
 "(5"اطالعیه شماره )

ضمن آرزوی موفقیت برای پذیرفته شدگان نهایی هفتمین آزمون مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی برای اشتغال 

به استحضار شغلی مراقب اقدامات تامینی و تربیتی زندان ها و کارشناس امور تامینی و تربیتی زندان ها در رشته های 

با در دست داشتن مدارک  22/7/99مورخ حداکثر تا روز سه شنبه  استخدامی می رساند؛ به منظور تکمیل مراحل

. ضمناً عدم مراجعه در موعد مقرر به منزله نمائیدذیل به اداره کل زندان های استان محل خدمت پذیرفته شده مراجعه 

 وص را نخواهد داشت: راض در این خصانصراف از ادامه روند استخدام تلقی گردیده و پذیرفته شده حق هیچگونه اعت

 در سالجاری گرفته شده باشد.  3×4شش قطعه عکس -1

 سری(  2اصل شناسنامه و تصویر از تمام صفحات آن )-2

 سری(  2اصل کارت ملی و تصویر آن )-3

 سری(2اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم و تصویر آن برای آقایان )-4

 سری( 2اصل مدرک تحصیلی و تصویر آن )-5

 سری( 2اصل شناسنامه افراد تحت تکفل و تصویر  از تمام صفحات آن )-6

 سری(  2اصل کارت ملی افراد تحت تکفل و تصویر آن )-7

 کارنامه قبولی در آزمون-8

شایان ذکر است پذیرفته شدگان برای مراجعه به هسته گزینش عالوه بر در دست داشتن معرفی نامه از اداره کل 

 خدمت مدارک ذیل را نیز به همراه داشته باشند: زندان های استان محل 

 در سالجاری گرفته شده باشد.  3×4شش قطعه عکس -1

 سری(  1اصل شناسنامه و تصویر از تمام صفحات آن )-2

 سری( 1اصل کارت ملی و تصویر آن )-3

 سری(1اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم و تصویر آن برای آقایان )-4

 سری(  1اصل مدرک تحصیلی و تصویر آن )-5

مدارک مربوط به کسب رتبه در زمینه های مختلف علمی، مذهبی، فرهنگی، هنری، ورزشی، قرآنی و... تصویر -6

 )سطح شهرستان، استان، کشور و بین الملل(

مدارک مربوط به سایر تصاویر تقدیرنامه های دریافتی از نهادها، گواهی فعالیت در نهادهای انقالبی و بسیج و -7

 فعالیت های اجتماعی

 تصویر گواهی ایثارگری )در صورت داشتن( -8

 


