اطالعیه شماره  :6در خصوص فرآیند بررسی مدارک برای معرفیشدگان چند برابر ظرفیت (تکمیل ظرفیت) هشتمین آزمون
استخدامی متمرکز استانداری سیستان و بلوچستان سال 1399
❖ ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات به آگاهی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت (تکمیل ظرفیت) آزمون استخدامی متمرکز
استانداری سیستان و بلوچستان میرساند :از تاریخ  1400/01/28لغایت  1400/01/30برای ارایه مدارک ذیل جهت بررسی
مدارک و مستندات به اداره امور اداری و رفاه استانداری سیستان و بلوچستان مراجعه نمایند.
❖ پرینت کارنامه قبولی در آزمون (دریافت کارنامه).
❖ یک عدد پوشه روغنی (آقایان رنگ زرد)(-خانمها رنگ سبز).
❖ سه قطعه عکس تمام رخ  ۳×۴جدید پشت نویسی شده (نام و نامخانوادگی ،کد ملی در پشت عکس درج شود).
❖ اصل شناسنامه و فتوکپی خوانا از تمام صفحات (دو سری).
❖ اصل کارت ملی و فتوکپی خوانا از پشت و رو (دو سری).
❖ اصل کارت پایان خدمت یا معافیت و فتوکپی خوانا (برای آقایان).
❖ اصل دانشنامه یا گواهی نامه موقت براساس مدرک تحصیلی مجاز (برابر کد" شغل -محل انتخابی ") و یک برگ فتوکپی آن.
❖ فرم استشهاد محل سکونت (افرادی که در زمان ثبتنام گزینه بومی را انتخاب نموده و از امتیاز بومی استفاده نمودهاند) درصورتی
که فرد متولد همان شهرستان یا منطقه محل درخواست باشد نیازی به تکمیل فرم استشهاد نمیباشد.
❖ اصل معرفینامه رسمی از سازمان بهزیستی (برای معلولین).
❖ اصل گواهی سوابق خدمت غیررسمی و تمام وقت در دستگاههای اجرایی از تاریخ  ۲۲بهمن ماه  ۱۳۵۷به بعد که حقوقشان از
محل اعتبارات دولتی پرداخت شده است (برای افرادی که سوابق مذکور از سن آنان کسر میگردد).
❖ معرفی نامه بنیاد شهید و امورایثارگران برای پذیرفته شدگان سهمیه  %۲۵و  %۵ایثارگران.
❖ تذکر :مراجع تأیید مدت حضور داوطلبانه در جبههها عبارتند از:
❖ الف :معاونت نیروی انسانی هر یک از ردههای نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خود.
❖ ب :معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفان سپاه پاسداران انقالب اسالمی در مورد بسیجیان و نیروهای مردمی اعم از
مستخدمین دولت و صاحبان مشاغل و صنوف آزاد و افراد فاقد شغل.
❖ ج :معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران.
❖ اصل مدارک مشمولین آیین نامه جذب نخبگان و استعداد های برتر (تاییدیه از بنیاد ملی نخبگان فقط برای مشمولین که دارای
مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر).
❖ گواهی مدرک جهت حافظین قرآن دارای درجات  ۱تا  ۳از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی یا سازمان تبلیغات اسالمی (برای
حافظین در مشاغل کارشناس امور فرهنگی ،دبیر معارف اسالمی و مربی امور تربیتی در مدارس لحاظ خواهد شد).
❖ تذکر :1به همراه نداشتن مدارک مورد نیاز (هر فرد) به منزله عدم پذیرش خواهد بود.
❖ تذکر :2عدم مراجعه در مهلت تعیین شده به منزله انصراف از سایر مراحل استخدامی تلقی میگردد.

