
 

 
 

 

 ل یتحص رانیآزمون | ا طی+ زمان و شرا 1401استخدام شرکت راه آهن 

شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران با هدف جذب نیروی انسانی متخصص در رشته های مختلف مرتبط، سامانه استخدام 

راه اندازی کرده است. با توجه به تقاضای   wazmoon.com راه آهن را تحت عنوان شرکت نوین سبز پویا به نشانی اینترنتی

و لزوم شرکت در آزمون استخدامی شرکت راه آهن، در این مقاله به صورت    استخدام شرکت راه آهن  باالی موجود برای

مفصل به بررسی چگونگی ثبت نام آزمون استخدامی راه آهن خواهیم پرداخت و تمامی نکات مربوط به این آزمون را شرح  

کار در ردیف های شغلی مورد نیاز می بایست در زمان مشخص شده از سوی این سامانه،  خواهیم داد. افراد متقاضی برای  

با مراجعه به سایت ثبت نام خود را نهایی کرده و برای شرکت در آزمون استخدامی راه آهن اقدام کنند. در این مقاله به تمامی  

 .یم کرد. تا انتهای مقاله همراه ما باشیدجزئیات و شرایط عمومی و اختصاصی مورد نیاز برای ثبت نام اشاره خواه

  

 wazmoon.com معرفی سایت استخدام شرکت راه آهن

ساالنه افراد بسیاری به دلیل تسهیالت و امکانات ارائه شده در شرکت راه آهن، به دنبال راه ها و چگونگی استخدام در این 

ت پویا نوین سبز راه اندازی شده است تا متقاضیان  تحت عنوان شرک wazmoon.com شرکت می گردند. از این رو سامانه

بتوانند در صورت برخورداری از شرایط الزمه، در ردیف های شغلی مورد نیاز در این شرکت شروع به کار کنند. این 

  .سامانه امکان جذب نیروی متخصص عملیاتی را فراهم کرده است

کسب اطالع نمایند. در   1401ی ارائه شده برای استخدام شرکت راه آهن  افراد می توانند با مراجعه به این سامانه از شغل ها

ادامه به بررسی دقیق تر مشاغل خواهیم پرداخت ولی به عنوان نمونه برخی از این ردیف های شغلی عبارتند از: لكوموتیوران، 

ه خط، تكنسین ارتباطات و عالئم راه بر جرثقیل ریلی، متصدی ترافیک، ناظر تخلیه و بارگیری، راه بر ماشین آلت مكانیز

الكتریكی، متصدی امور ساختمان، متصدی امور تاسیسات )برقی(، متصدی امور تاسیسات )مكانیكی(، سوزن بان، حفاظت 

 .ایستگاه، مكانیسین )تعمیرکار واگن( و حفاظت فیزیكی

  :اطالعیه

 .رتبط )طبق دفترچه راهنمای ثبت نام( خواهید بودبرای استخدام در هر یک از این رده های شغلی نیازمند مدرک تحصیلی م

  

 1401زمان ثبت نام آزمون استخدامی راه آهن 

برای ثبت نام در آزمون استخدامی می بایست در زمان اعالم شده به سامانه شرکت پویا نوین سبز مراجعه کرده و نام نویسی  

آزمون حتما از مدارک مورد نیاز برای ثبت نام اطالع حاصل خود را تکمیل نمایید. پیش از اقدام برای نام نویسی در این  

 .نمایید. در ادامه این مقاله لیستی از مدارک مورد نیاز ارائه خواهد شد
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الزم به ذکر است که در حال حاضر زمان و تاریخ دقیقی مبنی بر ثبت نام در آزمون استخدامی ارائه نشده است ولی با توجه 

شته می توان تخمین زد که نیمه دوم دی ماه ثبت نام صورت گیرد. پس از آماده کردن تمامی مدارک  به زمان استخدامی سال گذ

 .مورد نیاز می توانید با مراجعه به سامانه در تاریخ اعالمی، ثبت نام خود را نهایی کنید

 :اطالعیه

 .در حال حاضر تاریخ دقیق ثبت نام در آزمون استخدامی راه آهن اعالم نشده است

  

 شرایط استخدام در شرکت پویا نوین سبز )راه آهن( 

همان طور که پیش تر شرح داده شد برای ثبت نام در ردیف های شغلی مختلف در شرکت راه آهن نیازمند برخورداری از  

بیشترین  برخی شرایط خواهید بود. این شرایط به این دلیل وضع شده اند تا افرادی را از میان متقاضیان بسیار جذب نمایند که

سازگاری و مطابقت را با فرهنگ سازمانی دارند و بهترین عملکرد و بازدهی را در این مجموعه خواهند داشت. به همین 

علت در این بخش از مقاله به بررسی دقیق شرایط عمومی و اختصاصی مورد نیاز برای استخدام در این سازمان خواهیم 

  .پرداخت

  

  :ن )شرکت پویا نوین سبز( شرایط عمومی استخدام راه آه

 .داشتن تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران •

 .داشتن اعتقاد به دین مبین اسالم یا یكی از ادیان نوشته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران •

 .نداشتن منع بكارگیری، اشتغال و نداشتن سوء پیشینه به موجب آرا مراجع قضایی ذی صالح •

 .ان خدمت یا معافیت دائم غیر پزشكیدارا بودن كارت پای •

داشتن شرایط فیزیكی مورد نظر و سالمت كامل جسمانی و روانی متناسب با شغل برابر استاندارد های مورد نظر  •

 .شركت

 .پذیرش افراد و متقاضیان بومی •

  

 :افرادی که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر باشند، داوطلب بومی تلقی می گردند :نکته

 .محل تولد و یا صدور شناسنامه داوطلب با محدوده جغرافیایی مورد تقاضا یکی باشد •

داوطلب حداقل دو مقطع تحصیلی )از ابتدایی تا پایان دبیرستان( را به صورت متوالی یا متناوب در محدوده جغرافیایی   •

 .محل مورد تقاضا طی کرده باشد 



 

 
 

ایان دبیرستان( در محدوده جغرافیایی محل مورد تقاضا طی کرده  داوطلب حداقل یک مقطع تحصیلی )از ابتدایی تا پ •

 . باشد و در حال حاضر با ارائه اسناد معتبر، در محدوده مذکور سکونت داشته باشد

  .سکونت در محل جغرافیایی مورد تقاضا، بدون داشتن یکی از شرایط بند های فوق به منزله بومی بودن تلقی نمی گردد :تذکر

  

 .بر روی لینک مربوطه کلیک کنید ام آزمون استخدامی ایران خودروثبت ن ع از نحوهبرای اطال

  

 :شرایط اختصاصی استخدام راه آهن )شرکت پویا نوین سبز( 

 رشته شغلی
حداکثر سن برای دارندگان 

 کارت پایان خدمت 

برای   سن  حداکثر 

معافیت   کارت  دارندگان 

 دائم

م، متصدی  لکوموتیو ران، متصدی ترافیک، تکنسین ارتباطات و عالئ

راهبر  مکانیکی(،  و  )برقی  تاسیسات  امور  متصدی  ساختمان،  امور 

و  تخلیه  ناظر  و  ریلی،  جرثقیل  راهبر  خط،  مکانیزه  آالت  ماشین 

 بارگیری 

  (1373/01/01سال ) 28
سال    26

(1375/01/01) 

سوزن بان، حفاظت ایستگاهی، مكانیسین ) تعمیرکار واگن( و حفاظت  

 فیزیكی 
  (1375/01/01سال ) 26

24 

  (1377/01/01) سال

  

 : سابقه

متقاضیانی كه دارای سابقه خدمت در مجموعه سیر و حركت راه آهن یا واحد های تعمیراتی ناوگان و مشاغل زیرساخت ریلی 

سال به    4می باشند در صورتی که سوابق بیمه ای مرتبط و تایید شده توسط سازمان تامین اجتماعی ارائه دهند، حداكثر تا  

 .سقف سنی آن ها اضافه خواهد شد

 .اموش نکنید که تنها متقاضیان بومی می توانند در این آزمون شركت نمایندفر :نکته

متقاضیان ثبت نام آزمون استخدامی راه آهن چنانچه دارای شرایط ایثارگری باشند، الزم است تا در تقاضانامه ثبت نام خویش  

افراد می بایست عالوه بر دارا بودن شرایط    نسبت به تكمیل فیلد مربوط به ایثارگری اقدام نمایند. توجه داشته باشید که این

ایثارگری، سایر شرایط عمومی و اختصاصی را نیز دارا باشند. فرزندان شهدا، برادر شهدا، فرزندان جانبازان بیست و پنج  

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%87-%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7/


 

 
 

شهید و  درصد و باالتر و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و باالتر به شرط ارائه مستندات ایثارگری تایید شده توسط بنیاد  

  .سال معاف خواهند شد 5امور ایثارگران، از شرط سن، حداكثر تا سقف 

  

 .بر روی لینک مربوطه کلیک کنید رشته های آزمون استخدامی بخش خصوصی برای اطالع از لیست

  

 wazmoon.com نحوه ثبت نام آزمون استخدامی راه آهن

رید، الزم است تا  اگر جزو داوطلبانی هستید که دارای تمام شرایط الزم برای شرکت در آزمون استخدامی شرکت راه آهن دا

با مراحل ثبت نامی آشنا شوید. از این رو در این بخش از مقاله نحوه ثبت نام آزمون استخدامی راه آهن را مرحله به مرحله  

همراه با راهنمای تصویری شرح خواهیم داد. توجه داشته باشید که تمامی مراحل نام نویسی اینترنتی بوده و نیازی به مراجعه  

  .ن و ارگانی وجود ندارد. با ما همراه باشیدبه هیچ سازما

 :مراحل نام نویسی در آزمون استخدام شرکت راه آهن

شده و بر روی گزینه خرید کارت از سربرگ  wazmoon.com   در ابتدا وارد سایت شرکت پویا نوین سبز به نشانی اینترنتی

 .اصلی، کلیک کنید

برای خرید کارت الزم است تا اطالعاتی هم چون نام، نام خانوادگی، کد ملی، شماره شناسنامه و تلفن همراه خود را وارد 

 .نمایید

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d8%ae%d8%b5%d9%88%d8%b5%db%8c/
http://wazmoon.com/


 

 
 

 

 .در این مرحله پس از وارد کردن اطالعات شخصی خود، یک کد را تحت عنوان کد پیگیری بانک داده خواهد شد



 

 
 

 

سپس در این مرحله که کد پیگیری بانکی را دریافت کرده اید، مجددا وارد صفحه اصلی سامانه شده و بر روی گزینه " ثبت  

 .نام از طریق کد پیگیری بانک " کلیک نمایید



 

 
 

 

پس از طی کردن مراحل مربوطه و دریافت کد رهگیری، ثبت نام شما با موفقیت به پایان خواهد رسید. توجه داشته باشید که 

 .ثبت نام آزمون استخدامی راه آهن خواهد بوداگر کد رهگیری خود را دریافت نکرده اید، به منزله عدم موفقیت در انجام 

درصورتی که اطالعات خود را در یک مرحله اشتباه وارد کرده باشید، امکان تصحیح و ویرایش آن از طریق گزینه اطالح 

ح  و ویرایش برای شما ممکن فراهم شده است. در نظر داشته باشید که تنها به مدت سه بار می توانید اطالعات خود را اصال

  .و یا ویرایش نمایید



 

 
 

 

 .بر روی لینک مربوطه کلیک کنید ثبت نام آزمون استخدامی شرکت نفت  برای اطالع از چگونگی

  

 فراموشی کد پیگیری ثبت نام آزمون استخدامی راه آهن

مکن است فراموش کنید که کد پیگیری بانکی و یا کد رهگیری را یادداشت نمایید. چنانچه یکی از کد گاه در مراحل ثبت نام م

های دریافتی خود را فراموش کردید می توانید با توجه به مراحلی که در این قسمت از مقاله بیان خواهیم کرد، کد پیگیری  

شرکت پویا نوین سبز این امکان برای شما  wazmoon.com نهبانک و کد رهگیری خود را بازیابی کنید. با مراجعه به ساما

 .ممکن خواهد بود

 :مراحل بازیابی کد پیگیری بانک و کد رهگیری عبارت اند از

وارد شده و از قسمت سربرگ ها گزینه گزینه " نمایش کد ها " را انتخاب   wazmoon.com در ابتدا می بایست به سایت

 .نمایید

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%86%d9%81%d8%aa/


 

 
 

 

اطالعاتی مانند کد ملی، شماره شناسنامه و تلفن همراه خود را به دقت وارد نمایید. پس از وارد کردن اطالعات خواسته  سپس  

 .شده بر روی گزینه " نمایش کد رهگیری " کلیک نمایید. در نهایت می توانید کد فراموش شده خود را دریافت کنید



 

 
 

 

 .بر روی لینک مربوطه کلیک کنید ثبت نام آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی برای اطالع از نحوه

  

 1401مدارک الزم برای ثبت نام آزمون استخدامی شرکت راه آهن 

ه آهن نیازمند برخی مدارک خواهید بود که در این بخش از مقاله لیست کاملی از  برای ثبت نام در آزمون استخدامی شرکت را

این مدارک را ارائه خواهیم داد. فراموش نکنید که پیش از نام نویسی حتما تمامی مدارک را تهیه کنید تا در زمان ثبت نام 

ارک مورد نیاز برای نام نویسی در سامانه اشتباه و یا خطایی صورت نگیرد. مدارک مورد نیاز را به تفکیک اطالعات و مد

 :شرکت پویا نوین سبز ارائه داده ایم. این مدارک عبارتند از

  

 1401مدارک مورد نیاز برای ثبت نام آزمون استخدامی شرکت راه آهن 

 داوطلب 4*3اسکن عکس  •

 اسکن مدرک تحصیلی •

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7/


 

 
 

 اسکن صفحه اول شناسنامه •

  

 1401اطالعات مورد نیاز برای ثبت نام آزمون استخدامی شرکت راه آهن 

 ... اطالعات فردی و شناسایی مانند کد ملی، شماره شناسنامه، تاریخ و محل تولد و •

 ... اطالعات محل سکونت مانند آدرس، کد پستی، شماره ثابت و شماره همراه و •

 ... اه، معدل واطالعات و سوابق تحصیلی مانند رشته، مقطع، دانشگ  •

  

 1401منابع آزمون استخدامی شرکت راه آهن 

پس از نام نویسی برای آزمون استخدام شرکت راه آهن الزم است تا منابعی را مورد مطالعه قرار دهید تا بهترین نتیجه را در 

این آزمون کسب کنید. فراموش نکنید که عالوه بر نیاز به مدرک تحصیلی مرتبط، الزم است تا نمره قبولی در این آزمون را 

شرکت استخدام گردید. از این رو در این بخش از مقاله به صورت تفکیکی به بیان مواد آزمونی  نیز کسب کنید تا بتوانید در این  

 .عمومی و اختصاصی آزمون استخدامی شرکت راه آهن پرداختیم. تا انتهای مقاله با ما همراه باشید

  :منابع عمومی )این منابع در تمامی رشته های شغلی مشترک می باشد.(

 ن و ادبیات فارسی، معارف اسالمی، زبان عمومی انگلیسی اطالعات عمومی، زبا

  

مکانیک(، راهبر ماشین آالت    -منابع اختصاصی )رشته های لکوموتیو ران، متصدی امور ساختمان، امور تاسیسات )برق  

 :مکانیزه خط و راهبر جرثقیل ریلی(

 ریاضی و آمار، مبانی مکانیک، مبانی برق و الکترونیک، مبانی فیزیک 

  

 :نابع اختصاصی )تكنسین ارتباطات و عالئم الكتریكی(م

 ریاضی و آمار، مبانی مخابرات، مبانی برق و الکترونیک، مبانی فیزیک 

  



 

 
 

 :منابع اختصاصی )شغل متصدی ترافیک و ناظر تخلیه و بارگیری(

  ریاضی و آمار، مبانی مکانیک، مبانی برق و الکترونیک و مبانی مدیریت

  

 :غل سوزن بان، مكانیسین )تعمیرکار واگن(، حفاظت ایستگاهی و حفاظت فیزیكی(منابع اختصاصی )ش

 فیزیک  و آمار ، مباني مكانیک، مبانی برق و الكترونیک، مبانی  ریاضی

  

 .بر روی لینک مربوطه کلیک کنید منابع آزمون استخدامی وزارت نیرو برای اطالع از

  

 عنوان های شغلی مورد نیاز برای استخدام شرکت راه آهن 

در این بخش از مقاله لیست کاملی از عنوان های شغلی، مقطع تحصیلی و رشته تحصیلی مورد نیاز برای استخدام شرکت راه  

ان تحصیل تماس  آهن را ارائه داده ایم. در صورت داشتن سوال و یا وجود ابهام می توانید با کارشناسان ما در مجموعه ایر

 .حاصل فرمایید

 عنوان شغل
مقطع 

 تحصیلی 
 رشته تحصیلی 

 لکوموتیو ران

و  کاردانی 

 کارشناسی 

برق، الکترونیک )کلیه گرایش ها(، مکانیک )گرایش های اتومکانیک، ماشین ابزار، طراحی 

آوری  فن  و  افزار  نرم  های  )گرایش  کامپیوتر  جامدات، سیاالت(،  تولید،  و  صنعتی، ساخت 

عات(، ریاضی، فیزیک، عمران )حمل و نقل، راه سازی، نقشه برداری، راه و ترابری، اطال

عمران(، مهندسی صنایع )تولید صنعتی، تکنولوژی صنعتی، ایمنی صنعتی، برنامه ریزی و  

تحلیل سیستم ها(، رشته های فنی راه آهن )خطوط راه آهن، ماشین های ریلی، خط و سازه  

 ی و مهندسی راه آهن برقی( و متالوژیهای ریلی، حمل و نقل ریل

جرثقیل   راهبر 

 ریلی

متصدی 

 ترافیک
و  کاردانی 

 کارشناسی 

الکتروتکنیک، نقشه کشی صنعتی، رشته های فنی راه آهن )خطوط راه  الکترونیک،  برق، 

آهن، ماشین های ریلی ، خط و سازه های ریلی، حمل و نقل ریلی، مهندسی راه آهن برقی(،  

)اتو  سیاالت(،  مکانیک  جامدات،  تولید،  و  ساخت  صنعتی،  طراحی  ابزار،  ماشین  مکانیک، 

مهندسی صنایع )تولید صنعتی، تکنولوژی صنعتی، ایمنی صنعتی، برنامه ریزی و تحلیل سیستم  

 ها(، کامپیوتر )گرایش های نرم افزار و فناوری اطالعات(، ریاضی، آمار و مدیریت صنعتی

و   تخلیه  ناظر 

 بارگیری 

https://irantahsil.org/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%a8%d8%b9-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%85%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86/


 

 
 

ماشین   راهبر 

مکانیزه   آالت 

 خط

و  کاردانی 

 کارشناسی 

صنعتی،  طراحی  ابزار،  ماشین  )اتومکانیک،  مکانیک  الکتروتکنیک،  الکترونیک،  برق، 

ساخت و تولید، جامدات، سیاالت(، رشته های فنی راه آهن )خطوط راه آهن، ماشین های ریلی  

 قل ریلی(، خط و سازه های ریلی، حمل و ن

تکنسین 

و   ارتباطات 

 عالئم الکتریکی 

و  کاردانی 

 کارشناسی 
 برق )الکترونیک، کنترل و مخابرات(

امور   متصدی 

 ساختمان

و  کاردانی 

 کارشناسی 
 عمران )گرایش های نگهداری و مرمت ساختمان، آب و فاضالب( 

امور   متصدی 

تاسیسات  

 )برقی( 

و  کاردانی 

 کارشناسی 
 برق )گرایش توزیع( برق صنعتی، الکترونیک، 

امور   متصدی 

تاسیسات  

 )مکانیکی( 

و  کاردانی 

 کارشناسی 
 تاسیسات مکانیکی ساختمان، حرارت مرکزی و تهویه مطبوع، تبرید و گاز رسانی 

 سوزنبان 

 دیپلم
ریاضی فیزیک، علوم تجربی، برق، الکترونیک، الکتروتکنیک، مکانیک، اتومکانیک، نقشه  

 کشی صنعتی، ماشین ابزار و کامپیوتر 

حفاظت  

 ایستگاهی 

مکانیسین  

کار   )تعمیر 

 واگن(

 دیپلم حفاظت فیزیکی
ن  ریاضی فیزیک، علوم تجربی، برق، الکترونیک، الکتروتکنیک، مکانیک، اتومکانیک، ماشی

 ابزار، کامپیوتر 

  

 اخبار مرتبط با شرکت راه آهن 

 :اطالعیه نوبت دهی مجدد غائبین مرداد ماه آزمون استخدام شرکت پویا نوین سبز )مشاغل عملیاتی ریلی(

نوبت دهی مجدد غایبین مرداد ماه )معاینات سالمت شغلی داوطلبین مشاغل راه آهن( آزمون استخدامی شرکت پویا نوین سبز  

  .)مشاغل عملیاتی ریلی( اعالم گردید

 :فشار مضاعف شرکت راه آهن بر شرکت های ریلی/ کاهش کم سابقه بهره وری واگن ها در بخش ریلی

یر در مورد تاکید راه آهن بر اخذ مطالبات خود از شرکت های ریلی گفت: راه آهن طبق قانون مدیر عامل شرکت ریل پرداز س

 .می تواند نسبت به دریافت مطالبات خود اقدام کند و شرکت های ریلی هم قطعا ملزم به پرداخت این مطالبات هستند



 

 
 

در پیش گرفته، فشار   1401در سال    حسین پور جعفر افزود: ولی رویکردی که راه آهن در یک سال اخیر و به خصوص

 .مضاعف بر شرکت های ریلی است

او تاکید کرد: پرداخت مطالباتی که بخشی از آن مطالبات انباشته شده از سال های گذشته بوده، در این مدت کوتاه از توان  

 .شرکت های ریلی خارج است

  

 خالصه مطلب

راه آهن، سوال ها در رابطه با چگونگی ثبت نام، مدارک مورد نیاز،   با نزدیک شدن به زمان ثبت نام آزمون استخدام شرکت

شرایط الزامی و زمان ثبت نام نیز آغاز می شود. از این رو در این مقاله به بررسی کامل نحوه ثبت نام آزمون استخدامی 

زم به ذکر است که در حال  پرداختیم. ال wazmoon.com شرکت راه آهن در سامانه شرکت پویا نوین سبز به نشانی اینترنتی

حاضر زمان دقیق شروع ثبت نام استخدامی اعالم نگردیده است ولی با توجه به اینکه سال گذشته در دی ماه این نام نویسی  

آغاز گردید، می توان تخمین زد که در سال پیش رو نیز این ثبت نام در دی ماه آغاز خواهد شد. در این مقاله اطالعات مهم 

بازیابی کد های  دیگری هم   نیاز و چگونگی  نیاز برای مطالعه آزمون استخدامی، رده های شغلی مورد  چون منابع مورد 

 .پیگیری نیز شرح داده شد

پس از مطالعه دقیق این مقاله در صورتی که با سوال، اشکال و یا ابهامی مواجه شدید، می توانید با کارشناسان با تجربه 

صل فرمایید. همچنین می توانید برای ما کامنت بگذارید. کامنت شما در کوتاه ترین زمان  مجموعه ایران تحصیل تماس حا

 .ممکن از سوی کارشناسان ما پاسخ داده خواهند شد

 


