
 استخدامي متمركزهمين آزمون ن اعالم اسامي چند برابر ظرفيتاطالعيه سازمان اداري و استخدامي كشور درخصوص 

به منظور انجام ساير مراحل جذب و استخدام  1400دستگاه هاي اجرايي كشور در سال

 
که رساند می( 31/04/1401 درتاریخ) های اجرایی کشورمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههن در متقاضیان شرکت کنندهبه اطالع 

سنجش آموزش کشور به نشانی: در درگاه اطالع رسانی سازمان  15/06/1401مورخ  شنبهسه روز اممتقاضیان آزمون کتبی کارنامه نتایج 

www.sanjesh.org  وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و داراییشامل: های اجرایی رار خواهد گرفت. لذا متقاضیان هریک از دستگاهق ،

سازمان ثبت ، وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ورزش و جوانان

 ،مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، شرکت شهرک های کشاورزی ، سازمان بهزیستی کشور، یسازمان حسابرس، رانیا یمرکز مهیب، احوال کشور

سازمان  ،یکشور ییمایسازمان هواپ ،سازمان ملی بهره وری ایران ،پژوهشگاه استاندارد ،سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران

سازمان  ،یو خدمات ادار ییدانشگاه علوم قضا ،زمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایرانسا ،تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

شرکت فرودگاه ها  ،کشور یسازمان هواشناس ،سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور ،بنیاد شهید و امور ایثارگران ،کشور ینقشه بردار

 سازمانو  سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور ،سازمان دامپزشکی کشور ،(یکشور )آزمون قرارداد یسازمان امور اراض ،رانیا ییهوا یو ناوبر

 استاندارد کل اداره ،بلوچستان و سیستان استان اجتماعی امور و کار تعاون، کل ادارهشامل:  بلوچستان و سیستان استان ریزی برنامه و مدیریت

، بلوچستان و سیستان استان بهزیستی کل اداره، بلوچستان و سیستان استان خون انتقال کل اداره ،بلوچستان و سیستان استان صنعتی تحقیقات و

 استان کشاورزی جهاد کل اداره، بلوچستان و سیستان استان امالک و اسناد ثبت کل اداره، بلوچستان و سیستان استان قانونی پزشکی کل اداره

 راهداری کل اداره، بلوچستان و سیستان استان شهرسازی و راه کل اداره، بلوچستان و سیستان استان دامپزشکی کل اداره، بلوچستان و سیستان

 کل اداره، بلوچستان و سیستان استان جنوب ای جاده نقل و حمل و راهداری کل اداره، بلوچستان و سیستان استان ای جاده نقل و حمل و

 کل اداره، بلوچستان و سیستان استان آبخیزداری و طبیعی منابع کل اداره، بلوچستان و سیستان استان نوجوانان و کودکان فکری پرورش کانون

 و سیستان ای منطقه برق سهامی شرکتو  بلوچستان و سیستان استان جوانان و ورزش کل اداره، بلوچستان و سیستان استان هواشناسی

به هر  بررسی مدارک جهتشدگان پس از دریافت نتیجه آزمون، درصورتی که براساس نتیجه مندرج در کارنامه آزمون جزء معرفی بلوچستان

دستگاه مورد نظر به شرح  اطالع رسانیبه آدرس درگاه  20/06/1401تاریخ  درباشند، موظفند برای اقدامات بعدی های اجرایی مییک از دستگاه

  های مندرج در اطالعیه دستگاه، اقدام نمایند.براساس توضیحات و زمان بندی جدول ذیل مراجعه و

 آدرس دستگاه نام دستگاه اجرایی

 mefa.ir  وزارت امور اقتصادی و دارایی
 moj.gov.ir  وزارت دادگستری

    msy.gov.ir    وزارت ورزش و جوانان

    mimt.gov.ir    وزارت صنعت، معدن و تجارت

    maj.ir    جهاد کشاورزی وزارت

    mcls.gov.ir    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

    moi.ir   وزارت کشور

 sb.mporg.ir  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان

 sabteahval.ir  سازمان ثبت احوال کشور

   centinsur.ir    بیمه مرکزی ایران

    audit.org.ir    حسابرسیسازمان 

    behzisti.ir    سازمان بهزیستی کشور

    apcp.ir  شرکت شهرك های کشاورزی

    ecommerce.gov.ir    مرکز توسعه تجارت الكترونیكی

    nlai.ir    سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران

    standard.ac.ir    پژوهشگاه استاندارد

http://www.sanjesh.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تذکر مهم:

به منزله انصراف  جهت بررسی مدارکعدم مراجعه داوطلب در مهلت تعیین شده براساس اطالعیه اعالم شده توسط دستگاه اجرائی،  -

 گردد.داوطلب از سایر مراحل استخدام تلقی می

    npo.gov.ir    سازمان ملی بهره وری ایران

    caa.gov.ir   سازمان هواپیمایی کشوری

 areeo.ac.ir    سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

 investiniran.ir   سازمان سرمایه گذاری و کمكهای اقتصادی و فنی ایران

 ujsas.ac.ir دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

    ncc.gov.ir    کشورسازمان نقشه برداری 

    isaar.ir    بنیاد شهید و امور ایثارگران

 dres.ir   سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور

    irimo.ir    سازمان هواشناسی کشور

    airport.ir    ها و ناوبری هوایی ایرانشرکت فرودگاه

    laoi.ir    سازمان امور اراضی کشور 

    ivo.ir   سازمان دامپزشكی کشور

    frw.ir   سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور


