
    
  "پیمانی استخدام آگهی"

استخدامی  سهمیه از محل وه برگزاري امتحان عمومی و تخصصیتورالعمل نحسکشوري و دطبق مفاد قانون مدیریت خدمات  واحدهاي زیر مجموعه خود وبراي تامین نیروي انسانی خراسان شمالی  بهزیستیاداره کل 
را از طریق برگزاري آزمون توانمندیهاي  استان خراسان شمالی صددرصد بومی شرایط یناز واجد نفر 34یت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تعداد معاونت توسعه مدیر 21/12/90 مورخ  دم/4550/110شماره 
  .نماید می بصورت پیمانی بشرح ذیل استخدامو گزینش ،مصاحبه تخصصی تخصصی و عمومی 

    

 رازشرایط اح زن مرد تعداد مکان جغرافیایی رشته شغلی ردیف

1 
کارشناس 
 آمارموضوعی

 * *  1 ستاد
آمار، آمار اقتصادي و اجتماعی، آمار : هاي تحصیلی دارا بودن مدرك تحصیلی دکترا، فوق لیسانس و یا لیسانس در یکی از رشته

 کاربردي، آمار نیروي انسانی، آمار بیمه، آمار ریاضی

 * *  2 ) نفر1( بجنورد-) نفر1(ستاد حسابدار  2
قتصاد،علوم اقتصادي،مدیریت اقتصادي،مدیریت ا:رك تحصیلی دکترا،فوق لیسانس ویالیسانس دریکی ازرشته هاي دارابودن مد

 .اربردکامپیوتردرامورمالی،امورمالی،مدیریت بازرگانیمالی،حسابداري،حسابرسی،حسابداري وامورمالی،ک

 ترا در رشته پزشکی عمومی دارا بودن مدرك تحصیلی دک * * 3      )نفر2(،بجنورد)نفر1(ستاد پزشک 3

4  
کارشناس 
 اموراداري

 * * 1 ستاد
، مدیریت پرسنلی، مدیریت دولتی: هاي تحصیلی دارا بودن مدرك تحصیلی دکترا، فوق لیسانس و یا لیسانس در یکی از رشته

   .نامه ریزي آموزشیت، مدیریت رفاه ، مدیریت وبرعلوم اداري، امور اداري و مدیری مدیریت اداري، مدیریت خدمات اداري،

5 
کارشناس اشتغال 

 وکاریابی
 * * 2 )نفر1(،بجنورد) نفر1(ستاد

هاي  ریزي سیستم اقتصادسنجی، برنامه: هاي تحصیلی دارا بودن مدرك تحصیلی دکترا، فوق لیسانس و یا لیسانس در یکی از رشته
ریزي علوم اجتماعی ، تعاون و رفاه علوم اجتماعی،  د، برنامهاي، سیستمهاي اقتصادي و اجتماعی، اقتصا اقتصادي، اقتصاد شهري و منطقه

 ریزي رفاه اجتماعی، مدیریت دولتی ، برنامه)روابط عمومی(خدمات اجتماعی، علوم ارتباطات اجتماعی 

 * * 5 )نفر4(،بجنورد)نفر1(ستاد مددکاراجتماعی 6

شناسی، روانشناسی تربیتی، مشاوره و  روان: هاي تحصیلی رشته دارا بودن مدرك تحصیلی دکترا، فوق لیسانس و یا لیسانس در یکی از
شناسی اصالح و تربیت، کارشناس امور تربیتی و مشاوره، مددکار  راهنمایی، مشاوره، راهنماي مشاوره، روانشناسی عمومی، روان
 .، مطالعات خانواده)خدمات(اجتماعی، علوم اجتماعی 

7 
مهندس راه 
 وساختمان

 _  * 1 ستاد
، مدیریت ) کلیه گرایشها(مهندسی عمران : هاي تحصیلی بودن مدرك تحصیلی دکترا، فوق لیسانس و یا لیسانس در یکی از رشته دارا

 ، معماري)کلیه گرایشها(پروژه و ساخت، راه و ساختمان 

8 
کارشناس 
 اموربهزیستی

  )نفر1(،شوقان)نفر4(ستاد
  )نفر1(،سنخواست

 )نفر1(بجنورد)نفر1(،سملقانمانه
8  * * 

مشاوره و راهنمایی، مشاوره، راهنماي : هاي تحصیلی دارا بودن مدرك تحصیلی دکترا، فوق لیسانس و یا لیسانس در یکی از رشته
پژوهشگري (، علوم اجتماعی )خدمات اجتماعی(، علوم اجتماعی )اصالح و تربیت(، روانشناسی )فعالتیهاي پرورشی، مشاوره(مشاوره 

رشد و پرورش کودکان عادي، (دبستانی ، رشد و پرورش کودکان پیش)پیشگیري از اعتیاد(اجتماعی  هاي ، آسیب)علوم اجتماعی
، مطالعات )گرایش سالمت(، مطالعات خانواده، مددکاري اجتماعی، روانشناسی بالینی، روانشناسی سالمت )کودکان با نیازهاي ویژه



، اصالح و ) شخصیت(ریزي رفاه اجتماعی، روانشناسی شخصیت  برنامه، )گرایش خانواده(، مشاوره )گرایشهاي زن و خانواده(زنان 
مدیریت وبرنامه (،روانشناسی تربیتی،روانشناسی کودکان استثنایی،آموش وپرورش کودکان عقب مانده ذهنی،علوم تربیتیتربیت

ورش دبستان وپیش آموزش وپر)مردم شناسی،جمعیت شناسی،جامعه شناسی(،روانشناسی عمومی،علوم اجتماعی)ریزي آموزشی
 .دبستانی

9 
کارشناس 
 امورروانی

 _ * 1 ستاد
گیري  روانشناسی بالینی، سنجش و اندازه: هاي تحصیلی دارا بودن مدرك تحصیلی دکترا، فوق لیسانس و یا لیسانس در یکی از رشته

 .و روانسنجی، روانشناسی سالمت، روانشناسی شخصیت، روانپزشک، کاردرمانی با گرایش روانی

10 
کارشناس 
 امورروانی

 * * 4 بجنورد

روانشناسی عمومی، روانشناسی بالینی، : هاي تحصیلی دارا بودن مدرك تحصیلی دکترا، فوق لیسانس و یا لیسانس در یکی از رشته
ورش آموزش و پر(گیري و روانسنجی، علوم تربیتی  ، سنجش و اندازه)راهنماي مشاوره(روانشناسی تربیتی، مشاوره و راهنمائی 

 ، پزشک عمومیباگرایش روانی ، روانشناسی سالمت، روانشناسی شخصیت، روانپزشک، کاردرمانی)کودکان عقب مانده ذهنی

 * * 3 بجنورد کودکیار 11

، ) پیش دبستانی و دبستانی(علوم تربیتی : هاي تحصیلی دارا بودن مدرك تحصیلی دکترا، فوق لیسانس و یا لیسانس در یکی از رشته
گرایش پرورش کودکان (دبستانی  مربی، کودکیاري، تربیت مربی خانه کودکان و نوجوانان، رشد و پرورش کودکان پیشتربیت 

فعالیتهاي پرورشی (، روانشناسی،روانشناسی تربیتی،مشاوره وراهنمایی،مشاوره،راهنماي مشاوره) عادي، کودکان با نیازهاي ویژه
 .ح وتربیت،کارشناس امورتربیتی ومشاوره،روانشناسی عمومی، روانشناسی اصال)ومشاوره

12 
کارشناس 
 امورتوانبخشی

،جاجرم،مانه شیروان
 * *  3 )نفر1هرکدام (وسملقان

جسمانی و (فیزیوتراپی، کاردرمانی : هاي تحصیلی دارا بودن مدرك تحصیلی دکترا، فوق لیسانس و یا لیسانس در یکی از رشته
نوعی و وسایل کمکی، مدیریت توانبخشی، بینایی سنجی، شنوایی سنجی، تربیت بدنی و ، گفتاردرمانی، کارشناس اعضاي مص)روانی

 .، فیزیوتراپی)شناسی حی و آسیبحرکات اصال(علوم ورزشی 

           
  
  :شرایط عمومی استخدام 
  تدین به دین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی  -
 رانتابعیت نظام جمهوري اسالمی ای -
  التزام به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران -
   )تا پایان روز ثبت نام ویژه آقایان(داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت  -
 مواد مخدر  وعدم اعتیاد به دخانیات  -

 نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر  -
  اي انجام کاري که استخدام می  شوندداشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی بر -
 .رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاههاي دولتی یا بازخرید خدمت باشند داوطلبان استخدام نبایدمستخدم-

  :شرایط اختصاصی استخدام
  آگهی سال تا تاریخ انتشار 40ارشناسی ارشد و دکترا حداکثر سال براي دارندگان مدارك تحصیلی کارشناسی و براي دارندگان مدرك تحصیلی ک 35سال و حداکثر سن 20داشتن حداقل سن 



  :ه هاي معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شدیموارد ذیل بشرط ارائه تایید: تبصره
ت ت زمان بستري شدن و یا استراحدیزان مدت حضور در جبهه و همچنین مبطور داوطلبانه خدمت نموده اند، به م)  29/5/1367لغایت  31/6/1359از تاریخ (داوطلبانی که در جبهه هاي نبرد حق علیه باطل)الف

  .پزشکی رزمندگان بر اثر مجروحیت در جبهه هاي نبرد حق علیه باطل
 .سال 5مادر ، خواهر و برادر تا میزان  همسر ، فرزندان، پدر،:از کار افتاده کلی که قادر به کار نمی باشد شامل دا ، آزادگان ، مفقود االثر ها و جانبازانافراد خانواده معظم شه) ب

 .سال سابقه اسارت دارند، از شرط حداکثر سن معاف می باشند 3و فرزندان آزادگانی که حداقل داراي ) و باالتر ٪25(فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان) ج
 . خدمت اشتغال داشته اند به میزان مدت خدمت غیررسمی به 22/11/57دولتی از تاریخ  ايدستگاه داوطلبانی که بصورت غیر رسمی و تمام وقت در)د

 
 :نحوه ثبت نام 

 :توجه

  .تکمیل و درج اطالعات خود درفرم در مهلت مقرر اقدام نمایند الف ـ داوطلبان باید فرم ثبت نام را با دقت مطالعه و سپس نسبت به
خزانه نزد بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران بعنوان حق شرکت در آزمونهاي تخصصی  980 به حساب جاري واریز ریال114000رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغب ـ 

 )مبلغ مذکور را می پردازند ٪50ایثارگران (و عمومی داوطلبان استخدام

  :مهلت ثبت نام
پستی بجنورد خیابان  به آدرس پست سفارشیاز طریق  وارسال آننسبت به ثبت نام  22/3/1392مورخ  چهارشنبهلغایت  11/3/1392     مورخشنبه  متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند از روز

ال گردیده ترتیب اثرداده نمی به مدارك ناقص ویامدارکی که بعدازمهلت مقرربه پست تحویل شده ویاازطریق دیگرارس.نماینداقدام  9415693598اداره کل بهزیستی خراسان شمالی کدپستی)بهزیستی(فلسطین
  .شود

  :ثبت نام مدارك مورد نیازبراي
  ).با دقت و خط خوانا تکمیل گردد(تکمیل برگ درخواست شغل-
 تصویر آخرین مدرك تحصیلی  -
 )در صورت داشتن توضیحات ، تصویر صفحه آخر(تصویر صفحه اول شناسنامه  -

 .مهلت ارسال مدارك باشد روز تاریخ پایان خدمت یا معافیت باید قبل از آخرین).ویژه برادران( ت دائم تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافی -
 اصل رسید بانکی -
 ).ت نام الصاق شودیک قطعه عکس روي برگ ثب(ویسی شده جدید، تمام رخ ، پشت ن 3*4قطعه عکس  4 -
 راجع ذیربط مدرك دال بر ایثار گري ، معلولین عادي بر حسب مورد از م - 

  .مدارك دال بر بومی بودن -
  
  
  



 
  :توزیع کارت زمان و مکان

  
همچنین زمان و محل برگزاري .توزیع خواهد شد بهزیستیدر محل اداره کل  24/5/1392و23و22 مورخپنجشنبه  و چهارشنبه  سه شنبه، در روزهاي کارت ورود به جلسه آزمون توانمندیهاي عمومی و تخصصی

 خراسان شمالینتایج اولیه آزمون پس از تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و یا دفتر منابع انسانی استانداري  اضمن.توزیع کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید  آزمون در هنگام
    .اعالم خواهد شد((www.khorasan-sh.behzisti.ir)بهزیستیاداره کل اینترنتی  آدرس از طریق)ماه پس از آزمونحدودایک(

  :مواد آزمون عبارتند از
  

اطالعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانونی که به  -6معارف اسالمی  -5وري اطالعات  آ فن -4ریاضی و آمار مقدماتی  -3زبان انگلیسی عمومی  -2زبان و ادبیات فارسی  -1آزمون توانمندیهاي عمومی شامل ) الف
  .گزینه اي طراحی خواهد شد 4سوال  100تعداد 
  .زمون توزیع می شوداشند و امتیاز آن در سایر موارد آاقلیت هاي دینی از پاسخگویی به سواالت معارف اسالمی معاف می ب: تبصره

 .آزمون تخصصی شامل سواالت مرتبط بارشته شغلی مورد درخواست داوطلب می باشد) ب
  .نمره منفی ندارند سواالت عمومی و اختصاصی: تبصره 

  :تذکرات
اختصاص دارد و داوطلبان بومی هر شهرستان در صورت کسب نمره مساوي در همان شهرستان از استان خراسان شمالی صد در صد استخدام از محل سهمیه استخدامی مندرج در آگهی استخدام به داوطلبان بومی 

  .ستادي براي تمامی داوطلبان بومی استان یکسان می باشدو شرایط پذیرش در پستهاي .اولویت برخوردار خواهند بود
  :زیر باشدبومی شامل افرادي می شود که حداقل یکی از ویژگی هاي : تبصره
  .مورد تقاضا براي استخدام یکی باشد استان محل تولد داوطلب با محل جغرافیایی) الف
  .سپري کرده باشد محل جغرافیایی مورد تقاضا را در حداقل دو مقطع از مقاطع تحصیلی ابتدایی ، راهنمایی، متوسطه) ب
  .دننیز بومی تلقی می شوباشد  محل جغرافیایی مورد تقاضادر ) اعم از ابتدایی ، راهنمایی و دبیرستان (فرزندان پرسنل نیروهاي مسلح در صورتی که محل سه سال از سنوات تحصیلی آنها ) ج

  .رك الزم رابهمراه سایر مدارك مورد نیاز ارسال نماینداداوطلبان موضوع این بندبایستی مد: توجه
سال سابقه  یکفرزندان آزادگانی که حداقل داراي  درصد و باالتر و 25درصد آن به فرزندان شاهد، فرزندان جانبازان  25اختصاص دارد که  درصد آن براي استخدام ایثارگران بومی 30از کل مجوز استخدامی  - 2

و آزادگان زیر یک سال اسارت و خواهران و برادران شهدا درصد  25 و فرزندان جانبازان زیر و همسر وفرزندان آنان هاحضور داوطلبانه در جبهه  ماه6با سابقه حداقل  رزمندگان رصد باقیمانده بهد 5اسارت دارند و 
مذکور معرفی نشده اند می توانند  درصد و باالتر بومی که از سوي بنیاد 25فرزندان معظم شاهد و جانبازان . خواهند شد جذبسهمیه ایثارگران مذکور از سوي بنیاد شهید و امور ایثارگران معرفی و .اختصاص می یابد

  .سهمیه از باقیمانده سهمیه اختصاصی بهره مند شوند بت نام نموده و در صورت عدم تکمیلثدر این آگهی 
  .یب نمره کسب شده از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند انجام خواهد شدانتخاب ایثارگران در حد سهمیه تعیین شده به ترت 1/2
  .سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت  ٪ 30استخدام مازاد بر  -2/2
  ارائه تصویر آن نیازي به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارندوابسته به آنان در صورت ایی دارند و افراد ایثارگرانی که از بنیاد شهید و امور ایثارگران کارت شناس -3/2

http://www.khorasan-sh.behzisti.ir))


 .درصد سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود 3معلولین عادي بومی بشرط کسب حدنصاب نمره الزم و دارا بودن شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره مکتسبه از 
سهمیه استخدامی به افراد نخبه و استعداد برتر پس از شرکت در آزمون و کسب حد نصاب % 5دستورالعمل نحوه و شرایط بکارگیري نیروي انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاههاي اجرایی  3به استناد ماده -4/2

  .یافت اختصاص خواهد نمره الزم 
از به ترتیب .را کسب کرده اند )درصد  کل نمره آزمون  60(برابر ظرفیت مورد نیاز از میان افرادي که حد نصاب نمره آزمون عمومی 3صاحبه تخصصی حداکثر به میزان انتخاب داوطلبان استخدامی براي انجام م-5/2

 .باالترین نمرات آزمون تخصصی انجام خواهد شد
اد نمی کند و انتخاب داوطلبان بر اساس ایجبه منزله تایید صالحیت عمومی و تصحیح اوراق امتحان بوده و هیچگونه حق استخدامی نمره الزم در آزمون توانمندیهاي عمومی صرفا  درصد60 کسب حد نصاب-6/2

 .نمرات آزمون تخصصی و با رعایت اولویت هاي مقرر صورت می پذیرد

درصد و % )2 (تجربه مربوط و مشابه به ازاي هرسال خدمتشان ادامه دارد که هم اکنون نیز  ) قانون خدمات کشوري 5ده موضوع ما( بهزیستیاداره کل شاغل در ) مشخص /کارمعینقرارداد (کارکنان غیر رسمی  -7/2
 .د شدنخواه برخورداردر هر یک از مراحل آزمون استخدامی بصورت جداکانه مکتسبه امتیاز از درصد )%20(حداکثر

به استثناي دارندگان مدارك (مدارك معادل  از مشاغل مذکور در آگهی و همچنینرك تحصیلی باالتر و پایین تر از مقاطع تحصیلی اعالم شده در شرایط احران و دارندگان مدایبه مدارك ارسالی توسط دانشجو-8/2
ند و گواهی مبنی بر امکان ادامه تحصیل در مقاطع باالتر با ارزش تحصیلی معادل صادره از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشورکه در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش کشور شرکت نموده و قبول شده ا

 .ترتیب اثر داده نخواهد شد) علمی دارند
 سدبایستی به تایید سازمان مرکزي دانشگاه مذکور بر)ماه پس از اعالم نتیجه حداکثردو(ورت پذیرفته شدن در آزمونالتحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی در ص مدارك تحصیلی فارغ-9/2

امتحان، مسابقه و جذب محرز شود داوطلب به اشتباه م رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی و یا ارسال مدارك بصورت نامه بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل دعمسئولیت ناشی از 
 .م گردیده و در صورت صدور حکم استخدامی،حکم مزبور لغو و بال اثر می گرددواست از انجام مراحل بعدي محردر آگهی  واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج یا به عمد اطالعات خالف

 .و گزینش صورت خواهد گرفت مصاحبه تخصصیآزمون ، انتخاب نهایی پذیرفته شدگان پس از طی مراحل 
 .از سوي دستگاه الزامی است) ماه پس از اعالم نتیجه 2حداکثر (امتحان اخذ تأییدیه مدارك تحصیلی متقاضیان استخدام در صورت پذیرفته شدن در -10/2

 .نصراف آنان از افراد ذخیره استفاده خواهد شدپذیرفته شدگان موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه بعد از اعالم نتیجه نهائی به دستگاه مربوطه مراجعه نمایند ودر صورت عدم مراجعه و یا ا

جهت استفاده عموم www.khorasan-sh.behzisti.irبه آدرس خراسان شمالی بهزیستیو اداره کل  WWW.nkhorasan.irهی بر روي پورتال استانداري خراسان شمالی با آدرس یک نسخه ازاین آگ-11/2
  .روابط عمومی اداره کل بهزیستی خراسان شمالی.قرار داده شده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.nkhorasan.ir
http://www.khorasan-sh.behzisti.ir


 
  .                                      در این قسمت چیزي ننویسید 

  : ......................برگ درخواست شغل از اداره کل

  :نام ـ  2  :ـ نام خانوادگی 1
  *ـ زن  2           *ـ مرد1:    ـ جنس 4  : ـ نام پدر 3
  :      شهرستان :                   استان : محل تولد  ـ6  روز             ماه           سال:  ـ تاریخ تولد 5

  :ـ محل صدور شناسنامه 9  : ـ کد ملی 8  : ـ شماره شناسنامه 7
  *ـ مجرد 2      *متاهل :   ـ وضعیت تاهل 11  : مذهب :              ـ دین 10
  *ـ داراي معافیت قانونی دائم 2          *ـ داراي کارت پایان خدمت 1:           ـ وضعیت نظام وظیفه 12
  :ـ وضعیت ایثارگران مشمول پنج درصد13
  *درصد جانبازي پدر             *درصد             فرزند جانباز  ................... درصد جانبازي            *ـ  جانباز 1
  وز         ماه           سالر:       مدت حضور در جبهه      *) ماه سابقه حضور در جبهه 6(رزمنده  ـ 2

  روز         ماه           سال:       مدت حضور در جبهه      *) ماه سابقه حضور در جبهه 6(فرزند رزمنده     
  روز            ماه          سال:        مدت اسارت             *فرزند آزاده             *آزاده   ـ 3
  ...............نسبت    *اسراء        *جانبازان از کار افتاده کلی غیر قادر به انجام کار           *مفقودین         *) شامل برادر و خواهر و همسر(هدا ش: ـ عضو خانوده معظم 4
  *ال اسارت فرزند آزاده داراي حداقل یک س -7              *درصد و باالتر  25ـ فرزند جانباز 6              *ـ فرزند شهید 5

  *درصد افراد نخبه و استعداد برتر  5سهمیه .......................       نوع معلولیت            *درصد معلولین  3سهمیه    *درصد ایثارگران  5سهمیه    *سهمیه عادي بومی :   ـ سهمیه ها14
    *درصد و آزاده باالي یک سال25سهمیه فرزندان شهید و جانباز باالي 

  *دکترا *کارشناسی ارشد  *کارشناسی  *کاردانی :  ـ آخرین مدرك تحصیلی 15
  :معدل :                                                  گرایش تحصیلی   :ـ رشته تحصیلی 16

  :استان محل تحصیل   : ـ دانشگاه محل تحصیل 17
  ......................ـ محل اخذ مدرك 19  13  :        /       /  ـ تایخ اخذ آخرین مدرك تحصیلی 18
  .........موردتقاضا شماره ردیف                       .      .......................................)............فقط یک محل(ـ محل جغرافیایی مورد تقاضا 21        )    فقط یک شغل(................:................مورد درخواست  ـ شغل20

  ماه            ......    سال....   .مدت قرارداد   :   نیروي قراردادکار معین یا مشخص دستگاه اجرایی مورد تقاضا براي استخدام -21
........ ............خیابان........................ شهرستان ...................... استان: محل سکونت : ـ نشانی کامل 22   ..........................پالك..................... کوچه.....

  ......................شماره تلفن همراه................................. کد شهر................................ شماره تلفن ثابت ........................ کد پستی  

  :اس ضروري ـ شماره تلفن براي تم23

وده ام و مسئولیت صحت کلیه متقاضی شرکت در آزمون استخدام پیمانی               متن آگهی مربوطه را با دقت و به طور کامل مطالعه و سپس تقاضاي فوق را تکمیل نم................................................. اینجانب -24
  .هر گونه حقی را براي استخدام در آن دستگاه از خود سلب می نمایم) قبل و بعد از اشتغال( ر صورت اثبات خالف اظهارات اینجانب در هر مقطع زمانی د. مندرجات آن را به عهده می گیرم

  
  امضاء و اثر انگشت متقاضی:                                     تاریخ تنظیم فرم 
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