Respons
Iran: Eksamen for å få jobb i offentlig forvaltning og
statlige organisasjoner
•

Krav og kvalifikasjoner

•

Faglig innhold i testen

Krav og kvalifikasjoner

Denne responsen er i all hovedsak basert på e-postbesvarelser fra Norges ambassade i
Teheran (e-post, oktober 2015 og e-post, februar 2016).
I Iran avholdes det årlig en nasjonal eksamen («centralized recruitment test for executive
organizations») som må bestås for å kvalifisere kandidatene til jobb i offentlig forvaltning og
statlige organisasjoner. Det er Iran Technical and Vocational Training Organization (TVTO)
som er ansvarlig for gjennomføring av eksamen. TVTO er tilknyttet Ministry of Cooperatives,
Labor and Social welfare (TVTO u.å.)
Kandidatene må gjennom en prosedyre med utfylling av søknadsskjema 1. De generelle
kravene for å kunne ta eksamen er:
•
•
•
•
•
•
•

Iransk statsborgerskap
Bekjenne seg til en av de fire offisielle religionene som er anerkjent i Grunnloven
Anerkjenne Grunnloven til Den islamske republikken Iran (IRI)
Gjennomført militærtjeneste eller ha godkjent dispensasjon (for menn)
Plettfri vandel
Legeerklæring for å bekrefte at man er frisk og ikke er avhengig av for eksempel piller
eller alkohol
Fysisk og mental helse og evne til å utføre jobben man blir ansatt til å gjøre

Hvis kandidaten består disse kravene, som er en del av søknadsprosessen, vil det være en
skriftlig eksamen og et intervju.
1

Søknadsskjema på persisk finnes på denne siden http://www.irantvto.ir/uploads/jadval_39316.pdf. En annen
nettside hvor man kan finne informasjon om den statlige rekrutteringsprosessen, også kun på persisk, er denne
http://www.sanjesh.org/group.aspx?gid=11.
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Det er ikke nødvendig å avlegge en ed for å ta eksamen.
Faglig innhold

Den generelle delen av eksamen er delt inn i sju deler:
•
•
•
•
•
•
•

ICDL (International Computer Driving License) 2
Matematikk og sannsynlighetsregning
Persisk språk og litteratur
Islamkunnskap (kun for muslimer)
Engelsk språk
Samfunnskunnskap
Intelligenstest og generelle ferdigheter

Den spesialiserte delen av eksamen vil fokusere på spørsmål relatert til jobben man søker, og
blir arrangert av de relevante etatene. Resultatene av den spesialiserte eksamen blir
offentliggjort på de respektive etatenes hjemmesider.
Det utstedes ikke vitnemål etter en slik eksamen.

Om Landinfos responser
Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) innhenter og analyserer informasjon om
samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda (UNE)
og Justis- og beredskapsdepartementet har behov for kunnskap om.
Landinfos responser er basert på opplysninger fra nøye utvalgte informasjonskilder, og kan bygge på både
skriftlig og muntlig kildemateriale. Opplysningene er behandlet i henhold til anerkjente kvalitetskriterier for
landinformasjon og Landinfos retningslinjer for kilde- og informasjonsanalyse.
En respons er et svar på konkrete spørsmål som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen har stilt Landinfo, og
er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema. Responsene er utarbeidet innenfor korte frister, og
kildegrunnlaget er ikke alltid like bredt som i våre temanotater.
Landinfo er en faglig uavhengig enhet, og informasjonen som presenteres, kan ikke tas til inntekt for et bestemt
syn på hva praksis bør være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos responser gir heller
ikke uttrykk for norske myndigheters syn på de forhold og land som omtales.

Referanser
Skriftlige kilder
•

Datakortet (u.å.). ECDL. Kirkenes: Datakortet. Tilgjengelig fra http://www.datakortet.no/omdatakortet/ecdl/ [lastet ned 22. februar 2016]

•

TVTO, dvs. Iran Technical and Vocational Training Organization (u.å.). Introduction. Teheran: TVTO.
Tilgjengelig fra http://irantvto.ir/index.aspx?siteid=92&pageid=2530 [lastet ned 16. februar 2016]

Muntlige kilder
•

2

Norges ambassade i Teheran. E-post 7. og 8. oktober 2015 og 18. februar 2016.

Internasjonal sertifisering av grunnleggende IT-kunnskap (Datakortet u.å.).
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© Landinfo 2016
Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med
Landinfo er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er
hjemlet i lov.
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