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  تعاليبسمه

 مقدمه 

  نیاز  مورد  انسـانی  نیروی تامین منظور  به  دارد  نظر  در  اجتماعی تامین  انسـازم به متعلق  تامین و  کار شـرکت

ر  در  ایبیمه کل  ادارات و  اجتماعی تامین درمان مدیریت  هایمجموعه در راـس ور  ـس ورت  به  ،کـش  موقت  قرارداد  ـص

  .نماید جذب  نیرو شرکتی

  

  داوطلبان  عمومی شرایط : اول بخش

  ایرانجمهوری اسالمی  تابعیت  داشتن .۱

  ایران اسالمی  جمهوری اساسی  قانون در  شدهشناخته  ادیان  از یکی  یا اسالم مبین  دین  به  اعتقاد .۲

  ایران اسالمی  جمهوری اساسی  قانون  به التزام .۳

  )باشدپزشکی، قابل قبول نمیکارت معافیت (  مردان  برای  قانونی معافیت  یا ضرورت دوره خدمت  انجام .۴

د با  جسمی معلولیت فاقد( مخدر  مواد  به  اعتیاد عدم و  روانی و جسمی سالمتی  داشتن .۵   ) کار طب  معتبر  مراکز تا

  شغلی  هایمسئولیت و وظایف  انجام  برای الزم  هایتوانایی و تحصیل  از  فراغت  گواهی  بودن  دارا .۶

 موثر   جزایی محکومیت سابقه  نداشتن .۷

 صالح.ذی و قضایی  مراجع  آراء توسط  اجرایی هایدستگاه  در  استخدام ممنوعیت  هرگونه  وجود عدم .۸

 باشند.  بازنشسته  ای و  اجرایی هایدستگاه خدمت بازخرید  نیروهای ءجز  نباید جذب داوطلبان .۹

تغال  عدم. ۱۰ تن  همچنین و  اـش ایر   در کار  انجام  تعهد  نداـش ازمان  ـس رکت  ها،ـس ازمان و دولتی  هایـش   هایـس

  دولت  به  وابسته

  تمام.  سال   )۲۶( ششبیست و   حداکثر  و متما  سال  )۱۸(  جدهه حداقل  داشتن .۱۲

 باشد.سال می ۳۰های «بهیار» و «کمک پرستار»، حداکثر سن برای شغل ) :۱تذکر (

ه  در  عـمل  مالک  : )۲( ـتذکر  ـــب اریخ  مـحاسـ ل  از  فراـغت  ـت ـــی ارت  و  تحصـ اـیان  ـک   آزمون  برگزاری  روز  ـخدـمت،  ـپ

ــد.می  )۰۲/۰۸/۱۳۹۹( ــیل از  فراغت زمان مالک  باش ــیلیالتفارغ  تاریخ ،تحص  یا موقت  گواهینامه در  مندرج حص

   باشد.می  دانشنامه

  .باشدمی )۰۳/۰۷/۱۳۹۹( نامثبت روز اولین افراد، سن محاسبه برای عمل مالک : )۳( تذکر

  . موارد ذیل به میزان حداکثر سن افراد اضافه خواهد شد :  ۱۳

  میزان خدمت نظام وظیفه الف.

  ،بند ج در  مندرج  تکلیفی و  ماموریتیهایشرکت  اجتماعی،تامینانسازم تابعه  واحدهای در  اشتغال   مدتب.  

می  هایکارگزاری ازمان رـس اغل  نیروهای و  مذکور ـس تان ـش ایر   و البرز میالد،  هایبیمارـس  به  متعلق درمانی  مراکز  ـس

   .ننماید تجاوز  تمام   سال  ۳۲  حداکثر   ازسن داوطلبان    کهآن  به  مشروط   ،بیمه حق  پرداخت   گواهی   ارائه  با  ،سازمان

ــایان ــت  ذکر   ش ــایر  اس ــوابق  س ــمول  مذکور  موارد  از  خارج  طریقی  هر   به  بیمه حق  پرداخت س  بند   این  مش

  .باشدنمی

 و  امالک  موسـسـه - ۱:  باشـدمی  زیر  شـرح  به  اجتماعی تامین  سـازمان  تکلیفی و ماموریتی  هایشـرکتج. 

 هایهتل  گروه  ـشرکت -۴  اجتماعی تامین  یبرـسحـسا  موـسـسه  -۳  کارگران رفاه  بانک -۲  اجتماعی تامین مـستغالت

 ـشرکت -۸  اجتماعی تامین  گذاریـسرمایه  ـشرکت -۷  گـستر   رفاه ـشرکت -۶  ،آتیه هنری و  فرهنگی  موـسـسه -۵  هما

رکت  -۹  اجتماعیتامین  المللبین  بازرگانی ارات  ـش رکت -۱۰  فرهنگی و  علمی  انتـش کی  گروه  -۱۱ تامین و  کار  ـش   پزـش

ــرکت -۱۲ حکمت ــرمایه ش ــازیخانه  گذاریس ــرکت  -۱۳  ایران  س ــاور ش ــینی  خدمات  و  مدیریت  مش    تامین  ماش

    تامین  انرژی و تاسیسات مهندسی شرکت -۱۴
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  آزمون مواد :دوم  خشب

  الف) آزمون عمومی 

  : از عبارتند  ،مشاغل تمامی  برای  ،عمومی آزمون  مواد
  )ICDL  هفتگانه های(مهارت اطالعات فّناوری .۱

 فارسی ادبیات  و  زبان .۲

 اسالمی معارف .۳

 عمومی  انگلیسی  زبان .۴

 اساسی حقوق  و  اجتماعی دانش  عمومی، اطالعات .۵

  عمومی  هایتوانمندی و  هوش .۶

  . آشنایی اجمالی با سازمان تامین اجتماعی۷

 کریم ارباب رجوع. اخالق کارگزاران / ت۸

  

  معارف  هایـسوال   به  ییخگوپاـس از  ایران  اـسالمی  جمهوری اـساـسی  قانون  در  مـصرح دینی  هایاقلیت :  تبـصره 

المی به  نمره و  بوده معاف  اـس اس  بر  داوطلبان،  این  مکتـس ده  تراز مجموع  اـس ایر  ـش وال   ـس  عمومی  آزمون  هایـس

  شد.  خواهد  محاسبه

  

  .بارگذاری شده استنام آزمون ثبتدر سامانه  ۸و  ۷منابع مربوط به بندهای : تذکر

  

  ») )ر ادهب(«کمک پرستارصرفًا برای شغل «بهیار» و  (صی صختب) آزمون 

  . اصول پایه کمک پرستاری۱

  . کنترل عالیم حیاتی۲

  . اخالق، ارتباط و رعایت حقوق بیمار۳

  های اولیه. کمک۴

  ها. فوریت۵

  

واالت  کلیه  تذکر:  ی و عمومی  آزمون مواد  ـس اـص ورت  به  اختـص ریب  با  ایگزینه چهار  ـص ند.می  )۱( یک ـض   باـش

 .شد خواهد  گرفته نظر  در منفی  نمره سوم  یک سواالت،  به  اشتباه پاسخ  هر   ازای  به ضمناً 
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  نام  ثبت مراحل : سوم بخش

نبهپنج  روز  از  اینترنتی  صـورت  به  نام  ثبت نبه روز  پایان تا  ۱۳۹۹  ماهمهر   ۳  ـش   خواهد  امانج   ۱۳۹۹ ماهمهر  ۱۲  ـش

ــیان پذیرفت. ــبت  فوق،  زمان  مدت در  باید متقاض  روزهای  به  آن  نمودن  موکول  از و  نموده اقدام نامثبت  به نس

  نمایند.  خودداری  پایانی
 
  آزمون شرایط مطالعه الف)

  داـشته  را  دفترچه  این در  مندرج  اختـصاـصی و عمومی  ـشرایط نام،ثبت  زمان در  باید ،جذب  متقاـضی داوطلب

  توصـیه   اکیداً  اسـت.  گرفته  قرار داوطلبین مطالعه و  دریافت جهت  سـامانه  اول   صـفحه در  آزمون  چهدفتر  باشـد.

  ســپس  و  مطالعه   را  آزمون   ضــوابط  و  شــرایط  ســامانه،  روی  بر  اقدام  هرگونه  از  قبل  محترم،  داوطلبین شــودیم

  نمایند. اقدام آزمون در نامثبت و هزینه پرداخت به نسبت

  

  مدارک  از شده اسکن فایل تهیه )ب 
نلی عکس قطعه یک باید داوطلب : پرـسنلی  عکس   .۱   آن فایل و دهنمو اـسکن زیر، مـشخـصات با را خود پرـس

  :  باشد  داشته  اختیار در  اینترنتی نامثبت  سامانه طریق  از  ارسال   برای  را

   باشد؛  شده  گرفته  جاری  سال   در که رخ) تمام( ۴۳ عکس -

   باشد؛ پیکسل ۴۰۰۳۰۰  حداکثر   و ۳۰۰۲۰۰ حداقل  باید شده  اسکن عکس  اندازه باشد.  JPG فرمت با -

    باشد؛ لکه  هرگونه و منگنه مهر،  اثر  فاقد  و مشخص  واضح،  باید داوطلب  تصویر  -

   باشد؛  کیلوبایت ۷۰  حداکثر  و  کیلوبایت ۱۵ حداقل باید  شده  ذخیره فایل  حجم -

   باشد؛  شده حذف  باید شده  اسکن عکس  زائد  هایحاشیه -

 باشد؛ سفید زمینه  دارای و رنگی عکس نالمکااحتی -

ناـسنامه ملی، (کارت ـشناـسایی  هایکارت روی عکس از اـستفاده و اـسکن :۱  تذکر   و   نیـست قبول  قابل ...) و ـش

 .نمایند  اسکن  به اقدام  فوق، توضیحات  با مطابق و پرسنلی عکس  اصل از  داوطلبان است الزم

 باشد.  مشخص آنان کامل صورت وبوده  حجاب با باید خواهران عکس :۲ تذکر

رکت حق  و ـشدهباطل  بداوطل  نام  ثبت  معتبر،  غیر  عکس  ارـسال   ـصورت در  :۳  تذکر    ـسلب وی  از آزمون  در  ـش

ت  ذکر   به الزم گردد.می كالت  به توجه  با اـس تخدامی  هایآزمون  در  آمده  وجود  به  مـش وص  ،اـس تباه درخـص  در  اـش

ــال  ــوع  این  که  داوطلبان، عكس  ارس ــت،  داده  رخ  کنندمی نامثبت نتکافی  در  که داوطلبانی  برای  اکثراً  موض  اس

ــط  را  خود ـنامتـبث  چـنانـچه  گرددمی  ـتاکـید   ـنامی،ثـبت  اطالـعات  کنترل   بر   عالوه  دهـید،می  انـجام  ـهاـنتـکافی  توسـ

بت  حتماً  الی عكس  کنترل  به  نـس د دقت ارـس تباهاً  تا  نما ما عكس  جای  به دیگری داوطلب عكس  اـش ال  ـش   ارـس

تباه عكس  ارـسال  ـصورت  در  که اـست بدیهی.  نگردد  راتمقر  مطابق و ـشده  محـسوب تخلف داوطلب،  طرف از  اـش

  شد.  خواهد رفتار  وی با

  ملی کارت .۲

ــویر  باید داوطلب :۱ تذکر  ــورت به را خود ملی کارت تص ــوح با و JPG فرمت با فایل ص   در باال کیفیت و وض

  زائد   هایحاشــیه و باشــد  کیلوبایت  ۲۰۰  حداکثر   و  کیلوبایت ۳۰ اقلدح  فایل  این  محج   نماید.  بارگذاری  ســامانه

  باشد. رنگی  ترجیحاً   و حذف

  

 وجه  پرداخت ج)

  «پرداخت  گزینه روی  بر   ســامانه،  اول   صــفحه  در «آزمون» منوی  به  مراجعه با  باید  شــرایط،  واجد متقاضــیان

ه» ک  هزیـن ال   ۸۱۰٫۰۰۰  مبلغ  و  کرده  کلـی ه  رـی ت  هزیـن امثـب ه  را  آزمون  در  ـن ه  ـب ــاـف ال   ۵٫۰۰۰  اضـ ات  رـی دـم امکی  ـخ   پـی

  باشد.می  نیاز مورد  CVV2  کد و  رنتیـاینت زـرم  راهـهم  به  انکیـب ارتـک  داشتن  امر،  این جهت  نمایند. پرداخت



 

 

 

٥ 

 جهت   ،موفق  اقدام صــورت در که اســت داوطلب هر  مخصــوص و فرد به منحصــر  کد ،»پرداخت  توکن«

اص داوطلب  به  نامثبت  هزینه پرداخت روری  لذا  د.یابمی  اختـص ت  ـض  را پرداخت»  «توکن کد  این  ،داوطلبین  اـس

ــماره  به  (که  خود  نزد رهگیری»  «کد  دریافت و  نامثبت  مراحل  پایان تا گردد)میپیامک  زنی داوطلب  همراهتلفنش

 در  پرداخت، فرآیند  ابتدای  در شـده  ثبت  همراه تلفن هشـمار  و  ملی  شـماره  با  کد،  این  همچنین  د.ننمای  نگهداری

  بود.  خواهد  بازیابی قابل  نهساما

  آن به  مربوط  فرآیند  انجام و نامثبت انامک  هزینه، پرداخت  از  پس  بالفاصـله داوطلب  که  صـورتی در :۱  تذکر 

  برای   نماید. نامثبت به  اقدام دیگری  زمان در تواندمی  پرداخت، رهگیری  کد  داـشتن دـست  در با  باـشد،  نداـشته  را

تمی  امر،  این امانه)،  اول   صـفحه (در  ونآزم منوی از  بایـس  وارد  از  پس  و  انتخاب را آزمون»  در نام«ثبت  گزینه  ـس

  نماید. نامثبت  به اقدام  خواستی،رد اطالعات  کردن

ــورتی  در  :۲  ـتذکر  ه  داوطـلب  ـکه  صـ ل  هر   ـب اـیان  از  پس  دلـی ه،  پرداـخت  مراـحل  آمیزموفقـیت  ـپ ه  هزیـن   توکن  ـب

  گزینه   ـسامانه)،  اول   ـصفحه (در آزمون منوی  از  پرداخت،  کنو ت  بازیابی  برای  ،باـشد  هنداـشت  دـسترـسی  خود پرداخت

ابی ازـی ــتی،  اطالـعات  کردن  وارد  از  پس  و  بانتـخا  را  رهگیری/توکن»  ـکد  «ـب اره  درخواسـ   برای   پرداـخت  توکن  دوـب

   شود.می پیامک  ایشان

  گردد.نمی  مسترد وجه  هیچ  به پرداختی،  وجوه و شد  نخواهد  داده اثر  ترتیب  ناقص هاینامثبت به :۳  تذکر 

  
  نام ثبت فرآیند شروع د)

 اطالعات   راحتی به مرحله، هر   در بتواند  داوطلب  تا  دپذیر می انجام مرحله  هفت  در سامانه،  در  نامثبت  فرآیند

  نماید.  سامانه  وارد را  خود

  مدارک بارگذاری :۱ مرحله

  گردد.می  بارگذاری ب» «بند  در شده مشخص مدارک  بخش،  این در

  فردی تعااطال :۲ مرحله

  گردد.می ثبت  سامانه  در بخش  این  در داوطلب فردی  مشخصات

  تحصیلی اطالعات :۳ مرحله

  گردد.می  سامانه  وارد بخش  این  در داوطلب تحصیلی اطالعات

  سابقه کار :۴ مرحله

د است) وارد میسابقه کار(صرفًا مواردی که در   مرحله،  این در   شودهمین آگهی مورد تا

  درخواست مورد شغل :۵ مرحله

امانه  مرحله،  این در ده  ثبت اطالعات  به  توجه با  ـس غل قبلی، مراحل در داوطلب ـش   به  را  انتخاب قابل یهاـش

ــغل  عنوان  به را  مورد یک تنها  آنها  بین از تواندمی داوطلب  و داده  نـمایش داوطـلب ــت  مورد  شـ   خود،  درخواسـ

  نماید.  انتخاب

غل،  بر  عالوه  :تذکر  ا  مورد محل ـش تمی  زین تقاـض ده  انتخاب  بایـس   حق فقط  موارد،  این  همه  در داوطلب و ـش

  .داشت  خواهد  را مورد  یک  انتخاب

  تکمیلی اطالعات :۶ مرحله

 داوطلب   همچنین باشــد.می  ســکونت محل آدرس و داوطلب  با تماس اطالعات شــامل تکمیلی اطالعات

  برای   را آزمون  حوزه  تریننزدیک  ـسامانه  ن،کاام ـصورت در تا  اعالم  ـسامانه به  را  خود آزمون محل  اـستان تواندمی

  گردد)می  ذکر   جلسه  به ورود تکار  روی بر   آزمون، دقیق (محل  بگیرد  درنظر   ایشان

  رهگیری کد :۷ مرحله

رفاً   گرددمی تاکید ورتی در  ـص دمی  پایان  به  فرد  نامثبت  ـص ده  مرحله  این وارد داوطلب  که رـس امانه  از  و ـش   ـس

  د.نمای دریافت رهگیری» «کد
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  اطالعات  ویرایش ه)
  پروفایل به  مراجعه  با توانندمی انداوطلب باـشد،می  باز داوطلبان اطالعات  ویرایش جهت  ـسامانه  که  زمانی در

    نمایند. خود شده ثبت اطالعات  ویرایش  به اقدام اطالعات»  «ویرایش بخش  روی بر   کلیک و  خود  کاربری

  حتماً   شود،   سامانه   وارد   یش ویرا   جهت   داوطلب   که   صورتی   در   :  مهم   بسیار   نکته 
  گیری ه ر   کد   و   نموده  طی   کامل   صورت   به  را   مرحله   ۷  تمامی   دوباره   بایست می 

رات   صورت،   این   غیر   در   نماید،   مشاهده   را   خود    اعمال   ایشان   نظر   مورد   تغ

  . بود   خواهد   معتبر   داوطلب   برای   ویرایش   از   قبل   اطالعات   همان   و   گردید   نخواهد 

  

 آزمون در شرکت کارت دریافت نحوه و آزمون برگزاری زمان و)

ــرکت کارت ــایت روی  بر   پرینت و  مشــاهده  برای ۱۳۹۹ ماهمهر  ۲۹  تاریخ از  ،آزمون  در  ش   جهاد آزمون  مرکز  س

اهی ـــگ ه  دانشـ د  قرار  .hrtc.irwww  آدرس  ـب ت.  خواـه ان  ۲  هجمـع  روز  در  آزمون  گرـف اهآـب ه مراکز    در  ۹۳۹۱  ـم کلـی

ــآم به  توجه  با وها  اـستان ـــش ارــ   مالک .ـشد  خواهد  برگزارها  برخی از ـشهرـستان  در مورد حـسب  گان،کنندرکتــ

ن ــتان  به آزمون  برگزاری  حوزه  تریننزدیک  داوطلبان،  امتحانی  حوزه تع ــهرس ــده  اعالم  «ش  فرم  در  داوطلب ش

 بر   آزمون  برگزاری محل و شروع ساعت  نمود. خواهند درج  نامثبت فرم  در که باشدمی آزمون» روز جهت  نامثبت

  اسـت  ذکر  به  الزم رســید.  خواهد  داوطلبان آگاهی  به  کارت  پرینت  هنگام  به و درج آزمون  در شــرکت  کارت روی

دور  رکت   کارت  ـص د   منزله به  ،آزمون   در  ـش الی   اطالعات   تأ وی  از  ارـس ل   و  نبوده   داوطلبان  ـس   داوطلبان   مدارک   اـص

  گرفت. خواهد قرار بررسی مورد ،آزمون اجرای از پس

  

  انتخاب خود سکونت  محل استان از غیر  استانی  را خود  آزمون  برگزاری  حوزه  توانندمی یامگر   داوطلبان :تذکر 

  که  کنند  انتخاب آزمون  برگزاری محل  عنوان  به را  قم  اـستان توانندمی  کاـشان،  ـشهر   ـساکنین مثال   عنوان  به  ،نمایند

  باشد.می  کمتر   هست)  خودشان  استان  مرکز  (که  اصفهان  شهر   به نسبت  آن  فاصله
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 نتیجه  اعالم نحوه و  مراحل : چهارم بخش

ن حلامر  ــاب  تع ــایر مرا  افراد معرفی و علمی حدنص ــرح  بهکارگیری  حل جذب و بهجهت س ــورت  زیر   ش   ص

   : پذیردمی

  

ن داوطلبان دارای  الف)  علمی  حدنصاب تع

رکت جهت داوطلبان معرفی احبه  در ـش ایر  و مـص ب  به منوط ،جذب مراحل  ـس اب  حد کـس   آزمون در الزم نـص

 باشد:می  زیر   قواعد مطابق  مکتسبه،  نمرات ترتیب  اساس  بر   شدهپذیرفته داوطلبان  انتخاب و  بوده کتبی

  آن در مکتـسبه  نمره  باالترین اـساس  بر   امتحان  نـصاب حد و محاـسبه  داوطلبان  نمرات  ،آزمون  یزار برگ  از پس

از   ۲۵داقل نمره  از حه  ک(مـشروط به این  .گیردمی  قرار  داوطلبان  انتخاب مراحل  ـسایر   مبنای و  محاـسبه محل  ـشغل

  کمتر نباشد)نمره   ۱۰۰

ن از پس  پذیرفت: خواهد انجام زیر مراحل آزمون در حدنصاب تع

 طریق   از کتبی آزمون  کارنامه  صرفاً  و  حذفجذب،  لراحـــم  ر ـــسای  ادامه  از نصاب،  دـــح فاقد  داوطلبان )۱

  .بود  خواهد  مشاهده قابل هاآن  برای اطالع جهت  شخصی پروفایل

  اـساس  بر  و  نـصاب حد  بـسک  ـصورت در ،جذب  مراحل  ـسایر   برای ظرفیت  برابر   ۲  ـسقفبا   داوطلبان معرفی  )۲

  شد.  خواهد  انجام  ،بیشترین نمره ترتیب به  آنان  کل  نمره

  کندنمی  ایجادجذب و به کارگیری  جهت   یحق  گونههیچ  ،آزمون  در الزم علمی  نمره نصـاب حد  کسـب  :  تذکر 

 را الزم  نمره حدنصـــاب  که داوطلبانی  میانکارگیری، صـــرفًا از برای ســـایر مراحل جذب و به داوطلبان معرفی و

  پذیرد.می  صورت  ،اندنموده  کسب

  
 علمی  حدنصاب  دارندگان بین از مدارک بررسی جهت ظرفیت برابر ۲ لیست معرفی ب)

ــی  جـهت  ظرفـیت  برابر   ۲  داوطلـبان  انتـخاب ــاب  ـحد  ـکه  داوطلـبانی  بین  از  ـمدارک  بررسـ ــب  را  الزم  نصـ   کسـ

اس  بر   اند،نموده غل  ر ه  در پذیرش  ظرفیت  برابر   ۲  تعداد  به  آنان کل  نمره  اـس ورت   نمرات ترتیب به و محل ـش   ـص

  پذیرد.می

  
  ی علم  آزمون حدنصاب  دارندگان نیب از مصاحبه امانج  جهت  تیظرف  برابر ۲ ستیل اعالم )ج

ــغل  هر  در  ظرفیت  برابر  ۲  داوطلبان  انتخاب ــورت (در محل  ش ــرایط)  واجد داوطلب وجود  ص   انجام  جهت  ش

د  مورد و بررسـی  آنان مدارک  که قبل  مرحله حدنصـاب  دارندگان  بین از  صـرفاً  مصـاحبه  بر   اسـت،  گرفته  قرار  تأ

  پذیرد.می  صورت لح م شغل  هر  در  ،آنان  کل  نمره  اساس

  

 ظرفیت)   برابر یک (انتخاب  گزینش به معرفی د)

احبه،  برگزاری از پس اس  بر  گزینش  بهداوطلبان  معرفی  مـص ت   وزن  با  آنان  نهایی کل  نمره  مجموع  اـس ـص  ـش

 پذیرش  ظرفیت برابر  یک  تعداد  به  و  مصاحبه  برای درصد) ۴۰( درصدچهل    و  کتبی مونزآ  برای درصد) ۶۰( درصد

   .بود  خواهد  اصلی)  ر نفبه عنوان  (
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  مهم تذکرات : پنجم بخش

موقت ـشرکتی و بدون تعهد   قرارداد ـصورت  به  مربوطه، مقررات و  قوانین  رعایت  با  افرادکارگیری  جذب و به .۱

 باشد.میرابطه استخدامی  

  تحصیلی) رشته و  (مقطع تحصیلی  مدرک که  نمایند  نامثبت آزمون در  توانندمی صورتی  در  صرفاً  داوطلبان .۲

 و  بوده آگهی در ـشده  قید مـشاغل  احراز  ـشرایط در  مندرج )رـشته  و  مقطع(  تحـصیلی  مدرک  عناوین  با مطابق  آنان

   باشد.  گردیده درج  عیناً  موقت گواهینامه متن در )ه رشت و مقطع(  نامیثبت تحصیلی مدرک  عنوان  همچنین

ن تحصیلی مدارک  گاندارند  .۳  و   آگهی در  مذکور مشاغل  احراز  شرایط در  شدهاعالم تحصیلی  مقاطع  از تر پا

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

 مقطع   مدرک  بایســتمی آزمون  در شــرکت  برای  ،شــدهاعالم  تحصــیلی  مقاطع از  باالتر  مدارک  دارای  افراد .۴

 بر   شـدگانپذیرفته با معین  کار  انجام  قرارداد  انعقاد اسـت بدیهی باشـند.  داشـته را  آگهی در  شـده  ر ذک  تحصـیلی

 باشد.می آگهی در مندرج تحصیلی مقاطع  اساس

  که  کاری  انجام  برای  توانایی و  یـــروان و  انیـــجسم المتـــس بایستمیکارگیری  جذب و به داوطلبان .۵

  باشند.  داشته را شوندمیکارگیری  به

  صورت   به  مدارک  ارائه  یا و  آگهی  مفاد  در شدهاعالم  شرایط و  ضوابط دقیق  رعایت  عدم از  ناشی مـسئولیت .۶

ی زمان در  ناقص احبه مدارک،  بررـس  ،جذب از  مرحله  هر   در  نچهچنا و  بود  خواهد داوطلب عهده  بر   گزینش و مـص

 بروز  ـصورت در  ای و باـشد  آگهی در  مندرج  ـشرایط  فاقد ای  واظهار نموده   واقع  خالف اطالعات داوطلب ـشود  محرز

ــتباه  هرگونه ــده یبعد  مرحله به داوطلب ورود  به  منجر   كه آزمون  ندیفرآ در  اش ــد  ش  بعدی مراحل  انجام  از  ،باش

 .شودمی  بالاثر  و لغو  مزبور  قرارداد  ،معین کار  انجام  قرارداد  انعقاد تصور  در و  گردیده  محروم

  عنوان عودت داده نخواهد شد.نام، تحت هیچ ثبت. وجه واریزی بابت ۷
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  بخش ششم : شرایط احراز مشاغل 

  شرایط احراز  عنوان شغل 

  بهیار
  بهیاری:   دیپلم 

  پرستاری   - های پزشکیفوریت - مامائی:   دیپلم فوق 

  پرستار(بهدار)ک کم

  بهیاری: دیپلم  

  کار و دانش  -ای نی حرفهف -علوم انسانی   -علوم تجربی  -ریاضی فیزیک : دیپلم  

گواهینامه کمک پرستاری یک ساله (مورد تائید  داشتن  های غیر بهیاری،  برای دیپلمه 

  باشد. الزامی می   ) وزارت بهداشت   معاونت پرستاری 

  متصدی خدمات اداری 

  (ماشین نویس، بایگان و...)
  علوم انسانی   -علوم تجربی  -ریاضی فیزیک  :   دیپلم 

  علوم انسانی   -علوم تجربی  -ریاضی فیزیک  :   دیپلم   خش)منشی (پزشکی / ب 

  (دارویار)متصدی خدمات داروئی 

  علوم انسانی   -علوم تجربی  -ریاضی فیزیک  :   دیپلم 

  خدمات سالمت دارویاری  : فوق دیپلم

  ، ی ئو پایان دوره آموزشی مرتبط با خدمات دار  نامه ملزم به ارائه گواهی   دگانش پذیرفته 

  باشند. می حداکثر تا سه ماه پس از اعالم نتایج نهایی  

  علوم انسانی   -علوم تجربی  -ریاضی فیزیک  :   دیپلم   انباردار 

  کار و دانش  -ای نی حرفهف -علوم انسانی   -علوم تجربی  -ریاضی فیزیک  :   دیپلم   متصدی خدمات عمومی (نگهبان)

  متصدی خدمات عمومی 

  (راننده آمبوالنس)

  کار و دانش  -ای نی حرفهف -علوم انسانی   -علوم تجربی  -ریاضی فیزیک  :   دیپلم 

حداکثر تا سه ماه پس از  ملزم به ارائه گواهی رانندگی با آمبوالنس،   دگانش پذیرفته 

  باشند. می اعالم نتایج نهایی  
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  هامحل شغل  فهرست بخش هفتم : 

  هردو   زن  مرد  بخش   محل  شغل ردیف

  ۲۲          درمان   اردبیل   - اردبیل    کمک پرستار(بهدار)   ۱

          ۱  ای بیمه  اردبیل   - اردبیل    .) شین نویس، بایگان و.. متصدی خدمات اداری(ما   ۲

  ۴          درمان   اردبیل   - اردبیل    منشی (پزشکی / بخش)   ۳

  ۶          درمان   آباد پارس   - اردبیل    کمک پرستار(بهدار)   ۴

  ۳          درمان   آباد پارس   - اردبیل    منشی (پزشکی / بخش)   ۵

  ۱          ان درم   خلخال   - اردبیل    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۶

  ۱          درمان   خلخال   - اردبیل    منشی (پزشکی / بخش)   ۷

  ۱          درمان   گرمی   - اردبیل    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۸

  ۱          درمان   مشگین شهر   - اردبیل    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۹

  ۱          ای بیمه  نمین   - اردبیل    متصدی خدمات اداری(ماشین نویس، بایگان و...)   ۱۰

  ۱          درمان   اردستان   - اصفهان    منشی (پزشکی / بخش)   ۱۱

  ۹          درمان   اصفهان   - اصفهان    بهیار   ۱۲

  ۳۸          درمان   اصفهان   - اصفهان    کمک پرستار(بهدار)   ۱۳

          ۴  درمان   اصفهان   - اصفهان    متصدی خدمات عمومی (نگهبان)   ۱۴

          ۱  درمان   گل آران و بید   - اصفهان    متصدی خدمات عمومی(راننده آمبوالنس)   ۱۵

      ۱  ۱  درمان   آران و بیدگل   - اصفهان    منشی (پزشکی / بخش)   ۱۶

  ۲          درمان   خمینی شهر   - اصفهان    بهیار   ۱۷

      ۱      درمان   خوانسار   - اصفهان    بهیار   ۱۸

  ۱          درمان   خوانسار   - اصفهان    منشی (پزشکی / بخش)   ۱۹

          ۱  ی ا بیمه  سمیرم   - اصفهان    متصدی خدمات عمومی (نگهبان)   ۲۰

  ۱          ای بیمه  شاهین شهر   - اصفهان    متصدی خدمات اداری(ماشین نویس، بایگان و...)   ۲۱

  ۲          درمان   شهرضا   - اصفهان    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۲۲

  ۱          درمان   شهرضا   - اصفهان    منشی (پزشکی / بخش)   ۲۳

          ۱  درمان   فریدن   - اصفهان    بهیار   ۲۴

          ۱  درمان   فریدن   - اصفهان    ی (دارویار) متصدی خدمات داروئ   ۲۵

  ۱          ای بیمه  فالورجان   - اصفهان    خدمات اداری(ماشین نویس، بایگان و...) متصدی    ۲۶

      ۲      درمان   کاشان   - اصفهان    کمک پرستار(بهدار)   ۲۷

      ۱      درمان   کاشان   - اصفهان    متصدی خدمات اداری(ماشین نویس، بایگان و...)   ۲۸

      ۱  ۲  درمان   کاشان   - اصفهان    رویار) داروئی (دا   متصدی خدمات   ۲۹

          ۱  درمان   کاشان   - اصفهان    متصدی خدمات عمومی (نگهبان)   ۳۰

          ۱  درمان   کاشان   - اصفهان    متصدی خدمات عمومی(راننده آمبوالنس)   ۳۱

          ۱  درمان   کاشان   - اصفهان    منشی (پزشکی / بخش)   ۳۲

  ۲          درمان   گلپایگان   - ان  اصفه   متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۳۳

  ۱          ای بیمه  مبارکه  - اصفهان    خدمات اداری(ماشین نویس، بایگان و...) متصدی    ۳۴

      ۱  ۱  درمان   مبارکه  - اصفهان    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۳۵

          ۱  ای بیمه  مبارکه  - اصفهان    متصدی خدمات عمومی (نگهبان)   ۳۶

          ۱  درمان   میمه  - اصفهان    ) متصدی خدمات داروئی (دارویار   ۳۷

ن   - اصفهان    متصدی خدمات اداری(ماشین نویس، بایگان و...)   ۳۸   ۱          ای بیمه  نا
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  ۵          درمان   نجف آباد   - اصفهان    بهیار   ۳۹

  ۴          درمان   نجف آباد   - اصفهان    کمک پرستار(بهدار)   ۴۰

          ۱  درمان   نجف آباد   - اصفهان    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۴۱

          ۱  درمان   نجف آباد   - اصفهان    خدمات عمومی (نگهبان) متصدی    ۴۲

  ۱          درمان   اشتهارد   - البرز    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۴۳

  ۱          درمان   اشتهارد   - البرز    منشی (پزشکی / بخش)   ۴۴

          ۲  درمان   فردیس   - البرز    بهیار   ۴۵

  ۲          درمان   یس فرد   - البرز    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۴۶

  ۱          درمان   فردیس   - البرز    منشی (پزشکی / بخش)   ۴۷

  ۱۳          درمان   کرج   - البرز    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۴۸

          ۱  درمان   کرج   - البرز    متصدی خدمات عمومی (نگهبان)   ۴۹

          ۴  درمان   کرج   - البرز    متصدی خدمات عمومی(راننده آمبوالنس)   ۵۰

  ۳          درمان   کرج   - البرز    بخش)   / منشی (پزشکی    ۵۱

          ۱  درمان   نظر آباد   - البرز    بهیار   ۵۲

          ۱  درمان   نظر آباد   - البرز    متصدی خدمات عمومی(راننده آمبوالنس)   ۵۳

  ۱          درمان   نظر آباد   - البرز    منشی (پزشکی / بخش)   ۵۴

  ۱          درمان   هشتگرد   - البرز    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۵۵

          ۳  درمان   هشتگرد   - البرز    ی خدمات عمومی (نگهبان) صد مت   ۵۶

  ۱          درمان   هشتگرد   - البرز    منشی (پزشکی / بخش)   ۵۷

      ۲  ۱  درمان   ایالم   - ایالم    بهیار   ۵۸

          ۱  درمان   ایالم   - ایالم    کمک پرستار(بهدار)   ۵۹

          ۳  درمان   ایالم   - ایالم    متصدی خدمات اداری(ماشین نویس، بایگان و...)   ۶۰

          ۱  درمان   ایالم   - ایالم    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۶۱

          ۲  درمان   ایالم   - ایالم    متصدی خدمات عمومی(راننده آمبوالنس)   ۶۲

      ۱  ۱  درمان   ایالم   - ایالم    منشی (پزشکی / بخش)   ۶۳

          ۱  درمان   دهلران   - ایالم    بهیار   ۶۴

          ۱  درمان   ان دهلر   - ایالم    متصدی خدمات عمومی (نگهبان)   ۶۵

  ۱          درمان   اهر   - آذربایجان شرقی    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۶۶

      ۱      درمان   آذرشهر   - آذربایجان شرقی    منشی (پزشکی / بخش)   ۶۷

  ۱۳          درمان   تبریز   - آذربایجان شرقی    بهیار   ۶۸

      ۳  ۲  درمان   تبریز   - آذربایجان شرقی    کمک پرستار(بهدار)   ۶۹

      ۱  ۱  درمان   تبریز   - آذربایجان شرقی    (دارویار)   ات داروئی متصدی خدم   ۷۰

          ۱  درمان   تبریز   - آذربایجان شرقی    متصدی خدمات عمومی (نگهبان)   ۷۱

          ۳  درمان   تبریز   - آذربایجان شرقی    خدمات عمومی(راننده آمبوالنس) متصدی    ۷۲

  ۴          درمان   تبریز   - آذربایجان شرقی    منشی (پزشکی / بخش)   ۷۳

          ۱  درمان   سراب   - آذربایجان شرقی    متصدی خدمات عمومی(راننده آمبوالنس)   ۷۴

  ۱          درمان   شبستر   - آذربایجان شرقی    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۷۵

          ۱  درمان   مراغه  - آذربایجان شرقی    متصدی خدمات عمومی (نگهبان)   ۷۶

  ۱          درمان   مراغه  - آذربایجان شرقی    منشی (پزشکی / بخش)   ۷۷

          ۱  درمان   مرند   - آذربایجان شرقی    متصدی خدمات عمومی(راننده آمبوالنس)   ۷۸
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          ۱  درمان   میانه  - آذربایجان شرقی    متصدی خدمات عمومی(راننده آمبوالنس)   ۷۹

      ۸  ۷  درمان   ارومیه  - آذربایجان غربی    کمک پرستار(بهدار)   ۸۰

  ۱          ای بیمه  ارومیه  - آذربایجان غربی    ) متصدی خدمات اداری(ماشین نویس، بایگان و...   ۸۱

          ۳  درمان   ارومیه  - آذربایجان غربی    خدمات اداری(ماشین نویس، بایگان و...) متصدی    ۸۲

          ۳  درمان   ارومیه  - آذربایجان غربی    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۸۳

          ۱  مان ر د   ارومیه  - آذربایجان غربی    متصدی خدمات عمومی(راننده آمبوالنس)   ۸۴

  ۱          درمان   ارومیه  - آذربایجان غربی    منشی (پزشکی / بخش)   ۸۵

          ۱  درمان   بوکان   - آذربایجان غربی    بهیار   ۸۶

          ۱  درمان   بوکان   - آذربایجان غربی    منشی (پزشکی / بخش)   ۸۷

  ۱          درمان   خوی   - آذربایجان غربی    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۸۸

          ۱  درمان   خوی   - آذربایجان غربی    بخش)   منشی (پزشکی /   ۸۹

          ۱  درمان   سلماس   - آذربایجان غربی    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۹۰

          ۱  درمان   سلماس   - آذربایجان غربی    منشی (پزشکی / بخش)   ۹۱

          ۱  درمان   ماکو   - آذربایجان غربی    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۹۲

          ۱  درمان   ماکو   - ربایجان غربی  ذ آ   منشی (پزشکی / بخش)   ۹۳

      ۱      درمان   مهاباد   - آذربایجان غربی    کمک پرستار(بهدار)   ۹۴

          ۱  درمان   مهاباد   - آذربایجان غربی    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۹۵

          ۱  درمان   میاندوآب   - آذربایجان غربی    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۹۶

      ۱  ۱  درمان   میاندوآب   - ایجان غربی  رب آذ   منشی (پزشکی / بخش)   ۹۷

          ۱  درمان   نقده   - آذربایجان غربی    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۹۸

          ۲  درمان   برازجان   - بوشهر    بهیار   ۹۹

          ۲  درمان   برازجان   - بوشهر    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۱۰۰

          ۲  درمان   بوشهر   - بوشهر    بهیار   ۱۰۱

      ۱۲  ۱۲  درمان   بوشهر   - بوشهر    بهدار) کمک پرستار(   ۱۰۲

  ۱          درمان   بوشهر   - بوشهر    منشی (پزشکی / بخش)   ۱۰۳

          ۱  درمان   دیلم   - بوشهر    بهیار   ۱۰۴

          ۱  درمان   دیلم   - بوشهر    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۱۰۵

          ۱  درمان   دیلم   - بوشهر    (پزشکی / بخش) منشی    ۱۰۶

  ۴          مان ر د   عسلویه  - بوشهر    بهیار   ۱۰۷

          ۲  درمان   عسلویه  - بوشهر    کمک پرستار(بهدار)   ۱۰۸

          ۱  درمان   عسلویه  - بوشهر    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۱۰۹

  ۱          درمان   عسلویه  - بوشهر    منشی (پزشکی / بخش)   ۱۱۰

          ۱  درمان   کنگان   - بوشهر    بهیار   ۱۱۱

          ۲  درمان   ن کنگا   - بوشهر    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۱۱۲

          ۱  درمان   کنگان   - بوشهر    منشی (پزشکی / بخش)   ۱۱۳

      ۲  ۱  درمان   گناوه   - بوشهر    بهیار   ۱۱۴

          ۲  درمان   گناوه   - بوشهر    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۱۱۵

  ۱          درمان   گناوه   - بوشهر    (پزشکی / بخش) منشی    ۱۱۶

          ۱  درمان   اسالمشهر   - تهران    کمک پرستار(بهدار)   ۱۱۷

  ۲          درمان   اسالمشهر   - تهران    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۱۱۸
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          ۳  درمان   اسالمشهر   - تهران    متصدی خدمات عمومی (نگهبان)   ۱۱۹

          ۲  درمان   اسالمشهر   - تهران    خدمات عمومی(راننده آمبوالنس) متصدی    ۱۲۰

  ۳          درمان   اسالمشهر   - تهران    منشی (پزشکی / بخش)   ۱۲۱

      ۱۵  ۱۵  درمان   تهران   - تهران    کمک پرستار(بهدار)   ۱۲۲

      ۴  ۹  درمان   تهران   - تهران    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۱۲۳

          ۲۸  درمان   تهران   - تهران    خدمات عمومی (نگهبان) متصدی    ۱۲۴

  ۲۱          درمان   تهران   - تهران    منشی (پزشکی / بخش)   ۱۲۵

      ۱  ۱  درمان   رباط کریم   - تهران    بهیار   ۱۲۶

          ۱  ای بیمه  رباط کریم   - تهران    متصدی خدمات اداری(ماشین نویس، بایگان و...)   ۱۲۷

      ۲  ۲  درمان   رباط کریم   - تهران    خدمات داروئی (دارویار) متصدی    ۱۲۸

          ۲  درمان   رباط کریم   - تهران    متصدی خدمات عمومی (نگهبان)   ۱۲۹

          ۱  درمان   رباط کریم   - تهران    متصدی خدمات عمومی(راننده آمبوالنس)   ۱۳۰

  ۵          درمان   رباط کریم   - تهران    منشی (پزشکی / بخش)   ۱۳۱

          ۲  درمان   شهرقدس   - تهران    پرستار(بهدار) کمک    ۱۳۲

      ۱  ۱  درمان   شهرقدس   - تهران    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۱۳۳

  ۲          درمان   شهرقدس   - تهران    منشی (پزشکی / بخش)   ۱۳۴

          ۱  درمان   شهریار   - تهران    بهیار   ۱۳۵

      ۲  ۳  درمان   شهریار   - تهران    کمک پرستار(بهدار)   ۱۳۶

          ۱  ای بیمه  شهریار   - تهران    متصدی خدمات اداری(ماشین نویس، بایگان و...)   ۱۳۷

          ۱  درمان   شهریار   - تهران    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۱۳۸

          ۴  درمان   شهریار   - تهران    متصدی خدمات عمومی(راننده آمبوالنس)   ۱۳۹

  ۱          درمان   شهریار   - تهران    منشی (پزشکی / بخش)   ۱۴۰

          ۱  ای بیمه  فشم   - تهران    متصدی خدمات اداری(ماشین نویس، بایگان و...)   ۱۴۱

          ۱  درمان   فیروزکوه   - تهران    بهیار   ۱۴۲

  ۱          درمان   فیروزکوه   - تهران    منشی (پزشکی / بخش)   ۱۴۳

      ۲  ۳  درمان   ورامین   - تهران    دار) کمک پرستار(به   ۱۴۴

      ۱  ۲  درمان   ورامین   - تهران    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۱۴۵

          ۳  درمان   ورامین   - تهران    متصدی خدمات عمومی (نگهبان)   ۱۴۶

          ۳  درمان   ورامین   - تهران    منشی (پزشکی / بخش)   ۱۴۷

  ۱          ای بیمه  اردل   - حال وبختیاری  چهارم   متصدی خدمات اداری(ماشین نویس، بایگان و...)   ۱۴۸

      ۵  ۴  درمان   شهرکرد   - چهارمحال وبختیاری    بهیار   ۱۴۹

      ۵  ۹  درمان   شهرکرد   - چهارمحال وبختیاری    کمک پرستار(بهدار)   ۱۵۰

          ۱  درمان   شهرکرد   - چهارمحال وبختیاری    متصدی خدمات اداری(ماشین نویس، بایگان و...)   ۱۵۱

          ۱  درمان   شهرکرد   - وبختیاری  چهارمحال    (دارویار)   متصدی خدمات داروئی   ۱۵۲

          ۲  درمان   شهرکرد   - چهارمحال وبختیاری    منشی (پزشکی / بخش)   ۱۵۳

  ۱          ای بیمه  فرخ شهر   - چهارمحال وبختیاری    متصدی خدمات اداری(ماشین نویس، بایگان و...)   ۱۵۴

      ۱  ۱  درمان   بیرجند   - خراسان جنوبی    کمک پرستار(بهدار)   ۱۵۵

          ۱  درمان   بیرجند   - خراسان جنوبی    خدمات عمومی (نگهبان) متصدی    ۱۵۶

      ۱      درمان   بیرجند   - خراسان جنوبی    منشی (پزشکی / بخش)   ۱۵۷

      ۱  ۱  درمان   طبس   - خراسان جنوبی    بهیار   ۱۵۸



 

 

 

١٤ 

  هردو   زن  مرد  بخش   محل  شغل ردیف

          ۱  درمان   طبس   - خراسان جنوبی    منشی (پزشکی / بخش)   ۱۵۹

      ۱      درمان   فردوس   - جنوبی  خراسان    منشی (پزشکی / بخش)   ۱۶۰

          ۱  درمان   قائن   - خراسان جنوبی    منشی (پزشکی / بخش)   ۱۶۱

          ۱  درمان   تایباد   - خراسان رضوی    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۱۶۲

  ۱          درمان   تایباد   - خراسان رضوی    منشی (پزشکی / بخش)   ۱۶۳

          ۱  درمان   بت جام تر   - خراسان رضوی    خدمات داروئی (دارویار) متصدی    ۱۶۴

      ۲  ۲  درمان   تربت حیدریه  - خراسان رضوی    کمک پرستار(بهدار)   ۱۶۵

          ۱  درمان   تربت حیدریه  - خراسان رضوی    متصدی خدمات اداری(ماشین نویس، بایگان و...)   ۱۶۶

          ۱  درمان   تربت حیدریه  - خراسان رضوی    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۱۶۷

  ۲          درمان   تربت حیدریه  - خراسان رضوی    بخش)   منشی (پزشکی /   ۱۶۸

  ۱          درمان   چناران   - خراسان رضوی    منشی (پزشکی / بخش)   ۱۶۹

  ۱          درمان   خواف   - خراسان رضوی    خدمات اداری(ماشین نویس، بایگان و...) متصدی    ۱۷۰

          ۱  درمان   خواف   - خراسان رضوی    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۱۷۱

          ۱  درمان   خواف   - خراسان رضوی    خدمات عمومی (نگهبان) متصدی    ۱۷۲

          ۱  درمان   خواف   - خراسان رضوی    متصدی خدمات عمومی(راننده آمبوالنس)   ۱۷۳

  ۱          درمان   خواف   - خراسان رضوی    منشی (پزشکی / بخش)   ۱۷۴

          ۱  درمان   درگز   - خراسان رضوی    بهیار   ۱۷۵

  ۱          درمان   درگز   - خراسان رضوی    ایگان و...) متصدی خدمات اداری(ماشین نویس، ب   ۱۷۶

          ۱  درمان   درگز   - خراسان رضوی    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۱۷۷

          ۱  درمان   درگز   - خراسان رضوی    متصدی خدمات عمومی (نگهبان)   ۱۷۸

          ۱  درمان   درگز   - خراسان رضوی    متصدی خدمات عمومی(راننده آمبوالنس)   ۱۷۹

      ۱      درمان   درگز   - خراسان رضوی    کی / بخش) منشی (پزش   ۱۸۰

          ۱  درمان   سبزوار   - خراسان رضوی    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۱۸۱

  ۱          درمان   سبزوار   - خراسان رضوی    منشی (پزشکی / بخش)   ۱۸۲

  ۱          درمان   سرخس   - خراسان رضوی    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۱۸۳

      ۱  ۱  درمان   ریمان ف   - خراسان رضوی    بهیار   ۱۸۴

          ۱  درمان   فریمان   - خراسان رضوی    متصدی خدمات اداری(ماشین نویس، بایگان و...)   ۱۸۵

          ۱  درمان   فریمان   - خراسان رضوی    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۱۸۶

      ۱      درمان   قوچان   - خراسان رضوی    بهیار   ۱۸۷

          ۱  درمان   کاشمر   - خراسان رضوی    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۱۸۸

  ۲          درمان   گناباد   - خراسان رضوی    متصدی خدمات اداری(ماشین نویس، بایگان و...)   ۱۸۹

  ۲          درمان   گناباد   - خراسان رضوی    منشی (پزشکی / بخش)   ۱۹۰

      ۶  ۷  درمان   مشهد   - خراسان رضوی    کمک پرستار(بهدار)   ۱۹۱

      ۲      درمان   مشهد   - خراسان رضوی    .) خدمات اداری(ماشین نویس، بایگان و.. متصدی    ۱۹۲

          ۸  درمان   مشهد   - خراسان رضوی    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۱۹۳

          ۳  درمان   مشهد   - خراسان رضوی    متصدی خدمات عمومی (نگهبان)   ۱۹۴

  ۶          درمان   مشهد   - خراسان رضوی    منشی (پزشکی / بخش)   ۱۹۵

  ۱          درمان   نیشابور   - خراسان رضوی    ان و...) متصدی خدمات اداری(ماشین نویس، بایگ   ۱۹۶

  ۲          درمان   نیشابور   - خراسان رضوی    منشی (پزشکی / بخش)   ۱۹۷

      ۲  ۲  درمان   بجنورد   - خراسان شمالی    کمک پرستار(بهدار)   ۱۹۸
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          ۱  درمان   بجنورد   - خراسان شمالی    متصدی خدمات اداری(ماشین نویس، بایگان و...)   ۱۹۹

      ۱      درمان   بجنورد   - خراسان شمالی    داروئی (دارویار)   متصدی خدمات   ۲۰۰

  ۱          درمان   جاجرم   - خراسان شمالی    منشی (پزشکی / بخش)   ۲۰۱

  ۲          درمان   امیدیه  - خوزستان    بهیار   ۲۰۲

  ۳          درمان   امیدیه  - خوزستان    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۲۰۳

          ۲  درمان   یدیهام   - خوزستان    متصدی خدمات عمومی (نگهبان)   ۲۰۴

          ۲  درمان   امیدیه  - خوزستان    متصدی خدمات عمومی(راننده آمبوالنس)   ۲۰۵

  ۱          درمان   اندیمشک   - خوزستان    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۲۰۶

          ۱  درمان   اندیمشک   - خوزستان    متصدی خدمات عمومی (نگهبان)   ۲۰۷

  ۲          مان در   اندیمشک   - خوزستان    منشی (پزشکی / بخش)   ۲۰۸

  ۳          درمان   اهواز   - خوزستان    بهیار   ۲۰۹

  ۶          درمان   اهواز   - خوزستان    کمک پرستار(بهدار)   ۲۱۰

  ۷          ای بیمه  اهواز   - خوزستان    متصدی خدمات اداری(ماشین نویس، بایگان و...)   ۲۱۱

  ۳          درمان   اهواز   - خوزستان    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۲۱۲

  ۱          درمان   ایذه   - خوزستان    داروئی (دارویار)   متصدی خدمات   ۲۱۳

  ۱          درمان   ایذه   - خوزستان    منشی (پزشکی / بخش)   ۲۱۴

  ۹          درمان   آبادان   - خوزستان    بهیار   ۲۱۵

  ۲۶          درمان   آبادان   - خوزستان    کمک پرستار(بهدار)   ۲۱۶

  ۱          ای مهبی   آبادان   - خوزستان    متصدی خدمات اداری(ماشین نویس، بایگان و...)   ۲۱۷

  ۱          درمان   آبادان   - خوزستان    متصدی خدمات اداری(ماشین نویس، بایگان و...)   ۲۱۸

  ۳          درمان   آبادان   - خوزستان    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۲۱۹

          ۷  درمان   آبادان   - خوزستان    متصدی خدمات عمومی (نگهبان)   ۲۲۰

  ۲          مان در   آبادان   - خوزستان    منشی (پزشکی / بخش)   ۲۲۱

  ۱          درمان   بندر امام خمینی   - خوزستان    بهیار   ۲۲۲

  ۱          درمان   بندر امام خمینی   - خوزستان    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۲۲۳

          ۱  درمان   بندر امام خمینی   - خوزستان    متصدی خدمات عمومی (نگهبان)   ۲۲۴

  ۲          درمان   بندر امام خمینی   - خوزستان    منشی (پزشکی / بخش)   ۲۲۵

  ۹          درمان   بندر ماهشهر   - خوزستان    بهیار   ۲۲۶

  ۱۰          درمان   بندر ماهشهر   - خوزستان    کمک پرستار(بهدار)   ۲۲۷

  ۲          درمان   بندر ماهشهر   - خوزستان    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۲۲۸

  ۲          درمان   بهبهان   - خوزستان    کمک پرستار(بهدار)   ۲۲۹

  ۱          ای بیمه  بهبهان   - خوزستان    ین نویس، بایگان و...) متصدی خدمات اداری(ماش   ۲۳۰

  ۱          درمان   بهبهان   - خوزستان    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۲۳۱

          ۲  درمان   بهبهان   - خوزستان    متصدی خدمات عمومی (نگهبان)   ۲۳۲

          ۱  درمان   بهبهان   - خوزستان    متصدی خدمات عمومی(راننده آمبوالنس)   ۲۳۳

  ۲          درمان   بهبهان   - خوزستان    (پزشکی / بخش) منشی    ۲۳۴

  ۱          درمان   خرمشهر   - خوزستان    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۲۳۵

          ۱  درمان   خرمشهر   - خوزستان    متصدی خدمات عمومی (نگهبان)   ۲۳۶

  ۳          درمان   دزفول   - خوزستان    انباردار   ۲۳۷
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  ۲۰          درمان   دزفول   - خوزستان    بهیار   ۲۳۸

  ۲۹          درمان   دزفول   - خوزستان    ک پرستار(بهدار) کم   ۲۳۹

  ۵          درمان   دزفول   - خوزستان    متصدی خدمات اداری(ماشین نویس، بایگان و...)   ۲۴۰

  ۶          درمان   دزفول   - خوزستان    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۲۴۱

          ۱۳  درمان   دزفول   - خوزستان    متصدی خدمات عمومی (نگهبان)   ۲۴۲

          ۴  درمان   دزفول   - خوزستان    دمات عمومی(راننده آمبوالنس) متصدی خ   ۲۴۳

  ۸          درمان   دزفول   - خوزستان    منشی (پزشکی / بخش)   ۲۴۴

  ۱          درمان   رامهرمز   - خوزستان    بهیار   ۲۴۵

  ۲          درمان   رامهرمز   - خوزستان    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۲۴۶

          ۲  درمان   امهرمز ر   - خوزستان    متصدی خدمات عمومی (نگهبان)   ۲۴۷

          ۱  درمان   شادگان   - خوزستان    بهیار   ۲۴۸

          ۱  درمان   شوش   - خوزستان    متصدی خدمات عمومی (نگهبان)   ۲۴۹

  ۲          درمان   شوش   - خوزستان    منشی (پزشکی / بخش)   ۲۵۰

  ۱          درمان   شوشتر   - خوزستان    بهیار   ۲۵۱

  ۱          درمان   شوشتر   - خوزستان    کمک پرستار(بهدار)   ۲۵۲

  ۱          ای بیمه  شوشتر   - خوزستان    متصدی خدمات اداری(ماشین نویس، بایگان و...)   ۲۵۳

  ۳          درمان   شوشتر   - خوزستان    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۲۵۴

          ۳  درمان   شوشتر   - خوزستان    متصدی خدمات عمومی (نگهبان)   ۲۵۵

  ۱          درمان   مسجدسلیمان   - خوزستان    بهیار   ۲۵۶

          ۱  درمان   مسجدسلیمان   - خوزستان    خدمات عمومی (نگهبان) متصدی    ۲۵۷

          ۱  درمان   مسجدسلیمان   - خوزستان    متصدی خدمات عمومی(راننده آمبوالنس)   ۲۵۸

          ۴  درمان   هفت تپه  - خوزستان    متصدی خدمات عمومی(راننده آمبوالنس)   ۲۵۹

  ۱          ای بیمه  ندیجان ه   - خوزستان    خدمات اداری(ماشین نویس، بایگان و...) متصدی    ۲۶۰

  ۲          درمان   ابهر   - زنجان    بهیار   ۲۶۱

      ۲  ۳  درمان   ابهر   - زنجان    کمک پرستار(بهدار)   ۲۶۲

          ۱  درمان   ابهر   - زنجان    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۲۶۳

          ۱  درمان   ابهر   - زنجان    خدمات عمومی (نگهبان) متصدی    ۲۶۴

          ۲  درمان   خدابنده   - ان  زنج   متصدی خدمات عمومی (نگهبان)   ۲۶۵

          ۱  درمان   خدابنده   - زنجان    متصدی خدمات عمومی(راننده آمبوالنس)   ۲۶۶

  ۱          درمان   خرمدره   - زنجان    بهیار   ۲۶۷

          ۳  درمان   خرمدره   - زنجان    خدمات عمومی (نگهبان) متصدی    ۲۶۸

      ۵  ۱  درمان   زنجان   - زنجان    کمک پرستار(بهدار)   ۲۶۹

          ۳  درمان   زنجان   - زنجان    عمومی (نگهبان) متصدی خدمات    ۲۷۰

          ۲  درمان   زنجان   - زنجان    متصدی خدمات عمومی(راننده آمبوالنس)   ۲۷۱

          ۱  درمان   ایوانکی   - سمنان    خدمات عمومی(راننده آمبوالنس) متصدی    ۲۷۲

          ۳  درمان   دامغان   - سمنان    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۲۷۳

          ۱  درمان   دامغان   - سمنان    می(راننده آمبوالنس) متصدی خدمات عمو   ۲۷۴

          ۱  درمان   دامغان   - سمنان    منشی (پزشکی / بخش)   ۲۷۵

  ۲          درمان   سمنان   - سمنان    بهیار   ۲۷۶

  ۹          درمان   سمنان   - سمنان    کمک پرستار(بهدار)   ۲۷۷
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  ۱          ای بیمه  سمنان   - سمنان    متصدی خدمات اداری(ماشین نویس، بایگان و...)   ۲۷۸

          ۲  درمان   سمنان   - سمنان    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۲۷۹

          ۵  درمان   سمنان   - سمنان    خدمات عمومی (نگهبان) متصدی    ۲۸۰

          ۲  درمان   سمنان   - سمنان    متصدی خدمات عمومی(راننده آمبوالنس)   ۲۸۱

          ۲  درمان   سمنان   - سمنان    منشی (پزشکی / بخش)   ۲۸۲

  ۱          ای بیمه  شاهرود   - سمنان    داری(ماشین نویس، بایگان و...) متصدی خدمات ا   ۲۸۳

          ۱  درمان   شاهرود   - سمنان    خدمات داروئی (دارویار) متصدی    ۲۸۴

          ۲  درمان   شاهرود   - سمنان    منشی (پزشکی / بخش)   ۲۸۵

          ۱  درمان   گرمسار   - سمنان    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۲۸۶

          ۱  درمان   گرمسار   - سمنان    منشی (پزشکی / بخش)   ۲۸۷

          ۲  درمان   ایرانشهر   - سیستان وبلوچستان    خدمات داروئی (دارویار) متصدی    ۲۸۸

      ۲      درمان   چابهار   - سیستان وبلوچستان    بهیار   ۲۸۹

          ۱  درمان   چابهار   - سیستان وبلوچستان    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۲۹۰

          ۱  درمان   خاش   - سیستان وبلوچستان    بهیار   ۲۹۱

          ۱  درمان   خاش   - سیستان وبلوچستان    خدمات داروئی (دارویار) متصدی    ۲۹۲

      ۱      درمان   زابل   - سیستان وبلوچستان    منشی (پزشکی / بخش)   ۲۹۳

      ۲  ۳  درمان   زاهدان   - سیستان وبلوچستان    بهیار   ۲۹۴

  ۶          درمان   زاهدان   - سیستان وبلوچستان    متصدی خدمات اداری(ماشین نویس، بایگان و...)   ۲۹۵

          ۲  درمان   زاهدان   - سیستان وبلوچستان    منشی (پزشکی / بخش)   ۲۹۶

          ۱  درمان   سراوان   - سیستان وبلوچستان    بهیار   ۲۹۷

          ۱  درمان   سراوان   - سیستان وبلوچستان    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۲۹۸

          ۲  ان درم   سراوان   - سیستان وبلوچستان    منشی (پزشکی / بخش)   ۲۹۹

  ۱          درمان   استهبان   - فارس    منشی (پزشکی / بخش)   ۳۰۰

          ۱  درمان   اصطهبانات   - فارس    بهیار   ۳۰۱

          ۱  درمان   اصطهبانات   - فارس    متصدی خدمات عمومی(راننده آمبوالنس)   ۳۰۲

          ۱  درمان   آباده   - فارس    متصدی خدمات عمومی (نگهبان)   ۳۰۳

          ۱  درمان   جهرم   - فارس    آمبوالنس) متصدی خدمات عمومی(راننده    ۳۰۴

      ۱      درمان   داراب   - فارس    بهیار   ۳۰۵

  ۱          ای بیمه  داراب   - فارس    متصدی خدمات اداری(ماشین نویس، بایگان و...)   ۳۰۶

          ۱  درمان   داراب   - فارس    متصدی خدمات عمومی (نگهبان)   ۳۰۷

  ۲          درمان   داراب   - فارس    منشی (پزشکی / بخش)   ۳۰۸

  ۱          ای بیمه  زرقان   - فارس    متصدی خدمات اداری(ماشین نویس، بایگان و...)   ۳۰۹

  ۱          درمان   سپیدان   - فارس    منشی (پزشکی / بخش)   ۳۱۰

      ۲      درمان   شیراز   - فارس    کمک پرستار(بهدار)   ۳۱۱

          ۱  ای بیمه  شیراز   - فارس    متصدی خدمات عمومی (نگهبان)   ۳۱۲

          ۳  درمان   شیراز   - فارس    ن) متصدی خدمات عمومی (نگهبا   ۳۱۳

      ۱      درمان   فراشبند   - فارس    بهیار   ۳۱۴

          ۱  درمان   فسا   - فارس    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۳۱۵

  ۱          درمان   کازرون   - فارس    متصدی خدمات اداری(ماشین نویس، بایگان و...)   ۳۱۶

          ۱  ای بیمه  کازرون   - فارس    متصدی خدمات عمومی (نگهبان)   ۳۱۷
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          ۱  درمان   کازرون   - فارس    متصدی خدمات عمومی(راننده آمبوالنس)   ۳۱۸

          ۱  درمان   کوار   - فارس    متصدی خدمات عمومی(راننده آمبوالنس)   ۳۱۹

          ۱  درمان   المرد   - فارس    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۳۲۰

          ۱  درمان   المرد   - فارس    متصدی خدمات عمومی(راننده آمبوالنس)   ۳۲۱

  ۱          درمان   المرد   - فارس    منشی (پزشکی / بخش)   ۳۲۲

  ۱          ای بیمه  ممسنی   - فارس    متصدی خدمات اداری(ماشین نویس، بایگان و...)   ۳۲۳

  ۱          درمان   ممسنی   - فارس    منشی (پزشکی / بخش)   ۳۲۴

  ۲          ای بیمه  آبیک   - قزوین    متصدی خدمات اداری(ماشین نویس، بایگان و...)   ۳۲۵

          ۱  درمان   آبیک   - قزوین    خدمات عمومی(راننده آمبوالنس) ی  متصد   ۳۲۶

  ۱          ای بیمه  بوئین زهرا   - قزوین    متصدی خدمات اداری(ماشین نویس، بایگان و...)   ۳۲۷

  ۱۰          درمان   تاکستان   - قزوین    کمک پرستار(بهدار)   ۳۲۸

  ۱          درمان   لبرز شهر صنعتی ا   - قزوین    متصدی خدمات اداری(ماشین نویس، بایگان و...)   ۳۲۹

          ۱  درمان   شهر صنعتی البرز   - قزوین    متصدی خدمات عمومی(راننده آمبوالنس)   ۳۳۰

  ۳          درمان   قزوین   - قزوین    بهیار   ۳۳۱

  ۹          درمان   قزوین   - قزوین    کمک پرستار(بهدار)   ۳۳۲

  ۲          ای بیمه  قزوین   - قزوین    متصدی خدمات اداری(ماشین نویس، بایگان و...)   ۳۳۳

  ۱          درمان   قزوین   - قزوین    متصدی خدمات اداری(ماشین نویس، بایگان و...)   ۳۳۴

          ۶  درمان   قزوین   - قزوین    متصدی خدمات عمومی (نگهبان)   ۳۳۵

  ۳          درمان   قزوین   - قزوین    منشی (پزشکی / بخش)   ۳۳۶

  ۳          درمان   قم   - قم    کمک پرستار(بهدار)   ۳۳۷

          ۱  ای بیمه  بانه  - کردستان    س، بایگان و...) متصدی خدمات اداری(ماشین نوی   ۳۳۸

      ۱      درمان   بیجار   - کردستان    بهیار   ۳۳۹

          ۱  درمان   بیجار   - کردستان    متصدی خدمات اداری(ماشین نویس، بایگان و...)   ۳۴۰

  ۲          درمان   بیجار   - کردستان    منشی (پزشکی / بخش)   ۳۴۱

      ۱      درمان   سقز   - کردستان    بهیار   ۳۴۲

      ۱  ۱  درمان   سقز   - کردستان    شی (پزشکی / بخش) من   ۳۴۳

  ۳          درمان   سنندج   - کردستان    کمک پرستار(بهدار)   ۳۴۴

          ۱  درمان   سنندج   - کردستان    متصدی خدمات اداری(ماشین نویس، بایگان و...)   ۳۴۵

          ۲  درمان   سنندج   - کردستان    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۳۴۶

          ۱  درمان   سنندج   - کردستان    اننده آمبوالنس) متصدی خدمات عمومی(ر   ۳۴۷

      ۲      درمان   سنندج   - کردستان    منشی (پزشکی / بخش)   ۳۴۸

      ۱      درمان   کامیاران   - کردستان    بهیار   ۳۴۹

      ۱      درمان   مریوان   - کردستان    بهیار   ۳۵۰

          ۱  درمان   مریوان   - کردستان    متصدی خدمات عمومی(راننده آمبوالنس)   ۳۵۱

  ۱          درمان   مریوان   - کردستان    (پزشکی / بخش)   منشی   ۳۵۲

      ۱  ۱  درمان   بم   - کرمان    بهیار   ۳۵۳

          ۱  درمان   جیرفت   - کرمان    خدمات داروئی (دارویار) متصدی    ۳۵۴

          ۱  درمان   جیرفت   - کرمان    منشی (پزشکی / بخش)   ۳۵۵

      ۱  ۳  درمان   زرند   - کرمان    بهیار   ۳۵۶

          ۱  درمان   رند ز   - کرمان    کمک پرستار(بهدار)   ۳۵۷
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          ۱  درمان   زرند   - کرمان    خدمات اداری(ماشین نویس، بایگان و...) متصدی    ۳۵۸

  ۱          درمان   زرند   - کرمان    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۳۵۹

          ۳  درمان   زرند   - کرمان    متصدی خدمات عمومی (نگهبان)   ۳۶۰

      ۱  ۴  درمان   سیرجان   - کرمان    بهیار   ۳۶۱

  ۳          درمان   سیرجان   - کرمان    ار(بهدار) کمک پرست   ۳۶۲

          ۲  درمان   سیرجان   - کرمان    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۳۶۳

          ۲  درمان   سیرجان   - کرمان    متصدی خدمات عمومی (نگهبان)   ۳۶۴

  ۱          درمان   سیرجان   - کرمان    منشی (پزشکی / بخش)   ۳۶۵

      ۱      درمان   شهربابک   - کرمان    بهیار   ۳۶۶

      ۶  ۶  درمان   کرمان   - کرمان    ر بهیا   ۳۶۷

      ۵  ۵  درمان   کرمان   - کرمان    کمک پرستار(بهدار)   ۳۶۸

          ۴  درمان   کرمان   - کرمان    متصدی خدمات اداری(ماشین نویس، بایگان و...)   ۳۶۹

          ۸  درمان   کرمان   - کرمان    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۳۷۰

          ۳  درمان   کرمان   - کرمان    متصدی خدمات عمومی (نگهبان)   ۳۷۱

          ۱  درمان   کرمان   - کرمان    متصدی خدمات عمومی(راننده آمبوالنس)   ۳۷۲

          ۲  درمان   کرمان   - کرمان    منشی (پزشکی / بخش)   ۳۷۳

          ۱  درمان   کهنوج   - کرمان    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۳۷۴

      ۱      ای بیمه  اد اسالم آب   - کرمانشاه    متصدی خدمات اداری(ماشین نویس، بایگان و...)   ۳۷۵

  ۱          ای بیمه  داالهو   - کرمانشاه    متصدی خدمات اداری(ماشین نویس، بایگان و...)   ۳۷۶

  ۲          درمان   سنقر   - کرمانشاه    بهیار   ۳۷۷

          ۱  ای بیمه  صحنه  - کرمانشاه    متصدی خدمات عمومی (نگهبان)   ۳۷۸

  ۳          درمان   کرمانشاه   - کرمانشاه    کمک پرستار(بهدار)   ۳۷۹

      ۱      ای بیمه  کرمانشاه   - کرمانشاه    متصدی خدمات اداری(ماشین نویس، بایگان و...)   ۳۸۰

  ۲          درمان   کرمانشاه   - کرمانشاه    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۳۸۱

          ۱  ای بیمه  کرمانشاه   - کرمانشاه    خدمات عمومی (نگهبان) متصدی    ۳۸۲

          ۵  درمان   مانشاه کر   - کرمانشاه    متصدی خدمات عمومی (نگهبان)   ۳۸۳

          ۴  درمان   کرمانشاه   - کرمانشاه    متصدی خدمات عمومی(راننده آمبوالنس)   ۳۸۴

  ۳          درمان   کرمانشاه   - کرمانشاه    منشی (پزشکی / بخش)   ۳۸۵

          ۱  ای بیمه  ماهیدشت   - کرمانشاه    متصدی خدمات عمومی (نگهبان)   ۳۸۶

          ۱  درمان   دهدشت   - بویراحمد  کهگیلویه و   متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۳۸۷

  ۱          ای بیمه  گچساران   - کهگیلویه وبویراحمد    متصدی خدمات اداری(ماشین نویس، بایگان و...)   ۳۸۸

  ۲          درمان   یاسوج   - کهگیلویه وبویراحمد    بهیار   ۳۸۹

      ۴  ۳  درمان   یاسوج   - کهگیلویه وبویراحمد    کمک پرستار(بهدار)   ۳۹۰

  ۱          ای بیمه  یاسوج   - کهگیلویه وبویراحمد    اشین نویس، بایگان و...) متصدی خدمات اداری(م   ۳۹۱

      ۱      درمان   یاسوج   - کهگیلویه وبویراحمد    خدمات اداری(ماشین نویس، بایگان و...) متصدی    ۳۹۲

          ۳  درمان   یاسوج   - کهگیلویه وبویراحمد    متصدی خدمات عمومی (نگهبان)   ۳۹۳

          ۱  درمان   یاسوج   - کهگیلویه وبویراحمد    والنس) متصدی خدمات عمومی(راننده آمب   ۳۹۴

  ۸          درمان   گرگان   - گلستان    بهیار   ۳۹۵

  ۱۱          درمان   گرگان   - گلستان    کمک پرستار(بهدار)   ۳۹۶

          ۱  درمان   گرگان   - گلستان    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۳۹۷



 

 

 

٢٠ 

  هردو   زن  مرد  بخش   محل  شغل ردیف

  ۵          درمان   گنبدکاووس   - گلستان    بهیار   ۳۹۸

  ۱۹          درمان   گنبدکاووس   - گلستان    دار) کمک پرستار(به   ۳۹۹

  ۲          درمان   آستارا   - گیالن    خدمات داروئی (دارویار) متصدی    ۴۰۰

  ۱          درمان   آستارا   - گیالن    منشی (پزشکی / بخش)   ۴۰۱

      ۱      ای بیمه  بندرانزلی   - گیالن    متصدی خدمات اداری(ماشین نویس، بایگان و...)   ۴۰۲

          ۲  درمان   بندرانزلی   - گیالن    بان) متصدی خدمات عمومی (نگه   ۴۰۳

  ۱          درمان   بندرانزلی   - گیالن    (پزشکی / بخش) منشی    ۴۰۴

  ۲          درمان   رشت   - گیالن    بهیار   ۴۰۵

  ۹          درمان   رشت   - گیالن    کمک پرستار(بهدار)   ۴۰۶

          ۱  درمان   رشت   - گیالن    متصدی خدمات عمومی (نگهبان)   ۴۰۷

          ۲  درمان   رشت   - گیالن    آمبوالنس)   متصدی خدمات عمومی(راننده   ۴۰۸

  ۱          درمان   رودسر   - گیالن    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۴۰۹

  ۱          درمان   فومن   - گیالن    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۴۱۰

          ۱  درمان   فومن   - گیالن    متصدی خدمات عمومی (نگهبان)   ۴۱۱

  ۱          درمان   لوشان   - گیالن    .) متصدی خدمات اداری(ماشین نویس، بایگان و..   ۴۱۲

          ۱  درمان   لوشان   - گیالن    متصدی خدمات عمومی (نگهبان)   ۴۱۳

      ۱      ای بیمه  منجیل   - گیالن    متصدی خدمات اداری(ماشین نویس، بایگان و...)   ۴۱۴

          ۱  درمان   ازنا   - لرستان    بهیار   ۴۱۵

          ۱  درمان   بروجرد   - لرستان    بهیار   ۴۱۶

      ۲  ۱  درمان   بروجرد   - لرستان    هدار) کمک پرستار(ب   ۴۱۷

          ۱  درمان   بروجرد   - لرستان    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۴۱۸

          ۱  درمان   پلدختر   - لرستان    بهیار   ۴۱۹

          ۱  درمان   پلدختر   - لرستان    متصدی خدمات عمومی (نگهبان)   ۴۲۰

          ۴  درمان   خرم آباد   - لرستان    بهیار   ۴۲۱

      ۵  ۵  درمان   خرم آباد   - لرستان    ر) پرستار(بهدا کمک    ۴۲۲

          ۱  درمان   خرم آباد   - لرستان    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۴۲۳

          ۲  درمان   دورود   - لرستان    بهیار   ۴۲۴

          ۲  درمان   دورود   - لرستان    کمک پرستار(بهدار)   ۴۲۵

      ۱  ۱  درمان   نورآباد   - لرستان    بهیار   ۴۲۶

          ۲  درمان   نورآباد   - لرستان    متصدی خدمات عمومی (نگهبان)   ۴۲۷

  ۱          درمان   آمل   - مازندران    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۴۲۸

  ۱          درمان   بابل   - مازندران    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۴۲۹

  ۲          درمان   بابلسر   - مازندران    بهیار   ۴۳۰

  ۳          درمان   بابلسر   - مازندران    کمک پرستار(بهدار)   ۴۳۱

  ۱          درمان   بهشهر   - مازندران    ی خدمات داروئی (دارویار) متصد   ۴۳۲

  ۱          درمان   پل سفید   - مازندران    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۴۳۳

  ۱          درمان   تنکابن   - مازندران    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۴۳۴

  ۵          درمان   چالوس   - مازندران    کمک پرستار(بهدار)   ۴۳۵

  ۱          درمان   رامسر   - مازندران    ئی (دارویار) متصدی خدمات دارو   ۴۳۶

  ۴          درمان   ساری   - مازندران    کمک پرستار(بهدار)   ۴۳۷
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  ۱۲          درمان   قائمشهر   - مازندران    بهیار   ۴۳۸

  ۱۹          درمان   قائمشهر   - مازندران    کمک پرستار(بهدار)   ۴۳۹

          ۲  درمان   قائمشهر   - مازندران    متصدی خدمات عمومی(راننده آمبوالنس)   ۴۴۰

  ۵          درمان   نکا   - مازندران    کمک پرستار(بهدار)   ۴۴۱

          ۱  درمان   اراک   - مرکزی    انباردار   ۴۴۲

  ۱۰          درمان   اراک   - مرکزی    کمک پرستار(بهدار)   ۴۴۳

  ۶          درمان   اراک   - مرکزی    خدمات داروئی (دارویار) متصدی    ۴۴۴

          ۱  درمان   اراک   - مرکزی    متصدی خدمات عمومی (نگهبان)   ۴۴۵

          ۱  درمان   اراک   - مرکزی    متصدی خدمات عمومی(راننده آمبوالنس)   ۴۴۶

          ۲  درمان   اراک   - مرکزی    منشی (پزشکی / بخش)   ۴۴۷

          ۱  درمان   خمین   - مرکزی    خدمات داروئی (دارویار) متصدی    ۴۴۸

  ۲          درمان   زرندیه  - مرکزی    بهیار   ۴۴۹

  ۱          درمان   زرندیه  - مرکزی    و...)   متصدی خدمات اداری(ماشین نویس، بایگان   ۴۵۰

  ۱          درمان   زرندیه  - مرکزی    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۴۵۱

          ۱  درمان   زرندیه  - مرکزی    خدمات عمومی (نگهبان) متصدی    ۴۵۲

          ۱  درمان   زرندیه  - مرکزی    متصدی خدمات عمومی(راننده آمبوالنس)   ۴۵۳

  ۱          درمان   دیهزرن   - مرکزی    منشی (پزشکی / بخش)   ۴۵۴

          ۱  درمان   ساوه   - مرکزی    انباردار   ۴۵۵

  ۲۰          درمان   ساوه   - مرکزی    کمک پرستار(بهدار)   ۴۵۶

  ۱          درمان   ساوه   - مرکزی    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۴۵۷

          ۱  درمان   ساوه   - مرکزی    متصدی خدمات عمومی (نگهبان)   ۴۵۸

  ۲          درمان   ساوه   - مرکزی    منشی (پزشکی / بخش)   ۴۵۹

  ۶          درمان   شازند   - مرکزی    کمک پرستار(بهدار)   ۴۶۰

          ۱  درمان   شازند   - مرکزی    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۴۶۱

          ۱  درمان   شازند   - مرکزی    متصدی خدمات عمومی (نگهبان)   ۴۶۲

  ۱          درمان   شازند   - مرکزی    منشی (پزشکی / بخش)   ۴۶۳

          ۱  درمان   محالت   - مرکزی    ارویار) متصدی خدمات داروئی (د   ۴۶۴

          ۱  درمان   محالت   - مرکزی    منشی (پزشکی / بخش)   ۴۶۵

  ۲          درمان   بندرعباس   - هرمزگان    بهیار   ۴۶۶

  ۳۵          درمان   بندرعباس   - هرمزگان    کمک پرستار(بهدار)   ۴۶۷

  ۲          درمان   بندرعباس   - هرمزگان    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۴۶۸

          ۱  درمان   بندرعباس   - هرمزگان    خدمات عمومی (نگهبان)   متصدی   ۴۶۹

  ۳          درمان   بندرعباس   - هرمزگان    منشی (پزشکی / بخش)   ۴۷۰

  ۱          درمان   قشم   - هرمزگان    منشی (پزشکی / بخش)   ۴۷۱

  ۱          درمان   میناب   - هرمزگان    منشی (پزشکی / بخش)   ۴۷۲

          ۱  درمان   تویسرکان   - همدان    بهیار   ۴۷۳

  ۱          درمان   رزن   - همدان    تصدی خدمات داروئی (دارویار) م   ۴۷۴

  ۱          درمان   رزن   - همدان    منشی (پزشکی / بخش)   ۴۷۵

      ۲  ۲  درمان   مالیر   - همدان    بهیار   ۴۷۶
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      ۳  ۵  درمان   مالیر   - همدان    کمک پرستار(بهدار)   ۴۷۷

      ۱  ۱  درمان   مالیر   - همدان    خدمات اداری(ماشین نویس، بایگان و...) متصدی    ۴۷۸

  ۱          درمان   نهاوند   - همدان    متصدی خدمات اداری(ماشین نویس، بایگان و...)   ۴۷۹

          ۱  ای بیمه  نهاوند   - همدان    متصدی خدمات عمومی (نگهبان)   ۴۸۰

          ۱  درمان   نهاوند   - همدان    منشی (پزشکی / بخش)   ۴۸۱

          ۱  درمان   همدان   - همدان    بهیار   ۴۸۲

          ۴  درمان   همدان   -   همدان   کمک پرستار(بهدار)   ۴۸۳

          ۳  درمان   همدان   - همدان    متصدی خدمات اداری(ماشین نویس، بایگان و...)   ۴۸۴

      ۲  ۱  درمان   همدان   - همدان    منشی (پزشکی / بخش)   ۴۸۵

          ۲  درمان   اردکان   - یزد    خدمات داروئی (دارویار) متصدی    ۴۸۶

          ۱  درمان   تفت   - یزد    بهیار   ۴۸۷

          ۱  درمان   ریز مه   - یزد    بهیار   ۴۸۸

      ۱  ۲  درمان   یزد   - یزد    بهیار   ۴۸۹

      ۲  ۳  درمان   یزد   - یزد    کمک پرستار(بهدار)   ۴۹۰

          ۲  درمان   یزد   - یزد    متصدی خدمات داروئی (دارویار)   ۴۹۱
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