
 اسمه تعاليب

 دعوت به همكاري مي نمايد هرمزگان اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان

لي كتابدار شغدر رشته نفر(  16) انسانيبراي تكميل نيروي  هرمزگاناداره كل كتابخانه هاي عمومي استان 

پارسيان، حاجي آباد و  ،اي بستك، بشاگرد، بندرعباس ، بندرلنگهشهرستان هبراي كتابخانه هاي عمومي 

دعوت  (موقت)قرارداد ساعتي  ، از بين افراد واجد شرايط ذيل، در چارچوبمصاحبهگزينش و از طريق قشم 

 به همكاري مي نمايد. 

 الف( شرايط اختصاصي :

متناسب با رشته هاي شغلي مورد نياز صادره تحصيلي  هاي ( داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي و باالتر در رشته1

ها و موسسات مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري/ بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از يكي از دانشگاه

 هاي علميه.و يا مراكز مديريت حوزه

 30/10/1397سال تمام تا تاريخ  30( دارا بودن حداكثر سن 2

 سال به حداكثر سن آنان اضافه مي شود. 2، به ازاي هر مقطع رندگان مدارك باالتر از كارشناسي: دا1تبصره      

 ، مدت زمان خدمت وظيفه عمومي به حداكثر سن اضافه مي شود.آقايان: درخصوص 2تبصره      

 )بومي محل(براي داوطلبان الزامي است. مورد نظر ستانسكونت در شهر( 3

 ( كسب موفقيت در مصاحبه تخصصي.4

 ( شرايط عمومي :ب

 يا يكي از اديان رسمي كشور. تدين به دين مبين اسالم (1

 تابعيت جمهوري اسالمي ايران. (2

 .قانون اساسياعتقاد قلبي و التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسالمي و  (3

 دارا بودن حسن شهرت اخالقي و اجتماعي. (4

 برخورداري از سالمت جسمي و رواني متناسب با شغل. (5

 دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم از خدمت براي آقايان.  (6

 صادر شده باشد. 30/10/1397 : كارت پايان خدمت بايد حداكثر تا تاريخ تبصره     



 .موافقت با همكاريبا سازمان ها و نهادهاي دولتي و غير دولتي در زمان  نداشتن رابطه استخدامي  (7

 اولويت جذب با متاهلين مي باشد.: 1 تبصره

كتابخانه منوط به تاييد در كميته نيروي انساني نهاد  ،: بكارگيري متقاضيان پس از طي همه مراحل فوق2 تبصره

 مي باشد.هاي عمومي كشور 

 باشند.قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مشمول قوانين خاص خود مي  21ايثارگران در اجراي ماده  3تبصره 

 ج( رشته هاي شغلي مورد پذيرش 

   :علوم تر در يكي از رشته هاي كتابداريدارا بودن دانشنامه كارشناسي و يا باال رشته شغلي كتابدار ،

 و كارشناسي ادبيات. ساني و علم اطالعات و دانش شناسياطالع ر كتابداري و

 خواهند شد. گزينش، به همكاري دعوتمراحل پس از طي  د پذيرفته شدهافرا

ت د و در صوربه صورت موقت و تا برگزاري آزمون بكارگيري نيروي انساني مي باش انمتقاضيهمكاري تذكر: 

  .نمي شودايجاد  ان، هيچگونه حقي براي متقاضيعدم قبولي در آزمون

  و نحوه ثبت نام د( مدارک مورد نیاز

 )يك سري(داوطلب كپي تمام صفحات شناسنامه-1

 )يك سري(داوطلب پشت و رو مليكپي كارت -2

 )يك سري(كپي آخرين مدرک تحصيلي داوطلب-3

 ()براي آقايانكپي كارت پايان خدمت يا معافيت دائم-4

 )يك سري در صورت تاهل(كپي تمام صفحات شناسنامه همسر-5

 )در صورت وجود(كپي گواهينامه دوره هاي آموزشي و مهارتي-6

 نويسي شده )يك قطعه عكس روي درخواست شغل الصاق شود( .جديد ، پشت  3*4سه قطعه عكس  -7

 ( www.hormozganpl.ir )مراجعه شود به سايتتكميل فرم درخواست اشتغال-8

  بومي بودناحراز رک امد -9

http://www.hormozganpl.ir/
http://www.hormozganpl.ir/


 

 مهلت ارسال مدارک:

تا پایان وقت اداری روز حداکثر  قرار داده و A4مدارک الزم را به ترتیب ذکر شده در پاکت قطع  ، متقاضیان واجد شرایط -

بندرعباس، بلوار امام خمینی)ره(، خیابان دانش، اداره کل کتابخانه  به نشانی :پست سفارشی با  فقط 17/11/1397مورخ  چهارشنبه

 روی پاکت قید گردد ویژه استخدام() . ارسال نمایند  791771۴11۵کدپستی :  -های عمومی استان هرمزگان، واحد امور اداری 

یا مدارکی که بعد از مهلت مقرر به پست تحویل شده باشد ترتیب اثر  به مدارک ناقص به ویژه عدم ذکر نشانی دقیق پستی و -

 . داده نخواهد شد

قانونی دریافت مدارک به اطالع متقاضیان خواهد جزییات و زمان حضور در مصاحبه و آزمون، حداکثر یک ماه پس از مهلت  -

 رسید.

متقاضيان جهت دريافت فرم ثبت نام و كسب اطالعات بيشتر مي توانند به پرتال اداره كل كتابخانه هاي  -

 مراجعه نمايند. www.hormozganpl.ir عمومي استان هرمزگان به آدرس 

 
 

http://www.hormozganpl.ir/
http://www.hormozganpl.ir/


 

 

 بسمه تعالی

 دراین قسمت چیزی ننویسید

 

 ـ نام پدر :3     ـ نام خانوادگی :                                 2ـ نام :                              1

 ـ محل صدور شناسنامه :6       ـ شماره شناسنامه :                 5زن            ـ جنسیت :   مرد 4

 ـ کدملی :9ـ شهرستان محل تولد:             8    :       روز        ماه       سال   ـ تاریخ تولد 7

 ـ رشته تحصیلی :                                 گرایش : 11ـ مقطع تحصیلی :                              10

  ـ معدل :13                                                                       ـ دانشگاه محل تحصیل:12

 ـ ردیف شغل مورد تقاضا :                                            14

 ـ محل جغرافیایی مورد تقاضا )یک محل( :15

 معاف دائم                          انجام داده                     ـ وضعیت خدمت وظیفه :16

                 ـ معلولین عادی          2آزاده   -1   ـ جزو سهمیه :17

 نوع ایثارگری :                                       سایر ایثارگران  -               ۴ـ ایثارگران مشمول بندیک : فرزند شهید 3

       لب استان :ـ نشانی کامل داوط18

        خیابان فرعی :              خیابان اصلی :                                  :    شهر                شهرستان :   

        دپستی )ده رقمی (:                  ک                                 پالک :                                             کوچه  :

 : تلفن همراه -20                             : ثابتـ شماره تلفن 19  

 صحت کلیه موارد باال مورد تائید است                                                                                                   

 تاریخ ومحل امضاء                                                                                                               
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محل الصاق 
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