
 

 

 

 آگهی دعوت به همکاری
 کاری می نماید.دانشگاه شاهد جهت تأمین کادر نیروی انسانی مورد نیاز خود)درمانی و غیر درمانی( از میان دانش آموختگان دانشگاههای معتبر دعوت به هم

 رشته تحصیلی عنوان شغل فردی
 مالحظات تعداد جنسیت مقطع تحصیلی

 ديپلم
 فوق ديپلم

   مرد زن دكترا انسفوق ليس ليسانس

 -- 2 *      * بهياری بهيار 1

 داشتن گواهينامه پايان طرح نيروی انساني 11 * *   *   پرستاری پرستار 2

  3  * *     پزشكي عمومي پزشك عمومي 3

  2 * * *     دندان پزشكي دندان پزشك 4

5 
كارشناس امور 

 دارويي
  1 *  * * *   داروسازی

 كارشناس 6
روبيولوژی ميكروبي يا ميك

 بيوتكنولوژی
 

 
 *   * 1 

داشتن حداقل يك سال سابقه كار يا 

گذراندن كارگاههای مرتبط يا احراز 

 مهارت توسط كارگروه تخصصي

7 
كارشناس 

 تاسيسات
  مكانيك

 

*    * 1 

سال سابقه كار مفيد در  5حداقل 

زمينه مهندسي مكانيك مسلط به نرم 

بردی افزار های محاسبات و كار

Carrier-Piping-Cad-Office- 

صورت  –اينترنت و ... و فهرست بهاء 

قيمت جديد و  –تعديل  –وضعيت 

كليه امور اجرائي و دفتر فني و نظارت 

كارگاهي و توانائي بررسي نقشه های 

، دفترچه محاسبات و  2و  1فاز 

برآورد، آشنا به سيستم های حرارتي 

 ، برودتي و تهويه

 كارشناس 8

از رشته های علوم  يكي

آزمايشگاهي، فيزيولوژی 

 جانوری 

 
 

* *   * 1 
 آشنا به مطالعه و كار بر روی حيوانات 

 آزمايشگاهي

9 
بهداشت كار دهان 

 و دندان

 -بهداشت كار دهان و دندان

 پرستاری دندانپزشكي
 *    * * 2  

  1 *   * *   روانشناسي يا مشاوره كارشناس مشاوره 11
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 تصوير آخرين مدرک تحصيلي -1

 تصوير تمام صفحات شناسنامه -2

 )برای آقايان( تصوير كارت پايان خدمت نظام وظيفه يامعافيت دايم -3

 تصوير گواهي پايان طرح نيروی انساني -4

 

 پشت نويسي شده  3× 4دو قطعه عكس  -5

 تكميل فرم درخواست همكاری  -6

 مدارک مربوط به اولويت ايثارگری  -7

 ر تذک

 الف( مدارک به هيچ عنوان مسترد نخواهد شد.

 فن تماس ضروری مي باشد.ب( تاريخ و محل توزيع كارت ورود به جلسه آزمون يا مصاحبه تخصصي از طريق شماره تلفن ذكر شده به اطالع خواهد رسيد. لذا ذكر شماره تل

 ارسال نمايند. پيشتازبا پست  159/18155روز پس از درج آگهي به صندوق پستي شماره   7مدارک خواسته شده را حداكثر تا  ج( داوطلبان واجد شرايط

 د( به مدارک ناقص، فاقد آدرس دقيق پستي و مداركي كه بعد از اتمام مهلت مقرر ارسال شده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 هـ( متقاضيان بومي و ساكن تهران از اولويت برخوردار خواهند بود.

 ايثارگران از اولويت های مقرر بهره مند خواهند شد. و(

 مي باشد.  سال تمام 35 و دكتری حرفه ای مقطع كارشناسي ارشد ،سال تمام 31ی ( حداكثر سن برای مقاطع كارداني و كارشناسي 

 



 

 

 

 

  فرم درخواست همکاری 

 : شماره شناسنامه  -4 نام پدر:  -3 نام : -2 نام خانوادگي:  -1

 مدرک تحصيلي: -8 تاريخ تولد:  -7 محل تولد:  -6 محل صدور:  -5

 گرايش تحصيلي رشته تحصيلي مقطع تحصيلي
دانشگاه محل 

 تحصيل
 متقاضي شغل معدل تاريخ اخذ مدرک

       

 علت معافيت :  دارای كارت معافيت :  دارای كارت پايان خدمت :  وضعيت خدمت نظام وظيفه:  -9

  رزمنده:   آزاده :    : فرزند جانباز   جانباز :   د :  يخانواده شه لويت خاص ايثارگران: او -11

............................................................ آدرس كامل محل سكونت و شماره تلفن با قيد كد شهرستان :    -11

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

 تاريخ و امضاء ................      .................................................................................................................................

 


