
 ( هشاغل تخصصی  – 6رديف شغلی  داوطلبين شزايط و نکات هزبوط به)

 :شزايط 
 .تاتؼيت دٍلت جوَْسي اسالهي ايشاى -1

 .تذيي تِ يکي اص ادياى سسوي کشَس -2

 .اػتقاد ٍ تؼْذ تِ ًظام جوَْسي اسالهي ايشاى -3

 .ػذم اشتْاس تِ فساد ٍ ًذاشتي سَء ساتقِ -4

     ساي هؼافييت هَتيت ت يت ّيش ػٌيَاى     ضوٌاً ثثت ًام هتقاضيياًي کيِ دا  . فِ ػوَهي يا هؼافيت دائن داشتي کاست پاياى خذهت ٍظي -5

 .هي تاشٌذ هَسد تثَل ًخَاّذ تَد 

 .تاشذ 1/8/1390تاسيخ تشخيض اص خذهت ٍ يا طذٍس کاست هؼافيت تايذ تثل اص تاسيخ  :تبصزه 

 .خَاّذ شذهذت خذهت ٍظيفِ ػوَهي اًجام شذُ تِ حذاکثش سي اضافِ  -6

 .ٍ حذاکثش سي تِ ششح هٌذسج دسجذٍل آگْي استخذام هي تاشذ( تِ تثل 1/8/1372هتَلذيي )سال توام 18حذاتل سي استخذام  -7

الصم تِ رکش است تشاساس تاًَى اطالح حذاکثش سي استخذام، ششط حذاکثش سي هتقاضياى ايثياسگش دس طيَست اسائيِ هيذاس            :تبصزه 

 : ياتذ  طالح تِ ششح ريل افضايش هي غ ريهؼتثش اص سَي هشاج

 .ّاي جٌگ ٍ ًيض هذت صهاى استشاحت پضشکي ٍ يا تستشي شذى دس اثش هجشٍحيت جٌگي تِ هيضاى خذهت داٍعلثاًِ دس جثِْ -

 .اًذ ّاي ضذ اًقالتي دسآهذُ تِ هيضاى اساست ٍ حضَس دس جيِْ دس هَسد افشادي کِ تِ اساست دشوي تؼثي ٍ يا گشٍُ -

 .سال 5تِ هيضاى ( شاهل ّوسش، فشصًذ، تشادس، خَاّش)شاد خاًَادُ هؼظن شْذا، جاًثاصاى ، آصادگاى ٍ هفقَداالثشّا اف -

 .ّا، ًْادّا ٍ هشاکض آهَصشي ػذم اشتغال تِ کاس تِ طَست سسوي، ثاتت، سسوي ي آصهايشي ٍ ًذاشتي تؼْذ خذهت دس ساصهاى -8

 . ػذم اشتغال تِ ت ظيل دس هقاعغ تاالتش -9

 .تاشذ  1/8/1390تاسيخ فشاغت اص ت ظيل تايذ تثل اص تاسيخ  -10

 .داشتي سالهت کاهل جسن ٍ سٍاى ٍ تَاًايي کاهل اًجام کاس تِ تشخيض تْذاسي تاًک -11

 .ّاي خاص خَد تشخَسداس خَاٌّذ تَد ايثاسگشاى ػضيش دس طَست داسا تَدى ششايظ الصم، عثق ضَاتظ اص اٍلَيت -12
 

 :نکته ههن 
دس طَست ػذم سػايت ايي هَضَع اص سَي داٍعلة ، تاًيک هجياص تيِ    . ) تَاًذ تٌْا دس يک سديف شغلي ششکت ًوايذ ش داٍعلة هيّ

 . (حزف تواهي ثثت ًام ّاي ٍي خَاّذ تَد 
 

 :نام  هزاحل ثبت
 تقاضاي استخذام 1تکويل فشم شواسُ  -1

تِ ًام اداسُ کاسگضيٌي تاًک هشکضي جوَْسي اسيالهي  ( 20/10154)سُ سيال تِ حساب شوا 800000تايست هثلغ  کليِ داٍعلثاى هي -2

شواسُ شش ستوي ٍ تشهيض  )ٍاسيض ًوَدُ ٍ شواسُ فيش هشتَعِ ( تاتل پشداخت دس کليِ شؼة تاًک هلي ايشاى دس سشاسش کشَس)ايشاى 

تيذيْي اسيت تيِ    . صهيَى اسائيِ ًوايٌيذ   سا دس ه ل تؼييي شذُ فشم تقاضاي ايٌتشًتي خَد ٍاسد ًوَدُ ٍ اطل فييش سا دس سٍص آ ( سًگ

 .داٍعلثاًي کِ دس سٍص آصهَى اطل فيش ٍاسيضي سا اسائِ ًٌوايٌذ، اجاصُ ششکت دس آصهَى دادُ ًخَاّذ شذ

تِ سايت هشاجؼِ ٍ ًسثت تِ پشيٌيت کياست شيشکت دس آصهيَى اسيتخذاهي       30/8/1390ٍ  29،  28تايست دس سٍصّاي  داٍعلثاى هي -3

 .هاى ٍ ه ل تشگضاسي آصهَى ًيض دس کاست هشتَعِ هٌذسج ٍ تِ اعالع داٍعلثيي خَاّذ سسيذص. خَد اتذام ًوايٌذ
 

 

 :سايز نکات 
اًچِ هتقاضي تا هذس  ت ظيلي تاالتش اص هقغغ اػالم شذُ دس آگْي، دس آصهَى ششکت ًوايذ ٍ يا تِ ّش دليل ٍاجذ شيشايظ اػيالم   چٌ -1

شذُ ًثاشذ، اص استخذام ٍ اداهِ ّوکاسي ٍي دس ّش هشحلِ کِ هشخض گشدد، هواًؼت تِ ػويل آهيذُ ٍ کلييِ ّضيٌيِ ّياي هتؼلقيِ             

 .اص ٍي اخز خَاّذ گشديذ ( ًکتٌا تِ تشخيض ٍ طالحذيذ تا) 

 .داٍعلثاى گشاهي تِ ششط حذاتل هؼذل کل تؼييي شذُ تشاي کليِ هقاعغ دتت الصم سا هثزٍل ًوايٌذ -2

اص ايي سٍ الصم است هتقاضياى استخذام تثل اص ثثت ًام ششايظ اسيتخذاهي سدييف   . ّضيٌِ ثثت ًام تِ ّيچ ػٌَاى هستشد ًخَاّذ شذ -3

 .ا تِ دتت هغالؼِ ٍ دس طَست تغاتق اتذام تِ ثثت ًام ًوايٌذ شغلي هَسد ًظش خَد س



دس هشحلِ آصهَى کتثي، هتؼاتثاً اص عشيق تواس تلفٌي جْت ششکت دس هظاحثِ ػلوي، دػَت  سديف شغلياص آًجا کِ ًفشات تشتش ّش  -4

 .صم سا هثزٍل داسًذّاي ضشٍسي تواس خَد دتت ال تِ ػول خَاّذ آهذ؛ لزا هقتضي است داٍعلثاى دسخظَص دسج تلفي

آصهَى کتثي، هظياحثِ ،گيضيٌش ، ػيذم    )استخذام دس تاًک هشکضي جوَْسي اسالهي ايشاى هٌَط تِ تَفيق دس تواهي هشاحل هشتَط  -5

 .خَاٌّذ تَد( سَءپيشيٌِ ٍ تاييذ تْذاسي تاًک

تٌيا تيِ تشيخيض ٍ    ) ّضيٌِ ّياي هتؼلقيِ    هتقاضياى دس طَست اًظشاف ، اخشاج ٍ يا تغغ ساتغِ ّوکاسي تِ ّش ً َ هَظف تِ تاهيي -6

 .خَاٌّذ تَد( طالحذيذ تاًک 

دس طيَست داسا تيَدى    سال ساتقِ اسياست داسًيذ   5ٍ فشصًذاى آصادگاًي کِ حذاتل  دسطذ ٍ تاالتش 50جاًثاص فشصًذاى فشصًذاى شاّذ ٍ  -7

 .تاشٌذ هيششايظ الصم تشاي ششکت دس آصهَى، حسة ضَاتظ هشتَعِ اص ششط حذاتل هؼذل کل هؼاف 

دايطلبان سديف َای شغلی کٍ محل خذمت آن تُشان رکش گشديذٌ ، می بايست متًلذ استان تُشان بًدٌ ي يا اص حذاقل  -9

 .سال گزشتٍ تا کىًن ساکه استان تُشان باشىذ 5

اص عشييق اييي سيايت     ًسثت تِ ثثت ًام خيَد  15/8/1390داٍعلثاى ٍاجذ ششايظ الصم است حذاکثش تا پاياى سٍص يک شٌثِ ، هَسخ  -9

(azmoon.cbi.ir )دس ضوي تاًک اص تثَل تقاضاي حضَسي يا تقاضاّايي کِ تِ پست ت َيل دادُ شَد، هؼزٍس است. اتذام ًوايٌذ. 

 .، صتاى اًگليسي، ادتيات فاسسي ٍ هؼاسف اسالهي هي تاشذِسشتِ هشتَعٍ پايِ شاهل دسٍس تخظظي  هَاد آصهَى -10

 .تاشٌذ هؼاف هيخگَيي تِ سَاالت هؼاسف اسالهي اص پاس( هسي ي ، کليوي ، صستشتي ) يٌي ّاي د دس ضوي اتليت     

 

 :تذکز ههن 
هتقاضياى تَجِ داشتِ تاشٌذ پس اص ثثت ًام ٍ اسسال فشم حتواً تا دسيافت کذ سّگيشي اص اسسال هَفق اعالػيات خيَد اعويٌياى     -1

سّگيشي، تشاي دسيافت پيغام تاييذ يا ػذم تاييذ ثثت ًام خَد تيِ ّوييي سيايت    ساػت تؼذ تا استفادُ اص کذ  72دسضوي . حاطل ًوايٌذ

 .هشاجؼِ ًوايٌذ

 ..کذ سَگيشی سا يادداشت ي تا پايان مشاحل استخذام وضد خًد وگُذاسی وماييذ

کيِ  ) ت داٍعلية  اص داٍعلثاى گشاهي خَاّشوٌذ است  تِ هٌظَس اجتٌاب اص تشٍص هشکل ػذم تغاتق اعالػات ثثت ًاهي تا اعالػا -2

حتي الوقذٍس شخظياً اتيذام تيِ ثثيت ًيام ًويَدُ ٍ اص       ( دس تسياسي اص هَاسد هٌجش تِ غيشٍاجذ ششايظ شٌاختِ شذى داٍعلة خَاّذ شذ

 .  فشهايٌذهشاجؼِ تِ کافي ًت ّا ٍ هشاکض هشاتِ خَدداسي 


