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سرویس ھا

سراسری

کارشناسی ارشد

کاردانی به کارشناسی

کاردانی فنی و حرفه ای

جامع علمی کاربردی

دكترای تخصصی

پیام نور

آزمون ھای بین الملل

استعدادھای درخشان

TOLIMO

سایر آزمون ھای استخدامی

استخدامی متمركز اجرایی

اخبار

اخبار و اطالعیه

ثبت نام

کارت

اعالم نتایج

اطالعيه اصالحات دفترچه  راهنماي ثبت نام آزمون استخدامی شرکت کار و تامين (متعلق به
سازمان تامین اجتماعی ) سال 1401 و تمدید مهلت ثبت نام

1401/06/12

پیرو انتشار دفترچھ راھنمای ثبت نام آزمـــون استخدامی شرکت کار و تامین (متعلق بھ سازمان تامین اجتماعی ) سال 1401
در تاریخ 1401/06/06و با توجھ بھ اعالم سازمان تامین اجتماعی، اصالحات دفترچھ راھنمای مذکور، بھ شرح ذیل اعالم می
گردد. بھ ھمین منظور برای فراھم نمودن تسھیالت بیشتر براي متقاضیان، ترتیبي اتخاذ گردیده است كھ بتوانند تا روز دوشنبھ
مورخ 1401/06/14نسبت بھ ثبت نام اقدام نمایند. لذا متقاضیان، ضرورت دارد در مھلت در نظر گرفتھ شده و پس از مطالعھ دقیق
دفترچھ راھنمای ثبت نام و اصالحات مندرج در این اطالعیھ، بھ درگاه اطالع رسانی این سازمان بھ نشانی

www.sanjesh.org مراجعھ و برای ثبت نام اقدام نمایند.
 ضمناً مقررگردید امکان ویرایش اطالعات براي متقاضیان ایجاد گردد. بر این اساس، آن دستھ از داوطلباني کھ قبال نسبت بھ
ثبت نام اقدام نموده اند، می توانند در صورت تمایل تا پایان مھلت ثبت نام (1401/06/14)، نسبت بھ ویرایش اطالعات خود اقدام

نمایند.
الف) اضافھ شدن شغل محل ھاي ذیل:

1-شغل محل ھای جدید مدیریت درمان استان آذربایجان غربی

 

تعدادمحل خدمتشغلکد شغل محل
معلولایثارگر 5 درصدایثارگر 25 درصدآزاد

تعدادجنسیتتعدادجنسیتتعدادجنسیتتعدادجنسیت

------2زن/مرد2آذربایجان غربي-ارومیھ-دارویار - کاروتامین10551

شرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره ی	10551

22918: خدمات سالمت دارویاري (فوق دیپلم)- 30528: ریاضي فیزیك (دیپلم)- 30752: علوم تجربي (دیپلم)- 30952: فني و حرفھ اي و كاردانش (دیپلم)- 31118:
معارف اسالمي (دیپلم)- 31727: علوم انساني (دیپلم)

 

تعدادمحل خدمتشغلکد شغل محل
معلولایثارگر 5 درصدایثارگر 25 درصدآزاد

تعدادجنسیتتعدادجنسیتتعدادجنسیتتعدادجنسیت

منشي پزشكي / منشي10552
بخش - كار و تأمین

آذربایجان غربي-
------1زن/مرد1سلماس-

 
شرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره ی	10552

30018: امار (فوق دیپلم، لیسانس)- 30417: حقوق (فوق دیپلم، لیسانس)- 31029: مدیریت امور فرھنگي (لیسانس)- 31034: مدیریت بازرگاني (لیسانس)- 31051: مدیریت دولتي
(لیسانس)- 31065: مدیریت صنعتي (لیسانس)- 31125: معارف اسالمي و مدیریت (لیسانس)- 32545: مدیریت كسب و كار (لیسانس)- 33896: مدیریت بیمھ كلیھ ي گرایش ھا (لیسانس)-

34472: كارشناسي حرفھ اي مدیریت رفاه اجتماعي (لیسانس)- 34495: كارشناسي حرفھ اي حقوق اداري (لیسانس)- 34534: مدیریت اطالعات و ارتباطات (لیسانس)

 

2-شغل محل ھای جدید مدیریت درمان استان خراسان شمالي

 

تعدادمحل خدمتشغلکد شغل محل
معلولایثارگر 5 درصدایثارگر 25 درصدآزاد

تعدادجنسیتتعدادجنسیتتعدادجنسیتتعدادجنسیت

انباردار دارویي و تجھیزات10553
------1زن/مرد1خراسان شمالي-بجنورد-پزشكي - كار و تأمین

شرایط احراز تحصیلی شغل محل شماره ی 10553

 

30528: ریاضي فیزیك (دیپلم)- 30752: علوم تجربي (دیپلم)- 30952: فني و حرفھ اي و كاردانش (دیپلم)- 31118: معارف اسالمي (دیپلم)- 31727: علوم انساني (دیپلم)

 

ب) متن ماده 12 صفحھ 3 دفترچھ راھنماي ثبت نام آزمون بھ شرح ذیل اصالح مي شود:
 

 -داوطلباني كھ بھ صورت غیررسمي و تمام وقت در وزارتخانھ ھا و مؤسسات و شركتھاي دولتي، بانكھا و شركتھاي تحت پوشش آنھا،
شركتھاي بیمھ ھاي دولتي، شھرداریھا و مؤسسات و شركتھاي دولتي كھ شمول قانون بر آنھا مستلزم ذكر نام است، مؤسسات و شركتھاي ملي

و مصادره شده كھ بھ نحوي از بودجھ و كمك دولت استفاده مي كنند، نھادھاي انقالب اسالمي و شركتھاي تحت پوشش آنھا از تاریخ
57/11/22بھ خدمت اشتغال داشتھ اند بھ میزان مدت خدمت غیر رسمي آنھا (نھادھاي عمومي غیردولتي و شرکت ھاي تحت پوشش آنھا) 

شنبه 12 شھریور
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