بسمه تعالی
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده آزمون استخدام پیمانی آبان ماه 59
 -1دوقطعه عکس  3*4با پشت زمینه سفید و پشت نویسی شده
 -2پرینت فرم ثبت نام در سایت سازمان سنجش آموزش کشور
 -3پرینت کارنامه آزمون سازمان سنجش آموزش کشور
 -4اصل و تصویر مدرک تحصیلی یا گواهی فراغت از تحصیل و یا گواهینامه موقت تحصیلی مورد نیاز مندرج در آگهی منتشره (یک سری)
 -5اصل و تصویر کارت ملی داوطلب پشت و رو( یک سری)
 -6اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه داوطلب ( یک سری)
 -7اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه همسر ( یک سری در صورت تاهل)
 -8اصل و تصویر کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت از خدمت (پشت و رو) یک سری (ویژه آقایان)
 -9تصویر و اصل کارت یا گواهی معتبر دال بر ایثارگری از بنیاد شهید و امور ایثارگران (ویژه خانواده معظم شهدا-جانبازان-آزادگان ) به تاریخ روز
 -11گواهی معتبر با تایید معاونت نیروی انسانی سازمان ب سیج مستضعفین ،سپاه پاسداران انقالب اسالمی و معاونتت توستعه و منتابز وزارت جهتاد
کشاورزی جهت استفاده از سهمیه ایثارگری رزمنده یا فرزند رزمنده با قید مدت حضور داوطلبانه در جبهه جنت

( بته تتاریخ روز) بانضتمام اصتل و

تصویر تمام صفحات شناسنامه فرد ایثارگر.
 -11ارائه گواهی معلولیت از سازمان بهزیستی با قید استفاده از سهمیه  %3استخدامی (به تاریخ روز )
 -12اصل و تصویر گواهی پایان طرح و یا معافیت از طرح مشمولین خدمات پزشکان و پیراپزشکان یا حکم کارگزینی پایان طرح
 -13گواهی اشتغال به طرح یا تمدید طرح جهت مشمولین طرح اجباری و شاغل در واحد های های تابعه دانشگاه( ،موضوع بند 2شرایط اختصاصی
مندرج در صفحه  2دفترچه آزمون استخدامی) با قید تاریخ شروع و پایان طرح اجباری و همچنین در صورت تمدید با قید تاریخ شروع و پایان تمدید
طرح از واحد محل خدمت (به تاریخ روز)
 -14گواهی تمدید اشتغال به طرح اجباری از سایر دستگاه ها با قید تاریخ شروع و پایان طرح اجباری و تاریخ شروع و پایان تمدید طرح
 -15گواهی اشتغال به طرح مشمولین طرح اختیاری (واحدهای تابعه دانشگاه یا سایر دستگاهها) با قید تاریخ شروع و پایان طرح
 -16سابقه خدمت قرارداد تمام وقت در کلیه دستگاه های دولتی :سوابق بیمه با مهر و امضا سازمان تامین اجتماعی ،به انضتمام گتواهی اشتتغال از
دستگاه محل خدمت و خالصه سوابق پرسنلی وصرفاً در خصوص داوطلبین شاغل سایر دستگاهها ارائه نامه موافقت با انصراف در زمان شروع به کار
مورد نیاز می باشد(موارد مندرج در گواهی :نام و نام خانوادگی ،کد ملی ،سمت مندرج در قرارداد ،تاریخ شروع و پایان قرارداد ((بته تتاریخ روز)) متی
باشند.

شرایط بومی بودن :
مدارک دال بر بومی بودن در محل مورد تقاضا ،که فرد از سهمیه آن استفاده نموده است .شهرستان یا استان محل مورد تقاضا -صرفاً
یکی از موارد الف  ،ب  ،ج  ،د :
أ .شهرستان یا استان محل تولد داوطلب یا همسر
 اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه داوطلب
 اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه همسر

ب .همسر و فرزند کارمند رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح ( اعم از شتاغل یتا بازنشستته) شهرستتان یتا استتان محتل ختدمت فعلتی یتا
بازنشستگی
 اصل و تصویر حکم بازنشستگی( پیمانی یا رسمی یا نیروهای مسلح) پدر ،مادر ،همسر به انضمام گواهی بازنشستگی از محل خدمت (به تاریخ
روز با قید محل خدمت بازنشستگی) جهت افراد بازنشسته
 گواهی اشتغال از محل خدمت(به تاریخ روز با قید محل خدمت) به انضمام آخرین حکم کارگزینی پیمانی یا رسمی یا نیروهای مسلح  :پدر ،مادر،
همسر جهت افراد شاغل

 اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه فرد شاغل یا بازنشسته
ج .حداقل چهار سال سنوات تحصیلی داوطلب ( ابتدائی ،راهنمائی ،دبیرستان) به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان یا استان (صرفاً یکی از موارد
ذیل)
 گواهی اشتغال به تحصیل معتبر با قید تاریخ شروع و فراغت از تحصیل تائید شده با مهر آموزشگاه و امضا مسئول مربوطه
 اصل و تصویر کارنامه های تحصیلی
تذکر :مجموع سنوات تحصیلی می بایست حداقل  4سال باشد.

د .سابقه پرداخت حق بیمه حداقل  4سال یکی از افراد (داوطلب ،پدر ،مادر ،همسر) در شهرستان یا استان محل مورد تقاضا
 گواهی سابقه پرداخت حق بیمه حداقل  4سال مربوط به یکی از افراد (داوطلب ،پدر ،مادر ،همسر) از شعب پرداخت حق بیمه ممهور به مهر
سازمان بیمه مربوطه
 اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه فرد بیمه شده
(پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده ،صرفاً توسط یکی از افراد(داوطلب ،پدر ،مادر ،همسر) قابل احتساب است).

تذکر: 1مبنای استان و شهرستان برای تعیین بومی بودن،آخرین تقسیمات کشوری در زمان ثبت نام میباشد.
تذکر:2کلیه داوطلبان مشمول شرایط بومی ،الزم است ،مستندات و مدارک بومی بودن را به همراه سایر مدارک مورد نیاز در زمان بررسی متدارک ارائته
نمایند.

مدارک ارفاقی به سن:
 -1جانبازان  ،آزادگان  ،فرزندان و همسر شهدا ،فرزندان و همسر جانبازان  25درصد به باال ،فرزندان و همسر آزادگان که حداقل یک ستال و بتاالتر ستابقه
اسارت دارند و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ( فقط بسیج سپاه پاسداران و جهاد گران) از شرط حتداکثر ستن معتاف متی-
باشند.

 -2افراد خانواده معظم شهدا ( شامل پدر ،مادر ،خواهر و برادر) تا میزان  5سال
 -3رزمندگان دارای کمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه  ،به میزان مدت حضور در جبهه.
 -4داوطلبان قراردادی تمام وقت شاغل در دانشگاه  /دانشکده و سایر موسسات تابعه وزارت متبوع  ،به خدمت اشتغال داشتهاند ،بته میتزان ختدمت
قراردادی آنها( طبق سابقه بیمه).
 -5داوطلبانی که به صورت غیر رسمی (دارای قرارداد مستقیم) و تمام وقت در وزارتخانهها ،موسسات ،شرکت های دولتی  ،بانک ها و شترکتهتای
تحت پوشش آنها  ،شرکت های بیمه های دولتی ،شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی که شمول قتانون بتر آنهتا مستتلزم ذکتر نتام استت،
موسسات و شرکت های ملی و مصادره شده که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده میکنند  ،نهادهای انقتالب استالمی و شترکت هتای تحتت
پوشش آنها از تاریخ  57/11/22به خدمت اشتغال داشته اند  ،به میزان مدت غیر رسمی آنها.
 -6داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف را باستناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق.
 -7مدت خدمت سربازی انجام شده

مدارک الزم جهت تشکیل پرونده هسته گزینش

* مدارک الزامی
 .1فرم تكميل شده اطالعات فردي
.2

تصوير تمام صفحات شناسنامه (صفحه توضيحات و انتخابات نيز كپي گرفته شود)

 .3تصوير كارت ملي

( پشت و رو )

 .4تصوير آخرين مدرك تحصيلي

.5

( بصورت دقيق،كامل و خوانا )

(حداقل يكي از موارد ذيل)

-

تصوير اصل مدرك تحصيلي يا گواهي موقت

-

تصير گواهي پايان طرح

-

تصوير حكم شروع يا تمديد طرح (مخصوص شاغلين دوره طرح)

-

تصوير تسويه حساب دانشگاه (مخصوص افرادي كه شاغل به طرح نبوده يا فاقد گواهي موقت هستند)

سه قطعه عكس  ( 4*3پشت نويسي شده )

 .6تصوير حكم كارگزيني – داراي مهر و امضا (مخصوص شاغلين دانشگاه)

مدارک داراي امتیاز شرایط خاص دستگاه
 .1گواهي فعاليت در بسيج يا تصوير كارت عضويت بسيج
 .2تصوير گواهي آشنايي با فناوري اطالعات (مهارتهاي هفتگانه (ICDL
 .3تصوير گواهي مدارك ايثارگري (خانواده شهدا،جانبازان،آزادگان و)..
 .4تصويرمستندات مربوط به كسب رتبه علمي،فرهنگي،مذهبي،ورزشي و(....فقط درسطح استاني يا كشوري)
 .5تصوير مستندات مربوط به مقاالت علمي و پژوهشي معتبر(كشوري يا بين المللي) وتاليف كتاب

