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 : درصد شامل 5سهمیه ( ایثارگران 2-ج

 ها جبهه در داوطلبانه حضور ماه شش حداقل سابقه با رزمندگان

 ها جبهه در داوطلبانه حضور ماه شش حداقل سابقه با همسر و فرزندان رزمندگان

 درصد( 25) درصد پنج و بیست زیر جانبازان فرزندان

 اسارت یکسال از کمتر آزادگان فرزندان

 مدت حضور داوطلبانه در جبهه:تذكر( مراجع تایید 

 معاونت نیروی انساني هر یک از رده های نیروهای مسلح در مورد رزمندگان خود -1

 معاونت نیروی انساني سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقالب اسالمي در مورد بسیجیان و نیروهای مردمي -2

 جهادگرانمعاونت توسعه و منابع انساني وزارت جهاد کشاورزی در مورد  -3

 : شرايط عمومي داوطلبانبخش دوم

 ایران تابعیت داشتن -1

 اساسي جمهوری اسالمي ایران قانون شناخته شده در ادیان از یکي یا اسالم مبین اعتقاد به دین -2

 التزام به قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران -3

 قانوني برای مردان معافیت یا ضرورت دوره خدمت انجام -4

 .مي شوند استخدام که کاری انجام برای توانایي و رواني و جسماني سالمت داشتن -5

 مخدر مواد و دخانیات به اعتیاد عدم -6

 موثر جزایي محکومیت سابقه نداشتن -7

 عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاه های اجرایي توسط آراء مراجع قضایي و ذی صالح -8

 لبان استخدام نباید جزو نیروهای بازخرید خدمت دستگاه های اجرایي باشند.به استناد قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، داوط -9

قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و پست سازماني، کارکناني  94به استناد ماده  -10

مي یا پیماني دارا مي باشند، پس از پذیرفته که تصدی یکي از پست های سازماني در هر یک از دستگاه های اجرایي را به صورت رس

مستخدمین رسمي یا پیماني  جزونباید شدن در امتحان مشترک فراگیر، در زمان معرفي به گزینش برای سیر مراحل استخدام، 

 .های اجرایي باشند دستگاهسایر 

ی مدارک تحصیلي لیسانس، حداکثر چهل ( سال برا35( برای مدارک فوق دیپلم، حداکثر سي و پنج )30داشتن حداکثر سي سال)  -11

 ( سال برای مدارک دکتری.45( سال برای مدرک تحصیلي فوق لیسانس و حداکثر چهل و پنج )40)

مدارک و مستندات الزم از  ارائه شرط به ذیل بر اساس قانون اصالح حداکثر سن داوطلبان مصوب مجلس شورای اسالمي موارد تبصره:

 :شد خواهد اضافه مقرر سن حداکثر به مراجع ذی ربط،

حداقل  که آزادگان همسر و فرزندان و باال به درصد 25 جانبازان همسران و فرزندان شهدا، همسران و فرزندان آزادگان، جانبازان، -

سن  حداکثر شرط از جبهه اختیاری در داوطلبانه حضور ماه شش حداقل سابقه با رزمندگان و دارند اسارت سابقه باالتر و سال یک

 . مي باشند معاف مقرر 
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 . سال 5 میزان تا برادر( و خواهر مادر، پدر، شهدا )شامل معظم خانواده افراد -

 .جبهه در حضور داوطلبانه مدت میزان به جبهه، در داوطلبانه حضور سابقه ماه شش از کمتر رزمندگان -

 میزان مدت خدمت ضرورت  -

 آنها، پوشش تحت شرکتهای و بانکها دولتي، شرکتهای و موسسات و وزارتخانه ها در وقت تمام و رسمي غیر صورت به که داوطلباني -

 و است، موسسات نام ذکر مستلزم آنها بر قانون شمول که دولتي شرکتهای و موسسات و بیمه های دولتي، شهرداریها شرکتهای

و شرکت های تحت  اسالمي انقالب نهادهای مي کنند، استفاده دولت کمک و بودجه از نحوی به که شده مصادره و ملي شرکتهای

 .آنها رسمي غیر خدمت مدت میزان به خدمت اشتغال داشته اند به 22/11/1357پوشش آنها از تاریخ 

( مي15/04/1397امتحان مشترک فراگیر ) زمان برگزاری تحصیل و کارت پایان خدمت، از فراغت گواهي تاریخ محاسبه برای عمل مالک :1تذكر

 نام ثبت روز اولین افراد، سن محاسبه برای عمل مالک فراغت از تحصیل، تاریخ مندرج در گواهینامه موقت یا دانشنامه مي باشد و مالکباشد.  

 . باشد( مي23/02/1397)

نین و مقررات ( قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه های اجرایي اجازه داده شده است تا در صورتي که در قوا43بر اساس ماده ) :2تذكر

قبلي مورد عمل خود، شرایطي عالوه بر شرایط فوق الذکر را داشته باشند به عنوان شرایط اختصاصي خود اعالم نمایند. تذکرات و شرایط 

 اختصاصي هر یک از دستگاه های اجرایي در بخش مربوط به آن دستگاه ذکر شده است.

 بخش سوم: مواد آزمون

 شود:می تعیین زیر شرح به عمومی آزمون مواد الف(

 ( ICDLهفتگانه اطالعات )مهارت های فنّاوری -1

 مقدماتي آمار و ریاضي -2

 فارسي ادبیات و زبان -3

 اسالمي معارف -4

 عمومي انگلیسي زبان -5

 اساسي حقوق و اجتماعي دانش عمومي، اطالعات -6

 عمومي توانمندیهای و هوش -7

صورت  این در و بوده معاف اسالمي معارف سوالهای به پاسخگویي از ایران اسالمي جمهوری اساسي قانون در مصرح دیني تبصره: اقلیتهای

  شد. خواهد محاسبه عمومي آزمون سؤالهای سایر شده تراز مجموع بر اساس داوطلبان، این مکتسبه نمره

 تخصصی: آزمون مواد ب(

 .است شده مشخص 1شماره  جدول در مشاغل از یک هر برای تخصصي آزمون مواد

غلط،  سوال هر ازای ضمنا به  .شد خواهد ( طراحي1) یک ضریب با چهارگزینه ای صورت به اختصاصي و عمومي آزمون دروس تذکر: کلیه

 .شد خواهد گرفته نظر منفي در نمره سوم یک

  


