
 به نام خدا

 )اگهی استخدام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم(

و در چارچوب دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم برای نیروی انسانی مورد نیاز خود طبق مفاد نظام نامه اداری و استخدامی و تشکیالتی

 به شرح ذیل استخدام می نماید. قراردادیمصاحبه تخصصی و طی مراحل گزینش ، به صورت  ازمون کتبی و  نفر از افراد واحد شرایط را از طریق  5 تخصصی برای بکارگیری ، تعداد

شرایط احراز از نظر مدرک  جنسیت تعداد مورد نیاز خدمت جغرافیاییمحل  عنوان شغل

و سابقه  و رشته تحصیلی

 کار

 توضیحات

 اقا خانم

 لبسانس حسابداری  نفر 2 ---------------- نفر 2 قماستان  کارشناس مالی 

 سال سایقه کار 3حداقل 

-- 

و  کارشناس امور فنی

 خدمات مهندسی

 عمران --لبسانس عمران  نفر 3 ---------------- نفر 3 قماستان 

 سال سایقه کار 2حداقل 

-- 

 

 شرایط اختصاصی استخدام:-1

 دنمبایست دارای مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های تحصیلی مندرج در اگهی استخدام باشمتقاضیان 1-1  

 سال از تاریخ نشر اگهی استخدام 25سال و حداقل  35حدکثر سن متقاضیان 2-1        

 تمام 14حداقل معدل مدرک تحصیلی 3-1        

 بعد از استخدام در سازمان  پروانه اشتغال بکارستفاده ازعدم ا  ،در صورت دارا بودن پروانه اشتغال بکار4-1         
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 شرایط عمومی استخدام : -2
 :تابعیت کشور جمهوری اسالمی1-2

 :اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مذکور در قانون اساسی2-2

 مبانی نظام جمهوری اسالمی و قانون اساسی:التزام به 3-2

 داری از توانایی و قدرت جسمی و فکری الزم برای تصدی شغل مورد نظرر: برخو4-2

 : نداشتن سابقه محکومیت که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد2 -5

 برای اقایان انجام خدمت نظام وظیفه: داشتن گواهی انجام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت از 6-2

 

 ورد نیاز جهت احراز شرایط استخدام :ممدارک  -3        

 ملی،کارت پایان خدمت،مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی و باالتر شناسنامه،کارتصفحات  تمام تصاویر  1-3

 تاییدیه صادره از دانشگاه محل تحصیل  2-3

 ارائه مدارک مرتبط با احراز شرایط بومی بودن 3-3

 ارائه گواهی معتبر سابقه کار مفید  3-4

 3*4قطعه عکس  3  3-5

 ،سوابق پژوهشی و تالیفاتارائه مقاالت3-5

 شرایط احراز بومی بودن : -4          
 : محل تولد داوطلب در استان قم میباشد.  1-4                 

 )ابتدایی،راهنمایی،دبیرستان( به صورت پیوسته در استان قم طی شده باشد.سال از سنوات تحصیلی  5: حداقل 2-4                 

سال سابقه کار تمام وقت در دستگاههای اجرایی استان قم استخدام و حق بیمه پرداخت کررده   3:. پدر و مادرکه حداقل   3-4     

 باشند

 نهایی به عهده کمیته استخدام می باشد در خصوص شرایط احراز بومی بودن عالوه بر موارد ذکر شده، تشخیصتبصره: 

 تذکرات:-5           

 ارائه سابقه کار مفید و مرتبط منوط به ارائه گواهی معتبر و پرداخت حق بیمه  1-5            

نبوده است   هرگاه بعد از استخدام ثابت شود که فردی در هنگام استخدام دارای یکی از شرایط مندرج در آگهی استخدام  2-5     

 سازمان نظام مهندسی استان قم میتواند در مورد قطع رابطه استخدامی با وی اقدام کند.

 چگونگی ثبت نام :- 6

 .               23/7/1401 مورخ  شنبه لغایت پایان روز   12/7/1401روز سه شنبه مورخ تاریخ ثبت نام از  -1

 فرم تکمیل شده تقاضانامه ثبت نام ارسال مدارک مورد درخواست بهمراه -2

                     و یرررررا بررررره شرررررماره کرررررارت     4063636336ریرررررال بررررره حسررررراب شرررررماره       2000000واریرررررز مبلررررر  -3       

مصاحبه  کتبی و  بانک ملت شعبه بلوارامین به عنوان حق شرکت در آزمون  نزد  505060 با شماره شناسه      6104337803222882

 صصی) ارسال  فیش واریزی الزامی میباشد(تخ

طبقه فوقانی  20به ادرس قم:بلوار امین نبش کوچه  25/7/1401مورخ روز دوشنبه پایان وقت اداریکلیه مدارک مورد نیاز حداکثر تا  -7

تحویل مدارک بره سرازمان تراریخ     سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم ارسال گردد  مالک 37166-36475بانک ملت کد پستی  

 ثبت در دبیر خانه میباشد

 


