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 تعاليبسمه

 مقدمه :

دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی  مفادو با توجه به مجوزهای صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور 
و اصالحيه آن  97/29/9979مورخ  7979/79/022شماره  هایمنضم به بخشنامه وزارت علوم تحقيقات و فناوریبرای استخدام افراد در 

گاه ها، موسسات آموزش عالی دانشمنظور تأمين نيروی انسانی مورد نياز در و به مذکور سازمان 01/20/9971مورخ  9990112به شماره 
 گردد:به شرح زیر اعالم میاختصاصی ، شرایط و ضوابط عمومی و و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری 

 بخش اول : تعاریف

 است: ذیلدفترچه به شرح متن برخی از اصطالحات بکار رفته در این و تعاریف مفاهيم 

 موسسه:دستگاه اجرایي / الف( 

 برنامه های قانون احکام دائمی 9موسسات آموزش عالی ، پژوهشی و پارکهای علم و فناوری که به استناد ماده دانشگاه ها، کليه 
وب تابع مقررات و آئين نامه های مصو  قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی بوده دستگاه های بر مکشور از شمول مقررات حاکتوسعه 

 هيات های امنا می باشند. 
 
 ( ایثارگران:ب

 شامل: ( درصد52) پنج و بيست( ایثارگران سهميه 0-ب

 جانبازان

 آزادگان

 شهدا فرزندان و همسر

 باالتر و پنج درصد و بيست جانبازان فرزندان و همسر 

 اسارت سال یک باالی و سال یک دارای آزادگان فرزندان و همسر

 ديشه برادر و خواهرپدر، مادر، 

 :( درصد شامل2)( ایثارگران سهميه  پنج 5-ب

 هاجبهه در داوطلبانه حضور ماه شش حداقل سابقه با رزمندگان

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

  درصد پنج و بيست زیر جانبازان فرزندان

 اسارت سال یک از کمتر آزادگان فرزندان
 

  :عبارتند از  هامدت حضور داوطلبانه در جبهه تأیيدمراجع  تذکر:

 ؛های نيروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خودمعاونت نيروی انسانی هر یک از رده .9

معاونت نيروی انسانی سازمان بسيج مستضعفان سپاه پاسداران انقالب اسالمی در مورد بسيجيان و نيروهای مردمی اعم  .0
 ؛مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغلاز مستخدمين دولت و صاحبان 

 .معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران .9
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 بخش دوم : شرایط عمومي داوطلبان

 ؛ایران تابعيت داشتن  .9
 ؛اساسی جمهوری اسالمی ایران قانون شده در شناخته ادیان از یکی یا اسالم مبين اعتقاد به دین  .0

 ؛قانون اساسی جمهوری اسالمی ایرانالتزام به  .9

 ؛قانونی برای مردان معافيت یا ضرورت دوره خدمت انجام  .4

 ؛شوندمی استخدام که کاری انجام برای توانایی و روانی و جسمانی سالمت داشتن .7
 ؛مخدر مواد و دخانيات به اعتياد عدم .1

 ؛موثر جزایی محکوميت سابقه نداشتن .9

 ؛صالحهای اجرایی توسط آراء مراجع قضایی و ذیاستخدام در دستگاهعدم وجود هرگونه ممنوعيت  .8

 ؛باشند و همچنين بازنشسته های اجرایینيروهای بازخرید خدمت دستگاه ءداوطلبان استخدام نباید جز .7

های واحده قانون ممنوعيت تصدی بيش از یک شغل و پست سازمانی، کارکنانی که تصدی یکی از پستبه استناد ماده  .92
پس از پذیرفته شدن در امتحان مشترک باشند، های اجرایی را به صورت رسمی یا پيمانی دارا میسازمانی در هر یک از دستگاه

 های اجرایی باشند.ن رسمی یا پيمانی سایر دستگاهدر زمان استخدام، نباید جزء مستخدميفراگير 

 شده نهایی بر اساس قوانين و مقررات مربوطه توسط دستگاه اجرایی، در زمانمسئوليت قبول یا عدم قبول استعفای پذیرفته تبصره:
 باشد.آزمون می شده، به عهده داوطلب پذیرفتهصدور شماره مستخدم و انعقاد قرارداد پيمانی و یا صدور حکم کارگزینی

مدارک تحصيلی دیپلم، حداکثر سی دارندگان ( سال برای 07( سال تمام و حداکثر بيست و پنج )02داشتن حداقل بيست ) .99
ليسانس، دارندگان مدارک تحصيلی ( سال برای 97فوق دیپلم، حداکثر سی و پنج )تحصيلی مدارک دارندگان ( برای 92سال )

دارندگان مدارک تحصيلی ( سال برای 47فوق ليسانس و حداکثر چهل پنج )دارندگان مدارک تحصيلی ( سال برای 42حداکثر چهل )
 دکتری.

فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد و باالتر و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و جانبازان، آزادگان،  :0تبصره 
 از شرط حداکثر سن معاف می باشند. باالتر،

 ربط، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:موارد ذیل به شرط ارائه مدارک و مستندات الزم از مراجع ذی :5تبصره 
 ؛پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهيد به ميزان پنج سال -
بستری شدن و یا اند به ميزان حضور در جبهه و همچنين مدت زمان داوطلبانی که در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نموده -

 ؛هان داوطلب در اثر مجروحيت در جبههاستراحت پزشکی رزمندگا

 ؛ميزان مدت خدمت ضرورت -

وشش پ تحت هایشرکت و هابانک دولتی، هایشرکت و موسسات و هاوزارتخانه در وقتتمام و غيررسمی صورت به که داوطلبانی -
 است، نام ذکر مستلزم هاآن بر قانون شمول که دولتی هایشرکت و موسسات و هاهای دولتی، شهرداریبيمه هایشرکت ها،آن

 و اسالمی انقالب نهادهای کنند،می استفاده دولت کمک و بودجه از نحوی به که شده مصادره و ملی هایشرکت و موسسات
 .هاآن غيررسمی خدمت مدت ميزان اند بهبه خدمت اشتغال داشته 00/99/9979ها از تاریخ های تحت پوشش آنشرکت

 :تذکر 
 باط باو در ارتتاریخ فراغت از تحصيل، تاریخ فارغ التحصيلی مندرج در متن گواهينامه موقت یا دانشنامه،  مالک عمل در خصوص

معافيت دائم )تاریخ مندرج  و همچنين در خصوص اتمام خدمت دوره ضرورت )تاریخ مندرج در قسمت خاتمه خدمت، کارت پایان خدمت(

 باشد؛می( 11/11/0011)امتحان مشترک فراگير  آخرین روز ثبت نام ،در قسمت صدور کارت معافيت دائم(

 .باشدمی( 11/11/0011)امتحان مشترک فراگير  نام ثبت روز اولين افراد، سن محاسبه برای عمل مالک
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 بخش سوم : مواد آزمون

 يعموم آزمون -الف

 ي عبارتند از :عموم آزمون مواد

  ؛معارف اسالمی .9

   ؛زبان و ادبيات فارسی .0

 ؛اطالعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی  .9

 ؛ریاضی و آمار مقدماتی  .4

 ؛زبان انگليسی عمومی .7

 ؛های ذهنیهوش و توانمندی .1

 ؛تفناوری اطالعا .9

 و ودهب معاف اسالمی معارف هایسوال به پاسخگویی از ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون مصرح در دینی هایاقليت تبصره:
 شد. خواهد محاسبه عمومی آزمون هایسوال سایر شده تراز مجموع اساس بر داوطلبان، این مکتسبه صورت نمره این در

 : تخصصي آزمون -ب

 .است شده مشخصشماره .................جدول  در مشاغل از یک هر برای تخصصی آزمون مواد

 پاسخ هر ازای ( می باشند. ضمناً به9) یک ضریب با ایچهار گزینه صورت به اختصاصی و عمومی سواالت مواد آزمون کليه تذکر:
 .شد خواهد گرفته نظر منفی در نمره سوم اشتباه به سواالت، یک

 

 های قانونيبخش چهارم : امتيازات و سهميه

 : الف( سهميه ایثارگران

 کتشر طریق استخدامی از هایسهميه محل از ایثارگران ایثارگران، جذب امور و شهيد بنياد با آمدهعملبه هایهماهنگی اساس بر
درصد )در هر  7درصد و  07های اجرایی، رقابت بين کليه داوطلبان ایثارگر در هر یک از سهميه هایدستگاه فراگير مشترک در امتحان

می کشور به دستگاه اجرایی( بر اساس نمره مکتسبه در امتحان مشترک فراگير به ميزان یک از مجوزهای کلی سازمان اداری و استخدا
 پذیرد:می صورت ذیل ساز و کارهای رعایت با دو برابر ظرفيت جهت معرفی به مصاحبه استخدامی و

 هماهنگی بامطابق ضوابط و مقررات جاری و  ناستخدام آنا، ایثارگران درصد 07یند جذب و استخدام مشمولين سهميه آدر فر .9
  می پذیرد.بنياد شهيد و امور ایثارگران صورت 

 امتحان دفترچه در ایثارگران درصد 07 سهميه مشمولين به مربوط استخدامی سهميه ایثارگران، امور و شهيد بنياد هماهنگی با .0
 برای هميه،س این مشمول شده تأیيد ایثارگر داوطلبان و است گردیده مجزا داوطلبان سایر سهميه از و مشخص فراگير مشترک

 سهميه این ضمناً. نمایند انتخاب را درصد 07 ایثارگران سهميه در شده مشخص هایشغل محل باید صرفاً مذکور سهميه اعمال
 .ماند خواهد محفوظ الذکرفوق سهميه باقيمانده تکميل، عدم صورت در و نبوده داوطلبان سایر به تخصيص قابل

( قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران برای 09درصد موضوع ماده ) 07مندی از سهميه استخدامی ایثارگران متقاضی بهره .9
)سيستم جامع اطالعات یکپارچه  ایسجادر سيستم  خود را اطالعاتالزم است ابتدا  ،مندی از سهميه مزبوربهره ثبت نام و

خاب بنياد مذکور مجاز به انت تأیيدگردد و در صورت عدم  تأیيديد و امور ایثارگران بنياد شهنموده و توسط ایثارگران( ثبت 
 باشند.ی مشخص شده برای سهميه یاد شده نمیهامحلشغل
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از  ترو باال جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بيست و پنج درصد و باالتر و فرزندان آزادگان یک سال اسارت .4
 باشند.شرط حداقل معدل و حداکثر سن معاف می

 باشد.درصد ایثارگران تا سقف سهميه الزامی نمی 7و  07کسب حد نصاب نمره امتحان مشترک فراگير برای مشمولين سهميه  .7
مره نحد نصاب کسب ی سهميه آزاد شرکت نمایند هامحلشغلدر  هاگران موضوع این سهميهربدیهی است در صورتی که ایثا

 امتحان در شغل مربوط الزامی است.

 استخدام متقاضی درصد 7و  07های  سهميه مشمول ایثارگران کليه ایثارگران، جامع قانون 09 ماده 9 تبصره اساس بر :تبصره

 علمی آخرین درصد( حدنصاب 82درصد ) هشتاد حداقل بایستی فناوری و تحقيقات علوم وزارت و پرورش و آموزش ادارات در

 .نمایند کسب را شده پذیرفته نفر

درصد  07آن دسته از فرزندان شاهد، جانبازان از کار افتاده کلی، آزادگان از کار افتاده کلی و فرزندان آنان که عالوه بر سهميه  .1
مانند سایر توانند هشوند، میایثارگران با کسب حد نصاب قبولی و رعایت ترتيب نمرات مکتسبه در سهميه آزاد پذیرفته می

 آزادگان از شرط معافيت حداقل معدل و حداکثر سن بهره مند گردند. فرزندان شاهد، جانبازان و 

 سایر سهميه از و مشخص فراگير مشترک امتحان دفترچه در ایثارگران درصد 7 سهميه مشمولين به مربوط استخدامی سهميه .9
 يهسهم در شده مشخص هایمحلشغل  باید صرفاً مذکور سهميه اعمال برای ایثارگر داوطلبان و است گردیده مجزا داوطلبان
 باقيمانده ،تکميل عدم صورت در و نبوده داوطلبان سایر به تخصيص قابل سهميه این ضمناً. نمایند انتخاب را درصد 7 ایثارگران

 .ماند خواهد محفوظ الذکرفوق سهميه

در صورت کسب حد نصاب آزمون، از طریق رقابت با ثارگران یا( درصد 7 و درصد 07) یاستخدام هيسهم بر مازاد استخدام .8
بل از ق تا صرفاً در مرحله معرفی افراد برای بررسی مدارک و و جنسيت متناسب،در صورت وجود ظرفيت سهميه آزاد داوطلبان 

 پذیرد.در همان شغل محل جنسيت صورت میمرحله مصاحبه استخدامی 
 : تذکر    

ها صرفاً از ميان آن دسته از ایثارگران واجد شرایطی خواهد بود که معرفی نهایی ایثارگران در سهميه استخدامی مربوط به آن .9
 و شرکت در آزمون کتبی آنان در سهميه ایثارگران صورت گرفته باشد. ینامثبتسهميه 

ل در همان شغل محابت با داوطلبان سهميه آزاد در رقبراساس نمره فضلی در آزمون کتبی در صورتی که داوطلب ایثارگری  .0
عنوان داوطلب سهميه آزاد به زمون و فرآیند استخدام خود را به عنوان داوطلب آزاد معرفی شده باشد، سایر مراحل آجنسيت 

 ادامه خواهد داد. 

 ب( سهميه معلولين:     

 درصد قانون جامع حمایت از معلوالن( صرفاً 9استخدامی ) سهميه محل سازمان بهزیستی کشور، از تأیيدمعلولين مورد  جذب
، کسب حد نصاب و رقابت بين کليه داوطلبان معلول در همان شغل محل بر اساس نمره آزمون استخدامی در شرکت طریق از

 رهایساز و کا رعایت با )به ميزان حداکثر دو برابر ظرفيت جهت معرفی به مصاحبه استخدامی( و آزمون استخدامیمکتسبه در 
 پذیرد:می صورت ذیل

آزمون استخدامی  دفترچه سازمان بهزیستی کشور در تأیيددرصد معلولين مورد  9سهميه مشمولين به مربوط استخدامی سهميه .9
 اعمال برای سهميه، این مشمول شده تأیيد معلول داوطلبان است. گردیده مجزا های استخدامیسایر سهميه از و مشخص

 صيصتخ قابل سهميه این ضمناً. نمایند انتخاب را معلوالن سهميه در شده مشخص هایشغل محل باید صرفاً مذکور سهميه
 .ماند خواهد محفوظ الذکرفوق سهميه باقيمانده تکميل، عدم صورت در و نبوده داوطلبان سایر به

 شته باشند.شوند را دامی که جهت آن استخدام کاری معلولين باید توانایی الزم برای انجام  .0

وزیران عضو کميسيون امور اجتماعی و دولت 00/24/9987مورخ  88984/44998( آیين نامه شماره 7بر اساس ماده)  .9
ها الکترونيک، استخدام معلوالن به شرط آنکه به تشخيص سازمان بهزیستی کشور، معلوليت آنان مانع از مأموریت کاری آن

 باشد.نباشد، بالمانع می
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 و جنسيتدر صورت وجود ظرفيت سهميه آزاد درصد معلولين از طریق رقابت با داوطلبان  9 یاستخدام هيسهم بر مازاد استخدام .4
 پذیرد.در همان شغل محل جنسيت صورت میمتناسب 

 تذکر :          

ها صرفاً از ميان آن دسته از معلولين واجد شرایطی خواهد بود که معرفی نهایی معلولين در سهميه استخدامی مربوط به آن .9
 و شرکت در آزمون کتبی آنان در سهميه معلولين صورت گرفته باشد. ینامثبتسهميه 

در همان شغل محل  وطلبان سهميه آزاددر صورتی که داوطلب معلول براساس نمره فضلی در آزمون کتبی در رقابت با دا .0
به عنوان داوطلب آزاد معرفی شده باشد، سایر مراحل آزمون و فرآیند استخدام خود را به عنوان داوطلب سهميه آزاد  جنسيت

 ادامه خواهد داد. 

 : ج( سایر امتيازات  

 مکتسبه امتياز به درصد 92 انسانی، سرمایه و مدیریت توسعه شورای 94/21/9972 مورخ 99991/022 شماره مصوبه اساس بر
 لحاظ خواهد شد.قران  حافظين برای( 9 تا 9) درجات دارای قرآن حافظان

 

 
 

 بخش پنجم : مراحل ثبت نام

 متعاقبا اعالم خواهد شد
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 نتيجه اعالم و نحوهاستخدامي مراحل سایر : بخش ششم

نامه بخش به منضم اجرایی هایدستگاه در افراد استخدام برای تخصصی و عمومی امتحان برگزاری نحوه دستورالعمل اساس بر
سازمان اداری و استخدامی کشور،  01/20/9971مورخ  9990112و اصالحيه آن به شماره  97/29/9979مورخ  7979/79/022شماره 

 پذیرد : سایر مراحل استخدامی به شرح زیر صورت می
 

 :حدنصاب  تعيينالف(

شده بر  منوط به کسب حد نصاب در آزمون کتبی بوده و انتخاب افراد پذیرفته ،یسایر مراحل استخدامانجام معرفی داوطلبان جهت 
 باشد:قواعد زیر می های قانونی و با رعایت سایر قوانين و مقررات جاری، مطابقاساس ترتيب نمرات مکتسبه، سهميه

سب کو حد نصاب، معادل  محاسبه تخصصی و عمومی هایحيطه تفکيک به داوطلبان نمرات، آزمون استخدامی  برگزاری از پس
درصد برای ( 12)درصد برای حيطه عمومی و شصت  (42با ارزش وزنی چهل )توسط نفر اول  امتياز مکتسبهدرصد  (72) پنجاهحداقل 

  .گيردمی قرار داوطلبان معرفیمراحل  حيطه تخصصی در هر شغل محاسبه و مبنای سایر

 :تذکر
 امتحانات جهت سامانه طریق از کتبی کارنامه آزمون صرفاً و حذف استخدامی مراحل ادامه سایر از حد نصاب، فاقد داوطلبان -9

 .بود خواهد مشاهده قابل هاآن برای اطالع
لی به ترتيب نمره فضاد کند و معرفی افرنمی ایجاد استخدامی حق گونه، هيچبرگزاری آزمون استخدامی  در نصاب حد کسب -0

 پذیرد.صورت می ،اندکه حدنصاب را کسب نموده داوطلبانیاز ميان  آنان،
 :حدنصاب دارندگان بيناز ب( انتخاب و اعالم ليست چند برابر ظرفيت جهت بررسي مدارک 

آنان سبه مکت نمره اساس بر اند،را کسب نموده افراد چند برابر ظرفيت جهت بررسی مدارک از بين داوطلبانی که حد نصاب انتخاب
ی صورت نمرات فضلترتيب  بهو جنسيت  شغل محل هر در پذیرش ظرفيت برابر چند تعداد های قانونی بهسهميه گرفتن در نظر و با
 پذیرد.می

 :مهم تذکر**
استخدام کننده مدارک متقاضيان معرفی شده چند برابر ظرفيت را پس از تعيين نمرات داوطلبان در  موسساتبا توجه به اینکه، 

آزمون عمومی و تخصصی بررسی خواهند نمود، لذا در صورتی که مدارک داوطلبان و همچنين اطالعات خود اظهاری داوطلب در 
برای داوطلب حقی ایجاد نخواهد کرد و داوطلب از ادامه فرآیند جذب و تقاضانامه ثبت نامی، مغایر با شرایط مندرج در این آگهی باشد، 

 گونه اعتراضی ندارد.استخدام حذف شده و حق هيچ
ي شدگان مرحله بررس تأیيد نيباز  ياستخدام مصاحبه انجام جهت تيظرف برابر سه ای دو ستيل اعالم و انتخاب( ج

 مدارک:

های ( برابر ظرفيت در هر شغل محل )در صورت وجود داوطلب واجد شرایط( جهت انجام مصاحبه9یا  0) افراد دو یا سه انتخاب 
 مکتسبهمره ن بر اساس قرار گرفته است، تأیيدبررسی و  توسط دستگاه اجرایی مورد مدارک آنان که داوطلبانیاستخدامی صرفاً از بين 

یا  0)دو یا سه عمومی و تخصصی(، به تعداد های حيطههای کتبی )های قانونی در هر یک از آزمونسهميه گرفتن در نظر این افراد و با
 پذیرد.محل صورت میدر هر شغلبرابر ظرفيت ( 9

در صورت عدم امکان انجام مصاحبه استخدامی به و وضعيت کنونی کشور،  (97کووید شيوع ویروس کرونا )به با توجه  تذکر:

 های استخدامی به صورت مجازی برگزار خواهد شد.حضوری، مصاحبهصورت 
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 :گزینش به د( معرفي

درصد  (92) هفتاد وزن با آنان نهایی کل نمره مجموع اساس بر گزینش به افراد معرفی استخدامی، مصاحبه برگزاری از ( پس9
های قانونی استخدامی و با در نظر گرفتن سهميه مصاحبه درصد برای (92) سی و عمومی و تخصصی(های حيطه) های کتبیآزمون برای

  .بود خواهد پذیرش )نفر اصلی( ظرفيت برابر یک تعداد به
 ر نظرد این افراد و با مکتسبه نمرهترتيب  استخدامی، انتخاب نفر اصلی صرفاً بر اساس مصاحبه برگزاری عدم صورت ( در0
 .پذیردمی صورتجنسيت  شغل محل هر در پذیرش های قانونی برابر ظرفيتسهميه

 بخش هفتم : تذکرات مهم

کارشناسی  تخصصی، مشاغل در استخدام جهت شرایط واجد افراد اطالعات فنّاوری عمومی و پایه هایمهارت احراز منظوربه -0
 هفتگانه هایمهارت کسب به مربوط مدارک گزینش، تأیيداعالم  از پس ماه یک حداکثر موظفند نهایی شدگانباالتر پذیرفته و

(ICDL) نمایند. بدیهی است ارائه را کشور سازمان اداری و استخدامی توسط صالحيت شده تأیيد مؤسسات و مراکز از صادره 
د برای شرکت موظفن باشد،نمی شده صالحيت تعيين مراکز از آنان گواهينامه یا و باشندمی مذکور هایگواهينامه فاقد که کسانی

 سساتمو سنجی اعتبار بخش در شدهتعيين صالحيت  مراکز از یکی مذکور به تعيين سطح و دریافت گواهينامهدر آزمون 
 سآدر با سازمان اداری و استخدامی کشور که در درگاه الکترونيکی شده( صالحيت تعيين موسسات عنوان )با آموزشی

https://www.aro.gov.ir نمایند. مراجعه باشد،می مشاهده قابل 
 از یکی  صرفاً ،درصد معلوالن 9درصد ایثارگران و 7و  07 قانونی  هایدر سهميه بودن مشمول صورت در داوطلب هر -0

ده چنانچه داوطلبی واجد شرایط برای استفا دیگر به عبارت .نماید استفاده بر اساس ضوابط مربوطه، راشده  مشخص هایسهميه
ماید و ن ی مورد نظر را انتخابهاباشد، در زمان ثبت نام صرفاً می تواند یکی از سهميه الذکرفوققانونی از دو یا چند سهميه 

مبنای قرار گرفتن وی در هر یک از سهميه های استخدامی فوق الذکر )با رعایت ضوابط مربوطه( انتخاب فرد در زمان ثبت 
 باشد.مینام 

انشنامه مندرج در متن گواهينامه موقت یا دکه مقطع، رشته و گرایش  نمایند نام در امتحانات ثبت توانندمی صورتی در صرفاً داوطلبان
 یکسان باشد.  دفترچه ثبت ناممطابق با شرایط احراز مشاغل قيد شده در  ،آنانک تحصيلی مدر

 :تذکر
رفاً صهای تحصيلی در آگهی استخدامی منتشره، گرایش خاصی ذکر شده باشد، در صورتی که برای برخی از رشته -9

های . اما در صورتی که هر یک از رشتهنمایندتوانند در آزمون ثبت نام التحصيالن همان رشته و گرایش تحصيلی میفارغ
های آن در آگهی درج شده باشد، فارغ التحصيالن کليه گرایش« هاکليه گرایش»و  یا با عبارت تحصيلی بدون ذکر گرایش 

ر آزمون استخدامی ثبت نام نمایند و در صورتی که یک رشته تحصيلی با توانند درشته تحصيلی در مقطع مورد نظر، می
 اشد. بدر دفترچه ثبت شده باشد، صرفاً آن رشته تحصيلی به صورت تنها و بدون گرایش مد نظر می« بدون گرایش»بارت ع

  :ها، به سه صورت آمده استهای تحصيلی ذکر شده در بخش شرایط احراز شغلنام رشتهبه طور مثال   

باشد که منظور گرایش خاصی از یک رشته تحصيلی می، مثال : مهندسی عمران گرایش سازه« گرایش»الف : با ذکر کلمه 
 شود.این رشته نمی هایرایشگ و شامل دیگر

ه )کليمهندسی عمرانو یا  مثال : مهندسی عمران «کليه گرایش ها»و یا با ذکر عبارت « گرایش»ب : بدون ذکر کلمه 
 شود.های این رشته تحصيلی را شامل میکه همه گرایشگرایش ها( 

که صرفاً همين رشته تحصيلی بدون هيچگونه ( مثال : مهندسی عمران)بدون گرایش« بدون گرایش»کر عنوان ج : با ذ

 .شودگرایشی را شامل می
های مورد نظر برای هر یک از مشاغل، ها و گرایش)از جمله مقاطع، رشتهشرایط احراز مشاغل،  تأیيداز آن جایی که  -0

ف، ارائه هر گونه گواهی از مراجع مختلبنابراین  ،باشدمیشورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی از وظایف و اختيارات صرفاً 

https://www.aro.gov.ir/
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های تحصيلی عنوان شده در آگهی استخدامی جهت های تحصيلی با رشته یا گرایشو یا گرایش هامبنی بر تطابق رشته
های تحصيلی مندرج در آگهی استخدامی یا گرایش و هارشته عنوان فرایند استخدام موضوعيت نداشته و صرفاً عين هادام

داوطلبانی که در مرحله بررسی مدارک، از لحاظ شرایط احراز اعالم شده در آگهی استخدامی باشد. از اینرو مالک عمل می
تلقی  نمنتشره، غير واجد شرایط تشخيص داده شوند از ادامه فرایند استخدام حذف و معرفی آنان در این مرحله، کان لم یک

 گونه اعتراضی ندارد.اضی حق هيچقگردیده و هيچگونه حق و امتيازی برای داوطلب ایجاد نکرده و مت

 نهمچني و دفترچه این در مذکور مشاغل احراز در شرایط شدهاعالم تحصيلی مقاطع از ترپایين تحصيلی مدارک دارندگان -9
 .ندارند را استخدامیآزمون  در شرکت حق ،معادل تحصيلی مدارک دارندگان

)مقطع، رشته و  بایست مدرکبرای شرکت در آزمون می ،شدهباالتر از مقاطع تحصيلی اعالمتحصيلی افراد دارای مدارک  -4
ر اساس مقاطع شدگان برا داشته باشند. بدیهی است صدور حکم کارگزینی پذیرفته این دفترچهذکر شده در ( گرایش تحصيلی

 باشد.می ثبت نام دفترچهتحصيلی مندرج در 

وزیران عضو کميسيون امور اجتماعی و دولت الکترونيک، 00/24/9987مورخ  88984/44998اساس آیين نامه شماره  بر -7
با لحاظ ) شوند را داشته باشندروانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می ،بایست سالمت جسمانیداوطلبان استخدام می
 توانایی داوطلبان استخدام توسط دستگاه مربوطه در مرحله تأیيد. در صورت عدم سهميه معلولين( 4نمودن بند ب، بخش 

مصاحبه استخدامی و معاینه پزشکی، مرجع رسيدگی به اعتراض داوطلبان، شورای پزشکی دانشگاه علوم  بررسی مدارک،
 باشد.پزشکی استان مربوطه می

را پس از تعيين نمرات داوطلبان در آزمون عمومی ظرفيت برابر  چندمدارک متقاضيان معرفی شده  موسساتاینکه،  با توجه به -1
ائم، دپایان خدمت یا معافيت  طلبان از جمله مدارک تحصيلی،و تخصصی بررسی خواهند نمود، لذا در صورتی که مدارک داو

عات و همچنين اطال برای محاسبه حداکثر سن() های اجراییدستگاه رسمی در و سابقه اشتغال غير سن، ایثارگری، معلوليت
رد ایجاد نخواهد کحقی  داوطلب، برای باشد مغایر با شرایط مندرج در این آگهیخود اظهاری داوطلب در تقاضانامه ثبت نامی، 

لب (، داوطو حتی در صورت پذیرش نهایی ، گزینشاعالم نتایج اوليه، مصاحبه استخدامی) آزمون استخدامیهر مرحله از و در 
 گونه اعتراضی ندارد.و حق هيچ هفرآیند جذب و استخدام حذف شد از ادامه

ررسی زمان ب در ناقص صورت به مدارک ارائه یا و آگهی مفاد در شدهاعالم شرایط و ضوابط دقيق رعایت عدم از ناشی مسئوليت -9
 به داوطلب ،شود محرز از جذب و استخدام مرحله هر چنانچه در و بود خواهد داوطلب عهده بر گزینش و مدارک، مصاحبه

 و گردیده حذف بعدی مراحل انجام از باشد، آگهی این در مندرج شرایط فاقد یا و داده واقع خالف اطالعات عمد به یا اشتباه
 .شودمی بالاثر و لغو مزبور حکم حکم استخدامی، صدور صورت در

ی نشان هبسازمان سنجش آموزش کشور  استخدامی مسابقات یا امتحانات سامانه درگاه طریق ازنهایی  شدگانپذیرفته اسامی -8

 WWW.SANJESH.ORG  رسيد. خواهد داوطلبان اطالعبه  

از  پس ماه 0حداکثر  ،آزمون استخدامی در شدن پذیرفته صورت در اسالمی آزاد دانشگاه التحصيالنفارغ تحصيلی مدارک -7
 برسد. مذکور دانشگاه مرکزی سازمان تأیيد به نهایی باید نتيجه اعالم

 .ایداقدام نم ییشدگان نهااطالع رسانی به پذیرفتهنسبت به گزینش، پس از وصول نظر  وظف استاجرایی م دستگاه -92
رای های تعيين شده بو زمانپس از اتمام مهلت ثبت نام ، استخدامی آزمونبه منظور ایجاد فرصت برابر برای تمامی داوطلبان  -99

ان و شغل محل انتخابی توسط داوطلب سهميه ثبت نامیمربوط به اطالعات  تغيير و اصالحامکان هيچ گونه ویرایش اطالعات، 
 وجود ندارد.

 
 

  

 

http://www.sanjesh.org/

