
  %70استخدامی ویژه جذب و استخدام فرزندان شهدا و جانبازان آزمون دعوت از داوطلبان پذیرفته شده  آگهی

 های استان آذربایجان غربی ها و بخشداری فرمانداریو باالتر 

  %70استخدامی ویژه جذب و استخدام فرزندان شهدا و جانبازان ( آزمون  کتبی ) با توجه به اعالم نتایج اولیه  

جهت تحویل مدارک در روز و زمان  شخصاً ، بدینوسیله از افراد بشرح جدول ذیل دعوت می شود کهو باالتر از آن

 . تعیین شده و مکان مشخص شده مراجعه نمایند

 آدرس محل مراجعه داوطلبان : 

 اداره امور اداری – همکفطبقه   -ساختمان قدیم ان غربی استانداری آذربایج - خیابان شهید امینی  – ارومیه 

 ( لطفاً مدارک داخل پوشه تحویل شود مدارک مورد نیاز )

 . تمام رخ پشت نویسی شده که در سال جاری گرفته شده باشد ۳*۴قطعه عکس  ۳ .1

 اصل کارت ملی و تصویر پشت و روی آن؛ .2

 تمامی صفحات آن؛اصل شناسنامه و تصویر از  .3

( در مقطع تحصیلی پذیرفته شده در امتحان مشترک  گواهینامه موقت یا دانشنامه اصل مدرک تحصیلی ) .4

 ممهور به مهر دانشگاه و تصویر آن؛

 (؛ برای آقایان ) اصل کارت پایان خدمت یا کارت معافیت دائم قانونی و تصویر آن .5

برای  بنیاد شهید و امور ایثارگران و مراجع ذیصالح ) اصل کارت شناسایی ایثارگری یا معرفی نامه از .6
نام امتحان مشترک دفترچه راهنمای ثبت ۱مشمولین سهمیه ایثارگران بر اساس بند ب صفحه 

 (؛ های اجرائی کشوردستگاه

صفحه  ۲براساس تبصره  ارایه مدارک و مستندات الزم از مراجع ذی ربط برای اصالح حداکثر سن مقرر ) .7

 (؛ های اجرائی کشورنام امتحان مشترک دستگاهه راهنمای ثبتدفترچ ۲

یس سازمان ئی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و ربا امضا ارایه مدرک مربوط به امتیاز حافظان قرآن ) .8

 (؛ تبلیغات اسالمی

به  تواند حسب مورد نسبت به دریافت سایر مستندات مورد نیاز، اقدام الزم رامی امور اداری استانداری •

 . و داوطلبان لیست مدارک تحویلی خود را امضا و تحویل نمایند عمل آورد

 : تذکرات مهم

 تحویل مدارک توسط داوطلب . لذا عدم مراجعه وخواهد بود  ۲5/08/۱۴0۱تاریخ  درتحویل مدارک  .1

 . گردددر مهلت مقرر به منزله انصراف قطعی از سایر مراحل استخدامی تلقی می

شده در متن آگهی و یا ارائه مدارک به صورت مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم .2

ناقص در زمان بررسی مدارک، مصاحبه و گزینش بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل 



العات خالف واقع داده عمد اط اشتباه یا بهامتحان مشترک فراگیر، مسابقه و جذب، محرز شود داوطلب به 
و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت صدور حکم 

 . شوداستخدامی، حکم مزبور لغو و بالاثر می

 : عبارتند از از جمله مواردی که موجب حذف داوطلب می شود .3

 ه؛تن در محدوده سن قانونی اعالم شد: عدم قرار گرف الف
 ؛: عدم تطابق زمان صدور گواهی موقت تحصیلی یا مدرک دانشنامه با شرایط اعالم شده ب
 ؛: عدم تطابق تاریخ صدور کارت معافیت دائم و یا تاریخ پایان خدمت با شرایط اعالم شده ج

 ؛: عدم ارائه مستندات مربوط به سهمیه معرفی شده د

شود و ممکن است منتج به تغییر وضعیت داوطلب یاز جمله مواردی که منجر به تغییر نمره داوطلب م .4

 . گردد

 . عدم ارائه مستندات دال بر بومی بودنالف : 

  

 تاریخ   نام پدر    نام خانوادگی  نام  ردیف 

 مراجعه

 ساعت

 مراجعه 

 30/10 0۱/09/۱۴0۱ ادریس خضرپور اسماعیل 1

 00/11 0۱/09/۱۴0۱ عبداهلل یاری فرشید 2


