
 بسمه تعالی
 

هاِّ ًسثت تِ  6اضزاز ازاضُ کل ًَساظی هساضس استاى سوٌاى توٌظَض تاهیي ًیطٍی اًساًی هَضز ًیاظ ذَز قػس زاضز اظ هحل عطح .......................... ٍ قط

گطاهی تا هغالعِ زقیق ضطایظ ٍ ضَاتظ عوَهی ٍ جصب ًیطٍ تػَضت قطاضزازی عطح عوطاًی اظ افطاز تَهی استاى سوٌاى، اقسام ًوایس . لصا کلیِ زاٍعلثاى 

.... اظ عطیق تاضگصاضی زض اذتػاغی ایي آگْی ًسثت تِ اضسال هساضک هطرع ضسُ اظ تاضید ................ تا پایاى ٍقت ازاضی ضٍظ ............. هَضخ ...........

ایٌس. تِ زضذَاست ّای ًاقع ٍ زضذَاست ّایی کِ پس اظ تاضید هصکَض اضسال هی ضَز تطتیة اثط زازُ آزضس ................................................. اقسام ًو

 ًرَاّس ضس . 

 الف ( شزایط عمومی: 

 .زاضتي تاتعیت ایطاًی-1

 .اعتقاز تِ زیي هثیي اسالم یا یکی اظ ازیاى ضٌاذتِ ضسُ زض قاًَى اساسی جوَْضی اسالهی ایطاى -2

 .اساسی جوَْضی اسالهی ایطاىالتعام تِ قاًَى  -3

 .اًجام ذسهت زٍضُ ضطٍضت یا هعافیت قاًًَی -4

 .عسم اعتیاز تِ زذاًیات ٍ هَاز هرسض -5

 . تائیسیِ پعضک هعتوس العاهی است ،ضَز  زاضتي سالهت جسواًی ٍ ضٍاًی ٍ تَاًایی اًجام کاضی کِ تطای اٍ هٌظَض هی -6

 . ًساضتي ساتقِ هحکَهیت جعایی هَثط  -7

 .  جع قضایی ٍشیػالحاعسم ٍجَز ّط گًَِ هوٌَعیت استرسام زض زستگاّای اجطایی تَسظ آضاء هط -8

 . زاٍعلثاى ًثایس جع ًیطٍّای تاظذطیس ذسهت زستگاّای اجطایی ٍ تاظًطستِ تاضٌس -9

 . سال سي 35سال سي ٍ حساکثط  25زاضتي حساقل  -10

 . ..  (  هی تاضسهالک عول هحاسثِ سي اٍلیي ضٍظ ثثت ًام )  .. -*

 هیعاى تجطتِ کاضی هفیس ٍ هَضز تائیس هطاجع شیػالح تِ حساکثط سي اضافِ ذَاّس ضس . -*

 

 ب( شزایط اختصاصی

ٍ زاًطگاّای آظاز هطاکع استاى  17ٍ زاًطگاُ پیام ًَض ٍ علوی کاضتطزی : 16ٍ زاًطگاّای زٍلتی ٍ پطزیس ّا : 15حساقل هعسل زاًطگاّای تعضگ : -1

 18ٍ ٍاحسّای زاًطگاُ آظاز : 17ٍ ٍاحس علَم ٍ تحقیقات : ّا

 -تثطیع – کثیط اهیط -عثاعثایی عالهِ – ضطیف –هسضس  تطتیت – ایطاى غٌعت ٍ علن – تْطتی ضْیس –زاًطگاّای تعضگ ضاهل  : زاًطگاُ تْطاى  -*

 اغفْاى غٌعتی -ًػیط ذَاجِ -ضیطاظ – هطْس فطزٍسی

 فطهَل ظیط هحاسثِ هیطَزاهتیاظ هعسل تط اساس  -*

 ( * هعسل هتقاضی .1ُ هطتَعِ هغاتق تٌس /هعسل زاًطگا20هعسل تطاظ ضسُ ; )

 پصیطش تط اساس هعسل کتثی آذطیي هسضک تحػیلی تطاظ ضسُ ٍ هػاحثِ ترػػی اًجام ذَاّس ضس .  -2

 ضٍش اهتیاظ زّی : -3

 % اهتیاظ هػاحثِ ترػػی ; اهتیاظ کل 50% هعسل تطاظ ضسُ + 50

هَاضزی کِ زض هػاحثِ ترػػی هَضز ًظط هی تاضس ضاهل زضٍس زاًطگاّی هطتثظ تا ضضتِ تحػیلی ، هثاحث هقطضات هلی ساذتواى ، ًططیات  -4

 ظ . فٌی هٌتططُ اظ ساظهاى هسیطیت ٍ تطًاهِ ضیعی کطَض ، تجطتیات فٌی ٍ اجطائی زض ظهیٌِ عطاحی ٍ اجطای ساذتواًْا ٍ یا ًطم افعاضّای هطتث

 کاضگیطی ًْایی زض عطح ٍ پطٍغُ هٌَط تِ ترػیع اعتثاض الظم هی تاضس . ت -5

تطاتط ظطفیت اعالم ذَاّس ضس ٍ پس اظ تاییس گعیٌص ٍ اهتیاظ  3پس اظ تطضسی هساضک ٍ هػاحثِ ترػػی ٍ اذص هجَظ اظ هطاجع شی غالح اساهی  -6

 ذَاّس ضس . کسة ضسُ ، فطز هٌترة تکاضگیطی 

س تکاضگیطی زض غَضت ٍجَز هغایطت هساضک اضسالی ٍ یا ًقع هسضک تکاضگیطی فطز هٌترة لغَ ضسُ ٍ اظ ًفط جایگعیي استفازُ زض ّط هطحلِ اظ ضًٍ -7

 ذَاّس ضس . 

 

 



 

 مدارکی که بایستی داوطلبان حداکثز تا تاریخ .................. در آدرس .......................... بارگذاری و ارسال نمایند : -ج(

 یل فزم تقاضا .تکم-1

 پزسنلی جدید . 3*4یک قطعه عکس – 2

 کپی شناسنامه و کارت ملی .– 3

 کپی مدرک تحصیلی . -4

 تصویز مدارک تجزبی مورد تایید بهمزاه سابقه بیمه مزتبط با رشته شغلی و یا سابقه امزیه در ادارات کل نوساسی مدارس. -5

 رشته شغلی مورد تقاضا .ارسال تاییدیه تجارب مزتبط و موفق مزتبط با  -6

 در صورت اتمام قزارداد و نیاس و رضایت دستگاه مدت قزارداد قابل تمدید می باشد. – 7

 جدول رشته و شغل مورد تقاضا : -د(

 محل خدمت جنسیت تعداد رشته و گرایش تحصیلی مورد نیاز شغل مورد تقاضا کد رشته

 کارشناس ساختمان 1
مهندسی عمزان با گزایش کارشناسی و کارشناسی ارشد 

 سلشله -ساسه  -عمزان
 مزد 1

شهزستانهای شاهزود و 

 میامی

 کارشناس ساختمان 2
کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی عمزان با گزایش 

 سلشله -ساسه  -عمزان
 استان سمنان مزد 2

3 
کارشناس تاسیسات 

 مکانیکی

کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک با گزایش 

 تبدیل انزصی-حزارت و سیاالت  
 استان سمنان مزد 1

 

 

 فرم تقاضا 
 

........................ گطایص ....................... زاًطگاُ ایٌجاًة ............................ فطظًس ......................... تا کسهلی ......................... تا هسضک تحػیلی ......

.......... زضذَاست ّوکاضی تا ازاضُ کل ًَساظی هساضس استاى ضا زض کس ضضتِ .......................................... زاضم . ............................... هعسل ...............................

ذَاّطوٌس است زض غَضت غالحسیس زستَضات الظم ضا زض ذػَظ تطضسی ضطایظ ٍ تکاضگیطی تٌسُ هثصٍل فطهاییس . ضوٌاً تٌسُ هتعْس هی ضَم کِ 

 صکَض ٍ اضسال هساضک ّیچ گًَِ حقی ضا تطای استرسام ایٌجاًة ایجاز ًٌوایس. تکویل فطم ه

                                                                             

 اهضاء ٍ تاضید :                                                                                                              


