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مھلت ثبت نام  :زمان شروع ثبت نام از روز دوشنه  ٢٩خرداد ماه  ١٣٩٦لغايت روز دوشنبه  ٥تير ماه  ١٣٩٦مي
باشد
زمان برگزاری آزمون  :جمعه  ٣شھريور ماه  ١٣٩٦می باشد
ويرايش اطالعات ثبت نام  :براي ويرايش اطالعات از بخش مربوطه که در منوي سمت راست مي باشد اقدام
نماييد .
توجه ويژه  :در طي مراحل ثبت نام از کليک بر روي دکمه Backمرورگر خود و بازکردن بيش از يک صفحه
مرورگر بر روي کامپيوتر خود جدا خودداري نماييد .
توجه ويژه  :در صورتي که در مراحل ثبت نام در سيستم به مشکلي برخورد کرديد ،تمامي پنجره ھاي مرورگر
را بسته و از ابتدا مراحل ثبت نام را آغاز نماييد .
توجه ويژه  :ثبت نام شما زماني تکميل گرديده که در مراحل ثبت نام از سيستم شماره پرونده  ٧رقمي و کد
پيگيري ثبت نام  ١٥رقمي دريافت نماييد .
توجه ويژه  :جھت طرح سوال مي توانيد با شماره 02636270058و 02636270057تماس گرفته ويا از طريق
سيستم پاسخگويي اقدام نماييد .ساعت پاسخ گويي تلفني از ساعت  ٨:٣٠صبح الي  ١٢:٠٠و بعداز ظھر از ساعت
 ١٤:٠٠الي  ١٥:٠٠بجز ايام تعطيل
توجه ويژه  :داوطلبان بايستی سريال ثبت نام  ١٢رقمی چھارمين آزمون استخدامي متمركز دستگاهھاي اجرايي
كشور سال  ١٣٩٦به مبلغ  ٠٠٠/٣٣٠﷼ معادل سی و سه ھزار تومان را از قسمت خريد کارت تھيه نمايند .

توصيهھاي مھم به داوطلبان گرامي
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1داوطلبان بايد دفترچه راھنماي ثبت نام را بطور كامل مطالعه كرده باشند2داوطلبان بايد حتما شرايط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه راھنمای ثبت نام را داشته باشند .3داوطلبان الزم است در درج كد ملي ،نام خانوادگي و نام ،مشخصات شناسنامهاي ،ارسال عكس و تمامياطالعات الزم ديگر دقت و توجه كافي به عمل آورند ،بديھي است درصورت اعالم و ارسال ھرگونه اطالعات
اشتباه ،با داوطلب به عنوان متخلف برخورد خواھد شد .
4در پايان ثبتنام اينترنتي تأييد صحت اطالعات ارسالي به عھده شخص داوطلب ميباشد ،لذا دقت و توجه كافيدر اين خصوص به عمل آيد .
5براي جلوگيري از مشكالت بعدي حتما ً اطالعات درج شده در تقاضانامه ثبتنامي را به دقت بررسي نمايند .6داوطلبان پس از تكميل تقاضانامه و دريافت كد پيگيري يك نسخه پرينت از تقاضانامه تھيه و پس از مطالعهمندرجات آن ،آنرا نزد خود نگھداري نمايند .
7داوطلبان الزم است اطالعات كارت اعتباري ،شماره پرونده و كد پيگيري خود را تا اعالم نتايج نھايي نزد خودنگھداري نمايند .
8توصيه ميشود داوطلب فرايند ثبتنام را شخصا ً انجام دھد و شماره پرونده و كد پيگيري دريافتي از سايت را،نزد سايرين افشا نكند .

