
کشور ؛ برنامه زمانبندی مصاحبه  مندرج در سایت سازمان دامپزشکی 1396/08/15مورخ  3پیرو اطالعیه شماره 

 : شرح ذیل اعالم می شود به 1396تخصصی آزمون استخدامی شهریور ماه 

 

 . مصاحبه داوطلبین دعوت شده برای شغل ))کارشناس آموزشی(( در تهران مطابق با برنامه فوق انجام خواهد شد

سازمان دامپزشکی کشور می رساند که  1396 استخدامی شهریور ماه سال اطالع کلیه داوطلبان حایز شرایط مصاحبه آزمون به

 . ذیل در مصاحبه اقدام به عمل آورند نسبت به همراه داشتن مدارک مربوطه

 ( اصل کارت ملی جهت احراز هویت ) الزامی -1

 (اصل و کپی مدرک تحصیلی )در مدرک تحصیلی حتما معدل کل ذکر گردیده باشد( )الزامی -2

 Computerبه باال ،  Paper Based 547  به باال ، TOEFL  (IBT 78 اصل و کپی گواهی دوره زبان خارجی صرفا   -3

Based  210 به باال( و IELTS 6 به باال 

 و علمی پژوهشی ISI   ،ISC مقاالت -4

 . به بعد باشد قابل قبول می باشد 1385مقاالت که سال چاپ آن از سال  -

 . در حوزه علوم کاربردی شغل مورد تقاضا باشد مقاالت می بایست -

 . نام فرد در بین سه نفر اول ذکر گردیده باشد -

به بعد و درحوزه علوم  1385سال  اصل و کپی روی جلد و صفحه اول کتاب تالیفی و ترجمه ای )سال چاپ کتاب از -5

 (کاربردی شغل مورد تقاضاباشد

 آدرس زمان داوطلبان استانهای تاریخ مصاحبه مکان مصاحبه ردیف

چهار شنبه  زاهدان 1
1/9/1396 

 خراسان جنوبی
 صبح 8
  

خیابان امام  –زاهدان 
 –خمینی غربی 

 –تقاطع خرمشهر 
اداره کل دامپزشکی 

سیستان و 
 بلوچستان

  

 سیستان و بلوچستان
  

13:30 

 5/9/1396یک شنبه  کرمان 2

 یزد
 هرمزگان

  

 صبح 8
  

  4کرمان کیلومتر 
بلوار جمهوری 

اداره کل  –اسالمی 

دامپزشکی استان 
 کرمان

  

 جنوب کرمان
 کرمان

13:30 
  

چهار شنبه  سنندج 3
8/9/1396 

 زنجان
 ایالم

 کرمانشاه

 صبح 8
  

کیلومتر اول  –سنندج 
پلیس راه سنندج 

اداره کل  –همدان 
دامپزشکی استان 

 کردستان
  

 کردستان
  

13:30   

 تهران 4
  

یک شنبه 
12/9/1396 

  

 وشهر ب -خوزستان 
 آذربایجان شرقی
و کارشناسان 

 –هرمزگان   آموزشی
 نجان  ز –کهگیلویه 

 صبح 8
  

خیابان  –تهران 
خیابان  –انقالب 

 –وچه آذین ک –قدس 
 22پالک 
  

 هران ت –لبرز ا –لرستان 
  

13:30 

 13/9/96دوشنبه 

 -چهار محال بختیاری
 گیالن

 و کارشناسان آموزشی  
سیستان و بلوچستان 

 -بی خراسان جنو –
 تهران

 صبح 8

 -م ق –گلستان 
 ستادتهران

13:30 


