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 تذكرات و شرايط اختصاصي استخدام در هر يك از دستگاه هايي اجرايي:

 سازمان شيالت ايران:

عالوه بر تائید سالمت پزشک معتمد سازمان شیالت ایران افراد  بایستي از  1و صیادیبرای متقاضیان عنوان شغلي  کارشناس امور صید 

 توانایي فعالیت در دریا و بر روی شناور را داشته باشند. این عنوان شغلي ویژه یگان حفاظت آبزیان مي باشد. نظر فیزیکي

 وزارت راه و شهرسازي:

 به داوطلیان بومي استان مورد تقاضا، اختصاص مي یابد.شاره در استانهای زیر های استخدامي هر یک از شهرستان های مورد اسهمیه

 استان سیستان و بلوچستان)شهرهای ایرانشهر، اسپکه و نیک شهر و زاهدان( -1

 استان ایالم)شهرهای ایالم، چرداول و سیروان( -2

 استان فارس)شهر الر( -3

 جنوب استان کرمان)شهرهای جیرفت، منوجان و کهنوج( -4

 هرمزگان )شهر بندر عباس(استان  -5

 استان بوشهر )شهرهای بوشهر، دشستان و کنگان(  -6

و داوطلبان  4/1 در هر یک از استان های فوق الذکر در صورت کسب حد نصاب، داوطلبان بومي شهرستان های مورد اشاره با ضریب تبصره:

 محاسبه خواهد شد.  استخدامي، مصاحبه و  تخصصي(آزمونهای کتبي)عمومي و  از هر یک در 2/1سایر شهرستانهای استان با ضریب 

 وزارت امور اقتصادي و دارايي:

ریزی )مبارزه با کارشناس برنامه»مشاغل  در باشند، مي تروریسم مالي تامین و پولشویي با مبارزه زمینه در مرتبط سابقه دارای که افرادی

 .دارند قرار اولویت در برابر شرایط در« حسابرس»و  «کارشناس حقوقي»، «پولشویي(

للي الم بین های آزمون مدارک معتبر دارندگان و بوده الزامي مشاغل کلیه در کنندگان شرکت برای انگلیسي زبان به کامل تسلط

[TOEFL] و ( 80) نمره با[IELTS] دارند. قرار اولویت در برابر شرایط در( 6) نمره با 

 سازمان دامپزشکي كشور:

 خواهد اخذ سال ده مدت محل خدمت به جابجایي درخواست عدم بر مبني محضری صورت به خدمتي تعهد آزمون، پذیرفته شدگان از -

 شد. لیکن شرط مذکور، در طي مدت یاد شده، الزامي برای استمرار قرارداد پیماني برای دستگاه اجرایي مربوطه ایجاد نمي نماید. 

برای دارندگان مدرک دکتری تخصصي دامپزشکي داشتن  مدرک  « داميکارشناس پیشگیری و مبارزه بابیماریهای »در شغل  -

 دکتری حرفه ای)عمومي( دامپزشکي الزامي است.

 یداشتن مدرک دکتر يدامپزشک يتخصص یدارندگان مدرک دکتر یبرا «کارشناس بهداشت دام و فرآورده های دامي » در شغل  -

ا ب یيبهداشت و مواد غذا يارشد داشتن مدرک کارشناس يدارندگان مدرک کارشناس یبراو  يالزام يدامپزشک يعموم ای یحرفه ا

 است. يگوشت الزام يبهداشت و بازرس ای يمنشاء دام


