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 ارک مورد نياز در هنگام ثبت نام:مد -3

 واشند: ذیل مدارک دارای مام ثبا زمان در ك  ممایند مام ثبا آزمون این در توامندمی داوطلبامی صرفاً

 شرایط اطراز ملاغل ذكر شده در آگهی در مندرج مدرک و ما ع تحصولی -1

  ملی كارت -2

 شناسنام  ع سدار -3

 آخایان( )ویژه دائم معافوا یا و عمومی وظوف  مظام خدما رایان كارت -4

 ایثارگری) ویژه داوطلبان ایثارگر( ور دال مدارک -5

 وهویستی( سازمان از معلونوا گواهی عادی )ارائ  معلونوا ور دال مدارک -6

 «(خامومی هایو سهمو  امتوازات» «پ» وند شده در ذكر هلتگام  موارد از ور اساس هر یک مورد وودن )طسب وومی مدارک دال ور -7

خراردادی كار  شاغلون ویژه خراردادی فرم خالص  سواوق یا اط ام همراه و  خدما داملگاه محل از اشتیال گواهی مام  -8

 خراردادی( شاغلون امتواز محاسب  معون)ورای

تااضا وا ذكر گواهی مدت كاركرد مرتبط وا شیل مورد  همراه ممهور و  مهر سازمان تامون اجتماعی و  نوسا سواوق ووم  -9

 شركتی( شاغلون امتواز محاسب  شركتی تخصصی)ورای شاغلون تاریخ شروع و رایان از واطد محل خدما ویژه

 « اجباری»های ورای ملمونون خامون خدما روش ان و روراروش ان رشت « معافوا»و یا « رایان طرح»گواهی  -10

ش ان ك  در طال گذرامدن طرح اجباری در واطدهای ط م شروع و  طرح ورای ملمونون خامون خدما روش ان و رورارو -11

 ( وا تاریخ طداكثر تا رایان مهلا ثبا مامواشند )تاوع  داملگاه مورد تااضا می

ك  درطال گذرامدن طرح اجباری در واطدهای تاوع  همان داملگاه  Kورای ملمونون ضریب « اشتیال و  طرح»گواهی  -12

 «(ضواوط و ماررات رذیرش ملمونون خامون خدما روش ان و روراروش ان» 2وند  3واشند. )وا رعایا شرایط مندرج در تبصره می

ورای ملمونون خامون خدما روش ان و روراروش ان ك  طرح خود را و  استناد وخلنام  شماره « اشتیال و  طرح»گواهی -13

 امد.تمدید مموده 16/7/93مورخ  854/100

« ریاختوا»های ورای ملمونون خامون خدما روش ان و روراروش ان در رشت « امصراف از طرح»وا  موافااگواهی مبنی ور   -14

 گذرامند.ك  طرح خود را در سایر موسسات تاوع  وزارت متبوع)غور از محل جیرافوایی خدما( می

 

 
 

  

 مهم در خصوص مدارک مورد نياز: تذكرات

 استخدام  داملگاه  تخصصی توسط    و آزمون عمومی در داوطلبان ممرات تعوون از رس متااضوان،  مدارک این   و  توج  وا

شتیال و  كار ، وومی وودن، مدارک ایثارگریداوطلبان )و  ویژه  صورتی ك  مدارک  شد، نذا در  خواهد كننده وررسی    گواهی ا

 مرطل  هر در و كرد، مخواهد ایجاد متااضی ورای طای گوم هوچواشد آگهی  این در مندرج شرایط وا میایر (معلونوا عادیو 

سهمیه مربوطه از  مهایی، امتواز،  رذیرش درصووورت طتی و مصوواطب  اسووتخدامی اونو ، متایج اعالم آزمون، از اولویت یا 

ضمنا در صورت مواز، مدارک از مراجع ذیروط استعالم      .مدارد اعتراضی  گوم هوچ طق و داوطلب شد  خواهد سلب  داوطلب

 ت بوق اونو  امجام شده، مالک خ عی وراصانا مدارک مخواهد وود. و خواهد گردید
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