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 باسمه تعالی

 گری میانجی مؤسسه  تأسیس داوطلبانل اوّ ۀنتایج مرحلاعالم  ۀاطالعی

 تأسیسل واجدین اوّ ۀنتایج مرحل رساندمی گریمیانجی ۀسسؤم تأسیسنام کنندگان اطالع کلیه ثبتبه بدین وسیله

 )مدرک تحصیلی، سوابق تجربی مرتبط و ایثارگری( داوطلبان اساس اطالعات اعالمی بر گریمیانجی ۀمؤسس

مراجعه  ذکورمنتایج به آدرس  ۀ. متقاضیان جهت مشاهدیت می باشندؤر قابل www.mianjigari.org درسایت

 انجام خواهد شد. 98دوم اعالم نتایج در شهریور ماه سال  ۀالزم به ذکر است مرحل نمایند.

 فرایند دعوت به آزمون شفاهی - 1بند 

، تصویر آن را شماره یک  بایست پس از تکمیل فرمداوطلبانی که اسامی آنها در سایت فوق درج گردیده است، می

از متقاضیان جهت شرکت  ،پس از بررسی اطالعات ارسالی .دیننما ایمیل takmil@mianjigari.org به آدرس

نسبت تاریخ آزمون شفاهی  وپس از تعیین نوبت می بایست  داوطلباندر آزمون شفاهی دعوت به عمل خواهد آمد.

 از طریق لینک زیرهای آزمون شفاهی و گزینش بابت تأمین هزینهریال یون( )دو میل 2.000.000مبلغ  واریز به
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 اقدام نمایند.
 

لذا الزم است داوطلبان در پرداخت هزینه دقت الزم  وجه پرداختی ، به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد الزم به ذکر است: 1تذکر

 و پس از تعیین نوبت مصاحبه نسبت به واریز مبلغ مذکور اقدام نمایند.  را به عمل آورند

بالفاصله متقاضی جذب چنانچه فقدان شرایط داوطلب در هر یک از مراحل جذب معلوم شود، روند پیگیری پرونده : 2تذکر

 متوقف خواهد شد.

 نحوه اعتراض به نتایج اعالم شده -2ند ب

پس از مطالعه شدگان مرحله اول نمی باشید و به نتیجه اعالمی اعتراض دارید، چنانچه جزو لیست اسامی پذیرفته

ایمیل  eteraz@mianjigari.org به طور دقیق تکمیل و به آدرس را شماره دوفرم این اطالعیه  6ق بند دقی

اعتراض، در اسرع  وجود شرایط الزم و قبولدر صورت امتیازات و  سوابق  پس از بررسیبدیهی است ید. ئنما

خودداری خارج از این روال اکیداً از مراجعه حضوری و هر گونه تماس  لذا وقت با شما تماس گرفته خواهد شد

 .فرمائید
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 :آزمون شفاهیو مکان زمان  -3بند 

هر داوطلب به آزمون شفاهی زمان دقیق مکان و . شد آغاز خواهد 1398از خرداد ماه  شدگانآزمون شفاهی معرفی

 موجب تماس تلفنی ابالغ خواهد شد.

گردد و امکان تغییر آن وجود ندارد. عدم پاسخگویی به تلفن یکبار تعیین و ابالغ می آزمون شفاهیتذکر: زمان 

 نوبت به منزله انصراف از شرکت در مصاحبه علمی است. 2اه در رهم
 

 منابع آزمون شفاهی -4 دبن

زمینه رشته تحصیلی آنها و در حد مطالب مقطع کارشناسی برگزار  برای هر یک از متقاضیان درآزمون شفاهی 

 شود.می

 برای تشکیل پرونده در روز مصاحبه علمی:مدارک الزم  -5بند 

 الفموضوع بند شماره یک فرم تکمیل شده   -1

 تمام رخ که در سال جاری گرفته شده است. 3*4دو قطعه عکس  -2

 اصل و تصویر کارت ملی -3

 و باالتر( 2)کارشناسی یا سطح مدارک تحصیلی  -4

ند. همچنین الزم وش، واقع نمیستند و مورد قبولی: فرم ارزیابی و مدرک استخدامی جایگزین مدرک تحصیلی نتوجه

حوزوی دارا بودن مدرک علمی معتبر الزامی است و صرف ارائه  4و  3آموختگان سطوح به ذکر است، برای دانش

 پایان نامه( کافی نیست.گواهی اتمام پایه )بدون ارائه 

 گواهی اشتغال به تحصیل برای داوطلبان در حال تحصیل  -5

 دادگستری یا مرکز امور مشاوران و وکال قوه قضائیه برای وکال  یگواهی الزم از کانون وکال -6

 گواهی تدریس با قید مدت فعالیت آموزشی -7

 آنگواهی مشاوره با قید مدت  -8

 گواهی سوابق استخدامی -9

 ا امام جماعت به عنوان امام جمعه یاهی فعالیت گو -10

 گواهی فعالیت در شوراهای حل اختالف  -11
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 گواهی فعالیت در دفاتر اسناد رسمی  -12

 ارائه گواهی ایثارگری -13

 و تحویل شوند.تهیه   A4بایست در قطع : همه مدارک می1تذکر

ممانعت به عمل خواهد آمد و داوطلب در روز مصاحبه علمی از تشکیل پرونده مورد اشاره : در صورت نقص مدارک  2تذکر

 حق شرکت در مصاحبه علمی را نخواهد داشت.

مسئولیت صحت و سقم اولیه می باشد لذا ثبت نام هنگام مالک احراز شرایط عمومی و اختصاصی، موارد ادعایی : 4تذکر 

به عهده داوطلب است. بنابراین کسانی که شرایط الزم را ندارند، باید از ادامه  گری میانجیاطالعات ثبت شده در سایت 

 ورت در مراحل بعدی حذف خواهند شد و مبلغ دریافتی مسترد نخواهد شد.در غیر این صنمایند مراحل جذب انصراف 

 نحوه اعمال امتیازات -6بند 

 سابقه خدمت -1

  امتیاز 45امتیاز تا سقف  1.5کار قضایی: به ازای هر سال  هب اشتغال 

  امتیاز 30امتیاز تا سقف  1( و سردفتری: به ازای هر سال 187وکالت، مشاور حقوقی)ماده 

  امتیاز 20امتیاز تا سقف  1تدریس در مراکز آموزشی: به ازای هر دو سال 

 امتیاز 30امتیاز تا سقف  1ی هر سال مشاور تربیتی و روانشناسی: به ازا 

  امتیاز 20امتیاز تا سقف  1استخدام دولتی در مشاغل مرتبط: به ازای هر دو سال 

  امتیاز 20امتیاز تا سقف  1عضویت در شوراهای حل اختالف: به ازای هر دو سال 

 امتیاز  20امتیاز تا سقف  1به ازای هر دو سال  :ائمه جماعات 

 باشد.امتیاز می 60امتیاز قابل استفاده در این بخش توجه: حداکثر 

 (گری میانجیآئین نامه  11) در یکی از رشته های موضوع بند ت ماده آخرین مقطع تحصیلی -2

  :امتیاز 40دکتری و معادل آن 

  :امتیاز 30دانشجوی دکتری 

  :امتیاز 20کارشناسی ارشد و معادل آن 

  :امتیاز 15دانشجوی کارشناسی ارشد 

  :امتیاز 10کارشناسی و معادل آن 

 ایثارگری -3

  امتیاز 2درصد  5جانبازان: به ازای هر 

  امتیاز  2آزادگان: به ازای هر ماه اسارت 

  امتیاز 1رزمندگان: به ازای هر ماه سابقه حضور در جبهه پیش از تصویب قطعنامه 

 امتیاز 20)پدر، مادر، همسر و فرزند(:  خانواده شهید 

  امتیاز 10)خواهر یا برادر( : خانواده شهید 
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  امتیاز 5درصد و باالتر(:  25خانواده ایثارگر )همسر و فرزندان آزادگان و جانبازان 

 باشد.امتیاز می 30توجه: حداکثر امتیاز قابل استفاده در این بخش 

به گری میانجیسسات ؤم تأسیسپذیرش متقاضیان  ۀدرصد از سهمی 20الزم به ذکر است حداقل 

 گران اختصاص خواهد یافت.ایثار

 


