
 (۰۰۱۱های اجرایی )تنقیح شده و ابالغی دستورالعمل برگزاری آزمون استخدامی دستگاه

 های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوریبخشنامه به کلیه دستگاه

مورخ  ۶۳۹۲۶ و ۲۶/۱۶/۶۹۳۳مورخ  ۹۱۳۹۳۳، ۲۱/۱۲/۶۹۳۱مورخ  ۶۶۶۲۱۱۱های شماره بخشنامه عنایت به مصوبات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ابالغی طی با
)موضوع بخشنامه شماره  های اجراییبرگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه در ارتباط با اصالحات مربوط به دستورالعمل نحوه ۱۳/۱۹/۶۹۱۱

برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای  دستورالعمل نحوه»صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، به پیوست  ( و همچنین آرای۶۳/۱۶/۶۹۳۹مورخ  ۲۱۱/۳۹/۳۶۷۶
لذکر مبنای عمل در برگزاری امتحانات استخدامی های فوق ابخشنامه که با تجمیع بخشنامه های فوق تنظیم گردیده و بعد از این به عنوان جایگزین «های اجراییاستخدام افراد در دستگاه

 .جهت اجرا، ابالغ می گردد خواهد بود

 های اجراییدستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه

 تعاریف واختصارات -۰ماده 

 سازمان اداری و استخدامی کشور :سازمان –

 .کترونیکی امتحانات و مسابقات استخدامیسامانه ال :سامانه امتحانات –

های سازمانی مصوب بالتصدی و اعتبارات مصوب، در زمان مشخص سقف پست اجازه استخدام در دستگاه اجرایی که بر اساس سیاست ها و الزامات قانونی، در :مجوز استخدامی –
 .گرددسازمان اعالم می از طریق

 رسانی جهت ثبت نام داوطلبان واجد شرایط است که با رعایت قوانین واطالع های اجرایی براییا بخشی از مجوزهای استخدامی دستگاهآگهی مربوط به تمام  :آگهی استخدامی –
 .شودتنظیم می« تشکیالت تفصیلی مصوب دستگاه اجرایی» و« بندی و ارزشیابی مشاغل مستخدمین دولتطرح طبقه»مقررات مربوط از جمله 

 هوش و استعداد یادگیری، توانمندی ذهنی و روانشناختی و اطالعات و معلومات عمومی، ها و معلومات عمومی داوطلبان استخدام، شامل دانشسنجش توانمندی :حانحیطه عمومی امت –
 .شودپایه است كه به صورت كتبی برگزار می

 .شودسنجش دانش و معلومات تخصصی داوطلبان استخدام است كه برای تصدی شغل مورد نظر به صورت كتبی برگزار می :حیطه تخصصی امتحان –

طریق امتحان به صورت متمرکز و سراسری، با تجمیع  های عمومی و تخصصی است که بر اساس شغل در فواصل زمانی مشخص، ازسنجش حیطه :امتحان مشترک فراگیر –
 .گرددتایید سازمان در هر دوره، توسط سازمان برگزار می می موردهای استخداآگهی



 .یابددفترچه راهنمای ثبت نام داوطلبان در امتحان مشترک فراگیر و یا خاص است که به صورت عمومی توسط موسسه مجری انتشار می :دفترچه امتحان مشترک –

گزینش و حقوقی است كه به صورت متمرکز در سطح کشور  برای برخی از مشاغل عمومی نظیر حراست،های عمومی و تخصصی امتحان شامل حیطه :امتحان مشترک خاص –
 .گرددراهبری و نظارت سازمان برگزار می توسط موسسه مجری و با

( برای حیطه تخصصی در هر %۱۱) برای حیطه عمومی و شصت درصد (%۹۱) ( نمره مکتسبه نفر اول با ارزش وزنی چهل درصد۷۱%کسب حداقل پنجاه درصد ) :حد نصاب –
 .های اجرایی می باشدشهرستان در هر یک از دستگاه -شغل

، تعاونی و یا خصوصی که توسط سازمان به عنوان …(مدیریت دولتی و  موسسات تایید صالحیت شده دولتی )نظیر سازمان سنجش آموزش کشور، مرکز آموزش :موسسه مجری –
 .گردندن میامتحان مشترک تعیی مسئول اجرای

شیوه  باشد.می… شخصیتی نظیر مهارت ارتباطی، عالئق، استعداد یادگیری و  هایسنجش حضوری شایستگی داوطلبان استخدام از نظر مهارت شغلی و ویژگی :مصاحبه استخدامی –
 .گرددمی نحوه اجرای فرایندهای مرحله مصاحبه استخدامی، توسط سازمان تدوین و ابالغ نامه

 .شندباصالحیت آنها توسط سازمان تائید و مسئول اجرای مصاحبه استخدامی می موسسات دولتی، تعاونی و یا خصوصی که بر اساس دستور العمل اعتبار سنجی، :ارزیابی مراکز –

استخدامی بر  ات الزم را در امتحان مشترک و مصاحبهمیان داوطلبان واجد شرایط که نمر های اجرایی، بر اساس مجوزهای صادره توسط سازمان و ازاستخدام در دستگاه -۲ماده 
 .گرفت عقیدتی واجد شرایط تشخیص داده شوند، با تایید سازمان صورت خواهد -اخالقی اساس ضوابط این دستورالعمل کسب کرده باشند و از نظر گزینش

ازمان استخدامی از س نیازهای استخدامی خود را بر اساس برنامه فوق تعیین و برای اخذ سهمیه ده وهای اجرایی مکلفند نسبت به تدوین برنامه نیروی انسانی اقدام نمودستگاه -۳ماده 
 .با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدام نمایند

وز یا عدم تایید مج پس از بررسی، نسبت به تاییدموارد ذیل به سازمان ارسال نمایند. سازمان نیز  های اجرایی موظفند، درخواست مجوزهای استخدامی خود را با رعایتدستگاه -۰ماده 
 .نماید درخواستی اقدام و نتیجه را به دستگاه اجرایی اعالم می

 
 تبیین ضرورت نیازهای استخدامی –
 تأمین اعتبار الزم برای استخدام های پیشنهادی در بودجه سنواتی –

 قانون مدیریت خدمات کشوری (۹۶ )( و۲۳وجود ساختار سازمانی مصوب در اجرای مواد )– 
 ترکیب نیروی انسانی و کاهش نیروی انسانی در امور تصدی و غیرحاکمیتی ساختار ورعایت الزامات، احکام و سیاست های قانونی مصوب در خصوص اصالح  –

https://shenasname.ir/laws/52-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C
https://shenasname.ir/laws/52-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C


تایید و اخذ مجوز  استخدامی مأخوذه، متن آگهی استخدام پیشنهادی را )مطابق نمونه پیوست( برای دستگاه اجرایی موظف است به منظور جذب نیروی انسانی از محل مجوزهای -۵ماده 
 .ایدنشر به سازمان ارسال نم

باشد،  ( قانون مدیریت خدمات کشوری داشته۹۲شرایطی عالوه بر شرایط مندرج در ماده ) تواند در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خوددستگاه اجرایی می -تبصره
 .آن را در زمان تنظیم آگهی استخدام منظور نماید

« ودجه کشورب تامین اعتبار از سازمان برنامه و»و « برگ تعیین مشخصات شغل»، «پیشنهادی پیش نویس آگهی استخدام»طبیق مجوز انتشار آگهی استخدام پس از بررسی و ت -۶ماده 
رک متحان مشتانتشار آن در اولین ا خواهد شد. در صورت تایید آگهی استخدام پیشنهادی از سوی سازمان، امکان مربوط به مشاغل آگهی استخدام با ضوابط جاری، توسط سازمان صادر

 .فراهم خواهد شد

امتحان  روز قبل از زمان برگزاری ۹۷استخدامی تایید شده توسط سازمان را حداقل  دستگاه اجرایی موظف است برای استخدام از محل مجوز صادره، نسخه ای از آگهی -۷ماده 
 .ارسال نماید مشترک به موسسه مجری جهت درج در دفترچه امتحان مشترک و انتشار عمومی

 فراگیر حداکثر باشند، به صورت امتحان مشترکاستخدامی و مجوز انتشار آگهی استخدام می های اجرایی که دارای مجوزامتحان استخدام )عمومی و تخصصی( برای دستگاه -۸ماده 
 .شودمی های بهار و پاییز( توسط سازمان برگزاردو بار در سال )در فصل

 داوطلب ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان بررسی مدارک، مصاحبه و گزینش بر عهده شده در مفاد آگهی و یای از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالممسئولیت ناش -۹ماده 
اشد، بدفترچه امتحان مشترک فراگیر  د شرایط مندرج درعمد اطالعات خالف واقع داده و یا فاق اشتباه یا بهبه  خواهد بود و چنانچه در هر مرحله از جذب و استخدام محرز شود، داوطلب

 .شودصورت صدور حکم استخدامی، حکم مزبور لغو و بالاثر می از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در

عمومی و  ود. سازمان می تواند تهیه سواالتشمقررات اسناد طبقه بندی شده تهیه می های عمومی امتحان مشترک توسط سازمان و با رعایتسواالت مربوط به حیطه -۰۱ماده 
 .تخصصی را به موسسه مجری تفویض نماید

 :شودمواد امتحان عمومی به شرح زیر تعیین می -۰۰ماده 
 معارف اسالمی -۶
 زبان و ادبیات فارسی -۲
 اطالعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی -۹
 ریاضی و آمار مقدماتی -۹
 زبان انگلیسی عمومی -۷
 های ذهنیهوش و توانمندی -۱
 فناوری اطالعات -۶



 .ای و با احتساب یک سوم نمره منفی طراحی خواهد شدصورت چهار گزینه سوال خواهد بود كه به۶۷۱و حداکثر  ۶۱۱تعداد سواالت امتحان عمومی حداقل -۶ تبصره
تعالیم و  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران )حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی( مطابق درسواالت معارف اسالمی مربوط به پیروان سایر مذاهب اسالمی مصرح  -۲تبصره 

 .احکام فقهی آنان طراحی خواهد شد
داوطلبان، بر اساس اسالمی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این  مصرح در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران از پاسخگویی به سواالت معارف های دینیاقلیت -۹تبصره 
 .تراز شده سایر سواالت محاسبه خواهد شد مجموع

 
( ۹۲مشاغل تخصصی، کارشناسی و باالتر )موضوع تبصره دو ماده ) های پایه و عمومی فناوری اطالعات افراد واجد شرایط جهت استخدام درمهارت به منظور احراز -۹تبصره 

 صادره از مراکز و (ICDL) گزینش، مدارک مربوط به کسب مهارت های هفت گانه موظفند حداکثر یک ماه پس از اعالم تاییدخدمات کشوری( داوطلبان استخدام  قانون مدیریت
 .موسسات تایید صالحیت شده توسط سازمان را ارائه نمایند

 ۶۱۱و حداکثر  ۷۱با احتساب یک سوم نمره منفی به تعداد حداقل ایچهار گزینه سواالت حیطه های تخصصی در امتحان مشترک با توجه به شغل مورد نظر و به صورت -۰۲ماده 
 .سوال خواهد بود

دامی، مصاحبه استخ شدگان امتحان مشترک اقدام نمایند. شرط الزم برای انتخاب افراد جهت انجام توانند نسبت به انجام مصاحبه استخدامی از پذیرفتههای اجرایی میدستگاه -۰۳ماده 
حیطه تخصصی( به تعداد  ( برای%۱۱( برای حیطه عمومی و شصت درصد )%۹۱فضلی آنان )با وزن چهل درصد ) شد و انتخاب افراد بر اساس مجموع نمرهباکسب حد نصاب می

 (۱/۳/۶۹۱۱مورخ  ۹۶۳۷۶بخشنامه شماره  اصالحی به موجب .)پذیردصورت می ( برابر ظرفیت پذیرش در هر شغل و محل مورد تقاضا۹سه )

معرفی  از ظرفیت پذیرش باشد، همه افراد واجد حد نصاب برای انجام سایر مراحل مربوط افراد دارای حد نصاب در مشاغل و محل مورد تقاضا کمتردر صورتی که تعداد  -۶ تبصره
 .خواهند شد

امکان دسترسی دستگاه های اجرایی و افراد  نماید. سامانه مذکورمصاحبه استخدامی از طریق سامانه امتحانات اعالم می شدگان را برایموسسه مجری فهرست پذیرفته -۲تبصره 
 .مشترک فراهم خواهد نمود پذیرفته شده را به نتایج امتحان

 
 .تواند مصاحبه های استخدامی خود را به مراکز ارزیابی واگذار نمایددستگاه اجرایی می -۹تبصره 
ثبت نام به  ی مصاحبه استخدامی تا پنج برابر ظرفیت استخدامی، مشروط بر اینکه در زمانبرا در صورت درخواست دستگاه اجرایی و موافقت سازمان، معرفی افراد -۹تبصره 

 (۱/۳/۹۱۱۶مورخ  ۹۶۳۷۶بخشنامه شماره  الحاقی به موجب .)پذیر خواهد بودداوطلبان اطالع رسانی گردد، امکان

 (%۶۱) افراد اصلی به گزینش بر اساس مجموع نمره فضلی آنان با وزن هفتاد درصد دستگاه اجرایی موظف است پس از برگزاری مصاحبه استخدامی، نسبت به معرفی -۰۰ماده 
یک برابر  ( برای مصاحبه استخدامی، به تعداد%۹۱د )( و سی درص۶۹عمومی و تخصصی در ماده  هایهای تعیین شده برای حیطهبرای امتحان مشترک )با در نظر گرفتن وزن

 .فرایند گزینش، نفرات ذخیره به ترتیب نمره فضلی به گزینش معرفی خواهند شد ظرفیت پذیرش اقدام نماید. در صورت عدم تایید افراد معرفی شده در
حیطه  ( برای%۹۱ب به گزینش، بر اساس مجموع نمره فضلی آنان )با وزن چهل درصد )نصا در صورت عدم برگزاری مصاحبه استخدامی، برای معرفی افراد دارای حد -۶تبصره 

https://shenasname.ir/estekhdam/24287-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85
https://shenasname.ir/estekhdam/24287-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85


 .گردداقدام می ( برای حیطه تخصصی( برابر تعداد ظرفیت پذیرش%۱۱عمومی و شصت درصد )
خواهد بود که نمره مکتسبه آنان در آزمون  ا داوطلبانیداوطلبان در آزمون کتبی و مصاحبه، اولویت معرفی به گزینش ب در صورت مساوی بودن مجموع نمرات مکتسبه -۲تبصره 

 .کتبی مشترک باالتر باشد
سامانه  استخدامی با تمامی داوطلبان معرفی شده واجد شرایط و ثبت نمره مربوطه در دستگاه اجرایی در مرحله مصاحبه استخدامی مکلف است نسبت به انجام مصاحبه -۹ تبصره

 .امتحانات اقدام نماید

اصلی  ( روز پس از تایید فهرست پذیرفته شدگان۶۷معلولین(، حداکثر ظرف مدت پانزده ) دستگاه اجرایی موظف است با در نظر گرفتن سهمیه های قانونی )ایثارگران و -۰۵ماده 
 .به گزینش اعالم نماید توسط سازمان، مشخصات افراد مذکور را برای ادامه مراحل جذب و استخدام

 .نمایند نسبت به اعالم نظر در خصوص فرد یا افراد معرفی شده در موعد مقرر اقدام ( قانون گزینش۶۱گزینش دستگاه های اجرایی موظفند با رعایت ماده ) هایهسته -۰۶ماده 

واند از سایر تمی اند تامین نگردد، دستگاه اجراییکه در مصاحبه استخدامی پذیرفته شده صورتی كه پس از اعالم نظر گزینش، نیروی انسانی مورد نیاز از بین داوطلبانی در -۰۷ماده 
 .استخدامی دعوت به عمل آورد حد نصاب الزم را کسب نموده اند، به ترتیب نمره فضلی برای انجام سایر مراحل داوطلبان همان شغل و محل مورد تقاضا که در امتحان مشترک

ك ماه پس از ی شدگان نیز باید حداکثر ظرف مدتشدگان نهایی اقدام نماید و پذیرفتهپذیرفته نسبت به اطالع رسانی بهدستگاه اجرایی موظف است پس از وصول نظر گزینش،  -۰۸ماده 
 .باشد¬ی میاستخدام در دستگاه اجرای مربوط مراجعه نمایند. عدم مراجعه در مهلت مقرر، به منزله انصراف از اعالم دستگاه جهت ادامه مراحل جذب و استخدام به دستگاه اجرایی

 انجام سایر تشریفات استخدامی، نسبت به درخواست شماره مستخدم برای افراد ( ماه پس از اعالم نظر گزینش و۹دستگاه اجرایی موظف است حداکثر ظرف مدت سه ) -۰۹ماده 
تنظیم قراداد پیمانی آنان  خذ شماره مستخدم، نسبت به صدور حکم کارگزینی یا( ماه پس از ا۶ظرف یک ) پذیرفته شده نهایی از طریق سامانه کارمندایران اقدام نماید. همچنین حداکثر

 .اقدام نماید

م حک قبل از صدور حکم کارگزینی و یا خروج از خدمت آنان تا شش ماه پس از صدور در صورت انصراف کتبی یا عدم مراجعه پذیرفته شدگان نهایی ظرف مهلت مقرر، -۶ تبصره
اصالحی به  .)اقدام نماید به جایگزینی نفرات ذخیره به ترتیب نمره فضلی در همان شغل و محل مورد تقاضا تواند با رعایت مفاد این دستورالعمل نسبتیی میکارگزینی، دستگاه اجرا

 (۱/۳/۶۹۱۱مورخ  ۶۹۶۳۷بخشنامه شماره  موجب
 .اند، امکان پذیر استبا رعایت مفاد این دستورالعمل جذب گردیده صدور شماره مستخدم صرفاً برای آن گروه از پذیرفته شدگان نهایی که -۲تبصره 

 .ری اقدام نمایدتواند از طریق فراخوان عمومی در مشاغل خاص نسبت به برگزاری امتحان مشترک خاص توسط موسسه مجسازمان می -۲۱ماده 

 .تشخیص و تایید مشاغل خاص با سازمان خواهد بود -تبصره

فرایندهای  ماه از تاریخ ابالغ این دستورالعمل ایجاد نماید. این سامانه امکان انجام (۹) سازمان یا موسسه مجری موظف است سامانه امتحانات را حداکثر ظرف مدت سه -۲۰ماده 
 .آوردک فراهم میزیر را در خصوص امتحانات مشتر
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 .اطالع رسانی عمومی به داوطلبان استخدام –
 … امکان ثبت نام داوطلبان، صدور کارت، اعالم نتایج و –
 .اعالم فهرست پذیرفته شدگان در هر یک از مراحل استخدام –

 دستگاه اجرائی نتخاب اصلی، یک شغل محل دیگر را به عنوان انتخاب دوم در همانبه عنوان ا توانند عالوه بر شغل محل مورد تقاضاداوطلبان استخدام در زمان ثبت نام می -۲۲ماده 
( ماه پس از اعالم نتیجه، با هماهنگی ۱شش) نتیجه نهایی هر آزمون در بازه زمانی برگزاری آزمون بعدی تا حداکثر به مدت توانند پس از اعالمهای اجرایی میانتخاب نمایند. دستگاه
باشند، از میان داوطلبان همان آزمون با در نظر گرفتن انتخاب  هایی که داوطلب نداشته و یا افراد پذیرفته شده کمتر از نیاز دستگاهشغل محل ری در هر یک ازسازمان و موسسه مج

به  ،…(د نظر )اعم از سهمیه، جنسیت، شرایط احراز وهمان آزمون برای دستگاه مور های مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نامرعایت شرایط تعیین شده در شغل محل دوم داوطلبان و
 .سایر مراحل استخدامی اقدام نماید ها جهت انجامترتیب نمرات فضلی در مرحله آزمون کتبی، نسبت به دعوت از آن

 ز آخرین روز ثبت نام امتحان مشترک فراگیر و براییا معافیت دائم سه ماه پس ا مالک عمل در خصوص محاسبه تاریخ فراغت از تحصیل، اتمام خدمت دوره ضرورت و -۲۳ماده 
 (۱/۳/۶۹۱۱مورخ  ۹۶۳۷۶بخشنامه شماره  اصالحی به موجب .)باشدمحاسبه سن افراد، اولین روز ثبت نام امتحان مشترک فراگیر می

شهرستان تهران  طلبان بومی شهرستانی )به استثنایمبنی بر ایجاد اولویت برای داو (۶۹۳۳ ( قانون مدیریت خدمات کشوری )مصوب سال۹۹با توجه به قانون اصالح ماده ) -۲۰ماده 
 :و شهرستان های مراکز استان ها( در امتحانات مشترک فراگیر

 گردد؛در همان شهرستان باشد. بومی بودن افراد از طریق ذیل احراز می” سکونت ساکن با سابقه ده سال“یا ” متولد“داوطلبی بومی شهرستانی تلقی می گردد که  -الف

 .هرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب با شهرستان مورد تقاضا یکی باشدش -۶

 یا ابهام در خصوص شهرستان محل تولد، مالک عمل نظر اداره کل ثبت احوال استان های مختلف، در صورت اختالف نظربا توجه به تغییرات تقسیمات کشوری در سال :تبصره
 .مربوطه خواهد بود

پاسگاه ) ارائه استشهاد محلی )بر اساس فرم پیوست( ممهور به مهر نیروی انتظامی اولویت بومی از طریق سکونت بموجب تایید ساکن بودن و حداقل ده سال سکونت با استفاده از -۲
 .یا کالنتری محل( در شهرستان مورد تقاضا خواهد بود

ه عنوان تواند بمی شهرستان محل مورد تقاضا با تایید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه یا دبیرستان درداشتن گواهی تحصیل در مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی  : تبصره
 .مالک محاسبه قرار گیرد استشهاد محلی مبنی بر تایید ساکن بودن فعلی فرد در شهرستان محل مورد تقاضا تمام یا قسمتی از سابقه ده سال سکونت به شرط ارائه

 .باشدهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در اولین روز ثبت نام برای آزمون میمبنای ش -۹
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در  شهرستانی نمره مکتسبه داوطلب بومی»باشند. اولویت بومی به این شرح اعمال خواهد شد:  داوطلبان بومی شهرستانی نسبت به سایر داوطلبان غیر بومی دارای اولویت می -ب
مالک عمل قرار  ( محاسبه و۹/۶« )یک و چهار دهم»( برای حیطه تخصصی( با ضریب %۱۱درصد ) ( برای حیطه عمومی و شصت%۹۱وزن چهل درصد ) آزمون کتبی)مجموع

 «.گیردمی

سازمان  ( به نیروهای بومی آن مناطق با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید%۶۱۱درصد ) تخصیص مجوزهای استخدامی مربوط به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته تا صد -۲۵ماده 
 .پذیر است¬امکان

 آگهی استخدامی و همچنین مدارک معادل، برای شرکت در امتحان مشترک و استخدام مدارک تحصیلی پایین تر از مقاطع تحصیلی اعالم شده در شرایط احراز مشاغل در -۲۶ماده 
 .اشدبمجاز نمی

قطع م بایست مدرک مقطع تحصیلی ذکر شده در آگهی را داشته باشند. در این حالتمی شده، برای شرکت در آزمونمدارک تحصیلی باالتر از مقاطع تحصیلی اعالم افراد دارای -تبصره
 .بود س مقاطع تحصیلی مندرج در آگهی استخدامی خواهدشدگان بر اساپیمانی پذیرفته تحصیلی باالتر لحاظ نگردیده و صدور حکم کارگزینی یا تنظیم قرارداد

 .باشندایثارگران مشمول قوانین و مقررات خاص خود می -۲۷ماده 

 .( است%۹سهمیه استخدامی معلولین در صورت کسب حدنصاب، سه درصد ) -۲۸ماده 

 .لحاظ گردد آگاهی داوطلبان استخدام از جمله شرایط و فرایندهای مختلف استخدام، در آن ای تنظیم شود که موارد مرتبط با وظایف وآگهی های استخدامی باید به گونه -۲۹ماده 

 ۶۶۶۲۱۱۱شماره  ،۶۳/۱۶/۶۹۳۹مورخ  ۳۶۷۶/۳۹/۲۱۱ه شمار هایاین دستورالعمل بر اساس مصوبات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ابالغی طی بخشنامه- ۳۱ماده 
 .تهیه گردیده و جایگزین بخشنامه های فوق الذکر می گردد ۱۳/۱۹/۶۹۱۱مورخ  ۶۳۹۲۶شماره  و ۶۹۳۱/ ۲۱/۱۲مورخ 

 معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور -جمشید انصاری

 «های اجرایی کشورفرم استشهاد محل سکونت جهت شرکت در امتحانات مشترک فراگیر استخدامی دستگاه»

دارم که شهرستان محل سکونت فعلی و مدت سکونت اینجانب  از مطلعین و معتمدین محل تقاضا……………… کد ملی ………………….. فرزند  ..……………… نباینجا
 .را گواهی نمایند

 با تشکر
 امضا و اثر انگشت
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ماه است که در این …… سال …… ساکن است و مدت ………… …شهرستان  …… امضاء کنندگان ذیل گواهی می نماییم که نامبرده باال در حال حاضر در بخش اینجانبان
 .استداشته شهرستان سکونت

 نمایم. امضا و اثر انگشتصحت مراتب فوق را گواهی می………………. به کد ملی …………………. اینجانب 
 نمایم. امضا و اثر انگشتصحت مراتب فوق را گواهی می………………. به کد ملی …………………. اینجانب 

 نمایم. امضا و اثر انگشتصحت مراتب فوق را گواهی می………………. به کد ملی ……. ……………اینجانب 

 .این قسمت توسط نیروی انتظامی )پاسگاه یا کالنتری محل( تکمیل گردد

 .باشدمی…………………………… موارد فوق مورد تایید این 

 امضا -محل مهر
 پاسگاه یا کالنتری محل

 : تذکرات مهم

 .الزامی است باشند،اولویت استخدام به لحاظ ساکن بودن با سابقه حداقل ده سال سکونت می می داوطلبان بومی شهرستانی که متقاضی استفاده ازتکمیل این فرم برای تما -۶
وطه اداره آموزش و پرورش شهرستان مرب ابتدایی، راهنمایی و یا دبیرستان در شهرستان مورد تقاضا باشند، با تایید داوطلبان بومی شهرستانی که دارای سوابق تحصیلی در مقاطع -۲

تکمیل این فرم برای احراز ساکن بودن فعلی آنان در شهرستان  مند گردند وو یا قسمتی از سوابق ده سال سکونت در شهرستان مورد تقاضا بهره توانند از آن برای احراز تمامصرفاً می
 .باشدمی مورد نظر الزامی

ه دیگر تواند از یک نسخباشد، می شهرستان مورد تقاضا، در بیش از یک بخش از شهرستان مربوطه سکونت داشته ابقه حداقلده سال سکونت خود درچنانچه متقاضی برای تایید س -۹
 .کند از این فرم نیز برای این منظور استفاده

استخدامی امتحانات مشترک فراگیر  هایها( در آزمونشهرستان تهران و مراکز استان اولویت بومی شهرستانی )به جز مندی داوطلبان متقاضی استفاده ازاین فرم صرفاً جهت بهره -۹
 .باشدهای اجرایی کشور میدستگاه

 نمونه آگهی استخدام پیمانی در دستگاه اجرایی

 برای مشاهده با بزرگنمایی بیشتر بر روی عکس کلیک کنید



 

 شرایط اختصاصی مربوط به دستگاه اجرایی و یا هر یک از مشاغل
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