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به اطالع داوطلبان معرفی شده چند برابر ظرفیت مرحلهه برسیهی مهداسز ونمهسن ایه مداغ م ها
پیمانی وتشن انی دس یال  1398میسیاند ،ن هاج برسیهی مهداسز ونهان ،ان سون یههشهنبه مهسس 98/7/23
بر سوی پاجگاه اطالعسیانی ای انداسی یمنان و جا مرکز ونمسن جههاد دان هگا ی بهه ن هانی www.hrtc.ir
قاب م ا ده میباشد .ضروسی ایت داوطلبان با ای فاده ان کدملی و کد س گیری با وسود با قسمت پروفاجه
خسد ،ان ن یجه برسیی مداسز و وضسعیت نهاجی خسد مطلع گردند.
داوطلبان گرامی النغ ایت پس ان م ا ده کاسنامه برسیی مداسز ،با تسجه به ن یجهه ببهت شهده دس کاسنامهه،
اقدامات نجر سا انجاغ د ند.
 -1معرفیشدگان برای آزمون عملی :ون دیه ه ان داوطلبهانی کهه دس بمهش وضهعیت داوطلهر ،عبهاست
« شما برای آزمون عملی معرفی شدد ایدد» دسج گردجهده ایهت ،النغ ایهت ان سون دوشهنبه مهسس
 98/7/29با مراجعه به پاجگاه اطالع سیانی ای انداسی یهمنان ،ان نمهان و ماهان و شهراجر برگهزاسی
ونمسن عملی که م عاقباً اعالغ خسا د شد ،مطلع شسند.
 -2تکمیددددف ترفیدد د  :ون دیهه ه ه ان داوطلبههههانی کههههه دس بمههههش وضههههعیت داوطلههههر ،عبههههاست
« شما در مرحله تکمیف ترفی برای طی مرحله بررسی مددار معرفدی مدیشدوید» دسج گردجهده
ایت ،النغ ایت ان روز دوشنبه مورخ  98/7/29با مراجعده بده یایهدا اطد

رسدایی اسداایداری

سمنان ،ان نمان و ماان برسیی مداسز خسد ،مطلع شسند .اجن دی ه ان داوطلبان با مراجعه به اطالعیه
قبلی مرکز ونمسن جهاد دان گا ی دس خصسص اعالغ ایامی چند برابر ظرفیت ،ان مداسز مهسسد نیهان
جهت برسیی مداسز مطلع شهده و دس نمهان و ماهان م،هرس ،بهرای برسیهی مهداسز مراجعهه نماجنهد.
دس صسست تائید مداسز اجن داوطلبان ،بالفاصله به مرحله ونمسن عملی معرفی میشسند.
تذکرات مهم:
 -1معرفی داوطلر برای ونمسن عملی یچگسنه ح،ی برای ای مداغ فرد اججاد نمی کند.
 -2عدغ مراجعه دس نمان و ماان م مص شده به منزله انصراف داوطلر ان ادامه فروجند ایه مداغ تل،هی
گردجده و داوطلر یچگسنه حق اع راضی نمسا د داشت.
دفار امور شهری و شوراهای اساایداری
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کلیه قبول شدگان تکمیل ظرفیت در آزمون استخدامی کتبی مرحله اول موور  98/5/18مشاغل عملیاتی آتشنشانی
شهرداریهای استان الزمست مدارک ذیل را جهت بررسی و طی فرایند بعدی از تاریخ  1398/7/30بصورت حضوری بوه
آدرس :سمنان -میدان معلو  -سواتتمان شومار  2اسوتادداری سومنان -دبیرتادوه کمیتوه برگویاری آزموون اسوتخدامی
شهرداریهای استان (دفتر امور شهری و شوراهای استادداری) ارسال دمایند .بدیهی است مسوووییت حو ت و یوا ددو
مدارک ارسال شد با متداضی بود و در حورت ارائه اطالعات داق

در

از ادامه مراحل جذب و استخدام م روم تواهند شد.

 -1یک قطعه پوشه کاغذی
 -2یک قطعه عکس ( )3*4پرسنلی جدید و پشتدویسی شد
 -3پرینت کاردامه قبویی در آزمون
 -4تصویر آترین مدرک ت صیلی
 -5تصویر حف ه اول شناسنامه (در حورت داشتن توضی ات کلیه حف ات)
 -6تصویر کارت ملی (پشت و روی کارت)
 -7تصویر کارت پایان تدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت غیرپیشکی
 -8مستندات ایثارگری و سوابق پرداتت بیمه در شهرداریها ،سازمادهای وابسته و دهیاریها و  .....براساس شرایط مندرج در
آگهی
 -9تصویر گواهینامه رادندگی پایه یک برای داوطلبان رشته شغلی رادند وسائط ددلیه سنگین در پست آتشدشان رادنود
سنگین
 -10تصویر گواهینامه رادندگی پایه دو برای داوطلبان رشته شغلی کاردان آتشدشان

تذکر  )1ترتیر و نمان ونمسن عملی م عاقباً ان طرجق یاجت ای انداسی اطالعسیانی خسا د شد.
تذکر  )2ان قبسلشدگان مح رغ ت،اضامندجم ان تماس تلفنی به دفاتر مم لف ای انداسی اعم ان دف ر امسس
شهری و شسسا ا جداً خسدداسی نماجند.
دفتر امور شهری و شوراها

