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توضیحات تکمیلی پیرامون مفاد آگهی استخدام
 .۱حداکثر سـن ب رای مقاطع دیپلم و لیسـانس ،بﻪ ﺗرﺗیﺐ  ۲۴و  ۲۸سـال مﯽباﺷـد .داوطلبانﯽ
کﻪ سـن آنها از این سـقف سـنﯽ باﻻﺗر مﯽباﺷـد ،مﯽبایسـﺖ ﺗسـهیﻼت سـنﯽ مندرج در بندهای

چهارگانﻪ بخش ب )صــفحﻪ دوم( آگهﯽ اســتخدام ،را مطالعﻪ و فقط در صــورﺗﯽ کﻪ مشــمول
ﺗسـهیﻼت مندرج در این بندها مﯽﺷـوند ،نسـبﺖ بﻪ ﺛبﺖ نام اقدام نمایند .بدیهﯽ اسـﺖ افزایش

سـقف سـنﯽ برای این دسـتﻪ از داوطلبان )حداکثر ﺗا سـقف سـن اعﻼم ﺷـده در بند چهار همان
بخش( اعمال خواهد ﺷد.
 .۲طبق آگهﯽ ،مبنای محاســبﻪ ســن افراد ،ﺗاریخ ﺟمعﻪ  ۱۶اســفندماه  ۱۳۹۸مﯽ باﺷــد کﻪ

داوطلبان باید سن خود را ﺗا همین ﺗاریخ محاسبﻪ نمایند.

 .۳مبنای محاسـبﻪ سـابقﻪ کار ،ﺗعداد روز پرداخﺖ حق بیمﻪ بازنشـسـتگﯽ ﺗا ﺗاریخ  ۱۰بهمن

 ۹۸مﯽ باﺷد و چنانچﻪ سابقﻪ کار همراه با پرداخﺖ حق بیمﻪ داوطلبان ،ﺗا ﺗاریخ مذکور در سامانﻪ
ﺗامین اﺟتماعﯽ یا سـایر بیمﻪ ها ﺛبﺖ نشـده اسـﺖ ،مﯽﺗوانند )با لحاظ این سـابقﻪ کار( در آزمون
ﺛبـﺖنـام نمـاینـد .لیکن پس از آزمون و در مرحلـﻪ بررســـﯽ مـدارک برای ورود بـﻪ مرحلـﻪ بعـدی )در

صـورت قبولﯽ در مرحلﻪ اول( مﯽ بایسـﺖ گواهﯽ معتبر از صـندوق بازنشـسـتگﯽ مربوطﻪ کﻪ آن

سـابقﻪ را ﺗا د کند ،ارائﻪ نمایند .در غیر این صـورت از ادامﻪ مراحل ﺟذب آنان ﺟلوگیری بﻪ عمل
مﯽآید و ﺗحﺖ هیچ ﺷرایطﯽ امکان ادامﻪ مراحل استخدامﯽ را نخواهند داﺷﺖ.

 .۴مفاد آزمون مشاغل کارﺷناسﯽ خبره ،در صفحﻪ اول سامانﻪ ﺛبﺖ نام موﺟود مﯽباﺷد.

 .۵عنوان درج ﺷـده در مدرک ﺗحصـیلﯽ )دانشـنامﻪ( داوطلبان باید عیناً با عناوین درج ﺷـده

در ﺟداول  ۴ ،۳و  ۵آگهﯽ همخوانﯽ داﺷتﻪ باﺷد.

 .۵امکان ویرایش اطﻼعات ﺛبﺖ نام ﺷدگان ،از ﺗاریخ  ۱۵بهمن ماه فعال گردیده اسﺖ.
 .۶برنامﻪ زمانبندی برگزاری آزمون ،بﻪ ﺷرح زیر مﯽباﺷد :

الف -همانگونﻪ کﻪ در آگهﯽ ﺟذب مشـخص ﺷـده اسـﺖ ،امتحان مشـاغل اپراﺗوری روز ﺟمعﻪ
 ۹۸/۱۲/۱۶برگزار مﯽﺷـود .زمانبندی دقیق پس از اﺗمام ﺛبﺖ نام و مشـخص ﺷـدن آمار نهایﯽ از
طریق همین سامانﻪ اعﻼم خواهد ﺷد.

ب -آزمون مشاغل کارﺷناسﯽ رﺷتﻪهای مهندسﯽ برق ،مهندسﯽ مکانیک ،بهداﺷﺖ و حقوق
)کلیﻪ گرایشهای این رﺷـتﻪ ها( صـبح روز پنجشـنبﻪ  ۹۸/۱۲/۱۵و آزمون مشـاغل کارﺷـناسـﯽ سـایر
رﺷتﻪ ها و مشاغل ﺗخصصﯽ )کارﺷناسان خبره( بعدازظهر روز پنجشنبﻪ  ۹۸/۱۲/۱۵برگزار مﯽﺷود.
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