آگهی استخدام
مرکز ملی فضای مجازی در راستای ایجاد فرصت های برابر برای همه افراد دارای صالحیت های عمومی و تخصصی
و به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود به صورت پیمانی ،از طریق مصاحبه با شرایط زیر استخدام می نماید:
الف) شرایط عمومی:
.1

تابعیت جمهوری اسالمی ایران  ،فقدان تابعیت مضاعف و تعهد عدم تغییر یا کسب تابعیت مضاعف در طول دوران خدمت؛

.2

التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و والیت فقیه؛

.3

اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران؛

.4

عدم سابقه عضویت یا وابستگی به گروه های سیاسی معارض با نظام اسالمی ایران؛

.5

نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر؛

.6

عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دائمی دولتی و هر گونه ممنوعیت استخدام و (موقت و دائم) بر اساس آرای قطعی صادره از سوی
مراجع قضایی و ذیصالح؛

.7

عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهی اخالقی و اعمال و رفتارخالف حیثیت و شرافت و شئون شغلی؛

.8

عدم اعتیاد و اشتهار به خرید و فروش مواد مخدر ،مشروبات الکلی و نظایر آن؛

.9

دارا بودن مدرک پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم قانونی(برای آقایان)؛

 .11برخورداری از سالمت و توانایی جسمانی و روانی متناسب با خدمت مورد نظر؛
 .11عدم اشتغال به صورت پیمانی ،رسمی و قراردادی ثابت در سایر دستگاه های دولتی،عمومی ،نهادهای انقالبی و یا بازخرید خدمت از
دستگاههای اجرایی؛
 .12عدم اشتغال به تحصیل در دانشگاه ها و مراکز آموزشی.

تذکر:
-

ایثارگران و خانواده های آنان بر اساس قوانین و مقررات مصوب از امتیازات مربوط به خود برخوردار خواهند بود؛

-

جانبازان ،آزادگان ،فرزندان شهدا،فرزندان جانبازان  % 25و باالتر و فرزندان آزادگان یکسال اسارت و باالتر از شرط حداکثر سن معاف
می باشند.

-

مرجع استعالم و تشخیص شرایط عمومی ،مبادی قانونی ذیصالح از جمله هسته گزینش کارکنان و هیات اجرایی مرکزملی می باشد.

ب) شرایط اختصاصی:
دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته های مورد نیاز از دانشگاه های معتبر ومورد تایید وزارت علوم  ،تحقیقات و

.1

فناوری.
تبصره:
الف _ موارد استثناء و حداقل با مدرک تحصیلی کارشناسی ،با ارائه توجیهات خاص و در مشاغل ویژه با تأکید هیات رئیسه مرکز متضمن
تایید ریاست مرکز ملی ،مجوز الزم صادر میشود.
ب -رشته های مورد نیاز عبارتند از :مهندسی فناوری اطالعات ،مهندسی برق ،مهندسی مخابرات ،مهندسی کامپیوتر ،حقوق ،اقتصاد و
مدیریت (.رشته های مذکور در کلیه گرایش ها پذیرفته میشود).
ج -افرادی که مدارک تحصیلی در بیش از یک رشته دانشگاهی را دارا میباشند ،امتیاز بیشتری خواهند داشت.
.2

دارابودن حداقل  5سال سابقه خدمت مؤثر در زمینه شغلی مورد نظر؛

.3

دارا بودن حداکثر سن برای داوطلبان با مدرک کارشناسی ارشد  41سال و دکتری  45سال ؛

.4

مرتبط بودن نوع مدرک با شغل انتخابی؛

.5

حداقل معدل کل  16برای متقاضیان استخدام در همه مقاطع تحصیلی؛

.6

داشتن دانش و مهارت شغلی مورد نیاز؛

.7

تمایل به مشارکت در کارگروهی و مهارت حل مساله ،بهینه سازی فرایندها و روشهای کاری؛ تسلط علمی نسبی بر مباحث حاکمیتی
فضای مجازی؛

.8

موفقیت در مصاحبه فنی -تخصصی به تشخیص هیات منتخب رییس مرکز

-

در صورت انتخاب افراد از داخل مرکز موارد ذیل نیز به شرایط اختصاصی اضافه میشود:

.9

کسب حداقل  71درصد امتیاز از ارزیابی عملکرد ساالنه در سه سال آخر؛

 .01تایید عملکرد فنی و رفتار اداری توسط مدیر مربوطه؛
 .11احراز رعایت انضباط اداری(عدم توبیخ و غیبت  ،وقت شناسی و سرعت عمل)؛

تذکر:
-

در موارد استثناء در خصوص شرایط حداقل سابقه  ،معدل و سن افراد در صورت احراز کامل سایرشرایط و تایید هیات مصاحبه کننده ،با
تایید ریاست مرکز ملی مجوز الزم صادر میشود.

-

هیات رئیسه مرکز ملی ،با همکاری حراست مرکز ،هسته گزینش ،انطباق شرایط متقاضیان را با شرایط عمومی و اختصاصی برعهده دارد.

-

در صورت پذیرش ،ارائه سفته به مبلغ 111ر111ر151ریال بابت ضمانت و سپردن تعهد محضری مبنی بر عدم ارائه درخواست انتقال از
مرکز حداقل به مدت  5سال.

متقاضیان می توانند رزومه خود را حداکثر تا تاریخ  9399/73/70به نشانی الکترونیکی  info@majazi.irارسال
نمایند.

مرکز ملی فضای مجازی

