
:تذكرات   

لي مورد تقاضا مجاز به ثبت نام مي باشند  فقطمتقاضيان  -1  در يكي از رشته هاي شغ

مايند نسبت به حذف ايشان اقدام خواهد شد: تبصره  لي ثبت نام ن  چنانچه در بيش از يك رشته شغ

ه  -2 س از انجام ثبت نام ب اطالعات متقاضيان عزيز دقت فرمايند پ ه امكان ويرايش يا حذف   مقدور نميباشدهيچ وج

يد نخواهد بودمهلت تعيين شده جهت ثبت نام به هيچ عنوان   -3  قابل تمد

هاي خارج از فرايند ثبت نام ترتيب اثر داده نخواهد شد صرفاثبت نام  -4  از طريق سايت انجام ميگيرد و به ثبت نام 

 خواهد بود  95 رماهآذ 30روز  9ساعت لغايت  95آذرماه  28صبح روز   9زمان فرايند ثبت نام از ساعت  -5

  ساير مراحل از طريق همين سايت متعاقبا اعالم خواهد شد - 6

 

 

 شرايط عمومي

ايرانداشتن تابعيت جمهوري اسالمي -1  

ون اساسي-2 رسمي كشور مصرح در قان تدين به دين مبين اسالم يا يكي از اديان   

التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران-3  

ائم براي آقايان(معافيت پزشكي مورد قبول نمي باشد)  4- انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني د

روان گردان و عدم اعتياد به دخانيات ومواد مخدر-5  

قه محكوميت جزائي موثر-6 نداشتن ساب  

م ميشوند-7 ون پزشكي يا گروه طب كار طبق نظر كميسي(داشتن سالمت جسمي ،رواني وتوانايي براي انجام كاري كه استخدا

)دانشگاه  

عدم انفصال از خدمت ويا عدم اخراج توسط دستگاهها وموسسات دولتي-8  

داوطلبان نبايداز جمله افرادي باشند كه بموجب آراء مراجع قضائي وذي صالح،از خدمت دولتي منع شده باشند-9  

 يا قراردادي دانشگاه يا ساير نهادهاي عمومي غير دولتي ويا نبايد ازمستخدمين رسمي،ثابت وپيماني در زمان ثبت نامداوطلبان -10

 دستگاههاي اجرايي و باز خريد خدمت آنها باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شرايط اختصاصي سر آشپز

                                           سال5حداقل معتبر مرتبط  ارائه گواهي سوابق كاري-1

يا سايرمراجع ونهادهاي ذيصالح  از فني حرفه اي وآشپزي دارا بودن مدرك معتبر مهارت -2  

از نيروهاي بومي ساكن شهر بيرجند انجام خواهد شد-3 پذيرش نيرو صرفاً  

:باشند ذيل متقاضيان بومي به افرادي اطالق ميشود كه واجديكي از شرايط:تبصره   

شهر بيرجند باشدشهرستان تولد متقاضي يا همسر وي )الف  

كه شهرستان محل خدمت فعلي يا بازنشستگي آنان شهر بيرجند )اعم از بازنشسته وشاغل(همسر وفرزندان كارمندان رسمي وپيماني دولت ويا نيروهاي مسلح )ب

هي معتبر از محل خدمت الزامي است)   باشد(ارائه گوا

ارائه گواهي از مقاطع (.را بصورت متوالي يا متناوب در شهر بيرجند طي كرده باشد...)، دبيرستان و  ابتدايي ،راهنمايي(سال از سنوات تحصيل 4متقاضي حداقل )ج

)مورد نظر الزامي است  

 شرايط اختصاصي كمك آشپز

ايان زمان ثبت نام ميباشد)   1-حداكثر سن 30سال تمام (30سال با احتساب بيمه،نظام وظيفه و...) (مالك محاسبه  تا پ

  سال با ارائه سوابق2مدرك معتبر از سازمان فني وحرفه اي يا داشتن حداقل سابقه كاري مرتبط بمد ت دارا بودن -2

توانايي پخت غذاهاي ساده وآماده نمودن انواع دسر -3  

از متقاضيان تست آماده نمودن انواع دسر وپخت غذاهاي ساده حسب نياز دانشگاه انجام خواهد شد -  

از -4 نيروهاي بومي ساكن شهر بيرجند انجام خواهد شدپذيرش نيرو صرفاً  

:باشندذيل متقاضيان بومي به افرادي اطالق ميشود كه واجديكي از شرايط :تبصره   

شهرستان تولد متقاضي يا همسر وي شهر بيرجند باشد)الف  

شهرستان محل خدمت فعلي يا بازنشستگي آنان شهر بيرجند كه )اعم از بازنشسته وشاغل(همسر وفرزندان كارمندان رسمي وپيماني دولت ويا نيروهاي مسلح )ب

هي معتبر از محل خدمت الزامي است)   باشد(ارائه گوا

ارائه گواهي از مقاطع (.را بصورت متوالي يا متناوب در شهر بيرجند طي كرده باشد...)ابتدايي ،راهنمايي  ، دبيرستان و(سال از سنوات تحصيل 4متقاضي حداقل )ج

)زامي استمورد نظر ال  

 شرايط اختصاصي مهمان دار؛ -

يا و سال در هتل يا تاالر2 حداقل در صورت نداشتن مدرك ارائه گواهي سابقه كار بمدت قابل ذكر است داشتن مدرك اصول وفنون پذيرايي يا مهمانداري مدرن-1

يديه        وموارد مشابه به تشخيص دانشگاه  اخذ تاي  

سانتي متر165تناسب اندام وداشتن قد حداقل -2  

ايان زمان ثبت نام ميباشد) ظام وظيفه و...)  (مالك محاسبه  تا پ  3- حداكثر سن 30سال تمام(30سال با احتساب بيمه،ن



از نيروهاي بومي ساكن شهر بيرجند انجام خواهد شد-4 پذيرش نيرو صرفاً  

:متقاضيان بومي به افرادي اطالق ميشود كه واجديكي از شرايط باشند-  

شهرستان تولد متقاضي يا همسر وي شهر بيرجند باشد)الف  

كه شهرستان محل خدمت فعلي يا بازنشستگي آنان شهر بيرجند )اعم از بازنشسته وشاغل(همسر وفرزندان كارمندان رسمي وپيماني دولت ويا نيروهاي مسلح )ب

هي معتبر از محل خدمت الزامي است)   باشد(ارائه گوا

ارائه گواهي از مقاطع (.را بصورت متوالي يا متناوب در شهر بيرجند طي كرده باشد...)ابتدايي ،راهنمايي  ، دبيرستان و(از سنوات تحصيل سال 4متقاضي حداقل )ج

)مورد نظر الزامي است  

-الزم به ذكر است كه شركت كنندگان در آزمون 94/05/02 در شرايط مساوي در اولويت خواهند بود.  
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