
 (گیالنکل استان ویژه بازرسی)فراخوان همکاری 

های مشمول بازرسی و با در راستای انجام وظایف قانونی و توسعه نظارت بر دستگاه گیالنکل استان بازرسی

مالی های تخصصها و لیسانس و باالتر در رشتههدف تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در مقاطع تحصیلی فوق

صورت از بین داوطلبان مرد واجد شرایط  به« داریجنگل و طبیعی منابع حسابداری، مالیاتی، امور ،بیمه بانک،»

 نماید.خدمت اقدام به جذب میوقت و مأموربهقراردادی تمام

 شرایط تحصیلی:

 . 11لیسانس و باالتر با معدل حداقل .  دارای مدرک تحصیلی فوق1

 ای در اولویت قرار دارند..  دارندگان مدرک تحصیلی دکتری تخصصی و حرفه2

 مدارک مورد نیاز جهت همکاری: 

 ( شود ارسال guilan.bazrasi@136.irالکترونیکی آدرس به و شده اسکن نیاز مورد مدارک)

 شده در فرم پیوست.بارگذاری 3*4جدید عکس  .1

 تصویر صفحات شناسنامه و کارت ملی .2

 تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت. .3

 تصویر مدارک کلیه مقاطع تحصیلی. .4

 تصویر گواهی ایثارگری در صورت وجود )جانبازان، آزادگان، خانواده معظم شهدا و رزمندگان( .5

 ه(سوابق شغلی و تحصیلی )رزوم .6

 نام )فرم پیوست(تکمیل فرم ثبت .1

 متقاضیان محترم موارد زیر را به دقت مطالعه نموده و براساس آن اقدام نمایید. 

شده آنها ناقص باشد ترتیب اثر داده هایی که فاقد شرایط فوق باشند و یا مدارک اسکنبه درخواست .1

 شود.نمی

 آید.عمل میمرور برای انجام مصاحبه اولیه دعوت به از داوطلبان واجد شرایط و براساس نیاز به .2

صورت فیزیکی خودداری نموده و تصاویر مدارک مورد نیاز به صورت اسکن شده از ارسال مدارک و مستندات به .3

 و رنگی ارسال شود.

پیمانی  صورت قراردادی،کارگیری بهگونه تعهدی مبنی بر جذب و بهارسال مدارک و درخواست همکاری هیچ .4

 نماید.و رسمی برای سازمان بازرسی کل کشور ایجاد نمی

صورت داوطلبان بایستی فرم مربوطه را از طریق لینک زیر دریافت و پس از تکمیل، مدارک مورد نیاز را به .5

 نمایند.  رسالا  gulian.bazrasi@136.irبه آدرس  25/12/44شده حداکثر تا تاریخ اسکن

 

 دانلود فرم فراخوان

 دانلود آگهی فراخوان

http://bazresi.ir/uploads/guilan-farakhan-form.pdf
http://bazresi.ir/uploads/guilan-farakhan.pdf

