
 1اطالعیه شماره 

 دریافت مدارک پذیرفته شدگان هشتمین آزمون مشترک فراگیر سازمانهای جهاد کشاورزی استانها

 

با در دست داشتن مدارک  12/10/99لغایت  02/11/99افراد پذیرفته شده در هشتمین  آزمون مشترک از تاریخ 

 نمایند.به امور اداری سازمان جهاد کشاورزی استان مربوطه مراجعه زیر 

 داوطلب صادر شده است؛کارنامه سازمان سنجش آموزش کشور که براساس خوداظهاری  .1

 ؛جاری گرفته شده باشد در سال تمام رخ پشت نویسی شده که 3*۴قطعه عکس  3 .0

 ؛اصل کارت ملی و تصویر پشت و روی آن .3

 ؛اصل شناسنامه و تصویر از تمامی صفحات آن .۴

در مقطع تحصیلی پذیرفته شده در امتحان  یا دانشنامه()گواهینامه موقت  اصل مدرک تحصیلی .5

 ؛ممهور به مهر دانشگاه و تصویر آن مشترک

 (؛ن)برای آقایانآاصل کارت پایان خدمت یا کارت معافیت دائم قانونی و تصویر  .6

)برای  اصل کارت شناسایی ایثارگری یا معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران و مراجع ذیصالح .7

نام امتحان مشترک  راهنمای ثبتدفترچه  1بر اساس بند ب صفحه  ولین سهمیه ایثارگرانمشم

 های اجرائی کشور(؛ دستگاه

 (؛اصل مدارک و معرفی نامه از سازمان بهزیستی کشور)برای معلولین .8

 0)براساس تبصره  ارایه مدارک و مستندات الزم از مراجع ذی ربط برای اصالح حداکثر سن مقرر .9

 های اجرائی کشور(؛ نام امتحان مشترک دستگاه راهنمای ثبتدفترچه  0صفحه 

)با امضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و رییس سازمان  ارایه مدرک مربوط به امتیاز حافظان قرآن .12

 (؛تبلیغات اسالمی

هرستان محل تولد ارایه مدرک برای استفاده از اولویت بومی شهرستانی. )مطابقت اطالعات ش .11

، ارائه استشهاد محلی و سایر اطالعات مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضامندرج 

 سازمان سنجش آموزش کشور( 07/27/1399در اطالعیه مورخ 

 

و  ۴/7/99: تاریخ مالک عمل برای گواهی فراغت از تحصیل و معافیت دائم، پایان خدمت نظام وظیفه  1تذکر 

 می باشد. 02/6/99محاسبه سن تا تاریخ 



: اطالعات افراد در کارنامه اولیه صادر شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور ، صرفا براساس  0تذکر 

خوداظهاری داوطلب بوده و نتیجه نهایی پس از بررسی، انطباق و اعمال مستندات مربوطه به امتیازات رسیدهای 

 قانونی و تایید آن اعالم خواهد شد.

دم مراجعه و تحویل مدارک فوق در موعد مقرر به منزله انصراف از ادامه روند استخدام : بدیهی است ع 3نکته 

 تلقی گردیده و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

خوداظهاری داوطلبان و مدارک آنها بوده و داوطلبان واجد الزم به ذکر است این مرحله جهت بررسی اطالعات 

ی ثبت نام هشتمین آزمون مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور( که شرایط )براساس دفترجه راهنما

مدارک آنها توسط این دستگاهها تایید می گردد، جهت شرکت در مصاحبه استخدامی متعاقبا معرفی خواهد 

 نمایند. پیگیری  www.maj.ir/edariآدرس سایتشد. ضمنا داوطلبان موظفند مراتب را از طریق 

 

 


