 -1شركت كنندگان در شغل محلهاي بانك سپه:

بدینوسیله به اطالع معرفی شدگان سه برابر ظرفیت بانک سپه میرساند :به منظور ارائه مدارک مورد نیاز و اطالع از برنامه زمان
بندی ،از روز چهارشنبه مورخ  1396/7/5به آدرس سایت این بانک به نشانی  www.banksepah.irمراجعه نمایند.
 -2شركت كنندگان در شغل محلهاي بانك مسكن:

معرفی شدگان سه برابر ظرفیت شغل محلهای بانک مسکن جهت اطالع از زمان و چگونگی ارائه مدارک مورد نیاز از تاریخ
 96/7/5به سایت بانک مسکن به نشانی  emp.bank-maskan.irمراجعه نمایند.
 -3شركت كنندگان در شغل محلهاي بانك صنعت و معدن:

بدینوسیله به اطالع كلیه معرفی شدگان محترم در آزمون مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی مشاغل بانک صنعت و معدن
میرساند ،جهت انجام سایر مراحل اداری و بررسی مدارک با در دست داشتن اصل و كپی كلیه مدارک شامل شناسنامه ،كارت ملی ،
مدارک تحصیلی  ،ایثارگری  ،بومی ،سوابق اشتغال غیررسمی و سایر مستندات جهت استفاده از سهمیه های قانونی ذكر شده در
دفترچه راهنمای ثبت نام چهارمین آزمون استخدامی متمركز دستگاههای اجرایی كشور را طبق برنامه زمانبندی از تاریخ 96/7/11
در سایت بانک به نشانی اینترنتی ، www.bim.ir ،اعالم خواهد شد به مکان های اعالم شده مقرر مراجعه نمایند.
الزم به ذكر است درصورت عدم مراجعه در موعد مقرر به هر علتی و یا نقص مدارک  ،داوطلب از ادامه مراحل استخدامی خارج
خواهد شد و حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت.

 -4شركت كنندگان در شغل محلهاي وزارت امور خارجه:

بدینوسیله به اطالع داوطلبانی كه اسامی آنها در ردیف معرفی شدگان سه برابر ظرفیت این وزارت اعالم گردیده است ،میرساند
سایر مراحل استخدام (تحویل مدارک ،آزمون زبان و مصاحبه تخصصی) بر اساس برنامه ذیل انجام میپذیرد.
الف) مدارک الزم:
 .1شش قطعه عکس  3*4جدید پشت نویسی شده (پشت نویسی شامل نام و نام خانوادگی ،نام پدر و كد ملی)؛
 .2اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه (و در صورت تأهل ،اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه همسر)؛
 .3اصل و تصویر پشت و روی كارت ملی (و در صورت تأهل ،اصل و تصویر پشت و روی كارت ملی همسر)؛
 .4اصل و كپی مدرک تحصیلی مندرج در آگهی استخدام (ارائه مدرک تحصیلی كارشناسی برای عنوانهای شغلی كه در
آگهی استخدام ملزم به داشتن مدرک تحصیلی مرتبط شده اند ضروری می باشد)؛
 .5اصل و تصویر كارت پایان خدمت نظام وظیفه یا كارت معافیت دائم (ویژه آقایان)؛
 .6ارائه گواهی اشتغال برای داوطلبانی كه به صورت غیر رسمی و تمام وقت در دستگاههای ذكر شده در آگهی استخدامی به
خدمت اشتغال داشته اند (برای سن)
 .7مدارک دال بر ایثارگری و معلولیت با تایید مراجع ذیربط.
ب) زمان و محل تحویل مدارک:
عنوانهاي شغلی

زمان مراجعه

كارشناس تحلیلگر سیستم ،كارشناس شبکه ،برنامه نویس
سیستم ،كارشناس توسعه اقتصادی و منابع مالی خارجی،
كارشناس مطالعات اقتصادی ،كارشناس بازرگانی خارجی
كارشناس حقوقی ،كارشناس روابط عمومی ،كارشناس امور
خبری ،حسابدار

سه شنبه مورخ 1396/07/11
ساعت 9-12
13-17
چهارشنبه مورخ 1396/07/12
ساعت 9-12

مترجم

چهارشنبه مورخ 1396/07/11
ساعت 13-17

مالحظات:
1

نشانی

تهران ،میدان امام خمینی (ره)،
خیابان امام خمینی(ره) (به
سمت حسن آباد) ،سر در باغ
ملی ،سمت راست -انتهای
خیابان ،ساختمان شماره 11
اداره آموزش های ضمن خدمت.

 -1برنامه آزمون زبان و مصاحبه تخصصی متعاقباً در اطالعیه بعدی به آگاهی داوطلبان خواهد رسید.
 -2عدم مراجعه برای تحویل مدارک یا عدم شركت در آزمون زبان و مصاحبه در موعد مقرر به منزله انصراف بوده و
داوطلب حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت.
 -5شركت كنندگان در شغل محلهاي وزارت آموزش و پرورش:

-

-

-

-

-

-

-

-

معرفی داوطلب سه برابر ظرفیت برای بررسی مدارک و انجام مصاحبه استخدامی به منزله قبولی فرد تلقی نمیگردد بلکه در
گزینش نهایی با توجه به كد شغل– محل انتخابی براساس مجموع نمره فضلی داوطلبان معرفی شده با وزن هفتاد درصد ()% 70
آزمون كتبی و سی درصد( )% 30مصاحبه استخدامی به تعداد یک برابر ظرفیت (به ترتیب نمره فضلی) پذیرش صورت خواهد
گرفت.
گذراندن دوره یکساااله مهارت آموزی و موفقیت در آزمون جامع دوره مزبور مطابق ضااوابط و مقررات اعالم شااده از سااوی
دان شگاه مجری دوره برای معرفی شدگان نهایی دارای سهمیه (ایثارگران ،معلولین) و سایر داوطلبان  ،الزامی ا ست  .محل
برگزاری دوره یکساله مهارت آموزی بعد از قبولی نهایی ،توسط دانشگاه مجری دوره اعالم خواهد شد  .تغییر محل آموزش
و جابجایی مهارت آموزان مجاز نمی باشد.
مطابق شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه آزمون استخدامی ،بخشی از هزینه های مصاحبه استخدامی ،معاینات پزشکی و
برگزاری دوره یکساله مهارت آموزی(خدمات آموزشی ورفاهی) برعهده داوطلب خواهد بود .
داوطلبان معرفی شده برای م صاحبه ا ستخدامی موظفند "فرم اطالعات فردی" را از سایت دبیرخانه هیات مركزی گزینش
به نشانی  http://www.gozinesh.medu.ir :دریافت و نسبت به تکمیل دقیق فرم و الصاق یک قطعه عکس به آن اقدام و
به همراه دو قطعه عکس پر سنلی ،ت صویر كلیه صفحات شنا سنامه و كارت ملی  ،همزمان با تحویل سایر مدارک در زمان
مصاحبه استخدامی  ،تحویل نماینده هسته گزینش نمایند.
م سئولیت های نا شی از خلل در ا ستخدام افرادی كه توانایی شركت در تمام یا بخ شی از دوره یک ساله مهارت آموزی را
ندارند برعهده خود شااخص بوده و دانشااگاه مساائولیتی در قبال معرفی شاادگان شاارایط خال مثل باردار بودن  ،فرزند
شیرخوار یا كوچک  ،بیمار نیاز به مراقبت و ...ندارد .
چنانچه معرفی شدگان در طول برگزاری دوره یکساله مهارت آموزی از ادامه تحصیل و اشتغال منصرف شوند ؛ وزارت آموزش و
پرورش به تشخیص خود نسبت به محاسبه و اخذ هزینه آزمون  ،مصاحبه استخدامی و برگزاری دوره اقدام خواهد نمود.
دان شگاه مجری دوره یک ساله مهارت آموزی م سئولیتی در قبال ا سکان و تغذیه مهارت آموزان ندارد  .در صورت تقا ضای
مهارت آموز و وجود امکانات  ،امکان ارائه خدمات با اخذ هزینه مربوط خواهد بود .
رعایت كلیه شااارایط و ضاااوابط دفترچه راهنمای آزمون اساااتخدامی وزارت آموزش و پرورش در چهارمین آزمون متمركز
دستگاههای اجرایی مندرج در سایت سازمان سنجش آموزش كشور و اطالعیه بعدی آن از سوی داوطلبان الزامی می باشد.
بنابراین از داوطلبانی كه فاقد شرایط عمومی واختصاصی آزمون بوده و بدون توجه به ضوابط اعالم شده اقدام نموده اند در
بررسی مدارک و كنترل ضوابط از فرآیند استخدام حذف خواهند شد .
داوطلبان دارای حد نصاب كه در ردیف معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته های شغلی آموزش و پرورش قرار گرفته اند
درصورت كسب موفقیت می بایست به ترتیب ذیل در مراحل آزمون شركت نمایند  .بدیهی است شركت داوطلب در مرحله
بعد منوط به كسب امتیاز الزم در مقایسه با سایر داوطلبان واحراز شرایط الزم مطابق مفاد آگهی استخدامی می باشد.
مرحله اول :بررسی مدارک وكنترل ضوابط
مرحله دوم :انجام مصاحبه استخدامی
مرحله سوم :بررسی صالحیت های عمومی
مرحله چهارم :برگزاری دوره یکساله مهارت آموزی
برر سی مدارک و انجام م صاحبه ا ستخدامی از معرفی شدگان چند برابر ظرفیت برا ساس تقویم زمانبندی شده مندرج در سایت
اداره كل آموزش و پرورش استان محل استخدام صورت خواهد گرفت .براین اساس معرفی شدگان جهت اطالع دقیق از زمان و
مکان بررسی مدارک و انجام مصاحبه استخدامی به سایت اداره كل آموزش و پرورش محل مورد تقاضا مراجعه نمایند.
در هنگام بررسی مدارک به همراه داشتن كلیه مدارک شخصی و تحصیلی به همراه مدارک مربوط به سهمیه پذیرفته شده
(مخصول ایثارگران و معلولین) برای معرفی شدگان این مرحله الزامی می باشد .

«آدرس سامانه هاي استانی ادارات كل آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش»
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آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایالم
بوشهر
چهارمحال و بختیاری
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خراسان جنوبی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان و بلوچستان
شهر تهران

ea.medu.ir

شهرستانهای تهران
فارس
قزوین
قم
كردستان
كرمان
كرمانشاه
كهگیلویه و بویراحمد
گلستان
گیالن
لرستان
مازندران
مركزی
هرمزگان
همدان
یزد

wa.medu.ir
arta.medu.ir
isf.medu.ir
alborz.medu.ir
ilam.medu.ir
bushehr.medu.ir
chb.medu.ir
razavi.medu.ir
khn.medu.ir
skh.medu.ir
khouz.medu.ir
zanjan.medu.ir
semnan.medu.ir
sb.medu.ir
tehran.medu.ir

teo.medu.ir
fars.medu.ir
caspian.medu.ir
qom.medu.ir
kurd.medu.ir
kerman.medu.ir
kermanshah.medu.ir
kb.medu.ir
golestan.medu.ir
guilan.medu.ir
lorestan.medu.ir
mazand.medu.ir
markazi.medu.ir
hormozgan.medu.ir
hamedan.medu.ir
yazd.medu.ir

 -6شركت كنندگان در شغل محلهاي استانداري البرز:

به اطالع آن دسته از معرفی شدگان سه برابر ظرفیت چهارمین آزمون متمركز دستگاههای اجرایی در سال (1396ویژه شهرستان های
تابعه استانداری البرز ) میرساند با همراه داشتن مدارک ذیل:
 -1مدرک تحصیلی ( رشته تحصیلی،گرایش تحصیلی و مقطع تحصیلی فرد باید با عنوان رشته تحصیلی گرایش و مقطع مندرج
در آگهی یکی باشد وبا شرایط احراز شغل انتخاب ی منطبق باشد همچنین عنوان رشته تحصیلی باید در متن گواهینامه موقت یا
دانشنامه درج شده باشد)
-2گواهی ایثارگری ( ویژه مشمولین 5درصد سهمیه ایثارگری )
-3گواهی معلولیت برای افراد معلول
 -4اصل وكپی شناسنامه و كارت ملی عکسدار
 -5اصل وكپی كارت پایان خدمت
-6سایر م دارک دال بر امتیازات و سهمیه های قانونی ( مدارک بومی بودن  ،مدارک مربوط به سنوات خدمتی نیروی قراردادی
برای احتساب سن  ،حافظان قرآن مطابق با شرایط مندرج ) در بازه زمانی  96/7/10لغایت  96/7/19از ساعت  8:30صبح الی 12
ظهر بر اساس حروف الفبا بشرح جدول ذیل به واحد امور اداری استانداری البرز به نشانی  :كرج – جهانشهر – بلوار ماهان – روبروی
باشگاه میالد مراجعه نمایند .
تاریخ مراجعه

حروف الفباء ابتداي نام خانوادگی
از حرف "الف"

تا حرف "ح"

 96/7/10تا96/7/12

از حرف "خ"

تا حرف "ش"

 96/7/13و 96/7/15

از حرف "ل"

تا حرف "ق"

 96/7/16تا96/7/17

از حرف "ک"

تا حرف "ی"

 96/7/18تا 96/7/19

 -7شركت كنندگان در شغل محلهاي اداره كل دامپزشكي استان البرز:

به اطالع آن دسته از معرفی شدگان سه برابر ظرفیت چهارمین آزمون دستگاههای اجرایی در سال  (1396ویژه شهرستانهای اداره
كل دامپزشکی استان البرز) میرساند با همراه داشتن مدارک ذیل:
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 -1مدرک تحصیلی ( رشته تحصیلی،گرایش تحصیلی و مقطع تحصیلی فرد باید با عنوان رشته تحصیلی گرایش و مقطع مندرج در
آگهی یکی باشد وبا شرایط احراز شغل انتخابی منطبق باشد همچنین عنوان رشته تحصیلی باید در متن گواهینامه موقت یا دانشنامه
درج شده باشد)
 -2گواهی ایثارگری ( ویژه مشمولین 5درصد سهمیه ایثارگری )
 -3گواهی معلولیت برای افراد معلول
 -4اصل وكپی شناسنامه و كارت ملی عکسدار
 -5اصل وكپی كارت پایان خدمت
-6سایر مدارک دال بر امتیازات و س همیه های قانونی ( مدارک بومی بودن  ،مدارک مربوط به سنوات خدمتی نیروی قراردادی برای
احتساب سن  ،حافظان قرآن مطابق با شرایط مندرج ) در بازه زمانی  96/7/10لغایت  96/7/18از ساعت 8:30صبح الی  12ظهر بر
اساس حروف الفباء بشرح جدول ذیل به واحد امور اداری اداره كل دامپزشکی به نشانی  :ابتدای جاده محمد شهر -روبروی ایستگاه
تلفن 02632775532 - 02632756671
مترو محمد شهر مراجعه نمایند .
تاریخ مراجعه

حروف الفباء ابتداي نام خانوادگی
از حرف "الف"

تا حرف "ح"

 96/7/10تا96/7/12

از حرف "خ"

تا حرف "ش"

 96/7/13و 96/7/15

از حرف "ل"

تا حرف "ی"

 96/7/16تا96/7/18

 -8شركت كنندگان در شغل محلهاي اداره كل پزشكي قانوني استان البرز:

با سالم به اطالع آن دسته از معرفی شدگان (سه برابر ظرفیت معرفی ) چهارمین آزمون مشترک دستگاههای اجرایی در سال
(1396ویژه شهرستان های تابعه اداره كل پزشکی قانونی استان البرز ) میرساند ضروری است با همراه داشتن مدارک ذیل :
 -1مدرک تحصیلی (رشته تحصیلی ،گرایش و مقطع تحصیلی فرد باید با عنوان رشته تحصیلی ،گرایش و مقطع تحصیلی مندرج در
آگهی یکی باشد با شرایط احراز رشته شغلی انتخابی مطابقت داشته باشد .همچنین عنوان رشته تحصیلی و گرایش باید در متن
گواهینامه موقت یا دانشنامه درج شده باشد)
 -2گواهی ایثارگری (ویژه مشمولین  5درصد سهمیه ایثارگری)
 -3گواهی معلولیت برای افراد معلول از مراجع ذیربط
 -4كپی شناسنامه و كارت ملی عسکدار(جهت بررسی سن  ،احزار هویت و تصدیق مدارک )
 -5كپی پایان خدمت
 -6سایر مدارک دال بر امتیازات و سهمیه های قانونی (اعم از بومی بودن ،سوابق مربوط به سنوات خدمتی كاركنان قراردادی برای
احتساب سن ،حافظان قرآن كریم مطابق با شرایط مندرج در آگهی استخدامی )
در بازه زمانی  1396/7/10لغایت  1396/7/18از ساعت  8صبح الی  12ظهر براساس حروف الفباء و جدول زمانی بشرح ذیل به
واحد امور اداری اداره كل پزشکی قانونی استان البرز و به آدرس كرج ،عظیمیه،بلوار طالقانی شمالی (به سمت كوه نور) ،جنب
دادگستری مراجعه فرمایند.
تاریخ مراجعه

حروف الفباء ابتداي نام خانوادگی
از حرف "الف"

تا حرف "ح"

 96/7/10تا96/7/12

از حرف "خ"

تا حرف "ش"

 96/7/13و 96/7/15

از حرف "ل"

تا حرف "ی"

 96/7/16تا96/7/18

 -9شركت كنندگان در شغل محلهاي اداره كل حفاظت محيط زيست استان البرز:
4

با سالم به اطالع آن دسته از معرفی شدگان (سه برابر ظرفیت معرفی ) چهارمین آزمون مشترک دستگاههای اجرایی در سال
( 1396ویژه شهرستان های تابعه اداره كل حفاظت محیط زیست استان البرز) میرساند ضروری است با همراه داشتن مدارک ذیل:
 -1مدرک تحصیلی (رشته تحصیلی ،گرایش و مقطع تحصیلی فرد باید با عنوان رشته تحصیلی ،گرایش و مقطع تحصیلی مندرج در
آگهی یکی باشد با شرایط احراز رشته شغلی انتخابی مطابقت داشته باشد .همچنین عنوان رشته تحصیلی و گرایش باید در متن
گواهینامه موقت یا دانشنامه درج شده باشد)
 -2گواهی ایثارگری (ویژه مشمولین  5درصد سهمیه ایثارگری)
 -3گواهی معلولیت برای افراد معلول از مراجع ذیربط
 -4كپی شناسنامه و كارت ملی عسکدار(جهت بررسی سن  ،احزار هویت و تصدیق مدارک )
 -5كپی پایان خدمت
 -6سایر مدارک دال بر بومی بودن ،سوابق مربوط به سنوات خدمتی كاركنان قراردادی برای احتساب سن ،و مدارک مربوط به
حافظان قرآن كریم مطابق با شرایط مندرج در آگهی استخدامی
در بازه زمانی  1396/7/10لغایت  1396/7/15از ساعت  8صبح الی  12ظهر براساس حروف الفباء و جدول زمانی بشرح ذیل به
واحد امور اداری اداره كل حفاظت محیط زیست استان البرز كرج ،پل ازادگان  -بلوار امام رضا(ع) نبش شاهد  2اداره كل حفاظت
محیط زیست استان البرز مراجعه نمانید .تلفن 2524821-2524820:نمابر  2550739كد 026
حروف الفبا ابتداي نام خانوادگی

بازه زمانی (  1396/7/10الی ) 1396/7/15

از حرف "الف" تا حرف "ح"

از تاریخ  7/10الی 7/12

از حرف "ش" تا حرف " ی"

 7/13و 7/15

 -10شركت كنندگان در شغل محلهاي اداره كل راه و شهرسازي استان البرز:

به اطالع آن دسته از معرفی شدگان سه برابر ظرفیت چهارمین آزمون دستگاههای اجرایی استان البرز ویژه شهرستانهای استان
در سال  1396میرساند با همراه داشتن مدارک ذیل :
 -1مدرک تحصیلی ( رشته تحصیلی،گرایش تحصیلی و مقطع تحصیلی فرد باید با عنوان رشته تحصیلی گرایش و مقطع مندرج
در آگهی یکی باشد وبا شرایط احراز شغل انتخابی منطبق باشد همچنین عنوان رشته تحصیلی باید در متن گواهینامه موقت یا
دانشنامه درج شده باشد)
 -2گواهی ایثارگری ( ویژه مشمولین 5درصد سهمیه ایثارگری )
 -3گواهی معلولیت برای افراد معلول
 -4اصل وكپی شناسنامه و كارت ملی عکسدار
 -5اصل وكپی كارت پایان خدمت
 -6سایر مدارک دال بر امتیازات و سهمیه های قانونی ( مدارک بومی بودن  ،مدارک مربوط به سنوات خدمتی نیروی قراردادی
برای احتساب سن  ،حافظان قرآن مطابق با شرایط مندرج ) در بازه زمانی  96/7/10لغایت  96/7/19از ساعت 8صبح الی  12ظهر بر
اساس حروف الفباء بشرح جدول ذیل به واحد امور اداری اداره كل راه و شهرسازی استان البرز به نشانی  :كرج-رجائی
شهر(گوهردشت)-بلوار رستاخیز-سوم غربی-اداره كل راه وشهرسازی استان البرز مراجعه نمایند.
تلفن 02635830000-0263448042:تلفکس 02634480307 :كد پستی3148715634 :
حروف الفباء ابتداي نام خانوادگی
از حرف "الف"
از حرف "خ"
از حرف "ل"
از حرف "ک"

تا
تا
تا
تا

تاریخ مراجعه

حرف "ح"
حرف "ش"
حرف "ق"
حرف "ی"

 96/7/10تا96/7/12
 96/7/13و 96/7/15
 96/7/16تا96/7/17
 96/7/18تا 96/7/19

 -11شركت كنندگان در شغل محلهاي اداره كل صنعت ،معدن و تجارت استان البرز:
5

به اطالع آن دسته از معرفی شدگان (سه برابر ظرفیت معرفی) چهارمین آزمون مشترک دستگاههای اجرایی در سال ( 1396ویژه
شهرستان های تابعه اداره كل صنعت ،معدن و تجارت استان البرز) میرساند ضروری است با همراه داشتن مدارک ذیل :
 -1مدرک تحصیلی (رشته تحصیلی ،گرایش و مقطع تحصیلی فرد باید با عنوان رشته تحصیلی ،گرایش و مقطع تحصیلی مندرج
در آگهی یکی باشد با شرایط احراز رشته شغلی انتخابی مطابقت داشته باشد .همچنین عنوان رشته تحصیلی و گرایش باید
در متن گواهینامه موقت یا دانشنامه درج شده باشد)
 -2گواهی ایثارگری (ویژه مشمولین  5درصد سهمیه ایثارگری)
 -3گواهی معلولیت برای افراد معلول از مراجع ذیربط
 -4كپی شناسنامه و كارت ملی عسکدار(جهت بررسی سن  ،احزار هویت و تطیق مدارک )
 -5كپی پایان خدمت
 -6سایر مدارک دال بر بومی بودن ،سوابق مربوط به سنوات خدمتی كاركنان قراردادی برای احتساب سن ،و مدارک مربوط به
حافظان قرآن كریم مطابق با شرایط مندرج در آگهی استخدامی
در بازه زمانی  1396/7/10لغایت  1396/7/18از ساعت  8صبح الی  12ظهر براساس حروف الفباء و جدول زمانی بشرح ذیل به واحد
امور اداری اداره كل صنعت معدن و تجارت استان البرز كرج  ،خیابان شهید بهشتی  ،بعد از  45متري گلشهر ،جنب پمپ
بنزین حصارک ،خیابان ولیعصر(عج) مراجعه فرمایند.
حروف الفبا ابتداي نام خانوادگی

بازه زمانی (  1396/7/10الی ) 1396/7/18

از حرف "الف" تا حرف "ش"

از تاریخ  7/10الی 7/13

از حرف "ل" تا حرف " ی"

 7/15الی 7/18

 -12شركت كنندگان در شغل محلهاي اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان البرز:

به اطالع آن دسته از معرفی شدگان (سه برابر ظرفیت معرفی) در چهارمین آزمون مشترک دستگاههای اجرایی در سال ( 1396ویژه
شهرستان های تابعه اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز) میرساند ضروری است با همراه داشتن مدارک ذیل :
 -1مدرک تحصیلی (رشته تحصیلی ،گرایش و مقطع تحصیلی فرد باید با عنوان رشته تحصیلی ،گرایش و مقطع تحصیلی مندرج
در آگهی یکی باشد با شرایط احراز رشته شغلی انتخابی مطابقت داشته باشد .همچنین عنوان رشته تحصیلی و گرایش باید
در متن گواهینامه موقت یا دانشنامه درج شده باشد)
 -2گواهی ایثارگری (ویژه مشمولین  5درصد سهمیه ایثارگری)
 -3گواهی معلولیت برای افراد معلول از مراجع ذیربط
 -4كپی شناسنامه و كارت ملی عسکدار(جهت بررسی سن  ،احزار هویت و تطیق مدارک )
 -5كپی پایان خدمت
 -6سایر مدارک دال بر بومی بودن ،سوابق مربوط به سنوات خدمتی كاركنان قراردادی برای احتساب سن ،و مدارک مربوط به
حافظان قرآن كریم مطابق با شرایط مندرج در آگهی استخدامی
در بازه زمانی  1396/7/10لغایت  1396/7/18از ساعت  8صبح الی  12ظهر براساس حروف الفباء و جدول زمانی بشرح ذیل به واحد
امور اداری اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی به نشانی استان البرز كرج
 میدان آزادگان  ،خیابان شهید مطهري  ،نبش شاهد  ، 2اداره كل فرهنگ وارشاد مراجعه فرمایند.تاریخ مراجعه

حروف الفباء ابتداي نام خانوادگی
از حرف "الف"

تا حرف "ح"

 1396/7/10الی 1396/7/12

از حرف "خ"

تا حرف "ش"

 1396/7/13و 1396/7/15

از حرف "ل"

تا حرف "ی"

 96/7/16الی 96/7/18

 -13شركت كنندگان در شغل محلهاي اداره كل بهزيستي استان البرز:
6

به اطالع آن دسته از معرفی شدگان چهارمین آزمون مشترک ویژه پذیرفته شدگان اداره كل بهزیستی استان البرز از محل سه
برابر ظرفیت معرفی می رساند در بازه زمانی  1396/7/10لغایت  1396/7/17با در دست داشتن مدارک ذیل و مطابق با جدول
حروف الفبا به اداره نیروی انسانی اداره كل بهزیستی استان البرز واقع در كرج -میدان طالقانی -بلوار تعاون -خیابان فرهنگ -اداره
كل بهزیستی استان البرز از ساعت  9الی  12مراجعه نمایند.
بدیهی است مسئولیت عدم مراجعه در تاریخ های یاد شده بر عهده فرد می باشد.
تاریخ مراجعه افراد بر اساس اولین حرف شروع نام خانوادگی به شرح ذیل می باشد.
 -1از حرف « الف» تا «ث» در تاریخ 1396/7/10
 -2ازحرف «ج» تا «خ» در تاریخ 1396/7/11
 -3ازحرف « د » تا «ژ» در تاریخ 1396/7/12
 -4از حرف «س» تا «ظ» در تاریخ 1396/7/15
 -5از حرف «ع» تا «گ» در تاریخ 1396/7/16
 -6از حرف «ل» تا «ی» در تاریخ 1396/7/17
مدارک مورد نیاز:
 -1كپی برابر اصل مدرک تحصیلی اعالم شده طبق آگهی اولیه و یا گواهی معتبر دانشگاهی دال بر فراغت از تحصیل ( .رشته
تحصیلی ،گرایش و مقطع تحصیلی فرد باید با عنوان رشته تحصیلی گرایش و مقطع تحصیلی مندرج در آگهی یکی بوده و با شرایط
احراز رشته شغلی انتخابی مطابقت داشته باشد .همچنین عنوان رشته تحصیلی و گرایش باید در متن گواهی نامه موقت یا دانشنامه
درج شده باشد).
-2كپی شناسنامه و كارت ملی عکس دار (جهت بررسی سن ،احراز هویت و تصدیق مدارک)
-3كپی مدارک ایثارگری ویژه مشمولین سهمیه 5درصد ایثارگری
-4كپی مدارک دال بر بومی بودن افراد (محل تحصیل یکی از مقاطع تحصیلی ،محل تولد و )...
-5كپی كارت پایان خدمت برای آقایان
-6در صورت داشتن معلولیت كپی گواهی مربوط به معلولیت
 -7سایرمدارک دال بر امتیازات و سهمیه های قانونی (اعم از بومی بودن  ،نیروی قراردادی  ،حافظان قرآن)
* ضروریست مدارک فوق الذكر در یک پوشه زرد رنگ تحویل گردد.
 -14شركت كنندگان در شغل محلهاي اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي استان البرز:

به اطالع آن دسته از معرفی شدگان (سه برابر ظرفیت معرفی)چهارمین آزمون مشترک دستگاه های اجرایی در سال ( 1396ویژه
شهرستان های تابعه اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعی استان البرز) میرساند ،ضروری است با همراه داشتن مدارک ذیل:
 .1مدرک تحصیلی(رشته تحصیلی،گرایش و مقطع تحصیلی فرد باید با عنوان رشته تحصیلی ،گرایش و مقطع تحصیلی مندرج
در آگهی یکی باشد با شرایط احراز رشته شغلی انتخابی مطابقت داشته باشد همچنین عنوان رشته تحصیلی و گرایش باید
در متن گواهی نامه موقت یا دانش نامه درج شده باشد)
 .2گواهی ایثارگری(ویژه مشمولین 5درصد سهمیه ایثارگری)
 .3گواهی معلولیت برای افراد معلول از مراجع ذیربط
 .4كپی شناسنامه و كارت ملی عکسدار(جهت بررسی سن ،احراز هویت و تصدیق مدارک)
 .5كپی پایان خدمت
 .6مدارک دال بر امتیازات و سهمیه های قانونی(اعم از بومی بودن ،نیروی قراردادی برای احتساب سن،حافظان قرآن كریم
مطابق با شرایط مندرج در آگهی استخدامی) در بازه ی زمانی 1396/7/10لغایت 1396/7/15از ساعت  8:30صبح الی 12
ظهر والزاما" طبق حروف الفبا به شرح ذیل به واحد امور اداری اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعی استان البرز و به
آدرس:كرج،میدان آزادگان،بلوار امام رضا(ع)،جنب مدرسه تیزهوشان مراجعه فرمایند.

7

حروف الفباء نام خانوادگی

بازه زمانی 1396/7/10الی 1396/7/15

از "الف " تا "ش"
از "ل" تا "ی"

 1396/7/10الی 1396/7/12
 1396/7/13و 1396/7/15

 -15شركت كنندگان در شغل محلهاي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان البرز:

به اطالع آن دسته از معرفی شدگان سه برابر ظرفیت چهارمین آزمون دستگاههای اجرایی در سال (1396ویژه شهرستانهای استان
اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز) میرساند با همراه داشتن مدارک ذیل:
 -1مدرک تحصیلی ( رشته تحصیلی،گرایش تحصیلی و مقطع تحصیلی فرد باید با عنوان رشته تحصیلی گرایش و مقطع مندرج
در آگهی یکی باشد وبا شرایط احراز شغل انتخابی منطبق باشد همچنین عنوان رشته تحصیلی باید در متن گواهینامه موقت
یا دانشنامه درج شده باشد)
 -2گواهی ایثارگری ( ویژه مشمولین 5درصد سهمیه ایثارگری )
 -3گواهی معلولیت برای افراد معلول
 -4اصل وكپی شناسنامه و كارت ملی عکسدار
 -5اصل وكپی كارت پایان خدمت
 -6سایر مدارک دال بر امتیازات و سهمیه های قانونی ( مدارک بومی بودن  ،مدارک مربوط به سنوات خدمتی نیروی قراردادی
برای احتساب سن  ،حافظان قرآن مطابق با شرایط مندرج ) در بازه زمانی  96/7/10لغایت  96/7/18از ساعت  8صبح الی
 12ظهر و الزاماً طبق جدول حروف الفبا به شرح ذیل به واحد امور اداری اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز به
آدرس استان البرز – كرج ضلع جنوبی میدان شهید فهمیده  ،پالک  248كد پستی  3135953774تلفن  32607فاكس
 32756067مراجعه فرمایند.
تاریخ مراجعه

حروف الفباء ابتداي نام خانوادگی
از حرف "الف"

تا حرف "ح"

 96/7/10تا96/7/12

از حرف "خ"

تا حرف "ش"

 96/7/13و 96/7/15

از حرف "ل"

تا حرف "ی"

 96/7/16تا96/7/18

 -16شركت كنندگان در شغل محلهاي اداره كل هواشناسي استان البرز:

به اطالع آن دسته از معرفی شدگان سه برابر ظرفیت چهارمین آزمون دستگاههای اجرایی در سال (1396ویژه شهرستانهای تابعه
اداره كل هواشناسی استان البرز) میرساند با همراه داشتن مدارک ذیل :
 -1مدرک تحصیلی ( رشته تحصیلی،گرایش تحصیلی و مقطع تحصیلی فرد باید با عنوان رشته تحصیلی گرایش و مقطع مندرج
در آگهی یکی باشد وبا شرایط احراز شغل انتخابی منطبق باشد همچنین عنوان رشته تحصیلی باید در متن گواهینامه موقت
یا دانشنامه درج شده باشد)
 -2گواهی ایثارگری ( ویژه مشمولین 5درصد سهمیه ایثارگری )
 -3گواهی معلولیت برای افراد معلول
 -4اصل وكپی شناسنامه و كارت ملی عکسدار
 -5اصل وكپی كارت پایان خدمت
 -6سایر مدارک دال بر امتیازات و سهمیه های قانونی ( مدارک بومی بودن  ،مدارک مربوط به سنوات خدمتی نیروی قراردادی برای
احتساب سن  ،حافظان قرآن مطابق با شرایط مندرج ) در بازه زمانی  96/7/10لغایت  96/7/17از ساعت  8صبح الی  12ظهر و الزاماً
طبق جدول حروف الفبا به شرح ذیل به واحد امور اداری اداره كل هواشناسی استان البرز و به آدرس  :كرج ،كیلومتر  4جاده محمد شهر،
جنب معاونت آب و خاک و صنایع وزارت جهاد كشاورزی ،نبش  45متری چمن مراجعه نماید.
حروف الفباء ابتداي نام خانوادگی
از حرف "الف"

تاریخ مراجعه

تا حرف "ش"

 96/7/10تا96/7/12
8

از حرف "ل"

تا حرف "ی"

 96/7/13و 96/7/17

 -17شركت كنندگان در شغل محلهاي بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران:

به اطالع آن دسته از معرفی شدگان سه برابر ظرفیت آزمون استخدامی بیمه مركزی جمهوری اسالمی ایران میرساند ،نسبت به
ارائه مدارک مشروحه زیر بصورت حضوری به آدرس  :تهران ،خیابان نلسون ماندال (آفریقا) ،نبش خیابان مریم  ،شماره  ،2ساختمان
بیمه مركزی جمهوری اسالمی ایران – طبقه پنجم  -ادارهكل توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی از تاریخ  1396/7/10الی 1396/07/16
از ساعت  8لغایت  12روزهای اداری به جز ایام تعطیل و پنجشنبه مراجعه نمایند.
 -1تصویر آخرین مدرک تحصیلی (ضمناً ضروری است متقاضیان شغل كارشناس حقوقی تصویر مدرک تحصیلی مقطع
كارشناسی خود را ارائه نمایند)
 -2تصویر كارت پایان خدمت یا معافیت دائم (برای آقایان)
 -3تصویر كلیه صفحات شناسنامه و كارت ملی
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 -18شركت كنندگان در شغل محلهاي سازمان دامپزشكي كشور:

به اطالع كلیه داوطلبین شركت كننده در چهارمین آزمون متمركز استخدامی ( شهریور  ) 1396سازمان دامپزشکی كشور كه بر
اساس خود اظهاری جهت بررسی مدارک معرفی شده اند می رساند ؛ كلیه مدارک ذیل ( اصل و كپی ) را از تاریخ  96/7/10لغایت
 96/7/16به كارگزینی اداره كل دامپزشکی استان مورد تقاضا و داوطلبین تهران (ستاد) از تاریخ  96/7/10لغایت  96/7/12به سازمان
دامپزشکی كشور ( خیابان ولیعصر – ابتدای خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – جنب بانک كشاورزی – طبقه سوم – اداره كار
گزینی ) تحویل نمایند.
 -1كارنامه سازمان سنجش آموزش كشور
 -2شناسنامه داوطلب ( كلیه صفحات )
 -3كارت ملی
 -4كارت پایان خدمت
 -5مدرک تحصیلی
 -6مدارک مرتبط با بومی بودن ( شهرستان ؛ استان ) طبق موارد مندرج در دفترچه آزمون استخدام
 -7مدارک مربوط به سهمیه استخدامی  5درصد ایثارگری
 -8مدارک مربوط به سهمیه  3درصد معلولیت ( از سازمان بهزیستی )
 -9مدارک مربوط به سهمیه استخدامی  25درصد ایثارگری
تاریخ مالک عمل برای گواهی فراغت از تحصیل و معافیت دائم ؛ یا پایان خدمت نظام وظیفه  96/6/3و محاسبه سن تا
تاریخ  96/3/29میباشد .
خواهشمند است كلیه توضیحات عمومی مندرج در دفترچه راهنمای چهارمین آزمون استخدامی متمركز دستگاه های اجرایی
كشور در شهریور ماه سال  1396را مطالعه و سپس جهت تحویل مدارک فوق اقدام فرمایید.
 -19شركت كنندگان در شغل محلهاي سازمان اداري و استخدامي كشور:

به اطالع معرفی شدگان سه برابر ظرفیت سازمان اداری و استخدامی كشور می رساند به منظور تحویل ارائه مدارک مورد نیاز و
اطالع از برنامه زمانبندی از مورخ  96/7/11به آدرس سایت این سازمان به نشانی  www.aro.gov.irمراجعه نمایند.
 -20شركت كنندگان در شغل محلهاي سازمان انتقال خون ايران:

معرفی شدگان 3برابر ظرفیت آزمون استخدامی مورخ  1396/6/3سازمان انتقال خون ایران موظف هستند به منظور اطالع از
مدارک الزم و تاریخ مراجعه در روز چهارشنبه مورخ  1396/6/12به سایت  www.TbTo.irمراجعه نمایند.
 -21شركت كنندگان در شغل محلهاي سازمان بنادر و دريانوردي:

معرفی شدگان سه برابر ظرفیت سازمان بنادر و دریانوردی جهت ارائه و بررسی مدارک از اول وقت اداری روز دوشنبه مورخ
 1396/7/10لغایت سه شنبه  1396/7/18براساس تقسیم بندی اعالم شده بشرح جدول ذیل به نشانی( :تهران – فرمانیه -خیابان
شهیبد لواسانی -خیابان شهید ثروتی -پالک « - »1سازمان بنادرو دریانوردی) مراجعه فرمایند.
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«جدول تاریخ مراجعه»
تاریخ مراجعه

عنوان رشته هاي شغلی

 1396/7/10لغایت 1396/7/11

كارشناس امور دریایی ( )1و ( )2و ()3
كارشناس ایمنی ،امنیت و حفاظت دریایی
كارشناس كنوانسیونها و معاهدات دریایی و بندری
كارشناس امور بندری ( )1و ()2

1396/7/12
 1396/7/13لغایت 1396/7/14

كارشناس توسعه سواحل و بنادر و سازه های دریایی ( )1و ( )2و ()3
كارشناس تجهیزات بندری و دریایی ( )1و ()2
كارشناس ایمنی و حفاظت سواحل و بنادر( )1و ( )2و ()3

 1396/7/15لغایت 1396/7/16
1396/7/17

كارشناس امور اداری
حسابدار

1396/7/18

كارشناس تحلیل گر سیستم
كارشناس برنامه ریزی

سایت آزمون سازمان بنادر و دریانوردی به آدرس  Azmoon.pmo.irبه صورت فعال در خدمت اطالع رسانی و پذیرش انتقادات و
پیشنهادات داوطلبان سه برابر ظرفیت می باشد.
مدارک الزم:
 -1ارائه « »6قطعه عکس پرسنلی پشت نویسی شده
 -2اصل شناسنامه
 -3اصل كارت ملی
 -4اصل مدرک تحصیلی
 -5اصل كارت پایان خدمت و یا معافیت از خدمت
 -6اصل مدارک مربوط به ایثارگری جهت استفاده از سهمیه
 -7اصل مدارک تأیید شده معلولین جهت استفاده از سهمیه
 -8اصل مدارک الزم جهت استفاده از سهمیه بومی
* ارائه تمامی مدارک فوق به همراه كپی از تمامی صفحات الزامی می باشد.
 -22شركت كنندگان در شغل محلهاي شغلي سازمان ثبت اسناد و امالك كشور:

داوطلبان سه برابر ظرفیت ،مدارک زیر را از تاریخ  1396/07/10لغایت تاریخ  1396/7/118به واحد امور اداری ادارت كل ثبت
اسناد و امالک استان اعالم شده طبق جدول ذیل ،تحویل نمایند.
 اصل مدرک تحصیلی به همراه  2نسخه كپی اصل شناسنامه به همراه 2سری كپی از كل صفحات شناسنامه اصل كارت ملی به همراه  2نسخه كپی اصل كارت پایان خدمت یا معافیت قانونی آقایان به همراه دو نسخه كپی مدارک و مستندات مبنی بر بومی بودن مطابق با مفاد آگهی استخدام 3 -قطعه عکس  3*4مربوط به سال 1396
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استان

آدرس

اردبیل

اردبیل -چهاراه امام خمینی -خیابان دادگستری -جنب دادگستری اردبیل –اداره كل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل

اصفهان

اصفهان -خ چهارباغ باال -روبروی بیمارستان شریعتی -اداره كل ثبت اسناد وامالک استان اصفهان

البرز

كرج -پل آزادگان اول -خیابان مطهری -روبروی تامین اجتماعی -اداره كل ثبت اسناد وامالک استان البرز

ایالم

ایالم-بلوار مدرس -اداره كل ثبت اسناد و امالک استان ایالم

آذربایجان شرقی تبریز-میدان شهرداری-خیابان امام خمینی-كوچه حاج هاشم-اداره كل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی

ارومیه-خ سربازان گمنام(برق) فلکه خیری-اداره كل ثبت استان آذربایجان غربی

بوشهر

بوشهر-چهارراه دادگستری-اداره كل ثبت اسناد و امالک استان بوشهر

تهران

تهران-میدان امام خمینی-ضلع شمالی پارک شهر-خ فیاض بخش -ساختمان شماره سه سازمان ثبت اسناد و امالک
كشور

چهارمحال و
بختیاری

شهركرد-خیابان آیت اله كاشانی -جنب دادگستری -اداره كل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

بیرجند-بلوار صنعت و معدن -اداره كل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی

خراسان رضوی

مشهد  -بلوار خیام  -تقاطع بلوار ارشاد  -اداره كل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

خراسان شمالی

بجنورد 32-متری شهدا-روبروی بخشداری مركزی-اداره كل ثبت اسناد و امالک خراسان شمالی

خوزستان

اهواز -امانیه  -خیابان مدرس -جنب دادگستری  -اداره كل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان

زنجان

جاده گاوازنگ -باالتر از بیمارستان آیت اهلل موسوی  -انتهای بلوار مهرانه -اداره كل ثبت اسناد و امالک استان زنجان

سمنان

سمنان خ آیت اله طالقانی اداره كل ثبت اسناد و امالک استان سمنان

سیستان و
بلوچستان

زاهدان -خیابان دانشگاه -نرسیده به پل هوایی شهدای وحدت  -اداره كل ثبت اسناد و امالک استان سیستان و
بلوچستان

فارس

شیراز ،میدان معلم ،خیابان ایمان جنوبی(همت جنوبی) ،اداره كل ثبت اسناد و امالک استان فارس

قزوین

قزوین-انتهای بلوار امام خمینی(نوروزیان) مجتمع ادارات بونک-میدان شهدای منا-كوچه ثبت اسناد و امالک -اداره كل
ثبت اسناد و امالک استان قزوین

قم
كردستان
كرمان
كرمانشاه

75متری عمار یاسر-بلوار تعاون-مجتمع ادارات-اداره كل ثبت اسناد و امالک استان قم
سنندج-بلوار جانبازان -اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كردستان
كرمان-ضلع شمالی پارک نشاط-نبش بلوار فردوسی-اداره كل ثبت و اسناد استان كرمان
كرمانشاه-چهار راه گلستان -بلوار گلسرخ-كوچه بازرسی-اداره كل ثبت اسناد وامالک كرمانشاه

كهگیلویه و
بویراحمد

یاسوج-خیابان شهید قدوسی -اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گرگان-خیابان شالیکوبی-خیابان عدالت -21اداره كل ثبت اسناد و امالک استان گلستان

گیالن

رشت-میدان انتظام-بلوار شیون فومنی-كوچه نظام پزشکی-اداره كل ثبت اسناد و امالک استان گیالن

لرستان

خرم آباد -بلوار شهیدفرشاد شفیع پور -خیابان دكتر چمران -اداره كل ثبت اسناد و امالک استان لرستان

مازندران

ساری -بلوار آزادی -روبه روی اداره كل اقتصاد دارایی استان -اداره كل ثبت اسناد وامالک مازندران

مركزی

اراک -خیابان تهران -نرسیده به پل شهرصنعتی جنب دادگستری -اداره كل ثبت اسناد و امالک استان مركزی

هرمزگان

بندرعباس -بلوار امام خمینی (ره) -جنب اداره كل ورزش و جوانان -اداره كل ثبت اسناد و امالک استان هرمزگان

همدان

سعیدیه -نبش خیابان غنی زادیان -اداره كل ثبت اسناد و امالک استان همدان

یزد

یزد -خیابان فرخی -كوچه دادگستری -اداره كل ثبت اسناد و امالک استان یزد
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 -23شركت كنندگان در شغل محلهاي سازمان ملي بهرهوري ايران:

بدینوسیله به اطالع معرفی شدگان سه برابر ظرفی ت سازمان ملی بهره وری می رساند برای تحویل مدارک در ساعات اداری از
تاریخ  1396/07/10لغایت ( 1396/07/16بجز پنجشنبه و جمعه) تهران – خیابان استاد نجات اللهی خیابان سپند شرقی پالک 16
طبقه ششم – معاونت توسعه مدیریت و منابع مراجعه نمایند.
 -24شركت كنندگان در شغل محلهاي سازمان حسابرسي:

به اطالع متقاضیانی كه اسامی آنها به عنوان سه برابرظرفیت جهت معرفی به سازمان حسابرسی اعالم گردیده می رساند جهت كسب
اطالعات بیشتر صرفا با مراجعه به سامانه اینترنتی این سازمان به نشانی www.audit.org.ir :نسبت به تحویل مدارک اقدام فرمایند.
 -25شركت كنندگان در شغل محلهاي موسسه آموزش عالي علمي – كاربردي صنعت آب و برق:

داوطلبان معرفی شده سه برابر ظرفیت الزم است از تاریخ  1396/07/10لغایت  1396/07/12در ساعات اداری با در دست داشتن
مدارک ذیل بر اسا س محل مورد تقاضا به مراكز مربوطه مراجعه نمایند.
جدول نشانی مجتمعها و واحد هاي آموزشی موسسه آموزش عالی علمی كاربردي صنعت آب و برق
ردیف

نام مركز

نشانی و تلفن مركز

1

مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی
آذربایجان

تبریز -جاده سنتو -روبروی خانه سازی
تلفن 041-32875916 :

2

مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی
اصفهان

اصفهان ا باالتر از فلکه دانشگاه صنعتی ا بعد از پلیس راه سابق ا جنب مركز آموزش
شهید باهنر ا كیلومتر  1جاده آزادگان تلفن 031-33801051

3

مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی
خراسان

مشهد ا نرسیده به پلیس راه  -كوی سیدی ا اول جاده خلج جنب هنرستان شهید
چمران ،تلفن 051-33854616 :

4

مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی غرب

كرمانشاه ا خیابان شهید علی امجدیان -جنب نیروگاه گازی
تلفن  083-38236030 :داخلی 1061

5

مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی فارس

شیراز ا بلوار پاسداران ا خیابان شهید آقایی ا كوچه حدیث -مركز آموزشهای
تخصصی مجتمع فارس ا تلفن 071-38420124 :

6

واحد آموزشی گیالن

رشت ا چهارراه پور سینا ا اول چله خانه -روبروی تاكسی تلفنی سامان ا كوچه رزاقی
تلفن 013 -33345568 :

7

واحد آموزشی مازندران

ساری – بلوار طالقانی  -خیابان دانش  -كوچه هفتم  -جنب میدان معلم
تلفن 011-33113176 :

8

موسسه آموزش عالی علمی كاربردی
صنعت آب و برق (دفتر مركزی)

تهران -انتهای اتوبان حکیم غرب -بلوار جوانمردان(تعاون) -پالک21
تلفن 02144171961 :داخلی 259

مدارک الزم:
-1اصل و كپی كارت ملی.
 -2اصل و كپی از تمامی صفحات شناسنامه.
 -3اصل و كپی كارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا معافیت دائم(برادران).
-4اصل و كپی مدرک كلیه مقاطع تحصیلی دانشگاهی به همراه ریز نمرات آخرین مقطع.
 -5چهار قطعه عکس .3*4
 -6مدارک دال بر امتیازت و سهمیه های قانونی(اعم از بومی بودن،نیروهای قراردادی برای احتساب حداكثر سن،ایثارگران و
حافظان قرآن كریم).
 -7سوابق تدریس :گواهی تدریس دوره های دانشگاهی یا تخصصی.
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 -8مقاالت :یک نسخه از مجالت یا كتب چاپ شده و تاییدیه های مربوط.
 -9یک نسخه از كتب تالیفی یا ترجمه شده.
 -10طرح هاي پژوهشی :گواهی همکاری در اجرای طرح های پژوهشی در سطح ملی یا استانی و تصویر خالصه گزارش پژوهشی
(داوطلب محترم الزم است اصل گزارشات پژوهشی را در جلسه مصاحبه ارائه نماید).
 -11افتخارات علمی :گواهی نامه ها و تاییدیدهای مجامع علمی مانند سازمان ملی نخبگان ،جشنواره خوارزمی ،المپیادهای
معتبر علمی و ...
 -12سوابق تجربی :گواهی سابقه كار تخصصی از سازمان های معتبر ،گواهی انجام كارآموزی یا كارورزی مرتبط.
 -13پایان نامه تحصیلی  :تصویر صفحه عنوان ،چکیده و فهرست مطالب پایان نامه (داوطلب محترم الزم است اصل پایان نامه
را در جلسه مصاحبه ارائه نماید).
 -14گواهینامه های دوره های آموزشی تخصصی.
 -15گواهینامه معتبر زبان انگلیسی (.)TOEFL-IELTS-TOLIMO-MCHE
 -16گواهینامه های گذراندن دوره های .ICDL
 -17گواهینامه های گذراندن دوره های نرم افزار تخصصی مرتبط با رشته شغلی.
 -26شركت كنندگان در شغل محلهاي وزارت امور اقتصادي و دارايي:

به اطالع میرساند معرفی شدگان سه برابر ظرفیت در آزمون استخدامی وزارت امور اقتصادی و دارایی میتوانند با در دست داشتن
مدارک مشروحه ذیل در تاریخ  1396/07/19به آدرس تهران ،میدان امام خمینی ،خیابان صور اسرافیل ،ساختمان مركزی وزارت یاد
شده ،اداره كل امور اداری و پشتیبانی ،طبقه دوم ،اتاق  2218از ساعت  9الی  15مراجعه نمایند.
ضمناً معرفی شدگان پس از تایید مدارک توسط اداره كل مذكور میتوانند با مراجعه به سایت  www.mefa.gov.irاز نحوه
برگزاری مصاحبه اطالع حاصل نمایند.
 )1اصل شناسنامه به انضمام تصویر تمام صفحات.
 )2اصل كارت ملی به انضمام تصویر پشت و رو.
 )3اصل مدرک تحصیلی به انضمام تصویر مربوطه.
 ) 4اصل كارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم قانونی به انضمام تصویر (ویژه آقایان)
 )5مدارک دال بر بومی بودن.
 )6نامه اشتغال به كار از دستگاه برای كاركنان قرارداد انجام كار معین به انضمام كلیه احکام مربوطه( .در صورت عالمت زدن در
زمان ثبتنام)
 )7معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران( .در صورت استفاده از سهمیه  25یا  5درصد ایثارگران)
 )8معرفی نامه از سازمان بهزیستی برای معلولین( .در صورت استفاده از سهمیه  %3معلولین).
 )9كارنامه آزمون.
 )10دو قطعه عکس  3*4پشت نویسی شده.
 -27شركت كنندگان در شغل محلهاي سازمان پزشكي قانوني كشور:

به اطالع می رساند ،كلیه داوطلبینی كه موفق به كسب حدنصاب آزمون كتبی گردیده و در لیست چند برابر ظرفیت میباشند،
میبایست ضمن در دست داشتن اصل و تصویر مستندا ت به شرح ذیل ،به اداره كارگزینی اداره كل پزشکی قانونی مركز استان محل
جغرافیایی معرفی شده در آزمون و یا محل سکونت خود از تاریخ  1396/7/10لغایت  1396/7/17مراجعه نمایند.
بدیهی است در صورت مراجعه پس از تاریخ مذكور مدارک اخذ نخواهد گردید.
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مدارک مورد نیاز:
 نسخه پرینت شده از كارنامه آزمون.
 اصل و تصویر كلیه صفحات شناسنامه.
 اصل و تصویر كارت ملی پشت و رو.
 اصل و تصویر دانشنامه تحصیلی (در صورت آماده نبودن مدرک تحصیلی میبایست گواهی از دانشگاه محل تحصیلی با
قید كلمه فارغالتحصیل گردیده است ارائه نمایند).
 اصل و تصویر گواهی وضعیت خدمت مشموالن قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان.
 اصل و تصویر كارت پایان خدمت (ویژه آقایان).
 مستندات مربوط به بومی بودن در صورت استفاده از امتیاز مربوطه.
 مستندات مربوط در صورت استفاده از امتیاز  5%ایثارگران.
 مستندات مربوط در صورت استفاده از امتیاز  3%معلوالن.
 -28شركت كنندگان در شغل محلهاي سازمان سنجش آموزش كشور:

معرفی شدگان رشتههای شغلی سازمان سنجش آموزش كشور جهت اطالع از زمان و چگونگی ارائه مدارک مورد نیاز در تاریخ
 1396/7/12به سایت سازمان به نشانی  www.sanjesh.orgمراجعه نمایند.
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