
 

 

 
 جمهوري اسالمی ایران

تامین اجتماعیسازمان   
 

 
 

 

 استخدامی  زمـــونآدفـترچـه راهنمـاي 

 سازمان تامین اجتماعیدفتر فنی و مهندسی 

 1397سال 

.مطالعه نمایندرا با دقت  راهنماشود مطالب این دفترچه  به داوطلبان توصیه می  



 

2 

 سمه تعالیب

 :  مقدمه
  هاي دانشگاهسازمان تامین اجتماعی به منظور تأمین نیروي انسانی مورد نیاز خود جهت دفتر فنی و مهندسی تهران، فارغ التحصیالن واجد شرایط 

را از طریق برگزاري آزمون  "صنعتی شریف، صنعتی امیر کبیر، صنعتی خواجه نصیر طوسی، علم و صنعت ایران و دانشگاه تهران "
 يها التحصیالن دانشگاهفارغ بدینوسیله به اطالع کلیه .نماید می کتبی، مصاحبه و طی مراحل گزینش بصورت استخدام پیمانی دعوت به همکاري

که ثبت نام در این آزمون منحصرا به صورت اینترنتی از  باشند می متقاضی ثبت نام و شرکت در آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعیمزبورکه 
مورخ  سه شنبهروز  غاز و لغایتآ 06/06/1397مورخ  سه شنبه روزاز www.tamin.ir نشانی به 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 . پذیرد می پایان 13/06/1397
 .، نسبت به ثبت نام در آزمون فوق اقدام نمایند نمودن مدارك و اطالعات مورد نیازآزمون و فراهم 

 :  استخدام عمومی شرایط
 .ایرانتابعیت جمهوري اسالمی   -1
 .اعتقاد به نظام جمهوري اسالمی ایران و دین مبین اسالم یا یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی  -2
 .  استخدامشرایط اختصاصی  2بند سال سن تمام و حداکثرسن برابر مفاد مندرج در  20دارا بودن حداقل   - 3
 . شغل مورد نظر هاي وظایف و مسئولیتالزم براي انجام  يها و دانش تخصصی و تواناییگواهی فراغت از تحصیل دارا بودن   -4
 )ویژه آقایان(. خدمت زیر پرچم و یا معافیت دائمدارا بودن برگ پایان   -5
 .داشتن سالمتی جسمی و روانی و عدم اعتیاد به مواد مخدر  -6
 .نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر  -7
اخراج، بازنشستگی، بازخرید خدمت  هاي رسیدگی به تخلفات اداري یا آراء قانونی مراجع ذیصالح به مجازاتاستخدام افرادي که در اجراي قانون   -8

 .و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده اند ممنوع است
 روز ثبت نامآخرین  داوطلبان وظیفه نظام خدمت پایان و دائم معافیت تحصیل، از فراغت گواهی تاریخ محاسبه براي عمل مالك: رتذک
 .باشد می 06/06/1397 اولین روز ثبت نام آن ها سن محاسبه و 13/06/1397

 :استخدام شرایط اختصاصی 
 تحصــیلی منــدرج در ایــن آگهــی    يهــا تحصــیلی در عنــوان شــغلی مــورد تقاضــا براســاس مقــاطع و رشــته        يهــا مقــاطع و رشــته  -1

 .باشد  می 
به  انآزمون ثبت نام نمایند که عنوان مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرایش رشته تحصیلی آنتوانند در این  می داوطلبان صرفاً در صورتی

رشته  -طور کامل و به صورت مشخص در شرایط احراز مشاغل ذکر شده باشد لذا داوطلبانی که مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرایش
بدیهی است در هر مرحله از فرایند جذب و بکارگیري مشخص گردد . ودداري نمایندتحصیلی آن ها عیناً در آگهی درج نشده باشد از ثبت نام خ

 کمتر ویا پیشوند ،که مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرایش تحصیلی آن ها با شرایط ذکر شده در آگهی منطبق نباشد و داراي پسوند 
 .شده و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشتباشد از سایر فرایند استخدام حذف ذکر شده، بیش از آنچه در آگهی 

رشته تحصیلی با  در صورتیکهاگر رشته تحصیلی بدون گرایش ذکر شده باشد صرفاً رشته تحصیلی بدون گرایش مالك عمل بوده و : توجه 
اوطلبان موظف اند در زمان لذا د. ذکر شده مالك عمل خواهد بود يها مشخص ذکر شده باشد فقط آن رشته تحصیلی با گرایش يها گرایش

 .ی که واجد شرایط نیستند، خودداري نمایندیها ثبت نام با توجه به شرایط اعالم شده دقت کافی بعمل آورده و از ثبت نام در شغل
 :گردد می شرایط سنی و مقطع تحصیلی و معدل کل داوطلبان به شرح ذیل تعیین -2

 .سال تمام 28 و شرط سنی حداکثر 14با شرط معدل حداقل  لیسانسدارندگان مدرك تحصیلی  -1/2

 .سال تمام 30 و شرط سنی حداکثر 14معدل حداقل  با شرط فوق لیسانسدارندگان مدرك تحصیلی  -2/2
منـدرج در  ح به شـر (  ماموریتی و تکلیفی يها تابعه سازمان ، شرکت هاي مدت خدمت سربازي، مدت اشتغال متقاضیان استخدام در واحد : 1تبصره 

میالد، البرز و سایر مراکز درمـانی متعلـق بـه     يها شاغل در رسته بهداشتی و درمانی  بیمارستان هاي رسمی سازمان و نیرو يها کارگزاري، )این آگهی
مراتـب مـذکور و سـنوات    نمایند، با ارائه گواهی پرداخت حق بیمه و اشـتغال دال بـر تائیـد     می سازمان که به صورت موسسه و یا هیات مدیره فعالیت

مشـروط بـه آن   این آگهی مندرج در شرط سنی هر مقطع تحصیلی  ارفاقی مندرج در قانون اصالح حداکثر سن داوطلبان درمورد ایثارگران به حداکثر
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ق پرداخت حق بیمه به هر طریقی خارج. گردد می سال تمام تجاوز ننماید، اضافه 35که ازحداکثر  از موارد مذکور  شایان ذکر است سایر سواب
شمول این بند نمی باشد  . م

  :توضیحات 
 :به شرح ذیل می باشد تامین اجتماعی شرکتهاي ماموریتی و تکلیفی سازمان  •

 -5شرکت گروه هتل هـاي همـا    -4موسسه حسابرسی تامین اجتماعی  -3بانک رفاه کارگران  -2موسسه امالك و مستغالت تامین اجتماعی  -1
شـرکت   -9شرکت بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی  -8سرمایه گذاري تامین اجتماعی -7رفاه گستر  -6هنري آهنگ آتیه موسسه فرهنگی و 

شرکت مشاور مـدیریت   -13شرکت سرمایه گذاري خانه سازي ایران  -12گروه پزشکی حکمت  -11کار و تامین  -10انتشارات علمی و فرهنگی 
 .تامین وانرژي ندسی تاسیساتشرکت مه-14و خدمات ماشینی تامین

 :قانون اصالح حداکثر سن داوطلبان استخدام •
نبرد حق علیه باطل به میـزان حضـور در جبهـه و     يها با عنایت به قانون اصالح حداکثر سن داوطلبان استخدام، مدت حضور داوطلبانه در جبهه 

نبرد حق علیه باطل به میـزان مـدت    يها همچنین مدت زمان بستري شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه
الب درآمده انـد بـه میـزان مـدت     ضدانق هاي بستري، مدت اسارت در مورد داوطلبانی که در طول جنگ تحمیلی به اسارت دشمن بعثی و یا گروه

فرزنـدان، همسـر، پـدر، مـادر، بـرادر و      (اسارت و افراد خانواده شهدا، آزادگان و جانبازان ازکارافتاده کلی که قادر بکار نمـی باشـد و مفقوداالثرهـا    
مقطـع تحصـیلی منـدرج در ایـن      هـر سال در صورت ارائه گواهی از مراجع ذیصالح درمرحله مصاحبه به حداکثر شرط سـنی   5تا میزان ) خواهر
 تمـام سـال   35قابل افزایش خواهد بود، مشروط به اینکه مجموع سن داوطلب و مدت قابل افزایش طبق این بند از حـداکثر شـرط سـنی    آگهی 

 .تجاوز ننماید
حـداقل معـدل و   از شـرط معافیـت     صـرفاً آزادگـان از کارافتـاده کلـی     فرزنـدان  واز کارافتاده کلـی   جانبازان و فرزندان فرزندان شاهد -2 هتبصر

 .گردند می بهره مند   حداکثرسن
تأیید واحد طـب کـار مبنـی بـر     صرفاً پس از  )کتبی، مصاحبه(امی پرچم داوطلبان در صورت قبولی در آزمون استخد معافیت پزشکی خدمت زیر - 3

 .توانائی انجام امور مربوط در عنوان شغلی مورد تقاضا قابل پذیرش خواهد بود
موسساتی که شمول قانون  وابسته به دولت و يها دولتی و سازمان يها ، شرکتها سازمان سایر در عدم اشتغال و همچنین نداشتن تعهد انجام کار  -4

 .باشد می سازمان الزامی شروع بکار در نام است به هنگام انعقاد قرارداد و بر آنها مستلزم ذکر
 تحصـــیلی شـــغل مـــورد تقاضـــا  بکـــار،  دانشـــجو و یـــا داراي مـــدرك تحصـــیلی بـــاالتر از مقطـــعمتقاضـــیانی کـــه بـــه هنگـــام شـــروع  -5

مرتبط با شرایط احراز مشاغل سازمان ارائه نماینـد امکـان پـذیرش و تطبیـق مـدرك       ، در صورتیکه پس از اشتغال بکار مدرك تحصیلی غیرباشند می
قاضیانی که پس از اشتغال بکار در سازمان مدرك تحصـیلی منطبـق بـا شـرایط احـراز      دسته از مت آن ضمناً. مذکور در طول خدمت میسر نخواهد بود

رضـایت از  بوطه مشروط بـه  مشاغل سازمان ارائه نمایند، پذیرش مدرك موصوف پس از طی پنج سال خدمت در عنوان شغلی مورد تقاضاي آزمون مر
 . پذیر خواهد بود یربط سازمان امکانلحاظ قوانین و مقررات ذ نیروي جایگزین باتأمین به دفتر فنی و مهندسی عملکرد و عدم نیاز 

 . باشد می تحصیلی مندرج دراین آگهی الزامی يها رعایت مقاطع و رشتهبه هنگام ثبت نام : تبصره
 :گردد می به شرح ذیل لحاظ) استان/ شهرستان (امتیاز بومی پس از کسب حدنصاب آزمون کتبی به متقاضیان بومی حسب مورد   -6
 امتیاز 25بومی شهرستان مورد تقاضا  -
 امتیاز 15بومی استان مورد تقاضا  -
زیر باشد ضمنا مبناي استان و شهرستان براي تعیـین بـومی بـودن ،     يها ویژگی شود که داراي یکی از می داوطلب بومی به داوطلبی اطالق -1-6

 .  باشد می تقسیمات کشوري در زمان ثبت نام
 .باشد یکی استخدام براي تقاضا مورد محل شهرستان با وي همسر یا داوطلب تولد محل شهرستان -
 .باشد یکی استخدام براي تقاضا مورد محل استان با وي همسر یا داوطلب تولد محل استان -
 یـا  فعلـی  خـدمت  محـل  شهرسـتان  کـه ) بازنشسـته  یـا  و شـاغل  از اعم( مسلح هاي نیرو یا و دولت پیمانی و رسمی کارمندان فرزندان و همسر -

 .باشد یکی آنان استخدام براي تقاضا مورد محل شهرستان با داوطلب والدین بازنشستگی
 بازنشسـتگی  یا فعلی خدمت محل استان که) بازنشسته یا و شاغل از اعم( مسلح هاي نیرو یا و دولت پیمانی و رسمی کارمندان فرزندان و همسر -

 .باشد یکی آنان استخدام براي تقاضا مورد محل استان با داوطلب والدین
 محل شهرستان در متناوب یا متوالی صورت به را) هدانشگا یا و دبیرستان راهنمایی، ابتدایی،( یتحصیل سنوات از سال )4( رچها حداقل داوطلب -

 .باشد کرده طی استخدام براي تقاضا مورد
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 محـل  اسـتان  در متناوب یا متوالی صورت به را) هدانشگا یا و دبیرستان راهنمایی، ابتدایی،( یتحصیل سنوات از الس) 4( چهار حداقل داوطلب -
 .باشد کرده طی استخدام براي تقاضا مورد

 . دباش داشته را استخدام براي تقاضا مورد محل شهرستان در بیمه حق پرداخت سابقه سال )4( چهار حداقل داوطلب -
 . دباش داشته را استخدام براي تقاضا مورد محل ستانا در بیمه حق پرداخت سابقه سال )4( چهار حداقل داوطلب -
 . دباشن داشته را استخدام براي تقاضا مورد محل شهرستان در بیمه حق پرداخت سابقه سال )4( چهار حداقل همسر داوطلب یا و مادر پدر، -
 . دباشن داشته را استخدام براي تقاضا مورد محل ستانا در بیمه حق پرداخت سابقه سال )4( چهار حداقل همسر داوطلب یا و مادر پدر، -

 .از موارد مذکور قابل احتساب است پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفا توسط یکی : 1تذکر
 .قابل اعمال خواهد بوداستان و شهر تهران در  ،فوقامتیاز بومی منحصراٌ براي واجدین شرایط  :2تذکر

احراز حدنصاب امتیاز آزمون کتبی و بـا رعایـت اولویـت امتیـاز مکتسـبه بـه میـزان دو برابـر ظرفیـت          در صورت  داوطلبان مصاحبه استخدامی از -8
 .استخدامی در عنوان شغلی مربوطه صورت خواهد پذیرفت

 : نام ثبت مراحل
 .یاینترنت نام ثبت فرم تکمیل -1
 .هشد اسکن عکس فایل -2

 ینترنتـی ا نـام  ثبـت  برنامه طریـق از ارسـال براي را آن فایل و نموده اسکن ،زیر مشخصات با را خود پرسنلی عکس قطعه یک بایست می داوطلب
 : نماید آماده
  )رخ عکس تمام( .دباش شده گرفته جاري 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 هاي حاشیه -
 .باشد سفید زمینه داراي و رنگی عکس االمکان حتی -

 مطابقو  عکس اصل از است الزم داوطلبان و باشد نمی قبول قابل...) و شناسنامه ملی، کارت( یشناسای هاي کارت روي از عکس اسکن: 1ه تبصر
 .دنماینبه اسکن  اقدام ،فوق توضیحاتبا 

 .باشد مشخص آنان کامل صورت و حجاب با باید خواهران عکس: 2تبصره 
 .گردد می سلب وي از آزمون در شرکت حق و شده باطل داوطلب نام ثبت غیرمعتبر، عکس ارسال درصورت: 3تبصره 

 
 : نام ثبت وجه پرداخت

ـ  نـام  بـت ث  خواهـد  انجـام   13/06/1397مـورخ   سـه شـنبه  روز  یـت لغا 06/06/1397 مـورخ  شـنبه  سـه  روز از اینترنتـی  صـورت ه ب
 نشـانی  تـامین اجتمـاعی بـه    سـازمان  سـایت  بـه  بایسـت  مـی  شـرایط  واجـد  متقاضـیان .و این تاریخ به هیچ وجه قابـل تمدیـد نمـی باشـد    . تپذیرف

 ir.tamin.www ـ  )ششصـد هـزار ریـال   (ریـال   000/600 مبلـغ  پرداخـت  از پـس  و راجعـه م  صـورت  بـه  هزینـه ثبـت نـام    ه عنـوان  ب
  .دنماین اقدام نیاز مورد اطالعات ارائه و نام ثبت فرم تکمیل به نسبت شتاب ي شبکه به متصل بانکی هاي کارت با و الکترونیکی

 .نمایند نگهداري خود نزد استخدام مراحل پایان تا و نموده یادداشت را خود رهگیري کد نام ثبت پایان از پس باید آزمون در شرکت متقاضیان -
 .گردد نمی مسترد وجه  هیچ به پرداختی وجوه و شد نخواهد داده اثر ترتیب ناقص هاي نام ثبت به -
 

 :الزم ومستندات مدارك
اخذ  استخدامی هاي به میزان دو برابر مجوز کتبی آزمون در داوطلبان نمرات تعیین از پس حسب نیاز سازمان متقاضیان مدارك اینکه به توجه با

 باشد، نامی ثبت تقاضانامه در مندرج اطالعات همچنین و آگهی این در مندرج شرایط با مغایر داوطلبان مدارك که صورتی در لذا شد، خواهد بررسی و
 حذف داوطلب نهایی، پذیرش درصورت حتی و مصاحبه اولیه، نتایج اعالم آزمون، از مرحله هر در و دکر نخواهد ایجاد متقاضی براي حقی گونه هیچ

 .ندارد اعتراضی گونه هیچ حق و شد خواهد
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 : آزمون در شرکت کارت دریافت نحوه و آزمون برگزاري زمان
 نشـانی  بـه  تـامین اجتمـاعی    سـازمان  سـایت  روي بـر  پرینـت  و مشـاهده  براي 17/07/1397مورخ  سه شنبه روز از آزمون در شرکت کارت -

 ir.tamin.www محـل  و شـروع  سـاعت  .شـد  خواهـد  برگـزار  شهر تهـران  در 20/07/1397مورخ  جمعه روزعصر  در آزمون. تگرف خواهد قرار 
 .رسید خواهد داوطلبان آگاهی به کارت پرینت هنگام به و درج درآزمون شرکت کارت برروي آزمون برگزاري

 آزمون اجراي از پس داوطلبان مدارك و نبوده داوطلبان سوي از ارسالی اطالعات تایید منزله به آزمون در شرکت کارت صدور است ذکر به الزم 
 .شد خواهد بررسی

 .داده خواهد شدحسب مورد به هر یک از داوطلبان یک دفترچه سوال عمومی و یک دفترچه سوال اختصاصی  * 

 
 : ن عبارتند ازآزمو مواد

 :آزمون عمومی 
 ادبیات فارسی زبان و ـ 3  عمومیـ انگلیسی زبان  -2  مقدماتی  آمار ریاضیات و -1
 معارف اسالمی -I.I.I.I(                                     5هاي هفتگانه  مهارت(نّاوري اطالعات ف -4
 استعداد و هوش -8    اطالعات عمومی -7  شناخت تامین اجتماعی  -6

 نمـره  صـورت  ایـن  در و بـوده  معـاف  اسـالمی  معـارف  هاي سوال به پاسخگویی از ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون در مصرح دینی هاي اقلیت* 
 .شد خواهد محاسبههاي آزمون عمومی  سؤال سایر شده تراز مجموع براساس داوطلبان، این مکتسبه

 .محاسبه و اعمال خواهد شد 1نمره سواالت عمومی با ضریب  *
 :آزمون تخصصی 

  .شدخواهد  انجاماین آگهی  مفاد مندرج درعالوه برآزمون عمومی، آزمون تخصصی حسب مورد در عنوان شغلی مربوطه به شرح  -1
جزئیات مربوطه در جدول شماره  یک از عناوین شغلی و هر) دروس(گردد و مواد  می شغلی طراحی يها آزمون تخصصی بر اساس رشتهسواالت  -2

 .درج گردیده است )1(
 .محاسبه و اعمال خواهد شد 3نمره سواالت اختصاصی با ضریب  -3

 : تذکرات
 .شد خواهد طراحی منفی نمره سوم یک احتساب با و اي هچهارگزین صورت و به  بوده  داراي حدنصاب) عمومی و تخصصی(آزمون کتبی  -1
براي داوطلبانی اعمال خواهـد گردیـد    امتیازات بومی ضمناً. خواهد بود نتیجه آزمون کتبیاستخراج فهرست افراد داراي حدنصاب صرفاً بر اساس   -2

 .که حدنصاب الزم را کسب کرده باشند
 .کند نمی ایجاد استخدامی حق گونه هیچ  آزمون در الزم نمره نصاب حد کسب  -3
سـتخدامی کـه   ا مصـاحبه بل از ق را نیاز موردستندات و مدارك م مکلفنداستخدامی  هاي در صورت قرار گرفتن در فهرست دو برابرمجوز داوطلبان -4

 .نمایند رائهمتعاقباً از سوي سازمان تامین اجتماعی اعالم خواهد شد، ا
 ، آزمـون  مراحـل  از مرحلـه  هـر  در و دبر عهده داوطلب خواهد بـو  یآگه متن در شده اعالم شرایط و ضوابط دقیق رعایت عدم از ناشی مسئولیت -5

 بعـدي  مراحـل  انجـام  از اسـت،  آگهی در مندرج شرایط فاقد یا و داده واقع خالف اطالعات عمد به یا اشتباه به داوطلب شود محرز ،جذب و گزینش 
 .شود می بالاثر و لغو مزبور حکم استخدامی، حکم صدور صورت در و گردیده محروم
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 ـ عناوین شغلی، مقطع تحصیلی و مدارك تحصیلی مورد نیاز1جدول شماره 

 کد و عنوان شغلی

  مدرك تحصیلی مورد نیاز
/ جنسیت 
 تعداد

 موادآزمون لیسانس فوق لیسانس
 هر دو

 )زن/ مرد (

 کارشناس امور پیمان
 )201کد (

 حقوق
 )4001کد (

 حقوق
 )4001کد (

مدنی ـ (مجموعه سؤاالت 
تجارت ـ قانون برگزاري 

ها ـ جزاي  مناقصات و مزایده
) جرایم علیه اموال(اختصاصی 

ـ آیین دادرسی مدنی ـ قانون 
کار ـ قانون تأمین اجتماعی ـ 

 )مفاد قرارداد و پیمان
 

1 

کارشناس امور 
 )202کد ( شهرسازي

 )4002کد ( شهرسازي. 1
 )4003کد ( معماري. 2

 )کلیه گرایش ها(مهندسی عمران. 3
 )4004کد (

 )4002کد ( شهرسازي. 1
 )4003کد ( معماري. 2

 )4004کد ) (ها کلیه گرایش(مهندسی عمران . 3
 )4005کد ( مدیریت پروژه و ساخت. 4

اي بر  مقدمه( سؤاالتمجموعه 
ریزي شهري ـ طراحی  برنامه

 )شهري
1 

کارشناس برنامه و 
 بودجه

 )203کد (

 )4006کد ( حسابداري . 1
 )4007کد ( مدیریت مالی . 2

 )4006کد ( حسابداري. 1
 )4007کد ( مدیریت مالی. 2

حسابداري (مجموعه سؤاالت 
مالی ـ قانون تأمین اجتماعی ـ 

حسابداري بخش عمومی ـ 
مدیریت مالی ـ اصول تنظیم و 

 )کنترل بودجه

1 

 کارشناس معماري
 )204کد (

 معماري
 )4003کد (

 معماري
 )4003کد (

مباحث سوم، (مجموعه سؤاالت 
چهارم، پنجم، هشتم، یازدهم، 
دوازدهم، پانزدهم، هجدهم، 

ویکم  نوزدهم، بیستم و بیست
 )مقررات ملّی ساختمان

 

3 

 کارشناس عمران
 )205کد (

کد ( )کلیه گرایش ها(مهندسی عمران 
4004( 

کد ( )کلیه گرایش ها(مهندسی عمران 
4004( 

مباحث (مجموعه سؤاالت 
چهارم، پنجم، ششم، هفتم، 
هشتم، نهم، دهم، یازدهم، 

ویکم مقررات  دوازدهم و بیست
 )ملّی ساختمان

1 

کارشناس تجهیزات 
 )206کد ( پزشکی

 )4008کد ( مهندسی پزشکی 
 ي بیوالکتریکها گرایش(مهندسی پزشکی 

 ،)4010کد (بیو مکانیک ،)4009کد (
 ))4011کد (بیومتریال

زبان تخصصی (مجموعه سؤاالت 
اي بر  مهندسی پزشکی ـ مقدمه

مهندسی پزشکی ـ شرایط 
ساختمانی، تجهیزاتی و پرسنلی 

بیمارستانی ـ ابزار دقیق 
 )پزشکی

1 

 کارشناس تاسیسات
 )207کد (

گرایش تاسیسات ( مهندسی مکانیک. 1
 ،)4012کد ( حرارتی و برودتی

 ))4013کد ( تاسیسات
 )کلیه گرایش ها(مهندسی عمران  .2

 )4004کد (
 )4014کد ( قدرت -مهندسی برق .3

گرایش تاسیسات (مهندسی مکانیک. 1
 تاسیسات ،)4012کد ( حرارتی و برودتی

 ))4013کد (
کد ( )کلیه گرایش ها(مهندسی عمران . 2

4004( 
کد ( )کلیه گرایش ها(مهندسی برق. 3

4015( 

مباحث سوم، (مجموعه سؤاالت 
چهارم، پنجم، دوازدهم، 

سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم، 
شانزدهم، هفدهم، هجدهم، 

ویکم و  نوزدهم، بیست
دوم مقررات ملّی  و بیست

 )ساختمان

3 
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 کد و عنوان شغلی

  مدرك تحصیلی مورد نیاز
/ جنسیت 
 تعداد

 موادآزمون لیسانس فوق لیسانس
 هر دو

 )زن/ مرد (

 کارشناس برق
 )208کد (

 )گرایش قدرت(مهندسی برق 
 )4014کد (

 )کلیه گرایش ها(مهندسی برق 
 )4015کد (

مباحث سوم، (مجموعه سؤاالت 
سیزدهم، پانزدهم، دوازدهم، 

ویکم و  نوزدهم، بیست
دوم مقررات ملّی  و بیست

 )ساختمان

2 

 کارشناس مکانیک
 )209کد (

 )کلیه گرایش ها(مهندسی مکانیک
 )4016کد (

 )ها کلیه گرایش( مهندسی مکانیک
 )4016کد (

مباحث سوم، (مجموعه سؤاالت 
دوازدهم، چهاردهم، پانزدهم، 
شانزدهم، هفدهم، نوزدهم، 

دوم  و ویکم و بیست بیست
 )مقررات ملّی ساختمان

2 

 کارشناس کنترل پروژه
 )210کد (

 مهندسی صنایع
 )4017کد (

گرایش مدیریت ( مهندسی صنایع .1
 )4018کد ( )پروژه

مبانی (مجموعه سؤاالت 
استانداردهاي مدیریت پروژه 

)PMBOK  وPRINCE2(  ـ
بندي پروژه  ریزي و زمان برنامه

ارزیابی (ـ اقتصاد مهندسی 
 ))هاي صنعتی پروژه

2 

 کارشناس ابنیه
 )211کد (

 )کلیه گرایش ها( مهندسی عمران .1
 )4004کد (

 )4003کد ( معماري .2

 )ها کلیه گرایش( مهندسی عمران .1
 ،)4004کد (

 )4003کد ( معماري .2

مباحث سوم، (مجموعه سؤاالت 
چهارم، پنجم، ششم، هفتم، 
هشتم، نهم، دهم، یازدهم، 
دوازدهم، هجدهم، نوزدهم، 

دوم  و ویکم و بیست بیست
 )مقررات ملّی ساختمان

 

1 

کارشناس نگهداري 
 )212کد ( پیشگیرانه

 )ها کلیه گرایش( مهندسی عمران .1
 )4004کد (

 )4003کد ( معماري .2
گرایش تاسیسات (مهندسی مکانیک .3

 ،)4012کد ( برودتی و حرارتی
 ))4013کد ( تاسیسات

 )ها  کلیه گرایش(مهندسی عمران .1
 )4004کد (

 )4003کد ( معماري .2
گرایش تاسیسات (مهندسی مکانیک .3

 تاسیسات ،)4012کد ( حرارتی و برودتی
 ))4013کد (

مباحث سوم، (مجموعه سؤاالت 
چهارم، پنجم، دوازدهم، 

سیزدهم، چهاردهم، پانزدهم، 
شانزدهم، هفدهم، هجدهم، 

ویکم و  نوزدهم، بیست
دوم مقررات ملّی  و بیست

 )ساختمان
 

2 
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 نام و کد شهرستان    ،  استان  کد و نام -2شماره   جدول

 کد و نام استان  وکد شهرستان  نام
، )1025(، خداآفرین )1016(  ، چاراویماق)1014(، جلفا )1012(، تبریز )1010(  ، بناب)1009(آباد  ، بستان)1006(، اهر )1005(، اسکو )1001(آذرشهر 

، )1038(، ورزقان )1036(  ، میانه)1032(، ملکان )1029(، مرند )1028(، مراغه )1026(، کلیبر )1023(شیر  ، عجب)1021(، شبستر )1017(  سراب
 ).1041(و هشترود ) 1040(  هریس

 10  شرقی آذربایجان

، )1123(، خوي )1119(، چایپاره )1117(، چالدران )1115(، تکاب )1113(، پیرانشهر )1111(، پلدشت )1109(، بوکان )1106(  اشنویه، )1104(  ارومیه
 11  غربی آذربایجان ).1140(  و نقده) 1138(  ، میاندوآب)1135(، مهاباد )1133(، ماکو )1131(، شوط )1129(دژ  ، شاهین)1127(  ، سلماس)1124(  سردشت

  ، نمین)1219(شهر  ، مشگین)1215(  ، گرمی)1213(، کوثر )1201(، سرعین )1211(  ، خلخال)1208(آباد  ، پارس)1205(سوار  ، بیله)1202(  اردبیل
 12  اردبیل ).1225(و نیر ) 1222(

، )1316(، چادگان )1314(  وکرون ، تیران)1325(  ، بویین میاندشت)1312(  ، برخوار)1310(، اصفهان )1304(، اردستان )1302(  وبیدگل آران
، فریدن )1324(، شهرضا )1322(شهرومیمه  ، شاهین)1320(   ، سمیرم)1321(، دهاقان )1340(، خوروبیابانک )1318(، خوانسار )1317(شهر  خمینی

) 1342(آباد  ، نجف)1341(، نائین )1338(، مبارکه )1336(  ، لنجان)1334(، گلپایگان )1332(  ، کاشان)1329(  ، فالورجان)1327(، فریدونشهر )1326(
 ).1345(و نطنز 

 13  اصفهان

 40 الـبرز ).4010(و نظرآباد ) 4008(، کرج )4012(  ، فردیس)4005(، طالقان )4003(، ساوجبالغ )4007(اشتهارد 
) 1419(، ملکشاهی )1415(  ، چرداول)1414(، سیروان )1412(  دهلران ،)1410(شهر  ، دره)1408(  ، بدره)1407(، ایوان )1405(  ، ایالم)1403(آبدانان 
 14  ایالم ).1418(  و مهران

 15 بوشهر ).1522(  و گناوه) 1520(  ، کنگان)1519(  ، عسلویه)1518(، دیلم )1516(، دیر )1514(، دشتی )1511(  ، دشتستان)1506(، جم )1504(  ، تنگستان)1502(بوشهر 
  ، ري)1612(کریم  ، رباط)1609(، دماوند )1607(، تهران )1633(، پیشوا )1616(  ، پردیس)1604(، پاکدشت )1610(، بهارستان )1602(اسالمشهر 

 16  تهران ).1636(  و ورامین) 1625(، مالرد )1635(  ، قرچک)1623(، قدس )1627(، فیروزکوه )1624(، شهریار )1620(  ، شمیرانات)1615(

و   چهارمحال ).1717(  و لردگان) 1713(، کیار )1712(، کوهرنگ )1710(  ، فارسان)1709(، شهرکرد )1707(  ، سامان)1706(  ، بن)1705(  ، بروجن)1701(  اردل
 17  بختیاري 

  ، فردوس)1825(طبس ، )1808(، سربیشه )1807(، سرایان )1813(، زیرکوه )1805(، درمیان )1801(، خوسف )1802(، بیرجند )1810(بشرویه 
 18 جنوبی  خراسان ).1818(  و نهبندان) 1815(، قائنات )1811(

، جوین )1923(، جغتاي )1922(  حیدریه ، تربت)1916(جام  ، تربت)1909(، تایباد )1906(، بینالود )1905(، بردسکن )1901(، بجستان )1908(باخرز 
، )1920(، زاوه )1940(، رشتخوار )1937(، درگز )1942(، داورزن )1941(، خوشاب )1934(  ، خواف)1930(آباد  ، خلیل)1928(، چناران )1926(

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

 19 رضوي  خراسان

 20 شمالی  خراسان ).2016(وسملقان  و مانه) 2017(، گرمه )2013(، فاروج )2011(  ، شیروان)2003(  ، رازوجرگالن)2008(، جاجرم )2005(، بجنورد )2002(اسفراین 
، )2110(، باوي )2117(ملک  باغ، )2115(، ایذه )2112(، اهواز )2109(، اندیمشک )2107(، اندیکا )2104(، امیدیه )2121(، آغاجاري )2102(آبادان 

، )2134(، رامهرمز )2132(، رامشیر )2131(آزادگان  ، دشت)2129(، دزفول )2125(، خرمشهر )2111(  ، حمیدیه)2124(، بهبهان )2120(بندرماهشهر 
، هندیجان )2148(، هفتگل )2146(  ، مسجدسلیمان)2144(، اللی )2142(، گتوند )2166(، کارون )2140(، شوشتر )2138(  ، شوش)2135(شادگان 

 ).2151(و هویزه ) 2150(
 21  خوزستان

 22  زنجان ).2216(  نشان و ماه) 2214(، طارم )2201(، سلطانیه )2212(  ، زنجان)2209(، خرمدره )2208(  ، خدابنده)2204(، ایجرود )2202(ابهر 
 23  سمنان ).2308(و میامی ) 2313(، مهدي شهر )2311(، گرمسار )2307(شاهرود ، )2304(، سمنان )2303(، سرخه )2302(  ، دامغان)2309(آرادان 

، )2429(، سرباز )2425(، سراوان )2422(، زهک )2418(  ، زاهدان)2414(  ، زابل)2411(، دلگان )2408(  ، خاش)2406(، چابهار )2403(ایرانشهر 
، )2446(، نیمروز )2440(شهر  ، نیک)2419(، میرجاوه )2416(، مهرستان )2433(، کنارك )2438(، قصرقند )2437(، فنوج )2430(سیب سوران 

 ).2435(و هیرمند ) 2448(هامون 
و   سیستان

 24  بلوچستان

بید  ، خرم)2581(، خرامه )2515(، جهرم )2510(، پاسارگاد )2509(، بوانات )2507(، اقلید )2504(، استهبان )2502(  ، ارسنجان)2501(آباده 
، )2538(، فراشبند )2536(، شیراز )2531(، سروستان )2528(  ، سپیدان)2526(دشت  ، زرین)2524(، رستم )2522(  ، داراب)2519(، خنج )2516(

، مرودشت )2561(، المرد )2558(، الرستان )2557(، گراش )2535(، کوار )2551(، کازرون )2546(، قیروکارزین )2543(، فیروزآباد )2541(فسا 
 ).2576(ریز  و نی) 2571(، مهر )2568(  ، ممسنی)2565(

 25  فارس

 26  قزوین ).2619(  و قزوین) 2614(  ، تاکستان)2610(زهرا   ، بوئین)2604(، البرز )2606(، آوج )2602(آبیک 
 27  قم ).2704(  قم

و ) 2823(، کامیاران )2822(  ، قروه)2819(  ، سنندج)2817(، سقز )2814(، سروآباد )2812(  ، دیواندره)2809(، دهگالن )2807(، بیجار )2802(بانه 
 28  کردستان ).2827(  مریوان

، )2918(، رفسنجان )2914(، راور )2902(، رابر )2912(، جیرفت )2908(، بم )2905(، بردسیر )2903(  ، بافت)2915(، انار )2901(ارزوئیه 
گنج  ، قلعه)2907(، فهرج )2943(، فاریاب )2932(، عنبرآباد )2929(، شهربابک )2927(  ، سیرجان)2924(زرند ، )2923(، ریگان )2921(رودبارجنوب 

 ).2909(و نرماشیر ) 2946(، منوجان )2944(  ، کهنوج)2942(، کوهبنان )2940(  ، کرمان)2934(
 29  کرمان

، )3016(، سنقر )3014(ذهاب   ، سرپل)3013(، روانسر )3011(، داالهو )3009(جوانرود ، )3007(، ثالث باباجانی )3004(  ، پاوه)3002(  آبادغرب اسالم
 30  کرمانشاه ).3029(  و هرسین) 3027(  ، گیالنغرب)3025(، کنگاور )3024(، کرمانشاه )3020(  ، قصرشیرین)3018(صحنه 

و   کهگیلویه ).3113(  و لنده) 3116(  ، گچساران)3114(  ، کهگیلویه)3108(، دنا )3110(، چرام )3105(، بهمئی )3103(، بویراحمد )3115(باشت 
 31 بویراحمد

، گالیکش )3215(  ، کالله)3213(، کردکوي )3212(آباد  ، علی)3210(، رامیان )3208(  ، ترکمن)3205(، بندرگز )3203(قال  ، آق)3202(آزادشهر 
 32  گلستان ).3223(  و مینودشت) 3221(، مراوه تپه )3219(  گنبدکاووس، )3207(، گمیشان )3217(  ، گرگان)3222(

، )3323(، رودسر )3319(، رودبار )3315(، رضوانشهر )3313(، رشت )3307(، بندرانزلی )3306(، املش )3304(  اشرفیه ، آستانه)3302(آستارا 
 33  گیالن ).3343(  و ماسال) 3341(، لنگرود )3338(  ، الهیجان)3336(  فومن، )3334(  ، طوالش)3329(سرا  ، صومعه)3327(  ، شفت)3325(سیاهکل 

، )3424(، رومشکان )3418(، دوره )3417(، دورود )3415(  ، دلفان)3413(آباد  ، خرم)3408(، پلدختر )3407(، بروجرد )3405(، الیگودرز )3402(ازنا 
 34  لرستان ).3427(و کوهدشت ) 3422(  سلسله

، )3527(، ساري )3523(، رامسر )3522(  ، چالوس)3520(، جویبار )3517(، تنکابن )3513(، بهشهر )3512(، بابلسر )3509(، بابل )3503(آمل 
، گلوگاه )3521(  ، کالردشت)3534(شهر  ، قائم)3532(، فریدونکنار )3516(آباد  ، عباس)3533(  ، سیمرغ)3529(شمالی   ، سوادکوه)3530(  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(  ، خمین)3605(  ، تفرش)3603(، آشتیان )3602(  اراك
 36  مرکزي ).3620(محالت و ) 3618(، کمیجان )3604(فراهان 

، )3720(آباد  ، حاجی)3717(  ، جاسک)3714(، پارسیان )3712(، بندرلنگه )3709(، بندرعباس )3715(، بشاگرد )3705(، بستک )3702(ابوموسی 
 37  هرمزگان ).3734(و میناب ) 3730(  ، قشم)3728(، سیریک )3726(  ، رودان)3722(خمیر 

 38  همدان ).3823(  و همدان) 3820(، نهاوند )3816(، مالیر )3812(  ، کبودرآهنگ)3822(، فامنین )3809(  ، رزن)3806(، تویسرکان )3804(، بهار )3801(اسدآباد 
 39 یزد ).3920( و یزد) 3918(، میبد )3917(، مهریز )3913(، صدوق )3910(، خاتم )3908(  ، تفت)3906(، بهاباد )3907(، بافق )3905(، اردکان )3902(ابرکوه 

نام درج  را در بندهاي مربوط در تقاضانامه ثبت 9999باشد کد  تولد، صدور شناسنامه، اخذ مدرك و یا اقامت آنان خارج از کشور می: داوطلبانی که محل
 41 خارج از کشور .نمایند

 


