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 بسمه تعالي

هاي ن آزمون استخدامي متمركز دستگاهپنجمي كشور درخصوص اعالم اسامي چند برابر ظرفيت اداري و استخدامياطالعيه سازمان 

 به منظور انجام ساير مراحل جذب و استخدام )انجام مراحل مصاحبه و ساير مراحل گزينش( 1397اجرايي كشور در سال 

 15/4/97های اجرايي كشوردر تاريخ آزمون استخدامي متمركز دستگاه پنجميندر  از داوطلباني كهبدين وسيله به اطالع آن دسته 

قرار گرفته  www.sanjesh.orgسنجش آموزش كشور به نشاني: كارنامه نتايج داوطلبان در سايت سازمانرساند كه اند مينموده شركت

)شامل: وزارت آموزش و پرورش، سازمان دامپزشكي كشور، سازمان شيالت كشور، اجرايي است. لذا داوطلبان هريک از دستگاههای اجرايي 

وزارت راه و شهرسازي، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان بيمه سالمت، سازمان ملي زمين و مسكن و 

 با توجه به نتيجه مندرج دركارنامه و توضيحات ذيل اين اطالعيه اقدام نمايند.  بايست مي اوقاف و امور خيريه(سازمان 
كارنامه آزمون صادر شده است و داوطلبان  ،شغل محل انتخابيالزم به ذكر است كه برای كليه داوطلبان حاضر در جلسه حسب مورد براساس 

 مقتضي است براساس موارد ذيل عمل نمايند:

 :وزارت آموزش و پرورش شغلي هايمعرفي شدگان رشته -1
 گردد:شدگان مرحله چند برابر ظرفيت اعالم ميموارد ذيل جهت اطالع معرفي     

گردد بلكه در گزينش نهايي با توجه به شغل محل فرد تلقي نميمعرفي داوطلب برای انجام مصاحبه استخدامي به منزله قبولي  -1
( مصاحبه % 30( آزمون كتبي و سي درصد )%70انتخابي و براساس مجموع نمرات فضلي داوطلبان معرفي شده با وزن هفتاد درصد )

مای آزمون استخدام مذكور استخدامي به تعداد يک برابر ظرفيت )به ترتيب نمره فضلي( و ساير شرايط مندرج در دفترچه راهن
 صورت خواهد گرفت.

های استاني اداره كل آموزش و پرورش محل مورد معرفي شدگان در اين مرحله )چند برابر ظرفيت( موظفند با مراجعه به سامانه -2
 گردند.( جهت اطالع از زمان و مكان بررسي مدارك و مستندات، مصاحبه استخدامي و... خود مطلع ذيل جدول به شرحتقاضا )

شدگان جهت انجام مراحل مزبور در زمان مقرر به منزله انصراف بوده و داوطلب دراين خصوص بديهي است عدم مراجعه معرفي -3
 حق اعتراض نخواهد داشت.

آموزی و موفقيت در آزمون جامع دوره مزبور، مطابق ضوابط و مقررات اعالم شده از سوی دانشگاه گذراندن دوره يكساله مهارت -4
شدگان نهايي دارای سهميه )ايثارگران، معلولين( و ساير داوطلبان، الزامي است. محل برگزاری دوره دوره برای پذيرفته مجری

 آموزی اعالم خواهد شد. های مجری دوره مهارتآموزی بعد از قبولي نهايي، توسط دانشگاهيكساله مهارت

آموزی )خدمات های برگزاری دوره يكساله مهارتمربوط بخشي از هزينهمطابق شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه آزمون استخدامي  -5
 آموزشي و رفاهي( برعهده داوطلب خواهد بود.

را از پرتال دبيرخانه هيات مركزی گزينش به نشاني: « فرم اطالعات فردی»داوطلبان معرفي شده برای مصاحبه استخدامي موظفند  -6
http://www.gozinesh.medu.ir   دريافت و نسبت به تكميل دقيق فرم و الصاق يک قطعه عكس به آن اقدام و به همراه دو

قطعه عكس پرسنلي، تصوير كليه صفحات شناسنامه و كارت ملي، همزمان با تحويل ساير مدارك در زمان مصاحبه استخدامي، تحويل 
 نماينده هسته گزينش نمايند.

آموزی از ادامه روند آن و اشتغال منصرف شوند؛ وزارت آموزش و پرورش شدگان در طول برگزاری دوره يكساله مهارتچنانچه پذيرفته -7
 به تشخيص خود نسبت به محاسبه و اخذ هزينه آزمون، مصاحبه استخدامي و برگزاری دوره اقدام خواهد نمود.

آموز و وجود آموزان ندارد در صورت تقاضای مهارتيتي در قبال اسكان و تغذيه مهارتآموزی مسئولدانشگاه مجری دوره يكساله مهارت -8
 خواهد بود. امكانات، ارائه خدمات با اخذ هزينه مربوط امكان پذير

های اجرايي رعايت كليه شرايط و ضوابط دفترچه راهنمای آزمون استخدامي وزارت آموزش و پرورش در پنجمين آزمون متمركز دستگاه -9
 باشد. های بعدی آن از سوی داوطلبان الزامي ميمندرج در سايت سازمان سنجش آموزش كشور و اطالعيه
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 استانها پرورش و آموزش كل ادارات تيسا آدرس

 آدرس سايت هااستان رديف

 ea.medu.ir یشرق جانيآذربا  1
 wa.medu.ir یغرب جانيآذربا  2
 arta.medu.ir لیاردب  3
 isf.medu.ir اصفهان  4
   alborz.medu.ir البرز  5
  ilam.medu.ir الميا  6

   bushehr.medu.ir بوشهر  7
   chb.medu.ir اريیبخت و چهارمحال 8
   razavi.medu.ir رضوي خراسان  9
   khn.medu.ir یشمال خراسان  10
   skh.medu.ir یجنوب خراسان  11
   khouz.medu.ir خوزستان  12
   zanjan.medu.ir زنجان  13
   semnan.medu.ir سمنان  14
   sb.medu.ir بلوچستان و ستانیس  15
   Tehran.medu.ir تهران شهر  16

 آدرس سايت هااستان رديف

   Teo.medu.ir تهران استان شهرستانهاي  17
   fars.medu.ir فارس  18
   caspian.medu.ir قزوين  19
   qom.medu.ir قم  20
   kurd.medu.ir کردستان  21
   kerman.medu.ir کرمان  22
   kermanshah.medu.ir کرمانشاه  23

   kb.medu.ir بويراحمد و کهگیلويه  24
   golestan.medu.ir گلستان  25
   guilan.medu.ir گیالن  26
   lorestan.medu.ir لرستان  27
   mazand.medu.ir مازندران  28
   markazi.medu.ir مرکزي  29
  hormozgan.medu.ir هرمزگان  30

   hamedan.medu.ir همدان  31
   yazd.medu.ir يزد   32

 

 :سازمان دامپزشكي كشور شغلي هايمعرفي شدگان رشته -2

( سازمان دامپزشكي كشور     15/4/97به اطالع كليه داوطلبين معرفي شده در پنجمين دوره آزمون استخدامي متمركز دستگاههای اجرايي كشور )     

صوير آنها ( را از تاريخ     مي صل و ت ساند كليه مدارك ذيل ) ا ضا         16/5/97لغايت  13/5/97ر شغل مورد تقا ستان  شكي ا به كارگزيني اداره كل دامپز

 حويل نمايند.ت

 كارنامه سازمان سنجش آموزش كشور كه براساس خود اظهاری داوطلب صادر شده است .  -1

 شناسنامه داوطلب ) كليه صفحات ( -2

 كارت ملي   -3

 كارت پايان خدمت   -4

 مدرك تحصيلي  -5

 مدارك مرتبط با بومي بودن ) شهرستان ؛ استان ( طبق موارد مندرج در دفترچه آزمون استخدام  -6

 درصد ايثارگری  5مدارك مربوط به سهميه استخدامي  -7

 درصد معلوليت ) از سازمان بهزيستي (   3مدارك مربوط به سهميه  -8

)زمان برگزاری آزمون(  15/4/97 :تاريخ مالك عمل برای گواهي فراغت از تحصییيل  و معافيت دائ ؛ يا پايان خدمت نمام وظيفه، قبل از1تذكر 

 باشد .)اولين روز ثبت نام( مي 23/2/97و محاسبه سن تا تاريخ 

ساس           2تذكر  داوطلب بوده و نتيجه  خود اظهاری: نمره كل افراد در كارنامه اوليه صادره شده از سوی سازمان سنجش آموزش كشور، صرفاً برا

 د آن، اعالم خواهد گرديد.  های قانوني و تايي، پس از بررسي، انطباق و اعمال مستندات مربوط به امتيازات و سهميهنمرات آنها نهايي
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خواهشمند است كليه توضيحات عمومي مندرج در دفترچه راهنمای پنجمين آزمون استخدامي متمركز دستگاه های اجرايي كشور در تير ماه سال        

 را مطالعه و سپس جهت تحويل مدارك فوق اقدام فرماييد. 1397

 :سازمان شيالت كشورشغلي هاي معرفي شدگان رشته -3

اطالع كليه متقاضيان استخدامي سازمان شيالت ايران ميرساند، جهت بررسي و تائيد مدارك تعيين شده در آگهي استخدامي مطابق جدول ذيل به 

ضمناً دواطلبان مي بايست قبل از مراجعه نسبت به دريافت فرم مشخصات فردی از سايت سازمان  به آدرس های مشخص شده مراجعه نمايند.

 پس از تكميل به همراه اصل و تصوير مدارك هنگام مراجعه ارائه نمايند. اقدام و (shilat.ir)شيالت ايران 

 متقاضيان رشته هاي شغلي استان هاي هرمزگان ، بوشهر و سيستان و بلوچستان

 تاريخ رفع نواقص تاريخ بررسی و تائید مدارک رشته شغلی آدرس 

 اداره کل شيالت هرمزگان 
 ي نايبند جنوب -بندر عباس ، بلوار امام خميني 

 076کد استان  : 
   33332580 -81شماره تلفن  : 

 19داخلي :  

 20/5/97 16/5/97 كارشناس امور صيد و صيادی ) حوزه يگان حفاظت(

 كارشناس امور صيد و صيادی ) حوزه صيد(
20/5/97 17/5/97 كارشناس صنايع فرآوری و محصوالت آبزيان   

 كارشناس توليد ، تكثير و پرورش آبزيان  
 كارشناس اطالعات جغرافيايي و سنجش از دور

 كارشناس سازه های دريايي 
 كارشناس امور اداری

 كارشناس امور حقوقي 
 كارشناس برنامه ريزی 

 حسابدار

18/5/97 20/5/97  

اداره کل شيالت استان سيستان و 

 بلوچستان

 ميدان شهدای شيالت  –چابهار  
  054کد استان :

 35321994شماره تلفن: 
 116داخلي : 

 

 كارشناس امور صيد و صيادی ) حوزه يگان حفاظت(
 كارشناس اطالعات جغرافيايي و سنجش از دور

16/5/97 20/5/97  

 كارشناس امور صيد و صيادی ) حوزه صيد(
 كارشناس سازه های دريايي

 فرآوری و محصوالت آبزيانكارشناس صنايع 

17/5/97 

 
20/5/97  

 كارشناس توليد ، تكثير و پرورش آبزيان  
 كارشناس برنامه و بودجه 

 كارشناس برنامه ريزی
 كارشناس امور اداری

 كارشناس امور حقوقي 
 كارشناس شبكه 

 حسابدار

18/5/97 20/5/97  

 -بوشهر  اداره کل شيالت استان بوشهر

 طالقانیبزارگراه 

  077کد استان :

  33323459الي  61شماره تلفن : 

 215داخلی : 
 

20/5/97 16/5/97 كارشناس امور صيد و صيادی ) حوزه يگان حفاظت(  

 كارشناس امور صيد و صيادی ) حوزه صيد(
 كارشناس سازه های دريايي

17/5/97 

 
20/5/97  

 كارشناس توليد ، تكثير و پرورش آبزيان  
جغرافيايي و سنجش از دور كارشناس كارشناس اطالعات 

 امور اداری
 كارشناس شبكه  

 حسابدار

18/5/97 20/5/97  
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به ستاد سازمان شيالت ايران واقع در تهران،  5/97/ 15و 14متقاضيان استانهای گلستان، اردبيل و كرمانشاه در كليه رشته های شغلي روزهای   -1

 مراجعه نمايند. 236 جمال زاده پالك خيابان فاطمي غربي بين كارگر و

سازمان شيالت ايران  بيشتر به سايت ضمناً جهت كسب اطالعاتگردد. اعالم مي 2418 و 2417داخلي  66943333و  66944444تلفن:  -2

(shilat.ir) .مراجعه فرمائيد 

 :وزارت راه و شهرسازي شغلي هايمعرفي شدگان رشته -4
ای مشترك فراگير دستگاههای اجرايي برآزمون پنجمين برابر ظرفيت  چندبه اطالع آن دسته از داوطلباني كه در رديف معرفي شدگان بدينوسيله 

موردنياز ، حسب مورد به با در دست داشتن مدارك و  به شرح ذيل بر اساس برنامه زماني رسانداند، ميرار گرفتهمشاغل وزارت راه و شهرسازی ق

 : وشهرسازی يا ادارات كل راه و شهرسازی مراجعه نمايند وزارت راه

برابر ظرفيت ادارات كل راه و شهرسازی  چندمعرفي شدگان 

 براساس محل جغرافيايي مورد درخواست در آزمون
 در ساعات اداری 11/5/1397لغايت  09/05/1397

 در ساعات اداری 10/5/1397لغابت  09/05/1397 برابر ظرفيت ستاد وزارت راه و شهرسازی چندمعرفي شدگان 

برابر ظرفيت واحدهای استاني موفق به حضور در اداره كل راه و شهرسازی استان مربوطه نشوند،  چنددر صورتي كه هر يک از داوطلبان  تذکر:    

 ساختمان -اراضي عباس آباد -بلوار آفريقا -ميدان آرژانتين -توانند در تاريخهای تعيين شده به ستاد وزارت راه و شهرسازی به آدرس: تهرانمي

 شهيد دادمان وزارت راه و شهرسازی مراجعه نمايند.

 :به ترتيب ذكرشده از رديف اول تا ده  تحويل داده شود نياز كه مي بايست توسط داوطلبان مورد مدارك -

 .آموزش كشور كارنامه چاپ شده از سايت سازمان سنجش -1

  .تهيه شده در سال جاریمينه سفيد ز 3*4چهار قطعه عكس تمام رخ  -2

 اصل و تصوير تمام صفحات شناسنامه  -3

 اصل و تصوير پشت و روی كارت ملي   -4

 اصل و تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت )برادران(  -5

 محل انتخابي  -مجاز در كد شغل  رشته تحصيلي اصل و تصوير دانشنامه يا گواهي نامه موقت فارغ التحصيلي مطابق با مدرك و -6

 اصل و تصوير مدرك تحصيلي ليسانس اند ضرورت دارددر آزمون شركت نمودهو باالتر داوطلباني كه با مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد  ی:يادآور

 .خود را نيز ارايه نمايند )ياحسب مورد ؛ ليسانس و فوق ليسانس(

 حساب بيمه های اجرايي مندرج در آگهي استخدامي به انضمام مفاصاوقت در دستگاهاصل گواهي و سوابق خدمت غيررسمي و تمام  -7

)حسب مورد براساس هريک از موارد ذكر شده در آگهي  آگهي استخداممدارك مربوط به بومي بودن در كد شغل محل انتخابي مطابق   -8

 (استخدامي

در مورد داوطلباني كه در كارنامه آنان سهميه  ثارگری از مراجع قانوني ذيربطگواهي اياصل معرفي نامه از بنياد شهيد و امور ايثارگران يا   -9

  ايثارگری درج شده است

  .اصل معرفي نامه از سازمان بهزيستي استان در مورد داوطلباني كه در كارنامه آنان سهميه معلول درج شده است  -10

  مهم اتتذکر

كي معاينه پزشو داوطلباني كه به هر دليل نتوانند در موعد اعالم شده نسبت به ارايه مدارك مورد نياز اقدام نموده و يا در مراحل بعدی )مصاحبه  -1

 .( حضور يابند، به عنوان منصرف از استخدام شناخته خواهند شد

گواهي  كارت ملي، مدارك دال بر بومي بودن، مدارك ايثارگری،دار، به همراه داشتن اصل كليه مدارك )مدرك تحصيلي، شناسنامه عكس -2

  .( الزامي استكارت پايان خدمت يا معافيت بهزيستي،

اعالم   www.mrud.irاز طريق سامانه اينترنتي وزارت راه و شهرسازی به نشاني :  كه متعاقباًاست انجام مصاحبه مطابق با برنامه زمان بندی  -3

 .خواهد شد
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گردد، بلكه در گزينش نهايي انجام مصاحبه استخدامي به منزله قبولي فرد تلقي نمي برابر ظرفيت برای بررسي مدارك و چندمعرفي داوطلب   -4

 ( آزمون كتبي و سي درصد %70باتوجه به كدشغل/محل انتخابي و براساس مجموع نمره فضلي داوطلبان معرفي شده با وزن هفتاد درصد )

 استخدامي، به تعداد يک برابر ظرفيت )به ترتيب نمره فضلي( پذيرش صورت خواهد گرفت.( مصاحبه 30%)

ه راهنمای آزمون استخدامي وزارت راه و شهرسازی در پنجمين آزمون مشترك فراگير دستگاههای اجرايي چضوابط دفتر رعايت كليه شرايط و -5

باشد؛ بنابراين داوطلباني كه فاقد شرايط عمومي و اختصاصي  آزمون مي ميمندرج در سايت سازمان سنجش آموزش كشور از سوی داوطلبان الزا

 بوده و بدون توجه به ضوابط اعالم شده، اقدام نموده اند در بررسي مدارك وكنترل ضوابط، از فرآيند استخدام حذف خواهند شد.

 مراجعه نمايند.  www.mrud.irشاني:جهت كسب اطالعات بيشتر، صرفاً  به سامانه اينترنتي وزارت راه و شهرسازی به ن -6

 نشاني ادارات كل راه و شهرسازی استانها يه شرح ذيل مي باشد -7

 نشاني  محل جغرافيايي مورد تقاضا 

 سربااليي وليعصر قبل از پل توانير -تبريز  اداره كل راه و شهرسازی استان آذربايجان شرقي

  خيابان شهيد بهشتي، نرسيده به چهارراه شورا، روبروی مسجد قبا  -اروميه  اداره كل راه و شهرسازی استان آذربايجان غربي

 جنب اداره كل بازرسي -شهرك اداری بعثت  -شهرك كارشناسان  -اردبيل  اداره كل راه و شهرسازی استان اردبيل

 گنبش چهار راه  فرايبور-خيابان سعادت آباد  -اصفهان اداره كل راه و شهرسازی استان اصفهان

 اداره كل راه و شهرسازی استان البرز
كرج،رجايي شهر)گوهر دشت(،بلوار رستاخيز،خ سوم غربي،اداره كل راه و 

   شهر سازی استان البرز

اداره كل راه و شهرسازی ايرانشهر ) شهرستانهای ايرانشهر ، اسپكه و 

 نيک شهر ( 
 روبروی هالل احمر  -خيابان امام خميني ) ره (  -ايرانشهر 

 اداره كل راه و شهرسازی استان ايالم 
مهران ، اداره كل راه و شهرسازی  -ايالم ، بلوار جنوبي امام)ره( ، جاده ايالم 

 استان ايالم

 اداره كل راه و شهرسازی استان بوشهر 
اداره كل راه و   -بوشهر ، خيابان رئيسعلي دلواری ،روبروی فرمانداری 

 شهرسازی استان بوشهر

 اداره كل راه و شهرسازی استان تهران  
روبروی سفارت لبنان -كالنتری   خيابان -خيابان نجات الهي شمالي -تهران 

 80پالك  -

اداره كل راه و شهرسازی  جنوب استان كرمان ) شهرستانهای 

 جيرفت و كهنوج ( 

كرمان، حد فاصل سيلو و پليس راه ،  -بزرگراه جيرفت 3كيلومتر  -جيرفت 

 2ار شهرك صنعتي شماره بلو

 اداره كل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختياری 
شهركرد، خيابان آيت اهلل كاشاني ،جنب استانداری ، اداره كل راه و 

 شهرسازی استان

 اداره كل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبي  
ا صد روبروی -ميدان راه و شهرسازی  -انتهای خيابان شهيد آويني -بيرجند
 و سيما

 تقاطع بلوارخيام -بلوار شهيد دستغيب -مشهد مقدس اداره كل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی   

 بجنورد، بلوار دانشگاه آزاد اسالمي، ضلع غربي بيمارستان امام علي )ع( اداره كل راه و شهرسازی استان خراسان شمالي   

 اداره كل راه و شهرسازی استان خوزستان   
طبقه  -جنب اداره ثبت احوال  -خوزستان، اهواز، امانيه، خيابان مدرس 

 همكف 

 21نبش ميالد  -خيابان ميالد -اراضي پايين كوه -زنجان اداره كل راه و شهرسازی استان زنجان    

 اداره كل راه و ترابری استان سمنان  ) شهر شاهرود (  
كيلومتر يک جاده  -ع( سرچشمه ،ميدان امام رضا) -شهرستان شاهرود 

 طبقه همكف  - مشهد

 بعد از پل روگذر -مجتمع اداری معل   -ميدان معل   -سمنان  اداره كل مسكن و شهرسازی استان سمنان ) شهر سمنان (    

 ول طبقه ا -اداره كل راه و شهرسازی  -ميدان شهدا  -زاهدان  اداره كل راه و شهرسازی استان سيستان و بلوچستان     

 نبش خيابان شهيد كالنتری  -بلوار مدرس  -شيراز  اداره كل راه و شهرسازی استان فارس    

 اداره كل راه و شهرسازی استان قزوين    
قزوين، خيابان فلسطين، تقاطع بلوار مدرس، اداره كل راه و شهرسازی استان 

 قزوين 
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 اداره كل راه و شهرسازی استان ق      
جنب فرماندهي نيروی  -نرسيده به عوارضي ق  كاشان-تن  72ميدان  -ق  

 طبقه دوم  -انتمامي 

 گالن  22بلوار آزادگان روبروی استاديوم  -سنندج   اداره كل راه و شهرسازی استان كردستان      

 نفتبلوار شهيد صدوقي ، روبروی سه راه فارابي ، جنب شركت  اداره كل راه و شهرسازی استان كرمان      

 اداره كل راه و شهرسازی استان كرمانشاه      
اداره كل راه و  -روبروی استانداری  -بلوار شهيد كشوری-كرمانشاه 

 طبقه دوم  -شهرسازی استان كرمانشاه 

 ضلع جنوبي فلكه شهيد حسين فهميده -ياسوج اداره كل راه و شهرسازی استان كهگيلويه و بوير احمد       

 روبروی شركت برق  -ابتدای خيابان شهيد بهشتي -گرگان  اداره كل راه و شهرسازی استان گلستان       

 ميدان دكتر حشمت  -بلوار امام خميني ) ره ( -رشت  اداره كل راه و شهرسازی استان گيالن       

 اداره كل راه و شهرسازی الرستان  -شهيد دادمان بلوار  -الر اداره كل راه و شهرسازی استان الرستان ) شهرستان الر(       

 تقاطع جالل آل احمد -بلوار شهيد شفيع پور )شصت متری(  -خرم آباد  اداره كل راه و شهرسازی استان لرستان       

 ساری، ميدان امام، بلوار جام ج ، خيابان طالقاني اداره كل راه و شهرسازی استان مازندران       

 جنب اداره كل ثبت اسناد-خرداد  15بلوار  -اراك راه و شهرسازی استان مركزی        اداره كل 

 اداره كل راه و شهرسازی استان هرمزگان        
كوی فرهنگيان اداره كل راه و شهرسازی استان  -سه راه گمرك  -بندرعباس

 هرمزگان 

 خيابان سعيديه جنوبي ، ابتدای بلوار پرفسور زلفي گلهمدان،  اداره كل راه و شهرسازی استان همدان        

 چهار راه اول  -خيابان مسكن و شهرسازی  -خيابان آيت اله كاشاني  -يزد اداره كل راه و شهرسازی استان يزد        
 

 حفاظت محيط زيست:سازمان شغلي هاي معرفي شدگان رشته -5

داوطلبان در صورت قرارگرفتن در فهرست دارندگان حدنصاب امتحان مشترك فراگير به ميزان چند برابر ظرفيت مدارك و مستندات ذيل  را در 

 به اين سازمان ارائه نمايند. به صورت حضوري صرفاً ذيلروزهای تعيين شده طبق جدول زمانبندی 

 اصل و كپي مدرك تحصيلي-1

 و كارت ملياصل و كپي شناسنامه -2

 اصل و كپي كارت پايان خدمت و يا معافيت برای آقايان -3

 اصل و كپي مدارك دال بر بومي بودن-4

 مدارك مربوط به خدمت غيررسمي و تمام وقت :  -5

 مدارك مربوطه به ايثارگری:  -6

  زمان و مكان مراجعه :

 باشد.طبق جدول زمانبندی به شرح ذيل ميزمان مراجعه: 

 اداره كل امور اداری. پارك طبيعت پرديسان امام، ل ا... و يادگاربين شيخ فض تهران ضلع شمالي بزرگراه شهيد حكي ، مراجعه:مكان 

 تاريخ ارائه مدارک محل جغرافيايي خدمت شغل رديف

 كارشناس ارزيابي توان اكولوژيک سرزمين  1

 13/5/1397 كليه استانها
 كارشناس آزمايشگاه محيط زيست 2

 كارشناس بررسي آلودگي هوا و جو  3

 كارشناس بررسي آلودگي آب و خاك  4

5 

 كارشناس پايش محيط زيست

 قزوين

14/5/1397 
 گيالن 6

 يزد 7

 ق  8
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 اردبيل 9

 اصفهان 10

 البرز 11

 ايالم 12

 تهران 13

 آذربايجان شرقي 14

 آذربايجان غربي 15

16 

 كارشناس پايش محيط زيست

 بوشهر

15/5/1397 

 چهار محال بختياری 17

 ستاد 18

 خراسان جنوبي 19

 خراسان رضوی 20

 خراسان شمالي 21

 سمنان 22

 مازندران 23

 كهكيلويه و بوير احمد 24

 همدان 25

26 

 كارشناس پايش محيط زيست

 خوزستان

16/5/1397 

 بلوچستانسيستان و  27

 فارس 28

 مركزی 29

 زنجان 30

31 

 كارشناس پايش محيط زيست

 كرمان

17/5/1397 
 كردستان 32

 هرمزگان 33

 كليه استانها كارشناس بيماريهای حيات وحش 34

 كارشناس حيات وحش 35

 20/5/1397 كليه استانها

 كارشناس زيستگاه های خشكي 36

 تاريخ طبيعيكارشناس موزه  37

 كارشناس زيستگاه های آبي 38

 كارشناس آموزش و ترويج حفاظت محيط زيست 39

 21/5/1397 كليه استانها كارشناس برنامه ريزی )آمار( 40

 كارشناس امور اداری 41

 22/5/1397 كليه استانها

 كارشناس برنامه و بودجه 42

 كارشناس روابط بين المللي 43

 كارشناس روابط عمومي 44

 حسابدار 45

 كارشناس تحليلگر سيست  46

 كارشناس حقوقي 47
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 هاي شغلي سازمان ملي زمين و مسكن:معرفي شدگان رشته -6

 جدول زمانبندي نحوه مراجعه داوطلبان سازمان ملي زمين و مسكن

 آدرس تلفن زمان مراجعه

  13/5/97شنبه مورخ 
 16:00لغايت  8:00از ساعت 

، 56تهران، ميدان ونک، خيابان شهيد خدامي، بعد از چهارراه نيروی انتمامي، پالك 

 14/5/97شنبه مورخ يك 88796298تلفن:   ،  طبقه شش ، اداره كارگزيني

 

 دارايي:امور اقتصادي و وزارت  شغلي هايمعرفي شدگان رشته -7

)مدارك مورد نياز و زمان  كسب اطالعات در خصوص نحوه پيگيری ساير مراحل جذبشدگان وزارت امور اقتصادی و دارايي برای كليه معرفي
 مراجعه نمايند. http://mefa.gov.ir :به سايت اين وزارتخانه به نشاني 9/5/97شنبه مورخ سهتا روز حداكثر  مراجعه(

 :بيمه سالمتسازمان  شغلي هايمعرفي شدگان رشته -8

برای كسب اطالعات در خصوص نحوه پيگيری ساير مراحل جذب )مدارك مورد نياز و زمان مراجعه(  سالمتسازمان بيمه شدگان كليه معرفي
 مراجعه نمايند. http://www.ihio.gov.ir: به نشاني سازمانبه سايت اين   9/5/97شنبه مورخ سهتا روز  حداكثر

 :سازمان اوقاف و امور خيريه شغلي هايمعرفي شدگان رشته -9

برای كسب اطالعات در خصوص نحوه پيگيری ساير مراحل جذب )مدارك مورد نياز و زمان مراجعه(  اوقاف و امور خيريهشدگان سازمان كليه معرفي
 مراجعه نمايند. http://www.oghaf.ir به سايت اين سازمان به نشاني:  9/5/97شنبه مورخ سهحداكثر تا روز 

 
منحصراً  1397آزمون استخدامي متمركز دستگاههای اجرايي كشور سال  پنجميننمايد كه واحد پاسخگويي غيرحضوری در خاتمه اضافه مي

 توانند سؤاالت خود را درخصوصباشد. لذا داوطلبان در صورت نياز ميدر رابطه با كارنامه آزمون برای كليه داوطلبان آماده پاسخگويي به سؤاالت مي
در ميان   www.sanjesh.org:بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني با 17/5/97تاريخ درجات كارنامه حداكثر تا من

گردد، مقدور  ارسال 17/5/97تاريخ بعد از بگذارند و از مراجعه حضوری به اين سازمان اكيداً خودداری نمايند. بديهي است پاسخگويي به مكاتباتي كه 
 .نخواهد بود

 كشور اداري و استخداميسازمان 


