
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 اولیه پذیرفته شدگان بندی و مدارک مورد نیاز برنامه زمان

 آزمون استخدامی کادر اداری دادگستری استان فارس

 

 

 

 

 7931خرداد ماه 

 

استخدامی بکارگیری و جذب نیرو، زمانی محقق می گردد که کلیه مراحل و فرآیند  تذکر :

را به صورت کامل و با موفقیت به پایان برسانید، لذا تکمیل مدارک و تشکیل پرونده شما در 

 جذب و بکارگیری شما نمی باشد.به منزله استخدام،  فارس دگستری استاناداره استخدام دا
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 باسمه تعالی

 

 داوطلب گرامی:
  

دادگستری استان فارس و ضرورت بررسی پرونده  6931کادر اداری سال با توجه به اعالم نتایج آزمون جذب 

 جنابعالی ، شایسته است نسبت به تهیه مدارک و تکمیل پرونده ، با رعایت موارد ذیل اقدام فرمایید.

 

باه اداره   طبا  جادول ذیال   کلیه پذیرفته شدگان می بایست با توجه به زمانبندی انجاام شاده   

استخدام دادگستری استان فارس، به نشانی: شیراز، میدان شهدا)شاهرداری  ، دادگساتری کال    

مربوطاه، نسابت باه     شاده  فرم های تکمیلارائه استان فارس، اداره امور اداری و استخدامی مراجعه و ضمن 

 تکمیل پرونده استخدامی اقدام نمایند. 

 
 تاریخ مراجعه رشته شغلی ردیف

 1/3/1331سه شنبه مورخ  تقریرنویس 1

 1/3/1331سه شنبه مورخ  کارشناس آمار موضوعی 2

 2/3/1331چهارشنبه مورخ  مسئول خدمات مالی 3

 2/3/1331چهارشنبه مورخ  کارشناس برنامه ریزی 4

 2/3/1331چهارشنبه مورخ  کارشناس امور فرهنگی 5

 3/3/1331پنج شنبه مورخ  کارشناس شبکه 6

 مددکار اجتماعی 1
 5/3/1331، شنبه مورخ قتا  الفنام خانوادگی از 

 6/3/1331، یکشنبه مورخ  یتا  کنام خانوادگی از 

 ماشین نویس 8
 6/3/1331، یکشنبه مورخ جتا  الفنام خانوادگی از 

 1/3/1331، دوشنبه مورخ  یتا  چنام خانوادگی از 

 متصدی امور دفتری 3

 8/3/1331سه شنبه مورخ ، بو  الفنام خانوادگی 

 3/3/1331، چهارشنبه مورخ ذتا  پنام خانوادگی از 

 11/3/1331، پنج شنبه مورخ زو  رنام خانوادگی 

 12/3/1331، شنبه مورخ  قتا  ژنام خانوادگی از 

 13/3/1331، یکشنبه مورخ یتا  کنام خانوادگی از 

11 
کاردان اقدمات تامینی و 

 تربیتی
 8/3/1331سه شنبه مورخ 

 مسئول ابالغ و اجرا 11

 13/3/1331، شنبه مورخ جتا  الفنام خانوادگی از 

 21/3/1331، یکشنبه مورخ زتا  چنام خانوادگی از 

 21/3/1331، دوشنبه مورخ گتا  ژنام خانوادگی از 

 22/3/1331، سه شنبه مورخ یتا  لنام خانوادگی از 
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 :توضیحاً

و با توجه به زمانبنادی انجاام    96/9/6931لغایت  6/9/6931از تاریخ  صرفاًتکمیل پرونده پذیرفته شدگان  -6

 میگیرد.

 جهت تشکیل پرونده استخدامی، ارائه مدارک ذیل در روز مراجعه الزامی می باشد: -2

  يك عدد + يك عدد گيره )منحصراً صورتی رنگ(پوشه روغني 

  (تکميل گرددقبل از مراجعه اين دفترچه پرينت و  پايانيبايستي از صفحات )ارائه فرم های تکميل شده استخدامي 

 فرم ثبت نام در آزمون يا کارنامه قبولي در آزمون 

  سری(2صفحات شناسنامه و کارت ملي پذيرفته شده و افراد تحت تکفل }همسر و فرزند{ ) کپياصل و 

  ننموده اند، ضمن ارائه تصویر کارت ملای  افرادی که فاقد کارت ملی هوشمند می باشند و کارت قدیمی خود را تعویض

قدیمی، می بایست در اسرع وقت نسبت به تعویض کارت ملی خود اقدام و پس از وصول کارت جدید، تصویر آن را باه  

 اداره استخدام تحویل نمایند.

 سری(3مدرك تحصيلي که در زمان ثبت نام درج نموده ايد ) کپي 

  سری( 3کارت پايان خدمت يا معافيت ) کپياصل و 

  افرادی که فاقد کارت پایان خدمت/معافیت هوشمند می باشند و کارت قدیمی خود را تعویض نکرده اند، می بایست در

اسرع وقت نسبت به تعویض کارت نظام وظیفه خود اقدام نموده و پس از وصول کاارت جدیاد، تصاویر آن را باه اداره     

 ند.استخدام تحویل نمای

 22  4قطعه عکسx3  ( با کت تيره برای آقايان{  تمام رخ -زمينه سفيد-رنگي{- )}با حجاب کامل برای خانم ها{ 

 ابالغ عضويت در شوراهای حل اختالف و ارائه اصل و کپي نامه از معاونت شوراهای حلل اخلتالف اسلتان فلار        کپي

 نموده اند()افرادی که از سهميه کارکنان شورای حل اختالف استفاده 

    ارائه اصل و يك کپي از گواهي ايثارگری صادره از سازمان بنيادشهيد و امور ايثاگران )افرادی که از سلهميه ايثلارگران

 استفاده نموده اند(

  سری(2) )افرادی که از سهميه ايثارگران استفاده نموده اند(تصوير کارت ايثارگری 

 از سازمان بهزيستي )افرادی که از سهميه معلولين استفاده نموده اند( ارائه اصل و يك کپي از گواهي معلوليت صادره 

  افرادی که از سهميه حافظان قرآن استفاده نموده اند(( 5ارائه گواهي حافظان قرآن کريم )درجه يك تا( 

  ا نمي باشد()افرادی که شناسنامه آنان صادره از حوزه انتخابي محل مورد تقاضارائه مدارك استفاده از سهميه بومي 

 .های ذیل باشند شود که دارای یکی از شرایط مندرج در بند داوطلبان بومی به افرادی اطالق می

 شهرستان یا استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.  

 (راهنمایی ، دبیرستان و یا دانشگاه را به صورت متوالی یا متناوب سال از سنوات تحصیلی )ابتدایی،   4داوطلب حداقل چهار

 .در شهرستان و یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام طی نموده باشد

   همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح )اعم از شاغل و یا بازنشسته  که شهرستان یا اساتان

 .شستگی آنان با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشدمحل خدمت فعلی یا بازن

    داوطلب یا پدر ،مادر و یا همسر وی حداقل چهار سال سابقه پرداخت ح  بیمه در شهرستان و یا استان محل ماورد تقاضاا

 .از موارد مذکور قابل احتساب استبرای استخدام را داشته باشد. )پرداخت ح  بیمه به مدت تعیین شده صرفاً توسط یکی 

جهت تکمیل پرونده مراجعه نمایناد. لاذا اداره    صرفاً در تاریخ تعیین شدهکلیه پذیرفته شدگان می بایست  : 1 تذکر        

 استخدام از پذیرش در خارج از موعد تعیین شده معذور می باشد.
 

 روییک   کليه تصاوير مدارك استخدامي مي بايست با فرمت تعيلين شلده اداره اسلتخدام مطابقلت داشلته و بلر       :  2تذکر       

به اداره استخدام ارائه گردد. از پلذير  تصلاوير ملدارکي     مشخص شدهفرمت باشد. لذا کليه تصاوير مي بايست با  A4برگ 

 نباشد، خودداری خواهد شد.  مذکورکه مطابق فرمت 
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 :مدارکهمه تصاویر فرمت ارائه 

 ی  رو A4  برگ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 شناسنامه های جدیدفرمت ارائه کپی 
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 قدیمیشناسنامه های فرمت ارائه کپی 

 

 

 

 

 

 

 

 ، کارت معافیت کارت پایان خدمت ، کارت ملیفرمت ارائه کپی 

 

 

                                         

       

                                         

   

     

 

        

 

     

   

 
   



 

 

 

  

  

 
 شماره پرونده:                                                                 شماره پرسنلی:                   

 نام پدر:-9 نام خانوادگی:-2 نام:-6

 مشخصات سجلی قبلی: -4

 تاریخ و شماره رای دادگاه تغییر مشخصات سجلی:-5

 شماره شناسنامه:-1
 

 تاریخ تولد: -1

     /        /69 

 محل تولد:-8

 صدور شناسنامه:تاریخ -3

          /     /69   

 نام مادر:-66 محل صدور شناسنامه:-61

 وضعیت سرپرستی: سرپرست خانواده می باشد        نمی باشد -69 جنسیت : مرد                          زن -62

 69تاریخ ازدواج:    /      /    -61 معیل   وضعیت تاهل: متاهل          مجرد        -65 تابعیت:-64

 دین و مذهب: شیعه/اهل تسنن/زردشتی/کلیمی/مسیحی-68 کدملی:-61

 شماره و تاریخ هسته گزینش )قراردادی :-63

 

 کد بیمه تأمین اجتماعی:-21

 معاف        وضعیت نظام وظیفه: انجام داده           نداده -22 شعبه های پرداخت کسور:-26

 تاریخ شروع و خاتمه نظام وظیفه:-29

 از تاریخ:                      لغایت: 

 مدت کسرخدمت نظام وظیفه:     سال     ماه        روز -24

 سایرنوع معافیت: تحصیلی/پزشکی/مازاد/کفالت متعهدین خدمت/ پایان دوره تعهد/ معافیت عنایات رهبری/ معافیت خرید خدمت/  -25

 نوع سوءپیشینه:  -21

 ندارد                    موثر دارد                 موثر ندارد 

 شماره نامه و تاریخ عدم سوءپیشینه: -21

 

 وضعیت منزل مسکونی: نامعلوم/ شخصی/استیجاری/سازمانی -23 وضعیت جسمانی: سالم/ازکارافتاده جزئی/ازکارافتاده کلی -28

 آدرس دقی  محل سکونت:  -91

 کدپستی:                 تلفن ثابت:                                 تلفن همراه:                                                          

 محل دقی  خدمت فعلی: -96

 وظیفه کاری محوله: -92

 آزاده: .......ماه .......روز                    رزمندگی: ........ماه ........روز            سواب  ایثارگری: جانباز ............ درصد -99

 تأیید کننده:            امضاء و تاریخ                                                                                                                      

 محسن برزوئی                 

 مدیر امور اداری و استخدامی دادگستری استان فارس             

    

   

   

   



 

 

 

 دادگستری کل استان افرس

 اطالعات افراد تحت تکفل متقاضی)همسر و فرزند(:

 

وضعیت 

 تاهل

تاریخ 

 ازدواج
 شماره بیمه وضعیت تکفل

میزان 

 تحصیالت
 وضعیت سالمتی وضعیت کار

سریال شماره 

 شناسنامه

  مجرد/متاهل
تحت تکفل/مستقل ولی تحت 

 پوشش بعضی از بیمه ها/مستقل
  فتادهاسالم/معلول/ازکار شاغل/بیکار/محصل/خانه دار  

  مجرد/متاهل
تحت تکفل/مستقل ولی تحت 

 پوشش بعضی از بیمه ها/مستقل
  فتادهاسالم/معلول/ازکار شاغل/بیکار/محصل/خانه دار  

  مجرد/متاهل
تحت تکفل/مستقل ولی تحت 

 پوشش بعضی از بیمه ها/مستقل
  فتادهاسالم/معلول/ازکار شاغل/بیکار/محصل/خانه دار  

  مجرد/متاهل
تحت تکفل/مستقل ولی تحت 

 پوشش بعضی از بیمه ها/مستقل
  فتادهاسالم/معلول/ازکار شاغل/بیکار/محصل/خانه دار  

  مجرد/متاهل
تحت تکفل/مستقل ولی تحت 

 بعضی از بیمه ه/مستقلپوشش 
  فتادهاسالم/معلول/ازکار شاغل/بیکار/محصل/خانه دار  

  مجرد/متاهل
تحت تکفل/مستقل ولی تحت 

 پوشش بعضی از بیمه ها/مستقل
  فتادهاسالم/معلول/ازکار شاغل/بیکار/محصل/خانه دار  

 

 اطالعات سوابق تحصیلی کارمند:

آخرین مدرک 

 تحصیلی

عنوان رشته 

 تحصیلی

 محل

 تحصیل

تاریخ شروع به 

 تحصیل

تاریخ خاتمه 

 تحصیل

عنوان 

 موسسه
 نوع موسسه

محل جغرافیائی 

 اخذ مدرک

        

          

ف
ردی

 

 نام خانوادگی نام
نام 

 پدر

شماره 

 شناسنامه
 شماره ملی

 تاریخ تولد
 روز/ماه/سال

 نسبت
 همسر/فرزند

تاریخ شروع 

 تحت تکفل
 محل تولد

6      /    /    

2      /    /    

9      /    /    

4      /    /    

5      /    /    

1      /    /    



 

 

 

 «پاسخ هب سئواالت را با خط خواان بنويسيد.»

 نام و نام خانوادگي -2

 تابعيت و مذهب –مليت  -2

 (شماره مليشماره شناسنامه )-تاريخ تولد -3

در صللورت  ،يللا معافيللت تصللوير کللارت پايللان خللدمت  -4

 مشمول خدمت سربازی پيوست شود.

 اهل کدام بخش يا شهرستان است. -5

 اوالد تعدادتأهل و وضعيت  -6

 محل سکونت فعلي -7

 

 
تحصيالت شما تا چه ميزان است به چه زبانهلائي تکللم و    -8

د مکاتبه مي کنيد. رونوشت گواهي شده مدارك مربوطه اگر داريل 

 پيوست شود.

در چه فني تخصص داريد. آيا ماشلين تحريلر ملي دانيلد.      -9

فارسي يا زبان خارجه در هر دقيقه چند حرف و با چه نلو  ماشلين   

 تحرير مي کنيد.

پيشينه خدمت دوللت داريلد. در کلدام وزارتخانله يلا       آيا -21

 خدمت کرده ايد. ای اداره . با چه حقوق و پايه

 واهيد.در مرکز يا شهرستانها کار مي خ -22

نام و نلام خلانوادگي     نفر کارمند( 2معرف شما کيست؟ ) -22

 و محل خدمت ذکر شود.

 

 
 محل امضا داوطلب با قيد تاريخ -23
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