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 باسمه تعالي

 :  مقدمه

مدیریت درمان استان )تفرش کز درمانی امرنیروی انسانی مورد نیاز  بخشی از سازمان تامین اجتماعی به منظور تأمین

از طریق برگزاری آزمون کتبی، با لحاظ اصل بومی گرایی افراد واجد شرایط را  ،(یزدمدیریت درمان استان )و ابرکوه ( مرکزی

  .مصاحبه و طی مراحل گزینش بصورت استخدام پیمانی دعوت به همکاری می نماید

ی رساند که ثبت نام در ملذا بدینوسیله به اطالع کلیه داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی 

به نشاني  مذکور درمانهای مراجعه حضوری و تحویل مدارک به مدیریت از طریق )طبق مفاد این آگهی این آزمون 

 .امکان پذیر خواهد بودعناوین شغلي و مدارک مورد نیاز  Pdfفایل  در قید شدهدر عناوین شغلی  (مندرج در این آگهي

کلیه . خاتمه می یابد 66/66/61 مورخ نبهشپنجروز  پایان وقت اداری آغاز و لغایت 61/66/61مورخ  شنبهدواز روز ثبت نام 

و اختصاصی آزمون و فرراه   تقاضیان ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه شرایط و ضوابط عمومی م

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

 : ماستخدا عمومي شرایط

 .تابعیت جمهوری اسالمی ایران  -1

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

 .  سال سن تمام و حداکثرسن برابر مفاد مندرج در شرایط اختصاصی  22دارا بودن حداقل   - 3

 . و دانش تخصصی و توانایی های الزم برای انجام وظایف و مسئولیتهای شغل مورد نظر گواهی فراغت از تحصیل دارا بودن   -4

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

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

 .نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر  -7

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

 .خدمات دولتی محکوم شده اند ممنوع است بازنشستگی، بازخرید خدمت و انفصال دائ  از

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

 آخرین روز ثبت نام داوطلبان وظیفه نظام خدمت پایان و دائ  معافیت تحصیل، از فراغت گواهی تاریخ عمل مالک: رتذک

 .باشد یم 61/66/61مورخ  اولین روز ثبت نام آن ها سن محاسبه و 66/66/61مورخ 

 :استخدام شرایط اختصاصي

 مقاطع و رشته های تحصیلی در عنوان شغلی مورد تقاضرا براسرام مقراطع و رشرته هرای تحصریلی منردرج در ایرن آگهری          -1

 .می باشد 

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

به طور کامل و به صورت مشخص در شرایط احراز مشاغل ذکر شده باشد لذا داوطلبانی که مقطع تحصیلی،  انتحصیلی آن

بدیهی است در . رشته تحصیلی آن ها عیناً در آگهی درج نشده باشد از ثبت نام خودداری نمایند -رشته تحصیلی و یا گرایش

له از فرایند جذب و بکارگیری مشخص گردد که مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرایش تحصیلی آن ها با شرایط هر مرح
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ذکر شده در آگهی منطبق نباشد و دارای پسوند و یا پیشوند بیش از آنچه در آگهی آمده باشد از سایر فرایند استخدام حذف 

 .شده و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت

 در صورتیکهاگر رشته تحصیلی بدون گرایش ذکر شده باشد صرفاً رشته تحصیلی بدون گرایش مالک عمل بوده و : وجه ت

. رشته تحصیلی با گرایش های مشخص ذکر شده باشد فقط آن رشته تحصیلی با گرایش های ذکر شده مالک عمل خواهد بود

هایی که  ط اعالم شده دقت کافی بعمل آورده و از ثبت نام در شغللذا داوطلبان موظفند در زمان ثبت نام با توجه به شرای

 .واجد شرایط نیستند، خودداری نمایند

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

 .تمام سال 32دارندگان مدرک تحصیلی دیپل  در رشته تحصیلی بهیاری بدون شرط  معدل و با شرط سنی حداکثر  -1/2

  .سال تمام  24و شرط سنی حداکثر  14دارندگان مدرک تحصیلی دیپل  با شرط معدل حداقل  -2/2

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

 .ال تمامس 28و شرط سنی حداکثر 14دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس با شرط معدل حداقل  -4/2

 .سال تمام 32 و شرط سنی حداکثر 14لیسانس با شرط معدل حداقل فوق دارندگان مدرک تحصیلی  -5/2

 .سال تمام 35دارندگان مدرک تحصیلی دکتری با شرط سنی حداکثر  -6/2

درمران  مدارک تحصریلی موسسرات آمروزش عرالی کره مرورد تائیرد وزارت علروم، تحقیقرات و فنراوری و وزارت بهداشرت،            * 

 .بود پزشکی می باشد مالک عمل خواهد وآموزش

مدت خدمت سربازی، طرح الیحه نیروی انسانی، انجام خدمات قانونی، مدت اشتغال متقاضیان اسرتخدام در واحردهای تابعره     : 6تبصره 

،  کرارگزاری هرای رسرمی سرازمان و نیروهرای شراغل در رسرته        (مندرج در این آگهیبه شرح ) سازمان، شرکت های ماموریتی و تکلیفی

بهداشتی و درمانی  بیمارستان های میالد ، البرز و سایر مراکز درمانی متعلق به سازمان که به صورت موسسه و یرا هیرات مردیره فعالیرت     

ارفاقی مندرج در قرانون اصرالح حرداکثر سرن      می نمایند ، با ارائه گواهی پرداخت حق بیمه و اشتغال دال بر تائید مراتب مذکور و سنوات

دکتررا  مقراطع تحصریلی   بررای  سرال و   35داوطلبان درمورد ایثارگران به حداکثرسن مندرج در شرایط فوق مشروط به آن که ازحرداکثر  

 رج ازشایان ذکر است سایر سوابق پرداخت حق بیمه به هر طریقیي خیا   .سال تمام تجاوز ننماید، اضافه می گرردد  42( عمومی)

 . موارد مذکور مشمول این بند نمي باشد

  :توضیحات 

  به شرح ذيل مي باشد تامين اجتماعي شركتهاي ماموريتي و تكليفي سازمان: 

شرکت گروه هترل هرای    -4موسسه حسابرسی تامین اجتماعی  -3بانك رفاه کارگران  -2موسسه امالک و مستغالت تامین اجتماعی  -1

شررکت بازرگرانی برین المللری ترامین       -8سرمایه گذاری تامین اجتمراعی  -7رفاه گستر  -6هنری آهنگ آتیه موسسه فرهنگی و  -5هما 

شررکت سررمایه گرذاری خانره سرازی       -12گروه پزشکی حکمرت   -11کار و تامین  -12شرکت انتشارات علمی و فرهنگی  -9اجتماعی 

 .تامینو انرژی هندسی تاسیسات شرکت م -14شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین -13ایران 

 قانون اصالح حداكثر سن داوطلبان استخدام: 

با عنایت به قانون اصالح حداکثر سن داوطلبان استخدام، مدت حضور داوطلبانه در جبهه های نبرد حق علیه باطل بره میرزان حضرور در     

جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیرت در جبهره هرای نبررد حرق علیره       

اسارت در مورد داوطلبرانی کره در طرول جنرگ تحمیلری بره اسرارت دشرمن بعثری و یرا گروههرای            باطل به میزان مدت بستری، مدت 

ضدانقالب درآمده اند به میزان مدت اسارت و افرراد خرانواده شرهدا، آزادگران و جانبرازان ازکارافتراده کلری کره قرادر بکرار نمری باشرد و             
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سال در صورت ارائه گواهی از مراجع ذیصالح به حرداکثر شررط سرنی     5یزان تا م( فرزندان، همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر)مفقوداالثرها 

مندرج در این آگهی قابل افزایش خواهد بود، مشروط به اینکه مجموع سن داوطلب و مدت قابل افزایش طبق این بنرد از حرداکثر شررط    

 .ننماید  سال تمام تجاوز 42 ( عمومی)دکترا رشته های سال و برای  35سنی 

خرارج از سرهمیه   )که متقاضی اسرتخدام   آزادگان از کارافتاده کلی فرزندان  ازکار افتاده کلی و جانبازفرزندان  ، فرزندان شاهد -2 هتبصر

رقابرت خواهنرد نمرود و صررفا  از شررط      در شرایط یکسران  از طریق شرکت در آزمون استخدامی می باشند با سایر متقاضیان  (ایثارگران

 .بهره مند  می گردند   حداکثرسنحداقل معدل و معافیت 

صرفاً پرس از  تأییرد واحرد طرب     ( کتبی، مصاحبه)معافیت پزشکی خدمت زیرپرچ  داوطلبان در صورت قبولی در آزمون استخدامی  - 3

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

ارائه گواهی پایان طرح الیحه نیروی انسانی و یا معافیت از آن درمورد فارغ التحصیالن رسته بهداشتی و درمانی و پزشرکان بره هنگرام     -4

بدیهی است در صورت عدم ارائه گواهی مذکور در زمان مقرر، قبولی متقاضی در آزمرون کتبری کران لر      . آزمون مصاحبه الزامی می باشد

 .شد یکن تلقی خواهد

عدم اشتغال و همچنین نداشتن تعهد انجام کاردرسایرسازمانها ، شرکت های دولتی و سازمان های وابسته بره دولرت وموسسراتی کره       -5

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

دانشجو و یا دارای مدرک تحصیلی باالتر از مقطع تحصریلی شرغل مرورد تقاضرا مری باشرند ، در       متقاضیانی که به هنگام شروع بکار،   -6

صورتیکه پس از اشتغال بکار مدرک تحصیلی غیرمرتبط با شرایط احراز مشاغل سرازمان ارائره نماینرد امکران پرذیرش و تطبیرق مردرک        

ه پس از اشرتغال بکرار در سرازمان مردرک تحصریلی منطبرق برا        ضمنا آندسته از متقاضیانی ک. مذکور در طول خدمت میسر نخواهد بود 

شرایط احراز مشاغل سازمان ارائه نمایند ، پذیرش مدرک موصوف پس از طی پنج سال خدمت در عنروان شرغلی مرورد تقاضرای آزمرون      

آزمون آتی برا لحراظ قروانین و     مربوطه مشروط به وجود ردیف بالتصدی ، رضایت از عملکرد و عدم نیاز استان به تامین نیروی جایگزین تا

 شررایان ذکررر اسررت مقطررع تحصرریلی متقاضرریان صرررفا بررر اسررام مقرراطع و    . مقررررات ذیررربط سررازمان امکانپررذیر خواهررد بررود   

 . رشته های تحصیلی مندرج در آگهی منتشره قابل قبول خواهد بود 

 طبق این آگهی بومی تلقی نمیی گردنید مزیاه بیه نبیت نیا        به دلیل نگهداشت نیروی انسانی و با لحاظ اصل بومی گرایی متقاضیانی که  -7

ضمنا اولویت تکمیل ظرفیت با متقاضیان بومی شهرستان بر اساس اولویت امتیاه مکتسبه  بوده و در صیورت دید  تکمییل ظرفییت اه     .نمی باشند

 .متقاضیان بومی استان جهت انزا  سایر مراحل استخدامی ددوت بعمل خواهد آمد

بره شررح   ( اسرتان  / شهرستان و توابع شهرستان )پس از کسب حدنصاب آزمون کتبی به متقاضیان بومی حسب مورد بومی  امتیاز  -1-7

 :ذیل لحاظ می گردد

 امتیاز 25بومی شهرستان و توابع شهرستان مورد تقاضا  -1-1-7

 امتیاز 15بومی استان مورد تقاضا  - 2-1-7

داوطلب بومی به داوطلبی اطالق می شود که دارای یکی ازویژگی های زیر باشرد ضرمنا مبنرای اسرتان و شهرسرتان بررای تعیرین         -2-7

 .  بومی بودن ، تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد

 .باشد یکی استخدام برای تقاضا مورد محل شهرستان با وی همسر یا داوطلب تولد محل شهرستان -1-2-7

 .باشد یکی استخدام برای تقاضا مورد محل استان با وی همسر یا داوطلب تولد محل استان -2-2-7

 خردمت  محل شهرستان که( بازنشسته یا و شاغل از اع ) مسلح نیروهای یا و دولت پیمانی و رسمی کارمندان فرزندان و همسر -3-2-7

 .باشد یکی آنان استخدام برای تقاضا مورد محل شهرستان با داوطلب والدین بازنشستگی یا فعلی
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 خردمت  محرل  اسرتان  کره ( بازنشسرته  یا و شاغل از اع ) مسلح نیروهای یا و دولت پیمانی و رسمی کارمندان فرزندان و همسر -4-2-7

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

 در متنراوب  یرا  متوالی صورت به را( هدانشگا یا و دبیرستان راهنمایی، ابتدایی،)یتحصیل سنوات از سال (4)رچها حداقل داوطلب -5-2-7

 .باشد کرده طی استخدام برای تقاضا مورد محل شهرستان

 در متنراوب  یرا  متوالی صورت به را( هدانشگا یا و دبیرستان راهنمایی، ابتدایی،)یتحصیل سنوات از الس( 4)چهار حداقل داوطلب -6-2-7

 .باشد کرده طی استخدام برای تقاضا مورد محل استان

 . دباش داشته را استخدام برای تقاضا مورد محل شهرستان در بیمه حق پرداخت سابقه سال (4) چهار حداقل داوطلب -7-2-7

 . دباش داشته را استخدام برای تقاضا مورد محل ستانا در بیمه حق پرداخت سابقه سال (4) چهار حداقل داوطلب -8-2-7

 را اسرتخدام  بررای  تقاضرا  مورد محل شهرستان در بیمه حق پرداخت سابقه سال(4) چهار حداقل همسر داوطلب یا و مادر پدر، -9-2-7

 . دباشن داشته

 را اسرتخدام  بررای  تقاضرا  مرورد  محل ستانا در بیمه حق پرداخت سابقه سال (4) چهار حداقل همسر داوطلب یا و مادر پدر، -12-2-7

 . دباشن داشته

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

احراز حدنصاب امتیاز آزمون کتبری و برا رعایرت اولویرت       در صورت( 7)با لحاظ موارد مندرج در بند داوطلبان  مصاحبه استخدامی از  -8

 %  5سرهمیه  مجروز  تعیرین تکلیرف و کسرر    پرس از  امتیاز مکتسربه بره میرزان دو برابرر ظرفیرت اسرتخدامی در عنروان شرغلی مربوطره          

  .صورت خواهد پذیرفت ایثارگرانقانون جامع خدمات رسانی به  21ماده 

در قالب قراردادهای منعقده باستناد آئین نامه استخدامی سازمان باستثناء نیروهرای شراغل براسرام    متقاضیان بابت خدمت در سازمان  -9

 .نامه مذکور در مرحله مصاحبه از امتیاز مربوطه برخوردار خواهند شد آئین( 22)تبصره ماده 

ه رزمندگان با سابقه حرداقل شرش مراه    سهمیه استخدامی ب %(5)پنج درصد قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران  21مادهحسب   -12

سرال   آزادگران کمترر از یرك   فرزنردان  فرزندان جانبازان زیر بیسرت و پرنج درصرد و     ، ها و همسر و فرزندان آنان حضور داوطلبانه در جبهه

 .دارداسارت اختصاص 

فرزندان جانبازان زیر  ، ها  رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبههثبت نام و شرکت در آزمون جهت :  1تبصره 

 معدلوتحصیلی مدرک سن ، جنسیت ، شرط الزامی بوده لیکن از  سال اسارت و فرزندان آزادگان کمتر از یك %(25)بیست و پنج درصد 

 .معاف می باشند  

برابر ضوابط  ي و امور ماليان در رسته های بهداشتي و درمانایثارگر% 5محل سهمیه رعایت مدرک تحصیلي متقاضیان از  : 2تبصره 

  .طرح طبقه بندی مشاغل الزامي خواهد بود

رعایت شرط سنی ، معدل ، جنسیت ، مقطع و مدرک تحصیلی و همچنین رعایت سایر شرایط مندرج در آگهی برای  :3تبصره 

 .اقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه جهت ثبت نام و شرکت در آزمون الزامی می باشد همسران و فرزندان رزمندگان با سابقه حد

مشروط به ثبت نام و شرکت در آزمون حسب باالترین نمرات فضلی بین ( 3) و( 1)بکارگیری نیروهای مشمول تبصره های  : 4تبصره 

 .عمومی گزینش امکانپذیر  خواهد بود شرایط تسبه و احراز ایثارگران مشمول و به میزان سهمیه تخصیصی بر اسام الویت امتیاز مک



6 

سهمیه  موصوف  بوده و پس از تعیین تکلیف سهمیه % 5صرفا به میزان  این بند ( 1)معافیت های مندرج در تبصره  : 5تبصره 

جنسیت، شرط بعنوان متقاضی عادی تلقی و در خصوص آنان  رعایت استفاده از محل سهمیه یاد شده متقاضی داوطلبان مذکور، سایر 

  .الزامی خواهد بود  معدل وتحصیلی مدرک سن ، 

درصد ایثارگران شامل جانبازان، آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهدا و فرزندان و  25سهمیه استخدامی  : 6تبصره 

 موضوع ماده رزندان و همسران آزادگان دارای یك سال و باالی یکسال اسارت جانبازان بیست و پنج درصد و باالتر و ف همسران

 . استمعرفي گردیده ه این سازمان ایثارگران ب هید و امیورتوسط بنیاد شیقانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران  (21)

قانون برنامه پنج  توسعه و اصالحیه بعدی آن خواهران و برادران شهداء  44ماده  "و"قانون اصالح بند ( 2)به استناد تبصره  : 7تبصره 

وکلیه در آزمون استخدامی شرکت می بایست بنیاد شهید و امور ایثارگران درصد توسط  25محل سهمیه استخدامی معرفی شده از 

 .د نرا رعایت نمای....( جنسیت ،مدرک تحصیلی و  اع  از سن، معدل،) ازمانمقررات مندرج در آگهی استخدامی س

 : نا  نبت مدارک مورد نیاه جهت

 .جدید با درج مشخصات فردی در ظهر آن 43و الصاق یك قطعه عکس  نام ثبت فرم تکمیل -1

  (رخ عکس تمام) .دباش شده گرفته جاری سال در که 43 عکسدو قطعه  -2

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

 .باشد سفید زمینه دارای و رنگی عکس االمکان حتی -

 .باشد مشخص آنان کامل صورت و حجاب با باید خواهران عکس -

بررای متقاضریان اسرتخدام بره عنروان هزینره ثبرت نرام درآزمرون          (پانصرد هرزار ریرال   ) ریال 555555اصل رسید بانکی مبنی بر واریز   -3

 شیعبه   ملیت بانی   نرزد   (6256176671)حسراب کوتراه مردت الکترونیرك بره شرماره       استخدامی سازمان تامین اجتماعی به شماره 

 (الزامی می باشدنگهداری تصویر فیش واریزی . )به نام سازمان تامین اجتماعي( 12476کد ) خوش شمالي

 . تصویر خوانا از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملیاصل و  -4

 ( کپی پشت و روی کارت)تصویر کارت پایان خدمت و یا معافیت دائ  جهت آقایاناصل و -5

 . تصویر مدرک تحصیلی مرتبط با عنوان شغلی مورد تقاضای مندرج در این آگهیاصل و -6

تصویر گواهی انجام خدمت طرح الیحه نیروی انسانی و یا معافیت از آن در مورد مشرمولین طررح مرذکور و گرواهی     اصل و  -7

( 4)ثبت نام متقاضیانی که در شرف اتمام طرح مذکور می باشند برا لحراظ مفراد بنرد     . )انجام تعهدات قانونی در مورد پزشکان

 ( باشداین آگهی بالمانع می استخدام  شرایط اختصاصیقسمت 

شررایط  قسرمت  ( 7)تصویر مدارک و مستندات مربوطه بمنظور تخصیص امتیاز بومی مطابق با شرایط مندرج در بند اصل و  -8

 .اختصاصی استخدام این آگهی

 شررایط اختصاصری   قسرمت ( 2)و ( 1)اصل گواهی صادره از مراجع ذیصالح در خصروص داوطلبران مشرمول تبصرره هرای       -9

 (داوطلبان ورود به خدمت استخدام

شررایط اختصاصری اسرتخدام ایرن      قسرمت  (12)اصل گواهی صادره از مراجع ذیصالح در خصوص داوطلبان مشمول بند  -12

 ( قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران 21درصد ماده  5متقاضیان سهمیه استخدامی . )آگهی
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 :مدارک تحویل نحوه -د

 شرنبه پنجروز وقرت اداری  پایران   لغایت 61/66/61 مورخ  شنبهدوروز را از  در این آگهی مندرجمتقاضیان واجد شرایط می بایست مدارک 

پرس از   مراجعره و  بشرح ذیلآدرم مندرج به  ذیربطبه مدیریت درمان استان  به صورت حضوری صرفاً ت اداریادر ساع 66/66/61 مورخ

 . ضمنا مدت زمان فوق به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد . نمایندرسید دریافت مدارک مربوطه تحویل 

 امکان پذیر نخواهد بودبه هیچ عنوان  (66/66/61)تاریخ فوق  14ساعت بعد از  رکامد اخذ.  

بنابراین قبل از واریز وجه ثبت نام الزم اسرت متقاضریان از احرراز    . و وجوه پرداختی در هیچ مورد قابل استرداد نخواهد بود  تحویلیمدارک 

مردارک هیچگونره تعهردی بررای اسرتخدام در سرازمان ایجراد         تحویرل  ضمنا. شرایط خود با مفاد آگهی استخدام اطمینان حاصل نمایند

 . نخواهد کرد

(  ع )  نیامیام ح ی   دانیی به م دهینرس ، قائم مقام ابانیخ یانتهااراک،  :به آدرس مرکزیستان متقاضیان آزمون ا

 .یدرمان استان مرکز تیریمد

درمان  تیریمدطبقه سوم  ،يهرات يمرکز پزشک ،يفرخ ابانیخ یابتدایزد، : به آدرسیزد متقاضیان آزمون استان 

 .استان یزد

 :کارت ورود به جلسههمان برگزاری آهمون و نحوه دریافت 

هرای درمران   در محرل مردیریت    71/66/61میورخ  پنجشنبه لغایت روز  75/66/61مورخ  چهارشنبهروز  ازکارت شرکت در آزمون 

برگزار و ساعت شروع و محل برگزاری آزمون در زمان تحویرل کرارت بره     72/66/61 روز جمعه مورختوزیع و آزمون در  مذکوراستانهای 

 . متقاضیان اعالم خواهد شد

 : ن دبارتند اهآهمو مواد

 :آزمون عمومي 

 آشنایی مقدماتی با رایانه -4زبان و ادبیات فارسی   -3زبان انگلیسی -2ریاضیات وآمارمقدماتی  -1

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

 در و بروده  معاف اسالمی معارف های سوال به پاسخگویی از ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون در مصرح دینی هایاقلیت* 

 .شد خواهد محاسبههای آزمون عمومی  سؤال سایر شده تراز مجموع براسام داوطلبان، این مکتسبه نمره صورت این

 

 :آزمون تخصصي

خواهرد   انجرام عالوه برآزمون عمومی، آزمون تخصصی حسب مورد در عنوان شغلی مربوطه  ،در مقاطع تحصیلی باالتر از دیپل 

  .شد

 : تذکرات

 منفری  نمرره  سروم  یرك  احتسراب  برا  و ایچهارگزینه صورت و به بوده  دارای حدنصاب( عمومی و تخصصی )آزمون کتبی  -1

 .شد خواهد طراحی
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بررای  ... ضرمنا  امتیرازات برومی و    . خواهد برود  نتیجه آزمون کتبیاستخراج فهرست افراد دارای حدنصاب صرفاً بر اسام   -2

 .داوطلبانی اعمال خواهد گردید که حدنصاب الزم را کسب کرده باشند

 .کند نمی ایجاد استخدامی حق گونه هیچ  آزمون در الزم نمره نصاب حد کسب  -3

 مرحله هر در و دبر عهده داوطلب خواهد بو یآگه متن در شده اعالم شرایط و ضوابط دقیق رعایت عدم از ناشی مسئولیت -4

 منردرج  شرایط فاقد یا و داده واقع خالف اطالعات عمد به یا اشتباه به داوطلب شود محرز ،جذب و گزینش  ، آزمون مراحل از

 .شود می بالاثر و لغو مزبور حک  استخدامی، حک  صدور صورت در و گردیده محروم بعدی مراحل انجام از است، آگهی در


