بسمه تعالی

آگهی استخدام شرکتهای طرف قرارداد شهرداری امیدیه

با استعانت از خداوند متعال و با هدف افزایش و کیفی سازی خدمات به شهروندان امیدیه ،شرکتهای طرف قرارداد شهرداری امیدیه
مطابق «دستورالعمل استخدامی شرکتهای طرف قرارداد شهرداری امیدیه» ابالغی از سوی شورای اسالمی شهر امیدیهه بهه مظ هور
تامین نیروی انسانی مورد نیاز از طریق برگزاری آزمون توانمظدیهای عمومی و تخصصی (کتبی) ،آزمون دانش مهارتی (مصهاببه) و
طی فرآیظد گزیظش بصورت نیروی بجمی از بین متقاضیان واجد شرایط مطابق قوانین کار و تامین اجتماعی اقهدا بهه جهنی نیهرو
مینمایظد.

جدول زمانبظدی
ثبت نا در سامانه و اخن کد رهگیری

شظبه  1397/5/6لغایت ساعت  24روز شظبه 1397/5/13

دریافت کارت ورود به جلسه

چهارشظبه  1397/5/24و پظج شظبه 1397/5/25

برگزاری آزمون کتبی

جمعه 1397/5/26
جدول شماره ( :)1زمانبظدی آزمون استخدامی

 ساعت و مکان برگزاری آزمون در زمان توزیع کارت اعال میگردد.

اطالعیه استخدامی شرکتهای طرف قرارداد شهرداری امیدیه

الف -جدول نیروی انسانی مورد نیاز
نیازمظدیهای شغلی
ردیف

عظوان شغلی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

تعداد جظسیت

1

پاکبان

سیکل یا باالتر

-

40

مرد

2

* رانظده پایه 1

سیکل یا باالتر

-

6

مرد

3

بسابداری

کارشظاسی یا باالتر

بسابداری کلیه گرایش ها

1

مرد

4

مهظدس عمران

کارشظاسی یا باالتر

عمران کلیه گرایش ها

2

مرد

5

* طرابی شهری

کارشظاسی ارشد یا باالتر

طرابی شهری

1

مرد /زن

6

*کارشظاس برنامهریزی و کظترل پروژه

کارشظاسی یا باالتر

صظایع و مدیریت صظعتی

1

مرد

7

کارشظاس رایانه

کارشظاسی یا باالتر

فظاوری اطالعات و کامپیوتر

1

مرد

8

کارشظاس کشاورزی

کارشظاسی یا باالتر

کشاورزی کلیه گرایش ها

2

مرد /زن

9

کارشظاس برق

کارشظاسی یا باالتر

برق کلیه گرایش ها

2

مرد

10

جوشکار

سیکل یا باالتر

-

1

مرد

11

استادکار ساختمانی

سیکل یا باالتر

-

1

مرد

12

لولهکش

سیکل یا باالتر

-

1

مرد

جدول شماره ( :)2نیازمظدیهای شغلی

عالمت * نشان دهظده شرایط اختصاصی شغل مربوطه میباشد.
ب) شرایط عمومی و اختصاصی:
 -1تابعیت کشورجمهوری اسالمی ایران
 -2عد اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات
 -3داشتن سالمت جسمی و روانی و توانایی جهت تصدی مسئولیت مربوطه
 -4اعتقاد به دین مبین اسالمی یا یکی از ادیان شظاخته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
 -5التزا به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
 -6در روز آغاز ثبت نا بداکثر دارای سن  37سال تما باشظد( .متولدین  1360/5/6به بعد)
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تبصره :به بداکثر سن داوطلبان موضوع «ماده 8دستورالعمل استخدامی» پظج سال افزوده خواهد شد.
 -7بومی شهر امیدیه؛ بومی به داوطلبانی اطالق میشود که دارای یکی از شرایط ذیل باشظد:
 -1-7محل تولد یا صدور شظاسظامه داوطلب شهر امیدیه یا میانکوه باشد.
 -2-7بداقل  5سال از سظوات تحصیلی (ابتدایی ،راهظمایی و دبیرستان) را بصورت متوالی یا متظاوی در شهر امیدیه و یا
میانکوه گنرانده باشد.
 -3-7بداقل  5سال اخیر مظتهی به ثبت نا در آزمون استخدامی را در شهر امیدیه یا میانکوه سکونت داشته باشد.
تبصره :1درصورت مظفی بودن جوای استعال بومی بودن متقاضی از اداره ثبت ابوال شهرستان امیدیه و یا در تحقیقات
محلی ،متقاضی از ادامه فرآیظد استخدا بنف میگردد.
تبصره :2صالبیت متقاضیان تصدی شغل «طرابی شهری» از میان داوطلبان غیر بومی نیز بررسی خواهد شد ،بدیهی است
در شرایط برابر اولویت با داوطلبان بومی خواهد بود.
 -8دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه یا داشتن برگ معافیت دائم قانونی
تبصره  :1به استثظاء معافیت پزشکی که مانع از فعالیت مستمر و یا مرتبط شغلی گردد.
تبصره  :2سظوات خدمت ن ا وظیفه به بداکثر سن داوطلبان افزوده میشود.
 -9دارا بودن شرایط ابراز شغل
 -10ابراز صالبیتهای عمومی
 -11کسب بد نصای نمره آزمون کتبی و عملی (میانگین  60درصد امتیاز سه نفر اول متقاضی هر شغل)
 -12نداشتن مظع استخدا به موجب آراء مراجع قانونی
 -13عد اشتهار به فساد اخالقی ،نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشیظه کیفری
 -14داوطلبان استخدا نباید مستخد رسمی ،ثابت و پیمانی سایر دستگاههای دولتی و خصوصی و باز خرید خدمت یا بازنشسته
باشظد.
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 -15دارا بودن دانشظامه یا گواهیظامه موقت فراغت از تحصیل از دانشگاههای مورد تایید وزارت علو و تحقیقات فظاوری و یا دانشظامه
تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور که به تایید وزارت علو رسیده باشد.
 -16متقاضیان تصدی شغلهای «طرابی شهری» و «برنامهریزی و کظترل پروژه» میبایست دارای بداقل پظج سال سابقه کار و
بیمه مرتبط با شغل مربوطه باشظد ،همچظین در این دو شغل مدت زمان سابقه کار مرتبط (بداکثر  5سال) به سقف مجاز سن
استخدا افزوده میگردد.
 -17اولویت استخدا برای تصدی شغل «رانظده پایه  »1با دارندگان گواهیظامههای ویژه ماشین آالت شهرسازی و ساختمانی
میباشد.
 -18در شرایط برابر اولویت با مدرک تحصیلی باالتر میباشد.
ج) سهمیه:
مطابق مواد  9 ،8و« 10دستورالعمل استخدامی شرکتهای طرف قرارداد شهرداری امیدیه» جهت متقاضیان در ردیف های  1و 2
جدول نیازمظدی های شغلی بر اساس جدول ذیل سهمیه در ن ر گرفته خواهد شد.
شرح

سهمیه

ایثههارگران و خههانواده مع ههم  -ده درصد( )%10استخدامی از میان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شههداء و
جانبازان بیست و پظج درصد( )%25و باالتر و فرزندان و همسران آزادگان یکسهال و بهاالی یکسهال
شهدا
اسارت ،معرفی شده از سوی بظیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان امیدیه میباشد.
 پظج درصد( )%5سهمیه استخدامی به رزمظدگان بها سهابقه بهداقل شهش مهاه بضهور داوطلبانههدرجبهه ها و همسر و فرزندان آنان ،همسر و فرزندان جانبازان کمتر از بیست و پظج درصد( )%25و
آزادگان زیر یک سال اسارت و خواهران و برادران شهداء اختصاص خواهد یافت.
معلولین

سه درصد( )%3سهمیه استخدامی از میان معلولین معرفی شده از سوی اداره بهزیستی شهرستان
امیدیه به شرط ابراز شرایط شغلی مربوطه مظدرج در آگهی استخدامی ،اختصاص خواهد یافت.

ایتا تحت پوشش کمیته امداد ده درصد( )%10سهمه استخدامی به ایتا تحت پوشش کمیته امداد اما خمیظی(ره) که پدر خود
را قبل از رسیدن به سن  18سال تما از دست داده باشظد ،با ارائه معرفی از سوی کمیته امداد اما
اما خمیظی(ره)
خمیظی(ره) شهرستان امیدیه ،تعلق خواهد گرفت( .از هر خانواده بداکثر یک نفر)
جدول شماره ( :)3جدول سهمیهها
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د) امتیاز ویژه:
مطابق مواد  17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12و « 18دستورالعمل استخدامی شرکتهای طرف قرارداد شهرداری امیدیه» جهت متقاضیان
در همه ردیف های جدول شماره ( 2نیازمظدیهای شغلی) بر اساس جدول ذیل امتیاز ویژه در ن ر گرفته خواهد شد.
شرح

امتیاز

خههانوادههههای تحههت پوشههش امتیاز آزمون کتبی داوطلبان بومی از خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امها خمیظهی (ره) بها
کمیته امداد اما خمیظی(ره) معرفی نامه کمیته امداد اما خمیظی (ره) در  1/15ضری شهده و مبظهای محاسهبه امتیهاز آزمهون
کتبی قرارخواهد گرفت.
فرزنهههدان پرسهههظل شهههاغل و امتیاز آزمون کتبی فرزندان کارکظان شهرداری در  1/1ضری شده و مبظای محاسبه امتیاز آزمون
کتبی قرارخواهد گرفت.
بازنشسته شهرداری امیدیه
نخبگان قرآنی

به امتیاز آزمون کتبی نخبگان قرآنی با تاییدیه سازمان تبلیغات اسالمی شهرستان امیدیه ضریب
تعلق می گیرد که به شرح ذیل است:
الف) بافظ کل قرآن کریم برابر با 1/2
ی) دارندگان مقا اول ،دو و یا سو مسابقات کشوری برابر  1/1و بین المللی قرآن کریم برابر 1/2

نخبگان علمی

امتیاز آزمون مربوط به نخبگان علمی معرفی شده از سهوی بظیهاد ملهی نخبگهان شهامل دارنهدگان
مقا های اول تا سو المپیاد کشوری در  1/1و دارنهدگان مقها در المپیهاد جههانی در  1/2ضهری
خواهد شد و مبظای محاسبه آزمون کتبی قرار خواهد گرفت.

قهرمانان ورزشی

امتیاز آزمون مربوط به مدال آوران ورزشی در مسهابقات قهرمهانی کشهوری ،آسهیایی و جههانی بها
تاییدیه اداره تربیت بدنی شهرستان امیدیه بهه ترتیهب در  1/15 ،1/1و  1/2ضهری خواههد شهد و
مبظای محاسبه آزمون کتبی قرار خواهد گرفت.

بسیج

امتیاز آزمون کتبی نیروهای فعال بسیجی با بداقل یکسال عضویت در بسیج مظتهی به تاریخ ثبهت
نا با معرفی نامه از سپاه پاسداران نابیه امیدیه با ضریب  1/02و به ازای هر سهال عضهویت فعهال
اضافه شده  0/02و تا سقف  5سال یعظی نهایتا در  1/1ضری شده و مبظای محاسبه آزمهون کتبهی
قرار خواهد گرفت.

فرزندان کارکظان فهوت شهده و امتیاز آزمون کتبی فرزندان کارکظان فوت شده بین خدمت ناشی از کار در شهرداری و یها از کهار
یهها از کههار افتههاده کلههی بههین افتاده کلی دائم بین خدمت در شهرداری در  1/2ضری شده و مبظای محاسبه امتیاز آزمون کتبی
قرار خواهد گرفت.
خدمت
ویژه متاهالن

امتیاز آزمون کتبی داوطلبین متاهل در  1/2ضری شده و به ازای هر فرزند نیز  0/05به ضریب 1/2
اضافه خواهد شد و مبظای محاسبه آزمون کتبی قرار خواهد گرفت.

داوطلبین موضوع جدول شماره ( 3جدول سهمیهها) این آگهی در سایر جایگاههای شغلی (ردیفهای  3الهی  )12کهه سههمیهههای
منکور برای آنها لحاظ نشده است امتیاز آزمون کتبی ایشان در  1/2ضری شده و مبظای محاسبه آزمون کتبی قرار می گیرد.
جدول شماره ( :)4جدول ضرائب ویژه
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* مطابق ماده  19دستورالعمل استخدامی ،در صورتیکه داوطلبان مشمول بیش از یک امتیاز از مزایای پیش بیظی شده در جدول
فوق شوند ،صرفا باالترین امتیاز برای آنها مبظای محاسبه قرار خواهد گرفت.
* جهت داوطلبان موضوع ماده  8دستورالعمل استخدامی بمظ ور تصدی جایگاههای شغلی ردیف های  11 ،10 ،2 ،1و  12یک
مقطع تحصیلی پایینتر در ن ر گرفته خواهد شد.

د) مراحل و مواد آزمون:
 -1این آزمون در دو مربله برگزار خواهد شد .در مربله اول شرکت کظظدگان توسط آزمون کتبی و در بعضی از ردیف های شغلی
همراه با آزمون عملی مورد سظجش قرار خواهظد گرفت و بر اساس نتایج مربله اول آزمون 3 ،برابر ظرفیت استخدامی به مربله دو
جهت مصاببه دعوت خواهظد شد و پس از انجا مصاببه متظاسب با ظرفیت استخدامی ،بائزین باالترین نمرات جهت انجا سایر
مرابل استخدامی دعوت خواهظد شد.
 -2کلیه دروس آزمون عمومی و تخصصی به صورت چهارگزیظهای لحاظ میگردد .ضمظا به ازای هر  3سوال غلط ،یک نمره مظفی در
ن ر گرفته خواهد شد.
 -3نمره کل آزمون مطابق دستورالعمل استخدامی ابالغ شده از سوی شورای اسالمی شهر امیدیه بر اساس %50نمره آزمون عمومی و
 %50نمره آزمون تخصصی(یا عملی) محاسبه میگردد.
 -4مواد آزمون کتبی عمومی و تخصصی به شرح ذیل میباشد:
 -1-4مواد آزمون کتبی عمومی
الف) اعتقادی
ی) زبان و ادبیات فارسی
ج) تاریخ معاصر و مسائل روز
د) آشظایی با وظایف شهرداری
هه) هوش و توانمظدیهای ذهظی
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 -2-4مواد آزمون تخصصی /عملی
مواد آزمون کتبی تخصصی و یا در بعضی شغلهای خاص ،عملی به شرح جدول ذیل میباشد:
رشته تحصیلی

مواد آزمون تخصصی

پاکبان

تست آمادگی جسمانی

رانظده پایه 1

تست عملی

بسابداری

 -1زبانعمومی و تخصصی (انگلیسی) -2 ،بسابداریمالی -3 ،بسابداریصظعتی -4 ،بسابرسی،
 -5ریاضیوآمار.

عمران

 -1زبانعمومی و تخصصی (انگلیسی) -2 ،ریههههههههههاضیات -3 ،مکانیک جامدات (مقاومت مصالﺢ،1
تحلیههلسههازهههها  -4 ،)1مکانیههکسههیاالت وهیههدرولیک - 5 ،طههرابی ( سازههای فوالدی 1و،2
سازههای بتظی 1و ،2راهسازی و روسازی راه).

طرابی شهری

 -1زبان عمومی و تخصصی -2 ،مبابث عمومی شهرسازی ایران -3 ،مبانی ن ری معماری و طرابهی
شهری -4 ،تحلیل فضاهای معماری و شهری -5 ،آزمون عملی اسکیس.

رایانه

 -1زبانعمومی و تخصصی (انگلیسی) -2،دروس تخصصی (سهاختمان دادهههها و طرابههی الگوریتم،
سیستم عامل ،شبکههایکامپیوتری ،پایگاه دادهها)-3 ،برنامه نویسی.

کشاورزی

 -1زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) -2 ،میوهکاری -3 ،خاکشظاسی و
 -4ازدیاد نباتات -5 ،فیزیولوژی و فیزیولوژی بعد از برداشت -6 ،سبزیکاری و گلکاری.

برق

 -1زبانعمومی و تخصصی (انگلیسی) -2 ،معهههادالت دیفرانسهههیل -3 ،مهههدارهای الکتریکهههی ()1
 -4الکترونیهک ( -5 ،)1ماشینهای الکتریکی ( -6 ،)1الکترومغظاطیس.

کارشظاس برنامه ریزی و
کظترل پروژه

 -1زبانعمومی و تخصصی (انگلیسی) -2 ،اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسال  -3 ،ریاضههههههی و
آمهار -4 ،تئهوریههای مهدیریت -5 ،تحقیق در عملیات-6 ،کظترل پروژه

جوشکار

تست عملی

استادکار ساختمانی

تست عملی

لوله کش

تست عملی
جدول شماره ( :)5مواد آزمون

* تمامی دروس آزمون کتبی دارای ضریب یک میباشظد.
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هـ) مراحل ثبت نام:
 مراجعه به ویسایت آزمون به نشانیwww.omidiyeh.ir : تکمیل فر تقاضانامه الکترونیکی استخدا در سایت شهرداری امیدیه ارسال تصویر  3 x 4پرسظلی با زمیظه سفید ،کلیه مدارک مربوطه (تصویر مدارک هویتی ،دانشظامه ،معرفی نامه از ادارات مربوطهجهت استفاده از امتیازات ویژه و) ...
 پرداخت هزیظه ثبت نا و دریافت کد داوطلبیو) نحوه پرداخت وجه ثبت نا :
داوطلبان در صورت دارا بودن شرایط الز میتوانظد در تاریخ اعالمی جهت ثبت نا به آدرس ایظترنتی www.omidiyeh.ir
مراجعه و پس از تکمیل فر مربوطه وارد درگاه پرداخت الکترونیکی شده و پس از سیر مرابل پرداخت (پرداخت مبلغ  35هزار
تومان به عظوان وجه ثبت نا ) ،کد رهگیری ارائه شده توسط بانک به عظوان کد داوطلبی تا پایان مرابل استخدامی می بایست نزد
داوطلبان نگهداری شود.

نکات مهم در خصوص ثبت نام و برگزاری آزمون:
ثبت نا متقاضیان صرفا از طریق سایت منکور و به صورت ایظترنتی بوده و اصالت مدارک ارسال شده ،در مربله مصاببه بررسیخواهد شد.
 به تقاضای ثبت نا ایظترنتی متقاضیانی که پس از مهلت مقرر اقدا نمایظد ،ترتیب اثر داده نخواهد شد. ثبت نا در آزمون صرفا ایظترنتی و بر اساس آگهی مظدرج در سایت شهرداری به نشانی  www.omidiyeh.irانجا خواهد شد. جنی نیروی انسانی در شرکتهای طرف قرارداد شهرداری براساس موفقیت متقاضیان در تمامی مرابل استخدامی مشتمل برآزمون کتبی یا عملی ،مصاببه عمومی و تخصصی و معایظات پزشکی تعیین گردیده و چظانچه متقاضیان در هر یک از مرابل فوق
موفقیت الز را کسب نظمایظد ،استخدا آنان مظتفی خواهد گردید.
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 درصورت داشتن هر گونه سوال از ساعت  9صبﺢ الی  12:30در روزهای غیر تعطیل با شماره تلفن  061-52620273داخلی 243تماس باصل فرمایید و یا در تما ساعات شبانه روز سواالت خود را به سامانه انتقادات و پیشظهادات شهرداری امیدیه به آدرس
 https://crm.omidiyeh.irو یا به شماره پیامک  10004773ارسال نمایظد.
 مدت زمان استخدامی آزمایشی بداقل  3ماه خواهد بود .در صورت مطابقت استعداد و توانایی افراد برگزیده با شرایط و ضوابطشغل مورد تصدی ،استخدا نهایی خواهد شد.
 قرارداد کار پس از جنی صرفا درچارچوی قانون کار و تامین اجتماعی خواهد بود. دریافت مدارک مورد درخواست ،شرکت در آزمون کتبی و مصاببه به مظزله پنیرفته شدن فرد تلقی نخواهد شد. با توجه به ایظکه اصالت مدارک ارائه شده توسط شهرداری استعال خواهد شد ،چظانچه شهرداری در هر مربله از رسیدگی متوجهعد صحت و اعتبار مدارک ارائه شده گردد ،در همان مقطع از ادامه همکاری ممانعت به عمل خواهد آمد و مسئولیت این مورد بدون
بق اعتراض به عهده فرد متقاضی بوده و شهرداری در خصوص مطالبه خسارات وارده ،اقدا خواهد نمود.

با آرزوی موفقیت
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