
 

 خًسستاندر داريخاوٍ جمعیت َالل احمز استان  تکىسیه داريیی جذبآگُی 

   

اسوتاى  ػضوَ فؼوال جوؼیوت ّوالل احوط    زاٍطلثیي آظاز ، ایثاضگط، ، آلا  اظ تیي افطاز ٍاجس ضطایط ذَظستاىجوؼیت ّالل احوط استاى 

 وتثیآظهَى  ططیكاظ  ذَظستاىاستاى  ٍ فطظًساى ضاغلیي ٍ تاظًطستگاى جوؼیت ّالل احوط (ػضَ جَاًاىاهسازگطٍ )ًجاتگط ، ذَظستاى

جوؼیت ّالل گعیٌص  هطوعی تا زض ًظط گطفتي اٍلَیتْای هطتَطِ ٍ تاییس صالحیت ػوَهی تَسط ّستِ هصاحثِ حضَضیاًجام ٍ  ػولی ،

 .ًوایس هیزػَت تِ ّوىاضی جْت هطاغل ظیط لاًَى واض  تصَضت لطاضزاز احوط
 
 

 تعذادمًرد ویاس یشغل عىايیه

 ًفط 3 ًسرِ پیچی (-ثثت ًسد   -تاییس ایٌتطًتی –) پصیطش ًسد تىٌسیي اهَض زاضٍیی 

 

  عمًمی شزایط
 تاتؼیت ًظام جوَْضی اسالهی ایطاى« 

 ي تِ زیي هثیي اسالم یا یىی اظ ازیاى ضٌاذتِ ضسُ زض لاًَى اساسی جوَْضی اسالهی ایطاىتسیّ« 

 التعام تِ لاًَى اساسی جوَْضی اسالهی ایطاى« 

 تجع هؼافیت پعضىی   ) تاضید پایاى ذسهت زٍضُ ضطٍضت حساوثط تا پایاى هْلت ثثت ًام فطاذَاى ( یا هؼافیت لاًًَی زائن سطتاظی اًجام ذسهت زٍضُ ضطٍضت« 

 ػسم اػتیاز تِ هَاز هرسض، زذاًیات ٍ ضٍاى گطزاى« 

 ثطؤجعائی هًساضتي ساتمِ هحىَهیت « 

 .زاٍطلثیي تا لثل اظ پایاى هْلت ثثت ًام ًثایس زض استرسام ضسوی، ثاتت، پیواًی یا لطاضزازی ٍ تاظذطیس ذسهت زستگاُ ّای زٍلتی تاضٌس« 

 .زاضتي سالهت جسواًی، ضٍاًی ٍ تَاًایی اًجام واضی وِ تطای آى تىاضگیطی هی ضًَس« 

ٍ زاضًوسگاى  اسوتاى   ، فطظًساى ضاغلیي ٍ تاظًطستگاى جوؼیوت ّوالل احووط    (ػضَ جَاًاىٍ ، اهسازگطاى ًجاتگطاى اػضای فؼال جوؼیت ّالل احوط ) ،  اىایثاضگط« 

 اٍلَیت هی تاضٌس.ٍاجسالططایط زض  ضن تحصیلی پیطاپعضىی اسه

 

 اختصاصی شزایط
 )تطجیحاً هطتثط( اضضس واضضٌاسیحساوثط  تالل هسضن واضزاًی سازاضتي ح«

 ( ذسهت سطتاظیهست  اضافِ ضسى) تا  سال توام تطای ولیِ هماطغ تحصیلی هٌسضج زض فطاذَاى 35 سال توام ٍ حساوثط 20 زاضتي حسالل سي« 

 پیطاپعضىیتطای زاضًسگاى هساضن تحصیلی تیواضستاًی یا زٍ سال ساتمِ فؼالیت زضهاًی  حسالل تِ هست یىسال ساتمِ اضتغال زض زاضٍذاًِ « 

 افطاز ضاغل زض زستگاّْای زٍلتی هجاظ تِ ضطوت زض ایي فطاذَاى ًیستٌس« 

 هجاظ تِ ضطوت زضایي فطاذَاى هی تاضٌس)تَهی( ذَظستاىاستاى فمط افطاز ساوي زض   :هْن تصوط

 

 وام ثثت مُلتشزيع ي 

 21/7/1400 هَضخ چْاضضٌثِضٍظ  14ساػت  لغایت 18/7/1400 هَضخ یىطٌثِصثح ضٍظ  8ساػت  اظ ًام ثثت ضطٍع« 

  ویاس مًرد مذارک
 تْوطاُ یه لطؼِ ػىس پطسٌلی تىویل فطم زضذَاست ضغل « 

 هتماضی  فطز ِتصَیط توام صفحات ضٌاسٌاه« 

 هتماضی فطز ٍ تصَیط واضت هلی تصَضت پطت ٍ ض« 

  تصَیط آذطیي هسضن تحصیلی« 

  )غیط اظ پعضىی(اى ذسهت ٍ یا هؼافیت تصَیط واضت پای« 



 جَاًاى فؼال ػضَاهسازگطی ٍ ًجاتگطی،  هسضنتصَیط  « 

 جوؼیت ّالل احوط استاى   تصَیط حىن تطای فطظًساى ضاغلیي ٍ تصَیط حىن تاظًطستگی تطای فطظًساى تاظًطستِ« 

 هساضن ایثاضگطی تصَیط « 

 گَاّی تىٌسیي زاضٍیی یا زاضٍیاضی یا ًسرِ پیچی اظ هطاوع هؼتثطتصَیط« 

 حسالل یىسال )تالیس تاضید ضطٍع ٍ ذاتوِ  (ذسهت ظهاى تهسّ ٍ ذسهت هحل ٍاحس زلیك شوط سَاتك واضی هطتثط تا ضغل هَضز زضذَاست تا تصَیط« 

 

 وام ثثت وحًٌ

 ضطلی ، جوؼیت ّالل احوط ذَظستاى تحَیل ًوایٌس. 13ذیاتاى  –تِ ازاضُ هٌاتغ اًساًی ایي جوؼیت تِ آزضس ویاًپاضس هتماضیاى هی تایست تصاٍیط هساضن فَق ضا 

 

  کتثیآسمًن مکان ي سمان 

 ثا تِ ٍاجسیي ضطایط اػالم ذَاّس ضس.لااى ٍ هىاى آظهَى وتثی ٍ ػولی هتؼظه

 

 وحًٌ امتیاس دَی
 (اهتیاظ هی تاضس 30اهتیاظ )حسًصاب آظهَى وتثی تطای ٍضٍز تِ آظهَى ػولی  45آظهَى وتثی 

 اهتیاظ 45ػولی  آظهَى

 اهتیاظ  10هصاحثِ حضَضی 

 لثَل ضسگاى آظهَى وتثی سِ تطاتط ظطفیت جْت آظهَى ػولی هؼطفی ذَاٌّس ضس

 

 امتیاسات يیژٌ
ضن اى هوس زاضًسگا -یه اهتیاظ جوؼیت ّالل احوط استاى فطظًساى ضاغل ٍ تاظًطستِ  -یه اهتیاظ جوؼیت ّالل احوط زاٍطلة فؼال اػضای  -ایثاضگطاى یه اهتیاظ 

 اهتیاظ آظهَى وتثی اضافِ هی گطززتِ هجوَع  پیطاپعضىی زٍ اهتیاظ
 

 

 .واقص تزتیة اثز دادٌ وخًاَذ شذ مذارکارسال شذٌ در خارج اس مُلت ثثت وام يتٍ مذارک  تذکّز:

 
 

 خًسستانجمعیت َالل احمز استان 


