
 ))بسمه تعالي((

 (بهداشتي و درمانينيروي بکارگيري ) آگهي  

، تابعه آن يو واحد ها استان کرمانشاه يدرمان يو خدمات بهداشت يدانشگاه علوم پزشک در راستاي تامين نيروي انساني و ارائه خدمات بهشرکت روژان سالمت افق  

باا در نررگارفتن از بين افراد واجد شرايط مذکور گزاري آزمون عمومي و گزينش به صورت حجمي )شرکتي( را از طريق بربهداشتي و درماني نيروي نفر   158تعداد 

 شرايط مندرج در جدول ذيل بکار گيري مي نمايد .

 رشته شغلي مسئول گزینش )کارشناس ( عالوه بر امتحان داراي مصاحبه اختصاصي نيز مي باشد*

 شرایط عمومي :
سدال سدن  45ارشدد و حدداکثر  یو کارشناس یکارشناس ،یکاردان یلیدارندگان مدرک تحص یسال سن تمام برا 40و حداکثر سال سن  20داشتن حداقل  .1

 )تا پايان مهلت ثبت نام( یدکتر یلیدارندگان مدرک تحص یبرا

 رانيا تیداشتن تابع  .2

 آقايان یبرا یقانون تیمعاف اينجام خدمت دوره ضرورت ا .3

 اد مخدر و روانگردانعدم اعتیاد به دخانیات و مو .4
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 (1)پرستار

 93 * * شهرستان کرمانشاه
 يپرستار يکارشناس يليالف: دارا بودن مدرک تحص

 

 يپرستار يليرشته تحص يمشروط به دارا بودن کارشناس يپرستار يليرشته تحص يها شيارشد در گرا يکارشناس يليمدرک تحص : دارا بودنب

 

ارشد  يو کارشناس يپرستار يمشروط به دارا بودن کارشناس يپرستار يليرشته تحص يها شي( در گرا Phd)  يتخصص يدکتر يلي: دارا بودن مدرک تحصج

 ذکرشده دربند ب. يليتحص ياز رشته ها يکيدر

 2 * * شبکه بهداشت و درمان سنقر

 2 * * قصرشيرين شبکه بهداشت و درمان

 3 * * شبکه بهداشت و درمان گيالنغرب

 2 * * شبکه بهداشت و درمان اسالم آبادغرب

 1 * * شهرستان کرمانشاه (2پرستار )

 يليرشته تحص يمشروط به دارا بودن کارشناس يوژنيست)تکنولوژي گردش خون(پرف شيگراستاري پرارشد  يکارشناس يلي: دارا بودن مدرک تحصالف 

 يپرستار

ارشد  يو کارشناس يپرستار يمشروط به دارا بودن کارشناس يپرستار يليرشته تحص يها شيدر گرا ( Phd ) يتخصص يدکتر يلي: دارا بودن مدرک تحصب

 .الفد ذکرشده دربن يليتحص ياز رشته ها يکيدر

 کارشناس هوشبري

 1 * * شهرستان کرمانشاه

 يدر رشته هوشبر يکارشناس يليالف: دارا بودن مدرک تحص

گردش خون مشرو ط به دارا بودن  ينوزادان، تکنولوژ ژهيو يمراقبت هاي پرستار،  ژهيواي مراقبت ه يارشد پرستار يکارشناس يلي: دارا بودن مدرک تحصب

 يشبرهو يکارشناس يليمدرک تحص

 1 *  پاوه درمان و بهداشت شبکه

 1 *  ثالث باباجاني درمان و بهداشت شبکه

 1  * آبادغرب اسالم درمان و بهداشت شبکه

 اتاق کارشناس

 عمل

 1 * * شهرستان کرمانشاه

 ملعاتاق  يتکنولوژ يکارشناس يليالف: دارا بودن مدرک تحص

نوزادان  ژهيو يمراقبت ها يپرستار ژه،يو يمراقبت ها يگردش خون، پرستار ياتاق عمل ، تکنولوژ يتکنولوژارشد  يکارشناس يلي: دارا بودن مدرک تحصب

 اتاق عمل يتکنولوژ يکارشناس يليمشروط به دارا بودن مدرک تحص

 1 * * باباجاني ثالث درمان و بهداشت شبکه

 آبادغرب اسالم درمان و بهداشت شبکه
 * 1 

*  1 

 10  * رستان کرمانشاهشه ماما

 .ييدر رشته ماما يکارشناس يليالف: دارا بودن مدرک تحص

مشروط به دارا بودن مدرک  آناتومي، فيريولوژي،آموزش پزشکي،ژنتيک انساني،يي،مشاوره در ماما ييارشد ماما يکارشناس يلي: دارا بودن مدرک تحصب

 .ييماما يکارشناس يليتحص

، بيولوژي توليد  يبهداشت بارور هاي آموزش پزشکي ، اخالق پزشکي، ژنتيک پزشکي، رشتهدر يکي از (  Phd)  يتخصص يتردک يلي: دارا بودن مدرک تحصج

 ذکرشده دربند ب يليتحص يارشد رشته ها يو کارشناس ييماما يکارشناس يليمشروط به دارا بودن مدرک تحصمثل 

کارشناس 

آزمايشگاه 

 تشخيص طبي

 12 * * شهرستان کرمانشاه

 يشگاهيعلوم آزما يکارشناس يليالف: دارا بودن مدرک تحص

 ،يپزشک يشناس يمنيا ،يپزشک يشناس روسيو ،يپزشک يانگل شناس ،ينيبال يميوشيب ياز رشته ها يکيارشد در يکارشناس يلي: دارا بودن مدرک تحصب

 ستيز ،يانسان کي، ژنتي(هماتولوژ)و بانک خون  يشگاهياآزم يخون شناس ،يپزشک يقارچ شناس ،يسم شناس ،يپزشک يشناس کروبيم ،يبافت شناس

 .يشگاهيعلوم آزما يکارشناس يليمشروط به دارا بودن مدرک تحص  يولوژيزيف ،يپزشک يورفنا

 ،يکاربرد سکيپروتئوم ،يکروبيم يها نيمثل، توکس ديتول يولوژيب ،يشناس بيآس يليتحص ي(در رشته ها Phd)  يدکترا تخصص يلي: دارا بودن مدرک تحصج

سم شناسي پزشکي ، باکتري ،يپزشک يبافت شناس ،يبافت شناس ،يپزشک يشناس يمنيا ،يپزشک يشناس روسيو ،يپزشک يانگل شناس ،ينيبال يميوشيب

فناوري شناسي پزشکي ، قارچ شناسي پزشکي، خون شناسي آزمايشگاهي و علوم انتقال خون)هماتولوژي(،ژنتيک پزشکي، زيست فناوري دارويي، زيست 

ذکرشده  يليتحص ياز رشته  ها يکيارشد در يو کارشناس يشگاهيعلوم آزما يکارشناس يليمشروط به دارا بودن مدرک تحصپزشکي مولکولي  پزشکي،

 .بدربند

 .ينيو بال يحيتشر يشناس بيآس يليدر رشته تحص يدانشنامه تخصص يلي: دارا بودن مدرک تحصد

کاردان بهداشت  

 دهان
 سالمت دهان نيدر رشته تکنس يکاردان يليدارا بودن مدرک تحص 6 * * انشاهشهرستان کرم

کارشناس پرتو 

 شناسي
 12 * * شهرستان کرمانشاه

 الف: دارا بودن مدرک تحصيلي کارشناسي در رشته تکنولوژي پرتوشناسي)راديولوژي(

يو بيولوژي و حفاظت پرتويي، نانوتکنولوژي پزشکي، فيزيک پزشکي، فناوري ب:دارا بودن مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد در رشته علوم داروهاي پرتوزا، راد

(، فناوري تصوير برداري پزشکي)سي تي اسکن(، بيوفيزيک، آناتومي)علم تشريح( و مهندسي هسته اي )پرتوپزشکي( مشروط به MRIتصوير برداري پزشکي)

 دارا بودن مدرک کارشناسي در رشته تحصيلي تکنولوژي پرتو شناسي

( در رشته علوم داروهاي پرتوزا، راديو بيولوژي و حفاظت پرتويي، نانوتکنولوژي پزشکي، فيزيک پزشکي، phdج:دارابودن مدرک تحصيلي دکتري تخصصي )

رک  تحصيلي بيوفيزيک،  مهندسي هسته اي )پرتوپزشکي(، علوم و فناوري هاي تصوير برداري پزشکي)گرايش تصوير برداري عصبي( مشروط به دارا بودن مد

 کارشناسي در رشته  تکنولوژي پرتو شناسي و کارشناسي ارشد در يکي از رشته هاي تحصيلي ذکر شده در بند ب .

کارشناس فناوري 

 اطالعات سالمت

 4 * * شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگاور

 يدر شاخه پزشک يکتابدار ،يپزشک کيت، انفورماتاطالعات سالم يفناور ،يدر رشته مدارک پزشک يکارشناس يليمدرک تحص دارا بودن-الف

 يکتابدار ،يپزشک کياطالعات سالمت، انفورمات يفناور ،ياطالعات پزشک يفناورمديريت  ياز رشته ها يکيارشد در  يکارشناس يليمدرک تحص دارا بودن-ب

ذکر شده  يليتحص ياز رشته ها يکيدر  يا بودن مدرک کارشناسمشروط به دار يو درمان يخدمات بهداشت تيريو مد يمدارک پزشک ،يپزشک يو اطالع رسان

 الف ددر بن

(، يو درمان ياطالعات بهداشت تيرياطالعات سالمت )مد تيريمد ،يمدارک پزشک ياز رشته ها يکي( در Phd ) يتخصص يدکترا يليمدرک تحص دارا بودن  -ج

ارشد  يو کارشناس يکارشناس يليمشروط به دارا بودن مدرک تحص يپزشک يو اطالع رسان يکتابدار ،يو درمان يخدمات بهداشت تيريمد ،يپزشک کيانفورمات

 ذکر شده در بند الف و ب يليتحص ياز رشته ها يکي در
 2 * * شهرستان کرمانشاه

 مسئول گزينش *

 )کارشناس(
  بهسازي منابع انساني( وآموزش  ، يشهاي) برنامه ريزي آموزشيدر رشته علوم تربيتي در گرادارابودن مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد  1 * * هسته گزينش



 داشتن سابقه محكومیت جزائی مؤثرن .5

 معتبر یاز دانشگاه ها و موسسات آموزش عال یدانشگاه یلیدارا بودن مدرک تحص .6

 شوند یم یریکه بكارگ یداشتن سالمت جسمانی و روانی و توانايی برای انجام کار .7

 رانيا یاسالم یاساسی جمهور اعتقاد به دين مبین اسالم يا يكی از اديان شناخته شده در قانون .8

 رانيا یاسالم یجمهور یالتزام به قانون اساس .9
 

 اختصاصي  شرایط
 موارد ذيل به شرط ارائه تأيیديه های معتبر به حداکثر سن اضافه خواهد شد:       

 باشند. یو مقررات موضوعه خاص خود م نیتابع قوان یسن طياز لحاظ شرا ثارگريداوطلبان ا -الف

 دمت سربازی انجام شدهمدت خ -ب

داد )در قالد  خريدد داوطلبانی که به صورت قرارداد تمام وقت در دانشگاه يا ساير موسسات تابعه وزارت متبوع و يا شرکتهای پیمانكاری تدامین نیدرو طدرر قدرار  -پ

 سال( 15خدمات نیروی انسانی( به خدمت اشتغال دارند به میزان خدمت غیر رسمی آنها )تا سقف 

اد آنها )در قالد  خريدد اوطلبانی که به صورت قرارداد تمام وقت در دانشگاه يا ساير موسسات تابعه وزارت متبوع و يا شرکتهای پیمانكاری تامین نیرو طرر قرار دد -ت

 .سال 5 انخدمات نیروی انسانی( به خدمت اشتغال داشته اند و در تاريخ آزمون با موسسه قطع همكاری نموده اند حداکثر به میز

 سال  5 زانیحداکثر به م یمدت سابقه خدمت تمام وقت دولت -ث

نجدام داده اندد بده داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف )اجباری، اختیاری يا در قال  تمديد طرح( را به استناد قانون خدمت پزشكان و پیدرا پزشدكان ا -ج

 میزان انجام خدمت فوق

 باشد. یسال م 15در هر حال به سن  یمجموع سنوات ارفاق -د

 گواهی پايان طرح و يا معافیت از طرح برای رشته های تحصیلی مشمول قانون خدمت پزشكان و پیراپزشكان )طرح اجباری( الزامی می باشد. ارائه -ذ

 یباشدند در آزمونهدا یبعده موسسده مدتا یدر واحددها یانجدام خددمت قدانون نیکده در حد یاجبدار یرشدته هدا راپزشدكانیقانون خدمت پزشكان و پ نیمشمول -ر

 .نديتوانند شرکت نما یخدمت( نم ديخر اي یاستخدام)قرارداد

خود اقدام نموده اند میتوانند با ارائه گواهی )اشتغال به طدرح( جهدت  تمديد طرحنسبت به  16/7/1393مورخ  854/100که به استناد بخشنامه شماره  داوطلبانی -ز

احتسااب طدرح بددون  انجدامدر حدال  23/5/1392د تداريخ /1591/209بخشنامه شدماره  1يند. همچنین داوطلبانی که به استناد بند شرکت در آزمون ثبت نام نما

به ارائه گواهی پايان طرح نمی باشد و با گواهی اشتغال بده طدرح مدی توانندد در آزمدون شدرکت می باشند در مدت باقی مانده تا سقف قانونی،  نیازی  ضريب منطقه

 نمايند.

 

 ثبت نام و مدارك مورد نياز: نحوه
 لغايددت روز  28/11/1398تدداريخ  دو شددنبهملددزم هسددتند از روز ، ثبددت نددام بدده صددورت الكترونیكددی بدده شددرح ذيددل انجددام مددی گیددرد. متقاضددیان واجددد شددرايط 

اقددام نمايندد: مزم بده ذکدر  http://rojan.poorsam.ir شرکت بده آدر  نسبت به ثبت نام و يا ويرايش ثبت نام از طريق سايت اينترنتی 8/12/1398شنبهپنج

و اصدالح پدا از مهلدت  گونه ويدرايشیچگردد و ه است به ثبت نام ناقص و ارسال مدارک ناقص ترتی  اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی

 مقرر انجام نخواهد شد. لذا مزم است در هنگام ثبت نام نهايت دقت را معمول و از مراجعه حضوری خودداری گردد. 
 

 دارك مورد نياز جهت  ثبت نام مقدماتي:م
قابدل پرداخدت در کلیده شدع  ژان سدالمت افدق شرکت رو  بنام  0108138064008 )چهارصد و پنجاه هزار ريال( به شماره حساب 450000پرداخت مبلغ  -الف

 از پرداخت کل مبلغ مذکور معار می باشند( شاهد% و فرزندان  50بانک صادرات  به عنوان حق شرکت در آزمون . )ايثارگران به میزان 

 تكمیل درخواست شغل به صورت اينترنتی )با دقت تكمیل گردد(  -ب 

 سايت اينترنتی و ارسال آن  رسید بانكی، متناس  با توضیحات اسكن -ج 

 متناس  با توضیحات سايت اينترنتی و ارسال آن  3*4يک قطعه عكا  اسكن -د

يدرايش شدده اندد و : ضمناً اسكنهای انجام شده بايد دارای وضوح و قابل تشخیص باشند. به عكسهايی که به وسیله نرم افدزار فتوشداپ يدا ندرم افزارهدای مشدابه وتذکر

 .شده از طريق موبايل و خارج از شرايط مد نظر تهیه شده باشند کارت ورود به جلسه صادر نخواهد همچنین عكسهايی ک
 

 :اعالم نتایج اوليهمدارك مورد نياز پس از 
 ارائه نمايند.  ضوریح صورت به شرکتبه همراه اصل مدارک به  )پنج( روز کاری 5ظرر مدت  مدارک ذيل را ، پا از اعالم نتايجموظف هستند  اولیه پذيرفته شدگان

 فرم ثبت نام اولیه. پرينت -1

 پرينت کارنامه صادر شده. -2

 یفیش بانكی واريز اصل -3

 به همراه تصوير آخرين مدرک تحصیلی اصل -4

بدرای  به طدرح صدرفاًرشته هايی که دارای طرح اجباری می باشند( و يا ارائه گواهی اشتغال  به همراه تصوير پايان و يا معافیت از طرح نیروی انسانی ) صرفاً اصل -5

 داوطلبینی که در حال انجام طرح بدون احتساب ضري  منطقه و يا تمديد طرح می باشند

 به همراه تصويرکارت ملی. اصل -6



 به همراه تصوير تمام صفحات شناسنامه. اصل -7

 به همراه تصويرکارت پايان خدمت نظام وظیفه عمومی يا معافیت دائم )برای آقايان( اصل -8

 ايثارگری، حس  مورد از مراجع ذيربط. )برای ايثارگران( تصوير مدارکبه همراه  اصل -9

 به همراه تصوير ساير مدارک طبق مفاد آگهی. )حس  ضرورت( اصل -10
 

 و نحوه توزیع کارت ورود به جلسه زمان
داوطلبان خواهد رسدید. مزم بده ذکدر  متعاقبا به اطالع http://rojan.poorsam.irزمان دريافت کارت ورود به جلسه آزمون از طريق سايت اينترنتی  -1

و اطالعیه های صادره )) از جمله زمان دريافت کارت ورود به جلسده((  ااست ثبت شماره موبايل توسط داوطلبان در هنگام ثبت نام جهت دريافت پیامک ه

 الزامی می باشد. 

 مكان پذير می باشد.دريافت کارت ورود به جلسه تنها از طريق وارد نمودن کد رهگیری و کد ملی ا  -2

 زمان و محل برگزاری امتحان بر روی کارت ورود به جلسه قید می گردد. -3

  مواد امتحاني و حد نصاب: 

به صورت چهار گزينده ای طراحدی  امتسؤداده خواهددد شد. کلیه  یدفترچه سوال اختصاص کيبه هريک از داوطلبان يک دفترچه سوامت توانمنددديهای عمومی و   

الزم باه ذکار  درصد میانگین امتیاز سه نفر دارای بامترين امتیاز آزمون در هر رشته شغلی محاسبه خواهد شد. 50د. حد نصاب نمره بر مبنای کس  حداقل می گرد

 است که آزمون داراي نمره منافي مي باشد.
 

 آزمون توانمندیهاي عمومي: -1
 

اجتمداعی و مبدانی  ،اطالعات سیاسدی -6هوش و توانمنديهای ذهنی-5زبان انگلیسی عمومی-4ار مقدماتیرياضی و آم-3معارر اسالمی-2زبان و ادبیات فارسی-1الف( 

 فن آوری اطالعات -7قانونی 

از پاسخگويی به سوامت معارر اسدالمی معدار بدوده و در ايدن صدورت   )زرتشتی،کلیمی،مسیحی( مصرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران دينی اقلیتهای( ب

داوطلبدان بده مكتسبه اين داوطلبان بر اسا  مجموع تراز شده ساير سوامت محاسبه  خواهد شد. بديهی است زمان پاسخگويی به سوامت عمدومی ايدن گدروه از  نمره

  تعداد سوامت ،کمتر خواهد بود. سبتن

 .می باشد  1آزمون توانمنديهای عمومی با ضري   سوامت( ج
 

 آزمون توانمندیهاي تخصصي:  -2
 

 طراحی خواهد شد.مورد نیاز  رشته شغليبر اسا   امتحانی آزمون توانمنديهای تخصصی برای هر رشته تحصیلی صرفاً موادالف( 

 .می باشد  2سوامت آزمون توانمنديهای تخصصی با ضري  ب( 

 

 :تذکرات
می يابد) ايثارگران شامل: جانبازان، آزادگان و رزمنددگانی کده آن برابر قوانین و مقررات برای پذيرش ايثارگران اختصاص  %  30مجوز تخصیص يافته  ازکل -1

و بدامی  يكسدالماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی دارند و نیز خانواده های معظدم شدهدا، جانبدازان ، مفقدودين ،آزادگدان  6حداقل 

 ه های جنگ تحمیلی می باشد( ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبه 6يكسال اسارت و رزمندگان با حداقل 

و بدامتر و فرزنددان و  %  25آن به جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزنددان و همسدران شدهدا و فرزنددان و همسدران جانبدازان %  25، فوق الذکر%  30 از -2

 رگران استان تايید گردند اختصاص می يابد.همسران آزادگان يكسال و بامی يكسال اسارت و خواهر و برادر شهید که توسط بنیاد شهید و امور ايثا

و  %  25آندان و فرزنددان جانبدازان زيدر  و همسر و فرزنددان ماه حضور داوطلبانه در جبهه 6آن صرفا به رزمندگان با سابقه حداقل%  5 ،فوق الذکر%  30از -3

 اختصاص می يابد. در صورت کس  حد نصاب آزادگان زير يكسال اسارت

به استثنای رشته های شدغلی کارشدنا  اتداق عمدل و کارشدنا  همیه ايثارگران بر اسا  رشته شغلی و محل جغرافیايی مورد تقاضا خواهد بود اختصاص س یادآوري :

( الزامدی مدی گواهی ايثارگری از ارگانهای مربوطده ) بنیداد شهید،سد اه پاسدداران و ... اخذ هوشبری که صرفاً سهمیه مذکور بر اسا   رشته شغلی اعمال خواهد شد .

 باشد .

مجوزهای اسدتخدامی بهدره مندد خواهندد  از % 3عادی )که توانايی انجام شغل مربوطه را داشته باشند( در صورت کس  حد نصاب نمره به میزان  معلولین -4

 شد.

 گرفت. از طريق رقابت با ساير داوطلبان واجد شرايط صورت خواهد نمعلولی ٪3سهمیه ايثارگران و %  30مازاد بر  پذيرش -5

 کيدکده نمدره کدل دو داوطلد  در  یباشد. در موارد یداوطلبان به ترتی  بامترين نمره کل ماخوذه در آزمون با رعايت ظرفیت پیش بینی شده م انتخاب -6

نش مدالک هسدته گدزي یيكسان باشد ابتدا نمره تخصصی مالک عمل خواهد بود و در صورت برابر بودن نمره تخصصی، انتخاب اصدل  از سدو یرشته شغل

 عمل قرار خواهد گرفت.

 منفصل از خدمت و همچنین اخراج شده توسط موسسات دولتی حق شرکت در آزمون را ندارند. کارمندان -7



ناشی از عدم رعايت دقیق ضوابط و شرايط اعالم شده در متن آگهی برعهده داوطل  خواهد بود و در هر مرحلده از مراحدل ثبدت ندام، امتحدان و  مسئولیت -8

تلقدی  يكدنز شود داوطل  اطالعات خالر  واقع داده يا فاقد شرايط مندرج در آگهی باشد از انجام مراحل بعدی محروم و بكارگیری وی کان لم جذب محر

 خواهد شد.

 اده نمی شود.محروم و به درخواست آنها ترتی  اثر د یمدارک تحصیلی معادل حق ثبت نام را ندارند و در صورت شرکت  از انجام مراحل بعد دارندگان -9

 .داوطلبان دارای مدرک تحصیلی پايین تر از مدرک تحصیلی مندرج در جدول فوق ممنوع می باشد شرکت -10

مشداغل مدالک عمدل  یو مهندسد یابيدنامده ارز نيیمطابق با آ یاحراز شغل مندرج در آگه طيبامتر مرتبط با شرا یلیمدرک تحص یداوطلبان دارا شرکت -11

 د.باش یوزارت بهداشت ممنوع م

 http://rojan.poorsam.irبرای معرفی شددگان بدر روی سدايت اينترنتدی  ، صرفاً بكارگیریو تايید اصالت مدارک مورد نیازمندرج در آگهی  بررسی -12

 صورت خواهد گرفت.

 صورت خواهد گرفت. ان پا از طی مراحل اداری و گزينشنهايی پذيرفته شدگ انتخاب -13

از وجود افراد ذخیره وفدق  و در غیراينصورت قرارداد آنان لغو،  د در محل مورد تقاضا خدمت نمايندتعهد می شونسال م 10شدگان نهايی به مدت  پذيرفته -14

 مقررات استفاده می شود.

 خواهد بود. http://rojan.poorsam.irاطالع رسانی از طريق سايت اينترنتی  هرگونه -15

ست شغل و دريافت کد رهگیری می باشد ، مزم است در تكمیل آن نهايدت دقدت را بعمدل توجه به اين که مالک ثبت نام متقاضیان تكمیل برگ درخوا با -16

 آورده و هیچ گونه اصالحاتی پا از ثبت نام قابل پذيرش نخواهد بود.

ردد کده افدراد فاقدد توصدیه مدی گد رشته های تحصیلی ياد شده در جدول فوق الذکر جهت بكارگیری مورد نیاز می باشند لذا اکیداً توجه به اينكه صرفاً با -17

م شدده شرايط احراز از ثبت نام و شرکت در آزمون خودداری نمايند . در غیر اين صورت در هر مرحله از مراحل بكارگیری مشخص گردد که فدرد ثبدت ندا

 از ساير مراحل جلوگیری بعمل خواهد آمد. دريافت هزينه های  انجام شده واجد شرايط نمی باشد،عالوه بر 

آراء صادره از سوی هیات عمومی ديوان عدالت اداری مبنی بر حذر اولويدت بدومی )اعدم از بدومی شهرسدتان و بدومی اسدتان ( بدينوسدیله بده  توجه به با -18

 است. دهيدر آزمون میرساند که اولويت مذکور در اين آزمون حذر گرد کتاستحضار داوطلبین شر

از می باشد لذا به مددارک و مسدتنداتی کده بعدد از تداريخ مدذکور  8/12/1398 نام ت ثبتدات ، تاريخ پايان مهلعمل جهت بررسی مدارک و مستن مالک -19

 ترتی  اثر داده نخواهد شد.، اخذگردند مراجع ذيصالح 

لی تدا ساير داوطلبان  در صورت برخورداری از شرايط مندرج در آگهی به ترتی  نمدره فضد در صورت نبود داوطل  در سهمیه از مجوز بكارگیری  باقیمانده -20

 تكمیل ظرفیت اختصاص می يابد.

 .می باشد( 8/12/1398 یال 28/11/1398)مدارک و مستندات متقاضیان بر اسا  تاريخ ثبت نام  بررسی -21

ت فوق، مالک قطعی بر اصدال های قبل از اعالم شروع بكار، اصالت مدرک تحصیلی از مراجع ذيربط استعالم خواهد شد و تطبیق اولیه ی انجام شده در بند -22

 مدارک نخواهد بود.

 


