
 

0 

  

  

  

   



 

١ 

  صفحه   شماره    مطالب  فهرست

  ٢  ....................................................................................................................................................................................مقدمه 
  ٢  ....................................................................................................................................  استخدام  ي عموم  طيبخش اول : شرا

  ٤  ..............................................................................................................................................  ياختصاص ط يدوم : شرا بخش
  ٥  ............................................................................................................  ي قانون هاي، امتيازات و سهميهسوم : الزامات بخش

  ٥  ............................................................................................................................................................  درصد  ٢٥سهميه   ثارگرانيا -١  
  ٥  ................................................................................................................................................................  درصد  ٥ايثارگران سهميه  -٢  
  ٦  ......................................................................................................................................................................................  ي داوطلب بوم -٣  
  ٧  ...............................................................................................................................................  ت يجمع  ياز خانواده و جوان تيحما -٤  

  ٨  ....................................................................................................................................................  : مواد آزمون  چهارم بخش
  ٨  ..................................................................................................................................................................................  ي ) آزمون عمومالف  
  ٨  ...............................................................................................................................................................................  ي ) آزمون اختصاص ب  

  ٩  ................................................................................................................................................  م : مراحل ثبت نامپنج بخش
  ٩  ......................................................................................................................................................................  آزمون  طي) مطالعه شراالف  
  ٩  .....................................................................................................................................................  اسكن شده از مدارك ليفا  هي) ته ب  
  ٩  .......................................................................................................................................................................................  ) پرداخت وجهج  
  ١٠  ........................................................................................................................................................................  نام ثبت نديفرآ) شروع  د  
  ١١  ...............................................................................................................................................................................  اطالعات  شيراي) وه  
  ١١  ..................................................................................................  كارت شركت در آزمون افتيآزمون و نحوه در ي) زمان برگزارو  

  ١٢  ...........................................................................................................................  جهيم : مراحل و نحوه اعالم نتشش بخش
  ١٢  ....................................................................................................................................  ي حدنصاب علم  ي داوطلبان دارا نيي) تعالف  
  ١٢  ........................................ي دارندگان حدنصاب علم  نيمدارك از ب يجهت بررس تيبرابر ظرف  ٣حداكثر  ستي ل ي ) معرف ب  
  ١٢  ................................  ي دارندگان حدنصاب آزمون علم نيجهت انجام مصاحبه از ب تيبرابر ظرف  ٣حداكثر  ستي) اعالم ل ج  
  ١٢  ............................................................................................................................  ) تيبرابر ظرف  ك ي (انتخاب  نش يبه گز ي ) معرف د  

  ١٣  ..................................................................................................................................................  تم : تذكرات مهم فه  بخش
  ١٤  ...................................................................................................................................  احراز مشاغل طي م : شراشته بخش
  ١٥  .......................................................................................................................................  يهم : مواد آزمون تخصصن بخش

  ١٦  .....................................................................................................................................  هامحل: فهرست شغل دهم بخش 
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  تعاليبسمه

 مقدمه 

تابعه، افراد    یخود در مراکز درمان  ازی مورد ن  یانسان  یروی از ن  یبخش   نیبه منظور تأم  یاجتماع   نیسازمان تام

طر   طیواجد شرا از  کتب  یبرگزار   قیرا  ط  ،یآزمون  و  گز   یمصاحبه  پ ه  ب  نشیمراحل  استخدام  (در   یمانیصورت 

  .دینما  یم یوت به همکار دع  )یمشاغل کارشناس

  

   عمومی شرایط : اول بخش

  ران؛ یا یاسالم  یجمهور  تیداشتن تابع –الف

  ؛ یمصرح درقانون اساس  انیاز اد یکی ای اسالم  نیمب ن یو د  رانیا یاسالم یاعتقاد به نظام جمهور  –ب

  ران؛ یا یاسالم  یجمهور  یالتزام به قانون اساس  –پ

مربوطه   یلیدر مقطع تحص طرح انیپا یو گواه لیموقت فراغت از تحص نامهیدارا بودن دانشنامه/گواه –ت

  شغل مورد نظر؛  یهاتیو مسئول فیانجام وظا  یبرا

  ان؛ آقای ی دائم برا یقانون تیمعاف ای (دوره ضرورت)  فهیخدمت نظام وظ  انی دارابودن کارت پا –ث

  شوند؛ یکه استخدام م ی انجام کار  یبرا ییو توانا یو روان یداشتن سالمت جسم  –ج

  و مواد مخدر؛  اتیبه دخان اد یعدم اعت –چ

  مؤثر؛  ییجزا تینداشتن سابقه محکوم  –ح

باز   ،یاخراج، بازنشستگ  یبه مجازاتها  تیاستخدام همچون عدم محکوم  تیعدم وجود هرگونه ممنوع   –خ

  صالح؛ یذ   یقانون  ایو  ییتوسط آراء مراجع قضا  یخدمت و انفصال دائم از خدمات دولت دیخر 

ثبت  –د زمان  نباداوطلبان استخدام در  کارکنان رسم  دینام  پ  یش یآزما  ، یجزء    نیچنسازمان و هم   یمانیو 

  باشند؛ ییاجرا  یهادستگاه ر یبازنشسته سازمان و سا ایخدمت و  دیبازخر  ی روهاین

تعهد خدمت به دولت، شرکت  نی عدم اشتغال و همچن  –ذ  به    یهاو سازمان  یدولت   ی هانداشتن  وابسته 

ر در سازمان  به هنگام انعقاد قرارداد و شروع بکا  ،که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است   یدولت و موسسات

  باشد؛ ی م یالزام

ن و مقررات مربوطه توسط یبر اساس قوان  ییشده نها رفتهی پذ  یا عدم قبول استعفایت قبول  ی: مسئول۱  تبصره

شده آزمون رفتهی، به عهده داوطلب پذینیارگز کم  کا صدور حیو    یمانی، در زمان انعقاد قرارداد پییدستگاه اجرا

  باشد.ی م

چنانچه حسب استعالمات   هذای. علباشدیم  یافراد بدوا براساس خوداظهار   طیشرا  صی: نحوه تشخ ۲  تبصره

  ز ی انجام شده خالف آن اثبات شود، افراد موصوف در هر مرحله از مراحل استخدام که باشند حذف و افراد حا

  خواهند شد. ن یگز یجا یبعد ط یشرا

 ،یکارشناس  یلیتحص  کدارندگان مدار   ی) برا۳۰سال (  یثر س کحداو  ) سال تمام  ۲۰(  ستیدارا بودن حداقل ب  –ر

  .ارشد یکارشناس یلیتحص کدارندگان مدار  ی) سال برا۳۵و پنج ( یثر سکحدا

 ت ی جمع  یاز خانواده و جوان  ت یو قانون حما  ۱۳۷۱مستفاد از قانون اصالح حداکثر سن مصوب    :  ۳  تبصره

ثر  ک، به حدابط قبل از مرحله مصاحبهر یو مستندات الزم از مراجع ذ کل به شرط ارائه مدار ی، موارد ذ ۱۴۰۰مصوب 

  سن مقرر اضافه خواهد شد:

  یک ) درصد و باالتر و فرزندان آزادگان ۲۵و پنج (   ستیجانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان ب  -

  باشند. یثر سن معاف مکسال اسارت و باالتر، از شرط حدا

  زان پنج سال؛ ید به میپدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شه -



 

٣ 

ن مدت زمان  یزان حضور در جبهه و همچنیاند به مها به طور داوطلبانه خدمت نمودهه در جبههک  یداوطلبان  -

  ها؛ ت در جبههیوطلب در اثر مجروحرزمندگان دا کیا استراحت پزشیشدن و  یبستر 

  زان مدت خدمت دوره ضرورت؛ یم -

ها و ک، بانیدولت  یهاتکها و موسسات و شر وقت در وزارتخانهو تمام  یررسمیه به صورت غک  یداوطلبان  -

آنها، شر   یهاتکشر  و موسسات و شر ی، شهردار یدولت  یها مهیب  یهاتکتحت پوشش  ه ک  یدولت  یهاتکها 

از بودجه و    یه به نحوک   هو مصادره شد  یمل  یهاتکر نام است، موسسات و شر کقانون بر آنها مستلزم ذ شمول  

به   ۲۲/۱۱/۱۳۵۷خ  یتحت پوشش آنها از تار   یتهاکو شر   یانقالب اسالم  ینند، نهادهاکی دولت استفاده م  کمک

  ها؛ آن یررسمیزان مدت خدمت غیاند به مخدمت اشتغال داشته

)  ۵ثر تا سقف پنج (ک) سال و حدا ۱(  یک   زانیز داشتن هر فرزند به میو ن) سال  ۱(  یک  زانیبه متاهل    یبه ازا  -

  ) ت یجمع یاز خانواده و جوان تی سال؛ (موضوع قانون حما 

  فه ی ان خدمت نظام وظ ی پا و    ت دائمی معاف ،  ل ی فراغت از تحص   ی گواه خ  یمحاسبه تار   ی براعمل    کمال:  ۵  تبصره

  خواهد بود. نام ن روز ثبت ی اول افراد،  سن یو برا نامن روز ثبت ی آخر 

 

   



 

٤ 

  بخش دوم : شرایط اختصاصی

احراز مشاغل سازمان حسب   ط یمندرج در شرا  یلیتحص  یهابراساس رشته  از، یمورد ن  یلیتحص  یهارشته  -۱

که    یموسسات آموزش عال  یلیخواهد بود. مدارک تحص  یو منابع انسان   تیر یمعاونت توسعه مد  دیمورد با تائ

تائ تحق  دیمورد  علوم،  فناور   قاتیوزارت  پ  یو  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت  عمل    باشدی م  کیزشو  مالک 

  خواهد بود. 

رسته    الن یالتحصاز آن در مورد فارغ  تیمعاف  ای) و ی(طرح موظف اجبار   یانجام خدمات قانون  یارائه گواه  -۲

 ی الزام  یاخذ مدارک قبل از انجام مصاحبه استخدام  یبازه زمان نیروز اول  ن یو پزشکان تا آخر   یو درمان  یبهداشت

کان لم   یدر آزمون کتب  یمتقاض  یمذکور در زمان مقرر، قبول  یاست در صورت عدم ارائه گواه  یهی. بدباشدی م

  خواهد شد.  یتلق کنی

منتشره خواهد   یمندرج در آگه  یلیتحص  یهاصرفا بر اساس مقاطع و رشته  انیمتقاض  یلیمدرک تحص  -۳

  بود.

مقطع باالتر افراد ندارد و ارائه هرگونه مدرک   یلیبه اعمال مدرک تحص  یتعهد  چگونهی: سازمان ه۱  تبصره

حراز  ا  طی شغل مورد تقاضا پس از استخدام در سازمان (مدارک منطبق با شرا  یلیباالتر از مقطع تحص  یلیتحص

ازا  یمورد تقاضا  یسال خدمت در عنوان شغل  ۳حداقل    یمشاغل سازمان) پس از ط هر    یآزمون مربوطه به 

  خواهد بود. ر یپذامکان یلیمقطع تحص

  .ردی گ یمعتبر مالک عمل قرار نم یلیبه عنوان مدرک تحص ی : ارائه مدارک معادل و افتخار ۲ تبصره

  . باشندیآزمون م  یسال در شهر مورد تقاضا  ۵ زانیآزمون متعهد خدمت به م شدگان رفتهیپذ -۴

صورت  -۵ در  صرفا  ا  یم  یداوطلبان  در  نما  نیتوانند  نام  ثبت  تحص  ندیآزمون  مقطع  عنوان  رشته    ،یلیکه 

احراز مشاغل ذکر شده    ط یآنان به طور کامل و به صورت مشخص در شرا  یلی ش رشته تحصیگرا  ا یو    یلیتحص

درج    یدر آگه   ناً یع   هاآن    یلیرشته تحص  -شیگرا   ایو    یلی رشته تحص  ،یلیکه مقطع تحص  یذا داوطلبانباشد ل

مشخص گردد که    یر یجذب و بکارگ   ندیاست در هر مرحله از فرا   یهی. بدندینما  ینشده باشد از ثبت نام خوددار 

  ی منطبق نباشد و دارا  یذکر شده در آگه  ط یآن ها با شرا  یل یتحص   شیگرا  ایو    یلیرشته تحص  ،یلیمقطع تحص

  چگونهی استخدام حذف شده و داوطلب حق ه  ندیفرا  ر ی از سا  اشدآمده ب  یاز آنچه در آگه  شیب  شوندیپ  ا یپسوند و  

  نخواهد داشت. یاعتراض

و  مالک عمل بوده  شیبدون گرا یلی ذکر شده باشد صرفا رشته تحص شیبدون گرا یلی اگر رشته تحص:  توجه

ذکر    یهاشی با گرا  یلیمشخص ذکر شده باشد فقط آن رشته تحص  ی هاشیبا گرا  یلی رشته تحص  که  یدر صورت

ه ب  یاعالم شده دقت کاف طیانام با توجه به شر اند در زمان ثبت . لذا داوطلبان موظف شده مالک عمل خواهد بود

دسته    آن   یلی. ضمنا مدارک تحصندینما یخوددار   ستند،ی ن  ط یکه واجد شرا  ییهانام در شغل عمل آورده و از ثبت

  ،یکاربرد-یارشد، علم  یفناور   یمهندس  ،یفناور   یمهندس  ،یا حرفه  یکارشناسعبارات    یآزمون که دارا   انیاز متقاض

مورد قبول    یمندرج در آگه  یلیتحص  یهابه عنوان رشته  زی باشند نیم  ی احرفه  یو کارشناس  یتکنولوژ   یمهندس

  باشد.  یم

و فرزندان آنان که عالوه بر    ی، آزادگان از کار افتاده کل  یفرزندان شاهد، جانبازان از کار افتاده کل  -۳  تبصره

با ارائه مدرک   توانندیشوند، م  رفتهی الزم در آزمون پذ  ازاتیو امت  یبا کسب حد نصاب قبول  یاستخدام  هیسهم

  مند گردند. سن بهره ر حداکث تیاز شرط معاف ثارگران یو امور ا  دی شه  ادیبن یمربوطه از سو

و مصاحبه پس از    یکتب  یدر آزمون استخدام  یداوطلبان در صورت قبول  رپرچمیخدمت ز   یپزشک  تیمعاف  -۶

  رشیمورد تقاضا قابل پذ  یانجام امور مربوط در عنوان شغل  یبر توانائ  یواحد طب کار استان مربوطه مبن  دتأ

  خواهد بود. 

منتشره خواهد   یمندرج در آگه  یلیتحص  یها صرفا بر اساس مقاطع و رشته  انیمتقاض   یلیمدرک تحص  -۷

    بود.



 

٥ 

  قانونی های و سهمیهزات امتیا ،بخش سوم : الزامات

  ) درصد ۲۵ست و پنج (یه بیثارگران سهمیا -۱

موارد زیر    ثارگران شاملیبه ا  یخدمات رسان   ) قانون جامع۲۱ماده () درصد  ۲۵ست و پنج (ی ه بی ثارگران سهمیا

  :باشند می 

  جانبازان؛  -

  آزادگان؛  -

  همسر و فرزندان شهدا؛  -

  ست و پنج درصد و باالتر؛یهمسر و فرزندان جانبازان ب -

  سال اسارت؛  یک ی سال و باال یک  یهمسر و فرزندان آزادگان دارا -

  د؛یپدر، مادر، خواهر و برادر شه -

  

به    یاستخدام  ه ی) سهم٪۲۵و پنج درصد (  ستیب  ثارگران، یبه ا  ی) قانون جامع خدمات رسان۲۱ماده (   حسب

  اختصاص دارد. این بخش نیمشمول

 ند یآنان در فرآ   یشغل  تیبهره مند شوند که وضع  ٪۲۵  یاستخدام   ه یمجازند از سهم  یثارگرانیمهم: صرفا ا  نکته

  ثبت شده باشد. »کاریب« ایسجا  ستم یدر س یآزمون استخدام یثبت نام و برگزار 

بالعکس   ا یو    ثارگرانیا  ر ی سا  ی استخدام  هی از سهم  یمندمجاز به بهره  ثارگران یا   ٪۲۵  ه یسهم  نی: مشمول۱  تبصره

 یاستخدام  هیسهم  کیدر صورت مشمول بودن، صرفا از    ستی با  یاز داوطلبان م  کیهر    گر یباشند. به عبارت دینم

نما استفاده  بددیمشخص شده  ا   یهی.  در  از    ثارگران،یا  ٪۲۵  ه یسهم  نی صورت مشمول  نیاست  استفاده  جهت 

  .  ندیمارا انتخاب ن  ه یسهم ن یمشاغل مشخص شده جهت ا دیخود صرفا با  یاختصاص  هیسهم

حصول   ی شود برا یم ه یتوص  ثارگرانیدرصد ا ۲۵ یاستخدام هی مشمول سهم کاریب  ثارگرانیا ه ی: به کل۲ تبصره

  ت یقبل از ثبت نام با مراجعه به سا  ٪۲۵حداقل    یاستخدام هی خود از سهم  یامکان بهره مند  یاز چگونگ  نانیاطم

 ی شغل  تینسبت به مشخص شدن وضع  نده،محل پرو  ثارگرانیو امور ا   دیشه  ادیبه بن  از یدر صورت ن  ایو    ثاریا

  .  ندیخود و در صورت لزوم اصالح آن اقدام نما

و محل خدمت مورد    یعنوان شغل  ثارگرانیو امورا   دیشه  ادیعمل آمده با بنه  ب  ی: باتوجه به هماهنگ۳  تبصره

مشمول    ثارگریو داوطلبان ا  دهیگرد  کیداوطلبان تفک  ریسا   هی از سهم  ثارگران یا   ٪۲۵ هیسهم  ن یتقاضا جهت مشمول

  . ندیرا انتخاب نما  ه یسهم نی ا  یمشاغل مشخص شده برا دیمذکور صرفا با  هیاعمال سهم یبرا ه،یسهم نیا

  

  

  درصد) ۵ه پنج (یثارگران سهمیا -۲

  :باشند موارد زیر می ثارگران شاملیبه ا ی) قانون جامع خدمات رسان۲۱) درصد ماده (۵(ه پنجیثارگران سهمیا

  ها؛ رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه -

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

  ست و پنج درصد؛یب  ر یفرزندان جانبازان ز  -

  سال اسارت؛  یکمتر از  کفرزندان آزادگان   -

  ها عبارتند از:د مدت حضور داوطلبانه در جبههمراجع تأ: ر کتذ

  مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود؛  یروها ین  یهااز رده  یکهر  یانسان یروی. معاونت ن۱

ن۲ انقالب اسالمج مستضعفان سپاه  یسازمان بس   ی انسان  ی روی. معاونت  و یج ی در مورد بس   یپاسداران  ان 

  دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل؛  نیمستخدم اعم از یمردم ی روهاین

  در مورد جهادگران؛  یشاورز کوزارت جهاد   ی. معاونت توسعه و منابع انسان۳
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  ن یبه مشمول  یاستخدام  هی) سهم٪ ۵درصد (  پنج  ثارگران، ی به ا  ی) قانون جامع خدمات رسان۲۱ماده (   حسب

  اختصاص دارد. این بخش 

  نینام و شرکت در آزمون، حسب باالتر درصد در صورت ثبت  ۵  هی مشمول سهم  یروها ین  ی ر یبکارگ :    ۱  تبصره

  ریامکان پذ  نشیگز   یعموم  طیو انجام مصاحبه و احراز شرا  هیسهم  نیمربوط به ا   یهادر شغل محل   ینمرات فضل

از سهم  ثارگران،یا  ٪۵  هیسهم  نیاست مشمول  یهیخواهد بود. بد استفاده  با  یاختصاص   هیجهت    د یخود صرفا 

  .ندیرا انتخاب نما  هیسهم نیمشاغل مشخص شده جهت ا

  

  جامع خدمات رسانی به ایثارگران قانون   نیمربوط به مشمولنکات 

به    ی) قانون جامع خدمات رسان۲۱موضوع ماده (  یاستخدام  هی استفاده از سهم  یمتقاض  ثارگران ی: ا   ۱نکته  

  توانند استفاده کنند. یمشخص شده بر اساس ضوابط مربوطه م  یهاهیاز سهم یکیصرفا از  ثارگران یا

ب   ۲نکته   فرزندان جانبازان  فرزندان شهدا،  آزادگان،  (  ستی: جانبازان،  پنج  فرزندان  ۲۵و  و  باالتر  و  ) درصد 

 ی در آزمون (کتب  تیثر سن معاف بوده و در صورت ثبت نام و موفقکسال اسارت و باالتر، از شرط حدا  یک آزادگان  

بند صرفا    ن یمندرج در ا   یهاتیمعاف  تاس یهیاستخدام خواهند شد. بد  ی صیتخص  هی سهم  زانیو مصاحبه) به م

  باشد.یمدفترچه  نیمندرج در ا ی هاهیتعداد سهم زان یبه م

 ط ی احراز شرا  نیو همچن  ی) حسب موارد مندرج در آگهی لی(مقطع و رشته تحص  یعلم   ط یشرا  تی: رعا   ۳نکته  

  باشد. یم یالزام  ثارگرانیا  ه یاز محل سهم روی ن یر یقبل از بکارگ  نشیگز  یعموم

به    یقانون جامع خدمات رسان  ۲۱مشموالن ماده   یو مصاحبه آزمون برا   ی: کسب حد نصاب نمره کتب  ۴نکته  

ماده در شغل محل   ن یموضوع ا  ثارگرانیکه ا  یاست در صورت  یهیباشد. بدینم  ی) الزامه ی(تا سقف سهم  ثارگران یا

  است. یو مصاحبه) الزام یکسب حد نصاب نمره آزمون(کتب ندیآزاد شرکت نما ه یسهم یها

  .باشدیم یالزام ثارگران یا  هیاز محل سهم   روین یر یقبل از بکارگ  نشیگز  یعموم ط ی: احراز شرا ۵نکته 

مشخص شده، امکان   هی مدارک و مصاحبه در سهم  یبررس  یداوطلبان برا  یو معرف  یپس از آزمون کتب :    ۶نکته  

  شده داوطلبان وجود نخواهد داشت. یمعرف ه یسهم ر تغ

  

  یداوطلب بوم -۳

کشور، داوطلب   یو استخدام  یسازمان ادار   ۱۰/۰۵/۱۴۰۰مورخ    ۲۴۵۱۰) بخشنامه شماره  ۲۴به ماده (  تیعنا  با

  ه کگردد  یاطالق م  یها)؛ به داوطلبمراکز استان  یهاشهرستان تهران و شهرستان  ی(به استثنا  یشهرستان  یبوم

 ی داوطلب بوم  باشد. نمره مکتسبه  اضادر همان شهرستان محل تق  »ونتکن با سابقه ده سال سکسا«ا  ی  »متولد«

  . ردیگ ی) محاسبه و مالک عمل قرار م۴/۱و چهاردهم ( کی بیبا ضر   یدر آزمون کتب یشهرستان

  گردد: یل احراز م یط ذی ق شرایبودن افراد از طر  یبوم: تذکر 

  باشد. یکی. شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا  ۱

ا ابهام در خصوص یمختلف، در صورت اختالف نظر  یدر سالها یشور کمات یرات تقس : با توجه به تغتبصره

  ل ثبت احوال استان مربوطه خواهد بود.کعمل نظر اداره  کشهرستان محل تولد، مال

ونت با ارائه  کن بودن و حداقل ده سال سکد ساموجب تاه  ونت بکق سیاز طر   یت بوم ی. استفاده از اولو۲

محل پ  یاستشهاد  فرم  اساس  نی (بر  مهر  به  ممهور  دفترچه)  در    ی النتر کا  ی(پاسگاه    یانتظام  یروی وست  محل) 

  شهرستان مورد تقاضا خواهد بود.

رستان در شهرستان محل مورد ی ا دبی  یی، راهنما ییابتدا  یلیل در مقاطع تحصیتحص  ی: داشتن گواهتبصره

تا اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه متقاضا با  تمام  ید  از سابقه ده سال    یا قسمتیتواند به عنوان 

 ک فرد در شهرستان محل مورد تقاضا مال  ین بودن فعلکد سابر تا   یمبن  یونت به شرط ارائه استشهاد محلکس

  رد. ی محاسبه قرار گ 
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  باشد.یآزمون م ی نام بران روز ثبتیدر اول یشور کمات یبودن، تقس  ین بومتع یشهرستان برا  ی. مبنا۳

  

  تیجمع یت از خانواده و جوانیحما -۴

)  ۵ثر تا سقف پنج (ک) سال و حدا۱(  یک  زانیز داشتن هر فرزند به میو ن) سال  ۱(  یک  زانیبه متاهل    یبه ازا  -۱

  مندرج در دفترچه آزمون اضافه خواهد شد.  یسقف محدوده سن سال 

تسبه  کاز می) درصد به امت۱۰ثر تا ده (ک) درصد، مجموعًا حدا ۲ز هر فرزند دو (یو ن  ) درصد۲دو (تاهل    ی به ازا  -۲

  شود.یداوطلب اضافه م یتبکمون آز

،  یا فرزند و یشهرستان محل زادگاه داوطلب    یه نرخ بارور کر، مشروط به آن است  کالذازات فوقی: امتتبصره

  باشد.یآزمون م یشور در زمان برگزار کوزارت  ین اعالم رسمی، آخر ی ن نرخ بارور تع  ینباشد. مبنا  ۲٫۵ یباال
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  آزمون  مواد : هارمچ بخش

  الف) آزمون عمومی 

  ی فارس اتیزبان و ادب -۱

   یمعارف اسالم -۲

    یعموم یس ی زبان انگل -۳

  عداد تحصیلیهوش و است ، یدانش اجتماع  ،یاطالعات عموم -۴

   )Word ،PowerPoint ،Excel ،Internet یهااطالعات(مهارت  یفناور  -۵

  یاجتماع نیشناخت تام -۶

  معارف   هایسوال   به  پاسخگویی  از  ایران  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  در  مصرح  دینی  هایاقلیت  :   تبصره 

  عمومی  آزمون  هایسوال   سایر   شده  تراز  مجموع  اساس  بر   داوطلبان،  این  مکتسبه  نمره  و  بوده  معاف  اسالمی

  شد. خواهد محاسبه

  . شودمیروفایل داوطلبان بارگذاری پدر  »شناخت تامین اجتماعی«مبحث وه مربوط به زج :  نکته مهم 

  

  

  ب) آزمون اختصاصی 
جدول  در  مندرج  مربوطه به شرح مفاد    یحسب مورد در عنوان شغل  یآزمون تخصص  ،یعالوه برآزمون عموم

، در همین  مورد نظر  یمتناسب با عنوان شغل  یانجام خواهد شد. منابع آزمون تخصص  هچر دفت ن  یانهم    بخش

  دفترچه تشریح گردیده است. 

  
. باشندیمربوطه م  بیضر   یو دارا   یانهیبه صورت چهار گز   یو اختصاص   یسواالت مواد آزمون عموم  هیکل  تذکر:

 در نظر گرفته خواهد شد. یسوم نمره منف کیهر پاسخ اشتباه به سواالت،  یضمنًا به ازا
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  نام  ثبت مراحل :م پنج بخش

 خواهد  انجام   ۱۴۰۱ماه  تیر   ۲ شنبهپنج  روز  پایان   تا  ۱۴۰۱  خردادماه  ۲۳  شنبهدو  روز   از   اینترنتی صورت به  نامثبت 

  روزهای  به  آن  نمودن  موکول   از  و  نموده  اقدام  نامثبت   به  نسبت  فوق،  زمان  مدت  در  باید  متقاضیان  پذیرفت.

  نمایند.   خودداری پایانی
 
  آزمون شرایط مطالعه الف)

  داشته   را  دفترچه  این  در  مندرج  اختصاصی  و  عمومی  شرایط  نام،ثبت  زمان  در  باید  ،جذب  متقاضی  داوطلب

  توصیه   اکیداً   است.  گرفته   قرار  داوطلبین  مطالعه  و  دریافت  جهت  سامانه  اول   صفحه  در  آزمون  دفترچه  باشد.

  نسبت   سپس   و   مطالعه   را   آزمون   ضوابط   و   شرایط   سامانه،  روی  بر   اقدام  هرگونه  از  قبل محترم،  داوطلبین  شودمی 

  نمایند.  اقدام  آزمون   در  نام ثبت   و   هزینه   پرداخت   به 

  

  مدارک  از شده اسکن فایل تهیه )ب 
  را   آن   فایل  و  نموده  اسکن زیر،  مشخصات  با  را  خود  پرسنلی  عکس  قطعه  یک  باید  داوطلب   :   پرسنلی   عکس   . ۱

  :  باشد داشته  اختیار در اینترنتی نامثبت سامانه طریق از ارسال  برای

    باشد؛ شده گرفته   جاری سال  در که رخ) تمام( ۴۳ عکس -

   باشد؛ پیکسل ۴۰۰۳۰۰ حداکثر و ۳۰۰۲۰۰ حداقل  باید شده اسکن عکس اندازه باشد. JPG فرمت با -

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

   باشد؛   کیلوبایت ۷۰ حداکثر   و کیلوبایت ۱۵ حداقل باید شده  ذخیره  فایل حجم -

    باشد؛ شده  حذف باید شده اسکن عکس  زائد هایحاشیه -

 باشد؛  سفید زمینه دارای  و رنگی  عکس االمکانحتی  -

 و   نیست  قبول   قابل  ...)  و  شناسنامه  ملی،  (کارت  شناسایی  هایکارت  روی  عکس  از  استفاده  و  اسکن  :۱  تذکر 

 .نمایند  اسکن به اقدام فوق،  توضیحات با مطابق و پرسنلی عکس اصل  از داوطلبان است الزم

 باشد.  مشخص آنان کامل  صورت وبوده  حجاب با باید خواهران عکس :۲  تذکر 

 سلب  وی  از   آزمون   در  شرکت  حق   و  شدهباطل  داوطلب  نام   ثبت  معتبر،  غیر  عکس  ارسال  صورت  در  :۳  تذکر 

  در   اشتباه  درخصوص  ،استخدامی  های آزمون  در   آمده  وجود  به  التکمش   به  توجه  با  است   ذکر  به   الزم  گردد. می 

  تاکید   است،  داده  رخ  کنندمی  نامثبت  نتکافی  در  که  داوطلبانی  برای   اکثراً   موضوع  این   که  داوطلبان،   سکع   ارسال

  حتماً   نامی،ثبت  اطالعات  کنترل   بر  عالوه  دهید،می  انجام  ها نتکافی  توسط  را  خود  نامثبت  چنانچه  گردد می 

د  دقت  ارسالی  سکع   کنترل   به   نسبت .  نگردد  ارسال  شما  سکع   جای  به  دیگری   داوطلب  سکع   اشتباهاً   تا  نما

  وی  با  مقررات  مطابق   و  شده  محسوب  تخلف  داوطلب،  طرف  از  اشتباه  سکع   ارسال   صورت   در  که   است  بدیهی

  شد. خواهد رفتار

  ملی   کارت   .۲

  در  باال  کیفیت  و  وضوح  با  و  JPG  فرمت  با  فایل  صورت  به  را  خود  ملی  کارت  تصویر   باید  داوطلب  :۱  تذکر 

  زائد   هایحاشیه  و  باشد   کیلوبایت   ۲۰۰  حداکثر  و   کیلوبایت  ۳۰  حداقل   فایل  این   محج   نماید.  بارگذاری   سامانه 

  باشد. رنگی ترجیحاً  و حذف

  

 وجه  پرداخت ج)

 «پرداخت  گزینه  روی  بر   سامانه،  اول   صفحه  در  «آزمون»  منوی  به  مراجعه  با  باید  شرایط،  واجد  متقاضیان

  داشتن  امر،   این  جهت  نمایند.  پرداخترا    آزمون  در  نامثبت  هزینه  ریال   ۱٫۲۵۰٫۰۰۰  مبلغ  و  کرده  کلیک  هزینه»

  باشد. می نیاز مورد  CVV2 کد و رنتیـاینت  زـرم راهـ هم به انکیـ ب ارتـک



 

١٠ 

 پرداخت  جهت  ، موفق  اقدام  صورت  در  که   است  داوطلب  هر   مخصوص  و  فرد   به   منحصر   کد  ،» پرداخت   توکن«

  به   (که   را   پرداخت»  توکن «  کد  این  ، داوطلبین  است  ضروری  لذا  یابد.می  اختصاص  داوطلب   به  نامثبت  هزینه

  نگهداری   خود  نزد  رهگیری»  «کد  دریافت  و  نامثبت  مراحل  پایان  تا  گردد) میپیامک  نیز  داوطلب  همراهتلفنشماره

  قابل   سامانه  در  پرداخت،  فرآیند  ابتدای  در  شده  ثبت  همراه  تلفن  هشمار  و  ملی  شماره  با  کد،  این همچنین  د.ننمای

  بود.  خواهد بازیابی

  را   آن   به   مربوط   فرآیند  انجام  و  نامثبت  امکان   هزینه،  پرداخت  از   پس  بالفاصله  داوطلب  که   صورتی  در   :۱  تذکر 

  این  برای   نماید.  نامثبت  به  اقدام  دیگری  زمان  در   تواندمی  پرداخت،  رهگیری   کد  داشتن  دست   در  با   باشد،   نداشته 

  کردن  وارد  از  پس  و  انتخاب  را  آزمون»  در  نامثبت«  گزینه  سامانه)،  اول  صفحه   (در  آزمون  منوی  از  بایستمی  امر،

  نماید. نامثبت به اقدام  درخواستی، اطالعات

 پرداخت   توکن   به  هزینه،  پرداخت  مراحل  آمیزموفقیت  پایان  از  پس  دلیل  هر  به   داوطلب  که   صورتی  در   : ۲  تذکر 

  «بازیابی  گزینه   سامانه)،   اول   صفحه  (در   آزمون  منوی   از  پرداخت،  توکن  بازیابی  برای  ،باشد  هنداشت   دسترسی  خود

 پیامک  ایشان   برای   پرداخت  توکن   دوباره  درخواستی،   اطالعات  کردن وارد  از  پس  و  انتخاب  را  رهگیری/توکن»  کد

    شود.می 

  گردد.نمی  مسترد وجه هیچ به  پرداختی، وجوه و شد نخواهد  داده اثر  ترتیب ناقص  هاینامثبت به :۳ تذکر 

  
  نام ثبت فرآیند شروع د)

 اطالعات   راحتی  به  مرحله،  هر  در  بتواند  داوطلب  تا  پذیردمی  انجام  مرحله  هفت  در سامانه،  در  نامثبت   فرآیند

  نماید.  سامانه وارد را خود

  مدارک   بارگذاری   :۱  مرحله 

  گردد.می بارگذاری  ب» «بند در شده مشخص مدارک بخش،  این در

  فردی   اطالعات  : ۲ مرحله 

  گردد. می  ثبت سامانه  در  بخش این در داوطلب فردی مشخصات

  تحصیلی   اطالعات  : ۳  مرحله 

  گردد. می سامانه وارد بخش این  در داوطلب تحصیلی اطالعات

  سابقه کار  : ۴  مرحله 

د است) وارد می دفترچهسابقه کار(صرفًا مواردی که در همین   مرحله، این در   شودمورد تا

  درخواست   مورد   شغل   :۵  مرحله 

  به   را  انتخاب  قابل  هایشغل   قبلی،   مراحل  در  داوطلب  شده  ثبت  اطالعات  به  توجه  با  سامانه  مرحله،  این  در

  خود،   درخواست   مورد  شغل  عنوان   به   را   مورد  یک   تنها  آنها  بین   از   تواند می   داوطلب  و  داده   نمایش   داوطلب

  نماید.   انتخاب

  حق  فقط  موارد،  این  همه   در  داوطلب  و  شده   انتخاب  بایستمی  نیز  تقاضا  مورد  محل  شغل،  بر   عالوه  :تذکر 

  .داشت خواهد را مورد یک  انتخاب

  تکمیلی   اطالعات   : ۶  مرحله 

 داوطلب   همچنین  باشد.می   سکونت  محل  آدرس  و  داوطلب  با  تماس  اطالعات  شامل  تکمیلی  اطالعات

  برای  را  آزمون   حوزه  تریننزدیک  سامانه  امکان،  صورت  در  تا  اعالم  سامانه  به  را  خود  آزمون  محل  استان  تواندمی 

  گردد)می ذکر   جلسه به ورود  کارت روی  بر   آزمون، دقیق (محل بگیرد  درنظر  ایشان

  رهگیری   کد  : ۷  مرحله 

  سامانه   از  و  شده  مرحله  این  وارد   داوطلب  که  رسدمی   پایان   به  فرد  نامثبت   صورتی  در  صرفاً   گرددمی   تاکید

  نماید. دریافت رهگیری»  «کد 
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  اطالعات  ویرایش ه)
 پروفایل   به  مراجعه  با  توانندمی  داوطلبان  باشد،می  باز  داوطلبان  اطالعات  ویرایش  جهت  سامانه  که  زمانی  در

   نمایند. خود شده ثبت اطالعات ویرایش به اقدام اطالعات» «ویرایش بخش روی بر  کلیک  و خود  کاربری

  حتماً   شود،   سامانه   وارد   ویرایش   جهت   داوطلب   که   صورتی   در   :  مهم   بسیار   نکته 
  رهگیری   کد   و   نموده  طی   کامل   صورت   به  را   مرحله   ۷  تمامی   دوباره   بایست می 

رات   صورت،   این   غیر   در   نماید،   مشاهده   را   خود    اعمال   ایشان   نظر   مورد   تغ

  . بود   خواهد   معتبر   داوطلب   برای   ویرایش   از   قبل   اطالعات   همان   و   گردید   نخواهد 

  

 آزمون در شرکت کارت دریافت نحوه و آزمون برگزاری زمان و)

 جهاد   آزمون   مرکز   سایت   روی  بر   پرینت  و  مشاهده   برای  ۱۴۰۱ماه  تیر   ۲۰  تاریخ   از   ، آزمون  در   شرکت  کارت

  یهااستانمراکز    در  ۱۱۴۰ماه  تیر   ۲۳پنجشنبه    روز  در  آزمون  گرفت.  خواهد  قرار  .hrtc.irwww  آدرس  به  دانشگاهی

 هنگام   به   و  درج  آزمون  در  شرکت  کارت  روی  بر   آزمون  برگزاری  محل  و  شروع  ساعت  . شد  خواهد  برگزارمنتخب  

د   منزله   به   ، آزمون  در   شرکت   کارت   صدور   است   ذکر   به   الزم   رسید.  خواهد  داوطلبان  آگاهی  به  کارتپ  اچ   تأ

  خواهد   قرار   بررسی   مورد  ،آزمون   اجرای   از   پس   داوطلبان   مدارک   اصل   و   نبوده   داوطلبان  سوی   از   ارسالی   اطالعات 

  گرفت. 

  

 انتخاب   خود  سکونت  محل  استان  از غیر  استانی را  خود آزمون  برگزاری  حوزه   توانندمی  گرامی داوطلبان  تذکر:

  که کنند انتخاب  آزمون  برگزاری  محل عنوان  به  را  قم استان توانند می کاشان،  شهر ساکنین مثال عنوان   به  نمایند، 

  باشد.می کمتر  هست) خودشان استان مرکز  (که اصفهان شهر  به نسبت آن فاصله
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 نتیجه  اعالم نحوه و  مراحل :م شش بخش

ن حلامر      :  پذیردمی  صورت زیر شرح بهجهت سایر مراحل  افراد معرفی و علمی حدنصاب تع

  

ن داوطلبان دارای  الف)  علمی  حدنصاب تع

  کتبی   آزمون   در  الزم  نصاب  حد  کسب  به  منوط  ،جذب  مراحل   سایر بررسی مدارک و    جهت  داوطلبان  معرفی

 باشد.می 

  مال ضرایب مربوطه ع پس از اهر شغل برتر در  سه نفر  ازیامت ن یانگیدرصد م ۵۰عبارت است از حدنصاب 

  دروس  ی ) درصد برا۶۰(و شصت یعمومدروس  ی) درصد برا۴۰(چهل یبا ارزش وزنتبصره : امتیاز داوطلبان 

  دد.گر یی محاسبه متخصص

  

 علمی   حدنصاب  دارندگان بین از مدارک بررسی جهت   ظرفیت برابر ۳حداکثر  لیست معرفی ب)

بررس داوطلبان جهت  م  یانتخاب  به  برابر ظرف  زانیمدارک  (در صورت وجود داوطلب واجد تیحداکثر سه 

مط یشرا از  دارا  انی)  رعا علمی  حدنصاب    یداوطلبان  با  محل  شغل  هر  صورت    ازیامت  تیاولو  تی در  مکتسبه 

  .ردیپذی م

  
  ی علم  آزمون  حدنصاب  دارندگان نیب از مصاحبه انجام جهت تیظرف برابر ۳حداکثر   ستیل اعالم )ج

  انجام  جهت  شرایط)  واجد  داوطلب  وجود  صورت  (در  محل  شغل  هر   در  ظرفیت  برابر   ۳داوطلبان    انتخاب

د  مورد  و  بررسی  آنان  مدارک  کهداوطلبانی    بین  از  صرفاً   ،مصاحبه   صورت  محل   شغل  هر   در  است،   گرفته  قرار   تأ

  پذیرد.می 

  

 ظرفیت)   برابر یک (انتخاب  گزینش به معرفی د)

مکتسبه آنان با وزن    ییبر اساس مجموع نمره کل نها  نشیداوطلبان به گز   یمصاحبه، معرف  یپس از برگزار 

  تیبرابر ظرف  کیمصاحبه و به تعداد    یدرصد) برا  ۴۰و چهل درصد (  یآزمون کتب  یدرصد) برا  ۶۰شصت درصد (

  ) خواهد بود.ی(به عنوان نفر اصل  رشیپذ

 ی معرف   ت یو مصاحبه، اولو  یداوطلبان در آزمون کتببودن مجموع نمرات مکتسبه    ی در صورت مساوتذکر :  

  باالتر باشد. یخواهد بود که نمره مکتسبه آنان در آزمون کتب یبا داوطلبان نشیبه گز 
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  مهم تذکرات : متفه بخش

موکول به    یینها  رشی. پذکندینم  جادیا لب  طبرای داو  ی حق استخدام  گونهچیه،  علمیکسب حد نصاب    -۱

و اخذ   ی پزشک  ناتیمعا  نش،یشامل مصاحبه، گز   یداوطلبان در مراحل بعد  تیو موفق  طیشرا  و  کر امد  قیتطب

  خواهد بود.  صالحیاز مراکز ذ نهیش یعدم سوء پ  یگواه

تا   ینمرات داوطلبان در آزمون کتب   نسازمان پس از تع  ازیحسب ن  انیمدارک متقاض  نکهیا توجه به اب  -۲

با    ر یکه مدارک داوطلبان مغا  یخواهد شد، لذا در صورت  یشده اخذ و بررس  نتع  یاستخدام  تیچند برابر ظرف

ا  ط یشرا مندرج در تقاضانامه ثبت  ن یو همچن  دفترچه   ن یمندرج در    ی برا  یحق  چگونه یباشد، ه  یناماطالعات 

  یینها   رشیدر صورت پذ  یمصاحبه و حت  ه، یلاو  جینخواهد کرد. و در هر مرحله از آزمون، اعالم نتا   جاد یا  یمتقاض

  ندارد. یاعتراض چگونه ی داوطلب حذف خواهد شد و حق ه

مکلفند مستندات و    یاستخدام  یمجوزها  تیداوطلبان در صورت قرار گرفتن در فهرست چند برابر ظرف  -۳

از مصاحبه استخدام  ازیمدارک مورد ن قبل  از سو  یرا  تام  یکه متعاقبا  ارائه    یاجتماع   نیسازمان  اعالم خواهد 

  .ندینما

بر عهده داوطلب خواهد   دفترچه اعالم شده در متن    طیضوابط و شرا   ق یدق  ت یاز عدم رعا  ی ناش  تیمسئول  -۴

به اثبات برسد از  ه  چر دفتاستخدام و بعد از آن، خالف موارد مندرج در    ن یمراحل ح  هی که در کل  یبود و در صورت

استخدام و ارائه    طیشرا  تیعلت عدم رعا  بهو در صورت اشتغال به کار،    یر یل آزمون داوطلب جلوگ ادامه مراح

اظهار    یلیلغو قرارداد/اخراج خواهد شد. ضمنا در خصوص مقطع و رشته تحص   یابالغ کتب  یمدارک خالف واقع، ط

  عمل است.  یآزمون مبنا طیمنطبق با شرا  یلیمدرک تحص هینام و ارا در مرحله ثبت یمتقاض

کارگیری به  که  کاری  انجام  برای  توانایی  و  یروان  و  انیجسم  المتس  بایستمی کارگیری  جذب و به  داوطلبان  -۵

   باشند. داشته را شوندمی 

  نام، تحت هیچ عنوان عودت داده نخواهد شد. وجه واریزی بابت ثبت -۶

  . ندیآخر موکول ننما   یثبت نام بهتر است ثبت نام خود را به روزها  ندیجهت سهولت در فرا  یداوطلبان گرام  -۷
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  : شرایط احراز مشاغل م شتهبخش 

  شرایط احراز  عنوان شغل 

  کارشناس پرستاری 

  پرستاری :  یکارشناس

پرستاری سالمت جامعه، نظامی و توانبخشی)    هایپرستاری (به استثناء گرایش: کارشناسی ارشد 

 مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی پرستاری 

  کارشناس مامایی 

  مامایی: کارشناسی 

  مامایی، مشاوره در مامایی: کارشناسی ارشد 

  مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی مامایی 

  کارشناس اتاق عمل 

  عمل تکنولوژی اتاق : کارشناسی 

تکنولوژی اتاق عمل، تکنولوژی گردش خون، پرســتاری مراقبتهای ویژه، پرستاری :  کارشناسی ارشد

  مراقبتهای ویژه نوزادان 

  مشروط به دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل 

کارشناس 

آزمایشگاه 

  تشخیص طبی 

  علوم آزمایشگاهی : کارشناسی 

ی  شناسی پزشکی، ایمنی شناسکی، ویروسشناسی پزشبیوشیمی بالینی، انگل: ی ارشد کارشناس

ی، قارچ شناسی پزشکی، خون شناسی پزشکی، بافت شناسی، میکروب شناسی پزشکی، سم شناس

  انی، زیست فناوری پزشکی؛آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)، ژنتیک انس

  درک تحصیلی کارشناسی علوم آزمایشگاهی مشروط به دارا بودن م 

کارشناس 

  پرتوشناسی 

  )یولوژ ی(راد یپرتوشناس   یتکنولوژ :  یکارشناس

، فیزیک  یپزشک ی، نانوتکنولوژ ییعلوم داروهای پرتوزا، رادیوبیولوژی و حفاظت پرتو: ارشد  یسکارشنا

کن،  اس سی.تی، کیپزش یفناوری تصویربردار ، ) MRIفناوری تصویربردارها، پزشکی(پزشکی، 

  ای (پرتو پزشکی)تهمهندسی هس ،بیوفیزیک، آناتومی (علم تشریح) 

  مشروط به دارا بودن کارشناسی رشته تحصیلی تکنولوژی پرتوشناسی 

  کارشناس هوشبری 

  هوشبری : کارشناسی 

  خون پرستاری مراقبتهای ویژه، پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان، تکنولوژی گردش  : ی ارشد کارشناس

  مشروط به دارا بودن کارشناسی رشته تحصیلی هوشبری 

کارشناس پذیرش و  

  اطالعات 
  کتابداری در شاخه پزشکی  ،مدارک پزشکی، فناوری اطالعات سالمت: کارشناسی 

  کارشناس امورمالی

  ها)، حسابداری امورمالی، مدیریت مالی، حسابداری (همه گرایش: کارشناسی 

  )هاشی گرا ه ی(کلیدار حساب  یکاربرد یعلم، ها) حسابداری (کلیه گرایش ای حرفه

حسابداری، حسابداری بخش عمومی، حسابداری مدیریت، حسابرسی، مدیریت : کارشناسی ارشد 

  ، مهندسی مالی. ) هامالی، مالی (همه گرایش

کارشناس فناوری  

  اطالعات 

همه کامپیوتری، مهندسی فن آوری اطالعات (  های: سخت افزار کامپیوتر، معماری سیستم کارشناسی

ها)، گرایشهمه های سخت افزاری رایانه، مهندسی کامپیوتر ( ها)، مهندسی فناوری سیستمگرایش

های سخت افزاری رایانه، مهندسی تکنولوژی سخت افزار، مهندسی تکنولوژی سیستم - کامپیوتر

)، مهندسی تکنولوژی ICTفناوری اطالعات و ارتباطات (ی کامپیوتر، ژ افزار کامپیوتر، تکنولوسخت

مهندسی تکنولوژی  ، وتریسخت افزار کامپ یتکنولوژ   یمهندسها)، گرایشهمه فناوری اطالعات ( 

  ها)ارتباطات و فناوری اطالعات (همه گرایش

  ،ها) های کامپیوتری، مدیریت فناوری اطالعات (همه گرایش: معماری سیستم کارشناسی ارشد

ها)،  گرایشهمه ( مهندسی فن آوری اطالعات ها)، گرایشهمه )( ITمهندسی فن آوری اطالعات (

مهندسی فناوری اطالعات و امنیت، مهندسی فناوری اطالعات و مدیریت، علوم کامپیوتر (همه  

  ها)، معماری کامپیوترها)، مهندسی کامپیوتر (همه گرایشگرایش
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  هم : مواد آزمون تخصصینبخش 

  مواد آزمون تخصصی   عنوان شغل 

  کارشناس پرستاری 
    -كودكان  -روانپرستاری  -های ویژه مراقبت - ۴تا   ۱پرستاری داخلی و جراحی 

 مادران و نوزادان   -جامعه  بهداشت

  نوزادان  -بهداشت مادر و كودك  -بیماریهای زنان و ناباروری  - ۴تا   ۱بارداری و زایمان   کارشناس مامایی 

  کارشناس اتاق عمل 
   -اصول و فنون عملكرد سیار و اسكراب  -آشنایی با وسایل اتاق عمل 

  اعم از گوارش، ارتوپدی، مغز و اعصاب و ...) تكنولوژی جراحی(كلیه دروس

  بی کارشناس آزمایشگاه تشخیص ط
    -هماتولوژی و بانك خون  -باكتری  -ویروس  -قارچ  -انگل  -بیوشیمی 

  ایمونولوژی و سرولوژی 

  کارشناس پرتوشناسی 
   -رادیوبیولوژی و حفاظت  -فیزیك پرتوها   -فیزیك رادیولوژی تشخیصی 

  ثبت و نمایش تصویر  -مواد حاجب  - های رادیوگرافی تكنیك

  مراقبتهای ویژه  -فارماكولوژی  -بیماری شناسی  -وشی اصول و روشهای بیه  کارشناس هوشبری 

  کارشناس پذیرش و اطالعات 
    - اصطالحات پزشكی -آمار بیمارستانی  -مدارك پزشكی  -ها كدگذاری بیماری

  كلیات پزشكی 

  کارشناس امورمالی
    -اقتصاد خرد و كالن  -حسابداری بهای تمام شده  -حسابداری مالی 

  حسابداری مالیاتی -حسابداری دولتی و بودجه 

  کارشناس فناوری اطالعات 
  -افزار مهندسی نرم - هاپایگاه داده -ها ها و الگوریتمساختمان داده -های عامل سیستم

Network+ _  Security  +  
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  ها محل شغل  فهرستم : هدبخش 

  عنوان رشته شغلی   شهر محل    نام مرکز درمانی  مدیریت درمان 
    آزاد سهمیه    درصد ایثارگران   ۵سهمیه    ایثارگران   ۲۵سهمیه  

  هردو   مرد   زن   هردو   مرد   زن   هردو   مرد   زن 

  ۷      ۱      ۲      کارشناس پرستاری   تبریز   بهمن تبریز   ۲۹  شرقی آذربایجان  مدیریت درمان استان  

      ۱            ۱  کارشناس پرستاری   سراب   درمانگاه سراب   شرقی آذربایجان  مدیریت درمان استان  

  ۱                  پذیرش و اطالعات کارشناس    سراب   درمانگاه سراب   شرقی آذربایجان  مدیریت درمان استان  

              ۱      کارشناس امور مالی   سردشت   درمانگاه سردشت    غربی آذربایجان  مدیریت درمان استان  

  ۱                  کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی   سردشت   درمانگاه سردشت    غربی آذربایجان  مدیریت درمان استان  

              ۱      کارشناس فناوری اطالعات   سردشت   درمانگاه سردشت    غربی آذربایجان  مدیریت درمان استان  

  ۱                  کارشناس پذیرش و اطالعات   سردشت   درمانگاه سردشت    غربی آذربایجان  مدیریت درمان استان  

      ۱              کارشناس مامایی   سردشت   درمانگاه سردشت    غربی آذربایجان  مدیریت درمان استان  

  ۱                  کارشناس پرتو شناسی   بوکان   درمانگاه تخصصی بوکان    غربی آذربایجان  مدیریت درمان استان  

  ۱                  کارشناس پرستاری   بوکان   درمانگاه تخصصی بوکان    غربی آذربایجان  مدیریت درمان استان  

  ۱                  کارشناس پذیرش و اطالعات   بوکان   درمانگاه تخصصی بوکان    غربی آذربایجان  مدیریت درمان استان  

  ۱                  کارشناس پرستاری   نقده   درمانگاه تخصصی نقده   غربی آذربایجان  مدیریت درمان استان  

  ۱                  کارشناس پذیرش و اطالعات   نقده   درمانگاه تخصصی نقده   غربی آذربایجان  مدیریت درمان استان  

  ۱            ۱      کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی   ارومیه   بیمارستان امام رضا (ع) بخش جراحی   غربی آذربایجان  مدیریت درمان استان  

  ۵      ۲      ۲      کارشناس پرستاری   ارومیه   ی ح بیمارستان امام رضا (ع) بخش جرا   غربی آذربایجان  مدیریت درمان استان  

  ۲      ۱            کارشناس پرتو شناسی   اردبیل   بیمارستان سبالن   MRIبخش    مدیریت درمان استان اردبیل 

  ۱۰            ۵      کارشناس پرستاری   اردبیل   بیمارستان سبالن    NICU  های دیالیز و  بخش   مدیریت درمان استان اردبیل 

  ۳            ۲      کارشناس پرتو شناسی   نجف آباد   آباد بیمارستان نجف   CT-SCANبخش    مدیریت درمان استان اصفهان 

  ۳            ۳      کارشناس اتاق عمل   اصفهان   بخش جراحی قلب بیمارستان شریعتی   مدیریت درمان استان اصفهان 

  ۲۴      ۲      ۳      کارشناس پرستاری   اصفهان   بخش جراحی قلب بیمارستان شریعتی   مدیریت درمان استان اصفهان 

  ۲            ۱      کارشناس هوشبری (بیهوشی)   اصفهان   بخش جراحی قلب بیمارستان شریعتی   مدیریت درمان استان اصفهان 

  ۱            ۱      کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی   دولت آباد   درمانگاه دولت آباد   مدیریت درمان استان اصفهان 

      ۱              کارشناس پرستاری   دولت آباد   درمانگاه دولت آباد   مدیریت درمان استان اصفهان 

                ۱    کارشناس فناوری اطالعات   دولت آباد   آباد درمانگاه دولت    مدیریت درمان استان اصفهان 

  ۱                  کارشناس پذیرش و اطالعات   دولت آباد   درمانگاه دولت آباد   مدیریت درمان استان اصفهان 

                  ۱  کارشناس مامایی   دولت آباد   درمانگاه دولت آباد   مدیریت درمان استان اصفهان 

              ۱      کارشناس پرستاری   اران وبیدگل   آران و بیدگل   درمانگاه   مدیریت درمان منطقه کاشان 

  ۱                  کارشناس پذیرش و اطالعات   اران وبیدگل   آران و بیدگل   درمانگاه   مدیریت درمان منطقه کاشان 

  ۳            ۱      کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی   بوشهر   بیمارستان سلمان فارسی   مدیریت درمان استان بوشهر 

  ۴۴      ۳      ۱۴      کارشناس پرستاری   بوشهر   بیمارستان سلمان فارسی   مدیریت درمان استان بوشهر 

  ۱            ۱      کارشناس پرتو شناسی   برازجان   بیمارستان مهربرازجان    مدیریت درمان استان بوشهر 

    ۲  ۹      ۱    ۳  ۲  کارشناس پرستاری   برازجان   برازجان    بیمارستان مهر   مدیریت درمان استان بوشهر 



 

١٧ 

  عنوان رشته شغلی   شهر محل    نام مرکز درمانی  مدیریت درمان 
    آزاد سهمیه    درصد ایثارگران   ۵سهمیه    ایثارگران   ۲۵سهمیه  

  هردو   مرد   زن   هردو   مرد   زن   هردو   مرد   زن 

  ۱۲      ۱      ۴      کارشناس پرستاری   عسلویه   بیمارستان نبی اکرم (ص) عسلویه    مدیریت درمان استان بوشهر 

              ۱      کارشناس امور مالی   دشتی   درمانگاه دشتی    مدیریت درمان استان بوشهر 

  ۱                  کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی   دشتی   درمانگاه دشتی    مدیریت درمان استان بوشهر 

    ۱                کارشناس پرستاری   دشتی   درمانگاه دشتی    مدیریت درمان استان بوشهر 

              ۱      کارشناس فناوری اطالعات   دشتی   درمانگاه دشتی    مدیریت درمان استان بوشهر 

  ۱                  کارشناس پذیرش و اطالعات   دشتی   درمانگاه دشتی    مدیریت درمان استان بوشهر 

      ۱              کارشناس مامایی   دشتی   درمانگاه دشتی    بوشهر مدیریت درمان استان  

  ۲            ۱      کارشناس پرستاری   نسیم شهر   پلی کلینیک نسیم شهر   مدیریت درمان تهران 

              ۱      کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی   پیشوا ورامین   درمانگاه تخصصی پیشوا ورامین   مدیریت درمان تهران 

  ۱                  کارشناس پرستاری   پیشوا ورامین   درمانگاه تخصصی پیشوا ورامین   مدیریت درمان تهران 

  ۱                  کارشناس پذیرش و اطالعات   پیشوا ورامین   درمانگاه تخصصی پیشوا ورامین   مدیریت درمان تهران 

              ۱      آزمایشگاه تشخیص طبی کارشناس    فشافویه   درمانگاه فشافویه    مدیریت درمان تهران 

  ۲                  کارشناس پرستاری   فشافویه   درمانگاه فشافویه    مدیریت درمان تهران 

  ۱                  کارشناس پذیرش و اطالعات   فشافویه   درمانگاه فشافویه    مدیریت درمان تهران 

  ۴      ۱      ۱      کارشناس پرستاری   شهریار   ICUبیمارستان شهریار    مدیریت درمان تهران 

  ۷            ۲      کارشناس پرستاری   شهرکرد   بیمارستان امام علی (ع)   مدیریت درمان استان چهارمحال وبختیاری  

  ۲۱      ۱      ۴      کارشناس پرستاری   بجنورد   CCUو   ICU  (ع) بیمارستان ثامن االئمه   مدیریت درمان استان خراسان شمالی 

              ۱      کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی   جاجرم و گرمی   درمانگاه عمومی جاجرم و گرمی    مدیریت درمان استان خراسان شمالی 

              ۲      کارشناس پذیرش و اطالعات   جاجرم و گرمی   درمانگاه عمومی جاجرم و گرمی    مدیریت درمان استان خراسان شمالی 

  ۱                  کارشناس پرتو شناسی   قائن   تخصصی قائن   درمانگاه   جنوبی مدیریت درمان استان خراسان  

              ۱      کارشناس پرستاری   قائن   تخصصی قائن   درمانگاه   مدیریت درمان استان خراسان جنوبی 

  ۱                  کارشناس پذیرش و اطالعات   قائن   تخصصی قائن   درمانگاه   مدیریت درمان استان خراسان جنوبی 

  ۱                  کارشناس پرستاری   نهبندان   نهبندان   درمانگاه   استان خراسان جنوبی مدیریت درمان  

  ۱                  کارشناس پذیرش و اطالعات   نهبندان   نهبندان   درمانگاه   مدیریت درمان استان خراسان جنوبی 

                ۱    کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی   ایذه   درمانگاه تخصصی ایذه   مدیریت درمان استان خوزستان 

    ۱  ۱              کارشناس پرستاری   ایذه   درمانگاه تخصصی ایذه   مدیریت درمان استان خوزستان 

  ۱            ۱      کارشناس پذیرش و اطالعات   ایذه   درمانگاه تخصصی ایذه   مدیریت درمان استان خوزستان 

  ۹      ۱      ۳      پرستاری کارشناس    اهواز   nicuبیمارستان امیرالمومنین (ع) اهواز   مدیریت درمان استان خوزستان 

      ۵            ۲  کارشناس پرستاری   زنجان   بیمارستان امام حسین (ع)   مدیریت درمان استان زنجان 

  ۴            ۲      کارشناس پرستاری   سمنان   بیمارستان شفا   مدیریت درمان استان سمنان 

  ۱۵      ۱      ۵      پرستاری کارشناس    زاهدان   بیمارستان زاهدان    مدیریت درمان استان سیستان وبلوچستان 

  ۱                  کارشناس پرتو شناسی   کازرون   کازرون    درمانگاه   مدیریت درمان استان فارس 

      ۱              کارشناس پرستاری   کازرون   کازرون    درمانگاه   مدیریت درمان استان فارس 

  ۱      ۱            کارشناس پذیرش و اطالعات   کازرون   کازرون    درمانگاه   مدیریت درمان استان فارس 

  ۱                  کارشناس پذیرش و اطالعات   المرد   المرد    درمانگاه   مدیریت درمان استان فارس 



 

١٨ 

  عنوان رشته شغلی   شهر محل    نام مرکز درمانی  مدیریت درمان 
    آزاد سهمیه    درصد ایثارگران   ۵سهمیه    ایثارگران   ۲۵سهمیه  

  هردو   مرد   زن   هردو   مرد   زن   هردو   مرد   زن 

              ۱      کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی   اقلید   درمانگاه عمومی اقلید   مدیریت درمان استان فارس 

    ۱                کارشناس پرستاری   اقلید   درمانگاه عمومی اقلید   مدیریت درمان استان فارس 

  ۱                  کارشناس امور مالی   فیروزآباد   درمانگاه فیروزآباد   مدیریت درمان استان فارس 

              ۱      کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی   فیروزآباد   درمانگاه فیروزآباد   مدیریت درمان استان فارس 

  ۱                  کارشناس پرستاری   فیروزآباد   درمانگاه فیروزآباد   مدیریت درمان استان فارس 

              ۱      کارشناس فناوری اطالعات   فیروزآباد   درمانگاه فیروزآباد   مدیریت درمان استان فارس 

  ۱                  کارشناس پذیرش و اطالعات   فیروزآباد   درمانگاه فیروزآباد   مدیریت درمان استان فارس 

      ۱              کارشناس مامایی   فیروزآباد   درمانگاه فیروزآباد   مدیریت درمان استان فارس 

              ۱      کارشناس امور مالی   کوار   ) درمانگاه تخصصی کوار (ارتقا سطح   مدیریت درمان استان فارس 

  ۱                  کارشناس امور مالی   مهر   درمانگاه مهر    مدیریت درمان استان فارس 

  ۱                  کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی   مهر   درمانگاه مهر    مدیریت درمان استان فارس 

              ۱      کارشناس پرستاری   مهر   درمانگاه مهر    درمان استان فارس مدیریت  

  ۱                  کارشناس فناوری اطالعات   مهر   درمانگاه مهر    مدیریت درمان استان فارس 

  ۱                  کارشناس پذیرش و اطالعات   مهر   درمانگاه مهر    مدیریت درمان استان فارس 

      ۱              کارشناس مامایی   مهر   درمانگاه مهر    مدیریت درمان استان فارس 

  ۱                  کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی   ز ی ر   ی ن   ز ی ر   ی درمانگاه ن   مدیریت درمان استان فارس 

              ۱      کارشناس پذیرش و اطالعات   ز ی ر   ی ن   ز ی ر   ی درمانگاه ن   مدیریت درمان استان فارس 

  ۱                  کارشناس امور مالی   ز ی ر   ی ن   ز ی ر   ی درمانگاه ن   مدیریت درمان استان فارس 

  ۵            ۲      کارشناس پرستاری   قم   بیمارستان امام رضا(ع) قم    مدیریت درمان استان قم 

  ۶            ۲      کارشناس پرستاری   قزوین   بخش نورولوژی - بیمارستان رازی قزوین    مدیریت درمان استان قزوین 

    ۹  ۱۰    ۱  ۱    ۲  ۱  کارشناس پرستاری   سنندج   بیمارستان سنندج    مدیریت درمان استان کردستان 

              ۱      کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی   سنندج   پلی کلینیک سنندج    مدیریت درمان استان کردستان 

    ۲  ۱            ۱  کارشناس پرستاری   سنندج   پلی کلینیک سنندج    مدیریت درمان استان کردستان 

    ۲  ۱              کارشناس پذیرش و اطالعات   سنندج   پلی کلینیک سنندج    کردستان مدیریت درمان استان  

                ۱    کارشناس امور مالی   دیواندره   درمانگاه دیواندره    مدیریت درمان استان کردستان 

  ۱                  کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی   دیواندره   درمانگاه دیواندره    مدیریت درمان استان کردستان 

                  ۱  کارشناس پرستاری   دیواندره   درمانگاه دیواندره    مدیریت درمان استان کردستان 

                ۱    کارشناس فناوری اطالعات   دیواندره   درمانگاه دیواندره    مدیریت درمان استان کردستان 

    ۱                کارشناس پذیرش و اطالعات   دیواندره   درمانگاه دیواندره    مدیریت درمان استان کردستان 

                  ۱  کارشناس مامایی   دیواندره   درمانگاه دیواندره    مدیریت درمان استان کردستان 

    ۱              ۱  کارشناس پرستاری   کامیاران   درمانگاه عمومی کامیاران    مدیریت درمان استان کردستان 

  ۱                  اطالعات کارشناس پذیرش و    کامیاران   درمانگاه عمومی کامیاران    مدیریت درمان استان کردستان 

  ۳            ۲      کارشناس پرتو شناسی   زرند   سی تی اسکن بیمارستان امام علی زرند     مدیریت درمان استان کرمان 

  ۹      ۱      ۹      کارشناس پرستاری   کرمان   nicuبیمارستان پیامبراعظم    مدیریت درمان استان کرمان 

  ۲۹      ۲      ۴      کارشناس پرستاری   سیرجان   ccu-nicu-icu  غرضی سیرجان   بیمارستان   مدیریت درمان استان کرمان 



 

١٩ 

  عنوان رشته شغلی   شهر محل    نام مرکز درمانی  مدیریت درمان 
    آزاد سهمیه    درصد ایثارگران   ۵سهمیه    ایثارگران   ۲۵سهمیه  

  هردو   مرد   زن   هردو   مرد   زن   هردو   مرد   زن 

    ۱  ۱۲      ۱    ۱  ۲  کارشناس پرستاری   کرمانشاه   بیمارستان حضرت معصومه (س)   مدیریت درمان استان کرمانشاه 

  ۱                  کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی   اسالم آباد غرب   درمانگاه اسالم آباد غرب    مدیریت درمان استان کرمانشاه 

    ۱              ۱  کارشناس پرستاری   اسالم آباد غرب   درمانگاه اسالم آباد غرب    مدیریت درمان استان کرمانشاه 

  ۱                  کارشناس پذیرش و اطالعات   اسالم آباد غرب   درمانگاه اسالم آباد غرب    مدیریت درمان استان کرمانشاه 

              ۱      کارشناس امور مالی   ذهاب سرپل    درمانگاه سرپل ذهاب   مدیریت درمان استان کرمانشاه 

  ۱                  کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی   سرپل ذهاب   درمانگاه سرپل ذهاب   مدیریت درمان استان کرمانشاه 

  ۱                  کارشناس پرستاری   سرپل ذهاب   درمانگاه سرپل ذهاب   مدیریت درمان استان کرمانشاه 

              ۱      کارشناس فناوری اطالعات   سرپل ذهاب   درمانگاه سرپل ذهاب   مدیریت درمان استان کرمانشاه 

  ۱                  کارشناس پذیرش و اطالعات   سرپل ذهاب   درمانگاه سرپل ذهاب   مدیریت درمان استان کرمانشاه 

                  ۱  کارشناس مامایی   سرپل ذهاب   درمانگاه سرپل ذهاب   مدیریت درمان استان کرمانشاه 

  ۵      ۱      ۳      کارشناس پرستاری   یاسوج   بیمارستان شهدای گمنام یاسوج    استان کهگیلویه وبویراحمد مدیریت درمان  

    ۱                کارشناس پرتو شناسی   گچساران   پلی کلینیک گچساران    مدیریت درمان استان کهگیلویه وبویراحمد 

    ۱                کارشناس پذیرش و اطالعات   گچساران   پلی کلینیک گچساران    مدیریت درمان استان کهگیلویه وبویراحمد 

  ۱                  کارشناس پذیرش و اطالعات   بندر ترکمن   درمانگاه بندر ترکمن    مدیریت درمان استان گلستان 

  ۱            ۱      کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی   کالله   درمانگاه کالله    مدیریت درمان استان گلستان 

  ۱                  کارشناس پرستاری   کالله   درمانگاه کالله    درمان استان گلستان مدیریت  

  ۱                  کارشناس فناوری اطالعات   کالله   درمانگاه کالله    مدیریت درمان استان گلستان 

  ۱                  کارشناس پذیرش و اطالعات   کالله   درمانگاه کالله    مدیریت درمان استان گلستان 

                  ۱  کارشناس مامایی   کالله   درمانگاه کالله    گلستان مدیریت درمان استان  

              ۱      کارشناس امور مالی   بندر گز   درمانگاه بندر گز   مدیریت درمان استان گلستان 

              ۱      کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی   بندر گز   درمانگاه بندر گز   مدیریت درمان استان گلستان 

  ۱                  کارشناس پرستاری   بندر گز   درمانگاه بندر گز   مدیریت درمان استان گلستان 

              ۱      کارشناس فناوری اطالعات   بندر گز   درمانگاه بندر گز   مدیریت درمان استان گلستان 

  ۱                  کارشناس پذیرش و اطالعات   بندر گز   درمانگاه بندر گز   مدیریت درمان استان گلستان 

  ۱۸      ۲      ۴      کارشناس پرستاری   گرگان   بیمارستان حکیم جرجانی بخش داخلی   مدیریت درمان استان گلستان 

              ۱      کارشناس پرستاری   اسالم   درمانگاه اسالم   مدیریت درمان استان گیالن 

  ۱                  کارشناس پذیرش و اطالعات   اسالم   درمانگاه اسالم   مدیریت درمان استان گیالن 

  مدیریت درمان استان لرستان 
    - آباد  بیمارستان خرم 

  ccuو   NICUو   ICU های بخش 
  ۲۲    ۷  ۲      ۹    ۲  کارشناس پرستاری   خرم آباد 

  ۳            ۲      کارشناس پرتو شناسی   ساری   بخش    و  ICU  بیمارستان حکمت   مدیریت درمان استان مازندران 

  ۹            ۵      پرستاری کارشناس    ساری   بخش    و  ICU  ،ccu  بیمارستان حکمت   مدیریت درمان استان مازندران 

  ۵                  کارشناس پرتو شناسی   بابلسر   بیمارستان شفا بابلسر   مدیریت درمان استان مازندران 

  ۱۲      ۱      ۱      کارشناس پرستاری   بابلسر   بیمارستان شفا بابلسر   مدیریت درمان استان مازندران 

  ۱۵      ۲      ۶      کارشناس پرستاری   قائم شهر   ccu-icuبیمارستان ولیعصر (عج)    مدیریت درمان استان مازندران 

  ۱۹      ۲      ۴      کارشناس پرستاری   ساوه   بیمارستان شهید دکتر چمران ساوه    مدیریت درمان استان مرکزی 



 

٢٠ 

  عنوان رشته شغلی   شهر محل    نام مرکز درمانی  مدیریت درمان 
    آزاد سهمیه    درصد ایثارگران   ۵سهمیه    ایثارگران   ۲۵سهمیه  

  هردو   مرد   زن   هردو   مرد   زن   هردو   مرد   زن 

  ۸            ۵      کارشناس پرستاری   شازند   ) ctscanبیمارستان شازند(عدم تجهیز    مدیریت درمان استان مرکزی 

              ۱      کارشناس امور مالی   زرندیه   مرکز درمانی تخصصی زرندیه   مدیریت درمان استان مرکزی 

  ۲                  کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی   زرندیه   مرکز درمانی تخصصی زرندیه   مدیریت درمان استان مرکزی 

  ۱                  کارشناس پرستاری   زرندیه   مرکز درمانی تخصصی زرندیه   مدیریت درمان استان مرکزی 

              ۱      کارشناس فناوری اطالعات   زرندیه   مرکز درمانی تخصصی زرندیه   درمان استان مرکزی مدیریت  

  ۱                  کارشناس پذیرش و اطالعات   زرندیه   مرکز درمانی تخصصی زرندیه   مدیریت درمان استان مرکزی 

      ۱              کارشناس مامایی   زرندیه   مرکز درمانی تخصصی زرندیه   مدیریت درمان استان مرکزی 

  ۶      ۱      ۳      کارشناس پرستاری   بندرعباس   بیمارستان خلیج فارس بندرعباس    مدیریت درمان استان هرمزگان 

    ۱  ۱          ۱    کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی   همدان   بیمارستان آتیه    مدیریت درمان استان همدان 

    ۲  ۶      ۱    ۲  ۱  کارشناس پرستاری   همدان   بیمارستان آتیه    مدیریت درمان استان همدان 

    ۱                کارشناس پذیرش و اطالعات   همدان   بهار   ی مرکز درمان   مدیریت درمان استان همدان 

      ۱          ۱    کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی   همدان   بهار   ی مرکز درمان   مدیریت درمان استان همدان 

    ۱                کارشناس امور مالی   همدان   بهار   ی مرکز درمان   مدیریت درمان استان همدان 

    ۱                کارشناس فناوری اطالعات   همدان   بهار   ی مرکز درمان   مدیریت درمان استان همدان 

  ۷      ۱      ۲      کارشناس پرستاری   یزد   بیمارستان شهدای کارگر یزد   مدیریت درمان استان یزد 

  ۱                  کارشناس پرتو شناسی   بافق   پلی کلینیک بافق ارتقا سطح   مدیریت درمان استان یزد 

              ۱      کارشناس پذیرش و اطالعات   بافق   پلی کلینیک بافق ارتقا سطح   مدیریت درمان استان یزد 

  


