بسمه تعالي

آگهي جذب نيرو ويژه ساکنان شهر تهران
دانشگاه صنعتي شريف براي تأمين نيروي انساني مورد نياز خود در نظر دارد از افراد واجد شرايط از طريق بررسي پرونده،آزمون،
مصاحبه و گزينش به صورت قرارداد کار معين ،با در نظر گرفتن شرايط مندرج در ذيل جذب نمايد:
عنوان شغل

رديف

جنسيت
زن

شرايط احراز شغل

مرد

 -دارا بودن مدرک تحصيلي کارشناسي در رشته تحصيلي کتابداري ،علوم کتابداري و اطالع رساني و

برنامه ريزي کتابداري.

 -دارا بودن مهارتهاي تسلط به زبان انگليسي و رايانه ،خالقيت و ابتکار ،فن بيان ،توانايي برقراري

1

کتابدار

2

کارشناس حقوقي

3

کاردان آموزش فني وحرفه اي

4

کارشناس تحليل گر سيستم

1

کارشناس آزمايشگاه

1

كارشناس روابط عمومي



ارتباط با ديگران ،قدرت تشخيص باال

 -طي دوره هاي آموزشي فهرست نويسي وآموزش کتابداري (در صورتي که حين دوره تحصيل

آموزش هاي مربوط را نديده باشند)
 -دارا بودن معدل حداقل 11

 فارغ التحصيل از دانشگاههاي دولتي -دارا بودن مدرک تحصيلي کارشناسي در رشته تحصيلي حقوق الهيات و معارف اسالمي(گرايش فقه

و مباني حقوق اسالمي) يا کارشناسي ارشد حقوق و حقوق خصوصي.





 -دارا بودن معدل حداقل 11

 فارغ التحصيل از دانشگاههاي دولتي دارا بودن مهارت و تواناييهاي الزم (گزارش نويسي و )... -دارا بودن مدرک تحصيلي کارداني در رشته تحصيلي ماشين ابزار يا جوشکاري.



 -دارا بودن معدل حداقل 11

 فارغ التحصيل از مراکز آموزش عالي دولتي -دارا بودن مدرک تحصيلي کارشناسي در رشته تحصيلي مهندسي صنايع گرايش هاي برنامه ريزي

وتحليل سيستم ها ،مديريت سيستم و بهره وري ،مهندسي سيستم ،اتوماسيون .





 -دارا بودن معدل حداقل 11

 -فارغ التحصيل از دانشگاه هاي دولتي

 دارا بودن مهارت و توانايي هاي الزم -دارا بودن مدرک تحصيلي کارشناسي در رشته تحصيلي مهندسي صنايع.



 -دارا بودن معدل حداقل 11

 فارغ التحصيل از دانشگاه هاي دولتي -دارا بودن مدرک تحصيلي کارشناسي در رشته تحصيلي علوم ارتباطات اجتماعي (روزنامه نگاري،

روابط عمومي)

 -دارا بودن معدل حداقل 11





 -فارغ التحصيل از دانشگاههاي دولتي

 -دارا بودن مهارت و تواناييهاي الزم (توانايي گزارش نويسي ،فن بيان ،انتقال مفاهيم و مطالب ،استفاده

از نرم افزارهاي تخصصي ،برقراري ارتباط موثر ،آشنايي به زبان انگليسي) و طي دوره هاي آموزشي
اصول گزارش نويسي در روابط عمومي ،مهارت هاي ارتباط جمعي ،روشهاي سنجش افكار عمومي

 شرايط عمومي جذب:

الف -اعتقاد و التزام عملي به دين مبين اسالم يا يكي از اديان پذيرفته شده در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران.
ب -تابعيت جمهوري اسالمي ايران و عدم تغيير يا كسب تابعيت مضاعف در طول دوران خدمت.
ج -التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و اعتقاد به واليت فقيه.
د -عدم سابقه عضويت يا وابستگي به گروههاي سياسي معارض با نظام اسالمي ايران.

ه -عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهي اخالقي و اعمال و رفتار خالف حيثيت و شرافت و شئون شغلي.
ر -نداشتن سوء پيشينه كيفري مؤثر.

ز -عدم محكوميت به محروميت از خدمات دائمي دولتي بر اساس رأي قطعي صادره از سوي مراجع ذيصالح.
ح -عدم اعتياد و اشتهار به خريد و فروش مواد مخدر ،مشروبات الكلي و نظاير آن.

ط -دارا بودن مدرك پايان خدمت وظيفه عمومي و يا معافيت قانوني دائم (براي آقايان).

ي -برخورداري از سالمت و توانايي رواني متناسب با خدمت مورد نظر.

ك -برخورداري از سالمت و توانايي جسماني متناسب با خدمت مورد نظر.
م -دارا بودن حداكثر  53سال تمام براي دارندگان مدرك تحصيلي كارداني ،كارشناسي و سطوح يك و دو

حوزوي(متولدين بعد از تاريخ )5537/20/02

ن -داوطلبان بکارگيري نبايد كارمند رسمي ،ثابت ،پيماني يا قراردادي ساير دستگاههاي دولتي و يا بازخريد خدمت

باشند.

 مدارک مورد نياز:
الف -تکميل برگ درخواست شغل.

ب -تصوير آخرين مدرک تحصيلي(گواهي موقت فراغت از تحصيل يا دانشنامه با ذکر معدل).
ج -تصوير صفحه اول و دوم شناسنامه (در صورت داشتن توضيحات ،تصوير صفحه آخر).

د -تصوير کارت ملي.

ه -تصوير کارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي يا معافيت دائم
ر 0 -قطعه عکس  5*4جديد ،تمام رخ ،پشت نويسي شده

(براي آقايان).

(يک قطعه عکس بر روي برگ ثبت نام با چسب کامالً الصاق شود)

 نحوه ارسال مدارک:

متقاضيان واجد شرايط مدارک الزم را حداکثر تا روز پنج شنبه  10/20/51با پست سفارشي به صندوق پستي شماره
 55533-5351ارسال نمايند( .روي پاکت قيد گردد :مديريت منابع انساني و تحول اداري – جذب نيروي انساني)
زمان و نحوه آزمون يا مصاحبه از طريق سايت  edari.sharif.irو ارسال پيامک اعالم مي شود.

 .تذکرات:

 -5به مدارك ارسالي توسط دانشجويان و دارندگان مدرك تحصيلي باالتر و پايينتر از مقاطع تحصيلي اعالم شده در
شرايط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنين مدارك معادل ترتيب اثر داده نخواهد شد .در صورتي كه بعد از مراحل
آزمون يا مراحل جذب يا مراحل خدمت مشخص گردد كه داوطلب مدرك باالتر يا مدرك پايينتر از مدرك مورد نظر

اين دانشگاه را داشته و واقعيت را اعالم ننموده است ،داوطلب از مرحله بعدي حذف و در صورت بكارگيري قرارداد

وي لغو خواهد شد و در اين صورت حق هيچگونه اعتراضي را نخواهد داشت.

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

 -5متقاضياني که داراي مهارتهاي هفتگانه  ICDLوحداقل دو سال سابقه خدمت باشند ،اولويت خواهند داشت.

