
 

 

 

 جمهوري اسالمي ايران

تامین اجتماعيسازمان   
 

 
 

 

 زمـــون استخدامي آدفـترچـه راهنمـاي 

 سازمان تامین اجتماعيمتمرکز 

 1397سال 

.نمايندمطالعه را با دقت  راهنماشود مطالب اين دفترچه به داوطلبان توصيه مي  



1 

 

 باسمه تعالي

  :مقدمه
افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون  کتبی، مصاحبه و طی ، سازمان تامین اجتماعی به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تابعه

استانهای اصفهان، البرز، خراسان رضوی، خراسان شمالي،  ایبیمهبخش درمان سراسر کشور و بخش مراحل گزینش بصورت استخدام پیمانی در 

  .نمایدمی دعوت به همکاری مرکزی و همدان

رساند که ثبت نام در این آزمون منحصرا می متقاضی ثبت نام و شرکت در آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعیبدینوسیله به اطالع کلیه داوطلبان 

می پایان 13/6/97 مورخ شنبهسه آغاز و لغایت روز 4/6/1397یکشنبه  روز از www.tamin.ir نشانی به به صورت اینترنتی از طریق سایت سازمان تامین اجتماعی

کلیه متقاضیان ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون و فراهم نمودن مدارک  .پذیرد

 نسبت به ثبت نام در آزمون فوق اقدام نمایند. ،و اطالعات مورد نیاز

  :استخدام عمومي شرايط

 تابعیت جمهوری اسالمی ایران.  -1

 اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران و دین مبین اسالم یا یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی.  -2

 .  استخدام سال سن تمام و حداکثرسن برابر مفاد مندرج در شرایط اختصاصی 20دارا بودن حداقل   - 3

 الزم برای انجام وظایف و مسئولیتهای شغل مورد نظر. های خصصی و تواناییدارا بودن گواهی فراغت از تحصیل و دانش ت  -4

 دارا بودن برگ پایان خدمت زیر پرچم و یا معافیت دائم. )ویژه آقایان(  -5

 داشتن سالمتی جسمی و روانی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.  -6

 نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر.  -7

در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری یا آراء قانونی مراجع ذیصالح به مجازاتهای اخراج، بازنشستگی، بازخرید خدمت و استخدام افرادی که   -8

 انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده اند ممنوع است.

 .باشندسازمان تامین اجتماعی  پیمانی و آزمایشی رسمی، مستخدمین از نباید استخدام داوطلبان -9

 و (13/6/97) داوطلبان آخرین روز ثبت نام وظیفه نظام خدمت پایان و دائم معافیت تحصیل، از فراغت گواهی تاریخ محاسبه برای عمل مالکر: تذک
 .باشد( می4/6/97) ها اولین روز ثبت نامآن سن محاسبه

 :استخدام شرايط اختصاصي 
ته     -1 قاطع و رشتتت قاضتتتتا    های  م ته    تحصتتتیلی در عنوان شتتتغلی مورد ت قاطع و رشتتت ندرج در این آگهی  های  براستتتتاا م  تحصتتتیلی م

 .باشدمی 

توانند در این آزمون ثبت نام نمایند که عنوان مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرایش رشته تحصیلی آنان به طور کامل می داوطلبان صرفاً در صورتی

یناً در رشته تحصیلی آن ها ع -و به صورت مشخص در شرایط احراز مشاغل ذکر شده باشد لذا داوطلبانی که مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرایش

د از ثبت نام خودداری نمایند. بدیهی است در هر مرحله از فرایند جذب و بکارگیری مشخص گردد که مقطع تحصیلی، رشته آگهی درج نشده باش

باشد کر شده، ذتحصیلی و یا گرایش تحصیلی آن ها با شرایط ذکر شده در آگهی منطبق نباشد و دارای پسوند، پیشوند کمتر و یا بیش از آنچه در آگهی 

 استخدام حذف و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.از سایر فرایند 

های اگر رشته تحصیلی بدون گرایش ذکر شده باشد صرفاً رشته تحصیلی بدون گرایش مالک عمل بوده و در صورتیکه رشته تحصیلی با گرایش :توجه

. لذا داوطلبان موظف اند در زمان ثبت نام با توجه به ذکر شده مالک عمل خواهد بودهای مشخص ذکر شده باشد فقط آن رشته تحصیلی با گرایش

 شرایط اعالم شده دقت کافی بعمل آورده و از ثبت نام در شغل هایی که واجد شرایط نیستند، خودداری نمایند.

 گردد:می شرایط سنی و مقطع تحصیلی و معدل کل داوطلبان به شرح ذیل تعیین -2

 سال تمام. 24و شرط سنی حداکثر  14ط  معدل حداقل با شر ديپلمدارندگان مدرک تحصیلی  -1/2

 سال تمام. 30بدون شرط  معدل و با شرط سنی حداکثر  ديپلم در رشته تحصیلي بهیاریدارندگان مدرک تحصیلی  -2/2

 سال تمام. 26و شرط سنی حداکثر   14با شرط معدل حداقل  فوق ديپلمدارندگان مدرک تحصیلی  -3/2

 سال تمام. 28و شرط سنی حداکثر 14با شرط معدل حداقل  لیسانستحصیلی دارندگان مدرک  -4/2

 سال تمام. 30و شرط سنی حداکثر 14با شرط معدل حداقل  فوق لیسانسدارندگان مدرک تحصیلی  -5/2

 سال تمام. 35و تخصصی( با حداکثر عمومی) یدکتردارندگان مدرک تحصیلی  - 7/2

http://www.tamin.ir/
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سات آموزش عالی      *  س صیلی مو شت، درمان وآموزش مدارک تح شکی  که مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهدا شد مالک   می پز با

 .بود عمل خواهد

صره   سانی حداکثر     :1تب سربازی، انجام خدمات قانونی )طرح الیحه نیروی ان ضریب  24مدت خدمت  ستخدام در      Kماه و  ضیان ا شتغال متقا (، مدت ا

سازمان  شرح مندرج در این آگهی( های شرکت  ،واحدهای تابعه  سته        های کارگزاری، ماموریتی و تکلیفی ) به  شاغل در ر سازمان و نیروهای  سمی  ر

با ارائه  ،نمایندمی البرز و سایر مراکز درمانی متعلق به سازمان که به صورت موسسه و یا هیات مدیره فعالیت      ،میالدهای بهداشتی و درمانی  بیمارستان  

بیمه و اشتتتغال دال بر تائید مراتب مذکور و ستتنوات ارفاقی مندرج در قانون اصتتالح حداکثر ستتن داوطلبان درمورد ایثارگران به    گواهی پرداخت حق

سنی هر مقطع تحصیلی      حداکثر شروط به آن که ازحداکثر  این آگهی مندرج در شرط  و تخصصی(    عمومیسال و برای مقاطع تحصیلی دکترا )   35م

شایان ذکر است سایر سوابق پرداخت حق بیمه به هر طریقي خارج از موارد مذکور مشمول این       گردد. می ماید، اضافه سال تمام تجاوز نن  40
 باشد.  نمي بند

  :توضیحات

 به شرح ذيل مي باشد تامین اجتماعي شرکتهای ماموريتي و تكلیفي سازمان: 
ستغالت تامین اجتماعی       -1 سه امالک و م س سی تامین اجتماعی         -3بانك رفاه کارگران  -2مو سابر سه ح س   -5شرکت گروه هتل های هما   -4مو

شتترکت  -9شتترکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی  -8ستترمایه گذاری تامین اجتماعی -7رفاه گستتتر  -6موستتستته فرهنگی و هنری آهني آتیه 

شارات علمی و فرهنگی   شکی حکمت   -11کار و تامین  -10انت سرمایه     -12گروه پز سازی ایران  شرکت  شاور مدیریت و      -13گذاری خانه  شرکت م

 شرکت مهندسی تاسیسات وانرژی تامین.-14خدمات ماشینی تامین

 

 قانون اصالح حداکثر سن داوطلبان استخدام: 
حوتتور در جبهه و  نبرد حق علیه باطل به میزان های با عنایت به قانون اصتتالح حداکثر ستتن داوطلبان استتتخدام، مدت حوتتور داوطلبانه در جبهه   

نبرد حق علیه باطل به میزان مدت  های همچنین مدت زمان بستتتری شتتدن و یا استتتراحت پزشتتکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه   

  وسارت بستری، مدت اسارت در مورد داوطلبانی که در طول جني تحمیلی به اسارت دشمن بعثی و یا گروههای ضدانقالب درآمده اند به میزان مدت ا

باشد و مفقوداالثرها )فرزندان، همسر، پدر، مادر، برادر   نمی خانواده شهدا، آزادگان و جانبازان ازکارافتاده کلی که قادر بکار و افراد مدت حوور در جبهه  

سنی هر مقطع         5و خواهر( تا میزان  شرط  صالح در زمان تحویل مدارک به حداکثر  صورت ارائه گواهی از مراجع ذی صیلی مندرج در این   سال در  تح

 ستتال و برای 35آگهی قابل افزایش خواهد بود، مشتتروط به اینکه مجموع ستتن داوطلب و مدت قابل افزایش طبق این بند از حداکثر شتترط ستتنی    

 تجاوز ننماید. سال تمام 40دکترا )عمومی و تخصصی( های رشته

که متقاضی استخدام )خارج از سهمیه ایثارگران( از آزادگان از کارافتاده کلی  و فرزندان  از کارافتاده کلیو فرزندان جانبازان  فرزندان شاهد -2 هتبصر

ستخدامی    شرکت در آزمون ا سان رقابت          می طریق  شرایط یک ضیان در  سایر متقا شند با  شرط معافیت    خبا صرفا  از  حداقل معدل و  واهند نمود و 

   گردند.میمند بهره  سن حداکثر

های  خدمت زیرپرچم داوطلبان در صورت قبولی در آزمون استخدامی )کتبی، مصاحبه( صرفاً پس از  تأیید واحد طب کار مدیریت    معافیت پزشکی   - 3

 درمان استان ذیربط مبنی بر توانائی انجام امور مربوط در عنوان شغلی مورد تقاضا قابل پذیرش خواهد بود.

ا معافیت از آن درمورد فارغ التحصیالن رسته بهداشتی و درمانی و پزشکان به هنگام آزمون مصاحبه ارائه گواهی پایان طرح الیحه نیروی انسانی و ی -4

 باشد. بدیهی است در صورت عدم ارائه گواهی مذکور در زمان مقرر، قبولی متقاضی در آزمون کتبی کان لم یکن تلقی خواهد شد.می الزامی

شتن تعهد انجام ک    -5 شتغال و همچنین ندا سته به دولت وموسساتی که شمول قانون بر      های دولتی و سازمان های شرکت  ،اردرسایرسازمانها  عدم ا واب

 باشد.می آنها مستلزم ذکرنام است به هنگام انعقاد قرارداد وشروع بکار درسازمان الزامی

شروع بکار    -6 ضیانی که به هنگام  صیل    ، متقا صیلی باالتر از مقطع تح شجو و یا دارای مدرک تح ضا   دان شغل مورد تقا شند می ی  صورتیکه پس از   ،با در 

هد ااشتغال بکار مدرک تحصیلی غیرمرتبط با شرایط احراز مشاغل سازمان ارائه نمایند امکان پذیرش و تطبیق مدرک مذکور در طول خدمت میسر نخو

مدرک   پذیرش ،رایط احراز مشاغل سازمان ارائه نمایند  ضمنا آندسته از متقاضیانی که پس از اشتغال بکار در سازمان مدرک تحصیلی منطبق با ش         .بود

صدی           شروط به وجود ردیف بالت ضای آزمون مربوطه م شغلی مورد تقا سال خدمت در عنوان  صوف پس از طی پنج  ضایت از عملکرد و عدم نیاز   ،مو ر

  .ذیر خواهد بوداستان به تامین نیروی جایگزین تا آزمون آتی با لحاظ قوانین و مقررات ذیربط سازمان امکانپ

 باشد.  مي تحصیلي مندرج دراین آگهي الزاميهای تبصره: به هنگام ثبت نام رعایت مقاطع تحصیلي و رشته
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 قانوني: های امتیازات و سهمیه

 گردد:می آزمون کتبی به متقاضیان بومی حسب مورد )شهرستان / استان( به شرح ذیل لحاظاین امتیاز پس از کسب حدنصاب  امتیاز بومي: -1

 امتیاز 25بومی شهرستان مورد تقاضا  -

 امتیاز 15بومی استان مورد تقاضا  -

ستان برای تعیین بومی بودن         های شود که دارای یکی ازویژگی می داوطلب بومی به داوطلبی اطالق شهر ستان و  ضمنا مبنای ا شد  سیمات   ،زیر با تق

 باشد.    می کشوری در زمان ثبت نام

 .باشد یکی استخدام برای تقاضا مورد محل شهرستان با وی همسر یا طلبداو تولد محل شهرستان -1-1

 .باشد یکی استخدام برای تقاضا مورد محل استان با وی همسر یا داوطلب تولد محل استان -1-2

سر  -1-3 سمی  کارمندان فرزندان و هم سلح  نیروهای یا و دولت پیمانی و ر سته    یا و شاغل  از اعم) م ش ستان    که( بازن  یا فعلی خدمت محل شهر

 .باشد یکی آنان استخدام برای تقاضا مورد محل شهرستان با داوطلب والدین بازنشستگی

 یا فعلی خدمت محل استتتان که( بازنشتتستتته یا و شتتاغل از اعم) مستتلح نیروهای یا و دولت پیمانی و رستتمی کارمندان فرزندان و همستتر -1-4

 .باشد یکی آنان استخدام برای تقاضا مورد محل استان با داوطلب والدین بازنشستگی

 محل شهرستان در متناوب یا متوالی صورت  به راه( دانشگا  یا و دبیرستان  راهنمایی، ابتدایی،ی)تحصیل  سنوات  از سال  (4ر)چها حداقل داوطلب -1-5

 .باشد کرده طی استخدام برای تقاضا مورد

س 4)چهار حداقل داوطلب -1-6 ستان  راهنمایی، ابتدایی،ی)تحصیل  سنوات  از ال(  شگا  یا و دبیر ستان  در متناوب یا متوالی صورت  به راه( دان  محل ا

 .باشد کرده طی استخدام برای تقاضا مورد

 د. باش داشته را استخدام برای تقاضا مورد محل شهرستان در بیمه حق پرداخت سابقه سال (4) چهار حداقل داوطلب -1-7

 د. باش داشته را استخدام برای تقاضا مورد محل ستانا در بیمه حق پرداخت سابقه سال (4) چهار حداقل داوطلب -1-8

 د. باشن داشته را استخدام برای تقاضا مورد محل شهرستان در بیمه حق پرداخت سابقه سال(4) چهار حداقل همسر داوطلب یا و مادر پدر، -1-9

 د. باشن داشته را استخدام برای تقاضا مورد محل ستانا در بیمه حق پرداخت سابقه سال (4) چهار حداقل همسر داوطلب یا و مادر پدر، -1-10

 .مذکور قابل احتساب استپرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفا توسط یکی از موارد  :تذکر

 "بومي اولویت"در عناوین شغلی مشخص شده تحت عنوان    به دلیل نگهداشت نیروی انسانی و با لحاظ اصل بومی گرایی اولویت تکمیل ظرفیت     -2

ضیان بومی   سایر مراحل           با متقا ستان جهت انجام  ضیان بومی ا ساا اولویت امتیاز مکتسبه بوده و در صورت عدم تکمیل ظرفیت از متقا شهرستان بر ا

ستخدامی دعوت بعمل خواهد آمد.  ضیان لذا  ا شغلی مذکور  گردند مجاز به ثبت نام نمی که طبق این آگهی بومی تلقی یمتقا  ("اولویت بومي")در عناوین 

 باشند.  نمی

در صورت احراز حدنصاب امتیاز آزمون کتبی و با رعایت اولویت امتیاز مکتسبه به میزان دو برابر ظرفیت استخدامی  داوطلبان مصاحبه استخدامی از   -3

شغلی مربوطه   سهمیه  در عنوان  سر مجوز  سانی به ایثارگران و  21ماده   %5 هایپس از تعیین تکلیف و ک مع حمایت قانون جا %3قانون جامع خدمات ر

 .صورت خواهد پذیرفتازحقوق معلوالن 

قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از محل مجوزهای استخدامی به میزان سهمیه تخصیصی صرفاً در صورت ثبت نام           21مادهجذب مشمولین   -4

ستخدامی ورقابت بین داوطلبان مشمول سهمیه      ساا اولویت امتیاز مکتسبه و پس از احراز    ایثارگران %5و  %25های و از طریق شرکت در آزمون ا بر ا

 شرایط عمومی گزینش صورت خواهد پذیرفت.

صد ايثارگران:   25سهميه   -4-1 صد )  در ست و پنج در ست و        ( %25بی شهدا و جانبازان بی سر و فرزندان  ستخدامی به جانبازان و آزادگان، هم سهمیه ا

صد )  سران آزادگان یك %25پنج در سارت و خواهر و    سال و باالی یك ( و باالتر، فرزندان و هم ستخدام )آزمون   شهید برادر سال ا پس از طی فرآیند ا

 .دارداختصاص کتبی، مصاحبه علمی و...( 

نام و برگزاری آزمون استخدامی در   بهره مند شوند که وضعیت شغلی آنان در فرآیند ثبت    %25نکته مهم: صرفاً ایثارگرانی مجازند از سهمیه استخدامی    

 ثبت شده باشد. "بیکار"سیستم سجایا 

صره   سهمیه     :1تب شمولین  ستخدامی     %25م سهمیه ا شند. به عبارت دیگر هر یك از  نمی ایثارگران و یا بالعکس %5ایثارگران مجاز به بهره مندی از  با

بایست در صورت مشمول بودن، صرفًا از یك سهمیه استخدامی مشخص شده استفاده نماید. بدیهی است در این صورت مشمولین سهمیه              می داوطلبان

 ایثارگران، جهت استفاده از سهمیه اختصاصی خود صرفاً باید مشاغل مشخص شده جهت این سهمیه را انتخاب نمایند.  25%

اولویت استخدام آنان مطابق ضوابط و مقررات جاری و با هماهنگی بنیاد     ،درصد ایثارگران  25ولین سهمیه  در فرآیند جذب و استخدام مشم   :2تبصره  

ازان فرزندان جانب ،فرزندان شاهد  ،شهید و امور ایثارگران صورت خواهد پذیرفت. اولویت استخدامی در بین این مشمولین به ترتیب با جانبازان، آزادگان    

س   25 سارت و بیشتر     درصد و باالتر )بر ا باشد و در صورت عدم تکمیل سهمیه از بین ایثارگران    می اا درصد جانبازی( و فرزندان آزادگان با یك سال ا
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درصد و باالتر، همسر    25شده )به ترتیب به همسر شهید، هسمر جانبازان       فوق الذکر مانده سهمیه قابل تسری به سایر ایثارگران مشمول سهمیه یاد      

 بود. خواهر و برادر شهید( خواهد ،ال اسارت و بیشترآزادگان با یك س

شود برای حصول اطمینان از چگونگی امکان بهره مندی   می درصد ایثارگران توصیه   25به کلیه ایثارگران بیکار مشمول سهمیه استخدامی     :3تبصره  

ستخدامی حداقل    س  ،صورت نیاز به بنیاد شهید و امور ایثارگران محل پرونده   قبل از ثبت نام با مراجعه به سایت ایثار و یا در  %25خود از سهمیه ا بت ن

 به مشخص شدن وضعیت شغلی خود و در صورت لزوم اصالح آن اقدام نمایند.  

پنجم توسعه و اصالحیه بعدی   قانون برنامه  44ماده  "و"( قانون اصالح بند  2)به استناد تبصره )    به استثناء خواهر و برادر شهید  ایثارگران  %25:  مشمولین سهمیه   4تبصره  

 باشند.می معافمعدل و  تحصیلیمدرک شرط سن،  از آن(

صره    %25باتوجه به هماهنگی بعمل آمده با بنیاد شتتهید و امورایثارگران عنوان شتتغلی و محل خدمت مورد تقاضتتا جهت مشتتمولین ستتهمیه    :5تب

برای اعمال سهمیه مذکور صرفًا باید مشاغل مشخص شده         ،ثارگر مشمول این سهمیه  ایثارگران از سهمیه سایر داوطلبان تفکیك گردیده و داوطلبان ای  

 برای این سهمیه را انتخاب نمایند. 

به میزان سهمیه مذکور )تعداد مندرج در این آگهی( بوده و پس از تعیین تکلیف سهمیه  ( این بند صرفا4ًمندرج در تبصره )های معافیت :6تبصره 

بعنوان متقاضی عادی تلقی و در خصوص آنان  رعایت کلیه شرایط مندرج در این آگهی  %25، سایر داوطلبان متقاضی استفاده از محل سهمیه موصوف

  الزامی خواهد بود.

صد ايثارگران:   5سهميه   -4-2 سابقه حداقل شش ماه حوور داوطلبانه در جبهه       (%5)پنج درصد  در ستخدامی به رزمندگان با  ها و همسر و  سهمیه ا

  .داردسال اسارت اختصاص آزادگان کمتر از یكفرزندان فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد و  ،فرزندان آنان

فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد ، هاحوور داوطلبانه در جبهه رزمندگان با سابقه حداقل شش ماهثبت نام و شرکت در آزمون جهت  :1تبصره 

 باشند.می معاف معدلوتحصیلی مدرک شرط سن، الزامی بوده لیکن از  سال اسارتو فرزندان آزادگان کمتر از یك (25%)

ا سابقه حداقل شش ه ببرای همسر و فرزند رزمندرعایت شرط سنی، معدل، مدرک تحصیلی و همچنین رعایت سایر شرایط مندرج در آگهی  :2تبصره 

 باشد.می ماه حوور داوطلبانه در جبهه جهت ثبت نام و شرکت در آزمون الزامی

( این بند صرفا به میزان سهمیه مذکور )تعداد مندرج در لیست پیوست( بوده و پس از تعیین تکلیف سهمیه 1مندرج در تبصره )های معافیت :3تبصره 

بعنوان متقاضی عادی تلقی و در خصوص آنان  رعایت کلیه شرایط مندرج در این آگهی  %5ر داوطلبان متقاضی استفاده از محل سهمیه ، سایموصوف

  .الزامی الزامی خواهد بود

نام در آزمون حذف را ندارند و در صورت ثبت  %25مربوط به سهمیه های ایثارگران حق انتخاب شغل محل %5: داوطلبان سهمیه استخدامی 4تبصره 

 خواهند شد.
بهداشتي و درماني، فناوری اطالعات و  امورمالي برابر های ایثارگران در رسته %5و  %25های رعایت مدرک تحصیلي متقاضیان از محل سهمیه تذکر:

  ضوابط طرح طبقه بندی مشاغل الزامي خواهد بود.
استخدامی هر استان از بین معلوالن بهزیستی واجد شرایط از طریق ثبت نام و شرکت در آزمون از مجموع مجوزهای  %3درصد معلولين:  3سهميه  -5

احراز شرایط عمومی گزینش و طب کار در عناوین شغلی مورد نیاز از  پس و استخدامی و به میزان سهمیه تخصیصی بر اساا اولویت امتیاز مکتسبه

یت کلیه شرایط مندرج در این آگهی اعم از مقطع و رشته تحصیلی، جنسیت، معدل و.... جهت سازمان بکارگیری خواهند شد. شایان ذکر است رعا

 باشد. می متقاضیان سهمیه موصوف الزامی

گردد. می بهزیستی با یك مقطع تحصیلی باالتر محاسبه %3سقف سنی مندرج در قسمت شرایط اختصاصی استخدام جهت مشمولین سهمیه  :تبصره

از تعیین تکلیف سهمیه مذکور، سایر داوطلبان متقاضی استفاده از محل سهمیه یاد شده بعنوان متقاضی عادی تلقی و در خصوص  شایان ذکر است پس

بایست در صورت موفقیت در مرحله آزمون می ، معدل و..... الزامی خواهد بود. بدیهی است مشمولینتحصیلیمدرک سن، جنسیت، شرط آنان رعایت 

 ه گواهی از سازمان بهزیستی اقدام نمایند. کتبی نسبت به ارائ
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 درصد بهزيستي در استانها 3درصد ايثارگران و  5های ظرفیت سهمیه -1جدول شماره 

 درصد بهزیستي تخصیصي 3سهمیه  درصد ایثارگران تخصیصي 5سهمیه  اداره کل/مدیریت درمان

 0 1 اداره کل استان اصفهان

 1 1 اداره کل استان خراسان رضوی 

 0 0 اداره کل استان خراسان شمالی 

 0 0 اداره کل استان مرکزی 

 1 1 اداره کل استان همدان 

 1 1 اداره کل استان البرز 

 2 3 شرقی آذربایجانمدیریت درمان استان 

 1 1 غربی آذربایجانمدیریت درمان استان 

 1 2 مدیریت درمان استان اردبیل

 5 8 مدیریت درمان استان اصفهان

 0 0 مدیریت درمان استان ایالم

 2 3 مدیریت درمان استان بوشهر

 10 17 مدیریت درمان تهران

 1 1 و بختیاریمدیریت درمان استان چهارمحال 

 3 5 مدیریت درمان استان خراسان رضوی

 0 1 مدیریت درمان استان خراسان شمالی

 0 0 مدیریت درمان خراسان جنوبی

 3 5 خوزستانمدیریت درمان استان 

 2 3 مدیریت درمان استان زنجان

 1 1 مدیریت درمان استان سمنان

 0 1 و بلوچستانمدیریت درمان استان سیستان 

 2 4 مدیریت درمان استان فارا

 3 4 مدیریت درمان استان قزوین

 1 2 مدیریت درمان استان قم

 1 2 مدیریت درمان استان کردستان

 1 2 کرمانمدیریت درمان استان 

 1 2 مدیریت درمان استان کرمانشاه

 1 1 و بویراحمدمدیریت درمان استان کهگیلویه 

 1 2 مدیریت درمان استان گلستان

 1 2 مدیریت درمان استان گیالن

 1 2 مدیریت درمان استان لرستان

 3 5 مدیریت درمان استان مازندران

 3 5 مدیریت درمان استان مرکزی

 1 2 استان هرمزگانمدیریت درمان 

 2 4 مدیریت درمان استان همدان

 2 3 مدیریت درمان استان یزد

 1 1 مدیریت درمان کاشان

 0 1 مدیریت درمان البرز
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سهمیه    ضی  صد و   3های داوطلبان متقا ضرورت دارد در زمان ثبت نام به ظرفیت موجود برای    5در صد ایثاگران  فوق در ادارات کل و های سهمیه  در

شماره )   های مدیریت ستانها مندرج در جدول  صفر )       1درمان ا ضا ظرفیت آن  سهمیه مورد تقا ستانهایی که در  ست در ا ( درج 0( توجه نمایند. بدیهی ا

   گردیده در صورت شرکت در آزمون همانند داوطلب آزاد گزینش خواهند شد.

 نام:  ثبت مراحل

 ی.اینترنت نامثبت فرم تکمیل -1

 ه.شد اسکن عکس فایل -2

 اینترنتی نامثبت برنامه طریتتتتق از ارستتتتال  برای را آن فایل و نموده اسکن  ،زیر مشخصات   با را خود پرسنلی  عکس قطعه یك بایست می داوطلب

 نماید:   آماده

 رخ(د. )عکس تمامباش شده گرفته جاری سال در که 43 عکس -

 .باشد JPG فرمت با باید فقط شده اسکن عکس -

 .باشد 400300پیکسل و حداکثر  200300 حداقل باید شده اسکن عکس اندازه -

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

 .باشد بیشتر کیلوبایت 70 از نباید عکس شده ذخیره فایل حجم -

 .باشد شده حذف باید شده اسکن عکس زاید هایحاشیه -

 .باشد سفید زمینه دارای و رنگی عکس االمکانحتی -

 مطابقو  عکس اصل  از است  الزم داوطلبان و باشد نمی قبول قابلو...(  شناسنامه   ملی، کارتی )شناسای   هایکارت روی از عکس اسکن : 1ه تبصر  

 د.نماینبه اسکن  اقدام ،فوق توضیحاتبا 

 .باشد مشخص آنان کامل صورت و حجاب با باید خواهران عکس: 2تبصره 

 .گرددمی سلب وی از آزمون در شرکت حق و شده باطل داوطلب نامثبت غیرمعتبر، عکس ارسال درصورت: 3تبصره 

 نام: ثبت وجه پرداخت

ت و این تاریخ به هیچ وجه قابل  ذیرفپ خواهد انجام 13/6/1397 مورخشنبه  سه  یت روزلغا 4/6/1397 مورخشنبه  یك زرو از ینترنتیا صورت ه ب نام بتث

شد.  تمدید نمی ضیان با ست می شرایط  واجد متقا شانی  سازمان  سایت  به بای  مبلغ پرداخت از پس و راجعهم www.tamin.ir تامین اجتماعی به ن

 تکمیل به نسبت  شتاب  ی شبکه  به متصل  بانکی هایکارت با و الکترونیکی صورت  به ( به عنوان هزینه ثبت نام ششصد هزار ریال    ) ریال 000/600

 د.  نماین اقدام نیاز مورد اطالعات ارائه و نام ثبت فرم

 .نمایند نگهداری خود نزد استخدام مراحل پایان تا و نموده یادداشت را خود رهگیری کد نام ثبت پایان از پس باید آزمون در شرکت متقاضیان -

 .گرددنمی مسترد وجههیچ به پرداختی وجوه و شد نخواهد داده اثر ترتیب ناقص های نام ثبت به -

 مدارک ومستندات الزم:

کتبی به میزان دو برابر مجوزهای استخدامی اخذ و  آزمون در داوطلبان نمرات تعیین از پس حسب نیاز سازمان متقاضیان مدارک اینکه به توجه با

هیچ باشد، نامیثبت تقاضانامه در مندرج اطالعات همچنین و آگهی این در مندرج شرایط با مغایر داوطلبان مدارک که صورتی در لذا شد، خواهد بررسی

 خواهد حذف داوطلب نهایی، پذیرش درصورت حتی و مصاحبه اولیه، نتایج اعالم آزمون، از مرحله هر در و کرد، نخواهد ایجاد متقاضی برای حقی گونه

 .ندارد اعتراضی گونههیچ حق و شد

 آزمون:  در شرکت کارت دريافت نحوه و آزمون برگزاری زمان

  نشتتانی به تامین اجتماعی  ستتازمان ستتایت روی بر پرینت و مشتتاهده برای 17/7/1397 مورخ شتتنبهستته روز از آزمون در شتترکت کارت -

 www.tamin.ir ستانها  راکزمدر  20/7/1397 مورخجمعه  روز در آزمونت. گرف خواهد قرار و مالک تعیین حوزه امتحانی بر   شد  خواهد برگزار ا

ضانامه به هنگام ثبت نام خواهد بود.    ساا انتخاب داوطلب در تقا  به و درج درآزمون شرکت  کارت برروی آزمون برگزاری محل و شروع  ساعت  ا

 .رسید خواهد داوطلبان آگاهی به کارت پرینت هنگام

http://www.tamin.ir/
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 آزمون اجرای از پس داوطلبان مدارک و نبوده داوطلبان سوی  از ارسالی  اطالعات تایید منزله به آزمون در شرکت  کارت صدور  است  ذکر به الزم 

 .شد خواهد بررسی

 ن عبارتند از: آزمو مواد

 به هر یك از داوطلبان یك دفترچه عمومی و یك دفترچه سوال تخصصی حسب مورد داده خواهد شد. 

 آزمون عمومي:

 (I.C.D.Lفناوری اطالعات )مهارت های هفتگانه  -4زبان و ادبیات فارسی   -3عمومی -انگلیسی زبان  -2ریاضیات وآمارمقدماتی  -1

 استعداد و هوش -8اطالعات عمومی  -7شناخت تامین اجتماعی  -6معارف اسالمی  -5

صرح  دینی هایاقلیت*  سی    قانون در م سا سالمی  جمهوری ا سخگویی  از ایران ا سالمی  معارف هایسوال  به پا ستند وامتیازآن در   معاف ا  سایر  ه

 .شد خواهد توزیعآزمون عمومی مواد

 آزمون تخصصي:
 در مقاطع تحصیلی باالتر از دیپلم )بجز عنوان شغلی بهیار(، عالوه برآزمون عمومی، آزمون تخصصی حسب مورد در عنوان شغلی مربوطه به شرح         -1

  .شدخواهد  انجاماین آگهی  مفاد مندرج در

جهت پزشکان متخصص صرفا آزمون مصاحبه علمی برابر ضوابط ذیربط برگزار خواهد شد بنابر این، ثبت نام پزشکان متخصص حسب ضوابط و                -2

 باشد.نمی مجوزهای مندرج در این آگهی الزامی لیکن نیاز به شرکت در آزمون کتبی

  (2) گردد و مواد )دروا( هریك از عناوین شغلی وجزئیات مربوطه در جدول شمارهمی شغلی طراحیهای سواالت آزمون تخصصی بر اساا رشته -3

 درج گردیده است.

 : و نكات مهم درخصوص استخراج نتايج اولیه تذکرات
 .شد خواهد طراحی منفی نمره سومیك احتساب با و ایچهارگزینه صورت آزمون کتبی )عمومی و تخصصی ( دارای حدنصاب بوده  و به  -1

.. برای داوطلبانی اعمال خواهد .استتتخراج فهرستتت افراد دارای حدنصتتاب صتترفاً بر استتاا نتیجه آزمون کتبی خواهد بود. ضتتمنا  امتیازات بومی و  -2

 گردید که حدنصاب الزم را کسب کرده باشند.

 .کندنمی ایجاد استخدامی حق گونههیچ  آزمون در الزم نمره نصاب حد کسب  -3

ستخدامی مکلفند       داوطلبان -4 ست دو برابرمجوزهای ا صورت قرار گرفتن در فهر صاحبه قبل از  را نیاز موردستندات و مدارک  مدر  ستخدامی که  ا م

 .نمایند رائهمتعاقباً از سوی سازمان تامین اجتماعی اعالم خواهد شد، ا

سئولیت  -5 شی  م  ،آزمون مراحل از مرحله هر در و دبر عهده داوطلب خواهد بو یآگه متن در شده  اعالم شرایط  و ضوابط  دقیق رعایت عدم از نا

 بعدی مراحل انجام از است،  آگهی در مندرج شرایط  فاقد یا و داده واقع خالف اطالعات عمد به یا اشتباه  به داوطلب شود  محرز ،جذب و گزینش 

 .شودمی بالاثر و لغو مزبور حکم استخدامی، حکم صدور صورت در و گردیده محروم
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 کد و عنوان رشته تحصیلي موردنیاز،مقطع تحصیليعناوين شغلي، ـ 2جدول شماره 
 آزمون مواد مدرک و رشته تحصیلي مورد نیاز کد و عنوان شغلي

 (125)کد  کارشناا امور مالی

 فوق لیسانس    لیسانس 

مجموعه دروا )حسابداری 
مالی ت حسابداری بهای تمام 

کالن ت شده ت اقتصاد خرد و 
حسابداری دولتی و بودجه ت 

 حسابداری مالیاتی(

 (3001)کد  مدیریت مالی (3001)کد  مدیریت مالی
مالی ی حسابداری هاگرایشحسابداری )

، (3003)کد ، حسابداری دولتی (3002)کد 
، حسابرسی (3004)کد حسابداری مالیاتی 

 ( (3005)کد 
 (3006)کد حسابداری 

 (3006)کد حسابداری 
 (3007)کد علمی کاربردی حسابداری 

 (123)کد  کارشناا امور اداری

 فوق لیسانس لیسانس

مجموعه دروا )روش تحقیق، 
آمار و کاربرد آن در مدیریت ت 
اصول مدیریت ت مدیریت منابع 

انسانی و رفتار سازمانی ت 
حقوق اداری ت قانون کار، 

 قانون تأمین اجتماعی(

 (3008)کد  مدیریت دولتی
 علوم اقتصادی )گرایش اقتصاد نظری

و برنامه ریزی سیستمهای  (3013)
 ( (3016)کد  اقتصادی

 (3009)کد  مدیریت صنعتی
 (اهگرایشمدیریت بازرگانی )کلیه 

 (3010)کد 
 (3011)کد  مدیریت بازرگانی

کد ) (هاگرایشمدیریت دولتی )کلیه 
3015) 

 (3012)کد  (هاگرایشمدیریت بیمه )کلیه 
 ی اقتصاد نظریهاگرایشعلوم اقتصادی )

  (( 3014)کد  ، اقتصاد بازرگانی(3013)کد 

 (135)کد  کارشناا فناوری اطالعات

 فوق لیسانس لیسانس

های مجموعه دروا )سیستم
ها و عامل ت ساختمان داده

ها ت ها ت پایگاه دادهالگوریتم
 ت A+افزار ت مهندسی نرم

+Security  ت+Network) 

)کد  (هاگرایشمهندسی کامپیوتر)کلیه 
3017) 

 (هاگرایش)کلیه  مهندسی کامپیوتر
 (3017)کد 

 (3018)کد  نرم افزار –مهندسی  (3018)کد  نرم افزار –مهندسی 
)کلیه  اطالعات آوریفنمهندسی 

 (3019)کد  (هاگرایش
)کلیه  آوری اطالعاتمهندسی فن

 (3019)کد  (هاگرایش
مهندسی کامپیوتر گرایش معماری 

 (3020)کد  کامپیوتری های سیستم
 مهندسی کامپیوتر گرایش معماری

 (3020)کد کامپیوتری های سیستم
د )ک کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم 

3021) 
کد )کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم 

3021) 
)کد  (ICTارتباطات)فناوری اطالعات و 

3022) 
 (ICT) فناوری اطالعات و ارتباطات

 (3022)کد 
 (3023)کد   ITامنیت اطالعات  (3023)کد   ITامنیت اطالعات 

 (3024)کد مهندسی سیستم  (3024)کد  مهندسی سیستم 
 (3025)کد انفورماتیك  (3025)کد  انفورماتیك 

 (3026)کد  کامپیوتر آمار و (3026)کد  آمار و کامپیوتر

 (3027)کد  اطالعات  آوریفنارتباطات و 
)کد  اطالعات  آوریفنارتباطات و 

3027) 
 (3028)کد  علوم کامپیوتر (3028)کد  علوم کامپیوتر

 ( اهگرایشاطالعات )کلیه  آوریفنمدیریت 
 (3029)کد 

آوری اطالعات )کلیه مدیریت فن
 ( (3029)کد  هاگرایش

کد ) مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
3030) 

 مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
 (3030)کد 

 (134)کد کارشناا حقوقی
پذیرش مدارک فوق لیسانس مشروط )

مي به داشتن مدرک لیسانس حقوق
  باشد( 

حقوق مدنی مجموعه دروا ) فوق لیسانس لیسانس
ت حقوق تجارت ت حقوق اداری 

جزای اختصاصی ت حقوق 
)جرایم علیه اموال( ت آیین 

دادرسی مدنی ت قانون تأمین 
 (اجتماعی ت قانون کار

 (3031)کد  حقوق
  
  
  

 (3032)کد حقوق خصوصی 
 (3033)کد حقوق عمومی

)کد حقوق جزا و جرم شناسی 
3034) 
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 آزمون مواد مدرک و رشته تحصیلي مورد نیاز کد و عنوان شغلي

 (124)کد  ایکارشناا امور بیمه

 فوق لیسانس لیسانس

مجموعه دروا )اصول و 
های مدیریت ت رفتار تئوری

سازمانی و منابع انسانی ت حقوق 
-بیمه و قوانین و مقررات بیمه

 های تأمین اجتماعی(

 (3008)کد مدیریت دولتی 
علوم اقتصادی )گرایش اقتصاد نظری 

و برنامه ریزی (3013)کد 
 (3016)کد سیستمهای اقتصادی( 

 (3009)کد مدیریت صنعتی 
 آمار گرایش آمار اجتماعی اقتصادی 

 (3039)کد 
 (3008)کد مدیریت دولتی  (3011)کد مدیریت بازرگانی 

 (3009)کد مدیریت صنعتی  (3001)کد مدیریت مالی 
 (3011)کد مدیریت بازرگانی  (3035)کد مدیریت بیمه 

 (3035)کد مدیریت بیمه  (3036)کد آمار 
 (3001)کد مدیریت مالی  (3037)کد ریاضیات و کاربردها

 (3006)کد حسابداری  (3038)کد آمار و کاربردها 
 مالیی حسابداری هاگرایشحسابداری )

، (3003)کد  ، حسابداری دولتی(3002)کد 
 حسابرسی، (3004)کد  حسابداری مالیاتی

 ( (3005)کد 

 (3032)کد حقوق خصوصی 

 (3033)کد  حقوق عمومی (3031)کد  حقوق
)کد  (هاگرایشمهندسی کامپیوتر)کلیه 

3017) 
)کد حقوق جزا و جرم شناسی 

3034) 

 (3018)کد  نرم افزار –مهندسی 
 (هاگرایشمهندسی کامپیوتر)کلیه 

 (3017)کد 
 (هاگرایشآوری اطالعات)کلیه مهندسی فن

 (3019)کد 
 (3018)کد  نرم افزار –مهندسی 

مهندسی کامپیوتر گرایش معماری 
 (3020)کد کامپیوتری های سیستم

)کلیه  اطالعات آوریفنمهندسی 
 (3019)کد  (هاگرایش

 (3021 )کدکاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم 
مهندسی کامپیوتر گرایش معماری 

 (3020)کد کامپیوتری های سیستم
)کد  (ICTفناوری اطالعات و ارتباطات)

3022) 
کد )کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم 

3021) 

 (3023)کد  ITامنیت اطالعات 
 (ICTفناوری اطالعات و ارتباطات)

 (3022)کد 
 (3023)کد   ITامنیت اطالعات  (3024)کد مهندسی سیستم 

 (3024)کد  مهندسی سیستم  (3025)کد انفورماتیك 
 (3025)کد انفورماتیك  (3026)کد  آمار و کامپیوتر

 (3026)کد  آمار و کامپیوتر (3027)کد اطالعات  آوریفنارتباطات و 

 (3028)کد  علوم کامپیوتر
)کد اطالعات  آوریفنارتباطات و 

3027) 
 ( اهگرایشاطالعات )کلیه  آوریفنمدیریت 

 (3029)کد 
 (3028)کد  علوم کامپیوتر

کد )مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر 
3030) 

  

اطالعات )کلیه  آوریفنمدیریت 
 (3029)کد  ( هاگرایش

 مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
 (3030)کد 

 صرفاً مصاحبه علمی  (3063)کد  متخصص چشم (109)کد پزشك متخص چشم 
 پزشك متخصص گوش و حلق و بینی 

 (148)کد 
 صرفاً مصاحبه علمی  (3064)کد  متخصص گوش و حلق و بینی 

 صرفاً مصاحبه علمی  (3040)کد متخصص داخلی  (110)کد  پزشك متخصص داخلی 
 پزشك متخصص داخلی مغز و اعصاب 

 (149)کد 
 صرفاً مصاحبه علمی  (3041)کد متخصص داخلی مغز و اعصاب 
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 آزمون مواد مدرک و رشته تحصیلي مورد نیاز کد و عنوان شغلي
 صرفاً مصاحبه علمی  (3042)کد متخصص رادیولوژی  (111)کد  پزشك متخصص رادیولوژی 

 (3043)کد  دکترای علوم آزمایشگاهی (105)کد  دکترای علوم آزمایشگاهی

مجموعه دروا )بیوشیمی 
بالینی، میکروبیولوژی 

)میکروب، انگل، قارچ، ویروا( 
ت هماتولوژی و بانك خون ت 

ی ت ایمونولوژی و سرولوژ
 کنترل کیفی در آزمایشگاه(

 (132)کد  کارشناا تغذیه

مجموعه دروا )تغذیه اساسی ت  لیسانس
-درمانی ت تغذیه در دورانرژیم

های مختلف زندگی ت 
های ناشی از سوءتغذیه ت بیماری

 بررسی وضعیت تغذیه(

 (3044)کد  علوم تغذیه

  (3045)کد علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی و بهداشتی

 (3046)کد لیسانس هوشبری  (139)کد  کارشناا هوشبری

مجموعه دروا )اصول و 
-های بیهوشی ت بیماریروش

شناسی ت فارماکولوژی ت 
 های ویژه(مراقبت

 (151کارشناا شنوایی سنجی ) کد

 
 

 (3068شنوایی سنجی )کد 
 
 

آناتومی و مجموعه دروا )
 –فیزیولوژی شنوایی و تعادل 
 –شنوایی شناسی تشخیصی 
 –شنوایی شناسی توانبخشی 
 (شنوایی شناسی کودکان

 (3047)کد لیسانس مامایی (137)کد  کارشناا مامایی

مجموعه دروا )بارداری و 
های ت بیماری 4تا  1زایمان 

زنان و ناباروری ت بهداشت مادر 
 و کودک ت نوزادان(

 (3048)کد  لیسانس پرستاری (130)کد  کارشناا پرستاری

مجموعه دروا )پرستاری 
ت  4تا  1داخلی و جراحی 

پرستاری های ویژه ت روانمراقبت
ت کودکان ت مدیریت ت بهداشت 

 جامعه ت مادران و نوزادان(

  (3049)کد  لیسانس تکنولوژی اتاق عمل (120)کد  کارشناا اتاق عمل

مجموعه دروا )آشنایی با 
وسایل اتاق عمل ت اصول و فنون 

عملکرد سیار و اسکراب ت 
تکنولوژی جراحی )کلیه دروا 
اعم از گوارش، ارتوپدی، مغز و 

 اعصاب و ...((

 (116)کد کاردان اتاق عمل

مجموعه دروا )تکنیك و  دیپلمفوق
اصول کار در اتاق عمل ت 

تکنولوژی جراحی در موارد 
تخصصی ت تخصصی و فوق

های داخلی و جراحی ت بیماری
 قلبی ریوی بیهوشی و احیای

 (3050)کد فوق دیپلم اتاق عمل 

 (129)کد  کارشناا پرتوشناسی

مجموعه دروا )فیزیك  لیسانس
رادیولوژی تشخیصی ت فیزیك 

پرتوها ت رادیوبیولوژی و حفاظت 
های رادیوگرافی ت مواد ت تکنیك

 حاجب ت ثبت و نمایش تصویر(

 (3051)کد  تکنولوژی پرتوشناسی

 (3052)کد  رادیولوژی

 (3053)کد  لیسانس بینائی سنجی (128)کد  کارشناا بینائی سنجی

مجموعه دروا )اُپتومتری 
های تماسی ت عمومی ت عدسی

اُپتومتری کودکان ت اُپتومتری 
افراد مسن ت اُپتومتری دید 

 دوچشمی ت عینك طبی(
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 (3054)کد  لیسانس فیزیوتراپی (133)کد  کارشناا توانبخشی فیزیکی

دروا )الکتروتراپی ت  مجموعه
درمانی )مباحث عمومی و تمرین

تخصصی( ت بیومکانیك و 
یولوژی ت فیزیوتراپی در نزکی

های ها )ارتوپدی، بیماریبیماری
 داخلی، روماتیسمی و اعصاب((

 (3043)کد لیسانس علوم آزمایشگاهی  (121)کد  کارشناا آزمایشگاه تشخیص طبی

مجموعه دروا )بیوشیمی ت 
قارچ ت ویروا ت انگل ت 

باکتری ت هماتولوژی و بانك 
خون ت ایمونولوژی و 

 سرولوژی(

 کارشناا تعمیرات تجهیزات پزشکی
 (131)کد 

مجموعه دروا )زبان تخصصی  لیسانس
مهندسی پزشکی ت ریاضیات 

)معادالت دیفرانسیل، ریاضیات 
مهندسی، آمار و احتماالت 

 1مهندسی( ت مدارهای الکتریکی 
ت  تجزیه و  2و  1الکترونیك ت  2و 

ای بر ها ت مقدمهتحلیل سیستم
مهندسی پزشکی زیستی ت 

ها ت تجهیزات عمومی بیمارستان
های حفاظت الکتریکی در سیستم

 (بیمارستانی

 -(3056)کد بیومکانیك-(3055)کد ی بیوالکتریكهاگرایشمهندسی پزشکی )
 ( (3058)کد  بیوموادو ( 3057)کدبیومتریال 

 (3059)کد  مهندسی پزشکی بالینی

)کد کاردان آزمایشگاه تشخیص طبی 
119) 

مجموعه دروا  فوق دیپلم
شناسی )ویروا، )میکروب

باکتری، انگل و قارچ شناسی( ت 
بیوشیمی و بیوشیمی بالینی ت 

شناسی ت شناسی و سرمایمنی
 شناسی و انتقال خون(خون

 (3043)کد فوق دیپلم علوم آزمایشگاهی 

)کد  متصدی پذیرش و اطالعات و آمار
140) 

 فوق دیپلم
مجموعه دروا )کدگذاری 

ها ت مدارک پزشکی ت بیماری
آمار بیمارستانی ت اصطالحات 

 پزشکی ت کلیات پزشکی(

 (3060)کد مدارک پزشکی  
 لیسانس

 (3060)کد مدارک پزشکی  
 (3061)کد فناوری اطالعات سالمت 

 (103)کد  بهیار

 دیپلم

 عمومی
 (3062)کد  بهیاری

 فوق دیپلم
 (3047)کد  مامائی

 (3048)کد  پرستاری

 (102)کد بهدار  

 عمومی   دیپلم
)ارائه گواهینامه دوره کمك 
پرستاری یکساله مورد تائید 

معاونت پرستاری وزارت بهداشت 
پس از موفقیت در آزمون به 

 باشد.( می هنگام شروع بکار الزامی

 (3067)کد  علوم انسانی (، 3066)کد  علوم تجربی (، 3065)کد ریاضی فیزیك 

متصدی خدمات اداری )ماشین نویس، 
بایگان و... ( منشی )پزشکی / بخش(  

 (141)کد 

 دیپلم
 عمومی 

 (3067)کد علوم انسانی ، (3066)کد علوم تجربی ، (3065)کد ریاضی فیزیك 

 (142)کد متصدی خدمات داروئی  
 دیپلم

 عمومی 
 (3066)کد علوم تجربی  ، (3065)کد ریاضی فیزیك 

کاربردی، مهندسي تکنولوژی و کارشناسي حرفه ای -کارشناسي حرفه ای، مهندسي فناوری، مهندسي فناوری ارشد، علميرشته ها ومقاطع تحصیلی که عبارات 
 باشد.قابل قبول میتحصیلی مذکور اضافه گردیده باشد، های به عنوان رشته ارشد
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 نام و کد شهرستان  ، استان کد و نامـ 3شماره  جدول

 کد و نام استان وکد شهرستان نام

(، 1025(، خداآفرین )1016) (، چاراویماق1014(، جلفا )1012(، تبریز )1010) (، بناب1009)آباد (، بستان1006(، اهر )1005(، اسکو )1001آذرشهر )
(، 1038(، ورزقان )1036) (، میانه1032(، ملکان )1029(، مرند )1028(، مراغه )1026(، کلیبر )1023شیر )(، عجب1021(، شبستر )1017) سراب
 (.1041( و هشترود )1040) هریس

 10 شرقيآذربايجان

(، 1123(، خوی )1119(، چایپاره )1117(، چالدران )1115(، تکاب )1113(، پیرانشهر )1111(، پلدشت )1109(، بوکان )1106) (، اشنویه1104) ارومیه
 11 غربيآذربايجان (.1140) ( و نقده1138) (، میاندوآب1135(، مهاباد )1133(، ماکو )1131(، شوط )1129دژ )(، شاهین1127) (، سلماا1124) سردشت

 (، نمین1219شهر )(، مشگین1215) (، گرمی1213(، کوثر )1201(، سرعین )1211) (، خلخال1208آباد )(، پارا1205سوار )(، بیله1202) اردبیل
 12 اردبیل (.1225( و نیر )1222)

(، 1316(، چادگان )1314) وکرون(، تیران1325) (، بویین میاندشت1312) برخوار(، 1310(، اصفهان )1304(، اردستان )1302) وبیدگلآران
(، فریدن 1324(، شهرضا )1322شهرومیمه )(، شاهین1320) (، سمیرم1321(، دهاقان )1340(، خوروبیابانك )1318(، خوانسار )1317شهر )خمینی

آباد (، نجف1341(، نائین )1338(، مبارکه )1336) (، لنجان1334(، گلپایگان )1332) (، کاشان1329) (، فالورجان1327(، فریدونشهر )1326)
 (.1345( و نطنز )1342)

 13 اصفهان

 40 الـبرز (.4010( و نظرآباد )4008(، کرج )4012) (، فردیس4005(، طالقان )4003(، ساوجبالغ )4007اشتهارد )
( 1419(، ملکشاهی )1415) (، چرداول1414(، سیروان )1412) (، دهلران1410شهر )(، دره1408) (، بدره1407)(، ایوان 1405) (، ایالم1403آبدانان )
 14 ايالم (.1418) و مهران

 15 بوشهر (.1522) گناوه ( و1520) (، کنگان1519) (، عسلویه1518(، دیلم )1516(، دیر )1514(، دشتی )1511) (، دشتستان1506(، جم )1504) (، تنگستان1502بوشهر )

 (، ری1612کریم )(، رباط1609(، دماوند )1607(، تهران )1633(، پیشوا )1616) (، پردیس1604(، پاکدشت )1610(، بهارستان )1602اسالمشهر )
 16 تهران (.1636) ورامین( و 1625(، مالرد )1635) (، قرچك1623(، قدا )1627(، فیروزکوه )1624(، شهریار )1620) (، شمیرانات1615)

و  چهارمحال (.1717) ( و لردگان1713(، کیار )1712(، کوهرني )1710) (، فارسان1709(، شهرکرد )1707) (، سامان1706) (، بن1705) (، بروجن1701) اردل
 بختیاری
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 (، فردوا1825(، طبس )1808(، سربیشه )1807(، سرایان )1813)(، زیرکوه 1805(، درمیان )1801(، خوسف )1802(، بیرجند )1810بشرویه )
 18 جنوبي خراسان (.1818) ( و نهبندان1815(، قائنات )1811)

(، جوین 1923(، جغتای )1922) حیدریه(، تربت1916جام )(، تربت1909(، تایباد )1906(، بینالود )1905(، بردسکن )1901(، بجستان )1908باخرز )
(، 1920(، زاوه )1940(، رشتخوار )1937(، درگز )1942(، داورزن )1941(، خوشاب )1934) (، خواف1930آباد )(، خلیل1928چناران )(، 1926)

(، 1960(، مشهد )1957(، گناباد )1955(، کالت )1953(، کاشمر )1951(، قوچان )1912(، فیروزه )1949(، فریمان )1947(، سرخس )1945سبزوار )
 (.1965( و نیشابور )1962والت )مه

 19 رضوی خراسان

 20 شمالي خراسان (.2016وسملقان )( و مانه2017(، گرمه )2013(، فاروج )2011) (، شیروان2003) (، رازوجرگالن2008(، جاجرم )2005(، بجنورد )2002اسفراین )

(، 2110(، باوی )2117ملك )(، باغ2115(، ایذه )2112(، اهواز )2109)(، اندیمشك 2107(، اندیکا )2104(، امیدیه )2121(، آغاجاری )2102آبادان )
(، 2134(، رامهرمز )2132(، رامشیر )2131آزادگان )(، دشت2129(، دزفول )2125(، خرمشهر )2111) (، حمیدیه2124(، بهبهان )2120بندرماهشهر )

(، هندیجان 2148(، هفتگل )2146) (، مسجدسلیمان2144(، اللی )2142)(، گتوند 2166(، کارون )2140(، شوشتر )2138) (، شوش2135شادگان )
 (.2151( و هویزه )2150)

 21 خوزستان

 22 زنجان (.2216) نشان( و ماه2214(، طارم )2201(، سلطانیه )2212) (، زنجان2209(، خرمدره )2208) (، خدابنده2204(، ایجرود )2202ابهر )

 23 سمنان (.2308( و میامی )2313(، مهدی شهر )2311(، گرمسار )2307(، شاهرود )2304(، سمنان )2303(، سرخه )2302) (، دامغان2309آرادان )

(، 2429(، سرباز )2425(، سراوان )2422(، زهك )2418) (، زاهدان2414) (، زابل2411(، دلگان )2408) (، خاش2406(، چابهار )2403ایرانشهر )
(، 2446(، نیمروز )2440شهر )(، نیك2419(، میرجاوه )2416(، مهرستان )2433(، کنارک )2438(، قصرقند )2437فنوج )(، 2430سیب سوران )

 (.2435( و هیرمند )2448هامون )

و  سیستان
 بلوچستان

24 

بید (، خرم2581(، خرامه )2515) (، جهرم2510(، پاسارگاد )2509(، بوانات )2507(، اقلید )2504(، استهبان )2502) (، ارسنجان2501آباده )
(، 2538(، فراشبند )2536(، شیراز )2531(، سروستان )2528) (، سپیدان2526دشت )(، زرین2524(، رستم )2522) (، داراب2519(، خنج )2516)

(، مرودشت 2561(، المرد )2558)(، الرستان 2557(، گراش )2535(، کوار )2551(، کازرون )2546(، قیروکارزین )2543(، فیروزآباد )2541فسا )
 (.2576ریز )( و نی2571(، مهر )2568) (، ممسنی2565)

 25 فارس

 26 قزوين (.2619) ( و قزوین2614) (، تاکستان2610زهرا ) (، بوئین2604(، البرز )2606(، آوج )2602آبیك )

 27 قم (.2704) قم

( 2823(، کامیاران )2822) (، قروه2819) (، سنندج2817(، سقز )2814(، سروآباد )2812) دیواندره(، 2809(، دهگالن )2807(، بیجار )2802بانه )
 28 کردستان (.2827) و مریوان

(، 2918(، رفسنجان )2914(، راور )2902(، رابر )2912(، جیرفت )2908(، بم )2905(، بردسیر )2903) (، بافت2915(، انار )2901ارزوئیه )
گنج (، قلعه2907(، فهرج )2943(، فاریاب )2932(، عنبرآباد )2929(، شهربابك )2927) (، سیرجان2924(، زرند )2923(، ریگان )2921رودبارجنوب )

 (.2909( و نرماشیر )2946(، منوجان )2944) (، کهنوج2942(، کوهبنان )2940) (، کرمان2934)
 29 کرمان

(، 3016(، سنقر )3014ذهاب ) (، سرپل3013(، روانسر )3011(، داالهو )3009(، جوانرود )3007(، ثالث باباجانی )3004) پاوه(، 3002) آبادغرباسالم
 30 کرمانشاه (.3029) ( و هرسین3027) (، گیالنغرب3025(، کنگاور )3024(، کرمانشاه )3020) (، قصرشیرین3018صحنه )

و  کهگیلويه (.3113) ( و لنده3116) (، گچساران3114) (، کهگیلویه3108(، دنا )3110(، چرام )3105بهمئی )(، 3103(، بویراحمد )3115باشت )
 بويراحمد

31 

(، گالیکش 3215) (، کالله3213(، کردکوی )3212آباد )(، علی3210(، رامیان )3208) (، ترکمن3205(، بندرگز )3203قال )(، آق3202آزادشهر )
 32 گلستان (.3223) ( و مینودشت3221(، مراوه تپه )3219) (، گنبدکاووا3207(، گمیشان )3217) گرگان(، 3222)

(، 3323(، رودسر )3319(، رودبار )3315(، رضوانشهر )3313(، رشت )3307(، بندرانزلی )3306(، املش )3304) اشرفیه(، آستانه3302آستارا )
 33 گیالن (.3343) ( و ماسال3341(، لنگرود )3338) (، الهیجان3336) (، فومن3334) (، طوالش3329سرا )صومعه(، 3327) (، شفت3325سیاهکل )

(، 3424(، رومشکان )3418(، دوره )3417(، دورود )3415) (، دلفان3413آباد )(، خرم3408(، پلدختر )3407(، بروجرد )3405(، الیگودرز )3402ازنا )
 34 لرستان (.3427کوهدشت ) ( و3422) سلسله

(، 3527(، ساری )3523(، رامسر )3522) (، چالوا3520(، جویبار )3517(، تنکابن )3513(، بهشهر )3512(، بابلسر )3509(، بابل )3503آمل )
(، گلوگاه 3521) (، کالردشت3534)شهر (، قائم3532(، فریدونکنار )3516آباد )(، عباا3533) (، سیمرغ3529شمالی ) (، سوادکوه3530) سوادکوه

 (.3545( و نوشهر )3543(، نور )3539(، نکاء )3528(، میاندورود )3538(، محمودآباد )3536)
 35 مازندران

(، 3617)(، شازند 3613(، ساوه )3612(، زرندیه )3610(، دلیجان )3609(، خنداب )3607) (، خمین3605) (، تفرش3603(، آشتیان )3602) اراک
 36 مرکزی (.3620( و محالت )3618(، کمیجان )3604فراهان )

(، 3720آباد )(، حاجی3717) (، جاسك3714(، پارسیان )3712(، بندرلنگه )3709(، بندرعباا )3715(، بشاگرد )3705(، بستك )3702ابوموسی )
 37 هرمزگان (.3734)( و میناب 3730) (، قشم3728(، سیریك )3726) (، رودان3722خمیر )

 38 همدان (.3823) ( و همدان3820(، نهاوند )3816(، مالیر )3812) (، کبودرآهني3822(، فامنین )3809) (، رزن3806(، تویسرکان )3804(، بهار )3801اسدآباد )

 39 يزد (.3920( و یزد )3918(، میبد )3917(، مهریز )3913صدوق )(، 3910(، خاتم )3908) (، تفت3906(، بهاباد )3907(، بافق )3905(، اردکان )3902ابرکوه )

نام درج را در بندهای مربوط در تقاضانامه ثبت 9999باشد کد داوطلبانی که محل: تولد، صدور شناسنامه، اخذ مدرک و یا اقامت آنان خارج از کشور می
 41 خارج از کشور نمایند.
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 ای مختص سهمیه آزادبخش بیمه –1397های آزمون استخدامي سازمان تأمین اجتماعي سال محلـ فهرست شغل 4جدول شماره 
 

 کد 

 شغل محل 
 نوع سهمیه  جمع هردو زن مرد کدعنوان شغلي  عنوان شغلي شهرستان اداره کل مدیریت

 سهمیه آزاد 5 0 2 3 124  ایبیمهکارشناا امور  راوند اداره کل استان اصفهان 1001

 سهمیه آزاد 1 0 0 1  125 کارشناا امور مالی فریدن اداره کل استان اصفهان 1002

 سهمیه آزاد 1 0 0 1  124 ایبیمهکارشناا امور  سمیرم اداره کل استان اصفهان 1003

 سهمیه آزاد 1 0 0 1  124 ایبیمهکارشناا امور  خوروبیابانك اداره کل استان اصفهان 1004

 سهمیه آزاد 1 0 0 1  124 ایبیمهکارشناا امور  ایرانکوه اصفهاناداره کل استان  1005

 سهمیه آزاد 1 0 0 1  124 ایبیمهکارشناا امور  تربت حیدریه اداره کل استان خراسان رضوی 1006

 سهمیه آزاد 1 0 0 1  124 ایبیمهکارشناا امور  چناران اداره کل استان خراسان رضوی 1007

 سهمیه آزاد 1 0 0 1  124 ایبیمهکارشناا امور  سرخس خراسان رضوی اداره کل استان 1008

 سهمیه آزاد 2 0 0 2  124 ایبیمهکارشناا امور  فریمان اداره کل استان خراسان رضوی 1009

 سهمیه آزاد 1 0 0 1  123 کارشناا امور اداری سرخس اداره کل استان خراسان رضوی 1010

 سهمیه آزاد 5 0 0 5  141 متصدی خدمات اداری مشهد رضوی اداره کل استان خراسان 1011

 سهمیه آزاد 6 0 1 5 124 ایبیمهکارشناا امور  مشهد اداره کل استان خراسان رضوی 1012

 سهمیه آزاد 1 0 0 1  124 ایبیمهکارشناا امور  قوچان اداره کل استان خراسان رضوی 1013

 سهمیه آزاد 1 0 0 1  123 کارشناا امور اداری فاروج اداره کل استان خراسان شمالی 1014

 سهمیه آزاد 1 0 0 1  124 ایبیمهکارشناا امور  جاجرم اداره کل استان خراسان شمالی 1015

 سهمیه آزاد 3 0 1 2  124 ایبیمهکارشناا امور  همدان اداره کل استان همدان 1016

 سهمیه آزاد 1 0 0 1  125 مالی کارشناا امور بهار اداره کل استان همدان 1017

 سهمیه آزاد 1 1 0 0  135 اطالعات  آوریفنکارشناا  نهاوند اداره کل استان همدان 1018

 سهمیه آزاد 1 1 0 0  124 ایبیمهکارشناا امور  نهاوند اداره کل استان همدان 1019

 سهمیه آزاد 1 1 0 0  125 کارشناا امور مالی نهاوند اداره کل استان همدان 1020

 سهمیه آزاد 1 1 0 0  124 ایبیمهکارشناا امور  رزن اداره کل استان همدان 1021

 سهمیه آزاد 1 0 0 1  135 اطالعات  آوریفنکارشناا  فامنین اداره کل استان همدان 1022

 سهمیه آزاد 1 1 0 0  124 ایبیمهکارشناا امور  تویسرکان اداره کل استان همدان 1023

 سهمیه آزاد 1 1 0 0  124 ایبیمهکارشناا امور  اسدآباد اداره کل استان همدان 1024

 سهمیه آزاد 1 0 0 1  135 اطالعات  آوریفنکارشناا  فرمهین اداره کل استان مرکزی 1025

 سهمیه آزاد 1 0 0 1  124 ایبیمهکارشناا امور  فرمهین اداره کل استان مرکزی 1026

 سهمیه آزاد 1 0 0 1  123 کارشناا امور اداری فرمهین استان مرکزیاداره کل  1027

 سهمیه آزاد 2 0 0 2  124 ایبیمهکارشناا امور  هشتگرد اداره کل استان البرز 1028

 سهمیه آزاد 1 0 0 1  124 ایبیمهکارشناا امور  آبادنظر اداره کل استان البرز 1029

 سهمیه آزاد 3 0 2 1  124 ایبیمهکارشناا امور  کرج اداره کل استان البرز 1030

 سهمیه آزاد  1 0 0 1  135 اطالعات  آوریفنکارشناا  هشتگرد اداره کل استان البرز 1031

 سهمیه آزاد 3 0 0 3  124 ایبیمهکارشناا امور  اشتهارد اداره کل استان البرز 1032
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 ايثارگران درصد 25 ای مختص سهمیهبخش بیمه –1397استخدامي سازمان تأمین اجتماعي سال های آزمون ـ فهرست شغل محل4جدول شماره 
 کد 

شغل 

 محل 

 عنوان شغلي شهرستان اداره کل/مدیریت درمان

 کد 

عنوان 

 شغلي

 جمع هردو زن مرد
 نوع 

 سهمیه 

 1 0 0 1 124  ایبیمهکارشناا امور  راوند اداره کل استان اصفهان 1033
 25سهمیه 

 درصد

 زرین شهر اداره کل استان اصفهان 1034
 آوریفنکارشناا 

 اطالعات
135  1 0 0 1 

 25سهمیه 

 درصد

 1 0 0 1 125  کارشناا امور مالی جرقویه اداره کل استان اصفهان 1035
 25سهمیه 

 درصد

 1 1 0 0  124 ایبیمهکارشناا امور  دهاقان اداره کل استان اصفهان 1036
 25سهمیه 

 درصد

1006 
اداره کل استان خراسان 

 رضوی

تربت 

 حیدریه
 1 0 0 1  124 ایبیمهکارشناا امور 

 25سهمیه 

 درصد

1037 
اداره کل استان خراسان 

 رضوی
 1 0 0 1  123 کارشناا امور اداری خرو

 25سهمیه 

 درصد

1011 
اداره کل استان خراسان 

 رضوی
 1 0 0 1  141 متصدی خدمات اداری مشهد

 25سهمیه 

 درصد

1012 
اداره کل استان خراسان 

 رضوی
 3 0 1 2  124 ایبیمهکارشناا امور  مشهد

 25سهمیه 

 درصد

1038 
اداره کل استان خراسان 

 رضوی

تربت 

 حیدریه

 آوریفنکارشناا 

 اطالعات
135  1 0 0 1 

 25سهمیه 

 درصد

 فاروج اداره کل خراسان شمالی 1039
 آوریفنکارشناا 

 اطالعات 
135  1 0 0 1 

 25سهمیه 

 درصد

 1 0 0 1  124 ایبیمهکارشناا امور  شیروان اداره کل خراسان شمالی 1040
 25سهمیه 

 درصد

 2 0 0 2  124 ایبیمهکارشناا امور  همدان اداره کل استان همدان 1041
 25سهمیه 

 درصد

 1 1 0 0  125 کارشناا امور مالی همدان اداره کل استان همدان 1042
 25سهمیه 

 درصد

 1 1 0 0  124 ایبیمهکارشناا امور  کبودرآهني اداره کل استان همدان 1043
 25سهمیه 

 درصد

 1 1 0 0  124 ایبیمهکارشناا امور  مالیر اداره کل استان همدان 1044
 25سهمیه 

 درصد

 1 0 0 1  124 ایبیمهکارشناا امور  فرمهین اداره کل استان مرکزی 1026
 25سهمیه 

 درصد

 1 0 0 1  124 ایبیمهکارشناا امور  هشتگرد اداره کل استان البرز 1028
 25سهمیه 

 درصد

 1 0 0 1  124 ایبیمهکارشناا امور  آبادنظر اداره کل استان البرز 1029
 25سهمیه 

 درصد

 4 0 1 3  124 ایبیمهکارشناا امور  کرج اداره کل استان البرز 1030
 25سهمیه 

 درصد

 کرج کل استان البرزاداره  1045
 آوریفنکارشناا 

 اطالعات 
135  1 0 0 1 

 25سهمیه 

 درصد
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 سهمیه آزاد بخش درمان –1397های آزمون استخدامي سازمان تأمین اجتماعي سال فهرست شغل محلـ 5جدول شماره 

 کد 

 شغل 

 محل 

 عنوان شغلي شهرستان اداره کل/مدیریت درمان

 کد 

عنوان 

 شغلي

 جمع هردو زن مرد
 نوع 

 سهمیه 

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 103 بهیار فردیس مدیریت درمان استان البرز 2001

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 109  پزشك متخصص چشم کرج مدیریت درمان استان البرز 2002

 سهمیه آزاد 3 3 0 0  111 پزشك متخصص رادیولوژی کرج مدیریت درمان استان البرز 2003

 سهمیه آزاد 2 2 0 0  105 پزشك علوم آزمایشگاهی کرج استان البرزمدیریت درمان  2004

 سهمیه آزاد 1 1 0 0  105 پزشك علوم آزمایشگاهی اشتهارد مدیریت درمان استان البرز 2005

 سهمیه آزاد 1 1 0 0  111 پزشك متخصص رادیولوژی هشتگرد مدیریت درمان استان البرز 2006

 سهمیه آزاد 1 1 0 0  111 پزشك متخصص رادیولوژی فردیس البرزمدیریت درمان استان  2007

 سهمیه آزاد 1 1 0 0  110 پزشك متخصص داخلی هشتگرد مدیریت درمان استان البرز 2008

 فردیس مدیریت درمان استان البرز 2009
پزشك متخصص گوش و 

 حلق و بینی
 سهمیه آزاد 1 1 0 0  148

 سهمیه آزاد 1 1 0 0  110 پزشك متخصص داخلی اشتهارد مدیریت درمان استان البرز 2010

 کرج مدیریت درمان استان البرز 2011
پزشك متخصص داخلی 

 مغز و اعصاب
 سهمیه آزاد 1 1 0 0  149

 سهمیه آزاد 2 0 2 0  102 بهدار کاشان مدیریت درمان کاشان 2012

 سهمیه آزاد 1 0 0 1  142 متصدی خدمات دارویی کاشان مدیریت درمان کاشان 2013

 سهمیه آزاد 1 0 0 1  129 کارشناا پرتوشناسی کاشان مدیریت درمان کاشان 2014

 سهمیه آزاد 2 2 0 0  139 کارشناا هوشبری کاشان مدیریت درمان کاشان 2015

 سهمیه آزاد 1 1 0 0  140 متصدی پذیرش و اطالعات کاشان مدیریت درمان کاشان 2016

 سهمیه آزاد 1 0 0 1  121 کارشناا آزمایشگاه تشخیص طبی کاشان کاشانمدیریت درمان  2017

 سهمیه آزاد 2 2 0 0  130 کارشناا پرستاری کاشان مدیریت درمان کاشان 2018

 سهمیه آزاد 1 0 0 1  120 کارشناا اتاق عمل کاشان مدیریت درمان کاشان 2019

 سهمیه آزاد 5 0 5 0  102 بهدار یزد مدیریت درمان استان یزد 2020

 سهمیه آزاد 5 5 0 0  140 متصدی پذیرش و اطالعات یزد مدیریت درمان استان یزد 2021

 سهمیه آزاد 1 0 0 1  103 بهیار یزد مدیریت درمان استان یزد 2022

 سهمیه آزاد 2 0 1 1  139 کارشناا هوشبری یزد مدیریت درمان استان یزد 2023

 سهمیه آزاد 1 1 0 0  120 کارشناا اتاق عمل یزد مدیریت درمان استان یزد 2024

 سهمیه آزاد 1 1 0 0  140 متصدی پذیرش و اطالعات اردکان مدیریت درمان استان یزد 2025

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 121 کارشناا آزمایشگاه تشخیص طبی تفت مدیریت درمان استان یزد 2026

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 140 پذیرش و اطالعاتمتصدی  اشکذر مدیریت درمان استان یزد 2027

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 103 بهیار مهریز مدیریت درمان استان یزد 2028

 سهمیه آزاد 2 0 1 1 129 کارشناا پرتوشناسی بافق مدیریت درمان استان یزد 2029

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 140 متصدی پذیرش و اطالعات بافق مدیریت درمان استان یزد 2030

 سهمیه آزاد 2 0 2 0 137 کارشناا مامایی یزد مدیریت درمان استان یزد 2031

 سهمیه آزاد 13 0 8 5 130 کارشناا پرستاری یزد مدیریت درمان استان یزد 2032

 سهمیه آزاد 5 0 1 4 129 کارشناا پرتوشناسی مالیر مدیریت درمان استان همدان 2033

 سهمیه آزاد 15 0 6 9 130 کارشناا پرستاری مالیر مدیریت درمان استان همدان 2034

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 102 بهدار مالیر مدیریت درمان استان همدان 2035

 سهمیه آزاد 21 0 1 20 130 کارشناا پرستاری همدان مدیریت درمان استان همدان 2036

 سهمیه آزاد 3 3 0 0 103 بهیار همدان مدیریت درمان استان همدان 2037

 سهمیه آزاد 4 4 0 0 102 بهدار همدان مدیریت درمان استان همدان 2038
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 سهمیه آزاد 3 0 1 2 139 کارشناا هوشبری مالیر مدیریت درمان استان همدان 2039

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 120 کارشناا اتاق عمل مالیر مدیریت درمان استان همدان 2040

 سهمیه آزاد 2 2 0 0 103 بهیار مالیر مدیریت درمان استان همدان 2041

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 130 کارشناا پرستاری پارسیان مدیریت درمان استان هرمزگان 2042

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 130 کارشناا پرستاری رودان مدیریت درمان استان هرمزگان 2043

 سهمیه آزاد 16 16 0 0 130 کارشناا پرستاری بندرعباا مدیریت درمان استان هرمزگان 2044

 سهمیه آزاد 2 2 0 0 140 متصدی پذیرش و اطالعات بندرعباا مدیریت درمان استان هرمزگان 2045

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 139 کارشناا هوشبری بندرعباا مدیریت درمان استان هرمزگان 2046

 سهمیه آزاد 4 0 2 2 129 کارشناا پرتوشناسی بندرعباا مدیریت درمان استان هرمزگان 2047

 سهمیه آزاد 2 0 1 1 102 بهدار بندرعباا مدیریت درمان استان هرمزگان 2048

 1 0 0 1 142 متصدی خدمات دارویی قشم مدیریت درمان استان هرمزگان 2049
 -سهمیه آزاد 

 اولویت بومی

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 121 کارشناا آزمایشگاه تشخیص طبی رودان مدیریت درمان استان هرمزگان 2050

 سهمیه آزاد 9 0 4 5 130 کارشناا پرستاری قائمشهر مدیریت درمان استان مازندران 2051

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 139 کارشناا هوشبری قائمشهر مدیریت درمان استان مازندران 2052

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 120 کارشناا اتاق عمل قائمشهر مدیریت درمان استان مازندران 2053

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 121 کارشناا آزمایشگاه تشخیص طبی قائمشهر مدیریت درمان استان مازندران 2054

 سهمیه آزاد 2 0 1 1 140 متصدی پذیرش و اطالعات قائمشهر مدیریت درمان استان مازندران 2055

 سهمیه آزاد 12 0 3 9 103 بهیار قائمشهر مدیریت درمان استان مازندران 2056

 سهمیه آزاد 14 0 4 10 102 بهدار قائمشهر مدیریت درمان استان مازندران 2057

 سهمیه آزاد 1 0 1 0 137 کارشناا مامایی بابلسر مدیریت درمان استان مازندران 2058

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 130 کارشناا پرستاری ساری مدیریت درمان استان مازندران 2059

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 140 متصدی پذیرش و اطالعات ساری مازندرانمدیریت درمان استان  2060

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 130 کارشناا پرستاری چالوا مدیریت درمان استان مازندران 2061

 سهمیه آزاد 2 0 1 1 129 کارشناا پرتوشناسی چالوا مدیریت درمان استان مازندران 2062

 سهمیه آزاد 5 0 2 3 102 بهدار چالوا مدیریت درمان استان مازندران 2063

 سهمیه آزاد 4 0 2 2 130 کارشناا پرستاری نکا مدیریت درمان استان مازندران 2064

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 121 کارشناا آزمایشگاه تشخیص طبی بهشهر مدیریت درمان استان مازندران 2065

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 139 کارشناا هوشبری نکا مدیریت درمان استان مازندران 2066

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 103 بهیار چمستان مدیریت درمان استان مازندران 2067

 سهمیه آزاد 2 0 0 2 139 کارشناا هوشبری بروجرد مدیریت درمان استان لرستان 2068

 سهمیه آزاد 1 0 1 0 120 کارشناا اتاق عمل بروجرد مدیریت درمان استان لرستان 2069

 سهمیه آزاد 11 0 3 8 130 کارشناا پرستاری خرم آباد مدیریت درمان استان لرستان 2070

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 139 کارشناا هوشبری خرم آباد مدیریت درمان استان لرستان 2071

 سهمیه آزاد 4 0 0 4 130 کارشناا پرستاری بروجرد مدیریت درمان استان لرستان 2072

 سهمیه آزاد 8 0 5 3 130 کارشناا پرستاری درود لرستان مدیریت درمان استان 2073

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 120 کارشناا اتاق عمل درود مدیریت درمان استان لرستان 2074

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 129 کارشناا پرتوشناسی درود مدیریت درمان استان لرستان 2075

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 140 پذیرش و اطالعاتمتصدی  بروجرد مدیریت درمان استان لرستان 2076

 سهمیه آزاد 26 26 0 0 130 کارشناا پرستاری گنبد مدیریت درمان استان گلستان 2077

 سهمیه آزاد 1 0 1 0 137 کارشناا مامایی گنبد مدیریت درمان استان گلستان 2078

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 128 کارشناا بینائی سنجی گنبد مدیریت درمان استان گلستان 2079
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 سهمیه آزاد 1 0 0 1 140 متصدی پذیرش و اطالعات آزادشهر مدیریت درمان استان گلستان 2080

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 133 کارشناا توانبخشی فیزیکی گرگان مدیریت درمان استان گلستان 2081

 سهمیه آزاد 2 0 0 2 140 متصدی پذیرش و اطالعات علی آباد مدیریت درمان استان گلستان 2082

 سهمیه آزاد 1 0 1 0 130 کارشناا پرستاری رامیان مدیریت درمان استان گلستان 2083

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 121 کارشناا آزمایشگاه تشخیص طبی آزادشهر مدیریت درمان استان گلستان 2084

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 129 کارشناا پرتوشناسی گچساران مدیریت درمان استان کهگیلویه و بویراحمد 2085

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 140 متصدی پذیرش و اطالعات دهدشت مدیریت درمان استان کهگیلویه و بویراحمد 2086

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 121 کارشناا آزمایشگاه تشخیص طبی یاسوج مدیریت درمان استان کهگیلویه و بویراحمد 2087

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 140 متصدی پذیرش و اطالعات یاسوج بویراحمد مدیریت درمان استان کهگیلویه و 2088

 سهمیه آزاد 2 0 1 1 120 کارشناا اتاق عمل یاسوج مدیریت درمان استان کهگیلویه و بویراحمد 2089

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 139 کارشناا هوشبری یاسوج مدیریت درمان استان کهگیلویه و بویراحمد 2090

 سهمیه آزاد 12 0 10 2 130 کارشناا پرستاری یاسوج درمان استان کهگیلویه و بویراحمدمدیریت  2091

 سهمیه آزاد 1 0 1 0 102 بهدار یاسوج مدیریت درمان استان کهگیلویه و بویراحمد 2092

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 140 متصدی پذیرش و اطالعات کرمانشاه مدیریت درمان استان کرمانشاه 2093

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 129 پرتوشنااکارشناا  کرمانشاه مدیریت درمان استان کرمانشاه 2094

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 121 کارشناا آزمایشگاه تشخیص طبی کرمانشاه مدیریت درمان استان کرمانشاه 2095

 سهمیه آزاد 15 0 13 2 130 کارشناا پرستاری کرمانشاه مدیریت درمان استان کرمانشاه 2096

 سهمیه آزاد 3 0 0 3 129 کارشناا پرتوشناسی سیرجان مدیریت درمان استان کرمان 2097

 سهمیه آزاد 13 0 5 8 130 کارشناا پرستاری سیرجان مدیریت درمان استان کرمان 2098

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 130 کارشناا پرستاری راور مدیریت درمان استان کرمان 2099

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 130 کارشناا پرستاری جیرفت کرمانمدیریت درمان استان  2100

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 130 کارشناا پرستاری بم مدیریت درمان استان کرمان 2101

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 130 کارشناا پرستاری کوهبنان مدیریت درمان استان کرمان 2102

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 130 کارشناا پرستاری ارزوئیه مدیریت درمان استان کرمان 2103

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 130 کارشناا پرستاری منوجان مدیریت درمان استان کرمان 2104

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 130 کارشناا پرستاری بردسیر مدیریت درمان استان کرمان 2105

 سهمیه آزاد 3 0 0 3 130 کارشناا پرستاری کرمان مدیریت درمان استان کرمان 2106

 سهمیه آزاد 2 0 2 0 137 کارشناا مامایی کرمان مدیریت درمان استان کرمان 2107

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 129 کارشناا پرتوشناسی بم مدیریت درمان استان کرمان 2108

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 130 کارشناا پرستاری زرند مدیریت درمان استان کرمان 2109

 سهمیه آزاد 1 0 1 0 137 کارشناا مامایی بافت مدیریت درمان استان کرمان 2110

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 135 اطالعات آوریفنکارشناا  سنندج مدیریت درمان استان کردستان 2111

 سهمیه آزاد 8 0 2 6 130 کارشناا پرستاری سنندج مدیریت درمان استان کردستان 2112

 سهمیه آزاد 3 0 2 1 120 اتاق عملکارشناا  سنندج مدیریت درمان استان کردستان 2113

 سهمیه آزاد 4 0 2 2 102 بهدار سنندج مدیریت درمان استان کردستان 2114

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 140 متصدی پذیرش و اطالعات سنندج مدیریت درمان استان کردستان 2115

 سهمیه آزاد 1 0 1 0 119 کاردان آزمایشگاه تشخیص طبی سنندج مدیریت درمان استان کردستان 2116

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 130 کارشناا پرستاری دیوان دره مدیریت درمان استان کردستان 2117

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 140 متصدی پذیرش و اطالعات سنندج مدیریت درمان استان کردستان 2118

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 140 متصدی پذیرش و اطالعات مریوان مدیریت درمان استان کردستان 2119

 سهمیه آزاد 18 18 0 0 130 کارشناا پرستاری قم مدیریت درمان استان قم 2120

 سهمیه آزاد 3 3 0 0 102 بهدار قم مدیریت درمان استان قم 2121
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 سهمیه آزاد 38 38 0 0 130 کارشناا پرستاری قزوین مدیریت درمان استان قزوین 2122

 سهمیه آزاد 5 0 3 2 102 بهدار قزوین مدیریت درمان استان قزوین 2123

 سهمیه آزاد 7 7 0 0 130 کارشناا پرستاری تاکستان مدیریت درمان استان قزوین 2124

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 129 کارشناا پرتوشناسی قزوین مدیریت درمان استان قزوین 2125

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 129 کارشناا پرتوشناسی شهر صنعتی البرز مدیریت درمان استان قزوین 2126

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 129 کارشناا پرتوشناسی تاکستان مدیریت درمان استان قزوین 2127

 سهمیه آزاد 1 0 1 0 120 کارشناا اتاق عمل تاکستان مدیریت درمان استان قزوین 2128

 آزادسهمیه  1 1 0 0 139 کارشناا هوشبری تاکستان مدیریت درمان استان قزوین 2129

 سهمیه آزاد 2 2 0 0 140 متصدی پذیرش و اطالعات تاکستان مدیریت درمان استان قزوین 2130

 سهمیه آزاد 1 0 1 0 133 کارشناا توانبخشی فیزیکی تاکستان مدیریت درمان استان قزوین 2131

 سهمیه آزاد 2 0 2 0 137 کارشناا مامایی تاکستان مدیریت درمان استان قزوین 2132

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 140 متصدی پذیرش و اطالعات بوئین زهرا مدیریت درمان استان قزوین 2133

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 121 کارشناا آزمایشگاه تشخیص طبی جهرم مدیریت درمان استان فارا 2134

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 142 متصدی خدمات دارویی المرد مدیریت درمان استان فارا 2135

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 129 کارشناا پرتوشناسی المرد مدیریت درمان استان فارا 2136

 سهمیه آزاد 2 2 0 0 121 کارشناا آزمایشگاه تشخیص طبی المرد مدیریت درمان استان فارا 2137

 سهمیه آزاد 39 39 0 0 130 کارشناا پرستاری شیراز مدیریت درمان استان فارا 2138

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 128 کارشناا بینائی سنجی شیراز استان فارامدیریت درمان  2139

 سهمیه آزاد 1 0 1 0 102 بهدار شیراز مدیریت درمان استان فارا 2140

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 140 متصدی پذیرش و اطالعات خاش مدیریت استان سیستان و بلوچستان 2141

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 140 متصدی پذیرش و اطالعات زابل مدیریت استان سیستان و بلوچستان 2142

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 140 متصدی پذیرش و اطالعات چابهار مدیریت استان سیستان و بلوچستان 2143

 سهمیه آزاد 2 0 0 2 139 کارشناا هوشبری زاهدان مدیریت استان سیستان و بلوچستان 2144

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 129 کارشناا پرتوشناسی زاهدان مدیریت استان سیستان و بلوچستان 2145

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 130 کارشناا پرستاری زابل مدیریت استان سیستان و بلوچستان 2146

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 135 اطالعات آوریفنکارشناا  سراوان مدیریت استان سیستان و بلوچستان 2147

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 102 بهدار سمنان مدیریت استان سمنان 2148

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 129 کارشناا پرتوشناسی سمنان مدیریت استان سمنان 2149

 سهمیه آزاد 7 7 0 0 130 کارشناا پرستاری سمنان مدیریت استان سمنان 2150

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 129 کارشناا پرتوشناسی گرمسار مدیریت استان سمنان 2151

 سهمیه آزاد 1 0 1 0 130 کارشناا پرستاری ایوانکی استان سمنانمدیریت  2152

 سهمیه آزاد 27 0 13 14 130 کارشناا پرستاری زنجان مدیریت درمان استان زنجان 2153

 سهمیه آزاد 2 2 0 0 103 بهیار خرمدره مدیریت درمان استان زنجان 2154

 سهمیه آزاد 2 2 0 0 103 بهیار زنجان مدیریت درمان استان زنجان 2155

 سهمیه آزاد 2 0 1 1 120 کارشناا اتاق عمل زنجان مدیریت درمان استان زنجان 2156

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 121 کارشناا آزمایشگاه تشخیص طبی خرمدره مدیریت درمان استان زنجان 2157

 آزادسهمیه  2 0 1 1 129 کارشناا پرتوشناسی زنجان مدیریت درمان استان زنجان 2158

 سهمیه آزاد 5 0 5 0 137 کارشناا مامایی زنجان مدیریت درمان استان زنجان 2159

 سهمیه آزاد 2 0 2 0 137 کارشناا مامایی ابهر مدیریت درمان استان زنجان 2160

 سهمیه آزاد 2 2 0 0 140 متصدی پذیرش و اطالعات زنجان مدیریت درمان استان زنجان 2161

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 120 کارشناا اتاق عمل ابهر استان زنجانمدیریت درمان  2162

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 140 متصدی پذیرش و اطالعات خرمدره مدیریت درمان استان زنجان 2163
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 سهمیه آزاد 17 17 0 0 130 کارشناا پرستاری اهواز مدیریت درمان استان خوزستان 2164

 سهمیه آزاد 2 2 0 0 139 کارشناا هوشبری اهواز مدیریت درمان استان خوزستان 2165

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 139 کارشناا هوشبری بهبهان مدیریت درمان استان خوزستان 2166

 سهمیه آزاد 15 15 0 0 130 کارشناا پرستاری ماهشهر مدیریت درمان استان خوزستان 2167

 سهمیه آزاد 2 2 0 0 102 بهدار ماهشهر مدیریت درمان استان خوزستان 2168

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 121 کارشناا آزمایشگاه تشخیص طبی آبادان مدیریت درمان استان خوزستان 2169

 سهمیه آزاد 2 2 0 0 120 کارشناا اتاق عمل ماهشهر مدیریت درمان استان خوزستان 2170

 سهمیه آزاد 2 2 0 0 139 کارشناا هوشبری ماهشهر مدیریت درمان استان خوزستان 2171

 سهمیه آزاد 2 2 0 0 140 متصدی پذیرش و اطالعات ماهشهر مدیریت درمان استان خوزستان 2172

 سهمیه آزاد 2 2 0 0 140 متصدی پذیرش و اطالعات مسجدسلیمان مدیریت درمان استان خوزستان 2173

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 135 اطالعات آوریفنکارشناا  سوسنگرد مدیریت درمان استان خوزستان 2174

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 121 کارشناا آزمایشگاه تشخیص طبی سوسنگرد مدیریت درمان استان خوزستان 2175

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 121 کارشناا آزمایشگاه تشخیص طبی رامهرمز مدیریت درمان استان خوزستان 2176

 سهمیه آزاد 5 5 0 0 130 کارشناا پرستاری آبادان مدیریت درمان استان خوزستان 2177

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 139 کارشناا هوشبری آبادان مدیریت درمان استان خوزستان 2178

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 140 متصدی پذیرش و اطالعات امیدیه مدیریت درمان استان خوزستان 2179

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 140 متصدی پذیرش و اطالعات اندیمشك مدیریت درمان استان خوزستان 2180

 سهمیه آزاد 2 2 0 0 140 متصدی پذیرش و اطالعات خرمشهر مدیریت درمان استان خوزستان 2181

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 140 متصدی پذیرش و اطالعات ایذه مدیریت درمان استان خوزستان 2182

 سهمیه آزاد 2 2 0 0 140 متصدی پذیرش و اطالعات دزفول مدیریت درمان استان خوزستان 2183

 سهمیه آزاد 2 2 0 0 121 کارشناا اتاق عمل اهواز مدیریت درمان استان خوزستان 2184

 سهمیه آزاد 1 0 1 0 130 کارشناا پرستاری بندرامام مدیریت درمان استان خوزستان 2185

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 116 کاردان آزمایشگاه تشخیص طبی شادگان مدیریت درمان استان خوزستان 2186

 سهمیه آزاد 1 0 1 0 130 کارشناا پرستاری بیرجند مدیریت درمان استان خراسان جنوبی 2187

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 103 بهیار فردوا مدیریت درمان استان خراسان جنوبی 2188

 سهمیه آزاد 1 0 1 0 129 کارشناا پرتوشناسی طبس مدیریت درمان استان خراسان جنوبی 2189

 سهمیه آزاد 5 0 1 4 130 کارشناا پرستاری بجنورد مدیریت درمان استان خراسان شمالی 2190

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 139 کارشناا هوشبری بجنورد مدیریت درمان استان خراسان شمالی 2191

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 129 کارشناا پرتوشناسی بجنورد مدیریت درمان استان خراسان شمالی 2192

 سهمیه آزاد 47 0 20 27 130 کارشناا پرستاری مشهد مدیریت درمان استان خراسان رضوی 2193

 سهمیه آزاد 4 0 2 2 130 کارشناا پرستاری تربت حیدریه مدیریت درمان استان خراسان رضوی 2194

 سهمیه آزاد 1 0 1 0 130 کارشناا پرستاری چناران مدیریت درمان استان خراسان رضوی 2195

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 121 کارشناا آزمایشگاه تشخیص طبی تربت جام مدیریت درمان استان خراسان رضوی 2196

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 140 متصدی پذیرش و اطالعات گناباد مدیریت درمان استان خراسان رضوی 2197

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 140 متصدی پذیرش و اطالعات مشهد مدیریت درمان استان خراسان رضوی 2198

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 140 متصدی پذیرش و اطالعات تربت حیدریه مدیریت درمان استان خراسان رضوی 2199

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 130 کارشناا پرستاری نیشابور مدیریت درمان استان خراسان رضوی 2200

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 130 کارشناا پرستاری قوچان مدیریت درمان استان خراسان رضوی 2201

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 130 کارشناا پرستاری تایباد مدیریت درمان استان خراسان رضوی 2202

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 130 کارشناا پرستاری جغتای مدیریت درمان استان خراسان رضوی 2203

 آزاد سهمیه 1 0 0 1 120 کارشناا اتاق عمل مشهد مدیریت درمان استان خراسان رضوی 2204

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 140 متصدی پذیرش و اطالعات فریمان مدیریت درمان استان خراسان رضوی 2205
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 سهمیه آزاد 1 0 0 1 102 بهدار مشهد مدیریت درمان استان خراسان رضوی 2206

 آزادسهمیه  1 0 0 1 129 کارشناا پرتوشناسی شهرکرد مدیریت درمان استان چهارمحال و بختیاری 2207

 سهمیه آزاد 1 0 1 0 129 کارشناا پرتوشناسی بروجن مدیریت درمان استان چهارمحال و بختیاری 2208

 سهمیه آزاد 2 0 0 2 120 کارشناا اتاق عمل شهرکرد مدیریت درمان استان چهارمحال و بختیاری 2209

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 133 یفیزیککارشناا توانبخشی  شهرکرد مدیریت درمان استان چهارمحال و بختیاری 2210

 سهمیه آزاد 10 0 6 4 130 کارشناا پرستاری شهرکرد مدیریت درمان استان چهارمحال و بختیاری 2211

 سهمیه آزاد 4 0 2 2 140 متصدی پذیرش و اطالعات شهرکرد مدیریت درمان استان چهارمحال و بختیاری 2212

 سهمیه آزاد 16 16 0 0 130 کارشناا پرستاری بوشهر مدیریت درمان استان بوشهر 2213

 سهمیه آزاد 14 0 9 5 102 بهدار بوشهر مدیریت درمان استان بوشهر 2214

 سهمیه آزاد 2 0 1 1 103 بهیار دیلم مدیریت درمان استان بوشهر 2215

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 140 متصدی پذیرش و اطالعات دیلم مدیریت درمان استان بوشهر 2216

 سهمیه آزاد 2 2 0 0 140 متصدی پذیرش و اطالعات بوشهر مدیریت درمان استان بوشهر 2217

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 135 اطالعات آوریفنکارشناا  دیلم مدیریت درمان استان بوشهر 2218

 سهمیه آزاد 1 0 1 0 137 کارشناا مامایی برازجان مدیریت درمان استان بوشهر 2219

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 121 کارشناا آزمایشگاه تشخیص طبی بوشهر درمان استان بوشهرمدیریت  2220

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 121 کارشناا آزمایشگاه تشخیص طبی ایالم مدیریت درمان استان ایالم 2221

 ایالم مدیریت درمان استان ایالم 2222
)صرفاٌ کارشناا حقوقی 

جهت اشتغال در اداره کل استان 

 ایالم(
 سهمیه آزاد 1 0 0 1 134

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 130 کارشناا پرستاری دهلران مدیریت درمان استان ایالم 2223

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 103 بهیار دهلران مدیریت درمان استان ایالم 2224

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 103 بهیار ایالم مدیریت درمان استان ایالم 2225

 سهمیه آزاد 71 71 0 0 130 کارشناا پرستاری اصفهان استان اصفهانمدیریت درمان  2226

 سهمیه آزاد 1 0 1 0 130 کارشناا پرستاری خوانسار مدیریت درمان استان اصفهان 2227

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 130 کارشناا پرستاری فالورجان مدیریت درمان استان اصفهان 2228

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 130 کارشناا پرستاری خمینی شهر مدیریت درمان استان اصفهان 2229

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 130 کارشناا پرستاری نطنز مدیریت درمان استان اصفهان 2230

 سهمیه آزاد 6 6 0 0 120 کارشناا اتاق عمل اصفهان مدیریت درمان استان اصفهان 2231

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 139 هوشبریکارشناا  اصفهان مدیریت درمان استان اصفهان 2232

 سهمیه آزاد 3 0 0 3 129 کارشناا پرتوشناسی اصفهان مدیریت درمان استان اصفهان 2233

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 129 کارشناا پرتوشناسی شهرضا مدیریت درمان استان اصفهان 2234

 سهمیه آزاد 2 0 0 2 129 کارشناا پرتوشناسی نجف آباد مدیریت درمان استان اصفهان 2235

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 121 کارشناا آزمایشگاه تشخیص طبی نایین مدیریت درمان استان اصفهان 2236

 سهمیه آزاد 4 0 4 0 137 کارشناا مامایی اصفهان مدیریت درمان استان اصفهان 2237

 آزادسهمیه  1 0 1 0 137 کارشناا مامایی خوانسار مدیریت درمان استان اصفهان 2238

 سهمیه آزاد 2 0 1 1 140 متصدی پذیرش و اطالعات اصفهان مدیریت درمان استان اصفهان 2239

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 140 متصدی پذیرش و اطالعات مبارکه مدیریت درمان استان اصفهان 2240

 آزادسهمیه  1 1 0 0 140 متصدی پذیرش و اطالعات خوانسار مدیریت درمان استان اصفهان 2241

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 128 کارشناا بینائی سنجی اصفهان مدیریت درمان استان اصفهان 2242

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 125 کارشناا امور مالی خوانسار مدیریت درمان استان اصفهان 2243

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 103 بهیار خوانسار مدیریت درمان استان اصفهان 2244

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 103 بهیار فریدن استان اصفهانمدیریت درمان  2245

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 130 کارشناا پرستاری میمه مدیریت درمان استان اصفهان 2246
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 سهمیه آزاد 1 0 1 0 103 بهیار گلپایگان مدیریت درمان استان اصفهان 2247

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 103 بهیار فالورجان مدیریت درمان استان اصفهان 2248

 سهمیه آزاد 2 2 0 0 102 بهدار اصفهان مدیریت درمان استان اصفهان 2249

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 130 کارشناا پرستاری اردستان مدیریت درمان استان اصفهان 2250

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 129 کارشناا پرتوشناسی پارا اباد مدیریت درمان استان اردبیل 2251

 سهمیه آزاد 2 0 0 2 129 کارشناا پرتوشناسی اردبیل درمان استان اردبیلمدیریت  2252

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 129 کارشناا پرتوشناسی مشکین شهر مدیریت درمان استان اردبیل 2253

 سهمیه آزاد 2 2 0 0 140 متصدی پذیرش و اطالعات گرمی مدیریت درمان استان اردبیل 2254

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 140 متصدی پذیرش و اطالعات مشکین شهر اردبیل مدیریت درمان استان 2255

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 140 متصدی پذیرش و اطالعات خلخال مدیریت درمان استان اردبیل 2256

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 142 متصدی خدمات دارویی گرمی مدیریت درمان استان اردبیل 2257

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 121 کارشناا آزمایشگاه تشخیص طبی پارا اباد مدیریت درمان استان اردبیل 2258

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 121 کارشناا آزمایشگاه تشخیص طبی مشکین شهر مدیریت درمان استان اردبیل 2259

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 121 کارشناا آزمایشگاه تشخیص طبی خلخال مدیریت درمان استان اردبیل 2260

 سهمیه آزاد 3 0 1 2 140 متصدی پذیرش و اطالعات پارا اباد درمان استان اردبیل مدیریت 2261

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 116 کاردان اتاق عمل پارا اباد مدیریت درمان استان اردبیل 2262

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 130 کارشناا پرستاری گرمی مدیریت درمان استان اردبیل 2263

 سهمیه آزاد 4 0 0 4 130 کارشناا پرستاری پارا اباد اردبیل مدیریت درمان استان 2264

 سهمیه آزاد 14 0 9 5 130 کارشناا پرستاری اردبیل مدیریت درمان استان اردبیل 2265

 سهمیه آزاد 8 0 1 7 130 کارشناا پرستاری ارومیه مدیریت درمان استان آذربایجان غربی 2266

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 121 کارشناا آزمایشگاه تشخیص طبی ماکو غربی مدیریت درمان استان آذربایجان 2267

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 140 متصدی پذیرش و اطالعات سلماا مدیریت درمان استان آذربایجان غربی 2268

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 142 متصدی خدمات دارویی مهاباد مدیریت درمان استان آذربایجان غربی 2269

 سهمیه آزاد 24 0 12 12 130 کارشناا پرستاری تبریز درمان استان آذربایجان شرقیمدیریت  2270

 سهمیه آزاد 3 0 2 1 102 بهدار تبریز مدیریت درمان استان آذربایجان شرقی 2271

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 140 متصدی پذیرش و اطالعات تبریز مدیریت درمان استان آذربایجان شرقی 2272

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 140 متصدی پذیرش و اطالعات شبستر درمان استان آذربایجان شرقیمدیریت  2273

 سهمیه آزاد 2 0 1 1 140 متصدی پذیرش و اطالعات اهر مدیریت درمان استان آذربایجان شرقی 2274

 سهمیه آزاد 2 0 1 1 140 متصدی پذیرش و اطالعات سراب مدیریت درمان استان آذربایجان شرقی 2275

 سهمیه آزاد 1 0 1 0 137 کارشناا مامایی اهر مدیریت درمان استان آذربایجان شرقی 2276

 سهمیه آزاد 2 0 1 1 121 کارشناا آزمایشگاه تشخیص طبی اهر مدیریت درمان استان آذربایجان شرقی 2277

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 121 کارشناا آزمایشگاه تشخیص طبی سراب مدیریت درمان استان آذربایجان شرقی 2278

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 140 متصدی پذیرش و اطالعات آذرشهر مدیریت درمان استان آذربایجان شرقی 2279

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 103 بهیار شبستر مدیریت درمان استان آذربایجان شرقی 2280

 آزادسهمیه  1 1 0 0 103 بهیار سراب مدیریت درمان استان آذربایجان شرقی 2281

 سهمیه آزاد 1 0 1 0 120 کارشناا اتاق عمل تبریز مدیریت درمان استان آذربایجان شرقی 2282

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 140 متصدی پذیرش و اطالعات مرند مدیریت درمان استان آذربایجان شرقی 2283

 سهمیه آزاد 2 2 0 0 133 کارشناا توانبخشی فیزیکی ساوه مدیریت درمان استان مرکزی 2284

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 139 کارشناا هوشبری شازند مدیریت درمان استان مرکزی 2285

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 129 کارشناا پرتوشناسی شازند مدیریت درمان استان مرکزی 2286

 سهمیه آزاد 3 3 0 0 130 کارشناا پرستاری شازند مدیریت درمان استان مرکزی 2287

 سهمیه آزاد 2 2 0 0 102 بهدار شازند درمان استان مرکزیمدیریت  2288
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 سهمیه آزاد 7 7 0 0 130 کارشناا پرستاری ساوه مدیریت درمان استان مرکزی 2289

 سهمیه آزاد 14 0 7 7 130 کارشناا پرستاری اراک مدیریت درمان استان مرکزی 2290

 سهمیه آزاد 12 12 0 0 102 بهدار ساوه مدیریت درمان استان مرکزی 2291

 سهمیه آزاد 11 11 0 0 102 بهدار اراک مدیریت درمان استان مرکزی 2292

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 140 متصدی پذیرش و اطالعات اراک مدیریت درمان استان مرکزی 2293

 سهمیه آزاد 1 0 1 0 137 کارشناا مامایی اراک مدیریت درمان استان مرکزی 2294

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 120 کارشناا اتاق عمل ساوه استان مرکزیمدیریت درمان  2295

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 129 کارشناا پرتوشناسی ساوه مدیریت درمان استان مرکزی 2296

 سهمیه آزاد 1 0 1 0 137 کارشناا مامایی ساوه مدیریت درمان استان مرکزی 2297

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 140 و اطالعات متصدی پذیرش محالت مدیریت درمان استان مرکزی 2298

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 130 کارشناا پرستاری محالت مدیریت درمان استان مرکزی 2299

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 103 بهیار اراک مدیریت درمان استان مرکزی 2300

 سهمیه آزاد 2 2 0 0 140 متصدی پذیرش و اطالعات ساوه مدیریت درمان استان مرکزی 2301

 سهمیه آزاد 14 14 0 0 130 کارشناا پرستاری رشت مدیریت درمان استان گیالن 2302

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 121 کارشناا آزمایشگاه تشخیص طبی رشت مدیریت درمان استان گیالن 2303

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 133 کارشناا توانبخشی فیزیکی رشت مدیریت درمان استان گیالن 2304

 سهمیه آزاد 1 0 1 0 137 کارشناا مامایی آستارا درمان استان گیالن مدیریت 2305

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 140 متصدی پذیرش و اطالعات اسالم مدیریت درمان استان گیالن 2306

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 130 کارشناا پرستاری فومن مدیریت درمان استان گیالن 2307

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 130 کارشناا پرستاری ماسال مدیریت درمان استان گیالن 2308

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 130 کارشناا پرستاری رستم آباد مدیریت درمان استان گیالن 2309

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 130 کارشناا پرستاری شفت مدیریت درمان استان گیالن 2310

 سهمیه آزاد 1 1 0 0 130 کارشناا پرستاری منجیل مدیریت درمان استان گیالن 2311

 سهمیه آزاد 6 0 0 6 102 بهدار تهران مدیریت درمان تهران 2312

 سهمیه آزاد 3 0 0 3 102 بهدار ورامین مدیریت درمان تهران 2313

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 102 بهدار اسالمشهر مدیریت درمان تهران 2314

 سهمیه آزاد 5 5 0 0 103 بهیار ورامین مدیریت درمان تهران 2315

 سهمیه آزاد 5 5 0 0 103 بهیار اسالمشهر مدیریت درمان تهران 2316

 سهمیه آزاد 5 0 1 4 139 کارشناا هوشبری تهران مدیریت درمان تهران 2317

 سهمیه آزاد 2 0 0 2 139 کارشناا هوشبری ورامین مدیریت درمان تهران 2318

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 139 هوشبریکارشناا  اسالمشهر مدیریت درمان تهران 2319

 سهمیه آزاد 9 0 3 6 120 کارشناا اتاق عمل تهران مدیریت درمان تهران 2320

 سهمیه آزاد 4 0 1 3 120 کارشناا اتاق عمل ورامین مدیریت درمان تهران 2321

 سهمیه آزاد 2 0 1 1 120 کارشناا اتاق عمل اسالمشهر مدیریت درمان تهران 2322

 سهمیه آزاد 1 0 1 0 137 کارشناا مامایی تهران مدیریت درمان تهران 2323

 سهمیه آزاد 119 119 0 0 130 کارشناا پرستاری تهران مدیریت درمان تهران 2324

 سهمیه آزاد 19 19 0 0 130 کارشناا پرستاری ورامین مدیریت درمان تهران 2325

 سهمیه آزاد 17 17 0 0 130 پرستاریکارشناا  اسالمشهر مدیریت درمان تهران 2326

 سهمیه آزاد 1 0 1 0 130 کارشناا پرستاری فیروزکوه مدیریت درمان تهران 2327

 سهمیه آزاد 10 0 2 8 129 کارشناا پرتوشناسی تهران مدیریت درمان تهران 2328

 سهمیه آزاد 2 0 1 1 129 کارشناا پرتوشناسی ورامین مدیریت درمان تهران 2329

 سهمیه آزاد 2 0 1 1 129 کارشناا پرتوشناسی اسالمشهر مدیریت درمان تهران 2330
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 سهمیه آزاد 1 0 0 1 125 کارشناا امور مالی تهران مدیریت درمان تهران 2331

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 151 کارشناا شنوایی سنجی تهران مدیریت درمان تهران 2332

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 151 کارشناا شنوایی سنجی اسالمشهر مدیریت درمان تهران 2333

 سهمیه آزاد 3 0 0 3 140 متصدی پذیرش و اطالعات تهران مدیریت درمان تهران 2334

 سهمیه آزاد 2 0 0 2 140 متصدی پذیرش و اطالعات ورامین مدیریت درمان تهران 2335

 سهمیه آزاد 3 0 0 3 140 متصدی پذیرش و اطالعات اسالمشهر مدیریت درمان تهران 2336

 سهمیه آزاد 2 0 0 2 133 کارشناا توانبخشی فیزیکی تهران مدیریت درمان تهران 2337

 سهمیه آزاد 1 0 1 0 133 کارشناا توانبخشی فیزیکی ورامین مدیریت درمان تهران 2338

 آزادسهمیه  19 0 2 17 121 کارشناا آزمایشگاه تشخیص طبی تهران مدیریت درمان تهران 2339

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 121 کارشناا آزمایشگاه تشخیص طبی ورامین مدیریت درمان تهران 2340

 سهمیه آزاد 1 0 0 1 121 کارشناا آزمایشگاه تشخیص طبی اسالمشهر مدیریت درمان تهران 2341
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 درصد25 سهمیهمختص بخش درمان  –1397های آزمون استخدامي سازمان تأمین اجتماعي سال ـ فهرست شغل محل5جدول شماره 
 ايثارگران 
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 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  103 بهیار کرج مدیریت درمان البرز 2342

 درصد 25 سهمیه 1 0 0 1  103 بهیار فردیس مدیریت درمان البرز 2001

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  142 متصدی خدمات دارویی کاشان مدیریت درمان کاشان 2013

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  121 کارشناا آزمایشگاه تشخیص طبی کاشان مدیریت درمان کاشان 2017

 درصد 25سهمیه  2 2 0 0  130 کارشناا پرستاری کاشان مدیریت درمان کاشان 2018

 درصد 25سهمیه  1 1 0 0  120 کارشناا اتاق عمل یزد مدیریت درمان استان یزد 2024

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  103 بهیار اشکذر مدیریت درمان استان یزد 2343

 درصد 25سهمیه  1 0 1 0  137 کارشناا مامایی مهریز مدیریت درمان استان یزد 2344

 درصد 25سهمیه  2 0 1 1  141 پزشکیمنشی  بافق مدیریت درمان استان یزد 2345

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  123 کارشناا امور اداری بافق مدیریت درمان استان یزد 2346

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  142 متصدی خدمات دارویی بافق مدیریت درمان استان یزد 2347

 درصد 25سهمیه  1 1 0 0  135 اطالعات  آوریفنکارشناا  بافق مدیریت درمان استان یزد 2348

 درصد 25سهمیه  1 0 1 0  137 کارشناا مامایی یزد مدیریت درمان استان یزد 2031

 درصد 25سهمیه  4 0 3 1  130 کارشناا پرستاری یزد مدیریت درمان استان یزد 2032

 درصد 25سهمیه  1 0 1 0  121 کارشناا آزمایشگاه تشخیص طبی یزد مدیریت درمان استان یزد 2349

 درصد 25سهمیه  2 0 1 1  130 کارشناا پرستاری مالیر مدیریت درمان استان همدان 2034

 درصد 25سهمیه  2 0 0 2  102 بهدار مالیر مدیریت درمان استان همدان 2035

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  142 متصدی خدمات دارویی مالیر مدیریت درمان استان همدان 2350

 درصد 25سهمیه  5 0 4 1  130 کارشناا پرستاری همدان درمان استان همدانمدیریت  2036

 درصد 25سهمیه  3 3 0 0  102 بهدار همدان مدیریت درمان استان همدان 2038

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  135 اطالعات  آوریفنکارشناا  اسدآباد مدیریت درمان استان همدان 2351

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  135 اطالعات  آوریفنکارشناا  نهاوند همدانمدیریت درمان استان  2352

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  120 کارشناا اتاق عمل مالیر مدیریت درمان استان همدان 2040

 درصد 25سهمیه  1 0 1 0  137 کارشناا مامایی همدان مدیریت درمان استان همدان 2353

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  121 کارشناا آزمایشگاه تشخیص طبی مالیر مدیریت درمان استان همدان 2354

 درصد 25سهمیه  5 5 0 0  130 کارشناا پرستاری بندرعباا مدیریت درمان استان هرمزگان 2044

 درصد 25سهمیه  3 0 1 2  102 بهدار بندرعباا مدیریت درمان استان هرمزگان 2048

 درصد 25سهمیه  1 0 1 0  142 متصدی خدمات دارویی قشم مدیریت درمان استان هرمزگان 2355

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  142 متصدی خدمات دارویی لنگه مدیریت درمان استان هرمزگان 2356

 درصد 25سهمیه  4 0 2 2  130 کارشناا پرستاری قائمشهر مدیریت درمان استان مازندران 2051

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  120 کارشناا اتاق عمل قائمشهر مدیریت درمان استان مازندران 2053

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  121 کارشناا آزمایشگاه تشخیص طبی قائمشهر مدیریت درمان استان مازندران 2054

 درصد 25سهمیه  6 0 3 3  102 بهدار قائمشهر مدیریت درمان استان مازندران 2057

 درصد 25سهمیه  1 1 0 0  130 کارشناا پرستاری بابلسر مازندرانمدیریت درمان استان  2357

 درصد 25سهمیه  3 0 1 2  102 بهدار ساری مدیریت درمان استان مازندران 2358

 درصد 25سهمیه  1 0 1 0  137 کارشناا مامایی نکا مدیریت درمان استان مازندران 2359

 درصد 25سهمیه  1 1 0 0  132 تغذیه کارشناا نکا مدیریت درمان استان مازندران 2360

 درصد 25سهمیه  2 0 1 1 130  کارشناا پرستاری نکا مدیریت درمان استان مازندران 2064

 درصد 25سهمیه  1 1 0 0  121 کارشناا آزمایشگاه تشخیص طبی نور مدیریت درمان استان مازندران 2361

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  142 خدمات داروییمتصدی  رامسر مدیریت درمان استان مازندران 2362

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  102 بهدار بابلسر مدیریت درمان استان مازندران 2363
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 درصد 25سهمیه  1 0 1 0  130 کارشناا پرستاری الیگودرز مدیریت درمان استان لرستان 2364

 درصد 25سهمیه  1 0 1 0 120 کارشناا اتاق عمل بروجرد مدیریت درمان استان لرستان 2069

 درصد 25سهمیه  2 0 1 1  130 کارشناا پرستاری خرم آباد مدیریت درمان استان لرستان 2070

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1 139  کارشناا هوشبری خرم آباد مدیریت درمان استان لرستان 2071

 درصد 25سهمیه  2 0 1 1  130 کارشناا پرستاری بروجرد مدیریت درمان استان لرستان 2365

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  130 کارشناا پرستاری نورآباد مدیریت درمان استان لرستان 2366

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  130 کارشناا پرستاری درود مدیریت درمان استان لرستان 2367

 درصد 25سهمیه  1 0 1 0  137 کارشناا مامایی درود مدیریت درمان استان لرستان 2368

 درصد 25سهمیه  3 3 0 0  130 کارشناا پرستاری گنبد مدیریت درمان استان گلستان 2077

 درصد 25سهمیه  3 0 3 0  137 کارشناا مامایی گنبد مدیریت درمان استان گلستان 2078

 درصد 25سهمیه  1 1 0 0  121 کارشناا آزمایشگاه تشخیص طبی کردکوی مدیریت درمان استان گلستان 2369

 درصد 25سهمیه  1 1 0 0  120 کارشناا اتاق عمل گرگان مدیریت درمان استان گلستان 2370

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  142 متصدی خدمات دارویی آزادشهر مدیریت درمان استان گلستان 2371

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  142 متصدی خدمات دارویی علی آباد مدیریت درمان استان گلستان 2372

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  129 کارشناا پرتوشناسی یاسوج و بویراحمدمدیریت درمان استان کهگیلویه  2373

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  121 کارشناا آزمایشگاه تشخیص طبی یاسوج و بویراحمدمدیریت درمان استان کهگیلویه  2087

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  120 کارشناا اتاق عمل یاسوج و بویراحمدمدیریت درمان استان کهگیلویه  2374

 درصد 25سهمیه  2 0 1 1  130 کارشناا پرستاری یاسوج و بویراحمدمدیریت درمان استان کهگیلویه  2091

 درصد 25سهمیه  1 0 1 0  137 کارشناا مامایی یاسوج و بویراحمدمدیریت درمان استان کهگیلویه  2375

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  102 بهدار یاسوج و بویراحمدمدیریت درمان استان کهگیلویه  2376

 درصد 25سهمیه  1 1 0 0  140 متصدی پذیرش و اطالعات کرمانشاه مدیریت درمان استان کرمانشاه 2093

 درصد 25سهمیه  1 0 1 0  133 کارشناا توانبخشی فیزیکی کرمانشاه مدیریت درمان استان کرمانشاه 2377

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  129 کارشناا پرتوشناسی کرمانشاه مدیریت درمان استان کرمانشاه 2094

 درصد 25سهمیه  2 0 0 2  121 کارشناا آزمایشگاه تشخیص طبی کرمانشاه مدیریت درمان استان کرمانشاه 2095

 درصد 25سهمیه  7 0 5 2  130 کارشناا پرستاری کرمانشاه مدیریت درمان استان کرمانشاه 2096

 درصد 25سهمیه  1 0 1 0  102 بهدار کرمانشاه مدیریت درمان استان کرمانشاه 2378

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  129 کارشناا پرتوشناسی سیرجان مدیریت درمان استان کرمان 2097

 درصد 25سهمیه  3 0 2 1  130 کارشناا پرستاری سیرجان مدیریت درمان استان کرمان 2098

 درصد 25سهمیه  1 0 1 0  137 کارشناا مامایی کرمان مدیریت درمان استان کرمان 2107

 درصد 25سهمیه  1 1 0 0  139 کارشناا هوشبری زرند مدیریت درمان استان کرمان 2379

 درصد 25سهمیه  1 0 1 0  137 کارشناا مامایی سیرجان مدیریت درمان استان کرمان 2380

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  135 اطالعات  آوریفنکارشناا  شهربابك مدیریت درمان استان کرمان 2381

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  133 کارشناا توانبخشی فیزیکی کرمان مدیریت درمان استان کرمان 2382

 درصد 25سهمیه  1 0 1 0  133 کارشناا توانبخشی فیزیکی زرند مدیریت درمان استان کرمان 2383

 درصد 25سهمیه  1 0 1 0  130 کارشناا پرستاری زرند مدیریت درمان استان کرمان 2384

 درصد 25سهمیه  4 0 3 1  130 کارشناا پرستاری سنندج مدیریت درمان استان کردستان 2112

 درصد 25سهمیه  2 0 1 1  130 کارشناا پرستاری سقز مدیریت درمان استان کردستان 2385

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1 120  کارشناا اتاق عمل سنندج مدیریت درمان استان کردستان 2386

 درصد 25سهمیه  1 0 1 0  137 کارشناا مامایی سنندج مدیریت درمان استان کردستان 2387

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  119 کاردان آزمایشگاه تشخیص طبی سنندج مدیریت درمان استان کردستان 2388

 درصد 25سهمیه  1 1 0 0 128  کارشناا بینائی سنجی سنندج مدیریت درمان استان کردستان 2389

 درصد 25سهمیه  1 0 1 0  137 کارشناا مامایی سقز مدیریت درمان استان کردستان 2390

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  142 متصدی خدمات دارویی بیجار مدیریت درمان استان کردستان 2391
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 درصد 25سهمیه  2 2 0 0  130 کارشناا پرستاری قم مدیریت درمان استان قم 2120

 درصد 25سهمیه  6 6 0 0 102  بهدار قم مدیریت درمان استان قم 2121

 درصد 25سهمیه  6 6 0 0  130 کارشناا پرستاری قزوین مدیریت درمان استان قزوین 2122

 درصد 25سهمیه  4 0 2 2  102 بهدار قزوین مدیریت درمان استان قزوین 2123

 درصد 25سهمیه  2 2 0 0  130 کارشناا پرستاری تاکستان مدیریت درمان استان قزوین 2124

 درصد 25سهمیه  1 1 0 0  129 کارشناا پرتوشناسی قزوین مدیریت درمان استان قزوین 2125

 درصد 25سهمیه  1 1 0 0  129 کارشناا پرتوشناسی محمدیه مدیریت درمان استان قزوین 2392

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  120 کارشناا اتاق عمل تاکستان مدیریت درمان استان قزوین 2393

 درصد 25سهمیه  1 1 0 0  121 کارشناا آزمایشگاه تشخیص طبی تاکستان مدیریت درمان استان قزوین 2394

 درصد 25سهمیه  1 0 1 0  137 کارشناا مامایی تاکستان مدیریت درمان استان قزوین 2132

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  131 کارشناا تعمیرات تجهیزات پزشکی قزوین مدیریت درمان استان قزوین 2395

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1 142  متصدی خدمات دارویی آبیك مدیریت درمان استان قزوین 2396

 درصد 25سهمیه  1 1 0 0  103 بهیار بوئین زهرا مدیریت درمان استان قزوین 2397

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  135 اطالعات  آوریفنکارشناا  بوئین زهرا مدیریت درمان استان قزوین 2398

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  142 متصدی خدمات دارویی قزوین مدیریت درمان استان قزوین 2399

 درصد 25سهمیه  1 1 0 0 129  کارشناا پرتوشناسی جهرم مدیریت درمان استان فارا 2400

 درصد 25سهمیه  1 1 0 0  142 متصدی خدمات دارویی جهرم مدیریت درمان استان فارا 2401

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  142 متصدی خدمات دارویی اقلید مدیریت درمان استان فارا 2402

 درصد 25سهمیه  1 1 0 0  135 اطالعات  آوریفنکارشناا  فراشبند مدیریت درمان استان فارا 2403

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  142 متصدی خدمات دارویی المرد مدیریت درمان استان فارا 2135

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  129 کارشناا پرتوشناسی مرودشت مدیریت درمان استان فارا 2404

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  142 متصدی خدمات دارویی آباده مدیریت درمان استان فارا 2405

 درصد 25سهمیه  1 1 0 0  135 اطالعات  آوریفنکارشناا  آباده مدیریت درمان استان فارا 2406

 درصد 25سهمیه  1 0 1 0  130 کارشناا پرستاری استهبان مدیریت درمان استان فارا 2407

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  142 متصدی خدمات دارویی الر مدیریت درمان استان فارا 2408

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  142 متصدی خدمات دارویی ممسنی مدیریت درمان استان فارا 2409

 درصد 25سهمیه  2 0 2 0  137 کارشناا مامایی شیراز مدیریت درمان استان فارا 2410

 درصد 25سهمیه  11 11 0 0  130 کارشناا پرستاری شیراز مدیریت درمان استان فارا 2138

 درصد 25سهمیه  1 0 1 0  102 بهدار شیراز درمان استان فارامدیریت  2140

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  121 کارشناا آزمایشگاه تشخیص طبی زابل بلوچستان مدیریت درمان استان سیستان و 2411

 درصد 25سهمیه  1 1 0 0  132 کارشناا تغذیه زاهدان بلوچستان مدیریت درمان استان سیستان و 2412

 درصد 25سهمیه  1 0 1 0  102 بهدار زابل لوچستان مدیریت درمان استان سیستان و 2413

 درصد 25سهمیه  2 2 0 0  130 کارشناا پرستاری زابل و بلوچستانمدیریت درمان استان سیستان  2146

 درصد 25سهمیه  1 0 1 0  102 بهدار سمنان مدیریت درمان استان سمنان 2414

 درصد 25سهمیه  2 2 0 0  129 کارشناا پرتوشناسی سمنان استان سمنانمدیریت درمان  2149

 درصد 25سهمیه  1 0 1 0  130 کارشناا پرستاری دامغان مدیریت درمان استان سمنان 2415

 درصد 25سهمیه  4 4 0 0  130 کارشناا پرستاری سمنان مدیریت درمان استان سمنان 2150

 درصد 25سهمیه  11 0 10 1  130 کارشناا پرستاری زنجان مدیریت درمان استان زنجان 2153

 درصد 25سهمیه  1 0 1 0  139 کارشناا هوشبری زنجان مدیریت درمان استان زنجان 2416

 درصد 25سهمیه  4 0 4 0  137 کارشناا مامایی ابهر مدیریت درمان استان زنجان 2160

 درصد 25سهمیه  3 3 0 0  130 پرستاریکارشناا  اهواز مدیریت درمان استان خوزستان 2164

 درصد 25سهمیه  2 2 0 0  139 کارشناا هوشبری اهواز مدیریت درمان استان خوزستان 2165

 درصد 25سهمیه  1 0 1 0  103 بهیار اهواز مدیریت درمان استان خوزستان 2417
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 درصد 25سهمیه  1 1 0 0 103  بهیار ماهشهر مدیریت درمان استان خوزستان 2418

 درصد 25سهمیه  2 2 0 0  102 بهدار ماهشهر مدیریت درمان استان خوزستان 2168

 درصد 25سهمیه  2 0 1 1  130 کارشناا پرستاری مسجدسلیمان مدیریت درمان استان خوزستان 2419

 درصد 25سهمیه  1 0 1 0  102 بهدار شوشتر مدیریت درمان استان خوزستان 2420

 درصد 25سهمیه  1 0 1 0  137 کارشناا مامایی شوشتر استان خوزستانمدیریت درمان  2421

 درصد 25سهمیه  1 0 1 0  103 بهیار سوسنگرد مدیریت درمان استان خوزستان 2422

 درصد 25سهمیه  1 0 1 0  137 کارشناا مامایی رامهرمز مدیریت درمان استان خوزستان 2423

 درصد 25سهمیه  2 0 2 0  137 کارشناا مامایی آبادان مدیریت درمان استان خوزستان 2424

 درصد 25سهمیه  1 1 0 0  142 متصدی خدمات دارویی آبادان مدیریت درمان استان خوزستان 2425

 درصد 25سهمیه  1 0 1 0  103 بهیار امیدیه مدیریت درمان استان خوزستان 2426

 درصد 25سهمیه  1 1 0 0  142 دارویی متصدی خدمات شوش مدیریت درمان استان خوزستان 2427

 درصد 25سهمیه  3 3 0 0  120 کارشناا اتاق عمل اهواز مدیریت درمان استان خوزستان 2184

 درصد 25سهمیه  2 0 2 0  137 کارشناا مامایی ماهشهر مدیریت درمان استان خوزستان 2428

 درصد 25سهمیه  1 0 1 0  130 کارشناا پرستاری بیرجند مدیریت درمان خراسان جنوبی 2187

 درصد 25سهمیه  1 0 1 0  130 کارشناا پرستاری بجنورد مدیریت درمان استان خراسان شمالی 2429

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  125 کارشناا امور مالی شیروان مدیریت درمان استان خراسان شمالی 2430

 درصد 25سهمیه  1 0 1 0  137 کارشناا مامایی شیروان مدیریت درمان استان خراسان شمالی 2431

 درصد 25سهمیه  4 0 2 2  130 کارشناا پرستاری مشهد مدیریت درمان استان خراسان رضوی 2193

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  103 بهیار مشهد مدیریت درمان استان خراسان رضوی 2432

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  103 بهیار چناران مدیریت درمان استان خراسان رضوی 2433

 درصد 25سهمیه  1 0 1 0  103 بهیار قوچان مدیریت درمان استان خراسان رضوی 2434

 درصد 25سهمیه  2 0 0 2  129 کارشناا پرتوشناسی تربت حیدریه مدیریت درمان استان خراسان رضوی 2435

 درصد 25سهمیه  2 0 1 1  129 کارشناا پرتوشناسی نیشابور مدیریت درمان استان خراسان رضوی 2436

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  142 متصدی خدمات دارویی تایباد مدیریت درمان استان خراسان رضوی 2437

 درصد 25سهمیه  1 0 1 0  133 کارشناا توانبخشی فیزیکی تربت حیدریه مدیریت درمان استان خراسان رضوی 2438

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  128 کارشناا بینائی سنجی مشهد مدیریت درمان استان خراسان رضوی 2439

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  142 متصدی خدمات دارویی گناباد مدیریت درمان استان خراسان رضوی 2440

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  135 اطالعات  آوریفنکارشناا  قوچان مدیریت درمان استان خراسان رضوی 2441

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  130 کارشناا پرستاری نیشابور استان خراسان رضویمدیریت درمان  2200

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  139 کارشناا هوشبری تربت حیدریه مدیریت درمان استان خراسان رضوی 2442

 درصد 25سهمیه  2 0 1 1  120 کارشناا اتاق عمل مشهد مدیریت درمان استان خراسان رضوی 2443

 درصد 25سهمیه  2 0 1 1  139 کارشناا هوشبری مشهد مدیریت درمان استان خراسان رضوی 2444

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  132 کارشناا تغذیه تربت حیدریه مدیریت درمان استان خراسان رضوی 2445

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  102 بهدار مشهد مدیریت درمان استان خراسان رضوی 2206

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  129 کارشناا پرتوشناسی شهرکرد و بختیاریمدیریت درمان استان چهارمحال  2207

 درصد 25سهمیه  2 0 1 1  120 کارشناا اتاق عمل شهرکرد و بختیاریمدیریت درمان استان چهارمحال  2446

 درصد 25سهمیه  1 1 0 0  139 کارشناا هوشبری شهرکرد و بختیاریمدیریت درمان استان چهارمحال  2447

 درصد 25سهمیه  2 0 2 0 130  کارشناا پرستاری شهرکرد و بختیاریمدیریت درمان استان چهارمحال  2448

 درصد 25سهمیه  6 6 0 0  130 کارشناا پرستاری بوشهر مدیریت درمان استان بوشهر 2213

 درصد 25سهمیه  4 0 0 4  102 بهدار بوشهر مدیریت درمان استان بوشهر 2449

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  142 متصدی خدمات دارویی دیلم مدیریت درمان استان بوشهر 2450

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  142 متصدی خدمات دارویی ایالم مدیریت درمان استان ایالم 2451

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  142 متصدی خدمات دارویی دهلران مدیریت درمان استان ایالم 2452
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 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  130 کارشناا پرستاری ایالم مدیریت درمان استان ایالم 2453

 درصد 25سهمیه  8 8 0 0  130 کارشناا پرستاری اصفهان مدیریت درمان استان اصفهان 2226

 درصد 25سهمیه  3 3 0 0  120 کارشناا اتاق عمل اصفهان مدیریت درمان استان اصفهان 2231

 درصد 25سهمیه  3 3 0 0  139 کارشناا هوشبری اصفهان مدیریت درمان استان اصفهان 2232

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  129 کارشناا پرتوشناسی اصفهان مدیریت درمان استان اصفهان 2233

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  121 کارشناا آزمایشگاه تشخیص طبی اصفهان مدیریت درمان استان اصفهان 2454

 درصد 25سهمیه  1 1 0 0  121 کارشناا آزمایشگاه تشخیص طبی خوانسار مدیریت درمان استان اصفهان 2455

 درصد 25سهمیه  4 0 4 0  137 کارشناا مامایی اصفهان مدیریت درمان استان اصفهان 2237

 درصد 25سهمیه  1 0 1 0  137 کارشناا مامایی فریدن مدیریت درمان استان اصفهان 2456

 درصد 25سهمیه  1 0 1 0  137 کارشناا مامایی شهرضا مدیریت درمان استان اصفهان 2457

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  140 متصدی پذیرش و اطالعات اصفهان مدیریت درمان استان اصفهان 2458

 درصد 25سهمیه  1 1 0 0  142 متصدی خدمات دارویی گلپایگان مدیریت درمان استان اصفهان 2459

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  142 متصدی خدمات دارویی خوانسار مدیریت درمان استان اصفهان 2460

 درصد 25سهمیه  1 1 0 0  141 منشی پزشکی خوانسار مدیریت درمان استان اصفهان 2461

 درصد 25سهمیه  12 12 0 0  102 بهدار اصفهان مدیریت درمان استان اصفهان 2249

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  121 کارشناا آزمایشگاه تشخیص طبی زرین شهر درمان استان اصفهانمدیریت  2462

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  142 متصدی خدمات دارویی گرمی مدیریت درمان استان اردبیل 2257

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  142 متصدی خدمات دارویی مشکین شهر مدیریت درمان استان اردبیل 2463

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  142 متصدی خدمات دارویی خلخال مدیریت درمان استان اردبیل 2464

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  135 اطالعات  آوریفنکارشناا  اردبیل مدیریت درمان استان اردبیل 2465

 درصد 25سهمیه  8 0 5 3  130 کارشناا پرستاری اردبیل مدیریت درمان استان اردبیل 2265

 درصد 25سهمیه  3 0 1 2  130 کارشناا پرستاری ارومیه غربی آذربایجانمدیریت درمان استان  2266

 درصد 25سهمیه  1 0 1 0  130 کارشناا پرستاری میاندوآب غربی آذربایجانمدیریت درمان استان  2466

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  142 متصدی خدمات دارویی نقده غربی آذربایجانمدیریت درمان استان  2467

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  142 متصدی خدمات دارویی مهاباد غربی آذربایجانمدیریت درمان استان  2269

 درصد 25سهمیه  2 0 1 1  102 بهدار تبریز شرقی آذربایجانمدیریت درمان استان  2271

 درصد 25سهمیه  1 1 0 0  142 متصدی خدمات دارویی مرند شرقی آذربایجانمدیریت درمان استان  2468

 درصد 25سهمیه  1 0 1 0  137 کارشناا مامایی تبریز شرقی آذربایجانمدیریت درمان استان  2469

 درصد 25سهمیه  2 0 1 1  140 متصدی پذیرش و اطالعات تبریز شرقی آذربایجانمدیریت درمان استان  2470

 درصد 25سهمیه  1 1 0 0  142 متصدی خدمات دارویی تبریز شرقی آذربایجانمدیریت درمان استان  2471

 درصد 25سهمیه  1 1 0 0  142 متصدی خدمات دارویی مراغه شرقی آذربایجانمدیریت درمان استان  2472

 درصد 25سهمیه  1 1 0 0  142 متصدی خدمات دارویی سراب شرقی آذربایجانمدیریت درمان استان  2473

 درصد 25سهمیه  1 1 0 0  142 متصدی خدمات دارویی اهر شرقی آذربایجانمدیریت درمان استان  2474

 درصد 25سهمیه  1 1 0 0  121 کارشناا آزمایشگاه تشخیص طبی شبستر شرقی آذربایجانمدیریت درمان استان  2475

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  129 کارشناا پرتوشناسی تبریز شرقی آذربایجانمدیریت درمان استان  2476

 درصد 25سهمیه  1 1 0 0 142  متصدی خدمات دارویی میانه شرقی آذربایجانمدیریت درمان استان  2477

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  139 کارشناا هوشبری تبریز شرقی آذربایجانمدیریت درمان استان  2478

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  120 کارشناا اتاق عمل تبریز شرقی آذربایجانمدیریت درمان استان  2479

 درصد 25سهمیه  1 1 0 0  129 کارشناا پرتوشناسی شازند مدیریت درمان استان مرکزی 2286

 درصد 25سهمیه  2 2 0 0  130 کارشناا پرستاری شازند مدیریت درمان استان مرکزی 2287

 درصد 25سهمیه  1 1 0 0  102 بهدار شازند مدیریت درمان استان مرکزی 2288

 درصد 25سهمیه  3 3 0 0  130 کارشناا پرستاری ساوه مدیریت درمان استان مرکزی 2289

 درصد 25سهمیه  5 0 4 1  130 کارشناا پرستاری اراک مدیریت درمان استان مرکزی 2290
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 درصد 25سهمیه  1 0 1 0  137 کارشناا مامایی اراک مدیریت درمان استان مرکزی 2294

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  102 بهدار ساوه مرکزیمدیریت درمان استان  2480

 درصد 25سهمیه  1 1 0 0  121 کارشناا آزمایشگاه تشخیص طبی ساوه مدیریت درمان استان مرکزی 2481

 درصد 25سهمیه  1 0 1 0  137 کارشناا مامایی ساوه مدیریت درمان استان مرکزی 2297

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  142 خدمات داروییمتصدی  ساوه مدیریت درمان استان مرکزی 2482

 درصد 25سهمیه  1 1 0 0  130 کارشناا پرستاری محالت مدیریت درمان استان مرکزی 2299

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  135 اطالعات  آوریفنکارشناا  خمین مدیریت درمان استان مرکزی 2483

 درصد 25سهمیه  1 1 0 0  132 تغذیهکارشناا  ساوه مدیریت درمان استان مرکزی 2484

 درصد 25سهمیه  1 1 0 0  129 کارشناا پرتوشناسی اراک مدیریت درمان استان مرکزی 2485

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  142 متصدی خدمات دارویی دلیجان مدیریت درمان استان مرکزی 2486

 درصد 25سهمیه  2 2 0 0  130 کارشناا پرستاری رشت مدیریت درمان استان گیالن 2302

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  121 کارشناا آزمایشگاه تشخیص طبی رشت مدیریت درمان استان گیالن 2303

 درصد 25سهمیه  1 1 0 0  132 کارشناا تغذیه رشت مدیریت درمان استان گیالن 2487

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  131 کارشناا تعمیرات تجهیزات پزشکی رشت مدیریت درمان استان گیالن 2488

 درصد 25سهمیه  1 0 1 0 137  کارشناا مامایی لوشان مدیریت درمان استان گیالن 2489

 درصد 25سهمیه  1 1 0 0  140 متصدی پذیرش و اطالعات بندرانزلی مدیریت درمان استان گیالن 2490

 درصد 25سهمیه  1 0 1 0  137 کارشناا مامایی اسالم مدیریت درمان استان گیالن 2491

 درصد 25سهمیه  1 1 0 0  121 کارشناا آزمایشگاه تشخیص طبی بندرانزلی مدیریت درمان استان گیالن 2492

 درصد 25سهمیه  14 0 5 9  102 بهدار تهران مدیریت درمان تهران 2493

 درصد 25سهمیه  2 0 1 1  102 بهدار ورامین مدیریت درمان تهران 2494

 درصد 25سهمیه  2 0 1 1  102 بهدار اسالمشهر درمان تهرانمدیریت  2495

 درصد 25سهمیه  1 1 0 0  103 بهیار ورامین مدیریت درمان تهران 2315

 درصد 25سهمیه  1 1 0 0  103 بهیار اسالمشهر مدیریت درمان تهران 2316

 درصد 25سهمیه  4 0 2 2  139 کارشناا هوشبری تهران مدیریت درمان تهران 2317

 درصد 25سهمیه  1 0 1 0  139 کارشناا هوشبری ورامین مدیریت درمان تهران 2496

 درصد 25سهمیه  4 0 2 2  120 کارشناا اتاق عمل تهران مدیریت درمان تهران 2320

 درصد 25سهمیه  1 0 1 0  137 کارشناا مامایی ورامین مدیریت درمان تهران 2497

 درصد 25سهمیه  1 0 1 0  137 کارشناا مامایی فیروزکوه مدیریت درمان تهران 2498

 درصد 25سهمیه  20 20 0 0  130 کارشناا پرستاری تهران مدیریت درمان تهران 2324

 درصد 25سهمیه  2 2 0 0 130 کارشناا پرستاری ورامین مدیریت درمان تهران 2325

 درصد 25سهمیه  3 3 0 0  130 کارشناا پرستاری اسالمشهر مدیریت درمان تهران 2326

 درصد 25سهمیه  3 0 1 2  129 کارشناا پرتوشناسی تهران مدیریت درمان تهران 2328

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  125 کارشناا امور مالی اسالمشهر مدیریت درمان تهران 2499

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  142 متصدی خدمات دارویی فیروزکوه مدیریت درمان تهران 2500

 درصد 25سهمیه  2 0 0 2  140 متصدی پذیرش و اطالعات تهران مدیریت درمان تهران 2334

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  133 کارشناا توانبخشی فیزیکی تهران مدیریت درمان تهران 2337

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  141 منشی پزشکی فیروزکوه مدیریت درمان تهران 2501

 درصد 25سهمیه  4 0 2 2  121 کارشناا آزمایشگاه تشخیص طبی تهران تهرانمدیریت درمان  2339

 درصد 25سهمیه  3 0 1 2  121 کارشناا آزمایشگاه تشخیص طبی ورامین مدیریت درمان تهران 2502

 درصد 25سهمیه  2 0 1 1  121 کارشناا آزمایشگاه تشخیص طبی اسالمشهر مدیریت درمان تهران 2503

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  141 منشی پزشکی ورامین درمان تهرانمدیریت  2504

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  142 متصدی خدمات دارویی ورامین مدیریت درمان تهران 2505

 درصد 25سهمیه  1 0 0 1  142 متصدی خدمات دارویی اسالمشهر مدیریت درمان تهران 2506
 


