
 

 

 

 نامدفترچه راهنمای ثبت

علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  کدهآزمون استخدامی دانش

 1401سال ساوه درمانی 

 

 

 

 

 1401زمستان 

 به داوطلبان توصیه می گردد این دفترچه را با دقت مطالعه نمایند . 



 

 تعالیبسمه

 مقدمه:

هاي مورد نياز خود از محل براي تامين نيرو ددر نظر دارساوه  علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درمانيشکده اند
اداري زمان سا 3/10/1399مورخ  381249و مجوز استخدامي شماره  29/5/1399مورخ  275960شماره استخدامي  مجوز

آئين نامه اداري، استخدامي كاركنان غير هيات علمي  33به استناد ماده افراد واجد شرايط را  كشور،استخدامي 
دانشگاه/دانشکده هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و 

در بي كت آزموناز طريق  1397دستورالعمل اجرايي برگزاري آزمون هاي استخدامي مصوب دور دوم هيات امنا سال 
ذيل استخدام با شرايط و ضوابط پيماني  به صورت (مصاحبه استخداميحسب مورد )و  هاي عمومي و تخصصيحيطه
  .نمايند

 

  



 

 بخش اول: تعاریف 

 مفاهيم برخي از اصطالحات بکار رفته در اين دفترچه به شرح زير است:

بهداشتي درماني و ساير موسسات تابعه وزارت ها يا دانشکده هاي علوم پزشکي و خدمات به دانشگاه موسسه: .1

نيازهاي  رفع به نسبت خود آتي هايبرنامه و اهداف به توجه با كه شودمي بهداشت درمان و آموزش پزشکي اطالق

نمايند. ها و ساير واحدهاي تابعه، اقدام به استخدام مينيروي انساني مراكز بهداشتي، مراكز درماني و بيمارستان

 بخش هفتم دفترچه(شته هاي شغلي در عنوان ر)

هاي دولتي ها، مؤسسات دولتي، مؤسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي، شركتكليه وزارتخانهاجرایی:  دستگاه .2

ها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، هايي كه شمول قانون بر آنو كليه دستگاه

موضوع ماده كليه دستگاههاي هاي دولتي، )ها و بيمهبانک مركزي، بانک صنايع ايران،سازمان گسترش و نوسازي 

 شوند.ناميده ميدستگاه اجرايي قانون مديريت خدمات كشوري(  (5)

منظور، آيين نامه اداري استخدامي كاركنان غير هيات علمي مصوب هيات امناء آیین نامه اداری استخدامی:  .3

پزشکي و خدمات بهداشتي درماني كشور مي باشد كه به استناد ماده يک قانون احکام دائمي توسعه دانشگاه هاي علوم 

 كشور تدوين گرديده است.

هاي علوم شود كه به صورت قانوني در يکي از دانشگاهاطالق مي شخصي به قراردادی کار معین: داوطلب .4

موزش پزشکي در قالب قرارداد انجام كار معين پزشکي كشور يا ساير موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان وآ

آيين نامه اداري استخدامي كاركنان غير هيات علمي دانشگاه هاي علوم پزشکي كشور(  31ماده  5)موضوع تبصره 

 اشتغال داشته باشد. 

آيين نامه و از طريق قرارداد  31ماده  6فردي كه براساس مفاد تبصره  داوطلب قراردادی پزشک خانواده: .5

 طرح پزشک خانواده در حال انجام وظيفه در مراكز بهداشت تابعه دانشگاه/دانشکده مي باشد.

هاي شود كه به صورت قانوني در يکي از دانشگاهاطالق مي شخصي به قرارداد مشاغل کارگری: داوطلب .6

ساير موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در قالب قرارداد مشاغل كارگري  علوم پزشکي كشور يا

 آيين نامه مذكور( اشتغال داشته باشد.  32)موضوع ماده 



هاي طرف قرارداد شود كه به صورت قانوني از طريق يکي از شركتاطالق مي شخصي به شرکتی: داوطلب .7

هاي علوم پزشکي كشور يا ساير موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به صورت خريد دانشگاه

 آيين نامه مذكور( اشتغال داشته باشد.  22خدمت از بخش خصوصي )موضوع تبصره ماده 

 ايثارگران شامل موارد زير هستند:: داوطلب ایثارگر .8

 مل:شا ( درصد25پنج ) و الف( ایثارگران سهمیه بیست

 جانبازان

 آزادگان

 شهدا فرزندان و همسر

 باالتر  و پنج درصد و بيست جانبازان فرزندان و همسر 

 اسارت سال يک باالي و سال يک داراي آزادگان فرزندان و همسر

 شهيد برادر و پدر، مادر، خواهر

 :( درصد شامل5ب( ایثارگران سهمیه پنج )

 هاجبهه در داوطلبانه حضور ماه شش حداقل سابقه با رزمندگان

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

  درصد پنج و بيست زير جانبازان فرزندان

 اسارت سال يک از كمتر آزادگان فرزندان

 

  :ها عبارتند ازمدت حضور داوطلبانه در جبهه دييمراجع تأ تذکر:

 هاي نيروهاي مسلح در مورد رزمندگان متبوع خودانساني هر يک از ردهمعاونت نيروي . 1



. معاونت نيروي انساني سازمان بسيج مستضعفان سپاه پاسداران انقالب اسالمي در مورد بسيجيان و نيروهاي مردمي اعم از 2

ساني وزارت جهاد كشاورزي مستخدمين دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل معاونت توسعه و منابع ان

 در مورد جهادگران.

 3که با ارائه معرفی نامه از سازمان بهزیستی مشمول استفاده از  شوداطالق می  شخصیبه  داوطلب معلول:. 9

 می باشد. معلوالندرصد سهمیه استخدامی قانون حمایت از حقوق 

 مشمول سهمیه ایثارگران و سهمیه معلولیننام،  ثبت زمان در که شودمي اطالق شخصی به آزاد: داوطلب. 10

 نباشد.

 بخش دوم: شرایط عمومی و اختصاصی استخدام

 . شرایط عمومی داوطلبان1

 ايران تابعيت . داشتن 1-1

 اساسي جمهوري اسالمي ايران قانون شده در شناخته اديان از يکي يا اسالم مبين . اعتقاد به دين 1-2

 جمهوري اسالمي ايران. التزام به قانون اساسي  3 -1

  ) تا آخرين روز ثبت نام (قانوني براي مردان معافيت يا ضرورت دوره خدمت . انجام 1-4

دانش آموختگان برتر مشمول تسهيالت خدمت نظام وظيفه تخصصي بنياد ملي نخبگان كه پروژه تحقيقاتي  تبصره:

نيروهاي مسلح را شروع نموده و دوره آموزش جايگزين خدمت مورد تاييد مركز نخبگان و استعدادهاي برتر 

نظامي خود را طي كرده باشند، مي توانند قبل از صدور كارت پايان خدمت در آزمون ثبت نام نمايند. اين دسته 

از افراد در صورت پذيرفته شدن در آزمون حداكثر تا يکسال پس از برگزاري آزمون موظف به ارائه گواهي پايان 

د. درصورت عدم ارائه گواهي مربوطه در زمان مقرر، ادامه فرايند استخدامي آنها متوقف خدمت خود مي باشن

 شود.گرديده و حتي در صورت قبولي نهايي استخدام و به كارگيري آنها كان لم يکن تلقي مي

طب كار شوند)به تشخيص شوراي مي استخدام كه كاري انجام براي توانايي و رواني و جسماني سالمت . داشتن 1-5

 .(هکددانشيا كميسيون پزشکي 

 مخدر مواد و دخانيات به اعتياد . عدم 6 -1

 موثر جزايي محکوميت سابقه . نداشتن 1-7

 صالح.هاي اجرايي توسط آراء مراجع قضايي و ذي. عدم وجود هرگونه ممنوعيت استخدام در دستگاه 1-8

 هاي اجرايي باشند.همچنين بازنشسته دستگاه . داوطلبان استخدام نبايد جزء نيروهاي بازخريد خدمت و1-9



 ها و مؤسسات آموزش عالي معتبر،دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي از دانشگاه. 1-10

  
 :مهم در خصوص شرایط عمومی تذکرات

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

 دستگاههاي اجراييخدمت  بازخريد افراد بازنشسته و-1

 انفصال شدگان دائم از خدمت و يا اخراج شدگان توسط واحدهاي تابعه وزارت بهداشت-2

  باشند. شده منع دولتي خدمات از صالح،ذي و قضائي مراجع آراء موجب به كه افرادي-3

 افرادي كه تعهد انجام كار به ساير موسسات و يا دستگاههاي اجرايي دارند. -4

 در رشته تحصيلي آگهي شده. معادلتحصيلي  مداركدارندگان -5

در بدو استخدام داراي مقطع تحصيلي باالتر مرتبط يا غيرمرتبط با شرايط احراز طرح طبقه  داوطلبدر صورتيکه  نکته:

بندي مشاغل و مدرك تحصيلي مندرج در آگهي باشد، ملزم به ارائه تعهد نامه محضري مبني بر عدم درخواست اعمال 

 مدرك تحصيلي مربوطه پس از صدور حکم استخدامي خواهد بود.



 طلبان:شرایط سنی داو .2

ي دارندگان مدرك ( برا27/10/1381تا  27/10/1361سال تمام )متولد شدگان از  40سال و حداكثر  20حداقل  داشتن

سال تمام براي دارندگان مدارك تحصيلي دكتري و باالتر  45كارشناسي و كارشناسي ارشد و داشتن حداكثر تحصيلي 

 .ثبت نام به بعد( تا اولين روز 27/10/1356 )متولد شدگان از

 شد: خواهد اضافه مقرر سن حداكثر به معتبر، هاي تأييديه ارائه شرط به ذيل موارد تبصره:

فرزندان آزادگان يک سال اسارت و باالتر، از شرط حداكثر و  جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان -1

 سن معاف مي باشند 

 اعالم هايسن حداكثر رعايت به مکلف آزمون، در نام ثبت صورت در درصد 5 و درصد 25 سهميه مشمولين ساير -2

   .شد خواهند حذف استخدام فرايند ادامه از صورت غيراين در باشند،مي ذيل در شده

 پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهيد به ميزان پنج سال -

ميزان حضور در جبهه و همچنين مدت زمان داوطلباني كه در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به  -

 بستري شدن و يا استراحت پزشکي رزمندگان داوطلب در اثر مجروحيت در جبهه ها

 سال  5كارمندان تمام وقت دولتي حداكثر به ميزان  خدمتسابقه  -3

عم از قراردادي داوطلبان قراردادي شاغل در موسسات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي )اسنوات  -4

سال )طبق سابقه بيمه قابل  15قراردادكار معين و پزشک خانواده و قرارداد مشاغل كارگري( حداكثر به ميزان 

 قبول(. 

هاي پيمانکاري طرف قرارداد شركتي داوطلبان شركتي شاغل كه به صورت غيرمستقيم و از طريق شركت سنوات -5

 سال)طبق سابقه بيمه قابل قبول( 15دارند، حداكثر به ميزان با موسسات تابعه وزارت بهداشت ، به خدمت اشتغال 

سنوات قراردادي يا شركتي داوطلباني كه در سالهاي گذشته به صورت قرارداد تمام وقت )اعم از قراردادكار معين و  -6

هاي پيمانکاري طرف پزشک خانواده و قرارداد مشاغل كارگري( در موسسات تابعه وزارت بهداشت و يا شركت

سال )طبق سابقه  5اند حداكثر به ميزان اند و با موسسه قطع همکاري نمودهارداد آنها به خدمت اشتغال داشتهقر

 بيمه قابل قبول(

در صورتيکه افراد در يکي از حاالت شركتي يا قراردادي شاغل بوده و براساس دستورالعمل هاي مربوطه به  نکته:

سال ارفاق سن بهرمند  15تغال بصورت مستمر(، مي توانند حداكثر از حالت اشتغال ديگري تبديل وضع شده اند)اش

 گردند.



)اجباري يا اختياري و يا در قالب تمديد طرح( را به استناد قانون  داوطلباني كه طرح خدمت نيروي انساني موظف -7

 اند، به ميزان انجام خدمت فوق. خدمت پزشکان و پيراپزشکان انجام داده

مجلس شوراي اسالمي  19/8/1400قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت مصوب  15ماده به استناد بند الف  -8

 سال به سقف محدوديت سني اضافه مي شود. 5به ازاء تاهل و نيز داشتن هر فرزند يکسال تا حداكثر 

  سال بيشتر نخواهد بود. 15مجموع سنوات اضافه شده به سن داوطلبان در هر حال از  نکته:

 ضوابط و مقررات پذیرش مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان: شرایط اختصاصی و ب( 

بايست داراي معافيت يا مي« اجباري»هاي داراي طرح قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان در رشته مشمولين -1

 گواهي پايان انجام طرح خدمت مربوطه باشند.

قانوني در  خدمتهاي اجباري كه در حين انجام زشکان رشتهمشمولين قانون خدمت پزشکان و پيراپ -1تبصره 

 شركتدانشکده اين استخدامي  توانند صرفاً در آزمونند، ميباشميعلوم پزشکي ساوه تابعه دانشکده واحدهاي 

نمايند. بديهي است در صورت قبولي صدور ابالغ استخدامي وحکم حقوقي بصورت پيماني حين طرح امکان پذير 

 خواهد بود.

« پايان طرح»در خصوص داوطلباني كه  نسبت به تمديد طرح آنان اقدام شده است، نيازي به ارائه گواهي  -2تبصره 

 نمايد. كفايت مي براي اينگونه افراد« اشتغال به طرح»نيست و گواهي 

كه طرح خود را در « اختياري»قانون خدمت پزشکان و پيراپزشکان در رشته هاي داراي طرح  مشمولين -3تبصره   

گذرانند در صورت قبولي ملزم به ارائه گواهي موافقت با ساير موسسات تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي مي

 انصراف از طرح در صورت پذيرش نهايي از دانشگاه محل انجام طرح خود در هنگام بررسي مدارك  مي باشند. 

 :تلفنی  پ( شرایط اختصاصی و ضوابط پذیرش مشاغل مربوط به کارشناس تریاژ

بر شرايط فوق الذكر، داشتن سالمت كامل جسماني و  پزشکي عالوههاي خصوص كارشناس ترياژ تلفني فوريت در

 رواني با تاييد طب كار مورد تائيد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي نيز الزامي مي باشد.

از داوطلبان در رشته شغلی کارشناس تریاژ تلفنی پس از اعالم نتایج اولیه آزمون کتبی به میزان  توضیحات :

برای بررسی مدارک دعوت به عمل  (پس از اعمال سهمیه قانونی )ظرفیت به ترتیب نمره فضلیبرابر چهار 

 د . خواهد شاقدام ه صاحبخواهد آمد و در صورت تایید مدارک از سه برابر ظرفیت برای انجام م



تسلط به زبان و لهجه  -2ارزیابی دانش تخصصی و اطالعات شهر شناسی و سرعت عمل و مهارت در تایپ -1) 

  ( هرایج منطق

 بخش سوم: مواد آزمون

  .شد خواهد داده اختصاصي سوال دفترچه يک و عمومي سوال دفترچه يک داوطلبان، از يک هر به

( براي سواالت حيطه عمومي و 1ضريب يک ) اي باچهارگزينه صورت به اختصاصي و عمومي دروس آزمون كليه

حيطه تخصصي طراحي خواهد شد. ضمنا به ازاي هر سه پاسخ غلط، يک پاسخ صحيح براي سواالت  (2ضريب دو )

 حذف خواهد شد.

 :عمومی آزمون الف( مواد

 ،ICDL)گانه هفت هايتاطالعات )مهار فنّاوري -

 مقدماتي. آمار و رياضي -

 فارسي. ادبيات و زبان -

 .*اسالمي معارف -

 .عمومي –انگليسي  زبان -

 .اساسيحقوق دانش اجتماعي و  ،اطالعات عمومي -

 .هوش و توانمندي هاي ذهني -

هاي ديني مصرح در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران از پاسخگويي به سؤاالت معارف اسالمي معاف بوده و در اقليت  *

اقليت ديني شود(، اين درس لحاظ نخواهد شد ولي چنانچه داوطلب عمومي ناميده ميكل عمومي )كه حيطه  محاسبه نمره

محاسبه نمره كل عمومي لحاظ خواهد شد. در واقع دو  اسالمي پاسخ دهد، اين درس با تأثير مثبت در  به سؤاالت معارف

نمره كل عمومي، يک نمره كل با لحاظ نمره خام درس مذكور و يک نمره كل بدون لحاظ نمره خام درس مذكور، محاسبه 

 ت.و نمره كل باالتر مالك قرار خواهد گرف

 تخصصی: آزمون ب( مواد

شغلي، بر اساس  هايرشته با متناسب هاي تخصصيو مهارت دانش با توجه به آزمون تخصصي هايهاي حيطهسوال

 .مشخص شده استهمين دفترچه  شتمبخش همواد آزمون مندرج در 

 

  



 های قانونیبخش چهارم: امتیازات و سهمیه

 بود: استخراج نتايج آزمون به ترتيب ذيل خواهد

 الف( سهمیه ایثارگران:

هاي استخدامي  سهميهجذب ايثارگران از محل  ايثارگران، امور و شهيد بنياد با آمدهعملبه هايهماهنگيساس ار ب

درصد بر اساس  5درصد و  25هاي رقابت بين كليه داوطلبان ايثارگر در هر يک از سهميهاز طريق شركت در اين آزمون ، 

 پذيرد:مي صورت ذيل ساز و كارهاي رعايت آزمون استخدامي بانمره مکتسبه در 

 بامطابق ضوابط و مقررات جاري و  ناستخدام آنا، ايثارگران درصد 25يند جذب و استخدام مشمولين سهميه آدر فر -1

  مي پذيرد.بنياد شهيد و امور ايثارگران صورت  هماهنگي

 درصد 25 سهميه مشمولين به مربوط استخدامي سهميه ايثارگران، امور و شهيد بنياد با آمدهعملبه هايهماهنگي با -2

 ايثارگر داوطلبان و است گرديده مجزا داوطلبان ساير سهميه از و مشخص آزمون استخدامي دفترچه در ايثارگران

 سهميه در شده مشخص هايشغل محل بايد صرفاً مذكور سهميه اعمال براي سهميه، اين مشمول شده تأييد

 . نمايند انتخاب را درصد 25ايثارگران 

( قانون جامع خدمات رساني 21درصد موضوع ماده ) 25مندي از سهميه استخدامي حداقل ايثارگران متقاضي بهره -3

)سيستم  ايسجامندي از سهميه مزبور، الزم است ابتدا اطالعات خود را در سيستم به ايثارگران براي ثبت نام و بهره

جامع اطالعات يکپارچه ايثارگران( ثبت نموده و توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران تاييد گردد و در صورت عدم تاييد 

 باشند.هاي مشخص شده براي سهميه ياد شده نميمحلبنياد مذكور مجاز به انتخاب شغل

 باشند.نمي ايثارگران ساير درصد 5 تخدامياس سهميه از منديبهره به درصد ايثارگران، مجاز 25 سهميه مشمولين -4

شده بر  مشخص هايسهميه از يکي از صرفاً بودن، مشمول صورت در تواندايثارگر مي داوطلب هر عبارت ديگر به

درصد ايثارگران، جهت استفاده از سهميه  25بنابراين مشمولين سهميه  .نمايد استفاده اساس ضوابط مربوطه،

 اختصاصي خود، صرفاً بايد مشاغل مشخص شده براي آنان را در دفترچه انتخاب نمايند.

جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان و فرزندان آزادگان يک سال اسارت و باالتر از شرط حداقل معدل  -5

 باشند.ر سن معاف ميو حداكث



درصد(  25درصد ايثارگران تا سقف سهميه ) 25براي مشمولين سهميه آزمون استخدامي كسب حد نصاب نمره  -6

باشد. در صورتي كه ايثارگران موضوع اين سهميه در شغل هاي سهميه آزاد شركت نمايند كسب حد الزامي نمي

 نصاب نمره امتحان در شغل مربوط الزامي است.

ه از فرزندان شاهد، جانبازان از كار افتاده كلي، آزادگان از كار افتاده كلي و فرزندان آنان كه با كسب حد آن دست -7

توانند همانند شوند، مينصاب قبولي و رعايت ترتيب نمرات مکتسبه در سهميه آزاد آزمون استخدامي پذيرفته مي

 اقل معدل و حداكثر سن بهره مند گردند. ساير فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان از شرط معافيت حد

 سهميه از و مشخص آزمون استخدامي دفترچه دردرصد  5 ياستخدام يهمشمول سهم يثارگراناسهميه مربوط به  -8

شغل  بايد صرفاً مذكور سهميه اعمال براي سهميه، اين مشمول ايثارگر داوطلبان و است گرديده مجزا داوطلبان ساير

  .نمايند انتخاب را درصد 5ايثارگران  سهميه در شده مشخص هايمحل

درصد ايثارگران تا سقف سهميه )پنج درصد( الزامي  5براي مشمولين سهميه آزمون استخدامي كسب حد نصاب نمره  -9

در صورتي كه ايثارگران موضوع اين سهميه در شغل هاي سهميه آزاد شركت نمايند كسب حد نصاب نمره باشد. نمي

 مربوط الزامي است.امتحان در شغل 

امکان تغيير سهميه  ،پس از آزمون كتبي و معرفي داوطلبان براي بررسي مدارك و مصاحبه در سهميه مشخص شده -10

 معرفي شده داوطلبان وجود نخواهد داشت . 

 ب( سهمیه معلولین:

درصد قانون جامع  3استخدامي ) سهميه محل ازجذب معلولين با ارائه معرفي نامه از اداره كل بهزيستي شهرستان 

، كسب حد نصاب نمره الزم و رقابت بين كليه داوطلبان معلول آزمون اين  در شركت طريق از حمايت از معلوالن( صرفاً

 پذيرد:مي صورت ذيل ساز و كارهاي رعايت با بر اساس نمره مکتسبه و

 سهميه از و مشخص استخداميآزمون  دفترچه دردرصد  3 ياستخدام يهمشمول سهم سهميه مربوط به معلولين -1

شغل  بايد صرفاً مذكور سهميه اعمال براي سهميه، اين مشمول معلول داوطلبان و است گرديده مجزا داوطلبان ساير

بديهي است چنانچه در زمان بررسي مدارك سهميه  .نمايند انتخاب را مذكور سهميه در شده مشخص هايمحل



است انتخاب افراد برتر  يهيبد از ادامه فرايند استخدامي حذف خواهد شد. مورد اشاره تاييد نگردد، داوطلب مذكور

 .يرفتصورت خواهد پذ ينجامعه معلول ينرقابت ب يقشده از طر ياد يهجهت استفاده از سهم

 شوند را داشته باشند.مي كه جهت آن استخدام كاري معلولين بايد توانايي الزم براي انجام -2

وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت 22/04/1389مورخ  88384/44178( آيين نامه شماره 5بر اساس ماده) -3

استخدام معلوالن به شرط آنکه به تشخيص سازمان بهزيستي كشور، معلوليت آنان مانع از مأموريت كاري الکترونيک، 

وطه نماينده سازمان جلسات طب كار و كميسيون پزشکي مرب بر اين اساس الزم است در باشد.ها نباشد، بالمانع ميآن

 حاضر باشد.شهرستان  بهزيستي

 :هاپ( سایر سهمیه

هاي استخدامي ايثارگران) مندرج در بند الف( و معلولين عادي )مندرج در بند ب(، پس از كسر سهميه كليه سهميه استخدامي

مندرج در آگهي و كسب حدنصاب نمره، به ترتيب نمره فضلي، بشرح ذيل اختصاص به ساير داوطلبان آزاد درصورت برخورداري از مفاد 

 خواهد يافت:

سازمان اداري و استخدامي كشور و به استناد قانون اصالح ماده  27/7/99مورخ  369488با توجه به بخشنامه شماره  -1

شهرستان مجلس شوراي اسالمي نمره مکتسبه داوطلبان بومي  16/6/99قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  44

 ه و مالك عمل قرار مي گيرد. ( محاسب4/1با تعاريف ذيل با ضريب يک و چهاردهم )ساوه و زرنديه 

 شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا يکي باشد. -الف

سکونت داوطلب به مدت حداقل ده سال با ارائه استشهاد محلي )براساس فرم پيوست( ممهور به مهر نيروي  -ب

 گردد.احراز ساوه و زرنديه انتظامي)پاسگاه يا كالنتري محل( 

داشتن سوابق تحصيلي در مقاطع ابتدايي، راهنمايي يا دبيرستان در شهرستان مورد تقاضا با تاييد اداره آموزش  -ج

و پرورش شهرستان مربوطه مي تواند به عنوان تمام يا قسمتي از سابقه ده سال سکونت به شرط استشهاد محلي 

 مبني بر تاييد ساكن بودن مالك عمل قرار گيرد.

 صورت وجود ابهام درخصوص شهرستان محل تولد نظر اداره كل ثبت احوال استان مالك عمل خواهد بود. در -د

تقسيمات كشوري )اعم از شهر، بخش يا روستاي ذكر شده در شناسنامه داوطلب( در اولين روز ثبت نام مالك  -و

 عمل براي تعيين بومي بودن خواهد بود. 

كار معين، كارگري، شركتي و متعهدين كه در راستاي وظايف و ماموريتهاي محوله به نمره مکتسبه كاركنان قرارداد  -2

در مراكز  6/11/1401لغايت  1/12/98( از تاريخ 19مستقيما در مقابله با ويروس كرونا و درمان بيماري كرونا)كوويد

فوريتهاي پزشکي خدمت درماني و بهداشتي زير مجموعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي، انستيتو پاستور و 



 حداكثر و ( درصد2) دو خدمت، سابقه ماه هر ازاء به برخورداري از شرايط مندرج در آگهي، صورت در صرفاًنموده اند 

 شد. خواهد اضافه نمره كل آزمون به نمره مکتسبه فرد درصد (20بيست ) تا

 امتيازي تعلق نمي گيرد (روز  15روز يک امتياز و كمتر از  15امتياز ،  2) به ازاء هر ماه 

( تا 2قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت به ازاء تاهل و نيز هر فرزند دو درصد) 15ماده  "ب"به استناد بند  -3
 به نمره مکتسبه فرد اضافه خواهد شد. نمره كل آزمون (10حداكثر ده درصد)

تبصره : امتيازات فوق الذكر ، مشروط به آن است كه نرخ باروري شهرستان محل زادگاه داوطلب يا فرزند وي باالي 
 نباشد . مبناي تعيين نرخ باروري ، آخرين اعالم رسمي وزارت كشور در زمان برگزاري آزمون مي باشد .  5/2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 بخش پنجم: مراحل ثبت نام
 انجام 6/11/1401موررخ  شنبهپنج روز  لغايت  27/10/1401شنبه مورخ سه روز  از اينترنتي صورت به نام ثبت
 وجه قابل تمديد نخواهد بود.نام به هيچمدت ثبت .پذيرفت خواهد

 
داوطلب متقاضي استخدام در آزمون استخدامي بايد در زمان ثبت نام، شرايط عمومي و اختصاصي مندرج در اين نکته : 

ط آزمون را مطالعه و سپس نسبت قدام بر روي سامانه شرايط و ضوابداوطلبين محترم قبل از هر گونه ا دفترچه را داشته باشد.
 به پرداخت هزينه و ثبت نام در آزمون اقدام نمايند . 

 شده: اسکن عکس الف( تهیه فایل

 مهم در خصوص تغییر اطالعات ثبت نامی: تذکر بسیار

هاي نامي)خوداظهاري( داوطلبان و سهميهتوجه به اينکه اعالم نتيجه اوليه )معرفي افراد براي بررسي مدارك( بر اساس اطالعات ثبتبا 

قانوني انتخاب شده توسط آنان صورت مي گيرد، به دليل اينکه در هنگام بررسي مدارك، هرگونه تغيير در اطالعات وارد شده به نحوي 

الزمست ورود كه منجر به بهره مندي داوطلب از اولويت يا امتياز مربوطه گردد، كل فرايند اعالم نتيجه را با اختالل مواجه مي سازد، لذا 

( با دقت و صداقت صورت گيرد چراكه به خصوص اگر در کافی نت صورت می گیردت مذكور در فرم تقاضانامه ثبت نام )اطالعا

با توجه به مشکالت به وجود آمده در آزمون هاي قبلي، اصالح اطالعات مذكور در هنگام بررسي مدارك به هيچ وجه امکانپذير نمي 

. بديهي است در صورت عدم ارائه مدارك و مستندات الزم در زمان بررسي مدارك، هد داشتي نخواو داوطلب حق هيچ گونه اعتراض باشد

 امتيازات و سهميه هاي انتخاب شده توسط داوطلبان از آنان سلب خواهد گرديد.

 

 



برنامه ثبت  طريق از ارسال براي را آن فايل و نموده زير، اسکن مشخصات با را خود پرسنلي عکس قطعه يک بايد داوطلب
 نمايد:  آماده اينترنتي نام

  باشد. JPG فرمت با بايد تمام رخ( فقط باشد )عکس شده گرفته جاري سال در كه 43 عکس-
  .كيلوبايت كمتر باشد 100از  بايد شده اسکن عکسحجم 

 باشد. لکه هرگونه و مهر، منگنه اثر فاقد و واضح، مشخص بايد داوطلب تصوير-
 باشد. سفيد زمينه داراي و رنگي عکس حتي االمکان باشد. شده حذف بايد شده اسکن عکس زايد حاشيه هاي 

 داوطلبان و نمي باشد قبول ملي، شناسنامه و ...( قابل شناسايي )كارت كارت هاي روي از عکس اسکن (:1تذکر )
 .نمايند اسکن به فوق، اقدام توضيحات با مطابق و اصل عکس از است الزم

 باشد. مشخص آنان كامل صورت و حجاب با بايد خواهران عکس  (:2تذکر )

 هاي قبلي، در خصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، كهبا توجه به مشکالت به وجود آمده در آزمون (:3تذکر )
گردد كه عالوه شود رخ داده است. تاكيد مياين موضوع اكثراً براي داوطلباني كه ثبت نام آنان توسط ديگران انجام مي

نامي، حتما نسبت به كنترل عکس ارسالي دقت نماييد تا اشتباهاً عکس داوطلب ديگري به جاي ترل اطالعات ثبتبر كن
عکس شما الصاق نگردد. بديهي است كه در صورت ارسال عکس اشتباهي از طرف متقاضي، فرد به عنوان متخلف تلقي 

 و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.

 وجه: ب( پرداخت
 نشاني به اين دانشکده سايت به بايد شرايط واجد متقاضيان

ht t ps ://azmoon.savehums .ac .i r /Regi st rat i on/Regi st rat i on/Di spl ayHel p  پرداخت از پس و مراجعه 
 شتاب يشبکه به متصل بانکي هايكارت با و الکترونيکي صورت به هزار( ريال پانصد)يک ميليون و  000/500/1مبلغ 
ضمناً با توجه به اينکه مقرر گرديد در مراحل مختلف  .نمايند اقدام نياز اطالعات مورد ارائه و نام ثبت فرم تکميل به نسبت

 000/12مبلغ نام ، الزم است عالوه بر هزينه ثبت فرآيند اين آزمون خدماتي از طريق ارسال پيام كوتاه به داوطلبان ارائه شود

 بابت استفاده از خدمات پيام كوتاه پرداخت نمايند. ريال هزار(دوازده )
 مدت در بايد متقاضيان و نمي گردد شده براي ثبت نام در امتحان تمديد تعيين زمان دتگردد مموكداً تاكيد مي

 شركت نمايند. متقاضيان خودداري پاياني روزهاي به آن نمودن موكول از نموده و اقدام نام ثبت به نسبت فوق زمان
 خود نگهداري نزد استخدام مراحل پايان تا و نموده يادداشت را خود رهگيري كد نام ثبت پايان از پس بايد آزمون در

 گردد.نمي مسترد هيچ وجه به پرداختي وجوه و شد نخواهد داده اثر ترتيب ناقص هاي نام ثبت به نمايند.

 : اطالعات ویراشپ( 
اجعه به پروفايل كاربري نند با مرات وايريش اطالعات داوطلبان باز مي باشد ، داوطلبان مي توهماني كه سامانه در جدر ز

 خود اقدام به وايريش اطالعات ثبت شده نمايند . 

 

 برگزاری آزمون: د( زمان
 به دانشکده سايت روي بر پرينت و مشاهده براي  25/11/1401از روز سه شنبه  ن مذكوردر آزمو شركت كارت
ساوه در شهرستان  28/11/1401روز جمعه  مذكور در. آزمون گرفت خواهد قرار  avehums.ac.irwww.s نشاني

 پرينت هنگام به و درجدر آزمون  شركت كارت بر رويآزمون  برگزاري محل و شروع . ساعتشد خواهد برگزار

https://azmoon.savehums.ac.ir/Registration/Registration/DisplayHelp
http://www.sanjesh.org/
http://www.sanjesh.org/


 اطالعات تاييد منزله در آزمون به شركت كارت صدور است ذكر به رسيد. الزم داوطلبان خواهد آگاهي به كارت
 قرار خواهد گرفت. مورد بررسي آزمون ، اجراي پس از داوطلبان مدارك و نبوده داوطلبان سوي از ارسالي

 

 بخش ششم: نحوه پذیرش داوطلبان و اعالم نتیجه

به های آزمون استخدامی شغل محلب و انتخاب افراد در هر یک از اعالم نتیجه، تعیین حد نصا

 پذیرد: ترتیب زیر صورت می

  .مالك تعيين حدنصاب خواهد بود( اختصاصيدروس عمومي و شده بر اساس ضرايب محاسبه نمره كل )  .1

به منظور بررسي مدارك،  ين و داوطلبان آزاد تعيين حدنصاب نمره علمي الزم: شرط الزم )و نه كافي( براي معلول .2

آزمون كتبي  با اعمال ضرايب امتياز)مجموع نمره عمومي و تخصصي  ميانگين درصد 50بر مبناي كسب حداقل 

مي باشد كه به روش زير تعيين  تبي در هر يک از مشاغلآزمون ك امتياز باالترين نفر اول داراي مربوطه( سه

 گردد:مي

 

 

كارگروه كاهش حد نصاب نمره آزمون در صورت عدم تامين نيروهاي مورد نياز در هر رشته شغلي به عهده  -تبصره

 خواهد بود.آزمون دانشکده 

ها و معرفي يا عدم معرفي براي بررسي ارائه كارنامه اوليه به كليه داوطلبان صرفا جهت اطالع از وضعيت نمره .3

  افرادمدارك و تطبيق شرايط با خوداظهاري 

و محاسبه نمره كل نهايي و اعالم فهرست معرفي  هاي قانوني توسط دانشکدهال سهميهاعمبررسي مدارك و  .4

 دانشکده لي از طريق سايت فضشدگان مرحله اول بر اساس نمره 

 شغل محل انتخابي با رعايت موارد ذيل:  ليه با توجه به ظرفيت پذيرش دراعالم نتيجه او .5

همين صفحه جهت بررسي مدارك و مستندات استخدامي در زمان مقرر توسط  4الف( دعوت از مشمولين بند          

 مربوطه به شيوه ذيل: هشکددان

است صرفا بر اساس نمره كل نهايي به ميزان « بدون انجام مصاحبه»كه پذيرش آنها مشاغلي براي  .1
 (صرفا جهت بررسي مدارك) برابر ظرفيت سه

  میانگین نمره کل اولیه سه نفر دارای باالترین امتیاز در هر شغل × %50=حدنصاب 



ت )صرفا برابر ظرفيچهار است به ميزان « با انجام مصاحبه»هاي شغلي كه شيوه پذيرش آنها رشتهبراي  .2
 جهت بررسي مدارك(

انطباق سوابق و مدارك و مستندات ارائه شده با خود اظهاري داوطلب در تقاضانامه ثبت نام كه به تاييد) امضا و ب( 

 دانشکده باشد و تاييد آن از سوي اثر انگشت( داوطلب رسيده

 اعالم نتيجه ه و کددانشاعمال تغييرات و سهميه هاي تاييد شده )بر اساس مدارك و مستندات  مثبته( توسط  .6

به به تفکيک اصلي و ذخيره برابر ظرفيت پذيرش، به ترتيب نمره كل نهايي و نيم معرفي افراد به تعداد يک  .7

 کدهدانشهسته گزينش 

 :مصاحبه شغلی

حيطه اپراتور و بيسيم و كارشناس شبکه از داوطلبان پذيرفته شده مرحله اول مصاحبه در مشاغل مربوط به  -1

 بعمل خواهد آمد.

و ساير عوامل امتيازي تبي درصد نمره كل به آزمون ك 70بر اساس وزن تبصره : نمره كل نهايي اين داوطلبان 

 درصد نمره كل به مصاحبه محاسبه خواهد شد .  30و 

برابر ظرفيت  چهارمحل هاي داراي مصاحبه پس از اعالم نتايج اوليه آزمون كتبي، به ميزان از داوطلبان شغل -2

هاي قانوني( براي بررسي مدارك دعوت به عمل هر شغل محل، به ترتيب نمره فضلي )پس از اعمال سهميه

 شد.خواهد آمد و در صورت تاييد مدارك از سه برابر ظرفيت، براي انجام مصاحبه اقدام خواهد 

 :كلی هایتذكرات و توصیه

ارائه كه مدرك تحصيلي )مقطع، رشته و گرايش تحصيلي(  نمايند نام ثبت توانندمي صورتي در صرفاً داوطلبان -1

مقطع، رشته و گرايش تحصيلي( مندرج در شرايط احراز ) آنان مطابق با عناوين مدرك تحصيليشده توسط 

مقطع، رشته و )ثبت نامي  بوده و همچنين عنوان مدرك تحصيليمشاغل قيد شده در آگهي استخدامي يکسان 

 گرايش تحصيلي( داوطلب، در متن گواهينامه موقت يا دانشنامه وي درج گرديده باشد. 

صرفاً در صورتي كه براي برخي از رشته هاي تحصيلي در آگهي استخدامي منتشره، گرايش خاصي ذكر شده باشد،  -2

. اما در صورتي كه هر يک از گرايش تحصيلي مي توانند در آزمون ثبت نام نمايندهمان رشته و  التحصيالنفارغ

هاي تحصيلي بدون ذكر گرايش در آگهي درج شده باشد، فارغ التحصيالن كليه گرايش هاي آن رشته رشته

 تحصيلي در مقطع مورد نظر، مي توانند در آزمون استخدامي ثبت نام نمايند.  



هاي هاي تحصيلي با رشته يا گرايش ها و يا گرايشمراجع مختلف مبني بر تطابق رشته ارائه هرگونه گواهي از -3

ها تحصيلي عنوان شده در آگهي استخدامي جهت ادامه فرايند استخدام موضوعيت نداشته و صرفاً عين عنوان رشته

باني كه در مرحله بررسي باشد. از اينرو داوطلهاي تحصيلي مندرج در آگهي استخدامي مالك عمل ميو يا گرايش

مدارك، از لحاظ شرايط احراز اعالم شده در آگهي استخدامي منتشره، غير واجد شرايط تشخيص داده شوند از ادامه 

فرايند استخدام حذف و معرفي آنان در اين مرحله، كان لم يکن تلقي گرديده و هيچگونه حق و امتيازي براي 

 گونه اعتراضي ندارد.داوطلب ايجاد نکرده و متقاضي حق هيچ

فارغ التحصيل مقطع كارشناسي ارشد علوم تغذيه بوده ولي مقطع كارشناسي  1398كليه اشخاصي كه قبل از سال  -4

واحد جبراني در يکي از دانشگاههاي علوم پزشکي كشور، عضو  31پيوسته آنان غير از رشته تغذيه باشد، با گذراندن 

 دريافت نموده اند، حق ثبت نام و شركت در آزمون را دارند.نظام پزشکي بوده و پروانه كار 

پذيرش مدارك كارشناسي ارشد و دكتري اعالم شده در مشاغل، منوط به رعايت طرح طبقه بندي مشاغل  -5

عمومي و اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي )شرط مرتبط بودن مقطع پايين تر( مي باشد. 

قسمت قوانين و   https://mrd.behdasht.gov.ir/jcgmdarمراجعه به آدرس داوطلبان موظف هستند با 

 و از شرايط اختصاصي شغل مورد نظر مطلع شوند.  را مطالعه 1400مقررات، كتاب مهندسي مشاغل، كتاب سال 

شوند را داشته اني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام ميبايست سالمت جسماني و روداوطلبان استخدام مي -6

باشند. در صورت عدم تأييد توانايي داوطلبان استخدام در مرحله مصاحبه استخدامي و معاينه پزشکي، مرجع 

 باشد.مي دانشکده علوم پزشکي ساوهرسيدگي به اعتراض داوطلبان، شوراي پزشکي 

 صورت به مدارك ارائه يا و آگهي متن شده در اعالم شرايط و ضوابط دقيق رعايت عدم از ناشي مسئوليت -7

 تکميل تقاضانامه ثبت نام زمان در داوطلب كه اطالعاتي بينو يا هرگونه مغايرت  تعيين شده زمان در ناقص

 برعهده شد خواهد ارائه اعالم نتيجه اوليه و بررسي مدارك كه در مستنداتي با نمايدمي اعالم دانشکده به

تحصيلي، پايان خدمت يا معافيت دائم، در صورتي كه مدارك داوطلبان از جمله مدارك  بود و خواهد داوطلب

براي محاسبه ) هاي اجراييسن، ايثارگري، امتياز ويژه كرونا،  معلوليت و سابقه اشتغال غيررسمي در دستگاه

حداكثر سن( و همچنين اطالعات خود اظهاري داوطلب در تقاضانامه ثبت نامي، مغاير با شرايط مندرج در اين 

)اعالم آزمون استخدامي گونه حقي و امتيازي براي متقاضي ايجاد نخواهد كرد و در هر مرحله از آگهي باشد، هيچ

حکم استخدامي( امتياز يا  صدور صورت پذيرش نهايي و يانتايج اوليه، مصاحبه استخدامي، گزينش و حتي در 

 گونه اعتراضي ندارد.اولويت مربوطه از داوطلب سلب و حق هيچ

 رسيد. خواهد داوطلبان اطالع بهسايت دانشکده  طريق از تأييد از پس شدگانپذيرفته اسامي -8

https://mrd.behdasht.gov.ir/jcgmdar


 داشته باشند. الزم به ذكر است مالكهاي اشاره شده در آگهي توجه كافي داوطلبان بايستي به مبناي تاريخ -9

وظيفه، تاريخ شروع به طرح )جهت  نظام خدمت پايان و دائم معافيت تحصيل، از فراغت گواهي تاريخ براي عمل

مشمولين قانون خدمت پزشکان و باشند(، تاريخ پايان طرح )جهت افرادي كه در دوران طرح اجباري مي

 ،و...، تاهل ، تولد فرزند ، تاريخ محاسبه ده سال سکونت (دانشکده ها  /پيراپزشکان شاغل در ساير دانشگاه ها 

 و مالك محاسبه سن، اولين روز ثبت نام مي باشد. نامثبت آخرين روز

 يصرفا برا يه،اول يجهخواهد بود. اعالم نت يهحدنصاب صرفاً بر اساس نمره كل اول ياستخراج فهرست افراد دارا -10

و فاقد هرگونه ارزش  باشدي)نمرات مکتسبه( آنان م يعلم يتشركت كننده در آزمون از وضع داوطلبان اطالع

 .باشدياستخدام م جمله از يگريد يقانون

مدارك، نسبت به ارائه مدارك و  يبررس يبرا يبرا کدهمشخص شده توسط دانش يهاكه در زمان يداوطلبان -11

است  يهينخواهند داشت. بد ياعتراض يچگونهمحروم و حق ه ياز انجام مراحل بعد ينداقدام ننما الزم مستندات

 .د نموددعوت خواه يفضل نمره يبشركت كنندگان به ترت يراز سا ينگونه موارده در اکددانش

متعاقباً استخدامی در مشاغل اعالم شده نحوه، زمان و مکان مصاحبه  خصوصدر  یرسان اطالع هرگونه -12

 خواهند یافتدر یقطر ینخود را از ا یازخواهد بود و داوطلبان اطالعات مورد ن دانشکدهسایت  یقاز طر

 یند.مراجعه نما سایتبه طور مرتب به  ی بایستداوطلبان م ین. بنابراکرد

  



 بخش هفتم : عنوان رشته های شغلی 
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کارشناس مواد 

 خوراکی و آشامیدنی
 * * 2  1 ساوه

 یعصنا یمهندس یی،غذا یععلوم و صنا یه،علوم تغذ یکارشناســ یلیدارا بودن مدرک تحص

 ییغذا یععلوم و صنا یه،علوم تغذ یاز رشته ها یکیارشــد در  یکارشناســ یی یاغذا

بهداشت  یی،مواد غذا یمنیبهداشت و ا یه،در تغذ ی(، علوم بهداشــتیو بهداشت یفی)کنترل ک

، شیمی دارویی ، میکروب شناسی مواد  یدنی و آشــام یکنترل مواد خوراک یی،مواد غذا

 (ph.Dی)دکترا تخصص یلیتحصمدرک یا  ی ذکر شدهمشروط به دارا بودن کارشناسغذایی  

 یعصنا یمهندس ی،پزشک یو آب شناس یمواد خوراک یمیشــ یی،دارو یمیش یه،تغذعلوم 

 یکروبیولوژی،(، میو بهداشــت یفیکنترل ک یش)گرا یــیغذا یععلوم و صنا یــی،غذا

یه مشروط به دارا غذا و تغذ یها یاستس یی،بهداشت مواد غذا یی،مواد غذا یمنیبهداشت و ا

 شده ذکر یلیتحص یاز رشته ها یکیارشد در  یو کارشناس یمدرک کارشناسبودن 

 

 یشگاهکارشناس آزما

 یغذا، دارو و بهداشت
 * * 1  1 ساوه

 یکــیدر  (ph.D  ی)دکترا تخصص یاارشد  یکارشناس ی،کارشناس یلیدارا بودن مدرک تحص

 یوشــیمیب یوشیمی،ب یی،مواد غذا یمنیبهداشــت و ا یه،علوم تغذ یه،تغذ یاز رشــته ها

 یــه،در تغذ یبهداشت ومعل ، یپزشک یو آب شناس یمواد خوراک یمیش یمی،ش ینی،بال

 یکروبیولوژیمی،کاربرد یمیش یی،غذا یععلوم و صنا یی،مواد غذا یشناســ یکروبم

 

کارشناس فرآورده 

های آرایشی و 

 بهداشتی

 * * 1   ساوه
 یکیدر (   ph.D) یتخصص یدکتراکارشناسی ارشد یا  یلیبودن مدرک تحصدارا 

 .بیوشیمی، نظارت بر امور داروئیی ، میش یاز رشته ها

 کارشناسی ارشد میکروبیولوژی مشروط به داشتن کارشناسی شیمی 

 

 *  1   ساوه کارشناس شبکه

 یوتر،کامپ یلیتحص یاز رشته ها یکیدر یکارشناس یلیدارا بودن مدرک تحص

 یوتری یاکامپ یشبکه ها ی، فناوریوترســخت افزار، نرم افزار کامپ یوترکامپ

 یها ه)شــبک یشگرا یوترکامپ یلیتحص یاز رشته ها یکیارشد در یکارشناس

و  ینرم افــزار، هوش مصنوع یوتری،کامپ یها یستمس یمعمار یوتری،کامپ

 ی،عات پزشــکالاط یفناور یوتر،امن(، کامپ یانشرا یوانفورماتیک،ب یکس،ربات

علوم  یت،عــات و امنالاط یفناور یعات، مهندســالاط یفناور یمهندســ

عات، الاط فناوری یمهندســ ی،محاســبات نرم و هوش مصنوع یشگرا یوترکامپ

 یکعات، انفورماتالاط یفناور یریتها، مد یستمس یهنظر یشگرا یوترعلوم کامپ

 ذکرشده یلیتحص یرشته ها یمشــروط به دارا بودن کارشناســ ی،پزشــک

رد
دا

ه 
حب
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کارشناس توسعه 

 مدیریت 
 * * 1   ساوه 

مدیریت : های تحصیلی دریکی از رشته دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی

حقوق اداری ، مدیریت کسب و کار ، دولتی، مدیریت خدمات بهداشــتی درمانی، 

مدیریت دولتی  یهای تحصیل کارشناسی ارشد دریکی از رشته یا مدیریت بازرگانی

،  یبازرگان،  کیاستراتژ تیریمد شی) با گرایبازرگان تیریمد ،( با کلیه گرایشها)

 هیبا )کل یمنابع انسان تیریمد ،، حقوق اداری ، مدیریت کسب و کار ( ینیکارآفر

 یلیمشروط به دارا بودن مدرک تحص یمدیریت خدمات بهداشتی درمان،  ها( شیگرا

  ذکر شده یکارشناس

 

کارشناس منابع 

 انسانی

 

 *  1   ساوه

مدیریت : های تحصیلی دریکی از رشته دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی

حقوق اداری ، مدیریت کسب و کار ، دولتی، مدیریت خدمات بهداشــتی درمانی، 

مدیریت دولتی  یهای تحصیل دریکی از رشتهکارشناسی ارشد  یا مدیریت بازرگانی

،  یبازرگان،  کیاستراتژ تیریمد شی) با گرایبازرگان تیریمد ،( با کلیه گرایشها)

 هیبا )کل یمنابع انسان تیریمد ،، حقوق اداری ، مدیریت کسب و کار ( ینیکارآفر

 یلیمشروط به دارا بودن مدرک تحص یمدیریت خدمات بهداشتی درمان،  ها( شیگرا

 ذکر شده یکارشناس

 



 کارشناس امور مالی 

 
 * * 1  1 ساوه

 شیگرا هی) کلیحسابدار یلیتحص یاز رشته ها یکیدر  یکارشناس یلیدارا بودن مدرک تحص

) یمال یلیتحص یارشد در رشته ها یکارشناس  یلیدارا بودن مدرک تحصیا   یمال تیریها( مد

 ،یمال تیریها( مد شیگرا هی)کل یها( حسابرس شیگرا هی)کل یها (حسابدار شیگرا هیکل

 یبازرگان تیری،مد یعموم هیو مال ودجهب شیگرا یدولت تیریمد

 

کارشناس تریاژ تلفنی 

 فوریتهای پزشکی
دارا بودن مدرک  ای یپزشک یها تیو فور یپرستار یکارشناس یلیدارا بودن مدرک تحص  * 1   ساوه

 ژهیو یمراقبت ها یاورژانس،پرستار یپرستار یاز رشته ها یکیارشد در  یکارشناس

رد
دا

ه 
حب

صا
م

 

کارشناس امور 

 آموزشی
 * * 3  1 ساوه

برنامه  تیریمد ،یآموزش تیریمد :یلیتحص یهااز رشته یکیدر  یکارشناس دارابودن مدرک

 یاز رشته ها یکیارشد در  یکارشناسیا  یتی،علوم ترب ی،آمار و سنجش آموزش یدرس یزیر

 ،یآموزش یزی،برنامه ر یآموزش عال یزیو برنامه ر تیریمد،  مدیریت آموزشــی : یلیتحص

 یزیبرنامه ر ،ی،آموزش پزشک یآموزش قاتیتحق ،یآموزش یتکنولوژ ،یدرس یزیبرنامه ر

 یریادگی یزیر برنامه ،یآموزش یابیارزش ،یتی،علوم ترب یتیترب ی،روانشناس یو درس یآموزش

 یفناور ،یپزشک سمیژورنال ،یدر علوم پزشک یآموزش ی،تکنولوژ یدر علوم پزشک یکیالکترون

 در نظام سالمت ینیکارآفر ،یاطالعات سالمت، اخالق پزشک

 

کارشناس علم اطالعات 

 و دانش شناسی 

 " کتابدار" 

 

 * * 1   ساوه

، علوم  یدر شاخه پزشک یکتابداردارا بودن مدرک  کارشناسی دریکی از رشته های تحصیلی: 

 یا یپزشک یو اطالع رسان یکتابدار ،یعلم اطالعات و دانش شناس ،یو اطالع رسان یکتابدار

علم اطالعات  ،یپزشک یو اطالع رسان یکتابدار یلیتحص یهااز رشته یکیارشد در  یکارشناس

 یعلوم پزشک خیتار ،یخط یهانسخه یو سازمانده تیریها (مد شیگرا هی) کلیو دانش شناس

 یاورفن یو مهندس یاطالعات پزشک یفناور تیریاطالعات، مد یفناور تیریمد ،ی،علم سنج

 ذکر شده یکارشناسمدرک مشروط به دارا بودن  یپزشک کیاطالعات، انفورمات

 

 آزمایشگاه کارشناس

 * * 1  1 ساوه طبی تشخیص

از  یکیارشد در  یکارشناسیا  یشگاهیعلوم آزما یکارشناس یلیدارا بودن مدرک تحص

 یشناس یمنیا ،یپزشک یشناس روسیو ،یپزشک یشناس،انگل ینیبال یمیوشیب یهارشته

 ،خونیپزشک  ی،قارچ شناس یشناس ،سمیپزشک یشناس کروبیم ،یبافت شناس ،یپزشک

 ؛یپزشک یورفنا ستیز ،یانسان کی( ،ژنتیو بانک خون  )هماتولوژ یشگاهیآزما یشناس

 یشگاهیعلوم آزما یکارشناس یلیمشروط به دارا بودن مدرک تحص

 

 پرستار

 
 2 1 1 زرندیه

* 

3 

* 

1 

کارشناسی ارشد در رشته پرستاری )کلیه گرایشها()کارشناسی و کارشناسی ارشد 

 مشروط به دارا بودن مدرک کارشناسی دررشته پرستاری(
 

 پرستار

 
 4  2 ساوه

* 

3 

* 

3 

کارشناسی ارشد گرایشها()کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته پرستاری )کلیه 

 مشروط به دارا بودن مدرک کارشناسی دررشته پرستاری(

هم
س

 هی
ول

عل
م

 

  * 1   زرندیه ماما
 ،ییارشد ماما یکارشناسیا  ییدر رشته ماما یکارشناس یلیدارا بودن مدرک تحص

مشروط  یانسان کیژنت،  یآموزش پزشک،  یولوژیزیف ، یآناتوم ،ییمشاوره در ماما

 ییماما یکارشناس یلیبه دارا بودن مدرک تحص

 

 ماما

 
  * 1  1 ساوه

 ،ییارشد ماما یکارشناسیا  ییدر رشته ماما یکارشناس یلیدارا بودن مدرک تحص

مشروط  یانسان کیژنت،  یآموزش پزشک،  یولوژیزیف ، یآناتوم ،ییمشاوره در ماما

 ییماما یکارشناس یلیبه دارا بودن مدرک تحص

 

کارشناس تغذیه 

 ورژیم درمانی

 

 * * 1   زرندیه

  ه،علومیارشد علوم تغذ یکارشناس یا هیعلوم تغذ یکارشناس یلیدارا بودن مدرک تحص

مواد  یفیبهداشت و کنترل ک ،ییغذا عیعلوم و صنا ،ینیبال هیتغذ ه،یدر تغذ یبهداشت

بهداشت و  ،یمیوشیب ،یمترقبه ،آموزش پزشک ریدر بحران و حوادث غ هیتغذ ،علومییغذا

 یخدمات بهداشت تیری، مد یورزش هیتغذ شیگرا یورزش یولوژیزیف ،ییمواد غذا یمنیا

 ،یدنیو آشام ی،کنترل مواد خوراک ی،سالمت سالمند ییمواد غذا یشناسکروبی، م یدرمان

 ذکر شده یکارشناس یلیمشروط به دارا بودن مدرک تحص

 

کارشناس تغذیه 

 ورژیم درمانی

 

 * * 1   ساوه

  ه،علومیارشد علوم تغذ یکارشناسیا  هیعلوم تغذ یکارشناس یلیدارا بودن مدرک تحص

مواد  یفیبهداشت و کنترل ک ،ییغذا عیعلوم و صنا ،ینیبال هیتغذ ه،یدر تغذ یبهداشت

بهداشت و  ،یمیوشیب ،یمترقبه ،آموزش پزشک ریدر بحران و حوادث غ هیتغذ ،علومییغذا

 یخدمات بهداشت تیری، مد یورزش هیتغذ شیگرا یورزش یولوژیزیف ییمواد غذا یمنیا

 ،یدنیو آشام ی،کنترل مواد خوراک ی،سالمت سالمند ییمواد غذا یشناسکروبی، م یدرمان

 ذکر شده یکارشناس یلیمشروط به دارا بودن مدرک تحص

 

 روانشناس

 
  * 1   ساوه

 یکارشناس یا  ها( شیگرا هی)کل یدر رشته روانشناس یکارشناس یلیدارا بودن مدرک تحص

 ها (،بهداشت روان  شیگرا هی)کل یارشد روانشناس

 ها شیگرا هیدر کل یروانشناس یمشروط به دارا بودن کارشناس

 

 *  1   ساوه برق
 دریکی از رشتهیا کارشناسی ارشد یا دکترا دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی 

 یلیمشروط به دارا بودن مدرک تحص )کلیه گرایشها)مهندسی برق  های تحصیلی

 ذکر شدهو کارشناسی ارشد  یکارشناس

 



 

 

 

کارشناس بهداشت 

 خانواده 
  * 1   ساوه 

کارشناسی ارشد در یکی یا  دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی بهداشت عمومی

آموزش پزشکی، آموزش بهداشت، )شناسی جمعیت)های علوم اجتماعی  از رشته

ن مدرک تحصیلی مت سالمندی، مشــروط به دارا بودالساکولوژی انسانی ، 

 ذکرشده کارشناســی

 

 ردیف عنوان شغل موادآزمون

 تئوری های وتجزیه وتحلیل سیستم ها

 کارشناس منابع انسانی

 

 

1 
 سازمانی رفتار و انسانی منابع مدیریت

 دولتی مدیریت های تئوری

 کشوری خدمات مدیریت قانون و اداری حقوق

 آنها با برخورد نحوه و اورژانس شایع شکایات

 تلفنی تریاژ کارشناس

 
2 

 آن ایجاد عوامل بررسی و هوشیاری کاهش

 محیطی های اورژانس و خاص هایگروه،  مایی ترو نیمه و ترومایی بیمار با برخورد

 تلفن طریق از احیا آموزش نحوه و مقدماتی احیای با آشنایی

 2 و 1 حسابداری اصول

 کارشناس امور مالی 

 

3 

 پیشرفته و میانه حسابداری

 عمومی بخش و دولتی حسابداری

 مناقصات قانون و عمومی محاسبات قانون،  بودجه

 مالی مدیریت

 آموزشی ریزی برنامه و مدیریت

 کارشناس امور آموزش

 

4 
 آمار و تحقیق روش

 انسانی( منابع،  سازمانی رفتار،  مدیریت اصول مدیریت) تئوریهای

 آموزشی ارزشیابی نیاز سنجی و



 کودکان -نوزادان و مادران

 کارشناس پرستاری

 

5 

 پرستاری روان

 جامعه بهداشت

 ویژه های بخش

 مدیریت

 جراحی داخلی

 2و 1 زایمان و بارداری

 کارشناس مامائی

 

6 

 4 و 3 زایمان و بارداری

 ناباروری و زنان های بیماری

 کودک و مادر بهداشت

 نوزادان

 شناسی جنین

 شناسی دانش و اطالعات علم مبانی

 کتابدار

 
7 

 نگارش آیین تحقیق و روشآمار ، 

،   بندی رده،  ایرایانه و تحلیلی،  توصیفی نویسیفهرست اطالعات) سازماندهی

 نویسی( چکیده و سازی نمایه

 مرجع( خدمات اصول ،  تخصصی و عمومی مرجع )منابع مرجع خدمات و منابع

 طراحی،  داده پایگاه،  وب های فناوری،  رایانه مبانی ارتباطات) و اطالعات فناوری

 ای( کتابخانه افزارهای ،نرم دیجیتالکتابخانه  وبگاه، مدیریت و

 مدیریت،  اطالعاتی مراکز و ها کتابخانه )مدیریت دانش و اطالعات مدیریت

 خدمات بازاریابی،  اطالعاتی سواد،  سنجی علم،  دانش مدیریت ،مجموعه

 اطالعاتی(

 آشامیدنی و خوراکی مواد کیفیت کنترل

 و خوراکی مواد کارشناس

 آشامیدنی

 

8 
 غذایی مواد شناسی میکروب

 غذایی مواد شیمی

 اساسی تغذیه



 شناسی سم

 شیمی عمومی و اختصاصی

کارشناس فرآورده های 

 یآرایشی و بهداشت

 

9 

 شیمی تجزیه

 بیوشیمی

 کنترل کیفی فرآورده های آرایشی و بهداشتی در آزمایشگاه

 آمار و مدیریت

 عمومی روانشناسی

 روان سالمت کارشناس

 

10 

 بالینی روانشناسی

 تشخیص و ارزیابی

 روانی شناسی آسیب

 درمانی روان و شخصیت های نظریه

 کامپیوتری های شبکه

 شبکه کارشناس

 
11 

 شبکه امنیت 

 سیستم عامل 

 الکترونیکی و منطقی مدارهای

 کامپیوتر معماری

 اساسی تغذیه

 تغذیه کارشناس

 

12 

 بیماری،  ویژه هایمراقبت بخش در درمانی رژیم روی بر تاکید با) درمانی رژیم

 متابولیک( هایبیماری و سوختگی ،  پیوند ،  ، دیالیز کلیوی های

 تغذیه سوء از ناشی هایبیماری و زندگی مختلف هایدوران تغذیه در

 تغذیه وضعیت بررسی

 ها بیمارستان در غذایی خدمات مدیریت فرایندهای

 بیوشیمی و شیمی
 غذا آزمایشگاه کارشناس

 بهداشتی دارو

 

 ویروس( قارچ و ،انگل، )باکتری اختصاصی میکروبیولوژی 13

 پاتولوژی کلینیکال



  مواد آزمون  تخصصیبخش هشتم : 

 

 بیولوژی های فرآورده و دارو،  غذا کیفی کنترل و مدیریت

 آزمایشگاه در ایمنی و برداری نمونه

 بالینی بیوشیمی و بیوشیمی

 آزمایشگاه کارشناس

 طبی تشخیص

 

14 

 خون بانک و شناسی خون

 ویروس( قارچ و، انگل  ،  باکتری میکروبیولوژی)

 سرولوژیو   ایمونولوژی

 آزمایشگاه در ایمنی و برداری نمونه کیفی کنترل

 IIو  Iمدار الکتریکی 

 کارشناس برق

 

15 
 IIو  Iماشین های الکتریکی 

 IIو  Iالکترونیک 

 Iبررسی سیستم های قدرت 

اصول و کلیات خدمات بهداشتی ) ایمن سازی ، بهداشت محیط ، بهداشت 

حرفه ای ، بهدات دهان و دندان ، بهداشت سالمندان ، بهداشت مدارس ، 

 نظام عرضه خدمات ( 

 کارشناس بهداشت خانواده 

 
16 

 بهداشت مادر و کودک و باروری 

 اصول مدیریت و برنامه ریزی بهداشتی 

 آموزش بهداشت ، ارتباطات و تکنولوژی 

 آمار زیستی ، اصول اپیدمولوژی و روش تحقیق 

 تئوری های وتجزیه وتحلیل سیستم ها

 17 کارشناس توسعه مدیریت
 سازمانی رفتار و انسانی منابع مدیریت

 دولتی مدیریت های تئوری

 کشوری خدمات مدیریت قانون و اداری حقوق



 

 

 

 


