
   

  مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور  امتحانبرابر ظرفیت ششمیه  چند شدگان معرفی مستندات و مدارک بررسی اطالعیه

 (تجارت و معدن صنعت، وزارت)

 

: هیطساًس کشَض اجطایی ّای زستگاُ هشتطک اهتحاى ششویي زض ظطفیت بطابط چٌس شسگاى هؼطفی اطالع بِ بسیٌَسیلِ

: آزضس بِ 08/03/98 لغایت 21/02/98 تاضید اظ شیل هساضک زاشتي زست زض با هستٌسات تطبیق ٍ پطًٍسُ تکویل جْت

 ّفتن، تجاضت،طبقِ ٍ هؼسى صٌؼت، ٍظاضت ، الْی شْیس کالًتطی،ساذتواى شْیس ،ذیاباى الْی ًجات استاز ذیاباى تْطاى

. ًوایٌس هطاجؼِ ٍضفاُ اًساًی هٌابغ کل ازاضُ

 قیس تاضید پایاى اظ پس کِ هساضکی ،لصا باشس ًوی توسیس قابل ٍجِ ّیچ ٍبِ است قطؼی اػالهی ّای تاضید است شکط بِ الظم

 ًیع ترصصی هصاحبِ هکاى ٍ تاضید ضوٌا.هیگطزز تلقی زاٍطلب اًصطاف هٌظَض بِ ٍ ًیست پصیطش قابل گطزز اضائِ شسُ

 .هیگطزز اػالم سایت ّویي ططیق اظ هتؼاقبا

 

 (.پشت ًَیسی شسُ)تْیِ شسُ زض سال جاضی 3*4ضخ قطؼِ ػکس توام 4 -1

 .اصل شٌاسٌاهِ بِ ّوطاُ کپی توام صفحات آى -2

 .اصل کاضت هلی بِ ّوطاُ کپی پشت ٍ ضٍی آى -3

 (.بطازضاى.)آىبِ ّوطاُ کپی اصل کاضت پایاى ذسهت یا هؼافیت زائن  -4

بِ ( اًترابی "هحل-شغل"بطابط کساػالم شسُ زض )بط اساس هسضک تحصیلی هجاظ ،اصل زاًشٌاهِ یا گَاّی ًاهِ هَقت -5

 .آى ّوطاُ کپی

 (استفازُ ًوَزُ اًسهؼلَلیي کساًی کِ اظ سْویِ .)آىکپی اصل هؼطفی ًاهِ ضسوی اظ بْعیستی بطای هؼلَلیي بِ ّوطاُ  -6

استفازُ ًوَزُ  ایثاضگطاى کساًی کِ اظ سْویِ.)آى کپیاصل هؼطفی ًاهِ ضسوی اظ بٌیاز شْیس ٍ اهَض ایثاضگطاى بِ ّوطاُ  -7

 (.اًس

کساًی کِ بِ ػٌَاى کاضهٌس زٍلت شطکت ًوَزُ اًس ،جْت ).بِ ّوطاُ کپی آىاصل سَابق ذسهت غیط ضسوی ٍ توام ٍقت  -8

 (اصالح قاًَى حسکثط سي زاٍطلباى

 .کاضًاهِ آظهَىتصَیط -9

 

 .هطحلِ ضز ذَاٌّس شسزضصَضت ػسم تطبیق هساضک با فطم ثبت ًام، هتقاضیاى زض ّویي : تَجِ *

 .ّیچ گًَِ هسضکی اظ زاٍطلبیي اذص ًرَاّس شس( 08/03/98)پس اظ اتوام هْلت تؼییي شسُ : تَجِ*
 


