شروع زمان سنجش صالحیت متقاضیان استخدام درروز شنبه  0411/2/4می باشد که متقاضیان بایستی به
اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان  ،با دردست داشتن مدارک ذیل مراجعه نمایند .

اطالعیه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی کارشناسی محیط زیست
نکات مهم:


اصل کارت ملی جهت احراز هویت هنگام مصاحبه الزامی است.



ارایه پرینت از سایت سنجش مبنی بر معرفی جهت مصاحبه استخدامی الزامی است.



ارایه تائیدیه سالمت (عدم ابتالی شخص به بیماری کوید  )91از مراجع قانونی که حداکثر سه
روز قبل از مصاحبه اخذ شده باشد ،الزامی است.



در صورت معرفی ظرفیت تکمیلی (ذخیره) توسط سایت سنجش ،متقاضیان مشمول با در
دست داشتن مدارک پیوست در روز مصاحبه حضور یابند .در صورت تائید مدارک همزمان
مصاحبه نیز صورت می پذیرد.



عدم مراجعه افراد در زمان مقرر ،به منزله انصراف از ادامه روند مصاحبه و استخدام است.



متقاضیان در صورت داشتن مدارک به شرح ذیل ،در تاریخ مقرر (مصاحبه) اصل و کپی آن را ارائه نمایند:

 .1مدارک زبان انگلیسی معتبر)TOLIMO- MSRT- TOFEL- IELTS( :
 .2برگزیدگان علمی دانشجویی :مقتضی است داوطلبانی که دارای رتبه اول در مقطع تحصیلی
میان دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود را دارا می باشند ،کارنامه تحصیلی خود که رتبه
داوطلب در آن ذکر شده و یا گواهی معتبر از دانشگاه در روز مصاحبه ارائه نمایند .همچنین
ارائه گواهی معتبر برای برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی ضروری می باشد.
 .3گواهی چاپ مقاله و یا ارائه مقاالت علمی – پژوهشی (داخلی و خارجی) ،علمی -ترویجی
(داخلی ،خارجی) ،مقاالت چاپ شده در کنفرانسها و همایشهای معتبر ملی نمایه شده در
( ISCو یا  )CIVILICAو همایشهای بین المللی.
 .4کتاب تالیفی و یا ترجمه

 .5کسب مقام در جشنواره های علمی و یا هنری :کسب مقام در المپیادهای علمی ،جشنواره های
معتبر علمی (خوارزمی ،جوان خوارزمی ،رازی و فارابی) و فن آوری ،هنری ،فرهنگی و ادبی،
دینی ،رسانه ،کودکان و نوجوانان ،زنان ،دولت و نهادها ،سینمایی.

اطالعیه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی شغل مامور اجرایی محیط
زیست
نکات مهم:


کوه پیمایی پس از قبولی در معاینات پزشکی و تست روانشناسی انجام خواهد شد.



متقاضیان استخدام در این شغل می بایست لباس و کفش ورزشی مناسب جهت سه شبانه روز
کوه پیمایی و شب مانی در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست واقع در استان
مورد تقاضا ،به همراه داشته باشند.



اصل کارت ملی جهت احراز هویت هنگام مصاحبه الزامی است.



ارایه پرینت از سایت سنجش مبنی بر معرفی جهت مصاحبه استخدامی الزامی است.



ارایه تائیدیه سالمت (عدم ابتالی شخص به بیماری کوید  )91از مراجع قانونی که حداکثر سه
روز قبل از مصاحبه اخذ شده باشد ،الزامی است.



در صورت دارا بودن مدارک رانندگی (موتور سیکلت و اتومبیل یا قایق) ،شنا و آشنایی با
فنون رزمی ،هنگام مصاحبه ارایه شود.



شرکت افراد در مصاحبه استانهای دیگر مجاز نیستند.



در صورت معرفی ظرفیت تکمیلی (ذخیره) توسط سایت سنجش ،متقاضیان مشمول با در
دست داشتن مدارک پیوست در روز مصاحبه حضور یابند.



عدم مراجعه افراد در زمان مقرر برای سنجش صالحیت ،به منزله انصراف از ادامه روند
مصاحبه و استخدام است.

