(شزايط و نکات هزبوط به داوطلبين رديف شغلی  – 5هتصدی جوع آوری آهارهای اقتصادی)
شزايط :
 -1تاتؼيت دٍلت جوَْسي اسالهي ايشاى.
 -2تذيي تِ يىي اص ادياى سسوي وطَس.
 -3اػتماد ٍ تؼْذ تِ ًظام جوَْسي اسالهي ايشاى.
 -4ػذم اضتْاس تِ فساد ٍ ًذاضتي سَء ساتمِ.
 -5داضتي واست پاياى خذهت ٍظيفِ ػوَهي يا هؼافيت دائن  .ضوٌاً ثثت ًام هتماضيياًي ويِ داساي هؼافييت هَليت ت يت ّيش ػٌيَاى
هي تاضٌذ هَسد لثَل ًخَاّذ تَد .
تبصزه  :تاسيخ تشخيع اص خذهت ٍ يا غذٍس واست هؼافيت تايذ لثل اص تاسيخ  1390/8/1تاضذ.
 -6هذت خذهت ٍظيفِ ػوَهي اًجام ضذُ تِ حذاوثش سي اضافِ خَاّذ ضذ.
 -7حذالل سي استخذام  18سال توام(هتَلذيي  1372/8/1تِ لثل) ٍ حذاوثش سي تِ ضشح هٌذسج دسجذٍل آگْي استخذام هي تاضذ.
تبصزه  :الصم تِ روش است تشاساس لاًَى اغالح حذاوثش سي استخذام ،ضشط حذاوثش سي هتماضياى ايثياسگش دس غيَست اسائيِ هيذاسن
هؼتثش اص سَي هشاجغ ريغالح تِ ضشح ريل افضايص هيياتذ :
 تِ هيضاى خذهت داٍعلثاًِ دس جثِّْاي جٌگ ٍ ًيض هذت صهاى استشاحت پضضىي ٍ يا تستشي ضذى دس اثش هجشٍحيت جٌگي. تِ هيضاى اساست ٍ حضَس دس جيِْ دس هَسد افشادي وِ تِ اساست دضوي تؼثي ٍ يا گشٍُّاي ضذ اًمالتي دسآهذُاًذ. افشاد خاًَادُ هؼظن ضْذا ،جاًثاصاى  ،آصادگاى ٍ هفمَداالثشّا (ضاهل ّوسش ،فشصًذ ،تشادس ،خَاّش) تِ هيضاى  5سال. -8ػذم اضتغال تِ واس تِ غَست سسوي ،ثاتت ،سسوي ي آصهايطي ٍ ًذاضتي تؼْذ خذهت دس ساصهاىّاًْ ،ادّا ٍ هشاوض آهَصضي.
 -9ػذم اضتغال تِ ت ػيل دس هماعغ تاالتش .
 -10تاسيخ فشاغت اص ت ػيل تايذ لثل اص تاسيخ  1390/8/1تاضذ .
 -11داضتي سالهت واهل جسن ٍ سٍاى ٍ تَاًايي واهل اًجام واس تِ تطخيع تْذاسي تاًه.
 -12تشاي داٍعلثاى سديف ضغلي ( 5هتػذي جوغآٍسي آهاسّاي التػادي) ،تَهي تَدى دس ضْشستاى هَسد تماضا الضاهي است( .تَهي تِ
هتماضياًي اعالق هيگشدد وِ ه ل تَلذ آًْا ضْش هَسد تماضا تَدُ ٍ يا هذسن ت ػيلي خَد سا دس آى ضْش اخز ًوَدُ تاضٌذ ).
تبصشٌ :دايطلبان متقاضی اشتغال دس تُشان می بايست متًلذ استان تُشان بًدٌ ي يا اص حذاقل  5سال گزشتتٍ تتا وىتًن
ساوه استان تُشان باشىذ.
 -13ايثاسگشاى ػضيش دس غَست داسا تَدى ضشايظ الصم ،عثك ضَاتظ اص اٍلَيتّاي خاظ خَد تشخَسداس خَاٌّذ تَد.
نکته ههن :
ّش داٍعلة هي تَاًذ تٌْا دس يه سديف ضغلي ضشوت ًوايذ ( .دس غَست ػذم سػايت ايي هَضَع اص سَي داٍعلة  ،تاًيه هجياص تيِ
حزف تواهي ثثت ًام ّاي ٍي خَاّذ تَد ) .
هزاحل ثبتنام :
 -1تىويل فشم ضواسُ  1تماضاي استخذام
 -2وليِ داٍعلثاى هيتايست هثلغ  800000سيال تِ حساب ضواسُ ( )10154/20تِ ًام اداسُ واسگضيٌي تاًه هشوضي جوَْسي اسيالهي
ايشاى (لاتل پشداخت دس وليِ ضؼة تاًه هلي ايشاى دس سشاسش وطَس) ٍاسيض ًوَدُ ٍ ضواسُ فيص هشتَعِ (ضواسُ ضص سلوي ٍ لشهيض
سًگ) سا دس ه ل تؼييي ضذُ فشم تماضاي ايٌتشًتي خَد ٍاسد ًوَدُ ٍ اغل فييص سا دس سٍص آصهيَى اسائيِ ًوايٌيذ .تيذيْي اسيت تيِ
داٍعلثاًي وِ دس سٍص آصهَى اغل فيص ٍاسيضي سا اسائِ ًٌوايٌذ ،اجاصُ ضشوت دس آصهَى دادُ ًخَاّذ ضذ.
 -3داٍعلثاى هيتايست دس سٍصّاي  1390/8/30 ٍ 29 ، 28تِ سايت هشاجؼِ ٍ ًسثت تِ پشيٌيت وياست ضيشوت دس آصهيَى اسيتخذاهي
خَد الذام ًوايٌذ .صهاى ٍ ه ل تشگضاسي آصهَى ًيض دس واست هشتَعِ هٌذسج ٍ تِ اعالع داٍعلثيي خَاّذ سسيذ.
سايز نکات :
 -1چٌاًچِ هتماضي تا هذسن ت ػيلي تاال تش اص همغغ اػالم ضذُ دس آگْي ،دس آصهَى ضشوت ًوايذ ٍ يا تِ ّش دليل ٍاجذ ضيشايظ اػيالم
ضذُ ًثاضذ ،اص استخذام ٍ اداهِ ّوىاسي ٍي دس ّش هشحلِ وِ هطخع گشدد ،هواًؼت تِ ػويل آهيذُ ٍ ولييِ ّضيٌيِ ّياي هتؼلميِ
( تٌا تِ تطخيع ٍ غالحذيذ تاًه ) اص ٍي اخز خَاّذ گشديذ .

 -2اص داٍعلثاى سديف ضغلي  ( 5هتػذي جوغآٍسي آهاسّاي التػادي ) تؼْذ  10سالِ هثٌي تش خذهت دس ضغل ٍ ضْش هيزوَس اص تيذٍ
استخذام اخز خَاّذ ضذ .لزا ايٌگًَِ هستخذهيي هاداهيىِ دس ايي سوت هطيغَل تيِ خيذهت ّسيتٌذ ،چٌاًچيِ هيذسن ت ػييلي
تاالتشي اخز ٍ تِ تاًه اسائِ ًوايٌذ ،اهىاى پزيشش هذسن ت ػيلي  ،تغييش ضغل ٍ ضْش ه ل خذهت آًاى فشاّن ًخَاّذ تَد.
 -3داٍعلثاى گشاهي تِ ضشط حذالل هؼذل ول تؼييي ضذُ تشاي وليِ هماعغ دلت الصم سا هثزٍل ًوايٌذ.
ّ -4ضيٌِ ثثت ًام تِ ّيچ ػٌَاى هستشد ًخَاّذ ضذ .اص ايي سٍ الصم است هتماضياى استخذام لثل اص ثثت ًام ضشايظ اسيتخذاهي سدييف
ضغلي هَسد ًظش خَد سا تِ دلت هغالؼِ ٍ دس غَست تغاتك الذام تِ ثثت ًام ًوايٌذ .
 -5اص آًجا وِ ًفشات تشتش ّش سديف ضغلي دس هشحلِ آصهَى وتثي ،هتؼالثاً اص عشيك تواس تلفٌي جْت ضشوت دس هػاحثِ ػلوي ،دػَت
تِ ػول خَاّذ آهذ؛ لزا همتضي است داٍعلثاى دسخػَظ دسج تلفيّاي ضشٍسي تواس خَد دلت الصم سا هثزٍل داسًذ.
 -6استخذام دس تاًه هشوضي جوَْسي اسالهي ايشاى هٌَط تِ تَفيك دس تواهي هشاحل هشتَط (آصهَى وتثي ،هػياحثِ ،گيضيٌص  ،ػيذم
سَءپيطيٌِ ٍ تاييذ تْذاسي تاًه) خَاٌّذ تَد.
 -7هتماضياى دس غَست اًػشاف  ،اخشاج ٍ يا لغغ ساتغِ ّوىاسي تِ ّش ً َ هَظف تِ تاهيي ّضيٌِ ّياي هتؼلميِ ( تٌيا تيِ تطيخيع ٍ
غالحذيذ تاًه ) خَاٌّذ تَد.
 -8فشصًذاى ضاّذ ٍ جاًثاص  50دسغذ ٍ تاالتش ٍ فشصًذاى آصادگاًي وِ حذالل  5سال ساتمِ اساست داسًذ دس غَست داسا تَدى ضشايظ الصم
تشاي ضشوت دس آصهَى ،حسة ضَاتظ هشتَعِ اص ضشط حذالل هؼذل ول هؼاف هيتاضٌذ.
 -9دايطلبان سديف َای شغلی وٍ محل خذمت آن تُشان روش گشديذٌ  ،می بايست اص حذاقل  5ستال گزشتتٍ تتا وىتًن
ساوه استان تُشان باشىذ.
 -10داٍعلثاى ٍاجذ ضشايظ الصم است حذاوثش تا پاياى سٍص يه ضٌثِ  ،هَسخ ً 1390/8/15سثت تِ ثثت ًام خَد اص عشييك اييي سيايت
( )azmoon.cbi.irالذام ًوايٌذ .دس ضوي تاًه اص لثَل تماضاي حضَسي يا تماضاّايي وِ تِ پست ت َيل دادُ ضَد ،هؼزٍس است.
 -11هَاد آصهَى ضاهل دسٍس پايِ ٍ تخػػي سضتِ هشتَعِ ،صتاى اًگليسي ،ادتيات فاسسي ٍ هؼاسف اسالهي هي تاضذ.
دس ضوي الليتّاي ديٌي ( هسي ي  ،وليوي  ،صستطتي ) اص پاسخگَيي تِ سَاالت هؼاسف اسالهي هؼاف هيتاضٌذ.
تذکز ههن :
 -1هتماضياى تَجِ داضتِ تاضٌذ پس اص ثثت ًام ٍ اسسال فشم حتواً تا دسيافت وذ سّگيشي اص اسسال هَفك اعالػيات خيَد اعويٌياى
حاغل ًوايٌذ .دسضوي  72ساػت تؼذ تا استفادُ اص وذ سّگيشي ،تشاي دسيافت پيغام تاييذ يا ػذم تاييذ ثثت ًام خَد تيِ ّوييي سيايت
هشاجؼِ ًوايٌذ.
وذ سَگيشی سا يادداشت ي تا پايان مشاحل استخذام وضد خًد وگُذاسی وماييذ..
 -2اص داٍعلثاى گشاهي خَاّطوٌذ است تِ هٌظَس اجتٌاب اص تشٍص هطىل ػذم تغاتك اعالػات ثثت ًاهي تا اعالػات داٍعلية ( ويِ
دس تسياسي اص هَاسد هٌجش تِ غيشٍاجذ ضشايظ ضٌاختِ ضذى داٍعلة خَاّذ ضذ) حتي الومذٍس ضخػياً اليذام تيِ ثثيت ًيام ًويَدُ ٍ اص
هشاجؼِ تِ وافي ًت ّا ٍ هشاوض هطاتِ خَدداسي فشهايٌذ .

