
 های اجرایی مشترک فراگیر دستگاه قابل توجه افراد معرفی شده مرحله اول ششمین امتحان»

 «جهت بررسی مدارک

 

 رساند: به اطالع آن دسته از افراد معرفی شده در سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی جهت بررسی مدارک، می

 24/02/98شنبه مورخ  تا حداکثر روز سه 21/02/98شنبه مورخ داوطلبان مذکور موظفند جهت ارائه و بررسی مدارک خود از روز 

به آدرس  آب و فاضالب کشور با به همراه داشتن مدارک ذیل به نشانی شرکت متقاضی استخدام که در سایت شرکت مهندسی

www.nww.ir سید دریافت نمایند.درج گردیده است، مراجعه نموده و پس از تحویل مدارک، ر 

 که در سال جاری گرفته شده باشد. 3×4قطعه عکس  6 -1

 نامه یا گواهی موقت تحصیلی ممهور به مهر دانشگاه و تصویر آن. اصل دانش -2

 اصل شناسنامه و تصویر آن از تمام صفحات. -3

 اصل کارت ملی و تصویر پشت و روی آن. -4

 آن برای آقایان. اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم قانونی و تصویر -5

 اصل مدارک و معرفی نامه از سازمان بهزیستی کشور برای معلولین. -6

 %.25اصل کارت شناسایی ایثارگری یا معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران برای ایثارگران  -7

 %.5اصل مدرک و معرفی نامه از مراجغ ذیصالح برای مشمولین سهمیه  -8

ماه حضور داوطلبانه در جبهه و  6داوطلبانه در جبهه برای رزمندگان با سابقه حداقل  مراجع ذیصالح تایید مدت حضور

 ها عبارتند از: همسر و فرزند آن

 های نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود. معاونت نیروی انسانی هریک از رده 

  درمورد بسیجیان و نیروهای معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقالب اسالمی

 مردمی اعم از مستخدمین دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزد و افراد فاقد شغل.

 .معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران 

که به دسته از داوطلبانی جهت اصالح حداکثر سن مقرر برای آن ربط   ارائه مدارک و مستندات الزم از مراجع ذی -9

های تحت پوشش  و شرکت ها بانکهای دولتی،  ها و موسسات و شرکت خانه وزارت رد صورت غیر رسمی و تمام وقت

ها مستلزم  های دولتی که شمول قانون برای آن ها و موسسات و شرکت های دولتی، شهرداری های بیمه ها، شرکت آن

کنند،  ه نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده میهای ملی و مصادره شده که ب ذکر نام است، موسسات و شرکت

 اند. به خدمت اشتغال داشته ،22/11/1357ها از تاریخ  های تحت پوشش آن انقالب اسالمی و شرکت ینهادها

مدرک  ،(3تبصره  شورای انقالب فرهنگی، 573جلسه  )طبق مصوبهمربوط به امتیاز حافظان قرآن  رکارائه مد -10

 باشد. معتبر می اسالمی و رئیس سازمان تبلیغات اسالمی دارشای وزیر فرهنگ و تخصصی حفظ قرآن با امضا

بدیهی است عدم مراجعه و تحویل مدارک فوق در موعد مقرر به منزله انصراف از ادامه روند استخدام تلقی گردیده و 

 داوطلب حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت.
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د مدارک ایشان بوده و داوطلبان واج ی داوطلبان وربررسی اطالعات خود اظهاالزم به ذکر است این مرحله صرفاً جهت 

ها  های اجرایی کشور( که مدارک آن شرایط )براساس دفترچه راهنمای ثبت نام ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه

 شد.ه استخدامی، متعاقباً معرفی خواهند ر مصاحبجهت شرکت دگردد،  توسط دستگاه مربوطه تایید می


