
 شغل منشي برنامه مصاحبه از متقاضيان همكاري با شركت هاي طرف قرارداد با دانشگاه

   شهرستان ميبد

 روزصبح   8ساعت   جهت مصاحبه با همراه داشتن مدارك مورد نياز شخصاً شهرستان ميبد منشي متقاضيان شغل

مدارك آن ها ناقص باشد مجاز به  مراجعه نمايند،ضمناً در صورتي كه ذيلآدرس  هب  11/07/1396مورخ سه شنبه 

  .شركت در مصاحبه نمي باشند و از شركت آن ها در مصاحبه جلوگيري خواهد شد

  

  )يزد 115اورژانس (مركز پدافند غيرعامل - خيابان ابوريحان بيروني - ميدان حر -فلكه سوم آزادشهر  –يزد : آدرس

   مدارك مورد نياز

  .داوطلب شركت در آزمون كه داراي كد رهگيري مي باشدبرگ ثبت نام اينترنتي امضاء شده ) 1

  )مي باشد 20/06/1396 مالك محاسبه سن تاريخ)(كپي(كليه صفحات شناسنامه )2

  )كپي(كارت شناسائي ملي پشت و رو)3

  )مي باشد 20/06/1396مالك زمان پايان خدمت تاريخ ) (ويژه برادران(كارت پايان خدمت و يا معافيت دائم )4

  )مي باشد 20/06/1396مالك زمان فارغ التحصيلي تاريخ ( سايت ثبت ناميمدرك تحصيلي مندرج در )5

  .در صورت ايثارگر بودن، مدارك دال بر ايثارگري)6

و  يكي نمي باشددر صورتيكه محل تقاضاي داوطلب با محل تولد مندرج در شناسنامه (مستندات بومي بودن) 7

را در شهرستان مورد تقاضا گذرانده است مدرك ) ابتدايي، راهنمايي يا دبيرستان(سال از سنوات تحصيل 4حداقل 

  .تحصيلي مربوطه را ارائه نمايد

  .در آن قرار داده شود ترتيب اعالميبه ) 7تا  1(يك عدد پوشه همراه با گيره كه تمامي مدارك مورد نياز)8

  :مهم تذكرات 

در پوشه گذاشته و  به ترتيب باال راكليه داوطلبان موظف مي باشند مدارك مورد نياز بندهاي )الف

  .تحويل مسئوله مربوطه در محل تحويل مدارك نمايند

 در مندرج اطالعاتيا  و فراخوان در مندرج شرايط با مغاير داوطلبان ارائه شده مدارك كه صورتي در)ب

 زمان خالف آن هر در و كرد نخواهد ايجاد متقاضي براي حقي گونه هيچ ، باشد نامي ثبت تقاضانامه

  .ندارد اعتراضي گونه هيچ حق و شد خواهد حذف فرايند ادامه از داوطلب محرز شود،

موظف هستند  شخصاً مدارك مورد نياز را بر اساس اظهارات در ثبت نام اينترنتي تحويل  افرادكليه )ج

  .مسئول مربوطه نمايند تا برابر مقررات و شرايط مندرج در آگهي بررسي گردد


