فراخوان همکاری و جذب نیرو
فراخوان جذب مشمولین(امریه)

ادارهکل بازرسی استان هرمزگان در راستای انجام وظایف قانونی و توسعه نظارت بر دستگاههای مشمول بازرسی در استان
و با هدف تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در رشتهها و گرایشهای« :عمران ـ شیالت ـ بیمه ـ بانکداری ـ حسابداری
ـ حسابرسی ـ امور معادن ـ بهداشت و درمان ـ نفت و پتروشیمی ـ امور بنادر و دریانوردی ـ گمرک ـ
شهرداریها ـ ثبت اسناد و امالک ـ امور مالیاتی ـ تأمین اجتماعی» از بین داوطلبان واجد شرایط بهصورت :تمام
وقت ،نیمهوقت ،پارهوقت و همچنین مشموالن وظیفه عمومی بهشرح ذیل اقدام به جذب مینماید.
شرایط جذب:
 .1داوطلبان با مدرک تحصیلی دکتری با حداقل معدل .11
 .2داوطلبان با مدرک تحصیلی فوق لیسانس با حداقل معدل .11
 .3داوطلبان باید فارغ التحصیل از دانشگاههای معتبر باشند.
 .4مشموالن وظیفه عمومی(امریهای) با مدرک تحصیلی فوقلیسانس و دکتری دارای شرایط بهشرح ذیل ،مشروط به
اینکه آخرین مهلت اعزام ،نیمه اول سال  51باشد.

مدارک مورد نیاز جهت همکاری( :مدارک موردنیاز اسکن شده و فایل آن به آدرس ذیل ارسال شود)
 .1عکس جدید  3*4بارگذاریشده در فرم پیوست.
 .2فتوکپی شناسنامه متقاضی.
 .3فتوکپی کارت پایان خدمت یا معافیت.
 .4فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی.
 .5فتوکپی گواهی ایثارگری از سازمانهای مربوطه(جانبازان ـ آزادگان ـ خانواده معظم شهدا ـ رزمندگان)
 .6رزومه کاری؛ تحصیلی
 .7تکمیل فرم ثبتنام (فرم پیوست)

نکات مهم در خصوص متقاضیان مشموالن وظیفه عمومی:
 .1تاکنون نسبت به ارسال دفترچه آماده به خدمت به معاونت مشمولین نیروی انتظامی اقدام نکرده باشد.
 .2سابقه خدمت قبلی نداشته باشد.
 .3بهمنظور انجام سیر مراحلجذب؛ الزماست آخرینمهلت تاریخ اعزام حداقل تا اوایل سال  1351فرصت داشته باشد.
 .4دارای مدرک تحصیلی فوقلیسانس با معدل حداقل  11یا دکتری با معدل حداقل .11

مدارک مورد نیاز در خصوص متقاضیان مشموالن وظیفه عمومی(مدارک ذیل اسکن شده و فایل آن ارسال شود)

 .1تصاویر صفحات شناسنامه
 .6تصویر کارت ملی
 .1عکس  3*4زمینه روشن بارگذاری شده در فرم پیوست
 .8تصویر گواهی فراغت از تحصیل
 .5ارائه درخواست کتبی

تذکرات:
تذکر  1ـ به درخواستهایی که فاقد شرایط فوق باشند و یا مدارک اسکنشده آنها ناقص باشد ترتیب اثر داده نمیشود.
تذکر  2ـ از داوطلبان واجد شرایط ،به مرور برای انجام مصاحبه اولیه دعوت بهعمل میآید.
تذکر  3ـ در حال حاضر از ارسال مدارک و مستندات بهصورت فیزیکی خودداری و فقط اسکنشده مدارک ارسال شود.
تذکر  4ـ داوطلبان بایستی فرم مربوطه را از طریق لینک زیر دریافت و پس از تکمیل ،مدارک مورد نیاز را بهصورت اسکن

شده حداکثر تا تاریخ  44/55/31به آدرس  hormozgan.bazrasi@136.irارسال نمایند .بدیهی است جذب نیروی مورد
نیاز؛ متناسب با نیازهای سازمانی ،شرایط و ضوابط کمیسیون جذب این اداره کل خواهد بود.

نام:

نام خانوادگی:

شماره شناسنامه:

نام پدر:
محل صدور شناسنامه:

محل تولد:

تاریخ صدور:

کد ملی:

آخرین مدرک تحصیلی:

رشته تحصیلی:

دانشگاه محل اخذ مدرک:

شهرستان محل اخذ مدرک:

متاهل :

مجرد :

تعداد فرزند:

معاف دائم :

خدمت سربازی را انجام دادهام :
نشانی کامل پستی:

شماره تلفن همراه:

شماره تلفن ثابت با کد تماس:

نوع و مدت سوابق تجربی:
ردیف

دستگاه یا مؤسسه محلاشتغال

از تاریخ

مسئولیت

تا تاریخ

مدت (بهسال و ماه)

نوع تخصص

تذکر :از ارسال مدارک بهصورت پستی خودداری گردد.
متقاضی همکاری بهصورت :مأمور :
قراردادی پارهوقت :

نام و نام خانوادگی:

قراردادی تمام وقت :

بازرس برنامهای :

تاریخ:

امریه :

قراردادی نیمهوقت :
میباشم.

امضاء

