
 بسمه تعالی 

نوجوانان استان گلستان اطالعیه جذب نیروی انسانی شرکتی کانون پرورش فکری کودکان و  

قالب نیروی اداره کل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان استان گلستان در راستای تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود در 

که دارای مدرک مرتبط با نوع فعالیت  فرهنگی و هنریدر نظر دارد از افراد عالقمند و فعال در زمینه ی  1400در سال  شرکتی

 های مورد نظر می باشند ، دعوت به عمل آورد.

 ی:مشرایط عمو

اسی والتزام به *تابعیت دولت جمهوری اسالمی ایران واعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اس

 قانون اساسی

 برای مشاغل کارشناسی وباالتر سال تمام 35و حداکثر 20*داشتن سن حداقل 

 *عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر 

 *عدم سوء پیشینه وسابقه محکومیت جزایی موثر

 داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت قانونی دائم از خدمت برای آقایان *

 جسمانی وروانی وتوانایی انجام کاری که برای آن بکارگیری می شوندداشتن سالمت * 

 *داوطلبان نباید مستخدم رسمی ،پیمانی وباز خرید خدمت دستگاه های دولتی باشند

 * عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام در دستگاههای اجرایی توسط آراء مراجع قضایی و ذیصالح

 از کارکنان شاغل در اداره کل* نداشتن رابطه خویشاوندی با هیچ یک 

 *شرایط اختصاصی:

 الف(موفقیت در مصاحبه و احراز شایستگی علمی

ب(به کارگیری نیروها صرفآ از بین داوطلبان بومی هر شهرستان صورت می پذیرد و چنانچه در هر مرحله ثابت شود متقاضی 

مد و در صورتی که به کارگیری وی صورت پذیرفته باشد بومی نمی باشد از ادامه مراحل بکارگیری وی ممانعت به عمل خواهد آ

 قرارداد وی لغو و بال اثر اعالم می گردد.

 مدارک مورد نیاز:

 تصویر تمام صفحات شناسنامه-1

 تصویر کارت ملی )پشت و رو(-2

 تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت -3

 تصویر آخرین مدرک تحصیلی -4

 تصویر گواهینامه رانندگی -5

 قطعه(2)3*4 عکس-6



 

 * مشاغل مورد نیاز :

 عناوین شغلی ردیف
شهرستان محل 

 خدمت

جنسیت 

 مورد نیاز

تعداد 

 نفرات
 شرایط تحصیلی

فرهنگی مربی امور  1

 روستایی

گنبدکاوس بخش 

 داشلی برون 

دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی یا باالتر در رشته های  نفر 1 مرد

 فرهنگی، علوم تربیتی،، برنامه ریزی امور فرهنگیمدیریت 

گرافیک و هنرهای  زبان و ادبیات فارسی ، علوم اجتماعی ،

 تجسمی

 نفر 1 جمع افراد مورد نیاز سطح استان گلستان

 

 تذکرات مهم:

حداکثر یکسال بوده وتمدید افراد منوط به نتایج ارزیابی عملکرد به مدت یکسال در هر مدت زمان قرارداد نیروها با شرکت  -1

 امکان پذیر است. دوره

ط دارا بودن شرایط مندرج در اطالعیه وکسب حد نصاب امتیاز علمی رفرزند کارمندان شاغل ، بازنشسته یا فوت شده به ش-2

 لویت خواهند بود .والزم در شرایط مساوی با سایر داوطلبان در ا

ب حد نصاب امتیاز علمی الزم آزمون در شرایط فرزندان شهداء وایثارگران به شرط دارا بودن شرایط مندرج در اطالعیه وکس-3

 مساوی با سایر داوطلبان در اولویت خواهند بود.

تحویل مدارک به منزله به کارگیری افراد نبوده وجذب نیرو به صورت مصاحبه از میان داوطلبان صورت می پذیرد .افراد -4

هیچگونه رابطه استخدامی با کانون پرورش فکری کودکان کتی با کانون فعالیت خواهند نمود و جذب شده در قالب نیروهای شر

 و نوجوانان نداشته و کانون تعهدی برای استخدام این افراد نخواهد داشت.

 مهلت ثبت نام:

ثبت نام و بارگذاری  نسبت به  1400 /06/10لغایت پایان وقت اداری مورخ 01/10/1400 متقاضیان محترم می توانند از مورخ

 اقدام نمایند. سایت کانون )آدرس زیر(مدارک از طریق 

https://golestan.kpf.ir/register 

 با توجه به محدویت زمان مهلت ثبت نام تمدید نمی گردد.

 32480237شماره تماس:

 

https://golestan.kpf.ir/register

