
 برنامه تحویل مدارک، برگزاری آزمون زبان و مصاحبه تخصصیاطالعیه وزارت امور خارجه درخصوص 

بدینوسیله به اطالع داوطلبانی که اسامی آنها در ردیف پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت این وزارت اعالم گردیده است 

 .انجام می پذیرد( بر اساس برنامه ذیل تخصصی مدارک، آزمون زبان و مصاحبه می رساند سایر مراحل استخدام )تحویل

 الف( مدارک الزم:

 اصل شناسنامه خود و همسر به همراه کپی تمام صفحات؛ -1

 اصل و کپی کارت ملی )دو رو(؛ -2

اصل و کپی مدرک تحصیلی مندرج در آگهی استخدام )ارائه مدرک تحصیلی کارشناسی برای رشته های شغلی که  -3

 ملزم به داشتن مدرک تحصیلی مرتبط شده اند ضروری می باشد(؛در آگهی استخدام 

 اصل و کپی کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا کارت معافیت دائم )برای آقایان(؛ -4

گواهی اشتغال از دستگاه محل خدمت با ذکر شماره شناسه قرارداد و مدت زمان سابقه قراردادی قابل قبول در بخش  -5

 شاغلین دستگاه های اجرایی(؛دولتی )ویژه 

 .3*4قطعه عکس  دو -6

 مدارک دال بر ایثارگری و معلولیت با تایید مراجع ذیربط -7

 تحویل مدارک: و محل ب( زمان

 آدرس مراجعه زمان رشته های شغلی

کارشناس روابط عمومی، کارشناس سخت افزار رایانه، 

کارشناس کارشناس برنامه نویس سیستم، کارشناس شبکه، 

ارتباط و مخابرات، مهندس برق، مهندس تاسیسات، 

کارشناس معماری، مهندس راه و ساختمان، نقشه بردار، 

کارشناس امور اداری، کارشناس برنامه و بودجه، حسابدار، 

کارشناس امور خبری، کارشناس امور آموزشی، کارشناس 

 .اطالعات و جهانگردی

 صبح روز شنبه

 25/02/1395مورخ 

 9-12ساعت 
 

تهران، میدان امام خمینی )ره(، 

، ، خیابان کوشک مصری، فردوسیخیابان 

، سالن وزارت امور خارجه 9ساختمان شماره 

 عالمه جعفری.

 بعدازظهر روز شنبه مترجم

 25/02/1395مورخ 

 14-17ساعت 

کارشناس حقوقی، کارشناس بازرگانی خارجی، 

کشوری، کارشناس مطالعات اقتصادی، کارشناس آمار 

 .کارشناس بررسی اسناد و مدارک، کارشناس امور سیاسی

 شنبه یکصبح روز 

 25/02/1395مورخ 

 9-12ساعت 

 مالحظات:

 برنامه دقیق آزمون زبان و مصاحبه تخصصی در روز تحویل مدارک به اطالع داوطلبان خواهد رسید. -1

مصاحبه در موعد مقرر به منزله انصراف بوده و داوطلب شرکت در آزمون زبان و برای تحویل مدارک یا  عدم مراجعه -2

 حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.


