
 

 

 المللی ایرانفرخوان جذب نیروی انسانی برای مرکز حقوق کیفری بین

  داخلی  قوانین  با  مطابق  نهاد  مردم  سازمان  یک  عنوان  به  خورشیدی۱۳۹۳  تیرماه  در   ایران  المللیبین  کیفری  حقوق  مرکز 

. مرکز حقوق کیفری بین المللی  است   شده  گرفته  نظر   در   عدالت،   و  صلح  شهر   ،«الهه»  مرکز،  مقر .  رسید  ثبت  به  هلند  کشور 

و پس از اخذ مجوز فعالیت به   ۱۳۹۷سال   در در ایران  مرکز نمایندگی ایران دارای مقام مشورتی سازمان ملل متحد است. 

 1تاسیس شد.  عنوان یک سازمان مردم نهاد از وزارت کشور

و حمایت از عالقه مندان به حوزه عدالت کیفری جهانی، مرکز حقوق کیفری بین المللی های خود  فعالیتی  توسعه  در راستای

لذا بدینوسیله از عالقه مندان به همکاری    .استپاره وقت همراه با پرداخت حقوق ماهیانه    جذب نیروی انسانیدر صدد    ایران

شده به طریقی که در انتهای این فراخوان بیان شده است  می شود تا تقاضای خود را به همراه مدارک درخواست    دعوت

 برای بررسی و ارزیابی اولیه ارسال دارند.  
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ونه  مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران یک سازمان مردم نهاد با تابعیت هلندی است و با »انجمن ایرانی حقوق بین المللی کیفری« دارای هیچگ  1

 ارتباطی نمی باشد.

 نیروی انسانیفراخوان جذب                



 

 مزایا: •

 ماهیانه  حقوق به صورت پرداخت  .１

 ارایه گواهی همکاری در پایان قرارداد.  .２

 

 مدارک مورد نیاز: 

 و انگلیسی )شامل سوابق تحصیلی، شغلی، پژوهشی و مدنی(  به زبان فارسی  تخصصی رزومه .1

 تبیین عالقه مندی ها به همکاری با مرکز و آورده هایی که برای مرکز به ارمغان خواهید آمد( ) انگیزه نامه  .2

 استخدام تکمیل شده که به پیوست این فراخوان در دسترس است.  تقاضانامه .3

 

 فرایند ثبت نام:  •

o  ۱۴۰۰ارسال تقضانامه و مدارک درخواستی تا اول تیرماه 

o  تیرماه  ۵اعالن قبول شدگان برای مصاحبه 

o  دوم تیرماه هفتهانجام مصاحبه 

o  تیرماه ۱۵اعالم منتخب نهایی 
o  تیرماه ۲۰آغاز دوره آزمایشی همکاری 

 

 

مدارک درخواست شده را با عنوان »جذب نیروی انسانی« به نشانی پست الکترونیک لطفا 

icicriminallaw@gmail.com از همین طریق  صرفا دارید، چنانچه پرسشی در رابطه با فراخوان  بفرمایید.   ارسال

 مکاتبه بفرمایید. 
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