
 اطالعيه                                       اطالعيه 
استاوذاسي سيستان ي بلًچستان دس وظشداسد دس ساستاي استفادٌ اص 

ويشيَاي متخصص ي تحصيلنشدٌ بًمي استان با بناسگيشي ويشيَاي يظيفٍ 

 بٍ صًست امشيٍ دس دفاتش ستادي ي فشماوذاسيُا ي بخشذاسي َاي سطح 

 اقذام ومايذ لزامليٍ مشمًليىي مٍ ششايط اػالم شذٌ 1394 بشاي سال استان

ريل سا داسا ميباشىذ مي تًاوىذ بٍ فشماوذاسيُا ي دفاتش ستادي استاوذاسي مٍ 

داساي سُميٍ امشيٍ مي باشىذ، مشاخؼٍ ي وسبت بٍ اخز مؼشفي وامٍ ي ثبت 

 .وام دس سايت پًستال استاوذاسي اقذام ومايىذ

 اداره كل اداري و مالي استانداري



شرايط عمومي استفاده از امريه  - الف

:  داشته مذسك تحصيلي ليساوس يباالتش دس سشتٍ َاي ريل-1

حساتداري -   الف

هديزيت دٍلتي ٍ تاسرگاًي -  ب

علَم سياسي ٍ رٍاتط تيي الولل -   ج

كاهپيَتز ٍ في آٍري اطالعات -   د

علَم اجتواعي  -  ُ

هعواري ٍ عوزاى در كليِ گزايش ّا -   ٍ

جغزافيا ٍ تزًاهِ ريشي شْزي -   س

حقَق -    ح

 

فَق ديپلن ٍ ) سية سَراى ٍ هْزستاى اس رعايت شزط رشتِ تحصيلي ٍ هقطع تحصيلي داًشگاّي هعاف هي تاشد ، شْزستاى دلگاى :1تبصشٌ 

 (تاالتز



 

داشته مؼافيت تحصيلي ي حذاقل پىح ماٌ فشصت بشاي اػضام - 2

 (مسشي خذمت بٍ خض متاَل بًدن ي ايالد مًسد قبًل ومي باشذ)وذاشته مسش خذمت بٍ َش وًع آن- 3

 (مالك محل تًلذ قيذ شذٌ دس شىاسىامٍ ي دي مقطغ تحصيلي متقاضي مي باشذ)بًمي- 4

سابقٍ خذمت يظيفٍ قبلي دس َيچ يل اص اسگاوُاي وظامي وذاشتٍ باشذ - 5

دسصًستينٍ يني اص اػضاي دسخٍ يل خاوًادٌ قبال اص امشيٍ استاوذاسي ي ياحذَاي تابؼٍ استفادٌ مشدٌ باشىذ ومي تًاوىذ امشيٍ اخز ومايىذ - 6

وذاشته غيبت - 7

افشاد متقاضي خذمت دس مشمض استان مي بايست ششايط ريل سا داسا باشىذ - 8

 (اسائٍ مپي سىذ اصدياج الضاميست)متاَل -   الف

 (اسائٍ گًاَي اص مشاخغ ريصالح)خاوًادٌ ايثاسگشان-   ب

 (اسائٍ گًاَي)ي بُضيستي  (سٌ)تحت پًشش بًدن مميتٍ امذاد امام خميىي -   ج

 (مستىذات الصم)وخبگان -   د

 



 

: نحوه ثبت نام - ب

اى اهزيِ تا تَجِ تِ دارا تَدى شزايط اعالم شدُ هي تايست تِ يكي اس فزهاًداريْا يا دفاتز ستادي استاًداري كِ داراي هتقاضي

جْت تكويل ثثت ًام اٍليِ تِ  ادارُ كل اهَر اداري ٍهالي استاًداري سْويِ هيثاشٌد هزاجعِ ٍ ضوي دريافت هعزفي ًاهِ تا عٌَاى

 هزاجعِ ٍ ًسثت تِ تكويل فزم ثثت ًام هزتَطِ اقدام ٍ كدرّگيزي ٍ هعزفي ًاهِ را تِ form.sbportal.irآدرس ايٌتزًتي 

 .ٍاحد اخذ اهزيِ هستقز در ادارُ كل اهَر اداري ٍ هالي استاًداري تحَيل ًواييد


