
 ) وًبت ديم( اعالعیٍ

 ؛تا سالم ياحترام

تروامٍ زمان يسیلٍ  ، تذیه «تضغل مامًر اجرایی محیط زیس» تا عىایت تٍ اعالم وتایج َطتمیه آزمًن استخذامی 

تٍ ضرح ریل اعالم می  ،متقاضیان مبتال بٍ بیماسی کشيوا دس صمان فشاخًان وًبت ايل يیژٌمرحلٍ(  3)تعذی استخذام  مراحلتىذی 

 :گردد

 سىجش سالمت جسمی ي سياویمعایىٍ ي مشحلٍ ايل : 

) متقاضیان در َر دي ريز صثح 7:30س ساعت أر1/4/1400ي سٍ ضىثٍ  31/3/1400مًرخ  ديضىثٍ:  زمان

 تاضىذ(« واضتا» تٍ علت اوجام معایىات پسضکی می تایست تذين صرف صثحاوٍ 

 درماوگاٌ صاحة السمان 1پل ًَایی حسیه آتاد کًچٍ سجادیٍ  –: اصفُان خیاتان ارتص  مکان

 :  مذارک مًرد ویاز

  19تائیذیٍ سالمت عذم اتتالی تٍ تیماری کًيیذ  

محل سکًوت خًد اوجام ي مراکس درماوی را در  PCRتست  جعٍ امتقاضیان چىذ ريز قثل از مر الزم است )

 تٍ َمراٌ خًد داضتٍ تاضىذ(  ديضىثٍوتیجٍ آزمایص را در ريز 

  قطعٍ عکس ترای فرم َای معایىات پسضکی 2َمراٌ داضته 

 اصل کارت ملی 

  09133832195تا ضمارٌ تماس آقای علی اکثر وًريزی ویاکل  کارضىاس راتط ادارٌ

 اسصیابی تخصصی  شغلیمصاحبٍ ي مشحلٍ ديم : 

  13راس ساعت  1/4/1400ضىثٍ مًرخ سٍ  زمان :

اصفُان،میذان اللٍ، اتتذای خیاتان پريیه، جىة ایستگاٌ آتص وطاوی، ادارٌ کل حفاظت :  مکان

 محیط زیست استان اصفُان

 : مذارک مًرد ویاز



کىًن مذارک ي مستىذات خًد را تٍ ادارٌ امًر اداری ادارٌ کل حفاظت محیط تامتقاضیاوی کٍ  صشفا

ي ارزیاتی تخصصی ضغلی مًارد دٌ گاوٍ مىذرج  زیست استان تحًیل وذادٌ اوذ الزم است در ريز مصاحثٍ

آمادٌ ي تحًیل ومایىذ. ضمىا ایه متقاضیان اگر در آزمًن ، گسیىٍ تًمی تًدن را  را «1پیًست ضمارٌ »در 

فرم   2پیًست ضمارٌ » اوتخاب ومًدٌ اوذ می تایست مذارک مرتثط تا آن را  َمراٌ داضتٍ تاضىذ 

 « استطُاد محل سکًوت

 تًمی تاضذ، ضُرستان َمان در سکًوت سال دٌ ساتقٍ تا یا ساکه متًلذ تایذ : دايطلةبًدنششایظ بًمی 

 میگردد: احراز ریل طریق از افراد تًدن

 تاضذ یکی تقاضا مًرد ضُرستان تا دايطلة ضىاسىامٍ در مىذرج تًلذ محل ضُرستان -

 تا سکًوت سال دٌ حذاقل ي تًدن ساکه تاییذ تمًجة سکًوت طریق از تًمی ايلًیت از استفادٌ  -

 یا پاسگاٌ( اوتظامی ویريی مُر تٍ ( ممًُر 2پیًست ضمارٌ  فرم تراساس( محلی استطُاد ارائٍ

 تًد خًاَذ تقاضا مًرد ضُرستان در )محل کالوتری

 محل ضُرستان در دتیرستان یا راَىمایی اتتذایی، تحصیلی مقاطع در تحصیل گًاَی داضته -

 قسمتی یا تمام عىًان تٍ میتًاوذ مرتًطٍ ضُرستان پريرش ي آمًزش ادارٌ تاییذ تا تقاضا مًرد

 در فرد فعلی تًدن ساکه تاییذ تر محلی مثىی استطُاد ارائٍ ضرط تٍ سکًوت سال دٌ ساتقٍ از

 .گیرد قرار محاسثٍ مالک تقاضا مًرد محل ضُرستان

 

 « بٍ مذت سٍ شباوٍ سيص کًٌ پیمایی ي شب ماوی» اسصیابی آمادگی جسماوی مشحلٍ سًم: 

 : زمان اعسام 

 تعذ از ظُر( 6)  18راس ساعت  1/4/1400مًرخ  سٍ ضىثٍ

 :مکان اعسام تٍ مىطقٍ حفاظت ضذٌ

ادارٌ کل حفاظت محیط  ،آتص وطاوی یستگاٌاجىة  ،اتتذای خیاتان پريیه ،میذان اللٍاصفُان، 

 زیست استان اصفُان

 : يسایل مًرد ویاز

ارزیاتی آمادگی جسماوی، کفص )پًتیه( ي لثاس مىاسة جُت کًٌ پیمایی تٍ مذت سٍ متقاضان ترای 

 ضثاوٍ ريز َمراٌ داضتٍ تاضىذ.

 امًس اداسی حفاظت محیظ صیست استان اصفُان

 



 (1)پیًست شماسٌ 

 مذاسک الصم :

 شىاسىامٍ صل ي کپی تمام صفحاتا (1

 اصل ي کپی کاست ملی  (2

  دس مقغع تحصیلی پزیشفتٍ شذٌ دس آصمًن اصل ي کپی مذسک تحصیلی (3

کٍ معذل دس مذسک تحصیلی رکش وشذٌ باشذ فشد بایذ  وکتٍ: دس صًستی

مقشس تحًیل وسبت بٍ اخز سیض ومشات اص محل تحصیل خًد اقذام ي دس مًعذ 

 ومایذ. )اصًال معذل دس مذاسک تحصیلی مًقت مًجًد است(

 اصل ي کپی کاست پایان خذمت  (4

 کاسوامٍ وتیجٍ آصمًن کٍ اص سایت سىجش پشیىت گشفتٍ شذٌ است (5

 پشت وًیسی شذٌ کٍ دس سال جاسی اخز شذٌ باشذ  3*4قغعٍ عکس  دي (6

ح حذاکثش سه اسایٍ مذاسک ي مستىذات الصم اص مشاجع ری سبظ بشای اصال (7

  مقشس

 مذاسکی دال بش بًمی بًدن اصل  (8

کاست شىاسایی ایثاسگشی یا معشفی وامٍ اص بىیاد شُیذ ي مشاجع ریصالح اصل  (9

سال جاسی اخز شذٌ  دسبٍ وام ساصمان محیظ صیست یا بی وام ي  کٍ بایذ

)دس صًستی کٍ بٍ وام ساصمان یا اداسٌ ای غیش ساصمان محیظ صیست  باشذ.

 باشذ مًسد تائیذ ویست(اخز شذٌ 

)با امضای يصیش فشَىگ ي اسشاد  سایٍ مذسک مشبًط بٍ امتیاص حافظان قشآنا (01

 (س ساصمان تبلیغات اسالمیئیاسالمی ي س



 2ست شماسٌ پیً

 
 

 
 
 

 

 


