
 

 يبسمه تعال

 

 

  

 ژه ساکنان شهر تهرانيرو ويجذب ن يآگه

، بررسي پرونده،آزمونق يط از طرياز خود در نظر دارد از افراد واجد شرايمورد ن يانسان يروين نيتأم يف برايشر يدانشگاه صنعت
 :ديل جذب نمايط مندرج در ذين، با در نظر گرفتن شراينش به صورت قرارداد کار معيمصاحبه و گز

 ط احراز شغليشرا تيجنس  عنوان شغل فيرد
 مرد زن

   کتابدار 1

و  يو اطالع رسان ي، علوم کتابداريکتابدار يليتحص در رشته يکارشناس يليدارا بودن مدرک تحص  -
 .يکتابدار يزيبرنامه ر

 يبرقرار ييتوانا ان،يفن ب ابتکار، و ت يخالق انه،يرا و يسيتسلط به زبان انگل يهادارا بودن مهارت  -
 ص باال يقدرت تشخ گران،يارتباط با د

ل يدوره تحص نيح که يدر صورت) يوآموزش کتابدار يسيفهرست نو يموزشآ يوره هاد يط -
 (ده باشنديمربوط را ند يآموزش ها

 11دارا بودن معدل حداقل  -
 يدولت يهال از دانشگاهيفارغ التحص -

   يکارشناس حقوق 2

فقه ش گراي)يمعارف اسالم ات ويالهحقوق  يليتحص در رشته يکارشناس يليبودن مدرک تحصدارا   -
 .يحقوق خصوصحقوق و  ارشد يکارشناس ا ي  (يحقوق اسالم يمبان و
 11دارا بودن معدل حداقل  -
 يدولت يهال از دانشگاهيفارغ التحص -
 ...(گزارش نويسي و ) الزم يهاييدارا  بودن مهارت  و توانا -

   يوحرفه ا يکاردان آموزش فن 3
 .يا جوشکارين ابزار يماش يليتحص در رشته   يدانکار يليدارا بودن مدرک تحص  -
 11دارا بودن معدل حداقل  -
 يدولت يمراکز آموزش عالل از يفارغ التحص -

   ستميل گر سيتحلکارشناس  4

 يزيبرنامه ر يش هايع گرايصنا يمهندس  يليتحص در رشته يشناسکار يليدارا بودن مدرک تحص  -
 . ونياتوماس ستم،يس يهندس، ميبهره ور ستم ويت سيريمد ستم ها،يل سيوتحل

 11دارا بودن معدل حداقل  -
 يدولت يها ل از دانشگاهيفارغ التحص -
 الزم  يها ييتوانا دارا  بودن مهارت  و -

   کارشناس آزمايشگاه  1

 .مهندسي صنايع  تحصيلي در رشتهشناسي کار يليدارا بودن مدرک تحص  -
 11دارا بودن معدل حداقل   -
 هاي دولتي فارغ التحصيل از دانشگاه -

   كارشناس روابط عمومي 1

روزنامه نگاري، )علوم ارتباطات اجتماعي  تحصيلي در رشته دارا بودن مدرک تحصيلي کارشناسي  -
 (روابط عمومي

 11دارا بودن معدل حداقل  -
 هاي دولتيفارغ التحصيل از دانشگاه -
، فن بيان، انتقال مفاهيم و مطالب، استفاده يگزارش نويس توانايي)هاي الزم دارا بودن مهارت و توانايي -

و طي دوره هاي آموزشي ( به زبان انگليسي صصي، برقراري ارتباط موثر، آشنايياز نرم افزارهاي تخ
 هاي سنجش افكار عمومياصول گزارش نويسي در روابط عمومي، مهارت هاي ارتباط جمعي، روش

 

  



 

  جذب يط عموميشرا:  
 .اعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسالم يا يكي از اديان پذيرفته شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران -الف
 .تابعيت جمهوري اسالمي ايران و عدم تغيير يا كسب تابعيت مضاعف در طول دوران خدمت -ب
 .التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و اعتقاد به واليت فقيه -ج
 .هاي سياسي معارض با نظام اسالمي ايرانعدم سابقه عضويت يا وابستگي به گروه -د
 .و عمل به مناهي اخالقي و اعمال و رفتار خالف حيثيت و شرافت و شئون شغلي عدم اشتهار به فسق و فجور -ه
 .نداشتن سوء پيشينه كيفري مؤثر -ر
 .عدم محكوميت به محروميت از خدمات دائمي دولتي بر اساس رأي قطعي صادره از سوي مراجع ذيصالح -ز
 .ي و نظاير آنعدم اعتياد و اشتهار به خريد و فروش مواد مخدر، مشروبات الكل -ح
 .(براي آقايان)دارا بودن مدرك پايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت قانوني دائم  -ط
 .برخورداري از سالمت و توانايي رواني متناسب با خدمت مورد نظر -ي
 .برخورداري از سالمت و توانايي جسماني متناسب با خدمت مورد نظر -ك
ي دارندگان مدرك تحصيلي كارداني، كارشناسي و سطوح يك و دو سال تمام برا 53دارا بودن حداكثر  -م

 (02/20/5537خ ين بعد از تاريمتولد)حوزوي
هاي دولتي و يا بازخريد خدمت  پيماني يا قراردادي ساير دستگاه، نبايد كارمند رسمي، ثابت يريبکارگ اوطلباند -ن

 .باشند
 
 
 ازيمدارک مورد ن:  

 .ل برگ درخواست شغليتکم -الف
 (.با ذکر معدل ا دانشنامهيل يموقت فراغت از تحص يگواه)يلين مدرک تحصير آخريتصو -ب
 (.ر صفحه آخريحات، تصويدر صورت داشتن توض)ر صفحه اول و دوم شناسنامه يتصو -ج
 .ير کارت مليتصو -د
 (.انيآقا يبرا)ت دائم يا معافي يفه عموميان خدمت نظام وظير کارت پايتصو -ه
 (برگ ثبت نام با چسب کاماًل الصاق شود يک قطعه عکس بر روي)شده  يسيد، تمام رخ، پشت نويجد 5*4عکس قطعه  0 -ر
 

   
 
 

  



 
 
 

 
 نحوه ارسال مدارک:  

شماره  يبه صندوق پست يبا پست سفارش 51/20/10ط مدارک الزم را حداکثر تا روز پنج شنبه يان واجد شرايمتقاض
 (يانسان يرويجذب ن – يو تحول ادار يت منابع انسانيريمد: د گردديپاکت ق يرو) .نديارسال نما 5351-55533

 . شود يامک اعالم ميو ارسال پ ir.sharif.edariت يق سايمصاحبه از طر يازمان و نحوه آزمون 
 

.  تذکرات: 
اعالم شده در تر از مقاطع تحصيلي به مدارك ارسالي توسط دانشجويان و دارندگان مدرك تحصيلي باالتر و پايين -5

در صورتي كه بعد از مراحل . شرايط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنين مدارك معادل ترتيب اثر داده نخواهد شد
تر از مدرك مورد نظر آزمون يا مراحل جذب يا مراحل خدمت مشخص گردد كه داوطلب مدرك باالتر يا مدرك پايين

ده است، داوطلب از مرحله بعدي حذف و در صورت بكارگيري قرارداد اين دانشگاه را داشته و واقعيت را اعالم ننمو
 .وي لغو خواهد شد و در اين صورت حق هيچگونه اعتراضي را نخواهد داشت

از انجام . در هر مرحله از مراحل مربوط به آزمون چنانچه خالف اطالعات اعالم شده توسط داوطلب محرز گردد -0
 .گرددرت صدور قرارداد، قرارداد مزبور لغو و بال اثر ميد شد و در صوهمراحل بعدي محروم خوا

 .وحداقل دو سال سابقه خدمت باشند، اولويت خواهند داشت ICDLهاي هفتگانه متقاضياني که داراي مهارت -5
 

 


