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 باسمه تعالی 

 مهمقدّ

وتا بن موستی الرّ  هات حضترت عییّو تحت توجّ با استتعانت از دداوند متعا آستتان دد  روتوی       

براستا   کارآمد، انقالبی و مشتتا  ددمت  ،منؤمنیروی انستانی  و تکمیل  به منظور تأمین  ،  (المالستّ عییه)

)مرد و زن(، پس از کستت     واجد شتترایط  انیدود از میان متقاوتت  ینامه دادینییرات و آوتتوابط، مقرّ

درارداد درید ددمت آزمایشتتی  ه صتتورت مصتتاحبه و  ی مراحل گنینب ب ،یدر آزمون کتب تیّموفق

 .دینمااستخدام می

 عمومی شرایط

 .جمهوری اسالمی ایران کشورت  تابعیّ  -1

 .سالمن به دین مبین ا تدیّم  -2

  .  جمهوری اسالمی ایران و والیت مطیقه فقیهنظام مقدّ ایمان و اعتقاد به    -3

 .راشتهار به فساد ادالدی و اعتیاد به مواد مخدّ   ،کیفری  هعدم سوء پیشین  -4

 .  در شهر مشهد مقدّدائم  سکونت    -5

 . لتأّهم  -6

متقاویانی که برای  نام  ثبت  .مومی یا معافیت دائم برای آدایانداشتن کارت پایان ددمت وظیفه ع   -7

 مورد دبو  نخواهد بود.   ،باشند ت تحت هر عنوان میت مودّ دارای معافیّ

است   ذکر  معافیت  شایان  کارت  صدور  یا  و  ددمت  از  تردیص  ثبتمیتاریخ  مهیت  پایان  تا  نام باید 

 ( باشد. 15/9/1401)

 .  است   النامی ( جدو  پیوست  17تا    1های  ارشد یا دکتری )ردیف کارشناسی دارا بودن مدرک تحصییی    - 8

محترم با مدرک کارشناسی و   دواهران مختص    در جدو  پیوست  20و    19،  18های  ردیف  : توضیح

 به صورت شیفتی بوده که الزم است آمادگی الزم را داشته باشند.   ایشان  شغلباشد.  باالتر می

 . استصی  به صورت عمومی بوده و فادد سؤاالت تخّص  ،هابه این ردیفسؤاالت مربوط    در ومن 
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 )چادر( باشند. کامل  داو یبان دانم بایستی دارای پوشب اسالمی   -9

 15و معد   های دولتی  صیالن دانشگاهحالت  برای فارغ   14کت در آزمون داشتن معد   شرط شر  -10

 باشد. می  (آزاد، پیام نور، غیرانتفاعی و...)  ی مورد تأیید وزارت عیوم هابرای سایر دانشگاه

صورت   در غیر این ( باشد.1401/ 9/ 15)  نام ثبتپایان مهیت  از تحصیل باید دبل تاریخ فراغت  در ومن 

 .آمداز ادامه مراحل استخدامی ممانعت به عمل دواهد  

انجام کار به  بردورداری از  -11 سسه ؤمو تأیید  ص  یتشخسالمت کامل جسم و روان و توانایی کامل 

 .درمانی آستان دد  رووی

های دولتی و دصتوصتی در زمان شتروه به کار  د ددمت به ستازمانتعهّ  نداشتتنعدم اشتتغا  و   -12

 کار در آستتان دد  امکان شتروه به  یشتدگان نهایی، چنانهه به دالییپذیرفتهالنامی استت. بدیهی استت  

ی گردیده و آستتان دد  مننله انصترا  متقاوتی از استتخدام تیقّد، مووتوه بهنرا نداشتته باشت  روتوی

فی فرد ذدیره به عنوان جایگنین استتتخدام وی، نستتبت به معرّ  ننمود وتتمن منتفیتواند  میروتتوی  

ولیت این امر  ؤاددام نماید و مستروتوی مراحل استتخدامی و شتروه به کار در آستتان دد  انجام جهت 

 عهده متقاوی دواهد بود.  رب

  33کارشناسی ارشد    ( به بعد   1371/ 9/ 15سا  )   30کارشناسی    دارندگان مدرک حداکثر سن برای    - 13

به بعد(    1363/ 9/ 15)تاریخ تولد از    سا    38  به بعد( و دارندگان مدرک دکتری   1368/ 9/ 15)تاریخ تولد از  سا   

 باشد. می 

 ر اوافه دواهد شد.های معتبر به حداکثر سن مقرّهییدیّأموارد ذیل به شرط ارائه ت: 1تبصره  

به حداکثر ستن آنان دو ستا  افنوده    ،اندوظیفه را انجام دادهافرادی که صترفا  دوره وترورت نظام   الف(

 .  شودمی

 گردد.ی آنان افنوده میسا  به حداکثر سقف سنّ 5تا مینان  گرامی   جانبازان  ب(

 ای  النحمه صتتورت حّ ه  آستتتان دد  روتتوی ب یا ستتتادهای تابعه  داو یبانی که در ستتازمان مرکنی  ( ج 

 دواهد باشتند، به مینان ستواب  تجربی به حداکثر ستن مجاز آنان افنوده  مشتغو  به ددمت می یا شترکتی 

 .باشد می  سا   45 داو یبان  از  دسته  این  مجاز  سن  حداکثر  ومنا   .شد 
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جدو  پیوستت مربوط به   20و  19،  18های شترکت کنندگان با مدرک کارشتناستی در ردیف  :2تبصرره

نمایند و آدایان صترفا  مجاز به شترکت در  باشتد که براستا  آن در آزمون شترکت میبانوان محترم می

 باشند.( می17تا  1)ردیف  های مندرج جدو آزمون براسا  رشته

 نام ثبت ینحوهزمان و 

ا ّ  نام ثبت درگاه  از  روز    azmoon.razavi.ir  رسانیالهصرفا      5/9/1401خ  مورّ  شنبهاز 

روز   حضوری   1401/ 9/ 15خ  مورّ  شنبهسهتا  تقاوای  پذیرش  ومن  در  پذیرفت.  دواهد   صورت 

 پذیر نخواهد بود.یا تقاواهایی که به پست تحویل داده شود، امکان

ت زمان فو  نسبت به گردد و متقاویان بایستی در مدّت زمان تعیین شده تمدید نمیمدّ  تذکر مهم:

 دودداری نمایند.  ثبت نام اددام نموده و از موکو  نمودن آن به روزهای پایانی  نامثبت

بر    مرورگر دود و بازکردن بیب از یک صتتتفحه مرورگر   Backدر  ی مراحل ثبت نام  از کییک بر روی دکمه  

در صتورتی که در مراحل ثبت نام در ستیستتم به مشتکیی بردورد   روی رایانه دود جدا  دودداری نمایید.

های مرورگر را بستته و از ابتدا مراحل ثبت کردید، ابتدا دکمه دروج از ستایت را کییک کنید و تمامی پنجره 

 نمایید. نام را آغاز 

 ردمی را دریافت نمایید.   13گردد که کد پیگیری ثبت نام  ثبت نام زمانی تکمیل می شایان ذکر است  

 سایر نکات 

در آزمون شرکت نماید، از   تر از مقطع اعالم شده در آگهیینچنانهه متقاوی با مدرک تحصییی پای  -1

مشخّ که  مرحیه  هر  در  وی  همکاری  ادامه  یا  و  و  استخدام  آمده  عمل  به  ممانعت  گردد،   تمامیص 

 )بنا به تشخیص و صالحدید آستان دد  رووی( از وی ادذ دواهد گردید. قههای متعیّهنینه

رایط تعیین شده در ص گردد داو ی  به هردلیل واجد شچنانهه در هریک از مراحل آزمون مشخّ   -2

و یا ادامه همکاری وی در هر زمان ممانعت به عمل آمده و  باشد، از ادامه مراحل استخدامی  آگهی نمی

 )بنابه تشخیص و صالحدید آستان دد  رووی( از وی ادذ دواهد گردید. قه های متعیّهنینه  تمامی 

 به دلیل نوه کار دابل واگذاری  ،ستت مورد نیاز مرد و زن اعالم گردیده اهای شغیی که جنسیّردیف  -3

 نسبت الزم بین پذیرفته شدگان زن و مرد اعما  دواهد شد.  ،حس  نیاز ادارات در پذیرش نهایی  و
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صی، )شامل مصاحبه تخصّ   شرط الزم برای انتخاب داو یبان جهت راهیابی به مراحل بعدی استخدام  -4

نهایی پس  پذیرفته شدگانبدیهی است  در آزمون کتبی دواهد بود. نصاب الزم ...( کس  حدّوگنینب 

 انتخاب دواهند شد.  ، گنینب و...صیاز ادذ نمره الزم از فرآیند مصاحبه تخصّ 

از   پیب رو الزم است متقاویان استخدام  به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد. از این  نام هنینه ثبت  -5

و در صورت دارا بودن تمامی شرایط تعیین شده    ت مطالعهرا با ددّنام  دفترچه راهنمای ثبت  ،نامثبت

 نمایند.  نامثبتاددام به  

دواهد   نفرات برتر هر رشته شغیی در مرحیه آزمون کتبی، از  ری  شماره همراه داو ی   رسانیا ّاله  -6

لذا مقتضی   عیمی دعوت به عمل دواهد آمد.احبه  جهت بررسی مدارک و یا شرکت در مص   بود و از ایشان

 ت الزم را مبذو  دارند.های وروری تما  دود ددّاست داو یبان در دصوص درج تیفن

آزمون کتبی، مصاحبه از جمیه  تمامی مراحل    گذراندنبه    طاستخدام در آستان دد  رووی منو   -7

  توسطان و توانایی انجام کار  نه، تأیید سالمت جسم و رویسوء پیش  عدم   عیمی، گنینب، ادذ گواهی

 دواهد بود.   آستان دد  رووی مؤسسه درمانی  

 آستان دد    .د شدندواه   جذب مقد     ساکن شهر مشهدداو یبان  صرفا   های شغیی  در تمامی رشته  -8

  نخواهد داشت.  غیرمشهدی  ثبت نام افرادولیتی در دصوص  د و مسؤگونه تعهّهیچ رووی

 مواد آزمون 

 :عمومیمواد آزمون الف: 

های هفتگانه  العات و رایانه )مهارت اوری اّ دانب فنّ   - 2معار  اسالمی )اعتقادی، احکام و سیره رووی(    - 1

ICDL  )3 -   استعداد تحصییی هوش و    سنجبGMAT  4 -   دانب مسائل روز . 

 .پیوست  مندرج در جدو به شرح    :صیتخصّ آزمونب: مواد 

ومنا  آزمون عمومی   .نمره منفی است  دارایآزمون    مدّنظر داشته باشند کهداو یبان باید این موووه را  

 . باشدای می( و به صورت چهار گنینه3ادتصاصی نین با وری  )  آزمون و    ( 2با وری  ) 
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و همهنین سابقه همکاری تجربه مفید و مرتبط با رشته و گرایب تحصییی    دارای  ی کهداو یبان ❖

در فرآیند مصاحبه، به شرط ارائه مدرک معتبر    ، دارند  آستان دد  رووی به هر نحو با مجموعه  

   .بردوردار دواهند بودامتیاز  از  

 مند دواهند بود.بهره  الزمدانواده معظم شهداء و ایثارگران در فرآیند مصاحبه از امتیاز   ❖

 رات مهمتذکّ

وجه به مننله و صدور کارت ورود به جیسه آزمون به هیچ  نامثبتتأیید    ،متقاویان توجّه داشته باشند  -1

باشد. بدیهی است پس از دبولی و شرکت در آزمون استخدامی نمی  نام ثبتتأیید شرایط داو یبان جهت  

گونه هیچ  در آگهی(    مندرج  دارک الزم )مطاب  با شرایطداو یبان در آزمون کتبی در صورت عدم ارائه م

ایشان ایجاد نخواهد گردید و داو ی  از ادامه فرآیند استخدام حذ  دواهد  م برایی جهت استخداحقّ

 شد.

ی با نامثبتالعات  گردد به منظور اجتناب از بروز مشکل عدم تطاب  ا ّداو یبان گرامی تقاوا میاز    -2

دواهدشد( شدن داو ی   )که در بسیاری از موارد منجر به غیرواجد شرایط شنادته  العات داو ی  ا ّ

 ها و مراکن مشابه دودداری فرمایند.نموده و از مراجعه به کافی نت  نام ثبتی المقدور شخصا  اددام به  حتّ

 نامثبتمراحل 

 ه فایل عکس اسکن شده الف: تهیّ

را برای   اسکن نموده و فایل آن   صات زیردود را با مشخّ  3*4عکس پرسنیی  داو ی  باید یک دطعه  

 اینترنتی آماده نماید:   نام ثبتارسا  از  ری   

باشد   و   ( 3* 4) رخ  تمام باید  عکس   شده  گرفته  جاری  سا   عکس    . در  فرمت  فایل  با  حدادل  )   JPGباید 

کییوبایت بیشتر باشد.    500نباید از    هم حجم فایل ذدیره شده    و   ( 300* 400پیکسل و حداکثر    200* 300

های زائد عکس  حاشیه   باشد.   ای ددشه ص و فادد اثر مهر، منگنه و هرگونه  واوح، مشخّ تصویر داو ی  باید  

 ی االمکان عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد.  حتّ   گردد و اسکن شده حذ   

کارت  :1تذکر   روی  از  عکس  میّاسکن  )کارت  شناسایی  و...(  های  شناسنامه  دبو   ی،  و   نیستدابل 

 عکس و مطاب  با توویحات فو ، اددام به اسکن نمایند. روی  داو یبان الزم است از  

 ص باشد. عکس دواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخّ  :2تذکر 
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های دبیی، در دصوص اشتباه در ارسا  عکس ه به مشکالت به وجود آمده در آزمونبا توجّ  :3تذکر

تأکید   ،شودآنان توسط دیگران انجام می  نامثبتکه  است  که این موووه اکثرا  برای داو یبانی  )داو یبان  

د تا ی ت نمایددّ نین  ، حتما  نسبت به کنتر  عکس ارسالی  درج شدهالعات  عالوه بر کنتر  ا ّ  ، (گرددمی

اشتباه در داو ی  دیگری به جای عکس شما الصا  نگردد. بدیهی است در صورت  تصویر  اشتباه  به  

 رات با وی رفتار دواهد شد. ی و مطاب  مقرّف تیقّارسا  عکس از  ر  متقاوی، فرد به عنوان متخیّ 

 ب: پرداخت وجه

 مراجعه بهبا  پس از مطالعه کامل دفترچه راهنمای ثبت نام، در صورت واجد شرایط بودن  متقاویان  

های ریا  به صورت الکترونیکی و با کارتهنار    500مبیغ    پس از پردادت   azmoon.razavi.irدرگاه  

 اددام نمایند.  دود  ا العات و بارگذاری مدارک مورد نیاز  نسبت به تکمیل،  ی شتابصل به شبکهبانکی متّ

گردد و متقاویان باید در آزمون تمدید نمی  نامثبتت زمان تعیین شده برای  گردد مدّ کدا  تأکید میؤم

به  در مدّ  نسبت  زمان فو   پایانی  اددام    نام ثبتت  به روزهای  آن  نمودن  از موکو   و  نام نموده  ثبت 

کد رهگیری دود را   نام ثبتز پایان  دودداری نمایند. متقاویان شرکت در آزمون استخدامی باید پس ا

های نادص نامبه ثبتدر ومن  یادداشت نموده و تا پایان مراحل استخدام نند دود نگهداری نمایند.  

 گردد.وجه مسترد نمیترتی  اثر داده نخواهد شد و وجوه پردادتی به هیچ

 پروفایل  به مراجعه با توانندمی داو یبان باشد، باز داو یبان العاتا ّ ویرایب جهت سامانه که زمانی  تا

 نمایند.اددام    دود  شده ثبت العاتا ّ ویرایب به ،العاتا ّ ویرایب بخب روی  بر کییک  و دود  اربریک

 تمامی دوباره بایستمی حتما  شود، سامانه وارد ویرایب جهت داو ی  که صورتی  در  :مهم  بسیار نکته

 تغییرات صورت، این  غیر  در نماید،  مشاهده را دود رهگیری  کد  و نموده  ی کامل  صورت به را مراحل

 دواهد بارگذاری   داو ی  برای  ویرایب  از دبل  العاتا ّ همان و  گردید  نخواهد اعما   ایشان نظر   مورد

 .دش

 آزمون نحوه دریافت کارت

آزمونکارت   جیسه  به  روز    ورود  مورّاز  و    1401/ 9/ 26خ  شنبه  مشاهده  درگاه    چاپبرای  روی  بر 

مورّ   azmoon.razavi.irرسانی  الها ّ جمعه  روز  در  استخدامی  آزمون  گرفت.  دواهد  خ درار 

نام کنندگان، ممکن در صورت افنایب تعداد ثبت  .شودمیمنحصرا  در شهر مشهد برگنار    1401/ 2/10
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محل برگناری بر   و   ساعت شروه ن برگناری،  روز برگنار گردد که ا العات ددی  زما  2است، آزمون در  

 کارت به آگاهی داو یبان دواهد رسید.   چاپ هنگام  درروی کارت شرکت در آزمون درج و  

العات ارسالی از سوی داو یبان نبوده و  مننله تأیید ا ّذکر است صدور کارت شرکت در آزمون به  شایان

 دواهد گرفت. مدارک داو یبان پس از آزمون مورد بررسی درار 

 جهی نت اعالم ینحوه  و مراحل

 ری ز  شرح   به ی  ص تخصّ   مصاحبه   مدارک و   ی بررس  جهت  افرادی  فمعرّ  و برتر عیمی    تعیین نفرات   مراحل

 :ردیپذیم صورت

  مدارک ی و اعتبارسنجیبررسبرای  تیّبرابر ظرف چند  ستیاعالم ل( الف

 الزم   نصاب  حدّ  کس    به   منوط  جذب،  مراحل ریسا وی  ص تخصّ   مصاحبه  دعوت به   جهت  داو یبانی  فمعرّ

 ، ی جار  راتمقرّ   و  نیدوان  ریسا   ت یرعا  با   مکتسبه،   نمرات   ی ترت  اسا    بر   شده  رفتهیپذ  افراد  انتخاب  و  بوده

 .ثبت نام اعالم دواهد شد زماندر  

ی ف معرّ  و   کندینم  جادیا  داو ی   یبرای  استخدام  ح ّ  گونه چیه   ،ی کتب  آزمون  در   رتبه برتر  کس    :رتذکّ

 .ردیپذیم  صورت   ت یّ برابر ظرف  چند  در مصاحبه، تا   حضور  جهت  افراد

 یستگیشا یابیو ارز یصتخصّ مصاحبهپذیرفته شدگان برای ی فمعرّ( ب

از تکم  ن  ارائهو    لیپس   ، یی یمدرک تحص   ،یمیّ  شناسنامه، کارت  ریتصواصل و  شامل    ازیمدارک مورد 

پا آدایان)  دائم  ت یّمعاف  ا ی  نظام وظیفه ددمت    انیکارت  برابر    ( برای  به صورت چند  بین داو یبان  از 

   .به عمل دواهد آمد دعوت    ها یستگیشای  ابیو ارز  ی ص انجام مصاحبه تخصّ   جهت ظرفیّت 
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 زن  مرد  تعداد  مواد آزمون تخصصی  مقطع تحصیلی  رشته تحصییی  ردیف

 حسابداري، حسابرسی و مدیریت مالی 1
کارشناسی ارشد 

 و باالتر

 –حسرابرسری   –حسرابداري نرنعتی  –حسرابداري مالی  

 مدیریت مالی
20 * * 

2 
اسرتراتيی،، منابع انسرانی، بازاریابی، تکنولو،ي، (مدیریت  

متبرّکره  امراکن  و  عملیرات  نررنعتی، دولتی، کرارآفرینی، 

 (MBAمذهبی، اجرایی و 

کارشناسی ارشد 

 و باالتر

 –مردیریرت منرابع انسررانی  –مبرانی سررازمرانی و مردیریرت  

 مدیریت استراتيی، –مدیریت رفتار سازمانی 
20 *  - 

 مهندسی ننایع 3
کارشناسی ارشد 

 و باالتر

یرا برنرامره  –تحقیق در عملیرات   تولیرد  مردیریرت   –ریزي 

 کنترل پرو،ه –ریزي واحدهاي ننعتی طرح
10 *  - 

 مهندسی رایانه  4
کارشناسی ارشد 

 و باالتر

هاي  شرربکه –هاي عامل  سرریسررتم  –ها  سرراختمان داده

 مبانی فناوري اطالعات –کامپیوتري  
15 * * 

 حقوق 5
کارشناسی ارشد 

 و باالتر
 * * 5 حقوق اداري –قانون تجارت  –قانون مدنی  –قانون ثبتی 

 علوم ارتباطات اجتماعی  6
کارشناسی ارشد 

 و باالتر

 -رونرامره نرراري نوین    -روش تحقیق    -مردیریرت رسررانره  

 ارتباط انسانی
5 * * 

 پيوهش علوم اجتماعی  7
کارشناسی ارشد 

 و باالتر

هراي پيوهش در علوم  روش  –مبرانی جرامعره شررنراسرری  

 زبان تخصصی –آمار در علوم اجتماعی  –اجتماعی 
4 * * 

 بهداشت محیط 8
کارشناسی ارشد 

 و باالتر

مواد  –آب و فاضالب )شیمی، میکروبیولو،ي و تصفیه( 

  -زائد جامد، کلیات بهداشت محیط )غذا، مسکن و...( 

 آلودگی هوا
2 * * 

 پيوهش هنر 9
کارشناسی ارشد 

 و باالتر

حکمت هنر اسالمی    –مبانی نظري و اطّالعات جامع هنري 

 هنر تمدن اسالمی –مطالعات تطبیقی  –
2 * * 

 شناسیعلم اطالعات و دانش 10
کارشناسی ارشد 

 و باالتر

 –شرناسری  مرجع –سرازي  مجموعه –سرازماندهی اطالعات  

 پایراه اطالعاتی
4 * * 

 شهرسازي 11
کارشناسی ارشد 

 و باالتر

 –حقوق و قوانین شررهرسررازي  –حمرل و نقرل و ترافیر،  

 تاریخ شهر در ایران و جهان –کاربري اراضی شهري 
4 *  - 

 علوم سیاسی و روابط بین الملل 12
کارشناسی ارشد 

 باالترو 

حقوق    –مبرانی علم سرریراسررت    -الملرل  تراریخ روابط بین

 المللیهاي بینسازمان –الملل عمومی بین
2 *  - 

 فقه و مبانی حقوق اسالمی 13
کارشناسی ارشد 

 و باالتر

 –مبرادي فقره و انررول  –فقره اسررترداللی   –ادبیرات عرب 

 آشنایی با مباحث کلی حقوق
5 * * 

 پيوهیآینده 14
کارشناسی ارشد 

 و باالتر

آیرنرده آیرنردهروش  –پريوهری  مربرانری   –پريوهری  هراي 

 پيوهانهگذاري آیندهسیاست
4 * * 

 معماري اسالمی 15
کارشناسی ارشد 

 و باالتر

متره و  –طراحی معماري  –ک رری  ترسرریم فنی و نق رره

 مبانی نظري معماري –برآورد  
3 * * 

 مواد و متالو،ي )گرایش مواد( 16
کارشناسی ارشد 

 و باالتر

مرواد   مرواد    –خروا  مرکرانریرکری  فریرزیر،   –خروا  

 خوردگی و اکسیداسیون –ترمودینامی،  
2 *  - 

 -هاي خطی و نسخه آرائی شناسی و مرمت نسخهنسخه 17

 مرمت آثار تاریخی و فرهنری

کارشناسی ارشد 

 و باالتر

کاغذ شناسی  –روش تحقیق و مرجع شناسی نسخ خطی  

مرمت   –کتاب آرائی، نرارگري و تجلید  –و خط شناسی 

 نسخ خطی 
3 * * 

18 
مهنردسرری برق )تمرامی گرایش هرا(، مهنردسرری فنراوري 

ها(، مهندسری  ، مهندسری رایانه )تمامی گرایشITاطالعات  

 ها(پدافند غیرعامل )تمامی گرایش

و  کارشناسی

 باالتر 
 دروس عمومی 

10 

 - * 

و  کارشناسی ها(حقوق )تمامی گرایش 19

 باالتر 
 * -  دروس عمومی 

و  کارشناسی ها(شناسی )تمامی گرایشروان 20

 باالتر 
 * -  دروس عمومی 

 

 1401مواد امتحانی آزمون استخدامی آستان قدس رضوی  سال 


