
 آگهي استخذام
 

آستان موسس حضطت كاعمٍ مؼصًمٍ )س( بٍ مىظًض تٌميل ويرطي  نواراوم مرًضز ويراظ ذرًز نظ ميران       

زنيعلبان ينخس شطنيظ )مطز ي ظن( نظ عطين بطگعنض  آظمًن، مصاحبٍ حضًض  ي عرم مطنحرل گرعيىز نظ    

 بيه كاضؽ نلتحصيالن مسنضى ًاضشىاسم ي ًاضشىاسم نضشس زض ضشتٍ َا  بٍ شطح خسيل نلق، نسرترسن  

 پيمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراوم 

 مم ومايس.

 شرايط عووهي :

 متسيه بٍ زيه مبيه نسال  -1

 تابؼيت ًشًض خمًُض  نسالمم نيطنن -2

 نيمان ي نػتواز بٍ وظا  موسس خمًُض  نسالمم نيطنن ي ياليت كويٍ   -3

 زنضن بًزن ًاضت پايان ذسمت وظا  يظيلٍ ػمًمم يا مؼاكيت ؿيطپعشٌم زنئم بطن  آهايان -4
 نشتُاض بٍ كااز نذالهم ي ػس  نػتياز بٍ مًنز مرسض ي زذاويات ػس  سًء پيشيىٍ ًيلط  ي ػس  -5
 زنشته سالمتم ي تًنوايم خامم ي ضينوم متىاسب با ذسمت مًضز وظط -6
  ICDLآشىايم ًامل با مُاضتُا   -7
 باشس. مم 17/3/1393مبىا  محاسبٍ سه بطن  زنيعلبان نيليه ضيظ ثبت وا  مىسضج زض آگُم مًضخ  -8
يعلبان  ينباتگان زضخٍ يي شامل كطظوس، برطنزضي ذرًنَط ذراوًنزٌ مؼظرم     سال بٍ حسنًثط سه زن 5 -9

شُسنء ، آظنزگان، ملوًزنالثطَا ي َمچىيه خاوباظنن گطنمم) بٍ شطط نضنئٍ مسضى مؼتبط نظ ًاضنكترازگم  

 شًز. نظ بىيازشُيس ي نمًض نيثاضگطنن( نضاكٍ مم
 س.زنيعلبان ذاوم باياتم زنضن  پًشز ًامل نسالمم )چازض( باشى -10

 شرايط اختصاصي:
 متط مم باشس. ساوتم 170َا  متط ي بطن  ذاوم ساوتم 175حسنهل هس بطن  ػمً  زنيعلبان مطز  -1
 َا  مؼتبط  ًٍ بٍ تاييس يظنضت ػلً  ضسيسٌ باشس. زنضن بًزن مسضى تحصيلم مؼتبط نظ زنوشگاٌ -2
 اضشىاسم نضشس سال سه بطن  موغغ ً 34سال سه بطن  موغغ ًاضشىاسم ي  30زنضن بًزن حسنًثط  -3

 حضًض  ي عم مطنحل گعيىز  مًكويت زض آظمًن يضيز  ي مصاحبٍ -4
كطظوسنن ًاضًىان ي ذازميه )ضسمم ي هطنضزنز ( زض صًضت زنشته شطنيظ نحطنظ ي زض شطنيظ ماراي    -5

 باشىس. زنضن  نيلًيت نسترسن  مم
 ؿيطزيلتم َا ي مًساات زيلتم ي ػس  نشتـال بٌاض ي تؼُس ذسمتم يا نسترسنمم بٍ زستگاٌ -6
 باشىس. متواضيان بًمم با زنشته شطنيظ مااي  زنضن  نيلًيت نسترسنمم مم -7



 زضصس ومطٌ ًتبم ضن ًاب ومايىس. 60بايات حسنهل  نكطنز شطًت ًىىسٌ زض آظمًن مم -8
 تبصره:

مراٌ   2مسنضى ػلمم كاضؽ نلتحصيالن زنوشگاٌ آظنز نسالمم زض صًضت پصيطكتٍ شسن حسنًثط ظطف مرست  

 وتايح، باياتم بٍ تاييس ساظمان مطًع  زنوشگاٌ مصًًض بطسس. پس نظ نػال 
 هذارك هورد نياز:

 باشس( تٌميل كط  تواضا  نسترسن  )تصًيط كط  ويع مًضز هبًل مم -1

 تصًيط تما  صلحات شىاسىامٍ   -2

 تصًيط ًاضت ملم   -3
 تصًيط آذطيه مسضى تحصيلم) ي يا گًنَم كطنؿت نظ تحصيل( ًٍ مؼسل زض آن هيس شسٌ باشس.  -4
 تصًيط ًاضت پايان ذسمت ي يا مؼاكيت زنئم ؿيطپعشٌم -5
 )تما  ضخ ي ظميىٍ سليس( 3× 4چُاض هغؼٍ ػٌس   -6
 تاييسيٍ مؼتبط خُت ذاوًنزٌ مؼظم شُسنء ، خاوباظنن ، آظنزگان ي ضظمىسگان -7
بىرا  آسرتان     0105058312003ضيال بٍ شرماضٌ حارا     200،000نصل كيز ينضيع  باوٌم بٍ مبلؾ   -8

 پطزنذت زض ًليٍ شؼب باوي ملم   موسس هم هابل
 نحوه ارسال هذارك :

 37185 – 383متواضيان مسنضى ذًز ضن كوظ بٍ صًضت پات پيشتاظ برٍ آزضس هرم، صرىسيم پارتم     

 نضسال كطمايىس ي نظ مطنخؼٍ حضًض  ذًززنض  شًز.
 زهاى ثبت نام و هحل توزيع كارت آزهوى:

 مم باشس. 31/3/1393تا پايان يهت نزنض   17/3/1393آؿاظ ثبت وا  ي نضسال مسنضى  نظ تاضيد -1

 باشس. مم 10/5/1393تاضيد آظمًن ضيظ خمؼٍ مًضخ  -2

 گطزز. محل بطگعنض  آظمًن زض ظمان تًظيغ ًاضت نػال  مم -3

 31/3/1393بايارت حرسنًثط ترا تراضيد      مُلت ثبت وا  هابل تمسيس ومم باشس ي مسنضًم نضسالم مرم  -2

نظ تاضيد شًط شسٌ ي يا بٍ صًضت واهص نضسال گطزز، تطتيب نثرط زنزٌ ورًنَرس    ينصل، ي بٍ مسنضًم ًٍ بؼس

 شس.

بٍ آزضس؛ ذيابان نوورال ، ذيابران    9/5/1393لـايت  8/5/1393ظمان زضياكت ًاضت آظمًن  نظ تاضيد  -3

شُيسنن َاشمم شاَطيز ، بؼس نظ ذيابان شُيس مُس  سوايتم، پژيَشٌسٌ ػلً  ي مؼاضف هطآوم ػالمرٍ  

 باشس. عبائم ممعبا

  



 هنابع آزهوى:

 باشس: ملاز نمتحاوم بٍ شطح شيل مم

زنوز كىايض  نعالػرات ي   -4ظبان ػطبم  -3ظبان نوگليام  -2مؼاضف نسالمم  -1)الف( دروس عووهي: 

 ضنياوررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررٍ

  سئًنل با ضطيب يي 60سًنل، مدمًػا  12َط ًسن  «( س » ظوسگم وامٍ حضطت كاعمٍ مؼصًمٍ  -5 

 3سئًنل با ضطيب  15زنوز ماائل ضيظ َط ًسن   -GMAT 2سىدز نستؼسنز تحصيلم  -1ب( 

باشس ًرٍ نيره زضيس زض    مم 3سئًنل با ضطيب  60زضيس ترصصم َط ضشتٍ شـلم  ج( دروس تخصصي:

 زضيس نمتحاوم نذتصاصم خسيل آگُم نسترسنمم زضج گطزيسٌ نست. ستًن

 نكات ههن:

ميان زنيعلبان گطنمرم زض صرًضت مشراَسٌ َطگًورٍ مـرايطت زض       بٍ مىظًض ضػايت ػسنلت نسترسنمم -

مشرصات ثبت شسٌ نػم نظ سه،مسضى ي..... َمچىيه مسنضى نضسالم ي يا مدؼًل بًزن شماضٌ كيز، ثبت 

وا  ي وتيدٍ آظمًن زنيعلب ًان لم يٌه تلوم ي زض َط مطحلٍ نظ گعيىز نظ نزنمٍ ضيوس نسترسن  ي  خرسزن  

 .مماوؼت بؼمل ذًنَس آمس
وًع ذسمت با تًخٍ بٍ شطنيظ حط  مغُط نلعنما محسيز بٍ ساػت نزنض  وبًزٌ ي برٍ صرًضت شريلتم زض     -

سال نخاظٌ زضذًنست تـييط محل ذرسمت يرا    20شسگان نيه ضشتٍ تا  تما  نيا  سال ذًنَس بًز ي پصيطكتٍ

 خابدايم ضن ورًنَىس زنشت.

مازض يا َماطش متًلس هم بًزٌ ي يرا مرسنضى   زنيعلب بًمم بٍ شرصم نعالم مم گطزز ًٍ ذًزش ،پسض، -

 سال نذيط ي  زض نيه شُط ضن زنضن باشس. 5مؼتبط زنل بٍ سًٌوت حسنهل 

زنيعلبان خُت نعالع نظآذطيه نعالػيٍ َا  مطبًط بٍ آگُم نسترسنمم برٍ پايگراٌ نيىتطوترم آسرتان      -

 مطنخؼٍ ومايىس.  COMH.WWW.MASUME موسس بٍ وشاوم 

 باشس. يخًٌ ينضيع  ي مسنضى نضسالم بٍ زنيعلبان، هابل نستطزنز ومم -

 8نظ سراػت   025-37119199تًنوىس بطن  ًاب نعالػات بيشتط با شماضٌ تللره   زنيعلبان نسترسن  مم -

 تماس حاصل ومايىس. 14نلم 

 
  

http://www.masumeh.com/


 ضشتٍ َا  مًضز وياظ

ف
دي

ر
عنواى رشته  

تعذاد  هقطع تحصيلي هورد نياز رشته تحصيلي شغلي

 دروس اهتحاني اختصاصي هورد نياز

ًاضشرررىاس  1

 حوًهم
ًاضشىاس حوًم هضائم/ًاضشىاس نضشس حورًم  

َررا  حوررًهم ذصًصررم/ حوررًم  بررا گررطنيز

 ػمًمم/حوًم خعن ي خط  شىاسم

 

 -ًاضشىاسرررررم 

 ًاضشىاسم نضشس
هاوًن مسوم، هاوًن ثبتم، آئيه  ولط مطز 3

نخرطن    زنزضسم مسوم ، هاوًن

  نحٌا 

مررررررامًض  2

نوتظامررات ي 

 نضشاز 

نلُيات/ظبررررران ي نزبيرررررات ػط /ػلرررررً   

نختماػم/ضينوشىاسررررم/ظبان نوگلياررررم/ػلً  

تطبيتم/مررسيطيت/ضينبظ ػمًمم/ػلررً  هطآوررم ي  

حسيث/مررسيطيت نمرراًه متبطًررٍ/ظبان ي نزبيررات 

مرسيطيت   –/ مرسيطيت )مرسيطيت زيلترم    كاضسم

 نخطنيم(

 

 -ًاضشىاسرررررم 

 ًاضشىاسم نضشس
ولرررط  35

 مطز  

–  
 ولط ظن  6

نذالم ي مؼاضف نسالمم، ظبران  

ػطبم، زنوز ػمًمم نضتباعرات  

 نختماػم

ًاضشرررىاس  4

 شبٌٍ  
)گررطنيز  ًررامريًتطمُىسسررم ػلررً  ًررامريًتط/ 

َرررا  ًرررامريًتط، كىرررايض  نعالػرررات ي  شررربٌٍ

 ،بطم)نلٌتطيويي ي مرابطنت(نكعنض( وط 

-ًاضشىاسرررررم 

 ًاضشىاسم نضشس
زضيس زنوشرررگاَم زض حرررس  ولط مطز   1

 ًاضشىاسم ي ًاضشىاسم نضشس

 -ًاضشىاسرررررم  حاابسنض  حاابسنض 5

 ًاضشىاسم نضشس
نصًل حاابسنض  ي حارابسنض    ولط مطز 4

 زيلتم
ًاضشررررىاس   6

 نمًض نزنض 
 -ًاضشىاسرررررررم  مسيطيت زيلتم/مسيطيت نخطنئم

 ًاضشىاسم نضشس
زض حرررس زضيس زنوشرررگاَم  ولط مطز 2

 ًاضشىاسم ي ًاضشىاسم نضشس
ًاضشررررىاس  7

 آمًظش
 -ًاضشىاسرررررررم  مسيطيت آمًظش/ػلً  تطبيتم

 ًاضشىاسم نضشس
زض حرررس زضيس زنوشرررگاَم  ولط مطز 1

 ًاضشىاسم ي ًاضشىاسم نضشس
ضينبظ ػمًمم  8

 )سايت(
مسيطيت ضساوٍ/مسيطيت كطَىگم/مُىسسرم كىرايض    

 نكعنض( وط  عالػات )ن
 –ًاضشىاسرررررررم 

 ًاضشىاسم نضشس
زنوشرررگاَم زض حرررس زضيس  ولط مطز  1

 ًاضشىاسم ي ًاضشىاسم نضشس
ًاضشررررىاس  9

گررط  تحليررل

 سياتم

َا/نهتصاز/مسيطيت سياتم ي  تدعيٍ ي تحليل سياتم

 يض / مسيطيت )گطنيز مسيطيت سياتمُا( بُطٌ
 –ًاضشىاسرررررررم 

 ًاضشىاسم نضشس
زض حرررس زضيس زنوشرررگاَم  ولط مطز 1

 ًاضشىاسم ي ًاضشىاسم نضشس


