اطالعیه دیوان محاسبات کشور درباره تاریخ و نحوه ثبت نام از متقاضیان شرکت در آزمون استخدام
پیمانی سال 1397
دیوان محاسبات کشور در نظر دارد؛ نیروی انسانی متخصص مورد نیاز خوود را از رریوآ مزموون کتبوی مصوابب خخصصوی و
گزینش ب صورت پیمانی از بین افراد بومی و ساکن استانها (ب جزء ستاد) ب شرح ذیل استخدام نماید:
 ثبت نام در این مزمون منحصراً ب صورت اینترنتی و از رریآ پایگاه ارالع رسانی سازمان سنجش مموزش کشور ب نشانی www.sanjesh.orgاز روز یکشنب مورخ  97/2/9لغایت یکشنب مورخ  97/2/16ب مدت هشت روز انجام میپذیرد.
لذا کلی متقاضیان می بایست در مهلت مقرر و پس از مطالع شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی مزمون و خهی مدارک مورد
نیاز نسبت ب ثبت نام اقدام نمایند.
شرایط عمومی استخدام:
 -1داشتن خابعیت ایرانی
 -2التزام ب دین مبین اسالم
 -3التزام ب قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
 -4عدم محکومیت ب فساد اخالقی نداشتن سابق محکومیت و سوء پیشین کیفوری کو موجوح محرومیوت از بقوو
اجتماعی شده باشد (با خایید مراجع ذیصالح)
 -5عدم اعتیاد ب دخانیات و مواد مخدر و روانگردانها
 -6دارا بودن کارت پایان خدمت وظیف عمومی یا معافیت دائم برای مقایان
توضیح  :1کارت یا برگ معافیت موقت مورد پذیرش نمیباشد و خاریخ خرخیص از خدمت وظیف و یا صدور کارت معافیت
دائم قانونی باید قبل از  97/3/31باشد.
توضیح  :2ادام مرابل استخدامی دارندگان کارت معافیت پزشکی در صورت خوفیوآ در مرابول مربوو پوس از خاییود
پزشک معتمد بالمانع خواهد بود.
 -7داشتن سالمت جسمانی و روانی و خوانایی برای انجام کاری ک استخدام میشوند(ربآ خایید مراجع پزشکی).
 -8داورلبان استخدام نباید مستخدم رسمی پیمانی و یا بازخرید سایر دستگاههای اجرایی باشند.
 -9نداشتن خعهد انجام کار در سایر سازمانها موسسات دولتی و وابست ب دولت و یا نهادهای انقالبی.
شرایط اختصاصی استخدام:
 -1دارا بودن مدرک خحصیلی لیسانس و فو لیسانس(مالک خاریخ فارغ التحصیلی  97/3/31میباشد).
تبصره  :1رشت خحصیلی مقطع لیسانس افراد با مدرک خحصیلی فو لیسانس میبایست یکی بوده و یا یکی از رشت های
ذکر شده همان شغل در این فراخوان باشد.
تبصره  :2افراد شرکت کننده در زمان ثبت نام نباید دانشجو باشند.
تبصره  :3ادام خحصیل افراد پذیرفت شده صرفاً از رریآ دورههای پودمانی مصوب دیوان محاسبات خواهد بود.
تبصره  :4افراد دارای مدرک خحصیلی دکتری نمیخوانند در این مزمون شرکت کنند.
 -2داشتن معدل  14و باالخر در مقارع خحصیلی لیسانس و فو لیسانس.
 -3داشتن بداکثر سن  28سال خمام برای مقطع کارشناسی (از خاریخ  69/3/31ب بعد).
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 -4داشتن بداکثر سن  33سال خمام برای مقطع کارشناسی ارشد(از خاریخ  64/3/31ب بعد).
 -5سابق کار مرخبط در دیوان محاسبات کشور و یا مدت خدمت سربازی ب بداکثر سن اضاف میگردد.
 -6داشتن  3سال سابق کار مفید مستند و مرخبط با ررح نظارت نگهداری و اجرای خاسیسوات مکوانیکی و برقوی و یوا
دارندگان پروان پای  3اشتغال ب کار سازمان مهندسی ساختمان جهت رشت شغلی کارشناس خاسیسات (سابق کوار موذکور بو
بداکثر سن اضاف می گردد).
 -7داشتن  3سال س ابق کار مفید و مرخبط جهت رشت شغلی کارشناس عمران( سابق کار مذکور ب بداکثر سون اضواف
می گردد).
مراحل ثبت نام:
 -1مراجع ب پایگاه ارالع رسانی سازمان سنجش مموزش کشور.
 -2خکمیل فرم خقاضانام الکترونیکی در سایت مذکور.
 -3ارسال عکس :داورلح میبایست یک قطع عکس با مشخصات ذیل اسکن و در قسمت مربو بارگذاری نماید.
 -1-3عکس  3×4ک در سال جاری گرفت شده باشد(عکس خمام رخ).
 -2-3عکس اسکن شده باید با فرمت  jpgباشد.
 -3-3اندازه عکس اسکن شده باید بداکثر  300×400پیکسل و بداقل  200×300پیکسل باشد.
 -4-3خصویر داورلح باید واضح مشخص و فاقد اثر مهر منگن و هرگون لک باشد.
 -5-3بجم فایل ذخیر شده عکس نباید از  70کیلو بایت بیشتر باشد.
 -6-3باشی های زاید عکس اسکن شده باید بذف شده باشد.
 -7-3بتی االمکان عکسها سیاه و سفید و یا در صورت رنگی بودن دارای زمین سفید باشد.
تذکرمهم :با خوج ب مشکالت ب وجود ممده در مزمونهای قبلی در خصوو اشوتباه در ارسوال عکوس داورلبوان کو ایون
موضوع اکثراً برای داورلبانی ک ثبت نام منان خوسط دیگران انجام میشود رخ داده است .خاکید میگردد ک عالوه بور کنتورل
ارالعات ثبت نامی بتما نسبت ب کنترل عکس ارسالی دقت نمایید خا اشتباهاً عکس داورلح دیگوری بو جوای عکوس شوما
الصا نگردد .بدیهی است ک در صورت ارسال عکس اشتباهی از ررف متقاضی فرد ب عنوان متخلف خلقی و مطابآ مقررات
با وی رفتار خواهد شد.
پرداخت هزینه ثبت نام به صورت اینترنتی:
داورلبان الزم است ب وسیل کارتهای عضو شبک بانکی شتاب ک پرداخت الکترونیکی منها فعال میباشود بوا مراجعو بو
پایگاه ارالع رسانی سازمان سنجش مموزش کشور و پرداخت مبلغ  200000ریال نسبت ب دریافت سوریال ثبوتنوامی اقودام و
سپس با مراجع ب بخش مربو نسبت ب ثبت نام اقدام نمایند.
زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون:
کارت شرکت در مزمون از روز دوشنب مورخ  1397/02/28برای مشاهده و پرینت بر روی سایت سازمان سنجش مموزش کشور
ب نشانی  www.sanjesh.orgقرار خواهد گرفت .مزمون در روز پنجشنب مورخ  97/3/31با خوج ب ممار ثبتنام کنندگان ب
صورت غیر متمرکز منطق ای و ب رور قطعی برگزار میگردد.
تذکرات:
 ب مدارک خحصیلی پایینخر باالخر معادل و رشت های غیر مرخبط خرخیح اثر داده نخواهد شد.2

 ایثارگران در صورت کسح بد نصاب نمره قبولی در مزمون از اولویت برخوردار خواهند بود( .ایثارگران مشمول در زمانانتخاب شغل و محل خدمت موظفند محل خدمتی را انتخاب نمایند ک خعداد مورد نیاز من محل بیش از یک نفر باشد).
 سربازان امری ای ک خدمت سربازی را در دیوان محاسبات کشور ب پایان رسانده باشند و کارکنان پیمانی قراردادی وشرکتی دیوان محاسبات در صورخی ک بائز شرایط مندرج در ارالعی باشند می خوانند در مزمون مربو ب رشوت شوغلی موورد
خصدی شرکت نمایند( .کارکنان پیمانی موقت و قراردادی می خوانند با خوج ب پست فعلی خود در مزمون مربو در رشت شغلی
مربور شرکت کنند).
 با خوج ب اینک پذیرش داورلبان بر اساس شرایط بومی بودن صورت میگیورد لوذا متقاضویان در صوورت دارا بوودنشرایط داورلح بومی نسبت ب انتخاب استان محل خدمت خود اقدام نمایند.
 ب نمرات مکتسب کارکنان قراردادی پیمانی شرکتی دیوان محاسبات صرفاً در صورت کسح بد نصاب مزمون ب ازاءهر سال سابق خدمت چهار( )4درصد و بداکثر  24درصد نمره کل در مزموون کتبوی منوان بورای معرفوی در مربلو مصوابب
خخصصی اضاف خواهد شد.
 چنانچ در هر یک از مرابل استخدامی برای دیوان محاسبات کشور محرز گردد ک متقاضی اقدام بو ارائو ارالعواتخالف واقع نموده استخدام مشارالی کان لمیکن خلقی گردیده و متقاضی بآ هیچگون اعتراض نخواهد داشت.
سهمیهها:
 ای ثارگران محترم با خوج ب قانون جامع بمایت از ایثارگران و با خوج ب ضوابط مذکور در اولویت استخدام قرار دارند.(ایثارگران مش مول در زمان انتخاب شغل و محل خدمت موظفند محل خدمتی را انتخاب نمایند ک خعوداد موورد نیواز من
محل بیش از یک نفر باشد).
 معلولین عادی ب شر دارا بودن شرایط مندرج در مگهی و کسح بد نصاب الزم ب خرخیح نمره مکتسوب از  3درصودسهمی قانونی برخوردار خواهند بود( .معلول عادی فردی است ک دارای کارت سازمان بهزیستی باشد و خوانایی انجام مشواغل
مندرج در جدول شماره  1با خایید پزشک معتمد دیوان محاسبات کشور را داشت باشد).
داوطلب بومی:
هر داوطلب اگر یکی از شرایط زیر را داشته باشد به عنوان داوطلب بومی تلقی می گردد:
 استان محل خولد داورلح یا همسر وی با استان محل مورد خقاضا برای استخدام یکی باشد. همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل یا بازنشست ) ک اسوتان محولخدمت فعلی یا بازنشستگی والدین داورلح با استان محل مورد خقاضا برای استخدام یکی باشد.
 داورلح بداقل چهار ( ) 4سال از سنوات خحصیلی (ابتدایی راهنمایی و دبیرستان) را ب صورت متوالی یا متنواوب دراستان محل مورد خقاضا برای استخدام ری کرده باشد.
 داورلح بداقل چهار( ) 4سال سابق پرداخت بیم در استان محل مورد خقاضا برای استخدام را داشت باشد. پدر مادر و یا همسر داورلح بداقل چهار ( )4سال سابق پرداخت بیم در استان محل مورد خقاضا برای اسوتخدام راداشت باشند.
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جدول شماره  -1رشتههای شغلی آزمون استخدامی دیوان محاسبات کشور
ردیف

عنوان رشته
شغلی

عنوان رشته تحصیلی

مقطع
تحصیلی

جنس

تعداد
 37نفر
 6نفر

بسابداری
بسابرسی
مدیریت صنعتی
مدیریت بازرگانی
مدیریت دولتی
مدیریت مالی

1

بسابرس

2

بسابرس

مدیریت بانکداری و مدیریت بیم

3

بسابرس

اقتصاد

4

کارشناس بساب
کارشناس فنی( امور
مجلس)
کارشناس فنی (بقو
محیط زیست)

بسابداری
بسابداری مدیریت صنعتی مدیریت
بازرگانی مدیریت مالی

 5نفر

کارشناسی و
کارشناسی ارشد

 4نفر
مرد
 3نفر

 2نفر

عنوان محل جغرافیایی
خدمت
ستاد
مذربایجانغربی و سمنان و
همدان و خوزستان  -فارس
چهارمحال و بختیاری و
خراسانرضوی و کرمان
اردبیل و اصفهان و البرز و
کردستان و لرستان و مازندران
 هرمزگانمذربایجان شرقی و قزوین و
کرمانشاه و کهگیلوی و بویرابمد
و گیالن و مرکزی
بوشهر و خراسانجنوبی و
خراسانشمالی و زنجان و
سیستان و بلوچستان و یزد

 1نفر

خهران – قم

کارشناسی و
کارشناسی ارشد
کارشناسی و
کارشناسی ارشد
کارشناسی

مرد

 3نفر

ستاد

مرد

 2نفر

ستاد

مرد و زن

 4نفر

ستاد

کارشناسی ارشد

مرد و زن

 1نفر

ستاد

بقو محیط زیست

کارشناسی ارشد

مرد

 1نفر

ستاد

مرد

 1نفر

7

کارشناس فنی
(عمران)

مهندسی عمران

کارشناسی و
کارشناسی ارشد

مرد

 1نفر

ستاد
اصفهان و ایالم و خهران و
خراسانشمالی و زنجان و فارس
 خراسان رضوی  -کرمان -گیالن هرمزگان

8

کارشناس فنی (ممار و
اسناد پزشکی)

اسناد و مدارک پزشکی

کارشناسی و
کارشناسی ارشد

مرد

 1نفر

ستاد

9

کارشناس بقوقی

بقو
بقو عمومی
بقو جزاء
بقو خصوصی

کارشناسی و
کارشناسی ارشد

 1نفر
مرد  -زن

مذربایجانشرقی و چهارمحال و
بختیاری

 1نقر

ستاد

10

کارشناس فناوری
ارالعات

مهندسی کامپیوخر نرم افزار

کارشناسی و
کارشناسی ارشد

مرد  -زن

 3نفر
 1نفر

ستاد
البرز و سیستان و بلوچستان

11

کارشناس برنام ریزی

مهندسی صنایع گرایش برنام ریزی و
خحلیل سیستمها و گرایش مدیریت
سیستم و بهره وری مدیریت صنعتی

کارشناسی ارشد

مرد و زن

 2نفر

ستاد

12

کارشناس مطالعات و
خدوین استانداردها و
دستورالعمل ها

بسابداری

کارشناسی ارشد

مرد  -زن

 2نفر

ستاد

5
6
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ردیف

13

14

15

عنوان رشته
شغلی

عنوان رشته تحصیلی

مقطع
تحصیلی

مدیریت مموزشی برنام ریزی مموزشی
کارشناس مموزش مموزش و بهسازی منابع انسانی خحقیقات کارشناسی ارشد
مموزشی
زبان انگلیسی
کارشناسی ارشد
مترجم زبان انگلیسی
مترجم زبان انگلیسی
ادبیات زبان انگلیسی
کارشناسی و
کارشناس سمعی و
کارگردانی خلویزیونی -کارشناس سینما
کارشناسی ارشد
بصری

16

کارشناس اداری

مدیریت دولتی مدیریت بازرگانی
مدیریت صنعتی

17

کارشناس مالی

بسابداری

18

کارشناس بودج و
خشکیالت

19

کارشناس خأسیسات

20

کارشناس گزینش

21

کارشناس فناوری
ارالعات مجلس

مدیریت دولتی مدیریت صنعتی
مدیریت بازرگانی
مهندسی خاسیسات  -مهندسی مکانیک
گرایش برارت و سیاالت
روانشناسی
مهندسی کامپیوخر نرم افزار هوش
مصنوعی و رباخیک معماری سیستمهای
کامپیوخری مهندسی الگوریتم و
محاسبات شبک رایانش امن (امنیت)
فناوری ارالعات سیستمهای هوشمند
محاسبات علمی سیستمهای کامپیوخری

جنس

تعداد

عنوان محل جغرافیایی
خدمت

مرد

 2نفر

ستاد

مرد

 1نفر

ستاد

مرد

 1نفر

ستاد

مرد و زن

 2نفر

مرد و زن

 1نفر

مرد و زن
مرد

 2نفر
 1نفر

ستاد
البرز  -خراسان جنوبی و
سیستان و بلوچستان و همدان
یزد
ایالم

کارشناسی و
کارشناسی ارشد

مرد -زن

 1نفر

ستاد

کارشناسی ارشد

مرد -زن

 1نفر

ستاد

کارشناسی

مرد

 1نفر

ستاد

کارشناسی

مرد

 1نفر

ستاد

کارشناسی و
کارشناسی ارشد

مرد

 6نفر

مامور ب مجلس

کارشناسی ارشد

خوضیح :منابع مزمون استخدامی متعاقبا از رریآ سایت سازمان سنجش مموزش کشور ب ارالع داورلبان خواهد رسید.
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