شرایط و مدا رک مورد نیاز جهت ربرسی اولیه ردخواست اتسیس کاریابی داخلی
 شرایط کلی متقاضیان تاسیس کاریابی مطابق با بىد  44آئیه وامٍ دفاتر کاریابی
* تاتعیت جمًُسی اسالمی ایشان ي تذیه تٍ دیه اسالم یا یىی اص اللیت َای ضىاختٍ ضذٌ دسلاوًن اساسی وطًس
*حذالل سه  30سال تمام دس صمان اسائٍ دسخًاست
*وذاضته ساتمٍ ویفشی مًثش تٍ تطخیص مشاجع ریصالح
*داضته ساتمٍ ي تجشتٍ واسی دس صمیىٍ فعالیت وسة يواس حذالل تٍ مذت  5سال.
* داسا تًدن مذسن تحصیلی حذالل واسضىاسی تشجیحاً دس یىی اص سضتٍ َای مذیشیت ،علًم اجتماعی  ،علًم تشتیتی،
حمًق  ،علًم التصادی  ،سياوطىاسی  ،مطايسٌ ضغلی ي واس آفشیىی .
* داضته تجشتٍ وافی دس صمیىٍ مطايسٌ ضغلی ي واسیاتی.
*اسایٍ گًاَی عی ديسٌ آمًصش آضىایی تا لًاوی ه ي ممشسات مشتًط تٍ تاصاس واس ي واسیاتی اص ساصمان آمًصش فىی ي
حشفٍ ای  ،آمًصش يپشيسش  ،مًسسٍ واس ي تأمیه اجتماعی ي...
تثصشٌ  :متماضیان ایجاد واسیاتی دسصًست وذاضته گًاَی اص مًسسات معتثش می تایذ مًفك تٍ وسة ومشٌ لثًلی اص
آصمًوی وٍ تًسظ مًسسٍ واس ي تأمیه اجتماعی دس استان تٍ عمل می آیذ ضًوذ.
 مدارک مًرد ویازجُت تاسیس دفاتر مشايرٌ شغلی ي کاریابی غیرديلتی داخلی:
 -1اسائٍ دسخًاست متماضی تٍ ضُشستان ي اسسال وظش صشیح ضُشستان تٍ اداسٌ ول مثىی تش مًافمت تا صذيس
مجًص.
 – 2تصًیش تشاتش اصل ضذٌ مذاسن تحصیلی ،ديسٌ َای عی ضذٌ يواست پایان خذمت (يیژٌ آلایان)
 - 3تصًیش تشاتش اصل ضذٌ تمام صفحات ضىاسىامٍ ي تصًیش دي عشف واست ملی ًَضمىذ.
 – 4سٍ لغعٍ عىس  3*4جذیذ
 – 5سصيمٍ تحصیلی ي ضغلی متماضی ( تٍ َمشاٌ مستىذات  5سال ساتمٍ وسة يواس)
 – 6فشم پشسطىامٍ تىمیل ضذٌ تًسظ متماضی(.تٍ پیًست می تاضذ)
 – 7دس صًست حمًلی تًدن دسخًاست ،تصايیش اساسىامٍ ،آخشیه تغییشات ،سيصوامٍ سسمی ي معشفیی وامیٍ میذیش
فىی اص عشف ضشوت ي یا مًسسٍ متماضی ي اسسال مذاسن فًق تشای مذیش فىی معشفی ضذٌ.
وکتٍ : 4مدیر فىی معرفی شدٌ وباید سمت مدیرعامل داشتٍ باشد.
وکتٍ : 2در صًرت حقًقی بًدن درخًاست ،امکان تعییه وام کاریابی مشابٍ با وام شرکت يجًد ودارد.
وکتٍ: 3می بایست فضای فیسیکی کامال مجسا از سایر فعالیت َای شرکت برای کاریابی در وظر گرفتٍ شًد.

 -8آدسس دلیك پستی،ضماسٌ تلفه ،وماتش يایمیل
 -9عذم اضتغال تمام يلت متماضی دس ولیٍ وُاد َا ،ضشوت َا ،مًسسات ي دستگاَُای اجشایی ديلتی(عذم ضمًل
دس لاوًن ممىًعیت تصذی تیص اص یه ضغل مصًب  1373/10/11مجلس ضًسای اسالمی) تٍ استثىاء اعضیاء َییات
علمی داوطگاَُا.
-10ثثت وام ي تاسگزاسی مذاسن متماضی دس سایت  karyabi-mojavvez.mcls.gov.irلثل اص اسسال دسخًاست.

