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ایران کنفرانس

توسط سازمان ثبت نام در اولین آزمون استخدامی سال 94 اعلام شد    
سازمان سنجش آموزش کشور  زمان ثبت نام در اولین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور   

  برای استخدام پیمانی در سال 1394 را اعلام کرد.  

به گزارش خبرگزاری  مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان عدالت اداری، سازمان امور  مالیاتی کشور، سازمان
پزشکی قانونی کشور، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان  دامپزشکی کشور، سازمان سنجش آموزش کشور، سازمان ملی

بهره وری ایران، سازمان  هواپیمایی کشوری، مرکز اورژانس تهران، استانداری خراسان شمالی و برخی از  دستگاه های
اجرایی استان، سازمان علمی تحقیقاتی وابسته به نهاد ریاست  جمهوری، نیروی انسانی مورد نیاز خود را طبق مفاد قانون

مدیریت خدمات کشوری و  در چارچوب دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری  افراد
واجد شرایط در دستگاه های اجرایی موضوع بخشنامه  شماره 9757/93/200 مورخ 19/7/1393 و سازمان آموزش فنی و

حرفه ای کشور  (تبدیل وضع مربیان حق التدریس موضوع مصوبه  شماره 122218/ت50947هـ مورخ 17/10/1393
هیئت محترم وزیران)، از محل مجوزهای  استخدامی مأخوذه، از طریق برگزاری آزمون مشترک فراگیر به صورت کتبی

توسط  سازمان سنجش آموزش کشور (به عنوان موسسه مجری) و با نظارت سازمان مدیریت و  برنامه ریزی کشور در سال
1394 و طی مراحل گزینش بصورت پیمانی تأمین خواهند  کرد.

  

متقاضیان می توانند برای مطالعه شرایط و ضوابط استخدام هر یک از  دستگاه های اجرایی مذکور، نحوه و زمان ثبت نام،
 مراجعه  کنند. توضيحات بيشتر درwww.Sanjesh.orgاز روز دوشنبه 10 فروردین  94 لغایت 17 همان ماه به آدرس 

خصوص ضوابط و شرايط هر يك از دستگاهها و تاريخ  برگزاري آزمون در دفترچه راهنماي آزمون و اطلاعيه ثبت نامي
كه در تاريخ 10  فروردین منتشرخواهد شد.

  

ضمناَ چنانچه علاوه بر دستگاه های اجرایی  فوق، دستگاه دیگری اضافه شود، اسامی نهایی دستگاه های متقاضی استخدام در 
اطلاعیه مذکور درج خواهد شد.
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