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بسمه تعالی
»»آگهی استخدام پیمانی «« 

اري امتحان عمومی و تخصصی برگزاستانداري همدان براي تامین نیروي انسانی مورد نیاز دستگاههاي اجرایی استان طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوري و دستورالعمل نحوه 
391تعـداد  رئیس جمهورانیمعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انس21/12/1390د م مورخ /4550/110ستخدامی شماره کارگیري افراد در دستگاه هاي اجرایی و از محل سهمیه ابراي ب

.نماید نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاري آزمون توانمندیهاي عمومی ، تخصصی، مصاحبه و گزینش بصورت پیمانی به شرح ذیل استخدام می

محل جغرافیایی عنوان رشته شغلییدستگاه اجرایردیف
تعدادخدمت

جنسیت
شرایط احراز

زنمرد

اداره کل  ثبت 1
اسناد و امالك

کارشناس ثبت اسناد و امالك

**1رزن

گروه معارف اسالمیوو باالتردر یکی از رشته هاي تحصیلی گروه حقوق دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس  **1کبودرآهنگ
**2فامنین
**1مالیر

*1بهارکاردان ثبت اسناد و امالك
دارا بودن مدرك تحصیلی فوق دیپلم  یا لیسانس در یکی از رشته هاي تحصیلی گروه حقوق ، معارف اسالمی، 

امور دولتیومدیریت دولتی 

کارشناس تحلیلگر سیستم
سخت افزار و ( گرایش و باالتر در یکی از رشته هاي تحصیلی مهندسی کامپیوتردارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس*1رزن

کاربرد  کامپیوتر و آنالیز ،معماري  سیستم هاي کامپیوتري ، سیستمهاي نرم افزاري ، مهندسی سیستم ) نرم افزار 
، آمار و کامپیوترITمهندسی ،ITسیستم ، علوم کامپیوتر ، مدیریت  *1فامنین

نقشه بردار

نقشه برداري ، ( دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر در یکی از رشته هاي تحصیلی مهندسی عمران *1اسدآباد
، نقشه برداري )کارتوگرافی و ژئودزي(مهندسی نقشه برداري ) GISفتوگرامتري و سیستمهاي اطالعات جغرافیایی 

هوایی و عکسبرداري هوایی
*1انتویسرک
*1نهاوند

2
اداره کل 

کار و ،تعاون
رفاه اجتماعی

کارشناس اشتغال و کاریابی

*1رزن

دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس  و باالتر در رشته هاي تحصیلی  گروه علوم اجتماعی ، گروه اقتصاد،،      
مدیریت دولتی و مدیریت صنعتی

*2بهار
*2کبودرآهنگ

*2نهاوند
*2تویسرکان

*1اسداباد
*2مالیر
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محل جغرافیایی عنوان رشته شغلیدستگاه اجراییردیف
تعدادخدمت

جنسیت
شرایط احراز

زنمرد

اداره کل
کار ،تعاون

و رفاه اجتماعی

کارشناس امور تعاونی
تحصیلی لیسانس و باالتر در یکی از رشته هاي تحصیلی،گروه علوم اجتماعی  ، جغرافیا                 دارا بودن مدرك *1اسدآباد

مدیریت دولتی و مدیریت اجرایی) برنامه ریزي شهري ، برنامه ریزي روستایی ، طبیعی و انسانی (  *1رزن

کارشناس مطالعات 
اجتماعی

لی لیسانس  و باالتر در یکی از رشته هاي تحصیلی گروه علوم اجتماعی ، گروه روانشناسی ، دارا بودن مدرك تحصی*1اسدآباد
روزنامه نگاري ، مدیریت دولتی *1کبودرآهنگ

بازرس کار
، ) بازرس فنی ، ایمنی صنعتی ( دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس به باال در رشته هاي تحصیلی  مهندسی صنایع *1رزن

، تولید صنعتی و تکنولوژي ) بازرسی فنی ، ایمنی و حفاظت ( داشت حرفه اي ، مهندسی ایمنی و بازرس فنی به
، کارشناس ) ارگونومی (صنعتی ، بهداشت صنعتی ، مدیریت صنعتی ، ایمنی و بهداشت صنعتی، مهندسی ایمنی 

بهداشت و حفاظت کار ، مهندسی برق ، مهندسی مواد و مهندسی نساجی *1مالیر

اداره کل فرهنگ 3
و ارشاد اسالمی

**1مالیرکارشناس امور فرهنگی
دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر در یکی از رشته هاي گروههاي امور فرهنگی و علوم اجتماعی و

)المی تاریخ تمدن و ملل اس( الهیات و معارف اسالمی ،دین شناسیرشته هاي تحصیلی تاریخ، 

کارشناس امور هنري 
)سینمایی و سمعی بصري( 

**1نهاوند
دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس و باالتردر یکی از رشته هاي تحصیلی تئاتر ، سینما، ادبیات نمایشی ، کارگردانی ، 

بازیگري ، فیلمنامه نویسی ، تدوین ، صدا و سیما و پژوهش هنر
**1تویسرکان

**1نینفام

دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر در یکی از رشته هاي گروه امور اداري و مدیریت ، چاپ و نشر**1رزنکارشناس چاپ و نشر

**1اسدآبادکاردان امور هنري
ادبیات نمایشی ، دارا بودن مدرك تحصیلی فوق دیپلم و یا لیسانس در یکی از رشته هاي تحصیلی تئاتر ، سینما ، 

کارگردانی ، بازیگري ، فیلمنامه نویسی ، تدوین ، صدا و سیما و پژوهش هنر

اداره کل ورزش4
مسئول امور تربیت بدنیو  جوانان

*1)قروه درجزین( رزن 

دارا بودن مدرك تحصیلی فوق دیپلم  یا لیسانس در یکی از رشته هاي تحصیلی گروه امور تربیت بدنی

*1)صالح آباد (ار به

*1)جوکار(مالیر 

*1)سامن ( مالیر  

*1فامنین
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محل جغرافیایی عنوان رشته شغلیدستگاه اجراییردیف
تعدادخدمت

جنسیت
شرایط احراز

زنمرد

اداره کل ورزش
و  جوانان

کارشناس امور ورزش

*1رزن

لی لیسانس و باالتر در یکی از رشته هاي تحصیلی گروه امور تربیت بدنیدارا بودن مدرك تحصی

*1کبودرآهنگ

*1نهاوند

211تویسرکان

*1اسدآباد

کارشناس مطالعات 
اجتماعی

**1فامنین

تماعی ، گروه روان شناسی ، دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس و باالتردر یکی از رشته هاي تحصیلی گروه علوم اج
روزنامه نگاري ، مطالعات خانواده و مدیریت دولتی

**1اسدآباد

**1تویسرکان

**1نهاوند

**1رزن

5
اداره کل 
تعزیرات 
حکومتی 

مسئول خدمات اداري

*1اسدآباد

ته هاي گروه  امور اداري ومدیریتدارا بودن مدرك تحصیلی فوق دیپلم و لیسانس دریکی از رش *1نهاوند

*1رزن

مسئول ابالغ و اجرا ء
دارا بودن مدرك تحصیلی فوق دیپلم یا لیسانس در یکی از رشته هاي گروه  امور اداري و مدیریت ، امور مالی و *1مالیر

حسابداري ، حقوق ، علوم اجتماعی و اقتصاد *1کبودرآهنگ

اداره کل6
کارشناس امور ثبت احوالثبت احوال

کبودرآهنگ 

)گل تپه( 
1*

دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر در یکی از رشته هاي تحصیلی گروه حقوق ، گروه علوم اجتماعی ،گروه 
آمار و  مدیریت دولتی

*2تویسرکان

اسدآباد

)پیر سلمان (
1*



4

محل جغرافیایی عنوان رشته شغلیستگاه اجراییدردیف
تعدادخدمت

جنسیت
شرایط احراز

زنمرد

اداره کل
ثبت احوال

کارشناس امور ثبت احوال

رزن 
)قروه درجزین( 

1*

دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر در یکی از رشته هاي تحصیلی گروه حقوق ، گروه علوم اجتماعی ،گروه
آمار و  مدیریت دولتی

*1)سرد رود ( رزن 

*1)پیشخور(فامنین 

*1مالیر

*1)زند(مالیر

مسئول امور ثبت احوال

*1)گیان ( نهاوند

دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس در یکی از رشته هاي تحصیلی گروه حقوق ، گروه علوم اجتماعی ،گروه آمار و  
یریت دولتیمد

نهاوند
)زرین دشت ( 

1*

*1مالیر

*1)جوکار ( مالیر 

کبودرآهنگ
)بخش گل تپه(

1*

تویسرکان 
)قلقلرود ( 

1*

*1تویسرکان

*1)زند(مالیر

*1)سامن(مالیر 

*1)پیشخور( فامنین 

انفورماتیک،  )  نرم افزار و سخت افزار(دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس در یکی از رشته هاي تحصیلی کامپیوتر *2نهاونداپراتور
مهندسی سیستم ،کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم

برنامه نویس سیستم
)  نرم افزار ، سخت افزار (سی کامپیوتر  گرایش دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر در یکی از رشته هاي مهند*1)جوکار ( مالیر 

معماري  سیستمهاي کامپیوتري ، سیستمهاي نرم افزاري ، انفورماتیک ، مهندسی سیستم ،کاربرد کامپیوتر و آنالیز 
، آمار و کامپیوتر، ریاضی و علوم کامپیوترIT، مهندسیITسیستم ، علوم کامپیوتر ، مدیریت  *1)اللجین( بهار
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محل جغرافیایی عنوان رشته شغلیدستگاه اجراییردیف
تعدادخدمت

جنسیت
شرایط احراز

زنمرد

اداره
کل ثبت احوال

برنامه نویس سیستم
کبودراهنگ 

)شیرین سو(
)  ت افزار نرم افزار ، سخ(دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر در یکی از رشته هاي مهندسی کامپیوتر  گرایش *1

معماري سیستمهاي کامپیوتري ، سیستمهاي نرم افزاري ، انفورماتیک ، مهندسی سیستم ،کاربرد کامپیوتر و آنالیز
، آمار و کامپیوتر، ریاضی و علوم کامپیوتر IT، مهندسیITعلوم کامپیوتر ، مدیریت سیستم،  *1)زند(مالیر 

*1فامنینمسئول خدمات اداري
ا بودن مدرك تحصیلی لیسانس دریکی از رشته هاي گروه  خدمات اداري ، امور مالی و حسابداري ، بازرگانی ، دار

امور اداري و مدیریت دولتی

*1بهارتحلیلگر سیستم

) نرم افزار ، سخت افزار (دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر در یکی از رشته هاي مهندسی کامپیوتر  گرایش 
معماري  سیستمهاي کامپیوتري ، سیستمهاي نرم افزاري ، انفورماتیک ، مهندسی سیستم ،کاربرد کامپیوتر و آنالیز 

، آمار و کامپیوتر، ریاضی و علوم کامپیوتر ، مهندسیIT، مهندسیITسیستم ، علوم کامپیوتر ، مدیریت 
سیستم هاي اقتصادي و اجتماعی

اداره کل7
نگیمیراث فره

کارشناس  مطالعات 
اقتصادي

**1نهاوند
دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس و  فوق لیسانس علوم اقتصادي، اقتصاد بازرگانی، توسعه اقتصادي و برنامه ریزي، 

برنامه ریزي سیستمهاي اقتصادي و اقتصاد منابع
**1تویسرکان

**1رزن

مدیریت پروژه و ساخت،)کلیه گرایشها (مهندسی  عمران دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس**1گکبودرآهنمهندسی راه و ساختمان

کارشناس تحلیل گر 
سیستم

**1اسداباد
سخت افزار و ( دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر در یکی از رشته هاي تحصیلی مهندسی کامپیوتر گرایش 

معماري  سیستم هاي کامپیوتري ، سیستمهاي نرم افزاري ، مهندسی سیستم ، کاربرد  کامپیوتر و آنالیز ، ) نرم افزار 
، آمار و کامپیوترIT، مهندسی ITسیستم  ، علوم کامپیوتر ، مدیریت 

استانداري8

ي تحصیلی عمران ،راه و ساختمان ، مدیریت پروژه دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر در یکی از رشته ها*1رزنمهندس راه و ساختمان
ساخت ، معماري ، نقشه برداري و طراحی محیط

، کارهاي عمومی ساختمان ، ) کلیه گرایش ها ( دارا بودن مدرك تحصیلی فوق دیپلم  یا مهندسی عمران *1رزنکاردان راه و ساختمان
نقشه برداري و معماري

دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر در رشته هاي تحصیلی گروه حقوق*1مالیرکارشناس حقوق

کارشناس امور کشوري 
مدنی

*2مالیر

گروه علوم اجتماعی، جغرافیا، علوم سیاسی، در یکی از رشته هايدارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس
مللروابط سیاسی، حقوق، مدیریت دولتی و روابط بین ال

*2نهاوند

*1کبودرآهنگ

*1فامنین
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محل جغرافیایی عنوان رشته شغلیدستگاه اجراییردیف
تعدادخدمت

جنسیت
شرایط احراز

زنمرد

استانداري

کارشناس فناوري 
اطالعات

قدرت ، الکترونیک ، ( کلیه گرایشها ، مهندسی برق دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر در رشته کامپیوتر *1اسدآباد
، علوم کامپیوتر و مهندسی صنایع) مخابرات 

مأمور حراست
دارا بودن مدرك تحصیلی فوق دیپلم و باالتر در یکی از رشته هاي گروه  امور اداري و مدیریت ، علوم اجتماعی ، *1اسدآباد

و علوم سیاسیروانشناسی ، برنامه ریزي آموزشی ، حقوق *1فامنین

دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر در یکی از رشته هاي  گروه امور فرهنگی ، علوم ارتباطات  اجتماعی *1نهاوندکارشناس روابط عمومی
،علوم اجتماعی ،  روزنامه نگاري و مدیریت دولتی

الکترونیک ، قدرت ، (، مهندسی برق)کلیه گرایشها(ك تحصیلی لیسانس و باالتر در رشته کامپیوتردارا بودن مدر*1کبودرآهنگکارشناس شبکه
، علوم کامپیوتر و مهندسی صنایع)مخابرات 

اداره کل اوقاف 9
و امور خیریه

کارشناس اموردینی

*1رزن
معارف اسالمی ، گروه حقوق ، دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر در یکی از رشته هاي تحصیــــلی گروه

مدیریت و برنامه ریزي آموزشی
*1اسدآباد

*1بهار

کارشناس اوقاف

*1رزن

دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر در یکی از  رشته هاي تحصیلی گروه معارف اسالمی وگروه حقوق

*1اسدآباد

*1بهار

*1کبودرآهنگ

*1نهاوند

*1مالیر

اپراتور
انفورماتیک،  )  نرم افزار و سخت افزار(دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس در یکی از رشته هاي تحصیلی کامپیوتر *1نهاوند

مهندسی سیستم ،کاربرد کامپیوتر و آنالیز سیستم *1تویسرکان

کارشناس حقوقی

*1کبودرآهنگ

دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر در یکی از رشته هاي گروه حقوق *1نهاوند

*1تویسرکان
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محل جغرافیایی عنوان رشته شغلیدستگاه اجراییردیف
تعدادخدمت

جنسیت
شرایط احراز

زنمرد

10
اداره کل منابع 

طبیعی و 
آبخیزداري

و کمک کارشناس جنگل 
مرتع

*2اسدآباد

مرتع (دارا بودن مدرك تحصیلی فوق دیپلم و لیسانس در یکی از رشته هاي مهندسی منابع طبیعی با گرایش هاي 
آبیاري و زهکشی ، ( مهندسی کشاورزي با گرایشهاي ) و آبخیزداري ، جنگل و مرتع ، جنگلداري ، محیط زیست 

و مهندسی فضاي سبز) تات، علوم چوب و کاغذ خاکشناسی ، علوم گیاهی ، زراعت و اصالح نبا

*1بهار

*1تویسرکان

*2رزن

*2فامنین

*4مالیر

حسابدار

**1اسدآباد

دارا بودن مدرك تحصیلی فوق دیپلم و باالتر در یکی از رشته هاي حسابداري و امور مالی
**1رزن

**1کبودرآهنگ

**1مالیر

**1تویسرکانکارشناس آبخیزداري
دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر در یکی از رشته هاي آبخیزداري ، منابع طبیعی با گرایش هاي

) آبیاري و زهکشی ، خاکشناسی (، مهندسی کشاورزي با گرایشهاي ) مرتع و آبخیزداري ، جنگل و مرتع(
نابع آب ، زمین شناسیمهندسی م

کارشناس امور حقوقی
**1رزن

دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر در یکی از رشته هاي  تحصیلی گروه حقوق **1کبودرآهنگ

کارشناس اموراداري
**1فامنین

مدیریتدارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر  دریکی از رشته هاي گروه اموراداري و **1نهاوند

کارشناس جنگل  و مرتع

**2تویسرکان
مرتع و (دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر در یکی از رشته هاي مهندسی منابع طبیعی با گرایش هاي 

آبیاري و زهکشی ، ( مهندسی کشاورزي با گرایشهاي ) آبخیزداري ، جنگل و مرتع ، جنگلداري ، محیط زیست 
و مهندسی فضاي سبز) خاك شناسی ، علوم گیاهی ، زراعت و اصالح نباتات،  علوم چوب و کاغذ 

**1مالیر

**1نهاوند

کارشناس نقشه برداري
*1رزن

دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر در رشته  نقشه برداري *1فامنین
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محل جغرافیایی شته شغلیعنوان ردستگاه اجراییردیف
تعدادخدمت

جنسیت
شرایط احراز

زنمرد

اداره کل منابع 
طبیعی و 
آبخیزداري

کمک کارشناس 
آبخیزداري

*1اسدآباد
دارا بودن مدرك تحصیلی فوق دیپلم و لیسانس در یکی از رشته هاي آبخیزداري ، منابع طبیعی با گرایش هاي 

) آبیاري و زهکشی ، خاکشناسی ( مهندسی کشاورزي  با گرایشهاي ،)ل و مرتع مرتع و آبخیزداري ، جنگ(
زمین شناسیومهندسی آب

کمک کارشناس
آمار و اطالعات

دارا بودن مدرك تحصیلی فوق دیپلم در یکی از رشته هاي گروه آمار و ریاضی**1مالیر

کمک کارشناس
امور اداري

**1رزن

ك تحصیلی فوق دیپلم در یکی از رشته هاي گروه امور اداري و مدیریتدارا بودن مدر **1کبودرآهنگ

**1مالیر

کمک کارشناس امورزمین

*1تویسرکان
دارا بودن مدرك تحصیلی فوق دیپلم و لیسانس در یکی از رشته هاي مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی

گروه حقوقبا کلیه گرایشها و رشته هاي 
*1رزن

*1مالیر

کمک کارشناس ترویج 
کشاورزي

دارا بودن مدرك تحصیلی فوق دیپلم و لیسانس در یکی از رشته هاي منابع طبیعی و کشاورزي  با کلیه گرایشها**1مالیر

کمک کارشناس
نقشه برداري

*1اسدآباد

یسانس  در رشته نقشه برداريدارا بودن مدرك تحصیلی فوق دیپلم و ل
*1کبودرآهنگ

*1مالیر

*1نهاوند

اداره کل آموزش 11
فنی و حرفه اي

کارشناس آموزش فنی و 
حرفه اي

**1مالیر

)عمران، مکانیک ، برق و صنایع (دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر در رشته هاي مهندسی 
**1تویسرکان

**1نهاوند

**1اسدآباد

کارشناس سنجش و 
ارزشیابی تحصیلی

دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر در رشته هاي گروه علوم تربیتی و رشته هاي تحصیلی سنجش ، **1تویسرکان
اندازه گیري و روانسنجی **1مالیر
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محل جغرافیایی شغلیعنوان رشتهدستگاه اجراییردیف
تعدادخدمت

جنسیت
شرایط احراز

زنمرد

اداره کل آموزش 
فنی و حرفه اي

حسابدار
**1مالیر

دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر در رشته هاي حسابداري و امور مالی **1رزن

مسئول خدمات مالی

**1تویسرکان

فوق دیپلم و لیسانس در یکی از رشته هاي گروه امور اداري و مدیریت ،دارا بودن مدرك تحصیلی
امور مالی و حسابداري

**2اسدآباد

**1رزن

**1کبودرآهنگ

یت ،دارا بودن مدرك تحصیلی فوق دیپلم و لیسانس در یکی از رشته هاي گروه امور اداري و مدیر**1رزنمسئول خدمات اداري
امور مالی و حسابداري و اقتصاد

12
اداره کل استاندارد 

و تحقیقات 
صنعتی

کارشناس امور استاندارد 
و تحقیقات صنعتی

دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر در رشته  صنایع غذایی**1مالیر

کاردان امور استاندارد و 
تحقیقات صنعتی

)کلیه گرایشها(و مکانیک ) عمران گرایش ( لی فوق دیپلم  در یکی از رشته هاي عمران دارا بودن مدرك تحصی*2مالیر

اداره کل 13
بهزیستی

پزشک
**2مالیر

دارا بودن مدرك تحصیلی دکترا در رشته پزشکی عمومی **1کبودرآهنگ

کارشناس اشتغال 
وکاریابی

فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشتــه هاي مدیریت دولتی ،دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس ،**1نهاوند
)پژوهشگري ، ارتباطات علوم اجتماعی ، خدمات اجتماعی (مدیریت صنعتی، علوم اجتماعی  **1کبودرآهنگ

کارشناس
امور بهزیستی

**1اسداباد

ز رشتــه هاي روانشناسی دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس یا دکترا در یکی ا
) خدمات اجتماعی (علوم اجتماعی ) بالینی ، کودکان استثنایی ، مشاوره وراهنمایی و عمومی(

مددکار اجتماعی و مدیریت توانبخشی

**5تویسرکان

**4رزن

**3کبودرآهنگ

**2نهاوند

**5مالیر
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محل جغرافیایی نوان رشته شغلیعدستگاه اجراییردیف
تعدادخدمت

جنسیت
شرایط احراز

زنمرد

اداره کل 
بهزیستی

کارشناس
امور توانبخشی

**1فامنین
دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر  در یکی از رشتــه هاي کاردرمانی ، فیزیوتراپی ، گفتار درمانی ، 

یمدیریت توانبخشواعضاي مصنوعی
**1کبودرآهنگ

**1نهاوند

**1تویسرکان
دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر در رشتــه  فیزیوتراپی **1کبودرآهنگ

**1کبودرآهنگ
دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر در رشتــه گفتار درمانی **1نهاوند

**1نهاوند
دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر در رشتــه کاردرمانی **1مالیر

روانشناسی عمومی ، روانشناسی یا دکترا در یکی از رشتــه هاي دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس **1مالیرکارشناس امور روانی
واندازه گیريسنجشو)عقب مانده ذهنی ( کودکان استثنایی بالینی ، روانشناسی تربیتی ، مشاوره وراهنمایی ،

کارشناس شنوایی 
سنجی

**1کبودراهنگ

شنوایی شناسیدارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس وفوق لیسانس در رشته هاي شنوایی سنجی و
**1تویسرکان

**1نهاوند

**1مالیر

کارشناس مطالعات 
اجتماعی

**1رزن
پژوهشگري ، (دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشــته هاي علوم اجتماعی 

)تربیتی ،  مشاوره وراهنمایی و عمومی ( روانشناسی ) ارتباطات علوم اجتماعی ، خدمات اجتماعی 
**1کبودراهنگ

**2مالیر

مددکار اجتماعی

**1رکانتویس
تربیتی ، مشاوره و (دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشتــه هاي روانشناسی 

)خدمات اجتماعی (مددکار اجتماعی و علوم اجتماعی ) راهنمایی و عمومی 
**1نهاوند

**2مالیر
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غرافیایی محل جعنوان رشته شغلیدستگاه اجراییردیف
تعدادخدمت

جنسیت
شرایط احراز

زنمرد

اداره کل 14
دامپزشکی

دامپزشک

*3تویسرکان

دارا بودن مدرك تحصیلی دکتري دامپزشکی

*1اسدآباد

*4کبودرآهنگ

**1بهار

*2فامنین

کاردان دامپزشکی

*1مالیر

فوق دیپلم دامپزشکی یا لیسانس علوم دامی و علوم ازمایشگاهی دامپزشکیدارا بودن مدرك تحصیلی 

*1نهاوند

*2تویسرکان

*5کبودرآهنگ

*4رزن

دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس علوم آزمایشگاهی**1رزنکارشناس آزمایشگاه

سازمان صنعت ، 15
ن و تجارتمعد

*1اسدابادنی داخلیکاردان بازرگا
دارابودن مدرك تحصیلی فوق دیپلم یا لیسانس در یکی از رشته هاي تحصیلی مدیریت بازرگانی ، اقتصاد ، امور 

، مدیریت گرایش )بازرگانی(گمرکی ، اقتصاد بازرگانی ، علوم اقتصادي ، امور مالی ، امور مالیاتی ، حسابداري 
گمرك و مدیریت بیمه

رکارشناس امو
فنی صنایع

*2مالیر

دارابودن مدرك تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس در یکی ازرشته هاي تحصیلی مهندسی صنایع
، الکترونیک ، مهندسی مواد و صنایع چرمی) کلیه گرایش ها (

*1نهاوند

*1کبودرآهنگ

*1رزن

*1تویسرکان

دارابودن مدرك تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس در یکی از رشته هاي تحصیلی مهندسی معدن*1رمالیکارشناس امور معادن
و ژئوفیزیک) کلیه گرایش ها( ، زمین شناسی ) کلیه گرایش ها (
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محل جغرافیایی عنوان رشته شغلیدستگاه اجراییردیف
تعدادخدمت

جنسیت
شرایط احراز

زنمرد

انی کارشناس بازرگ
داخلی

*3رزن
دارابودن مدرك تحصیلی لیسانس ، فوق لیسانس یا دکترا در یکی از رشته هاي تحصیلی مدیریت بازرگانی ، 

امور گمرکیومدیریت گرایش گمرك ، مدیریت بیمه ، علوم اقتصادي ، اقتصاد بازرگانی، اقتصاد 
*1فامنین

*1تویسرکان

اداره کل 16
انونیقپزشکی

پزشک
*1مالیر

دارا بودن مدرك تحصیلی دکترا در رشته پزشکی عمومی *1نهاوند

متصدي امور دفتري
*1کبودرآهنک

دارا بودن مدرك تحصیلی فوق دیپلم و لیسانس در یکی از رشته هاي حسابداري ، گروه امور اداري و مدیریت**1اسدآباد

17
اداره کل راه 

و
شهر سازي

حسابدار
دارا بودن مدرك تحصیلی فوق دیپلم و باالتر در یکی از رشته هاي گروه  امور اداري و مدیریت ،*1اسدآباد

امور مالی و حسابداري و اقتصاد *1رزن

کاردان ارتباطات و 
مخابرات

، )  کلیه گرایشها(خابرات  ته هاي تحصیلی مدر یکی از رشدارا بودن مدرك تحصیلی فوق دیپلم و لیسانس *1رزن
مخابرات والکترونیک دریایی) سوئیچ ، انتقال(، کارشناس کاربردي مخابرات ) مهندسی الکترونیک(مهندسی برق *1کبودر آهنگ

کارشناس امور 
حمل و نقل

*1بهار

ندسی عمراندارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر در یکی از رشته هاي مه
)فیک ابرنامه ریزي حمل و نقل ، راه و ترابري و تر( 

*1تویسرکان

*1رزن

*1کبودر آهنگ

کارشناس حقوقی

*1اسدآباد

دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر در یکی از رشته هاي  گروه حقوق

*2بهار

*1تویسرکان

*1رزن

*1فامنین

*2کبودرآهنگ



13

محل جغرافیایی عنوان رشته شغلیدستگاه اجراییردیف
تعدادخدمت

جنسیت
شرایط احراز

زنمرد

اداره کل راه 
و شهر سازي

کارشناس حقوقی
*1مالیر

ه حقوقدارا بودن بودن مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر در یکی از رشته هاي  گرو *1نهاوند

مامور حراست

*1کبودر آهنگ

دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس وباالتر در یکی از رشته هاي گروه  امور اداري ومدیریت ،علوم اجتماعی ،
)معماري ،عمران(حقوق ، علوم سیاسی و یا رشته تخصصی دستگاه 

*1رزن

*1اسدآباد

*1بهار

*1تویسرکان

*1مالیر

*1نهاوند

مسئول خدمات مالی

*1کبودر آهنگ
گروه امور اداري ومدیریت و امور مالی هايدارا بودن مدرك تحصیلی فوق دیپلم یا لیسانس در یکی از رشته

وحسابداري
*1رزن

*1بهار

کارشناس شهرسازي

*1اسداباد

دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر در  یکی از رشته هاي شهرسازي ، طراحی  برنامه ریزي شهري و 
)گرایش عمران ( منطقه اي ،  جغرافیا ، برنامه ریزي شهري و عمران  

*1تویسرکان

*1رزن

*1فامنین

*1کبودرآهنگ

*1مالیر

ه وساختمانمهندس را

*2اسداباد
، ) کلیه گرایشها ( دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر در یکی از رشته هاي مهندسی عمران 

، نقشه برداري و مدیریت پروژه و ساخت) کلیه گرایشها ( راه و ساختمان 
*1تویسرکان

*2رزن
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جغرافیایی محل عنوان رشته شغلیدستگاه اجراییردیف
تعدادخدمت

جنسیت
شرایط احراز

زنمرد

اداره کل راه 
و شهر سازي

مهندس راه و ساختمان
*2کبودرآهنگ

*1مالیر

مهندس مکانیک

*1اسدآباد

)اکلیه گرایش ه(باالتر در یکی از رشته هاي  مهندسی مکانیک دارا بودن  مدرك تحصیلی لیسانس و
مهندسی ماشینهاي کشاورزيو

*1بهار

*1تویسرکان

*1رزن

*1کبودر آهنگ

*1مالیر

آرشیتک

**1تویسرکان

باالتر در یکی از رشته هاي  تحصیلی شهرسازي ، معماري ، طراحیدارا بودن  مدرك تحصیلی لیسانس و
قه ايو برنامه ریزي شهري و منط

**1رزن

**1کبودرآهنگ

**1نهاوند

**1مالیر

اداره کل حفاظت 18
ط زیستمحی

مأمور اجرایی
محیط زیست

*7مالیر

دارا بودن مدرك تحصیلی فوق دیپلم در یکی از رشته هاي تحصیلی تکنولوژي محیط زیست ، تکنولوژي مرتع و 
تکنولوژي شیالتوجنگلداريآبخیزداري ، تکنولوژي

*5نهاوند
*5اسدآباد

*2رزن
*4فامنین

کارشناس حقوقی

*1مالیر

حقوق ، حقوق بین الملل ، ( دارار بودن مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر در یکی از رشته هاي گروه حقوق شامل 
)، علوم قضایی ، حقوق اسالمی ، معارف اسالمی و حقوقحقوق عمومی ، حقوق کیفري و جرم شناسی 

*1کبودرآهنگ
*1رزن

*1نهاوند
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محل جغرافیایی عنوان رشته شغلیدستگاه اجراییردیف
تعدادخدمت

جنسیت
شرایط احراز

زنمرد

اداره کل حفاظت 
ط زیستمحی

کارشناس محیط زیست

*1نهاوند
ا بودن مدرك تحصیلی لیسانس  و باالتردر یکی از رشته هاي تحصیلی مهندسی طراحی محیط زیست ،دار

علوم گیاهی ، علوم جانوري ، (برنامه ریزي و  مدیریت آموزش محیط زیست ، زیست شناسی با گرایش هاي 
کی  ، اصالح نباتات ، ، محیط زیست ، شیالت ، زراعت و اصالح نباتات ، باغبانی ، گیاه پزش)میکروبیولوژي 

مهندسی فضاي سبز ، مهندسی شیمی با گرایش , خاك شناسی ، مرتعداري , زراعت ، آبیاري ، آبخیزداري 
مهندسی محیط زیست

*1بهار

*2مالیرکاردان محیط زیست

مرتع ودارا بودن مدرك تحصیلی فوق دیپلم در یکی از رشته هاي تکنولوزي محیط زیست ، تکنولوژي
آبخیزداري ، تکنولوزي جنگلداري و تکنولوزي شیالت و  لیسانس  در یکی از رشته هاي تحصیلی محیط زیست ، 

، شیالت ، زراعت و اصالح نباتات ، )علوم گیاهی ، علوم جانوري ، میکروبیولوژي (زیست شناسی با گرایش هاي 
مهندسی فضاي سبز ،, اسی ، مرتع و ابخیزداري خاك شن, باغبانی ، گیاه پزشکی  ، آبیاري ، آبخیزداري 

مهندسی شیمی با گرایش مهندسی محیط زیست
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اداره کل زندانها و 

اقدامات تأمینی
و تربیتی

کاردان اقدامات تامینی و 
تربیتی

*3کبودرآهنگ
جتماعی ، گروه علوم اس  در یکی از رشته هاي تحصیلی دارا بودن مدرك تحصیلی فوق دیپلم یا لیسان

گروه روانشناسی ، مدیریت و برنامه ریزي آموزشی ، علوم انتظامی ، مددکاري اجتماعی ، امور تربیتی ، اطالعات ، 
و حقوق) تعقیب و مراقبت ( جمع آوري 

541مالیر

211نهاوند

کارشناس اقدامات تامینی 
و تربیتی

*1کبودرآهنگ
گروه علوم اجتماعی ،در یکی از رشته هاي تحصیلی لیسانس و باالتر  دارا بودن مدرك تحصیلی 

گروه روانشناسی ، مدیریت و برنامه ریزي آموزشی ، علوم انتظامی ، مددکاري اجتماعی و حقوق
*1مالیر

*1تویسرکان

پزشک
*1کبودرآهنگ

دارا بودن مدرك تحصیلی دکترا در رشته پزشکی عمومی *1بهار

حسابدار
امور اداري و مدیریت ، امور مالی و االتر در یکی از رشته هاي گروه دارا بودن مدرك تحصیلی فوق دیپلم و ب*1کبودرآهنگ

حسابداري و اقتصاد *1بهار

کارشناس امور روانی

از رشته هاي روانشناسی عمومی ، روانشناسی بالینی ، دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس یا باالتر در یکی *1کبودرآهنگ
و سنجش و ) عقب مانده ذهنی (، کودکان استثنایی) راهنماي مشاور ( روانشناسی تربیتی ، مشاوره و راهنمایی 

آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی و علوم اجتماعی(اندازه گیري و روانسنجی ، علوم تربیتی 
)خدمات اجتماعی(

*1مالیر
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محل جغرافیایی عنوان رشته شغلیدستگاه اجراییردیف
تعدادخدمت

جنسیت
شرایط احراز

زنمرد

اداره کل زندانها و 
اقدامات تأمینی

و تربیتی

کارشناس تحلیلگر سیستم
ی مهندسی کامپیوتر گرایش دارابودن مدرك تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس در یکی از رشته هاي تحصیل*1کبودرآهنگ

، مهندسی سیستم ، علوم کامپیوتر ، مدیریت سیستم و بهره وري ، مهندسی صنایع )نرم افزار و سخت افزار(
و ریاضیIT، مهندسی ITمدیریت ،)برنامه ریزي و مدیریت تولید ، مدیریت سیستم و بهره وري ( گرایش  *1مالیر

کارگزین

*1کبودرآهنگ

گروه امور اداري و مدیریت ، اقتصاد ، التر در یکی از رشته هاي تحصیلی داراي مدرك تحصیلی فوق دیپلم و با
امور مالی و حسابداري

*1مالیر

*1بهار

*1تویسرکان

کارشناس تغذیه و 
یم هاي غذاییژر

علوم بهداشتی در تغذیه وعلوم تغذیه تغذیه،تر در یکی از رشته هايدارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس و باال*1کبودرآهنگ

مهندس راه و ساختمان

*1کبودرآهنگ
مهندسی عمرانر یکی از رشته هاي تحصیلی دارابودن مدرك تحصیلی  لیسانس و فوق لیسانس د

ماري و نقشه برداري و طراحی محیطمع،)کلیه گرایشها(مدیریت پروژه و ساخت ، راه و ساختمان،)کلیه گرایشها( *1مالیر

مسئول خدمات مالی

*2کبودرآهنگ

دارا بودن مدرك تحصیلی فوق دیپلم یا لیسانس در یکی از رشته هاي گروه امور اداري و مدیریت ،
امور مالی و حسابداري

*2مالیر

*2بهار

*2تویسرکان

دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس و  فوق لیسانس در یکی از رشته هاي تحصیلی گروه روانشناسی و رشته هاي *1کبودرآهنگماعیمددکار اجت
و  مطالعات خانواده) خدمات اجتماعی(تحصیلی مددکار اجتماعی ، علوم اجتماعی

یکی از رشته هاي گروه امور اداري و مدیریت ، اقتصاد ، امور دارا بودن مدرك تحصیلی فوق دیپلم یا  لیسانس در *1بهارماشین نویس
مالی و حسابداري ، امور خدمات اداري ، علوم اجتماعی و  امور مالی
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محل جغرافیایی عنوان رشته شغلیدستگاه اجراییردیف
تعدادخدمت

جنسیت
شرایط احراز

زنمرد

سازمان20
تعاون روستایی

الیکارشناس امور م
*1کبودرآهنگ

دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر در یکی از رشته هاي گروه امور مالی و حسابداري 
*1اسدآباد

کارشناس بازرگانی
اقتصاد، دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر در یکی از رشته هاي بازرگانی ، مدیریت بازرگانی، *1مالیر

مدیریت بیمهو) گرایش گمرك (دي،  اقتصاد بازرگانی، امور گمرکی، مدیریت علوم اقتصا *1کبودرآهنگ

کارشناس تشکلهاي 
تولیدي و کشاورزي

*1مالیر

دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر در یکی از رشته هاي ترویج کشاورزي، ترویج آموزش کشاورزي، 
رزي، مهندسی کشاورزي، علوم دامی و دامپرورياقتصاد کشاورزي، مدیریت کشاو

*1تویسرکان

*1اسدآباد
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:گروه امور مالی و حسابداري شامل رشته هاي 

مدیریت مالی ، حسابداري ، حسابرسی ، حسابداري و امور مالی ، تدارکات همگانی ، کاربرد کامپیوتر در امور مالی ، امور مالی

:شامل رشته هاي گروه امور گمرکی

امور گمرکی ، مدیریت گمرکی

:گروه امور خدمات اداري شامل رشته هاي 

، کاربرد رایانه در امور اداريامور دفتري و ماشین نویسی ، امور دبیرخانه و بایگانیامور اداري ، امور اداري و کارگزینی ، کمک متخصص خدمات اداري ، امور اداري و پرسنلی ، خدمات اداري ، آیین نگارش نامه هاي اداري ، 

: گروه علوم تربیتی شامل رشته هاي 

برنامه ریزي آموزشی ، برنامه ریزي درسی ، تحقیقات آموزشی ، تکنولوژي آموزشی ، مدیریت آموزشی ، مدیریت و برنامه ریزي آموزشی 

:گروه امور روانشناسی شامل رشته هاي 

، مشاوره و راهنمایی ، روانشناسی تربیتی ، روانشناسی ، سنجش و اندازه گیري و روانسنجی ، روانشناسی شخصیتروانشناسی عمومی ، روانشناسی بالینی 

: گروه حقوق 

و حقوق ، حقوق خصوصی ، حقوق عمومی ، ی ، معارف اسالمی حقوق ، حقوق جزا و جرمشناسی ، حقوق کیفري و جرم شناسی ، علوم قضایی ، علوم جزا و جرم شناسی ، فقه و حقوق اسالمی ، فقه و حقوق خصوص
، حقوق اسالمی ) حقوق اسالمی ، کیفر و جرم شناسی ، فقه و مباحث حقوق اسالمی (، حقوق بین الملل ، علوم اسالمی ) فقه و مبانی حقوق اسالمی (حقوق کنسولی ، الهیات و معارف اسالمی 

:گروه امور اداري و مدیریت شامل رشته هاي 

قتصادي ، مدیریت پرسنلی ، مدیریت سیستم و بهره وري ، مدیریت آموزشی ، مدیریت دولتی ، مدیریت اجرایی ، مدیریت صنعتی ، مدیریت و برنامه ریزي آموزشی ، مدیریت ، مدیریت بیمه ، مدیریت بازرگانی ، مدیریت ا
مدیریت ، مدیریت رفاه ، خدمات بازرگانی و اداري ، بازرگانی ، مدیریت سیستم هامدیریت اداري ، مدیریت خدمات اداري ، علوم اداري ، امور اداري و 

:گروه مهندسی صنایع شامل رشته هاي 

برنامه ریزي و تحلیل سیستمها ، مدیریت سیستم و بهره وري ، مدیریت سیستمها
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:گروه اقتصاد شامل رشته هاي 

ریزي سیستمهاي اقتصادي ، علوم اقتصادي ، مدیریت اقتصادي ، اقتصاد نظري ، اقتصاد و معارف اسالمی اقتصاد ، توسعه اقتصادي و برنامه ریزي ، برنامه 

: گروه تاریخ شامل رشته هاي 

تاریخ ، تاریخ ایران باستان ، تاریخ ایران اسالمی ، تاریخ اسالم ، تاریخ عمومی جهان  

:گروه علوم اجتماعی 

، جامعه شناسی ، )روابط عمومی (تماعی گري علوم اجتماعی ، ارتباطات علوم اجتماعی ، برنامه ریزي علوم اجتماعی ، تعاون و رفاه اجتماعی ، خدمات اجتماعی ، علوم ارتباطات اججمعیت شناسی ، مردم شناسی ، پژوهش
)تحقیق در ارتباطات اجتماعی ( برنامه ریزي رفاه اجتماعی ، ارتباطات اجتماعی

:گروه آمار 

آمار، آماراقتصادي و اجتماعی ، آمار کاربردي ، آمار نیروي انسانی ، آمار بیمه ، آمار ریاضی

:گروه معارف اسالمی 

می ، فلسفه و حکمت اسالمی ، علوم قرآنی ، المی و تبلیغ علوم اسالالهیات و معارف اسالمی ، معارف اسالمی ، فقه و مذاهب اسالمی ، علوم قرآنی و حدیث ، فرهنگ و معارف اسالمی ، علوم و حدیث ، معارف اس
سالمی ، مدرسی الهیات و معارف اسالمی ، پژوهش عرفان اسالمی ، تربیت معارف اسالمی و مدیریت ، دین شناسی ، معارف اسالمی و علوم سیاسی ، معارف اسالمی و اقتصاد ، اندیشه سیاسی در اسالم ، مدرسی معارف ا

:گروه امور فرهنگی 

ت فارسی و زبان و ادبیات عربمدیریت امور فرهنگی ، برنامه ریزي امور فرهنگی ، امور فرهنگی ، فرهنگ و زبان هاي باستانی ایران ، فرهنگ و ارتباطات ، زبان و ادبیا

:گروه تربیت بدنی 

بدنی و علوم ورزشی ، تربیت بدنی جانبازان و معلولین ، فیزیولوژي ورزشی و تربیت معلم تربیت بدنی مدیریت و برنامه ریزي تربیت بدنی ، رشد و تکامل و یادگیري حرکتی ، تربیت بدنی ، تربیت 
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شرایط عمومی استخدام 

تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی-

تابعیت نظام جمهوري اسالمی ایران -

ایرانالتزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی-

)ویژه آقایان ( داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت -

عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر-

نداشتن سابقه محکومیت جزائی موثر-

انجام کاري که استخدام می شوند داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانائی براي-

یا باز خرید خدمت باشند ثابت و پیمانی سایر دستگاههاي دولتی وداوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی ، -

شرایط اختصاصی استخدام 

سال تمام تا آخرین روز مهلت ارسال مدارك 40سال سن و حداکثر 20داشتن حداقل -

:موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه هاي معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد : تبصره -

به طور داوطلبانه خدمت نموده اند ، به میزان مدت حضور در جبهـه و همچنـین   ) 29/5/1367لغایت 31/6/1359از تاریخ ( بانی که در جبهه هاي نبرد حق علیه باطل داوطل) الف 

در جبهه هاي نبرد حق علیه باطل مدت زمان بستري شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان در اثر مجروحیت

سال 5، خواهر و برادر تا میزان همسر ، فرزندان ، پدر ، مادر : معظم شهدا ، آزادگان ، مفقوداالثرها ، جانبازان از کار افتاده کلی که قادر به کار نمی باشند شامل افراد خانواده ) ب

عاف می باشند اسارت دارند ، از شرط حداکثر سن مو فرزندان آزادگانی که حداقل پنج سال سابقه ) درصد و باالتر 50( فرزندان شهداء ، فرزندان جانبازان ) ج 

ه میزان مدت خدمت غیر رسمی آنها ه خدمت اشتغال داشته اند بب22/11/1357تگاههاي دولتی از تاریخ داوطلبانی که به صورت غیر رسمی و تمام وقت در دس) د 
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:مدارك مورد نیاز 

)دد بادقت و خط خوانا تکمیل گر( تکمیل برگ درخواست شغل -

تصویر آخرین مدرك تحصیلی-

تصویر کارت ملی -

)در صورت داشتن توضیحات ، تصویر صفحه آخر ( تصویر صفحه اول شناسنامه -

ز آخرین مهلت ارسال مدارك باشد ، تاریخ پایان خدمت یا معافیت باید قبل ا)ویژه برادران ( تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم -

خزانه نزد بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران قابل پرداخت در کلیه شعب بانـک ملـی ایـران بعنـوان حـق       980ریال به حساب جاري 60000ید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ  رس-

) باشند از پرداخت مبلغ مذکور معاف میدرصد مبلغ مذکور را می پردازند و فرزندان شاهد50ایثارگران ( شرکت در آزمونهاي تخصصی و علمی داوطلبان استخدام 

)عکس روي برگ ثبت نام الصاق شود یک قطعه. ( جدید ، تمام رخ ، پشت نویس شده 3×4دو قطعه عکس -

)معلولین عادي با ارائه گواهی از سازمان بهزیستی وحسب مورد از مراجع ذیربط ( مدارك دال بر ایثارگري و معلولیت  -

بودن مدارك دال بر بومی -

: نحوه ارسال مدارك و مهلت ثبت نام 

به یکی از دفاتر خدمات پیشخوان شـهري در سـطح اسـتان همـدان بـه      1391/ 3/ 10متقاضیان واجد شرایط ، مدارك الزم را به ترتیب یاد شده در پاکت قرارداده و حداکثر تا تاریخ   

.صورت دستی ارایه نمایند 

)بصورت نقدي و با ارایه رسید(.کنترل مدارك و ارسال پستی از متقاضیان توسط دفاتر پیشخوان دولت دریافت می گرددعات در سامانه ، اسکن، ورود اطالریال بابت 32000مبلغ -

. پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود ترتیب اثر داده نخواهد شد و مدارك ارسالی و وجوه تحویل داده شودبه مدارك ناقص و یا مدارکی که پس از مهلت ثبت نام به دفاتر پیشخوان- 

.موجود می باشدhm.ir-www.pishkhanلیست دفاتر پیشخوان دولت در سایت -
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:زمان و محل توزیع کارت 

سـایت دراز طریـق کـد رهگیـري ارایـه شـده      1391خـرداد مـاه   23و 22شـنبه  مـورخ    سـه  شنبه و دوکارت ورود به جلسه آزمون توانمندیهاي عمومی و تخصصی در روزهاي  

hm.ir-www.pishkhan آزمون پـس  ضمنا نتایج اولیه . همچنین زمان و محل برگزاري آزمون در هنگام صدور کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید . دریافت می گردد

در همان سایت قابل ارایه خواهد بود) حدود دو ماه پس از آزمون (از تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و  دفتر منابع انسانی استانداري همدان

: مواد آزمون عبارتند از  

:آزمون توانمندیهاي عمومی شامل) الف 

زبان و ادبیات فارسی -1

سوال چهار گزینه اي ) 100( اطالعات سیاسی اجتماعی و مبانی قانونی که به تعداد -6معارف اسالمی -5فن آوري اطالعات  -4ریاضی و آمار مقدماتی -3زبان انگلیسی عمومی   -2

. طراحی خواهد شد 

.امتیاز آن در سایر موارد آزمون توزیع می شود اقلیت هاي دینی از پاسخگوئی به سواالت معارف اسالمی معاف می باشند و :  تبصره 

. آزمون تخصصی شامل سئواالت مرتبط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب می باشد ) ب
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: تذکرات 

.داشتهندتعلق دارد و داوطلبان سایر استانها هیچگونه حقی در صورت شرکت در آزمون نخواصد درصد سهمیه استخدامی به داوطلبان بومی - 1

:بومی شامل افرادي می شود که حداقل داراي یکی از ویژگیهاي زیر باشند : تبصره 

. محل تولد داوطلب با محل جغرافیائی مورد تقاضا براي استخدام یکی باشد ) الف 

. م سپري کرده باشد حداقل دو مقطع از مقاطع تحصیلی ابتدائی ، راهنمایی و متوسطه را در محل جغرافیائی مورد تقاضا براي استخدا) ب 

با محل جغرافیـایی مـورد تقاضـاي اسـتخدامی     )   اعم از ابتدائی ، راهنمائی و دبیرستان ( سال از سنوات تحصیلی آنها ) 3(فرزندان پرسنل نیروهاي مسلح در صورتیکه محل ) ج 

. یکی باشد نیز بومی تلقی می شوند 

ن می باشد و در صورتی که داوطلب بومی شهرستان حد نصاب الزم براي قبولی را کسب نکرده باشد باشد از داوطلبان بومی سایر اولویت انتخاب داوطلبان با بومی شهرستا: تبصره 

.شهرستانهاي استان در صورت شرکت در آزمون مربوط به آن محل انتخاب می گردند

.نیاز ارسال نمایند داوطلبان موضوع این بند بایستی مدارك الزم را به همراه مدارك مورد : توجه 

25درصد آن به جانبازان، آزادگان فاقد شغل و همسران و فرزندان شهدا و جانبازان 25درصد آن براي استخدام ایثارگران بومی اختصاص دارد که 30از کل مجوز استخدامی -2

.ایر جانبازان ، آزادگان ، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص دارد درصد باقیمانده به س5درصد و باالتر،  فرزندان و همسران  آزادگان باالي یکسال اسارت و 

درصد و باالتر و فرزندان آزادگانی که 25فرزندان معظم شاهد و جانبازان . درصد سهمیه ایثارگران از سوي بنیاد شهید معرفی شده و جذب خواهند شد 25الزم به ذکر است

انتخاب ایثـارگران  . می توانند در این آگهی ثبت نام نموده و در صورت عدم تکمیل سهمیه از باقیمانده سهمیه اختصاصی بهره مند شوند معرفی نشده اندشهیداز سوي بنیاد 

.در حد سهمیه تعیین شده به ترتیب نمره کسب شده از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند انجام خواهد شد 

.درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت 30دام مازاد بر استخ-1/2

.گواهی از بنیاد مذکور ندارند ایثارگرانی که از بنیاد شهید و امور ایثارگان کارت شناسایی دارند و افراد وابسته به آنان در صورت ارائه تصویر نیازي به اخذ وارائه-2/2
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در غیر اینصورت این افراد نمـی تواننـد از مزایـاي مربوطـه     ) عضو خانواده جانباز از کار افتاده کلی غیر  قادر به کار قید گردد (در گواهی خانواده جانبازان می بایست جمله –3/2

.   بهره مند گردند 

درصـد و آزادگـان زیـر    25انه درجبهه هاي جنگ تحمیلی و نیز فرزندان و همسر آنان و فرزندان جانبازان زیـر  ماه سابقه حضورداوطلب6ایثارگران شامل رزمندگان با حداقل -4/2

. برخوردار خواهند بود انین مربوط از اولویت قانونی یکسال اسارت و خواهران و برادران شهدا می باشد که در صورت دارابودن شرایط مندرج در آگهی ، با رعایت قو

. درصد سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود 3عادي بومی بشرط کسب حد نصاب نمره الزم و دارابودن شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره مکتسبه از معلولین -3

) درصد کل نمره آزمون 60(ب نمره آزمون عمومی برابر ظرفیت مورد نیاز از میان افرادي که حد نصا3انتخاب داوطلبان استخدام براي انجام مصاحبه تخصصی حداکثر به میزان-4

. را کسب کرده اند ، به ترتیب باالترین نمرات آزمون تخصصی انجام خواهد شد 

نمـی کنـد و   خدامی ایجـاد  کسب حد نصاب نمره الزم در آزمون توانمندیهاي عمومی صرفاً به منزله تایید صالحیت عمومی و تصحیح اوراق امتحان بوده و هیچگونه حـق اسـت  -5

. انتخاب داوطلبان براساس نمرات آزمون تخصصی و با رعایت اولویت هاي مقرر صورت می پذیرد 

) 20(درصد و حـداکثر  ) 2(از کارکنان غیر رسمی بومی دستگاه هاي اجرایی مذکور در آگهی و همچنین نیروهاي بومی شرکتی آنان به ازاي هرسال سابقه خدمت مربوط و مشابه-6

عالوه برمدارك بند یک ارائه تائیدیه در مورد مربوط و مشابه بودن سابقه خـدمت  (.برخوردار خواهند شد ل امتیاز درهر یک از مراحل آزمون استخدامی به صورت جداگانه درصد ک

)نع از استفاده داوطلب از امتیازات این بند خواهد بودعدم ارائه مدارك در موقع ثبت نام ما. در رشته شغلی مورد درخواست از دستگاه اجرایی ثبت نام کننده الزامی است 

آگهـی ، داوطلبـان بـومی و    اولویت انتخاب داوطلبان در شرایط یکسان به ترتیب با شاغلین غیر رسمی بومی و نیروهاي شرکتی بومی دستگاههاي اجرایی استخدام کننده در-7

)با ارائه مدارك بند یک و سایر مدارك مربوطه در ارتباط با شرایط این بند  . ( مان مناطق خواهد بود شاغلین غیر رسمی بومی مناطق محروم و دور افتاده براي ه

در آگهـی و همچنـین مـدارك    به مدارك ارسالی توسط دانشجویان و دارندگان مدارك تحصیلی باالتر و پائین تر از مقاطع تحصیلی اعالم شده در شرایط احراز مشاغل مذکور-8

کت نمـوده وقبـول   به استثناي دارندگان مدارك تحصیلی معادل صادره از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور که در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش کشور شر( معادل 

. ترتیب اثر داده نخواهد شد ) شده اند و گواهی مبنی بر امکان ادامه تحصیل در مقطع باالتر با ارزش علمی دارند 
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.مذکور برسد دانشگاهبایستی به تایید سازمان مرکزي) ماه پس از اعالم نتیجه2حداکثر ( ك تحصیلی فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی در صورت پذیرفته شدن در آزمون مدار-9

قص برعهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل امتحـان ،  مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی و یا ارسال مدارك بصورت نا-10

دي محروم گردیده و در صـورت صـدور   مسابقه و جذب محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطالعات خالف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است ، از انجام مراحل بع

. گردد حکم استخدامی ، حکم مزبور لغو و بالاثر می 

. انتخاب نهائی پذیرفته شدگان آزمون پس از طی مراحل تخصصی و گزینش صورت خواهد گرفت -11


