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 بسوِ تعالی

کاًَى سباى ایزاى بخش فزاًسِ ٍیژُ هذرس جذبثبت ًام  اعالعيِ 

69بْار   -در استاى ّای تْزاى ٍ یشد   
واًَى ستاى ایزاى تزای تَسعِ ٍ تمَیت وادر آهَسشی خَد در تْزاى ٍ یشد اس داٍطلثاى هسلط تِ ستاى 

زایط سیز دعَت تِ عول هی آٍرد:شطثك  فزاًسِ  

: فزاًسِ داٍعلباى شزکت در آسهَى جذب هذرس سباىالف : شزایظ   

 بخش فزاًسِ
 

 سال 05سال توام ٍ حذاکثز  22حذاقل سي  -1

 دارا بَدى یکی اس هذارک سیز: -2

 ٍ باالتزدر هقغع کارشٌاسی  فزاًسِ سباى تحصيلی داًشگاّیهذرک پایاى    -      

 فزاًسِ آخز هقغع کارشٌاسی رشتِ سباى تزمگَاّی اشتغال بِ تحصيل در  -      

 کادر هشتزک ارٍپایی  B2دیپلن سغح ٍ  فزاًسِ غيز سباىهذرک پایاى تحصيل داًشگاّی    -     

 

 بِ شزط دارا بَدى ًوزُ ارسشيابی خيلی خَب  فزاًسِ فارغ التحصيالى آخزیي سغح آهَسشی بخش :1تَضيح 

آسهَى  ٍ هذرک پایاى تحصيل کليِ رشتِ ّای داًشگاّی در تایيذیِ گَاّی پایاى دٍرُ( هی تَاًٌذ با ّوزاُ داشتي  65 – 155) ًوزات 

 .کتبی شزکت ًوایٌذ

داٍعلباى هحتزهی کِ آسهَى کتبی را با هَفقيت بگذراًٌذ، بزای شرزکت در هزاحرل هصراحبِ ٍ دٍرُ آهَسشری اس سرَی ادارُ      : 2تَضيح 

 خَاٌّذ شذ.هزکشی دعَت 

 

 ًکات هْن :
  اًتخابی در  ًْایی آسهَى جذب هذرس بز اساس استاىهحل اشتغال بِ تذریس پذیزفتِ شذگاى

 خَد ًْایت دقت را بعول آٍرًذ.  گزدد. لذا داٍعلباى در اًتخاب استاىهزحلِ ثبت ًام تعييي هی 

 تشخيص هذیز استاى ٍ  هَسشی ٍ بِهحل اشتغال بِ تذریس پذیزفتِ شذگاى بز اساس ًياس هزاکش آ

 یيذ هعاٍى آهَسشی ٍ تَسعِ هٌابع اًساًی تعييي هی گزدد.تا

  ٍ کارهٌذاى کاًَى سباى ایزاى در صَرت قبَلی در آسهَى جذب هذرس، ّوشهاى هجاس بِ تذریس

ّوکاری در بخش اداری ٍ اجزایی کاًَى سباى ًيستٌذ. لذا در صَرت توایل بِ تذریس بایذ اس ّوکاری با 

 بِ عٌَاى هذرس با کاًَى سباى ّوکاری ًوایٌذ.  اداری ٍ اجزایی کاًَى سباى استعفا دادُ ٍ صزفاًبخش 
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 69بْار  –ٍیژُ بخش فزاًسِ جذٍل سهاًبٌذی آسهَى جذب هذرس ب : 
 

 تاریخ آسهَى تاریخ ثبت ًام

 هتعالثاً اعالم خَاّذ شذ هزاجعِ سهاىطثك  اردیثْشت 9 تا فزٍردیي 27اس 

 

َق اًجام هی شَد ٍ داٍطلثاى تایذ تز اساس تاریخ ّای ف حضَریولیِ هزاحل ثثت ًام تِ صَرت  هْن:تذکز 

  تحَیل هذارن ثثت ًام تِ آدرس اعالم شذُ ّز هزوش هزاجعِ ًوایٌذ.ًسثت تِ 
 

 هذارک السم سهاى ثبت ًام حضَری:

یه تزي تماضای وار )اتَتیَگزافی( تا دستخط داٍطلة شاهل سَاتك تحصیلی ٍ تجزتِ واری ٍی تِ ستاى  -1

  A4ٍ حذاوثز در دٍ صفحِ  هزتَطِ

داٍطلثاى در صَرت داشتي ساتمِ تذریس ستاى ّای خارجی السم است گَاّی اس هحل اشتغال ارائِ  تَجِ:

 ًوایٌذ.

 جذیذ 3× 4یه لطعِ عىس   -2

 اٍل ٍ دٍم شٌاسٌاهِفتَوپی صفحات  -3

 فتَوپی آخزیي هذرن تحصیلی تز اساس جذٍل شزایط داٍطلثاى -4

 فتَوپی وارت پایاى خذهت ) ٍیژُ آلایاى ( -5

 اصل ٍ فتَوپی وارت هلی -6

 ، تاًه هلی ، شعثِ جن 2173229007004تِ شوارُ حساب  ریال 000/540هثلغ فیش تاًىی تِ  -7

 )حتی در صَرت غیثت(مبلغ واريزی غير قابل برگشت می باشد.    -توجه :      

 فزم هشخصات فزدی -8

 فزم تعْذ وتثی داٍطلة هثٌی تز حذالل ّوىاری چْار تزم هتَالی پس اس پذیزفتِ شذى -9

 تِ هذارن ًالص تزتیة اثز دادُ ًخَاّذ شذ. : 1تذکز   

تزای هصاحثِ اس سَی دفتز جذب هذرس جْت  در سهاى هزاجعِ داٍطلة 9ٍ 8فزم ّای ردیف :  2تذکز 

 تىویل ارائِ هی گزدد.

 تحَیل هذارک:آدرس  

، طثمِ ششن، دفتز گشیٌش ٍ جذب هذرس  37خیاتاى استاد هطْزی، خیاتاى فجز، پالن  تْزاى: -1

 021-88492243تلفي:

 16 تاصثح  8 اس ساعت شٌثِ تا چْارشٌثِ هزاجعِ: سهاى

 035-36280111-14تلفي:         34وَچِ واشاًی، جٌة ساسهاى آب، خیاتاى  یشد: -2

 20 تا 15 اس ساعت شٌثِ تا پٌج شٌثِ هزاجعِ: سهاى


