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 دیپلم  :مقطع تحصیلی

با یک سال سابقه کار  کلیه گرایش ها 1
شهرستان   مرد  3 راننده و آتش نشان مرتبط در حوزه آتش نشانی

 سیرجان 

سال   یکداشتن حداقل 
در حوزه  سابقه کار مرتبط  

الزامی می  آتش نشانی 
  175حداقل قد  باشد.

 BMIداشتن سانتی متر و 
گواهینامه و مناسب 

رانندگی پایه یک الزامی  
 می باشد.

با یک سال سابقه کار  کلیه گرایش ها 2
شهرستان   مرد  3 آتش نشان مرتبط در حوزه آتش نشانی 

 سیرجان 

سال   یکداشتن حداقل 
در حوزه  سابقه کار مرتبط  

الزامی می  آتش نشانی 
  175حداقل قد   باشد.

 BMIداشتن سانتی متر و 
 مناسب الزامی می باشد.

 

 فوق دیپلم   مقطع تحصیلی:

 فوریتهای پزشکی  3
تکنسین فوریت های  

 مرد  5 پزشکی 
استان  
 کرمان

داشتن مدرک تحصیلی   
باالتر مجاز می 

  4.4باشد.)رعایت مفاد بند 
 الزامی است.( 

استان   مرد  3 تکنسین امداد و نجات امداد و نجات/سوانح)کلیه کرایشات(  4
 کرمان

داشتن مدرک تحصیلی   
باالتر مجاز می 

  4.4باشد.)رعایت مفاد بند 
 الزامی است.( 

 

 لیسانس مقطع تحصیلی:  

 کامپیوتر)کلیه گرایش ها( 5
مرد و  3 کارشناس کامپیوتر  مرتبط با سه سال سابقه کار 

 کشوری  زن
داشتن حداقل سه سال  
سابقه کار مرتبط الزامی 

 می باشد.

مرد و  2 کارشناس کامپیوتر  کامپیوتر)کلیه گرایش ها( 6
 زن

استان  
 کرمان

  

7 
 حسابداری 

سال سابقه کار در حوزه  ششبا 
 حسابرسی

مرد و  1 کارشناس حسابرسی
 کشوری  زن

سال   ششداشتن حداقل 
سابقه کار در حوزه  

حسابرسی مرتبط الزامی  
 می باشد.

مرد و  3 کارشناس حسابداری  حسابداری  8
 زن

استان  
   کرمان
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 لیسانس مقطع تحصیلی:  

 حقوق )کلیه گرایش ها(  9
شهرستان   مرد  1 کارشناس حقوق  با سه سال سابقه کار مرتبط 

 سیرجان 

داشتن حداقل سه سال  
سابقه کار مرتبط الزامی 

 می باشد.

شهرستان   مرد  1 کارشناس حقوق  حقوق )کلیه گرایش ها(  10
 سیرجان 

  

11  مرد  1 کارشناس عمران  عمران )کلیه گرایش ها(  
شهرستان  
   سیرجان 

 نقشه برداری   12
استان   مرد  1 کارشناس نقشه برداری  GISسال سابقه کار یکبا 

 کرمان

داشتن حداقل یک سال  
   GISسابقه کار در حوزه 
 الزامی می باشد. 

13 
صنایع)کلیه گرایش ها به جز ایمنی 

 صنعتی( / مدیریت صنعتی 
کارشناس اداری ، منابع 

 8 انسانی ،رفاهی  
مرد و 

 زن
استان  
   کرمان

 بهداشت حرفه ایکارشناس  14
کارشناس بهداشت حرفه 

 مرد  3 ای
استان  
   کرمان

15 
  طی مح یعلوم و مهندسکارشناس 

ط ی بهداشت مح  یمهندس -  ستیز  
 با سه سال سابقه بیمه مرتبط 

استان   مرد  1 کارشناس محیط زیست
 کرمان

داشتن حداقل سه سال  
سابقه کار مرتبط الزامی 

 .می باشد

 مرد  4 کارشناس پرستاری کارشناس پرستاری 16
شهرستان  
   سیرجان 

71  

 مهندسی صنایع گرایش ایمنی صنعتی،
 مهندسی ایمنی و حفاظت کار ،

کارشناس سالمت،ایمنی و محیط  
 ،  HSEزیست 

 مهندسی تکنولوژی ایمنی صنعتی،
 مهندسی ایمنی گرایش حفاظت فنی ،
 مهندسی ایمنی صنعتی و محیط کار ، 

ایمنی  مهندسی بهداشت حرفه ای و 
 کار

 مهندسی بهداشت حرفه ای  

   کشوری  مرد  5 کارشناس ایمنی 

81  

 صنایع گرایش ایمنی صنعتی،
 مهندسی ایمنی و حفاظت کار ،

کارشناس سالمت،ایمنی و محیط  
 ،  HSEزیست 

 تکنولوژی ایمنی صنعتی،
 ایمنی گرایش حفاظت فنی ،
 ایمنی صنعتی و محیط کار ، 

 بهداشت حرفه ای و ایمنی کار
 مهندسی بهداشت حرفه ای  

 با سه سال سابقه بیمه آتشنشانی 

استان   مرد  1 کارشناس ایمنی 
 کرمان

داشتن حداقل سه سال  
سابقه کار در حوزه  

آتشنشانی الزامی می 
 باشد.
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 لیسانس مقطع تحصیلی:  

19 

- برق )یفن یرشته ها یکارشناس
آتش -(وتری کامپ - عیصنا- کی کانم

ی منیا–  ینشان  
 با سه سال سابقه بیمه مرتبط 

کارشناس سیستم های 
اعالم و اطفاء حریق  

 اتوماتیک و دستی
استان   مرد  10

 کرمان

داشتن حداقل سه سال  
در حوزه  مرتبط  سابقه کار 

 سیستم های اعالم حریق
  باشد. یم یالزام

کارشناس بهداشت  مهندسی بهداشت محیط 20
استان   مرد  3 محیط 

  کرمان

 

 پزشکی مقطع تحصیلی:  

استان   مرد  1 عمومی  یپزشک پزشک عمومی  21
  کرمان

 شرایط شرکت در آزمون 

 شرایط عمومی  ( 1
 تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران.  1.1
 تدّین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصّرح در قانون اساسی.  2.1
غیر پزشاااکی در مقطع  دارا بودن کاارت پاایاان خادمات وظیفاه عمومی و یاا معاافیات دا م   3.1

اسااات. و در مقاطع فوق دیپلم، لیساااانس و ( الزامی  2الی    1)ردیف های    تحصااایلی دیپلم
 ( داشتن معافیت پزشکی بالمانع است. 21الی  3)ردیف های  پزشکی

محکومیت و ساوء پیشاینه کیفری که موجب  عدم اشاتهار به فسااد اخالقی، نداشاتن ساابقه   4.1
 محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد. ) با تأیید مراجع ذی صالح (

به   ی دولتیهاکلیه نهادها و ارگان  ،شارکت ها  ،ها، مؤساساات عدم تعهد اشاتاال در دساتهاه  5.1
 . هر شکل ممکن

ایمنی و بهداشات و محیط    واحدامل جسامی و روانی به تأیید  داشاتن تندرساتی و توانایی ک  6.1
 . گل گهر معدنی و صنعتیزیست شرکت 

 عدم اعتیاد به هر گونه مواد مخدر، روان گردان و…)با تایید مراجع ذی صالح(.  7.1
 

 شرایط سنی  ( 2
 .باشدمی حداکثر سن مجاز برای داوطلبان شرکت کننده مطابق جدول زیر 1.2
)مطابق ساتون    * .افزوده خواهد شاد* به سان مجاز  داوطلبان مرد  مدت زمان خدمت ساربازی   2.2

 جدول شرایط سنی( (اه)
افرادی که ساابقه کار داشاته باشاند با ارا ه ساابقه بیمه به ازاء هر ساال ساابقه کار یکساال به  3.2

 (شرایط سنی می باشد.  (و)سن مجاز آنان اضافه خواهد شد.)حداکثر سن بر اساس ستون 
 : شرط حداکثر سن در خصوص ایثارگران با رعایت موارد ذیل افزایش می یابد 4.2
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درصااد و آزادگان در    ۲۵جاویداالثرها)همساار و فرزندان(، جانبازان باالی  افراد خانواده شااهدا و 

ساال به سان مجاز داوطلب   ۵صاورت ارا ه مدارک و مساتندات مورد تایید بنیاد شاهید به میزان  
 .شوداضافه می

در هر حال و تحت هیچ شارایطی حداکثر سان داوطلبان نباید بیشاتر از سان مشاخ  شاده  5.2
 . جدول شرایط سنی تجاوز نماید( و)طبق ستون 

 

 

 
 

 دیپلم مقطع تحصیلی:  

1 
سال   کیها با  شیگرا هی کل

سابقه کار مرتبط در حوزه آتش  
 ی نشان

 راننده و آتش نشان
 سال  30

 و بعد از آن   01/01/1371متولدین 
 سال  35

 و بعد از آن 01/01/1366متولدین 

2 
سال   کیها با  شیگرا هی کل

سابقه کار مرتبط در حوزه آتش  
 ی نشان

 سال 28 آتش نشان
 و بعد از آن 01/01/1373متولدین 

 سال  33
 و بعد از آن  01/01/1368متولدین 

 

 دیپلم فوق  مقطع تحصیلی:  

تکنسین فوریت های   فوریتهای پزشکی  3
 پزشکی 

 سال  30
 و بعد از آن   01/01/1371متولدین 

 سال  35
 و بعد از آن 01/01/1366متولدین 

 هی امداد و نجات/سوانح)کل 4
   (شاتیکرا

 سال  30 امداد و نجات نی تکنس
 و بعد از آن   01/01/1371متولدین 

 سال  35
 و بعد از آن 01/01/1366متولدین 

 

 لیسانس مقطع تحصیلی:  

 کامپیوتر)کلیه گرایش ها( 5
 سال  30 کارشناس کامپیوتر  مرتبط با سه سال سابقه کار 

  و بعد از آن   01/01/1371متولدین 
 سال  35

 و بعد از آن 01/01/1366متولدین 

 سال  30 کارشناس کامپیوتر  کامپیوتر)کلیه گرایش ها( 6
 و بعد از آن   01/01/1371متولدین 

 سال  35
 و بعد از آن 01/01/1366متولدین 

7 
 حسابداری 

با سه سال سابقه کار در حوزه  
 حسابرسی

 سال  30 کارشناس حسابرسی
 و بعد از آن   01/01/1371متولدین 

 سال  35
 و بعد از آن 01/01/1366متولدین 

 سال  30 کارشناس حسابداری  حسابداری  8
 و بعد از آن   01/01/1371متولدین 

 سال  35
 و بعد از آن 01/01/1366متولدین 

 حقوق )کلیه گرایش ها(  9
 سال  30 کارشناس حقوق  با سه سال سابقه کار مرتبط 

 و بعد از آن   01/01/1371متولدین 
 سال  35

 و بعد از آن 01/01/1366متولدین 

 حداکثر 



   
   

6    
 

5 
 لیسانس مقطع تحصیلی:  

 سال  30 کارشناس حقوق  حقوق )کلیه گرایش ها(  10
 و بعد از آن   01/01/1371متولدین 

 سال  35
 و بعد از آن 01/01/1366متولدین 

 سال  30 کارشناس عمران  عمران )کلیه گرایش ها(  11
 و بعد از آن   01/01/1371متولدین 

 سال  35
 و بعد از آن 01/01/1366متولدین 

 نقشه برداری   12
   با سه سال سابقه کار مرتبط

 سال  30 کارشناس نقشه برداری
 و بعد از آن   01/01/1371متولدین 

 سال  35
 و بعد از آن 01/01/1366متولدین 

13 
صنایع)کلیه گرایش ها به جز 
ایمنی صنعتی ( / مدیریت  

 صنعتی

کارشناس اداری ، منابع 
 انسانی ،رفاهی  

 سال  30
 و بعد از آن   01/01/1371متولدین 

 سال  35
 و بعد از آن 01/01/1366متولدین 

حرفه کارشناس بهداشت  کارشناس بهداشت حرفه ای 14
 ای

 سال  30
 و بعد از آن   01/01/1371متولدین 

 سال  35
 و بعد از آن 01/01/1366متولدین 

15 

 یکارشناس علوم و مهندس
 یمهندس -  ستیز طی مح

ط ی بهداشت مح  
   مرتبط  مهی سه سال سابقه ب  با

 سال  30 کارشناس محیط زیست
 و بعد از آن   01/01/1371متولدین 

 سال  35
 و بعد از آن 01/01/1366متولدین 

 کارشناس پرستاری کارشناس پرستاری 16
 سال  30

 و بعد از آن   01/01/1371متولدین 
 سال  35

 و بعد از آن 01/01/1366متولدین 

17 

مهندسی صنایع گرایش ایمنی  
 صنعتی،

 مهندسی ایمنی و حفاظت کار ، 
کارشناس سالمت ،ایمنی و محیط  

 ، HSEزیست  
 مهندسی تکنولوژی ایمنی صنعتی، 
مهندسی ایمنی گرایش حفاظت  

 فنی ،
مهندسی ایمنی صنعتی و محیط کار 

، 
مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی 

 کار 
 مهندسی بهداشت حرفه ای  

 سال  30 کارشناس ایمنی 
 و بعد از آن   01/01/1371متولدین 

 سال  35
 و بعد از آن 01/01/1366متولدین 

81  

 صنایع گرایش ایمنی صنعتی،
 مهندسی ایمنی و حفاظت کار ،

کارشناس سالمت،ایمنی و 
 ، HSEمحیط زیست 

 تکنولوژی ایمنی صنعتی،
 ایمنی گرایش حفاظت فنی ،
 ایمنی صنعتی و محیط کار ، 

 بهداشت حرفه ای و ایمنی کار
 مهندسی بهداشت حرفه ای  

با سه سال سابقه بیمه  
 آتشنشانی 

 سال  30 کارشناس ایمنی 
 و بعد از آن   01/01/1371متولدین 

 سال  35
 و بعد از آن 01/01/1366متولدین 
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 لیسانس مقطع تحصیلی:  

19 

- برق )یفن یرشته ها یکارشناس
آتش -(وتری کامپ - عیصنا- کی کانم

ی منیا–  ینشان  
 با سه سال سابقه بیمه مرتبط  

کارشناس سیستم های 
اعالم و اطفاء حریق  

 اتوماتیک و دستی

 سال  30
 و بعد از آن   01/01/1371متولدین 

 سال  35
 و بعد از آن 01/01/1366متولدین 

کارشناس بهداشت  مهندسی بهداشت محیط 20
 محیط 

 سال  30
 و بعد از آن   01/01/1371متولدین 

 سال  35
 و بعد از آن 01/01/1366متولدین 

 

 پزشکی مقطع تحصیلی:  

 سال  35 پزشکی عمومی  پزشک عمومی  21
 و بعد از آن 01/01/1366متولدین 

 سال  40
 و بعد از آن  01/01/1361متولدین 

 

 

 شرایط معدل  ( 3
 د. از داشتن شرط معدل معاف می باشنکلیه داوطلبان )جدول رشته های مورد تقاضا(  1.3

 مدرک تحصیلی شرایط   ( 4
مدارک دانشااهاهی کسااانی برای شاارکت در آزمون قابل قبول اساات که از طریق آزمون های   1.4

ساراساری دانشاهاه ها و مراکز آموزا عالی موفق به ورود شاده باشاند و یا از دانشاهاه های  
معتبر خارج یا داخل از کشااور، مدارک مورد تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری را دریافت  

و مدرک دیپلم افرادی مورد قبول واقع می گردد که مورد تایید وزارت آموزا و   اشاااندکرده ب
 پرورا باشد. 

دارا بودن مدرک تحصاایلی و یا گواهی فراغت از تحصاایل که در آن مقطع ، رشااته ، گرایش   2.4
 تحصیلی و تاریخ فراغت از تحصیل ذکر شده باشد. 

رشاته های مقطع تحصایلی فوق   و  (2،    1  )برای رشاته های مقطع تحصایلی دیپلم ردیف های 3.4
مقطع  و برای رشاته های    . داشاتن مدرک تحصایلی باالتر بالمانع اسات  (4و   3)لم ردیف  دیپ

( داشاتن هر گونه مدرک تحصایلی باالتر بالمانع  21الی    5ردیف های)  کارشاناسای و پزشاکی  
   است. 

  داشاتن مدرک تحصایلی باالتر آن دساته از داوطلبانی که بر اسااس الزامات این آگهی مجاز به   4.4
الزامًا می بایسات با مدرک   جدول رشاته های مورد تقاضاا( می باشاند - )مطابق جدول الف 

در  و    ثبت نام را انجام دهند  جدول رشاته های مورد تقاضاا(  - )مطابق جدول الف اعالم شاده  
واهد  ، مزایای حقوقی شال مورد تقاضا در آگهی را دریافت خ جذب صورت قبولی در آزمون  و  
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باالتر آنها    تحصاایلی   شاارکت هیوهونه تعهدی نساابت به پذیرا مدرک   . ضاامن آنکه نمود 

  مطابق جدول رشته های مورد تقاضا را ندارد.

بااشاااد باه هیچ وجاه مورد   27/07/1401: داوطلباانی کاه تااریخ فراغات از تحصااایال آناان بعاد از  ذکر تا
بدیهی اسات کساانی که در آزمون پذیرفته شاده و نتوانند نسابت به   .دنپذیرا قرار نمی گیر

اقدام نمایند از آزمون حذف و شاارکت نساابت به   27/07/1401اخذ مدرک تحصاایلی تا تاریخ  
 جذب آنها تعهدی ندارد. 

 
 اولویت های جذب  ( 5

از به جذب( به افراد درجه یک خانواده معزز  یکل پذیرفته شدگان) در صورت ن %۱۰اختصاص  1.5
میانهین نمره تعداد نفرات مورد نیاز   %60مشروط بر این که حداقل  %۲۵شاهد و جانبازان باالی 

 .کسب کرده باشد را 
 در شرایط مساوی اولویت با افراد بومی شهرستان سیرجان می باشد.  2.5

 نحوه ثبت نام و مهلت آن  ( 6
فرصت خواهند داشت به ترتیب ذیل     1401/ 27/07گهی حداکثر تا پایان روز داوطلبان از تاریخ درج این آ

 ثبت نام نمایند. و  مراجعه  www.hrdms.irبه سایتبرای شرکت در آزمون 
 مطالعه دقیق آگهی و شرایط مندرج در آن.  1.6
کرده و فایل آن را به هنهام ثبت نام به همراه  داوطلبان جهت ثبت نام حتما موارد ذیل را اسکن   2.6

 داشته باشند. 
 250کیلوبایت و بقیه موارد اساکن شاده نباید بیشاتر از    50نباید بیشاتر از   ۳×۴)حجم عکس  

 کیلوبایت باشد(
 ۳×۴عکس داوطلب   . 1
 مدرک تحصیلی  . 2
 کارت ملی  . 3
 شناسنامه و سوم دوم ،صفحه اول . 4
 4/ 2مدارک ایثارگری موضوع بند   . 5
 8/6مدارک بومی بودن موضوع بند   . 6
جدول    (19،  18،    15،   12،   9،  7،   5،   2،    1ردیف های) داوطلبان برای  گواهی سابقه بیمه  . 7

 رشته های مورد تقاضا 
 5/ 8نامه استعفا موضوع بند   . 8

http://www.hrdms.ir/
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)در صورت عدم دریافت کارت پایان خدمت وظیفه    گواهی پایان خدمت وظیفه عمومی . 9

عمومی ارا ه نامه از حوزه نظام وظیفه مبنی بر اتمام تعهد خدمت وظیفه عمومی الزامی  
 است.( 

  3مقطع فوق دیپلم ردیف )  طلبانبرای داو( 8/5)موضوع بند   گواهی پایان طرح یا معادل آن . 10
 ( 21مقطع پزشکی ردیف و 

بر روی سااایت   zipهنهام ثبت نام در سااایت، داوطلبان باید تمام مدارک فوق را در یک فایل با فرمت  
www.hrdms.ir   مها بایت باشد 2بارگزاری نمایند. حجم فایل ارسالی حتما باید کمتر از. 

  www.hrdms.irرم موجود در ساایتثبت تکمیل مشاخصاات و اطالعات خواساته شاده مطابق با ف 3.6
به طور صاااحیح و دقیق و دریافت کد رههیری پس از اتمام مراحل ثبت نام اینترنتی ضاااروری  

 .باشدمی
به سااایت مذکور مراجعه کرده و با ورود کد  می بایساات  از ثبت نام    بعد  ساااعت  72داوطلبان   4.6

نام نهایی خود مطلع شاوند و جهت اا  صافحه تاییدیه نهایی ثبت رههیری از وضاعیت ثبت 
 .نام خود اقدام نمایید

الزم اسااات داوطلباان گرامی در مرحلاه ثبات ناام اینترنتی در تکمیال اطالعاات دقات نماایناد.   تبصاااره :
عهده داوطلب بوده و پس از اعالم نتایج مرحله اول آزمون،  مساالولیت درسااتی اطالعات وارد شااده به

 .کپی آنها را به همراه داشته باشند و وت شدگان برای مصاحبه بایستی اصل مدارک خواسته شده دع
 نحوه برگزاری آزمون  ( 7

های نادرست برگزار  کتبی و با احتساب نمره منفی برای پاسخ  /  ایگزینه   آزمون به صورت اهار 1.7
 .گرددمی

 اعالم خواهد شد.   www.hrdms.irمنابع آزمون متعاقبًا از طریق سایت   2.7
کمتر   نمره تعداد نفرات مورد نیاز میانهین  %۶۰حداقل امتیاز آخرین نفر پذیرفته شده نباید از  3.7

 باشد. 
 

 توضیحات مهم  ( 8
داوطلب با ذکر مشخصات غیر واقعی در فرم ثبت نام اقدام به شرکت در مصاحبه نماید،  انانوه   1.8

با مشاخ  شادن عدم صاحت مندرجات در مراحل بعدی )حتی در صاورت پذیرا در آزمون و 
اشااتاال به کار( موضااوع بکارگیری وی منتفی و در صااورت لزوم مورد پیهرد قانونی قرار خواهد  

 .گرفت
آزمون کتبی به منزله جذب نهایی فرد نمی باشاد بلکه مراحل جذب شاامل    بدیهی اسات قبولی در 2.8

آزمون روانشاناختی، آزمون عملی )درصاورت نیاز( ، معاینات پزشاکی    ،قبولی در مصااحبه تخصاصای
و تایید فرد توسااط کمیساایون مربوطه می باشااد که در صااورت پذیرا داوطلب در هر کدام از 

 .انجام مراحل بعدی دعوت به عمل خواهد آمدمراحل قید شده از ایشان برای 

http://www.hrdms.ir/
http://www.hrdms.ir/
http://www.hrdms.ir/
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افراد متقاضااای باید از نظر جسااامانی و فیزیکی توانایی انجام کار در مشااااغل مورد نیاز را دارا   3.8

 .باشند
های    ل خدمت افراد، پس از قبولی نهایی توسط حوزه سرمایه انسانی شرکتنحوه اشتاال و مح 4.8

 تعیین می گردد.  پیمانکار منطقه گل گهر
کارفرما    های   ه هریک از داوطلباان در یکی از شااارکت های همکاار و یا همهروه شااارکتاناانوا  5.8

شااغل باشاند، باید قبل از ثبت نام اساتعفا داده و مساتندات آن را هنهام ثبت نام    منطقه گل گهر
 پیوست مدارک نماید در غیر این صورت مجاز به ثبت نام نمی باشند. 

شارکت های همکار شارکت هایی هساتند که به صاورت پیمانکاری به عنوان بهره بردار، پشاتیبان و 
 قرارداد دارند. گل گهر  های کارفرما منطقهبا شرکت  خدماتی

کارفرما  شارکت های هم گروه شارکت هایی هساتند که درصادی از ساهام آنها متعلق به شارکت های  
ران و مدیریت منطقه گل گهر بدون اساتعفا مجاز به )پرسانل شارکت توساعه عم. اسات  منطقه گل گهر

 ثبت نام در رشته های مقطع تحصیلی باالتر از مقطع تحصیلی فعلی می باشند.(

و مقطع پزشاکی   3)مقطع فوق دیپلم ردیف  داشاتن گواهی پایان طرح یا معادل آن برای داوطلبان   
 . الزامی می باشد ( 21ردیف 

 

 شود که دارای یکی از شرایط زیر باشد :بومی به افرادی گفته می  6.8

  هستم یبوم الف : 
رجان/استان  یا شاهرساتان محل صادور شاناسانامه شاما شاهرساتان سا یه شاهرساتان محل تولد  ک   درصاورتی

 رشته های مورد تقاضا(-درج شده در جدول الف )متناسب با وضعیت بومی  کرمان باشد. 
 

ا صادور  یمحل تولد    ی ت ولی دولت هساتم و به تبع  ی مان یو پ  ی ارمند رسام کا  ی  ی فرزند افراد نظام   ب :  
درج شاده در  )متناساب با وضاعیت بومی    . رجان/اساتان کرمان اسات ی ر از سایغ  ی شاناسانامه شاهرساتان 

 رشته های مورد تقاضا(-جدول الف 
  شاهرساتانینی دولت یا نظامی خود در  مایو پ  تبعیت از پدر یا مادر کارمند رسامیه به ک   صاورتی  در
ا مادر  یبودن پدر  باید مدارک اشاتاال و مدارک بومی    د،یکرمان متولد شاده ا  اساتانرجان/یر از سا یغ

 د. ی( را ارسال نما کارت ملیخود )صفحه اول شناسنامه و 
 

)متناساب با   . باشام  یم  رجان/اساتان کرمان یدر شاهرساتان سا  ی ل ی ساوابق تحصا  ی دارا   ی ر بومی غ   ج :  
 رشته های مورد تقاضا(-درج شده در جدول الف وضعیت بومی 

ا  ی   یرسااتان( بصااورت متوالی، دبیی، راهنمای)ابتدا   یلیحداقل دو مقطع تحصاا   یه داراک   یدرصااورت
د  ی مرتبط را پس از تا   یلیتحصا   ک د مدارید، بایرجان/اساتان کرمان باشا یمتناوب در شاهرساتان سا 
 د. یارسال نما  استان کرمان/رجانیشهرستان س سازمان آموزا و پرورا 
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5 
-درج شاده در جدول الف  )متناساب با وضاعیت بومی   ت همسار هساتم. ی ن به تبعک ساا  ی ر بومیغ   د :  

 رشته های مورد تقاضا(
  ک د مدار ید، باین شاده اکرجان/اساتان کرمان ساایت همسار خود در شاهرساتان سا یه به تبعک   یدرصاورت

 د. ی( را ارسال نما یارت ملک بودن همسر خود )صفحه اول و دوم شناسنامه و  یبوم
ن شده  ک سا   یت وی دولت هستم و به تبع  ی مان یو پ  ی ارمند رسم کا  ی  ی ا فرزند افراد نظام یهمسر   هاا :  

 رشته های مورد تقاضا( -درج شده در جدول الف )متناسب با وضعیت بومی  ام.
خود در    یا نظامیدولت    یمانیو پ  یارمند رسااامک ا همسااار  یت از پدر، مادر  یه به تبعک   یدرصاااورت

ا  ی و اشاتاال پدر، مادر   یاساتخدام  ک د مدارید، باین شاده اکرجان/اساتان کرمان ساایشاهرساتان سا 
 د. یهمسرخود را ارسال نما 

 دریافت کارت آزمون  ( 9
ق کاد  طب  www.hrdms.irی داوطلباان، از طریق ساااایات ماذکور  دریاافات کاارت ورود باه جلساااه برا 1.9

 .پذیر استرههیری ارا ه شده، در تاریخ های تعیین شده امکان
دریافت  آزمون در شااهرسااتان ساایرجان برگزار خواهد شااد. محل و زمان دقیق آزمون همزمان با   2.9

 .کارت در سایت قابل مشاهده است
 اعالم نتایج آزمون  ( 10

 نتاایج مرحلاه اول آزمون و محال و زماان برگزاری مصااااحباه متعااقباًا از طریق ساااایات ماذکور 1.10
www.hrdms.ir  اعالم خواهد شد. 

های با شماره تلفن    13تا   10اعت توانند از س داوطلبان در صاورت نیاز به کساب اطالعات بیشتر می 2.10
 .تماس حاصل نمایند 03441423931

http://www.hrdms.ir/
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