کلیه داوطلبان می تواننذ آخرین اخبار آزمون استخذامی را از طریق تلگرام زیر دریافت کننذ :
Telegram.me/instroct
برای رفع نواقص و کسب اطالعات می توانید با شماره تلفن 15525122تماس حال فرمائید.
اعالػیِ شواضُ 1

هٌظَض اظ ّتل ّای تاتؼِ تْطاى ؛ ّتل پاضسیاى آظازی –ّتل پاضسیاى اٍیي – ّتل
پاضسیاى استقالل – ّتل پاضسیاى اًقالب ٍ ّتل پاضسیاى کَثط هی تاشس.

اعالػیِ شواضُ 2

آى زستِ اظ هتقاضیاى هقغغ کاضزاًی ٍ کاضشٌاسی کِ زض حال گصضاًسى تطم پایاًی
ذَز ّستٌس هی تَاًٌس هشطٍط تِ اضائِ گَاّی فطاغت اظ تحصیل تا پایاى شْطیَض هاُ
 95زض آظهَى ثثت ًام کٌٌس.زض صَضت ػسم اضائِ گَاّی فطاغت اظ تحصیل تا تاضید
هعتَض قثَلی هتقاضی کاى لن یکي تلقی هی گطزز.

اعالػیِ شواضُ 3

تِ هٌظَض تطًاهِ ضیعی جْت تطگعاضی هٌاسة آظهَى استرساهی ظهاى اتوام ثثت ًام
زاٍعلثاى آظهَى اظ زّن تیط هاُ  95تِ سی ام ذطزاز  95تغییط یافت

اعالػیِ شواضُ 4

آى زستِ اظ زاٍعلثاى تا هسضک تحصیلی زیپلن هی تَاًٌس زض ػٌَاى شغلی ّای آشپع ،
قٌاز ٍ کوک قٌازی (ضزیف  11 ٍ 8اظ جسٍل لیست هشاغل ٍ شطایظ احطاظ ) شطکت
ًوایٌس.

اعالػیِ شواضُ 5

آى زستِ اظ زاٍعلثاًی کِ زاضای هحسٍزیت سٌی ّستٌس تا شطایظ افعایش سٌی 11
هاِّ تِ شطح شیل هی تَاًٌس زض آظهَى استرساهی ثثت ًام ًوایٌس.
زیپلن ٍ کاضزاًی  26سال  11هاُ
کاضشٌاسی  28سال  11هاُ
کاضشٌاسی اضشس 31سال  11هاُ

اعالػیِ شواضُ 6

اعالػیِ شواضُ 7

اعالػیِ شواضُ 8

ّواًغَض کِ زض جسٍل ظهاًثٌسی آگْی زػَت تِ ّوکاضی زض ّتل ّای پاضسیاى زضج
گطزیسُ  ،مهلت ثبت وام متقاضیان کما فی سابق  01تیر ماه  59می باشد .بدیه
وسیله اطالعیه شماره ( )3اصالح و تاریخ اتمام ثبت وام متقاضیان همان  01تیر
 59اعالم میگردد.
زاٍعلثاى ػعیع آظهَى استرساهی ّتلْای پاضسیاى  ،تسیٌَسیلِ هَاز آظهَى استرساهی
تِ شطح شیل اػالم هی گطزز:
احکام ٍ هؼاضف اسالهی ؛ اعالػات ػوَهی(اعالػات ػوَهی ٍ ازتیات فاضسی)
آشٌایی تا صٌؼت گطزشگطی ٍ ّتلساضی ؛  ICDL؛ ظتاى اًگلیسی
زاٍعلثاى ػعیع آظهَى استرساهی ّتلْای پاضسیاى  ،تسیٌَسیلِ ظهاى تطگعاضی آظهَى تا
یک ضٍظ ظٍزتط اظ تاضید  25تیط هاُ تِ ضٍظ پٌح شٌثِ هَضخ  24تیط هاُ تغییط یافت.
ظهاى آظهَى:
شطٍع آظهَى ضاس ساػت  8صثح هی تاشس ٍ حضَض کلیِ زاٍعلثاى  31زقیقِ قثل اظ
شطٍع آظهَى زض هحل حَظُ اهتحاًی ضطٍضی است .زض اضتثاط تا ًحَُ صسٍض  ،اذص
کاضت ٍضٍز تِ جلسِ ٍ ضفغ ًَاقص ٍ اشکاالت احتوالی تِ اعالػیِ ّای تؼسی زضج
شسُ زض ّویي کاًال ٍ سایت شطکت هطاجؼِ فطهاییس.
هحل آظهَى :
تقاعغ تعضگطاُ شْیس چوطاى ٍ ٍلی ػصط  ،سالي زضیای ًَض ّتل پاضسیاى استقالل
تْطاى

