
 جدول نیروی انسانی مورد نیاز

 نفر وضعیت استخدام جنس پذیرش شغل محل خدمت

 بندرعباس

 (مرکز علوم)

 1 شرکتی)تمام وقت( مرد (نجوم-گرایش های رصدیومربی)رشته فیزیک 

ع شته علوم تجربی، زیست شناسی، منابمربی )ر

 (، شیمیطبیعی، محیط زیست

 1 شرکتی)تمام وقت( زن

 1 شرکتی)تمام وقت( مرد کامپیوتر و فن آوری اطالعات(مربی  )رشته 

 نفر 1 شرکتی )پاره وقت( زن/مرد مربی هنری) صنایع دستی، سفال، سرامیک(

 ساعت درماه(60)

 نفر1 شرکتی)پاره وقت( زن/مرد مربی ادبی )رشته ادبیات با کلیه گرایشها(

ساعت  30)

 درماه(

 1 وقت(شرکتی)تمام  مرد )دیپلم ( پیش خدمت

 (2بندرعباس )مرکزشماره
  )رشته علوم تجربی،شیمی، منابع طبیعی، مربی 

 (محیط زیست

 1 شرکتی)تمام وقت( مرد/زن

 بندرعباس

 (3)مرکز شماره

-مشاوره و روان شناسی -)با گرایش استثنایی مربی 

 (علوم تربیتی

 1 شرکتی)تمام وقت( مرد

 فین

 نفر 1 شرکتی)پاره وقت( زن/مرد هنر(مربی هنری) با گرایش کلیه رشته های 

 ساعت درماه(60)

 -سیروان شنا  -هنری-مربی سیار)با گرایش فرهنگی

-فیزیک-زیست شناسی-علوم تربیتی-کتابداری-ادبیات

 شیمی(

 1 شرکتی )تمام وقت( مرد

 جاسک

روان   -هنری-مربی فرهنگی)با گرایش فرهنگی

 علوم تربیتی(-کتابداری-ادبیات -شناسی

 1 شرکتی)تمام وقت( مرد

 نفر1 شرکتی)پاره وقت( زن/مرد مربی ادبی )رشته ادبیات با کلیه گرایشها(

ساعت  30)

 درماه(

 ابوموسی
روان   -هنری-مربی فرهنگی)با گرایش فرهنگی

 علوم تربیتی(-کتابداری-ادبیات -شناسی

 1 شرکتی)تمام وقت( زن/مرد

 حاجی آباد

روان   -هنری-فرهنگیمربی فرهنگی)با گرایش 

 علوم تربیتی(-کتابداری-ادبیات -شناسی

 1 شرکتی)تمام وقت( مرد

 نفر 1 شرکتی)پاره وقت( زن/مرد مربی هنری) با گرایش کلیه رشته های هنر(

 ساعت درماه(60)

 قشم

روان   -هنری-مربی فرهنگی)با گرایش فرهنگی

 علوم تربیتی(-کتابداری-ادبیات -شناسی

 1 شرکتی)تمام وقت( مرد

 نفر 1 شرکتی)پاره وقت( زن/مرد مربی هنری) با گرایش کلیه رشته های هنر(

 (ساعت درماه60)

 -روان شناسی  -هنری-مربی سیار)با گرایش فرهنگی بندرعباس و حومه

 علوم تربیتی(-کتابداری-ادبیات

 2 شرکتی )تمام وقت( مرد

تجربی، زیست شناسی، منابع مربی سیار )رشته علوم  بندرعباس وحومه

 (، شیمیطبیعی، محیط زیست

 1 شرکتی )تمام وقت( مرد

 انجام می گیرد. همان شهر جذب از بین بومیان 

 

 



 شرایط احراز:

-ادبیات -روان شناسی  -هنری –مربی فرهنگی: داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر در رشته های تحصیلی امور فرهنگی  -

   (الهیات و معارف اسالمی -تربیتیعلوم -کتابداری

)رشته  -)رشته علوم تجربی، زیست شناسی، منابع طبیعی، محیط زیست( -  نجوم(-)رشته فیزیک با گرایش های رصدی مربی مرکز علوم:  -

 کامپیوتر و فن آوری اطالعات(

 مربی هنری : داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر در رشته هایی با گرایش هنری -

 مربی ادبی : داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر در رشته هایی با گرایش ادبی -

 پیشخدمت : داشتن مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه -

 مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:

 کپی تمام صفحات شناسنامه -

 کپی کارت ملی -

 کپی مدرک تحصیلی -

 عکس پرسنلیقطعه دو -

 کپی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت -

 الزامی است گواهینامه رانندگی معتبر برای مربیان فرهنگی  سیارکپی  -

 یک برگ پوشه -

 شرایط عمومی پذیرش :

 داشتن تابعیت نظام جمهوری اسالمی -

 التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران -

 اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران -

 انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی )برای آقایان( -

 داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که به خدمت گرفته می شوند.)انجام آزمایشات قبل از استخدام الزامی است( -

در دو چشم پس از اصالح با عینک  16/10+10در یک چشم، پس از اصالح با عینک و نداشتن دید کمتر از  10/10نداشتن دید کمتر از  -

 ونداشتن کور رنگی ونابینایی در یک چشم.

 کلیه ناهنجاریهای ژنتیکی و مادرزادی که منجر به اختالل عملکرد عادی فردی می شود. -

 بی بشنوند.متری به خو 6دسی بل باشد داوطلب باید صدای نجوا را از فاصله 0/  4قدرت شنوایی: کمی شنوایی داوطلب نباید بیش از -

 شرایط بومی بودن داشته باشند و پذیرش نیرو برای همان شهر و مرکز می باشد. -

 عدم وجود هر گونه ممنوعیت استخدام در دستگاههای اجرایی توسط آراء مراجع قضایی و ذیصالح. -

 نام.عدم وجود هر گونه رابطه استخدامی رسمی، ثابت ویا پیمانی با دستگاههای اجرایی در زمان ثبت  -

 عدم اعتیاد به مواد مخدر -

 نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر -

 

داوطلبان در صورتی می توانند ثبت نام نمایند که فارغ التحصیل شده باشند و رشته تحصیلی ، گرایش و مقطع تحصیلی آنان با عنوان  -

عنوان رشته تحصیلی و گرایش باید در متن رشته تحصیلی، گرایش و مقطع تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل مطابقت داشته و 

 گواهینامه موقت یا دانشنامه درج شده باشد.

 تاریخ گواهی فراغت از تحصیل و کارت پایان خدمت باید قبل از زمان برگزاری آزمون باشد. -



حداکثر سی و پنج  ( سال تمام برای مشاغل خدماتی با مدرک تحصیلی دیپلم و30( سال تمام و حداکثر)20رعایت حداقل سن بیست) -

 ( سال تمام برای مشاغل با مدرک کارشناسی و باالتر الزامی است.35سال)

 : مالک عمل برای محاسبه سن افراد ، اولین روز ثبت نام می باشد. تذکر

جلسه مصاحبه داوطلبی که به هر دلیل در مهلت مقرر تعیین شده در آزمون کتبی و مصاحبه اختصاصی و عمومی مراجعه ننماید و یا در  -

 حاضر نشود، غایب محسوب می گردد و پس از اتمام مهلت مقرر، برگزاری مصاحبه تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نخواهد بود.

 انجام خدمت سربازی و یا سوابق کاری و موارد دیگر، تحت هیچ شرایطی به سقف سنی داوطلب افزوده نمی شود. -

ل بوده و تمدید قرارداد افراد منوط به نیاز و با توجه به نتایج ارزیابی عملکرد به مدت بکارگیری نیروی شرکتی حداکثر به مدت یکسا -

 یکسال در هر دوره امکان پذیر است.

تحویل مدارک به منزله بکارگیری افراد نبوده وجذب نیرو پس از موفقیت در مراحل مختلف از میان داوطلبان بومی صورت می پذیرد.)افراد  -

 یروهای شرکتی با کانون فعالیت خواهند نمود(جذب شده در قالب ن

 .نحوه جذب از طریق آزمون و مصاحبه تخصصی و در صورت به حد نصاب نرسیدن بصورت مصاحبه تخصصی برگزار می گردد 

  مراجعه نمایید.به آدرس زیر جهت کسب اطالع از زمان و محل آزمون به پایگاه اینترنتی کانون 

http://www.kanoonnews.ir/service/province/hormozgan  

 

 مهلت ثبت نام:

نسبت به ارسال مدارک از طریق پست سفارشی یا  26/9/96لغایت پایان وقت اداری مورخ  19/9/96متقاضیان محترم می توانند از مورخ

 می باشد.پیشتاز اقدام نمایند. با توجه به محدودیت زمان، مهلت ثبت نام قابل تمدید ن

 

 آدرس ارسال مدارک :

 واحد امور اداری -اداره کل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان هرمزگان –بندرعباس ، خیابان آیت اهلل غفاری 

 7914913169کد پستی  – 142داخلی  33313411 -12شماره تماس 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 فرم ثبت نام
 

 

 اطالعات شخصی: -1
     13تاریخ تولد :     /    /      شماره شناسنامه :  نام پدر:  خانوادگی:نام و نام 

 دین )مذهب( : محل تولد:  :تاریخ و محل صدور شناسنامه کد ملی:

 ملیت:  متاهل        مجرد وضعیت تاهل:  

 شماره تماس ثابت:     شماره تماس همراه:                                                              

 معافیت:    ذکر نوع وعلت      معاف از خدمت      :      انجام داده        خدمت نظام وظیفه: -2

 سوابق تحصیلی و آموزشی : -3

 مدرک تحصیلی
 )به ترتیب آخرین مدرک(

 کشور -شهر  نام مؤسسه آموزشی تاریخ پایان تاریخ شروع معدل کل رشته تحصیلی

       

       

 تجربیات شغلی: -4
 نام سازمان یا شرکت

 )به ترتیب از آخرین سابقه(
 تاریخ پایان تاریخ شروع مدت سابقه سمت / شغل

آخرین حقوق و 

 مزایا/ریال
 علت ترک خدمت

       

       

       

       

       

 ................................................... می باشم.اینجانب متقاضی پست  

 یار                     مربی مرکز علومسمربی فرهنگی                           مربی ادبی پاره وقت            مربی هنری پاره وقت                  مربی فرهنگی 

 

 وره  ها:وسایردآشنایی به زبانهاي خارجی ، کامپیوتر -5

 عالی خوب متوسط ضعیف نام زبان / وضعیت عالی خوب متوسط ضعیف نام زبان / وضعیت

ی
س

لی
نگ

ا
 

     خواندن      خواندن

     نوشتن     نوشتن

     مکالمه     مکالمه

با آشنایی 

 کامپیوتر:
 

 

گواهینامه دوره 

 فنی و هاي
حرفه اي یا 

 موسسات
 آموزشی

 

 windows       Acess       Excell      Word      internet        Power Point     type       :سایر 

 توضیحات تاریخ پایان تاریخ شروع مدت دوره نام موسسه آموزش دوره آموزشینام  ردیف

1        

2        

 



 
 

 نتیجه ارزیابی مصاحبه:    

 

 امضاء                                                                                                                                                                            مصاحبه کننده :     

 

 

 فعالیت هاي علمی، فرهنگی و هنري : -6

                               ارائه سمینار                                      تدوین کتاب یا مقاله علمی  سایر فعالیت های علمی 

 

 در صورت مثبت بودن چند سال و شماره بیمه؟            آیا داراي سابقه پرداخت حق بیمه هستید؟-7

 

   :امیلی با شما ندارندرا ذکرفرمایید.فبه خوبی می شناسند و هیچگونه نسبت  را دونفر از کسانی که شما-8

 تلفن نشانی و محل کار شغل نسبت نام و نام خانوادگی ردیف

            

             
 متقاضی خدمت در شهر :  -9

 قشم                                بندرعباس                       حاجی آباد                          فین                      جاسک                       ابوموسی

 خیر  بلی                      کار هستید؟اکنون مشغول به  -10

 

 

 افراد تحت تكفل: -11

 نسبت با کارمند جنسیت نام و نام خانوادگی
 تاریخ تولد

 روز / ماه / سال
 شغل میزان تحصیالت

      

      

      

      

      

 آدرس محل سكونت: -12

 توضیح:    سایر               منزل اجاره ای                  منزل شخصی              

 تلفن تماس    تلفن همراه               آدرس و محل سکونت :                                                                                                           

 مندرج در این فرم را تأیید و گواهی می نمایم. بدینوسیله صحت کلیه اطاالعات

 امضاء و تاریخ:                                   نام و نام خانوادگی :                                                                                                         

 
 تعهدی در قبال  جذب شما ایجاد نمی نماید. تکمیل نمودن این فرم هیچگونه توجه :


