
 بسمه تعالی

 
 

 مدارک  اطالعیه 

 دعوت شدگان مرحله تکمیل ظرفیت قابل توجه 

 (24/11/1399مورخ پیمانی ن استخدام آزمو ر

به اطالع می رساند جهت بمنظور تکمیل  غل   م ل   لاق  ارلد غلندت دننلدن ن  م نلی          

تکمی  ظن یت  اق منبوط بله اثالاراناب بلا رتاثلت متلنرای جلارق اد ا لنار جهلت بنرسلی          

 مدارک رتوی بعم  آمدن است. خوا شمند است به نکای ذث  ررت دنید:

 مدارک مورد نیاز: 

 کیلوبایت تهیه گردد800 با حجم  تصویر کلیه مدارک بصورت خوانا و

 جدثد )تکس خوا ناب با رتاثت حجاب اسالمی باغد( 3*4ل تکس1

 ل تصوثن صف ه انل غناسنامه2

 ل تصوثن داری ملی3

 ل تصوثن داری پاثاب خدمت جهت آراثاب4

ل  تصوثن آخنث  مدرک ت صیلی بناسلا  مفلار ر چن له آدملوب )ررصلوری ریلد مشلننط        5

 ارغد رر ر چن ه می باثست مدرک دارغناسی نیز اسک  انرر( بورب مدرک دارغناسی

 ل تصوثن اوا ی پاثاب طنح جهت مشمولی  رانوب خدمت پزغکاب ن پیناپزغکاب6

ل ررصوری تمدثد طنح )اجبارق ن اخچیلارق( ا لنار مشلمول ملی باثسلت نسلبت بله ارا له         7

 اد م   خدمت اردام نماثند.طبق جدنل ذث  تصوثن اوا ی 

 نام ن نام

 خانوارای
 م   خدمت تنواب غ   ددملی

تارثخ غننع 

 طنح

تارثخ پاثاب طنح با 

 احچساب ضنثب منطته

تارثخ غننع تمدثد 

 طنح
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ل  تکمی   نم امچیاد دنننا  توسل  ناحلد م ل  خلدمت ن تهیله تصلوثن منبوطله رر صلوری         8

رانشلکدن مناجعله نماثیلد.    اسچفارن اد امچیاد مذدور )جهت ررثا لت  لنم منبوطله بله سلاثت      

ضمنا تاثید نهاثی  لنم بنتهلدن دمیچله منبوطله ملی باغلد ن نیلاد بله مناجعله ا لنار جهلت            

ا لنار معن لی غلدن اد سلاثن رانشلاان  لا        ررثا ت امضا اتضاء رید غدن رر جدنل نمی باغلد( 

  نم را می باثست با نامه ارارق ارا ه نماثند.

دنننلا بلا ریلد میلزاب منخصلی اسلچفارن غلدن         ل تصوثن اوا ی مدی حضور رر بخل   لاق  9

 طبق جدنل ذث 

نام ن نام 

 خانوارای
 تنواب غ   ددملی

م   

 خدمت
 بخ 

مدی حضور رر بخ   اق 

 دنننا

دسن حضور بناسا  غیون 

 نامه

 تلت میزاب تارثخ پاثاب تارثخ غننع

         

 ل تصوثن اوا ی اثاارانق10 

 ررصوری اسچفارن اد سهمیه منبوطهل تصوثن اوا ی معلولیت 11

غلناث  اخچصاصلی    2ل تصلوثن الوا ی منبوطله جهلت اسلچفارن اد دلا   سل  بناسلا  بنلد الل  بنلد            12

 اسچخدام ر چن ه

 ل تصوثن اوا ی رال بن بومی بورب بناسا  مفار ر چن ه آدموب13

 ل تصوثن اوا ی اد م   خدمت جهت نینن اق رناررارق ن غندچی 14

 ی  اق مورر نیاد رر صوری اسچفارن اد موارر خاص بناسا  ر چن هل صوثن اوا 15

 ل ررخواست دچبی طبق  نمت جهت غندت رر منحله تکمی  ظن یت.16

 

 واحد استخدام 

 اداره منابـع انسانـی


