
 اطالعیِ

 تثذیل ٍضعیت ایثارگراىفرآیٌذ  جْتهذارک ٍ شرایط الزم 

کارکٌاى طرف قرارداد تا شرکت ّای پیواًکاری کِ در قالة قراردادّای تاهیي ًیرٍی اًساًی ، حجوی ٍ ًیرٍّای 

آًاى پیش تیٌی هَافقتٌاهِ ّا کِ اعتثار الزم ترای اشتغال تِ کار  7)فصل قراردادّای طرح تولک دارائیْای سرهایِ ای

دارای قرارداد تا شرکت ّای پیواًکار طرف قرارداد تا شرکت ّای آب ٍ  62/26/2911کِ  در تاریخ   شذُ است(

ّستٌذ در  دارای هذرک تحصیلی دیپلن ٍ تاالترٍ در حال حاضر ًیس اداهِ دار تاشذ  فاضالب تَدُ ٍ فعالیت آًاى

ترای شْر هحل خذهت  HRS)اساهی افراد ثثت شذُ در استثثت گردیذُ  HRSًام آًْا در ساهاًِ  صَرتی کِ

  قیذ شذُ در تٌذّای زیرتِ ترتیة هَارد تَک تْیِ ٍ هذارک   کلیریک )ارائِ هذارک زیر  تا  ارسال گردیذُ است( 

 قرارگیرد( صفحِ اٍلآٍری گردد تِ ًحَی کِ هذارک شخصی در گرد

 :  هَرد ًیازهذارک 

 ثراثر ثب اصل()ثب مُر ىبمٍستصًیر شىب -1

 )ثب مُر ثراثر ثب اصل(تصًیر کبرت ملی -2

 )ثب مُر ثراثر ثب اصل(تصًیر کبرت پبیبن خدمت  -3

 )ثب مُر ثراثر ثب اصل( تصًیر مدرک تحصیلی -4

  31/05/1400ثیمٍ پردازی مىتُی ثٍ  اصل سبثقٍ-5

 هذارک ایثارگری هشتول تر :  -2

ر ایثبرگران ثب مُر ي امضب ثرای خبوًادٌ َبی شبَد ) خًاَر ي ثرادر ثىیبد شُید ي امً  اصل معرفی وبمٍالف : 

َمسر ي  –درصد ي ثبالتر  25َمسر ي فرزودان خبوجبز  -َمسر ي فرزودان شُدا –خبوجبزان ي آزادگبن -شُید

 زدگبن دارای یکسبل ي ثبالتر اسبرت(آفرزودان 

ثب مُر ي امضبی  (حضًر دايطلجبوٍ در خجٍُمبٌ شش رزمىدگبن ثب سبثقٍ حداقل ) اصل گًاَی رزمىدگیة :

 سبزمبن ثسیح مستضعفبن ي سپبٌ پبسداران اوقالة –معبيوت ویريی اوسبوی ارتش خمًُری اسالمی 

فرزودان خبوجبزان زیر  –ٍ َب ُبوٍ در خجَمسر ي فرزودان رزمىدگبن ثب سبثقٍ حداقل شش مبٌ حضًر دايطلجج: 

 .درصد ي فرزودان آزادگبن کمتر از یکسبل اسبرت 25

 : شاهل هذارک شغلی



حدمی ي قراردادَبی  –تصبيیر قراردادَبی مىعقدٌ فی مبثیه فرد ثب شرکتُبی خدمبتی تبمیه ویريی اوسبوی  -7

 طرحُبی تملک دارائیُبی سرمبیٍ ای  از اثتدای خدمت تب کىًن 

تصبيیر قراردادَبی مىعقدٌ ثیه شرکت َبی آة ي فبضالة  ثب شرکتُبی خدمبتی تبمیه ویريی اوسبوی ي  -8

 حدمی

 

 مىبثع اوسبوی راثطیهشبیبن ذکر است خُت اطالع از زمبوجىدی تحًیل مدارک ثب تًخٍ ثٍ شُر محل خدمت ثب 

عَاقة آى هتَجِ خَد  22/02/1400تا تاریخ در صَرت عدم پیگیری . ثٍ شرح زیر تمبس حبصل ومبئید 

 فرد هی تاشد.

 )سرکار خاًن فتاحی( 05335353345کارکٌاى حَزُ ستادی تا دفتر هٌاتع اًساًی تِ شوارُ 

 

 تلفي راتط هٌاتع اًساًی شْرستاى هحل خدهت

 9183887809 وژاد غالمی ایرج کرهاًشاُ

 9184085739 مطبعی ًَشىگ اسالم آتادغرب

 9183589978 قبدری محسه پاٍُ

 9183860556 محمدرضب کریمی سٌقر

 9189210384 چقبثلکی زارعی زیىت صحٌِ

 9183369732 وژاد محمدی صدیق رٍاًسر

 9187557962 ژيلیدٌ عجدالٍ تازُ آتاد

 9370665959 علیئی الٍ َدایت ّرسیي

 9183364371 فتبحی محسه جَاًرٍد

 9184169790 ویب قبدری َژیر سرپل ذّاب

 9183341861 حسیه سلیمبوی قصرشیریي

 9181260524 اکجری سبخدٌ گیالًغرب

 9188877278 لرستبوی ارسالن داالَّ

 9106660155 فر محمدی مُدی کٌگاٍر


