
 

 

   بسمه تعالی

 »امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی جهت بررسی مدارک هشتمینتوجه افراد معرفی شده مرحله اول  قابل«

ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای کلیه داوطلبان معرفی شده  بدرای مرهلده بررمدی مدهار  در      

اظهاری ایدن   جهت تاییه اطالعات خودمهار  الزم های اجرایی کشور، بهین ومیله  هشتمین امتحان مشتر  دمتگا 

 گردد؛ دمته از داوطلبان به شرح ذیل اعالم می

 گردد. تذکر مهم: عهم مراجعه داوطلب در مهلت مقرر اعالم شه ، به منزله انصراف از مایر مراهل امتخهامی تلقی می

داوطلبان مذکور  :ی مهار ، می رمانهجهت بررم مازمان منجشع آن دمته از افراد معرفی شه  در مایت به اطال -1

از  29/11/99ور خ م چهارشنبهروز ا ههاکثر ت 25/11/99ور خ و بررمی مهار  خود از روز شنبه مموظفنه جهت ارائه 

با به همرا  و  بر اماس هرف اول نام خانوادگی و مطابق با برنامه زمانی تعیین شه   در جهول ذیل و فقط31تا  8ماعت 

مراجعه کرج.میهان طالقانی.بلوار تعاون.خیابان فرهنگ.ادار  کل بهزیستی امتان البرزداشتن مهار  ذیل به آدرس: 

 .نمود  و پس از تحویل آنها، رمیه دریافت نماینه

  .که در مال جاری گرفته شه  باشهپشت نویس شه   x 3 4قطعه عکس  4 -2

 .اصل کارت ملی و تصویر پشت و روی آن -3

 .اصل شنامنامه و تصویر از تمام صفحات آن -4

 مهر به ممهور مشتر  امتحان در شه  ثبت نام تحصیلی مقطع در( دانشنامه یا موقت گواهینامه) تحصیلی مهر  اصل -5

 آن؛ تصویر و دانشگا 

 .اصل کارت پایان خهمت یا معافیت دائم قانونی و تصویر آن برای آقایان -6

 مهمیه مشمولین برای) ذیصالح مراجع و ایثارگران امور و شهیه بنیاد از نامه معرفی یا ایثارگری شنامایی کارت اصل -7

 ؛(کشور اجرائی های دمتگا  مشتر  امتحان نام ثبت راهنمای دفترچه 1 صفحه ب بنه اماس بر ایثارگران

 ؛(معلولین برای) با امضاء مهیر کل بهزیستی امتان  بهزیستی مازمان از نامه معرفی اصل -8

 دفترچه 2 صفحه 2 تبصر  براماس) مقرر من ههاکثر اصالح برای ربط ذی مراجع از الزم مستنهات و مهار  ارایه -9

 ؛(کشور اجرائی های دمتگا  مشتر  امتحان نام ثبت راهنمای

 ؛(امالمی تبلیغات مازمان رییس و امالمی ارشاد و فرهنگ وزیر امضای با) قرآن هافظان امتیاز به مربوط مهر  ارایه  -11



 شنامنامه در منهرج توله محل شهرمتان اطالعات مطابقت. )شهرمتانی بومی اولویت از امتفاد  برای مهر  ارایه  -11

 مازمان 27/17/1399 مورخ اطالعیه در منهرج اطالعات مایر و محلی امتشهاد ارائه تقاضا، مورد شهرمتان با داوطلب

 (کشور آموزش منجش

 بهمن مقرر برای آن دمته از داوطلبانی که  ههاکثراصالح زم از مراجع ذیربط، جهت الارائه مهار  و مستنهات   -12

شرکت های تحوت پوشش  و ها بانکهای دولتی،  ها و مومسات و شرکت صورت غیر رممی و تمام وقت در وزارتخانه

آنها مستلزم ذکر نام های دولتی، شهرداریها و مومسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر  های بیمه آنها، شرکت

ب التفاد  میکننه، نهادهای انقت امولامت، مومسات و شرکتهای ملی و مصادر  شه  که به نحوی از بودجه و کمک د

 .انه همت اشتغال داشتهه خب 22/11/57 خریاو شرکتهای تحت پوشش آنها از ت امالمی

 شرح جهول ذیل می باشه.تاریخ مراجعه افراد بر اماس اولین هرف شروع نام خانوادگی به 

 

 ماعت         

  روز    

31/11-31/8 13-11 

 شنبه

25/11/99 

 پ ،ت الف ، ب

 یکشنبه

26/11/99 

 ز ،س ، ص ث ،ج ، د ، ر

 دوشنبه

27/11/99 

 ع ،غ ش ،ط

 مه شنبه

28/11/99 

 ق ف

 چهارشنبه

29/11/99 

 ن ، ی   ،م

 

 .کلیه مهار  در پوشه زرد یا مبز تحویل داد  شود*


