(شزايط و نکات هزبوط به داوطلبان رديف شغلی  – 2کارشناسی ارشد کتابداری )
شزايط :
 -1تاتؼيت زٍلت جوَْضي اسالهي ايطاى.
 -2تسيي تِ يکي اظ ازياى ضسوي کشَض.
 -3اػتقاز ٍ تؼْس تِ ًظام جوَْضي اسالهي ايطاى.
 -4ػسم اشتْاض تِ فساز ٍ ًساشتي سَء ساتقِ.
 -5زاشتي کاضت پاياى ذسهت ٍظيفِ ػوَهي يا هؼافيت زائن ( تطاي هتقاضياى هطز )  .ضموٌا بثمت ًمام هتقاضمياًي کمِ زاضاي هؼافيمت
هَقت تحت ّط ػٌَاى هي تاشٌس هَضز قثَل ًرَاّس تَز .
تبصزه  :تاضيد تطذيض اظ ذسهت ٍ يا طسٍض کاضت هؼافيت تايس قثل اظ تاضيد  1390/8/1تاشس.
 -6هست ذسهت ٍظيفِ ػوَهي اًجام شسُ تِ حساکثط سي اضافِ ذَاّس شس.
 -7حساقل سي استرسام  18سال توام(هتَلسيي  1372/8/1تِ قثل) ٍ حساکثط سي تِ شطح هٌسضج زضجسٍل آگْي استرسام هي تاشس.
تبصزه  :الظم تِ شکط است تطاساس قاًَى اطالح حساکثط سي استرسام ،شطط حساکثط سي هتقاضياى ايثماضگط زض طمَضت اضائمِ همساض
هؼتثط اظ سَي هطاجغ شيطالح تِ شطح شيل افعايش هيياتس :
 تِ هيعاى ذسهت زاٍعلثاًِ زض جثِّْاي جٌگ ٍ ًيع هست ظهاى استطاحت پعشکي ٍ يا تستطي شسى زض ابط هجطٍحيت جٌگي. تِ هيعاى اساضت ٍ حضَض زض جيِْ زض هَضز افطازي کِ تِ اساضت زشوي تؼثي ٍ يا گطٍُّاي ضس اًقالتي زضآهسُاًس. افطاز ذاًَازُ هؼظن شْسا ،جاًثاظاى  ،آظازگاى ٍ هفقَزاالبطّا (شاهل ّوسط ،فطظًس ،تطازض ،ذَاّط) تِ هيعاى  5سال. -8ػسم اشتغال تِ کاض تِ طَضت ضسوي ،باتت ،ضسوي م آظهايشي ٍ ًساشتي تؼْس ذسهت زض ساظهاىّاًْ ،ازّا ٍ هطاکع آهَظشي.
 -9ػسم اشتغال تِ تحظيل زض هقاعغ تاالتط .
 -10تاضيد فطاغت اظ تحظيل تايس قثل اظ تاضيد  1390/8/1تاشس .
 -11زاشتي سالهت کاهل جسن ٍ ضٍاى ٍ تَاًايي کاهل اًجام کاض تِ تشريض تْساضي تاًک.
 -12ايثاضگطاى ػعيط زض طَضت زاضا تَزى شطايظ الظم ،عثق ضَاتظ اظ اٍلَيتّاي ذاص ذَز تطذَضزاض ذَاٌّس تَز.
نکته ههن :
ّط زاٍعلة هي تَاًس تٌْا زض يک ضزيف شغلي شطکت ًوايس ( .زض طَضت ػسم ضػايت ايي هَضَع اظ سَي زاٍعلة  ،تاًمک هجماظ تمِ
حصف تواهي بثت ًام ّاي ٍي ذَاّس تَز ) .
هزاحل ثبتنام :
 -1تکويل فطم شواضُ  2 ٍ 1تقاضاي استرسام
 -2کليِ زاٍعلثاى هيتايست هثلغ  800000ضيال تِ حساب شواضُ ( )10154/20تِ ًام ازاضُ کاضگعيٌي تاًک هطکعي جوَْضي اسمالهي
ايطاى (قاتل پطزاذت زض کليِ شؼة تاًک هلي ايطاى زض سطاسط کشَض) ٍاضيع ًوَزُ ٍ شواضُ فيش هطتَعِ (شواضُ شش ضقوي ٍ قطهمع
ضًگ) ضا زض هحل تؼييي شسُ فطم تقاضاي ايٌتطًتي ذَز ٍاضز ًوَزُ ٍ اطل فميش ضا زض ضٍظ آظهمَى اضائمِ ًوايٌمس .تمسيْي اسمت تمِ
زاٍعلثاًي کِ زض ضٍظ آظهَى اطل فيش ٍاضيعي ضا اضائِ ًٌوايٌس ،اجاظُ شطکت زض آظهَى زازُ ًرَاّس شس.
 -3زاٍعلثاى هيتايست زض ضٍظّاي  1390/8/30 ٍ 29 ، 28تِ سايت هطاجؼِ ٍ ًسثت تِ پطيٌمت کماضت شمطکت زض آظهمَى اسمترساهي
ذَز اقسام ًوايٌس .ظهاى ٍ هحل تطگعاضي آظهَى ًيع زض کاضت هطتَعِ هٌسضج ٍ تِ اعالع زاٍعلثيي ذَاّس ضسيس.
سايز نکات :
 -1چٌاًچِ هتقاضي تا هسض تحظيلي تاالتط اظ هقغغ اػالم شسُ زض آگْي ،زض آظهَى شطکت ًوايس ٍ يا تِ ّط زليل ٍاجس شمطايظ اػمالم
شسُ ًثاشس ،اظ استرسام ٍ ازاهِ ّوکاضي ٍي زض ّط هطحلِ کِ هشرض گطزز ،هواًؼت تِ ػومل آهمسُ ٍ کليمِ ّعيٌمِ ّماي هتؼلقمِ
( تٌا تِ تشريض ٍ طالحسيس تاًک ) اظ ٍي اذص ذَاّس گطزيس .
 -2تطاي ضزيف ّاي شغلي کِ جٌسيت هطز ٍ ظى زض آًْا اػالم گطزيسُ است تِ زليل ًَع کاض قاتل ٍاگصاضي ،تطحسمة تؼمساز همَضز ًيماظ،
ًسثت  60زضطس (هطز) ٍ  40زضطس (ظى) اػوال ذَاّس شس.
 -3زاٍعلثاى گطاهي تِ شطط حساقل هؼسل کل تؼييي شسُ تطاي کليِ هقاعغ زقت الظم ضا هثصٍل ًوايٌس.

ّ -4عيٌِ بثت ًام تِ ّيچ ػٌَاى هستطز ًرَاّس شس .اظ ايي ضٍ الظم است هتقاضياى استرسام قثل اظ بثت ًام شطايظ اسمترساهي ضزيمف
شغلي هَضز ًظط ذَز ضا تِ زقت هغالؼِ ٍ زض طَضت تغاتق اقسام تِ بثت ًام ًوايٌس .
 -5اظ آًجا کِ ًفطات تطتط ّط ضزيف شغلي زض هطحلِ آظهَى کتثي ،هتؼاقثا اظ عطيق تواس تلفٌي جْت شطکت زض هظاحثِ ػلوي ،زػَت
تِ ػول ذَاّس آهس؛ لصا هقتضي است زاٍعلثاى زضذظَص زضج تلفيّاي ضطٍضي تواس ذَز زقت الظم ضا هثصٍل زاضًس.
 -6استرسام زض تاًک هطکعي جوَْضي اسالهي ايطاى هٌَط تِ تَفيق زض تواهي هطاحل هطتَط (آظهَى کتثي ،هظماحثِ ،گمعيٌش  ،ػمسم
سَءپيشيٌِ ٍ تاييس تْساضي تاًک) ذَاٌّس تَز.
 -7هتقاضياى زض طَضت اًظطاف  ،اذطاج ٍ يا قغغ ضاتغِ ّوکاضي تِ ّط ًحَ هَظف تِ تاهيي ّعيٌِ ّماي هتؼلقمِ ( تٌما تمِ تشمريض ٍ
طالحسيس تاًک ) ذَاٌّس تَز.
 -8فطظًساى شاّس ٍ جاًثاظ  50زضطس ٍ تاالتط ٍ فطظًساى آظازگاًي کِ حساقل  5سال ساتقِ اساضت زاضًس زض طَضت زاضا تَزى شطايظ الظم
تطاي شطکت زض آظهَى ،حسة ضَاتظ هطتَعِ اظ شطط حساقل هؼسل کل هؼاف هيتاشٌس.
 -9دايطلبان سديف َای شغلی کٍ محل خذمت آن تُشان رکش گشديذٌ  ،می بايست متًلذ استان تُشان بًدٌ ي يا اص حذاقل
 5سال گزشتٍ تا کىًن ساکه استان تُشان باشىذ.
 -10زاٍعلثاى ٍاجس شطايظ الظم است حساکثط تا پاياى ضٍظ يک شٌثِ  ،هَضخ ً 1390/8/15سثت تِ بثت ًام ذَز اظ عطيمق ايمي سمايت
( )azmoon.cbi.irاقسام ًوايٌس .زض ضوي تاًک اظ قثَل تقاضاي حضَضي يا تقاضاّايي کِ تِ پست تحَيل زازُ شَز ،هؼصٍض است.
 -11هَاز آظهَى شاهل زضٍس ترظظي ضشتِ هطتَعِ  ،ظتاى اًگليسي  ،ازتيات فاضسي ٍ هؼاضف اسالهي هي تاشس.

تذکز ههن :
 -1هتقاضياى تَجِ زاشتِ تاشٌس پس اظ بثت ًام ٍ اضسال فطم حتوا تا زضيافت کس ضّگيطي اظ اضسال هَفق اعالػمات ذمَز اعويٌماى
حاطل ًوايٌس .زضضوي  72ساػت تؼس تا استفازُ اظ کس ضّگيطي ،تطاي زضيافت پيغام تاييس يا ػسم تاييس بثت ًام ذَز تمِ ّوميي سمايت
هطاجؼِ ًوايٌس.
کذ سَگيشی سا يادداشت ي تا پايان مشاحل استخذام وضد خًد وگُذاسی وماييذ..
 -2اظ زاٍعلثاى گطاهي ذَاّشوٌس است ت ِ هٌظَض اجتٌاب اظ تطٍظ هشکل ػسم تغاتق اعالػات بثت ًاهي تا اعالػات زاٍعلمة ( کمِ
زض تسياضي اظ هَاضز هٌجط تِ غيطٍاجس شطايظ شٌاذتِ شسى زاٍعلة ذَاّس شس) حتي الوقسٍض شرظما اقمسام تمِ بثمت ًمام ًومَزُ ٍ اظ
هطاجؼِ تِ کافي ًت ّا ٍ هطاکع هشاتِ ذَززاضي فطهايٌس .

