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  .اقدام نمایند تعیین شده بندي داوطلبان معرفی شده نسبت به ارائه مدارك ذیل براساس زمان

در شهرستان مورد تقاضا براي استفاده از سهمیه 

براي افرادي که محل تولد آنان با محل شهرستان مورد تقاضا یکی نباشد و در حال حاضر در شهر مورد تقاضا ساکن و 
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 براساس شرایط ذکر شده در دفترچه آزمون استخدامی

 براساس شرایط ذکر شده در دفترچه آزمون استخدامی

جهت ارائه مدارك در مهلت زمانی تعیین شده به منزله انصراف داوطلب از ادامه روند استخدامی می باشد و 

نمره شرایطی که پس از بررسی مدارك منجر به حذف داوطلب و یا منجر به تغییر 

هاي اجرائی مشترك دستگاه نامتحابررسی مدارك هشتمین 

چند برابر ظرفیت(اعالم نتیجه آزمون کتبی امتحان مشترك فراگیر و معرفی افراد 

داوطلبان معرفی شده نسبت به ارائه مدارك ذیل براساس زمان مقتضی است
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در شهرستان مورد تقاضا براي استفاده از سهمیه ) پاسگاه یا کالنتري محل( فرم استشهاد محلی ممهور به مهر نیروي انتظامی
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براساس شرایط ذکر شده در دفترچه آزمون استخدامی معرفی نامه از بهزیستی براي داوطلبان معلول

براساس شرایط ذکر شده در دفترچه آزمون استخدامی گواهی ایثارگري از مراجع ذیصالح

جهت ارائه مدارك در مهلت زمانی تعیین شده به منزله انصراف داوطلب از ادامه روند استخدامی می باشد و 

  .داوطلب حق هر گونه اعتراض را از خود سلب می نماید

شرایطی که پس از بررسی مدارك منجر به حذف داوطلب و یا منجر به تغییر با توجه به اعالم سازمان سنجش آموزش کشور 
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