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در  7931سال   خود درنیروی انسانی مورد نیاز  تکمیل در راستای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 

که دارای   ( نیروی خدمات/  مربی ادبی/مربی هنری/مربی فرهنگی )ازافراد عالقمند و فعال درزمینه نظر دارد  

مدارک مورد نیاز  6/3/36بعمل آورد که تا مورخه مدرک مرتبط با نوع فعالیتهای مورد نظر می باشند ، دعوت 

امور اداری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان . کوچه نظام پزشکی.میدان انتظام.رشت:را به آدرس

 .گیالن تحویل نمایند

عالقه مندان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتردر خصوص مدارک مورد نیاز جهت ارائه با شماره تلفن 

کانون پرورش فکری . کوچه نظام پزشکی.میدان انتظام.رشت: :تماس حاصل نموده یا به آدرس 99767133

 .مراجعه نمایند کودکان و نوجوانان استان گیالن

تحویل مدارک به منزله به کارگیری افراد نبوده و جذب نیرو به صورت برگزاری آزمون های کتبی ، شفاهی و 

 .رت می پذیردمصاحبه از میان داوطلبان صو

  .افراد جذب شده در قالب نیروهای شرکتی با کانون فعالیت خواهند نمود
 

 

 

 

 

 جدول تخصیص نیروی انساني مورد نیاز مراکز فرهنگي هنری به تفکیک شهرستان

مربی امور  بخش/نام شهر استان

 فرهنگی

مربی هنری 

 ساعتی

مربی ادبی 

 ساعتی

فرهنگی مربی  پیش خدمت

کتابخانه )

 (سیار

 1 6 6 ساعت 06 1 رستم آباد گیالن

 6 6 6 ساعت06 1 رودبار گیالن

 6 6 ساعت06 6 6 منجیل گیالن

 6 1 6 6 6 لنگرود گیالن

 1 6 6 6 6 رشت گیالن
 



 :شرایط احراز
 داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر مرتبط در یکی از رشته های تحصیلی امور فرهنگی: مربی فرهنگی  -

 .و روانشناسی کتابداری ، زبان و ادبیات فارسی، معارف اسالمی، الهیات ،علوم اجتماعی فرهنگی،امور  :شامل

داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر مرتبط در یکی از رشته های تحصیلی امور : مربی کتابخانه سیار  -

 (صرفا نیروی مرد)و گواهینامه رانندگی  فرهنگی

 کارشناسی و باالتر مرتبط در یکی از رشته های تحصیلی با گرایش هنرداشتن مدرک تحصیلی : مربی هنری -

  4-1درجات هنری  نرشته های تحصیلی هنری مربوط و دارندگا: شامل

 .ادبیداشتن مدرک تحصیلی کارشناسی و باالتر مرتبط در یکی از رشته های تحصیلی با گرایش : ادبیمربی  -

 (صرفا نیروی مرد)  داشتن مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه: پیشخدمت -

سال تمام برای مشاغل خدماتی و حداکثر سی و پنج ( 02)سال تمام و حداکثر سی( 02)رعایت حداقل سن بیست -

 .سال تمام برای مشاغل با مدارک کارشناسی و باالتر الزامی است( 03)

ثبت نام بعمل خواهد آمد و چنانچه در هر مرحله خالف این موضوع اثبات شود  شهرستان   صرفا از افراد بومی -

 .فرآیند ثبت نام لغو و از اشتغال متقاضی جلوگیری خواهد شد

 :مدارک مورد نیاز -

 
 ارائه اصل و تصویر شناسنامه -

 

 ارائه اصل و تصویر کارت ملی -

 

 ارائه اصل و تصویر آخرین  مدرک تحصیلی -

 
 کارت پایان خدمت برای داوطلبین مردارائه اصل و تصویر  -

 

 ارائه اصل و تصویر گواهینامه رانندگی  برای داوطلبین مربی فرهنگی کتابخانه سیار -

 

 0*4قطعه عکس 0 -

 


