
 «به نام خدا»

 فراخوان بکارگیری نیروی قراردادی در اداره کل دامپزشکی استان گلستان

( قانون مدیریت خدمات 44، به استناد ماده )خودمین نیروی انسانی مورد نیاز أت به منظوردارد اداره کل دامپزشکی استان گلستان در نظر 

د شرایط نفر از افراد واج (08)، تعداد اداری و استخدامی کشور امور سازمان 82/40/0482مورخ  44744 از محل مجوز شمارهو کشوری 

مشخص( به شرح جدول معین)انجام کار طی مراحل گزینش، بصورت قرارداد  وتخصصی ، مصاحبه عمومی آزمون برگزاری را از طریق

 .ذیل به کارگیری نماید

 مورد نیاز هایمحل شغلشرایط احراز ل جدو

 عنوان شغل ردیف
تعداد مورد 

 )نفر( نیاز
 شرایط احراز سهمیه جنسیت محل خدمت شهرستان

1 
کارشناس فناوری 

 اطالعات
 آزاد مرد/ زن گرگان 1

دارا بودن مدرک تحصیلی 

 کارشناسی کامپیوتر

 5 کاردان دامپزشکی 2

بندرگز، مراوه تپه، گرگان، 

رامیان و آق قال  )هر شهر 

 نفر( 1

 

 آزاد مرد/ زن
مدرک تحصیلی دارا بودن 

 کاردان دامپزشکی

 3 دامپزشک 3
گرگان، گنبد و مینودشت 

 نفر( 1)هر شهر 
 آزاد مرد/ زن

دارا بودن مدرک تحصیلی 

 دکتری دامپزشکی

 مرد/ زن گرگان 1 دامپزشک 4

25 

درصد 

 ایثارگران

دارا بودن مدرک تحصیلی 

 دکتری دامپزشکی

 مرد/ زن گرگان 2 کاردان دامپزشکی 5

25 

درصد 

 ایثارگران

دارا بودن مدرک تحصیلی 

 کاردان دامپزشکی

 

 

 

 



 

 :جذب نیروشرایط عمومی 

 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایرانتدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در  .1

 تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران .2

 انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای آقایان .3

 اعتیاد به دخانیات و مواد مخدرعدم  .4

 ثرؤنداشتن سابقه محکومیت جزایی م .5

 شوند.ی برای انجام کاری که استخدام میداشتن سالمت جسمانی و روانی و توانای .6

، دارندگان مدارک تحصیلی فوق دیپلمبرای  سال (32( سال تمام  و حداکثر سی )22داشتن حداقل بیست ) .7

( سال برای دارندگان مدرک 42گان مدرک تحصیلی لیسانس، حداکثر چهل )حداکثر سی و پنج سال برای دارند

 مدرک تحصیلی دکترا دارندگان ( سال برای45تحصیلی فوق لیسانس و حداکثر چهل و پنج )

 الس یک آزادگان فرزندان و باالتر و درصد پنج و بیست جانبازان فرزندان شهدا، فرزندان آزادگان، جانبازان،: 1 تبصره

 .باشند می معاف سن حداکثر شرط از باالتر، و اسارت

 :شد خواهد اضافه مقرر سن حداکثر به ذیربط، مراجع از الزم مستندات و مدارک ارائه شرط به ذیل موارد :2 تبصره

 سال؛ پنج میزان به شهید خواهر و برادر و همسر و مادر و پدر -

 بستری زمان مدت همچنین و جبهه در حضور میزان به اند،نموده خدمت داوطلبانه طور به ها جبهه در که داوطلبانی -

 جبهه ها؛ در مجروحیت اثر در داوطلب رزمندگان پزشکی استراحت یا و شدن

 ضرورت؛ خدمت مدت میزان -

 شرکتهای و بانکها دولتی، شرکتهای و موسسات و وزارتخانه ها در تمام وقت و غیررسمی صورت به که داوطلبانی -

 آنها بر قانون شمول که دولتی شرکتهای و موسسات و شهرداریها دولتی، بیمه های شرکتهای آنها، پوشش تحت

می  استفاده دولت کمک و بودجه از نحوی به که شده مصادره و ملی شرکتهای و است، موسسات نام ذکر مستلزم

 به داشته اند اشتغال خدمت به 22/11/1357تاریخ  آنها از پوشش تحت و شرکتهای اسالمی انقالب نهادهای کنند،

 .آنها غیررسمی خدمت مدت میزان

 

 

 



 : تذکر

 در و دانشنامه یا موقت گواهینامه متن در مندرج التحصیلی فارغ تاریخ تحصیل، از فراغت تاریخ خصوص در عمل مالک

 خصوص در همچنین و( خدمت پایان کارت خدمت، خاتمه قسمت در مندرج تاریخ) ضرورت دوره خدمت با اتمام ارتباط

ن همچنی. می باشد آزموناین  در نام ثبت روز آخرین دائم(، معافیت کارت صدور قسمت مندرج در تاریخ) دائم معافیت

 می باشد. زموناین آدر  نام ثبت روز اولین افراد، سن محاسبه برای عمل مالک

 وابط و تذکرات:ض

 :شامل درصد(  25)  پنج و بیست سهمیه ایثارگران -1

 جانبازان 

 آزادگان 

 شهدا فرزندان و همسر 

 باالتر و درصد پنج و بیست جانبازان فرزندان و همسر 

 اسارت سال یک باالی و سال یک دارای آزادگان فرزندان و همسر 

 ،شهید برادر و خواهر مادر، پدر 

 

 :شامل ایثارگرانسایر  -2

 ها جبهه در داوطلبانه حضور ماه شش حداقل سابقه با رزمندگان 

 ها جبهه در داوطلبانه حضور ماه شش حداقل سابقه با رزمندگان فرزندان و همسر 

 درصد پنج و بیست زیر جانبازان فرزندان 

 اسارت سال یک از کمتر آزادگان فرزندان 

 : از عبارتند جبهه ها در داوطلبانه حضور مدت تأیید مراجع: تذکر

 خود؛ متبوع رزمندگان مورد در مسلح نیروهای های رده از یک هر انسانی نیروی معاونت 

 هاینیرو و بسیجیان مورد در اسالمی انقالب پاسداران سپاه مستضعفان بسیج سازمان انسانی نیروی معاونت 

 شغل؛ فاقد افراد و آزاد صنوف و مشاغل صاحبان و دولت از مستخدمین اعم مردمی

 جهادگران مورد در کشاورزی جهاد وزارت انسانی منابع و توسعه معاونت. 

 

باید شغل محل مشخص درصد ایثارگران جهت استفاده از سهمیه اختصاصی خود صرفاً  25مشمولین سهمیه  -3

 شده برای آنان را انتخاب نمایند.

 داوطلبان نباید از جمله افرادی باشند که به موجب آراء مراجع قضایی و ذیصالح از خدمت منع شده باشند. -4

 و« های مورد نیازشرایط احراز شغل محل»جدول تر از مقاطع تحصیلی اعالم شده در رک تحصیلی پایین امد به -5

 همچنین مدارک معادل ترتیب اثر داده نخواهد شد.



 .اجرایی و همچنین بازنشسته باشند هایخرید خدمت دستگاهبازداوطلبان نباید جزء نیروهای  -6

گاه به تایید دانش در اسرع وقت احبه بایستیغ التحصیالن در صورت پذیرفته شدن در مصمدارک تحصیلی فار -7

 ذیربط برسد.

 طع،مق) مدرک بایستمی آزمون در شرکت برای شده، اعالم تحصیلی مقاطع از باالتر تحصیلی مدارک دارای افراد -8

 شدگان پذیرفته با انعقاد قرارداد است بدیهی. باشند داشته را دفترچه این در شده ذکر( گرایش تحصیلی و رشته

 .می باشد نام ثبت دفترچه در تحصیلی مندرج مقاطع اساس بر

ثبت نام و صدور کارت شرکت در آزمون بر اساس خوداظهاری فرد در فرم ثبت نام بوده و هیچگونه حقی را برای  -9

 نفرات برتر برای انجام مصاحبه داوطلبان بعد از تعیین و اعالم مدارک اینکه به توجه باکند. داوطلبان ایجاد نمی

 در فرم تقاضانامه داوطلب اظهاری خود اطالعات همچنین و داوطلبان مدارک که صورتی در لذا شد، خواهد ررسیب

 ادامه از داوطلب و کرد نخواهد ایجاد حقی داوطلب برای باشد، آگهی این در مندرج شرایط با مغایر نامی، ثبت

 نخواهد داشت. اعتراضی را هیچگونه حق و شده حذف جذب فرآیند

بط و شرایط اعالم شده در مفاد آگهی و یا ارائه مدارک به صورت ناقص واولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضمسئ -12

 جذب، حله از این فرآیندرخواهد بود و چنانچه در هرمدر زمان بررسی مدارک، مصاحبه و گزینش برعهده داوطلب 

ام انج ده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی باشد، ازواقع دا اطالعات خالف ،یا به عمد و ه اشتباهمحرز شود داوطلب ب

 شود.بالاثر میمزبور لغو و  قرارداد، وم گردیده و در صورت عقد قراردادبعدی محر مراحل

زمان و مکان  در استان گلستان برگزار خواهد شد. 1399ماه  بهمن 17آزمون در روز جمعه  :کتبی آزمونبرگزاری زمان 

 اطالع رسانی خواهد شد. گلستان همین سایت و سایت اداره کل دامپزشکی استانآزمون از طریق دقیق 

 آزمون کتبی به شرح ذیل می باشد: مفاد

 معارف اسالمی .1

 زبان و ادبیات فارسی  .2

 ریاضی و آمار مقدماتی .3

 انگلیسی نزبا .4

 علوم اجتماعی و سیاسی .5

 فناوری اطالعات و هوش .6

 و ودهب معاف اسالمی معارف سوالهای به پاسخگویی از ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون در مصرح دینی اقلیتهای: نکته

 .شد خواهد محاسبه آزمون سوالهای سایر شده تراز مجموع اساس بر داوطلبان، این مکتسبه نمره صورت در این

هیچگونه حقی را برای داوطلب ایجاد نمی کند. پذیرفته شدگان نهایی بعد از طی  آزمون صدور کارت و شرکت در: 2تبصره

 خواهند شد. مشخص ،و بکارگیری کلیه مراحل جذب


