
 شرکتی صورت به سیار کتابخانه فرهنگی  مرد مربی نیروی جذب

   پذيرش عمومي شرايط

 ايران اسالمي جمهوري نظام تابعيت داشتن •

 ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون به امالتز •

 ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون در شده شناخته اديان از يكي يا اسالم مبين دين به اعتقاد •

  قانوني معافيت يا ضرورت دوره خدمت انجام •

 انجام). شوند مي گرفته خدمت به كه كاري انجام براي توانايي و رواني و جسماني سالمت داشتن •

 الزامي است ( استخدام از قبل آزمايشات

 از كمتر ديد نداشتن و عينك با اصالح از پس چشم، يك در 10/10 از كمتر ديد نداشتن •

 . چشم يك در نابينايي و كوررنگي نداشتن و عينك با اصالح از پس چشم دو در16+10/10

 . شود مي فردي عادي عملكرد اختالل به منجر كه مادرزادي و ژنتيكي هاي ناهنجاري كليه •

  بايد داوطلب باشد بل دسي 4/0 از بيش نبايد داوطلب شنوايي كمي: شنوايي قدرت •

 بشنوند.متري به خوبي  6صداي نجوا را از فاصله 

يا  و مصاحبه استخدامي مرحله در مربوطه توسط دستگاه لبان داوط توانايي ييدتا عدم صورت در: تذكر

معاينه پزشكي ، مرجع رسيدگي به اعتراض داوطلبان، شواري  پزشكي علوم پزشكي استان مربوطه )محل 

 خدمت( مي باشد.

 . مخدر مواد و دخانيات به اعتياد عدم •

 . مؤثر اييجز محكوميت سابقه نداشتن •

 . ذيصالح و قضايي مراجع آراء توسط اجرايي دستگاههاي  در استخدام ممنوعيت هرگونه وجود عدم •

 ثبت زمان در اجرايي هاي دستگاه با پيماني يا و ثابت رسمي، استخدامي رابطه هرگونه وجود عدم •

 . نام

شده باشند و در رشته تحصيلي ،  التحصيل فارغ كه نمايند نام ثبت توانند مي صورتي در صرفا داوطلبان

گرايش و مقطع تحصيلي آنان با عنوان رشته تحصيلي، گرايش و مقطع تحصيلي مندرج در شرايط احراز 

مشاغل مطابقت داشته و عنوان رشته تحصيلي و گرايش بايد در متن گواهينامه موقت يا دانشنامه درج 

 شده باشد. 



 . باشد آزمون اريبرگز زمان از قبل بايد خدمت پايان كارت و صيلتح از تغفرا گواهي تاريخ •

 سال تمام با مدارک كارشناسي الزامي است. ( 35سي و پنج سال )حداكثر  رعايت •

 . باشد مي نام ثبت روز اولين افراد، سن محاسبه براي عمل مالک: تذكر

 عمومي و اختصاصي مصاحبه و كتبي آزمون در شده تعيين مقرر مهلت در دليل هر به كه داوطلبي 

 رر،مق مهلت اتمام از پس و گردد مي محسوب غايب نشود، حاضر مصاحبه جلسه در يا و ننمايد مراجعه

 . بود نخواهد پذير امكان برگزاري مصاحبه تحت هيچ شرايطي

 داوطلب سني سقف به شرايطي هيچ تحت ديگر، موارد و كاري سوابق يا و سربازي خدمت انجام 

 .  شود نمي زودهاف

 

 شرایط اختصاصی: 

 جنسيت : مرد

 تاهل: متاهل

 كتابداري –روانشناسي تربيتي  –امورفرهنگي  -علوم تربيتي -رشته تحصيلي: كارشناسي ادبيات

 بومي : ساكن بندرعباس

 ) توانايي رانندگي با وانت كتابخانه سيار( 2گواهينامه پايه 

 محل انجام كار: روستاهاي بندرعباس


