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  :شرايط عمومي استخدام
  

  .رح در قانون اساسيص تدين به دين اسالم يا يكي از اديان رسمي كشور م-

  .ايراننظام جمهوري اسالمي  تابعيت -

  .التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  -

  .) ويژه آقايان (دائم از خدمت ا معافيت  وظيفه عمومي ي خدمتداشتن كارت پايان -

  .اد به دخانيات و مواد مخدرعدم اعتي-

  ثرؤ سابقه محكوميت جزائي منداشتن-

  .براي انجام كاري كه استخدام مي شوند ي ئ رواني و تواناو داشتن توانايي جسماني -

  . داوطلبان استخدام نبايد مستخدم رسمي ، ثابت و پيماني ساير دستگاههاي دولتي و يا بازخريد خدمت باشند -
  

  : خداماستاختصاصي شرايط 
  

سال تمام تا آخرين 38 ،وفوق ليسانس 35 ، ليسانس30 براي دارندگان مدرك فوق ديپلم  سال و حداكثر سن20 داشتن حداقل سن 

 . روز مهلت ارسال مدارك مي باشد 

   هاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد؛ موارد ذيل به شرط ارائه تأييديه:  صرهتب

اند  خدمت نمودهبه طور داوطلبانه  29/5/1367 تا 31/6/1359هاي نبرد حق عليه باطل از تاريخ  ر جبهه داوطلباني كه د) الف 

هاي  روحيت در جبههدر اثر مج رزمندگان  بستري شدن و يا استراحت پزشكي زمانمدتو همچنين حضور در جبهه مدت به ميزان 

  حق عليه باطل

 5همسر، فرزندان، پدر، مادر، خواهر و برادر تا ميزان : شاملجانبازان مفقوداالثرها و ،  ، آزادگان  افراد خانواده معظم شهدا) ب 

  . سال

و فرزندان آزادگاني كه حداقل داراي پنج سال سابقه اسارت دارند )  درصد و باالتر 50( فرزندان شهداء ، فرزندان جانبازان )  ج  

  باشند حداكثر سن معاف ميشرط از ، 

خدمت اشتغال داشته اند به ميزان به 1357 /2/11دستگاههاي دولتي از تاريخ كه بصورت غيررسمي و تمام وقت در  داوطلباني ) د  

  . مدت خدمت غير رسمي آنها 

  .مراجع و دستگاههاي ذيصالح و مسئول خواهد بود احراز موارد مذكور دربند هاي فوق براساس گواهي صادره ازسوي

  :مدارك مورد نياز 
  ). دگردنا تكميل خط خوابا دقت و (گ درخواست شغل تكميل بر -1

 . تصوير آخرين مدرك تحصيلي - 2

 ). تصوير صفحه آخر ،در صورت داشتن توضيحات(تصوير صفحه اول شناسنامه  -3

 از تاريخ پايان خدمت يا معافيت بايد قبل).ويژه برادران( پايان خدمت نظام وظيفه عمومي و يا معافيت دائم كارتتصوير  - 4

   .آخرين مهلت ارسال مدارك باشد 

دارندگان كارت معافيت پزشكي حق شركت براي رشته شغلي مراقب اقدامات تاميني و تربيتي وكاردان اقدامات تاميني و :تبصره 

 . اداره كل زندانهاي استان را ندرندتربيتي

 خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران 980ريال به حساب جاري شماره 50000 رسيد بانكي مبني بر پرداخت مبلغ  - 5

تخصصي و آزمون عملي داوطلبان استخدام،  هاي قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي ايران به عنوان حق شركت در آزمون

 ). باشند  و فرزندان شاهد از پرداخت هزينه مذكور معاف مي را مي پردازندمبلغ مذكور درصد 50ايثارگران (

 ).نام الصاق شود يك قطعه عكس روي برگ ثبت(نويسي شده  رخ، پشت  جديد، تمام3×4طعه عكس چهار ق - 6

  حسب مورد از مراجع ذيربطو مدارك دال بر ايثارگري ،معلولين عادي  - 7
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  مدارك دال بر بومي بودن- 8

 مدارك مربوط به حداكثر سن و سوابق غيررسمي دولتي دارندگان -9

 

  :نام هلت ثبتنحوه ارسال مدارك و م
  

  : به نشاني پيشتاز پستبا 20/5/90  تا تاريخ حداكثر به ترتيب ياد شده در پاكت قرار داده و متقاضيان واجد شرايط، مدارك الزم را 

  .ارسال نمايند 3139/15815 صندوق پستيتهران ،

 شد خواهد ، ترتيب اثر داده نشود ارسال ي يگربه پست تحويل و يا از طريق دثبت نام  از مهلت  پسبه مدارك ناقص و يا مداركي كه 

  .دوشمي  و وجه پرداختي به هيچ وجه مسترد نمدارك ارساليو 
  

   :توزيع كارتو محل زمان 
  

 ، 15/6 ،14/6مورخ  چهارشنبه  وسه شنبهدوشنبه ،در روزهاي توانمنديهاي عمومي و تخصصي كارت ورود به جلسه آزمون 

. توزيع خواهد شد دفتر آموزش و پژوهش استانداري محل  بعدازميدان دكترحسابي در- فارسبلوارخليج: به آدرس  16/6/90

 ضمناً نتايج اوليه آزمون پس از . خواهد رسيدآگاهي داوطلبانزمان و محل برگزاري آزمون در هنگام توزيع كارت به همچنين 

بع انساني و تحول اداري استانداري سيستان و بلوچستان تر منادف  معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و تاييد

  .اعالم خواهد شد 
  

  : عبارتند از مواد آزمون
  

فن  -4 رياضي و آمار مقدماتي -3  زبان انگليسي عمومي-2 زبان و ادبيات فارسي -1 :هاي عمومي شامل  آزمون توانمندي)الف

سؤال چهار گزينه اي طراحي  ) 90(كه به تعداد اعي و مباني قانوني اطالعات سياسي اجتم -6  معارف اسالمي -5آوري اطالعات 

  .خواهد شد 

            د آزمون توزيعر اقليت هاي ديني از پاسخگويي به سئواالت معارف اسالمي معاف مي باشند و امتياز آن در ساير موا:تبصره 

  .مي شود

  . باشد رخواست داوطلب مي آزمون تخصصي شامل سئواالت مرتبط با رشته شغلي مورد د)ب

قانون ثبت احوال،قانون تخلفات ، جرائم و مجازاتهاي :  امورثبت احوال شامل مسئولآزمون تخصصي دررشته شغلي : 1 تبصره

مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام ، حقوق اداري  ، مباحث مربوط به تابعيت ، ازدواج ، طالق و 

  .انون مدني مي باشداشخاص ازق

اداره كل ( مراقب امورتاميني و تربيتي ، كاردان اقدامات تاميني و تربيتي دررشته هاي شغلي آزمون تخصصيمنابع :2 تبصره

  .ضروري است  آيين نامه سازمان زندانها مطالعه) زندانها ي استان

مطالعه ) :اداره كل گمرك استان ( ه و بارگيري آزمون تخصصي براي رشته شغلي كاردان امورگمركي ومتصدي تخلي : 3تبصره 

  . ضروري استيقانون و مقررات گمرك

ارزش افزوده  برمطالعه قانون ماليات ) اداره كل امور مالياتي استان ( آزمون تخصصي رشته شغلي مامورتشخيص ماليات  : 4تبصره 

  .و قانون مالياتهاي مستقيم ضروري است 
  

  :تذكرات
  

 . خدام از محل سهميه استخدامي مندرج در آگهي استخدام به داوطلبان بومي اختصاص دارد  در صد استصد - 1

  :بومي شامل افرادي مي شود كه حداقل داراي يكي از ويژگيهاي زير باشند : تبصره 
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  .محل تولد داوطلب با محل جغرافيائي مورد تقاضا براي استخدام يكي باشد ) الف 

 براي استخدام سپري تدائي ، راهنمائي و متوسطه را در محل جغرافيائي مورد تقاضابع تحصيلي احداقل دو مقطع از مقاط) ب 

  .كرده باشد 

  

 با  ) اعم از ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان ( سال از سنوات تحصيلي آنها3نيروهاي مسلح در صورتي كه محل پرسنل فرزندان ) ج 

   . نيز بومي تلقي مي شوند اشدمورد تقاضاي استخدامي يكي بجغرافيايي محل 

  . ارسال نمايندمورد نياز  الزم را به همراه ساير مدارك مدارك مي بايست داوطلبان موضوع اين بند: توجه 

درصورت وجود داوطلب بومي با شرايط فوق الذكر   تذكرات قيد گرديده است1قابل ذكراست همانطور كه دربند  -  1/1

د بود درصورتي ـقاضا اولويت تا صددرصد مجوزهاي استخدامي با افراد بومي همان منطقه خواهبراي منطقه جغرافيايي مورد ت

  اولويت باافرادي است كه بومي نزديك ترين .هيچ گونه داوطلب بومي همان منطقه شركت ننمايد درمحل هاي خدمت پيشنهادي 

كور اولويت با داوطلبان بومي استان خواهد بود بور و در صورت عدم وجود داوطلب  با شرايط مذز محل خدمت م بهشهرستان

  .بنابراين داوطلبان جهت استفاده از مزاياي اين بند مدارك ذيل را ارسال نمايند 

  

ده ازشرايط بومي شهرستان همجوارجهت استفا      

  باشد همجوارمحل تولد داوطلب در شهرستان) الف 

سپري كرده همجوار رادرشهرستان )تدايي ، راهنمايي و متوسطه اب( حداقل دو مقطع تحصيلي از مقاطع تحصيلي  ) ب 

 باشند

) اعم از ابتدايي ، راهنمايي و دبيرستان ( سال از سنوات تحصيلي آنها 3فرزندان نيروهاي مسلح درصورتي كه محل )  ج 

. باشدهمجواررا در شهرستان   

  جهت استفاده از شرايط بومي استان-
  . مورد تقاضا براي استخدام يكي باشد تاناسالف محل تولد داوطلب با 

 براي استخدام سپري كرده مورد تقاضااستان تدائي ، راهنمائي و متوسطه را در محل بحداقل دو مقطع از مقاطع تحصيلي ا) ب 

  .باشد 

 با  )يي و دبيرستان اعم از ابتدايي، راهنما ( سال از سنوات تحصيلي آنها3نيروهاي مسلح در صورتي كه محل پرسنل فرزندان ) ج 

   . نيز بومي تلقي مي شوند  يكي باشد استخدامبراي مورد تقاضا استان

  

 هاي  ماه متناوب سابقه حضور داوطلبانه در جبهه12 ماه متوالي يا 9 آزادگان و رزمندگاني كه  ،جانبازان ايثارگران شامل-2

 با رعايت قوانين و مقررات  ،در آگهيمندرج شرايط  بودن و نيز فرزندان و همسر آنان در صورت دارا دارند را جنگ تحميلي

  . برخوردار خواهند بودبه شرح ذيل مربوط از اولويت قانوني 

،  درصد آن به فرزندان شاهد 25اختصاص دارد كه بومي  درصد آن براي استخدام ايثارگران 30از كل مجوز استخدامي  -1/2

 درصد باقيمانده به 5 و فرزندان آزادگاني كه حداقل داراي پنج سال سابقه اسارت دارند و)  درصد و باالتر 50( فرزندان جانبازان 

 از سوي بنياد مذكور  ايثارگران درصد سهميه25. نان اختصاص دارد آجانبازان ، آزادگان ، رزمندگان و همسر و فرزندان ساير 

كه از سوي بنياد  درصد و باالتر و فرزندان آزادگاني 50جانبازان و  فرزندان معظم شاهد .شد   خواهندشهيد معرفي شده و جذب

 و در صورت عدم تكميل سهميه از باقيمانده سهميه اختصاصي نمودهتوانند در اين آزمون ثبت نام  اند مي مذكور معرفي نشده

 شرايط كه در زمان مقرر از بين ايثارگران واجدكسب شده ده به ترتيب نمره انتخاب ايثارگران در حد سهميه تعيين ش. مند شوند بهره

  .اند، انجام خواهد شد ثبت نام نموده

    . درصد سهميه ايثارگران از طريق رقابت با ساير داوطلبان واجد شرايط صورت خواهد گرفت 30 استخدام مازاد بر -2/2
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 ارائه تصوير آن نيازي و افراد وابسته به آنان در صورت  دارندكارت شناسايي ثارگرانامور اي از بنياد شهيد و ايثارگراني كه -3/2

  . ددارنبه اخذ وارائه گواهي از بنياد مذكور ن
 

 درصد 3از به ترتيب نمره مكتسبه دارا بودن شرايط مندرج در آگهي و به شرط كسب حدنصاب نمره الزم بومي ن عادي يمعلول -3

  .برخوردار خواهند بودسهميه قانوني مربوطه 

قابل ذكر است مجوزاستخدام مركز تحقيقات و منابع طبيعي سيستان و همچنين مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي  -1/3

  .بور مي باشندزبلوچستان از سهميه معلولين مي باشد بنابراين صرفا افراد معلول مجاز به شركت در پستهاي م

  .كت درآزمون  مي بايست شرايط جسمي الزم براي شغل موردتقاضا را دارا  باشندمعلولين واجدشرايط جهت شر-2/3
 

 درصد 60( برابر ظرفيت مورد نياز از ميان افرادي كه حدنصاب نمره آزمون عمومي 5/1انتخاب داوطلبان استخدام به ميزان  -4

  . انجام خواهد شد هت معرفي گزينش جآزمون تخصصيات نمر، به ترتيب باالترين را كسب كرده اند ) كل نمره آزمون
 

كسب حد نصاب نمره الزم در آزمون توانمندي هاي عمومي صرفاً به منزله تاييد صالحيت عمومي و تصحيح اوراق امتحان بوده و -5

 هيچگونه حق استخدامي ايجاد نمي كند و انتخاب داوطلبان بر اساس نمرات آزمون تخصصي و با رعايت اولويت هاي مقرر صورت

 .مي پذيرد 

كاركنان غير رسمي بومي دستگاههاي اجرايي مذكور در آگهي و همچنين نيروهاي بومي شركتي آنان به ازاي هر سال سابقه -6

درصد كل امتياز در هر يك از مراحل آزمون استخدامي به صورت جداگانه ) 20(درصد و حداكثر ) 2(خدمت مربوط و مشابه از 

  . برخوردار خواهند شد 

  

 دستگاه اجرايي و نيروهاي شركتي بومي  بومياولويت انتخاب داوطلبان، در شرايط يكسان به ترتيب با شاغلين غير رسمي -7

  .شاغلين غير رسمي بومي مناطق محروم و دور افتاده براي همان مناطق خواهد بود  واستخدام كننده در آگهي
 

طع تحصيلي اعالم شده در شرايط اتر از مق تحصيلي باالتر و پايينرك ا مد و دارندگانبه مدارك ارسالي توسط دانشجويان -8

به استثناي دارندگان مدارك تحصيلي معادل صادره از دانشگاهها و ( و همچنين مدارك معادلمذكور در آگهي احراز مشاغل 

 و گواهي مبني بر مؤسسات آموزش عالي كشور كه در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش كشور شركت نموده و قبول شده اند

   .  ترتيب اثر داده نخواهد شد )مكان ادامه تحصيل در مقطع باالتر با ارزش علمي دارند 

  

)  ماه پس از اعالم نتيجه2حداكثر (التحصيالن دانشگاه آزاد اسالمي در صورت پذيرفته شدن در آزمون  مدارك تحصيلي فارغ -9

  .برسدبايستي به تأييد سازمان مركزي دانشگاه مذكور 
 

مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعالم شده در متن آگهي و يا ارسال مدارك به صورت ناقص بر عهده  -10

واقع  اطالعات خالف به اشتباه يا به عمدداوطلب شود در هر مرحله از مراحل امتحان، مسابقه و جذب محرز داوطلب خواهد بود و 

ور بز حكم مو در صورت صدور حكم استخدامي،بعدي محروم گرديده  مراحل  از انجاماست، ج در آگهي و يا فاقد شرايط مندرداده

  .لغو  و بالاثر مي گردد

 10 به صورت رسمي و منوط به حداقل 17/3/82 مورخ 44067/1802استخدام در پست كارپرداز به استناد بخشنامه شماره -11

  .سال تعهدخدمت درشغل مزبور مي باشد

  . سال خدمت درمحل جغرافيايي مورد تقاضا براي استخدام مي باشند10يرفته شدگان آزمون موظف به سپردن پذ-12
 

  . گزينش صورت خواهد گرفت مرحلهاز طي  انتخاب نهائي پذيرفته شدگان آزمون پس -13
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                               در اين قسمت چيزي ننويسيد                

  

  
    

  : نام -2  : نام خانوادگي-1

  � زن -   2          � مرد-1:           جنس -4  : نام پدر - 3

  :شهرستان :                              استان :   محل تولد - 6  روز                     ماه                            سال :          تاريخ تولد - 5

  : محل صدور شناسنامه -9  :  كد ملي -8  : شماره شناسنامه -7

  � مجرد    -2                � متأهل    - 1:     وضعيت تأهل -11  :مذهب :                                                        دين -10

  � داراي معافيت قانوني دائم   - 2                 �ت     داراي كارت پايان خدم-1):     ويژه آقايان( وضعيت نظام وظيفه -12

  : وضعيت ايثارگري - 13

  درصد.............    جانباز             درصد جانبازي �   - 1

                  سال روز           ماه       :                    مدت حضور در جبهه  ) ماه متناوب 12 ماه متوالي يا 9به مدت (     رزمنده �  - 2

  روز                    ماه                              سال :                                آزاده              مدت اسارت �  -3

  � سال اسارت   5 فرزند آزاده داراي حداقل -6                                     � درصد و باالتر  50 فرزند جانباز -5                     � فرزند شهيد    - 4
  � شاغلين غير رسمي مناطق محروم   -3                           � افراد بومي  -2                   � معلولين عادي  -1 ساير موارد              -14

    �)  نام دستگاه اجرايي استخدام كنننده ... ( ................. شاغلين غير رسمي و شركت پيمانكاري طرف قرارداد - 4

  �              دكترا  �          فوق ليسانس  �              ليسانس  �فوق ديپلم  :      آخرين مدرك تحصيلي -15

  :معدل :                                                          گرايش تحصيلي   : رشته تحصيلي - 16

  : استان محل تحصيل   : دانشگاه محل تحصيل – 17

  13:                 /             /            تاريخ اخذ آخرين مدرك تحصيلي -18

  )فقط يك محل (..... ........................غرافيايي مورد تقاضا  محل ج-20)           فقط يك شغل: ................................( شغل مورد درخواست -19

  )فقط يك دستگاه اجرايي (:................................نام دستگاه اجرايي مورد تقاضا 

................................................. شهرستـان ............................................... اسـتان : محل سـكونت :  نشاني كامل -21

  ..............................كدپستي ............. پالك ...................................... كوچه .......................................... ن خيـابا

  ....................................... همراه شماره تلفن.......................        كد شهر ......................................        شماره تلفن ثابت 

  : .......................................................................... شماره تلفن براي تماس ضروري -22

متن ......................................... ..متقاضي شركت در آزمون استخدام پيماني ...............................................  اينجانب - 23

آگهي مربوطه را با دقت و به طور كامل مطالعه و سپس تقاضاي فوق را تكميل نموده ام و مسئوليت صحت كليه مندرجات آن را به عهده مي گيرم 

نه حقي را براي استخدام در آن دستگاه از خود سلب هر گو) قبل و بعد از اشتغال ( در صورت اثبات خالف اظهارات اينجانب در هر مقطع زماني . 

  .مي نمايم 

  

  

 محل الصاق عكس

                                 برگ درخواست شغل از دستگاههاي اجرايي استان سيستان و بلوچستان

  :                                                                                    امضاء و اثر انگشت متقاضي :                             تاريخ تنظيم فرم -24


