
 دیوان محاسبات کشور 1400سال  نتایج آزمون استخدامیاعالم اطالعیه 

 آزمون استخدامی دیوان محاسبات کشور می رساند؛ به اطالع پذیرفته شدگان 

انتهای  -میدان ونک –تهران  نشانیبه  25/02/1401مورخ  یکشنبه قت اداری روزمی بایست حداکثر تا پایان و مدارک ذیل -الف

 : با پست پیشتاز ارسال گردد 158756515یا  141556471صندوق پستی   2پالک  –خیابان برزیل شرقی 

 دانشگاهیرک تحصیلی امد تمامی تصویر -1

 تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت ) پشت و رو (  -2

 تصویر تمام صفحات شناسنامه  -3

 تصویر کارت ملی ) پشت و رو (  -4

  3*4دو قطعه عکس  -5

 تصویر مدارک دال بر ایثارگری ) مختص ایثارگران ( -6

 تصویر مدارک دال بر معلولیت ) مختص معلولین (  -7

 تصویر مدارک دال بر نخبگی -8

 فرم اطالعات فردی تکمیل شده -9

 تصویر کارنامه قبولی در آزمون -10

 تطبیق داده خواهد شد و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت؛ ادامه مراحلکلیه مدارک ارسال شده با مفاد آگهی استخدامی  -ب

 مورد نظر خواهد شد. جایگزین فردِاستخدامی فرد متوقف و نفر ذخیره، 

 داشته باشند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.مدارک به مدارکی که در موعد مقرر ارسال نشده و یا کسری  -ج

( از مراجع ایثارگری یا معلولیت رک امد –کارت پایان خدمت  –رک تحصیلی الی ) مدبدیهی است صحت و سقم مدارک ارسا -د

جایگزین می  ،ذیصالح استعالم می گردد و در صورت عدم تائید مراجع مربوطه، ادامه مراحل استخدامی فرد متوقف و نفر ذخیره

 گردد.

هر رشته شغلی محل خدمت به عنوان پذیرفته شدگان اولیه )آزمون کتبی( جهت انجام مصاحبه تخصصی  ظرفیتسه برابر  -ه

از طریق وبسایت دیوان محاسبات کشور به تخصصی رشته های شغلی متعاقباً معرفی می گردند. زمان بندی دعوت به مصاحبه 

 هد گردید.اعالم خوا  www.dmk.irنشانی 

پس از راستی آزمایی مدارک و مستندات، فرد نمی باشد و پذیرفته شدگان نهایی  استخدام قبولی در آزمون کتبی به منزله -و

 و گزینش متعاقباً اعالم می گردد. (، ارزیابی سه برابر ظرفیت)منطبق با شرایط استخدام و همچنین طی مراحل مصاحبه تخصصی 

http://www.dmk.ir/

