
  موسسه حقوقی و داوري عدل نوین مدافع ایرانیان
     نفر150بیش از  آغاز همکاري با                                           adlnovin@کانال موسسه :

       adlnovin-9704/1:   فرم  دک    شرایط عمومی و اختصاصی  همکاري            adlnovin.irسایت موسسه :

دعوت به همکاري می از واجدین شرایط ، موسسه حقوقی و داوري عدل نوین مدافع ایرانیان به منظور تکمیل سرمایه انسانی خود ، 
  نماید ، شرایط عمومی و اختصاصی جذب به شرح ذیل می باشد :

  شرایط عمومی : 

  رانیا یاسالم يجمهور تیتابع -1

  یاساس قانون در مصرح انیاد از یکی ای اسالم نیمب نید و رانیا یاسالم يجمهور نظام به اعتقاد -2

  تمام . الس35 حداکثرسن و تمام سن سال 20 حداقل بودن دارا -3

  ، غیر دانشجو بودن .  لیتحص از فراغت یگواه بودن دارا -4

  )انیآقا ژهیو( دائم تیمعاف ای و پرچم ریز خدمت انیپا برگ بودن دارا -5

  . مخدر مواد به ادیاعت عدم و یروان و یجسم یسالمت داشتن - 6

  . مؤثر یجزائ تیمحکوم سابقه نداشتن - 7

  : یاختصاص طیشرا

  شد.می باوقت و پروژه اي   همکاري به صورت پاره-1

، همکاري ادامه خواهد  با توجه به جدول شهرها حداقل مدرك مورد پذیرش دیپلم می باشد که به عنوان منشی دفتر موسسه -2
  یافت.

  .می باشد   رشته حقوق لیسانس  مدرك  ، تحصیالت ، حداقل  ، اولویت  پذیرش  موسسه   کارشناس حقوق عنوان شغلی   در-3

  : دانشجو در هر مقطعی پذیرفته نمی شود .تبصره 

قاد قرارداد با وکیل دادگستري می باشد در اختیار عبا وکالء قرارداد همکاري وکالت منعقد می  گردد ، پرونده هایی که نیاز به ان-4
  این دسته از وکالء قرار خواهد گرفت   .

  مراحل پذیرش به شرح ذیل است :-5

و  رنگی   و انجام اسکن و امضاء بر روي آن  4*3اري به صورت دقیق و کامل والصاق عکس رنگی الف: تکمیل فرم درخواست همک
  info@ adlnovin.irارسال به ایمیل 
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   با رعایت حریم خصوصی ، ب : بر اساس نیاز موسسه و ظرفیت شهرستانها و تجربه و رزومه کاري افراد به مصاحبه دعوت می شوند ، 
  .در کانال موسسه درج می گردد  ، می باشند  داراکه شرایط مصاحبه را را   افرادي نام 

ساعت مصاحبه اعالم  تاریخ ، تماس حاصل می گردد و مکان دقیق و ، ج : با هر یک از افرادي که شرایط مصاحبه را دارا می باشند
  می گردد .

  جراي ثبت و اجراي احکام مدنی می باشد .  تجربه وتوان  کافی در ا،  د: مالك پذیرش همکاري

  سپردن تعهد و معرفی ضامن الزامی است . بعد از پذیرش   نهایی ،  - 6

  تبصره : از وکالء تعهد و تضمین اخذ نمی گردد  . 

، از تماس تلفنی نیز  ، تا اطالع ثانوي از مراجعه به دفتر موسسه خودداري گرددبه علت تغییر دفتر مرکزي موسسه و انتقال آن - 7
  خودداري گردد .

  جدول  گروههاي شغلی

  /نفرتعداد  سطح  رشته  جنسیت  عنوان شغلی  شهر  استان
  1  دیپلمحداقل   ندارد  زن/مرد  منشی دفتر  مراکز استانها  همه استانها
  1  حداقل لیسانس  حقوق /مدیریت/حسابداري  زن/مرد  کارمند دفتري   استانهامراکز   همه استانها
  1  حداقل لیسانس  حقوق  مرد/زن  کارشناس حقوق  مراکز استانها  همه استانها
  1  حداقل لیسانس  حقوق  مرد/زن  وکیل  مراکز استانها  همه استانها

              
  

 adlnovin@کانال موسسه :

 adlnovin.irسایت موسسه :

  

  والسالم .                                     


