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 شرکت کار و تامین                                           

     " متعلق به سازمان تامین اجتماعی       "                                                                     

 سازمان تامین اجتماعی در سطح کشور  ای و درمانی بیمههای واحدجهت تامین نیروی انسانی         

 .  کندبرگزار میجذب نیرو آزمون                                                           

 

                                                                                                          

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1401ماه سال  شهریور

. راهنما را به دقت مطالعه نمایند ، مطالب اینشودبه داوطلبان محترم توصیه می   

 سراسری  راهنمای ثبت نام آزمون دفترچه

 شرکت کار و تامین

 (  )نسخه نهایی

  نفر 1127ظرفیت پذیرش : 
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کشوری شرکت کار و تامین متعلق به سازمان تامین اجتماعی  جذب نیرویسراسری  آزمون

 ای و درمانیهای بیمهدر بخش

 

های  یروی انسانی مورد نیاز در مجموعهکار و تامین متعلق به سازمان تامین اجتماعی در نظر دارد به منظور تامین ن  شرکت

نیرو جذب نماید. از عالقمندان واجد شرایط   ، به صورت قرارداد موقت شرکتی تامین اجتماعی در سراسر کشور  ای و درمانیبیمه

و یا سایت     www.karotamin.ir :  آدرس   و تامین به شرکت کار  به سایت    ثبت نام اطالع از شرایط  جهت    دعوت می شود 

 .   نمایند  مراجعه  www.sanjesh.org  سازمان سنجش و آموزش کشور به آدرس:  

 اقدامات مورد نیاز قبل از ثبت نام اینترنتی :   -1

    www.sanjesh.org از طریق درگاه اینترنتی  (تومان یکصد و هشتاد هزارریال ) 800/1/ 000واریز مبلغ:  –الف

اطالع رسانی ، تدارکات   مبلغ ثبت نام بابت انجام مراحل ثبت نام ، مصاحبه داوطلبان پذیرفته شده آزمون کتبی ،  

 آزمون و .....  دریافت می گردد .  

 هنگام ثبت نام   www.sanjesh.org تهیه عکس پرسنلی و آپلود عکس در سایت  –ب

    www.sanjesh.org  ازمان سنجش و آموزش کشور به آدرس: سثبت نام در سایت   –ج

، بومی بودن یا نبودن،  ، استان و شهرستانمورد تقاضا   توجه: لطفا در هنگام ثبت نام، در انتخاب عنوان شغل

 .  دقت الزم را مبذول فرماییدهای قانونی تخصیص یافته در آزمون سهمیه

 زمان بندی ثبت نام و آزمون :

 می باشد .   1401دوازدهم شهریور ماه به شنو پایان آن   1401یکشنبه ششم شهریور ماه  از روز  زمان ثبت نام  -الف 

 برگزار خواهد شد .   140/ 07/ 15روز جمعه بعد از ظهر در کتبی آزمون  – ب 

 :  کلیات -2

 . باشد ی و بدون تعهد رابطه استخدامی میصرفا بصورت قرارداد موقت شرکتجذب نیرو  -1

 .  عنوان عودت داده نخواهد شد ت هیچ وجه واریزی بابت ثبت نام تح -2

انجام مراحل بعدی محروم  گردد، داوطلب از  اطالعات اعالم شده محرز    چنانچه خالف   جذب،مرحله از آزمون یا پس از    هر  در   -3

 . خواهد شد 

http://www.karotamin.ir/
http://www.sanjesh.org/
http://www.sanjesh.org/
http://www.sanjesh.org/
http://www.sanjesh.org/
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هر   -4 اساس ظرفیت  بر  پذیرش  لیکن  دارند،  را  آزمون  در  و شرکت  نام  ثبت  استان حق  از هر  متقاضیان  کلیه 

ره مکتسبه کتبی و مصاحبه  رین نمتبر اساس باال ،  های قانونیحاظ کردن شرط بومی و اعمال سهمیهو با ل  شهرستان

 . پذیردصورت می

کشور، داوطلب بومی  سازمان اداری و استخدامی    10/05/1400مورخه    24510بخشنامه شماره    24: با عنایت به ماده  1تذکر

یا ساکن با  گردد که متولد  ها(، به داوطلبی اطالق میهای مراکز استانان و شهرستانبه استثنای شهرستان تهرشهرستانی )

شهرستان در آزمون کتبی با   نمره مکتسبه داوطلب بومی  .قاضا باشد سال سکونت در همان شهرستان محل ت  10سابقه  

  . اسبه و مالک عمل قرار خواهد گرفت مح  1/ 4ضریب 

 :  گرددفراد از طریق شرایط ذیل احراز می تذکر بومی بودن ا

 در همان شهرستانگردد که متولد یا ساکن با سابقه ده سال سکونت به داوطلبی اطالق می یداوطلب بوم

 .  مورد تقاضا باشد 

 . با شهرستان مورد تقاضا یکی باشد  مندرج در شناسنامه داوطلبشهرستان محل تولد  –الف

یا ابهام در خصوص شهرستان محل  های مختلف، در صورت اختالف نظر  به تغییرات تقسیمات کشوری در سال: با توجه  تبصره

 .  بت احوال استان مربوطه خواهد بودتولد، مالک عمل نظر اداره کل ث

لی  و حداقل ده سال سکونت با ارائه استشهاد محاستفاده از اولویت بومی از طریق سکونت به موجب تائید ساکن بودن    –ب

 .  در شهرستان مورد تقاضا خواهد بود(، )پاسگاه یا کالنتری محلممهور به مهر نیروی انتظامی 

، راهنمایی یا دبیرستان در شهرستان محل مورد تقاضا با تائید اداره آموزش و  ابتدایی  ع: داشتن گواهی تحصیل در مقاطتبصره

به عنوان تمام یا قسمتی از سابقه ده سال سکونت به شرط ارائه استشهاد محلی بر تائید  واند  تمربوطه میپرورش شهرستان  

 .  محل مورد تقاضا مالک محاسبه قرارگیردفرد در شهرستان ساکن بودن فعلی 

 . باشد اولین روز ثبت نام برای آزمون میمبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در 

شد و  پذیرش اولیه انجام خواهد ،  ت و با توجه به ظرفیت هر شهرستاندر مرحله اول آزمون کتبی به میزان سه برابر ظرفی  -5

  50ی انجام خواهد شد. )الزم به توضیح است وزن آزمون کتبی  ، گزینش نهایو مصاحبه  سپس بر اساس نتایج نمره آزمون کتبی

 باشد.(    درصد می 50درصد و وزن نمره مصاحبه

، یپزشک   ی، منشاری، دارو یخدمات ادار  یمتصد  ، یپزشک  زاتیو تجه   ییانباردار دارو   های مورد نیاز عبارتند از: شغل  -6

 راننده آمبوالنس( و )نگهبان یخدمات عموم ی، متصداریبهدار، به
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،  ی پزشک  ی، منشاری، دارو یخدمات ادار  ی، متصدیپزشک   زاتی و تجه  ییانباردار دارو های  شغل سواالت آزمون    -7

منابع آزمون  ومی و در سطح دیپلم خواهد بود. )دروس عماز  و راننده آمبوالنس)نگهبان(  یخدمات عموم یمتصد

  ، اطالعات عمومی،  زبان و ادبیات فارسی، معارف اسالمی،  عمومیهای  توانمندیوش و  تامین اجتماعی، ه  شناخت

)اکسل، پاورپوینت،   فناوری اطالعاتو حقوق اساسی، زبان انگلیسی عمومی، ریاضی و آمار مقدماتی،  اجتماعی دانش

   . (باشدمی، اینترنت ورد

اصول پایه   -الف ، الزم است به سواالت تخصصی  های بهیاری و بهداری عالوه بر سواالت عمومیداوطلبین شغل

های  های اولیه و فوریتکمک  -دکنترل عالیم حیاتی،    -جاخالق، ارتباط و رعایت حقوق بیمار،    -بکمک پرستاری،  

 .  پزشکی پاسخ دهند

اسالمی معاف بوده و  های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از پاسخگویی به سواالت معارف  : اقلیتتذکر

 .   های آزمون عمومی محاسبه خواهد شد ر اساس مجموع تراز شده سایر سوالنمره مکتسبه این داوطلبان ب 

، ضمنا به ازای هر پاسخ اشتباه باشد )یک( می  1ای با ضریب  ر گزینهکلیه سواالت آزمون عمومی و تخصصی به صورت چها  -9

 . گرفته خواهدشد وم نمره منفی در نظر به سوال، یک س 

سایت سازمان سنجش و  های اعالم شده به  افت کارت شرکت در آزمون در تاریخوانند جهت دریتمتقاضیان محترم می  -10

 . در جلسه آزمون را دریافت نمایند  مراجعه و کارت شرکت   www.sanjesh.org  آموزش کشور به آدرس:  

 .  شرکت در جلسه آزمون درج شده است محل شرکت در آزمون در کارت  -11

   .رسید ج شده و به اطالع داوطلبان خواهد در  ورود به جلسهزمان برگزاری آزمون: ساعت و محل برگزاری آزمون درکارت    -12

 آزمون: داوطلبان شرایط عمومی   -3

 تابعیت جمهوری اسالمی ایران  داشتن   -1

 جمهوری اسالمی ایران  در قانون اساسی دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده اعتقاد به   -2

 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران   -3

جهت    کاروسط طبت معافیت پزشکی الزم است ت دارندگان کار)انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان    - 4

 .  شغل مربوطه مورد تائید قرارگیرند(

 ( کارتبر طبفاقد معلولیت جسمی با تایید مراکز معانی و عدم اعتیاد به مواد مخدر )داشتن سالمتی جسمی و رو  -5

 های شغلی الزم برای انجام وظایف و مسئولیت های گواهی فراغت از تحصیل و توانایی دارا بودن   -6

http://www.sanjesh.org/
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 نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر  -7

 ی صالح  اجرایی توسط آراء مراجع قضایی و ذ های  عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاه -8

 .  های اجرایی و بازنشسته باشند وهای بازخرید خدمت دستگاهجزء نیر داوطلبان نباید   -9

وابسته به دولت و    یهاو سازمان  یدولت   یهاها، شرکتسازمان  رینداشتن تعهد انجام کار در سا  ن یعدم اشتغال و همچن  -10

 ها مستلزم ذکر نام است به هنگام انعقاد قرارداد و شروع به کار که شمول قانون بر آن یموسسات

، معافیت دایم و پایان خدمت نظام وظیفه و محاسبه سن اسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل: مالک عمل برای مح 1ذکت

 . باشد روز ثبت نام می  اولینداوطلبان 

 . باشد التحصیلی مندرج درگواهینامه موقت یا دانشنامه میزمان فراغت از تحصیل تاریخ فارغ : مالک2تذکر

 : نی داوطلبان شرایط س  -11

خدمات    ی متصد،  راننده آمبوالنس   ،اریداروی،  پزشک  زاتی و تجه  ییانباردار داروبرای مشاغل    -الف

   سال سن 26 اکثرو حد 18حداقل  (نگهبان) یعموم

 سال 18حداقل پزشک/بخش،  یمنش ،یخدمات ادار یبهدار، متصد ار،یمشاغل به یبرا -ب 

 (  سال 30لیسانس و برای سال   28برای فوق دیپلم ) 

خدمات   ی متصدبرای شغل  )،  سال  30بهیار و بهدار  سال،    26توضیحات: مشاغل دیپلم حداکثر سن  

، و چنانچه لیسانس باشد سال  28حداکثر  باشد  فوق دیپلم  ، چنانچه فرد  پزشک/بخش  یمنش  ،یادار

 (.سال 30حداکثر 

    .  هد شدانخو: برای آقایان با توجه به مدت خدمت نظام وظیفه، به سن اضافه 1تذکر

   : آزمون به شرح زیر استهای  سهمیهمعافیت سنی 

سال   کی( و باالتر و فرزندان آزادگان % 25و پنج درصد)   ستی، فرزندان جانبازان بجانبازان، آزادگان، فرزندان شهداء  -الف

 .باشندی اسارت و باالتر از شرط حداکثر سن معاف م 

 پنج سال  زانیبه م دیو مادر و همسر و برادر و خواهر شه  پدر -ب

، به ازای تاهل یکسال و نیز داشتن هر فرزند به میزان یکسال و حداکثر  حمایت از خانواده و جوانی جمعیت : با هدف 2تذکر

 .  خواهدشداضافه  سن داوطلبانسال به سقف  5تا سقف 
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مشروط به آن است    ت، یجمع  یاز خانواده و جوان  تیمربوط به قانون حما  ازاتیامت  :لیبند به شرح ذ  نیتبصره به ا  کیالحاق  

  ی اعالم رسم  نیآخر  ی نرخ بارور  نییتع  ی نباشد. مبنا  5/2  ی باال  یفرزند و   ایشهرستان محل زادگاه داوطلب    ی که نرخ بارور 

 باشد.یآزمون م یوزارت کشور در زمان برگزار 

 : اضافه خواهد شد  داوطلبانبه حداکثر سن نیز موارد ذیل   –12

های رسمی  اموریتی و تکلیفی مندرج در بند ج، کارگزاریهای متابعه سازمان تامین اجتماعی، شرکتمدت اشتغال در واحدهای  

، با ارئه  ی متعلق به سازمان تامین اجتماعی، البرز و سایر مراکز درمانهای میالدو نیروهای شاغل در بیمارستان  سازمان مذکور 

 .  سال تمام تجاوز ننماید  35ز حداکثر سن داوطلبان ا، مشروط بر اینکه ی پرداخت حق بیمهگواه

 .  باشدمذکور مشمول این بند نمی شایان ذکر است سایر سوابق پرداخت حق بیمه به هر طریقی خارج از موارد 

امالک و مستغالت  موسسه    –1:  باشدامین اجتماعی به شرح زیر مین تهای ماموریتی و تکلیفی سازماشرکت  –ج

 های هما  شرکت گروه هتل –4موسسه حسابرسی تامین اجتماعی  –3بانک رفاه کارگران  –2تامین اجتماعی 

 گذاری تامین اجتماعی شرکت سرمایه –7شرکت رفاه گستر  –6موسسه فرهنگی و هنری آتیه   -5 

 شرکت کار و تامین –10انتشارات علمی و فرهنگی شرکت   –9گانی بین المللی تامین اجتماعی شرکت بازر –8 

حکمت    –11  پزشکی  سرمایه  –12گروه  خانهشرکت  ایران  گذاری  مدیریت  –13سازی  مشاور  خدمات    شرکت  و 

  شرکت مهندسی تاسیسات و انرژی تامین  –14ماشینی تامین 

از تحصیل: مالک عمل برای مح 1تذکر تاریخ گواهی فراغت  پایان خدمت نظام وظیفه و  اسبه  و  ن  محاسبه س ، معافیت دایم 

 .  باشد داوطلبان آخرین روز ثبت نام می

 .  باشد ر گواهینامه موقت یا دانشنامه میالتحصیلی مندرج دزمان فراغت از تحصیل تاریخ فارغ : مالک2تذکر

 : مراحل و نحوه اعالم نتیجه –4

 : پذیردشــرح زیر صــورت می  ی به کارگیربه جذب و  ســایر مراحل  افراد جهت  و معرفی  نصــاب علمی حد  تعین  مراحل

 صاب علمی  ن الف( تعیین داوطلبان دارای حد

بوده و بر   ینصـاب الزم در آزمون کتب  حد  کسـب  جذب، منوط به  مراحل ریو سـا در مصـاحبه  شـرکت داوطلبان جهت ی معرف

 : باشد ی م ر یقواعد ز ، مطابق مکتسبه  از یامت تیاساس اولو

 محل   در آن شـغل  نمره مکتسـبه   و حد نصـاب امتحان بر اسـاس باالترین  از برگزاری آزمون، نمرات داوطلبان محاسـبه  پس

% نمره مکتسبه در همان شغل    25  از حداقل  که   این  یرد. مشـروط به گانتخاب داوطلبان قرارمی   ایر مراحلو مبنای سـ  محاسـبه
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، نمره آخرین فرد پذیرفته شده نبایستی از  باشد   80. )برای مثال چنانچه در یک شغل محل، نمره اولین فرد  کمتر نباشد محل  

 .  مورد پذیرش قرارنخواهندگرفت( 20ر از  ، به عبارت دیگر نمرات کمتکمتر باشد   20

 :پذیرفتزیر انجام خواهد  در آزمون مراحل نصاب   حد  تعین  از پس

 . خواهندشد جذب، حذف  مـــراحل نصاب، از ادامه  داوطلبان فاقد حـــد . 1

  کل   نصـاب و بر اسـاس نمره   حد   جذب، در صـورت کسـب  مراحل   ریبرای سـا  ت یبرابر ظرف  3  داوطلبان تا حداکثر  ی معرف  .2

 . شد نمره در هر شغل محل، انجام خواهد  نیشتریب ب یترت آنان به 

داوطلبان    ی و معرف   کند ی نم  جادی ا  رییکارگ  جذب و به   جهت  ی حق  گونه چ یالزم در آزمون، ه  ی نصـاب نمره علم  حد   کسـب:  تذکر

و مصاحبه و با در نظر    ینصـــاب نمره الزم را در آزمون کتب  حد   که   ی داوطلبان  انی، صــرفا از مجذب  مراحل  ریبرای ســـا

 .ردیپذ ی اند صورت مقرارگرفته ت ی( برابر ظرف3حداکثر )ظرفیت اند و در نموده  ها کسب هیگرفتن سهم

 ( علمی )کتبی آزمون نصاب بررسی مدارک از بین دارندگان حد  برابر ظرفیت جهت 3( معرفی لیست ب

حـد نصـــاب الزم را در آزمون    کـه   یداوطلبـان  ن یمـدارک از ب  یبررســـ  جهـت  ـتیبرابر ظرف   3انتخـاب داوطلبـان تا حداکثر  

 . ردیپذ ی نمرات صـورت م  ب یترت ند و به انموده ها، کســـبهیدر هر شغل محل و با لحاظ نمودن سهم  یکتب

 کتبی(  علمی )ین دارندگان حد نصاب آزمون برابر ظرفیت جهت انجام مصاحبه از ب 3( اعالم لیست ج

 که   قبل  له نصـاب مرح   دارندگان حد   صـرفا از بین  انجام مصـاحبه   جهت  ،محل   در هر شــغل   برابر ظرفیت  3انتخاب داوطلبان  

 پذیرد.صورت می  محل  شغل  هر در  ،های آزمون با لحاظ نمودن سهمیه، استد ییمدارک آنان مورد تأ

 :  برابر ظرفیت(د( معرفی به گزینش )انتخاب یک 

درصد برای    50آنان با وزن    نهایی   بر اسـاس مجموع نمره کل  گزینش  داوطلبان به  ، معرفی از برگزاری مصـاحبه   پس

اعالم قبولی    اصلی   اتعنوان نفر  پذیرش به  برابر ظرفیت   تعداد یک  و به  درصد برای مصاحبه   50و    آزمون کتبی 

 . شدد نخواه

 : تذکرات مهم  –5

 باشد. می  استخدامی و بدون تعهد رابطه  شـرکتی  صـورت قرارداد موقت  ، به کارگیری افرادجذب و به  -الف

با    آنان مطابق   تحصیلی   و رشته   مقطع   ،مدرک تحصیلی   نام نمایند که توانند در آزمون ثبت می   صورتی  داوطلبان صرفا در  -ب

عنوان    بوده و همچنین  این دفترچهقید شـده در    احراز مشـاغل  مندرج در شـرایط   و رشـته   مقطع   ، مدرک تحصـیلی   عناوین

 عینا درج گردیده باشد.تحصیلی  موقت  گواهینامه  در متن  و رشته  مقطع  نامی ثبت  مدرک تحصیلی 
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  و همچنین  این دفترچه مذکور در  احراز مشاغل  شده در شرایط   اعالم   تحصیلی   تر از مقاطع ن ییپا  ارک تحصیلیدارندگان مد   - ج

 در آزمون را ندارند. شرکت  معادل و افتخاری، حق  مدارک تحصیلی 

  تحصـیلی   مدرک مقطع   بایســتدر آزمون می   شــده، برای شــرکت   اعالم  تحصــیلی   افراد دارای مدارک باالتر از مقاطع   -د

  شـدگان بر اساس مقاطع با پذیرفته   ار معینک  انعقاد قرارداد انجام   اسـت  هی باشـند. بدی  را داشـته   این دفترچه ذکر شـده در  

 .  پذیردصورت میاین دفترچه مندرج در  تحصیلی 

شوند را  کارگیری می به   برای انجام کاری که   و توانایی   و روانـــی   جسمـــانی  ســـالمت  بایستمی شده  پذیرفتهداوطلبان    - ه

ی جهت تناسب فرد با شغل و هم تاییدیه  ، که الزم است هم تاییدیه سازمان بهزیست)به جز داوطلبان بهزیستی  باشند.  داشته 

 .  کار و تامین ارائه نمایند(ه شرکت را نیز جهت تناسب فرد با شغل را ب ار کطب

در زمان    صورت ناقص  مدارک به   و یا ارائه  شده در مفاد آگهی   اعالم  و شرایط   ضوابط   دقیق   رعایتاز عدم  ناشی  مسـئولیت   -و

اطالعات   از جذب، محرز شـود داوطلب  در هر مرحله   خواهد بود و چنانچه   بر عهده داوطلب   و گزینش   مدارک، مصـاحبه   بررسـی

اشــتباه در فرآیند آزمون    ونه گباشـد و یا در صـورت بروز هر این دفترچه مندرج در    اظهار نموده و یا فاقد شـرایط   خالف واقع 

بعدی محروم گردیده و در صورت انعقاد قرارداد انجام    بعدی شــده باشــد، از انجام مراحل  مرحله   به   ورود داوطلب  منجر به   که 

 .  نماید اعتراضی را از خود سلب می ونه بوده و داوطلب حق هرگلغو و بالاثر  مذکور ، قرارداد  ن کار معی

 های قانونی  الزامات، امتیازات و سهمیه -6

 :  ت رسانی به ایثارگران شامل مواردقانون جامع خدما  21درصد ماده  25  سهمیهایثارگران 

 فرزندان شهداهمسر و  پدر، مادر،  برادر، خواهر، -الف

 درصد و باالتر 25فرزندان جانبازان همسر و  -ب

 ، زندان آزادگان باالی یکسال اسارتفرهمسر و  -ج

 باشند.یم  ثارگرانیبه ا  یقانون جامع خدمات رسان  21درصد ماده    25  هیمشمول سهم  ثارگرانیدر زمره ا  زیجانبازان و آزادگان ن

به مشمولین این بخش   جذب نیروی موقت شرکتی  سهمیه درصد   25قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران،    21حسب ماده 

 .  اختصاص دارد

ثبت نام و در آزمون شرکت نمایند.  نیروی موقت شرکتی،    بجذ در آزمون  لیه داوطلبان محترم شامل این بند، الزم است  ک

موجود  از بین خود داوطلبان سهمیه و بر اساس باالترین نمره مکتسبه در هر شغل محل    درصد(  25سهمیه در  )نمرات داوطلبان  

 .  پذیردصورت میدر سهمیه 
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 .  رت خواهدپذیرفت، پذیرش از داوطلبان سهمیه آزاد صوتذکر: در صورت عدم تکمیل ظرفیت

 باشند. موارد زیر می لرسانی به ایثارگران شامقانون جامع خدمت 21ماده  درصد   5ایثارگران سهمیه  

 ها  ل شش ماه حضور داوطلبانه در جبههرزمندگان با سابقه حداق –الف

 ها  در جبههفرزندان رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه همسر و  –ب

 فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد    –ج

 فرزندان آزادگان کمتر از یکسال اسارت  –د

. نمرات  نام و در آزمون شرکت نمایند در آزمون جذب نیروی موقت شرکتی، ثبت  ، الزم است لیه داوطلبان محترم شامل این بند ک

   پذیرد.ره مکتسبه در هر شغل محل صورت میو بر اساس باالترین نم% ایثارگران  5داوطلبان از بین خود داوطلبان سهمیه  

 .  خواهدپذیرفتان سهمیه آزاد صورت ، پذیرش از داوطلبتکمیل ظرفیتتذکر: در صورت عدم

 .  گیردبه سازمان بهزیستی کشور تعلق می  آزمون مربوط به هر شغل محل  سهمیهدرصد  سه -1-7 

نام و در آزمون شرکت نمایند. نمرات  در آزمون جذب نیروی موقت شرکتی، ثبت، الزم است  لیه داوطلبان محترم شامل این بند ک

 داوطلبان سهمیه و بر اساس باالترین نمره مکتسبه در هر شغل محل صورتدرصد( از بین خود   3داوطلبان )سهمیه در 

  حل انتخابی به دقت بررسی نمایند.با شغل مهای خود را توانایی هسهمیشود داوطلبین محترم این توصیه می. پذیردمی 

 .  ان سهمیه آزاد صورت خواهدپذیرفت، پذیرش از داوطلبتکمیل ظرفیتصورت عدمتذکر: در 

توجه : داوطلبین محترم سهمیه معلولین الزم است شرایط کافی برای تصدی شغل انتخابی را بر اساس مالک های تعریف شده  

 ، سازمان بهزیستی کشور دارا باشند .  

 %  و حداکثر تا سقف  2%  و نیز داشتن هر فرزند به میزان  2به ازای تاهل ، حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با هدف  -8

 .   شد % به نمره کتبی اینگونه داوطلبان اضافه خواهد  10
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 :جدول عناوین شغلی  -7

 1401شرکت کار و تامین در سال سراسری آزمون  –جدول فهرست عناوین شغلی و مدارک تحصیلی مورد نیاز  

 نوع آزمون  مدرک و رشته تحصیلی مورد نیاز عنوان شغلی  کد شغل

101 
و   ییانباردار دارو

 ی پزشک  زاتیتجه

نظری مشتمل "های ن تحصیالت متوسطه در یکی از شاخهگواهینامه پایام ) دیپل

عارف اسالمی، ادبیات علوم  های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم و مبر رشته

 ( "کار و دانش"و " ایفنی و حرفه"، "انسانی

 عمومی 

 بهیار 102
 دیپلم بهیاری 

 پرستاری /های پزشکیفوق دیپلم مامایی/ فوریت
 عمومی و تخصصی 

 بهدار  103

 دیپلم بهیاری 

 ای، کار و دانش وم تجربی، علوم انسانی، فنی و حرفهدیپلم: ریاضی فیزیک، عل

 پرستاری یک سالههای غیر بهیاری، داشتن گواهینامه کمک برای دیپلمه

 .رستاری وزارت بهداشت( الزامی استمورد تائید معاونت پ )

 عمومی و تخصصی 

104 
 ی متصد

 ی خدمات ادار

: آمار، حقوق، کارشناسی حقوق هایدانی یا کارشناسی در یکی از رشتهکار

(، کارشناسی مدیریت رفاه  )کلیه گرایش ها اداری، کارشناسی مدیریت بیمه

کارشناسی مدیریت کسب و کار، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، اجتماعی، 

هنگی،  مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مدیریت کسب و کار، مدیریت امور فر

 مدیریت اطالعات و ارتباطات، معارف اسالمی و مدیریت 

 عمومی 

 اریدارو 105

 کاردانی خدمات سالمت دارویاری –الف

نظری "های تحصیالت متوسطه در یکی از شاخهن گواهینامه پایادیپلم ) –ب

ارف اسالمی، ادبیات  های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم و مع مشتمل بر رشته

 ( "کار و دانش "و  "ایفنی و حرفه" ، "علوم انسانی

سین دارویی و حصول تجربه  بودن گواهینامه دوره آموزشی تکن مشروط به دارا

 الزم در این زمینه

شده  امه پایان دوره آموزشی تخصصی یادن ملزم به ارائه گواهینشدگا*پذیرفته

 . باشند الم نتایج نهایی میحداکثر تا سه ماه پس از اع 

 عمومی 

106 

متصدی خدمات 

 عمومی 

 (راننده آمبوالنس)

نظری مشتمل "های الت متوسطه در یکی از شاخهگواهینامه پایان تحصیدیپلم ) 

اسالمی، ادبیات علوم   علوم تجربی، علوم و معارفهای ریاضی فیزیک،  بر رشته

 ( "دانش کار و "و  "ایفنی و حرفه"  ،"انسانی

ماه   رانندگی با آمبوالنس، حداکثر تا سه نامهشدگان ملزم به ارائه گواهی*پذیرفته

 . باشندپس از اعالم نتایج نهایی می

 عمومی 

107 

خدمات   یمتصد

 ی عموم 

 ( )نگهبان

نظری مشتمل "های ن تحصیالت متوسطه در یکی از شاخهگواهینامه پایادیپلم ) 

عارف اسالمی، ادبیات علوم  های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم و مبر رشته

 ( "کار و دانش " و " ایفنی و حرفه"، "انسانی

 عمومی 

108 
 یمنش

 بخش   ی/پزشک

کارشناسی حقوق : آمار، حقوق، هایدانی یا کارشناسی در یکی از رشتهکار

(، کارشناسی مدیریت رفاه  ها)کلیه گرایش اداری، کارشناسی مدیریت بیمه

اجتماعی، کارشناسی مدیریت کسب و کار، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، 

هنگی،  مدیریت دولتی، مدیریت صنعتی، مدیریت کسب و کار، مدیریت امور فر

 یریت مدیریت اطالعات و ارتباطات، معارف اسالمی و مد

 عمومی 
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 :  نکات مهم

 بهداشت،   وزارت   معاونت پرستاری  آموزشی بهیاری مورد تایید اکنون گواهی دوره  الزم است هم  بهیاریشغل    متقاضیان  –1

( گواهی  رت قبولی در آزمون کتبی و مصاحبهدر صومتعهد شوند حداکثر ظرف سه ماه )  را داشته و یا پزشکی    وآموزش   درمان 

در غیر اینصورت  یند،  را به شرکت تحویل نمادرمان وآموزش پزشکی    معاونت پرستاری وزارت بهداشت،مورد تایید    آموزشی

 .  از افراد ذخیره پذیرش صورت خواهدپذیرفتقبولی آنها باطل و 

به دارا بودن گواه  ی رانندگ  امه نیگواه  ی شغل راننده آمبوالنس الزم است دارا  ان یمتقاض  –2   2  ه یپا  نامه یآمبوالنس مشروط 

آنها باطل    ی قبول   نصورتیا  ر ی. در غ(ند یرا ارائه نما  خود   یرانندگ  نامهیداوطلبان الزم است حداکثر ظرف سه ماه گواه   نیا)  ،باشند 

 .  رفتیپذ خواهد  تصور  رش یپذ  رهیو از افراد ذخ

تجربه الزم در این زمینه  و بوده  سین دارویی  گواهی دوره آموزشی تکندارای  اکنون  قاضیان شغل دارویاری الزم است هممت   -3

سین  تکن( گواهی آموزشی  رت قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه در صوف سه ماه )و یا متعهد شوند حداکثر ظررا داشته باشند  

 .پذیرش صورت خواهدپذیرفت د ذخیره ، در غیر اینصورت قبولی آنها باطل و از افرارا به شرکت تحویل نمایند دارویی 

، دارا بودن گواهینامه کمک پرستاری یکساله  بهیاری، برای متقاضیان فاقد مدرک تحصیلی دیپلم  بهداریدر عنوان شغلی    –4

متعهد شوند حداکثر ظرف   و یا الزم است. ارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( الزامی استید معاونت پرستاری وزئتا)مورد 

تایید معاونت پرستاری وزارت بهداشت،رت قبولی در آزمون کتبی و مصاحبهدر صوسه ماه )  درمان    ( گواهی آموزشی مورد 

 . پذیرفتاز افراد ذخیره پذیرش صورت خواهد ، در غیر اینصورت قبولی آنها باطل و ش پزشکی را به شرکت تحویل نمایند وآموز

ضمنا به ازای هر پاسخ اشتباه  ،  باشد )یک( می  1ای با ضریببه صورت چهار گزینه  تخصصی کلیه سواالت آزمون عمومی و    –5

 . نمره منفی در نظر گرفته خواهدشد به سواالت، یک سوم 

 .  و یا عناوین شغلی دیگر را ندارند شدگان نهایی آزمون، امکان جابجایی و انتقال به سایر شهرها پذیرفته –6

  ، اولویت با داوطلبانی شغل محلهر  در آزمون کتبی و مصاحبه در    مجموع نمرات مکتسبه داوطلباندر صورت مساوی بودن    –7

   . است که نمره کتبی باالتری دارند 

  یامکان انجام طرح در واحدها  ،یانسان  ی رو ین  حه یال  ی اجبارمشمول طرح    یلی اخذ مدارک تحص  ایدر صورت دارا بودن و    -8

 . داشتان وجود نخواهد تابعه سازم
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 جمع نیروی مورد نیاز استان ها :   -  8  

 بخش درمانی   بخش بیمه ای   تعداد کل   نام استان 

 24 6 30 استان آذربایجان شرقی 

 14 5 19 استان آذربایجان غربی 

 7 12 19 استان اردبیل 

 41 11 52 استان اصفهان 

 12 8 20 استان البرز 

 1 3 4 استان ایالم  

 26 23 49 استان خراسان رضوی

 2 3 5 استان خراسان جنوبی 

 10 2 12 استان خراسان شمالی 

 78 36 114 استان تهران 

 135 16 151 استان خوزستان  

 30 3 33 استان سمنان  

 18 11 29 استان  سیستان و بلوچستان 

 15 13 28 استان فارس 

 19 10 29 استان قزوین 

 42 23 65 استان کرمان  

 19 3 22 استان کرمانشاه 

 3 2 5 استان کهگیلویه و بویر احمد  

 3 6 9 گلستان استان  

 63 5 68 استان گیالن  

 58 5 63 استان لرستان 

 1 15 16 استان هرمزگان 

 25 4 29 استان همدان  

 35 3 38 مازندران  استان 

 53 1 54 استان مرکزی  

 13 3 16 استان قم  

 10 1 11 استان چهار محال بختیاری  

 21 1 22 استان بوشهر

 42 14 56 استان یزد  

 21 0 21 کاشان 

 14 5 19 استان زنجان  

 14 5 19 استان کردستان  

 نفر   1127جمع کل  :  
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 محل های مورد نیاز :   - 9

 

 استان آذربایجان شرقی :   اداره کل – 1
 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 بهزیستیسازمان 

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  دوهر  مرد  زن  هر دو مرد  زن 

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (   آذر شهر 

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  بناب 

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  مرند  

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  تبریز  

  1           عمومی ) نگهبان ( متصدی خدمات  شبستر 

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  عجب شیر

 

 آذربایجان شرقی :   مدیریت درمان -  1 – 1
 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 سازمان بهزیستی

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

 1            دارویار  مرند 

 1      1      منشی پزشکی   تبریز  

 1            منشی پزشکی  شبستر 

 3   1   2      بهدار  تبریز 

 1            دارویار  بناب

 1            دارویار  جلفا

 1            دارویار  مراغه

  1      1     نگهبان ( متصدی خدمات عمومی )  بناب

  1      1     متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  مراغه

 1      1   1   دارویار  تبریز 

 1            متصدی خدمات اداری  تبریز 

 1      1      بهیار شبستر 

 1            دارویار  میانه

 

 استان آذربایجان غربی :  اداره کل   – 2
 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 سازمان بهزیستی

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

  2      1     متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  ارومیه 

  1           عمومی ) نگهبان ( متصدی خدمات  پیرانشهر

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  سردشت 
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 استان آذربایجان غربی :   مدیریت درمان  - 1  – 2
 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 سازمان بهزیستی

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

 1            متصدی خدمات اداری  ماکو

 3   1   2      بهدار  ارومیه 

 1            منشی پزشکی  سلماس

 1         1   دارویار  ارومیه 

  1      1     متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  ارومیه 

 1            دارویار  میاندوآب 

 1            دارویار  خوی 

 

 اردبیل :   استان اداره کل    - 3
 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 سازمان بهزیستی

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

  5      2     متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  اردبیل 

  2      1   1  متصدی خدمات اداری  اردبیل 

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  داآب پارس

 

 اردبیل :    استان  مدیریت درمان    -1 – 3

 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 سازمان بهزیستی

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

 1            دارویار  گرمی 

 2      1      دارویار  اردبیل 

  1      1     راننده آمبوالنس  اردبیل 

 1            دارویار  بادآ پارس

 

 استان اصفهان :  اداره کل   -  4

 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 سازمان بهزیستی

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

  1           متصدی خدمات اداری  ایرانکوه 

 1            متصدی خدمات اداری  خمینی شهر  

 1            متصدی خدمات اداری  شاهین شهر 

  1           متصدی خدمات اداری  فوالد شهر 

  1           متصدی خدمات اداری  فالورجان

 3   1   2      متصدی خدمات اداری  اصفهان
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 مدیریت درمان استان اصفهان :    -  1  -  4

 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 سازمان بهزیستی

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

  1           دارویار  اصفهان

  2           دارویار  نجف آباد 

       1      دارویار  زرین شهر 

  1           دارویار  مبارکه 

        1     دارویار  خمینی شهر  

 1            منشی پزشکی  میمه

 1      1      منشی پزشکی  نجف آباد 

 3      1   1   منشی پزشکی  اصفهان

   1     1     منشی پزشکی  نائین 

   1          منشی پزشکی  زرین شهر 

         1    منشی پزشکی  مبارکه 

   1          منشی پزشکی  خمینی شهر  

 9   2   2      بهدار  اصفهان 

  2           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  نجف آباد  

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  فالورجان

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (   خمینی شهر 

  3      1     متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  اصفهان

  1           دارویار  شهرضا 

 

 :  البرزاستان  اداره کل   - 5

 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 سازمان بهزیستی

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

  1      1     متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  کرج

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  هشتگرد

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  محمد شهر 

 1            متصدی خدمات اداری  هشتگرد

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  اشتهارد

       1      متصدی خدمات اداری  کرج

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  نظر آباد 
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 :  البرزاستان  مدیریت درمان   -  1  - 5

 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 سازمان بهزیستی

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

  1           راننده آمبوالنس  فردیس 

  2   1   2     راننده آمبوالنس  کرج

  1           خدمات عمومی ) نگهبان ( متصدی  کرج

  1      1     متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  هشتگرد

  1      1     متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  نظر آباد 

  1           انباردار  فردیس 

 

 :   ایالم استان  اداره کل   - 6

 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 سازمان بهزیستی

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  ایالم 

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  مهران 

  1           متصدی خدمات اداری  ایالم 

 

 :   ایالماستان  مدیریت درمان   -  1  - 6

 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 سازمان بهزیستی

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

  1           راننده آمبوالنس  دهلران 

 

 بوشهر  : استان  اداره کل – 7

 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 سازمان بهزیستی

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  بوشهر 
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 بوشهر  : مدیریت درمان  استان –  1 -  7
 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 سازمان بهزیستی

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

  1           راننده آمبوالنس  دیر 

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  دیر 

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  جم

  1           راننده آمبوالنس  جم

  1           دارویار  گناوه

  1   1   1     بهیار گناوه

  1           منشی پزشک  گناوه

  1           راننده آمبوالنس  گناوه

  1           راننده آمبوالنس  دیلم 

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  دیلم 

  2           راننده آمبوالنس  برازجان 

  1      1     متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  برازجان 

  1           دارویار  دیلم 

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  کنگان

  1           منشی پزشک  کنگان

  1           راننده آمبوالنس  کنگان

  1           آمبوالنس راننده  بوشهر 

 

 :  تهران بزرگ  شرق اداره کل- 8

 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 سازمان بهزیستی

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

  6   1   1     ) نگهبان (  عمومی متصدی خدمات تهران 

 

 :  غرب تهران بزرگ  اداره کل   -  1-  8

 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 سازمان بهزیستی

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

  5   1   3     ) نگهبان (  عمومی متصدی خدمات تهران 
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 :   شهرستان های استان تهران   اداره کل    -  2  – 8

 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 سازمان بهزیستی

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

  1           خدمات اداری متصدی  شهریار

  1           خدمات اداری متصدی  اسالمشهر 

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  دماوند 

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  فیروزکوه

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  رودهن 

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  اسالمشهر 

  1           عمومی ) نگهبان ( متصدی خدمات  رباط کریم 

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  پاکدشت

  1           خدمات اداری متصدی  پاکدشت

  1           خدمات اداری متصدی  رودهن 

  1           خدمات اداری متصدی  قرچک 

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  فشافویه

  1           خدمات اداری متصدی  ورامین 

  1           خدمات اداری متصدی  فیروزکوه

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  فشم 

  1           خدمات اداری متصدی  پردیس 

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  پردیس 

  1           خدمات اداری متصدی  پیشوا

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  پیشوا
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 :   مدیریت درمان تهران     -  2  – 8

 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 سازمان بهزیستی

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

 11   2   4      بهدار  تهران 

 3      1      بهدار  اسالمشهر 

 2      1      بهدار  ورامین  

 3       1      بهدار  شهریار

 1            بهدار  شهر قدس

 4   1   2   2   منشی پزشک   تهران 

 1            منشی پزشک  اسالمشهر 

 1      1   1   منشی پزشک   ورامین 

 1            منشی پزشک  شهریار

 1      1      منشی پزشک   شهر قدس

 1            منشی پزشک  فیروز کوه  

 2      1      متصدی خدمات اداری  تهران 

 1            متصدی خدمات اداری  شهریار

 2            متصدی خدمات اداری  شهر قدس

 3   1   1   1   دارویار   تهران 

 2      1      دارویار  اسالمشهر 

 1            دارویار   شهریار

 1            دارویار  شهر قدس

  5   2   2     متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  تهران 

  1      1     متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  اسالمشهر 

  1      1     متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  ورامین 

  1      1     متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  شهریار
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 چهار محال بختیاری : استان  اداره کل – 9

 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 سازمان بهزیستی

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  شهر کرد

 

 چهار محال بختیاری :  مدیریت درمان  استان –  1 -  9

 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 سازمان بهزیستی

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

  1      1     منشی پزشک  فارسان

   1     1     پزشک منشی  شهر کرد

  1      1     راننده آمبوالنس  شهر کرد

   1  1   1     دارویار  فارسان

 1            دارویار   بروجن 

 

 :  خراسان جنوبی   استان اداره کل   - 10
 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 سازمان بهزیستی

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 آزاد سهمیه 

 هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

  1           متصدی خدمات اداری  بیرجند

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  بیر جند 

  1           متصدی خدمات اداری  طبس

 

 :  خراسان جنوبی   استان مدیریت درمان    -1 – 10

 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 سازمان بهزیستی

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

 1            بهیار بیرجند

 1            بهدار  بیرجند

 

 :  خراسان رضوی   استان اداره کل   -  11
 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 سازمان بهزیستی

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

 1            متصدی خدمات اداری  بردسکن 

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  گناباد 

  1           عمومی ) نگهبان ( متصدی خدمات  چناران

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  جوین 

  3 2     2 1   1 متصدی خدمات اداری  مشهد

  4   1   2     متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  مشهد

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  خواف 

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  سرخس 

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  تربت حیدریه 
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 :   خراسان رضوی  استان مدیریت درمان    - 1  – 11

 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 سازمان بهزیستی

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

  1           بهیار درگز

  2 1  1   2     بهدار  تربت حیدریه 

  1 1     1 1    بهدار  مشهد

  1      1     دارویار  نیشابور

  1           دارویار  سرخس 

  1           دارویار  تربت حیدریه 

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  سرخس 

        1     خدمات عمومی ) نگهبان ( متصدی  گناباد 

  2   1   2     متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  مشهد

 1            منشی پزشکی  تایباد

 1            منشی پزشکی  مشهد

       1      منشی پزشکی  قوچان

 1            منشی پزشکی  سرخس 

 

 : خراسان شمالی   استان اداره کل  –  12

 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 سازمان بهزیستی

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  جاجرم

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  سملقان مانه و 
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 : خراسان شمالی   استان مدیریت درمان     -1 –  12

 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 سازمان بهزیستی

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

  1           دارویار  اسفراین 

  1           دارویار  شیروان 

  1   1   1     دارویار  نوردجب

   1          بهدار  بجنورد

  1      1     متصدی خدمات اداری  بجنورد

  1           راننده آمبوالنس  جاجرم

 1            انباردار  بجنورد

 

 :   خوزستان  استان  اداره کل    - 13

 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 سازمان بهزیستی

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

  1           متصدی خدمات اداری  اهواز 

  4   1   2     متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  اهواز 

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  شوشتر

  1           خدمات عمومی ) نگهبان ( متصدی  امیدیه 

        1     متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  اندیمشک

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  رامهرمز

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  مالثانی

  1           متصدی خدمات اداری  اندیمشک

        1     عمومی ) نگهبان ( متصدی خدمات  آبادان 

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  بندر امام خمینی 
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 :   خوزستان  استان مدیریت درمان   - 1 – 13
 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 سازمان بهزیستی

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  دوهر  مرد  زن  هر دو مرد  زن 

  2 1     1 1   1 منشی پزشکی  اهواز 

 1            منشی پزشکی  بندر ماهشهر 

 1      1   1   منشی پزشکی  شوشتر 

 2      1      منشی پزشکی  مسجد سلیمان

 1      1      منشی پزشکی  هفت تپه 

  2 2   1  1 1  1 1 منشی پزشکی  آبادان 

  1           منشی پزشکی  خرمشهر

  1           منشی پزشکی  دزفول

 1            منشی پزشکی  امیدیه 

 1      1   1   متصدی خدمات اداری  شوشتر

  1           متصدی خدمات اداری  ایذه 

        1     متصدی خدمات اداری  سوسنگرد 

        1     متصدی خدمات اداری  اندیمشک

 1      1      متصدی خدمات اداری  بندر ماهشهر 

        1     متصدی خدمات اداری  شادگان

  1 1     2     بهیار   اهواز 

  3 3   1  1 1    بهدار  اهواز 

   1          بهیار سوسنگرد 

 1            بهدار  هفت تپه 

 3   1   1      بهیار   بهبهان

 1      1      بهدار  بهبهان

 1      1      بهیار   مسجد سلیمان 

  1      1     بهدار  مسجد سلیمان

  3 2  1   1 1    بهیار   دزفول

 3            بهدار  شوشتر 

  2 2          بهیار   شوشتر 

 2   1   1      بهیار   بندر ماهشهر 

  2 3     2 1  1  دارویار   اهواز  

  1           دارویار   خرمشهر  

   1      1    دارویار  دزفول

 2      1      دارویار  آبادان 

        1     دارویار  امیدیه 

  1           دارویار  رامهرمز

  1      1     دارویار  شادگان

 1            دارویار  شوشتر

  2   1   2     س راننده آمبوالن دزفول

  1           راننده آمبوالنس  اهواز 

 3   1   2      بهیار   آبادان 

  2           بهیار شوش 

 1            دارویار  اندیمشک

 1            دارویار  سوسنگرد 

  2           دارویار  شوش 

 1      1      منشی پزشک  شادگان

 2      1   1   متصدی خدمات اداری  آبادان 

  1           متصدی خدمات اداری  شوش 

   1          متصدی خدمات اداری  دزفول

  1           انباردار   آبادان 
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 ) ادامه (    خوزستان  استان مدیریت درمان   - 1 – 13

 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 سازمان بهزیستی

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  دوهر  مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

  1           انباردار   امیدیه 

 1            دارویار   بندر امام خمینی  

  1           انباردار  بندر ماهشهر 

 1            متصدی خدمات اداری  امیدیه 

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  امیدیه 

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  شوشتر 

  1           انباردار  بهبهان 

 

 :  زنجان اداره کل استان  –14

 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 سازمان بهزیستی

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

  4      1     نگهبان ( متصدی خدمات عمومی )  زنجان

 

 :  زنجاناستان   مدیریت درمان    -  1  –14

 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 سازمان بهزیستی

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

  1           دارویار  خدابنده 

 1            دارویار  ابهر 

 1            منشی پزشک  ابهر 

 1   1   1      منشی پزشک  زنجان

  1           بهیار ابهر 

  1           بهدار  ابهر 

  1 1     1     دارویار  زنجان

  1 1      1    بهدار  زنجان

 

 :  سمنان  استان اداره کل     -  15

 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 سازمان بهزیستی

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

  2           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  سمنان

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  شاهرود 
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 :   سمنان  استان مدیریت درمان  –  1 -  15

 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 سازمان بهزیستی

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

 4   2   4      بهدار  سمنان

  1 1          بهیار سمنان

  2 1     2     خدمات اداری متصدی  سمنان

  1           منشی پزشک  سمنان 

  1           متصدی خدمات اداری  دامغان 

  1           منشی پزشک  شاهرود 

  1      1     راننده آمبوالنس  شاهرود 

  1           متصدی خدمات اداری  گرمسار 

  1           منشی پزشک  گرمسار 

  1           بهیار ایوانکی 

  1           بهیار سرخه

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  سرخه

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  سمنان 

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  شاهرود 

  1           دارویار  شاهرود 

 

  :سیستان و بلوچستان  اداره کل  استان   -  16

 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 سازمان بهزیستی

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

 1            متصدی خدمات اداری  زاهدان 

  1      1     متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  زاهدان 

  1      1     متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  سراوان 

  1      1     متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  چابهار

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  ایرانشهر

 1            متصدی خدمات اداری  کنارک 

 1            متصدی خدمات اداری  زابل 

 1            متصدی خدمات اداری  ایرانشهر
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 :  سیستان و بلوچستان   استان  مدیریت درمان  –  1 -  16
 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 سازمان بهزیستی

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

 1      1   1   منشی پزشک  چابهار  

  1           دارویار  چابهار  

  1           دارویار  ایرانشهر

        1     منشی پزشک  ایرانشهر

  1 1          دارویار  خاش

  1 1     1 1    دارویار  زاهدان 

   1  1   1     بهدار  زاهدان 

        1     دارویار  زابل 

 1            منشی پزشک  خاش

 1            منشی پزشک  سراوان 

 

   : فارس اداره کل  استان   -  17
 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 سازمان بهزیستی

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

   1     1     متصدی خدمات اداری  شیراز

 1            متصدی خدمات اداری  جهرم

 1            متصدی خدمات اداری  خرم بید

 1            متصدی خدمات اداری  نی ریز

 1            متصدی خدمات اداری  صدرا

  1      1     متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  شیراز

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  استهبان

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  زرقان

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  سعادت شهر 

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  نی ریز 

 1            متصدی خدمات اداری  مرودشت 

 

 :  فارس   استان مدیریت درمان   – 1 -  17
 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 سازمان بهزیستی

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

   1          بهیار   سپیدان 

 1            دارویار  آباده

 1            انباردار  جهرم

 1            منشی پزشک  مرودشت 

  1 1   1  1 1    بهدار  شیراز

   1          بهیار فراشبند

   1          بهیار داراب 

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  الر

 1            متصدی خدمات اداری  ممسنی 

 1            منشی پزشک  جهرم

       1      منشی پزشک  شیراز
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  : قزوین استاناداره کل     -  18

 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 سازمان بهزیستی

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

 2      1      متصدی خدمات اداری  قزوین 

  2      2     متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  قزوین 

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  زیبا شهر 

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  تاکستان 

 1            متصدی خدمات اداری  تاکستان 

 

 : قزوین   استان مدیریت درمان  – 1 -  18

 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 سازمان بهزیستی

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

 2   1   2      بهدار  قزوین 

 1            منشی پزشک  قزوین 

 1      1      منشی پزشک  شهر صنعتی البرز 

 1      1      منشی پزشک  تاکستان 

 2            دارویار  شهر صنعتی البرز 

 1            دارویار  بویین زهرا  

 1            متصدی خدمات اداری  قزوین 

  1           راننده آمبوالنس  قزوین 

        1     راننده آمبوالنس  بویین زهرا 

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  قزوین 

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  آبیک

       1      انباردار  تاکستان 

 

 قم :   استان  اداره کل –  19

 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 سازمان بهزیستی

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

  2      1     متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  قم 

 

 

 قم :   مدیریت درمان  استان – 1 -  19

 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 سازمان بهزیستی

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

 5   1   3      بهدار  قم 

  2      1     متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  قم 

 1            منشی پزشک  قم 
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 :  کردستاندرمان  اداره کل  -20
 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 سازمان بهزیستی

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

  2      1     نگهبان ( متصدی خدمات عمومی )  سنندج

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  مریوان 

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  سقز

 

 

 :  کردستانمدیریت درمان   -  1  -20
 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 سازمان بهزیستی

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  بانه 

  1           منشی پزشک  قروه

  1           دارویار  کامیاران

   1          بهیار مریوان 

  1       1    منشی پزشک  مریوان 

  1           متصدی خدمات اداری  مریوان 

  1           راننده آمبوالنس  مریوان 

  1      1     متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  سنندج

        1     دارویار  سنندج

   1          بهدار  سقز

   1     1     منشی پزشک  سقز

 

  : کرمان اداره کل  استان   -  21
 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 سازمان بهزیستی

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

 2      1   1   متصدی خدمات اداری  کرمان

 1            متصدی خدمات اداری  رفسنجان

 1            متصدی خدمات اداری  سیرجان

  3   1   2     عمومی ) نگهبان ( متصدی خدمات  کرمان

        1     متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  رفسنجان

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  بم

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  راور

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  سیر جان 

        1     عمومی ) نگهبان ( متصدی خدمات  جیرفت  

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  زرند 

        1     متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  بافت 

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  کهنوج 

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  شهر بابک

  1           عمومی ) نگهبان ( متصدی خدمات  بردسیر  

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  انار 
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 :   کرمان مدیریت درمان  استان – 1 -  21

 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 سازمان بهزیستی

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  دوهر  مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

       1      بهیار کهنوج 

 1      1      بهیار بم

 2            دارویار  جیرفت

 2            بهیار کرمان

 3   2   3   2   منشی پزشک  کرمان

 3      1      متصدی خدمات اداری  کرمان

 1            بهدار  زرند 

 2      2      بهیار سیر جان 

 1            دارویار   جانسیر 

 1      1      منشی پزشک  سیر جان

 1            دارویار  کرمان

 1            منشی پزشک  کهنوج 

 1            دارویار  کهنوج 

 1            دارویار  بافت

 1            دارویار  بم

 1            متصدی خدمات اداری  جیرفت

 1      1      بهیار جیرفت

 1            بهیار بردسیر 

 1            منشی پزشک  بردسیر 

  1      1     راننده آمبوالنس  سیرجان

  1           راننده آمبوالنس  کرمان

 

  :کرمانشاه اداره کل  استان    - 22

 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 سازمان بهزیستی

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

 1      1      متصدی خدمات اداری  کرمانشاه 

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  کرمانشاه 

 

 :  کرمانشاه  مدیریت درمان  استان –  1  - 22

 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 بهزیستیسازمان 

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

  1 1     1     بهدار  کرمانشاه 

 2      1      دارویار   کرمانشاه 

 2   1   2   1   منشی پزشک  کرمانشاه 

  1           منشی پزشک  بیستون

  4      2     متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  کرمانشاه 
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   : کهگیلویه و بویر احمد  اداره کل  استان   -  23

 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 سازمان بهزیستی

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

 1            متصدی خدمات اداری  یاسوج 

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  یاسوج 

 

 :کهگیلویه و بویر احمد  مدیریت درمان  استان –  1 -  23

 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 سازمان بهزیستی

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

  1      1     دارویار   یاسوج 

 1            منشی پزشک  دهدشت 

 

  گلستان :  اداره کل  استان    - 24

 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 سازمان بهزیستی

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

  3      1     متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  گرگان 

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  بندر ترکمن 

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  علی آباد 

 

 : گلستان  مدیریت درمان  استان –  1  - 24

 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 سازمان بهزیستی

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

  1           بهیار گنبد کاووس

 1            بهیار آزاد شهر 

  1           بهیار گرگان  

 

  گیالن :  اداره کل  استان   - 25

 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 سازمان بهزیستی

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

 1      1      متصدی خدمات اداری  رشت

  1      1     متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  رشت 

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  الهیجان
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 گیالن:   مدیریت درمان  استان – 1 -  25

 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 سازمان بهزیستی

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

  1           بهیار استارا

  1           دارویار  رشت

 4      2      بهدار  رشت

 7   2   4      بهدار  لنگرود 

 3      3   2   منشی پزشکی  لنگرود 

  3 2     1   1  متصدی خدمات اداری  لنگرود 

  2 1      1  1  دارویار  لنگرود 

  2      1     انباردار  لنگرود 

  3   2   3     خدمات عمومی ) نگهبان ( متصدی  لنگرود 

  2      2     راننده آمبوالنس  لنگرود 

  1           متصدی خدمات اداری  الهیجان

 1            بهیار بندر انزلی 

 1      1      بهیار رشت

  1           راننده آمبوالنس  بندر انزلی 

  1           نگهبان ( متصدی خدمات عمومی )  بندر انزلی 

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  رشت

 

  لرستان :  اداره کل  استان   -26

 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 سازمان بهزیستی

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 دوهر  مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

 1            متصدی خدمات اداری  کوهدشت 

 1      1      متصدی خدمات اداری  خرم آباد 

  2           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  خرم آباد 
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 لرستان:   مدیریت درمان  استان – 1 -  26

 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 سازمان بهزیستی

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

  3   1   2     منشی پزشکی  خرم آباد 

  1           منشی پزشکی  درود  

  1           منشی پزشکی  الیگودرز 

  1           دارویار  ازنا

  1           منشی پزشکی  بروجرد 

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  الیگودرز 

  1           دارویار  درود 

  9   2   5     متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  خرم آباد 

        1     متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  ازنا

  1           دارویار   بروجرد 

 1      1      بهدار  درود 

  1           بهیار   درود 

  1           بهیار ازنا

  1 1          بهیار بروجرد 

   1          بهدار  بروجرد 

  1           بهیار پلدختر 

  3 3  1 1  2 1    بهدار  خرم آباد 

  1           منشی پزشک  کوهدشت 

  1      1     دارویار   خرم آباد 

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  پلدختر 

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  نور آباد  

  1           دارویار  نور آباد  

  1           دارویار  پلدختر  

  1           دارویار  الیگودرز 

  1           منشی پزشک  ازنا

 

 مازندران :  استان  اداره کل – 27

 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 بهزیستیسازمان 

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

  2           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  ساری 

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  بابل
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 مازندران :   مدیریت درمان  استان –  1  - 27
 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 سازمان بهزیستی

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

  1           بهیار   بابلسر 

 1            بهیار   پل سفید 

 1      1   1   منشی پزشک   بابلسر  

  1           راننده آمبوالنس   بابلسر 

 2   1   2      بهدار  چالوس

  1           راننده آمبوالنس  چالوس

 5   1   3      بهدار  قائمشهر 

        1     بهدار  ساری

  1      1     متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  ساری

  1           راننده آمبوالنس  نکا 

       1      بهیار   بابل

       1      متصدی خدمات اداری  پل سفید 

 1            دارویار   قائمشهر 

 1            منشی پزشک  قائمشهر 

 1            دارویار   چمستان 

  3      1     متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  قائمشهر 

  1           راننده آمبوالنس  قائمشهر  

 

 مرکزی :  استان  اداره کل  –  28

 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 سازمان بهزیستی

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  اراک 

 

 مرکزی :  استانمدیریت درمان    – 1  -  28

 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 سازمان بهزیستی

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

 6   1   3      بهدار  ساوه

 6   1   3      بهدار  اراک 

 4   1   2      بهدار  شازند

 1      1      منشی پزشک  خمین

 2      1   1   منشی پزشک  اراک 

 2      1      متصدی خدمات اداری  اراک 

  3      1     متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  اراک 

       1      متصدی خدمات اداری  دلیجان

       1      دارویار  تفرش 

  1           راننده آمبوالنس  تفرش 

 2      1      منشی پزشک  ساوه

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  ساوه

        1     راننده آمبوالنس  اراک 

 2            متصدی خدمات اداری  شازند

 2            دارویار  ساوه

 1            متصدی خدمات اداری  ساوه
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  هرمزگان :  اداره کل  استان   -29
 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 سازمان بهزیستی

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

  1      1     متصدی خدمات اداری  بندر عباس

  4      3     متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  بندر عباس

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  جاسک

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  رودان 

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  حاجی آباد  

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  پارسیان 

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  کیش 

  1           متصدی خدمات اداری  قشم 

 

 هرمزگان:  مدیریت درمان  استان –  1  - 29
 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 سازمان بهزیستی

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

  1           بهیار بندرعباس

 

  :  همدان اداره کل  استان   -30
 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 سازمان بهزیستی

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  مالیر 

  2           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  همدان 

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  تویسرکان 

 

 

 :همدان   مدیریت درمان  استان –  1 - 30
 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 سازمان بهزیستی

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

  1           متصدی خدمات اداری  تویسرکان 

  1           دارویار   رزن

  1      1     بهیار رزن

  1           منشی پزشک  اسد آباد 

  1           دارویار  اسد آباد 

  1 1      1    منشی پزشک  همدان 

 2      2      بهیار   مالیر  

 2   1   2      بهدار  مالیر 

  1      1     راننده آمبوالنس  مالیر  

  1      1     متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  مالیر 

 1            متصدی خدمات اداری  مالیر  

 1         1   منشی پزشک  مالیر 

 



35 
 

 :   یزد استان  اداره کل – 31
 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 بهزیستیسازمان 

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

 1            متصدی خدمات اداری  بافق

 1            متصدی خدمات اداری  ابر کوه 

 1            متصدی خدمات اداری  اردکان

 1            اداری متصدی خدمات  تفت 

  2      2     متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  یزد 

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  اردکان

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  میبد

       1      متصدی خدمات اداری  میبد

 2      1      متصدی خدمات اداری  یزد 

 

 :  یزد استان  مدیریت درمان    - 1 – 31
 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 سازمان بهزیستی

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

  4 3  2 1  3 2    بهیار یزد 

  3   1   2     متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  یزد 

  3   1   1   1  دارویار  یزد 

  1      1     منشی پزشک  یزد 

  2           بهیار   اشکذر 

  1           دارویار  اشکذر 

  1           دارویار  میبد

  1           منشی پزشک  میبد

  1           منشی پزشک  مهریز

  1           متصدی خدمات عمومی ) نگهبان (  مهریز

  1      1     منشی پزشک  اردکان

  1           منشی پزشک  بافق

  1           بهیار ابرکوه 

  1           انباردار  یزد 

  1           انباردار  بافق

 

 :  کاشان  مدیریت درمان   -  1 –32
 درصد  3سهمیه  عنوان شغل  شهر

 سازمان بهزیستی

درصد   5سهمیه  درصد بنیاد  25سهمیه 

 ایثارگران 

 سهمیه آزاد 

 هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن  هر دو مرد  زن 

   1          بهدار  کاشان

  1 1     1 1  1  منشی پزشک  کاشان

 1            متصدی خدمات اداری  آران و بید گل

  1      1     متصدی خدمات اداری  کاشان

  2   1   2     نگهبان ( متصدی خدمات عمومی )  کاشان

  2      1     راننده آمبوالنس  کاشان

 1            منشی پزشک  آران و بید گل

 1            دارویار  نطنز

  2           انباردار  کاشان

 

 وفق باشید م


