بسمه تعالی
اطالعیه شرکت مادر تخصصی عمران شهر های جدید

داوطلبانی که فهرست اسامی آنان در رديف چند برابر ظرفيت رشته هاي شغلی شرکت مادر تخصصی عمران
شهر هاي جديد اعالم گرديده ،می بايست با در دست داشتن مدارك ذيل و در روزهاي تعيين شده در
جدول زير جهت تحويل مدارك اقدام نمايند.
مدارك مورد نياز:
 .1اصل و کپی تمامی صفحات شناسنامه
 .2اصل و کپی (پشت و روي ) کارت ملی
 .3اصل و کپی گواهينامه آخرين مدرك تحصيلی اخذ شده مورد تائيد وزارت علوم  ،تحقيقات و فنآوري به
همراه ريز نمرات
* ( درصورت عدم صدور گواهينامه از سوي موسسه يا دانشگاه مربوط ارايه کارنامه مبنی بر گذراندن واحد
هاي تحصيلی و فارغ التحصيلی مورد پذيرش نميباشد).
 .4ارائه اصل و کپی کارت پايان خدمت يا معافيت سربازي براي آقايان
 .5ارائه اصل و کپی گواهی ايثارگري
 .6اصل مدارك دال بر بومی بودن
* مبناي استان و شهرستان براي تعيين بومی بودن تقسيمات کشوري در زمان ثبت نام ميباشد.
 .7شش قطعه عكس ( 3×4پشت نويسی شده)که در سال جاري گرفته شده باشد (عكس خوواهران بايود بوا
حجاب کامل باشد)
 .8مدارك دال بر اشتغال به صورت قراردادی
آن دسته از کارکنان قراردادي پذيرفته شده که در فرم ثبت نام تكميل شده از طريق سايت سازمان سنجش
کشور بند مربوط به سنوات قراردادي انجام کارمعين را عالمت زده و در فهرست معرفی شدگان قورار گرفتوه
اند ،الزم است اصل و کپی مدارك زير را ارايه نمايند:

الف) نامه گواهی اشتغال از دستگاه محل خدمت با ذکر شماره شناسه قراردادي از سامانه کارمند ايران
ب) تمامی احكام کارگزينی صادره
ج) خالصه سابقه پرداخت حق بيمه که به تأييد (مهر و امضا) سازمان تأمين اجتماعی رسيده باشد.
 .9کارنامه آزمون
 . 10آن دسته از معلولين پذيرفته شده که در فرم ثبت نام تكميل شده از طريوق سوايت سوازمان سونجش
آموزش کشور بند مربوط به معلوليت را عالمت زده و در فهرست معرفی شدگان قرار گرفتوه انود ،الزم اسوت
اصل و کپی گواهی مربوط به معلوليت که توسط سازمان بهزيستی کشور صادر شده باشد را هم ارائه نمايند.
 .11ضمنا" در صورت عدم وجود شرايط و مغايرت اطالعات اعالم شده در زمان ثبت نام توسط هريك از
داوطلبين ،شرط سنی ،آخرين مقطع تحصيلی ،سنوات قراردادي انجام کارمعين،عدم داشتن شماره شناسه،
بومی ،ايثارگري ،معلوليت و پايان خدمت سربازي و ساير موارد اشاره شده در آگهی ،مطابق قوانين و مقررات
مربوط ادامه فرآيند استخدام متوقف خواهد شد.

ردیف

عنوان رشته شغلی

1

کارشناس راه  ،ساختمان و
شهرسازی

زمان و مکان تحویل مدارک
زمان

مکان

شنبه  1395/2/25حروف الفبا (الف ،ب ،پ،
ت ،ث ،ج ،چ ،ح ،خ ،د ،ذ ،س)

تهران – باالتر از میدان
ونک-خیابان شهید خدامی-
نبش خیابان تک شمالی-
پالک – 25شرکت مادر
تخصصی عمران شهر های
جدید -طبقه اول –اداره کل
منابع انسانی،پشتیبانی و رفاه

یکشنبه  1395/2/26حروف
(ش،ص،ض،ط،ظ،ع،غ،ف،ق،ک،ل،م،ن،و،ه،ی)

