
 

 اصل و دو برگ تصویر مدرک ؛تحصیلی کارشناسی ارشد در آزمون شرکت نموده اند که با مدرکمتقاضیانی  .1

.ه نمایندئارا دلی لیسانس خود را نیز بایتحصی  

ی که به جهت متقاضیانبرای  ،اصل گواهی و سوابق خدمت غیر رسمی و تمام وقت در دستگاه های اجرایی .2

.سابقه خدمت تمام وقت دولتی نموده اند ثبت نام اعالم به هنگامزیاد بودن سنشان   

که شهرستان محل تولدشان  متقاضیانی بدیهی است، مدارک مربوط به بومی بودن در کد شغل محل انتخابی  .3

استفاده بومی  ی که از سهمیهمتقاضیان، با محل مورد تقاضا برای استخدام یكی باشد و نیز  طبق شناسنامه

ه مدرک دال بر بومی ئن موظف به ارامتقاضیاسایر  ه مدرک برای بومی بودن ندارند ولیئننموده اند نیازی به ارا

باشند بودن در محل قبولی خود می   

صل و تصویر معرفی نامه از بنیاد ا بایست، میدرج شده است نی که در کارنامه آنان سهمیه ایثارگریمتقاضیا .4

. در مورد متقاضیان استفاده  همراه داشته باشندرا به مقاومت سپاه پاسداران شهید و امور ایثارگران یا ناحیه

عفین سپاه صادره از معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستض گواهی هایفقط رزمندگان ،  %۵سهمیه 

.اسالمی و معاونت توسعه و منابع جهاد کشاورزی مورد قبول می باشد پاسداران انقالب  

اصل و تصویر معرفی نامه از سازمان بایست می است درج شدهنی که در کارنامه آنان سهمیه معلول متقاضیا .5

را به همراه داشته باشند. بهزیستی استان  

ن نخبه دارای حداقل مدرک کارشناسی . متقاضیااز بنیاد ملی نخبگان برای  معرفی نامه   

 امضای با  صادره و  و سه دو  مدارک مربوط به حافظان قرآن کریم )دارندگان حفظ قرآن در درجات یک ،. 6

تبلیغات اسالمی سازمان رییس و اسالمی ارشاد و فرهنگ محترم وزیر   

عملی مرتبط با رشته شغلی و  تالیف ، ترجمه و تحقیق مرتبط با رشته شغلی و نیز گواهی مربوط به تجربه. 7 

.به مورد استفاده قرار خواهد گرفتاین مدارک به هنگام مصاح مدارک مربوط به   

.از قبل آماده شده باشد بایدمدارک مربوط به گزینش   8.  

 

:تذکرات الزم   

 



 

مدرک و رشته تحصیلی ،  پذیرفته شده واجد همه شرایط مندرج در آگهی استخدامی ) سن ،فرد در صورتی که 

باشد ، در همان ( %۳و بهزیستی  % ۵، رزمندگان %۲۵ یثارگریسهمیه های مندرج در کارنامه از قبیل بومی ، ا

در  نداشتن شرایط مندرجصورت . در حله معاینه پزشكی معرفی خواهد شدمر روز و همان مرکز ، جهت طی

.خواهد شدحذف آگهی    

 

د شو موجب دیگر که شهرستانی ن بومیبه عنواو معرفی خود ، درصورت عدم توجه فرد به نكات مذکورتبصره : 

حذف امتیاز بومی  ، نسبت به کارگروه بررسی؛ شهرستانی آن کدشغل محل نگردد ه مدرک بومیئقادر به ارا فرد

بر برا ۳ ،در فهرستمتقاضی با حذف اولویت بومی ،  و در صورتی کهنموده اقدام  «کد شغل محل انتخابی»در 

.یگزین ایشان خواهد شد. شده و شخص دیگری جا حذفقرار نگیرد ،  ظرفیت کدشغل محل انتخابی   

 

تایید  مورد مربوطه شغلشرایط جسمانی الزم برای  دارا بودن از لحاظ، براساس تشخیص پزشک  متقاضیاگر 

اطالع حبه پس از انجام معاینه پزشكی زمان انجام مصا ،همچنین .مصاحبه معرفی می شود به مرحله؛ قرار گیرد

د شد. داده خواه  

 

العیه را به دو برگ فرم گزینش مندرج در پیوست این اط دبایمتقاضی ، ذکر شده پس از اتمام مراحل بررسی

تصویر پایان  تمام صفحات شناسنامه ، تصویر کارت ملی )پشت و رو( ، تصویر مدرک تحصیلی ، همراه تصویر

داشتن( ، یک قطعه عكس پشت نویسی  خدمت یا معافیت دایم ، تصویر گواهی ایثارگری یا بسیج )در صورت

ینه های مختلف علمی ، مذهبی، فرهنگی، زم در  به کسب رتبه شده داخل پاکت ، تصویر کلیه ی مدارک مربوط

نهادهای  در فعالیت گواهی و(  الملل بین و کشور ، ،استان شهرستان سطح)  …،قرآنی و  هنری ، ورزشی

استان مستقر در محل بررسی مدارک و  انقالبی و بسیج و سایر فعالیتهای اجتماعی ، به نماینده هسته گزینش

صورت پشت و رو چاپ و دو قطعه عكس از شش قطعه عكس مندرج  زینش به. فرم های گدهدمستندات تحویل 

مذکور الصاق شده و به صورت دقیق و با خط خوانا تكمیل گردند به فرم های ۲در بند   

، کارگروه بررسی به تشخیص ضیمتقا، چنانچه پس از اتمام بررسی  



 

گردد و در صورت تایید سالمت  قرارگرفت ، به مرحله معاینه پزشكی معرفی میواجد کلیه شرایط مندرج 

پس از اتمام معاینه  به مرحله مصاحبه معرفی می گردد . زمان مصاحبه ، جسمی و روحی از سوی پزشک

.خواهد رسید متقاضیاطالع  پزشكی به  

منصرف از »به عنوان ، مدارک مذکور را تحویل دهند زمان مقررکه به هر دلیل نتوانند در  متقاضیانی :نكته

.شد خواهند تلقی«استخدام   

 

آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی ۱۳۹۶ستاد مصاحبه آزمون استخدام پیمانی سال   

 

 


