
 مشمول وظیفه آگهی جذب

سازمان پدافند غیرعامل کشور ، اداره کل پدافند غیرعامل  61/7/6600مورخ  006611/666/6/2320با عنایت به مجوز شماره 

مقطم   دانشماری   التحصمف   فمرغ   یک نفر مشمول  ظیففم   استانداری سمنان در نظر دارد برابر دستورالعمل ابالغی   

  کل جذب نماید.در این اداره مقدس سربازیباشد را جهت انجام خدمت که واجد شرایط ذیل  کرغشنرس  اغشد

 شرایط:

 ها( )کلیه گرایشغایرن  های رشتهیک  از در  کرغشنرس  اغشدمقطع التحصیل فارغ -1

   1/9/1011دارای برگ اعزام به خدمت در تاریخ  -3

و سیایر مراکیز    ظ بمرالتر  11معمد   ، دانشگاه آزاد اسالم  با  ظ برالتر 10معد  التحصیل دانشگاههای معتبر دولت  با فارغ -2

 ظ برالتر 11معد  عال  با آموزش

 حداقل یک سال سابقه عضویت در بسیج -6

  بوم  استان -5

 غیرقانون  های سیاس نداشتن سوء سابقه کیفری و قضای  و سابقه عضویت و هواداری احزاب و گروه -1

 الملل ائل و موضوعات سیاس  داخل  و بینبینش کاف  و درک مسداشتن  -7

 اعتقاد و التزام به احکام دین  و شرع )انجام واجبات و ترک محرمات( و والیت فقیه -1

 کل پدافند غیرعامل استانداری و سازمان پدافند غیرعامل کشورقبول  در مصاحبه تخصّص  اداره -9

 سمنان تائید هسته گزینش استانداری -60

در اولوییت  التحصیالن دانشیگاههای دولتی  و آزاد اسیالم     فارغو های مرتبط با پدافند غیرعامل تهالتحصیالن رشفارغ: 6تبصره

 باشند.م 

 باشد.م  مره 40 کل نیروهای مسلحابالغ ستاد ربراب : مدت انجام خدمت مقدس سربازی 3تبصره

سیازمان پدافنید غیرعامیل کشیور      ، بیه  آموزش  نیروهای مسلحدر مراکز فرد منتخب پس از ط  دوره آموزش نظام  : 2تبصره

 خواهد شد. مأملغ سمنان کل پدافند غیرعامل استاندارین مذکور جهت ادامه خدمت به ادارهو از سوی سازما معرف 

  ،داشتن اصل و روگرفت مدارک شامل : شناسنامه )تمام صفحات( ، کارت مل با همراه  شخصرالزم است متقاضیان واجد شرایط           

، گواه  عدم سوء پیشینه کیفری و مدرک   ، گواه  عضویت بسیج 6/9/6600مدرک تحصیل  ، برگ اعزام به خدمت به تاریخ 

تیا  حیداکرر  از سکونت صادره از ناجیا(  اه  احریا گوامه دال بر بوم  بودن )قبض آب یا برق یا گاز یا تلفن ، سند منزل ، اجاره ن

  معاون هماهنگ  امور عمران  اسیتانداری کل پدافند غیرعامل مستقر در ساختمان به اداره ساعات اداریدر  44/1/1011  ترغیخ

 واقع در میدان معلم سمنان مراجعه نمایند.  (3ساختمان شماره )

 

 اداره کل پدافند غیرعامل استانداری سمنان


