
  بسمه تعالي
  

  براي انجام مصاحبه تخصصي)برابر ظرفيت 3به ميزان (اطالعيه دريافت مدارك معرفي شدگان
  

  »سازمان امور عشاير ايران جهت بررسي مداركمشترك فراگير امتحانمين هفت افراد معرفي شدهقابل توجه «

  بررسـي مـدارك،    به اطالع آن دسته از افراد معرفي شده در سايت سازمان سـنجش آمـوزش كشـورجهت   

  :مي رساند

بررسي مدارك خود برابر جدول هاي زمانبندي پيوست بـا بـه همـراه     داوطلبان مذكور موظفند جهت ارائه و

  .مديريت  امور عشاير استان مراجعه نمايند/ اداره كل / داشتن مدارك ذيل به امور اداري سازمان

  )اشدنشاني سازمان و ادارات كل عشايري در جدول پيوست مي ب(

  .كارنامه سازمان سنجش آموزش كشور كه بر اساس خود اظهاري داوطلب صادر شده است - 1

 .كه در سال جاري گرفته شده باشد 4x3قطعه عكس  6 -2

 .اصل دانشنامه يا گواهي موقت تحصيلي ممهور به مهر دانشگاه و تصوير آن - 3

 .اصل شناسنامه و تصويراز تمام صفحات آن -4

 .روي آن اصل كارت ملي و تصوير پشت و -5

 .اصل كارت پايان خدمت يا معافيت دائم قانوني و تصوير آن براي آقايان -6

 .اصل مدارك و معرفي نامه از سازمان بهزيستي كشور براي معلولين - 7

  اصل كارت شناسايي ايثارگري يا معرفي نامه از بنيـاد شـهيد و امـور ايثـارگران بـراي ايثـارگران        -8

 .درصد 25

 .درصد5مراجع ذيصالح براي مشمولين سهميه  اصل مدارك و معرفي نامه از -9

مـاه حضـور    6براي رزمندگان با سابقه حـداقل  مراجع ذيصالح تاييد مدت حضور داوطلبانه در جبهه

 :داوطلبانه در جبهه و همسر و فرزند آنها عبارتند از

 معاونت نيروي انساني هر يك از رده هاي نيروهاي مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود* 

معاونت نيروي انساني سازمان بسيج مستضعفان سپاه پاسداران انقالب اسالمي در مورد بسـيجيان و    * 

  نيروهاي مردمي اعم از مستخدمين دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل

  معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت جهاد كشاورزي در مورد جهادگران* 



، جهت اصالح حداكثر سن مقـرر بـراي آن دسـته از    ات الزم از مراجع ذيربطارائه مدارك و مستند -10

هـا و   هاي دولتي، بانك ها و موسسات و شركت كه به  صورت غير رسمي و تمام وقت در وزارتخانهداوطلباني 

هاي دولتي كه  ها و موسسات و شركت هاي دولتي، شهرداري هاي بيمه ها، شركت هاي تحت پوشش آن شركت

هاي ملي و مصادره شده كه به نحوي از بودجه  قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، موسسات و شركتشمول 

هـا از تـاريخ    هـاي تحـت پوشـش آن    كنند، نهادهاي انقالب اسالمي و شـركت  و كمك دولت استفاده مي

 . اند به خدمت اشتغال داشته 22/11/1357

  شـوراي انقـالب فرهنگـي،     573بق مصـوبه جلسـه   ط(ن مدرك مربوط به امتياز حافظان قرآ ارائه -11

تبصره سه، مدرك تخصصي حفظ قرآن با امضاي وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي و رئـيس سـازمان تبليغـات    

 .)باشد اسالمي معتبر مي

تاريخ مالك عمل براي گواهي فراغت از تحصيل و معافيت دائم، يا پايـان خـدمت نظـام وظيفـه،      :1تذكر 

  .مي باشد 3/7/98سن تا تاريخ  و محاسبه 12/7/98

اطالعات افراد در كارنامه اوليه صادر شده از سوي سازمان سنجش آموزش كشور، صرفاً بر اسـاس   :2تذكر 

  خود اظهاري داوطلب بوده و نتيجه نهايي پس از بررسي، انطباق و اعمال مستندات مربوط بـه امتيـازات و   

 .گرديد سهميه هاي قانوني و تاييد آن، اعالم خواهد

بديهي است عدم مراجعه و تحويل مدارك فوق در موعد مقرر به منزله انصراف از ادامه روند استخدام تلقي 

 .گرديده وداوطلب حق هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت

هـا بـوده و    الزم به ذكر است اين مرحله صرفاً جهت بررسي اطالعات خود اظهاري داوطلبان و مدارك آن

هـاي   بر اساس دفترچه راهنماي ثبت نام هفتمين امتحان مشترك فراگيـر دسـتگاه  (رايط داوطلبان واجد ش

 گردد، جهت شـركت در مصـاحبه اسـتخدامي،    كه مدارك آنها توسط اين دستگاه تاييد مي)اجرايي كشور

همچنين آخرين اطالعات روند استخدامي سازمان امور عشاير ايران در سـايت  . متعاقباً معرفي خواهند شد

لذا داوطلبان موظفند مراتب . منعكس مي گردد www.ashayer.irع رساني آن سازمان به نشاني اطال

  . را از اين طريق پيگيري نمايند

  

  سازمان امور عشاير ايران

  مديريت امور اداري، رفاه و پشتيباني

 


