
اطالعيٍ يصاست يسصش يجًاوان  دس خصًص تاسيخ ي وحًٌ مشاجعٍ پزيشفتٍ شذگان مشحلٍ  ايل آصمًن 

 استخذامي  مشتشك  فشاگيش دستگاَُاي اجشايي  بٍ مىظًس اوجام مصاحبٍ تخصصي

ِ ّبي ضغلي فْشست پزيشفتْطذگبى سِ ثشاثشاٍطلجبًي مِ فْشست اسبهي آًبى دس ضوي تجشيل ٍ آسصٍي هَفقيت ثشاي د ٍصاست  ظشفيت سضت

ثِ اطالع هيشسبًذ مليِ ايي عضيضاى هيجبيست ثب ثِ ّوشاُ داضتي هذاسك ريل جْت اًجبم هصبحجِ تخصصي اعالم گشديذُ ٍسصش ٍ جَاًبى 

اداسّنل تَسعِ هٌبثع  - (1سبختوبى ضوبسُ) ٍصاست ٍسصش ٍ جَاًبى – خ سئَل –ثضسگشاُ ًيبيص : ثِ تشتيت هٌذسج دس جذٍل ريل ثِ آدسس

 .اًسبًي هشاجعِ ًوبيٌذ

 .َمشاٌ داشته اصل  پايان وامٍ ديسٌ ماسشىاسي اسشذ، سسالٍ دمتشي - :

. (دسصًست داسابًدن مذسك) TOFEL- IELTS—TOLIMO -  MCHE مذسك صبان خاسجي سيگشفت اصل ي-

. (دسصًست داسابًدن مذسك) ICDLاصل ي سيگشفت مذاسك ديسٌ َاي - 

. (دسصًست داسابًدن سابقٍ ماس)دستگاَُاي ديلتي ي غيش ديلتي اص  مشتبط گًاَي سابقٍ ماس- 

 .الصم بٍ رمش است دس صًست اسائٍ گًاَي سابقٍ ماس؛ بشاي  افشاد امتياص مىظًس مي گشدد

، سميىاسَا ي ديسٌ  َاَمايشي(...دايسي ي- مشبيگشي) ديسَُاي تخصصي يسصشيگًاَي ششمت دساصل ي سيگشفت - 

 .َاي علمي يآمًصشي 

 المپيل ي  – آسيايي – جُاوي –اصل ي سيگشفت مذاسك مقام َاي ايل تا سًم قُشماوي يسصشي دس سطًح ملي - 

  (دس صًست داسا بًدن )پاسا المپيل 

 (.دسصًست داسابًدن ) ي  يا ثبت اختشاع  وخبگي اصل يسيگشفت مذاسك - 

 

 مزاجعه پذيزفته شذگبن  جهت انجبم مصبحبه تخصصينحوه 

  سمبن ومكبن مزاجعه  :داوطلببن  استبنهبي  تبريخ 

–ثَضْش– ايالم – اسدثيل – الجشص–اصفْبى-  آرسثبيجبى غشثي –آرسثبيجبًطشقي 8/3/95ضٌجِ  

 . خشاسبى سضَي– چْبسهحبل ٍثختيبسي –تْشاى

 

 16 الي  30/8: سبعت مزاجعه
، بشرگزاه نيبيش، تهزان: آدرس

 وسارت ورسش و ،سئولخيبببن 

 (1سبختمبن شمبره )جوانبن 

 : شمبره هبي  تمبس 

 22661035 - 22661027 

 23082204 – 23082250 

 – فبسس– سيستبى ٍ ثلَچستبى– سوٌبى – صًجبى – خَصستبى –خشاسبًطوبلي 10/3/95دٍضٌجِ  

 .ّشهضگبى –قن - لشستبى- قضٍيي

 

 – هبصًذساى– گيالى – گلستبى – مْگيلَيِ ٍ ثَيشاحوذ–مشهبًطبُ - مشهبى  12/3/95چْبسضٌجِ

 .  يضد–ّوذاى- هشمضي

 

 : نكبت مورد توجه

.  ثِ هٌضلِ استخذام تلقي ًويگشدداًجبم هصبحجِ - 

 اعالم اطالعبت  خالف چٌبًچِ (مبسگيشي ثِ ٍ استخذام ٍ جزة اص پس حتي ٍ گضيٌص ًتبيج، اعالم هصبحجِ،)هشاحل اص هشحلِ ّش  دس-

 اًعقبد  ٍدسصَست لقي تيني لن مبى ضذُ طي هشاحل مبس، اداهِ اص هوبًعت ضوي گشدد، هحشص داٍطلت تَسط ضذُ اسائِ هذاسك ٍ ضذُ

 .پزيشفت خَاّذ صَست الصم قبًًَي اقذاهبت ٍهيگشدد ثالاثش ٍ لغَ هضثَس قشاسداد استخذاهي، قشاسداد
  

 به معنبي انصزاف متقبضي در سمبن مقزر، انجبم مصبحبهبزاي  پذيزفته شذگبن عذم مزاجعهبذيهي است **

 .تلقي خواهذ شذ و داوطلب حق هيچگونه اعتزاضي نخواهذ داشت اس مزاحل پذيزش و استخذام


