اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان در نظر دارد جهت تأمین بخشی از نیروی انسانی خود در رشته
های شغلی مندرج در جدول از محل ماده  ۳۲قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل به کارگیری افراد
در دستگاههای اجرایی به استناد مجوز شماره  ۱۷۴۸۴۴۵مورخ  ۱۳96/۱۲/۲0معاون محترم رئیس جمهور و
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ،تعداد  ۴نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری مصاحبه
تخصصی( ۳سهمیه مختص ایثارگران و  ۱سهمیه آزاد) ،سنجش توانمندیهای عمومی و تخصصی و طی
مراحل گزینش به صورت قرارداد کارمعین یکساله برای خدمت در اداره کل حفاظت محیط زیست استان
سمنان با شرایط ذیل بکارگیری نمایند.
الف – شرایط عمومی بکارگیری نیــرو به صورت قرارداد کارمعین:
 .1تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مطرح در قانون اساسی
 .2تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران
 .3التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
 .4داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه آقایان)
 .5عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر
 .6نداشتن سابقه محکومیت جزائی موثر
 .7داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شوند.
 .8عدم وجود هرگونه ممنوعیت بکارگیری در دستگاههای اجرایی توسط آراء مراجع قضایی و ذی صالح
 .9داوطلبان نباید جزء نیروهای بازخرید دستگاههای اجرایی دیگر باشند.
ب -شرایط اختصاصی بکارگیری نیــرو به صورت قرارداد کارمعین:
 .1حداکثر سن  40سال تعیین و موارد ذیل به حداکثر سن با ارائه مستندات مرتبط افزوده می گردد:
 .2جانبازان ،آزادگان ،فرزندان شهدا ،فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و باالتر و فرزندان آزادگان یک سال اسارت و
باالتر ،از شرط حداکثر سن معاف می باشند.
 .3پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان پنج سال
 .4داوطلبانی که در جبهه ها به طور داوطلبانه خدمت نمودهاند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری
شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبههها
 .5میزان مدت خدمت دوره ضرورت
 .6داوطلبانی که به صورت غیررسمی و تمام وقت در وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی ،بانکها و شرکتهای
تحت پوشش آنها ،شرکتهای بیمههای دولتی ،شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها
مستلزم ذکر نام است ،موسسات و شرکتهای ملی و مصادره شده که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده
میکنند ،نهادهای انقالب اسالمی و شرکتهای تحت پوشش آنها از تاریخ 22/11/1357به خدمت اشتغال داشته اند به
میزان مدت خدمت غیررسمی آنها.

ج – مدارک مورد نیاز
 .1تکمیل فرم درخواست شغل با ذکر دقیق رشته شغلی و شهرستان مورد نظر (برابر جدول اعالمی پیوست)
 .2تصویر آخرین مدرک تحصیلی
 .3تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی
 .4تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم برای متقاضیان مرد
 .5تصویر دورههای آموزشی طی شده توسط متقاضی
 .6ارائه گواهی اشتغال به کار به همراه رزومه با ذکر سوابق
 .7دو قطعه عکس  3*4جدید تمام رخ و پشت نویسی شده
 .8ارائه تصویر مدارک ایثارگری و انجام ثبت نام در سامانه های مرتبط با احراز شرایط ایثارگری
د -نحوه تحویل مدارک و مهلت ثبت نام
مدارک به همراه فرم درخواست شغل صرفاً به صورت حضوری به دبیرخانه اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان تحویل و
رسید اخذ گردد.
مهلت تحویل مدارک از تاریخ درج آگهی در پورتال این اداره کل از روز پنج شنبه مورخ  ۱۴00/0۴/0۳تا پایان ساعت
اداری روز شنبه مورخ  ۱۴00/0۴/۱۲می باشد.
تذکر:
 .1مالک عمل برای محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل و کارت پایان خدمت ،زمان تحویل مدارک ()1400/04/11
می باشد .مالک فراغت از تحصیل ،تاریخ مندرج در گواهینامه موقت یا دانشنامه میباشد.
 .2این اداره کل از دریافت مدارک ناقص و درخواست های ارائه شده بعد از مهلت ثبت نام معذور میباشد.
 .3مدارک ارائه شده عودت داده نمیشود.
 .4پس از بررسی مدارک و تائید شرایط عمومی متقاضی جهت انجام مصاحبه تخصصی و سایر فرآیندهای جذب ،زمان
انجام مصاحبه از طریق پورتال اداره کل به نشانی  www.semnan.Doe.irاعالم خواهد شد.

جدول توزیع نیاز و بکارگیری نیروهای قراردادی(کارمعین)
تعداد

جنسیت

نوع سهمیه

1

مرد

آزاد

محل خدمت

شرایط احراز از نظر تحصیالت

گواهینامه کارشناسی یا همتراز در یکی از رشته

سمنان -اداره کل های تحصیلی :روابط عمومی ،کارشناسی حرفه

ایثار
مرد/زن

گران()%25

1

1

مرد/زن

ایثار

1

مرد/زن

ای روابط عمومی – الکترونیک

سمنان -اداره کل گواهینامه کارشناسی یا همتراز در یکی از رشته

شغل

ردیف

کارشناس روابط
عمومی

1

کارشناس حقوقی

2

های تحصیلی :حقوق ،حقوق قضائی

گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا
همتراز در یکی از رشته های تحصیلی :مهندسی

گران()%25

کامپیوتر (نرم افزار /شبکه های کامپیوتری)،

سمنان – اداره کل

مهندسی فناوری اطالعات

کارشناس شبکه/
کارشناس تحلیل و
تولید نرم افزار

3

تذکر :با مدرک کارشناسی مرتبط
گواهینامه کارشناسی ارشد یا همتراز در یکی از
رشته های تحصیلی حسابداری ،حسابداری

ایثار
گران()%25

سمنان – اداره کل

بخش عمومی ،مدیریت مالی ،مهندسی صنایع
(سیستم های مالی /مهندسی مالی)
تذکر :با مدرک کارشناسی مرتبط

کارشناس امور مالی

4

