مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي

چک لیست بررسي مدارک قبول شدگان دو برابر ظرفیت آزمون 1398/10/13

صنعت آب وبرق خوزستان

جذب نیروي حجمي شرکت (شیوا کار گنبد) پیمانکارشرکت توزيع نیروي برق ياسوج

( وابسته به وزارت نيرو )

شماره :
تاريخ :
پیوست :

مستندات مالحظه شد

رديف

عنوان مدرک

1

اصل شناسنامه وتصوير برابراصل( 1نسخه)

2

اصل کارت ملي و تصوير برابر اصل(1نسخه)

3

تأييد مدرک

اصل کارت پايان خدمت يا معافيت دائم غيرپزشکي وتصوير برابر اصل ( ا نسخه )
( تاريخ صدور کارت پايان خدمت يا معافيت نبايد بعد از  98/10/13باشد )

4

اصل مدرک ديپلم وکپی گواهی برابر اصل آن

5

تعهد ثبتی به مدت 20سال خدمت بدون تقاضای تغيير شغل ومحل کار

6

3قطعه عکس 3*4

7

احراز شرايط سني
نگهبان (حداکثر 30سال تمام تا تاريخ)98/10/13متولدين  68/10/12به بعد
احراز شرايط بومي بودن برای شهرهاي (دنا ،گچساران ،باشت ،چرم ،لنده  ،بهمئی):
الف-محل تولد یا صدور شناسنامه با محل شهر مورد تقاضا یکی باشد
ب-محل سکونت با تاییدکالنتری به مدت 10سال

8

پ-فرزندان پرسنل که محل خدمت والدین با شهر مورد تقاضا یکی باشد
ت-چهار سال از سنوات تحصیلی را به صورت متوالی در شهر مورد تقاضاگذرانده باشد
ث-چهار سال سابقه پرداخت بیمه تا تاریخ برگزاری آزمون
ج-چهارسال سابقه پرداخت بیمه پدر –مادر –همسر در شهر مورد تقاضا
دنا 

9

گچساران 

باشت 

چرام 

لنده 

بهمئی 

احراز شرايط سني با استفاده از سهميه خدمت سربازی
(حداکثر  24ماه اضافه می گردد )
ارائه گواهي از ارگان هاي ذيربط جهت افرادي که از
سهميه ها و اولويت هاي آزمون استفاده نموده اند

10

الف -در صورت استفاده از امتياز بند ( 4فرزند پرسنل بازنشسته يا متوفی)شرکت توزيع نيروی
برق ياسوج ،ارايه سوابق بيمه وحکم حقوقی والدين
ب -در صورت استفاده از بند  : 5ارايه گواهی وکارت شماره دار از بنياد شهيد امور ايثار گران
وجانبازان وآزادگان (ارايه اصل کارت وکپی برابر اصل آن )

در صورت داشتن هر گونه پرسش با شماره تلفن  06133347428تماس حاصل فرماييد.

عدم تاييد
مدرک

شرح

