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 وضوع مجوز مهاي اجرایی دستگاه ششمین امتحان مشترك فراگیر مصاحبه تخصصی بهدعوت شدگان ضمن تبریک و آرزوي موفقیت براي 

 گردد:به شرح ذیل اعالم می شدگاندعوت بندي برنامه زمانمندرج در سایت جهاد دانشگاهی، سازمان اداري واستخدامی کشور  7/3/97مورخ 107174شماره 

 مصاحبه تخصصی زمان و مکان

 

  16 لغایت    9: 30ساعت از       1398/  5 /2لغایت      1398/  4 /10  تاریخ از     :زمان 

 
   : اداره کل توسعه منابع انسانی  -طبقه اول  -وزارت ورزش و جوانان -خ سئول شمالی   -بزرگراه هاشمی رفسنجانی (نیایش) -تهران مکان 

 

 :23082216  -    23082204   -  23082250 شماره تلفن تماس  

 

 

 



در روز مصاحبه  را آن اصل و تصویر  ، مداركدعوت شدگان در صورت داشتن الزم است  .اراي امتیاز می باشددمشروحه ذیل مدارك با توجه به اینکه 

 د.نماینارائه تخصصی 

 م افزارها و دانش کامپیوتر:نر -1

  بین المللی کاربردي کامپیوتر(   گواهینامهاصل و تصویرICDL (   سسات تایید صالحیت شده توسط سازمان اداري و استخدامی کشور.صادره از مراکز و مؤو معتبر 

  مرتبط با شغل نرم افزارهاي تخصصیمعتبر اصل و تصویر مدارك. 
 

 سوابق پژوهشی: -2

  پژوهشی -تصویر مقاالت علمیاصل و )ISI- SCOPUS- ISC    پژوهشی  –، نشریات معتبر علمی(.  

    ترویجی  -مقاالت علمی. 

 مقاالت چاپ شده درکنفرانس ها،  همایش هاي ترویجی (داخلی و خارجی)،  –پژوهشی (داخلی و خارجی)، علمی  –گواهی چاپ مقاله و یا ارائه مقاالت  علمی  اصل و تصویر

  .و همایش هاي بین المللی  )CIVILICA و یا   ISC(معتبر ملی نمایه شده در 

 ) و تصویري از چند صفحه اول ترجمه کتاب )و یا  تالیفی  کتابها 

   الك کشور و یا بنیاد ملی نخبگان)(سازمان اسناد و ام گواهی ثبت اختراع مورد تایید مراجع ذیصالحثبت اختراع ( اصل و تصویر 

   فارابی) و فناوري، هنري، کسب مقام در جشنواره هاي علمی و یا هنري ( کسب مقام در المپیادهاي علمی، جشنواره هاي معتبر علمی (خوارزمی ، جوان خوارزمی، رازي و

 .ی)فرهنگی و ادبی ، دینی رسانه، کودکان و نوجوانان، زنان، دولت و نهادها، سینمای

 :سوابق آموزشی -3

 انکلیسی( زبان معتبر مدارك و گواهی نامه اصل و تصویرLELTS، TOFEL، MSRT ، TOLIMO(. 
 ود مقتضی است داوطلبانی که داراي رتبه اول در مقطع تحصیلی میان دانشجویان هم رشته و هم ورودي خود را دارا می باشند، کارنامه تحصیلی خ : انشجوییبرگزیدگان علمی د

  ویی ضروري می باشد.ذکر شده و یا گواهی معتبر از دانشگاه در روز مصاحبه ارائه نمایند. همچنین ارائه گواهی معتبر براي برگزیدگان المپیادهاي علمی دانشج که رتبه داوطلب در آن
  
 باشد.المپیادهاي علمی دانشجویی ضروري میبراي برگزیدگان  معتبراصل و تصویر گواهی و مدارك   هاي علمی دانشجویی:برگزیدگان المپیاد  

 که معدل مدرك تحصیلی داوطلب در آن ذکر شده باشد گواهی معتبري:  معدل مدرك تحصیلی 



 

 

 نکات مورد توجه:

 

 گردد.انجام مصاحبه به منزله پذیرش و استخدام تلقی نمی 

 
  نمایند جهت بررسی ارائهرا  موظفند اصل و تصویر مدارك و مستنداتدعوت شدگان. 

 
  به منزله انصراف تلقی خواهد شدمراجعه  عدم.  

 

 امکان پذیر نخواهد بودزمان بندي پس از تاریخ مصاحبه انجام  برنامه زمان بندي انجام خواهد شد و مطابق جدول تخصصی مصاحبه. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 بر اساس عنوان شغل مصاحبه تخصصیجدول برنامه زمان بندي                    

 استان / شهرستان عنوان شغل تاریخ مراجعه

 شنبهدو

 10/4/98 

 

 لرستان(خرم  آباد)، مرکزي(اراك) کارشناس برنامه و بودجه

 کارشناس امور اداري
سیستان و بلوچستان  ،سمنان (سمنان)،اصفهان (اصفهان)، چهار محال و بختیاري(شهر کرد) 

 همدان(همدان)،(زاهدان)، مرکزي( اراك) 

چهارشنبه 
12/4/98 

 امور ساختمان و تاسیسات کارشناس

اصفهان(اصفهان)، بوشهر(بوشهر)، تهران(تهران)، چهارمحال و بختیاري(شهرکرد)، خراسان 

رضوي(مشهد)، قم(قم)، کردستان(سنندج)، کرمان(کرمان)، لرستان(خرم آباد)، مرکزي( اراك)، 

 همدان(همدان)

 شنبه 

15/4/98 
 

 جوانانکارشناس امور 

قصرشیرین)،  ،آذربایجان شرقی(سراب) ، البرز(اشتهارد)، خراسان رضوي(مشهد) ، کرمانشاه(سنقر

 سیستان و بلوچستان(زاهدان)، اصفهان(لنجان)، عباس)، یزد(ابرکوه) رمرکزي(اراك)، هرمزگان (بند

دوشنبه 
17/4/98 

  ستان(رامیان)، لرستان (خرم آباد)البرز(طالقان)، خراسان جنوبی(سرایان)، قزوین(آوج)، گل  کارشناس امور جوانان

 کارشناس ورزش و جوانان
)، زنجان( بخش چورزق درمیان اصفهان ( بخش جندق خور و بیابانک)، خراسان جنوبی(بخش قهستان

 طارم)، قزوین( بخش بشاریات آبیک)

چهارشنبه 
19/4/98 

 تهران(تهران)، چهارمحال و بختیاري(شهرکرد)، قم(قم)، کردستان(سنندج)، گلستان(گرگان) سخت افزار رایانهکارشناس امور 

 بوشهر(بوشهر)، زنجان(زنجان)، هرمزگان(بندر عباس) کارشناس برنامه نویس سیستم

 البرز(کرج) کارشناس تحلیل گر سیستم

 کردستان(سنندج) کارشناس امور فرهنگی

 راهبري حراستکارشناس 
 گلستان(گرگان)

 
 



 شنبه 

22/4/98 
 کارشناس حقوقی

آذربایجان شرقی(تبریز)، البرز(کرج)، تهران(تهران)، چهارمحال و بختیاري(شهرکرد)، خراسان 
رضوي(مشهد)، خراسان شمالی(بجنورد)، خوزستان (اهواز)، سیستان و بلوچستان(زاهدان)، 

 عباس)، یزد(یزد)رگیالن(رشت)، مرکزي(اراك)، هرمزگان(بند

 دوشنبه

24/4/98  

 حسابدار
خراسان جنوبی(بیرجند)، خراسان شمالی(بجنورد)، زنجان (زنجان)، سیستان و بلوچستان (زاهدان)، 

 گیالن(سیاهکل)، گیالن( فومن)، هرمزگان(میناب)

 کارشناس حرفه اي ورزش
کرمان(فهرج)، کرمان( قلعه گنج)، قزوین(بوئین زهرا)، قزوین (تاکستان)، کرمان(رودبارجنوب)، 

 بوشهر(دیلم)

 چهارشنبه

26/4/98  
 کارشناس حرفه اي ورزش

آذربایجان شرقی( بستان آباد)، آذربایجان شرقی(سراب)، اذربایجان غربی(پلدشت)، آذربایجان 
غربی(چالدران)، آذربایجان غربی(شاهیندژ)، اردبیل(اردبیل)، اردبیل(بیله سوار)، اردبیل(کوثر)، 

 و جرگالن)، خراسان شمالی(گرمه) ایالم(ایالم)، ایالم(مهران)، خراسان شمالی(راز
 

 شنبه

29/4/98  
 کارشناس حرفه اي ورزش

عباس)، یزد(بافق)، یزد(بهاباد)، یزد(خاتم) رکرمانشاه(کنگاور)، لرستان(خرم آباد)، هرمزگان(بند
فارس(سروستان)، فارس(فراشبند)، خوزستان(اهواز)، خوزستان(رامشیر)، خوزستان(شادگان)، 

 فارس(خرامه)، فارس(مهر)

دوشنبه 

31/4/98 
 کارشناس حرفه اي ورزش

مازندران(تنکابن)، مازندران(چالوس)، مازندران(رامسر)، کهگیلویه و بویراحمد(باشت)، کهگیلویه و 
 بویراحمد(بهمئی)، کهگیلیویه و بویراحمد(یاسوج)، کردستان(سنندج)، زنجان(ایجرود)،

 ن جنوبی(بشرویه)، همدان(همدان)سمنان(سمنان)، سیستان و بلوچستان(زاهدان) خراسا
 

 

 

 

 

 

 

 


