
  توان سنجی مشاورین و پیمانکاران حقوقی و حقیقی تسهیل گر اجتماعی محالت فراخوانآگهی 

قانون نوسازی و بهسازی بافت  4بازآفرینی شهری شهرداری نیشابور در نظر دارد براساس ماده  مدیریت    

آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن،  8فصل  42های فرسوده و ناکارآمد شهری و بند 

به تاسیس دفتر تسهیلگری و  نیشابور اقدام منطقه گنبد سبزتوسط افراد واجد شرایط اعم از حقیقی و حقوقی در 

 نماید .  نهاد توسعه محلی

نسبت به ارسال رزومه کاری دعوت به عمل می آید  واجد شرایط ذیل حقیقی و حقوقی متقاضیان کلیه لذا از

 )ره(میدان امام خمینی  نیشابور، واقع در دبیرخانه شهرداری به  30/07/1400 پایان وقت اداریتا  حداکثرخود 

  تماس حاصل فرمائید .  42246340 ند . جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفنماین اقدام

 : شرایط متقاضیان -1

حداقل مدرک تحصیلی لیسانس و باالتر در رشته های معماری ، شهرسازی )برنامه ریزی شهری و  -1-2

سایر ، جغرافیای شهری، مدیریت و امور مالی ، اقتصاد ،  ، حقوقطراحی شهری ( ، علوم اجتماعی 

 . رشته های مرتبط

 نداشتن سوء پیشینه کیفری و عدم اشتغال در دستگاه های دولتی و شهرداری برای موسس دفتر . -2-2

 سال . 30حداقل سن  -3-2

 سابقه همکاری مفید با شهرداری  -4-2

 سابقه فعالیت در زمینه موضوع مورد نظر -5-2

 تیم کارشناسی مرتبط با موضوع -6-2

 .  مشاورارشناسان مستقر در دفتر توسط کبومی بودن  -7-2

 حسن رفتار و عملکرد در برخورد با کارفرمایان قبلی -8-2

 

: کارکنان بازنشسته شهرداری و اعضای ادوار گذشته شورای اسالمی شهر در اولویت واگذاری دفاتر  1تبصره 

 قرار دارند  .

ری در واحدهای عمران و شهرسازی و سال سابقه مدیریتی کارکنان بازنشسته شهردا 5: برای هر  2تبصره 

مالی و حقوقی در صورت نداشتن مدرک تحصیلی الزم ، امتیاز دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی برای آنان 

 لحاظ می گردد . 

: نهادها و سازمان های مردم نهاد محلی که دارای شرایط احراز می باشند نسبت به سایر افراد  3تبصره 

 قرار دارند . واگذاری دفاترحقیقی در اولویت 

 


