
 مركز آمار ايران

بايست با در هاي شغلي مركز آمار ايران اعالم گرديده ميداوطلباني كه فهرست اسامي آنان در رديف چند برابر ظرفيت رشته

 دست داشتن مدارك ذيل و در روزهاي تعيين شده براي تحويل مدارك اقدام نمايند.

 

  :مدارك مورد نياز

 اصل و كپي تمام صفحات شناسنامه  -1

 اصل و كپي دو روي كارت ملي  -2

 اصل و كپي گواهينامه آخرين مدرك تحصيل اخذ شده  -3

در صورت عدم صدور گواهينامه از سوي موسسه يا دانشگاه مربوط ارائه كارنامه مبني بر گذراندن واحدهاي تحصيلي و  :تبصره

 باشد.مورد پذيرش نميالتحصيلي فارغ

 ارائه كارنامه آزمون استخدامي -4

 ارائه كارت پايان خدمت يا معافيت سربازي براي آقايان -5

آن دسته از كاركنان قراردادي پذيرفته شده كه در فرم ثبت نامه تكميل شده از طريق سايت سازمان سنجش بند مربوط به  -6

اصل و كپي گواهي سنوات اند، الزم است شدگان قرار گرفتهسنوات قراردادي انجام كار معين را عالمت زده و در فهرست معرفي

گرديده بانضمام تصوير خدمتي قرارداد انجام كار معين يا مشخص با ذكر كد شناسه كارمندي كه توسط دستگاه اجرائي صادر 

قرارداد داراي شماره شناسه و خالصه سابقه پرداخت حق بيمه )قابل دريافت از  آخريناولين قرارداد داراي شماره شناسه و تصوير 

 ( را ارائه نمايند. www.savabegh.tamin.irمان تأمين اجتماعي به نشاني سازسايت 

آن دسته از معلولين پذيرفته شده كه در فرم ثبت نام تكميل شده از طريق سايت سازمان سنجش و آموزش كشور بند مربوط  -7

اند الزم است اصل و كپي گواهي مربوط به معلوليت كه توسط شدگان قرار گرفتهت معرفيبه معلوليت را عالمت زده و در فهرس

 سازمان بهزيستي كشور صادر شده باشد را هم ارائه نمايند.

اند و در فرم ثبت نام تكميل شده از طريق سايت ذيرفته شدهآن دسته از ايثارگران و وابستگان آنان كه در آزمون استخدامي پ -8

اند الزم است اصل و شدگان قرار گرفتهسنجش آموزش كشور بند مربوط به ايثارگري را عالمت زده و در فهرست معرفي سازمان

كه حسب مورد توسط ارگانهاي ذيربط )بنياد شهيد و امور ايثارگران و سپاه پاسداران انقالب  ايثارگريكپي گواهي مربوط به 

 اسالمي( صادر شده را نيز ارائه نمايند.

 كه در سال جاري گرفته شده باشد ) عكس خواهران بايد با حجاب كامل باشد( 3×4شش قطعه عكس  -9

http://www.savabegh.tamin.ir/


شرط از جمله در صورت عدم وجود شرايط و مغايرت اطالعات اعالم شده در زمان ثبت نام توسط هريك از داوطلبين نكته: 

يثارگري، معلوليت و پايان خدمت سربازي و ساير قراردادي انجام كارمعين يا مشخص، ا سني، آخرين مقطع تحصيلي، سنوات

 ادامه فرآيند استخدام متوقف خواهد شد. ،موارد اشاره در آگهي مطابق قوانين و مقررات مربوط
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 محل ارائه مدارك:
اداره  –طبقه اول  2ساختمان شماره  –مركز آمار ايران  – 1پالك  –نبش خيابان رهي معيري  –خيابان دكتر فاطمي  –تهران 
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