
 اطالعيه وزارت ورزش وجوانان  

وزارت هاي شغلي اوطلباني كه فهرست اسامي آنان در رديف چند برابر ظرفيت رشتهدضمن تبريك وآرزوي موفقيت براي  

مربوط در سامانه امتحانات مشترك مستندات و  بررسي و تاييد مدارك به ضرورت  نظر ،استاعالم گرديده ورزش وجوانان 

  –آدرس: بزرگراه نيايش  به  ذيل دولترتيب مندرج در جبه ارائه مدارك درخواستي جهت  بايستمي عزيزان كليه اين، فراگير

 مراجعه نمايند :كل توسعه منابع انساني  اداره  -(1ساختمان شماره )وزارت ورزش وجوانان –خ سئول 

 :مدارك الزم

 .دکتری و هاي كارشناسي، كارشناسي ارشددانشنامه دوره  روگرفتاصل و  -1

 تمام صفحات شناسنامه، كارت ملي )پشت و رو(.  روگرفتاصل و  -2

  مرد(. انداوطلب براي)از خدمت دائم  و يا  معافيت پشت و روی کارت پايان خدمت   روگرفتاصل و  -3

 . ( استفاده از سهميه ايثارگران ان متقاضي معرفي نامه از بنياد شهيد وامور ايثارگران ) براي -4

 .ن(معلولي %3)در صورت استفاده از سهميه  از سازمان بهزيستي براي معلولين معرفي نامه -5

 ي شده (.س) پشت نويجديد3*4قطعه عكس  دو -6

 به انضمام تصوير كليه قراردادهاي مربوطه  مدت همكاري شماره شناسه وبا درج  دستگاه محل خدمتاز به كار گواهی اشتغال  -9

  .(اندرا انتخاب نموده گزينه مورد نظركه در زمان ثبت نام دستگاههاي دولتي كاركنان قراردادي شاغل در )ويژه 

 .سازمان سنجش آموزش کشورتوسط  ارائه کارنامه آزمون استخدامی منتشر شده -10

 .اصل مدارك دال بر بومي بودن  -11

 

 مراجعه پذيرفته شدگان  جهت ارائه مداركنحوه 

 زمان ومكان مراجعه   داوطلبان  استانهاي: تاريخ  

 –اردبيل  –البرز –اصفهان -آذربايجان غربي  –شرقيآذربايجان 25/2/95شنبه 

 خراسان رضوي. –چهارمحال وبختياري  –تهران–بوشهر–ايالم 

 

 16 الي  30/8ساعت مراجعه: 

بزرگراه نيايش،  ،تهرانآدرس: 

 ورزش و وزارت ،سئولخيابان 

 (1جوانان )ساختمان شماره 

 شماره هاي  تماس : 

 22661035 - 22661027 

 23082204 – 23082250 

 

سيستان و  –سمنان  –زنجان  –خوزستان  –شماليخراسان 26/2/95يكشنبه 

 هرمزگان .–قم  -لرستان -قزوين –فارس –بلوچستان

 

 –گيالن  –گلستان  –كهگيلويه و بويراحمد –كرمانشاه  -كرمان  27/2/95دوشنبه  

 يزد.  –همدان -مركزي –مازندران

 

  نکات مورد توجه:
 گردد.در اين مرحله به منزله استخدام تلقی نمی اخذ مدارك  -

 باشد.الزامي ميارائه اصل گواهي فراغت از تحصيل در مقاطع تحصيلي اعالم شده در آگهي استخدام،  -

 های دولتی باشند.داوطلبان نبايد مستخدم رسمی و پيمانی دستگاه -

از تاريخ ونحوه مراجعه  پذيرفته شدگان جهت انجام مصاحبه تخصصي پس از بررسي مدارك و اعالم نتيجه سه برابر ظرفيت  - 

به اطالع    www.msy.gov.irسايت رسمي وزارت ورزش وجوانان به آدرس  و سازمان سنجش آموزش كشور طريق

 خواهيد رسيد. 

ضمن ممانعت از ادامه کار، مراحل  مغاير باشد، ثبت شده در زمان ثبت ناماطالعات داوطلب با مدارک ارائه شده توسط چنانچه   -

 .گرددتلقي ميطی شده کان لم يکن 

  

از  ه معناي انصراف متقاضيبدر زمان مقرر،  ارئه مدارك براي پذيرفته شدگان  عدم مراجعه بديهي است **

 تلقي خواهد شد و داوطلب حق هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت. مراحل پذيرش و استخدام
 


