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  اداره کل جهاد کشاورزي استان خراسان جنوبیآگهی استخدام پیمانی 

طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوري و دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومی و تخصصی براي بکارگیري افراد در دستگاه هاي  براي تامین نیروي انسانی مورد نیاز خود استان خراسان جنوبیاداره کل جهاد کشاورزي 

نفر از افراد  38تعداد   26/1/1392مورخ  3916/6/35و مجوز شماره  معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور 21/12/1390دم مورخ /4550/110شماره  سهمیه استخدامی برنامه پنجم توسعه موضوع نامهجرایی از محل ا

  .ذیل استخدام می نمایدجداول و گزینش بصورت پیمانی به شرح صصی، مصاحبه تخصصی واجد شرایط را از طریق برگزاري آزمون توانمندیهاي عمومی، تخ

 عنوان رشته شغلی کد رشته شغلی عنوان دستگاه اجرایی کد دستگاه
  محل 

 جغرافیایی خدمت

  تعداد 

 مورد نیاز

 جنسیت
 شرایط احراز بر حسب رشته تحصیلی

 مرد زن

 اداره کل جهاد کشاورزي 600

 * _ 2 )ستاد(بیرجند  حقوقی  شناسکار 601
دارا بودن دانشنامه لیسانس یا باالتر در یکی از رشته هاي تحصیلی حقوق، حقـوق قضـایی،   

 حقوق خصوصی، حقوق عمومی

602 

 کارشناس شبکه

 * * 1 )ستاد(بیرجند 
پیوتر دارابودن دانشنامه لیسانس یا باالتر در یکی از رشته هاي تحصیلی آمار و کامپیوتر، کام

 )مدیریت سیستمهاي اطالعاتی(، مهندسی فناوري اطالعات )نرم افزار(

 * _ 3 )ستاد(بیرجند  603

دارابودن دانشنامه لیسانس یا باالتر در یکی از رشته هاي تحصیلی آمار و کامپیوتر، کامپیوتر 
 )نرم افزار(

 * * 2 )ستاد(بیرجند  604

 * * 1 بیرجند 605

 * _ 1 رکوهزی 606

 * _ 1 طبس 607

 * _ 1 قاین 608

 دارابودن دانشنامه لیسانس یا باالتر در رشته تحصیلی مهندسی کامپیوتر گرایش سخت افزار  * _ 1 )ستاد(بیرجند  کارشناس امور سخت افزار رایانه 609
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 * _ 1 )ستاد(بیرجند  مهندس مکانیک 610
یا باالتر در یکی از رشـته هـاي تحصـیلی مهندسـی ماشـینهاي      دارابودن دانشنامه لیسانس 

 کشاورزي، مکانیک ماشینهاي کشاورزي

611 
 امور باغبانی  کارشناس

 * _ 1 )ستاد(بیرجند 
دارابودن دانشنامه لیسانس یا بـاالتر در یکـی از رشـته هـاي تحصـیلی باغبـانی، مهندسـی        

 تولیدات گیاهی

 نامه فوق لیسانس یا باالتر در رشته تحصیلی باغبانی دارابودن دانش * _ 1 طبس 612

613 
  امور زمین  کارشناس

 * _ 1 )ستاد(بیرجند 
 دارابودن دانشنامه لیسانس یا باالتر در رشته تحصیلی حقوق

 * _ 1 فردوس 614

615 

 مهندسی زراعی  کارشناس

 * _ 1 نهبندان

از رشـته هـاي تحصـیلی آبیـاري، آبیـاري و       دارابودن دانشنامه لیسانس یـا بـاالتر در یکـی   
 زهکشی، تأسیسات آبیاري، خاك شناسی، عمران روستایی

 * _ 1 طبس 616

 * _ 2 )ستاد(بیرجند  617

 * _ 1 )ستاد(بیرجند  مسئول گزینش 618
دارابودن دانشنامه لیسانس یا باالتر در یکی از رشته هاي تحصیلی مـدیریت منـابع انسـانی،    

 انشناسی عمومی، روانشناسی تربیتی، جامعه شناسی، مطالعات اجتماعی، مدیریت دولتیرو

 * _ 1 )ستاد(بیرجند  امور فرهنگی  کارشناس 619
دارابودن دانشنامه لیسانس یـا بـاالتر در یکـی از رشـته هـاي تحصـیلی فرهنـگ و معـارف         

 2سطح ( آنی، علوم حوزوياسالمی، الهیات و معارف اسالمی، علوم قرآنی و حدیث، علوم قر
  )و باالتر

 * _ 3 )ستاد(بیرجند  امور اداري کارشناس  620
دارابودن دانشنامه لیسانس یا باالتر در یکی از رشته هاي تحصیلی مدیریت دولتی، مـدیریت  

 سیستم و بهره وري، مدیریت بازرگانی، مدیریت منابع انسانی 

621 
 حسابدار

انشنامه لیسانس یا باالتر در یکی از رشته هاي تحصیلی حسـابداري، حسابرسـی،    دارابودن د * _ 1 زیرکوه
 * _ 1 بشرویه 622 مدیریت بازرگانی، مدیریت مالی
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623 1 * * 

624 
 سرایان

1 _ * 

625 1 * * 

 * * 1 )ستاد(بیرجند  کارشناس حفظ نباتات 626
در یکی از رشته هـاي تحصـیلی گیـاه پزشـکی، حشـره       دارابودن دانشنامه لیسانس یا باالتر

 شناسی کشاورزي،  شناسایی و مبارزه با علف هاي هرز، بیماري شناسی گیاهی

 دارابودن دانشنامه فوق لیسانس یا باالتر در رشته  تحصیلی ترویج و آموزش کشاورزي * _ 1 درمیان کارشناس ترویج  کشاورزي 627

 * _ 1 )ستاد(بیرجند  کارشناس محیط زیست 628
دارابودن دانشنامه لیسانس یا باالتر در یکی از رشته هاي تحصیلی شیالت، زیسـت شناسـی   

 گرایش علوم جانوري، علوم دریایی و اقیانوسی

 * _ 1 بشرویه کارشناس دامپروري 629
امـی،  دارابودن دانشنامه لیسانس یا باالتر در یکی از رشته هاي تحصیلی دامپروري، علـوم د 

  مهندسی تولیدات دامی

630 
 کارشناس اقتصاد کشاورزي 

دارابودن دانشنامه لیسانس یا باالتر در یکی از رشته هاي تحصیلی اقتصاد کشـاورزي، علـوم    * _ 1 طبس
 * _ 1 )ستاد(بیرجند  631 اقتصادي گرایش اقتصاد کشاورزي، مدیریت کشاورزي

  

  :نکات مهم ثبت نام

  .جه ثبت نام الزم است داوطلبان از شرایط احراز خود با مفاد آگهی استخدام اطمینان حاصل نمایندقبل از واریز و -

 .بدیهی است هزینه ثبت نام به هیچ وجه مسترد نخواهد شد -

 .ین شده  ثبت نام نمایند ضمنا فرصت ثبت نام تعهد استخدامی براي دستگاه نمی باشدمهلت ثبت نام براي شرکت کنندگان در آزمون به هیچ وجه تمدید نخواهد شد و کلیه داوطلبان واجد شرایط می بایست در فرصت تعی -

 .هر داوطلب فقط مجاز به انتخاب یک رشته شغلی و یک محل جغرافیایی می باشد -
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  :شرایط عمومی استخدام

 داشتن تابعیت ایران -1

 انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی براي مردان -2

 یات ومواد مخدرعدم اعتیاد به دخان -3

 نداشتن سابقه محکومیت جزائی موثر -4

 .در شرایط احراز پیش بینی شده استکه دارابودن مدرك تحصیلی دانشگاهی  -5

 .داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی براي انجام کاري که استخدام می شوند -6

 التزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران -7

 . باشند یا بازخریدخدمت هاي دولتی م رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاهداوطلبان استخدام نباید مستخد -8

 .به دلیل نوع وظایف و محیط خدمت، داوطلبان می بایست از سالمت کامل جسمی و روحی برخوردار باشند -9

 :شرایط اختصاصی استخدام

  14داشتن حداقل معدل  -1

  .ستانهاي تابعه از شرط جنسیت و معدل معاف می باشندو شهراداره کل جهاد کشاورزي استان کارکنان شاغل در  -2
  .ثبت نامتا آخرین روز مهلت  سال 35و حداکثر  سال 20داشتن حداقل سن  -3

  :موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه هاي معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد: تبصره

به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان مدت حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستري شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان در ) 29/5/1367لغایت  31/6/1359از تاریخ (داوطلبانی که در جبهه هاي نبر حق علیه باطل ) الف
  .اثر مجروحیت در جبهه هاي نبرد حق علیه باطل

  .سال 5همسر، پدر، مادر، خواهر و برادر تا میزان : شاملتاده کلی که قادر به کار نمی باشند جانبازان از کارافافراد خانواده معظم شهدا، آزادگان، مفقود االثرها، ) ب
  .و فرزندان آزادگانی که حداقل یک سال سابقه اسارت دارند، از شرط حداکثر سن معاف  می باشند) درصد و باالتر 25(فرزندان جانبازان آزادگان، فرزندان شهداء و مفقوداالثرها، ) ج
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  )سال 10حداکثر . (به خدمت اشتغال داشته اند به میزان مدت خدمت غیر رسمی آنها 22/11/1357در دستگاههاي دولتی از تاریخ ) قراردادي(اوطلبانی که به صورت غیر رسمی و تمام وقت  د) د

ماه بنا به تشخیص اداره کل جهاد کشاورزي استان در یکی از  24تا حداکثر  6جهاد کشاورزي، به مدت حداقل اداره کل اموریت هاي شوند، ابتدا بایستی بدلیل آشنایی با وظایف و ممی افرادي که جهت خدمت در مرکز استان پذیرفته  -4
  .شهرستانهاي استان خدمت نمایند

  

  :مدارك مورد نیاز

 . یل شودمبا دقت تککه بایستی الکترونیکی  برگ درخواست شغل -

 )تاریخ فراغت از تحصیل، حداکثر تا تاریخ آخرین روز مهلت ثبت نام می باشد( تبر از دانشگاه محل تحصیلیا گواهی مع تصویر آخرین مدرك تحصیلی -

 تصویر کارت ملی -

 )در صورت داشتن توضیحات، تصویر صفحه آخر(تصویر صفحه اول شناسنامه  -

 .ن خدمت یا معافیت باید قبل از تاریخ آخرین مهلت ارسال مدارك باشدتاریخ پایا) ویژه برادران(تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم  -

 )کیلوبایت بیشتر نباشد 100که حجم آن از بصورت الکترونیکی  یک قطعه عکساسکن (جدید، تمام رخ پشت نویس شده،  3×4دو قطعه عکس  -

 مدارك دال بر ایثارگري -

 مدارك دال بر بومی بودن -

 ص زبان انگلیسی عمومی و مهارت  هاي عمومی فن آوري اطالعاتتصویر گواهی نامه معتبر در خصو -

 به بعد 22/11/1357مدارك دال بر خدمت غیر رسمی و تمام وقت در دستگاههاي دولتی از تاریخ  -

در کلیه شعب بانک ملی ایران به عنوان حق شرکت در آزمونهاي تخصصی و علمی خزانه نزد بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران قابل پرداخت  980ریال به حساب جاري 000/90اصل رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ  -
 )عاف می باشندمدرصد مبلغ مذکور را می پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذکور  50ایثارگران (داوطلبان استخدام 

 .اشدبعد از مهلت مقرر ثبت نام اینترنتی بقبل یا تاریخ فیش رسید بانکی نباید  :تذکر -

ستند مدارك فوق را ظرف موظف ه) به میزان سه برابر ظرفیت(به لحاظ انجام ثبت نام اینترنتی و ضرورت بررسی مدارك، قبول شدگان مرحله اول آزمون استخدامی  : نکته بسیار مهم -

 ،مدیریت امور اداري، رفاه و پشتیبانی -طبقه سوم -استان خراسان جنوبی اداره کل جهاد کشاورزي - بلوار کشاورز: کاري پس از اعالم نتایج مرحله اول آزمون به آدرسروز 5مدت 



 6

یت به مدارکی که بعد از مهلت مقرر و یا از طریق پست به اداره کل جهادکشاورزي خراسان جنوبی تحویل گردد ترتیب اثر داده نمی شود و مسئول. حضوري تحویل و رسید دریافت نمایند

  .ضمناً وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نشده و هیچ گونه اعتراضی در این زمینه پذیرفته نخواهد شد. آن متوجه داوطلب خواهد بود

 

  :و مهلت ثبت نام ارسال مداركنحوه 

  . به شرح ذیل انجام می پذیرد   www.azmoon3.sko.ir:  از طریق نشانی اینترنتی ثبت نام متقاضیان بصورت الکترونیکی و
 ) - png- gif  jpg :با یکی از فرمت هاي(کیلوبایت الزامی است  100با حجم  جدید، تمام رخ  3×4س قطعه عکاسکن یک  :نکته

  . اقدام نمایند   www.azmoon3.sko.ir :نسبت به ثبت نام الکترونیکی به آدرس  3/03/1392مورخ  جمعه  روز 24تا ساعت  28/02/1392مورخ  شنبه  روزمتقاضیان واجد شرایط، ملزم هستند از تاریخ درج آگهی 
بـه   ه، نسـبت ، تکمیل برگ درخواست شغل می باشد  الزم است در تکمیل فرم مورد نظر نهایت دقت را به عمل آورده و پس از تاییـد نهـایی اطالعـات وارد شـد    الك ثبت نام از متقاضیان استخدامم اینکهبا توجه به  :تبصره مهم

براي اصالح فرم ثبت نام یا پرینت کارت  الزم به ذکر است پس از تایید نهایی اطالعات درخواست الکترونیکی، امکان هیچگونه اصالح و ویرایش وجود نخواهد داشت و از مراجعه حضوري. دریافت کد رهگیري ثبت نام اقدام نمایند
  .پاسخگوي سواالت و راهنمایی متقاضیان خواهد بود  2227101-4شماره تلفن  . ورود به جلسه آزمون خودداري گردد

  :زمان و محل توزیع کارت

قابـل دریافـت بـوده و زمـان و       www.azmoon3.sko.ir : از طریق سایت به آدرس  7/3/1392مورخ  سه شنبه و  6/3/1392مورخ   دوشنبهکارت ورود به جلسه آزمون توانمندیهاي عمومی و تخصصی در روزهاي 
  .الزم به ذکر است صدور کارت ورود به جلسه به منزله تأیید مدارك ارسالی نمی باشد و مدارك داوطلبان بعد از آزمون بررسی خواهد شد .برگزاري آزمون بر روي کارت دریافتی به آگاهی داوطلبان خواهد رسیدمحل 
  :توجه

  .روزنامه اطالع رسانی خواهد شددرصورت تغییر مکان و زمان برگزاري آزمون، مراتب از طریق سایت و  -1
:    از تاییـد مراجـع ذیصـالح در پایگـاه اینترنتـی بـه آدرس       ضـنا نتـایج اولیـه آزمـون پـس     . همراه داشتن اصل فیش پرداختی و کارت ورود به جلسه و کارت ملی یا شناسنامه عکـس دار جهـت ورود بـه جلسـه الزامـی اسـت        -2

www.sko.ir  اعالم خواهد شد.  

  :ونمواد آزم

سوال چهار گزینه اي طراحی ) 90(که به تعداد ) 2ضریب (اطالعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانونی  -3)  2ضریب (زبان و ادبیات فارسی و ادبیات اداري  - 2) 3ضریب (معارف اسالمی  -1: آزمون توانمندیهاي عمومی شامل) الف

 .خواهد بود) بدون اعمال نمره منفی(

  .دینی از پاسخگوئی به سواالت معارف اسالمی معاف می باشند و امتیاز آن در سایر موارد آزمون توزیع می شوداقلیت هاي  :تبصره
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  .آزمون تخصصی شامل سؤاالت مرتبط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب می باشد) ب

  و مهارت هاي عمومی فن آوري اطالعات از مراکز معتبر تعیین صالحیت شده) Intermediate(داشتن گواهی نامه معتبر در خصوص زبان انگلیسی عمومی در سطح متوسط ) ج

  :تذکرات

  .سهمیه استخدامی به داوطلبان بومی استان تعلق دارد% 100

اشد از داوطلبان بومی سایر شهرستانهاي استان در صورت شرکت در آزمون مربوط اولویت انتخاب داوطلبان با بومی شهرستان می باشد و در صورتی که داوطلب بومی شهرستان حد نصاب الزم براي قبولی را کسب نکرده ب :1تبصره 

  .به آن محل انتخاب می گردند

  :بومی شامل افرادي می شود که حداقل داراي یکی از ویژگیهاي زیر باشند :2تبصره 

  .مورد تقاضا براي استخدام یکی باشدمحل جغرافیایی محل تولد داوطلب با ) الف

  .طی شده باشد در محل جغرافیایی مورد تقاضا به صورت پیوسته) ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان(ج سال از سنوات تحصیلی داوطلب حداقل پن) ب
محل  در) در خصوص بازنشستگان نیروهاي مسلح(سکونت کنونی آنان  باشد و یا محل محل جغرافیایی مورد تقاضاي استخدام در) شاغلین نیروهاي مسلح(همسر و فرزندان پرسنل نیروهاي مسلح که استان محل تولد همسر یا پدر ) ج

  .یکی باشد نیز بومی تلقی می شوند جغرافیایی مورد تقاضا براي استخدام

  .د تقاضا براي استخدام منتقل شده اندبه استان مور» کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران« فرزندان و همسران کارکنان رسمی، پیمانی و نیروهاي قراردادي که در اجراي مصوبات : د
  .دنمه داشته باشآن دسته از افرادي که حداقل سه سال تمام سابقه کار تمام وقت در دستگاه هاي اجرایی استان مورد تقاضا براي استخدام، با پرداخت حق بی: و

  .رسال نمایندداوطلبان موضوع این بند بایستی مدارك الزم را به همراه مدارك مورد نیاز ا :توجه

و باالتر و فرزندان و همسران %) 25(درصد آن از میان جانبازان، آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و جانبازان بیست و پنج درصد  25درصد آن براي استخدام ایثارگران اختصاص دارد که  30از کل مجوز استخدامی -1
درصد و باالتر و فرزندان آزادگانی که از سوي  25فرزندان معظم شاهد و جانبازان . می باشند جذب در حال درصد سهمیه ایثارگران ازسوي بنیاد شهید معرفی شده و 25الزم به ذکر است  آزادگان باالي یک سال اسارت تخصیص می یابد

  .صورت عدم تکمیل سهمیه از باقیمانده سهمیه اختصاصی بهره مند شوند ثبت نام نموده و در به همراه سایر ایثارگران اند می توانند در این آگهیبنیاد شهید معرفی نشده
مابقی . اشندمی ب درصد و باالتر و آزاده باالي یک سال اسارت از شرط جنسیت براي استفاده از سهمیه استخدامی معاف 25قانون برنامه پنجم توسعه، فقط فرزندان شاهد و جانباز ) 44(ماده ) و(همچنین براساس قانون اصالح بند 

  .درصد، در آزمون استخدامی شرکت نموده و در رقابت با سایر افراد واجد شرایط این بند به ترتیب باالترین نمره انتخاب خواهند شد 25حد باقیمانده سهمیه  مشمولین این بند که از سوي بنیاد شهید معرفی شده اند در
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و آزادگان زیر یک سال اسارت و خواهران و برادران %) 25(با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد سهمیه استخدامی نیز به رزمندگان %) 5(پنج درصد  - 2

انتخاب ایثارگران در حد سهمیه تعیین شده به ترتیب نمره کسب شده از بین ایثارگران واجد شرایط که در . بت خواهند پرداختمشمولین این بند براساس آگهی استخدامی در آزمون شرکت نموده و در بین خود به رقا. اردشهدا اختصاص د
  .زمان مقرر ثبت نام نموده اند انجام خواهد شد

  .گرفتدرصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد  30استخدام مازاد بر  -1/2

  .ائه گواهی از بنیاد مذکور ندارندایثارگرانی که از بنیاد شهید و امور ایثارگران کارت شناسایی دارند و افراد وابسته به آنان در صورت ارائه تصویر، نیازي به اخذ و ار -2/2
  .در غیر این صورت این افراد نمی توانند از مزایاي مربوطه بهره مند گردند) قادر به کار قید گرددخانواده جانباز از کار افتاده کلی غیر  عضو(در گواهی خانواده جانبازان می بایست جمله  -3/2

د که در نل اسارت و خواهران و برادران شهدا می باشدرصد و آزادگان زیر یکسا 25ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه هاي جنگ تحمیلی و نیز فرزندان و همسر آنان و فرزندان جانبازان زیر  6ایثارگران شامل رزمندگان با حداقل  – 4/2
 .بودن شرایط مندرج در آگهی، با رعایت قوانین مربوط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود صورت دارا

معلولینی که نیاز به منشی در روز آزمون استخدامی دارند می ( .قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود درصد سهمیه 3معلولین عادي به شرط کسب حدنصاب نمره الزم و دارا بودن شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره مکتسبه از  - 3

  )بایست موضوع را سریعا به دستگاه مورد درخواست اطالع رسانی نمایند

را کسب کرده اند، به ترتیب باالترین نمرات آزمون ) درصد کل نمره آزمون60(افرادي که حد نصاب نمره آزمون عمومی برابر ظرفیت مورد نیاز از میان  3انتخاب داوطلبان استخدام براي انجام مصاحبه تخصصی حداکثر به میزان  -4
  .تخصصی انجام خواهد شد

و  دامی ایجاد نمی کند  و انتخاب داوطلبان براساس نمرات آزمون تخصصیخکسب حد نصاب نمره الزم در آزمون توانمندیهاي عمومی صرفاً به منزله تایید صالحیت عمومی و تصحیح اوراق امتحان بوده و هیچگونه حق است -5
  .با رعایت اولویت هاي مقرر صورت می پذیرد مصاحبه

اکثر ظرف مدت سه ماه از زمان اعالم نتیجه آزمون، گواهی نامه را کسب نموده اند و پس از اعمال نمرات تخصصی به عنوان پذیرفته شده اولیه معرفی شده اند، باید حد) توانمندي هاي عمومی(آزمون % 60افرادي که حد نصاب  -6

  . در صورت عدم ارایه مدارك مذکور در مدت تعیین شده افراد ذخیره جایگزین خواهد شد. معتبر در خصوص زبان انگلیسی عمومی و مهارت هاي عمومی فنآوري اطالعات را ارایه نمایند

موسسات «با عنوان » اعتبار سنجی موسسات آموزشی«کور می باشند و یا گواهی نامه آنان از مراکز تعیین صالحیت شده نمی باشد موظفند در یکی از مراکز تعیین صالحیت شده که در بخش کسانی که فاقد گواهی نامه هاي مذ – 1/6

پس از شرکت در آزمون تعیین سطح، گواهی  www.sko.ir یا سایت دفتر آموزش و پژوهش استانداري به آدرس  قابل مشاهده می باشد  www.smtc.ac.irسایت مرکز آموزش مدیریت دولتی  با آدرس » تعیین صالحیت شده

  .نامه مذکور را ارایه نمایند
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درصد کل امتیاز در هر یک از مراحل آزمون استخدامی به صورت جداگانه ) 20(درصد و حداکثر )2(به ازاي هر سال سابقه خدمت مربوط و مشابه از رستانهاي تابعه اداره کل جهاد کشاورزي استان و شهشاغل در  کارکنان غیر رسمی -7

  .برخوردار خواهند شد
  .خواهد بود رستانهاي تابعهاستان و شهاداره کل جهاد کشاورزي اولویت انتخاب داوطلبان در شرایط یکسان با شاغلین غیر رسمی  -8

به استثناي دارندگان مدارك تحصیلی معادل صادره (در آگهی و همچنین مدارك معادل  به مدارك ارسالی توسط دانشجویان و دارندگان مدارك تحصیلی باالتر و پائین تر از مقاطع تحصیلی اعالم شده در شرایط احراز مشاغل مذکور -9
  .ترتیب اثر داده نخواهد شد) ر با ارزش علمی دارندش عالی کشور که در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش کشور شرکت نموده و قبول شده اند و گواهی مبنی بر امکان ادامه تحصیل در مقطع باالتاز دانشگاهها و موسسات آموز

  .بایستی به تأیید سازمان مرکزي دانشگاه مذکور برسد) ماه پس از اعالم نتیجه 2داکثرح(مدارك تحصیلی فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی در صورت پذیرفته شدن در آزمون  -10
داوطلب به اشتباه یا به عمد هر مرحله از مراحل امتحان، مسابقه و جذب محرز شود مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی و یا ارسال مدارك بصورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود و در  -11

  .حکم مزبور لغو و بالاثر می گردد و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت اطالعات خالف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، از انجام مراحل بعدي محروم گردیده و در صورت صدور حکم استخدامی،
  .به اطالع داوطلبان خواهد رسیدسایت استانداري از طریق  و راجع ذي صالحاسامی پذیرفته شدگان پس از تأیید م -12

 .انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون پس از طی مراحل گزینش میسر می باشد -13

  


