
          
 

  آگهی استخدام پیمانی
به منظور تأمین نیروي انسانی متخصص مورد نیاز خود در رشته هاي شغلی ذیل الـذکر  سازمان تبلیغات اسالمی 

معاونـت توسـعه    9/2/1388مـورخ   1098/200طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوري و بـه اسـتناد مجـوز شـماره     
ن مؤمن و متعهد که واجد شرایط عمومی و اختصاصی اسـتخدامی  مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از بین جوانا

  .می باشند از طریق آزمون ، مصاحبه و گزینش به صورت پیمانی براي خدمت در استانها استخدام می نماید
  
  :شرایط عمومی استخدام) الف

  تدین به دین مبین اسالم  -1
 تابعیت نظام جمهوري اسالمی ایران  -2
 اسی جمهوري اسالمی ایرانالتزام به قانون اس -3
 )ویژه آقایان(داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت  - 4
 نداشتن اعتیاد به دخانیات ، مواد مخدر و سابقه محکومیت جزایی موثر -5
 داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی براي انجام کاري که استخدام می شوند -6
 ستخدام در دستگاه هاي دولتی به موجب آراء مراجع قانونینداشتن منع ا -7
  .داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی ، ثابت و پیمانی سایر دستگاههاي دولتی و یا بازخرید خدمت باشند -8
  
  :شرایط اختصاصی استخدام) ب

حصـیلی فـوق   سـال بـراي مـدارك ت    35سال براي مدارك تحصـیلی لیسـانس،    30سال و حداکثر  20حداقل سن
 .سال براي مدارك تحصیلی دکترا تا آخرین روز مهلت ارسال مدارك می باشد 40لیسانس و 

  .موارد ذیل به شرط ارائه تائیدیه هاي معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد: تبصره*
بـه  )  29/5/1367لغایـت   31/6/1359از تـاریخ  (داوطلبانی که در جبهه هاي نبرد حق علیه باطل داوطلبانه ) الف

طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمـان بسـتري شـدن و یـا اسـتراحت      
  .پزشکی رزمندگان در اثر مجروحیت در جبهه هاي نبرد حق علیه باطل 

ر بـه انجـام کـار نمـی     افراد خانواده معظم شهداء، آزادگان، مفقود االثرها و جانبازان از کار افتاده کلی که قاد) ب
  )سال 5همسر، فرزندان ، پدر ، مادر ، خواهر ، برادر تا میزان : باشند شامل 

به خـدمت اشـتغال    22/11/57داوطلبانی که بصورت غیر رسمی و تمام وقت در دستگاههاي دولتی از تاریخ ) ج 
  .داشته اند به میزان مدت خدمت غیر رسمی آنها

  .سال 5تبط تا میزان سابقه اشتغال در مشاغل مر) د
  :مدارك مورد نیاز) ج

            www.ido.irتکمیل فرم درخواست شغل از طریق ورود به سامانه اطالع رسانی به نشانی  -      
دارندگان مدارك حوزوي می بایست مطابق ( تصویر آخرین مدرك تحصیلی معتبر ممهور به مهر برابر با اصل  -      

  . )شوراي امور اداري و استخدامی نسبت به ارائه مدرك اقدام نمایند 15/9/71د مورخ /5505بخشنامه شماره 
  . ممهور به مهر برابر با اصل ) در صورت داشتن توضیحات ، تصویر صفحه آخر( تصویر صفحه اول شناسنامه  -      
ممهور به مهـر برابـر بـا    ) ادرانویژه بر(تصویر پشت و روي کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم  -      
 . اصل
خزانـه نـزد بانـک مرکـزي جمهـوري       980ریال به حساب جـاري   60000رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ  -      

ی و آزمون علمی اسالمی ایران قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران به عنوان حق شرکت در آزمونهاي تخصص
  ).رداخت مبلغ مذکور معاف می باشندمبلغ مذکور را می پردازند و فرزندان شاهد از پ% 50 ایثارگران(داوطلبان استخدام

  .مدارك دال بر ایثارگري حسب مورد از مراجع ذیصالح  -      
  . مدارك دال بر بومی بودن -      

 :نحوه ارسال مدارك و مهلت ثبت نام  -)د  
امتیاز الزم ، مراتب به قبول شدگان از طریق سایت مذکور ابالغ  پس از برگزاري آزمون کتبی و کسب حد نصاب      

متعاقب آن ، متقاضیان واجد شرایط اعالم شده در سایت ، بایـد مـدارك الزم را   ) . سه برابر ظرفیت . ( خواهد شد
شـانی  با پسـت سفارشـی بـه ن    17/3/91به ترتیب یاد شده در پاکت قرارداده و حداکثر تا پایان وقت اداري تاریخ 

  . کارگزینی ارسال نمایند –طبقه دوم  – 506ساختمان شماره  –میدان فلسطین  –خیابان طالقانی  –تهران 
به مدارك ناقص و یا مدارکی که پس از مهلت تعیین شده به پست تحویل و یا از هر طریق دیگري ارسال شود ،      

مالك تاریخ ارسـال  .( به هیچ وجه مسترد نمی شود ترتیب اثر داده نخواهد شد و مدارك ارسالی و وجوه پرداختی
  .) مدارك رسید پستی می باشد 

http://www.ido.ir


          
 

 :زمان و محل توزیع کارت و نحوه اعالم نتیجه) هـ
متقاضیان می بایست کارت ورود به جلسه آزمون توانمندیهاي عمومی و تخصصی را پـس از تاییـد اولیـه اداره             

از طریق سـایت مربوطـه    1391ماه  اردیبهشت  10/2/91و  9/2/91مورخ   یکشنبهو  شنبهکارگزینی در روزهاي 
  . پرینت و در زمان برگزاري آزمون به همراه کارت ملی براي ورود به جلسه همراه داشته باشند

  : مواد آزمون عبارتند از 
 –ضی و آمار مقدماتی ریا –زبان انگلیسی عمومی  –زبان و ادبیات فارسی : آزمون توانمندیهاي عمومی شامل  –الف 

سـوال چهـار    100اطالعات سیاسی اجتماعی و مبانی قانونی که به تعـداد   –معارف اسالمی  –فناوري اطالعات 
  .طراحی خواهد شد) بدون اعمال نمره منفی ( گزینه اي 

وال سـ  40آزمون تخصصی شامل سواالت مرتبط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب می باشد که بـه تعـداد    –ب 
  .طراحی خواهد شد) بدون اعمال نمره منفی ( چهارگزینه اي 

 :تذکرات) هـ
ماه متناوب سابقه حضور داوطلبانـه در   12ماه متوالی یا  9ایثارگران شامل جانبازان ، آزادگان و رزمندگانی که  - ١

ر آگهی ، با جبهه هاي جنگ تحمیلی دارند و نیز فرزندان و همسر آنان در صورت دارا بودن شرایط مندرج د
 . رعایت قوانین و مقررات مربوطه از اولویت قانونی به شرح ذیل برخوردار خواهند شد

آن بـه فرزنـدان   % 25درصد آن براي استخدام ایثارگران اختصاص دارد که  30از کل مجوز استخدامی    -1/1  
% 5سـال سـابقه اسـارت دارنـد و      5و باالتر و فرزندان آزادگـانی کـه حـداقل داراي    % 50شاهد ، فرزندان جانباز 

سـهمیه ایثـارگران   % 25. باقیمانده به سایر جانبازان ، آزادگان ، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص دارد
و بـاالتر کـه از   % 50فرزندان معظم شاهد و جانبـازان  . مذکوراز سوي بنیاد شهید معرفی شده و جذب خواهند شد

می توانند در این آگهی ثبت نام نموده و در صورت عدم تکمیل سهمیه از باقیمانـده  سوي بنیاد معرفی نشده اند ، 
انتخاب ایثارگران در حد سهمیه تعیین شده به ترتیب نمره کسب شـده از بـین   . سهمیه اختصاصی بهره مند شوند

  .ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند انجام خواهد شد
سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبـان واجـد شـرایط صـورت خواهـد      % 30م مازاد بر استخدا -2/1  

 . گرفت
ایثارگرانی که از بنیاد شهید و امور ایثارگران کارت شناسائی دارند و افراد وابسته به آنان در صورت ارائه  – 3/1          

 . ور را ندارندتصویر آن نیازي به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذک
داوطلبان بومی در استانهاي ایالم ، آذربایجان غربی ، اردبیل ، بوشهر ، سیستان و بلوچستان ، چهارمحال و  – 2

بختیاري ، خراسان جنوبی ، خراسان شمالی ، خوزستان ، کردستان ، کهکیلویه و بویر احمد و هرمزگان در صورت 
حد نصاب نمره الزم در آزمون عمومی و بر اساس نمـرات برتـر   داشتن شرایط مندرج در آگهی و همچنین کسب 

  . سهمیه استخدامی بومی برخوردار شوند% 50تخصصی می توانند از تسهیالت 
استفاده از امتیاز بومی براي داوطلبان استخدام الزامی بوده و در صورت برخورداري پذیرفته شدگان از امتیـاز   – 3

  . ل خدمت در محل جغرافیایی مورد تقاضا می باشندسا 10فوق ، موظف به سپردن تعهد 
 .منظور از داوطلبان بومی به افرادي اطالق می شود که حداقل داراي یکی از ویژگی هاي زیر باشند: تبصره 
  . محل تولد داوطلب با محل جغرافیایی مورد تقاضا براي استخدام یکی باشد) الف       

تحصیلی ابتدائی ، راهنمایی و متوسطه را در محل جغرافیـایی مـورد تقاضـا    حداقل دومقطع از مقاطع ) ب        
  . براي استخدام سپري کرده باشد

اعـم از ابتـدائی ،   (سال از سنوات تحصیلی آنهـا   3فرزندان پرسنل نیروهاي مسلح در صورتیکه محل ) ج         
 .بومی تلقی می شوند با محل مورد تقاضاي استخدامی یکی باشد نیز) راهنمایی و دبیرستان

 .داوطلب موضوع این بند بایستی مدارك الزم را به همراه سایر مدارك مورد نیاز ارسال دارند: توجه
برابر ظرفیت مورد نیاز از میان  3انتخاب داوطلبان استخدام براي انجام مصاحبه تخصصی حداکثر به میزان  – 4

را کسب کرده اند ، به ترتیب بـاالترین نمـرات   ) ه آزمون کل نمر% 60(افرادي که حدنصاب نمره آزمون عمومی 
  . آزمون تخصصی انجام خواهد شد

کسب حد نصاب نمره الزم در آزمون توانمندیهاي عمومی صرفا به منزله تایید صالحیت عمومی و تصحیح  – 5
مـرات آزمـون   اوراق امتحان بوده و هیچگونه حق استخدامی ایجاد نمی کنـد و انتخـاب داوطلبـان بـر اسـاس ن     

  . تخصصی و با رعایت اولویت هاي مقرر صورت می پذیرد
سهمیه قـانونی مربوطـه   % 3معلولین عادي به شرط دارا بودن شرایط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب الزم از 

ظفند از سوي سازمان بهزیستی کشور معرفـی نامـه الزم را اخـذ و همـراه     وردار خواهند بود این داوطلبان موبرخ
  .ر مدارك ثبت نام ارسال دارندسای

و % 2نیروهاي مدت معین سازمان تبلیغات اسـالمی بـازاي هـر سـال سـابقه خـدمت مربـوط و مشـابه از          – 6
  . کل امتیاز درهر یک ازمراحل آزمون استخدامی بصورت جداگانه برخوردارخواهند شد% 20حداکثر



          
 

  . دت معین سازمان تبلیغات اسالمی خواهد بوداولویت انتخاب داوطلبان در شرایط یکسان با شاغلین م – 7
به مدارك ارسالی توسط دانشجویان و دارندگان مدارك تحصیلی باالتر و نیز پایین تر از مقـاطع تحصـیلی    – 8

استثناي مدارك تحصـیلی معـادل   ه ب( اعالم شده در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارك معادل 
وسسات آموزش عالی کشور که در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش کشـور شـرکت   صادره از دانشگاهها و م

ترتیـب اثـر   ) نموده و قبول شده اند و گواهی مبنی بر امکان ادامه تحصیل در مقطع باالتر با ارزش علمی دارند 
  . داده نخواهد شد

مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن آگهی و یا ارسال مدارك بصـورت   – 9
ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل امتحان ، مسابقه و جذب محـرز شـود داوطلـب بـه     

ست ، از انجام مراحل بعدي محروم اشتباه یا به عمد اطالعات خالف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی ا
  . گردیده و در صورت صدور حکم استخدامی ، حکم مزبور لغو و بالاثر می گردد

ماه  2حداکثر ( مدارك تحصیلی فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی در صورت پذیرفته شدن در آزمون  – 10
  . ذکور برسدبایستی به تایید سازمان مرکزي دانشگاه م) پس از اعالم نتیجه 

انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون پس از طی مراحل مصاحبه تخصصی ، گـزینش و انجـام معاینـات     – 11
  . پزشکی صورت خواهد گرفت

، صرفا بـراي روحـانیون   2آزمون رشته شغلی هاي ذکر شده در جدول شماره  شرکت در -12
  .االتر امکان پذیر می باشدحوزوي و ب 2داراي مدرك سطح 
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  در این قسمت چیزي ننویسید                                                                 

               : شماره پرونده
  

  :مشخصات فردي) الف
   :نام پدر  -3:                                        نام خانوادگی  -2                       :            نام  -1
  :شماره شناسنامه  – 5:                          سال :                ماه :              روز :  تاریخ تولد -4
  : محل صدور شناسنامه  – 7             :                                          کد ملی  -6 
       *زن     *مرد   :  جنسیت   -9:                                                    محل تولد  - 8 

  *متاهل     *مجرد : وضعیت تاهل  – 10

.:......دین  -11   ............. ...:.......مذهب  -12............           .... ...................... ....  
  :وضعیت تحصیلی) ب
  : رشته و گرایش تحصیلی  -14:                                                    مدرك تحصیلی  -13
  : معدل مندرج در مدرك تحصیلی -16:                                            دانشگاه محل تحصیل  -15

  :تحصیل تاریخ فراغت از  -17 
  

  :شغل مورد درخواسترشته )ج
  

......جدول شماره  .................................:................... رشته شغلی -18 .....    ................استان    -19.    : .........     ..............: ...............شهرستان  - 20  ......................
  :دسایر موار) د

   *بومی        *عادي          *ایثارگران :  سهمیه مورد درخواست   -22  *معافیت دائم   *انجام داده : وضعیت خدمت وظیفه  -21
  : در صورت استفاده از سهمیه ایثارگران، نوع ایثارگري و مرجع تایید کننده ذکر شود -23

     ...........درصـد جانبـازي      *جانبـاز      *آزاده     *خـانواده جانبـازان ازکارافتـاده کلـی         *دینخـانواده مفقـو      * گانآزادخانواده     *خانواده شهدا 
  *ماه  : ............. رزمنده با ذکر مدت حضور درجبهه 

  ...............................خیابان................................شهرستان....................................استان : نشانی کامل داوطلب  -24
  .......................................پستی ..........................طبقه .....................پالك .......... ...................................کوچه 

  .... .........................: ................جهت تماس ثابت شماره تلفن  -25
   .................................کد شهرستان  

  : ..........................................................شماره تلفن همراه 
  ..................: ..............................................................................آدرس پست الکترونیکی 

  
  
  

  دراین قسمت چیزي ننویسید
        *ناقص است      *کامل است   :مدارك بررسی شد                                      *ناقص است      *کامل است   :مدارك بررسی شد* 

              
  نام و نام خانوادگی                                                           نام و نام خانوادگی                                                

  ره کارگزینی کارشناس امور اداري استان                                                                                             رئیس ادا
  امضاء                                                                                                  امضاء                                   

  

 

 

 محل الصاق عكس

  .صحت كلیه موارد فوق مورد تايید است
  

  :نام و نام خانوادگي داوطلب
  

  امضاء و تاريخاثر انگشت ،                      



          
 

  1شماره جدول  
  

عنوان رشته   ردیف
  شرایط احراز   شغلی

  جنسیت
  رافیایی خدمتمحل جغ

تعداد 
مورد 
  نیاز

 طبقه
  مرد  شغلی

کارشناس امور   1
  دینی

دارا بودن مدرك لیسانس و باالتر در یکی از 
 -و معارف اسالمی رشته هاي تحصیلی الهیات 

 -علوم قرآنی و حدیث –فقه و مذاهب اسالمی 
 -علوم و حدیث -فرهنگ و معارف اسالمی
 –دین شناسی - معارف اسالمی و مدیریت
معارف اسالمی و  - معارف اسالمی و اقتصاد

 - پژوهش و عرفان اسالمی –علوم سیاسی
 –مدیریت و برنامه ریزي آموزشی  -حقوق

  التر سطح دو علوم حوزوي و با
  

*  

   –) نفـر   1هـر کـدام    اردسـتان  -شهرضا ( اصفهان 
 2 بوشـهر ( بوشهر  –) نفر  1اهر (آذربایجان شرقی 

 کوهرنگ( چهارمحال و بختیاري –) نفر  1گناوه  - نفر
 -) نفــر  1سربیشــه ( خراســان جنــوبی  –) نفــر  1

–) نفر  1جاجرم هر کدام – شیروان( خراسان شمالی 
مسـجد   -شوش –گتوند –گان شاد–اهواز (خوزستان 

) نفر  1هر کدام آبادان  –بهبهان  -رامهرمز  –سلیمان 
سیسـتان و بلوچسـتان    –) نفـر   1میامی ( سمنان  –
( کرمانشاه –) نفر  2شیراز ( فارس  -) نفر  1کنارك (

رشت هر  –تالش  –آستارا (گیالن –) نفر  1کرمانشاه 
( مرکزي  –) نفر  1پلدختر ( لرستان ––) نفر  1کدام 
 –قشـم   -نفر  2بندرلنگه ( هرمزگان  -) نفر  1ساوه 

  -) نفر  1هر کدام حاجی آباد 
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کارشناس امور   2
  فرهنگی

دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر در 
-یکی از رشته هاي  مدیریت امور فرهنگی

-امور فرهنگی -برنامه ریزي امور فرهنگی
فرهنگ و - فرهنگ و زبانهاي باستانی ایران

-علوم اجتماعی-جامعه شناسی -ارتباطات 
جمعیت - مردم شناسی-خدمات اجتماعی

تحقیق در  -ارتباطات اجتماعی- شناسی
الهیات و -دین شناسی- ارتباطات اجتماعی 

 -تاریخ و تمدن ملل اسالمی -معارف اسالمی 
-زبان و ادبیات عرب-زبان و ادبیات فارسی

  سطح دو علوم حوزوي و باالتر

*  
  

 –) نفر  1 هر کدام آران بیدگل -خوانسار(فهان اص
رازو (  شمالیخراسان  –) نفر  1جلفا ( آذربایجانشرقی 

( فارس  –) نفر  1ایذه ( خوزستان   -) نفر  1 جرگالن
( کردستان  –) نفر  1آبیک ( قزوین  –) نفر  1داراب 

( کرمانشاه  –) نفر  1 بم( کرمان  -) نفر  1دهگالن 
سی ( کهکیلویه و بویر احمد  –) فر ن 1سرپل ذهاب 

گنبد ( گلستان  –) نفر  1بهمئی هر کدام –سخت 
 1هر کدام الیگودرز  -ازنا ( لرستان  –) نفر  1کاووس 

  ) نفر  1خمیر ( هرمزگان  –) نفر 
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کاردان امور   3
  فرهنگی 

دارا بودن مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر در 
-فرهنگی یکی از رشته هاي  مدیریت امور

-امور فرهنگی -برنامه ریزي امور فرهنگی
فرهنگ و - فرهنگ و زبانهاي باستانی ایران

-علوم اجتماعی-جامعه شناسی -ارتباطات 
جمعیت - مردم شناسی-خدمات اجتماعی

تحقیق در  -ارتباطات اجتماعی- شناسی
الهیات و -دین شناسی- ارتباطات اجتماعی 

 -میتاریخ و تمدن ملل اسال -معارف اسالمی 
-زبان و ادبیات عرب-زبان و ادبیات فارسی

  سطح دو علوم حوزوي و باالتر
  

*  
  

  
  
  
  
  

  3  1   )نفر  1دشتستان ( بوشهر 

کارشناس امور   4
  پژوهشی

دارا بودن  مدرك تحصیلی لیسانس و باالتر در 
 یکی از رشته هاي  پژوهشگري علوم اجتماعی

مطالعات زنان در مقاطع کارشناسی و ( 
رشد ، با گرایشهاي زن و خانواده ، کارشناسی ا

  ) حقوق زن در اسالم و تاریخ زنان 
  

  4  1   ) نفر  1اصفهان ( اصفهان   *

  
  
  



          
 

  )حوزوي و باالترعلوم مختص روحانیون داراي مدرك سطح دو (2شماره جدول 
  
  

عنوان رشته   ردیف
  شرایط احراز   شغلی

  جنسیت
  محل جغرافیایی خدمت

تعداد 
مورد 
  نیاز

طبقه 
  مرد  شغلی

کارشناس امور   1
  دینی

  دارا بودن مدرك سطح دو علوم حوزوي و باالتر 
  *  

( آذربایجـان غربـی      –) نفـر   1گلپایگان ( اصفهان 
دهلران  –آبدانان  –دره شهر ( ایالم  –) نفر  1تکاب 

دیر  –تنگستان  –بوشهر ( بوشهر  –) نفر  1هر کدام 
 –لردگان ( اري چهارمحال و بختی -) نفر  1هر کدام 

 1شیروان ( خراسان شمالی –) نفر  1شلمزار هر کدام 
 مه والت هر کدام – فریمان( خراسان رضوي  –) نفر 

) نفر  1هرکدام  –ایذه  –باغملک (خوزستان  -) نفر  1
نفر  1 گرمسار( سمنان  -) نفر  1ماه نشان ( زنجان  –
 دلگان هر کدام –نیک شهر (سیستان و بلوچستان  –) 
( مرکـزي   –) نفـر    1قیروکـارزین (فارس  -) نفر  1

هـر  سـیریک   –مینـاب  ( هرمزگان  -) نفر  1خنداب 
   -) نفر  1خاتم ( یزد  –) نفر  1کدام 
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کارشناس امور   2
  فرهنگی

 دارا بودن مدرك سطح دو علوم حوزوي و باالتر 

  
*  

  

 –آذرشهر ( آذربایجانشرقی  –) نفر  1 قهدریجان(اصفهان 
 1سردشت ( آذربایجان غربی  –) نفر  1 آغاج هر کدام قره
 -) نفر  1جم و ریز ( بوشهر  –) نفر  1کوثر ( اردبیل  –) نفر 

  - ) نفر  1 شوسف هر کدام –نهبندان ( جنوبی خراسان 
نفر  1نیشابور هر کدام  –تربت جام ( خراسان رضوي 

 –ماهشهر  –صیدون  –حمیدیه ( خوزستان  -) 
 –) نفر  1 مالثانی هر کدام –تگل هف –اندیمشک 

 1 الر هر کدام –کازرون  –نور آباد ممسنی ( فارس 
 -) نفر  1عنبر آباد هر کدام  –ریگان ( کرمان  –) نفر 

هر کدام  چارروستا -مارگون ( کهکیلویه و بویر احمد 
ین فامن( همدان  –) نفر  1ساري ( مازندران  –) نفر  1

   )ر نف 1کبودر آهنگ هر کدام  –
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