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آگهي استخذام پيماني اداره كل جهاد كشاورزي استان خراسان جنوبي 

 ثطاي تبٗيٚ ٛيطٝي اٛسبٛي ٗٞضز ٛيبظ ذٞز عجن ٗلبز هبٛٞٙ ٗسيطيت ذسٗبت ًطٞضي ٝ زستٞضآؼْ٘ ٛحٟٞ ثطُعاضي اٗتحبٙ ػ٘ٞٗي ٝ ترػػي ثطاي ثٌبضُيطي اكطاز زض زستِبٟ ١بي ادارُ كل جْبد كشبٍرسي استبى خزاسبى جٌَبي

ٛلط اظ اكطاز  38  تؼساز 26/1/1392 ٗٞضخ 3916/6/35 ٗؼبٝٛت تٞسؼ٠ ٗسيطيت ٝ سطٗبي٠ اٛسبٛي ضييس خ٢٘ٞض ٝ ٗدٞظ ض٘بضٟ 21/12/1390زٕ ٗٞضخ /4550/110اخطايي اظ ٗحْ س٢٘ي٠ استرساٗي ثطٛب٠ٗ پٜدٖ تٞسؼ٠ ٗٞضٞع ٛب٠ٗ ض٘بضٟ 

. ٝاخس ضطايظ ضا اظ عطين ثطُعاضي آظٗٞٙ تٞاٜٛ٘سي٢بي ػ٘ٞٗي، ترػػي، ٗػبحج٠ ترػػي ٝ ُعيٜص ثػٞضت پي٘بٛي ث٠ ضطح خساّٝ شيْ استرسإ ٗي ٛ٘بيس

 ػٜٞاٙ ضضت٠ ضـٔي ًس ضضت٠ ضـٔي ػٜٞاٙ زستِبٟ اخطايي ًس زستِبٟ

ٗحْ  

 خـطاكيبيي ذسٗت

تؼساز  

 ٗٞضز ٛيبظ

 خٜسيت

 ضطايظ احطاظ ثط حست ضضت٠ تحػئي

 ٗطز ظٙ

 ازاضٟ ًْ خ٢بز ًطبٝضظي 600

 * _ 2 (ستبز)ثيطخٜس  ًبضضٜبس حوٞهي  601
زاضا ثٞزٙ زاٛطٜب٠ٗ ٓيسبٛس يب ثبالتط زض يٌي اظ ضضت٠ ١بي تحػئي حوٞم، حوٞم هضبيي، 

 حوٞم ذػٞغي، حوٞم ػ٘ٞٗي

602 

 ًبضضٜبس ضج٠ٌ

 * * 1 (ستبز)ثيطخٜس 
زاضاثٞزٙ زاٛطٜب٠ٗ ٓيسبٛس يب ثبالتط زض يٌي اظ ضضت٠ ١بي تحػئي آٗبض ٝ ًبٗپيٞتط، ًبٗپيٞتط 

 (ٗسيطيت سيست٢٘بي اعالػبتي)، ٢ٜٗسسي كٜبٝضي اعالػبت (ٛطٕ اكعاض)

 * _ 3 (ستبز)ثيطخٜس  603

زاضاثٞزٙ زاٛطٜب٠ٗ ٓيسبٛس يب ثبالتط زض يٌي اظ ضضت٠ ١بي تحػئي آٗبض ٝ ًبٗپيٞتط، ًبٗپيٞتط 

 (ٛطٕ اكعاض)

 * * 2 (ستبز)ثيطخٜس  604

 * * 1 ثيطخٜس 605

 * _ 1 ظيطًٟٞ 606

 * _ 1 عجس 607

 * _ 1 هبيٚ 608

 زاضاثٞزٙ زاٛطٜب٠ٗ ٓيسبٛس يب ثبالتط زض ضضت٠ تحػئي ٢ٜٗسسي ًبٗپيٞتط ُطايص سرت اكعاض  * _ 1 (ستبز)ثيطخٜس  ًبضضٜبس اٗٞض سرت اكعاض ضايب٠ٛ 609
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 * _ 1 (ستبز)ثيطخٜس  ٢ٜٗسس ٌٗبٛيي 610
زاضاثٞزٙ زاٛطٜب٠ٗ ٓيسبٛس يب ثبالتط زض يٌي اظ ضضت٠ ١بي تحػئي ٢ٜٗسسي ٗبضي٢ٜبي 

 ًطبٝضظي، ٌٗبٛيي ٗبضي٢ٜبي ًطبٝضظي

611 

 ًبضضٜبس  اٗٞض ثبؿجبٛي

 * _ 1 (ستبز)ثيطخٜس 
زاضاثٞزٙ زاٛطٜب٠ٗ ٓيسبٛس يب ثبالتط زض يٌي اظ ضضت٠ ١بي تحػئي ثبؿجبٛي، ٢ٜٗسسي 

 تٞٓيسات ُيب١ي

 زاضاثٞزٙ زاٛطٜب٠ٗ كٞم ٓيسبٛس يب ثبالتط زض ضضت٠ تحػئي ثبؿجبٛي  * _ 1 عجس 612

613 

ًبضضٜبس  اٗٞض ظٗيٚ 

 * _ 1 (ستبز)ثيطخٜس 

 زاضاثٞزٙ زاٛطٜب٠ٗ ٓيسبٛس يب ثبالتط زض ضضت٠ تحػئي حوٞم

 * _ 1 كطزٝس 614

615 

 ًبضضٜبس  ٢ٜٗسسي ظضاػي

 * _ 1 ٢ٛجٜساٙ

زاضاثٞزٙ زاٛطٜب٠ٗ ٓيسبٛس يب ثبالتط زض يٌي اظ ضضت٠ ١بي تحػئي آثيبضي، آثيبضي ٝ 

 ظ١ٌطي، تأسيسبت آثيبضي، ذبى ضٜبسي، ػ٘طاٙ ضٝستبيي
 * _ 1 عجس 616

 * _ 2 (ستبز)ثيطخٜس  617

 * _ 1 (ستبز)ثيطخٜس  ٗسئّٞ ُعيٜص 618
زاضاثٞزٙ زاٛطٜب٠ٗ ٓيسبٛس يب ثبالتط زض يٌي اظ ضضت٠ ١بي تحػئي ٗسيطيت ٜٗبثغ اٛسبٛي، 

 ضٝاٛطٜبسي ػ٘ٞٗي، ضٝاٛطٜبسي تطثيتي، خبٗؼ٠ ضٜبسي، ٗغبٓؼبت اخت٘بػي، ٗسيطيت زٝٓتي

 * _ 1 (ستبز)ثيطخٜس  ًبضضٜبس  اٗٞض كط١ِٜي 619

زاضاثٞزٙ زاٛطٜب٠ٗ ٓيسبٛس يب ثبالتط زض يٌي اظ ضضت٠ ١بي تحػئي كط١َٜ ٝ ٗؼبضف 

 2سغح ) اسالٗي، ا٢ٓيبت ٝ ٗؼبضف اسالٗي، ػٕٔٞ هطآٛي ٝ حسيث، ػٕٔٞ هطآٛي، ػٕٔٞ حٞظٝي

 (ٝ ثبالتط

 * _ 3 (ستبز)ثيطخٜس  ًبضضٜبس  اٗٞض ازاضي 620
زاضاثٞزٙ زاٛطٜب٠ٗ ٓيسبٛس يب ثبالتط زض يٌي اظ ضضت٠ ١بي تحػئي ٗسيطيت زٝٓتي، ٗسيطيت 

 سيستٖ ٝ ث٢طٟ ٝضي، ٗسيطيت ثبظضُبٛي، ٗسيطيت ٜٗبثغ اٛسبٛي 

621 

 حسبثساض

 * _ 1 ظيطًٟٞ
زاضاثٞزٙ زاٛطٜب٠ٗ ٓيسبٛس يب ثبالتط زض يٌي اظ ضضت٠ ١بي تحػئي حسبثساضي، حسبثطسي،  

 ٗسيطيت ثبظضُبٛي، ٗسيطيت ٗبٓي
 * _ 1 ثططٝي٠ 622
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623 1 * * 

624 

 سطايبٙ

1 _ * 

625 1 * * 

 * * 1 (ستبز)ثيطخٜس  ًبضضٜبس حلظ ٛجبتبت 626
زاضاثٞزٙ زاٛطٜب٠ٗ ٓيسبٛس يب ثبالتط زض يٌي اظ ضضت٠ ١بي تحػئي ُيبٟ پعضٌي، حططٟ 

 ضٜبسي ًطبٝضظي،  ضٜبسبيي ٝ ٗجبضظٟ ثب ػٔق ١بي ١طظ، ثي٘بضي ضٜبسي ُيب١ي

 زاضاثٞزٙ زاٛطٜب٠ٗ كٞم ٓيسبٛس يب ثبالتط زض ضضت٠  تحػئي تطٝيح ٝ آٗٞظش ًطبٝضظي * _ 1 زضٗيبٙ ًبضضٜبس تطٝيح  ًطبٝضظي 627

 * _ 1 (ستبز)ثيطخٜس  ًبضضٜبس ٗحيظ ظيست 628
زاضاثٞزٙ زاٛطٜب٠ٗ ٓيسبٛس يب ثبالتط زض يٌي اظ ضضت٠ ١بي تحػئي ضيالت، ظيست ضٜبسي 

 ُطايص ػٕٔٞ خبٛٞضي، ػٕٔٞ زضيبيي ٝ اهيبٛٞسي

 * _ 1 ثططٝي٠ ًبضضٜبس زاٗپطٝضي 629
زاضاثٞزٙ زاٛطٜب٠ٗ ٓيسبٛس يب ثبالتط زض يٌي اظ ضضت٠ ١بي تحػئي زاٗپطٝضي، ػٕٔٞ زاٗي، 

٢ٜٗسسي تٞٓيسات زاٗي 

630 

 ًبضضٜبس اهتػبز ًطبٝضظي 

 * _ 1 عجس
زاضاثٞزٙ زاٛطٜب٠ٗ ٓيسبٛس يب ثبالتط زض يٌي اظ ضضت٠ ١بي تحػئي اهتػبز ًطبٝضظي، ػٕٔٞ 

 اهتػبزي ُطايص اهتػبز ًطبٝضظي، ٗسيطيت ًطبٝضظي
 * _ 1 (ستبز)ثيطخٜس  631

 

: ًكبت هْن ثبت ًبم

. هجْ اظ ٝاضيع ٝخ٠ ثجت ٛبٕ الظٕ است زاٝعٔجبٙ اظ ضطايظ احطاظ ذٞز ثب ٗلبز آ٢ُي استرسإ اع٘يٜبٙ حبغْ ٛ٘بيٜس -

 .ثسي٢ي است ١عي٠ٜ ثجت ٛبٕ ث٠ ١يچ ٝخ٠ ٗستطز ٛرٞا١س ضس -

 .٢ٗٔت ثجت ٛبٕ ثطاي ضطًت ًٜٜسُبٙ زض آظٗٞٙ ث٠ ١يچ ٝخ٠ ت٘سيس ٛرٞا١س ضس ٝ ًٔي٠ زاٝعٔجبٙ ٝاخس ضطايظ ٗي ثبيست زض كطغت تؼييٚ ضسٟ  ثجت ٛبٕ ٛ٘بيٜس ضٜ٘ب كطغت ثجت ٛبٕ تؼ٢س استرساٗي ثطاي زستِبٟ ٛ٘ي ثبضس -

 .١ط زاٝعٔت كوظ ٗدبظ ث٠ اٛتربة يي ضضت٠ ضـٔي ٝ يي ٗحْ خـطاكيبيي ٗي ثبضس -
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 :شزايط عوَهي استخذام

 زاضتٚ تبثؼيت ايطاٙ -1

 اٛدبٕ ذسٗت زٝضٟ ضطٝضت يب ٗؼبكيت هبٛٞٛي ثطاي ٗطزاٙ -2

 ػسٕ اػتيبز ث٠ زذبٛيبت ٝٗٞاز ٗرسض -3

 ٛساضتٚ سبثو٠ ٗحٌٞٗيت خعائي ٗٞثط -4

 .زاضاثٞزٙ ٗسضى تحػئي زاٛطِب١ي ٠ً زض ضطايظ احطاظ پيص ثيٜي ضسٟ است -5

 .زاضتٚ سالٗت خس٘بٛي ٝ ضٝاٛي ٝ تٞاٛبيي ثطاي اٛدبٕ ًبضي ٠ً استرسإ ٗي ضٞٛس -6

 آتعإ ث٠ هبٛٞٙ اسبسي خ٢٘ٞضي اسالٗي ايطاٙ -7

 . زاٝعٔجبٙ استرسإ ٛجبيس ٗسترسٕ ضس٘ي، ثبثت ٝ پي٘بٛي سبيط زستِبٟ ١بي زٝٓتي يب ثبظذطيسذسٗت ثبضٜس -8

 .ث٠ زٓيْ ٛٞع ٝظبيق ٝ ٗحيظ ذسٗت، زاٝعٔجبٙ ٗي ثبيست اظ سالٗت ًبْٗ خس٘ي ٝ ضٝحي ثطذٞضزاض ثبضٜس -9

 :شزايط اختصبصي استخذام

 14زاضتٚ حساهْ ٗؼسّ - 1

. ٝ ض٢طستب٢ٛبي تبثؼ٠ اظ ضطط خٜسيت ٝ ٗؼسّ ٗؼبف ٗي ثبضٜسًبضًٜبٙ ضبؿْ زض ازاضٟ ًْ خ٢بز ًطبٝضظي استبٙ - 2

.  سبّ تب آذطيٚ ضٝظ ٢ٗٔت ثجت ٛب35ٕ سبّ ٝ حساًثط 20زاضتٚ حساهْ سٚ - 3

 :ٗٞاضز شيْ ث٠ ضطط اضائ٠ تبييسي٠ ١بي ٗؼتجط ث٠ حساًثط سٚ ٗوطض اضبك٠ ذٞا١س ضس: تجػطٟ

ث٠ عٞض زاٝعٔجب٠ٛ ذسٗت ٛ٘ٞزٟ اٛس ث٠ ٗيعاٙ ٗست حضٞض زض خج٠٢ ٝ ١٘چٜيٚ ٗست ظٗبٙ ثستطي ضسٙ ٝ يب استطاحت پعضٌي ضظٜٗسُبٙ زض  (29/5/1367 ٓـبيت 31/6/1359اظ تبضيد )زاٝعٔجبٛي ٠ً زض خج٠٢ ١بي ٛجط حن ػٔي٠ ثبعْ  (آق

 .اثط ٗدطٝحيت زض خج٠٢ ١بي ٛجطز حن ػٔي٠ ثبعْ

 . سب١5ّ٘سط، پسض، ٗبزض، ذٞا١ط ٝ ثطازض تب ٗيعاٙ : ضبْٗخبٛجبظاٙ اظ ًبضاكتبزٟ ًٔي ٠ً هبزض ث٠ ًبض ٛ٘ي ثبضٜس اكطاز ذبٛٞازٟ ٗؼظٖ ض٢سا، آظازُبٙ، ٗلوٞز االثط١ب،  (ة

 .ٝ كطظٛساٙ آظازُبٛي ٠ً حساهْ يي سبّ سبثو٠ اسبضت زاضٛس، اظ ضطط حساًثط سٚ ٗؼبف  ٗي ثبضٜس ( زضغس ٝ ثبالتط25)آظازُبٙ، كطظٛساٙ ض٢ساء ٝ ٗلوٞزاالثط١ب، كطظٛساٙ خبٛجبظاٙ  (ج
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 ( سب10ّحساًثط ).  ث٠ ذسٗت اضتـبّ زاضت٠ اٛس ث٠ ٗيعاٙ ٗست ذسٗت ؿيط ضس٘ي آ٢ٛب22/11/1357زض زستِب٢١بي زٝٓتي اظ تبضيد ( هطاضزازي)زاٝعٔجبٛي ٠ً ث٠ غٞضت ؿيط ضس٘ي ٝ ت٘بٕ ٝهت   (ز

 ٗبٟ ثٜب ث٠ تطريع ازاضٟ ًْ خ٢بز ًطبٝضظي استبٙ زض يٌي اظ 24 تب حساًثط 6اكطازي ٠ً خ٢ت ذسٗت زض ٗطًع استبٙ پصيطكت٠ ٗي ضٞٛس، اثتسا ثبيستي ثسٓيْ آضٜبيي ثب ٝظبيق ٝ ٗبٗٞضيت ١بي ازاضٟ ًْ خ٢بز ًطبٝضظي، ث٠ ٗست حساهْ - 4

 .ض٢طستب٢ٛبي استبٙ ذسٗت ٛ٘بيٜس

 

 :هذارن هَرد ًيبس

 . ثطٍ زضذٞاست ضـْ آٌتطٝٛيٌي ٠ً ثبيستي ثب زهت تٌ٘يْ ضٞز -

 (تبضيد كطاؿت اظ تحػيْ، حساًثط تب تبضيد آذطيٚ ضٝظ ٢ٗٔت ثجت ٛبٕ ٗي ثبضس)تػٞيط آذطيٚ ٗسضى تحػئي يب ُٞا١ي ٗؼتجط اظ زاٛطِبٟ ٗحْ تحػيْ  -

 تػٞيط ًبضت ٗٔي -

 (زض غٞضت زاضتٚ تٞضيحبت، تػٞيط غلح٠ آذط)تػٞيط غلح٠ اّٝ ضٜبسٜب٠ٗ  -

 .تبضيد پبيبٙ ذسٗت يب ٗؼبكيت ثبيس هجْ اظ تبضيد آذطيٚ ٢ٗٔت اضسبّ ٗساضى ثبضس (ٝيژٟ ثطازضاٙ)تػٞيط ًبضت پبيبٙ ذسٗت ٛظبٕ ٝظيل٠ ػ٘ٞٗي ٝ يب ٗؼبكيت زائٖ  -

 ( ًئٞثبيت ثيطتط ٛجبضس100اسٌٚ يي هغؼ٠ ػٌس ثػٞضت آٌتطٝٛيٌي ٠ً حدٖ آٙ اظ ) خسيس، ت٘بٕ ضخ پطت ٛٞيس ضسٟ، 3×4زٝ هغؼ٠ ػٌس  -

 ٗساضى زاّ ثط ايثبضُطي -

 ٗساضى زاّ ثط ثٞٗي ثٞزٙ -

 تػٞيط ُٞا١ي ٛب٠ٗ ٗؼتجط زض ذػٞظ ظثبٙ اِٛٔيسي ػ٘ٞٗي ٝ ٢ٗبضت  ١بي ػ٘ٞٗي كٚ آٝضي اعالػبت -

  ث٠ ثؼس22/11/1357ٗساضى زاّ ثط ذسٗت ؿيط ضس٘ي ٝ ت٘بٕ ٝهت زض زستِب٢١بي زٝٓتي اظ تبضيد  -

 ذعا٠ٛ ٛعز ثبٛي ٗطًعي خ٢٘ٞضي اسالٗي ايطاٙ هبثْ پطزاذت زض ًٔي٠ ضؼت ثبٛي ٗٔي ايطاٙ ث٠ ػٜٞاٙ حن ضطًت زض آظ٢ٛٞٗبي ترػػي ٝ ػٔ٘ي 980 ضيبّ ث٠ حسبة خبضي000/90اغْ ضسيس ثبٌٛي ٗجٜي ثط پطزاذت ٗجٔؾ  -

 ( زضغس ٗجٔؾ ٗصًٞض ضا ٗي پطزاظٛس ٝ كطظٛساٙ ضب١س اظ پطزاذت ٗجٔؾ ٗصًٞض ٗؼبف ٗي ثبضٜس50ايثبضُطاٙ )زاٝعٔجبٙ استرسإ 

 . تبضيد كيص ضسيس ثبٌٛي ٛجبيس هجْ يب ثؼس اظ ٢ٗٔت ٗوطض ثجت ٛبٕ ايٜتطٛتي ثبضس:تذكز -

هَظف ّستٌذ هذارن فَق را ظزف  (بِ هيشاى سِ بزابز ظزفيت)بِ لحبظ اًجبم ثبت ًبم ايٌتزًتي ٍ ضزٍرت بزرسي هذارن، لبَل شذگبى هزحلِ اٍل آسهَى استخذاهي :  ًكتِ بسيبر هْن -

هذيزيت اهَر اداري، رفبُ ٍ پشتيببًي، - طبمِ سَم- ادارُ كل جْبد كشبٍرسي استبى خزاسبى جٌَبي- بلَار كشبٍرس:  رٍسكبري پس اس اعالم ًتبيج هزحلِ اٍل آسهَى بِ آدرس5هذت 
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بِ هذاركي كِ بعذ اس هْلت همزر ٍ يب اس طزيك پست بِ ادارُ كل جْبدكشبٍرسي خزاسبى جٌَبي تحَيل گزدد تزتيب اثز دادُ ًوي شَد ٍ هسئَليت . حضَري تحَيل ٍ رسيذ دريبفت ًوبيٌذ

 .ضوٌبً ٍجِ پزداختي بِ ّيچ ٍجِ هستزد ًشذُ ٍ ّيچ گًَِ اعتزاضي در ايي سهيٌِ پذيزفتِ ًخَاّذ شذ. آى هتَجِ داٍطلب خَاّذ بَد

 

: ًحَُ ارسبل هذارن ٍ هْلت ثبت ًبم

.  ث٠ ضطح شيْ اٛدبٕ ٗي پصيطز   www.azmoon3.sko.ir:  ثجت ٛبٕ ٗتوبضيبٙ ثػٞضت آٌتطٝٛيٌي ٝ اظ عطين ٛطبٛي ايٜتطٛتي

  (- png- gif  jpg: ثب يٌي اظ كطٗت ١بي) ًئٞثبيت آعاٗي است 100 خسيس، ت٘بٕ ضخ  ثب حدٖ 3×4 اسٌٚ يي هغؼ٠ ػٌس :ًكتِ

.    اهسإ ٛ٘بيٜس www.azmoon3.sko.ir :  ٛسجت ث٠ ثجت ٛبٕ آٌتطٝٛيٌي ث٠ آزضس3/03/1392  جوعِ هَرخ  ضٝظ24تب سبػت  28/02/1392  شٌبِ هَرخ ٗتوبضيبٙ ٝاخس ضطايظ، ٗٔعٕ ١ستٜس اظ تبضيد زضج آ٢ُي ضٝظ

ٗالى ثجت ٛبٕ اظ ٗتوبضيبٙ استرسإ، تٌ٘يْ ثطٍ زضذٞاست ضـْ ٗي ثبضس  الظٕ است زض تٌ٘يْ كطٕ ٗٞضز ٛظط ٢ٛبيت زهت ضا ث٠ ػْ٘ آٝضزٟ ٝ پس اظ تبييس ٢ٛبيي اعالػبت ٝاضز ضسٟ، ٛسجت ث٠   ثب تٞخ٠ ث٠ اي٠ٌٜ:تبصزُ هْن

الظٕ ث٠ شًط است پس اظ تبييس ٢ٛبيي اعالػبت زضذٞاست آٌتطٝٛيٌي، اٌٗبٙ ١يچ٠ِٛٞ اغالح ٝ ٝيطايص ٝخٞز ٛرٞا١س زاضت ٝ اظ ٗطاخؼ٠ حضٞضي ثطاي اغالح كطٕ ثجت ٛبٕ يب پطيٜت ًبضت . زضيبكت ًس ض١ِيطي ثجت ٛبٕ اهسإ ٛ٘بيٜس

 .  پبسخگَي سَاالت ٍ راٌّوبيي هتمبضيبى خَاّذ بَد2227101-4شوبرُ تلفي  . ٝضٝز ث٠ خٔس٠ آظٗٞٙ ذٞززاضي ُطزز

 :سهبى ٍ هحل تَسيع كبرت

  هبثْ زضيبكت ثٞزٟ ٝ ظٗبٙ ٝ www.azmoon3.sko.ir:    اظ عطين سبيت ث٠ آزضس7/3/1392 ٗٞضخ سِ شٌبِ ٝ  6/3/1392ٗٞضخ  دٍشٌبِ ًبضت ٝضٝز ث٠ خٔس٠ آظٗٞٙ تٞاٜٛ٘سي٢بي ػ٘ٞٗي ٝ ترػػي زض ضٝظ١بي 

. الظٕ ث٠ شًط است غسٝض ًبضت ٝضٝز ث٠ خٔس٠ ث٠ ٜٗع٠ٓ تأييس ٗساضى اضسبٓي ٛ٘ي ثبضس ٝ ٗساضى زاٝعٔجبٙ ثؼس اظ آظٗٞٙ ثطضسي ذٞا١س ضس. ٗحْ ثطُعاضي آظٗٞٙ ثط ضٝي ًبضت زضيبكتي ث٠ آُب١ي زاٝعٔجبٙ ذٞا١س ضسيس

 :تَجِ

. زضغٞضت تـييط ٌٗبٙ ٝ ظٗبٙ ثطُعاضي آظٗٞٙ، ٗطاتت اظ عطين سبيت ٝ ضٝظٛب٠ٗ اعالع ضسبٛي ذٞا١س ضس- 1

:    ضٜب ٛتبيح اٝٓي٠ آظٗٞٙ پس اظ تبييس ٗطاخغ شيػالح زض پبيِبٟ ايٜتطٛتي ث٠ آزضس. ١٘طاٟ زاضتٚ اغْ كيص پطزاذتي ٝ ًبضت ٝضٝز ث٠ خٔس٠ ٝ ًبضت ٗٔي يب ضٜبسٜب٠ٗ ػٌس زاض خ٢ت ٝضٝز ث٠ خٔس٠ آعاٗي است  -2

www.sko.irاػالٕ ذٞا١س ضس   .

 :هَاد آسهَى

سٞاّ چ٢بض ُعي٠ٜ اي عطاحي  (90)٠ً ث٠ تؼساز  (2ضطيت )اعالػبت سيبسي ٝ اخت٘بػي ٝ ٗجبٛي هبٛٞٛي - 3(  2ضطيت )ظثبٙ ٝ ازثيبت كبضسي ٝ ازثيبت ازاضي - 2( 3ضطيت )ٗؼبضف اسالٗي - 1: آظٗٞٙ تٞاٜٛ٘سي٢بي ػ٘ٞٗي ضبْٗ (آق

 .ذٞا١س ثٞز (ثسٝٙ اػ٘بّ ٛ٘طٟ ٜٗلي)

 . اهٔيت ١بي زيٜي اظ پبسرِٞئي ث٠ سٞاالت ٗؼبضف اسالٗي ٗؼبف ٗي ثبضٜس ٝ اٗتيبظ آٙ زض سبيط ٗٞاضز آظٗٞٙ تٞظيغ ٗي ضٞز:تبصزُ
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 .آظٗٞٙ ترػػي ضبْٗ سؤاالت ٗطتجظ ثب ضضت٠ ضـٔي ٗٞضز زضذٞاست زاٝعٔت ٗي ثبضس (ة

 ٝ ٢ٗبضت ١بي ػ٘ٞٗي كٚ آٝضي اعالػبت اظ ٗطاًع ٗؼتجط تؼييٚ غالحيت ضسٟ (Intermediate)زاضتٚ ُٞا١ي ٛب٠ٗ ٗؼتجط زض ذػٞظ ظثبٙ اِٛٔيسي ػ٘ٞٗي زض سغح ٗتٞسظ  (ج

: تذكزات

. س٢٘ي٠ استرساٗي ث٠ زاٝعٔجبٙ ثٞٗي استبٙ تؼٔن زاضز% 100

 اٝٓٞيت اٛتربة زاٝعٔجبٙ ثب ثٞٗي ض٢طستبٙ ٗي ثبضس ٝ زض غٞضتي ٠ً زاٝعٔت ثٞٗي ض٢طستبٙ حس ٛػبة الظٕ ثطاي هجٞٓي ضا ًست ٌٛطزٟ ثبضس اظ زاٝعٔجبٙ ثٞٗي سبيط ض٢طستب٢ٛبي استبٙ زض غٞضت ضطًت زض آظٗٞٙ ٗطثٞط :1تبصزُ 

 .ث٠ آٙ ٗحْ اٛتربة ٗي ُطزٛس

 : ثٞٗي ضبْٗ اكطازي ٗي ضٞز ٠ً حساهْ زاضاي يٌي اظ ٝيژُي٢بي ظيط ثبضٜس:2تبصزُ 

 .ٗحْ تٞٓس زاٝعٔت ثب ٗحْ خـطاكيبيي ٗٞضز توبضب ثطاي استرسإ يٌي ثبضس (آق

. ث٠ غٞضت پيٞست٠ زض ٗحْ خـطاكيبيي ٗٞضز توبضب عي ضسٟ ثبضس( اثتسايي، ضا١ٜ٘بيي يب زثيطستبٙ)حساهْ پٜح سبّ اظ سٜٞات تحػئي زاٝعٔت  (ة

زض ٗحْ ( زض ذػٞظ ثبظٛطستِبٙ ٛيط١ٝبي ٗسٔح)زض ٗحْ خـطاكيبيي ٗٞضز توبضبي استرسإ ثبضس ٝ يب ٗحْ سٌٞٛت ًٜٞٛي آٛبٙ ( ضبؿٔيٚ ٛيط١ٝبي ٗسٔح)١٘سط ٝ كطظٛساٙ پطسْٜ ٛيط١ٝبي ٗسٔح ٠ً استبٙ ٗحْ تٞٓس ١٘سط يب پسض  (ج

. خـطاكيبيي ٗٞضز توبضب ثطاي استرسإ يٌي ثبضس ٛيع ثٞٗي تٔوي ٗي ضٞٛس

 .ث٠ استبٙ ٗٞضز توبضب ثطاي استرسإ ٜٗتوْ ضسٟ اٛس« ًبضُطٟٝ اٛتوبّ ًبضًٜبٙ زٝٓت اظ ت٢طاٙ» كطظٛساٙ ٝ ١٘سطاٙ ًبضًٜبٙ ضس٘ي، پي٘بٛي ٝ ٛيط١ٝبي هطاضزازي ٠ً زض اخطاي ٗػٞثبت : ز

. آٙ زست٠ اظ اكطازي ٠ً حساهْ س٠ سبّ ت٘بٕ سبثو٠ ًبض ت٘بٕ ٝهت زض زستِبٟ ١بي اخطايي استبٙ ٗٞضز توبضب ثطاي استرسإ، ثب پطزاذت حن ثي٠٘ زاضت٠ ثبضٜس: ٝ

.  زاٝعٔجبٙ ٗٞضٞع ايٚ ثٜس ثبيستي ٗساضى الظٕ ضا ث٠ ١٘طاٟ ٗساضى ٗٞضز ٛيبظ اضسبّ ٛ٘بيٜس:تَجِ

ٝ ثبالتط ٝ كطظٛساٙ ٝ ١٘سطاٙ  (%25) زضغس آٙ اظ ٗيبٙ خبٛجبظاٙ، آظازُبٙ كبهس ضـْ ٝ كطظٛساٙ ٝ ١٘سطاٙ ض٢ساء ٝ خبٛجبظاٙ ثيست ٝ پٜح زضغس 25زضغس آٙ ثطاي استرسإ ايثبضُطاٙ اذتػبظ زاضز ٠ً  30اظ ًْ ٗدٞظ استرساٗي- 1

 زضغس ٝ ثبالتط ٝ كطظٛساٙ آظازُبٛي ٠ً اظ سٞي 25كطظٛساٙ ٗؼظٖ ضب١س ٝ خبٛجبظاٙ .  زضغس س٢٘ي٠ ايثبضُطاٙ اظسٞي ثٜيبز ض٢يس ٗؼطكي ضسٟ ٝ زض حبّ خصة ٗي ثبضٜس25آظازُبٙ ثبالي يي سبّ اسبضت ترػيع ٗي يبثس الظٕ ث٠ شًط است 

 .ثٜيبز ض٢يس ٗؼطكي ٛطس١بٛس ٗي تٞاٜٛس زض ايٚ آ٢ُي ث٠ ١٘طاٟ سبيط ايثبضُطاٙ ثجت ٛبٕ ٛ٘ٞزٟ ٝ زض غٞضت ػسٕ تٌ٘يْ س٢٘ي٠ اظ ثبهي٘بٛسٟ س٢٘ي٠ اذتػبغي ث٢طٟ ٜٗس ضٞٛس

ٗبثوي .  زضغس ٝ ثبالتط ٝ آظازٟ ثبالي يي سبّ اسبضت اظ ضطط خٜسيت ثطاي استلبزٟ اظ س٢٘ي٠ استرساٗي ٗؼبف ٗي ثبضٜس25هبٛٞٙ ثطٛب٠ٗ پٜدٖ تٞسؼ٠، كوظ كطظٛساٙ ضب١س ٝ خبٛجبظ  (44)ٗبزٟ  (ٝ)١٘چٜيٚ ثطاسبس هبٛٞٙ اغالح ثٜس 

 . زضغس، زض آظٗٞٙ استرساٗي ضطًت ٛ٘ٞزٟ ٝ زض ضهبثت ثب سبيط اكطاز ٝاخس ضطايظ ايٚ ثٜس ث٠ تطتيت ثبالتطيٚ ٛ٘طٟ اٛتربة ذٞا١ٜس ضس25حس ثبهي٘بٛسٟ س٢٘ي٠  ٗط٘ٞٓيٚ ايٚ ثٜس ٠ً اظ سٞي ثٜيبز ض٢يس ٗؼطكي ضسٟ اٛس زض
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ٝ آظازُبٙ ظيط يي سبّ اسبضت ٝ ذٞا١طاٙ ٝ ثطازضاٙ  (%25)س٢٘ي٠ استرساٗي ٛيع ث٠ ضظٜٗسُبٙ ثب سبثو٠ حساهْ ضص ٗبٟ حضٞض زاٝعٔجب٠ٛ زض خج٠٢ ١ب ٝ ١٘سط ٝ كطظٛساٙ آٛبٙ ٝ كطظٛساٙ خبٛجبظاٙ ظيط ثيست ٝ پٜح زضغس  (%5)پٜح زضغس - 2

اٛتربة ايثبضُطاٙ زض حس س٢٘ي٠ تؼييٚ ضسٟ ث٠ تطتيت ٛ٘طٟ ًست ضسٟ اظ ثيٚ ايثبضُطاٙ ٝاخس ضطايظ ٠ً زض . ٗط٘ٞٓيٚ ايٚ ثٜس ثطاسبس آ٢ُي استرساٗي زض آظٗٞٙ ضطًت ٛ٘ٞزٟ ٝ زض ثيٚ ذٞز ث٠ ضهبثت ذٞا١ٜس پطزاذت. ض٢سا اذتػبظ زاضز

 .ظٗبٙ ٗوطض ثجت ٛبٕ ٛ٘ٞزٟ اٛس اٛدبٕ ذٞا١س ضس

 . زضغس س٢٘ي٠ ايثبضُطاٙ اظ عطين ضهبثت ثب سبيط زاٝعٔجبٙ ٝاخس ضطايظ غٞضت ذٞا١س ُطكت30استرسإ ٗبظاز ثط - 1/2

 .ايثبضُطاٛي ٠ً اظ ثٜيبز ض٢يس ٝ اٗٞض ايثبضُطاٙ ًبضت ضٜبسبيي زاضٛس ٝ اكطاز ٝاثست٠ ث٠ آٛبٙ زض غٞضت اضائ٠ تػٞيط، ٛيبظي ث٠ اذص ٝ اضائ٠ ُٞا١ي اظ ثٜيبز ٗصًٞض ٛساضٛس- 2/2

 .زض ؿيط ايٚ غٞضت ايٚ اكطاز ٛ٘ي تٞاٜٛس اظ ٗعايبي ٗطثٞع٠ ث٢طٟ ٜٗس ُطزٛس (ذبٛٞازٟ خبٛجبظ اظ ًبض اكتبزٟ ًٔي ؿيط هبزض ث٠ ًبض هيس ُطزز ػضٞ)زض ُٞا١ي ذبٛٞازٟ خبٛجبظاٙ ٗي ثبيست خ٠ٔ٘ - 3/2

 زضغس ٝ آظازُبٙ ظيط يٌسبّ اسبضت ٝ ذٞا١طاٙ ٝ ثطازضاٙ ض٢سا ٗي ثبضٜس ٠ً زض 25 ٗبٟ سبثو٠ حضٞض زاٝعٔجب٠ٛ زض خج٠٢ ١بي خَٜ تح٘ئي ٝ ٛيع كطظٛساٙ ٝ ١٘سط آٛبٙ ٝ كطظٛساٙ خبٛجبظاٙ ظيط 6 ايثبضُطاٙ ضبْٗ ضظٜٗسُبٙ ثب حساهْ – 4/2

 .ثٞزٙ ضطايظ ٜٗسضج زض آ٢ُي، ثب ضػبيت هٞاٛيٚ ٗطثٞط اظ اٝٓٞيت هبٛٞٛي ثطذٞضزاض ذٞا١ٜس ثٞز غٞضت زاضا

ٗؼٔٞٓيٜي ٠ً ٛيبظ ث٠ ٜٗطي زض ضٝظ آظٗٞٙ استرساٗي زاضٛس ٗي ).  زضغس س٢٘ي٠ هبٛٞٛي ٗطثٞع٠ ثطذٞضزاض ذٞا١ٜس ثٞز3ٗؼٔٞٓيٚ ػبزي ث٠ ضطط ًست حسٛػبة ٛ٘طٟ الظٕ ٝ زاضا ثٞزٙ ضطايظ ٜٗسضج زض آ٢ُي ث٠ تطتيت ٛ٘طٟ ٌٗتسج٠ اظ - 3

 (ثبيست ٗٞضٞع ضا سطيؼب ث٠ زستِبٟ ٗٞضز زضذٞاست اعالع ضسبٛي ٛ٘بيٜس

ضا ًست ًطزٟ اٛس، ث٠ تطتيت ثبالتطيٚ ٛ٘طات آظٗٞٙ  (زضغس ًْ ٛ٘طٟ آظ60ٙٞٗ) ثطاثط ظطكيت ٗٞضز ٛيبظ اظ ٗيبٙ اكطازي ٠ً حس ٛػبة ٛ٘طٟ آظٗٞٙ ػ٘ٞٗي 3اٛتربة زاٝعٔجبٙ استرسإ ثطاي اٛدبٕ ٗػبحج٠ ترػػي حساًثط ث٠ ٗيعاٙ - 4

. ترػػي اٛدبٕ ذٞا١س ضس

ًست حس ٛػبة ٛ٘طٟ الظٕ زض آظٗٞٙ تٞاٜٛ٘سي٢بي ػ٘ٞٗي غطكبً ث٠ ٜٗع٠ٓ تبييس غالحيت ػ٘ٞٗي ٝ تػحيح اٝضام اٗتحبٙ ثٞزٟ ٝ ١يچ٠ِٛٞ حن استرساٗي ايدبز ٛ٘ي ًٜس  ٝ اٛتربة زاٝعٔجبٙ ثطاسبس ٛ٘طات آظٗٞٙ ترػػي ٝ - 5

. ٗػبحج٠ ثب ضػبيت اٝٓٞيت ١بي ٗوطض غٞضت ٗي پصيطز

ضا ًست ٛ٘ٞزٟ اٛس ٝ پس اظ اػ٘بّ ٛ٘طات ترػػي ث٠ ػٜٞاٙ پصيطكت٠ ضسٟ اٝٓي٠ ٗؼطكي ضسٟ اٛس، ثبيس حساًثط ظطف ٗست س٠ ٗبٟ اظ ظٗبٙ اػالٕ ٛتيد٠ آظٗٞٙ، ُٞا١ي ٛب٠ٗ  (تٞاٜٛ٘سي ١بي ػ٘ٞٗي)آظٗٞٙ % 60اكطازي ٠ً حس ٛػبة - 6

.  زض غٞضت ػسٕ اضاي٠ ٗساضى ٗصًٞض زض ٗست تؼييٚ ضسٟ اكطاز شذيطٟ خبيِعيٚ ذٞا١س ضس. ٗؼتجط زض ذػٞظ ظثبٙ اِٛٔيسي ػ٘ٞٗي ٝ ٢ٗبضت ١بي ػ٘ٞٗي كٜأٝضي اعالػبت ضا اضاي٠ ٛ٘بيٜس

ٗٞسسبت »ثب ػٜٞاٙ « اػتجبض سٜدي ٗٞسسبت آٗٞظضي» ًسبٛي ٠ً كبهس ُٞا١ي ٛب٠ٗ ١بي ٗصًٞض ٗي ثبضٜس ٝ يب ُٞا١ي ٛب٠ٗ آٛبٙ اظ ٗطاًع تؼييٚ غالحيت ضسٟ ٛ٘ي ثبضس ٗٞظلٜس زض يٌي اظ ٗطاًع تؼييٚ غالحيت ضسٟ ٠ً زض ثرص – 1/6

 پس اظ ضطًت زض آظٗٞٙ تؼييٚ سغح، ُٞا١ي  www.sko.ir  هبثْ ٗطب١سٟ ٗي ثبضس يب سبيت زكتط آٗٞظش ٝ پژ١ٝص استبٛساضي ث٠ آزضس www.smtc.ac.irسبيت ٗطًع آٗٞظش ٗسيطيت زٝٓتي  ثب آزضس « تؼييٚ غالحيت ضسٟ

. ٛب٠ٗ ٗصًٞض ضا اضاي٠ ٛ٘بيٜس

http://www.smtc.ac.ir/
http://www.smtc.ac.ir/
http://www.sko.ir/
http://www.sko.ir/
http://www.sko.ir/
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زضغس ًْ اٗتيبظ زض ١ط يي اظ ٗطاحْ آظٗٞٙ استرساٗي ث٠ غٞضت خساُب٠ٛ  (20)زضغس ٝ حساًثط (2)ًبضًٜبٙ ؿيط ضس٘ي ضبؿْ زض ازاضٟ ًْ خ٢بز ًطبٝضظي استبٙ ٝ ض٢طستب٢ٛبي تبثؼ٠ ث٠ اظاي ١ط سبّ سبثو٠ ذسٗت ٗطثٞط ٝ ٗطبث٠ اظ - 7

. ثطذٞضزاض ذٞا١ٜس ضس

. اٝٓٞيت اٛتربة زاٝعٔجبٙ زض ضطايظ يٌسبٙ ثب ضبؿٔيٚ ؿيط ضس٘ي ازاضٟ ًْ خ٢بز ًطبٝضظي استبٙ ٝ ض٢طستب٢ٛبي تبثؼ٠ ذٞا١س ثٞز- 8

ث٠ استثٜبي زاضٛسُبٙ ٗساضى تحػئي ٗؼبزّ غبزضٟ )ث٠ ٗساضى اضسبٓي تٞسظ زاٛطدٞيبٙ ٝ زاضٛسُبٙ ٗساضى تحػئي ثبالتط ٝ پبئيٚ تط اظ ٗوبعغ تحػئي اػالٕ ضسٟ زض ضطايظ احطاظ ٗطبؿْ ٗصًٞض زض آ٢ُي ٝ ١٘چٜيٚ ٗساضى ٗؼبزّ - 9

. تطتيت اثط زازٟ ٛرٞا١س ضس (اظ زاٛطِب٢١ب ٝ ٗٞسسبت آٗٞظش ػبٓي ًطٞض ٠ً زض آظٗٞٙ خبٗغ سبظٗبٙ سٜدص آٗٞظش ًطٞض ضطًت ٛ٘ٞزٟ ٝ هجّٞ ضسٟ اٛس ٝ ُٞا١ي ٗجٜي ثط اٌٗبٙ ازا٠ٗ تحػيْ زض ٗوغغ ثبالتط ثب اضظش ػٔ٘ي زاضٛس

. ثبيستي ث٠ تأييس سبظٗبٙ ٗطًعي زاٛطِبٟ ٗصًٞض ثطسس ( ٗبٟ پس اظ اػالٕ ٛتيد2٠حساًثط)ٗساضى تحػئي كبضؽ آتحػيالٙ زاٛطِبٟ آظاز اسالٗي زض غٞضت پصيطكت٠ ضسٙ زض آظٗٞٙ - 10

ٗسئٞٓيت ٛبضي اظ ػسٕ ضػبيت زهين ضٞاثظ ٝ ضطايظ اػالٕ ضسٟ زض ٗتٚ آ٢ُي ٝ يب اضسبّ ٗساضى ثػٞضت ٛبهع ثط ػ٢سٟ زاٝعٔت ذٞا١س ثٞز ٝ زض ١ط ٗطح٠ٔ اظ ٗطاحْ اٗتحبٙ، ٗسبثو٠ ٝ خصة ٗحطظ ضٞز زاٝعٔت ث٠ اضتجبٟ يب ث٠ ػ٘س - 11

. اعالػبت ذالف ٝاهغ زازٟ ٝ يب كبهس ضطايظ ٜٗسضج زض آ٢ُي است، اظ اٛدبٕ ٗطاحْ ثؼسي ٗحطٕٝ ُطزيسٟ ٝ زض غٞضت غسٝض حٌٖ استرساٗي، حٌٖ ٗعثٞض ٓـٞ ٝ ثالاثط ٗي ُطزز ٝ زاٝعٔت حن ١يچ٠ِٛٞ اػتطاضي ٛرٞا١س زاضت

. اسبٗي پصيطكت٠ ضسُبٙ پس اظ تأييس ٗطاخغ شي غالح ٝ اظ عطين سبيت استبٛساضي ث٠ اعالع زاٝعٔجبٙ ذٞا١س ضسيس- 12

 .اٛتربة ٢ٛبيي پصيطكت٠ ضسُبٙ آظٗٞٙ پس اظ عي ٗطاحْ ُعيٜص ٗيسط ٗي ثبضس- 13

 


