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 باسمه تعالي

 :  مقدمه

خوزستان، استان مدیریت های درمان  تابعهکز امرنیروی انسانی مورد نیاز  بخشی از سازمان تامین اجتماعی به منظور تأمین

افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و طی مراحل کرمان، کرمانشاه و اداره کل استان آذربایجان غربی 

  .گزینش بصورت استخدام پیمانی دعوت به همکاری می نماید

ی رساند که ثبت نام در ماستخدامی سازمان تامین اجتماعی  لذا بدینوسیله به اطالع کلیه داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون

 مذکورو اداره کل  درمانهای مراجعه حضوری و تحویل مدارک به مدیریت از طریق )طبق مفاد این آگهی این آزمون 

پذیر امکان عناوین شغلي و مدارک مورد نیاز  Pdfفایل  در قید شدهدر عناوین شغلی  (به نشاني مندرج در این آگهي

 .خواهد بود

. خاتمهه مهی یابهد    11/7/79 مورخ نبهشیکروز  پایان وقت اداری آغاز و لغایت 03/8/79مورخ شنبه  چهاراز روز ثبت نام 

تقاضیان ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصهی آزمهون و   مکلیه 

 .مورد نیاز، نسبت به ثبت نام در آزمون فوق اقدام نمایندفراهم نمودن مدارک و اطالعات 

 : ماستخدا عمومي شرایط

 .تابعیت جمهوری اسالمی ایران  -1

 .اعتقاد به نظام جمهوری اسالمی ایران و دین مبین اسالم یا یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی  -2

 .  سال سن تمام و حداکثرسن برابر مفاد مندرج در شرایط اختصاصی  22دارا بودن حداقل   - 3

 . و دانش تخصصی و توانایی های الزم برای انجام وظایف و مسئولیتهای شغل مورد نظر گواهی فراغت از تحصیل دارا بودن   -4

 (ویژه آقایان. )پایان خدمت زیر پرچم و یا معافیت دائم کارتدارا بودن   -5

 .داشتن سالمتی جسمی و روانی و عدم اعتیاد به مواد مخدر  -6

 .نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر  -7

استخدام افرادی که در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری یا آراء قانونی مراجع ذیصالح به مجازاتهای اخراج،   -8

 .خدمات دولتی محکوم شده اند ممنوع استبازنشستگی، بازخرید خدمت و انفصال دائم از 

 .باشندسازمان تامین اجتماعی  پیمانی و آزمایشی رسمی، مستخدمین از نباید استخدام داوطلبان -9

 آخرین روز ثبت نام داوطلبان وظیفه نظام خدمت پایان و دائم معافیت تحصیل، از فراغت گواهی تاریخ عمل مالک: رتذک

 .باشد یم 03/8/79مورخ  اولین روز ثبت نام آن ها سن محاسبه و 11/7/79مورخ 

 :استخدام شرایط اختصاصي

 مقاطع و رشته های تحصیلی در عنوان شغلی مورد تقاضها براسهام مقهاطع و رشهته ههای تحصهیلی منهدرج در ایهن آگههی          -1

 .می باشد 

تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرایش رشته داوطلبان صرفاً در صورتی می توانند در این آزمون ثبت نام نمایند که عنوان مقطع 

به طور کامل و به صورت مشخص در شرایط احراز مشاغل ذکر شده باشد لذا داوطلبانی که مقطع تحصیلی،  انتحصیلی آن

بدیهی است در . رشته تحصیلی آن ها عیناً در آگهی درج نشده باشد از ثبت نام خودداری نمایند -رشته تحصیلی و یا گرایش

ه از فرایند جذب و بکارگیری مشخص گردد که مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرایش تحصیلی آن ها با شرایط هر مرحل
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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

 در صورتیکهاگر رشته تحصیلی بدون گرایش ذکر شده باشد صرفاً رشته تحصیلی بدون گرایش مالک عمل بوده و : جه تو

. رشته تحصیلی با گرایش های مشخص ذکر شده باشد فقط آن رشته تحصیلی با گرایش های ذکر شده مالک عمل خواهد بود

هایی که  اعالم شده دقت کافی بعمل آورده و از ثبت نام در شغل لذا داوطلبان موظفند در زمان ثبت نام با توجه به شرایط

 .واجد شرایط نیستند، خودداری نمایند

 :و مقطع تحصیلی و معدل کل داوطلبان به شرح ذیل تعیین می گرددشرایط سنی  -2

 .تمام سال 32دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم در رشته تحصیلی بهیاری بدون شرط  معدل و با شرط سنی حداکثر  -1/2

  .سال تمام  24و شرط سنی حداکثر  14دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم با شرط معدل حداقل  -2/2

 .سال تمام  26و شرط سنی حداکثر 14دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم با شرط معدل حداقل  -3/2

 .ال تمامس 28و شرط سنی حداکثر 14دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس با شرط معدل حداقل  -4/2

 .سال تمام 32و شرط سنی حداکثر  14دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس با شرط معدل حداقل  -5/2

 .سال تمام 35دارندگان مدرک تحصیلی دکتری با شرط سنی حداکثر  -6/2

و فنهاوری و وزارت بهداشهت، درمهان     مدارک تحصهیلی موسسهات آمهوزا عهالی کهه مهورد تائیهد وزارت علهوم، تحقیقهات         * 

 .بود پزشکی می باشد مالک عمل خواهد وآموزا

، مهدت اشهتغال   (Kماه و ضریب 24طرح الیحه نیروی انسانی حداکثر )انجام خدمات قانونی مدت خدمت سربازی،  : 1تبصره 

، کارگزاری های (مندرج در این آگهیبه شرح ) متقاضیان استخدام در واحدهای تابعه سازمان، شرکت های ماموریتی و تکلیفی

رسمی سازمان و نیروهای شاغل در رسته بهداشتی و درمانی  بیمارستان های میالد ، البرز و سهایر مراکهز درمهانی متعلهق بهه      

سازمان که به صورت موسسه و یا هیات مدیره فعالیت می نمایند ، با ارائه گواهی پرداخت حق بیمهه و اشهتغال دال بهر تائیهد     

شرط سنی هر مقطع  به حداکثراتب مذکور و سنوات ارفاقی مندرج در قانون اصالح حداکثر سن داوطلبان درمورد ایثارگران مر

 ( عمههومی)سههال و بههرای مقههاطع تحصههیلی دکتههرا   35حههداکثر  مشههروط بههه آن کههه از ایههن آگهههی منههدرج در تحصههیلی 

ایر سوابق پرداخت حق بیمه به هر طریقیي خیارج از   شایان ذکر است س. سال تمام تجاوز ننماید، اضافه می گهردد  42

 . موارد مذکور مشمول این بند نمي باشد

  :توضیحات 

  به شرح ذيل مي باشد تامين اجتماعي شركتهاي ماموريتي و تكليفي سازمان: 

شرکت گهروه   -4موسسه حسابرسی تامین اجتماعی  -3بانك رفاه کارگران  -2موسسه امالک و مستغالت تامین اجتماعی  -1

شهرکت بازرگهانی    -8سرمایه گذاری تامین اجتماعی -7رفاه گستر  -6موسسه فرهنگی و هنری آهنگ آتیه  -5هتل های هما 

شهرکت   -12گهروه پزشهکی حکمهت     -11کار و تامین  -12شرکت انتشارات علمی و فرهنگی  -9بین المللی تامین اجتماعی 

و انرژی شرکت مهندسی تاسیسات  -14ور مدیریت و خدمات ماشینی تامینشرکت مشا -13سرمایه گذاری خانه سازی ایران 

 .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 به میهزان   

حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبهه های 
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اسارت در مورد داوطلبانی که در طول جنگ تحمیلی به اسارت دشمن بعثی نبرد حق علیه باطل به میزان مدت بستری، مدت 

و یا گروههای ضدانقالب درآمده اند به میزان مدت اسارت و افراد خانواده شهدا، آزادگان و جانبازان ازکارافتاده کلهی کهه قهادر    

سهال در صهورت ارائهه گهواهی از مراجهع       5یزان تا م( فرزندان، همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر)بکار نمی باشد و مفقوداالثرها 

به حداکثر شرط سنی هر مقطع تحصیلی مندرج در این آگهی قابل افزایش خواهد بود، مشروط به اینکه مجموع سهن  ذیصالح 

 سهال تمهام   42(  عمهومی )دکترا رشته های  سال و برای 35داوطلب و مدت قابل افزایش طبق این بند از حداکثر شرط سنی 

 .ننمایدتجاوز 

از  کهه متقاضهی اسهتخدام     آزادگهان از کارافتهاده کلهی    فرزندان  ازکار افتاده کلی و جانبازفرزندان  ،فرزندان شاهد -2 هتبصر

رقابهت خواهنهد نمهود و صهرفا  از شهرط      در شهرایط یکسهان   طریق شرکت در آزمون استخدامی می باشند با سایر متقاضهیان  

 .بهره مند  می گردند   حداقل معدل و حداکثرسنمعافیت 

صهرفاً پهس از  تأییهد    ( کتبی، مصهاحبه )معافیت پزشکی خدمت زیرپرچم داوطلبان در صورت قبولی در آزمون استخدامی  - 3

واحد طب کار مدیریت های درمان استان ذیربط مبنی بر توانائی انجام امور مربوط در عنوان شغلی مورد تقاضها قابهل پهذیرا    

 .خواهد بود

گواهی پایان طرح الیحه نیروی انسانی و یا معافیت از آن درمورد فارغ التحصیالن رسته بهداشتی و درمانی و پزشکان ارائه  -4

بدیهی است در صورت عدم ارائه گواهی مذکور در زمهان مقهرر، قبهولی متقاضهی در     . به هنگام آزمون مصاحبه الزامی می باشد

 .آزمون کتبی کان لم یکن تلقی خواهد شد

سازمانها، شرکت های دولتی و سهازمان ههای وابسهته بهه دولهت       سایر در دم اشتغال و همچنین نداشتن تعهد انجام کارع  -5

 .سازمان الزامی می باشد شروع بکار در وموسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکرنام است به هنگام انعقاد قرارداد و

و یا دارای مدرک تحصیلی باالتر از مقطهع تحصهیلی شهغل مهورد تقاضها مهی        متقاضیانی که به هنگام شروع بکار،  دانشجو -6

باشند، در صورتیکه پس از اشتغال بکار مدرک تحصیلی غیرمرتبط با شرایط احراز مشاغل سازمان ارائه نمایند امکان پذیرا و 

اشتغال بکار در سازمان مهدرک   آندسته از متقاضیانی که پس از ضمناً. تطبیق مدرک مذکور در طول خدمت میسر نخواهد بود

تحصیلی منطبق با شرایط احراز مشاغل سازمان ارائه نمایند ، پذیرا مدرک موصوف پس از طی پنج سال خهدمت در عنهوان   

شغلی مورد تقاضای آزمون مربوطه مشروط به وجود ردیف بالتصدی، رضایت از عملکرد و عدم نیهاز اسهتان بهه تهامین نیهروی      

شهایان ذکهر اسهت مقطهع تحصهیلی      . تی با لحاظ قوانین و مقررات ذیربط سازمان امکانپهذیر خواههد بهود   جایگزین تا آزمون آ

 . ندرج در آگهی منتشره قابل قبول خواهد بودمبر اسام مقاطع و رشته های تحصیلی  متقاضیان صرفاً

بهه  ( استان/ شهرستان و توابع شهرستان )امتیاز بومی پس از کسب حدنصاب آزمون کتبی به متقاضیان بومی حسب مورد   -7

 :شرح ذیل لحاظ می گردد

 امتیاز 25بومی شهرستان و توابع شهرستان مورد تقاضا  -

 امتیاز 15بومی استان مورد تقاضا  -

ای یکی ازویژگی های زیر باشد ضمنا مبنای استان و شهرسهتان بهرای   داوطلب بومی به داوطلبی اطالق می شود که دار -1-7

 .  تعیین بومی بودن ، تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام می باشد

 .باشد یکی استخدام برای تقاضا مورد محل شهرستان با وی همسر یا داوطلب تولد محل شهرستان -1-1-7

 .باشد یکی استخدام برای تقاضا مورد محل استان با وی همسر یا داوطلب تولد محل استان -2-1-7

 شهرسهتان  کهه ( بازنشسهته  یا و شاغل از اعم) مسلح نیروهای یا و دولت پیمانی و رسمی کارمندان فرزندان و همسر -3-1-7

 .باشد یکی آنان استخدام برای تقاضا مورد محل شهرستان با داوطلب والدین بازنشستگی یا فعلی خدمت محل
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 محهل  استان که( بازنشسته یا و شاغل از اعم) مسلح نیروهای یا و دولت پیمانی و رسمی کارمندان فرزندان و همسر -4-1-7

 .باشد یکی آنان استخدام برای تقاضا مورد محل استان با داوطلب والدین بازنشستگی یا فعلی خدمت

 یا متوالی صورت به را( هدانشگا یا و دبیرستان راهنمایی، ابتدایی،) یتحصیل سنوات از سال (4) رچها حداقل داوطلب -5-1-7

 .باشد کرده طی استخدام برای تقاضا مورد محل شهرستان در متناوب

 یا متوالی صورت به را( هدانشگا یا و دبیرستان راهنمایی، ابتدایی،) یتحصیل سنوات از الس( 4) چهار حداقل داوطلب -6-1-7

 .باشد کرده طی استخدام برای تقاضا مورد محل استان در متناوب

 . دباش داشته را استخدام برای تقاضا مورد محل شهرستان در بیمه حق پرداخت سابقه سال (4) چهار حداقل داوطلب -7-1-7

 . دباش داشته را استخدام برای تقاضا مورد محل ستانا در بیمه حق پرداخت سابقه سال (4) چهار حداقل داوطلب -8-1-7

 بهرای  تقاضها  مورد محل شهرستان در بیمه حق پرداخت سابقه سال (4) چهار حداقل همسر داوطلب یا و مادر پدر، -9-1-7

 . دباشن داشته را استخدام

 بهرای  تقاضها  مهورد  محهل  ستانا در بیمه حق پرداخت سابقه سال (4) چهار حداقل همسر داوطلب یا و مادر پدر، -12-1-7

 . دباشن داشته را استخدام

 .از موارد مذکور قابل احتساب استتوسط یکی  پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً: تذکر

مصاحبه استخدامی از داوطلبان در صورت احراز حدنصاب امتیاز آزمون کتبی و با رعایت اولویت امتیاز مکتسبه بهه میهزان    -8

 . صورت خواهد پذیرفت دو برابر ظرفیت استخدامی در عنوان شغلی مربوطه

 : نام ثبت مدارک مورد نیاز جهت

 .جدید با درج مشخصات فردی در ظهر آن 43و الصاق یك قطعه عکس  نام ثبت فرم تکمیل -1

  (رخ عکس تمام) .دباش شده گرفته جاری سال در که 43 عکسدو قطعه  -2

 .باشد لکه هرگونه و منگنه مهر، اثر فاقد و مشخص واضح، باید داوطلب عکس -

 .باشد سفید زمینه دارای و رنگی عکس االمکان حتی -

 .باشد مشخص آنان کامل صورت و حجاب با باید خواهران عکس -

برای متقاضهیان اسهتخدام بهه عنهوان هزینهه ثبهت نهام         (هزار ریال ششصد) ریال 633333اصل رسید بانکی مبنی بر واریز   -3

بانی   نهزد   (1911671170)حساب کوتاه مدت الکترونیك بهه شهماره   درآزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی به شماره 

 (نگهداری تصویر فیش واریزی الزامی می باشد. )به نام سازمان تامین اجتماعي( 69471کد ) خوش شماليشعبه  ملت

 . تصویر خوانا از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملیاصل و  -4

 ( کپی پشت و روی کارت)تصویر کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم جهت آقایاناصل و -5

 . تصویر مدرک تحصیلی مرتبط با عنوان شغلی مورد تقاضای مندرج در این آگهیاصل و -6

تصویر گواهی انجام خدمت طرح الیحه نیروی انسانی و یا معافیت از آن در مورد مشهمولین طهرح مهذکور و گهواهی     اصل و  -7

( 4)ثبت نام متقاضیانی که در شرف اتمام طرح مذکور می باشند بها لحهاظ مفهاد بنهد     . )انجام تعهدات قانونی در مورد پزشکان

 ( این آگهی بالمانع می باشداستخدام  شرایط اختصاصیقسمت 

شهرایط  قسهمت   (7)مطابق با شرایط مندرج در بند تصویر مدارک و مستندات مربوطه بمنظور تخصیص امتیاز بومی اصل و  -8

 .اختصاصی استخدام این آگهی

 شهرایط اختصاصهی   قسهمت ( 2)و ( 1)اصل گواهی صادره از مراجع ذیصالح در خصهو  داوطلبهان مشهمول تبصهره ههای       -9

 (ورود به خدمت داوطلبان استخدام



6 

 

 :مدارک تحویل نحوه -د

وقهت اداری  پایهان   لغایت 03/8/79 مورخ  شنبهچهارروز را از  مندرج در این آگهیمتقاضیان واجد شرایط می بایست مدارک 

آدرم بهه   ذیهربط اسهتان  و اداره کهل  به مدیریت درمان  به صورت حضوری صرفاً ت اداریادر ساع 11/7/79 مورخ شنبهیکروز 

ضمنا مدت زمان فیو  بیه هیین عنیوان     . نمایندرسید دریافت مدارک مربوطه تحویل پس از  مراجعه و بشرح ذیلمندرج 

 . تمدید نخواهد شد 

 امکان پذیر نخواهد بودبه هیچ عنوان  (11/7/79)تاریخ فوق  16ساعت بعد از  اخذ مدارک.  

بنهابراین قبهل از واریهز وجهه ثبهت نهام الزم اسهت        . و وجوه پرداختی در هیچ مورد قابل استرداد نخواههد بهود    تحویلیمدارک 

مهدارک هیچگونهه تعههدی بهرای      تحویهل  ضمناً. از شرایط خود با مفاد آگهی استخدام اطمینان حاصل نمایندمتقاضیان از احر

 . استخدام در سازمان ایجاد نخواهد کرد

 

، میدیریت درمیان اسیتان    7خیابان رشید  اهواز، بلوار گلستان، میدان کارگر، : به آدرسخوزستان متقاضیان آزمون استان 

     .خوزستان

 .مدیریت درمان استان کرمان ،يمصل یروبرو ،عباسپور دیبلوار شه، کرمان: به آدرسکرمان متقاضیان آزمون استان 

بهمین، روبیروی کیانون     77کرمانشاه، بلوار شهید بهشیتي، سیه راه   : متقاضیان آزمون استان کرمانشاه به آدرس

 .، مدیریت درمان استان کرمانشاهپرورش فکری کودکان و نوجوانان

اداره کیل   ،يبهشیت  دیچهیار راه شیه   ،يکاشان ابانیخ ،هیاروم: به آدرسآذربایجان غربي متقاضیان آزمون استان 

 يغرب جانیاستان آذربا ياجتماع نیتام

 

 :زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه

ههای  در محهل مهدیریت    77/7/79مورخ پنجشنبه لغایت روز  71/7/79مورخ  چهارشنبهروز  ازکارت شرکت در آزمهون  

برگزار و سهاعت شهروع و محهل برگهزاری آزمهون در       70/7/79 روز جمعه مورختوزیع و آزمون در  مذکورو اداره کل درمان 

 . زمان تحویل کارت به متقاضیان اعالم خواهد شد

 

 : ن عبارتند ازآزمو مواد

 :آزمون عمومي 

 آشنایی مقدماتی با رایانه -4زبان و ادبیات فارسی   -3انگلیسیزبان  -2ریاضیات وآمارمقدماتی  -1

 استعداد و هوش -8اطالعات عمومی  -7شناخت تامین اجتماعی  -6معارف اسالمی  -5

 در و بوده معاف اسالمی معارف های سوال به پاسخگویی از ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون در مصرح دینی هایاقلیت* 

 .شد خواهد محاسبههای آزمون عمومی  سؤال سایر شده تراز مجموع براسام داوطلبان، این مکتسبه نمره صورت این
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 :آزمون تخصصي

خواههد   انجهام عالوه برآزمون عمومی، آزمون تخصصی حسب مورد در عنوان شغلی مربوطه  ،در مقاطع تحصیلی باالتر از دیپلم

  .شد

 : تذکرات

 منفهی  نمهره  سهوم  یهك  احتسهاب  بها  و ایچهارگزینه صورت و به بوده  حدنصابدارای ( عمومی و تخصصی )آزمون کتبی  -1

 .شد خواهد طراحی

بهرای  ... ضهمنا  امتیهازات بهومی و    . خواهد بهود  نتیجه آزمون کتبیاستخراج فهرست افراد دارای حدنصاب صرفاً بر اسام   -2

 .داوطلبانی اعمال خواهد گردید که حدنصاب الزم را کسب کرده باشند

 .کند نمی ایجاد استخدامی حق گونه هیچ  آزمون در الزم نمره نصاب حد کسب  -3

 مرحله هر در و دبر عهده داوطلب خواهد بو یآگه متن در شده اعالم شرایط و ضوابط دقیق رعایت عدم از ناشی مسئولیت -4

 منهدرج  شرایط فاقد یا و داده واقع خالف اطالعات عمد به یا اشتباه به داوطلب شود محرز ،جذب و گزینش  ، آزمون مراحل از

 .شود می بالاثر و لغو مزبور حکم استخدامی، حکم صدور صورت در و گردیده محروم بعدی مراحل انجام از است، آگهی در


