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 باسمه تعالي
 : مقدمه

 اسـتخدامي  آزمـون دومـين   ،الهـي   قـوه  و حـول  به كشور، اجرايي هاي هدستگا استخدام يندآفر سازي بهينه و تجميع راستاي در
 برگـزار  21/12/1394يخ تـار  در 1394 مـاه   اسفند استخدامي آزمون عنوان تحت كشور اجرايي هاي هدستگا فراگير مشترك

 بخش در و استخدام عمومي شرايط و توضيحات نخست، بخش در. دش خواهد ارائه بخشدو  در مربوطه توضيحات ،ادامه در. شود مي
 .اعالم مي گردد دستگاه هر توسطشده  معرفي هاي محل شغلهاي دولتي و  شرايط اختصاصي دستگاه نيز دوم

 : بخش اول
 : استخدام عمومي شرايط

 ايران تابعيت داشتن -
 اساسي قانون در مصرح كشور رسمي اديان از يكي يا اسالم مبين دين به تدين -
 ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون به التزام -
  )ويژه آقايان( يقانون معافيت يا ضرورت دوره خدمت نجاما -
 مخدر مواد و دخانيات به اعتياد عدم -
 موثر ييجزا محكوميت سابقه نداشتن -
 .باشند شده منع دولتي خدمات از صالح، ذي و قضــائي مراجع آراء موجب به كه باشند افــرادي جمله از نبايــد داوطلبان -
 .دشون مي استخدام كه كاري انجام براي ييتوانا و رواني و جسماني سالمت داشتن -
 .باشند آنها خدمت بازخريد يا و اجرايي هاي دستگاه پيماني و ثابت رسمي، مستخدمين از نبايد استخدام داوطلبان -

آخرين روز  داوطلبان وظيفه نظام خدمت پايان و دائم معافيت تحصيل، از فراغت گواهي تاريخ محاسبه براي عمل مالك :1رتذك
 .باشد مي) 20/10/1394( اولين روز ثبت نام آن ها سن محاسبه و )26/10/1394( ثبت نام

 .گردد شرايط زير به حداكثر سن اضافه مينظربه اينكه در اين آگهي استخدامي حداكثر سن لحاظ گرديده بنابراين واجدين  :2رتذك
 : شد خواهد اضافه مقرر سن حداكثر به ،معتبر هاي ديهييأت ارائه شرط به ذيل موارد

 كـه  آزادگـان  همسـر  و فرزنـدان  و باال به درصد 25 جانبازان همسر و فرزندان شهدا، همسر و فرزندان آزادگان، جانبازان،  )الف
فقـط بسـيج سـپاه    ( جبهـه  در داوطلبانـه  حضـور  ماه شش حداقل سابقه با رزمندگان و دارند، اسارت سابقه باالتر و سال يك حداقل

 .باشند مي معاف سن حداكثر شرط از )پاسداران و جهادگران
 .لسا 5 ميزان تا) برادر و خواهر مادر، پدر، شامل( شهدا معظم خانواده افراد )ب
 .هجبه در حضور مدت ميزان به جبهه، در داوطلبانه حضور سابقه ماه شش از كمتر رزمندگان  )ج
شركت هاي دولتي، بانك ها و شركت هاي تحـت   ،موسسات ،وزارتخانه ها در وقت تمام و رسمي غير صورت به كه داوطلباني  )د

پوشش آن ها، شركت هاي بيمه هاي دولتي، شهرداري ها و موسسات و شركت هاي دولتي كه شمول قانون بر آن ها مسـتلزم ذكـر   
نام است، موسسات و شركت هاي ملي و مصادره شده كه به نحوي از بودجه و كمك دولـت اسـتفاده مـي كننـد، نهادهـاي انقـالب       

 رسـمي  غيـر  خـدمت  مدت ميزان به ،اند شتهدا اشتغال خدمت به 1357/11/22 تاريخ ازسالمي و شركت هاي تحت پوشش آن ها ا
 .آنها

 : نام ثبت مراحل
 .ياينترنت نام ثبت فرم تكميل -1
 .هشد اسكن عكس فايل -2

 برنامـه  طريــق  از ارســال  براي را آن فايل و نموده اسكن ،زير مشخصات با را خود پرسنلي عكس قطعه يك بايست مي داوطلب
 : نمايد آماده اينترنتي نام ثبت
  )رخ عكس تمام( .دباش شده گرفته جاري سال در كه 43 عكس -
 .باشد JPG فرمت با بايد فقط شده اسكن عكس -
 .باشد 400300پيكسل و حداكثر  200300 حداقل بايد شده اسكن عكس اندازه -
 .باشد لكه هرگونه و منگنه مهر، اثر فاقد و مشخص واضح، بايد داوطلب تصوير -
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 .باشد بيشتر كيلوبايت 70 از نبايد عكس شده ذخيره فايل حجم -
 .باشد شده حذف بايد شده اسكن عكس زايد هاي حاشيه -
 .باشد سفيد زمينه داراي و رنگي عكس االمكان حتي -
 از اسـت  الزم داوطلبـان  و باشـد  نمي قبول قابل...) و شناسنامه ملي، كارت( يشناساي هاي كارت روي از عكس اسكن: 1ه تبصر	
 .دنماينبه اسكن  اقدام ،فوق توضيحاتبا  مطابقو  عكس اصل

 .باشد مشخص آنان كامل صورت و حجاب با بايد خواهران عكس: 2تبصره 
 .گردد مي سلب وي از آزمون در شركت حق و شده باطل داوطلب نام ثبت غيرمعتبر، عكس ارسال درصورت: 3تبصره 
با توجه به مشكالت بوجود آمده در آزمون هاي قبلي، درخصوص اشتباه در ارسال عكس داوطلبان، كه اين موضوع اكثراً  :تذكر مهم

گردد چنانچه ثبت نام خود را توسط كـافي نـت هـا انجـام      كنند رخ داده است، تاكيد مي نام مي براي داوطلباني كه در كافي نت ثبت
نامي، حتماً نسبت به كنترل عكس ارسالي دقت نماييد تا اشتباهاً عكس داوطلب ديگـري بـه    تدهيد، عالوه بر كنترل اطالعات ثب مي

بديهي است كه در صورت ارسال عكس اشتباهي از طرف متقاضي، فـرد بـه عنـوان متخلـف تلقـي و      . جاي عكس شما ارسال نگردد
 .مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد

 : نام ثبت وجه پرداخت
 متقاضيان.  تپذيرف خواهد انجام 26/10/1394خ مور نبهش لغايت 20/10/1394 مورخ شنبهيك روز از اينترنتي صورته ب نام ثبت

 000/290 مبلغ پرداخت از پس و مراجعه  www.sanjesh.org به نشاني سنجش سازمان سايت به بايست مي شرايط واجد
 ارائه و نام ثبت فرم تكميل به نسبت شتاب ي شبكه به متصل بانكي هاي كارت با و الكترونيكي صورت به ريال) دويست و نود هزار(

معاف  فوقفرزندان شاهد از پرداخت كل مبلغ  پردازند و درصد مبلغ مذكور را مي 50 ايثارگران( .دنماين اقدام نياز مورد  اطالعات
 .)باشند مي

 را مذكور مبلغ بايست مي )ايثارگران( شرايط واجدين اينترنتي، نام ثبت علت به مذكور مبلغ پرداخت الزام به توجه با :ممه تذكر
 .بود خواهد استرداد قابل ايشان به واريزي مبلغ ايثارگران، امور و شهيد بنياد تائيد و هماهنگي از پس و واريز
 اقـدام  نـام  ثبـت  بـه  نسبت فوق زمان مدت در بايد متقاضيان و گردد نمي تمديد شده تعيين زمان مدت است توضيح به الزم -
 .نمايند خودداري پاياني روزهاي به آن نمودن موكول از و نموده
 خود نزد استخدام مراحل پايان تا و نموده يادداشت را خود رهگيري كد نام ثبت پايان از پس بايد آزمون در شركت متقاضيان -

 .نمايند نگهداري
 .گردد نمي مسترد وجه هيچ به پرداختي وجوه و شد نخواهد داده اثر ترتيب ناقص هاي نام ثبت به -

 :باشد ذيل مدارك داراي نام ثبت زمان در اني مي توانند در اين آزمون ثبت نام نمايند كه داوطلبصرفاً 
 دفترچه راهنمامندرج در  تحصيلي مدرك آخرين -
  ملي كارت -
  شناسنامه -
 )برادران ويژه( دائم معافيت يا و عمومي وظيفه نظام خدمت پايان كارت -
  ايثارگري بر دال مدارك -
 )بهزيستي سازمان از معلوليت گواهي ارائه( عادي معلولين بر دال مدارك -
امتيـازات و   يـك  بنـد  شـده  ذكرده گانه  بندهاي در شده ذكر موارد از هريك براساس مورد حسب( بودن بومي بر دال مدارك -

 )هاي قانوني سهميه
 قـراردادي  شـاغلين  ويـژه  قراردادي شناسه شماره ذكر با داديربه همراه احكام قرا خدمت محل دستگاه از اشتغال گواهي نامه -

 .)قراردادي شاغلين امتياز محاسبه براي(
 .باشد مي نام ثبت زمان در كشوري تقسيمات بودن، بومي تعيين براي شهرستان و استان مبناي: هتبصر
 عمومي آزمون در داوطلبان نمرات تعيين از پس كننده، استخدام دستگاه توسط متقاضيان مدارك اينكه به توجه با: ممه تذكر

 مندرج اطالعات همچنين و آگهي اين در مندرج شرايط با مغاير داوطلبان مدارك كه صورتي در لذا شد، خواهد بررسي تخصصي و
 و مصاحبه اوليه، نتايج اعالم آزمون، از مرحله هر در و كرد، نخواهد ايجاد متقاضي براي حقي گونه هيچ باشد، نامي ثبت تقاضانامه در

 .ندارد اعتراضي گونه هيچ حق و شد خواهد حذف داوطلب نهايي، پذيرش درصورت حتي
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 :نام نحوه تكميل تقاضانامه ثبتدستورالعمل 
خوانا  و   كامل  بطور  شناسنامه   با  مطابق  را   خود پدر    نام  و) فاميلي(خانوادگي نام  ،  مورد نظر نام در محل  بايد   ، داوطلب 3و 2، 1 در رديفهاي -1

 ). ازبكاربردن مد، تشديد، الف محذوف يا همزه خودداري شود. (وارد نمايد

، داوطلب بايد كد ملي خود را كه ده رقم مي باشد از چپ به راست درمحل مربوط درج نمايد و از درج مميز و يا خط تيره 4  در رديف -2
شماره كد ملي خود با شماره تلفن گوياي  ضمناً داوطلباني كه تاكنون موفق  به  اخذ كارت ملي نشده اند براي اطالع از. خودداري نمايد

 . تماس حاصل نمايند 66729593

 . عالمتگذاري نمايد مربوط را مربعباشد منحصراً  يا مرد مي  زن  اينكه  بايد برحسب  ، داوطلب5در رديف -3

، داوطلب بايد ازسمت چپ به راست فقط شماره شناسنامه خود را در محل مربوطه درج نمايد و ازدرج حروف، مميز و يا خط تيره 6دررديف - 4
 . كه در بعضي شناسنامه ها درج گرديده خودداري نمايد

 .نمايد درمحل مربوط درجبه صورت سال، ماه و روز را  داوطلب بايد تاريخ تولد خود: 7در رديف  -5
 .داوطلب بايد بر حسب اينكه مجرد يا متاهل مي باشد مربع مربوط را عالمتگذاري نمايد: 8در رديف  -6
اين  مشخص و در 13مندرج درصفحه  2توجه به جدول شماره داوطلب بايد كد استان و شهرستان محل تولد خود را با: 10و  9در رديف  -7

 . محل درج نمايد

 . نمايد داوطلب بايد با عالمتگذاري در يكي از مربع ها ، دين خود را  مشخص : 11در رديف  -8

مالك محاسبه تاريخ پايان . (داوطلبان مرد بايد وضعيت نظام وظيفه خود را با عالمتگذاري در مربع مربوطه  مشخص نمايند:12در رديف -9
 . )باشدآخرين روز مهلت ثبت نام مي دائم خدمت يا معافيت 

 . داوطلبان چپ دست مي بايست اين مربع را عالمتگذاري نمايند: 13دررديف  -10

 .داوطلب متقاضي استفاده از سهميه وضعيت ايثارگري خود را در اين بند عالمتگذاري نمايد: 14 در رديف-11
ميزان ( .بند را با درج سابقه خدمت تكميل نمايند مي بايست موارد خواسته شده در اينشاغل قراردادي دستگاه ها داوطلبان :15در رديف -12

و در صورتي كه داوطلب داراي شماره شناسه قراردادي از سامانه كارمند ايران باشد از  اضافه خواهد شدداوطلب سابقه خدمت به حداكثر سن 
 .)امتياز نمره شاغلين قراردادي نيز استفاده خواهد كرد

و فرم دريافتي از بهزيستي را حداكثر  از مربع ها را عالمتگذاري نمايد يكينوع معلوليت خود را در ايست مي بمعلول  داوطلب: 16دررديف  -13
 .ارسال نمايند) 15875-1365: تهران، صندوق پستي(به نشاني اين سازمان 17/10/94تا تاريخ 

 .عالمتگذاري نمايدباشد بايد اين قسمت را  معلول چنانچه نيازمند منشي ميداوطلب : 17دررديف  -14
 براساس ضوابط مندرج در دفترچه(. نمايدبند عالمتگذاري در اين آخرين مدرك تحصيلي خود را داوطلب مي بايست : 18در رديف -15

 )راهنما
مندرج شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنما توجه به جدول  داوطلب مي بايست عنوان رشته تحصيلي خود را با:19در رديف -16
 .اين محل درج نمايد مشخص و در 13-39رصفحات د

 .داوطلب مي بايست گرايش رشته تحصيلي خود را براساس ضوابط مندرج در دفترچه انتخاب و در اين قسمت درج نمايد: 20در رديف -17
 . داوطلب بايد دانشگاه يا موسسه محل اخذ مدرك خود را درج نمايد: 21در رديف -18

 .ب مي بايست تاريخ فارغ التحصيلي خود را در اين قسمت درج نمايدداوطل: 22در رديف  -19
 . داوطلب بايد معدل آخرين مدرك تحصيلي خود را درج نمايد: 23در رديف  -20

مشخص و دراين  8-12مندرج درصفحات  1توجه به جدول شماره  عنوان خوشه شغلي خود را با داوطلب مي بايست كد و: 24در رديف  -21
 . محل درج نمايد

 ) براساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنما. (داوطلب مي بايست كد شغل محل انتخابي خود را در اين قسمت درج نمايد: 25در رديف  -22
دن خود را نوع بومي بودر صورت بومي بودن . بومي بودن يا غير بومي بودن خود را مشخص نمايدداوطلب مي بايست : 26در رديف  -23
 . دفترچه عالمتگذاري نمايد 5اساس مندرجات صفحه بر

 2داوطلب مي بايست كد و نام استان و شهرستان محل اقامت خود را جهت تعيين حوزه امتحاني با توجه به جدول شماره : 27در رديف  -24
دقيق خود را كه يك عدد ده رقمي مي باشد  كدپستيو آدرس دقيق پستي همچنين  .اين محل درج نمايد مشخص و در  13صفحه  مندرج در

 .در محل مربوط درج نمايد و از درج مميز و يا خط تيره خودداري نمايد
 .شماره تلفن همراه خود را در محل مربوط درج نمايدو  داوطلب شماره تلفن ثابت با كد شهر: 28در رديف  -25
 .نيكي خود را درج نمايدتواند آدرس پست الكترو داوطلب متقاضي مي: 29در رديف -26
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 : آزمون در شركت كارت دريافت نحوه و آزمون برگزاري زمان
  نشـاني  بـه  سـنجش  سـازمان  سـايت  روي بـر  پرينـت  و مشـاهده  بـراي  17/12/1394مـورخ   دوشـنبه  روز از آزمـون  در شـركت  كـارت  -

www.sanjesh.org   با توجه به آمار شركت كنندگان، حسـب مـورد    و تهران در  21/12/1394  مورخ جمعه روز در آزمون. تگرف خواهد قرار
 .دمـي نماينـ  باشد كه در تقاضانامه درج  و مالك تعيين حوزه امتحاني داوطلبان شهرستان محل اقامت فعلي مي شد خواهد برگزار استانها مراكز در

 .رسيد خواهد داوطلبان آگاهي به كارت پرينت هنگام به و درج درآزمون شركت كارت برروي آزمون برگزاري محل و شروع ساعت
 اجـراي  از پس داوطلبان مدارك و نبوده داوطلبان سوي از ارسالي اطالعات تاييد منزله به آزمون در شركت كارت صدور است ذكر به الزم 

 .شد خواهد بررسي آزمون
 .به هر يك از داوطلبان يك دفترچه سوال عمومي و يك دفترچه سوال اختصاصي داده خواهد شد * 

 : ن عبارتند ازآزمو مواد
 : شودمي تعيين زير شرح به عمومي آزمون مواد -الف

 ) ICDLگانه  هاي هفت مهارت( اوري اطالعاتفنّ -1
 رياضي و آمار مقدماتي  -2
 زبان و ادبيات فارسي  -3
 معارف اسالمي -4
 عمومي انگليسي زبان -5
 اساسي حقوق و اجتماعي دانش عمومي، اطالعات -6
 هاي عمومي هوش و توانمندي -7
 .شد خواهد طراحي منفي نمره سوم يك احتساب با و ايچهارگزينه صورت آزمون به  -
 صـورت  ايـن  در و بوده معاف اسالمي معارف هاي سوال به پاسخگويي از ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون در مصرح ديني هاياقليت -

 .شد خواهد محاسبههاي آزمون عمومي  سؤال ساير شده تراز مجموع براساس داوطلبان، اين مكتسبه نمره
 مشاغل، يا شغلي هاي خوشه با متناسب تخصصي هاي مهارت و دانش براساس مشترك آزمون تخصصي هاي حيطه هاي سؤال: 1 ممه تذكر
 .شد خواهد تهيه كشور، ريزي برنامه و مديريت سازمان نظارت و اجرايي هاي دستگاه هماهنگي با

 .ضريب يك محاسبه و اعمال خواهند شد كليه دروس عمومي و اختصاصي با :2م مه تذكر
آن ها  رشته تحصيليگرايش ان مقطع تحصيلي، رشته تحصيلي و يا داوطلبان صرفاً در صورتي مي توانند در اين آزمون ثبت نام نمايند كه عنو

رشته  -گرايشرشته تحصيلي و يا مقطع تحصيلي، به طور كامل و به صورت مشخص در شرايط احراز مشاغل ذكر شده باشد لذا داوطلباني كه 
بديهي است در هر مرحله از فرايند جذب و بكارگيري مشخص گردد . آنها عيناً در آگهي درج نشده باشد از ثبت نام خودداري نمايند تحصيلي

رشته تحصيلي و يا گرايش تحصيلي آن ها با شرايط ذكر شده در آگهي منطبق نباشد و داراي پسوند و يا پيشوند بيش از مقطع تحصيلي، كه 
 .ندارديند استخدام حذف شده و داوطلب حق هيچگونه اعتراضي از ساير فرآ باشد است،ه آنچه در آگهي آمد

 :يقانون هايسهميه و امتيازات

 هر در مكتسبه نمره، )4/1( دهم چهار و يك ضريب با شهرستان بومي و ،)2/1( دهم دو و يك ضريب با استان بومي داوطلبان نمره -1
 .گردد يم محاسبهآزمون در و صرفاً در صورت كسب حد نصاب  استخدامي مصاحبه و آزمون از حيطه
با توجه به اينكه دستگاه هاي زير ملي بوده و در استان ها و شهرستان ها فاقد واحـد اسـتاني مـي باشـند و     : 1تذكر 

تصميمات آن ها در زمينه وظايف و فعاليت هاي مربوط به كل كشور مي باشد، لذا جذب نيروي انساني بومي براي ايـن  
 . خوردار نخواهند شددستگاه ها مطرح نبوده و از هيچ گونه امتياز بومي بر

 هاي اقتصادي و فني ايران گذاري و كمك سازمان سرمايه
 مركز آمار ايران

 مركز توسعه تجارت الكترونيكي
 وزارت امور خارجه

 )نفر 1( وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
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متقاضي استخدام براي شغل محل هاي ادارات كل استان ها )اعم از بومي استان يا شهرستان(داوطلبان بومي : 2تذكر 
 . وردار خواهند شدخبر )2/1( دهم دو و يككه محل خدمت آن ها در مركز استان قرار دارد صرفاً از امتياز 

 .گردند مي تلقي شهرستان استان يا بومي داوطلب باشند، زير هايويژگي از يكي داراي حداقل كه افرادي: يبوم داوطلب
 .باشد يكي استخدام براي تقاضا مورد محل شهرستان با وي همسر يا داوطلب تولد محل شهرستان -يك
 .باشد يكي استخدام براي تقاضا مورد محل استان با وي همسر يا داوطلب تولد محل استان -دو
 خدمت محل شهرستان كه) بازنشسته يا و شاغل از اعم( مسلح نيروهاي يا و دولت پيماني و رسمي كارمندان فرزندان و همسر -سه
 .باشد يكي آنان استخدام براي تقاضا مورد محل شهرستان با داوطلب والدين بازنشستگي يا فعلي

 خـدمت  محل استان كه) بازنشسته يا و شاغل از اعم( مسلح نيروهاي يا و دولت پيماني و رسمي كارمندان فرزندان و همسر -چهار
 .باشد يكي آنان استخدام براي تقاضا مورد محل استان با داوطلب والدين بازنشستگي يا فعلي

 متنـاوب  يا متوالي صورت به را) هدانشگا يا و دبيرستان راهنمايي، ابتدايي،(يتحصيل سنوات از سال (4) چهار حداقل داوطلب -پنج
 .باشد كرده طي استخدام براي تقاضا مورد محل شهرستان در

 متناوب يا متوالي صورت به را) هدانشگا يا و دبيرستان راهنمايي، ابتدايي،(يتحصيل سنوات از سال (4) چهار حداقل داوطلب -شش
 .باشد كرده طي استخدام براي تقاضا مورد محل استان در

 . دباش داشته را استخدام براي تقاضا مورد محل شهرستان در بيمه حق پرداخت سابقه سال (4) چهار حداقل داوطلب -هفت
 . دباش داشته را استخدام براي تقاضا مورد محل ستانا در بيمه حق پرداخت سابقه سال (4) چهار حداقل داوطلب -هشت

 را اسـتخدام  براي تقاضا مورد محل شهرستان در بيمه حق پرداخت سابقه سال (4) چهار حداقل همسر داوطلب يا و مادر پدر، -نه
 . دباشن داشته
 را اسـتخدام  بـراي  تقاضـا  مـورد  محل ستانا در بيمه حق پرداخت سابقه سال (4) چهار حداقل همسر داوطلب يا و مادر پدر، -ده
 . دباشن داشته

 .است احتساب قابل مذكور موارد از يكي توسط صرفاً 10الي  6در بندهاي  شده تعيين مدت به بيمه حق پرداخت: تذكر   
سـاير   همـراه  بـه  را ستندات و مدارك بومي بـودن مبرابر،  چنددر صورت قرار گرفتن در فهرست  الزم است بند اين موضوع داوطلبان :توجه
ستخدامي كه متعاقباً از سوي سازمان سنجش و يا دستگاه استخدام كننـده اعـالم   ا مصاحبهبررسي مدارك و قبل از  زمان در نياز مورد مدارك

 .نمايند رائهخواهد شد، ا
صـرفاً در   ،باشـند  مـي  كشـور  ريزي برنامه و مديريت سازمان از قراردادي شناسه شماره داراي كه قراردادي كاركنان مكتسبه نمرات به -2

درصد  بيست تا حداكثر و درصد دو اجرايي، هاي دستگاه از يك هر درتجربه مربوط و مشابه  سال هر ازاء به صورت كسب حد نصاب آزمون
 .شد خواهد اضافه آنان استخدامي مصاحبه و آزمون هاي حيطه از هريك در كل، نمره%) 20(

از  يشـماره شناسـه قـرارداد    يدر زمان ثبت نام دارا ديبا يقرارداد نيشاغل ازيجهت محاسبه امت يدادرقرا نيشاغل: توجه 
 .در برگ ثبت نام درج نمايندو بوده  رانيسامانه كارمند ا

 بـومي  افراد اجرايي، دستگاه قراردادي شاغلين با ترتيب به گزينش به معرفي اولويت داوطلبان، مكتسبه نمرات بودن مساوي صورت در -3
 .باشد مي استان بومي و شهرستان

 درصـد  (3) سـه  ازحـداكثر   مكتبسـه  نمـره  ترتيـب  به الزم نصاب حد كسب و آگهي در مندرج شرايط بودن دارا بشرط عادي معلولين -4
 . بود خواهند برخوردار قانوني سهميه
 جانبازان همسران و فرزندان و شهدا همسران و فرزندان و شغل فاقد آزادگان جانبازان، شامل ايثارگران درصد 25 استخدامي سهميه -5
به استثناء (د و امور ايثارگران شهي بنياد توسط اسارت يكسال باالي و سال يك داراي آزادگان همسران و فرزندان و باالتر و درصد پنج و بيست

  .باشند مي جذب فرايند طي حال در و گرديده معرفي مربوطه دستگاه به )دستگاه هاي ذيل
 سازمان پزشكي قانوني كشور -
 )استان مركزي(وزارت ورزش و جوانان  -
 وزارت امور خارجه -
 )حداكثر يك نفر(وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  -
 وزارت نيرو -
 سـهميه  كـه  صـورتي  در بنـابراين  .ندباش مي آزمون در شركت به ملزم ، ليكنبوده ايثارگران درصد) 25(  سهميه مشمول نيز شهيد برادر و خواهر -
 .تپرداخ خواهند رقابت به ايثارگران واجد شرايط بين در صرفاَ باشد، نشده تامين شده ياد قانوني سقف تا مذكور
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 و آنـان  فرزنـدان  و همسـر  و هـا  جبهـه  در داوطلبانـه  حضـور  ماه شش حداقل سابقه با رزمندگان به استخدامي سهميه%) 5(پنج درصد  -
  .يابد مي اختصاص اسارت يكسال از كمتر آزادگان فرزندان و%) 25(صد در پنج و بيست زير جانبازان فرزندان

در صورت ثبت نام و داشتن شـرايط احـراز الزم در    رزمندگان(د باشمي رزمندگان با استخدامي، سهميه درصد پنج مشمولين در اولويت انتخاب -
 اولويت در مذكور سهميه مشمولين ساير و) نداشب مي معاف آزموندر  حدنصاب شرط از حد سهميه تعيين شده در آزمون استخدامي و داشتن شرايط

 .پرداخت خواهند رقابت به خود بين در و داشته قرار بعدي
 .مي پذيرد صورت داوطلبان ساير با رقابت طريق از ايثارگران استخدامي سهميه بر مازاد استخدام -

مصـوب  ... ماده واحده قانون اسـتخدام جانبـازان، اسـراء و     3مرجع تعيين مدت خدمت داوطلبانه حضور در جبهه به استناد تبصره  :توجه 
نحـوه تعيـين مـدت خـدمت     . مجلس شوراي اسالمي حسب مورد با سپاه پاسداران انقالب اسالمي و يا جهاد كشاورزي مي باشـد  7/10/1367

 .ر ارگانها به عهده كمسيون مركب از سپاه پاسداران انقالب اسالمي، جهاد كشاورزي و ارگان مربوطـه خواهـد بـود   داوطلبانه اعزامي از سوي ساي
 .سربازان وظيفه داراي كارت ايثار مشمول سهميه رزمندگان نمي باشد

 : نتيجه اعالم نحوه

هـاي اجرايـي منضـم بـه بخشـنامه شـماره        دسـتگاه براساس دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي استخدام افراد در 
، )معاونت توسعه مـديريت و سـرمايه انسـاني رئـيس جمهـور سـابق      (ريزي كشور  سازمان مديريت و برنامه 19/07/1393مورخ  9757/93/200

 : پذيرد تعيين حد نصاب و انتخاب افراد به شرح ذيل صورت مي
 تعيين حدنصاب) الف

استخدام جهت معرفي به گزينش و يا انجام مصاحبه اسـتخدامي، كسـب حدنصـاب الزم در آزمـون كتبـي در      شرط اوليه انتخاب داوطلبان 
 : باشدامتحان مشترك فراگير مطابق شرايط ذيل مي

هاي عمومي و تخصصي با وزن برابر محاسبه و براساس مجموع پس از برگزاري امتحان مشترك فراگير، نمرات داوطلبان به تفكيك حيطه -
 .آيددست مي ات بهنمر

محاسبه و مبناي ساير مراحـل انتخـاب    آن آزمونمجموع باالترين نمره مكتسبه در %) 50(آزمون، پنجاه درصد در براي تعيين حدنصاب  -
 .گيرد داوطلبان قرار مي

از  كارنامه آزمون كتبي، داوطلبان فاقد حدنصاب، از ساير مراحل استخدامي حذف و صرفاً آزمونپس از تعيين حدنصاب در هر : 1تذكر
 .طريق سامانه امتحانات جهت اطالع براي آنها قابل مشاهده خواهد بود

استخراج فهرست افراد داراي حدنصاب صرفاً بر اساس ميانگين نمره عمومي و اختصاصي خواهد بود و در اين مرحله امتيـازات  : 2تذكر
بـراي  به عبارت ديگر امتيـازات بـومي و كاركنـان قـراردادي     . خواهد شدن وسايرامتيازات عملكاركنان قراردادي  امتيازت يابومي و 

 .كه حدنصاب الزم را كسب كرده باشند شدبراي داوطلباني اعمال خواهد ، صرفاً استخراج فهرست اسامي چند برابر
 .كند نمي ايجاد استخدامي حق گونه هيچ فراگير مشترك آزمون در الزم نمره نصاب حد كسب: 3تذكر
 : از بين دارندگان حدنصاب) ظرفيت برابر چندانتخاب (مراحل استخدام گزينش علمي ) ب

 .گيرندهاي استخدام كننده قرار مي بندي هريك از دستگاه در اين مرحله داوطلبان داراي حدنصاب براساس انتخاب خود در تقسيم -1
با ) يتخصص طهيح يبرا%) 60(و شصت درصد  يعموم طهيح يبرا%) 40(با وزن چهل درصد (آنان كل اوليه انتخاب افراد براساس نمره  -2

 .ردپذي يدر هر شغل و محل مورد تقاضا صورت م رشيپذ تيبرابر ظرفچند به تعداد درنظر گرفتن موارد ذيل 
، نمـره مكتسـبه   )4/1(وچهار دهم كي بيشهرستان با ضر ي، و بوم)2/1(ودو دهم كي بياستان با ضر يداوطلبان بومكل اوليه نمره  -1-2

 .شود ميمحاسبه  در صورت كسب حد نصاب آزمون ياز آزمون و مصاحبه استخدام طهيدر هر ح
 ياز دسـتگاه هـا   كيـ باشند، به ازاء هر سال سابقه خدمت در هـر   يشماره شناسه م يكه دارا يبه نمرات مكتسبه كاركنان قرارداد -2-2
امتحـان   هـاي  طـه ياز ح كيـ نمره كـل، در هر %) 20(درصد  ستيدو درصد و حداكثر تا ب ،صرفاً در صورت كسب حد نصاب آزمون يياجرا

 .آنان اضافه خواهد شد يمشترك و مصاحبه استخدام

 ) : انتخاب يك برابر(معرفي به گزينش ) ج
بـراي  %) 70(آنـان بـا وزن هفتـاد درصـد     كل نهـايي  پس از برگزاري مصاحبه استخدامي، معرفي افراد به گزينش براساس مجموع نمره  -1

در مصـاحبه   "ب"در بنـد   "2-2"و  "2-1"بـا درنظـر گـرفتن مـوارد     (براي مصاحبه اسـتخدامي  %) 30(امتحان مشترك فراگير و سي درصد 
 .خواهد بودكل نهايي ترتيب نمره  ، به تعداد يك برابر ظرفيت پذيرش به)استخدامي
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آنان با وزن كل اوليه براساس مجموع نمره  نش،يحدنصاب به گز يافراد دارا يمعرف يبرا ،يخداممصاحبه است يدر صورت عدم برگزار -2
، )"ب"در بند  "2-2"و  "2-1"با درنظر گرفتن موارد (ي تخصص طهيح يبرا%) 60(و شصت درصد  يعموم طهيح يبرا%) 40(چهل درصد 

 .شود مياقدام  رشيپذ تيبرابر تعداد ظرف
 : تذكرات

بـاالتر   و كارشناسـي  تخصصـي،  مشاغل در استخدام جهت شرايط واجد افراد اطالعات اوريفنّ عمومي و پايه هايمهارت احراز منظور به -1
 گـزينش،  تاييـد  اعـالم  از پـس  مـاه  يـك  حداكثر موظفند نهايي شدگان پذيرفته )كشوري خدمات مديريت قانون) 42(ماده  دو تبصره موضوع(

 ريـزي  برنامـه  و مديريت سازمان توسط شده صالحيت تاييد سساتؤم و مراكز از صادره) ICDL(گانه  هفت هاي مهارت كسب به مربوط مدارك
 .نمايند ارائه، به دستگاه ذي ربط  را كشور
 در موظفنـد  ،شده،  صـادر نگرديـده   صالحيت تعيين مراكز از آنان نامه گواهي يا و باشند مي مذكور هاي نامه گواهي فاقد كه كساني :توجه-
 آمـوزش  مركـز  سـايت  »هشـد  صـالحيت  تعيين موسسات« عنوان با »يآموزش موسسات سنجي اعتبار« بخش در كه شده تعيين مراكز از يكي

 .نمايند ارايه را مذكور نامه گواهي سطح، تعيين آزمون در شركت از پس باشد، مي مشاهده قابل www.smtc.ac.ir آدرس با دولتي مديريت
 احراز شرايط در شده اعالم تحصيلي مقاطع از تر پايين تحصيلي مدارك دارندگانهمچنين  و  مورد نظرن در مقاطع تحصيلي دانشجويا -2

 عالي آموزش موسسات و ها دانشگاه از صادره معادل تحصيلي مدارك دارندگان استثناي به (معادل مدارك همچنين و آگهي در مذكور مشاغل
 سـازمان  جـامع  آزمـون  در كـه  وقـت  جمهور رئيس انساني سرمايه و مديريت توسعه معاونت يا و كشور ريزيبرنامه و مديريت سازمان و كشور

حـق شـركت   ) دارند علمي ارزش با باالتر مقاطع در تحصيل ادامه امكان بر مبني گواهي و اندشده قبول و نموده شركت كشور آموزش سنجش
 .در آزمون ندارند

نامه شركت دارندگان مدارك معادل و غيررسمي در آزمونهاي ورودي مقاطع  آيين«مدرك معادل بايد واجد شرايط مفاد كليه دارندگان : 1تذكر 
از سوي  28/5/1392مورخ  77633/2بخشنامه شماره  كه طي» شوراي گسترش آموزش عالي 15/4/92مورخ  845باالتر، مصوب جلسه 

 .گاهها و موسسات آموزش عالي ارسال گرديده است، باشندمعاونت محترم آموزشي وزارت متبوع به كليه دانش
 .دنمي گرديند آزمون حذف آدر صورت ثبت نام اين افراد در زمان بررسي مدارك از فر -2
 نتيجه اعالم از پس ماه 2 حداكثر، استخدامي آزمون در شدن پذيرفته صورت در اسالمي آزاد دانشگاه التحصيالن فارغ تحصيلي مدارك -3

 .برسد مذكور دانشگاه مركزي سازمان ييدأت به بايستي
 و مصـاحبه  زمـان  در نـاقص  صورت به مدارك ارائه يا و آگهي متن در شده اعالم شرايط و ضوابط دقيق رعايت عدم از ناشي مسئوليت -4

 خـالف  اطالعـات  عمد به يا اشتباه به داوطلب شود محرز ،جذب و مسابقه آزمون، مراحل از مرحله هر در و بود خواهد داوطلب برعهده گزينش
 و لغـو  مزبـور  حكم استخدامي، حكم صدور صورت در و گرديده محروم بعدي مراحل انجام از است، آگهي در مندرج شرايط فاقد يا و داده واقع
 .شود مي بالاثر
 صـالح  ذي مراجع ييدأت از پس شدگان پذيرفته اسامي و باشدمي ميسر گزينش مراحل طي از پس آزمون شدگان پذيرفته نهايي انتخاب -5

 داوطلبان اطالع به  www.sanjesh.org نشاني به استخدامي مسابقات يا امتحانات ي مربوط و سامانهها سازمان و ها دستگاهدرگاه  طريق از
 .رسيد خواهد

  


