
 تاريخ ، زمان ، مکان و نحوه مراجعه پذيرفته شدگان
 سازمان ثبت احوال کشور 1/3/94مرحله اول آزمون استخدامي مورخ 

 
قابل توجه پذيرفته شدگان مرحله اول آزمون استخدامي سازمان ثبت احوال ، آن دسته از داوطلباني که در آزمون استخدامي 

شرکت کرده و نام آن ها به عنوان پذيرفته شده توسط سازمان سنجش  1/3/94متمرکز دستگاه هاي اجرايي در تاريخ 
 آموزش کشور اعالم گرديده مي توانند جهت ارائه مدارک مطابق جدول ذيل مراجعه نمايند.

 

 زمان و مکان داوطلبان تاريخ

 روزهاي

 26/5/94دوشنبه

 27/5/94سه شنبه

کليه 

 داوطلبان

 15صبح الي  9از ساعت 

 خيابان وليعصر ، باالتر از چهارراه پارک وي ،تهران : 

تقاطع پسيان ، مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت 

 احوال کشور

شماره تماس در صورت وجود هر گونه سوال 
60902327 

 
 :مدارک مورد نياز

 اصل و تصوير

 شناسنامه -1

 کارت ملي -2

 مدرک تحصيلي و يا مدرک فراغت از تحصيل )کليه مقاطع دانشگاهي( -3

 کارت پايان خدمت و يا معافيت دائم )براي آقايان( -4

 مدارک دال بر بومي بودن که شامل يکي از موارد ذيل باشد: -5

شهرستان يا استان محل تولد داوطلب يا همسر وي با شهرستان يا استان محل مورد تقاضا براي استخدام  -الف
 .يکي باشد

يا نيروهاي مسلح )اعم از شاغل و يا بازنشسته( که همسر و فرزندان کارمندان رسمي و پيماني دولت و  -ب
شهرستان يا استان محل خدمت فعلي يا بازنشستگي آنان با شهرستان يا استان محل مورد تقاضا براي استخدام 

 .آنان يکي باشد

 ت( سال از سنوات تحصيلي )ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان و يا دانشگاه( را به صور۴داوطلب حداقل چهار ) -ج

 .متوالي يا متناوب در شهرستان و يا استان محل مورد تقاضا براي استخدام طي کرده باشد

( سال سابقه پرداخت حق بيمه در شهرستان و يا استان ۴داوطلب يا پدر، مادر و يا همسر وي، حداقل چهار ) -د
ز موارد ه صرفاً توسط يکي اشدمحل مورد تقاضا براي استخدام را داشته باشند )پرداخت حق بيمه به مدت تعيين

 (مذکور قابل احتساب است

 .دباشنام ميمبناي استان و شهرستان براي تعيين بومي بودن، تقسيمات کشوري در زمان ثبت -تبصره

 مدارک دال بر اشتغال به صورت قراردادي -6

http://mahallaty.ir/
http://mahallaty.ir/


 ماره شناسه تصوير اولين قرارداد داراي ش-الف

 تصوير آخرين قرارداد داراي شماره شناسه -ب

خالصه سابقه پرداخت حق بيمه ) قابل دريافت از سايت سازمان تامين اجتماعي به نشاني  -ج

http://savabegh.tamin.ir ) 

 مدارک ايثارگري )در صورت انتخاب گزينه ايثارگري در زمان ثبت نام( -7

 نتخاب گزينه معلوليت در زمان ثبت نام(مدارک دال بر معلوليت )در صورت ا -8

 کارنامه قبولي در آزمون -9

  3×4قطعه عکس  6  -10

 


