق

  افزار نرم تحلیل  طراحی و  کارشناس  

  ++C شرفتهیپ  یسینوبرنامه 
  افزارنرم  یمهندس

  شبکه تیو امن یوتر یکامپ یهاشبکه 
  هاداده گاهیپا

  کارشناس هوشبری 

  ی هوشیب یهااصول و روش
  ی شناس یمار یب

  یفارماکولوژ 
  ژهیو یهامراقبت 

  سالمت اوری اطالعات  ن کارشناس ف 

  اطالعات سالمت  یو فناور  تیر یمد
  سالمت  یهاداده یکدگذار 

  ی پزشک اصطالحات
  یبهداشت یهاو شاخص یمارستانیب آمار

  یشناسیمار یب

  سالمت اوری اطالعات  ن کارشناس ف کاردان و  

  اطالعات سالمت  یو فناور  تیر یمد
  سالمت  یهاداده یکدگذار 

  ی پزشک اصطالحات
  یبهداشت یهاو شاخص یمارستانیب آمار

  یشناسیمار یب

  ه کارشناس تغذی 

  ی اساس هیتغذ
  )ک یمتابول یهایمار یو ب  یسوختگ وند،یپ  زیالید  ،یو یکل یهای ار یبم ژه، یو یهادر بخش مراقبت ی درمان  میبر رژ  دی(با تاکیدرمان میرژ 

  ه یاز سوءتغذ یناش یهایمار یو ب ی مختلف زندگ یهادر دوران هیتغذ
  هیتغذ تیوضع یبررس

  هامارستانیدر ب ییخدمات غذا  تیر یمد یندهایفرآ



 

۲۵ 

  آزمون   مواد   شغل   عنوان 

  مددکار بهداشتی درمانی 

  یجامعه شناس یهاه یو نظر  یمبان

  ی توانبخش یمبان

  ی اجتماع یمددکار 

  ی اجتماع یشناسب یآس

 کارشناس امور اجرایی سالمت 

  ی و رفتار سازمان ی ز یر برنامه  ت،یر یمد یاصول و مبان

  مارستان یو ب رانینظام سالمت ا  تیر یو مد سازمان

  و اقتصاد سالمت  یحسابدار  ،یمال تیر یمد

  یخدمات بهداشت اتیكل

  

    



 

۲۶ 

  هاشغل  فهرست : دهم بخش

  » باشند ی م   شده   مشخص   محل   در   خدمت   جهت   سال   ۵  مدت   به  ی محضر   تعهد   سپردن   به  ملزم   شدگان رفتهی پذ « 

  سهمیه آزاد   تعداد کل   جنسیت  ی شغل عنوان  
  ۲۵سهمیه  

رصد  د 
  ایثارگران 

  ۵سهمیه  
رصد  د 

  ایثارگران 

  ۳سهمیه  
رصد  د 

  معلوالن 
  توضیحات 

        ۱  ۲  ۳  مرد/زن   پزشك متخصص(جراحی عمومی)

      ۱    ۲  ۳  مرد/زن   پزشك متخصص(بیهوشی)

    ۱      ۲  ۳  مرد/زن   پزشك متخصص(داخلی)

        ۱  ۱  ۲  مرد/زن   پزشك متخصص(قلب)

        ۱  ۲  ۳  مرد/زن   پزشك متخصص(اطفال)

        ۱  ۱  ۲  زن   پزشك متخصص(زنان و زایمان)

          ۱  ۱  مرد/زن   نوزادان)تخصص   فوقپزشك متخصص( 

        ۱    ۱  مرد/زن   پزشك متخصص(نورولوژی)

        ۱  ۱  ۲  مرد/زن   پزشك متخصص(ارتوپدی)

        ۱    ۱  مرد/زن   پزشك متخصص(عفونی)

          ۲  ۲  مرد/زن   پزشك متخصص(جراح مغز و اعصاب)

          ۱  ۱  مرد/زن   پزشك متخصص(گوش و حلق و بینی)

          ۱  ۱  مرد/زن   کبد و گوارش)فوق تخصص  پزشك متخصص( 

          ۳  ۳  مرد/زن   پزشك متخصص(طب اورژانس)

          ۱  ۱  مرد/زن   پزشك متخصص(چشم)

    ۵  ۱۳  ۶۰  ۱۶۱  ۲۳۹  مرد/زن   پرستار

        ۱  ۱  ۲  مرد/زن   پزشک عمومی

  برای پست راننده آمبوالنس         ۱  ۱  مرد   های پزشکی پیش بیمارستانیفوریت

      ۱  ۴  ۱۰  ۱۵  مرد/زن   کارشناس اتاق عمل 

          ۱  ۱  مرد/زن   قوقی کارشناس امور ح 

          ۱  ۱  مرد/زن   شناسیکارشناس علم اطالعات و دانش

          ۲  ۲  مرد   کارشناس تاسیسات

          ۱  ۱  مرد/زن   کارشناس تجهیزات پزشکی 

    ۱      ۱  ۲  زن   ماما

      ۲  ۳  ۵  مرد/زن   کارشناس امور مالی

    نفر)   (یک  مالی   امور   کارشناس   پست   برای 

  (یک   اموال   امین   و   حسابدار   نفر)   (سه حسابدار 

  ترتیب   به   شده   کسب   نمرات   اساس   بر   نفر) 

  شده   اعالم   های پست 

  ۱    ۲  ۳  ۶  مرد   کارشناس خرید 
  نفر)   (دو   انباردار    نفر)   (دو   کارپرداز   پست   برای 

  کسب   نمرات   اساس   بر   نفر)   دو   (   صندوقدار 

  شده   اعالم   های پست   ترتیب   به   شده 

        ۱  ۱  ۲  مرد/زن   دی امور دفتری و بایگانیمتص

        ۲  ۲  مرد/زن   ع انسانی کارشناس مناب
   نفر)   (یک   اداری   امور   کارشناس   پست   برای 

  کسب   نمرات   اساس   بر   نفر)   (یک   کارگزین 

  شده   اعالم   های پست   ترتیب   به   شده 

          ۱  ۱  مرد/زن   افزار نرمتحلیل طراحی و کارشناس 

      ۱  ۲  ۵  ۸  مرد/زن   کارشناس هوشبری 

      ۱  ۳  ۴  مرد/زن   سالمتاوری اطالعات نکارشناس ف

  اطالعات   فناوری   کارشناس   پست   برای 

  (یک   پذیرش   کارشناس   و   نفر)   (سه   سالمت 

  ترتیب   به   شده   کسب   نمرات   اساس   بر   نفر) 

  شده   اعالم   های پست 

  بخش   منشی   پست   برای   ۲  ۱  ۵  ۱۱  ۱۹  مرد/زن   سالمت اطالعاتاورینکارشناس ف کاردان و 

          ۱  ۱  مرد/زن   ه کارشناس تغذی 

          ۱  ۱  مرد/زن   مددکار بهداشتی درمانی

          ۱  ۱  مرد/زن   کارشناس امور اجرایی سالمت 

  



 

۲۷ 

  باسمه تعالي

  خمینی(ره) شهریار بیمارستان امامفرم استشهاد محل سکونت جهت شرکت در آزمون استخدامی 
  

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . از   ملي  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . و كد   ند ز. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . فر  ينجانبا

  .نمايند  هي اگورا   ينجانبا سكونت  تمد و    فعلي سكونت  محل  نكه شهرستادارم   تقاضا محل  معتمدينو   مطلعين

  رتشك با  

  نگشت ا ثرو ا مضاا  
  

. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . بخش . . . . . در  حاضر لحادر  باال ده نامبر  كه نماييممي  هي اگو يل ذ ن كنندگاءمضاا نينجانباا

  .ستا شته دا سكونت نشهرستا ين در ا  نيز هما . . . . .  لسا  . . . .  تمد و    دهساكن بو. . . . . . . . . . . . . . . .  نشهرستا

  نگشتا ثرو ا   مضاا    . مينمايم  هياگو را    قفو  تبامر   صحت. ………………  ملي كد  به.  …………………  ينجانبا

  

  نگشتا ثرو ا   مضاا    . مينمايم  هياگو را    قفو  تبامر   صحت. ………………  ملي كد  به.  …………………  ينجانبا

  

  نگشتا ثرو ا   مضاا    . مينمايم  هياگو را    قفو  تبامر   صحت. ………………  ملي كد  به.  …………………  ينجانبا

  

  » . ددگر تكميل محل) يكالنتر  يا ه نتظامي(پاسگاا  وينير توسط  قسمت ينا«

  باشد . . . . . مي. . . . . . . . . . . . . . .  ين  ا  تاييد ردمو قفو اردمو

   مضاا -مهر محل  

  محل  يكالنتر يا ه پاسگا  
  

  مهم  اتتذكر
سكونت    لسا ده    قلاحد  سابقه  با  دنبو  ساكن  ظلحا   به  امستخدا  لويتاز او  دهستفاا  متقاضي  كه  ن شهريارشهرستا  بومي  نطلباداو  تمامي  ايبر  مفر  ينا  . تكميل١

  . ست ا  ميا لزا  ،ميباشند
و    زشمواداره آ  تاييد  با  ،باشند  نشهرستااين  در    نبيرستاد  ياو    هنماييرا  ،ييابتدا  مقاطعدر    تحصيلي  بقاسو داراي    كه  ن شهريارشهرستا  بومي  نطلباداو.  ٢
 م فر  ينا  تكميل  و  نددگر  منده بهرشهريار    نشهرستادر    سكونت  لسا ده    بقاسواز    قسمتي  ياو    متما  ازحرا  ايبراز آن    نندا ميتو  صرفاًشهريار    نشهرستا  ورشپر
  .   ميباشد  ميالز ا   ،شهريار  نشهرستادر    نناآ  فعلي  سكونت  ازحر ا  ايبر
  ند اميتو  ، شته باشددا  سكونت  نشهرستااين  از    بخش  يكاز    بيشدر    ،شهريار  نشهرستادر    دخو  سكونت  لسا ده    قلاحد   سابقه  تاييد  ايبر  متقاضي  . چنانچه٣
  . كند  دهستفاا  رمنظو  ينا  ايبر  نيز  مفر  يناز ا  يگرد  نسخه  يكاز  
  . ميباشدبيمارستان امام خميني(ره) شهريار    مياستخد ا  نمودر آزشهريار  شهرستان   بومي  لويتاز او  دهستفاا  متقاضي  نطلباداو   يمند هبهر  جهت  صرفاً  مفر  ينا.  ٤

    



 

۲۸ 

  باسمه تعالي

د سوابق خدمتی مشمولین امتیاز ویژه کرونا     فرم تا

  شهریار  (ره)ان امام خمینیتس بیمار استخدامی در آزمون
بیماری کرونا در مراکز درمانی و  درمان های محوله مستقیما در مقابله با ویروس کرونا و  که در راستای وظایف و ماموریت یکارکنان(

    )اند.های پزشکی خدمت نمودهآموزش پزشکی، انستیتو پاستور و فوریتبهداشتی زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و 

  :   دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني/ مركز/ انستيتو

  :   مركز  / بيمارستان

              :  نام و نام خانوادگي مشمول

    :  كدملي  :  ام پدرن

    :  رابطه استخدامي/كاري

     شركتي     و...)  مشاغل كارگري ، ، مشخصكار معين  ي(اد قرارد

   يراپزشكانپپزشكان و  خدمت قانون  ينمشمول   متعهدين خدمت

عنوان  
 شغل

مدرك  
 تحصيلي 

مقطع  
 تحصيلي 

واحد 
محل  
 خدمت

تاريخ شروع  
فعاليت در  

درگير    مراكز
 كرونا 

 تاريخ پايان
فعاليت در   

 مراكزدرگير كرونا

مدت زمان  
خدمت در  

  مراكز
رونا كدرگير   

* امتياز  

 ماه روز 
         

  گيرد.روز امتيازي تعلق نمي  ١٥روز يك امتياز و كمتر از  ١٥امتياز ،  ٢به ازاء هر ماه  *

  

  

 واحد/مركزنام و امضاء باالترين مقام   نام و امضاء مسئول مستقيم  

  

  مراتب فوق مورد تاييد مي باشد.

 رئيس دانشگاه/دانشكده 
معاون توسعه مديريت و  

 منابع دانشگاه 
 مدير اداره بازرسي دانشگاه  مدير حراست دانشگاه 

نماينده سازمان مديريت و  
ريزي استانبرنامه   

 نام و نام خانوادگي

 

 

 امضاء

 

 

 نام و نام خانوادگي

 

 

 امضاء

 

خانوادگينام و نام   

 

 

 امضاء

 

 

 نام و نام خانوادگي

 

 

 امضاء

 

 نام و نام خانوادگي

 

 

 امضاء

 

 


