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 اطـالعـیه
 

 ازاضٌ کل خُاز کشايضظی استان شطکت ومًزٌ اوس         9/3/92بسیىًسیلٍ بٍ اطالع کلیٍ زايطلبیه محتطمی کٍ قبالً زض آظمًن استرسامی مًضخ 

 مسیط کل محتطم زفتط مىابع اوساوی ي تحًل ازاضی استاوساضی ذطاسان خىًبی 17/4/93 مًضخ 1779می ضساوس ، با تًخٍ بٍ وامٍ شماضٌ 

بسیىًسیلٍ اسامی سٍ بطابط ظطفیت پصیطفتٍ شسگان مطحلٍ ايل ضشتٍ َای شغلی آظمًن معبًض بٍ شطح شیل اعالم می گطزز افطازی کٍ وسبت 

 اعتطاض ذًز ضا با شکط مًضز بٍ زبیطذاوٍ ستاز استرسام ازاضٌ کل 16/6/93بٍ وتایح آظمًن اعتطاضی زاشتٍ باشىس می تًاوىس حساکثط تا تاضید 

 وسبت بٍ تحًیل اصل ي یک وسرٍ 16/6/93 لغایت 10/6/93پصیطفتٍ شسگان محتطم اظ مًضخ . خُازکشايضظی استان کتباً اضسال ومایىس 

 بلًاض شُسای عبازی ، ازاضٌ کل خُاز کشايضظی استان ي یا –بیطخىس : تصًیط مساضک اعالم شسٌ بٍ زبیطذاوٍ ستاز استرسام بٍ آزضس 

افطازی کٍ قبالً مساضکشان ضا تحًیل زازٌ اوس ویاظ بٍ اضائٍ مدسز مساضک          ). مسیطیت خُاز کشايضظی شُطستاوُا حضًضاً اقسام ومایىس 

بسیُی است عسم تحًیل مساضک تا تاضید اعالم شسٌ بٍ مىعلٍ اوصطاف اظ استرسام تلقی شسٌ ي بعساً َیچگًوٍ عصضی پصیطفتٍ  . (ومی باشس 

ورًاَس شس  ي تحًیل مساضک صطفاً خُت بطضسی ايلیٍ ي احطاظ شطایط اعالم شسٌ زض آگُی ي اودام مصاحبٍ علمی ترصصی کٍ زض مُطماٌ 

 .سال خاضی بطگعاض ذًاَس شس می باشس

 مصاحبٍ ترصصی شامل اطالعات ترصصی ضشتٍ شغلی مطبًطٍ ، قًاویه ي مقطضات خاضی کشًض ، آشىایی با يظایف يظاضت خُاز کشايضظی  

 . ذًاَس بًز ICDL، ضياوشىاسی عمًمی ي مُاضتُای َفتگاوٍ 

 .خُت اطالع یک وسرٍ اظ مفاز آگُی استرسامی مصکًض زض سایت زضج گطزیسٌ است 

لصا . ضمىاً ظمان ي محل اودام مصاحبٍ علمی ترصصی متعاقباً اظ ططیق پست سفاضشی بصًضت کتبی بٍ آزضس زايطلبان اضسال ذًاَس شس

چىاوچٍ آزضس محل سکًوت ي تلفه َمطاٌ ي ثابت قیس شسٌ زض فطم ثبت وام الکتطيویکی تغییط ومًزٌ است ، آزضس ي تلفه َای خسیس ضا 

 بٍ آزضس زبیطذاوٍ ستاز استرسام کتباً اعالم ومایىس ، چىاوچٍ بٍ زلیل اشتباٌ بًزن آزضس امکان اضسال ي 16/06/93حساکثط تا مًضذٍ 

اودام مصاحبٍ ترصصی .  تحًیل فطم زعًت وامٍ مصاحبٍ میسط وباشس َیچگًوٍ تعُسی اظ ایه خُت بط عُسٌ ایه ازاضٌ کل ورًاَس بًز 

 بطابط ي ضعایت 5/1تعُسی بطای استرسام تمامی افطاز زعًت شسٌ بٍ مصاحبٍ ومی باشس ي پصیطفتٍ شسگان وُایی پس اظ تُیٍ فُطست 

افطازی کٍ اسامی آوُا اعالم شسٌ است چىاوچٍ بٍ . ايلًیتُای قاوًوی ي تأییس گعیىش ي طی مطاحل تأمیه اعتباض  ، زعًت بٍ کاض ذًاَىس شس 

 بٍ 16/06/93َط زلیل اظ ازامٍ مطاحل استرسام ي اودام مصاحبٍ اوصطاف زاضوس ضطيضی است تقاضای کتبی اوصطاف ذًیش ضا تا مًضذٍ 

 . آزضس زبیطذاوٍ ستاز استرسام اضسال ومایىس
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