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/د 4753/993و شماره   41/49/4931/د مورخ 3399/993 شماره هایمجوزبه استناد  ، درنظر دارد این دانشگاه  

در جهت تأمين نيروی انسانی مورد نياز وسعه مدیریت و منابع وزارت متبوعه معاونت ت 95/99/4931مورخ 

به برابر مفاد آگهی مذکور از افراد واجد شرایط را  نفر 259تعداد در مشاغل ذیل به واحدهای تحت پوشش 

به  مشاغلبرای تمامی  مصاحبهانجام  وتخصصی(  و )عمومیکتبی امتحان ق برگزاریطریاز قراردادی صورت 

 .شرایط و ضوابط ذیل بکارگيری نماید برابر استثناء پزشک متخصص و منشی بخش

 

 (1)جدول شماره مشاغل مورد نیاز  

 عنوان شغل عنوان رشته شغلی
د شهرستان مور

 نیاز

سهمیه   

 اختصاصی

نایثارگرا  
 جنسیت تعداد شرایط احراز

 زن مرد

 پزشک متخصص 

 

 متخصص طب اورژانس

نفر( 91)  

 - * * 2 بهشهر

دارا بودن دانشنامه تخصصی در رشته تحصیلی 

 طب اورژانس

 - * * 4 آمل

 - * * 3 نور

 - * * 4 چالوس

 - * * 3 تنكابن

  عمومی پزشک

  

عمومی  پزشک

 نفر( 24)اورژانس

 - * * 2 گلوگاه

دارا بودن مدرک تحصیلی دکترای حرفه ای در 

 رشته پزشک عمومی

 انجام مصاحبه تخصصی() با 

 - * * 9 بهشهر

 - * * 9 نكا

 - * * 9 جویبار

 - * * 9 سوادکوه

 - * * 4 آمل

 - * * 2 فریدونكنار

 - * * 2 محمودآباد

 - * * 3 نوشهر

 - * * 2 چالوس

 - * * 2 کالردشت

 - * * 2 عباس آباد

 - * * 9 رامسر

عمومی  پزشک  
 ( EOCعمومی) پزشک

نفر( 4)  

 - * - 9 بهشهر

دارا بودن مدرک تحصیلی دکترای حرفه ای در 

 رشته پزشک عمومی

 ) با انجام مصاحبه تخصصی(

 - * - 2 ساری

 - * - 9 چالوس
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 کاردان و کارشناس

فناوری اطالعات و 

 سالمت

نفر( 33)بخش منشی  

 - * * 3 گلوگاه

کاردانی در رشته مدارک ( دارا بودن مدرک 9

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی  یا پزشكی

در رشته مدارک پزشكی یا فناوری اطالعات 

 سالمت

 - * * 3 بهشهر

 - * * 2 نكا

 - * * 93 ساری

 - * * 9 قائمشهر

 - * * 4 سوادکوه

 - * * 9 بابلسر

 - * * 1 آمل

 - * * 4 فریدونكنار

 - * * 4 محمودآباد

 - * * 4 نور

 - * * 2 نوشهر

 - * * 3 کالردشت

 - * * 4 چالوس

 - * * 1 تنكابن

 - * * 1 رامسر
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نفر( 33)دوقدارنص حسابدار  

 - - * 2 گلوگاه

دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا 

کارشناسی در رشته تحصیلی حسابداری یا 

 حسابرسی

 )با انجام مصاحبه تخصصی(  

 

 - - * 3 بهشهر

 - - * 3 ساری

 - - * 3 قائمشهر

 - - * 2 سوادکوه

 - - * 2 جویبار

 - - * 2 بابلسر

 - - * 5 آمل

 - - * 4 محمودآباد

 - - * 2 نوشهر

 - - * 3 کالردشت

 - - * 2 عباس آباد

نفر(8بایگان) متصدی امور دفتری  

 - - * 9 گلوگاه

دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا 

 های مدیریت دولتیکارشناسی در یكی از رشته

یا مدیریت امور دولتی یا  مدیریت صنعتی یا

 مدیریت امور دفتری

 )با انجام مصاحبه تخصصی( 

 

 - - * 9 بهشهر

 - * 9 بابلسر

صرفاً 

ایثارگر حق 

شرکت 

 دارد

 - - * 9 فریدونكنار

 - - * 9 آمل

 - - * 9 عباس آباد

 - - * 9 تنكابن

 - * 9 رامسر

صرفاً 

ایثارگر حق 

شرکت 

 دارد
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نفر( 31انباردار) مسئول خدمات مالی  

 - - * 2 گلوگاه

دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا 

ا کارشناسی در رشته حسابداری یا حسابرسی ی

حسابداری مدیریت مالی، مدیریت بازرگانی یا 

 و  امور مالی

 ) با انجام مصاحبه تخصصی(

 - - * 5 بهشهر

 - - * 8 ساری

 - - * 9 سیمرغ

 - - * 9 جویبار

 - - * 4 آمل

 - - * 9 بابلسر

 - - * 9 سوادکوه شمالی

 - - * 2 سوادکوه

 - - * 2 فریدونكنار

 - - * 2 محمودآباد

 - - * 2 نور

 - - * 9 نوشهر

 - - * 2 کالردشت

 - - * 2 چالوس

 - - * 2 تنكابن

 - - * 9 رامسر

 حسابدار

 
نفر( 95حسابدار)  

 - * * 9 بهشهر

بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در ( دارا 9

 رشته تحصیلی حسابداری یا حسابرسی 

مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد ( دارا بودن 2

در رشته تحصیلی حسابداری یا حسابرسی یا 

مدیریت مالی مشروط به داشتن لیسانس 

 حسابداری

 )با انجام مصاحبه تخصصی( 

 

 - * * 2 ساری

 - * * 9 جویبار

 - * * 9 سوادکوه

 - * * 2 بابلسر

 - * * 9 آمل

 - * * 9 چالوس

 - * * 2 کالردشت

 - * * 9 تنكابن

 - * * 3 عباس آباد
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 نفر( 91)کارگزین کارگزین

 - * * 3 بهشهر

(دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی 9

 مدیریت دولتی یا مدیریت بازرگانی

( دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد 2

مدیریت دولتی در یكی از  گرایشهای )توسعه 

سازمانی، مدیریت  منابع انسانی، مدیریت رفتار

 تحول(،

یا کارشناسی ارشد مدیریت در یكی از 

گرایشهای مدیریت منابع انسانی یا مدیریت 

 ها،سیستم

 یا کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی 

 )با انجام مصاحبه تخصصی( 

 - * * 9 سوادکوه شمالی

 - * * 3 سوادکوه

 - * * 9 بابلسر

 - * * 2 فریدونكنار

 * * 9 محمودآباد

صرفاً 

ایثارگر حق 

شرکت 

 دارد

 - * * 9 نور

 * * 9 نوشهر

صرفاً 

ایثارگر حق 

شرکت 

 دارد

 - * * 9 کالردشت

 - * * 2 عباس آباد

نفر( 99کارپرداز) مسئول خدمات مالی  

 - - * 2 بهشهر

دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا 

کارشناسی در رشته  حسابداری یا حسابرسی یا 

مدیریت مالی یا مدیریت بازرگانی و یا 

 حسابداری و امور مالی 

 ) با انجام مصاحبه تخصصی(

 * 9 ساری

صرفاً  -

ایثارگر حق 

شرکت 

 دارد

 - - * 9 جویبار

 - - * 9 سوادکوه

 - - * 9 فریدونكنار

 - - * 2 آمل

 - - * 9 چالوس

 - - * 9 کالردشت

 - - * 9 تنكابن
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کارشناس مواد 

خوراکی و 

 آشامیدنی

کارشناس مواد 

 خوراکی و آشامیدنی

نفر( 4)   

 - * * 9 سوادکوه شمالی

دارابودن مدرک تحصیلی کارشناسی در -9

های تحصیلی علوم و صنایع غذایی رشتهیكی از 

مهندسی کشاورزی  مهندسی صنایع غذایی یایا 

 )گرایش علوم و صنایع غذایی(

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد -2

علوم و صنایع غذایی،  های رشتهیكی از در 

بهداشت و ایمنی مواد غذایی، بهداشت مواد 

غذایی ، کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی، 

مهندسی کشاورزی )گرایش علوم و صنایع 

ایی( ترجیحاً مشروط به دارا بودن غذ

 کارشناسی در یكی از رشته های تحصیلی ذکر 

  9شده در بند 

 () با انجام مصاحبه تخصصی

 - * * 9 کالردشت

 - * * 9 عباس آباد

 * * 9 تنكابن

صرفاً 

ایثارگر حق 

شرکت 

 دارد

 کارشناس برق

 

 کارشناس برق

نفر( 9)  
 - - * 9 ساری

مدرک تحصیلی کارشناسی یا دارا بودن 

تحصیلی مهندسی  کارشناسی ارشد  در رشته

 برق با کلیه گرایشها

 ) با انجام مصاحبه تخصصی(

نفر( 9کارشناس آمار ) کارشناس آمار  - - * 9 ساری 

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا 

های تحصیلی کارشناسی ارشد در یكی از رشته

آمار نیروی گروه آمار)آمار کاربردی، 

 انسانی،آمار ریاضی(.

 )با انجام مصاحبه تخصصی( 

کارشناس امور 

 اداری

ا و هکارشناس سیستم

نفر( 9ها )روش  
 - * * 9 ساری

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا 

ریزی و تحلیل دکترا در یكی از رشته های برنامه

وری، مدیریت ها، مدیریت سیستم و بهرهسیستم

ها، مدیریت استراتژیک، مدیریت سیستم

سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت تحول، 

 مدیریت توسعه منابع انسانی

 ) با انجام مصاحبه تخصصی( 

ر گکارشناس تحلیل

 سیستم

رایانه امور کارشناس  

نفر( 5)  

 - - * 9 بهشهر
دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا 

کارشناسی ارشد در یكی از رشته های مهندسی 

کامپیوتر گرایش) نرم افزار، معماری سیستم های 

کامپیوتر، سیستم های نرم افزاری، هوش مصنوعی 

و علوم کامپیوتر( یا مهندسی نرم افزار یا مهندسی 

فن آوری اطالعات گرایش های)طراحی و تولید 

نرم افزار، مدیریت سیستم های اطالعاتی، شبكه 

 های کامپیوتری( یا معماری کامپیوتر

 انجام مصاحبه تخصصی() با 

 - * 9 ساری

صرفاً 

ایثارگر حق 

شرکت 

 دارد

 - - * 9 سوادکوه

 - - * 9 فریدونكنار

 - - * 9 چالوس
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 :داوطلبان پذيرش عمومی شرايط-1
 ایران تابعيت داشتن -4-4

  اسالمی ایراناساسی جمهوری تصریح شده در قانون  ادیان از یکی یا اسالم مبين دین به تدین -9-4

 ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون به التزام -9-4

 )برای آقایان(قانونی معافيت یا ضرورت دوره خدمت انجام -1-4

 مخدر و روانگردان مواد و دخانيات به اعتياد عدم -7-4

 موثر جزایی محکوميت سابقه نداشتن -1-4

 بودن مدرک تحصيلی معتبر  دارا -5-4

طبق نظر کميسيون پزشکی یا گروه )شوندکه برای آن بکارگيری می کاری انجام برای توانایی و روانی جسمانی، سالمت داشتن -1-4

 .طب کار دانشگاه و شرکت های طب کار دارای مجوز قانونی(

داشتن  و کارشناسی ارشد  و یکارشناس ؛یکاردانمدرک تحصيلی سال تمام برای دارندگان  19حداکثر و سال 99 حداقل داشتن -3-4

 .باالترو  ادکتر برای دارندگان مدرک تحصيلیسال  17حداکثر 

 

 :شد خواهد اضافه مقرر سن حداکثر به معتبر، هایتأییدیه ارائه شرط به ذیل تبصره: موارد

  

همسر  و فرزندان ( و باالتر،%97 جانبازان بيست و پنج درصد) همسر و فرزندان شهدا، همسر و فرزندان آزادگان، جانبازان،الف( 

 رزمندگان وارائه کارت یا گواهی ایثارگری از بنياد شهيد و امور ایثارگران  با دارند اسارت سابقه باالتر و سال یک حداقل که آزادگان

 سپاه بسيج مستضعفين یا ارائه گواهی از معاونت نيروی انسانی سازمان در صورت جبهه در داوطلبانه حضور ماه شش حداقل سابقه با

و یا ستاد مشترک نيروهای مسلح)در خصوص کارکنان پایور  سعه مدیریت و منابع جهاد کشاورزییا معاونت تو انقالب اسالمی پاسداران

 باشند. می معاف سن حداکثر شرط نيروهای مسلح و نيروهای وظيفه( از

ازکارافتاده کلی و فرزندان آنها که عالوه بر سهميه استخدامی ، آزادگان شاهد، جانبازان از کارافتاده کلیآن دسته از فرزندان  تبصره:

از این بند با کسب حد نصاب قبولی و امتيازات الزم در آزمون  پذیرفته شوند ، همانند سایر فرزندان شاهد، جانبازان و آزادگان می توانند 

 مند گردند.شرط معافيت حداکثر سن بهره

 سال. 7 ميزان تا برادر( و خواهر مادر، پدر، شهدا)شامل معظم افراد خانواده( ب

 جبهه. در حضور مدت ميزان به جبهه، در داوطلبانه حضور سابقه ماه شش از کمتر ( رزمندگان دارایپ 

استناد قانون خدمت پزشکان و ه داوطلبانی که طرح خدمت نيروی انسانی موظف)اجباری یا اختياری و یا در قالب تمدید طرح( را ب( ت

 اند، به ميزان انجام خدمت فوق. پيراپزشکان انجام داده

 مدت خدمت سربازی انجام شده.( ث

 سال. 7راپزشکان( حداکثر به ميزان ( مدت سابقه خدمت تمام وقت دولتی)با احتساب مدت خدمت پزشکان و پيج
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بهداشت و یا شرکتهای پيمانکاری تامين نيرو داوطلبانی که به صورت قرارداد تمام وقت در موسسه و سایر موسسات تابعه وزارت (ح

 47، حداکثر به ميزان به ميزان خدمت غير رسمی آنها ،رندطرف قرارداد آنها)در قالب خرید خدمات نيروی انسانی( به خدمت اشتغال دا

 .سال

کتهای پيمانکاری تامين نيرو داوطلبانی که به صورت قرارداد تمام وقت در موسسه و سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت و یا شر( خ

اند طرف قرارداد آنها)در قالب خرید خدمات نيروی انسانی( به خدمت اشتغال دارند و در تاریخ آزمون با موسسه قطع همکاری نموده

 .سال 7حداکثر به ميزان 

به حالت دیگری تبدیل  ،های مربوطهدر صورتيکه فرد در یکی از حاالت شرکتی یا قراردادی شاغل بوده و براساس دستورالعمل تبصره:

 گردد.سال ارفاق سن بهرمند  47کثر از ، )اشتغال بصورت مستمر( می تواند حداباشد وضع شده

 سال می باشد. 95در هر حال حداکثر  ،قابل توجه داوطلبان: مجموع سنوات ارفاقی به سن 

 

 ت از فراغ عمل محاسبه تاریخ اولین روز ثبت نام و مالک : مالک عمل محاسبه سنداوطلبان قابل توجه

-روز ثبت نام می آخرینتاریخ ، معافیت دائم و یا پایان خدمت نظام وظیفه، تحصیل، اتمام تعهدات قانونی

 .باشد

 

 : از عبارتند ستندین آزمون نیا در شرکت به مجاز که یافراد  :مهم تذکرات
  موسسه و سایر دستگاه های دولتی.افراد بازنشسته و بازخرید شده  -4

 .یدولت موسسات ریسا و دانشگاه تابعه یواحدها توسط شدگان اخراج ای و خدمت از شدگان انفصال -9

 . باشند شده منع دولتی خدمات از قضائی مراجع آراء موجب به که افرادی -9

 مستلزم هاآن بر قانون شمول که یموسسات و دولت به وابسته هایسازمان و یدولت هایشرکت ها،سازمان ریسا به خدمت تعهد که یافراد -1

 .دارند است، نام ذکر

 .شده یآگه یليتحص رشته در معادل یليتحص مدارک دارندگان -7

  مندرج در آگهی. باالترپایين تر و یا  یليتحص مدارک دارندگان -1

پس از صدور حکم استخدامی و  پذیرفته شدهدر آزمونهای استخدامی سالهای گذشته وزارت بهداشت که  داوطلبانیآن دسته از  -5

این آزمون  اند به مدت دو سال پس از اعالم انصراف و لغو حکم استخدامی از شرکت دروده نسبت به انصراف از ادامه خدمت اقدام نم

 می باشند. محروم 

 های اجباری که در حين انجام خدمات قانونی در واحدهای تابعه موسسه می باشند.پيراپزشکان رشتهمشمولين قانون خدمت پزشکان و  -1

ندارند « پایان طرح»نيازی به ارائه گواهی  مستثنی بوده و 1از بند  ،تداوم خدمتمشمولين  طرح رشته های اختياری و مشمولين * تبصره(

در صورت پذیرفته شدن ملزم به ارائه گواهی پایان  نماید. مشمولين مذکورکفایت میگونه افراد برای این« اشتغال به طرح»و گواهی 

  می باشند. هتعهدات به این دانشگا
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 مدارک مورد نیاز در هنگام ثبت نام اينترنتی:  -2

 باشد.متناسب با توضيحات سایت اینترنتی دانشگاه که بایستی  9×1 پرسنلی عکس فایل اسکن شده -4-9

 ملی کارت فایل اسکن شده -9-9

 )صفحه اول(شناسنامه عکسدار فایل اسکن شده -9-9

 دائم معافيت یا و عمومی وظيفه نظام خدمت پایان کارت فایل اسکن شده -1-9

 

خواهد  صورت پس از اعالم نتایج اوليهآگهی از داوطلبان و بررسی آن،  9مندرج در بند تحویل مدارک  قابل توجه داوطلبان:

 .پذیرفت

 

شدگان اولیه به اين دانشگاه به منظور بررسی اولیه، بايد توسط پذيرفته پس از اعالم نتايج کهمدارک مورد نیاز  -3

 تحويل گردد:

  ینترنتیثبت نام ا فرم ینتپر -4-9

 ی(حجاب اسالم یتبا رعا)شده یسیو پشت نو يدسف ينهبا زم  9 1یک قطعه عکس پرسنلی  -9-9

 تمام صفحات شناسنامه یراصل و تصو -9-9

  يلیمدرک تحص یراصل و تصو -1-9

 یپشت و رو کارت مل یراصل و تصو -7-9

 دائم  يتمعاف یا یعموم يفهخدمت نظام وظ یانکارت پا یراصل و تصو -1-9

 یثارگران(ااصل و تصویر گواهی ایثارگری)ویژه  -5-9

 اصل و تصویر گواهی معلوليت)ویژه معلولين( -1-9

اوطلبانی که به صورت قرارداد تمام وقت در موسسه و سایر موسسات تابعه وزارت بهداشت و یا شرکتهای گواهی اشتغال د اصل -3-9

 پيمانکاری تامين نيرو طرف قرارداد آنها)در قالب خرید خدمات نيروی انسانی( به خدمت اشتغال داشته و یا دارند.

 تصویر سایر مدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت -49-9

 پوشه -44-9

 

 مهم در خصوص مدارک مورد نیاز: تذکرات

شد، لذا  خواهد بررسی دانشگاه تخصصی توسط و آزمون عمومی در داوطلبان نمرات تعيين از پس متقاضيان، مدارک اینکه به توجه با

 حقی گونههيچ باشد آگهی این در مندرج شرایط با مغایر (معلوليت عادیو  مدارک ایثارگریداوطلبان )به ویژه  صورتی که مدارک در

نهایی، امتياز،  پذیرش درصورت حتی مصاحبه و اوليه، نتایج اعالم آزمون، از مرحله هر در و کرد، نخواهد ایجاد متقاضی برای

در صورت نياز، مدارک  ضمناً .ندارد اعتراضی گونههيچ حق و داوطلب شد خواهد سلب اولويت يا سهمیه مربوطه از داوطلب

 .، مالک قطعی براصالت مدارک نخواهد بودارسال اینترنتی مدارک و از مراجع ذیربط استعالم خواهد گردید
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 نحوه و مهلت ثبت نام : -4

به سایت اینترنتی به نشانی  97/91/31 مورخ شنبهدولغایت روز  41/91/31 مورخ شنبه از روزمتقاضيان واجد شرایط موظفند  -4-1

www.mazums.ac.ir  مراجعه و پس از مطالعه دقيق مفاد فراخوان و سایر موارد مرتبط با فراخوان که در همان صفحه قابل مشاهده

 نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. ،است در صورت واجد شرایط بودن

 نمایند.  اقدام در سایت مربوطه از طریق درگاه اینترنتیریال  999/179مبلغ نسبت به پرداخت ثبت نام  هنگام داوطلبان موظفند -9-1

بنابراین  .هر داوطلب تنها امکان یکبار ثبت نام را دارد و امکان ثبت نام بعدی وجود ندارد و ثبت نام اوليه مالک عمل می باشد -9-1

 متقاضيان و گرددنمی تمدید شده تعيين زمان مدت است توضيح به الزم ثبت نام نهایت دقت را بعمل آورند. انجام مراحلداوطلبان در 

 .نمایند خودداری پایانی روزهای به آن نمودن موکول از و نموده اقدام نام ثبت به نسبت فوق زمان مدت در باید

 نزد بکارگيری مراحل پایان تا و نموده یادداشت را خود رهگيری کد نام ثبت پایان از پس باید آزمون در شرکت متقاضيان -1-1

و پس از این  نام امکانپذیر خواهد بودپایان مهلت ثبت تانام)به استثناء شغل محل انتخابی(، ویرایش اطالعات ثبت .نمایند نگهداری خود

  .تاریخ امکان ویرایش وجود ندارد

 .گرددنمی مسترد وجههيچ به پرداختی وجوه و شد نخواهد داده اثر ترتيب ناقص نامیثبت موارد به -7-1

 تا گرددمی اکيدت ،داوطلب عکس بارگذاری در اشتباه به دليل ،مشابه آزمونهای در آمده به وجودبا توجه به مشکالت  تذکر مهم:

 طرف از اشتباه عکس ارسال صورت در که است بدیهی نگردد. ارسال متقاضی عکس به جای دیگری داوطلب عکس اشتباهاً

 .شد خواهد رفتار وی با مقررات و مطابق شده تلقی تخلف عنوان بهموضوع  ،متقاضی

 

 و برگزاری مصاحبه : ورود به جلسه  زمان و محل توزيع کارت  -5

  .خواهد شد رسانیطالعمتعاقباً ا از طریق سایت مذکور ،دریافت پرینت کارت ورود به جلسهو آزمون برگزاری و مكان زمان 

اعالم پس از  و نبودهدانشگاه  سوی از داوطلبان ارسالی اطالعات تایيد منزله به ،آزمون در شرکت کارت صدور است ذکر به الزم 

تا د گرد تحویل دانشگاه بهبایست در زمانی که متعاقباً تعيين خواهد شد می شدگان اوليهپذیرفته توسط مذکور مدارک ،آزمون اوليه نتيجه

 د.ريقرار گ بررسیصحت و سقم آن مورد 

بایست در سه منطقه استان)شهرستانهای تنکابن، آمل و ساری( برگزار خواهد شد که داوطلبان در هنگام ثبت نام اینترنتی می ضمناً آزمون

 نسبت به انتخاب محل آزمون اقدام نمایند. 

 موادآزمون کتبی-6

  .شد خواهد داده اختصاصی سوال دفترچه یک و عمومی سوال دفترچه یک داوطلبان، از یک هر به

 (9برای سواالت حيطه عمومی و ضریب دو ) (4ضریب یک ) با ، ایچهارگزینه صورت به اختصاصی و عمومی دروس آزمون کليه

 .به ازای هر سه پاسخ غلط، یک پاسخ صحيح حذف خواهد شد طراحی خواهد شد. ضمناًبرای سواالت حيطه تخصصی 

 شود:می تعيين زیر شرح به عمومی آزمون مواد -1-6

 فارسی ادبيات و زبان -4-4-1

 اسالمی معارف -9-4-1
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 زبان انگليسی عمومی -9-4-1

 عمومی های توانمندی و هوش -1-4-1 

 و مبانی قانونی سياسی و اجتماعی  اطالعات -7-4-1

 اطالعات اوریفن -1-4-1

سواالت معارف اسالمی مربوط به پيروان سایر مذاهب اسالمی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مطابق تعاليم و  -1تبصره 

  احکام فقهی آنان طراحی خواهد شد.

 در و بوده معاف اسالمی معارف سوالهای به پاسخگویی از ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون در مصرح دینی اقليتهای -2 تبصره

 .شد خواهد محاسبه عمومی آزمون هایلسوا سایر شده تراز مجموع براساس داوطلبان، این مکتسبه صورت نمره این

 تخصصی: آزمون مواد -2-6

 تعيين آگهیمندرج در  یمورد تقاضا شغل با متناسب تخصصی هایمهارت و دانش با توجه به آزمون تخصصی هایحيطههای سوال

 .گرددمی

 داوطلبان و اعالم نتیجه: نحوه پذيرش-7

 به ترتيب زیر صورت خواهد گرفت: هر یک از عناوین شغلی در  انتخاب افرادو  تعيين حد نصابه، نتيجاعالم 

 سه ) مجموع نمره عمومی و تخصصی آزمون کتبی( امتياز ميانگين درصد 79 حداقل کسبآزمون بر مبنيای  نمرهتعيين حد نصاب  -4-5

  .باشد یمدر هر شغل   آزمون امتياز باالترین یدارا نفر

 .مقرر زمان در مستندات و  مدارک یبررس جهت نيمشمول از دعوت -9-5

( انگشت اثر و امضا)دیيتا به که نامثبت تقاضانامه در داوطلب یخوداظهار با شده ارائه مستندات و مدارک و سوابقو تایيد  انطباق -9-5

 .دانشگاهاین  یسو از باشد دهيرس داوطلب

 (مثبته  مستندات و مدارک اساس بر)شده دیيتا یها هيسهم و ازاتيامت عمالا -1-5

  موارد ذیل:محل انتخابی با رعایت  شغلپذیرش در با توجه به ظرفيت  اعالم نتيجه -7-5

 4تا  (.قانونی ی هااحتساب سهميهاساس نمره کل آزمون کتبی)با بر است صرفاً« بدون انجام مصاحبه» آنهاکه پذیرش  مشاغلیبرای  الف(

 به عنوان نتایج اوليه آزمون به هسته گزینش معرفی خواهند شد.برابر ظرفيت 

 و های قانونیاحتساب سهميهبا ( نمره کل آزمون کتبی %59) درصد هفتاد)است انجام مصاحبهپذیرش آنها با که شيوه  مشاغلیبرای  ب(

، به ترتيب نمره فضلی برای بررسی به ميزان سه برابر ظرفيت ،آزمون کتبی اوليه اعالم نتایجپس از  ،( نمره مصاحبه%99) درصد سی

 یینها کل نمره بيترت به رش،یپذ تيظرف برابر کی تعداد،  بهکه پس از انجام مصاحدعوت به عمل خواهد آمد و انجام مصاحبه مدارک 

 .به هسته گزینش معرفی خواهند شد

 

 

 

.  
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  های قانونی و نحوه اعمال آنهاسهمیهامتیازات و -8

 سهمیه ايثارگران -1-8

 با و یآگه در مندرج شرایط هيکل از داوطلبان برخورداری به مشروط وفراخوان  در شرکت طریق از صرفاً ایثارگران سهميه از استفاده **

 .بود خواهد مورد نیاز برابر مفاد آگهی مشاغلدر هریک از  لیذ موارد تیرعا

 جانبازان فرزندان و همسر شهدا، فرزندان و همسر و آزادگان جانبازان، شامل ایثارگران به سهميه( %97) درصد پنج و بيست -1-1-8

 .ابدی یم اختصاص  هيدش برادرخواهر ،  و اسارت یکسال باالی و سال یک دارای آزادگان فرزندان و همسر و باالتر و درصد پنج و بيست

ها و همسر و فرزندان سهميه به ایثاگران شامل رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه( %7)  درصد پنج -2-1-8

 یابد. ( و آزادگان کمتر از یک سال اسارت اختصاص می%97آنان و فرزندان جانبازان زیر )

احراز الزم از شرط حدنصاب در آزمون  الزم به ذکر است رزمندگان در صورت ثبت نام و شرکت در آزمون و داشتن شرایط تبصره:

شرایط احراز و سایر شرایط مندرج در آگهی برای سایر مشمولين این سهميه جهت ثبت نام  و معاف می باشند)در حد سهميه تعيين شده(

 و شرکت در آزمون الزامی است.

 خواهد انجام گر،یکدی با سهیمقا در طیشرا واجد ثارگرانیا نيب از یفضل نمره بيترت به مربوطه هيسهم درحد ثارگرانیا انتخاب -3-1-8

 . شد

 . گرفت خواهد صورت طیشرا واجد داوطلبان ریسا با رقابت قیطر از ثارگرانیا هيسهم درصد 99 بر مازاد رشیپذ -4-1-8

 اخذ به یازين رآنیتصو ارائه با ثارگرانیوامورا ديشه اديبن از ییشناسا کارت داشتن درصورت شهدا محترم خانواده و جانبازان -5-1-8

شایان ذکر است افراد موصوف در صورت نداشتن کارت ایثارگری معتبر، ملزم به اخذ و ارائه  .ندارند مذکور اديبن از یگواه وارائه

 .باشندگواهی از بنياد مذکور می

 توجه داوطلبان:قابل 

  ،به های ایثارگران سهمیهبر اساس درخواست بنیاد شهید و امور ایثارگران و توافق بعمل آمده با بنیاد مذکور

در  ایثارگران صرفاًمابقی سهمیه های  ایثارگران حق شرکت خواهند داشتصرفاً  (ذیل) 2شماره  شرح جدول

مورد تقاضا آنها بیش از یک نفر باشد و در پذیرش شهرستان محل انتخابی شغل گردد که ظرفیت مشاغلی اعمال می

 (الذکرفوق 2)به غیر از شهرهای اعالم شده در جدول شماره  دهمشاغل با یک نفر ظرفیت، سهمیه مذکور لحاظ نش

 .خواهد پذیرفتدر صورت شرکت ایثارگران همانند افراد عادی)آزاد( صورت و 
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 (2)جدول شماره 

ازشهرستان مورد نی عنوان شغل عنوان رشته شغلی  

  

 جنسیت تعداد

 زن مرد

نفر(2بایگان) متصدی امور دفتری  

 - * 9 بابلسر

 - * 9 رامسر

نفر( 9کارپرداز) مسئول خدمات مالی  - * 9 ساری 

گر سیستمکارشناس تحلیل نفر( 9)رایانه امور کارشناس   

 - * 9 ساری

نفر( 2کارگزین) کارگزین  
 * * 9 محمودآباد

 * * 9 نوشهر

نفر( 9کارشناس مواد خوراکی و آشامیدنی ) کارشناس مواد خوراکی و آشامیدنی  
 * * 9 تنكابن

 

 نمره نصاب حد کسب و همچنين سن شرط شهيد( رعایت برادرخواهر و  استثناء ایثارگران)به درصد 97 برای مشمولين سهميه 

 اختصاصی درج شده در آگهی الزم الرعایه خواهد بود.باشد. بدیهی است سایر شرایط نمی الزامی آزمون

  باشند. به عبارت دیگر هر داوطلب میدرصد و یا بالعکس نمی 7مندی از سهميه استخدامی درصد مجاز به بهره 97مشمولين سهميه-

قابل تغيير در هنگام  های مشخص شده را انتخاب نماید کهتواند در هنگام ثبت نام در صورت مشمول بودن، صرفاً یکی از سهميه

 .بررسی مدارک نيز نخواهد بود

 سهمیه معلولین عادی -2-8

 داراو  به شرط داشتن سالمت جسمی و روانی الزم برای ایفای شغل مورد نظر ارایه معرفی نامه از بهزیستی( )باعادی معلولين -4-9-1

 سه حداکثر از ،مکتسبه نمره ترتيب بهمعلول  داوطلبان کليه با رقابت از طریق ،الزم نصاب حد کسب آگهی و در مندرج شرایط بودن

  .بود خواهند برخوردار کل مجوزهای دانشگاه (%9درصد )

توانایی معلولين  شوند را داشته باشند و در صورت عدم تایيدمی بکارگيری بایست توانایی انجام کاری کهمعلولين محترم می -9-9-1

 شورای معلول، داوطلب اعتراض به رسيدگی مرجع ،یا در مرحله معاینات توسط طب کار مدارکبررسی در مرحله  دانشگاهتوسط 

 .باشدپزشکی استان می علوم پزشکی
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 شغل، انتخاب زمان در میبايستی خود، مختص سهمیه از استفاده جهت درصد 3 سهمیه مشمول معلولین -3-2-8

 نفر يک با مشاغل درباشد و  نفر يک از بیش مشاغل آنظرفیت  نیاز مورد تعداد نمايند که انتخاب را مشاغلی

 صورتآزاد( )سهمیه با افراد عادی مکتسبه نمرات اساس صرفاً بر افراد انتخاب و نشده لحاظ مذکور سهمیه ظرفیت،

 . پذيرفت خواهد

 آزادسهمیه  -3-8

درصورت برخورداری از شرايط مندرج داوطلبان بقيه به  های ایثارگران و معلولين عادی،پس از کسر سهميهدانشگاه سهميه کليه 

 اختصاص خواهد یافت. به ترتيب نمره فضلی، ، کسب حدنصاب نمرهدر آگهی و 

 

 :کلی هایتذکرات و توصیه -1

 

 انجام کليه فرآیندهای بکارگيری و اشتغال نيروها و پاسخگویی به آنان در خصوص نحوه فراخوان و بکارگيری بعهده این دانشگاه -1-3

 خواهد بود.

چنانچه در هر یک از مراحل استخدام خالف اطالعات اعالم شده توسط داوطلب محرز گردد. مراحل طی شده کان لم یکن تلقی  -9-3

 و در صورت صدور حکم استخدام، حکم مذکور لغو و بالاثر می گردد. خواهد شد

 زمان در ناقص صورت به مدارک ارائه یا و آگهی متن شده در اعالم شرایط و ضوابط دقيق رعایت عدم از ناشی مسئوليت -9-3

 که در مستنداتی با نمایدمی در سایت اعالم تکميل تقاضانامه ثبت نام زمان در داوطلب که اطالعاتی و یا هرگونه مغایرت بين تعيين شده

آزمون، اعالم نتایج اوليه،  مراحل از مرحله هر در و بود خواهد داوطلب شد برعهده خواهد ارائه اعالم نتيجه اوليه و بررسی مدارک

داده و یا واقعيتی را کتمان نموده  واقع خالف اطالعات عمد به یا اشتباه به داوطلب شود مصاحبه و حتی در صورت پذیرش نهایی محرز

 در و گردیده محروم بعدی مراحل از انجام است، آگهی در مندرج شرایط فاقد از امتياز مربوطه محروم وچنانچه  است، به این ترتيب

 گونه اعتراضی را نخواهد داشت.شود و داوطلب حق هيچمی بالاثر و لغو مزبور حکم حکم، صدور صورت

توانند در این آزمون ثبت نام نمایند که عنوان مقطع تحصيلی، رشته تحصيلی و یا گرایش رشته در صورتی می داوطلبان صرفاً -1-3

تحصيلی آنان به طور کامل و به صورت مشخص در شرایط احراز مشاغل ذکر شده باشد لذا داوطلبان فاقد شرایط تحصيلی درج شده در 

 آگهی از ثبت نام خودداری نمایند. 

سایت نتایج اوليه از طریق  اعالم و برگزار خواهد شد )شهرستانهای تنکابن، آمل و ساری(استان در سه منطقه ازدر یک زمان آزمون  -7-3

روز فرصت خواهند داشت اعتراضات احتمالی  49صورت خواهد گرفت. داوطلبان پس از  www.mazums.ac.ir نشانی به دانشگاه

به ثبت و پيگيری نمایند.  مربوطهپاسخگویی اینترنتی مستقر در سایت خود را در خصوص نمرات علمی کسب شده از طریق سيستم 

ها و امتيازات و بررسی و تایيد نهایی پس از اعمال سهميهنتایج اعتراضاتی که پس از مهلت فوق ارائه گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

شدگان پس از طی مراحل گزینش ميسر نهایی پذیرفته. انتخاب اعالم خواهد شدمتمرکز از طریق وب سایت دانشگاه  مدارک، بصورت

 می باشد که اسامی آنان به اطالع داوطلبان خواهد رسيد.

از طریق مدیریت منابع انسانی به هسته گزینش دانشگاه معرفی خواهند  ،پذیرفته شدگان نهایی برای بررسی و تایيد صالحيت عمومی -1-3

شی و تائيد صالحيت عمومی بالمانع خواهد بود و در صورت عدم تائيد از اشتغال منع خواهند شد و اشتغال آنان  پس از طی مراحل گزین

 شد.
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پذیرفته شدگان نهایی موظفند پس از اعالم اسامی آنان به هسته گزینش، طبق برنامه تنظيمی در مهلت مقرر، برای تکميل پرونده  -5-3

رت عدم مراجعه، در مهلت مقرر قبولی آنان کان لم یکن تلقی شده و نفرات گزینشی به هسته گزینش دانشگاه مراجعه نمایند. در صو

 به گزینش معرفی خواهند شد. ایشانبعدی بجای 

مراجعه جهت تکميل مدارک و شروع بکار  روز فرصت خواهند داشت 47پذیرفته شدگان اصلی پس از دعوت به کار، حداکثر  -1-3

طی مراحل از  نفرات بعدی به ترتيب نمره جهت و  استخدام آنان کان لم یکن تلقی شده رنمایند. در صورت عدم مراجعه در مهلت مقر

 می آید.گزینشی دعوت بعمل 

ذکر است  الزم به .گرددمحل مورد تقاضا اخذ میسال در شغل 49از پذیرفته شدگان نهایی، تعهد محضری جهت اشتغال به مدت  -3-3

و نسبت به اخذ تضمين الزم)قيد شده در تعهد محضری( برابر مدت باقيمانده آنان لغو استخدامی ، حکم در صورت عدم اجرای تعهد

 شد.خواهد تعهدات اقدام 


