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  تعالي بسمه 

 مقدمه 
  هايدهياري  امور معاونت ٩٨/ ١٨/٠٢ مورخ ٧٣٠٩ شماره مجوز و ها دهياري  استخدامي  نامه آيين به استناد بااستانداري زنجان، 

  واجد   افراد  بين  ازهاي استان زنجان،  بخشي از دهياري  نياز   مورد   انساني   نيروي   تامين   منظور   به   كشور؛   هايدهياري   و  ها شهرداري   سازمان 
  نيرو ،حراست و گزينش  مراحل طي  از پس مصاحبه،  و تخصصي و عمومي آزمون  برگزاري طريق از معين، كار قرارداد صورت به شرايط

  . پذيرد  مي

  

  داوطلبانعمومي بخش اول : شرايط 
  .  اساسي قانون در  مصرح كشور، رسمي   اديان از يكي يا  و  اسالم مبين  دين   به تدين   - ١
  . ايران تابعيت  - ٢
  .  ايران  اسالمي جمهوري  نظام مباني به اعتقاد   - ٣
  .  آقايان مورد  در قانوني معافيت يا  عمومي  وظيفه نظام خدمت  پايان   كارت بودن  دارا  - ٤
  .  موثر جزايي  محكوميت سابقه  عدم و مخدر  مواد و دخانيات  به  اعتياد عدم  - ٥
  .  شود مي  استخدام شغل آن   در  كه كاري  انجام براي توانايي  و رواني  و  جسماني سالمت داشتن  - ٦
  .  قانوني مراجع آراء موجب  به دولتي  هاي  دستگاه  در  استخدام منع نداشتن  - ٧
  . ايران اسالمي  جمهوري  اساسي قانون به التزام  - ٨
  . باشند  بازنشسته  يا خدمت بازخريد نيروهاي  جزو  نبايد استخدام داوطلبان  بازنشستگان، بكارگيري ممنوعيت قانون  استناد به  - ٩

   



 

٣ 

  داوطلبان شرايط اختصاصيبخش دوم : 
  .تمام سال  ٤٠ دكتري  و  ارشد كارشناسيمقاطع  و  سال ٣٥  كارشناسي مقطع  براي  سن حداكثر -١

  از  باالتر، و اسارت  سال يك   آزادگان  فرزندان، باالتر و  %٢٥ جانبازان  فرزندان، شهدا فرزندان، آزادگان،  جانبازان :   ١تبصره  
  ٢تبصره   اساس  بر آزمون  در  نامثبت  صورت  در  ، %٥ و % ٢٥ سهميه  مشمولين  ساير  و باشندمي  معاف  سن حداكثر  شرط

  فرايند ساير  از  صورت   اين  غير  در   باشند مي آگهي اين در   شده اعالم هاي   سن حداكثر رعايت به  مكلفهمين ماده، 
  . شد خواهند  حذف استخدام
  :  شد  خواهد   اضافه مذكور  بند  در   مقرر سن  حداكثر  به معتبر، هاي  تاييديه  ارائه شرط  به زير موارد :   ٢تبصره  

  سال  پنج   ميزان به شهيد  خواهر   و برادر ، همسر، مادر، پدر:  الف
  بستري  زمان   مدت همچنين و جبهه  در   حضور  ميزان به ،اندنموده  خدمت  داوطلبانه طور  به ها جبهه  در كه داوطلباني :  ب

  هاجبهه  در  مجروحيت  اثر  در   داوطلب  رزمندگان پزشكي  استراحت  يا و شدن 
  ضرورت  خدمت مدت ميزان :  ج
  هاي شركت و هابانك  دولتي، هايشركت  و موسسات و هاوزارتخانه در وقتتمام  و غيررسمي صورت به كه داوطلباني: د 

  مستلزم   آنها   بر   قانون   شمول  كه   دولتي  هايشركت   و   موسسات  و   هاشهرداري   دولتي،  هاي بيمه  هاي شركت  آنها،   پوشش   تحت
  نهادهاي  كنند،مي  استفاده  دولت كمك و  بودجه از نحوي  به كه شده مصادره و ملي  هاي  شركت و موسسات  است، نام ذكر

  خدمت  مدت  ميزان  به اند،داشته اشتغال  خدمت به ٢٢/١١/١٣٥٧ تاريخ  از  آنها  پوشش  تحت هاي شركت و اسالمي  انقالب 
  . آنها  غيررسمي

  
  

  مندرج  تاريخ  تحصيل،  از  فراغت   زمان  مالك   و  بوده  نام  ثبت   روز   اولين  تحصيل،  از   فراغت  تاريخ  محاسبه  در  عمل   مالك  :  )١تذكر (
  . باشد  مي  امتحان  برگزاري روز  خدمت،   پايان كارت براي مالك  و باشد  مي  دانشنامه يا   موقت گواهينامه  متن در

  . باشد  مي  نام ثبت  روز  اولين  افراد،  سن  محاسبه براي عمل  مالك ) :٢تذكر (
  عنوان  به  سني  شرط  نظر  از  ذيصالح  مراجع  تاييد  با  نيز ) وظيفه يا  ثابت  كادر (جبهه در  موظف  خدمت مدت  چهارم  سه: ) ٣تذكر (

  . شد خواهد  محسوب داوطلبانه خدمت

   



 

٤ 

  بخش سوم : مواد آزمون 
  يعموم آزمون مواد -الف

   باشد : باشد كه شامل مواد زير ميسوال مي  ٥٠شامل براي تمامي مشاغل  آزمون عمومي

  ) ICDL  هفتگانه هاياطالعات (مهارت  . فّناوري١
 فارسي  ادبيات  و . زبان ٢
 اسالمي  . معارف ٣
 عمومي  انگليسي . زبان ٤
   اجتماعي  دانش عمومي،  . اطالعات ٥
 عمومي  هايتوانمندي  و . هوش ٦

  معاف  اسالمي معارف هايسوال به  پاسخگويي از ايران  اسالمي جمهوري  اساسي  قانون  مصرح در ديني  هاي اقليت تبصره:
  خواهد  محاسبه عمومي آزمون هايسوال  ساير  شده  تراز  مجموع  اساس بر داوطلبان،  اين  مكتسبه صورت نمره اين  در  و بوده
  شد. 

  تخصصي آزمون مواد -ب

  زير خواهد بود :  از مباحث  سوال ٣٠  شامل كه باشدمي  انتخاب مورد شغلي  رشته  براساس سوال ١٠٠ شامل تخصصي  آزمون
  منابع  نام شغل

   دولتي بودجه كنترل و تنظيم اصول -  كارشناس امور مالي
   حسابداري اصول -
   دولتي حسابداري -
  مالي حسابداري -

   عمراني هايپروژه بر نظارت هايآيتم -  كارشناس امور عمراني

   كيفري دادرسي آئين -  كارشناس امور حقوقي
   اساسي حقوق -
  ) ٢١٧ تا ١ ماده از(عمومي بخش اسالمي مجازات قانون -
   مالي هاي محكوميت اجراي نحوه قانون -

   هاداده پايگاه -  كارشناس فناوري اطالعات
   هاسيستم طراحي و تحليل -
   شبكه امنيت و كامپيوتري هايشبكه -
   ها داده ساختمان و الگوريتم طراحي -

  
  باشد :  آن به شرح زير مي  به  مربوط منابعكه  هادهياري   مورد در   سوال ٧٠و 

  منابع  نام شغل
 بين مشترك

  همه مشاغل
  )بعدي اصالحات و ١٥/٠٤/٦٢ مصوب( كشوري تقسيمات ضوابط و تعاريف قانون -
  )٢٢/٠٧/٦٣ مصوب( ايران اسالمي جمهوري كشوري تقسيمات ضوابط و تعاريف قانون اجرايي نامه آيين -
  بعدي اصالحات با ٠١/٠٣/٧٥ مصوب( شهرداران انتخاب و كشور اسالمي شوراهاي انتخابات و وظايف تشكيالت،  قانون -
  )١١/٠١/٧٨ مصوب( دهيار انتخاب نحوه و روستا اسالمي شوراهاي مالي امور و داخلي انتخابات تشكيالت،  اجرايي نامه آيين -
  )١١/٠١/٧٨ مصوب( بخش اسالمي شوراي مالي امور و داخلي انتخابات تشكيالت،  اجرايي نامه آيين -
  )بعدي اصالحات و ١٦/٠٤/٨١ مصوب( بخش و روستا اسالمي شوراهاي انتخابات اجرايي نامه آيين -
  )٠٥/٠٥/٨٤ مصوب( روستا اسالمي شوراي داخلي نامه آيين -
  )١٤/٠٤/٧٧ مصوب( كشور روستاهاي در خودكفا هاي دهياري تاسيس قانون -
  )٢١/١١/٨٠ مصوب( ها دهياري سازمان و تشكيالت اساسنامه،  -
  ها دهياري تعاوني شركت اساسنامه -
  روستايي توليد تعاوني شركت اساسنامه -



 

٥ 

كارشناس امور 
  مالي 

  )١٩/٠٣/٨٧ مصوب( افزوده ارزش بر ماليات قانون -
  )١٩/٠٥/٨٢ مصوب( ها دهياري مالي نامه آيين -
  )٠٣/١١/٨٣ مصوب( مناقصات برگزاري قانون -
  )كشور وزارت ٢٩/١٠/٨٣ مصوب( عمومي محلي عوارض محاسبه شيوه دستورالعمل -
  )١٧/٠٢/٨٥ مورخ س/١١٣/٩/١٧٣ شماره ابالغيه( ها دهياري مالي نامه آيين ٥٦ ماده استناد به ها دهياري اموال دستورالعمل -
  )ها دهياري مالي نامه آيين ٥٢ ماده ٢ تبصره موضوع( ها دهياري حسابرسي نحوه دستورالعمل -
  شهرك و بخش و شهر اسالمي شوراهاي توسط عوارض وصول و وضع نحوه اجرايي نامه آيين -
  اجتماعي تأمين قانون ٣٨ ماده -
  )٤٢ لغايت ٣٤ مواد صرفا(  پيمان عمومي شرايط -

كارشناس امور 
  عمراني

  عمراني كارهاي وضعيت صورت به رسيدگي نحوه به مربوط هاي بخشنامه و پيمان عمومي شرايط -
  )١٨/٠٧/٦٧ مصوب اسالمي انقالب مسكن بنياد اساسنامه هفتم ماده اساس بر( روستايي هادي هاي طرح تصويب و تهيه اجرايي نامه آيين -
  )٢٠/٠٢/٩١ مصوب( روستاها محدوده و شهرها حريم از خارج در تاسيسات و بنا احداث اراضي،  از استفاده به مربوط نامه آيين -
  )١٤/١٠/٨٤ مصوب( آنها تعيين نحوه و شهرك و روستا شهر،  حريم و محدوده تعاريف قانون -
  )١٩/٠٢/٦٩ مصوب( روستايي هاي راه حريم تعيين نامه تصويب -
  ها شهرداري قانون ٩٩ ماده ٣ بند ذيل ٢ تبصره -
  ها باغ و زراعي اراضي كاربري حفظ قانون -
  ها باغ و زراعي اراضي كاربري حفظ قانون اجرايي نامه آيين -
  )١٢/٠٤/٧٠ مصوب( طبيعي هاي بركه و انهار و ها رودخانه حريم و بستر تعيين نحوه نامه آيين -
  بودجه و برنامه سازمان ٥٥ شماره نشريه) دوم تجديدنظر( ساختماني كارهاي عمومي فني مشخصات -
  كشور بودجه و برنامه سازمان ١٠١ شماره نشريه راه،  عمومي فني مشخصات -

كارشناس امور 
  حقوقي

  )بعدي اصالحات و ١٧/٠٥/٧٨ مصوب( اند شده تبديل شهر به كه روستاهايي اسالمي شوراي اعضاي عنوان تغيير قانون -
  )٢٦/١٠/٨٠ مصوب( اند شده تبديل شهر به كه روستاهايي اسالمي شوراي اعضاي عنوان تغيير قانون اجرايي نامه آيين -
  اداري تخلفات به رسيدگي قانون -
  اداري تخلفات به رسيدگي قانون اجرايي نامه آيين -
 شهرك،  شهر،  اسالمي شوراهاي عضويت به كه غيردولتي عمومي موسسات يا دولت كاركنان از دسته آن وقت پاره و وقت تمام ماموريت نحوه دستورالعمل -

  اند درآمده روستا و بخش
  روستا و شهر اسالمي شوراهاي اعضاي بيمه نامه آيين -
  بيكاري بيمه قانون -
  قراردادها عمومي قواعد -

كارشناس 
  فناوري اطالعات

- ICDL  پيشرفته  
  ارتباطات و شبكه مفاهيم -

  
  پاسخ   هر  ازاي  باشند. ضمناً به) مي ١(  يك  ضريب  با  ايچهار گزينه   صورت  به  اختصاصي  و  عمومي   سواالت مواد آزمون   كليه : تذكر 

 .شد  خواهد  گرفته نظر  منفي در نمره سوم  اشتباه به سواالت، يك
   



 

٦ 

  هاي قانوني بخش چهارم : امتيازات و سهميه
  : الف) سهميه ايثارگران

هاي مشخص شده در هر استان به شرح ذيل به درصد از سهميه  ٣٠قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران،  ٢١در اجراي ماده 
  استخدام ايثارگران تعلق مي گيرد :  

  شامل: ) درصد٢٥( پنج و  بيست) ايثارگران سهميه ١

  جانبازان 
  آزادگان 
  شهدا  فرزندان  و همسر 

  باالتر  و  درصد  پنج و بيست جانبازان  فرزندان و  همسر 
  اسارت سال  يك باالي  و  سال يك  داراي  آزادگان  فرزندان  و همسر 
  د ي شه برادر و خواهر 

  باشد. تبصره : كسب حد نصاب نمره آزمون علمي براي مشمولين اين بند الزامي نمي 
  

  :) درصد شامل٥پنج ( ) ايثارگران سهميه٢

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

    درصد  پنج  و بيست زير   جانبازان فرزندان 
  اسارت  سال يك  از كمتر  آزادگان  فرزندان 

  باشد. نمي تبصره : كسب حد نصاب نمره آزمون علمي براي مشمولين اين بند الزامي 
  
 

    :اتتذكر
    :ها عبارتند از  مدت حضور داوطلبانه در جبهه  د ييمراجع تأ . ١
  هاي نيروهاي مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود معاونت نيروي انساني هر يك از رده  -
معاونت نيروي انساني سازمان بسيج مستضعفان سپاه پاسداران انقالب اسالمي در مورد بسيجيان و نيروهاي مردمي اعم از   -

 مستخدمين دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل 
  معاونت توسعه و منابع انساني وزارت جهاد كشاورزي در مورد جهادگران  -

 خدمت  عنوان  به  سني  شرط  نظر  از  ذيصالح  مراجع  تأييد  با  نيز)  وظيفه  يا  ثابت  كادر (جبهه  در   موظف  متخد  مدت  چهارم  سهتبصره :  
 . شد خواهد  محسوب  داوطلبانه

  درصد ايثارگران، استخدام آنان مطابق ضوابط و مقررات جاري و با هماهنگي  ٢٥سهميه . در فرآيند جذب و استخدام مشمولين ٢
  ياد شده صورت خواهد پذيرفت.  امورايثارگران و براساس ضوابط تعيين شده توسط بنيادبنياد شهيد و 

درصد   ٢٥سهميه استخدامي مربوط به مشمولين سهميه ايثارگران،  امور  و  شهيد  بنياد  با آمده عمل به هاي هماهنگي  اساس  بر. ٣
داوطلبان ايثارگر تأييد شده مشمول اين سهميه،  ده است. ساير داوطلبان مجزا گرديايثارگران در آگهي استخدام مشخص و از سهميه 

هاي مشخص شده در سهميه ايثارگران را انتخاب نمايند. ضمناً اين سهميه قابل تخصيص  صرفاً بايد شغل محل   براي اعمال سهميه مذكور 
  د.به ساير داوطلبان نبوده و در صورت عدم تكميل، باقيمانده سهميه فوق الذكر محفوظ خواهد مان



 

٧ 

) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران  ٢١درصد موضوع ماده (  ٢٥مندي از سهميه استخدامي حداقل . ايثارگران متقاضي بهره ٤
(سيستم جامع اطالعات يكپارچه ايثارگران)  ايسجامندي از سهميه مزبور بايستي وضعيت شغلي آنان در سيستم براي ثبت نام و بهره 

مندي از سهميه استخدامي مورد نظر در زمان ثبت نام بايستي در صورت لزوم از  لذا ايثارگران متقاضي بهره  .ثبت شده باشد كاريبالزاماً 
  نسبت به مشخص شدن وضعيت شغلي خود و اصالح آن اقدام نمايند.  ،طريق بنياد محل پرونده

  عبارت ديگر   به  باشند. نمي   ايثارگران  ساير   درصد  ٥  استخدامي  سهميه  از   منديبهره   به  مجاز درصد ايثارگران،    ٢٥  سهميه   . مشمولين٥
  . نمايد  استفاده  شده بر اساس ضوابط مربوطه،   مشخص   هايسهميه   از  يكي  از  صرفاً  بودن،  مشمول  صورت   در   تواندايثارگر مي   داوطلب  هر

ي خود صرفاً بايد شغل مشخص شده  درصد ايثارگران جهت استفاده از سهميه اختصاص  ٢٥بديهي است در اين صورت مشمولين سهميه  
  براي آنان را در اين آگهي انتخاب نمايند.  

ا شمول سهميه مذكور  يدرصد ايثارگران، وفق ضوابط جاري بنياد شهيد و امورايثارگران، در اولويت   ٢٥. چنانچه مشمولين سهميه  ٦
هاي مذكور  باشند و در صورت انتخاب شغل محل يادشده نمي هاي مشخص شده براي سهميه قرار نگيرند، مجاز به انتخاب شغل محل 

  . توسط داوطلبان ذكر شده، انتخاب آنها كان لم يكن تلقي شده و داوطلب حق هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت
مرات مكتسبه  آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان از كار افتاده كلي و فرزندان آنان كه با كسب حدنصاب قبولي و رعايت ترتيب ن  .٧

مند  توانند همانند ساير فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط حداكثر سن بهرهمي   ،شونددر سهميه آزاد آزمون استخدامي پذيرفته مي 
  گردند. 
(از  درصد جهت استفاده از سهميه اختصاص يافته به خود، بايد در زمان انتخاب شغل محل  ٥. ايثارگران مشمول سهميه استخدامي  ٨

بيش از يك نفر باشد و   ها هايي را انتخاب نمايند كه ظرفيت مورد نياز آن شغل محل هاي سهميه آزاد)، شغل محل بين شغل محل 
درصد ايثارگران نباشد. بديهي است استفاده از سهميه ايثارگران پنج درصد صرفاً   ٢٥همچنين جزء مشاغل مشخص شده براي سهميه 

ها بيش از يك نفر باشد(در مشاغل با يك نفر ظرفيت، سهميه مذكور لحاظ نشده و  ه ظرفيت پذيرش آن گردد كدر مشاغلي اعمال مي 
انتخاب افراد صرفاً براساس نمرات مكتسبه صورت خواهد پذيرفت). اين سهميه نيز قابل تخصيص به ساير داوطلبان نبوده و در صورت  

    عدم تكميل، باقيمانده سهميه مذكور محفوظ خواهد ماند.
  . درصد از طريق رقابت با ساير داوطلبان انجام خواهد شد  ٣٠ساير ايثارگران خارج از سهميه   استخدام تبصره)

  
  :ب) سهميه معلولين

به شرط دارا بودن شرايط احراز شغل و برخورداري از توانايي جسمي   (با ارائه معرفي نامه از اداره كل بهزيستي استان)معلولين
) سهميه قانوني برخوردار  %٣متناسب با شغل مورد نظر، در صورت كسب نمره حدنصاب قبولي به ترتيب نمره مكتسبه از سه درصد( 

  گردند.  مي
در زمان انتخاب شغل محل،(از بين شغل  درصد جهت استفاده از سهميه اختصاص يافته خود، بايد  ٣معلولين مشمول سهميه 

ها بيش از يك نفر باشد. در مشاغل  هايي را انتخاب نمايند كه تعداد مورد نياز (ظرفيت) آن شغل محل شغل محل  هاي سهميه آزاد) محل 
ت مكتسبه صورت خواهد پذيرفت. سهميه مذكور قابل  ابا يك نفر ظرفيت، سهميه مذكور لحاظ نشده و انتخاب افراد صرفاً براساس نمر

  تخصيص به ساير داوطلبان نبوده و در صورت عدم تكميل باقيمانده ظرفيت اين سهميه محفوظ خواهد ماند.  
  شوند را داشته باشند. مي  كه جهت آن استخدام كاري  معلولين بايد توانايي الزم براي انجام :  ١تذكر 
وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و  ٢٢/٠٤/١٣٨٩مورخ  ٨٨٣٨٤/٤٤١٧٨آيين نامه شماره  ٥بر اساس ماده :  ٢تذكر 

دولت الكترونيك، استخدام معلولين به شرط آن كه به تشخيص سازمان بهزيستي كشور، معلوليت آنان مانع از ماموريت كاري 

    آنها نباشد، بالمانع است. 
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  بخش پنجم : مراحل ثبت نام
  .  شد  خواهد  انجام ١٣٩٨ماه سال  رمه ٢٢ دوشنبه از روز  اينترنتي صورت به نام ثبت

  ، شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در اين دفترچه را داشته باشد. آزمونبايد در زمان ثبت نام در داوطلب متقاضي استخدام 
 

  : شده از مدارك اسكن الف) تهيه فايل

  از  ارسال براي را آن فايل  و  نموده اسكن زير،  مشخصات با را خود پرسنلي  عكس قطعه يك بايد  داوطلب عكس پرسنلي : . ١
  در اختيار داشته باشد :   اينترنتي نامسامانه ثبت طريق
  باشد  شده گرفته  جاري سال  در  كه تمام رخ) ( ٤٣  عكس -
  پيكسل باشد  ٤٠٠٣٠٠ حداكثر  و  پيكسل  ٣٠٠٢٠٠ حداقل  بايد شده  اسكن عكس اندازه باشد.  JPG فرمت با  -
  باشد  لكه  هرگونه  و منگنه مهر، اثر فاقد و مشخص واضح،  بايد  داوطلب  تصوير -
  باشد  كيلوبايت  ٧٠كيلوبايت و حداكثر   ١٥بايد حداقل   شده ذخيره   فايل حجم  -
  باشد  شده  حذف  بايد شده  اسكن عكس زائد  هاي حاشيه  -
 باشد  سفيد زمينه داراي  و رنگي  عكس  االمكانحتي  -

  داوطلبان   است  الزم  و  نيست  قبول  شناسنامه و ...) قابل   ملي،  شناسايي (كارت  هايكارت   روي  عكس  ستفاده ازااسكن و    :  )١(تذكر  
 . نمايند  اسكن به اقدام فوق،  توضيحات  با  مطابق  وپرسنلي   اصل عكس از

 باشد.  مشخص  آنان  كامل صورت و  حجاب با  بايد خواهران  عكس :  )٢تذكر (
گردد. الزم به  مي  سلب  وي  از آزمون در  شركت  حق  و  شدهباطل  داوطلب ثبت نام  غير معتبر، عكس  ارسال  صورت در :  ) ٣تذكر (

 موضوع اين كه داوطلبان، عكس ارسال در اشتباه درخصوص قبلي،هاي استخدامي  آزمون  در آمده وجود به مشكالت به توجه با ذكر است
 انجام نت ها كافي توسط را خود نام ثبت چنانچه مي گردد تاكيد است، داده رخ كنند مي نام ثبت كافي نت در كه براي داوطلباني اكثراً

 به ديگري داوطلب عكس اشتباهاً تا نماييد دقت ارسالي عكس كنترل به نسبت حتماً ثبت نامي، اطالعات كنترل بر مي دهيد، عالوه
 مقررات مطابق و تخلف محسوب شده داوطلب، طرف از اشتباه عكس ارسال  صورت در كه است بديهي نگردد. ارسال عكس شما جاي

  شد.  خواهد رفتار با وي
  . كارت ملي ٢

نام به صورت فايل با فرمت مشخصات زير آماده نموده و در هنگام ثبت در نظر گرفتن تصوير اسكن شده را با  بايد  داوطلب  :  تذكر
JPG   .در سامانه بارگذاري نمايد  

  باشد؛  تصوير با وضوح و كيفيت الزم -  
  باشد؛  كيلوبايت ٢٠٠كيلوبايت و حداكثر  ٣٠حداقل   -  
  باشد.  ترجيحاً رنگيحذف و  هاي زائد حاشيه  -  

  
  ب) مطالعه شرايط آزمون

شود داوطلبين محترم، قبل  و مطالعه داوطلبين قرار گرفته است. اكيداً توصيه مي   دريافتدفترچه آزمون در صفحه اول سامانه جهت  
  نام در آزمون اقدام نمايند. از هرگونه اقدام بر روي سامانه، شرايط و ضوابط آزمون را مطالعه و سپس نسبت به پرداخت هزينه و ثبت 
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 وجه:  ج) پرداخت

به منوي «آزمون» در صفحه اول سامانه، بر روي گزينه  با مراجعه شرايط، پس از مطالعه دقيق شرايط آزمون، بايد واجد متقاضيان
پيامكي از   ريال خدمات ٥.٠٠٠نام در آزمون را به اضافه ريال هزينه ثبت  (پانصدهزار) ٥٠٠٠٠٠«پرداخت هزينه» كليك كرده و مبلغ 

  باشد. مورد نياز مي  CVV2كد  و    ، تاريخ انقضا ، پرداخت نمايند. جهت اين امر، كارت بانكي به همراه رمز اينترنتيطريق درگاه الكترونيك
  

  نام:د) شروع فرآيند ثبت 
  العات خود را وارد سامانه نمايد. پذيرد تا داوطلب بتواند در هر مرحله، به راحتي اطنام در سامانه، در هفت مرحله انجام مي فرآيند ثبت 

  
  ه) ويرايش اطالعات

توانند با مراجعه به پروفايل كاربري خود و كليك بر  باشد، داوطلبان مي در زماني كه سامانه جهت ويرايش اطالعات داوطلبان باز مي 
  روي بخش «ويرايش اطالعات» اقدام به ويرايش اطالعات ثبت شده خود نمايند.  

شود، حتماً در صورتي كه داوطلب جهت ويرايش وارد سامانه : نكته بسيار مهم 
مرحله را به صورت كامل طي نموده و كد رهگيري خود  ٧بايست دوباره تمامي مي

را مشاهده نمايد، در غير اين صورت، تغييرات مورد نظر ايشان اعمال نخواهد 
  .و همان اطالعات قبل از ويرايش براي داوطلب معتبر خواهد بود گرديد

  

 :آزمون  در شركت كارت دريافت نحوه وآزمون برگزاري  و) زمان

سايت مركز آزمون جهاد دانشگاهي به   روي  بر  پرينت و مشاهده  براي  ١٣٩٨ماه آبان  ١٤از تاريخ  ، مذكورآزمون در  شركت كارت 
  و  شروع ساعت .شد  خواهد  برگزار استان زنجان  در  ٨١٣٩ماه آبان  ٧١جمعه روز  درآزمون گرفت.  خواهد  قرار  .hrtc.irwwwآدرس 

  ذكر  به الزمرسيد.  داوطلبان خواهد  آگاهي  به كارت  پرينت هنگام به  و درج  آزموندر  شركت كارت  بر روي  آزمون برگزاري  محل
  داوطلبان  مدارك و  نبوده  داوطلبان سوي  از  ارسالي  اطالعات  تأييد منزله به  ، آزمون در شركت  كارت  صدور است 

  قرار خواهد گرفت.   مورد بررسي ،ياستاندار توسط آزمون  اجراي  پس از
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 نتيجه اعالم بخش ششم : مراحل و نحوه
  پذيرد :  به شرح زير صورت مي مصاحبه بررسي مدارك و و معرفي افراد جهت ، اعالم نتايج تعيين حد نصاب علمي

  
  

  كسب حدنصاب علمي:  )الف

زم در آزمون علمي بوده و انتخاب  استخدام، منوط به كسب حدنصاب ال  لو ساير مراح مصاحبه معرفي داوطلبان جهت شركت در 
  باشد :  هاي قانوني و با رعايت ساير مباني مقررات جاري مطابق قواعد زير مي اساس ترتيب نمرات مكتسبه، سهميه  افراد پذيرفته شده بر
باالترين  درصد    ٤٠بر اساس  ،  آزموننمرات داوطلبان به تفكيك مواد عمومي و تخصصي محاسبه و حد نصاب  آزمون  پس از برگزاري  

نمره تخصصي در هر شغل محاسبه و مبناي ساير مراحل  ضريب دو براي نمره عمومي و  ضريب يك براينمره مكتسبه در آزمون با 
  گيرد.  انتخاب داوطلبان قرار مي 

  
  

  از بين دارندگان حد نصاب علمي: بررسي مداركبرابر ظرفيت جهت  ٣ تب) انتخاب و اعالم ليس

اساس نمره كل    بر  ،اندبرابر ظرفيت جهت بررسي مدارك صرفاً از بين داوطلبيني كه حد نصاب الزم را كسب نموده   سهانتخاب افراد  
  پذيرد. در هر شغل محل صورت مي   به ترتيب نمره فضليآنان 

ها  اساس اطالعات خوداظهاري داوطلب بوده و نتيجه نهايي نمرات آن  صرفاً بر ،شده ركارنامه اوليه صادنمره كل افراد در  تذكر:
  شد.  داعالم خواه نجان ز  هاي قانوني و تأييد آن توسط استانداريپس از بررسي، انطباق و اعمال مستندات مربوط به امتيازات و سهميه

  
  از بين دارندگان حدنصاب آزمون علمي :  مصاحبهبرابر ظرفيت جهت انجام   سهج) انتخاب و اعالم ليست 

، صرفاً از بين دارندگان  مصاحبهلب واجد شرايط) جهت انجام طوات در هر شغل محل(در صورت وجود دبرابر ظرفي سه انتخاب افراد 
به تعداد سه برابر ظرفيت در هر شغل  قرار گرفته است، بر اساس نمره كل آنان  حدنصاب مرحله قبل كه مدارك آنان بررسي و مورد تاييد  

  گيرد. محل صورت مي 
  

  ) معرفي به گزينش د

اساس نمرات فضلي آنان با در نظر گرفتن سهميه امتيازات قانوني به تعداد يك    بر مصاحبه و  اساس نتايج    انتخاب نهايي داوطلبان بر 
آزمون جهاد دانشگاهي  مركز  خواهد شد، كه اسامي افراد مذكور در پايگاه اطالع رساني  انجام  برابر ظرفيت پذيرش(نفر اصلي) به گزينش  

  گردد. اعالم مي 
حداكثر به مدت دو سال پس از تاريخ اعالم نتايج نهايي پذيرفته شدگان    ش توسط گزينتذكر: در صورت عدم تاييد افراد معرفي شده  

، ساير داوطلبان موضوع اين بند به  پذيرفته شدگان نهايي  اعالم نتايج سال پس از تاريخ يك ، حداكثر تا مدت در صورت انصراف آنانو 
    به گزينش معرفي خواهد شد. ترتيب نمره فضلي
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  تذكرات مهم بخش هفتم : 
  . گردد  نمي  مسترد  وجه هيچ   به پرداختي  وجوه و شد  نخواهد  داده اثر  ترتيب  ناقص هاي نام  ثبت  به. ١
چنانچه در هر مرحله از مراحل آزمون محرز شود داوطلب به اشتباه يا به عمد اطالعات خالف واقع اعالم نموده يا فاقد شرايط  . ٢

مراحل بعدي محروم خواهد شد و مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعالم شده در متن  مندرج در آگهي باشد، از انجام  
خسارت و هزينه تحميل شده برابر مقررات از   ، آگهي و يا ارسال مدارك به صورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود. در اين صورت

  داوطلب اخذ خواهد شد.  
نيروي دهياري ها محسوب مي شوند و بنا به تشخيص اداره كل دفتر امور روستايي و شوراهاي پذيرفته شدگان نهايي، . ٣

  استانداري و بر اساس ضرورت، امكان جابجايي در سطح استانداري/فرمانداري/بخشداري/دهياري را خواهند داشت.
 گونه  هيچ  و شوند  مي  بكارگيري  ، )دارند مستقل  حقوقي شخصيت  كه( هادهياري  در  همكاري  جهت صرفاً  شده  پذيرفته  افراد. ٤
  . داشت نخواهند  استان  تابعه هاي بخشداري  و ها  فرمانداري  استانداري،  با استخدامي  رابطه

  و  بود خواهند  مربوطه هايدهياري  قرارداد،  طرف  و  بوده) كار  قانون براساس ( معين كار انجام قرارداد عنوان تحت  قرارداد نوع. ٥
  . باشد مي  ها   دهياري اعتبارات  محل از نيز شدگان  پذيرفته   مزاياي و  حقوق پرداخت 
 به  شده  پذيرفته   افراد  قرارداد  تمديد   و  كرد  نخواهد  ايجاد  دهياري   براي پيماني  يا  رسمي  استخدام  تعهد  گونه   هيچ   آزمون  در  قبولي . ٦
  . بود خواهد پذير   امكان ذيصالح مراجع تاييد و  ارزيابي در قبول  قابل نمره كسب از  پس   ساالنه صورت 
آوري نباشد، ترتيب اثر داده به مدارك ارسالي معادل و همچنين مدارك تحصيلي كه مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فن . ٧

 نخواهد شد.  
تحصيلي) آنان مطابق  كه مدرك تحصيلي (مقطع، رشته و گرايش  نمايند  نام  ثبت آزمون در  توانندمي  صورتي  در  صرفاً  . داوطلبان ٨

  مقطع، رشته و گرايش تحصيلي) مندرج در شرايط احراز مشاغل قيد شده در آگهي استخدامي يكسان بوده ( با عناوين مدرك تحصيلي
    .باشد

  نمايد.  انتخاب  را  جغرافيايي محل يك  و شغلي رشته يك  تنها  توانندمي  داوطلبان.  ٩
  و  گرفت  خواهد صورت گزينش و مصاحبه  علمي، آزمون مراحل  كليه در موفقيت  از  پس آزمون شدگان پذيرفته  نهايي  انتخاب . ١٠

  . شد نخواهد ايجاد  حقي  شدگان  پذيرفته  براي آنان، احكام  صدور   از قبل  تا
زمان بررسي    در  ناقص  صورت   به  مدارك  ارائه  يا   و   آگهي  مفاد   در  شدهاعالم   شرايط   و  ضوابط   دقيق   رعايت  عدم   از  ناشي   . مسئوليت ١١

  داوطلب  شود  محرز جذب، و  مصاحبهآزمون علمي يا  از مرحله  هر  در چنانچه  و بود  خواهد  داوطلب  عهده بر گزينش و مدارك، مصاحبه 
  صورت  در  و گرديده  محروم بعدي  مراحل انجام از  باشد، آگهي  در  مندرج شرايط فاقد  يا  و  داده واقع خالف اطالعات  عمد به  يا اشتباهبه

 . شودمي  بالاثر و  لغو مزبور حكم  استخدامي، حكم   صدور
  اعالم خواهد شد.  .hrtc.irwwwنشاني   بهاينترنتي سامانه   طريق از  مربوطهمراجع  تأييد  از پس   شدگانپذيرفته  . اسامي ١٢
 به الزم  مدارك  ارائه  به  نسبت  استانداري رسمي  اعالم  از  پس  كاري  روز  ١٠ مدت  ظرف  حداكثر  موظفند  نهايي  شدگان  پذيرفته . ١٣

  خدمت  محل  جابجايي  يا  ماموريت  انتقال،  درخواست هرگونه ارائه عدم بر مبني  سال  ٧ براي محضري تعهد ارائه و  پرونده  تكميل منظور
  مهلت  در  الزم   مدارك   ارائه  و  مراجعه   عدم.  نمايند   اقدام   انتخابي   محل   رشته  در   سكونت   و   تابعه   ادارات   يا   ها  شهرداري   ها،   دهياري   ساير  به

  . شد  خواهد  تلقي استخدام از  وي  انصراف منزله  به مقرر 
 

  



 

١٢ 

 شرايط احراز مشاغل بخش هشتم : 

  شرايط احراز شغل   ي شغلرشته 

  اطالعات  فناوري. كامپيوتر مهندسي ، كامپيوتر: ، كارشناسي ارشد و يا دكترا كارشناسي  كارشناس فناوري اطالعات

  حقوق   :، كارشناسي ارشد و يا دكترا كارشناسي  حقوقي   امور كارشناس

  حسابداري  :، كارشناسي ارشد و يا دكترا كارشناسي  مالي  امور كارشناس

  عمران، معماري  :، كارشناسي ارشد و يا دكترا كارشناسي  عمراني   امور كارشناس

  
  باشند.در شريط برابر، دارندگان مدارك تحصيلي باالتر، در اولويت مي :  ١تذكر 
  باشند. هاي عمراني، ملزم به حضور مستمر در محيط روستا ميكارشناسان امور عمراني، به منظور نظارت بر پروژه:  ٢تذكر 

  
   



 

١٣ 

 :   هامحل بخش نهم : فهرست شغل 

  سهميه آزاد   شهر   عنوان شغل 
 %٢٥سهميه 

  ايثارگري 
  %٥سهميه 

  ايثارگري 
  %٣سهميه 

  معلولين
جنسيت  
  پذيرش

  توضيحات 

  مستقر در استانداري زنجان   زن /مرد  ١  -  -  ١  زنجان   كارشناس فناوري اطالعات 

  مستقر در فرمانداري   زن /مرد  -  -  -  ١  زنجان   حقوقي  امور  كارشناس

  مستقر در فرمانداري   زن /مرد  -  -  -  ١  ابهر   حقوقي  امور  كارشناس

  فرمانداري مستقر در    زن /مرد  -  -  ١  -  دره خرم   حقوقي  امور  كارشناس

  مستقر در فرمانداري   زن /مرد  -  -  -  ١  خدابنده   حقوقي  امور  كارشناس

  مستقر در فرمانداري   زن /مرد  -  -  ١  -  طارم   حقوقي  امور  كارشناس

  مستقر در فرمانداري   زن /مرد  -  -  -  ١  نشان ماه   حقوقي  امور  كارشناس

  فرمانداري مستقر در    زن /مرد  -  -  -  ١  ايجرود   حقوقي  امور  كارشناس

  مستقر در فرمانداري   زن /مرد  -  -  -  ١  سلطانيه   حقوقي  امور  كارشناس

  مالي  امور  كارشناس
بخش گيلوان  

  طارم 
  مستقر در بخشداري   زن /مرد  -  -  -  ١

  مالي  امور  كارشناس
بخش باغ حلي  

  سلطانيه 
  مستقر در بخشداري   زن /مرد  -  -  -  ١

  عمراني   امور  كارشناس
پشتلوي  بخش قره 

  زنجان 
  مستقر در بخشداري   زن /مرد  -  ١  -  ١

  عمراني   امور  كارشناس
رود  بخش بزينه
  خدابنده 

  مستقر در بخشداري   زن /مرد  -  -  ١  -

  عمراني   امور  كارشناس
بخش افشار  

  خدابنده 
  مستقر در بخشداري   زن /مرد  -  -  -  ١

  عمراني   امور  كارشناس
بخش مركزي  

  طارم 
  مستقر در بخشداري   زن /مرد  -  -  -  ١

  عمراني   امور  كارشناس
بخش چورزق  

  طارم 
  مستقر در بخشداري   زن /مرد  -  -  -  ١

  عمراني   امور  كارشناس
بخش گيلوان  

  طارم 
  مستقر در بخشداري   زن /مرد  -  -  -  ١

  عمراني   امور  كارشناس
بخش مركزي  

  نشان ماه 
  مستقر در بخشداري   زن /مرد  -  -  ١  -

  عمراني   امور  كارشناس
بخش انگوران  

  نشان ماه 
  مستقر در بخشداري   زن /مرد  -  -  -  ١

  عمراني   امور  كارشناس
بخش مركزي  

  ايجرود 
  مستقر در بخشداري   زن /مرد  -  -  -  ١

  عمراني   امور  كارشناس
بخش حلب  

  ايجرود 
  مستقر در بخشداري   زن /مرد  -  -  -  ١

  عمراني   امور  كارشناس
بخش مركزي  

  سلطانيه 
  مستقر در بخشداري   زن /مرد  -  -  ١  -

 


