آگهی جذب و بکارگیری نیروی انسانی موسسه حافظان دیار کریمان
به اطالع می رساند موسسه حافظان دیار کریمان به منظور تکمیل نیروی انسانی خود به تعداد 4نفر نیروی نگهبانی و حفاظت فیزیکی از بین داوطلبین مرد دارای شرایط ذیل ،پس از
انجام مراحل آزمون کتبی ،مصاحبه علمی و بررسی صالحیت های عمومی ،از بین پذیرفتهشدگان نهایی بومی شهرستان زرند نیرو می پذیرد.
-1کلیه مراحل ثبت نام و دریافت کارت ورود به جلسه و مشاهده نتایج فقط از طریق مراجعه به سایت  www.iheari.irقسمت "آزمون استخدامی" قابل انجام خواهد بود.
 -2پس از واریز اینترنتی هزینه آزمون ومشاهده پیغام پایان مراحل ثبت نام قطعی تلقی میگردد و در غیر این صورت کارت ورود به جلسه صادر نخواهد شد و امکان شرکت در آزمون
وجود ندارد.
-3پس از این آزمون دو برابر ظرفیت مورد نیاز اعالم خواهد شد و انتخاب نهایی با انجام مصاحبه تخصصی حضوری و بررسی صالحیت عمومی انجام میشود .
بخش اول -شرایط عمومی:
 .1داشتن تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران
 .2دارا بودن کارت پایان خدمت سربازی
 .3عدم اعتیاد به مواد مخدر والکل و دخانیات و روان گردان
 .4نداشتن سابقه محکومیّت جزایی
 .5داشتن سالمت جسمانی و روانی
 .6اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.
 .7دارا بودن شرایط احراز شغل متناسب
 .8نداشتن منع قانونی برای استخدام و تعهد خدمتی به دیگر سازمانها
 .9احراز صالحیتهای عمومی و استعالمات الزم پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه
 .10برخورداری از توانایی های جسمی و روانی الزم با تائید پزشک معتمد( تست ورزش ،قد ،وزن،وتست روانشناسی)
 .11داشتن  170سانتی متر قد و وزن متناسب
بخش دوم -شرایط اختصاصی
 -1داشتن حداقل مدرک تحصیلی کاردانی و یا کارشناسی
الف  -رشته های تحصیلی مورد پذیرش در مقطع کاردانی شامل :حسابداری  -مدیریت مالی -برق (صنعتی  ،قدرت  ،الکترونیک  ،کنترل  ،مخابرات) -مکانیک ( سیاالت  ،تبدیل
انرژی  ،جامدات  ،حرارت  ،طراحی کاربردی ) ( به جز مکانیک خودرو و ماشین آالت) -کامپیوتر و فناوری اطالعات

ب -و رشته های تحصیلی قابل پذیرش در مقطع کارشناسی شامل :مدیریت ( بازرگانی  ،اداری  ،منابع انسانی  ،صنعتی  ،دولتی  ،مدیریت بحران ) -حسابداری و مدیریت مالی
 برق ( صنعتی  ،قدرت  ،الکترونیک  ،کنترل  ،مخابرات) -مکانیک ( سیاالت  ،تبدیل انر ژی  ،جامدات  ،حرارت  ،طراحی کاربردی ) ( به جز مکانیک خودرو و ماشین آالت-کامپیوتر و فناوری اطالعات
داشتن شرایط سنی به شرح زیر:
حداکثر سن  28سال برای مقطع فوق دیپلم«متولدین بعد از تاریخ »1371/12/14
حداکثر سن  30سال برای مقطع کارشناسی «متولدین بعد از تاریخ »1369/12/14
- -1الزم به ذکر است تاریخ گواهی فراغت از تحصیل داوطلبان ،کارت مربوط به وضعیت نظام وظیفه و تأییدیههای مربوطه ،بایستی تا قبل از تاریخ ثبتنام و تکمیل فرم مربوطه
صادر شده باشد .هر یک از داوطلبان که به هنگام ثبتنام ،اطالعات نادرست و جعلی ارائه نموده یا واقعیتی را کتمان نموده باشد و به سبب این اطالعات پذیرفته شوند ،هر
زمانی که غیرواقعی بودن اطالعات مشخص شود ،قبولی ایشان ملغی بوده و اقدامات الزم طبق قوانین و مقررات به عمل میآید.
-2بومی بودن داوطلب در بخش مرکزی شهرستان زرند برای شغل نگهبانی و حفاظت فیزیکی
 .شرایط بومی بودن به شرح ذیل تعیین میگردد:
-1داوطلبی که 4سال از سنوات تحصیلی خودرا «اعم از ابتدایی –راهنمایی –دبیرستان و یا دانشگاه» به صورت متوالی و یا متناوب درحوزه کنونی مشخص شده برای بخش
مرکزی شهرستان زرند برای مشاغل تعیین شده در هر بخش طی کرده باشد.
-3داوطلبی که درحال حاضر در بخش مرکزی شهرستان زرند مطابق مشاغل پیش بینی شده برای هر بخش ساکن می باشد و درصورت پذیرفته شدن بتواند مستندات الزم
رادراین خصوص ارائه نماید.
صرفاً داوطلبانی میتوانند در این آزمون ثبتنام نمایند که در زمان برگزاری آزمون دارای مدارک ذیل باشند:
 .1دارا بودن مدرک الزم در مقطع و رشته تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل ذکر شده
 .2کارت ملّی
 .3کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی
 .4مدارک دال بر بومی بودن
 .5شرایط ثبت نام:
 -1ثبت نام از طریق سامانه آزمون مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی اصفهان به نشانی  www.iheari.irانجام می پذیرد .هزینه ثبت نام مبلغ  400.000ریال بوده که
پرداخت آن از طریق سامانه فوق انجام می پذیرد.

زمان بندی :
 -2ثبت نام در سامانه آزمون از روز  99/12/02تا پایان  99/12/07انجام می پذیرد.
 -3تاریخ برگزاری آزمون  :روز  99/12/14ساعت 15:00
 -4مدت زمان برگزاری آزمون 90 :دقیقه
 -5زمان دریافت کارت ورود به جلسه :تاریخ های 11و99/12/12
 -6آدرس محل برگزاری آزمون :در کارت ورود به جلسه اعالم می گردد.
توضیحات:
 معرفی داوطلبان تعیین سطح برای انجام مصاحبه حداکثر به میزان دو برابر ظرفیت اعالم شده ،به ترتیب باالترین نمره آزمون کتبی انجام میگردد. در صورتی که داوطلبی با مدرک تحصیلی رشته غیرمرتبط و یا پایین تر از مقاطع تحصیلی اعالم شده آگهی در آزمون شرکت نماید ،از استخدام و ادامه اشتغال وی در هر مرحله ،ممانعت بهعمل خواهد آمد.
 قبولی در آزمون کتبی به منزله جذب و بکارگیری قطعی نبوده ،بلکه موکول به موفقیت داوطلبان در مراحل بعدی شامل مصاحبه ،آزمایشات طب کار و عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه واستعالمات مربوطه میباشد.
 -مالک تعیین داوطلب جهت انجام مصاحبه و مراحل بعدی ،به دست آوردن باالترین نمرات اول تا هشتم آزمون کتبی میباشد.

جدول شماره  -1مواد آزمون
ردیف

مواد امتحانی

تعداد سواالت

1

زبان و ادبیات فارسی

15

2

احکام و معارف اسالمی

15

3

هوش و توانمندیهای عمومی

15

4

آشنایی با مهارت های هفتگانه ICDL

15

5

اطالعات عمومی ،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

15

6

اصول حفاظت ،نگهبانی و انتظامات

15

کل سواالت دفترچه

90

