
       

  

  

  

    

 
 

 

 

 

 

  

 

  
 

 

 

 

     

    

  مرحله اول هفتمين آزمون فراگير وزارت جهاد كشاورزي در قابل توجه افراد معرفي شده
   
  به اطالع آن دسته از افراد معرفي شده در سايت سازمان سنجش آموزش كشور مي رساند:       

با به همراه داشتن مدارك  8/11/98تا حداكثر روز  21/10/98داوطلبان مذكور موظفند جهت ارائه و بررسي مدارك خود از روز شنبه مورخ 
اداره استخدام (اتاق شماره  -4طبقه  –ساختمان وزارت جهاد كشاورزي  - جنب سينما قيام -وليعصر -تقاطع طالقاني –تهران آدرس ذيل به 
  ، رسيد دريافت نمايند.مدارك ) براساس جدول زير مراجعه نموده و پس از تحويل 405
  )شش قطعهكه در سال جاري گرفته شده باشد.(  3×4عكس -1
  اصل دانشنامه يا گواهي موقت تحصيلي ممهور به مهر دانشگاه يا حوزه علميه و تصوير آن . -2
  اصل شناسنامه و تصوير از تمام صفحات آن . -3
  كارت ملي و تصوير پشت و روي آن .ل اص-4
  اصل كارت پايان خدمت يا معافيت دائم قانوني و تصوير آن (براي آقايان)-5
  (براي معلولين).اصل مدارك و معرفي نامه از سازمان بهزيستي كشور -6
  اصل كارت شناسايي ايثارگري يا معرفي نامه از بنياد شهيد و امور ايثارگران و مراجع ذيصالح (براي مشمولين سهميه ايثارگران). -7
  دفترچه آزمون). 2صفحه  2ارائه مدارك و مستندات الزم از مراجع ذيربط، جهت اصالح حداكثر سن مقرر(براساس تبصره  -8
شوراي انقالب فرهنگي، مدرك تخصصي حفظ قرآن با  573ز حافظان قرآن (براساس تبصره سه، مصوبه جلسه ارائه مدرك مربوط به امتيا-9

  امضاي وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي و رئيس سازمان تبليغات اسالمي معتبر مي باشد.) 
يده و داوطلب حق هيچگونه اعتراضي عدم مراجعه و تحويل مدارك فوق در موعد مقر به منزله انصراف از ادامه روند استخدام تلقي گرد

  در اين خصوص نخواهد داشت.
الزم به ذكر است اين مرحله صرفاً جهت بررسي اطالعات خود اظهاري داوطلبان و مدارك آن ها بوده و داوطلبان وجد شرايط(براساس 

ك آنها توسط دستگاه تاييد مي گردد، متعاقباً از دفترچه راهنماي ثبت نام هفتمين امتحان مشترك فراگير دستگاه هاي اجرايي كشور) كه  مدار
  سوي سازمان سنجش آموزش كشور جهت شركت در مصاحبه استخدامي ، معرفي خواهند شد.

  
  مراجعه براساس حروف  رديف

  (حرف اول نام خانوادگي) 

  ساعت مراجعه  تاريخ مراجعه

  عصر 16صبح تا  8  26/10/98تا  21/10/98  الف تا ذ  1

  عصر 16صبح تا  8  2/11/98تا  28/10/98  ر تا ق  2

  عصر 16صبح تا  8  8/11/98تا  5/11/98  ك تا ي  3

                                                                             

  

    

  

  


