
 بسمه تعالی

 «ساوه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در قرارداد کار معین  نیرو به صورت آگهی پذیرش»
وزارت بهداشت، درماا  و معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع   14/12/1396  مورخ د /101/ 9908 مجوز شماره  به استتااد  ساوه در نظر داردعلوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني دانشکده 

از افراد واجد   نفر   29  تعداد،  طبق مفاد دستورالعمل نحوه جذب و بکارگیری نیروی انسانی مصوب هیات امناءختود در راستای تامین سرمایه انسانی متخصص و متعهد مورد نیاز  آموزش پزشکی
باه صاورت   کشاور گازین پس از احراز صالحیتهای عمومی براساا  ااانو  شغلی مشخص شده های مصاحبه برای رشته حسب مورد و  (تخصصی ومی،عمکتبی )طریق امتحا   ازشرایط را  

 درج در جدول ذیل بکارگیری نماید:با در نظر گرفتن شرایط منو   ارارداد کار معین
 

 جدول مشاغل مورد نیاز
 
 

 ردیف 
 عنوان رشته شغلی 

محل جغرافیایی 

 خدمت 
 جنسیت

تعداد 

 مورد نیاز 

 مصاحبه 
 شرایط احراز ) براساس طرح طبقه بندی مشاغل (

1 

 مربی بهداشت مدارس

شبکه بهداشت و 

درمان شهرستان 

 زرندیه

 1 زن

 
بهداشت عمومی  -دارا بودن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته های  بهداشت مدارس

 مامایی -بهداشت محیط  -بهداشت خانواده   -

2 

 پزشک عمومی

بیمارستان شهدای 

آسیابک شهرستان 

 زرندیه 

 1 زن / مرد

 

 دارا بودن مدرک دکترا پزشکی عمومی 

3 
 کارشناس بیهوشی

بیمارستان شهدای 

شهریورشهرستان  17

 ساوه 

 1 زن 
 

 کارشناسی  بیهوشیدارا بود  مدرک 

4 

 پرستار 

بیمارستان شهید 

مدرس  شهرستان 

 ساوه

 1 زن / مرد

 

 کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاریدارا بود  مدرک 

5 

 1 زن / مرد کارشناس آزمایشگاه

 

 مدرک کارشناسی علوم آزمایشگاهی دارا بود  

6 

 1 زن / مرد فناوری اطالعات سالمت  کاردان

 

 کاردانی مدارک پزشکی دارا بود  مدرک 

7 
کارشناس امور اجتماعی وهمکاری های بین بخشی  

 سالمت
 1 زن / مرد ستاد دانشکده 

 
 -مدیریت دولتی  -کارشناسی و کارشناسی ارشد دررشته های روابط عمومی دارا بود  مدرک 

حقوق  -روابط بین الملل  -حقوق بین الملل  -علوم ارتباطات اجتماعی  -علوم اجتماعی 

 ارتباطات 



8 

 1 زن / مرد  ستاد دانشکده  کارشناس روابط عمومی

 
علوم ارتباطات  -دارا بودن مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های روابط عمومی 

 -روزنامه گاری  -مدیریت رسانه -علوم ارتباطات  -کارشناس مدیریت امور فرهنگی-اجتماعی

 تبلیغ و ارتباطات  -مدیریت رسانه  -حقوق ارتباطات 

9 

 1 مرد  ستاد دانشکده کارشناس شبکه 

 
 -دارا بودن مدرک کارشناسی و کاشناسی ارشد در رشته های فناوری اطالعات کلیه گرایش ها

 مهندسی کامپیوتر کلیه گرایش ها 

 CCNP  ،CEH ،CCNA Security,CHFIدارا بودن یکی از مدارک :مشروط به  -

10 

 1 مرد / زن  ستاد دانشکده کارشناس شبکه

 

مهندسی کامپیوتر کلیه گرایش  -دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته های فناوری اطالعات کلیه گرایش ها

 CCNP  ،CEH ،MTCWE ،VDI ،CHFIمشروط به دارا بودن یکی از مدارک : –ها 

11 
 

 حسابدار

 ستاد دانشکده 
  

 2 زن / مرد

 
 -مدیریت دولتی  )تمام گرایش ها(دارا بودن مدرک کارشناسی وکارشناسی ارشد در رشته های 

 حسابداری ، حسابرسی ، مدیریت مالی و حسابداری و امور مالی

12 

 کارشناس امور اداری 
 ستاد دانشکده 

 
 2 مرد

 

 کارشناسی وکارشناسی ارشد مدیریت دولتی ) کلیه گرایشها ( 

13 

 کارشناس امور اداری 
 ستاد دانشکده 

 
 1 مرد/زن

 
 -کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های مدیریت دولتی کلیه گرایش ها دارا بودن مدرک 

برنامه ریزی و تحلیل   -مدیریت و برنامه ریزی آموزشی   -مدیریت بازرگانی  -مدیریت بیمه 

 سیستم ها

14 

 کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی 
 ستاد دانشکده 

 
 1 زن / مرد

 

 تخصصی در رشته آسیب شناسی تشریحی و بالینی دکتری دارا بودن مدرک تحصیلی دانشنامه  

15 

 کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی
 ستاد دانشکده 

 
 1 زن/مرد

 

 مدرک کارشناسی علوم آزمایشگاهیدارا بود  

16 

 کارشناس بهداشت حرفه ای
 ستاد دانشکده 

 
 1 مرد

 

 کارشناسی و کارشناسی ارشد بهداشت  حرفه ای دارا بود  مدرک 

17 

 کارشناس مامایی
 ستاد دانشکده 

 
 1 زن

 

 مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد مامائیدارا بود  



18 

 کارگزین
 ستاد دانشکده 

 
 1 مرد/ زن  

 

 کارشناسی وکارشناسی ارشد مدیریت دولتی ) کلیه گرایشها ( دارا بود  مدرک 

19 

 کارشناس مواد خوراکی و آشامیدنی 

 ستاد دانشکده 
 

 1 مرد 

 
بودن مدرک کارشناسی وکارشناسی ارشد در رشته های علوم وصنایع غذایی گرایش کنترل  دارا

مهندسی کشاورزی گرایش علوم وصنایع  -کنترل مواد خوراکی وآشامیدنی -کیفی وبهداشتی 

 میکروب شناسی مواد غذایی -غذایی

20 

 1 زن کارشناس فراورده های آرایشی و بهداشتی 

 
 –دارا بودن مدرک کارشناسی وکارشناسی ارشد در رشته های در یکی از رشته های شیمی محض 

 مهندسی شیمی  -کاربردی شیمی 

21 

 کارشناس امور آموزشی 
 ستاد دانشکده 

 
  1 زن / مرد

 
-دارا بودن مدرک کارشناسی  و کارشناسی ارشد دررشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی 

مدیریت دولتی  -علوم تربیتی  -تحقیقات آموزشی  -تکنولوژی آموزشی  -مدیریت آموزشی 

 گرایش منابع انسانی)کارشناسی ارشد(

22 

 1 زن /مرد  ستاد دانشکده  پژوهشگر سالمت 

 
کارشناسی ارشد در یکی از رشته های بالینی و پایه گروه علوم پزشکی  مشروط به داشتن حداقل دو مقاله 

 مورد قبول در نشریات تخصصی معتبر دنیا 

 

23 

 کارشناس امور فرهنگی
 ستاد دانشکده 

 
 1 زن / مرد

پژوهشگری  -برنامه ریزی امور فرهنگی -مدرک کارشناسی مدیریت امور فرهنگیدارا بود   

زبان و ادبیات  –جامعه شناسی  -برنامه ریزی علوم اجتماعی  -روابط عمومی  -علوم اجتماعی 

 فارسی 

24 

 کارشناس ارتباطات و عملیات 

مرکز مدیریت 

حوادث فوریتهای 

 پزشکی ساوه  

 کارشناسی فوریت های پزشکی  -مدرک کارشناسی پرستاری دارا بود   دارد 2 زن / مرد

25 

 کاردان بالینی فوریتهای پزشکی 
پایگاه جاده ای 

 نوبران 
 مدرک کاردانی فوریت های پزشکی دارا بود  دارد 1 مرد

26 

 مهندسی تاسیسات 

بیمارستان شهید 

مدرس شهرستان 

 ساوه 

 1 مرد

 

مکانیک گرایش  -مدرک کارشناسی ارشد در رشته های مکانیک گرایش تاسیسات دارا بود  

 تاسیسات کلیه گرایش ها  -حرارتی و برودتی 

 



  شرایط عمومی پذیرش قرارداد کار معین *

 داشتن تابعیت ایران 1

 جمهوری اسالمی ایران قانون اساسیتدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان تصریح شده  در  -2

 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران-3

 انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی )ویژه آقایان(-4

 عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر وروان گردان  -5

 نداشتن سابقه محکومیت جزائی موثر -6

ه وشرکت سیون پزشکی یا گروه طب کار دانشکدبرای انجام کار که برای آن استخدام می شوند )طبق نظر کمیتوانایی  انی روانی وداشتن سالمت جسم -7

 (.های طب کاردارای مجوز قانونی

 

 :تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی 

 آزمون نیستند عبارتند از :این افرادی که مجاز به شرکت در 

 بازخرید خدمت آنها بازنشسته وکارکنان یا  دستگاه های اجرایی وایر دانشکده و سمستخدمین رسمی،ثابت و پیمانی  -1

 موسسات دولتی ها وسایر دستگاه و دانشکدهیا اخراج شدگان توسط واحد های تابعه  انفصال شدگان از خدمت و-2

 ندباشذی صالح ،از خدمت دولتی منع شده  قضائی ومراجع افرادی که به موجب آرای -3

آنها مستلزم  ذکر نام  موسساتی که شمول قانون بر به سایر سازمان ها ،شرکت های دولتی وسازمان های وابسته به دولت و خدمتافرادی که تعهد -4

 است دارند .

 شدهدارندگان مدرک تحصیلی معادل در رشته های تحصیل آگهی  -5

مشاغل مندرج درآگهی )مدارک مرتبط با شغل طرح  طبقه بندی تحصیلی اعالم شده در شرایط احراز  ندگان مدرک تحصیلی باالتر از مقاطع دار -6

 آگهی شده(

مربوطه ،ملزم  دانشکدهحسب نظر  تحصیلی باالتر غیر مرتبط با مدرک تحصیلی مندرج درآگهی باشد،اوطلب دارای مقطع در صورتی که د :1 تبصره

 خواهد بود.قرارداد انجام کار معین  مربوطه پس از صدورل مدرک تحصیلی به ارائه تعهد  نامه محضری مبنی بر عدم درخواست اعما

دانشکده بوده و ضروری است داوطلبان در  مهندسی مشاغل: تشخیص مرتبط یا غیرمرتبط بودن مدرک تحصیلی صرفاً بر عهده واحد 2تبصره

 عالم نمایند.صورت وجود ابهام قبل از انجام ثبت نام، مراتب را از واحد مذکور مستقر در ستاد دانشکده است

براساس نامه شماره ه علوم پزشکی و سالمت و بهداشت )کاربردی در حیط جامع علمی دانشکدهدارندگان مدرک تحصیلی در رشته های  -7

 دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی (  3/4/1396د مورخ /71/523

 از انجام مرحله بعدی محروم وداوطلب در هر یک از مراحل جذب، الزم به ذکر است در صورت شرکت هر یک از مشمولین بند های مذکور، *

 بال اثر می گردد. مزبور لغو و قرارداد ، قراردادحتی در صورت صدور 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (31ماده  5)تبصره شرایط اختصاصی پذیرش قرارداد کارمعین * 

 سنی داوطلبان شرایط

 متولدین )و کارشناسی ارشد کارشناسی  مدارک تحصیلیسال تمام برای دارندگان  35 حداکثر و(  25/06/1377متولدین تا  )سال  20ل قداشتن حدا

 به بعد( 25/6/1352سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی دکتری )متولدین  45 و (به بعد 25/06/1362

 د شد :ناضافه خواه اکثر سن مقرربه حد شرط ارائه تائیدیه های معتبر،موارد ذیل به تبصره :

فرزندان و همسر آزادگان که حداقل یک سال  (و باالتر،%25جانبازان بیست وپنج درصد )، فرزندان و همسر شهدافرزندان و همسر ، آزادگان ،الف ( جانبازان

شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه )دارندگان گواهی از معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج  و باالتر سابقه اسارت دارند و رزمندگان با سابقه حداقل

و یا ستاد مشترک نیروهای مسلح )در خصوص کارکنان  مستضعفین یا سپاه پاسداران انقالب اسالمی یا معاونت توسعه مدیریت و منابع جهاد کشاورزی،

 حداکثر سن معاف می باشند. از شرط (و نیرو های وظیفه پایور نیروهای مسلح

 سال. 5ر ،خواهر ،برادر (تا میزان افراد خانواده معظم شهدا )شامل پدر ،ماد ب(

 رزمندگان دارای کمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه ،به میزان مدت حضور در جبهه. پ(

 .سال 5ت(سابقه خدمت کارمندان تمام وقت دولتی حداکثر به میزان 

و یا سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی )اعم از قرار دادکار معین و  دانشکدهت قراردادی داوطلبان قراردادی شاغل در ث(سنوا

 سال )طبق سابقه بیمه( 15پزشک خانواده و قرار داد مشاغل کارگری (حد اکثر به میزان 

و یا سایر موسسات تابعه  دانشکدهمستقیم و از طریق شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد با ج(سنوات شرکتی داوطلبان شرکتی شاغل که به صورت غیر 

 سال )طبق سابقه بیمه ( 15وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، به خدمت اشتغال دارند ،حد اکثر به میزان 

 دانشکدهدر داد کار معین و پزشک خانواده و قرارداد مشاغل کارگری ( ) اعم از قرارچ(سنوات قراردادی یا شرکتی داوطلبی که به صورت قرارداد تمام وقت 

در تاریخ آزمون  وآنها به خدمت اشتغال داشته اند  ویا شرکت های پیمانکاری طرف قرارداددرمان وآموزش پزشکی  ،یا سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت

 سابقه بیمه (  ) طبقسال 5با موسسه قطع همکاری نموده اند حداکثر به میزان 

پزشکان انجام داده اند ،به پیرا استناد قانون خدمت پزشکان وه ب را تمدید طرح (یا در قالب  )اجباری یا اختیاری ورح نیروی انسانی (داوطلبانی که طح

 میزان انجام خدمت فوق .

 آقایان. خ(مدت خدمت سربازی انجام شده

 تعیین شده است.15مقاطع نمره حداقل معدل برای کلیه رشته هادر تمامی -د

 

 پیرا پزشکان مقررات پذیرش مشمولین قانون خدمت پزشکان و ضوابط و*

پایان انجام  طرح خدمت  می بایست دارای معافیت یا گواهی طرح اجباریپیرا پزشکان در رشته های دارای  مشمولین قانون خدمت پزشکان و الف (

 باشند مربوطه 

 ه است ،سبت به تمدید طرح آن ها اقدام شدوزارت متبوع،ن16/07/1393مورخ 854/100داوطلبانی که به استناد بخش نامه شماره در خصوص -1تبصره 

منطقه  متقاضی انجام خدمت قانونی بدون احتساب ضریب 23/05/1392دمورخ /1591/209نامه شمارهبخش 1اوطلبانی که به استناد بند همچنین د

برای این گونه افراد کفایت می  گواهی ))اشتغال به طرح(( ندارند و نیازی به ارائه گواهی ))پایان طرح(( مانده تا سقف قانونی،اقیخدمتی باشند، در مدت ب

 نماید .
 د.مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در رشته های اجباری که در حال گذراندن طرح خود می باشند مجاز به شرکت در آزمون نخواهند بو * 

که طرح خود را در ساایر موسساات تابعاه وزارت بهداشات درماان  اختیاریطرح پزشکان در رشته های دارای پزشکان و پیراب( مشمولین قانون خدمت 

ارائاه واحد محل خدمت اخاذ و  ازانصراف از طرح   کتبی با ه شرکت نمایند که موافقتتوانند در آزمون دانشکد آموزش پزشکی می گذرانند در صورتی میو

 نمایند.

 

 

 



 

 

 

 

  نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز* 

 دارای مدارک ذیل باشند :صرفا داوطلبانی می توانند در این آزمو  ثبت نام نمایند که در زما  ثبت نام 

 آگهی مقطع تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل ذکر شده در مدرک و -1
 کارت ملی-2

 شناسنامه عکس دار -3

 یا معافیت دائم)ویژه آقایان( کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و-4

 ایثارگر( انمدرک دال بر ایثارگری )ویژه داوطلب -5

 عادی)ارائه گواهی معلولیت از سازمان بهزیستی( مدارک دال بر معلولیت -6

 «(سهمیه های قانونی امتیازات و» «پ»مورد براساس هر یک از موارد هشت گانه ذکر شده در بند  مدارک دال بر بومی بودن )حسب-7

 پزشکان رشته های اجباریپیرا یا معافیت برای  مشمولین قانون خدمت پزشکان و گواهی پایان طرح و -8

 16/07/1393مورخ 854/100پزشکان که طرح خودرا به استناد بخش نامه شماره مشمولین قانون خدمت پزشکان وپیرابرای « اشتغال به طرح»گواهی  -9

 تمدید نموده اند .

سایر را در  رح خودبرای مشمولین قانون خدمت پزشکان وپیرا پزشکان در رشته های اختیاری که ط «انصراف از طرح»گواهی مبنی بر موافقت با  -10

 می گذرانند. یر از محل جغرافیایی خدمت(موسسات تابعه وزارت متبوع )غ

واحد محل خدمت ویژه شاغلین  پایان از به همراه گواهی مدت کارکرد با ذکر تاریخ شروع وور به مهر سازمان تامین اجتماعی لیست سوابق بیمه ممه -11

 شرکتی تخصصی )برای کاهش شرایط سنی(

 تذکرات مهم در خصوص مدارک مورد نیاز :

لذا  ه بررسی خواهد شد ،توسط دانشکد با توجه به این که مدارک متقاضیان ،پس از تعیین نمرات داوطلب در آزمون عمومی وتخصصی 

یر با شرایط مندرج در امغ معلولیت عادی( بومی بودن ،گواهی اشتغال به کار و، در صورتی که مدارک داوطلبان )به ویژه مدارک ایثارگری 

صورت  حتی در مون ،اعالم نتایج اولیه ،مصاحبه وآزدر هر مرحله از  وقی برای متقاضی ایجاد نخواهد شد گونه حن آزمون باشد هیچای

ضمنا در  .اوطلب حق هیچ گونه اعتراضی نداردد واولویت یا سهمیه مربوطه از داوطلب سلب خواهد شد  پذیرش نهایی ،امتیاز

 تطبیق اولیه انجام شده، مالک قطعی بر اصالت مدارک نخواهد بود. ربط استعالم خواهد گردید ویاز مدارک از مراجع ذیصورت ن

 :اقدامات مورد نیاز برای ثبت نام اینترنتی*
 به شرح ذیل انجام می گیرد: ثبت نام به  صورت الکترونیکی ازطریق سایت اینترنتی دانشکده

 صورت اینترنتیبتکمیل برگ درخواست شغل  الف(

از طریق سامانه آزمون ارسال  شرایط ذیل آماده و فایل آن را بر اساس داوطلب می بایست یک قطعه عکس پرسنلی خودرا با مشخصات زیر اسکن نموده و

 نمایند :

 ته شده باشد)عکس تمام رخ(فکه در سال جاری گر 3*4عکس -

 باشد   Jpg با فرمتعکس اسکن شده فقط باید  -

 پیکسل باشد . 300*400حداکثر و 200*300 حداقل  اندازه عکس اسکن شده باید-

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

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

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



 حاشیه های زاید عکس اسکن شده باید حذف شده باشد .  -

 حتی االمکان عکس رنگی ودارای زمینه سفید باشد

داوطلب الزم است از اصل عکس و مطابق با توضیحات فوق  ،اقدام به  قابل قبول نمی باشد و شناسنامه و...( اسکن عکس از روی کارت های شناسایی )کارت ملی،*

 سکن نمایند .ا

که این موضوع اکثراً برای داوطلبانی که  قبلی در خصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان های در آزمون با توجه به مشکالت به وجودآمده  تذکر مهم :

به کنترل عکس ارسالی دقت حتما نسبت تاکید می گردد که عالوه بر کنترل اطالعات ثبت نامی،  د؛ رخ داده است؛ام آنان توسط دیگران انجام می شوثبت ن

به عنوان  دفر بدیهی است در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی، .یگری به جای عکس شما ارسال نگردداشتباها عکس داوطلب د نمایید تا

 .مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد متخلف تلقی و
ش  مرکاز  ممواور  اسا میبانا  نازد  4001112903020372باه سسااش شاماره  هزار( ریاا   و نود و پنج دویست) 295000رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ  (ج

 بعناوا  ساق شارکت در  دانشاکدهدرآماد اختصاصای بناام  366112951123822000014006664651ریز به شناسه وا IR180100004001112903020372شبا 

  قابل پرداخت می باشد.) کلیه بان  ها ( ا یا ساتنا به صورت سواله پایومی وتخصصی داوطلبا  امتحا  عم

 فرزندا  شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف می باشند(  درصد مبلغ مذکور را می پردازند و50)ایثارگرا  

 

 مهم در خصوص تغییر اطالعات ثبت نامی : تذکر بسیار

ه های یامتیازات وسهم داوطلبان و براساس اطالعات ثبت نامی )خود اظهاری( مدارک(سی راولیه )معرفی افراد برای بر هباتوجه به این که اعالم نتیج

گونه تغییر در اطالعات وارد شده به نحوی که منجر به هر هنگام بررسی مدارک، به دلیل این که در وتخاب شده توسط آنها صورت می گیرد قانونی  ان

الزم است ورود اطالعات مذکور )انتخاب کل فرایند اعالم نتیجه را با اختالل مواجه می سازد  لذا  بهره مندی داوطلب از اولویت یا امتیاز مربوطه گردد

چرا که صداقت صورت گیرد  با دقت و)به خصوص اگر در کافی نت صورت می گیرد( در فرم تقاضانامه ثبت نام  (و ... وضعیت ایثارگری اولویت بومی،

شد و با توجه به مشکالت به وجود آمده در آزمون های قبلی ، امکان اصالح اطالعات مذکور در هنگام بررسی مدارک به هیچ وجه امکانپذیر نمی با

در زمان  )به جز شغل محل انتخابی(الزم به ذکر است آخرین فرصت ویرایش مشخصات ثبت نامی افراد  .حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشتداوطلب 

 .کارت ورود به جلسه خواهد بود پرینت
 

 مهلت ثبت نام  نحوه ثبت نام مقدماتی و *
و  اقادام  www. Savehums.ac.ir نسبت به ثبت نام الکترونیکی به آدرس اینترنتای  3/7/1397لغایت  25/6/1397 از تاریخمتقاضیا  وامد شرایط ملزم هستند  -

 نمایند.کد رهگیر  دریافت 

 وموه پرداختی به هیچ ومه مسترد نمیشود. یا ارسا  مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و ثبت نام ناقص وبه  -

 محل توزیع کارت  زما  و -

اساتااده از کاد باا   19/7/1397لغایت  17/7/1397 از تاریخ سه شنبه، چوارشنبه و پنجشنبه تخصصی درروزها  کارت ورود به ملسه امتحا  توانمندیوا  عمومی و -

 اط ع داوطلبا  خواهد رسید ه هنگام توزیع کارت ب محل برگزار  امتحا  در همچنین زما  و .رهگیر  از طریق سایت اینترنتی آزمو  قابل چاپ خواهد بود

 :مواد آزمون کتبی -
 یک دفترچه سوال اختصاصی داده خواهد شد به هر یک از داوطلبان یک دفترچه سوال عمومی و

(برای سواالت حیطه 2ضریب ) برای سواالت حیطه عمومی و (1ی با ضریب )ه ااختصاصی به صورت چهار گزین دروس آزمون دروس عمومی و کلیه

 ف خواهد شد.ذیک پاسخ صحیح ح ضمنا به ازای هر سه پاسخ غلط، تخصصی طراحی خواهد شد.

 : مواد آزمون عمومی  به شرح ذیل می باشد

 (رت های هفتگانهفناوری اطالعات )مها -1

 آمار مقدماتی ریاضی و -2

 ادبیات فارسی زبان و -3

 معارف اسالمی -4

 عمومی –زبان انگلیسی  -5



 حقوق اساسی دانش اجتماعی و اطالعات عمومی، -6

 توانمندی های عمومی هوش و -7

دراین صورت نمره  معارف اسالمی معاف بوده  ومی از پاسخ گویی به سواالت اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسال–تبصره 

 براساس مجموع تراز شده سایر سوال های آزمون عمومی محاسبه خواهد شد. مکتسبه این داوطلبان،

 مواد آزمون تخصصی :

 خواهد شد.طراحی مهارت های تخصصی متناسب با رشته های شغلی  سواالت حیطه تخصصی آزمون با توجه به دانش و

 م نتیجهاعال داوطلب و حوه پذیرشن-

های علوم  دانشکدهمصوب هیئت امنای افراد در هر یک از رشته محل های آزمون براساس دستور العمل  انتخاب  تعیین حد نصاب و اعالم نتیجه و-1

 کی به ترتیب زیر صورت خواهد گرفت :شپز

 نمره مالک تعیین حد نصاب خواهد بوداین  اختصاصی ( محاسبه نمره کل اولیه داوطلبان )مجموع نمرات کل عمومی و

به   دانشکدهانتخاب داوطلبان جهت معرفی به  سهمیه های قانونی و برای اعمال امتیازات و( و نه کافی)شرط الزم  تعیین حد نصاب نمره عملی الزم :

می باشد که  در هر یک  از مشاغل آن دانشکدهون آزمدرصد میانگین امتیاز سه نفر دارای باالترین نمره  50برمبنای کسب حداقل  منظور بررسی مدارک،

 به روش زیر تعیین می گردد.

 ترین امتیاز در هر شغل دانشکده*میانگین نمره کل اولیه سه نفر دارای باال%50حدنصاب=

 

تکمیل ظرفیت کاهش داده  حد نصاب نمره آزمون تا شکدهتامین نیروهای مورد نیاز در یک رشته شغلی ممکن است حسب نظر داندر صورت عدم  –تبصره 

 شود .

 صرفا جهت اطالع از وضعیت نمره ها وکسب یا عدم کسب حد نصاب  دانشکدهارائه کارنامه اولیه به داوطلبان توسط -2

مرحله اول براساس نمره  نپذیرفته شدگااعالم فهرست  محاسبه نمره کل نهایی و وط دانشکده سهمیه های قانونی توس و اولویت ها امتیازات واعمال -3

 مصاحبه از طریق وب سایت دانشکده  سه برابر در مشاغل دارای نیم برابر ظرفیت در مشاغل بدون مصاحبه و فضلی حداکثر تا یک و

 مستندات  در زمان مقرر جهت بررسی مدارک و 4دعوت از مشمولین بند -4

تایید  و داوطلب رسیده باشد اثر انگشت( با خود اظهاری داوطلب در تقاضانامه ثبت نام که به تایید )امضاءو انطباق سوابق ومدارک ومستندات ارائه شده -5

 وی دانشکده آن از س

 مستندات مثبته( اعمال امتیازات وسهمیه های تایید شده  )براساس مدارک و-6

 :زیر اردواعالم نتایج با توجه به ظرفیت پذیرش در رشته محل انتخابی بارعایت م-7

ضرایب  اساس نمره کل نهایی آزمون کتبی )با احتساب سهمیه ها وراست صرفا ب«بدون انجام مصاحبه »الف ( برای رشته های شغلی که پذیرش آن ها 

 مربوطه(

براساس  ( "ت و عملیات کاردان فوریتها و کارشناس ارتباطا ")رشته شغلیاست  «با انجام مصاحبه  »وه پذیرش آن ها یب( برای رشته های شغلی که ش

  نمره مصاحبه . (%30سی درصد) ضرایب مربوطه( و (نمره کل آزمون کتبی )پس از احتساب سهمیه ها و%70د درصد )اهفت

 به ترتیب نمره کل  نهائیبه تعداد یک برابر ظرفیت پذیرش  پس از انجام مصاحبه( )در صورت انجام مصاحبه ومعرفی افراد به گزینش -8

 مصاحبه -9

به ترتیب نمره فضلی محل سه برابر ظرفیت هر شغل  از داوطلبان شغل محل های دارای مصاحبه )پس از اعالم نتایج اولیه آزمون کتبی  به میزان-9-1

برای انجام  در صورت تایید مدارک برای بررسی مدارک دعوت به عمل خواهد آمد و( اولویت بومیسهمیه های قانونی از جمله  )پس از اعمال امتیازات  و

کارگروه تخصصی بر اساس نظر  "کاردان فوریتها و کارشناس ارتباطات و عملیات  "مصاحبه برای رشته شغلی نوع و محتوای  مصاحبه اقدام خواهد شد.

 دانشکده خواهد بود.منتخب 

  



 

 .نحوه اعمال آن ها   سهمیه های قانونی و ا متیازات و* 

 

 

 

 

قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ( صرفا از طریق  21) موضوع ماده  %5و  %25استخدام ایثارگران اعم از سهمیه استخدامی 

 قراردادی انجام می پذیرد .شرکت در آزمون 
         د به عبارت دیگر هر داوطلب نیا بالعکس نمی باش درصد سایر ایثارگران و 5درصد مجاز به بهره مندی از سهمیه استخدامی  25مشمولین سهمیه الف : 

 می تواند در صورت مشمول بودن صرفا از یکی از سهمیه های مشخص شده استفاده نماید.

فرزندان شهدا،همسر وفرزندان جانبازان بیست وپنج درصد  همسر و ،آزادگان وایثارگران شامل جانبازان  (%25استخدامی بیست وپنج درصد )سهمیه  ب(

 می باشد .  یکسال اسارت و خواهر و برادر شهیددارای یک سال و باالی فرزندان آزادگان  وباالتر وهمسر و

رزمندگان با سابقه حداقل حداقل شش ماه حضور در جبهه ها و همسر و فرزندان آنها و فرزندان جانبازان زیر به ( %5پنج درصد )سهمیه استخدامی  -ج 

 . یکسال اسارت اختصاص می یابدکمتر از  بیست و پنج درصد و فرزندان آزادگان

، لذا کسب حد نصاب نمرات آزمون فانجام می پذیرد و ایثارگران بیکار از طریق رقابت بین فرزندان شاهد %25سهمیه های استخدامی ایثارگران مشمول  -د 

 نمی باشد .  ( در حد سهمیه تعیین شده الزامی رعایت شرط حداقل معدل و حداکثر سن برای داوطلبان مذکور ) به استثناء خواهر و برادر شهید

مطابق  ها گری آنرنج درصد اولویت ایثایر دانشجو ( مشمول سهمیه بیست و پو غدر فرایند جذب و استخدام فرزندان شاهد و سایر ایثارگران )بیکار -ح 

 ضوابط و مقررات جاری و با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران اقدام خواهد شد . 

و باالتر و فرزندان آزادگان با  %25ان  نبازن ، فرزندان شاهد ، فرزندان جابه ترتیب با جانبازان ، آزادگا %25اولویت استخدامی در بین مشمولین سهمیه -ز 

ول سهیمه یک سال اسارت و بیشتر می باشد و در صورت عدم تکمیل سهمیه از بین ایثارگران فوق الذکر مانده سهیمه قابل تسری به سایر ایثارگران مشم

 و بیشتر ، خواهر و برادر شهید تعلق می گیرد .  سارت یکسال ا و باالتر ، همسر آزادگان با %25 ان ازیاد شده به ترتیب به همسرشهید ، همسر جانب

و یا % قرار نمی گیرند و احیانًا به صورت غیر رسمی شاغل  25ری بنیاد شهرستان در شمول سهیمه افرزندان شاهد و ایثارگرانی که حسب ضوابط ج -چ

نمایند و صرفاً از معافیت شرط حداقل معدل و حداکثر سن بهره مند می گردند و ملزم به نام ، در صورت تمایل می توانند در آزمون ثبت دانشجو باشند 

 رعایت سایر آگهی استخدامی می باشند . 

توصیه می شود برای حصول اطمینان از امکان بهره مندی خود از سهیمه استخدامی مذکور ، قبل از  %25به تمامی ایثارگران مشمول سهمیه استخدامی -ر 

 ام با بنیاد محل پرونده خود تماس و نسبت به مشخص شدن وضعیت شغلی و در صورت لزوم اصالح آن اقدام نمایند . ثبت ن

تن اولویت انتخاب در مشمولین پنج درصد سهیه استخدامی با رزمندگان می باشد ) رزمندگان در صورت ثبت نام و شرکت در آزمون استخدامی و داش -و 

و سایر (  ساس نمرات فضلی مکتسبه انتخاب خواهند شدسهیمه تعیین شده از شرط حد نصاب در آزمون معاف بوده و برا شرایط احراز الزم در حد

 مشمولین سهمیه مذکور در اولویت بعدی قرار داشته و در بین خود به رقابت خواهند پرداخت . 

 اوطلبان صورت می پذیرد . استخدام مازاد بر سهیمه استخدامی ایثارگران از طریق رقابت با سایر د-ه

 رد رعایت شرایط علمی الزامی می باشد . ود دادر خصوص ایثارگران در مواردی که نیاز به تخصص وج

 

 ب( سهمیه معلولین:

در شغل  و دارا بودن توانایی انجام کارو کسب حدنصاب نمره سه درصد از سهمیه اختصاص داده شده آزمون در صورت برخورداری از شرایط اعالم شده 

  مورد نظر با تائید کمسیون پزشکی و یا مراکز طب کار به معلولین و با معرفی سازمان بهزیستی شهرستان تعلق خواهد گرفت.

  

 : ج( سهمیه بومی

کار ذیل انجام وجذب ایثارگران از محل سهیمه های بکارگیری مربوطه با رعایت ساز با بنیاد شهید و امور ایثارگران براساس هماهنگی های بعمل آمده

 می پذیرد . 

 



شهرستان و در صورت معلولین براساس ضوابط و شرایط مندرج در آگهی به داوطلبان بومی ایثارگران و های تمامی باقیمانده سهمیه پس از کسر سهمیه 

 .گرفت عدم تکمیل ظرفیت به داوطلبان بومی استان که حائز یکی از شرایط ذیل باشند؛ به ترتیب نمره فضلی تعلق خواهد

 : بومی شهرستان

 شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان رشته محل یکی باشد -1

بازنشستگی آنها  با  نیروهای مسلح )اعم از شاغل یا بازنشسته (که شهرستان محل خدمت فعلی یافرزندان کارمندان رسمی وپیمانی دولت یا  همسر و -2

 شهرستان رشته محل یکی باشد.

را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان رشته  پیش دانشگاهی( دبیرستان و راهنمایی، (سال از سنوات تحصیلی )ابتدایی،4)چهار اقل داوطلب حد-3

 باشد محل طی کرده

 .داشته باشد ر شهرستان رشته محل را(سال سابقه پرداخت حق بیمه د4داقل چهار)ی حهمسر داوطلبداوطلب پدر یا مادر یا -4

 بومی استان :

 محل تولد داوطلب یا همسر وی با استان رشته محل یکی باشد استان -1

بازنشستگی آنها  با  محل خدمت فعلی یا استان م از شاغل یا بازنشسته (کهفرزندان کارمندان رسمی وپیمانی دولت یا نیروهای مسلح )اع همسر و -2

 یکی باشد.مربوطه استان رشته محل 

سال از سنوات تحصیلی )ابتدایی،راهنمایی،دبیرستان وپیش دانشگاهی (را به صورت متوالی یا متناوب در استان رشته محل  (4)چهار داوطلب حد اقل -3

 طی کرده باشد

 .داشته باشد محل راشغل سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان رشته  (4ی حداقل )بمسر داوطلدر یا مادر یا هداوطلب پ-4

 

  

 تذکرا ت مهم در خصوص اولویت بومی :
استفاده نمایند که زمان  موارد بومی شهرستان و بومی استان( 4و2داوطلبان در صورتی می توانند از شرایط بومی اعالم شده برای والدین و همسر خود )موضوع بند -

 تحقق موضوع )اشتغال، بازنشستگی یا پرداخت حق بیمه( به صورت کامل مربوط به پس از تاریخ تولد و ازدواج داوطلبان باشد.

 پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده در بند های مورد اشاره صرفا توسط یکی از موارد یا پدر یا مادر یا همسر قابل احتساب است-

احتساب سنوات پراخت بیمه صرفا به پرداخت هایی که در قبال اشتغال فرد صورت گرفته باشد لحاظ « بومی استان»و« بومی شهرستان »شرایط  4خصوص بند  در-

 خواهد شد)پرداخت بیمه روستایی، بیمه در قبال خدمات درمانی،  بیمه دوران سربازی و... مورد قبول نمی باشد.

شهرستان محل خدمت )کارگاه(که بیمه بابت آن پرداخت شده است مالک عمل می باشد )نه شهرستان صادر کننده «بومی شهرستان»رایط ش4ضمنا در خصوص بند -

 گواهی حق بیمه(

 ی بازنشستگی(محلی را که فرد درآن بازنشسته شده است مالک عمل  می باشد. )نه محل انتقال مستمر«بومی استان»و«بومی شهرستان »(موارد 2در خصوص بند )-

 مبنای شهرستان واستان برای تعیین بومی بودن ،تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد .

راه سایر کلیه داوطلبان مشمول شرایط بومی الزم است در صورت قرارگرفتن در فهرست دعوت شدگان به بررسی مدارک مستندات ومدارک بومی بودن رابه هم

 .ارائه نماید ؛اعالم خواهد شد دانشکدهمدارک مورد نیاز در زمان بررسی مدارک که متعاقبا از سوی 



 

 *تذکرات وتوصیه های کلی :
 داشته باشند.الزم به ذکر است مالک عمل برای تاریخ گواهی فراغت از تحصیل ، خ های اشاره شده در آگهی توجه کافیداوطلب بایستی به مبنای تاری -

 باشد. اولین روز ثبت نام می ،مالک محاسبه سن و ثبت نام خرین روزپایان خدمت نظام وظیفه آ معافیت دائم و

یرت اگوناه مغایاا هر شرایط اعالم شده در متن آگهی یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان تعیین شده و عایت دقیق ضوابط ومسئولیت ناشی از عدم ر -

بررسی مدارک ارائه خواهاد  اعالم می نماید با مستنداتی که در اعالم نتیجه اولیه وبه دانشکده بین اطالعاتی که داوطلب در زمان تکمیل تقاضانامه ثبت نام 

حتی در صورت پذیرش نهایی محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد  مصاحبه و  اعالم نتایج اولیه، آزمون، در هر مرحله از برعهده داوطلب خواهد بود و شد

از انجاام  در آگهای اسات،شرایط منادرج  دچنانچه فاق به این ترتیب از امتیاز مربوطه محروم و ،یا واقعیتی را کتمان نموده است اطالعات خالف واقع داده و

 داوطلب حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت. و گردیدهبال اثر  مزبور لغو و قرارداد ،قرارداددر صورت صدور  مراحل بعدی محروم گردیده و

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

  صفحه اول(  و مشخص در شرایط احراز مشاغل ذکر شده باشد )مطابق با جداول شغل محلها مندرج در

بدیهی است در هر مرحله از فرایند جذب و بکارگیری مشخص  .ی از ثبت نام جدا خودداری نمایندلذا داوطلبان فاقد شرایط تحصیلی درج شده در آگه

عقد قرارداد حذف خواهند از سایر مراحل  ،شده در آگهی منطبق نیسترشته تحصیلی و یا گرایش تحصیلی آن ها با شرایط ذکر  گردد که مقطع تحصیلی،

 شد.

امتیازات اعمال سهمیه ها و یا  بر اساس میانگین نمره کل عمومی و اختصاصی خواهد بود و در این مرحله، "استخراج فهرست افراد دارای حد نصاب صرفا-

  نخواهد شد.

جهت اطالع داوطلبان شرکت کننده در آزمون از وضعیت علمی )نمرات مکتسبه (آنان می باشد و فاقد  "صرفا ،این دانشکدهکارنامه اولیه صادر شده از سوی 

 هر گونه ارزش قانونی دیگری از جمله استخدام می باشد .

انطباق و اعمال مستندات کلیه افراد با هاست و نتیجه نهایی پس از صرفا بر اساس اطالعات خود اظهاری آن داوطلبانات و سهمیه های اعمال شده امتیاز-

 امتیازات و سهمیه های قانونی اعالم خواهد گردید.

ه دانشکده تحویل  درخواست کتبی بروز فرصت خواهند داشت اعتراضات احتمالی خود را در خصوص نمرات علمی کسب شده از طریق  10داوطلبان پس از 

 و پیگیری نمایند. 

انتخاب نهایی پذیرفته شدگان  .از طریق وب سایت دانشکده صورت خواهد گرفتپس از اعمال سهمیه ها و امتیازات و بررسی و تایید مدارک  اعالم نتایج 

 می باشد که اسامی آنها به اطالع داوطلبان خواهد رسید .آزمون پس از طی مراحل گزینش میسر  

روز مهلت دارند اعتراضات احتمالی خود را در خصوص نحوه  20حداکثر تا  داوطلبان پس از اعالم نتیجه )قبل از معرفی پذیرفته شدگان به گزینش(،-

 تسلیم نموده و پیگیری نمایند .ه ها و امتیازات کتبا به دانشکده بررسی مدارک و اعمال سهمی

جاذب و  باه منزلاه انصاراف از اداماه روناد برای بررسی مدارک  و یا مصاحبه و غیاره، (شده از سوی دانشکده ر )تعیینعدم مراجعه داوطلب در زمان مقر-

 می باشد و داوطلب حق اعتراض نخواهد داشت .پذیرش 

صورت عادم اجارای  الزم به ذکر است درذ می گردد . سال در شغل محل مورد تقاضا اخ 5از پذیرفته شدگان نهایی ،تعهد محضری جهت اشتغال به مدت -

               ذخیره استفاده می شود . آنان لغو و از وجود افراد قراردادتعهد و یا انصراف از خدمت ،

 الزامی است. دانشکدهماه پس از اعالم نتیجه( ازسوی  2اخذ تائیدیه مدارک تحصیلی متقاضیان درصورت پذیرفته شدن درامتحان )حداکثر  -

برای تکمیل پرونده  دانشکدهند پس از اعالم اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی درمهلت مقرر به هسته گزینش تبصره : داوطلبان موظف

 گزینشی مراجعه نمایند. درصورت عدم مراجعه قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده واز افراد ذخیره بجای وی به گزینش معرفی خواهد شد .

داوطلبان اطالعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافات  از طریق سایت اینترنتی به صورت همزمان خواهد بود و  آزموندرخصوص هرگونه اطالع رسانی  -

 خواهند کرد.

هیچگوناه می باشد الزم است در تکمیال آن نهایات دقات را باه عمال آورده و مالک ثبت نام از متقاضیان، اطالعات وارد شده در سایت  توجه به اینکهبا  -

 اصالحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.

 داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یک شغل و یک محل جغرافیایی خواهند بود. -
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