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استخدام  رراتقم   ي کشور  قانون 

 آن  ي ن نامه هايو آئ

و تساا ب  ااه مقااررات قااانون  يآگاااه

 يه هاان نامايو آئا  ياستخدام کشور

ن يااظهار نظر نسبت  ه ا ييآن و توانا

 مقررات

ا يا  يدانشنامه کارشناس

  االتر  

سااااج تهر اااه در  15

مورد   يرشته کارشناس

 تقاضا

- - - 
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استخدام قانون   يکشور  مقررات 

 يشارکتها  يو مقررات استخدام

و 13 5/3/52مصااو     يدولتاا

 آن ها  ين نامه هايآئ

 يتس ب  ه مقاررات اساتخدام  يآگاه

و   1ت  ناد  يمندرج در شار  الا  

 يدولتا  يشرکتها  يمقررات استخدام

ن نامااه يو آئاا 1352/ 5/3   مصااو  

 ه اظهار نظر نسبت    يآن و توانائ  يها

 مسائل آنها

ال   رديداشتن  ف يات 

 کي

سااااج تهر اااه در  15

مورد   يرشته کارشناس

 تقاضا

 آزمون  ماه  6 ساعت  20
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استخدام کشوري  قانون  مقررات 

 5/3هاي دولتااي مصااو  شاارکت

و          آئين نامه هااي   1352/

آن و مقررات استخدامي خاا   

موسسات و شرکتها و سازمانهاي 

 دولتي

آگاهي تس ب  ه مقاررات اساتخدامي 

و   2مندرج در شار  الا  يت  ناد  

مقررات استخدامي خاا  ساازمانهاو 

شرکتها و موسسات دولتاي و تواناائي 

 مسائل آنها ه اظهار نظر نسبت 

داشااااتن الاااا  يت 

   2و1رديفهاي 

سااااج تهر اااه در  15

مورد   رشته کارشناسي

 تقاضا

 آزمون  ماه  6 ساعت  20
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ک يه مقررات اساتخدامي  ااک  

در کشور اع  از دولتي و     غير 

دولتي و قراردادهاي اساتخدامي 

 و قرارداد کار خا 

 

آگاهي و تس ب  ه مقررات منادرج در 

و ساير مقررات   3شر  ال  يت  ند  

استخدامي مهري در کشاور و قاانون 

 کار و تامين اجتماعي

داشااااتن الاااا  يت 

 3و  2و1رديفهاي 

سااااج تهر اااه در  15

مورد   رشته کارشناسي

 تقاضا

 آزمون  ماه  6 ساعت  30


