
اطالعیـه سازمـان زنـدان هـا در
خصـوص پذیرفتـه شـدگان ۳ برابـر
ظرفیـت، هفتمیـن آزمـون مشتـرک
فراگیر دستگاه های اجرایی مورخ

۹۸/۰۸/۳۰
ضمن آرزوی موفقیت برای داوطلبانی که به عنوان پذیرفته شدگان ۳
برابر ظرفیت، هفتمین آزمون مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی مورخ
۳۰/۸/۹۸ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور برای استخدام در سازمان
زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور معرفی شده اند به
استحضار می رساند؛ جهت ارائه و بررسی مدارک  خود از روز شنبه
مورخ ۲۱/۱۰/۹۸ لغایت ۲۵/۱۰/۹۸ با همراه داشتن مدارک ذیل به اداره
کل زندان های استان محل خدمت پذیرفته شده مراجعه و پس از تحویل

مدارک رسید دریافت نمایند.

مدارک مورد نیاز:

۱-دو قطعه عکس ۴ ×۳ که در سالجاری گرفته شده باشد

۲-اصل شناسنامه و تصویر از تمام صفحات آن

۳-اصل کارت ملی و تصویر پشت و روی آن

۴-اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم و تصویر آن (برای آقایان)

۵-اصل دانشنامه یا گواهی موقت تحصیلی ممهور به مهر دانشگاه و
تصویر آن

۶-اصل کارت شناسایی ایثارگری یا معرفی نامه از بنیاد شهید وامور
ایثارگران و مراجع ذیصالح (برای مشمولین سهمیه ایثارگری)

۷-ارائه مدارک و مستندات الزم از مراجعه ذیربط جهت اصالح حداکثر سن
مقرر

۸-ارائه مدارک مربوط به امتیاز حافظان قرآن (براساس تبصره ۳ ،
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مصوب جلسه ۵۷۳ شورای انقالب فرهنگی، مدرک تخصصی حفظ قرآن با امضای
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و رئیس سازمان تبلیغات اسالمی معتبر می

باشد)

۹-کارنامه قبولی در آزمون

تذکر: عدم مراجعه داوطلب وتحویل مدارک فوق االشاره در موعد مقرر
به منزله انصراف از ادامه روند استخدام تلقی گردیده و داوطلب حق

هیچگونه اعتراض در این خصوص نخواهد داشت.

الزم به ذکر است این مرحله صرفاً جهت بررسی اطالعات خود اظهاری
داوطلبان و مدارک آنها بوده و داوطلبان واجد شرایط براساس دفترچه
راهنمایی ثبت نام هفتمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی
کشور که مدارک آنها توسط دستگاه تایید می گردد و متعاقباً پس از
اعالم نتیجه نهایی (۳ برابر ظرفیت) از سوی سازمان سنجش آموزش کشور
جهت شرکت در مصاحبه تخصصی استخدامی دعوت خواهند شد. ضمناً زمان و
مکان مصاحبه تخصصی استخدامی از طریق سایت سازمان زندان ها و
اقدامات تامینی و تربیتی کشور به اطالع پذیرفته شدگان نهایی (۳

برابر ظرفیت) خواهد رسید.

 

 اداره کل توسعه منابع انسانی و پشتیبانی   

 

اطالعیه در مورد آزمون ۹۸

جدول تلفن های کارگزینی

http://prisons.ir/wp-content/uploads/2020/01/اطلاعیه-در-مورد-آزمون-98.pdf
http://prisons.ir/wp-content/uploads/2020/01/جدول-تلفن-های-کارگزینی.pdf

