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 فراخًان َمکاری جُت اوتخاب آزمًوگر

 لاًَى هذیشیت خذهات وشَسی دس ًظش داسد ، پس اص 24اداسُ ول آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای استاى سوٌاى تِ استٌاد  آئیي ًاهِ اجشائی هادُ 

تا )اًجام آصهَى ّای تعییي صالحیت ، ًسثت تِ اًتخاب آصهًَگش جْت حشفِ ّای تعویش واس اتَهثیل ّای سَاسی ٍ تٌضیٌی 

اص تیي  (7231200190001:تا وذ)ٍ تشق خَدسٍ  (723120010070001:تا وذ( )تٌظین واس هَتَس)، تَى آج  (72312001002000:وذ

هذسساى ، هشتیاى ، تاصًشستگاى ساصهاى ٍ سایش ًْاد ّای آهَصشی ، شاغلیي دس صٌایع ، صٌَف تَلیذی ٍ خذهاتی ٍ واسخاًجات ٍ سایش 

 .افشاد ٍاجذ ششایط دس ّش یه اص استاًذاسد ّای هْاست ساصهاى الذام ًوایذ

 .لزا اص ولیِ هتماضیاى وِ داسای ششایط عوَهی ٍاختصاصی صیش هی تاشٌذ دعَت تِ ّوىاسی هی ًوایذ

 :شرایط عمًمی
 تاتعیت جوَْسی اسالهی ایشاى-1

 اعتماد تِ اسالم ٍیا یىی اص ادیاى سسوی وشَس-2

 عذم اعتیاد تِ هَاد هخذس-3

 (آلایاى)داسا تَدى تشي پایاى خذهت یا هعافیت دائن-4

 عذم سَء پیشیٌِ-10

 

 :شرایط اختصاصی

 :داسا تَدى یىی اص هذاسن تحصیلی تِ ششح ریل

 (هستٌذ تِ سَاتك تیوِ)فَق لیساًس یا تاالتش تا حذ الل دٍسال ساتمِ واس عولی دس صهیٌِ شغل هَسد آصهَى -الف

 (هستٌذ تِ سَاتك تیوِ)لیساًس تا حذالل سِ سال ساتمِ واس عولی دس صهیٌِ شغل هَسد آصهَى -ب

 (هستٌذ تِ سَاتك تیوِ)فَق دیپلن تا حذالل پٌج سال ساتمِ واس عولی دس صهیٌِ شغل هَسد آصهَى - ج

چٌاًچِ آصهًَگش اص )داسا تَدى جَاص وسة هجوع اهَس صٌفی تا اتحادیِ اصٌاف دس شغل هَسد ًظش هثٌی تش حذالل سِ سال ساتمِ واس -د

 (اصٌاف اًتخاب شَد

 .داشتي حذالل هذسن تحصیلی هطاتك تا استاًذاسد ّای آهَصشی حشفِ هَسد ًظش الضاهی هی تاشذ:1تثصشُ 

 هاِّ ٍدسجِ یه لیساًس تا حذ الل سِ سال ساتمِ واس عولی دس صهیٌِ هْاست 18حذالل هذسن تحصیلی آصهًَگش تشای اخز آصهَى ّای -

 .هَسد آصهَى است

چٌاًچِ آصهًَگش اص تاصاس وسة ٍواس ٍاشتغال اًتخاب شَد ّش سِ سال ساتمِ هشتثط دس حشفِ هشتَطِ هعادل یه دٍسُ تحصیلی هحسَب -

 .هی گشدد

 

تذیْی است جْت تاییذ صالحیت افشاد ٍاجذ ششایط اسائِ هذاسن هعتثش علوی ٍسَاتك تجشتی ًاهثشدگاى جْت تشىیل ٍتىویل پشًٍذُ 

 .الضاهی هی تاشذ

 هشاجعِ http://advari.irantvto.ir تِ آدسس الىتشًٍیىی 28/5/96 لغایت 15/5/96عاللِ هٌذاى هی تَاًٌذ جْت ثثت ًام اص تاسیخ 

 .ًوایٌذ

 .عاللِ هٌذاى هی تَاًٌذ دس صَست ًیاص تِ وسة اطالعات تیشتش تِ هشاوض آهَصش فٌی ٍحشفِ ای تشادساى شْشستاى هحل سىًَت خَد هشاجعِ ًوایٌذ

 

 

 

 ريابط عمًمی ادارٌ کل آمًزش فىی ي حرفٍ ای استان سمىان

 www.semnantvto.ir: پایگاٌ ایىتروتی -  167: تلفه گًیا 
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