آگهی دعًت به همکاری درهتل های بیه المللی پارسیان (سال )5931
ضزکت ّتل ّای بیي الوللی پارسیاى با ّوکاری ضزکت آهَسش هطالؼات ٍ هطاٍرُ سیاحتی گزدضگزاى بٌیاد جْت تکویل
ظزفیت ٍ تقَیت ًیزٍی اًساًی ٍاجذ ضزایط هَرد ًیاس ّتل ّای تابؼِ تْزاى ،اس افزاد هتؼْذ ٍ هتخصص ساکي ضْز تْزاى بزای
هطاغل هَرد ًیاس در فْزست هٌذرج در سایت ضزکت آهَسش ،هطالؼات ٍ هطاٍرُ سیاحتی گزدضگزاى بٌیاد؛ بِ آدرس:
 www.instroct.ac.ir؛ دػَت بِ ّوکاری هی ًوایذ.
شرایط عمًمی :

-

تابؼیت ًظام جوَْری اسالهی ایزاى
تذیي بِ دیي هبیي اسالم ٍ یا یکی اس ادیاى رسوی کطَر تصزیح ضذُ در قاًَى اساسی
داضتي کارت پایاى خذهت ٍظیفِ یا هؼافیت دائن غیز پشضکی (ٍیژُ آقایاى)
ػذم اػتیاد بِ هَاد هخذر ٍ ػذم هحزٍهیت اس خذهات دٍلتی ٍ لطکزی
داضتي سالهت کاهل رٍاًی ٍ جسواًی
ًذاضتي سَء پیطیٌِ کیفزی ٍ سیاسی
ػذم تؼْذ خذهت بِ ساسهاىّای دٍلتی ٍ غیز دٍلتی بصَرت قزاردادی  ،رسوی ٍ پیواًی
هَفقیت در آسهَى کتبی ٍ هصاحبِ ّای تخصصی

مذارک مًرد ویاز :

-

تکویل فزم درخَاست ّوکاری (کلیِ هزاحل ثبت ًام اػن اس تکویل فزمّا ،ارائِ هذارک ،دریافت کارت ٍرٍد بِ جلسِ
آسهَى ٍاطالع رساًی ّای آتی اسطزیق سایت  www.instroct.ac.irاهکاى پذیز خَاّذ بَد )
پزداخت هبلغ  ( 155.000یکصذٍ پٌجاُ ٍ پٌج ّشار ) ریال بابت ثبت ًام اس طزیق درگاُ الکتزًٍیکی هَجَد در سایت
تصَیز آخزیي هذرک تحصیلی یا گَاّی پایاى هقطغ تحصیلی
تصَیز کاهل صفحات ضٌاسٌاهِ ٍ کارت هلی
تصَیز کارت پایاى خذهت ٍظیفِ ػوَهی یا هؼافیت دائن ( ٍیژُ آقایاى )
یک قطؼِ ػکس 3*4
تذکز  : 1ارائِ اصل هذارک پس اس قبَلی الشاهی هی باضذ .
تذکز ً : 2یزٍی اًساًی هَرد ًیاس ّتلْای تحت پَضص پس اساػالم ًتیجِ ًْایی آسهَى ( تجویغ ًوزُ آسهَى کتبی ٍ ًوزُ هصاحبِ
تخصصی)هطخص ٍ هؼزفی هیگزدد ٍاطالػات سایز ضزکت کٌٌذگاى در باًک اطالػاتی ضزکت ثبت ٍ در صَرت لشٍم در اػالم ًیاسّای آتی
ّتل ّا استفادُ هیگزدد.

زمانبىذی آزمًن :
شرح

تاریخ

ضزٍع ثبت ًام

55/3/11

هْلت ثبت ًام

55/4/10

دریافت کارت ٍرٍد بِ جلسِ

 23 ٍ 22 ٍ 21تیز هاُ 1355

رفغ ًَاقص ٍ اضکاالت

55/4/24

آرهَى کتبی

55/4/25

آخریه اخبار مربًط به برگساری آزمًن استخذامی را از طریق آدرس سایت ها ي تلگرام زیر پیگیری وماییذ .

www.Pih.ir ٍ www.instroct.ac.ir
Telegram.me/instroct

