
 بسمه تعالی

 مزدم یاراطالعیه جذب سزباس 
  جُت اػشام مزدم یارسزتاس  یمحذيدول در وظز دارد وسثت تٍ جذب تؼذاد  ادارٌ ایه وذتٍ اطالع می رسا        

بزخوار ، دهاقان ، فزیدن ، فالورجان ، کاشان ، گلپایگان ،  اصفهان،ضُزستاوُای  تزای01/09/4011

حذاوثز تا تاریخ  ي ثثت وام جُت وسة اطالػات تیطتز ومایذ، ممتضی است متماضیانالذام  مبارکه و نجف آباد 

  مزاجؼٍ ومایىذ. Taavonyar.mcls.gov.irتٍ ساماوٍ  05/07/1401

دس سامانه مزکوس به منضله پزیشش نهایی نبوده و منوط به بشسسی دس طی الصم به رکش است ثبت نام 

 خواهذ بود.و انتخاب اص بین متقاضیان مشاحل بعذی 

ضزح سیز میثاضذ ي امىان جذب  َای تحصیلی مزتثط تا يسارت تؼاين، وار ي رفاٌ اجتماػی تٍ :ولیٍ رضتٍ 1وىتٍ 

 :ُای وامزتثط در َیچ اػشامی يجًد وذاردرضت

تؼاين, تًسؼٍ ريستایی, تًسؼٍ آمار, التصاد ي مذیزیت, تاسرگاوی، امًر مالی ي مالیاتی, تزوامٍ ریشی اجتماػی ي 

ريستایی گزایص مذیزیت تًسؼٍ, جامؼٍ ضىاسی گزایص تؼاين, جامؼٍ ضىاسی گزایص جامؼٍ ضىاسی التصادی ي تًسؼٍ, 

مذیزیت, مطالؼات  ,حساتذاری, حمًق, ضیمی, صىایغ, ػلًم اجتماػی, ػلًم التصادی, ػمزان, فىايری اطالؼات

 ؼتی, مىاویه، الىتزيویه, وارآفزیىی, وامپیًتزاجتماػی, مؼماری, مُىذسی طزاحی صى

تاضذ ي تىُا در  میTaavonyar.mcls.gov.ir تٍ وطاوی (تؼايویارساتك )اس طزیك ساماوٍ مزدم یار صزفاً  :ثثت وام 2وىتٍ

را تاییذ وزدٌ تاضیذ مذارن مًرد تزرسی لزار  "اطالػاتتاییذ "ي  "تاییذ ارسال مذارن"َای  صًرتی وٍ گشیىٍ

 .زدي پس اس تزرسی مذارن ي ضزایط ولیٍ متماضیان در استان ي يسارتخاوٍ، جذب ي پذیزش صًرت می گیزدمیگی

ثثت ضذٌ در ساماوٍ ایه دي گشیىٍ غیزفؼال میگزدد ي تایذ مجذدا آوُا را تاییذ  اطالػاتتًجٍ فزماییذ تا َز تغییزی در 

                                                   .وىیذ

 لیست شهزستانها جهت جذب سزباس امزیه

 مقطع تحصیلی تاریخ اعشام تعداد  شهزستان ردیف

 / وارضىاسی ارضذدوتزی 01/09/1401 2 اصفُان 1

 وارضىاسی ارضذ 01/09/1401 1 تزخًار 2

 وارضىاسی ارضذ 01/09/1401 1 دَالان 3

 وارضىاسی 01/09/1401 1 فزیذن 4

 دوتزی 01/09/1401 1 فاليرجان 5

 دوتزی 01/09/1401 1 واضان 6

 فًق لیساوس 01/09/1401 1 گلپایگان 7

 فًق لیساوس 01/09/1401 1 مثاروٍ 8

 دوتزی 01/09/1401 1 وجف آتاد 9

 


