آگهي بکارگیری متخصص
مركز تحقيقات فرآوري مواد معدني ايران يکي از واحدهاي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران براساس مجوز شماره  88611مورخ 8936/5/7
سازمان مذكور جهت تامين نيروي انساني مورد نياز خود تعداد  1نفر از واجدين شرايط را به شرح ذيل از طريق مصاحبه تخصصي و در صورت لزوم آزمون علمي ،
گزينش و انجام ساير مراحل اداري و قانوني بصورت قراردادي دعوت به همکاري مي نمايد.
رديف
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تخصص مورد

مدرك تحصیلي مورد

حداقل سابقه كار مورد

تعداد مورد

نیاز

نیاز

نیاز (سال)

نیاز (نفر)

5

1

كارشناس پژوهش

حداقل كارشناسي ارشد
فرآوري مواد معدني

جنسیت

زن
مرد

توضیحات

آشنايي و داشتن تجربه در زمينه
فرآوري و استحصال عناصر نادر خاكي

شرايط عمومي و اختصاصي
-

تدين به دين مبين اسالم يا يکي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران

-

تابعيت جمهوري اسالمي ايران

-

التزام به قانون اساسي كشور جمهوري اسالمي ايران

-

داشتن كارت پايان خدمت وظيفه يا معافيت دائم (غيرپزشکي)

-

دارا بودن حداكثر  95سال سن با احتساب سابقه كار

-

عدم اشتهار به فساد اخالقي و نداشتن سابقه محکوميت وسوء پيشينه كيفري كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي شده باشد (با تائيد مراجع ذيصالح)

-

عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر

-

داشتن تندرستي و توانايي كامل جسمي و روحي طبق تائيد پزشك مركز طب صنعتي .

-

دارا بودن مدرک تحصيلي مورد نياز و حداقل معدل .86

-

عدم اشتغال و تحصيل در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي.

-

عدم وجود هرگونه ممنوعيت بکارگيري در دستگاههاي اجرايي توسط آراء مراجع قضايي و ذيصالح.

-

عدم اشتغال و تعهد خدمت در ساير دستگاههاي دولتي و نهادهاي عمومي .

-

درخصوص ايثارگران براساس قوانين و دستورالعملهاي مربوط به خود اقدام خواهد شد.

-

درمصاحبه تخصصي در شرايط مساوي افراد بومي در اولويت خواهند بود.

-

پس از اخذ قبولي مصاحبه تخصصي و تائيد هسته گزينش مبني بر دارا بودن شرايط و ضوابط عمومي و انتخاب اصلح  ،مراحل بکارگيري ميسر خواهد بود.

مدارك مورد نیاز و نحوه ارسال آن
-

تکميل تقاضا نامه همکاري ( به تذكرات مندرج در تقاضا نامه توجه شود )

-

تصاوير برابر با اصلشده آخرين مدرک تحصيلي و يا گواهي رسمي  ,تمام صفحات شناسنامه ،كارتملي ،كارت پايان خدمت وظيفه يا معافيت دائم ( غير
پزشکي)

-

خالصه سوابق كاري به همراه گواهي هاي رسمي سابقه كار

-

 9قطعه عکس  9*4جديد پشت نويسي شده ( يك قطعه بر روي تقاضانامه الصاق گردد )

متقاضيان واجد شرايط الزم است پس از مطالعه دقيق شرايط مندرج در آگهي فرم تقاضانامه همکاري را از سايت مركز به آدرس  www.imprc.irدريافت نموده
و پس از تکميل نمودن آن به همراه ساير مدارک حداكثر تا تاريخ  8937/1/13با پست سفارشي به نشاني كرج – كمالشهر – ص.پ 98335-895 .و كدپستي
 9965864776ارسال نمايند .زمان برگزاري مصاحبه و اعالم نتايج و ساير مراحل اداري از طريق سايت مذكور اعالم ميشود.

