
 بىام خذا

  (1آگُي شمارٌ )

 ي ي مستىذاتجمع آيري مذارك ًَيت 
 

 

لغايت   21/10/89از تاريخ  ،سازمان راَذاري ي حمل ي وقل جادٌ اي دعًت مي گرددي آزمًن استخذاممرحلٍ ايل  معرفي شذگاناز  

استان محل َذاري ي حمل ي وقل جادٌ اي دارات كل رابٍ ابا در دست داشته مذارك ريل ( 14الي  9از ساعت  )شىبٍ تا پىج شىبٍ 03/11/89

 (مي باشذ آدرس ادارت استاوي در فايل پيًست ضميمٍ سايت( .مراجعٍ ومايىذ اوتخابي در آزمًن

 

 جذيذ توام سخ  پطت ًَيسي ضذُ  3 × 4دٍ قطعِ عكس  -1

 ضٌاسٌاهِ داٍطلة صفحات  توامتصَيش  اصل ٍ -2

 اصل ٍ تصَيش كاست هلي -3

 تصَيش تشگ پاياى خذهت يا هعافيت دائن پطت ٍ سٍ ) ٍيژُ تشادساى (اصل ٍ  -4

 سضتِ هشتَطٍِ  هقطع پزيشفتِ ضذُ دسيا گَاّي هَقت هوَْس تِ هْش داًطگاُ تصَيش هذسك تحصيلي اصل ٍ -5

 اعالم آدسس ٍ ضواسُ تلفي تواس ) ثاتت تا پيص ضواسُ ٍ ّوشاُ ( -6

  اصل ٍ تصَيش گَاّي ايثاسگشي )دس صَست استفادُ اص سْويِ(اسائِ  -7

 اصل ٍ تصَيش هعشفي ًاهِ هعلَليي )دس صَست استفادُ اص سْويِ(اسائِ  -8

اسائِ هذاسك ٍ هستتٌذات هشتتَب تتِ اضتتدا  دس دستتگاُ ّتاي دٍلتتي )گكتن كتاسگضيٌي تتِ ّوتشاُ ضٌاستِ             -9

 گذاكثش سي استفادُ هي ًوايٌذ.تشاي افشادي كِ اص قاًَى اصالح استخذاهي(

 ( IELTS, TOFEL, TOLIMO, MSRT)هذاسك هشتَب تِ طي دٍسُ ّاي صتاى خاسجي اصل ٍ تصَيش اسائِ  -11

( ٍ ًتشم افضاسّتاي    ICDL1, ICDL,ICDL2)آهَصش كتاهييَتش  دٍسُ ّاي هشتَب تِ اسائِ اصل ٍ تصَيش هذاسك  -11

 تخصصي هشتثط تا ضدل اًتخاتي

هتَسد تاييتذ هشاجتع    اختتشا   پژٍّطي، تاليف يا تشجوِ كتاب، -هقاالت علوي ك ٍ هستٌذات هشتَب تِ اسائِ هذاس-12

  ، كسة هقام دس جطٌَاسُ ّاي عوَهي، تشگضيذگاى الوييادّاي علوي داًطجَييهَسد ًظش يدس صهيٌِ ضدلريصالح 

 

در مًعذ مقرر بٍ مىسلٍ اوصراف از ادامٍ ريوذ استخذام تلقي گرديذٌ ي دايطلب حق َيچگًوٍ  فًقعذم مراجعٍ ي تحًيل مذارك )

 (اعتراضي در ايه خصًص را وخًاَذ داشت

 

الصم تِ ركش است ايي هشگلِ صشفاً جْت تشسسي اطالعات خَد اظْاسي داٍطلثاى ٍ هتذاسك آًْتا تتَدُ ٍ داٍطلثتاى     

ّاي اجشايي كطَس( كِ هذاسك آًْتا   ٍاجذ ضشايط)تش اساس دفتشچِ ساٌّواي ثثت ًام ّفتويي اهتحاى فشاگيش دستگاُ

آهتَصش كطتَس جْتت ضتشكت دس هصتاگثِ       ٍ هتعاقثتاً اص ستَي ستاصهاى ستٌجص     تَسط دستگاُ تاييذ هي گشدد،

 استخذاهي، هعشفي خَاٌّذ ضذ.


