اطالعیه تطبیق مدارک

از کلیه پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت آزمون های استخدامی مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور اسفند ماه 49
(شرکت برق منطقه ای اصفهان )دعوت می شود مطابق با تاریخ و زمان اعالم شده در پیامک ارسالی با در دست داشتن
اصل و کپی مدارک ذیل به این شرکت مراجعه نمایند.
 آخرین مدرک تحصیلی مندرج در دفترچه راهنما کارت ملی و کپی پشت روچهار قطعه عکس  3×9رنگی تمام رخ جدید (زمینه سفید) شناسنامه (تمامی صفحات در صورت تاهل اصل و کپی همسر و فرزندان) کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دایم (ویژه برادران) ،کپی پشت و رو مدارک دال برایثارگری مورد تائید مراجع قانونی ذیربط مدارک دال بر معلولیت (ارایه گواهی معلولیت از سازمان بهزیستی) مدارک دال بر بومی بودن( حسب مورد براساس هریک از موارد ذکر شده در بندهای ده گانه ذکر شده بند یکامتیازات و سهمیه های قانونی)
 نامه گواهی اشتغال از دستگاه محل خدمت به همراه نسخهای از قرارداد با ذکر شماره شناسه قراردادی (ویژه شاغلینقراردادی دستگاههای اجرایی برای محاسبه امتیاز مربوطه)
 مدارک و مستندات مربوط به پایان نامه تحصیلی ،کارآموزی یا کارورزی مرتبط با شغل با ارائه تائیدیه ،دوره هایآموزشی تخصصی و یا نرم افزارهای مرتبط با شغل ،زبانهای خارجی ((Tolimo ،Ielts ، Toeflآزمون سازمان
سنجش)(Mche ،آزمون وزارت علوم) و سایر) ،سوابق پژوهشی (مجالت دارای رتبه  ISIو یا ثبت اختراع مرتبط/
مجالت علمی و پژوهشی و سمینارهای معتبر داخلی ،مقاالت در کنفرانس ها و مجامع علمی ،مجالت غیرتخصص معتبر
و مجالت و بولتن داخل دانشگاهی) ،دوره های  ، ICDLتجربه مفید و مرتبط با شغل موردنظر با ارائه تاییدیه مستدل و
پرداخت حق بیمه توسط کارفرمای مربوطه (ضمناً سوابق و تجربه قبلی فرد در صورتی پذیرفته می شود که اوال عنوان
رشته تحصیلی و رشته شغلی فرد در سوابق قبلی با رشته شغلی پذیرفته شده (موردتقاضا جهت استخدام) هماهنگی
کامل داشته باشد ،ثانیا ماموریتها و مسئولیتهای داوطلب در سوابق قبلی کامال با ماموریتها و مسئولیتهای رشته شغلی
مورد پذیرش یکسان باشد).
تکمیل و همراه داشتن فرم خالصه مشخصات فردی (پیوست)محل مراجعه  :خیابان چهارباغ باال  -شرکت برق منطقه ای اصفهان – ساختمان دکتر چمران (شماره  – )5طبقه دوم –
امور کارکنان –کارگزینی آقای سعید کرد سیچانی شماره تماس 130-21010105

نام :
نام خانوادگی :
تاریخ تولد:
مقطع تحصیلی:
گرایش:
متاهل 

وضعیت تاهل:

مجرد 

تعداد فرزند:
خدمت سربازی:

انجام داده ام

مدت

ماه

معاف

کفالت

پزشکی 

سایر

سابقه کار:
سابقه پرداخت حق بیمه :

 .......................سال  .........................ماه

توضیحات:

معلویت :

دارم

ندارم 

مورد معلولیت:
خانواده ایثارگر   :نسبت
آدرس محل سکونت فعلی :

آدرس محل سکونت قبلی:

شماره همراه:
تلفن منزل :

...........................................درصد جانبازی 

رزمنده 

آزاده

