
 

  
  »سازمان برنامه و بودجه کشور« 12/10/1399اولیه  آزمون استخدامی   ك و مستندات پذیرفته شدگانرفهرست مدا

  مالحظات  )نوع مستندات/ گواهی هاي معتبر(مربوط به کلیه پذیرفته شدگان  ردیف

1  

  مستندات هویتی پذیرفته شدگان شامل:ارائه کل *
  الف) شناسنامه(تمام صفحات) و کارت ملی(پشت و رو)

  ب) کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم(پشت و رو)
  ج) گواهینامه پایان تحصیالت(تمام مقاطع دانشگاهی)

  ویرـل و تصـاص

    ارائه کارنامه سازمان سنجش آموزش کشور*  2
  *ارائه معرفی نامه معلولین(در صورت معلولیت)  4  ویرـل و تصـاص  مستندات مربوط به ایثارگري*ارائه   3
    (پشت نویسی شده)3*4ارائه دو قطعه عکس *  5
  در قالب فرم پیوست  ارائه خود اظهاري(رزومه)*  6

7  

  *ارائه گواهی نامه هاي معتبر مربوط به مقاالت ارائه شده و چاپ شده در:
  معتبر ISIالف) مجالت 

  ISIو بین المللی غیر  پژوهشی-علمی مجالت ب)
  CIVILICAو یا  ISCنمایه شده در  علمیهاي معتبر همایش ج)

  د)کنگره هاي داخلی و خارجی معتبر
  کتاب تالیفیهـ) 

  کتاب ترجمه و)

  ویرـل و تصـاص
  

8  

  *ارائه مستندات معتبر در زمینه افتخارات علمی :
  )فارابی ،رازيارزمی، خوهاي معتبر علمی(، جشنوارهدانشجویی المپیادهاي علمیبرگزیدگان  -

  دانشجوي نمونه کشوري و جشنواره ملی
  نیاد ملی نخبگانسازمان ثبت اسناد و امالك کشور و یا ب یدأیگواهی ثبت اختراع مورد ت ثبت اختراع و

  ورودي در رشته تحصیلی*ارائه گواهی معتبر درخصوص رتبه هاي اول تا سوم آزمون   9
  *ارائه گواهی معتبر درخصوص فارغ التحصیالن رتبه  هاي اول تا سوم دوره تحصیل

 آشنایی با نرم افزار هاي تخصصی*ارائه گواهی   10
 ) (ICDLارائه مستندات وگواهینامه هاي معتبر مهارت هاي هفت گانه*  11
  با رشته شغلی یا تحصیلی ارائه گواهینامه هاي دوره هاي آموزشی مرتبط*  12
  (IELTS.TOFEL.TOLIMO.MSRTدرخصوص زبان هاي خارجیارائه گواهینامه هاي معتبر *  13
  *ارائه آخرین حکم کارگزینی براي کارکنان قراردادکارمعین و پیمانی 14

  
  از ادامه روند استخدام تلقی گردیده انجام مصاحبه استخدامی به منزله انصراف تکمیل پرونده و عدم مراجعه در موعد مقرر براي

 داوطلب حق هیچگونه اعتراضی در این خصوص نخواهد داشت. و
 

  یـی و پشتیبانـور منابع انسانـام                                                                                                         
 ورـازمان برنامه و بودجه کشـس                                                                                                        

 

 


