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 واحد صفادشت
 

 دعوت به همکاری

در نظر دارد از بین افراد واجد شرایط در مشاغل زیر با برگزاری آزمون کتبی و  صفادشت واحد اسالمی آزاد دانشگاه                    

لذا واجدین شرایط با توجه به شروط مصاحبه ، نیروی انسانی مورد نیاز خود را به صورت قرارداد کارمعین تامین نماید. 

پس از درج آگهی به آدرس  روز 5مشروحه ذیل می توانند مدارک خود را به صورت پست پیشتاز حداکثر ظرف مدت 

 ذکر شده ارسال فرمایند. بدیهی است به مدارکی که پس از مهلت تعیین شده رسیده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تعداد  عنوان پست ردیف

 مورد نیاز

 مدرک و رشته تحصیلی جنسیت

 مهندسی عمران –لیسانس مهندسی کامپیوتر  مرد/زن 1 کارشناس امور پژوهشی 1

 لیسانس فیزیک مرد/زن 1 کارشناس آزمایشگاه فیزیک 2

 لیسانس مهندسی عمران مرد 1 کارشناس کارگاه مکانیک خاک 3

 مهندسی عمران –لیسانس مهندسی کامپیوتر  مرد/زن 1 کارشناس امور فارغ التحصیالن 4

 کلیه رشته هالیسانس  مرد/زن 1 کارشناس امور آموزشی)البراتوار زبان( 5

 صنایع غذایی -لیسانس شیمی مرد/زن 1 کارشناس امور آموزشی)شیمی و صنایع غذایی( 6

 لیسانس حسابداری مرد/زن 1 (حسابدار)صندوق رفاه دانشجویی 7

 فوق دیپلم کلیه رشته ها مرد/زن 1 دفتری و بایگانی)دبیرخانه(متصدی امور  8

 دیپلم زن 1 متصدی انتظامات)خواهران( 9

 شرایط عمومی:

داشتن -4تعهد و التزام عملی به والیت فقیه -3عامل بودن به احکام دین مبین اسالم -2اعتقاد به ارکان نظام مقدس جمهوری اسالمی-1

نداشتن -6سال  33دارا بودن شرایط سنی حداکثر -5کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت برای متقاضیان مرد 

دارا بودن -9داشتن سالمت کامل جسمانی و روانی-8برد کامپیوتر آشنایی با کار -7تعهد استخدامی به سازمانهی دولتی و غیر دولتی 

کسانی که -11افرادی که به زبان انگلیسی تسلط داشته باشند در اولویت هستند. -13مدرک تحصیلی رشته مورد نظر مندرج در جدول باال 

ن نباید با مسئوالن یا هیچیک از کارکنان واحد متقاضیا-12دارای تجربه کاری متناسب با شغل مورد تصدی باشنددر اولویت خواهند بود. 

نداشتن سابقه کیفری و سابقه در کمیته انضباطی در دوران -14می باشد.  15حداقل معدل مدرک تحصیلی تعیین شده -13منسوب باشند. 

افراد بسیجی در اولویت  خانواده های شهدا و-16دانشگاه هیچگونه تعهدی نسبت به استخدام رسمی افراد جذب شده ندارد.  -15تحصیل 

   www.safadashtiau.ac.irفرم درخواست همکاری موجود در سایت دانشگاه به آدرس  جذب قرار دارند. واجدین شرایط می توانند

 -صفادشت -یر به وسیله پست پیشتاز به آدرس : تهرانپس از انتشار این آگهی به همراه مدارک ز روز 5را دریافت و تکمیل و حداکثر تا 

ضمنا زمان و امور اداری ارسال نمایند. 3164348658کدپستی: بلوار الغدیر دانشگاه آزاد اسالمی واحد صفادشت  –میدان نبی اکرم )ص( 

 اعالم می گردد.در سایت فوق الذکر  "آزمون متعاقبازمان و مکان برگزاری مکان دریافت کارت ورود به جلسه و 

http://www.safadashtiau.ac.ir/
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 مدارک مورد نیاز:

تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای  -3تصویر شناسنامه ) تمام صفحات(  -2تصویر آخرین مدرک تحصیلی  -1

 3*4دو قطعه عکس  -4متقاضیان مرد 

 یاد آوری مهم:

مقرر به دانشگاه ارسال شده باشد ترتیب  به مدارک ناقص و درخواستهایی که واجد شرایط نباشند و نیز مدارکی که بعد از تاریخ -1

 مدارک ارسالی مستردد نمی گردد.-2اثر داده نخواهد شد. 

 

 

 

 


