
 اطالعیه                                                               

رساند كه اند، مي بدين وسيله به اطالع آن دسته از داوطلباني كه موفق به كسب حدنصاب گرديده       

عمومي و اختصاصي، سابقه خدمت، بومي  رتبه بندي داوطلبان بر اساس نتايج حاصل از نمرات دروس

 دفترچه ايثارگران و معلولين( و ساير شرايط و ضوابط مندرج در )هاي قانونيا استان و اولويتشهر ي

در سايت  6/2/95 مورخ جاری روز از داوطلبان كارنامه و گرفته  صورت نام ثبت  راهنماي 

قرار گرفته است. داوطلباني كه اسامي  :www.sanjesh.org سنجش آموزش كشور به نشانيسازمان

هاي سازمان اعالم محل انتخابي خود در دستگاه -رشته شغل ن در رديف چند برابر ظرفيت اولينآنا

گرديده، الزم است براساس برنامه زماني مشخص شده با در دست داشتن مدارك اعالم شده براي 

 .نمايند مدارك و يا انجام مصاحبه تخصصي و ساير مراحل گزينشي به دستگاه ذيربط مراجعه تحويل

بديهي است عدم مراجعه براي تحويل مدارك و يا عدم شركت در مصاحبه استخدامي در موعد  وجه:ت

مقرر به منزله انصراف از مراحل پذيرش و استخدام تلقي خواهد شد و داوطلب حق هيچگونه اعتراضي 

 نخواهد داشت.
  

 ملی استاندارد ایران  سازمان
 اعالم گرديده ايرانملي استانداردهاي شغلي سازمان هرشت فهرست قبوليدرداوطلباني كه اسامي آنان 

هاي تعيين شده بر اساس جدول راهنماي بايست با در دست داشتن مدارك ذيل در تاريخمي است،

مربوط مراجعه نمايند. بديهي است عدم مراجعه افراد در زمان  سازمان ه كل كارگزينيندي به ادارزمانب

 گردد.تقاضاي استخدام تلقي ميمقرر به منزله انصراف آنان از 
  

 مدارک مورد نیاز در زمان مراجعه:
 اصل و كپي شناسنامه از تمام صفحات. -1

 اصل و كپي كارت ملي. -2

 نام در آزمون.اصل و كپي آخرين مدرك تحصيلي در هنگام ثبت -3

 اصل و كپي كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي يا معافيت دائم )براي آقايان(. -4

مدرك دال بر معلوليت عادي )ارائه اصل گواهي معلوليت از سازمان بهزيستي( در صورت استفاده از  -5

 سهميه معلولين.

 مدارك دال بر ايثارگري در صورت استفاده از سهميه پنج درصد ايثارگري )ارائه اصل گواهي(. -6

 مدارك دال بر بومي بودن. -7

با ذكر شماره شناسه قراردادي ومدت زمان سابقه قراردادي گواهي اشتغال از دستگاه محل خدمت  -8

 قابل قبول در بخش دولتي ويژه شاغلين قراردادي دستگاههاي اجرايي.

 



 ملی استاندارد استخدامی سازمان  پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیتجدول زمان بندی درخصوص نحوه مراجعه 

  

 آدرس تلفن مراجعهتاریخ  روز حرف اول نام خانوادگیتفکیک مراجعه متقاضیان براساس  نام استان ردیف

1 

 

 

 تهران/کرج

 

 25/2/95 شنبه خ-ح-چ – ج – ث – ت – پ –ب  -الف

 ،میدان استاندارد  ،شهر صنعتی ،كرج

  سازمان ملی استاندارد ایران )ستاد(

 ساختمان شماره دو 

 26/2/95 یکشنبه ظ - ط -ض-ص  -ش- س - ژ -ز -ر -ذ -د

صنعتی، میدان استاندارد ، كرج، شهر 

 سازمان ملی استاندارد ایران )ستاد( 

 ساختمان شماره دو

 27/2/95 دوشنبه  ی - هـ –و - ن -م -ل -گ - ک -ق-ف - غ - ع

كرج، شهر صنعتی، میدان استاندارد ، 

 سازمان ملی استاندارد ایران )ستاد( 

 ساختمان شماره دو

 28/2/95 شنبه سه برابر ظرفیتپذیرفته شدگان كلیه  گلستان 2
گرگان ،خیابان مالقاتی،روبروی بلوار 

 استاندارد،اداره كل استاندارد گلستان

 25/2/95 شنبه سه برابر ظرفیتپذیرفته شدگان كلیه  قزوین 3

شهید بابایی،خیابان  قزوین،خیابان

، اداره كل استاندارد 3 استاندارد،پالک

 قزوین

 25/2/95 شنبه ه برابر ظرفیتسپذیرفته شدگان  كلیه قم 4

قم،خیابان امام خمینی، چهارراه شهید 

غفاری،خیابان سپاه ،میدان راه آهن ،اداره 

 كل استاندارد قم

 

 :مدارک الزم جهت شركت در مصاحبه

 .هاي كارشناسي، كارشناسي ارشدرهاصل و سه نسخه كپي از دانشنامه دو -1

 سنامه، كارت ملي )پشت و رو(.اصل و سه نسخه كپي از تمام صفحات شنا -2

 اصل و سه نسخه كپي از پشت و روي كارت پايان خدمت )در خصوص داوطلب مرد(. -3

 اصل و يک نسخه كپي از تمام صفحات گذرنامه )درصورت دارابودن مدرك(. -4

 اصل و يک نسخه كپي از مدارك متقاضي استفاده از سهميه ايثارگران. -5

 مدرك زبان خارجي )درصورت دارابودن مدرك(.اصل و يک نسخه كپي از  -6

يک نسخه كپي از تمام صفحات شناسنامه، كارت ملي )پشت و رو( همسر )درصورت دارابودن  -7

 همسر(.

 3*4قطعه عكس  شش -8

گواهي سابقه كار از سازمان / موسسه / شركت با درج تاريخ شروع و خاتمه و نوع فعاليت )درصورت  -9

 (.دارابودن سابقه كار

هاي پژوهشي با ذكر عنوان طرح، هاي علمي، اجرا يا همكاري در طرحگواهي شركت در همايش -10

 تاريخ شروع و خاتمه و نحوه همكاري از سازمان / موسسه / شركت متبوع.



 .د، پايان نامه دوره كارشناسي ارشهمراه داشتن اصل پروژه كارشناسي -11

هاي آموزشي، هاي علمي، دورهي، كتاب، مقاله، همايشهمراه داشتن اصل سوابق علمي پژوهش -12

 نخبگي و .... 

 

 نکات مورد توجه:

 گردد.دعوت در اين مرحله به منزله استخدام تلقي نمي -

تر از مقاطع تحصيلي اعالم شده در آگهي شركت دانشجويان و دارندگان مدارك تحصيلي پايين -

گواهي تعداد واحد گذرانده )حتي تمام واحدها( و برگ استخدام و همچنين دارندگان مدارك معادل و 

 پذير نخواهد بود.ها در مصاحبه امكانتسويه حساب دانشگاه

 هاي دولتي باشند.داوطلبان نبايد مستخدم رسمي و پيماني ساير دستگاه -

به در هر مرحله از مراحل آزمون، مصاحبه، اعالم نتايج، گزينش و حتي پس از جذب و استخدام و  -

كارگيري چنانچه خالف اطالعات اعالم شده و مدارك ارائه شده توسط داوطلب محرز گردد، ضمن 

ممانعت از ادامه كار، مراحل طي شده كان لم يكن تلقي و درصورت قرارداد استخدامي، قرارداد مزبور لغو 

 گردد و اقدامات قانوني الزم صورت خواهد پذيرفت.و بالاثر مي

 

 

 رسهاند مهي  ايهران  ملهي اسهتاندارد  سهازمان  كليه پذيرفتهه شهدگان چنهد برابهر ظرفيهت      اطالع  ضمناً به

  www.isiri.orgمصهههاحبه تخصصهههي بهههه آدرس  ، بهههراي اطهههالع از زمهههان و نحهههوه  برگهههزاري  

 مراجعه نمايند.

 


