
 

 بسمه تعالي

 

 ازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايرانس

داوطلباني كه فهرست اسامي آنان در رديف چند برابر ظرفيت رشته هاي شغلي سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي        

تحويل مدارك اقدام اقتصادي و فني ايران اعالم گرديده با در دست داشتن مدارك ذيل و در روزهاي تعيين شده براي 

 نمايند.

 مدارك مورد نياز:

 . اصل و كپي تمامي صفحات شناسنامه1

 . اصل و كپي دو روي كارت ملي 2

. اصل و كپي گواهينامه آخرين مدرك تحصيلي اخذ شده مورد تائيد وزارت علوم ، تحقيقات و فنآوري به همراه ريز 3

 نمرات

 افيت سربازي براي آقايان. ارائه اصل و كپي كارت پايان خدمت يا مع4

 اصل و كپي گواهي ايثارگريارائه . 5

 . اصل مدارك دال بر بومي بودن6

 كه در سال جاري گرفته شده باشد )عكس خواهران بايد با حجاب كامل باشد( 3×4شش قطعه عكس . 7

سايت سازمان سنجش كشوور بنود   . آن دسته از كاركنان قراردادي پذيرفته شده كه در فرم ثبت نام تكميل شده از طريق 8

مربوط به سنوات قراردادي انجام كارمعين را عالمت زده و در فهرست معرفي شدگان قرار گرفته اند، الزم اسوت اصول و   

كپي گواهي سنوات خدمتي قرارداد انجام كارمعين يا مشخص با ذكور كدشناسوه كارمنودي كوه توسوگ دسوتراه اجرايوي        

 ت و برنامه ريزي كشور رسيده باشد را نيز ارائه نمايند.صادر و به تائيد سازمان مديري

. آن دسته از معلولين پذيرفته شده كه در فرم ثبت نامه تكميل شده از طريق سايت سازمان سنجش آمووز  كشوور بنود    9

بوه  مربوط به معلوليت را عالمت زده و در فهرست معرفي شدگان قرار گرفته اند، الزم است اصل و كپي گوواهي مربووط   

 معلوليت كه توسگ سازمان بهزيستي كشور صادر شده باشد را هم ارائه نمايند.

در صورت عدم وجود شرايگ و مغايرت اطالعات اعالم شده در زموان ثبوت نوام توسوگ هريود از داوطلبوين        ". ضمنا10

يان خدمت سربازي و شرط سني، آخرين مقطع تحصيلي، سنوات قراردادي انجام كارمعين، بومي ايثارگري، معلوليت و پا

 ساير موارد اشاره در آگهي مطابق قوانين و مقررات مربوط ادامه فرآيند استخدام متوقف خواهد شد.

  



 

 فرآيند اخذ مدارك داوطلبان آزمون استخدامي و تاريخ انجام مصاحبه

زمان تحويل  رشته هاي شغلي رديف

 مدارك

 مكان

كارشناس توسعه اقتصادي و  1

 خارجيمنابع مالي 

 

 

25/2/1395  

 لغايت 

26/2/1395 

 16تا  9ساعت 

 

 

 

تهران و ميدان امام خميني و خيابان داور و درب 

غربي وزارت امور اقتصادي و دارايي و 

ازمان سرمايه سساختمان شهيد ابراهيمي و 

ري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران و طبقه گذا

 اول و مركز آموز 

 كارشناس حقوقي 2

 كارشناس مطالعات اقتصادي 3

 كارشناس شبكه 

 كارشناس برنامه نويس سيستم 4

 كارشناس آمار موضوعي 

 كارشناس امور اداري 

 


