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بر اساس كد ملي در پايگاه اطالع رساني استانداري 

  .اقدام نمايند تعيين شده

در شهرستان مورد تقاضا براي استفاده ) پاسگاه يا كالنتري محل

براي افرادي كه محل تولد آنان با محل شهرستان مورد تقاضا يكي نباشد و در حال حاضر در شهر مورد تقاضا ساكن و 
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 براساس شرايط ذكر شده در دفترچه آزمون استخدامي

 

جهت ارائه مدارك در مهلت زماني تعيين شده به منزله انصراف داوطلب از ادامه روند استخدامي مي باشد و 

ه شرايطي كه پس از بررسي مدارك منجر به حذف داوطلب و يا منجر به تغيير نمر

  ، امام موسي صدر
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كشور هاي اجرائي مشترك دستگاه نامتحابررسي مدارك هشتمين 

 )تكميل ظرفيت(داوطلبين معرفي شده 

بر اساس كد ملي در پايگاه اطالع رساني استانداري  )چند برابر ظرفيت(اعالم نتيجه آزمون كتبي امتحان مشترك فراگير و معرفي افراد 

تعيين شده بندي داوطلبان معرفي شده نسبت به ارائه مدارك ذيل براساس زمان

 اصل و كپي تمامي صفحات شناسنامه 

 پشت و رو

 

 اصل و كپي كارت پايان خدمت يا معافيت خدمت

 خدمت قراردادياصل و كپي مدارك مربوط به سنوات 

پاسگاه يا كالنتري محل( فرم استشهاد محلي ممهور به مهر نيروي انتظامي

براي افرادي كه محل تولد آنان با محل شهرستان مورد تقاضا يكي نباشد و در حال حاضر در شهر مورد تقاضا ساكن و 
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 براساس شرايط ذكر شده در دفترچه آزمون استخدامي گواهي ايثارگري از مراجع ذيصالح

جهت ارائه مدارك در مهلت زماني تعيين شده به منزله انصراف داوطلب از ادامه روند استخدامي مي باشد و 

 .داوطلب حق هر گونه اعتراض را از خود سلب مي نمايد

شرايطي كه پس از بررسي مدارك منجر به حذف داوطلب و يا منجر به تغيير نمربا توجه به اعالم سازمان سنجش آموزش كشور 
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