
  

  »آگهـــی دعــــوت به همــــــکاري«

در نظر دارد از بین افراد واجد شرایط در مشاغل زیر با برگزاري ) تهران شرق(دانشگاه آزاد اسالمی واحد قیام دشت 

لذا واجدین شرایط با .تامین نماید مصاحبه، نیروي انسانی مورد نیاز خود را به صورت قرارداد کار معینآزمون کتبی و

به شروط مشروحه ذیل می توانند مدارك خود را به صورت پست پیشتاز حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از توجه 

بدیهی است به مدارکی که پس از مهلت تعیین شده رسیده باشد ترتیب اثر .درج آگهی به آدرس ذکر شده ارسال فرمایند

  .داده نخواهد شد

تعداد   عنوان پست  ردیف
  مورد نیاز

  ته تحصیلیمدرك و رش  جنسیت

  لیسانس حسابداري  زن-مرد  1  کارشناس طرح و برنامه و بودجه  1
  )سخت افزار(لیسانس مهندسی کامپیوتر  زن-مرد  1  کارشناس سخت افزار  2
  )نرم افزار(لیسانس مهندسی کامپیوتر   زن-مرد  1  کارشناس نرم افزار  3
  )شبکه هاي کامپیوتريآشنا به (لیسانس مهندسی کامپیوتر   زن-مرد  1  کارشناس شبکه  4
  لیسانس مهندسی مکانیک  زن-مرد  1  کارشناس آزمایشگاه مکانیک  5
  لیسانس تغذیه  مرد  1  کارشناس تغذیه  6
  لیسانس تربیت بدنی  زن  1  )خواهران(کارشناس تربیت بدنی  7
  لیسانس کلیه رشته ها  زن-مرد  1  کارشناس امور فارغ التحصیالن  8
  لیسانس آمار یا ریاضی  زن-مرد  1  کارشناس آمار  9
  لیسانس مدیریت برنامه ریزي آموزشی-)نرم افزار(لیسانس مهندسی کامپیوتر  زن-مرد  3  کارشناس امور آموزشی   10
  لیسانس مکانیک  مرد  1  کارشناس تاسیسات مکانیکی  11
  لیسانس عمران  مرد  1  کارشناس سازه  12
  مجموعه رشته هاي علوم انسانیلیسانس زیر   زن-مرد  1  کارشناس امور دانشجویی  13
  لیسانس زیر مجموعه رشته هاي فنی و مهندسی  زن-مرد  1  کارشناس امور دانشجویی  14
  لیسانس زیر مجموعه رشته هاي علوم پایه  زن-مرد  1  کارشناس امور دانشجویی  15
  دیپلم  مرد  3  نگهبان   16
  دیپلم  زن  1  متصدي انتظامات خواهران  17
  سیکل  زن-مرد  4  نظافتچیخدمتگزار و   18
  لیسانس حسابداري  زن-مرد  2  حسابدار  19
  دیپلم  مرد  1  متصدي تدارکات  20
  دیپلم فنی   مرد  1  متصدي تدارکات عمرانی  21
  



  

  :شرایط عمومی

تعهد و التزام عملی به - 3عامل بودن به احکام دین مبین اسالم- 2اعتقاد به ارکان نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران- 1

دارا بودن -5براي متقاضیان مرد داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت-4والیت فقیه

آشنایی با کاربرد -7نداشتن تعهد استخدامی به سازمان هاي دولتی و غیر دولتی- 6سال  30سنی حداکثر شرط 

مندرج در جدول  رشته مورد نظر حصیلیدارابودن مدرك ت-9داشتن سالمت کامل جسمانی و روانی-8کامپیوتر

کسانی که داراي تجربه کاري -11.افرادي که به زبان انگلیسی تسلط داشته باشند در اولویت خواهند بود-10باال

متقاضیان نباید با مسئوالن یا هیچیک از کارکنان واحد - 12.متناسب با شغل مورد تصدي باشند در اولویت خواهند بود

افراد ساکن شهرك قیام دشت در اولویت - 14.می باشد 15 مدرك تحصیلی تعیین شده حداقل معدل- 13.منسوب باشند

دانشگاه هیچگونه -16 در دوران تحصیل نداشتن سابقه کیفري و سابقه در کمیته انضباطی-15. استخدام می باشند

  .در اولویت جذب قرار دارند خانواده هاي شهدا و بسیجی-17.ي نسبت به استخدام رسمی افراد جذب شده نداردتعهد

واجدین شرایط می توانند فرم درخواست همکاري زیر را تکمیل و حداکثر تا یک هفته پس از انتشار این آگهی به همراه 

دانشگاه آزاد اسالمی - انتهاي خیابان شهید باهنر–جاده خاوران - تهران:مدارك زیر به وسیله پست پیشتاز به آدرس 

  .امور اداري ارسال نمایند- )شرقتهران (واحد قیام دشت

  :مدارك مورد نیاز

  .تصویر آخرین مدرك تحصیلی- 1

  .)تمام صفحات(تصویر شناسنامه - 2

  .براي متقاضیان مرد تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم- 3

  .فرم درخواست همکاري تکمیل شده- 4

  :یاد آوري مهم

و نیز مدارکی که بعد از تاریخ مقرر به دانشگاه ارسال  نباشند شرایط فوق درخواستهایی که واجدبه مدارك ناقص و - 1

  .مدارك ارسالی مسترد نمی گردد-2.شده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد

  
  



  

  مکاريــواست هـــرم درخــف
  

داراي شماره ......................................پدرنام ..............................................................نام و نام خانوادگی
  .................................شناسنامه

فارغ التحصیل از دانشگاه ............................... متولد سال ....................................... صادره از

.................................................................  

...................................................... معدل.......................................................  ومقطع تحصیلی........................................... رشته

  .می باشم........................................... در پست )تهران شرق(متقاضی همکاري با دانشگاه آزاد اسالمی واحد قیام دشت

  
آدرس متقاضـــــــی  .................................................................شمــــــــاره تلفــن جهت تمــــاس ضــروري 

.....................................................................................................................................................................................................................
......  

  .خود را واجد شرایط مندرج فوق دانسته و صحت تمام موارد را تایید می نمایم.............................................. .......اینجانـب 

  
  

  امضاء و اثر انگشت
  
  

  

  )تهران شرق(دانشگاه آزاد اسالمی واحد قیام دشت  امور اداري                                                                             

 


