 در شغل « کارشناس آزمایشگاه غذا  ،دارو و بهداشتي » برای دارندگان مدرک کارشناسي ارشد داشتن مدرک کارشناسي در رشتهعلوم آزمایشگاهي دامپزشکي ی ا بهداشت مواد غذایي با منشاء دامي و برای دارندگان مدرک دکترای تخصصي در رشته های
دامپزشکي داشتن مدرک دکترای حرفه ای یا عمومي دامپزشکي الزامي است.
 در شغل « کارشناس امور آموزشي » داوطلبین مي بایست ملبس به لباس روحانیت باشند.توجه  :با توجه به اینکه سهمیه استخدامي اعالم شده در این آگهي،از باقیمانده مجوزهای قبلي مي باشد لذا یادآوری مي گردد ،تعداد
سهمیه معلولین سازمان دامپزشکي کشور در این آزمون  8نفر مي باشد .همچنین سهمیه استخدامي  25درصد ایثارگران قبالً در اختیار
بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار گرفته است.
سازمان اوقاف و امور خيريه:
 حداقل معدل الزم جهت شرکت در آزمون برای مدرک تحصیلي لیسانس  ،14فوق لیسانس  15و دکتری  16ميباشد. از پذیرفته شدگان آزمون ،تعهد خدمتي به صورت محضری مبني بر عدم درخواست جابجایي محل خدمت به مدت ده سال اخذ خواهدشد .لیکن شرط مذکور ،در طي مدت یاد شده ،الزامي برای استمرار قرارداد پیماني برای دستگاه اجرایي مربوطه ایجاد نمي نماید.
سازمان بيمه سالمت و سازمان ملي زمين و مسکن
-

با توجه به اینکه سهمیه استخدامي سازمان های مذکور ،از باقیمانده مجوزهای قبلي مي باشد لذا یادآوری مي گردد ،سهمیه 25
درصد ایثارگران قبالً تکمیل گردیده است.

وزارت آموزش و پرورش:
الف) تعاریف  :مفاهیم برخی از اصطالحات بكار رفته در این دفترچه استخدام به شرح ذیل می باشد:
دوره یكساله مهارت آموزی :این دوره شامل مجموعهای از دروس تربیتي ،تخصصي و کارورزی (نظری ،مهارتي) است که برای دانش آموختگان
رشتههای مختلف دانشگاهي و حوزوی پذیرفته شده در آزمونهای استخدامي آموزش و پرورش برابر آیین نامه خاص خود اجرا ميشود.
محل خدمت :یک منطقه آموز شي ا ست که ح سب نیاز آموزش و پرورش جهت ا ستخدام و ا شتغال پذیرفته شدگان نهایي ،در این آگهي
مشخص شده است.
تذكر :منطقه  /شهرستان محل خدمت در پیمان نامه براساس مفاد این دفترچه خواهد بود .
ب) امتیازات و سهمیههاي قانوني
سهمیه های استخدامي استانهای ایالم ،آذربایجان غربي ،بوشهر ،سیستان و بلوچستان ،چهار محال بختیاری ،خراسان جنوبي ،خوزستان،
کردستان ،کهکیلویه و بویراحمد ،هرمزگان و کرمان به نیروهای بومي هر یک از استان های مورد نظر اختصاص دارد.
تبصره :در این استان ها در صورت کسب حد نصاب داوطلبان ،افراد بومي شهرستان با ضریب  1/4و داوطلبان سایر شهرهای استان با
ضریب  1/2در هر یک از آزمونهای کتبي(عمومي و تخصصي) و مصاحبه استخدامي ،محاسبه خواهد شد.

12

