
 
 
 

 اطالعیه شماره یک( پذیرفته شدگان مرحله دوم آزمون استخدامی )
استان کردستان رفاه اجتماعی  و تعاون، کاراداره کل    

 
 رفاه اجتماعی  و تعاون، کار اداره کل 27/11/1391پذیرفته شدگان مرحله دوم آزمون استخدامی مورخ کلیه الع ــبه اط     

با همراه داشتن اصل و کپی  جهت انجام مراحل بعدي آزمون، الزم است  رشته شغلی مورد تقاضا،با توجه به  رساند استان می
 در واقع این اداره کل) آقاي جمال آخوندي  213طبقه اول اتاق( اموراداري  به  ارائه شده طبق جدول زمانبندي  زیر مدارك 
  .سایت اداري مراجعه نمایندمجتمع  –فروردین 12میدان   سنندج

 

ü مدارك مورد نیاز:  
  یک عدد سفید پوشه – 1
  یک سري )تمامی صفحات(اصل و تصویر شناسنامه  – 2
  یک سري)پشت و رو(اصل و تصویر کارت ملی  – 3
سایر مدارك از جمله گواهی تعداد واحدهاي گذرانده (اصل و تصویر مدرك تحصیلی یا گواهی موقت فراغت از تحصیل  – 4

  یک سري)شده مورد قبول نیست
  یک سري اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دایم براي برادران – 5
  اصل و تصویر گواهی ایثارگري از مراجع ذیصالح – 6
  اصل و تصویر مدارك دال بر معلولیت از مراجع ذیصالح - 7
درصورتی (ی استخدام اصل و تصویر مدارك دال بر بومی بودن براي محل جغرافیایی شغل مورد تقاضا برابر مندرجات آگه -9

  )که محل تولد مندرج در شناسنامه منطبق با محل جغرافیایی شغل مورد تقاضا باشد سایر مدارك مورد نیاز نیست
گونه حقی براي قبولی در  نام بوده و هیچ ، صرفا براي بررسی صحت اظهارات داوطلب در زمان ثبتتحویل مدارك مذکور: تذکر 

  .کند آزمون ایجاد نمی

  .، منوط به اتمام فرایند مصاحبه و گزینش استپذیرفته شدگان در آزمونهمچنین اعالم نتایج قطعی  

 عنوان تاریخ روز

 14/7/1392 یکشنبه
 کارشناس آمارموضوعی، شبکه،تحویل و بررسی مدارك متقاضیان رشته شغلی کارشناس 

هاي کارگري  تشکلکارشناس  کاردان تعاون، کارشناس اشتغال، کارشناس بازارکار،
 وکارفرمائی

 کارشناس اموردبیرخانه شوراي اشتغالتحویل و بررسی مدارك متقاضیان رشته شغلی  15/7/1392 دوشنبه

 16/7/1392 شنبه سه
 مسئول دبیرخانه شوراي اشتغال وتحویل و بررسی مدارك متقاضیان رشته شغلی 
 بازرس کار

 17/7/1392 چهارشنبه
 کارشناس روابط کار، مسئول روابط کار،تحویل و بررسی مدارك متقاضیان رشته شغلی 

 حسابرس کاردان امورتعاونی و کاردان روابط کار، کارشناس مطالعات اجتماعی، حسابدار،

   
ü روابط عمومی اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان کردستان  


