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   : استخدام عمومی شرایط
   ایران تابعیت داشتن
 ایران اسالمی جمهوري اساسی قانون به التزام

  مردان براي قانونی معافیت یا ضرورت دوره خدمت انجام

  مخدر مواد و دخانیات به اعتیاد عدم

  موثر جزائی محکومیت سابقه نداشتن

 در همتراز مدرك که مشاغلی براي (همتراز مدرك یا و دانشگاهی تحصیلی مدرك بودن دارا
  ) است شده بینی پیش آنها احراز شرایط

   شوند می استخدام که کاري انجام براي توانایی و روانی و جسمانی سالمت داشتن

 باشند دولتی هاي دستگاه پیمانی و رسمی مستخدمین از نباید استخدام ناداوطلب

  
   : استخدام اختصاصی شرایط
   مدارك ارسال مهلت روز آخرین تا تمام سال 40حداکثر و سال بیست سن حداقل داشتن
   : شد خواهد اضافه مقرر سن حداکثر به معتبر هاي تائیدیه ارائه شرط به ذیل واردم : تبصره
 لغایــت 31/6/1359تــاریخ از  (باطــل علیــه حــق نبــرد هــاي جبهــه در کــه داوطلبــانی ) الــف

 مدت همچنین و جبهه در حضور میزان به اند، نموده خدمت داوطلبانه طور به ) 29/5/1367
 حق نبرد هاي جبهه در مجروحیت اثر در رزمندگان پزشکی حتاسترا یا و شدن بستري زمان
  .باطل علیه
 بـه  قادر که کلی افتاده کار از جانبازان ، مفقوداالثرها ، آزادگان ، شهدا معظم خانواده افراد) ب
  .سال 5 میزان تا برادر و خواهر ، مادر ، پدر ، فرزندان ، همسر : شامل باشند نمی کار
 حـداقل  که آزادگانی فرزندان و ) باالتر و درصد 25 ( جانبازان فرزندان ، شهداء فرزندان) ج

   .باشند می معاف سن حداکثر شرط از ، دارند اسارت سابقه یکسال
 تــاریخ از دولتـی  هـاي  دسـتگاه  در وقـت  تمـام  و رســمی غیـر  صـورت  بـه  کـه  داوطلبـانی ) د

   .آنها رسمی غیر خدمت مدت میزان به اند داشته اشتغال خدمت به 22/11/1357
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  : نام ثبت موقع نیاز مورد مدارك
    ) سایت در شده ارائه (شغل درخواست فرم تکمیل-
  )KB100  حداکثر (jpg فرمت با رخ تمام جدید 3*4 عکستصویر اسکن شده  -
  

 مشخصات عکس 
 

 فرمت با و شده هیته 6×4 ای 3×4 ریتصو از  dpi200 اسکن با است الزم مربوطه لیفا •

jpg باشد شده رهیذخ. 

 .باشد شده گرفته يجار سال در و بوده رخ تمام است الزم داوطلب ریتصو •

 ریتـصو  در کامـل  بطـور  داوطلب چهره و بوده یاسالم حجاب با دیبا خواهران ریتصو •
 باشد مشخص

 زائـد  هیحاشـ  هرگونـه  فاقـد  و شـده  هیته چرخش بدون و حیصح درجهت دیبا ریتصو •
  .باشد

  
  

  : آزمون در یقبول هنگام نیاز مورد مدارك
  ملی کارت تصویر -

  ) آخر صفحه تصویر ، توضیحات داشتن صورت در ( شناسنامه اول صفحه تصویر -

 تـاریخ  ، ) بـرادران  ویـژه  ( دائم معافیت یا و عمومی وظیفه نظام خدمت پایان کارت تصویر -
  باشد مدارك ارسال مهلت آخرین تاریخ از قبل باید معافیت یا خدمت پایان

 نـزد  خزانـه  980 جـاري  حـساب  به ریال) هزار نود( 90000 مبلغ به يواریز شیف اصل ارائه -
 حق عنوان به ایران ملی بانک شعب کلیه در پرداخت قابل ایران اسالمی جمهوري مرکزي بانک

 مبلـغ  درصـد  50 ایثـارگران  ( اسـتخدام  داوطلبـان  علمـی  و یتخصص هاي آزمون در شرکت
 شـماره  ) باشـند  مـی  معـاف  مذکور مبلغ پرداخت از شاهد فرزندان و پردازند می را مذکور
 کپـی  ، آزمـون  روز در واریـزي  فـیش  ارائه ضمن و شده وارد محل در واریزي فیش سریال
   گردد نگهداري خود نزد فیش



٣ 
 

 و بهزیـستی  سـازمان  از گـواهی  ارائه با عادي معلولین (معلولیت و ایثارگري بر دال مدارك -
  ) ذیربط مراجع از مورد حسب

  . بودن بومی بر دال مدارك -

 آوري فن عمومی هاي مهارت و عمومی انگلیسی زبان خصوص در معتبر نامه گواهی تصویر -
 می آن در قبولی و آزمون در شرکت صورت در فوق هاي نامه گواهی فاقد افراد  . (اطالعات
  . نمایند ارائه و اخذ را مربوطه هاي نامه گواهی ماه سه مدت ظرف بایست

 کـد  ) اینترنتی ( الکترونیکی نام ثبت پایان از بعد بایست می آزمون در شرکت متقاضی*
 ضـمناً  . نگهـدارد  خـود  نـزد  استخدام مراحل پایان تا و نموده یادداشت را خود رهگیري
 آزمـون  نتیجه از اطالع و آزمون جلسه به ورود کارت دریافت و سایت به مجدد ورود
   . بود خواهد پذیر امکان رهگیري کد از استفاده با فقط

******************************************************  
ـ رهگ کـد  ستمیس از که است گرفته انجام یزمان شما نام ثبت که دیباش داشته توجه  يری
 و آزمـــون  جلـســـه  به ورود کــارت افتیدر يبرا يریرهگ کد حفظ. دیینما افتیدر

  .باشد یم يضرور خدمــات ریـاسـ و رشیپذ جینتا از یآگـاه
******************************************************  

   : نام ثبت مهلت
 بخـش  ( www.cra.ir سـایت  بـه  شـده  اعـالم  خیتار در بایست می شرایط واجد متقاضیان -1

  . نمایند دریافت رهگیري دک و تکمیل را نام ثبت فرم و مراجعه) استخدامی آزمون

  و نبـوده  دسـتگاه  براي استخدامی تعهد ایجاد موجب عنوان هیچ به وجه پرداخت و نام ثبت-2
  . شد نخواهد مسترد وجه هیچ به پرداختی وجوه

  
    : آزمون برگزاري محل و کارت توزیع
 محـل  و انزمـ . شـد  خواهد اعالم متعاقباً مذکور سایت طریق از آزمون جلسه به ورود کارت

   . رسید خواهد داوطلبان آگاهی به کارت عیتوز درهنگام آزمون برگزاري
  

  

http://www.cra.ir
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   : از عبارتند آزمون مواد
   : شامل عمومی توانمندیهاي آزمون ) الف

 -3 ،  )2 ضـریب  ( اداري ادبیـات  و فارسـی  ادبیـات  و زبـان  -2 )3 ضـریب  ( اسـالمی  معارف-1
 اي گزینه چهار سوال   )90(تعداد به که  )2 ضریب ( قانونی مبانی و اجتماعی و سیاسی اطالعات
   ). منفی نمره اعمال بدون ( شد خواهد طراحی
 آن امتیـاز  و باشند می معاف اسالمی معارف سواالت به پاسخگوئی از دینی هاي اقلیت : تبصره
   . شود می توزیع آزمون موارد سایر در
   باشد می داوطلب درخواست مورد لیشغ رشته با مرتبط سئواالت شامل تخصصی آزمون  )ب
ــواهی داشــتن ) ج ــه گ ــر نام ــان خــصوص در معتب ــسی زب  متوســط ســطح در عمــومی انگلی
) Intermediate  ( شده صالحیت تعیین معتبر مراکز از اطالعات آوري فن عمومی مهارتهاي و   

  

   : تذکرات
   . دارد تعلق بومی داوطلبان به استخدامی سهمیه درصد 50 -1

   : باشند زیر هاي ویژگی از یکی داراي حداقل که شود می افرادي شامل بومی : تبصره
   . باشد یکی استخدام براي تقاضا مورد استان با داوطلب تولد محل ) الف
 بـصورت  ) دبیرسـتان  یـا  راهنمـایی  ، ابتدایی ( داوطلب تحصیلی سنوات از سال پنج حداقل  )ب

   . اشدب شده طی تقاضا مورد استان در پیوسته
 شـاغلین  ( پـدر  یـا  همـسر  تولـد  محل استان که مسلح نیروهاي پرسنل فرزندان و همسر ) ج

 در ( آنـان  کنـونی  سـکونت  محـل  یـا  و باشـد  شـغل  تقاضاي مورد استان در ) مسلح نیروهاي
   . باشد شغل تقاضاي مورد استان در  )مسلح نیروهاي بازنشستگان خصوص

 " مـصوبات  اجراي در که قراردادي نیروهاي و پیمانی ، رسمی کارکنان همسر و فرزندان ) د
   . اند شده منتقل استخدام براي تقاضا مورد استان به " تهران از دولت کارکنان انتقال کارگروه

 اجرائـی  هاي دستگاه در وقت تمام کار سابقه تمام سال سه حداقل که افرادي از دسته آن ) و
   . باشد داشته بیمه حق داختپر با استخدام براي تقاضا مورد استان
 بـومی  داوطلب که صورتی ودر باشد می شهرستان بومی با داوطلبان انتخاب اولویت : تبصره

 ســایر بــومی داوطلبــان از باشــد نکــرده کــسب را قبــولی بــراي الزم نــصاب حــد شهرســتان
   . گردند می انتخاب محل آن به مربوط آزمون در شرکت صورت در استان شهرستانهاي
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 و اسـکن  مـدارك  سـایر  همـراه  بـه  را الزم مـدارك  بایـستی  بند این موضوع داوطلبان : هتوج
   . نمایند ارسال الکترونیکی بصورت

 25 کـه  دارد اختـصاص  ایثـارگران  اسـتخدام  بـراي  آن درصـد  30 اسـتخدامی  مجوز کل از-2
  بـازان جان و شـهداء  همـسران  و فرزنـدان  و شـغل  فاقـد  آزادگان ، جانبازان میان از آن درصد
 اسـارت  یکـسال  بـاالي  آزادگـان  همـسران  و وفرزنـدان  بـاالتر  و % ) 25( درصـد  پنج و بیست

 و معرفـی  شهید بنیاد سوي از ایثارگران سهمیه درصد 25 است ذکر به الزم یابد می تخصیص
 آزادگـانی  فرزندان و باالتر و درصد 25 جانبازان و شاهد معظم فرزندان . شد خواهند جذب
 صـورت  ودر نموده نام ثبت آگهی این در توانند می اند نشده معرفی شهید نیادب سوي از که
   . شوند مند بهره اختصاصی سهمیه باقیمانده از سهمیه تکمیل عدم

 باقیمانـده  حـد  در انـد  شـده  معرفـی  شـهید  بنیـاد  سوي از که بند این مشمولین مابقی- 1/2
 واجـد  افـراد  سـایر  بـا  رقابـت  رد و نمـوده  شرکت استخدامی آزمون در ، درصد 25 سهمیه
   . شد خواهند انتخاب نمره باالترین ترتیب به بند این شرایط

 بـا  رزمنـدگان  بـه  نیـز  ایثارگران استخدامی سهمیه درصد سی از مانده باقی درصد پنج- 2/2
 فرزنـدان  و آنـان  فرزنـدان  و همـسر  و هـا  جبهه در داوطلبانه حضور ماه شش حداقل سابقه
 بـرادران  و خـواهران  و اسارت سال سه زیر آزادگان و% ) 25 ( درصد پنج ستبی زیر جانبازان
 نموده شرکت آزمون در استخدامی آگهی براساس بند این مشمولین . دارد اختصاص شهداء

 بـه  و شـده  تعیـین  سهمیه حد در ایثارگران انتخاب . پرداخت خواهند رقابت به خود بین در و
 انـد  نمـوده  نام ثبت مقرر زمان در که شرایط واجد رگرانایثا بین از شده کسب نمره ترتیب
   . شد خواهد انجام

 واجـد  داوطلبـان  سایر با رقابت طریق از ایثارگران سهمیه درصد 30 بر مازاد استخدام – 3/2
   . گرفت خواهد صورت شرایط

 بـه  ابـسته و افـراد  و دارند شناسائی کارت ایثارگران امور و شهید بنیاد از که ایثارگرانی – 4/2
   . ندارند مذکور بنیاد از گواهی ارائه و اخذ به نیازي ، تصویر ارائه صورت در آنان

 کلـی  افتـاده  کـار  از جانباز خانواده عضو ( جمله بایست می جانبازان خانواده گواهی در – 5/2
      مربوطـه  مزایـاي  از تواننـد  نمـی  افـراد  ایـن  اینـصورت  غیـر  در ) گردد قید کار به قادر غیر
   . گردند مند بهره
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 و تحمیلـی  جنگ هاي جبهه در حضور سابقه ماه 6 حداقل با رزمندگان شامل ایثارگران – 6/2
 و اسارت یکسال زیر آزادگان و درصد 25 زیر جانبازان فرزندان و آنان همسر و فرزندان نیز

ـ م شـرایط  بـودن  دارا صورت در که باشد می شهدا برادران و خواهران  بـا  ، گهـی آ در درجن
   . بود خواهند برخوردار قانونی اولویت از مربوط قوانین رعایت

 آگهـی  در منـدرج  شرایط بودن دارا و الزم نمره نصاب حد کسب شرط به عادي معلولین -3
   . بود خواهند برخوردار مربوطه قانونی سهمیه درصد 3 از مکتسبه نمره ترتیب به
 ظرفیـت  برابر 3 میزان به حداکثر تخصصی مصاحبه انجام براي استخدام داوطلبان انتخاب -4

 ) آزمـون  نمره کل درصد 60 ( عمومی آزمون نمره نصاب حد که افرادي میان از نیاز مورد
   . شد خواهد انجام تخصصی آزمون نمرات باالترین ترتیب به ، اند کرده کسب را
 صـالحیت  تائید منزله به صرفاً عمومی توانمندیهاي آزمون در الزم نمره نصاب حد کسب -5

 انتخـاب  و کنـد  نمـی  ایجـاد  اسـتخدامی  حـق  هیچگونه و بوده امتحان اوراق تصحیح و عمومی
   . پذیرد می صورت مقرر هاي اولویت رعایت با و تخصصی آزمون نمرات براساس داوطلبان

 از پس و اند نموده کسب را ) عمومی هاي توانمندي ( آزمون % 60 نصاب حد که افرادي -6
 ظـرف  حـداکثر  بایـد  ، انـد  شـده  معرفـی  اولیه شده پذیرفته عنوان به تخصصی نمرات مالاع

 انگلیـسی  زبـان  خـصوص  در معتبـر  نامـه  گـواهی  ، آزمـون  نتیجه اعالم زمان از ماه سه مدت
 ارائـه  عـدم  صـورت  در ، نماینـد  ارایـه  را اطالعـات  آوري فـن  عمومی هاي مهارت و عمومی
 کـه  مـواردي  در . شـد  خواهـد  جـایگزین  ذخیـره  افـراد  شده تعیین مدت در مذکور مدارك
 باشـد  عملـی  آزمون و تخصصی مصاحبه انجام به منوط اولیه آزمون از بعد جذب و استخدام

 اولیـه  نتیجـه  اعـالم  زمـان  از مـاه  سـه  مدت ظرف حداکثر و مذکور نامه گواهی ارائه از پس
   . آید می عمل به عملی آزمون یا تخصصی مصاحبه

 مراکـز  از آنـان  نامـه  گـواهی  یـا  و باشند می مذکور هاي نامه گواهی فاقد که یکسان – 1/6
  بخـش " در کـه  شده صالحیت تعیین مراکز از یکی در موظفند باشد نمی شده صالحیت تعیین
 مرکـز  سـایت  " شـده  صـالحیت  تعیین موسسات " باعنوان " آموزشی موسسات سنجی اعتبار

 شرکت از پس ، باشد می مشاهده قابل www.smtc.ac.ir آدرس با دولتی مدیریت آموزش
   . نمایند ارائه را مذکور گواهینامه ، سطح تعیین آزمون در

http://www.smtc.ac.ir
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 حداکثر و درصد) 2 ( از مشابه و طتبمر خدمت سابقه سال هر ازاي به رسمی غیر کارکنان -7
 داربرخـور  جداگانه صورت به استخدامی آزمون مراحل از یک هر در امتیاز کل درصد ) 20(

   . شد خواهند
 تنظـیم  سازمان (غیررسمی شاغلین با ترتیب به یکسان شرایط در داوطلبان انتخاب اولویت -8

 دور و محـروم  منـاطق  غیررسـمی  شـاغلین  و بومی داوطلبان ،  )رادیوئی ارتباطات و مقررات
   . بود خواهد مناطق همان براي افتاده

 از تـر  پـائین  و بـاالتر  تحـصیلی  مـدارك  اندارندگ و دانشجویان توسط ارسالی مدارك به -9
 معادل مدارك همچنین و درآگهی مذکور مشاغل احراز شرایط در شده اعالم تحصیلی مقاطع

 عـالی  آموزش موسسات و ها دانشگاه از صادره معادل تحصیلی مدارك دارندگان استثناي به(
 انـد  شـده  قبـول  و نمـوده  شرکت کشور آموزش سنجش سازمان جامع آزمون در کشورکه
 داده اثـر  ترتیـب   )دارند علمی ارزش با باالتر  مقطع در تحصیل  ادامه امکان بر مبنی وگواهی
   . شد نخواهد

 در شـدن  پذیرفتـه  صـورت  در اسـالمی  آزاد دانـشگاه  التحـصیالن  فارغ تحصیلی مدارك -10
 مـذکور  اهدانـشگ  مرکـزي  سـازمان  تائیـد  به بایستی )نتیجه اعالم از پس ماه 2حداکثر  (آزمون
   . برسد

 عهده بر آگهی متن در شده اعالم شرایط و ضوابط دقیق رعایت عدم از ناشی مسئولیت -11
 داوطلـب  شود محرز جذب و مسابقه ، امتحان مراحل از مرحله هر در و بود خواهد داوطلب

 جمندر شرایط فاقد یا و داده شغل درخواست فرم در واقع خالف اطالعات عمد به یا اشتباه به
 ، اسـتخدامی  حکمصـدور  صورت در و گردیده محروم بعدي مراحل انجام از ، است آگهی در
   . گردد می اثر بال و لغو مزبور حکم
  ایـران  کارمنـد  سـامانه  طریـق  از ذیـصالح  مراجـع  تاییـد  از پـس  شدگان پذیرفته اسامی -12

   . رسید خواهد داوطلبان اطالع به   ir.cra.www سایت و ) مردم پورتال (
 گـزینش  و تخصـصی  و عمومی آزمون در موفقیت از پس شدگان پذیرفته نهایی انتخاب -13

   .  گرفت خواهد صورت
 


