اطالعیه شماسه  ۱دسیافت مذاسک پزیشفته شذگان هشتمیه آصمون مشتشک فشاگیش استخذامی ساصمان جهاد کشاوسصی آرسبایجان ششقی

الظم است پصیطفتِ ضسگاى زض ّطتویي آظهَى هطتطن فطاگیط استرساهی زض ضضتِ ضغل ّای جْاز کطاٍضظی استاى
آشضتایجاى ضطلی اظ تاضید  99/11/25لغایت  99/12/10تا زض زست زاضتي هساضن ظیط تِ اهَض ازاضی ایي ساظهاى هطاجعِ
ًوایٌس.
.1

کاضًاهِ ساظهاى سٌجص آهَظش کطَض کِ تطاساس ذَزاظْاضی زاٍعلة صازض ضسُ است؛

.2

 3لغعِ عکس  3*4توام ضخ پطت ًَیسی ضسُ کِ زض سال جاضی گطفتِ ضسُ تاضس؛

.3

اصل کاضت هلی ٍ تصَیط پطت ٍ ضٍی آى؛

.4

اصل ضٌاسٌاهِ ٍ تصَیط اظ تواهی صفحات آى؛

.5

اصل هسضن تحصیلی (گَاّیٌاهِ هَلت یا زاًطٌاهِ) زض همغع تحصیلی پصیطفتِ ضسُ زض اهتحاى هطتطن هوَْض تِ

هْط زاًطگاُ ٍ تصَیط آى؛
.6

اصل کاضت پایاى ذسهت یا کاضت هعافیت زائن لاًًَی ٍ تصَیط آى(تطای آلایاى)؛

.7

اصل کاضت ضٌاسایی ایثاضگطی یا هعطفی ًاهِ اظ تٌیاز ضْیس ٍ اهَض ایثاضگطاى ٍ هطاجع شیصالح (تطای هطوَلیي سْویِ

ایثاضگطاى تط اساس تٌس ب صفحِ  1زفتطچِ ضاٌّوای ثثتًام اهتحاى هطتطن زستگاُّای اجطائی کطَض)؛
.8

اصل هساضن ٍ هعطفی ًاهِ اظ ساظهاى تْعیستی کطَض(تطای هعلَلیي)؛

.9

اضایِ هساضن ٍ هستٌسات الظم اظ هطاجع شی ضتظ تطای اصالح حساکثط سي همطض (تطاساس تثصطُ  2صفحِ  2زفتطچِ

ضاٌّوای ثثتًام اهتحاى هطتطن زستگاُّای اجطائی کطَض)؛
.10

اضایِ هسضن هطتَط تِ اهتیاظ حافظاى لطآى (تا اهضای ٍظیط فطٌّگ ٍ اضضاز اسالهی ٍ ضییس ساظهاى تثلیغات اسالهی)؛

.11

اضایِ هسضن تطای استفازُ اظ اٍلَیت تَهی ضْطستاًی( .هغاتمت اعالعات ضْطستاى هحل تَلس هٌسضج زض ضٌاسٌاهِ

زاٍعلة تا ضْطستاى هَضز تماضا ،اضائِ استطْاز هحلی ٍ سایط اعالعات هٌسضج زض اعالعیِ هَضخ  1399/07/27ساظهاى
سٌجص آهَظش کطَض)
تصکط  : 1تاضید هالن عول تطای گَاّی فطاغت اظ تحصیل ٍ هعافیت زائن ،پایاى ذسهت ًظام ٍظیفِ  ٍ 99/7/4هحاسثِ سي تا
تاضید  99/6/20هی تاضس.
تصکط  : 2اعالعات افطاز زض کاضًاهِ اٍلیِ صازض ضسُ اظ سَی ساظهاى سٌجص آهَظش کطَض  ،صطفا تطاساس ذَزاظْاضی
زاٍعلة تَزُ ٍ ًتیجِ ًْایی پس اظ تطضسی ،اًغثاق ٍ اعوال هستٌسات هطتَعِ تِ اهتیاظات ضسیسّای لاًًَی ٍ تاییس آى اعالم
ذَاّس ضس.
ًکتِ  : 3تسیْی است عسم هطاجعِ ٍ تحَیل هساضن فَق زض هَعس همطض تِ هٌعلِ اًصطاف اظ ازاهِ ضًٍس استرسام تلمی گطزیسُ
ٍ زاٍعلة حك ّیچگًَِ اعتطاضی ًرَاّس زاضت.
الظم تِ شکط است ایي هطحلِ جْت تطضسی اعالعات ذَزاظْاضی زاٍعلثاى ٍ هساضن آًْا تَزُ ٍ زاٍعلثاى ٍاجس ضطایظ
(تطاساس زفتطجِ ضاٌّوای ثثت ًام ّطتویي آظهَى هطتطن فطاگیط زستگاّْای اجطایی کطَض) کِ هساضن آًْا تَسظ ایي
زستگاّْا تاییس هی گطزز ،جْت ضطکت زض هصاحثِ استرساهی هتعالثا هعطفی ذَاّس ضس .ضوٌا زاٍعلثاى هَظفٌس هطاتة ضا
اظ عطیك آزضس سایت  www.maj.ir/edariپیگیطی ًوایٌس.

