
  

  بسمه تعالي
  آگهي استخدام پيماني

مركز آمار ايران براي تأمين نيروي انساني مورد نياز خود طبق مفاد قـانون مـديريت خـدمات كشـوري از محـل مجـوز       
     معاونت توسعه مـديريت و سـرمايه انسـاني ريـيس جمهـور تعـداد       30/9/1390مورخ  24610/9/220استخدامي شماره 

هاي عمومي، تخصصي، مصاحبه تخصصي و گـزينش   را از طريق برگزاري آزمون توانمندي نفر از افراد واجد شرايط 36
  .نمايد بصورت پيماني بشرح ذيل استخدام مي

  

محل   عنوان رشته و طبقه شغلي  رديف
  تعداد  خدمت

  جنسيت
  شرايط احراز

  زن  مرد

 * *  21  تهران  كارشناس آمار موضوعي  1

: ي تحصـيلي  س در رشـته ليسـان  دارا بودن مدرك تحصيلي فوق
، آمار )نفر 9(، اقتصاد )نفر 1(، علوم دامي )نفر 2(شناسي  جمعيت

وري،  و مــديريت صــنعتي، مــديريت سيســتم و بهــره ) نفــر 3(

  )نفر 6(مهندسي صنايع 

 * *  2 تهران  كارشناس حقوق  2
ليسـانس در رشـته تحصـيلي     دارا بودن مدرك تحصـيلي فـوق  

  حقوق عمومي

 * *  1 تهران  ت افزار رايانهكارشناس امور سخ  3
دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس و باالتر در رشـته تحصـيلي   

  )افزار سخت(مهندسي كامپيوتر 

 * *  3 تهران  نويس سيستم برنامه  4
ي تحصيلي  دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس و باالتر در رشته

  )نفر 1(، علوم كامپيوتر )نفر 2(افزار  مهندسي كامپيوتر نرم

 * *  4 تهران  گر سيستم كارشناس تحليل  5

ــي از     ــاالتر در يك ــانس و ب ــيلي ليس ــدرك تحص ــودن م دارا ب

مهنـدس كـامپيوتر   ) نفـر  1(هاي تحصيلي علوم كـامپيوتر   رشته
  )نفر 3) (افزار نرم(

  ليسانس در رشته تحصيلي آمار دارا بودن مدرك تحصيلي فوق * *  4 تهران  آمارشناس  6

 * *  1 تهران  كارشناس شبكه  7
دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس و باالتر در رشـته تحصـيلي   

  افزار مهندسي كامپيوتر سخت

  



  

  :شرايط عمومي استخدام
 تدين به دين مبين اسالم يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسيـ 
 تابعيت نظام جمهوري اسالمي ايرانـ 
 التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايرانـ 
 )ويژه آقايان(داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت ـ 
 .نداشتن اعتياد به دخانيات، مواد مخدر و سابقه محكوميت جزائي مؤثرـ 
 .شوند داشتن سالمت جسماني و رواني و توانائي براي انجام كاري كه استخدام ميـ 
 .به موجب آراء مراجع قانونيهاي دولتي  نداشتن منع استخدام در دستگاهـ 
 .هاي دولتي و يا بازخريد خدمت باشند داوطلبان استخدام نبايد مستخدم رسمي، ثابت و پيماني ساير دستگاهـ 
 

  :شرايط اختصاصي استخدام
 .باشد سال تمام تا آخرين روز مهلت ارسال مدارك مي 40سال و حداكثر سن  20حداقل سن ـ 

 :هاي معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد ارائه تأييديه موارد ذيل به شرط: 1تبصره 
بـه طـور داوطلبانـه خـدمت     ) 29/5/1367لغايـت   31/6/1359از تـاريخ  (باطـل  هاي نبرد حق عليه  داوطلباني كه در جبهه) الف

ان در اثر مجروحيـت  اند، به ميزان مدت حضور در جبهه و همچنين مدت زمان بستري شدن و يا استراحت پزشكي رزمندگ نموده
 .هاي نبرد حق عليه باطل در جبهه

همسر، فرزندان، : باشند شامل ارافتاده كلي كه قادر به كار نميافراد خانواده معظم شهدا، آزادگان، مفقود االثرها، جانبازان از ك) ب
 .سال 5پدر، مادر، خواهر و برادر تا ميزان 

انـد بـه    به خدمت اشـتغال داشـته   22/11/57هاي دولتي از تاريخ  ت در دستگاهداوطلباني كه به صورت غير رسمي و تمام وق) ج
 .ميزان مدت خدمت غير رسمي آنها

درصد و باالتر و فرزندان آزادگاني كه حداقل پنج سال سـابقه اسـارت    50آزادگان، فرزندان شهداء، فرزندان جانبازان : 2تبصره 
  .باشند دارند از شرط حداكثر سن معاف مي

 .باشد مي 14نام در آزمون استخدامي  قل معدل الزم براي ثبتـ حدا
  

  :مدارك مورد نياز
  ).بصورت دقيق و كامالً خوانا(تكميل برگ درخواست شغل ـ 
  .تصوير آخرين مدرك تحصيلي داوطلبـ 
  ).در صورت داشتن توضيحات، تصوير صفحه مذكور نيز ضميمه گردد(تصوير صفحه اول شناسنامه ـ 
  .)ويژه برادران(ت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي و يا معافيت دائم تصوير كارـ 
ايران قابل  اسالمي نه نزد بانك مركزي جمهوريخزا 54/980ريال به حساب جاري  60،000رسيد بانكي مبني بر پرداخت مبلغ ـ 

ايثارگران (اوطلبان استخدام هاي تخصصي و آزمون علمي د پرداخت در كليه شعب بانك ملي ايران بعنوان حق شركت در آزمون
  .)باشند از پرداخت مبلغ مذكور معاف مي پردازند و فرزندان شهدا درصد مبلغ مذكور را مي 50
  .)يك قطعه عكس روي برگ ثبت نام الصاق شود. (جديد، تمام رخ، پشت نويسي شده 3×4دو قطعه عكس ـ 
  .ذيربط مدارك دال بر ايثارگري، معلولين عادي حسب مورد از مراجعـ 
  



  

  :نحوه ارسال مدارك و مهلت ثبت نام
با پسـت سفارشـي    28/12/1390، مدارك الزم را به ترتيب ياد شده در پاكت قرار داده و حداكثر تا تاريخ متقاضيان واجد شرايط

بـه   .سـال نماينـد  خيابان فاطمي ـ خيابان رهي معيري ـ مركزآمارايران ـ اداره كل توسعه منابع انساني و پشـتيباني ار    : به نشاني
مدارك ناقص و يا مداركي كه پس از مهلت ثبت نام به پست تحويل و يا از هر طريـق ديگـري ارسـال شـود ترتيـب اثـر داده       

  ).باشد شود و مالك تاريخ ارسال مدارك رسيد پستي مي مدارك ارسالي و وجوه پرداختي به هيچ وجه مسترد نمي. (نخواهد شد
  

  زمان و محل توزيع كارت و نحوه اعالم نتيجه
در محـل   پـانزدهم تـا بيسـتم ارديبهشـت مـاه     هـاي عمـومي و تخصصـي در روزهـاي      كارت ورود به جلسه آزمـون توانمنـدي  

رسـاني   ي اطـالع  اي كـه يـك هفتـه قبـل از آن در سـامانه      برحسب رشته شغلي مورد تقاضا و به شرح اطالعيـه  مركزآمارايران
زمان و محـل برگـزاري آزمـون در هنگـام     . گردد توزيع خواهد شد منتشر مي ir.org.amar.wwwان به آدرس مركزآماراير

  .توزيع كارت به آگاهي داوطلبان خواهد رسيد
  

  :مواد آزمون عبارتند از
       دماتي ـرياضـي و آمـار مقـ   ــ  3ي ـزبان انگليسي عمومـ  ـ2زبان و ادبيات فارسي  ـ1هاي عمومي شامل   آزمون توانمندي) الف

اي  گزينه سوال چهار) 120(كه به تعداد  اطالعات سياسي اجتماعي و مباني قانوني ـ 6معارف اسالمي  ـ 5آوري اطالعات  فنـ 4
  .طراحي خواهد شد) بدون اعمال نمره منفي(

ر مـواد آزمـون توزيـع    باشـند و امتيـاز آن در سـاي    هاي ديني از پاسخگوئي به سؤاالت معارف اسالمي معاف مـي  اقليت :تبصره
  .شود مي
  .باشد آزمون تخصصي شامل سؤاالت مرتبط با رشته شغلي مورد درخواست داوطلب مي )ب
  

  :تذكرات
هـاي    ماه متناوب سـابقه حضـور داوطلبانـه در جبهـه     12ماه متوالي يا  9ايثارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگاني كه  ـ1

، با رعايت قوانين و مقررات مربوط ت دارا بودن شرايط مندرج در آگهيو همسر آنان در صور جنگ تحميلي دارند و نيز فرزندان
  .از اولويت قانوني به شرح ذيل برخوردار خواهند بود

درصد آن به فرزندان شاهد، فرزندان  25درصد آن براي استخدام ايثارگران اختصاص دارد كه  30از كل مجوز استخدامي ـ 1/1
درصد باقيمانده بـه سـاير جانبـازان،     5صد و باالتر و فرزندان آزادگاني كه حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند و در 50جانبازان 

درصد سهميه ايثارگران مذكور كه از سوي بنيـاد شـهيد معرفـي     25. آزادگان، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص دارد
و فرزندان آزادگاني كـه حـداقل پـنج سـال سـابقه       درصد و باالتر 50نبازان فرزندان معظم شاهد و جا. شده و جذب خواهند شد

توانند در اين آزمون ثبت نام نموده در صورت عـدم تكميـل سـهميه از     اند مي معرفي نشدهكه از سوي بنياد مذكور  اسارت دارند
از باقيمانده سهميه اختصاصي به ترتيـب   انتخاب ايثارگران در حد سهميه تعيين شده. مند شوند هباقيمانده سهميه اختصاصي بهر

  .اند انجام خواهد شد ط كه در زمان مقرر ثبت نام نمودهنمره كسب شده از بين ايثارگران واجد شراي
  .درصد سهميه ايثارگران از طريق رقابت با ساير داوطلبان واجد شرايط صورت خواهد گرفت 30استخدام مازاد بر  ـ2/1
وابسته به آنان كه از بنياد شهيد و امور ايثارگران كارت شناسايي دارند در صورت ارائه تصـوير آن نيـازي   ايثارگران و افراد  ـ3/1

  .به اخذ و ارائه گواهي از بنياد مذكور ندارند



  

درصـد   3معلولين عادي بشرط كسب حد نصاب نمره الزم و دارا بودن شرايط مندرج در آگهي به ترتيـب نمـره مكتسـبه از     ـ2
  .وني مربوطه برخوردار خواهند بودسهميه قان
برابر ظرفيت مورد نياز از ميان افرادي كـه   3انتخاب داوطلبان استخدام براي انجام مصاحبه تخصصي حداكثر به ميزان  :تبصره

  .انجام خواهد شد از باالترين نمره آزمون تخصصي اند را كسب نمودهكتبي حد نصاب نمره آزمون عمومي 
بـوده و هيچگونـه حـق    هاي عمومي صرفاً به منزله تاييد صالحيت عمـومي   الزم در آزمون توانمندي كسب حد نصاب نمره ـ3

  .كند استخدامي ايجاد نمي
 درصـد و  2مشابه از  سال سابقه خدمت مربوط و همچنين نيروهاي شركتي مركزآمارايران به ازاي هر رسمي و كاركنان غير ـ4

  .مراحل آزمون استخدامي به صورت جداگانه برخوردار خواهند شددرصد كل امتياز در هر يك از  20حداكثر 
دارندگان مدارك تحصيلي باالتر از مقـاطع تحصـيلي اعـالم شـده در صـورت احـراز        به مدارك ارسالي توسط دانشجويان و ـ 5

مؤسسـات   هـا و  به استثناي دارندگان مدارك تحصيلي معـادل صـادر از دانشـگاه   (مشاغل مورد اشاره و همچنين مدارك معادل 
اند و گواهي مبنـي بـر امكـان ادامـه      قبول شده آزمون جامع سازمان سنجش آموزش كشور شركت نموده و آموزش عالي كه در

  .ترتيب اثر داده نخواهد شد) تحصيل در مقطع باالتر با ارزش علمي دارند
عهـده   و يا ارسال مدارك بصورت ناقص بـر مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعالم شده در متن آگهي  ـ 6

يـا فاقـد    داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از آزمون، محرز شود كه داوطلب به اشتباه يا به عمد اطالعات خـالف واقـع داده و  
ثر در صورت صدور حكم استخدامي، حكم مزبور لغو و بالا آگهي است، از انجام مراحل بعدي محروم گرديده و شرايط مندرج در

  .گردد مي
مـاه پـس از اعـالم     2حـداكثر  (مدارك تحصيلي فارغ التحصيالن دانشگاه آزاد اسالمي در صورت پذيرفته شدن در آزمـون   ـ7

  .بايستي به تاييد سازمان مركزي دانشگاه مذكور برسد) نتيجه
  .شدگان آزمون پس از طي مصاحبه تخصصي و گزينش صورت خواهد گرفت انتخاب نهائي پذيرفته ـ 8

 


