جمهوري اسالمي ايران
سازمان تامین اجتماعي

دفـترچـه راهنمـاي آزمـــون استخدامي
محلي سازمان تامین اجتماعي
سال 6931

به داوطلبان توصيه ميشود مطالب اين دفترچه راهنما را با دقت مطالعه نمايند.

باسمه تعالي
مقدمه :
سازمان تامین اجتماعی به منظور تأمین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز مدیریت های درمان فارس ،کردستان  ،کرمان و
مازندران افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون کتبی ،مصاحبه و طی مراحل گزینش بصورت استخدام پیمانی دعوت
به همکاری می نماید.
لذا بدینوسیله به اطالع کلیه داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی می رساند که ثبت نام در

این آزمون طبق مفاد این آگهی ( از طریق مراجعه حضوری و تحویل مدارک به مدیریت درمان استان مورد تقاضا به
نشاني مندرج در این آگهي) در عناوین شغلی قید شده در فایل  Pdfعناوین شغلي و مدارک مورد نیاز امکان پذیر
خواهد بود.
ثبت نام از روز سه شنبه مورخ  62/01/62آغاز و لغایت پایان روز شنبه مورخ  62/01/01خاتمه می یابد .کلیه متقاضیان
ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی آزمون و فراهم نمودن
مدارک و اطالعات مورد نیاز  ،نسبت به ثبت نام در آزمون فوق اقدام نمایند .

شرایط عمومي استخدام :
 -1تابعیت جمهوری اسالمی ایران.
 -2اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران و دین مبین اسالم یا یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی.
 - 3دارا بودن حداقل  22سال سن تمام و حداکثرسن برابر مفاد مندرج در شرایط اختصاصی .
 -4دارا بودن گواهی فراغت از تحصیل و دانش تخصصی و توانایی های الزم برای انجام وظایف و مسئولیتهای شغل مورد نظر .
 -5دارا بودن برگ پایان خدمت زیر پرچم و یا معافیت دائم( .ویژه آقایان)
 -6داشتن سالمتی جسمی و روانی و عدم اعتیاد به مواد مخدر.
 -7نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر.
 -8استخدام افرادی که در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری یا آراء قانونی مراجع ذیصالح به مجازاتهای اخراج،
بازنشستگی ،بازخرید خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده اند ممنوع است.
 -9داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی ،آزمایشی و پیمانی سازمان تامین اجتماعی باشند.
تذکر :مالک عمل تاریخ گواهی فراغت از تحصیل ،معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه داوطلبان آخرین روز ثبت نام
مورخ  62/01/01و محاسبه سن آن ها اولین روز ثبت نام مورخ  62/01/62می باشد.

شرایط اختصاصي استخدام:
 - 1مقاطع و رشته های تحصیلی در عنوان شغلی مورد تقاضاا براسااس مقااطع و رشاته هاای تحصایلی منادرج در ایان آگهای
می باشد .
داوطلبان صرفاً در صورتی می توانند در این آزمون ثبت نام نمایند که عنوان مقطع تحصیلی ،رشته تحصیلی و یا گرایش رشته
تحصیلی آنان به طور کامل و به صورت مشخص در شرایط احراز مشاغل ذکر شده باشد لذا داوطلبانی که مقطع تحصیلی،
رشته تحصیلی و یا گرایش -رشته تحصیلی آن ها عیناً در آگهی درج نشده باشد از ثبت نام خودداری نمایند .بدیهی است در

2

هر مرحله از فرایند جذب و بکارگیری مشخص گردد که مقطع تحصیلی ،رشته تحصیلی و یا گرایش تحصیلی آن ها با شرایط
ذکر شده در آگهی منطبق نباشد و دارای پسوند و یا پیشوند بیش از آنچه در آگهی آمده باشد از سایر فرایند استخدام حذف
شده و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
توجه  :اگر رشته تحصیلی بدون گرایش ذکر شده باشد صرفاً رشته تحصیلی بدون گرایش مالک عمل بوده و در صورتیکه
رشته تحصیلی با گرایش های مشخص ذکر شده باشد فقط آن رشته تحصیلی با گرایش های ذکر شده مالک عمل خواهد بود.
لذا داوطلبان موظف اند در زمان ثبت نام با توجه به شرایط اعالم شده دقت کافی بعمل آورده و از ثبت نام در شغل هایی که
واجد شرایط نیستند ،خودداری نمایند.
 - 2شرایط سنی و مقطع تحصیلی و معدل کل داوطلبان به شرح ذیل تعیین می گردد:
 -2/1دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم با شرط معدل حداقل  14و شرط سنی حداکثر  24سال تمام.
 -2/2دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم در رشته تحصیلی بهیاری بدون شرط معدل و با شرط سنی حداکثر  32سال تمام.
 -2/3دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم با شرط معدل حداقل  14و شرط سنی حداکثر  26سال تمام
 -2/4دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس با شرط معدل حداقل  14و شرط سنی حداکثر 28سال تمام.
 -2/5دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس با شرط معدل حداقل  14و شرط سنی حداکثر  32سال تمام.
 -2/6دارندگان مدرک تحصیلی دکترا (عمومی) با حداکثر 35سال تمام.
* مدارک تحصایلی موسساات آماوزا عاالی کاه ماورد تائیاد وزارت علاوم ،تحقیقاات و فنااوری و وزارت بهداشات ،درماان
وآموزا پزشکی می باشد مالک عمل خواهد بود.
تبصره  : 0مدت خدمت سربازی ،طرح الیحه نیروی انسانی ،انجام خدمات قانونی ،مدت اشتغال متقاضیان اساتخدام در واحادهای تابعاه
سازمان ،شرکت های ماموریتی و تکلیفی (به شرح مندرج در این آگهی)  ،کاارگزاری هاای رسامی ساازمان و نیروهاای شااغل در رساته
بهداشتی و درمانی بیمارستان های میالد  ،البرز و سایر مراکز درمانی متعلق به سازمان که به صورت موسسه و یاا هیاات مادیره فعالیات
می نمایند  ،با ارائه گواهی پرداخت حق بیمه و اشتغال دال بر تائید مراتب مذکور و سنوات ارفاقی مندرج در قاانون اصاالح حاداکثر سان
داوطلبان درمورد ایثارگران به حداکثرسن مندرج در شرایط فوق مشروط به آن که ازحاداکثر  35ساال و بارای مقااطع تحصایلی دکتارا

(عمومی)  42سال تمام تجاوز ننماید ،اضافه می گاردد .شایان ذکر است سایر سوابق پرداخت حق بیمه به هر طریقیي خیارج از
موارد مذکور مشمول این بند نمي باشد.
توضیحات :
 شركتهاي ماموريتي و تكليفي سازمان تامين اجتماعي به شرح ذيل مي باشد:

 -1موسسه امالک و مستغالت تامین اجتماعی  -2بانك رفاه کارگران  -3موسسه حسابرسی تامین اجتماعی  -4شرکت گروه هتال هاای
هما  -5موسسه فرهنگی و هنری آهنگ آتیه  -6رفاه گستر -7سرمایه گذاری تامین اجتمااعی  -8شارکت بازرگاانی باین المللای تاامین
اجتماعی  -9شرکت انتشارات علمی و فرهنگی  -12کار و تامین  -11گروه پزشکی حکمات  -12شارکت سارمایه گاذاری خاناه ساازی
ایران  -13شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین -14شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین.
 قانون اصالح حداكثر سن داوطلبان استخدام:

با عنایت به قانون اصالح حداکثر سن داوطلبان استخدام ،مدت حضور داوطلبانه در جبهه های نبرد حق علیه باطل باه میازان حضاور در
جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیات در جبهاه هاای نبارد حاق علیاه
باطل به میزان مدت بستری ،مدت اسارت در مورد داوطلباانی کاه در طاول جناگ تحمیلای باه اساارت دشامن بعثای و یاا گروههاای
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ضدانقالب درآمده اند به میزان مدت اسارت و افاراد خاانواده شاهدا ،آزادگاان و جانباازان ازکارافتااده کلای کاه قاادر بکاار نمای باشاد و
مفقوداالثرها (فرزندان ،همسر ،پدر ،مادر ،برادر و خواهر) تا میزان  5سال در صورت ارائه گواهی از مراجع ذیصالح به حاداکثر شارط سانی
مندرج در این آگهی قابل افزایش خواهد بود ،مشروط به اینکه مجموع سن داوطلب و مدت قابل افزایش طبق این بناد از حاداکثر شارط
سنی  35سال و برای رشته های دکترا (عمومی)  42سال تمام تجاوز ننماید .
تبصره  -2فرزندان شاهد  ،فرزندان جانباز ازکار افتاده کلی و فرزندان آزادگان از کارافتاده کلی که متقاضی اساتخدام (خاارج از ساهمیه
ایثارگران) از طریق شرکت در آزمون استخدامی می باشند با سایر متقاضیان در شرایط یکساان رقابات خواهناد نماود و صارفا از شارط
معافیت حداقل معدل و حداکثرسن بهره مند می گردند .
 - 3معافیت پزشکی خدمت زیرپرچم داوطلبان در صورت قبولی در آزمون استخدامی (کتبی ،مصاحبه) صرفاً پاس از تأییاد واحاد طاب
کار مدیریت های درمان استان ذیربط مبنی بر توانائی انجام امور مربوط در عنوان شغلی مورد تقاضا قابل پذیرا خواهد بود.
 -4ارائه گواهی پایان طرح الیحه نیروی انسانی و یا معافیت از آن درمورد فارغ التحصیالن رسته بهداشتی و درمانی و پزشاکان باه هنگاام
آزمون مصاحبه الزامی می باشد .بدیهی است در صورت عدم ارائه گواهی مذکور در زمان مقرر ،قبولی متقاضی در آزماون کتبای کاان لام
یکن تلقی خواهد شد.
 -5عدم اشتغال و همچنین نداشتن تعهد انجام کاردرسایرسازمانها  ،شرکت های دولتی و سازمان های وابسته باه دولات وموسسااتی کاه
شمول قانون بر آنها مستلزم ذکرنام است به هنگام انعقاد قرارداد وشروع بکار درسازمان الزامی می باشد.
 -6متقاضیانی که به هنگام شروع بکار ،دانشجو و یا دارای مدرک تحصیلی باالتر از مقطع تحصایلی شاغل ماورد تقاضاا مای باشاند  ،در
صورتیکه پس از اشتغال بکار مدرک تحصیلی غیرمرتبط با شرایط احراز مشاغل ساازمان ارائاه نمایناد امکاان پاذیرا و تطبیاق مادرک
مذکور در طول خدمت میسر نخواهد بود  .ضمنا آندسته از متقاضیانی ک ه پس از اشاتغال بکاار در ساازمان مادرک تحصایلی منطباق باا
شرایط احراز مشاغل سازمان ارائه نمایند  ،پذیرا مدرک موصوف پس از طی پنج سال خدمت در عناوان شاغلی ماورد تقاضاای آزماون
مربوطه مشروط به وجود ردیف بالتصدی  ،رضایت از عملکرد و عدم نیاز استان به تامین نیروی جایگزین تا آزمون آتی باا لحااق قاوانین و
مقااررات ذیااربط سااازمان امکانپااذیر خواهااد بااود  .شااایان ذکاار اساات مقطااع تحصاایلی متقاضاایان صاارفا باار اساااس مقاااطع و
رشته های تحصیلی مندرج در آگهی منتشره قابل قبول خواهد بود.
 -7امتیاز بومی پس از کسب حدنصاب آزمون کتبی به متقاضیان بومی حسب مورد (شهرستان و توابع شهرستان  /استان) به شارح ذیال
لحاق می گردد:
 بومی شهرستان و توابع شهرستان مورد تقاضا  25امتیاز بومی استان مورد تقاضا  15امتیاز -7-1داوطلب بومی به داوطلبی اطالق می شود که دارای یکی ازویژگی های زیر باشاد ضامنا مبناای اساتان و شهرساتان بارای تعیاین
بومی بودن  ،تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد.
 -7-1-1شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
 -7-1-2استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با استان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
 -7-1-3همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که شهرستان محل خادمت
فعلی یا بازنشستگی والدین داوطلب با شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.
 -7-1-4همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشساته) کاه اساتان محال خادمت
فعلی یا بازنشستگی والدین داوطلب با استان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.
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 -7-1-5داوطلب حداقل چهار( )4سال از سنوات تحصیلی(ابتدایی ،راهنمایی ،دبیرستان و یا دانشگاه) را به صورت متوالی یاا متنااوب در
شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.
 -7-1-6داوطلب حداقل چهار( )4سال از سنوات تحصیلی(ابتدایی ،راهنمایی ،دبیرستان و یا دانشگاه) را به صورت متوالی یاا متنااوب در
استان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.
 -7-1-7داوطلب حداقل چهار ( )4سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشد.
 -7-1-8داوطلب حداقل چهار ( )4سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشد.
 -7-1-9پدر ،مادر و یا همسر داوطلب حداقل چهار ()4سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضاا بارای اساتخدام را
داشته باشند.
 -7-1-12پدر ،مادر و یا همسر داوطلب حداقل چهار ( )4سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان محل ماورد تقاضاا بارای اساتخدام را
داشته باشند.
تذکر :پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفا توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است .
 -8مصاحبه استخدامی از داوطلبان در صورت احراز حدنصاب امتیاز آزمون کتبی و با رعایت اولویت امتیااز مکتسابه باه میازان دو برابار
ظرفیت استخدامی در عنوان شغلی مربوطه پس از تعیین تکلیف و کسر مجوز هاای ساهمیه هاای  %5مااده  21قاانون جاامع خادمات
رسانی به ایثارگران و  %3قانون جامع حمایت از معلوالن صورت خواهد پذیرفت.
 -9متقاضیان بابت خدمت در سازمان در قالب قراردادهای منعقده باستناد آئین نامه استخدامی سازمان باستثناء نیروهاای شااغل براسااس
تبصره ماده ( )22آئیننامه مذکور در مرحله مصاحبه از امتیاز مربوطه برخوردار خواهند شد.
 -12حسب ماده 21قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران پنج درصد ( )%5سهمیه استخدامی به رزمندگان با سابقه حاداقل شاش مااه
حضور داوطلبانه در جبههها و همسر و فرزندان آنان  ،فرزندان جانبازان زیر بیسات و پانج درصاد و فرزنادان آزادگاان کمتار از یاكساال
اسارت اختصاص دارد.
تبصره  : 1ثبت نام و شرکت در آزمون جهت رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبههها  ،فرزندان جانبازان زیر
بیست و پنج درصد ( )%25و فرزندان آزادگان کمتر از یكسال اسارت الزامی بوده لیکن از شرط جنسیت  ،سن  ،مدرک تحصیلی
ومعدل معاف می باشند .
تبصره  : 2رعایت مدرک تحصیلي متقاضیان از محل سهمیه  %5ایثارگران در رسته های بهداشتي و درمان  ،فناوری اطالعات و
امور مالي برابر ضوابط طرح طبقه بندی مشاغل الزامي خواهد بود.

تبصره  :3رعایت شرط سنی  ،معدل  ،جنسیت  ،مقطع و مدرک تحصیلی و همچنین رعایت سایر شرایط مندرج در آگهی برای
همسران و فرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه جهت ثبت نام و شرکت در آزمون الزامی می باشد .
تبصره  : 4بکارگیری نیروهای مشمول تبصره های ( )1و( )3مشروط به ثبت نام و شرکت در آزمون حسب باالترین نمرات فضلی بین
ایثارگران مشمول و به میزان سهمیه تخصیصی بر اساس الویت امتیاز مکتسبه و احراز شرایط عمومی گزینش امکانپذیر خواهد بود .
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تبصره  : 5معافیت های مندرج در تبصره ( )1این بند صرفا به میزان  %5سهمیه موصوف بوده و پس از تعیین تکلیف سهمیه
مذکور ،سایر داوطلبان متقاضی استفاده از محل سهمیه یاد شده بعنوان متقاضی عادی تلقی و در خصوص آنان رعایت شرط جنسیت،
سن  ،مدرک تحصیلی و معدل الزامی خواهد بود .
تبصره  : 6سهمیه استخدامی  25درصد ایثارگران شامل جانبازان ،آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهدا و فرزندان و
همسران جانبازان بیست و پنج درصد و باالتر و فرزندان و همسران آزادگان دارای یك سال و باالی یکسال اسارت موضوع ماده
( )21قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران توسط بنیاد شیهید و امیور ایثارگران به این سازمان معرفي گردیده است.
تبصره  : 7به استناد تبصره ( )2قانون اصالح بند "و" ماده  44قانون برنامه پنجم توسعه و اصالحیه بعدی آن خواهران و برادران شهداء
معرفی شده از محل سهمیه استخدامی  25درصد توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران می بایست در آزمون استخدامی شرکت وکلیه
مقررات مندرج در آگهی استخدامی سازمان (اعم از سن ،معدل ،جنسیت ،مدرک تحصیلی و  )....را رعایت نمایند .
 -11سه درصد ( )%3از مجموع مجوزهای استخدامی هر استان از بین معلوالن بهزیستی واجد شرایط از طریق ثبت نام و شرکت در
آزمون استخدامی بدون برگزاری آزمون مصاحبه علمی و به میزان سهمیه تخصیصی به تعداد جدول پیوست و بر اساس اولویت امتیاز
مکتسبه پس از اخذ نظریه هسته گزینش و طب کار در عناوین شغلی مورد نیاز سازمان بکارگیری خواهند شد .شایان ذکر است رعایت
کلیه شرایط مندرج در این آگهی اعم از مقطع و رشته تحصیلی ،جنسیت ،معدل و  ....جهت متقاضیان سهمیه موصوف الزامی
می باشد.
تبصره  :سقف سنی مندرج در قسمت شرایط اختصاصی استخدام جهت مشمولین سهمیه  %3بهزیستی با یك مقطع تحصیلی باالتر
محاسبه می گردد .شایان ذکر است پس از تعیین تکلیف سهمیه مذکور  ،سایر داوطلبان متقاضی استفاده از محل سهمیه یاد شده
بعنوان متقاضی عادی تلقی و در خصوص آنان رعایت شرط جنسیت  ،سن  ،مدرک تحصیلی ،معدل و  .....الزامی خواهد بود.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:
 -1تکمیل فرم ثبتنام و الصاق یك قطعه عکس  34جدید با درج مشخصات فردی در ظهر آن.
 -2دو قطعه عکس  34که در سال جاری گرفته شده باشد( .عکس تمامرخ)
 عکس داوطلب باید واضح ،مشخص و فاقد اثر مهر ،منگنه و هرگونه لکه باشد. حتیاالمکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد. عکس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد. -3اصل رسید بانکی مبنی بر واریز 511111ریال (پانصد هزار ریال)برای متقاضیان استخدام به عنوان هزینه ثبت نام درآزماون اساتخدامی
سازمان تامین اجتماعی به شماره حساب کوتاه مدت الکترونیك به شماره ( )0250260060نزد بانی
(کد  )22460به نام سازمان تامین اجتماعي( .نگهداری تصویر فیش واریزی الزامی می باشد)
 -4اصل و تصویر خوانا از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی.
 -5اصل وتصویر کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم جهت آقایان(کپی پشت و روی کارت)
-6اصل و تصویر مدرک تحصیلی مرتبط با عنوان شغلی مورد تقاضای مندرج در این آگهی.
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ملیت شیعبه خیو

شیمالي

 -7اصل و تصویر گواهی انجام خدمت طرح الیحه نیروی انسانی و یا معافیت از آن در مورد مشامولین طارح ماذکور و گاواهی
انجام تعهدات قانونی در مورد پزشکان ( .ثبت نام متقاضیانی که در شرف اتمام طرح مذکور می باشند باا لحااق مفااد بناد ()4
قسمت شرایط اختصاصی استخدام این آگهی بالمانع می باشد)
 -8اصل و تصویر مدارک و مستندات مربوطه بمنظور تخصیص امتیاز بومی مطابق با شرایط مندرج در بند ( )7قسامت شارایط
اختصاصی استخدام این آگهی.
 -9اصل گواهی صادره از مراجع ذیصالح در خصاوص داوطلباان مشامول تبصاره هاای ( )1و ( )2قسامت شارایط اختصاصای
استخدام ورود به خدمت داوطلبان)
 -12ا صل گواهی صادره از مراجع ذیصالح در خصوص داوطلبان مشمول بند ( )12و ( )11قسمت شرایط اختصاصای اساتخدام
این آگهی( .متقاضیان سهمیه استخدامی  5درصد ماده  21قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و 3درصد بهزیستی)

د -نحوه تحویل مدارک:
متقاضیان واجد شرایط می بایست مدارک منادرج در ایان آگهای را از روز ساه شانبه ماورخ  62/01/62لغایات پایاان روز شانبه ماورخ
 62/01/01در ساعت اداری و روز جمعه مورخ  62/01/66تا ساعت  04صرفاً به صورت حضوری به مدیریت های درمان اساتان ذیاربط
به آدرس مندرج بشرح ذیل مراجعه و پس از تحویل مدارک مربوطه رسید دریافت نمایناد .ضمنا مدت زمان فیو بیه هیین عنیوان
تمدید نخواهد شد .
 اخذ مدارک بعد از ساعت  16تاریخ فوق ( )62/01/01به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود.
مدارک تحویلی و وجوه پرداختی در هیچ مورد قابل استرداد نخواهد بود  .بنابراین قبل از واریز وجه ثبت نام الزم اسات متقاضایان از احاراز
شرایط خود با مفاد آگهی استخدام اطمینان حاصل نمایند .ضمنا تحویال مادارک هیچگوناه تعهادی بارای اساتخدام در ساازمان ایجااد
نخواهد کرد.
متقاضیان آزمون استان فارس به آدرس :شیراز  ،خیابان قصردشت ،خیابان بر  ،ساختمان مدیریت درمان استان فارس.
متقاضیان آزمون استان کردستان به آدرس :سنندج  ،خیابان پاسداران  ،خیابان شهید تعریف ،خیابیان هیدایت میدیریت
درمان استان کردستان.
متقاضیان آزمون استان کرمان به آدرس :کرمان ،بلوار شهید عباسپور ،روبروی مصلي ،مدیریت درمان استان کرمان.
متقاضیان آزمون استان مازندران به آدرس :قائمشهر ،خیابان امام خمیني (ر ه)  ،روبروی کوچه صداقت  ،میدیریت درمیان
استان مازندران .

زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه:
کارت شرکت در آزمون در روز چهارشنبه مورخ  62/00/4لغایت روز پنجشنبه مورخ  62/00/5در محال مادیریت درماان اساتانهای
مذکور توزیع و آزمون در روز جمعه مورخ  62/00/2برگزار و ساعت شروع و محل برگزاری آزمون در زمان تحویال کاارت باه متقاضایان
اعالم خواهد شد.
مواد آزمون عبارتند از:

آزمون عمومي :
 -1ریاضیات وآمارمقدماتی  -2زبان انگلیسی -3زبان و ادبیات فارسی  -4آشنایی مقدماتی با رایانه
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 -5معارف اسالمی  -6شناخت تامین اجتماعی  -7اطالعات عمومی  -8استعداد و هوش
* اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از پاسخگویی به سوالهای معارف اسالمی معاف باوده و در
این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان ،براساس مجموع تراز شده سایر سؤالهای آزمون عمومی محاسبه خواهد شد.

آزمون تخصصي:
در مقاطع تحصیلی باالتر از دیپلم ،عالوه برآزمون عمومی ،آزمون تخصصی حسب مورد در عنوان شغلی مربوطه انجاام خواهاد
شد .
تذکرات:

- 1آزمون کتبی (عمومی و تخصصی ) دارای حدنصاب بوده و به صورت چهارگزینهای و باا احتسااب یاكساوم نماره منفای
طراحی خواهد شد.
 - 2استخراج فهرست افراد دارای حدنصاب صرفاً بر اساس نتیجه آزمون کتبی خواهد باود .ضامنا امتیاازات باومی و  ...بارای
داوطلبانی اعمال خواهد گردید که حدنصاب الزم را کسب کرده باشند.
 - 3کسب حد نصاب نمره الزم در آزمون هیچگونه حق استخدامی ایجاد نمیکند.
- 4مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله
از مراحل آزمون  ،گزینش و جذب ،محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطالعات خالف واقع داده و یا فاقد شرایط منادرج
در آگهی است ،از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت صدور حکم استخدامی ،حکم مزبور لغو و بالاثر میشود.
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