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 بسمه تعالی

 مقدمه:

 مجموعاو به منظور تقویت توان علمی و مهارتی خود در نظر دارد،  تولید جهش سال در خودرو ایران صنعتی گروه
 مشاغل در را البرز و تهران استان بومی و متخصص واجد شرایط متعهد التحصیل فارغ جوانان از نفر 400 تعداد

 و فنی هاي مصاحبه و علمی آزمون برگزاري طریق از تهران، مرکزي سایت مختلف هاي بخش تکنسین و کارشناسی
 جایگزین همکارانی نماید که در شرف بازنشستگی هستند. قراردادي بصورت و جذب شناسائی، تخصصی،

 داوطلبان عمومی شرایط اول: بخش
 داشتن تابعیت نظام جمهوري اسالمی ایران -1
 ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون در شده شناخته ادیان از یکی یا اسالم مبین دین به اعتقاد -2
 ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون به التزام -3
 انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم براي داوطلبان مرد -4
 عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات -5
 نداشتن سابقه محکومیت جزایی  -6
 داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی انجام امور کاري مرتبط -7
 دارا بودن شرایط احراز شغل متناسب با جداول نیازهاي استخدامی -8
 واجد جذب شرکت ایران خودرواحراز صالحیت هاي عمومی به تأیید  -9

 صالح ذي و قضایی مراجع آراء توسط استخدام ممنوعیت قانونی هرگونه وجود عدم -10

 داوطلبان اختصاصی شرایط بخش دوم:
 شرایط سنی داوطلبان با احتساب سوابق کاري مرتبط مطابق با جدول ذیل میباشد: -1

 حداکثر شرایط سنی با احتساب سابقه کار شرایط سنیحداکثر  مقطع تحصیلی
 سال 30 25 کاردانی

 سال 33 26 کارشناسی
 سال 34 29 کارشناسی ارشد

  
کارشناسی، کارشناسی ارشد با احتساب سوابق کار کاردانی،داوطلبان توجه نمایند، حداکثر سن در مقاطع  :1تبصره

 باشد و در صورت عدم ارائه مستندات قابل افزایش می تا سقف تعیین شده در جدول باال مربوط مستندات و ارائه
 قبلی کار سابقه الزم در مراحل گزینش و جذب، از استخدام ایشان خودداري خواهد شد. سوابق و مستندات مدت

 بیمه حق سوابق تلفیقی پرداخت گواهی و قبلی خدمت محل از معتبر گواهی ارائه با شغل، با مرتبط و مفید
 مربوطه لحاظ خواهد شد.
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  میباشد.) 08/08/99: تاریخ( نام ثبت روزاولین   سن، حداکثر محاسبه مبناي :2تبصره

با رشته و گرایش هاي عمدتا فنی و  کارشناسی فنی تولید مشاغل کار در شیفت برخی ازبا عنایت به  :3تبصره
و شرکت ایران خودرو بر  باشد پذیر نمی امکان این دسته از مشاغل کارشناسیدر  داوطلبان زن، پذیرش مهندسی

 نماید.حسب نیاز خود صرفا از داوطلبان مرد در این رده هاي شغلی استفاده می

نبوده  پذیر امکان، شرکت این محور مهارت مشاغل بودن آور زیان و سخت به توجه با زن داوطلبان پذیرش :4تبصره

 .میباشند کاردانی شغلی رده در نام ثبت به مجاز مرد داوطلبان صرفا و
 ندارند. نام ثبت امکان ها دانشگاه در تحصیل به مشغول دانشجویان -2
 ...)و پزشکی معاینات مصاحبه، آزمون،(استخدامی  مراحل موفقیت در -3
 خصوصی براي داوطلبان استخدام. بخش و دولتی هاي دستگاه به استخدامی یا خدمتی تعهد نداشتن -4
 .)باشد شامل: پدر، مادر، همسر، خواهر و برادر می 1خودرو (بستگان درجه  ایران شرکت در 1درجه  بستگان اشتغال عدم -5
 .بود خواهند نام ثبت به مجاز) البرز استان و تهران استان( بومی داوطلبان -6

 داوطلبانی که حداقل داراي یکی از شرایط ذیل باشند به عنوان داوطلب بومی استان تهران و البرز تلقی میگردند:
 باشد. البرز و تهران متقاضی تولد محل استان −
 باشد. البرز و تهران استان در متقاضی مادر و پدر همسر، تگیسبازنش یا فعلی خدمت محل −

ساس  − سکونت داوطلب بر ا سر، پدر یا سند معتبر ملکی یا اجاره نامه محل  کد رهگیري دار به نام خود، هم
ماه قبل از تاریخ شروع ثبت نام  3در استان هاي تهران و البرز باشد (تاریخ اسناد مربوطه براي حداقل  مادر

 باشد). 

 مهر به ممهور( محلی اسـتشـهاد ارائه بر اسـاساسـناد اجاره نامه محل سـکونت داوطلب تائید  مبناي :1تبصـره
 .بود خواهد )در دو استان تهران و البرز تقاضا مورد شهرستان در(محل  کالنتري یا پاسگاه )انتظامی نیروي

 صنعتی گروه انسانی هاي سرمایه حفظ منظور به خودرو، ایران صنعتی گروه مجموعه زیر هاي شرکت در شاغلین -7
 سازمان استخدامی آزمون در شرکت و نام ثبت به نسبت توانند می پیمانکار کارکنان ولیکن نداشته، نام ثبت امکان

 .نمایند اقدام سنجش

 و فرزندان بازنشسته: تسهیالت سنی براي ایثارگران، بسیجیان فعال

 میزان به ایثارگران امتیازات ویژه اول اولویت مشمول گرامی متقاضیان آمده، بعمل هاي هماهنگی اساس بر: 1تبصره
 افزوده ایشان سنی سابقه به سال 2میزان  به دوم اولویت متقاضیان و شود می افزوده آنان سنی سابقه به سال 4

شود و فقط تخفیف اي درنظر گرفته نمیگونه سهمیه. الزم به ذکر است براي این دسته از متقاضیان هیچگرددمی
 گردد.سنی لحاظ می
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 :ایثارگران ویژه امتیازات اول اولویت ینمشمول
 جانباز •

 آزاده •
 فرزندان شاهد •
 )جانبازي درصد اساس بر(باالتر  و درصد 25 جانبازان فرزندان •
 بیشتر و اسارت سال یک با آزادگان فرزندان •
 همسر شهید •
 باالتر و درصد 25 جانبازان همسر •
 بیشتر و اسارت سال یک با آزادگان همسر •
 شهید برادر و خواهر •

 ایثارگران: ویژه امتیازات دوم اولویت ینمشمول
 درصد 25 زیر جانبازان فرزندان •
 اسارت سال یک از کمتر آزادگان فرزندان •
 ها جبهه در داوطلبانه حضور ماه 6 حداقل سابقه با رزمندگان فرزندان و همسر •

 می افزوده ایشان سنی سابقه به ماه شش فعال، سابقه سال دو هر ازاي به فعال بسیجی گرامی متقاضیان :2تبصره
 سال 12 احتساب با(.باشد می پذیر امکان سال 3 تا فعال بسیجی سوابق اساس بر سنی سابقه حداکثر و شود

 ).شود می افزوده متقاضیان سنی سابقه به سال 3 میزان به فعال بسیجی سابقه
 افزوده آنان سنی سابقه به سال 3 میزان متقاضیان فرزند بازنشستگان سایت مرکزي شرکت ایران خودرو، به: 3تبصره
 شود. می

، بسیجیان فعال و یا براي مشمولین ایثارگرگرفته شده متقاضیان توجه نمایند تسهیالت سنی در نظر :4تبصره 
 فرزندان بازنشسته به حداکثر شرایط سنی ایشان با احتساب سابقه کار افزوده می گردد.

 نام  ثبت مراحلبخش سوم: 
 ی.اینترنت نامثبت فرم تکمیل -1
 ه.شد اسکن عکس فایل -2

 از ارسـال براي را آن فایل و نموده اسکن ،زیر مشخصات با را خود پرسنلی عکس قطعه یک بایستمی داوطلب

 نماید:  آماده اینترنتی نامثبت برنامه طریـق
 رخ)د. (عکس تمامباش شده گرفته جاري سال در که 3×4 عکس -

 .باشد JPG فرمت با باید فقط شده اسکن عکس -
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 .باشد 300×400پیکسل و حداکثر   200×300قل حدا باید شده اسکن عکس اندازه -

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

 .باشد بیشتر کیلوبایت 70 از نباید عکس شده ذخیره فایل حجم -

 .باشد شده حذف باید شده اسکن عکس زاید هايحاشیه -

 .باشد سفید زمینه داراي و رنگی عکس االمکانحتی -

 الزم داوطلبان و باشدنمی قبول قابلو...)  شناسنامه ملی، کارتی (شناسای هايکارت روي از عکس اسکن: 1ه تبصر 

 د.نماینبه اسکن  اقدام ،فوق توضیحاتبا  مطابقو  عکس اصل از است
 .باشد مشخص کامل  آنان تصور و حجاب با باید خواهران عکس :2تبصره 

 .گرددمی سلب وي از آزمون در شرکت حق و شده باطل داوطلب نامثبت غیرمعتبر، عکس ارسال درصورت :3تبصره 
هاي قبلی، در خصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، با توجه به مشکالت به وجود آمده در آزمونیادآوري مهم: 

گردد که شود رخ داده است. تاکید میکه این موضوع اکثراً براي داوطلبانی که ثبت نام آنان توسط دیگران انجام می
نامی، حتما نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عکس داوطلب دیگري کنترل اطالعات ثبتعالوه بر 

به جاي عکس شما الصاق نگردد. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان 
 متخلف تلقی و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.

تصاویر مرتبط با مدارك الزامی خود را در محل مورد نظر بارگذاري نمایند. شایان ذکر است بایستی داوطلبان می
به مدارك ناقص به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد. داوطلبان دقت نمایند براي بارگذاري مدارك با رعایت 

 ارگذاري نمایند:ترتیب ذیل، تصاویر و فایل هاي هر مدرك را بصورت جداگانه در محل مورد نظر ب

 ملی  تصویر کارتـ 

 )برادران ویژه( دائم معافیت یا و عمومی نظام وظیفه خدمت پایان تصویرکارت ـ 
  .راهنما دفترچه هاي شغلیآخرین مدرك تحصیلی مندرج در جدول رشتهتصویر ـ 

 نام: ثبت وجه پرداخت
 انجام 18/08/1399مورخ  یکشنبهلغایت روز  08/08/1399 مورخ پنجشنبهز رو از ینترنتیا صورته ب نام بتث -

 سنجش آموزش کشور به نشانیدرگاه اینترنتی سازمان  به بایستمی شرایط واجد متقاضیانت. ذیرفپ خواهد
www.sanjesh.org  عنوان هزینه ثبت نام ریال به (نهصد هزار)  000/900مبلغ  پرداخت از پس و اجعهمر 

 ارائه و نام ثبت فرم تکمیل به نسبت شتاب ي شبکه به متصل بانکی هايکارت با و الکترونیکی صورت به
گروه صنعتی الزم به توضیح است هزینه ثبت نام به حساب مشخص شده در  د.نماین اقدام نیاز مورد اطالعات

 واریز خواهد شد. ایران خودرو
 مراحل پایان تا و نموده یادداشت را خود رهگیري کد نام ثبت پایان از پس باید آزمون در شرکت متقاضیان -

 .نمایند نگهداري خود نزد استخدام

http://www.tamin.ir/
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 .گرددنمی مسترد وجههیچ به پرداختی وجوه و شد نخواهد داده اثر ترتیب ناقص هاينام ثبت به -

 مدارك و مستندات الزم:

 نمرات تعیین از پس هاي تخصصی گروه صنعتی ایران خودروحسب نیاز متقاضیان مدارك اینکه به توجه با -

 که صورتی در لذا شد، خواهد بررسیبرابر مجوزهاي استخدامی اخذ و  چندکتبی به میزان  آزمون در داوطلبان
 باشد، نامیثبت تقاضانامه در مندرج اطالعات همچنین و آگهی این در مندرج شرایط با مغایر داوطلبان مدارك

 حتی و مصاحبه اولیه، نتایج اعالم آزمون، از مرحله هر در و کرد، نخواهد ایجاد متقاضی براي حقی گونههیچ

 د.ندار اعتراضی گونههیچ حق و شد خواهد حذف داوطلب نهایی، پذیرش درصورت

 نام:ثبت تقاضانامه تکمیل

 با مطابق را خود پدر نام و فامیلی)، نام( خانوادگی نام نظر مورد محل در باید ، داوطلب3و  2، 1 هايردیف در -
 شود) خودداري همزه یا محذوف مد، تشدید، الف از بکاربردن( نماید بطورکامل وارد شناسنامه

 .نماید عالمتگذاري را مربوط مربع منحصراً می باشد مرد یا زن اینکه برحسب باید داوطلب، 4 ردیف در -
 .نماید عالمتگذاري را مربوط مربع باشد می متاهل یا مجرد اینکه حسب بر باید داوطلب، 5 ردیف در -
 .نماید درج مربوط درمحل روز و سال، ماه صورت به را خود تولد تاریخ باید داوطلب، 6 در ردیف -
 از و نماید درج مربوط در محل راست به چپ از باشد می رقم ده که را خود ملی کد باید داوطلب، 7 ردیف در -

 براي اند نشده ملی کارت اخذ به موفق تاکنون که داوطلبانی ضمناً  نماید. خودداري تیرهخط  یا و ممیز درج
 نمایند. حاصل تماس 66707131-021 تلفن گویاي شماره با خود ملی کد شماره از اطالع

 و نماید درج مربوطه محل در را خود شناسنامه شماره فقط راست به چپ ازسمت باید داوطلب، 8 ردیف در -
 .نماید خودداري گردیده درج ها شناسنامه بعضی در که تیره خط و یا حروف، ممیز ازدرج

استان و شهرستان  جدول به توجه با را خود تولد محل شهرستان و استان کد باید ، داوطلب10و9 ردیف در -
 نماید. درج محل این در و مشخص 16درصفحه  مندرج

 .نماید مشخص را خود ها، دین مربع از یکی در عالمتگذاري با باید ، داوطلب11 ردیف در -
 .نمایند عالمتگذاري را مربع این باید دست چپ ، داوطلبان12 در ردیف -
 نمایند. مشخص در این قسمت را خود وظیفه نظام وضعیت باید مرد ، داوطلبان13 ردیف در -
 .نماید عالمتگذاري یکی از موارد را بند در این تسهیالت سنی از استفاده متقاضی ، داوطلب15و  14 ردیف در -
 مندرج ضوابط نماید( براساس عالمتگذاري بند این در را خود تحصیلی مقطع آخرین باید ، داوطلب16  در ردیف -

 راهنما) دفترچه در
 .نماید درج محل این در و مشخص را خود تحصیلی رشته عنوانکد و  باید ، داوطلب17 ردیف در -
 .نماید درج را خود تحصیلی مدرك آخرین معدل باید داوطلب ، 18 ردیف در -
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 این در روز و ماه و سال به را خود تحصیلی مقطع آخرین التحصیلی فارغ تاریخ باید ، داوطلب19 ردیف در -
 .نماید درج قسمت

 .نماید درج را خود تحصیل مدرك آخریناخذ محل موسسه یا دانشگاه باید ، داوطلب20  ردیف در -
 تکمیل نماید. سابقه اشتغال می باشد بند مربوطه راداراي  داوطلبچنانچه  ، 21 ردیف در -
 (در گذشته) شرکت ایران خودرو و سازمان هاي وابسته به آن ر، داوطلب چنانچه سابقه اشتغال د 22در ردیف  -

 را دارد بند مربوطه را تکمیل نماید.
 ایست این بند را تکمیل نماید.می باشد می ب افرادتحت تکفلچنانچه داراي  داوطلب،23در دیف  -
 ضوابط مشخص نماید (براساس این قسمت خود را در گروه امتحانیعنوان باید کد و  داوطلب ،24در ردیف  -

 .دفترچه) در مندرج
 داوطلب بومی می بایستی بند مربوطه را تکمیل نماید. ،25در ردیف  -
توجه  با امتحانی حوزه تعیین جهت را خود اقامت محل شهرستان و استان نام و کد باید داوطلب، 26در دیف  -

 .نماید درج محل این در و مشخص 16مندرج در صفحه  استان و شهرستان جدول به
ضمن مشخص نمودن استان و شهرستان محل سکونت آدرس دقیق محل سکونت   باید ، داوطلب27 ردیف در -

 .خود را درج نماید
 .نماید درج مربوط محل خود را در تلفن بستگان شماره ، داوطلب28 ردیف در -
 .نماید درج را خود الکترونیکی پست آدرس متقاضی ، داوطلب29 ردیف در -

 آزمون:  در شرکت کارت دریافت نحوه و آزمون برگزاري زمان

ي درگاه اینترنتی سازمان رو بر پرینت و مشاهده براي 02/10/99مورخ سه شنبه  روز از آزمون در شرکت کارت -
 05/10/99 مورخ جمعه روز در آزمونت. گرف خواهد قرار  www.sanjesh.org نشانی بهسنجش آموزش کشور 

و مالك تعیین حوزه امتحانی بر اساس انتخاب داوطلب در تقاضانامه به  شد خواهد برگزار تهران و کرج شهر در
 پرینت هنگام به و درج درآزمون شرکت کارت برروي آزمون برگزاري محل و شروع ساعت هنگام ثبت نام خواهد بود.

 .رسید خواهد داوطلبان آگاهی به کارت
 مدارك و نبوده داوطلبان سوي از ارسالی اطالعات تایید منزله به آزمون در شرکت کارت صدور است ذکر به الزم 

 .شد خواهد بررسی آزمون اجراي از پس داوطلبان

 ن عبارتند از: آزمو مواد
 حسب مورد داده خواهد شد.  اختصاصیبه هر یک از داوطلبان یک دفترچه عمومی و یک دفترچه سوال 

 آزمون عمومی:
 )1(ضریب  )I.C.D.Lهاي هفتگانه فنّاوري اطالعات (مهارت -1
 )1معارف اسالمی (ضریب   -2
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  )2زبان انگلیسی ـ عمومی (ضریب  -3
 ) 3هوش و توانمندي هاي عمومی (ضریب   -4

 :اختصاصیآزمون 

این  مندرج درمربوطه به شرح  گروه امتحانیحسب مورد در عنوان  اختصاصیعالوه برآزمون عمومی، آزمون *
  شد.خواهد  انجامآگهی 

 گروه امتحانی طراحی می گردد و مواد (دروس) هریک از عناوین گروه امتحانیبر اساس  اختصاصی* سواالت آزمون 
در آزمون هاي اختصاصی ضرایب مواد آزمون متفاوت  درج گردیده است.و هفتم  ششمبخش وجزئیات مربوطه در 

 باشد.می
 .دارد (با احتساب یک سوم نمره) **: آزمون نمره منفی

 

 بخش چهارم: مراحل و نحوه اعالم نتیجه

 درکه براي داوطلبانی همچنین  به طریق مقتضــی اطالع رســانی خواهد شــد. اولیه آزمون اســتخدامی،نتایج  •
از طریق پیامک نیز اطالع  حدنصاب الزم براي ورود به مرحله مصاحبه را کسب می نمایند آزمون استخدامی
 رسانی خواهد شد.

شان، جهت برگزاري • ضوري با ای ضمن هماهنگی و تعیین وقت ح شرایط اولیه داوطلبان،  آزمون  پس از احراز 
 تخصصی به کانون هاي جذب تخصصی شرکت معرفی میگردند.  و فنی مصاحبه ها و

ورودي ســازمان ســنجش و آزمون هاي فنی و تخصــصــی گروه  آزمون هاي در موفقیت از پس متقاضــی فرد •
شات صنعتی ایران خودرو، شکی آزمای ستعالمات و پز شده و مربوطه ا شی و قرارداد  پذیرفته  صورت آزمای  3ب

 .شد خواهد سازمان ماهه جذب
 .بود خواهد سازمان با فرد آتی قراردادهاي انعقاد جهت فرد انتخاب مالك مربوطه آزمایشی دوره در قیتموف •
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 مهم بخش پنجم: تذکرات

الزم، باالترین نمرات را از مجموع نمرات آزمون هاي عمومی و اختصاصی  نصاب با رعایت شرط حد داوطلبانی که-1
سب نموده اند، امتحانیهر گروه  صی  ک ص صاحبه ها و آزمون هاي تخ تا چند برابر تعداد مورد نیاز براي انجام م

گردند. داوطلبان توجه نمایند، نمره کل آزمون (مجموع نمره آزمون عمومی  به شــرکت ایران خودرو معرفی می
 باشد.   ) مالك می%60و اختصاصی 40%

ـــاحبهداوطلبان  -2 ـــده چند برابر براي انجام مرحله مص ـــوري ، معرفی ش از مراجعه و ارائه مدارك و پیگیري حض
ـــنعتی ایران خودرو و تکمیل فرم هاي ثبت نام و  ـــایت گروه ص ـــرفا از طریق درگاه وبس خودداري نموده و ص

 بارگذاري مدارك خواسته شده اقدام به ثبت نام نمایند.
ستخدامی -3 صاحبه در آزمون ا شرکت ایران ، قرار گرفتن در ردیف چند برابر براي انجام مرحله م هیچ تعهدي براي 

ــتخدام داوطلبان بر  ــتخدام ایشــان ایجاد ننموده و شــرکت ایران خودرو براي پذیرش و اس خودرو به منظور اس
ساس اولویت و ظرفیت هاي جذب تخصصی خود، نتایج و امتیازات آزمون ها و مصاحبه هاي فنی و تخصصی  ا

 نماید. الك گزینش نهایی قرار داده و اقدام میاز داوطلبان پذیرفته شده در آزمون استخدامی را م
ضعیت نظام وظیفه ( -4 ستی تا تاریخ داوطلبان مردکارت مربوط به و صیل کلیه داوطلبان بای ) و گواهی فراغت از تح

 . آماده و صادر شده باشد 99 /08 /08
ــود داوطلبی در زمان ثبت نام  -5 ــتخدام مشــخص ش دانشــجو بوده و تاریخ فارغ چنانچه در هر مرحله از فرآیند اس

 .التحصیلی وي پس از موعد مقرر شده در آگهی است، استخدام وي منتفی خواهد شد
انتخاب نهایی پذیرفته شدگان پس از طی مراحل مصاحبه هاي فنی و تخصصی و گزینش میسر می باشد. ضمناً  -6

 .خواهد رسید ایشانبه اطالع  س تلفنیتمااسامی پذیرفته شدگان نهایی پس از تأیید طی مراحل الزم از طریق 
سال -7 شده در متن آگهی و یا ار شرایط اعالم  ضوابط و  شی از عدم رعایت دقیق  سئولیت نا (اعالم) مدارك به  م

ــتباه یا به  ــود داوطلب به اش ــورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود و چنانچه در هریک از مراحل، محرز ش ص
ست، از انجام مراحل بعدي محروم گردیده و عمد اطالعات خالف واقع داده و  شرایط مندرج در آگهی ا یا فاقد 

 .حتی در صورت صدور حکم استخدامی، حکم مزبور لغو و بال اثر می گردد
 .وجه تمدید نخواهد گردید به هیچ استخدامی  داوطلبان در آزمون مهلت ثبت نام -8
 معرفی شدگان چند برابر براي انجام مصاحبه و پژوهشی سوابق و تجارب شغلی، تحصیلی، تخصصی و رزومه علمی -9

شنواره برندگان نظیر صی و ها ج ص  و مدارك ارائه صورت در ...و المپیادها، گواهینامه ها و مهارت هاي فنی و تخ
ستندات صنعتی ایران خودرو، به مرتبط و معتبر م سایت گروه   داوطلبان براي امتیاز عنوان در زمان ثبت نام در وب

شد و آن دسته از داوطلبانی که رزومه و سوابق  خواهد آزمون ها و مصاحبه هاي فنی و تخصصی لحاظ مراحل در
 شغلی، علمی و تخصصی بهتري داشته باشند در اولویت جذب قرار خواهند گرفت.  
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 نیاز مورد تحصیلی هايگرایش و رشته اساس بر (کارشناسی) تخصصی نیازمندي هاي جداول: ششمبخش 

 

 

 

 ردیف
  عنوان و کد

گروه 
 امتحانی

 تحصیلیمقطع  تحصیلی گرایشرشته وعنوان   مواد آزمون
جنس 

پذیرش 
 (مرد/ زن)

 امور مالی 1
 )301(کد 

 ـ حسابداري مالی1
ـ حسابداري 2

 شدهبهاي تمام
 ـ مدیریت مالی3

 )3001( مالی مدیریت
  کارشناسی

 زن /مرد 

 تولیدات و خدمات حسابداري)/ 3003حسابداري (
 )3005( مالی حسابداري /)3004( صنعتی

 )3001( مالی مدیریت

 ریسک مدیریت و مالی مهندسیگرایش  مالی کارشناسی ارشد
)3002( 

 )3006( مدیریت حسابداري / )3003حسابداري (

2 

 
 امور بازرگانی

 )302(کد 
 

 هاي مدیریتـ تئوري1
 ـ رفتار سازمانی2
ــی و  -3 ــاب ــازاری ب

 مدیریت بازار
 ـ مدیریت استراتژیک4
 ـ اقتصاد خرد و کالن5

 کارشناسی )3007( بازرگانی مدیریت

 زن/  مرد
 /)3008( بازاریابیمدیریت بازرگانی گرایش هاي 

 الکترونیکی تجارت /)3009( المللی بین بازرگانی
 مدیریت /)3011( داخلی بازرگانی /)3010(

 )3012( استراتژیک

 ارشد کارشناسی

3 
 

 
 امور حقوقی

 )303(کد 
 

 ـ حقوق مدنی1
 ـ حقوق تجارت 2
ـــی  -3 آیین دادرس

 مدنی 
حقوق جزاي ـ 4

اختصاصی (جرایم علیه 
 اموال)

 ـ حقوق کار5
 المللـ تجارت بین6
حقوق اقتصادي ـ 7

 (حقوق رقابت)

 کارشناسی )3013( حقوق

 زن/  مرد

 تجاري قراردادهاي و اسنادحقوق گرایش هاي حقوق 
 تجارتحقوق /  )3015( اقتصاديحقوق /  )3014(

 امالك و اسناد ثبتحقوق  /)3016( الملل بین
 و جزاحقوق  /)3018( خصوصیحقوق  /)3017(

 /)3020( جزا حقوق و فقه /)3019( شناسی جرم
 عمومیحقوق  /)3021( فکري مالکیت حقوق

حقوق  /)3023( اقتصادي حقوق و فقه /)3022(
 )3024( تجاري شرکتهاي

 کارشناسی ارشد

 زبان چینی 4
 )304 کد(

 ـ دستور زبان1
 ـ واژگان2
 ـ درك مطلب3
ــ ترجمه از فارسی 4 ـ

 به چینی
ـ ترجمه از چینی به 5

 فارسی 

 کارشناسی )3025( چینی زبان

 کارشناسی ارشد )3026( چینی و ادبیات زبان زن /مرد 
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 ردیف
  عنوان و کد

گروه 
 امتحانی

 تحصیلیمقطع  تحصیلی گرایشعنوان رشته و  مواد آزمون
جنس 

پذیرش 
 (مرد/ زن)

 
5 

 ارتباطات
 )305 کد(

عمومی و ـ اصول روابط1
 المللامور بین

هـــــاي حـــــوزه-2
 ارتباطات

ــی -3 ــل ــی ک ــان ــب م
 ارتباطات جمعی

ــه -4 ــری ــظ ــاي ن ه
 ارتباطات

 ـ مدیریت تبلیغات5
هاي کمی و ـ روش6

کیفی پژوهش در 
 ارتباطات

 )3027( اجتماعی ارتباطات علوم
 کارشناسی

 
 زن/  مرد

 )3029( عمومی روابط
 )3028( ارتباطات و تبلیغگرایش ارتباطات  علوم

 کارشناسی ارشد

 )3030( الملل بین روابط

 )3031( رسانه مدیریت

6 
مهندسی 

 صنایع
 )306 کد(

ــ طرح1 ریزي واحدهاي ـ
 صنعتی

کنترل موجودي و -2
ــامــه ــرن ریــزي ب

 تولید
 ـ کنترل کیفیت3
 سازيـ بهینه4
ریزي و کنترل ـ برنامه5

 پروژه

 کارشناسی )3032( صنایع مهندسی

 زن /مرد 
 

صنایع  مهندسیگرایش هاي مهندسی صنایع 
 وري بهره و کیفیت/)3033( مالی مهندسی /)3032(

 سازي بهینه /)3035( مهندسی مدیریت /)3034(
 /)3037( پروژه مدیریت /)3036( ها سیستم

 )3038( تامین زنجیره و لجستیک

 کارشناسی ارشد

7 

مهندسی 
کامپیوتر و 

IT 
 )307 کد(

 افزارـ مهندسی نرم1
 هاي عاملـ سیستم2
ــــبــکــه -3 هــاي ش

یت  کامپیوتري و امن
 شبکه

نویسی تحت ـ برنامه4
 وب

افزار  )/ مهندسی سخت3039کامپیوتر ( مهندسی
 )3041)/ مهندسی نرم افزار (3040(

 کارشناسی

 زن/  مرد

کامپیوتر  کامپیوتر  گرایش هاي مهندسی مهندسی
داده  علوم /)3042( کامپیوتري هاي شبکه)/ 3039(

 هاي سیستم معماري /)3041( افزار نرم /)3043(
 )3044( کامپیوتري

 کارشناسی ارشد
 

 مهندسیمهندسی فناوري اطالعات گرایش هاي 
 هاي سیستم مدیریت /)3045اطالعات ( فناوري
 برنامه /)3047( اطالعات امنیت /)3046( اطالعاتی
 وب صفحات طراحی /)3048( وب تحت نویسی

 ) ITS( اطالعات تکنولوژي هاي سیستم /)3049(
 )3051( اي شبکه هاي سامانه /)3050(
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 ردیف
  عنوان و کد

گروه 
 امتحانی

 تحصیلیمقطع  تحصیلی گرایشعنوان رشته و  مواد آزمون
جنس 

پذیرش 
 (مرد/ زن)

8 
 مهندسی برق

 )308 کد(

 1ـ مدارهاي الکتریکی 1
 2و 

ین -2 هــاي مــاشـــ
 2و  1الکتریکی 

 2و  1ـ الکترونیک 3
 ـ الکترونیک صنعتی4

 )/3053مهندسی قدرت ( )/ 3052برق( مهندسی
 ) 3054مهندسی الکترونیک (

 کارشناسی

 زن/  مرد
 

 /)3052برق ( مهندسیگرایش هاي مهندسی برق 
 ماشینهاي و قدرت الکترونیک /  )3053( قدرت

 نقل و حمل برقی هاي سامانه /)3055( الکتریکی
 /)3057( کنترل و هدایت هاي سیستم /)3056(

 /)3058( دیجیتال الکترونیک سیستمهاي
/  )3060( کنترل /)3059( قدرت سیستمهاي

 )3054( / الکترونیک )3061( قدرت الکترونیک

 ارشد کارشناسی

 
9 

مهندسی 
 مکانیک

 )309 کد(

 ـ طراحی اجزاي ماشین1
تیــک و  -2 اســـتــا

 مقاومت مصالح
هاي تولید و ـ روش3

 علم مواد
ـ ترمودینامیک و 4

 مکانیک سیاالت

  /)3063( تولید  و ساخت)/ 3062( مکانیک مهندسی
 )3065( وسیاالت حرارت /)3064(جامدات  طراحی

 کارشناسی

 زن/  مرد

 تولید و ساختگرایش هاي مهندسی مکانیک   
 طراحی /)3066( خودرو ساخت و طراحی /)3063(

 پایش و نگهداري /)3068(احتراق /)3067( کاربردي
 )3070( انرژي / تبدیل )3069( تجهیزات

 ارشد کارشناسی
 

 )3071( مکاترونیک مهندسی
 برق و الکترونیکگرایش هاي خودرو  مهندسی

 /)3073( خودرو بدنه و سازه /)3072( خودرو
 محرکه قواي /)3074( خودرو دینامیکی هاي سیستم
 و ساخت پیشرفته هاي روش و مواد /)3075( خودرو

 )3076( خودرو تولید

10 
مهندسی 

 مواد
 )310 کد(

 ـ خواص فیزیکی مواد1
خواص مکــانیکی -2

 مواد
ختــه -3 ی گري و ر

 انجماد
 ـ شکل دادن فلزات4
 ـ خوردگی و پوشش5

 کارشناسی )3077( مواد و متالورژي  مهندسی

 زن/  مرد
 /)3078( گري ریختهگرایش هاي مهندسی مواد 

 خوردگی /)3079( مهندسی مواد انتخاب و شناسایی
 )3080( مواد حفاظت و

 ارشد کارشناسی

11 

 مهندسی
و  شیمی

مهندسی 
 پلیمر

 )311(کد 

 مکانیک سیاالت ـ1
 ـ انتقال حرارت2
یات  -3 ـــول عمل اص

 واحد
 ـ موازنه جرم و انرژي4
 شیمی پلیمرـ 5

 )3081شیمی ( مهندسی
 کارشناسی

 زن/  مرد

 )3086کاربردي ( شیمی
مهندسی مهندسی شیمی گرایش هاي 

 سازي شبیه /)3082( انرژي مهندسی) 3081شیمی(
 کارشناسی ارشد )3084( کاتالیست و ترموسینتیک /)3083( کنترل و

 )3085( پلیمر مهندسی
 )3086کاربردي ( شیمی گرایش شیمی



  

 13صفحه 

 

 ردیف
  عنوان و کد

گروه 
 امتحانی

 تحصیلیمقطع  تحصیلی گرایشعنوان رشته و  مواد آزمون
جنس 

پذیرش 
 (مرد/ زن)

12 

بهداشت و 
ایمنی 
 صنعتی

 )312(کد 

ـــنعتی و  -1 ایمنی ص
شی از کار  حوادث نا

شین  آالت(ایمنی ما
برق ـ  - نی  م ی ا

هاي اعالم و سیستم
یق ـ  حر طفــاي  ا
 حوادث ناشی از کار)

اي ـ بهداشت حرفه2
آور (عوامــل زیــان

ــی ـ  ــک ــزی ــی ف
ـ تهویه  شیمیایی 

 صنعتی)
 ـ مهندسی انسانی3
ـ مدیریت سالمت، 4

ایمنی و محیط زیست 
)HSE ( 
ناشی از هاي ـ بیماري5

 شناسی شغلیکار و سم

 کار محیط و صنعتی ایمنی /)3087( صنعتی ایمنی
)3088( 

 کارشناسی

 زن/  مرد

 )3089( زیست محیط و بهداشت ایمنی،

 )HSE( زیست محیط و بهداشت ایمنی، مهندسی ارشد کارشناسی
)3090( 

13 
 روانشناسی

 )313(کد 

شناسی سازمانی ـ روان1
 ـ کار

ناســـی روان -2 ـــ ش
 مدیریت

ــزش و  -3 ــی ــگ ان
 هاي شغلینگرش

 شناسی سالمتـ روان4
 ـ تغییر و اصالح رفتار5
شناسی روانـ6

 اجتماعی
شناسی روان-7

هاي شخصیت و آزمون
 روانی

هاي مشاوره ـ مهارت8
 درمانیو روان

 سازمانی و صنعتی شناسی روانگرایش روانشناسی 
)3091 ( 

 زن/  مرد ارشد کارشناسی

14 
طراحی 
 صنعتی

 )314(کد 

 ـ علم مواد1
 ـ ارگونومی و ایمنی2
 ـ فرم و رنگ3
 هاي صنعتیـ قالب4
 ـ فرایندهاي تولید5
ـ تاریخچه طراحی 6

 خودرو

 )3092( تجسمی هنرهاي آموزش
 کارشناسی

 زن/  مرد

 )3094صنعتی ( طراحی
 هوشمند ساز شبیه طراحیگرایش  اي رایانه هنرهاي

)3093( 
 ارشد کارشناسی

 )3094صنعتی ( طراحی



  

 14صفحه 

 

  

 ردیف
  عنوان و کد

گروه 
 امتحانی

 تحصیلیمقطع  تحصیلی گرایشعنوان رشته و  مواد آزمون
جنس 

پذیرش 
 (مرد/ زن)

15 
 اي بیمه امور

 )315(کد 

لیــات  -1 ک اصــــول و 
بازرگانی و بیمه هاي 

 تأمین اجتماعی
شنایی با قوانین  -2 آ

ــه ــم ــی ــاي ب ه
ــی و  ــان ــازرگ ب
 تأمین اجتماعی

هاي ـ آشنایی با بیمه3
موال  اشــــخــاص  -ا

ــازرگــانی و تــأمین   (ب
 اجتماعی)     

ـ مدیریت ریسک و 4
 هاي اتکاییبیمه

ـ آشنایی با ساختار 5
هاي بیمه صنعت

بازرگانی و سازمان 
 تأمین اجتماعی

 )3095( بیمه مدیریت

 زن/  مرد کارشناسی
 )3096( اکو بیمه مدیریت



  

 15صفحه 

 نیاز مورد تحصیلی هايگرایش و رشته اساس بر مهارت محور (کاردانی) نیازمندي هاي بخش هفتم: جداول

 

  

  عنوان و کد ردیف
 گروه امتحانی

 جنسیت مقطع تحصیلی تحصیلی رشتهعنوان  مواد آزمون

1 
 برق کاردانی

 )401(کد 

ـــاي  -1 ـــداره م
 الکتریکی

هاي ماشینـ 2
، ACالکتریکی (

DC  و
 ترانسفورماتور)

الــکــتــرونــیــک  -3
 عمومی

ـ الکترونیک 4
 صنعتی

 نگهداري و تعمیر /  )4001( صنعتی برق 
 )4003( قدرت  /)4002( الکتریکی هاي ماشین

 ابزار و الکترونیک  /)4004( تاسیسات و برق  /
 )4006( صنعتی الکترونیک /  )4005( دقیق

 مرد کاردانی

2 
 مکانیک کاردانی
 )402(کد 

 ـ ایمنی و بهداشت1
 ـ اجزاي ماشین2
 ـ علم مواد3
 ـ برق صنعتی4
ـ ماشین ابزار و 5

تعمیرات و نگهداري 
 ابزارماشین

 هاي قالب تولید و ساخت /  )4007( قالبسازي 
 صنعتی آالت ماشین / تعمیرات )4008( فلزي
 صنعتی آالت ماشین مکانیک /  )4009(
 نیروگاه /)4011( افزار ماشین /  )4010(

مکانیکی  هاي سیستم مونتاژ /)4012(حرارتی 
 / )4014( صنعتی تاسیسات مکانیک /)4013(

 )4015( صنعتی مکاترونیک

 مرد کاردانی

3 
 جوشکاري کاردانی

 )403(کد 

استاتیک و  -1
 مقاومت مصالح

ـ تکنولوژي 2
 جوشکاري

متالورژي -3
 جوشکاري

 ـ بازرسی جوش 4
الزامات کیفی ـ 5

 جوشکاري

 مرد کاردانی )4017)/ جوشکاري (4016ري (جوشکا فنی



  

 16صفحه 

هاو شهرستان هااستان کد و نام جدول  

 کد و نام استان  وکد شهرستان نام
ـــهر( ـــکو(1001آذرش ند ( 1006)، اهر(1005)، اس تان1007)، هورا ـــ باد()، بس ناب1009آ )، 1012)، تبریز(1010()، ب

)، 1026)، کلیبر(1023شیر()، عجب1021)، شبستر(1017()، سراب1025)، خداآفرین(1016(چاراویماق )،1014جلفا(
 ).1041) و هشترود(1040()، هریس1038)، ورزقان(1036()، میانه1032)، ملکان(1029)، مرند(1028مراغه(

 10 شرقیآذربایجان

ــنویه1104(ارومیه ــت(1109)، بوکان(1106()، اش ــهر(1111)، پلدش )، 1117)، چالدران(1115)، تکاب(1113)، پیرانش
)، 1133)، ماکو(1131)، شـوط(1129دژ()، شـاهین1127()، سـلماس1124()، سـردشـت1123)، خوي(1119چایپاره(
 ).1140() و نقده1138()، میاندوآب1135مهاباد(

 11 غربیآذربایجان

)، 1215()، گرمی1213)، کوثر(1201)، ســـرعین(1211(خلخال)، 1208آباد()، پارس1205ســـوار()، بیله1202(اردبیل
 12 اردبیل ).1225) و نیر(1222()، نمین1219شهر(مشگین

)، 1314(وکرون)، تیران1325()، بویین میاندشت1312()، برخوار1310)، اصفهان(1304)، اردستان(1302(وبیدگلآران
ـــهر()، خمینی1316چادگان( ـــار(1317ش ـــمیرم1321)، دهاقان(1340)، خوروبیابانک(1318)، خوانس )، 1320()، س
ضا(1322شهرومیمه(شاهین شهر شهر(1326)، فریدن(1324)،  شان1329()، فالورجان1327)، فریدون )، 1332()، کا

 ).1345) و نطنز(1342آباد()، نجف1341)، نائین(1338)، مبارکه(1336()، لنجان1334گلپایگان(

 13 اصفهان

 40 الـبرز ).4010) و نظرآباد(4008)، کرج(4012()، فردیس4005)، طالقان(4003)، ساوجبالغ(4007اشتهارد(
ـــهر()، دره1408()، بـدره1407)، ایوان(1405()، ایالم1403آبـدانـان( ـــیروان(1412()، دهلران1410ش )، 1414)، س

 14 ایالم ).1418() و مهران1419)، ملکشاهی(1415(چرداول

)، 1518)، دیلم(1516)، دیر(1514)، دشـــتی(1511()، دشـــتســـتان1506)، جم(1504(تنگســـتان )،1502بوشـــهر(
 15 بوشهر ).1522() و گناوه1520()، کنگان1519(عسلویه

)، 1609)، دماوند(1607)، تهران(1633)، پیشوا(1616()، پردیس1604)، پاکدشت(1610)، بهارستان(1602اسالمشهر(
ــمیرانات1615()، ري1612کریم(رباط ــهریار(1622()، ش )، 1635()، قرچک1623)، قدس(1627)، فیروزکوه(1624)، ش

 ).1636() و ورامین1625مالرد(
 16 تهران

ـــامان1706()، بن1705()، بروجن1701(اردل ـــهرکرد(1707()، س ـــان1709)، ش )، 1712)، کوهرنگ(1710()، فارس
 ).1717() و لردگان1713کیار(

و  چهارمحال
 بختیاري

17 

شرویه( سف(1802)، بیرجند(1810ب سرایان(1813)، زیرکوه(1805)، درمیان(1801)، خو شه(1807)،  سربی  ،(1808 ،(
 18 جنوبی خراسان ).1818() و نهبندان1815)، قائنات(1811()، فردوس1825طبس (

ستان(1908باخرز( سکن(1901)، بج صالح آباد(1909)، تایباد(1906)، بینالود(1905)، برد )، 1916جام()، تربت1915)،
غتــاي(1922(حیــدریــهتربــت ج ین(1923)،  جو چنــاران(1926)،  لیــل1928)،  خ ــاد()،  خواف1930آب  ،()1934 ،(

ــاب( ــتخوار(1937)، درگز(1942)، داورزن(1941خوش ــبزوار(1920)، زاوه(1940)، رش ــرخس(1945)، س )، 1947)، س
مان( چان(1912)، فیروزه(1949فری ـــمر( )،1951)، قو باد(1955)، کالت(1953کاش نا هد(1957)، گ )، 1960)، مشـــ

 ).1965) و نیشابور(1962والت(مه

 19 رضوي خراسان

سفراین( شیروان2003()، رازوجرگالن2008)، جاجرم(2005)، بجنورد(2002ا ) 2017)، گرمه(2013)، فاروج(2011()، 
 20 شمالی خراسان ).2016وسملقان(و مانه

بادان( جاري()، 2102آ غا یه(2121آ ید کا(2104)، ام ندی ـــک(2107)، ا ندیمش یذه(2112)، اهواز(2109)، ا )، 2115)، ا
لک(باغ باوي(2117م ماهشـــهر(2110)،  ندر هان(2120)، ب یه2124)، بهب ید )، 2125)، خرمشـــهر(2111()، حم

گان()، دشــــت2129دزفول( ـــیر(2131آزاد گان(2134)، رامهرمز(2132)، رامش ـــوش2135)، شــــاد )، 2138()، ش
) 2150)، هندیجان(2148)، هفتگل(2146()، مسجدسلیمان2144)، اللی(2142)، گتوند(2166)، کارون(2140شوشتر(
 ).2151و هویزه(

 21 خوزستان

نده2204)، ایجرود(2202ابهر( خداب مدره(2208()،  جان2209)، خر یه(2212()، زن طان ـــل طارم(2201)، س ) و 2214)، 
 22 زنجان ).2216(نشانماه

) 2313)، مهدي شهر(2311)، گرمسار(2307)، شاهرود(2304)، سمنان(2303)، سرخه(2302()، دامغان2309آرادان(
 23 سمنان ).2308و میامی(

هار(2403)، ایرانشـــهر(2402بمپور ( چاب خاش2406)،  گان(2408()،  بل2411)، دل هدان2414()، زا )، 2418()، زا
سراوان(2422زهک( سوران(2429سرباز()، 2425)،  سیب  صرقند(2437)، فنوج(2430)،  )، 2433)، کنارك(2438)، ق

 ).2435) و هیرمند(2448)، هامون(2446)، نیمروز(2440شهر()، نیک2419)، میرجاوه(2416مهرستان(

 و سیستان
 بلوچستان

24 



  

 17صفحه 

 هاو شهرستان هااستان کد و نام  جدولادامه 

 استانکد و نام   وکد شهرستان نام

)، 2515)، جهرم(2510)، پاســارگاد(2509)، بوانات(2507)، اقلید(2504)، اســتهبان(2502()، ارســنجان2501آباده(
ــتم(2522()، داراب2519)، خنج(2516بید()، خرم2581خرامه( ــت()، زرین2524)، رس ــپیدان2526دش )، 2528()، س

تان( ـــ ـــروس ـــیراز(2531س ند(2536)، ش ـــب باد()، 2541)، فســـا(2538)، فراش کارزین(2543فیروزآ )، 2546)، قیرو
)، 2568()، ممســنی2565)، مرودشــت(2561)، المرد(2558)، الرســتان(2557)، گراش(2535)، کوار(2551کازرون(

 ).2576ریز() و نی2571مهر(

 25 فارس

 26 قزوین ).2619() و قزوین2614()، تاکستان2610زهرا( )، بوئین2604)، البرز(2606)، آوج(2602آبیک(
 27 قم ).2704(قم

ندره2809)، دهگالن(2807)، بیجار(2802بانه( ـــروآباد(2812()، دیوا ـــقز(2814)، س ـــنندج2817)، س )، 2819()، س
 28 کردستان ).2827() و مریوان2823)، کامیاران(2822(قروه

یه( نار(2901ارزوئ بافت2915)، ا ـــیر(2903()،  )، 2914)، راور(2902)، رابر(2912)، جیرفت(2908)، بم(2905)، بردس
جان( بارجنوب(2918رفســـن گان(2921)، رود ند(2923)، ری جان2924)، زر ـــیر بک(2927()، س با ـــهر )، 2929)، ش

باد( یاب(2932عنبرآ فار عه2907)، فهرج(2943)،  مان2934گنج()، قل نان(2940()، کر )، 2944()، کهنوج2942)، کوهب
 ).2909) و نرماشیر(2946منوجان(

 29 کرمان

ــالم ــر(3011)، داالهو(3009)، جوانرود(3007)، ثالث باباجانی(3004()، پاوه3002(آبادغرباس ــرپل3013)، روانس  )، س
) 3027()، گیالنغرب3025)، کنگاور(3024)، کرمانشاه(3020()، قصرشیرین3018)، صحنه(3016)، سنقر(3014ذهاب(

 ).3029(و هرسین
 30 کرمانشاه

) و 3116()، گچســـاران3114()، کهگیلویه3108)، دنا(3110)، چرام(3105)، بهمئی(3103بویراحمد()، 3115باشـــت(
 ).3113(لنده

 و یلویهگهک
 بویراحمد

31 

ـــهر( )، 3213)، کردکوي(3212آباد()، علی3210)، رامیان(3208()، ترکمن3205)، بندرگز(3203قال()، آق3202آزادش
له گالیکش(3215(کال گان)، 3222)،  کاووس3207)، گمیشــــان(3217(گر بد په(3219()، گن ) و 3221)، مراوه ت

 ).3223(مینودشت
 32 گلستان

)، 3315)، رضـــوانشـــهر(3313)، رشـــت(3307)، بندرانزلی(3306)، املش(3304(اشـــرفیه)، آســـتانه3302آســـتارا(
سر(3319رودبار( سیاهکل(3323)، رود شفت3325)،  صومعه3327()،  )، 3336()، فومن3334(طوالش)، 3329سرا()، 

 ).3343() و ماسال3341)، لنگرود(3338(الهیجان
 33 گیالن

ــا( ــاد()، خرم3408)، پلــدختر(3407)، بروجرد(3405)، الیگودرز(3402ازن )، 3417)، دورود(3415()، دلفــان3413آب
 34 لرستان ).3427) و کوهدشت(3422()، سلسله3424)، رومشکان(3418دوره(

مل( بل(3503آ با بابلســـر(3509)،  کابن(3513)، بهشـــهر(3512)،  بار(3517)، تن چالوس3520)، جوی  ،()3522 ،(
ــر( ــاري(3523رامس ــوادکوه3527)، س ــوادکوه3530()، س ــمالی( )، س ــیمرغ3529ش )، 3516آباد()، عباس3533()، س

ـــهر()، قائم3532فریدونکنار( ـــت3534ش باد(3536)، گلوگاه(3521()، کالردش )، 3528)، میاندورود(3538)، محمودآ
 ).3545) و نوشهر(3543)، نور(3539نکاء(

 35 مازندران

یان(3602(اراك ـــت نداب(3607()، خمین3605()، تفرش3603)، آش جان(3609)، خ یه(3610)، دلی ند )، 3612)، زر
 36 مرکزي ).3620) و محالت(3618)، کمیجان(3604)، فراهان(3617)، شازند(3613ساوه(

ـــی( ـــاگرد(3705)، بســـتک(3702ابوموس ندرعباس(3715)، بش گه(3709)، ب ندرلن یان(3712)، ب ـــ پارس  ،(3714 ،(
 37 هرمزگان ).3734) و میناب(3730()، قشم3728)، سیریک(3726()، رودان3722)، خمیر(3720آباد()، حاجی3717(جاسک

)، 3816)، مالیر(3812(کبودرآهنگ )،3822)، فامنین(3809()، رزن3806)، تویســرکان(3804)، بهار(3801اســدآباد(
 38 همدان ).3823() و همدان3820نهاوند(

)، 3917)، مهریز(3913)، صدوق(3910)، خاتم(3908()، تفت3906)، بهاباد(3907)، بافق(3905)، اردکان(3902ابرکوه(
 39 یزد ).3920) و یزد(3918میبد(

را در بندهاي  9999باشد کد داوطلبانی که محل: تولد، صدور شناسنامه، اخذ مدرك و یا اقامت آنان خارج از کشور می
 نام درج نمایند.مربوط در تقاضانامه ثبت

 
 41 کشور خارج از

 

 



 سال  ماه       روز       
  13 

 

 1399ایران خودرو سال  استخدام قراردادي گروه صنعتینام آزمون پیش نویس تقاضانامۀ ثبت
 

 اطالعات فردي

 نام:                                             .2      نام خانوادگی:                                                  .1

 نام پدر:                                         .3
 مجرد          متاهل  وضعیت تاهل:  .5                              مرد      زن       جنس:  .4

           تاریخ تولد .6
 

                    شناسنامه:                   ةشمار .8                             کد ملی:                .7
  شهرستان محل تولد:.10                                    استان محل تولد :          .9
 

 دین :   اسالم          کلیمی            مسیحی              زرتشتی  . 11

 داوطلب چپ دست هستم :  .12
 

 نظام وظیفه

 معافیت پزشکی           دائم وضعیت نظام وظیفه :  کارت پایان خدمت           کارت معافیت .13

    13یا معافیت :  روز      ماه       سال    . تاریخ پایان خدمت 1-13
  مدت خدمت نظام وظیفه :            .2-13

 
 

 تسهیالت سنی 

 : اب یکی از موارد ذیل) هستندداوطلبان مجاز به انتختسهیالت سنی ( -14
       سال اسارت  فرزند آزاده یک سال و باالي یک-     5درصد و باالتر  25 فرزند جانباز-    4 فرزند شهید-     3آزاده -    2جانباز-1
      شهیدهمسر -6
       خواهر و برادر شهید-    9 سال اسارت یک سال و باالي یک آزادههمسر-    8درصد و باالتر  25 جانباز همسر-7

 ماه حضور در جبهه 6فرزند رزمنده با سابقه حداقل -     12آزاده با کمتر از یک سال اسارتفرزند -         11 درصد 25فرزند جانباز زیر -10
       ماه حضور در جبهه 6همسر رزمنده با سابقه حداقل -13

 مدت سابقه ............ ماه      سیجی فعالب-14 
                              کد ملی والدین بازنشسته      نسبت : ............          فرزند بازنشسته شرکت ایران خودرو-15

 
  

 طالعات تحصیلی ا

         کارشناسی ارشد)     3کارشناسی  )   2دانیکار )1مقطع تحصیلی:   -16
                         :کد                                                    :عنوان     تحصیلی: ۀرشتعنوان و کد  -۱۷
 اعشار        صحیح   معدل:  -18
    13    التحصیلی: روز      ماه       سال  تاریخ فارغ -19

       مدرك تحصیلی: آخرین اخذ  ۀموسس یادانشگاه -20
                                            

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 اشتغالسابقه 

 :(ماه)سابقه پرداخت حق بیمه         دستاورد:           سمت:      از ... تا..... تاریخ فعالیت:         نوع فعالیت:    نام موسسه یا سازمان و یا...:   -1-21
 ترك سازمان در صورت خروج ........................علت 
 :(ماه)سابقه پرداخت حق بیمه:          دستاورد:           نام موسسه یا سازمان و یا...:    نوع فعالیت:           تاریخ فعالیت: از ... تا.....     سمت -2-21

 علت ترك سازمان در صورت خروج ........................
 :          دستاورد:           سابقه پرداخت حق بیمه(ماه):نام موسسه یا سازمان و یا...:    نوع فعالیت:           تاریخ فعالیت: از ... تا.....     سمت -3-21

 علت ترك سازمان در صورت خروج ........................
 :          دستاورد:           سابقه پرداخت حق بیمه(ماه):تاریخ فعالیت: از ... تا.....     سمت         نام موسسه یا سازمان و یا...:    نوع فعالیت:   -4-21

 علت ترك سازمان در صورت خروج ........................
 دستاورد:           سابقه پرداخت حق بیمه(ماه):      :    نام موسسه یا سازمان و یا...:    نوع فعالیت:           تاریخ فعالیت: از ... تا.....     سمت -5-21

 علت ترك سازمان در صورت خروج ........................
 از تاریخ.......... تا تاریخ..........     دالیل قطع ارتباط.............        آیا قبال در شرکت ایران خودرو و یا سازمانهاي وابسته به آن اشتغال داشته اید  -22

 

 (در صورت وجود افراد تحت تکفل) افراد تحت تکفل

 کد ملی:             ت:               شماره شناسنامه:                    تاریخ تولد:   بسنام:              ن            نام خانوادگی: -1-23
 شماره شناسنامه:                    تاریخ تولد:                کد ملی:               نسبت:نام خانوادگی:            نام:               -2-23
 تاریخ تولد:                کد ملی:        ت:               شماره شناسنامه:            بسنام:              ن            نام خانوادگی: -3-23
 ت:               شماره شناسنامه:                    تاریخ تولد:                کد ملی:بسنام:              ن            نام خانوادگی: -4-23
 شناسنامه:                    تاریخ تولد:                کد ملی: ت:               شمارهبسنام:              ن            نام خانوادگی: -5-23

 

 اطالعات آزمون

   : : کد                                     عنوان:                      مورد تقاضا :         گروه امتحانی کد و عنوان -24
 

 

  بومی

         کد و عنوان استان بومی:                                      کد و عنوان شهرستان بومی:        
   فقط داوطلبان بومی استان هاي تهران و البرز مجاز به ثبت نام می باشند.        

 نوع بومی: -25
 بامحل موردتقاضا.  دن استان محل تولد داوطلبیکی بو -1-25
  .تقاضا مورد محل ستانا در همسر داوطلب یا و پدر، مادر یکسان بودن محل خدمت فعلی یا بازنشستگی -2-25
 محل ستانا در همسر داوطلب یا و پدر، مادر سکونت فعلی داوطلب براساس سند معتبر ملکی یا اجاره نامه داراي کد رهگیري براي داوطلب، -3-25

  .تقاضا مورد
 

 حوزه امتحانی

 کد و عنوان شهرستان:-1-26کد و عنوان استان:                                       -26

 آزمون منحصرا در شهر تهران و کرج برگزار می گردد

 

 

 



 

 اطالعات محل اقامت 

 :نشانی دقیق محل سکونت  -27
 استان:                                         شهرستان:                                    

 ادامۀ نشانی:                                   کدپستی:
 شمارة تلفن ثابت :                         شمارة تلفن همراه :  

 : بستگانیکی از  همراه شمارة تلفن -28
 ):E-mailپست الکترونیکی ( نشانی -29

 


