
 استان ايالم کانون پرورش فکری کودکان و نوجواناناداره کل درشركتي نيروي انساني  جذب اطالعيه
 
راستای تکمیل  نیروی انسانی مورد در  استان ایالمکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان   اداره کل  

)مربی امور فرهنگی /راننده/  حوزه هایاز افراد عالقه مند وفعال در  دارددر نظر1793نیاز خود در سال  
ادبی ( که دارای مدارک مرتبط با نوع فعالیت های مورد نظر می باشند  به  ساعتیپیشخدمت ونیروی 

 صورت شرکتی دعوت به عمل آورد.
 

 شرايط عمومی:    

  تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران -   

  سی جمهوری اسالمی ايران.التزام به قانون اسا-

 .اعتقاد به دین مبین اسالم و التزام به احکام شرعی -

 انجام خدمت دوره ضرورت  يا معافيت قانونی )برای آقايان(-

 .انجام کاری که به خدمت گرفته می شوند داشتن سالمت جسمانی وروانی وتوانايی برای-

 عدم اعتیادبه دخایات ومواد مخدر. -

 نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر.-

 هر گونه  ممنوعیت استخدام در دستگاه های اجرایی توسط آراء مراجع قضایی وذیصالح.نداشتن -

 ویا پیمانی با دستگاه های اجرایی در زمان ثبت نام. ،ثایتیی رسمهر گونه رابطه استخدام نداشتن-

تحصيلی ديپلم مشاغل خدماتی با مدرک برای سال تمام  72و حداكثر  سال تمام02ج ( داشتن سن حداقل   -

 سال تمام برای مشاغل با مدارک کارشناسی وباالتر الزامی است53و

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

 ننمايد شرکتداوطلبی که به هر دليل در مهلت مقرر تعيين شده در آزمون کتبی ومصاحبه اختصاصی -   

،غايب محسوب می گردد وپس از اتمام مهلت مقرر،برگزاری مصاحبه تحت هيچ شرايطی امکان پذير 

 نخواهد بود.

انجام خدمت سربازی ويا سوابق کاری وموارد ديگر،تحت هيچ شرايطی به سقف سنی داوطلب اضافه -

 نمی شود.

 

 

 



 شرايط اختصاصی:    

 تقاضامورد نياز  و شهر مورد  هاي شغلي جدول رشته

 شرائط احراز جنسيت مورد نياز محل مورد درخواست عنوان شغل رديف

 وگواهینامه رانندگی  دیپلماشتن مدرک تحصیلی صرفا د ) ا نفر( مرد اداره کل  راننده 1

 پیشخدمت 0
مرکز شهدای 

 ایالم کودک
 اشتن مدرک تحصیلی دیپلمصرفا د نفر(1مرد)

 اشتن مدرک تحصیلی دیپلمصرفاد نفر(1مرد) ایالم  مرکز نجوم پیشخدمت 7

 نفر0 مرکز نجوم مربی امور فرهنگی 4
تحصیلی داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی وباالتر در یکی از رشته های 

 مرتبط

 مربی امور فرهنگی 5
مرکز فرهنگی 

 وهنری ایوان 
 نفر1

داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی وباالتر مرتبط در یکی از رشته های 
 امور فرهنگی تحصیلی

 ساعته52مربی ادبی  6
مرکز فرهنگی 

 وهنری ایوان
 داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی وباالتر مرتبط در رشته هایی با گرایش ادبی نفر1

 ساعته 45مربی ادبی  3
مرکز فرهنگی 

 وهنری شباب
 داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی وباالتر مرتبط در رشته هایی با گرایش ادبی نفر1

 سیار روستایی مربی 8
شهرستان 

 ملکشاهی
 نفر(1مرد)

داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی وباالتر مرتبط در یکی از رشته های 

 (معتبر )داشتن گواهینامه رانندگی تحصیلی امور فرهنگی

 ساعته72مربی ادبی  9
مرکز فرهنگی 

 وهنری لومار
 با گرایش ادبیداشتن مدرک تحصیلی کارشناسی وباالتر مرتبط در رشته هایی  نفر1

 ساعته72مربی ادبی  12
مرکز فرهنگی 

 وهنری صالح آباد
 داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی وباالتر مرتبط در رشته هایی با گرایش ادبی نفر1

 

 فيزيک وگرايش های مرتبط.زمين شناسی ، رشته های مرتبط مربی امور فرهنگی نجوم: 

علوم تربيتی با گرايش های مديريت وبرنامه ريزی  آموزشی وپيش -روانشناسی:  رشته های مرتبط مربی امور فرهنگی
-کتابداری-علوم اجتماعی-فلسفه-ادبيات فارسی-تاريخ-الهيات با کليه گرايشات-مشاوره وامور تربيتی -دبستانی ودبستانی

 فلسفه هنر وموسيقی.-عکاسی-تئاتر صنايع دستی -علوم قرآنی-مديريت امور فرهنگی

 ساعتی ادبی: داشتن مدرک تحصيلی کارشناسی و باالتر در رشته زبان وادبيات فارسی.مربی  

 ساير شرايط:

 موفقيت در آزمون، مصاحبه واحراز شايستگی علمی. -1

رعايت شرايط  جذب نيروی بومی به شرح زير)افرادی که دارای يکی از ويژگی های زير باشند داوطلب بومی تلقی می -2
 .گردند(

محل تولد داوطلب يا همسر وی با شهرستان محل مورد تقاضا يکی باشد)صرفا بايد در همان شهرستانی که  شهرستان-الف
 کمبود نيرو می باشد ساکن باشند.( دارای فرهنگی وهنری مرکز

همسر وفرزندان کارمندان رسمی وپيمانی  دولت ويا نيروهای مسلح )اعم از شاغل ويا بازنشسته(که شهرستان محل -ب
 دمت فعلی يا بازنشستگی آنان با شهرستان محل مورد تقاضا يکی باشد.محل خ

در صورتی که محل اخذ مدرک تحصيلی سه ساله آخر دوره متوسطه وپيش دانشگاهی در يک بخش،شهر ويا استان -ج
 آن بخش ، شهر واستان تلقی می شود.باشد،داوطلب بومی 

 ظر گرفته می شود.محل تولد داوطلب  به عنوان بخش  وشهر بومی در ن-د



داوطلب يا پدر،مادر وهمسر وی حداقل چها سال سابقه پرداخت حق بيمه در شهرستان محل مورد تقاضارا داشته -ه
 باشد.)پرداخت حق بيمه به مدت تعيين شده صرفا توسط يکی از موارد مذکور قابل احتساب است.(

 تبصره:

 در زمان ثبت نام می باشد. مات کشوریمبنای استان وشهرستان  برای تعيين بومی بودن،تقسي-

صرفا از افراد بومی  ثبت نام بعمل خواهد آمد وچنانچه در هر مرحله خالف اين موضوع اثبات شود فرايند ثبت نام لغو واز 
 اشتغال ايشان جلوگيری خواهد شد.

کار ه انعقاد قرارداد وشروع بد انجام کار در ساير سازمان ها وشرکت ها به هنگام هعدم اشتغال وهمچنين نداشتن تع-5
 الزامی می باشد.

توجه:با توجه به اينکه انعقاد قرارداد افرادی که جذب می شوند با موسسات غير دولتی انجام می شود ،لذا اين افراد در 
ی رابطه استخدامی  با کانون پرورش فکر هکارگيری ابواب جمعی   موسسه يا شرکت پيمانکار تلقی  وهيچ گونه زمان ب

 کودکان ونوجوانان را نداشته وتعهدی برای استخدام در کانون نخواهند داشت.

 

 :مدارک مورد نياز  

 )پشت و رو( برابر با اصل فتوکپی کارت ملی -0        تمام صفحات شناسنامه فرد متقاضی. فتوکپی برابر با اصل  -1

کارت پایان خدمت یا معافیت قانونی  فتوکپی برابر با اصل -4           آخرین مدرک تحصیلی  فتوکپی برابر با اصل  -7
 برای آقایان

 تکمیل فرم ارزیابی مدارک ومستندات داوطلب)فرم پیوست(    -6               دو قطعه 7×4عكس  -5   

 :کپی برابر با اصل مدارک در یکی از دفاتر اسناد رسمی انجام گیرد. یا آوری

 مهلت ثبت نام : 

از طریق دفاتر   مدارك ارسالنسبت به تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز متقاضیان محترم می توانند از 

  مهلت ثبت نام تمدید نمی شود.، اقدام نمایند. با توجه به محدویت زمان  به آدرس ذیل  پستی

کودکان ونوجوانان ایالم میدان امام )ره( بلوار شمالی جنب بانک ملی  )سرپرستی( کانون پرورش فکری 
 28477768032-7شماره تماس   69716-44378کد پستی   ایالم

 توجه:اعالم تاریخ آزمون کتبی ومصاحبه متعاقبا  اعالم خواهد شد.  

 


