فراخوان همکاری

شرکت خدمات اداری شهر (وابسته به شهرداری تهران) در نظر دارد افراد واجد شرایط را به
عنوان دستیار مدیران ،به صورت قرارداد کار مدت معین با شرایط و ضوابط ذیل به کار گیرد.
انتخاب متقاضیان از بین افرادی است که در آزمون کتبي و ارزیابي که توسط شرکت تعاوني
کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور ،برگزار خواهد شد ،واجد حد نصاب الزم باشند.
الف – شرایط داوطلبان

 .1داشتن تابعیت ایران.
 .2انجام خدمت سربازی یا معافیت قانونی در صورت مشمول بودن.
تذکر :دارندگان معافیت تحصیلی امکان ثبت نام در آزمون کتبی را ندارند.
 .3متدین به یکی از ادیان رسمی.
 .4نداشتن منع استخدامی به موجب آرای مراجع ذیصالح
 .5داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از رشته های مورد نیاز اعالم شده در جدول شماره یک.
تبصره :داوطلبان شاغل در شهرداری تهران با مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در کلیه رشتهها ،میتوانند در
آزمون شرکت نمایند .منظور از شاغل در شهرداری تهران کارمندان فعلی ثابت یا قراردادی شهرداری (دارای
قرارداد با شرکت خدمات اداری شهر یا هادیان شهر) یا افرادی هستند که در زمان ثبت نام دارای قرارداد با یکی
از سازمانها یا شرکتهای مندرج در جدول شماره  2باشند.
 .6حداکثر سن  32سال تمام برای دارندگان مدرک فوق لیسانس با احتساب مدت دوران سربازی (متولدین
 1367/6/31به بعد) و حداکثر سن  36سال تمام برای دارندگان مدرک دکترا با احتساب مدت دوران
سربازی (متولدین  1363/6/31به بعد)
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تبصره :در صورتیکه داوطلب ،سابقه اشتغال در شهرداری تهران داشته باشد ،سنوات سابقه (از تاریخ صدور حکم
کارگزینی واحد مربوطه ) ،به محدودیت سنی فوق ،افزوده خواهد شد .به عبارتی در صورتیکه سابقه اشتغال
متقاضی در شهرداری تهران بیش از سه سال باشد ،حداکثر سن  35سال تمام برای دارندگان مدرک فوق لیسانس
با احتساب مدت دوران سربازی (متولدین  1364/6/31به بعد) و حداکثر سن  39سال تمام برای دارندگان مدرک
دکترا با احتساب مدت دوران سربازی (متولدین  1360/6/31به بعد) می باشد .در صورتیکه سابقه اشتغال متقاضی
در شهرداری تهران کمتر از سه سال باشد ،به تعداد ماههای اشتغال وی به سقف سنی که از  99/6/31محاسبه
می شود ،اضافه می گردد.
نکته بسیار مهم :کلیه داوطلبان در صورت دعوت به ارزیابی ،ملزم به ارائه اصل کارت پایان خدمت ،کارت
ملی و مدرک تحصیلی (دانشنامه یا گواهی نامه موقت) می باشند و در صورت عدم ارائه مدارک مربوطه ،ادامه
فرآیند آنان منتفی خواهد شد.
توجه :به تقاضای داوطلبانی که دارای کارت یا برگ معافیت موقت تحت هر عنوان هستند به هیچ وجه ترتیب
اثر داده نخواهد شد.
ب – مواد امتحانی آزمون کتبی

مواد امتحانی و ضرایب آن ها در آزمون کتبی به شرح زیر می باشد:
الف) بخش عمومی با ضریب کلی یک

تعداد سواالت

ضریب

مواد آزمون
احکام ،اخالق و معارف اسالمی

20

یک

مهارتهای هفتگانه کار با کامپیوتر ()ICDL

20

یک

زبان انگلیسی  -عمومی

20

دو

ب) بخش اختصاصی با ضریب کلی دو

تعداد سواالت

ضریب

مواد آزمون
تئوری سازمان و مدیریت پیشرفته

25

یک

روشهای تصمیم گیری

25

یک

آزمون استعداد ()GMAT

25

دو

تذکر :کلیه سواالت مواد امتحانی بخش عمومی و اختصاصی به صورت چهار گزینهای می باشند و به ازای هر
پاسخ اشتباه به سواالت ،یک سوم نمره منفی در نظر گرفته خواهد شد.
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ج) مراحل و نحوه اعالم نتيجه

 )۱کسب حدنصاب و نمره برتر در آزمون کتبی:
معرفی داوطلبان جهت شرکت در ارزیابی و سایر مراحل بعدی ،منوط به کسب حد نصاب الزم در آزمون کتبی
عمومی و اختصاصی بوده و انتخاب افراد پذیرفته شده بر اساس ترتیب نمرات مکتسبه ،می باشد.
تذکر :کسب حد نصاب نمره علمی الزم در آزمون کتبی ،هیچگونه حقی برای داوطلب ایجاد نمی کند و معرفی
افراد با اولویت نمرات برتر ،از میان داوطلبانی که حدنصاب الزم را کسب نموده اند ،صورت می پذیرد.
 )۲انتخاب و اعالم لیست سه تا چهار برابر ظرفیت ،جهت ارزیابی شایستگی های عمومی از
بین دارندگان حدنصاب آزمون کتبی عمومی و اختصاصی
د) تذکرات مهم

 -1داوطلبان در صورتی می توانند در آزمون کتبی ثبت نام نمایند که مدرک تحصیلی (مقطع ،رشته و گرایش
تحصیلی) آنان با عناوین مدرک تحصیلی (مقطع ،رشته و گرایش تحصیلی) مندرج در جدول شماره یک قید شده
در آگهی مطابق بوده و همچنین عنوان مدرک تحصیلی ثبت نامی (مقطع ،رشته و گرایش تحصیلی) داوطلب،
عیناً در متن گواهینامه موقت یا دانشنامه وی درج گردیده باشد .پذیرش دیگر رشته ها یا گرایشها امکان پذیر
نمی باشد.
 -2در صورتی که برای برخی از رشتههای تحصیلی در آگهی منتشر شده ،گرایش خاصی ذکر شده باشد،
فارغالتحصیالن همان رشته و گرایش تحصیلی می توانند در آزمون ثبت نام نمایند .اما در صورتی که هر یک از
رشتههای تحصیلی با عبارت «کلیه گرایشها» در آگهی درج شده باشد ،فارغ التحصیالن کلیه گرایشهای آن
رشته تحصیلی در مقطع مورد نظر می توانند در آزمون کتبی ثبت نام نمایند.
 -3دارندگان مدارک تحصیلی پایین تر از مقاطع تحصیلی اعالم شده در شرایط داوطلبان در آگهی و همچنین
مدارک تحصیلی معادل ،امکان شرکت در آزمون کتبی را ندارند.
 -4با توجه به اینکه بررسی اصل مدارک متقاضیان پس از معرفی چند برابر ظرفیت و در مرحله ارزیابی انجام
خواهد شد ،لذا در صورتی که مدارک داوطلب از جمله مدارک تحصیلی ،پایان خدمت یا معافیت دائم ،سن و
همچنین سایر اطالعات خوداظهاری داوطلب در تقاضانامه ثبت نامی ،مغایر با شرایط مندرج در این آگهی باشد،
برای داوطلب حقی ایجاد نخواهد کرد و در هرمرحله از فرآیند (اعالم نتایج اولیه ،ارزیابی ،گزینش و حتی در
صورت پذیرش نهایی) ،داوطلب از ادامه فرآیند حذف شده و حق هیچ گونه اعتراضی ندارد.
 -5مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در مفاد آگهی و یا ارائه مدارک به صورت
ناقص در زمان بررسی مدارک ،ارزیابی و گزینش ،بر عهده داوطلب خواهد بود و چنانچه در هر مرحله از فرآیند،
محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطالعات خالف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی باشد ،از انجام
مراحل بعدی محروم می گردد.
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 -6تکمیل فرآیند و عقد قرارداد کار مدت معین ،مستلزم دارا بودن شرایط و همچنین قبولی در آزمون کتبی،
ارزیابی شایستگی های عمومی ،معاینات پزشکی و تأیید گزینش می باشد .ثبت نام ،ارائه مدارک و شرکت در
هریک از مراحل فوق هیچگونه تعهدی جهت عقد قرارداد با داوطلب ایجاد نمی نماید.
 -7مسئولیت هرگونه اشتباه در اطالعات ارسالی یا تفسیر اشتباه از شرایط اعالم شده در آگهی ،با متقاضی میباشد.
 -8از آنجا که از نفرات برتر در مرحله آزمون کتبی جهت شرکت در ارزیابی شایستگیهای مدیریتی دعوت بعمل
می آید ،لذا مقتضی است داوطلبان درخصوص درج تلفن های ضروری تماس در فرم تقاضای ثبت نام دقت الزم
را مبذول نمایند.
ه) نحوه ثبت نام و زمانبندی فرآیند:

 -1نحوه ثبت نام :صررفا از طریق سرایت اینترنتی شررکت تعاونی کارکنان سرازمان سرنجش آموزش کشرور
انجام می پذیرد و داوطلبان می بایسرت ابتدا به سرایت این شررکت به آدرس www.sanjeshserv.ir
مراجعه و پس از مطالعه دقیق شررایط و ضروابط اعالم شرده (در صرورت دارا بودن شررایط) نسربت به تکمیل
فرم ثبت نام الکترونیکی اقدام نمایند.
 -2توجه  :کلیه متقاضریان اسرتخدام می بایسرت ضرمن تکمیل مشرخصرات و فرم تقاضرانامه الکترونیکی در
سررایت فوق الذکر عکس  3 × 4پرسررنلی جدید خود را با عر  150و ارتفاع  200پیکسررل و با فرمت
JPGو حجم حداکثر  200کیلو بایت اسکن نموده و درقسمت مربوطه بارگذاری نمایند.
 -3هزينه ثبت نام  :داوطلبان می بایسررت مبل 1,000,000ریال (یک میلیون ریال) را به را به عنوان هزینه
شرکت در آزمون از طریق درگاه اینترنتی موجود در صفحه ثبت نام (با داشتن الزامات آن همانند CVV2
و رمز دوم کارت بانکهای عضو شتاب)پرداخت نمایند.
 -4مهلت ثبت نام :از روز شنبه مورخ  1399/6/22لغایت پایان روز جمعه مورخ 1399/6/28
تذکر بسییار مهم :با توجه به عدم تمدید مهلت ثبت نام ،از داوطلبان تقاضرا می شرود ،ثبت نام خود را به
روزهای پایانی موکول ننمایند.
 -5دریافت کارت ورود به جلسیه :کلیه متقاضریان واجد شررایط می بایسرت در روزهای چهارشرنبه مورخ
 99/7/9و پنجشرنبه مورخ  99/7/10با مراجعه به سرایت شررکت تعاونی کارکنان سرازمان سرنجش آموزش
کشرور به نشرانی فوق از کارت ورود به جلسره خود یک نسرخه چاپی تهیه و نزد خود جهت حضرور در جلسره
آزمون نگهداری نمایند.
 -6زمان و محل برگزاری آزمون :صرب روز جمعه مورخ  99/7/11و محل آن نیز در شرهر تهران میباشرد.
جزییات زمان و محل برگزاری آزمون در کارت ورود به جلسه درج خواهد شد.

در صرررورت وجود ابهام ،داوطلبان می توانند در سررراعات اداری با مرکز تماس آزمون به شرررماره 1791
(شهرداری تهران) یا ( 42966شرکت تعاونی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور) تماس بگیرند.
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جدول شماره يک  -رشته های مورد نیاز
رديف

رشته های مقطع

رديف رشته های مقطع دکتری

گرايش های مقطع دکتری

علوم اقتصادی

اقتصاد نظري ،اقتصاد شهري ،توسعه اقتصادي و
۱۰
برنامهريزي ،برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي

علوم اقتصادی

اقتصاد سنجي ،اقتصاد بخش عمومي ،اقتصاد
مالي ،اقتصاد شهري و منطقه اي ،اقتصاد منابع

۲

علوم اجتماعی

مردم شناسي ،جمعيت شناسي ،جامعه شناسي

۱۱

جامعه شناسی

اقتصادي و توسعه ،گروه هاي اجتماعي

۳

حقوق

خصوصي ،عمومي

۱۲

حقوق

خصوصي ،عمومي

مديريت

بازرگاني ،دولتي ،صنعتي ،فناوري اطالعات ،مالي،
بحران ،سازمانهاي دولتي ،منابع انساني ،كسب و كار،
۱۳
امور شهري ،كارآفرينيMBA ،

۱

کارشناسی ارشد

گرايش های مقطع کارشناسی ارشد

مديريت

بازرگاني ،راهبردي ،دولتي ،سازمانهاي دولتي،
صنعتي ،فناوري اطالعات ،مالي ،منابع انساني،
كارآفريني

۵

مهندسی صنايع

تمام گرايش ها

۱۴

مهندسی صنايع

تمام گرايش ها

۶

مهندسی عمران

تمام گرايش ها

۱۵

مهندسی عمران

تمام گرايش ها

۷

مهندسی فناوری اطالعات

تمام گرايش ها

۱۶

مهندسی فناوری اطالعات تمام گرايش ها

۸

مهندسی معماری

تمام گرايش ها

۱۷

تمام گرايش ها

۴

۹

شهرسازی

برنامهريزي شهري ،برنامه ريزي منطقه اي ،مديريت
۱۸

شهري ،طراحي شهري
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مهندسی معماری
شهرسازی

شهرسازي ،طراحي شهري

جدول شماره دو – لیست سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری تهران
سازمان  /شرکت

ردیف
۱

سازمان آتش نشاني و خدمات ایمني تهران

۲

سازمان امالک و مستغالت شهرداری تهران

۳

سازمان بازنشستگي شهرداری تهران

۴

سازمان بهشت زهرا (س)

۵

سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران

۶

سازمان پایانه های مسافربری و پارک سوارها

۷

سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران

۸

سازمان حمل و نقل وترافیك تهران

۹

سازمان خدمات اجتماعي شهرتهران

۱۰

سازمان زیباسازی

۱۱

سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمي شهر تهران

۱۲

سازمان عمراني مناطق شهرداری تهران

۱۳

سازمان فرهنگي هنری شهرداری تهران

۱۴

سازمان فناوری اطالعات وارتباطات

۱۵

سازمان مدیریت پسماند شهر تهران

۱۶

سازمان مدیریت میادین میوه وتره بارو فرآورده های کشاورزی

۱۷

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیراني شهر تهران

۱۸

سازمان مشاور فني و مهندسي شهر تهران

۱۹

سازمان مهندسي و عمران شهرتهران

۲۰

سازمان نوسازی شهرتهران

۲۱

سازمان ورزش شهرداری تهران

۲۲

شرکت ستاد مرکزی معاینه فني خودروهای تهران

۲۳

شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

۲۴

شرکت برج میالد تهران

۲۵

شرکت پیام رسا

۲۶

شرکت توسعه فضاهای فرهنگي

۲۷

شرکت توسعه مجتمع های ایستگاهي متروی تهران و حومه

۲۸

شرکت خاکریز آب

۲۹

شرکت بهره برداری نمایشگاههای بین المللي شهرآفتاب

۳۰

شرکت خدماتي کاالی شهروند
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۳۱

شرکت راه آهن شهری تهران وحومه (مترو)

۳۲

شرکت ساماندهي صنایع و مشاغل شهر

۳۳

شرکت سرمایه گذاری شهر

۳۴

شرکت شهربان و حریم بان تهران

۳۵

شرکت شهرسالم تهران

۳۶

شرکت کنترل ترافیك تهران

۳۷

شرکت کنترل کیفیت هوا (سماء)

۳۸

شرکت نوسازی عباس آباد

۳۹

شرکت واحداتوبوسراني تهران وحومه

۴۰

شرکت همشهری

۴۱

شرکت یادمان سازه

۴۲

موسسه رایانه شهر

۴۳

موسسه فناوران شهر

۴۴

شرکت ارتباط مشترک شهر
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