دعوت به همکاری
"آگهی جذب عضو قراردادی "
دانشگاه صنعتی شریف برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در چارچوب آئیننامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی و بر اساس
مجوز تاریخ  29/09/92هیات امناء دانشگاه ،تعداد  61نفر از افراد واجد شرایط را از طریق آزمون کتبی و مصاحبه عمومی و تخصصی و گزینش
به صورت قرارداد انجام کار مشخص و مدت معین (با پیش شرط گذراندن سه ماه دوره آزمایشیی بیرای خیدمر در تنیران بیا رعاییر شیرایط
عمومی و اختصاصی زیر ،بهکار خواهد گرفر .ثبر نام در این آزمون ،منحصراً بهصورت اینترنتی و از طریق پایگاه اطالعرسانی سازمان سینجش
آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org :از روز یکشنبه تاریخ  21 /02/ 69آغاز و در روز شنبه تاریخ 6321/02/68پاییان مییپیذیرد.
کلیه متقاضیان ،ضرورت دارد که در منلر در نظر گرفته شده و پس از مطالعه شرایط عمومی و اختصاصی آزمیون و فیراهن نمیودن میدار و
اطالعات مورد نیاز ،نسبر به ثبرنام در آزمون فوق اقدام کنند.

شرایط عمومی:
.6

تابعیر جمنوری اسالمی ایران

.9

التزام عملی به قانون اساسی جمنوری اسالمی ایران و اعتقاد به والیر فقیه.

.3

اعتقاد و التزام به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی جمنوری اسالمی ایران.

.4

عدم سابقه عضویر یا وابستگی به گروه های سیاسی معارض با نظام اسالمی ایران.

.9

عدم اشتنار به فسق و فجور و عمل به مناهی اخالقی و اعمال و رفتار خالف حیثیر و شرافر و شئون شغلی.

.1

نداشتن سوءپیشینه کیفری موثر.

.7

عدم محکومیر به محرومیر از خدمات دائمی دولتی بر اساس رای قطعی صادره از سوی مراجع ذیصالح.

 .8عدم اعتیاد و اشتنار به خرید و فروش مواد مخدر ،مشروبات الکلی و نظایر آن.
 .2دارا بودن مدر پایان خدمر وظیفه عمومی و یا معافیر قانونی دائن برای آقایان.
توضیح :کارت یا برگ معافیر موقر مورد پذیرش نمی باشد و تاریخ ترخیص از خدمر وظیفه و یا صدور کارت معافیر دائن قیانونی،
باید قبل از تاریخ اولین روز شروع ثبر نام(  21/02/69باشد.
 .60برخورداری از سالمر ،توانایی جسمی و روانی متناسب با خدمر مورد نظر( برابر ضوابط دانشگاه در مرحله مصاحبه و معاینات
پزشکی مورد سنجش قرار میگیرد .
 .66حداکثر سن داوطلبان دارای مدر تحصیلی کارشناسی 30سال و برای کارشناسیارشد  39سال اسر.
تبصره -افزایش شرط سنی مندرج در این بند به استناد ماده " "6قانون احکام دائمی برنامیههیای توسیعه کشیور و مصیوبه هییات امنیا
دانشگاه تا سقف  60سال جنر جذب افراد مجرب و متخصص دارای سابقه کار تمام وقر تا تاریخ  6321/03/99و بر اساس ارائه سوابق
پرداخر حق بیمه ،در موسسات وابسته به دانشگاه صنعتی شریف که در این آزمون استخدامی شرکر کیرده و پذیرفتیه شیوند ،بالمیانع
اسر.
 .69داوطلبین نباید مستخدم رسمی ،پیمانی ،قراردادی و یا بازخرید شده دستگاههای اجرایی باشند.
 .63نداشتن تعند انجام کار در سایر سازمان ها ،مؤسسات دولتی و وابسته به دولر و یا ننادهای انقالبی.
 .64بکارگیری جانبازان ،ایثارگران تابع قوانین و مقررات مربوط به خود خواهد بود.

1

شرایط اختصاصی:
.6
.9

دارا بودن مدر تحصیلی در رشتههای تحصیلی مجاز به شرح شرایط احراز عناوین شغلی مورد نیاز و سایر تواناییهای مورد نیاز
حداقل معدل کل آخرین مدر تحصیلی برای متقاضیان در مقاطع کارشناسی ( 64و کارشناسی ارشد ( 69میباشد.

مدارک الزم برای ثبت نام:
 تصاویر مدار تحصیلی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ( گواهینامه موقر فراغر از تحصیل یا دانشنامه با ذکر معدل تصویرکارت ملی تصویر تمام صفحات شناسنامه تصویر کارت پایان خدمر نظام وظیفه عمومی یا معافیر دائن (ویژه برادران عکس اسکن شده با مشخصات زیر: عکس  3×4تمام رخ که در سال جاری گرفته شده باشد و حتیاالمکان ،عکس رنگی و دارای زمینه سفید باشد.زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت كارت شركت در آزمون:
 کارت شرکر در آزمون برای مشاهده و پرینر بر روی سایر سازمان سنجش آموزش کشور قرار خواهد گرفر. آزمون در روز جمعه  99دی  6321منحصراً در شنر تنران برگزار خواهد گردید.مواد آزمون:
آزمون شامل دو بخش اختصاصی و عمومی اسر .
تذكرات مهم:
 مدر تحصیلی که داوطلب بر اساس جدول شرایط احراز عناوین شغلی مورد نیاز ،نسبر به تکمیل فرم ثبرنام اقدام نمیوده اسیر ،آخیرینمدر وی تلقی و مدار اخذ شده باالتر در حین فرآیند بهکارگیری ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 داوطلب پس از قبولی ننایی در فرآیند و بهکارگیری در دانشگاه متعند میشود با ارایه اصل مدر تحصییلی عنیوان شیده و در شیغل میوردتقاضا ،مدت پنج سال خدمر نموده و ادامه تحصیل و پذیرش مدر تحصیلی باالتر ،منوط به موافقر با ادامه تحصیل و ضوابط پذیرش مدر
براساس نظر هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه خواهد بود.
 کسب حد نصاب الزم در آزمون به منزله پذیرش و بهکارگیری محسوب نمیشود و پذیرش ننایی داوطلبان براساس نمرات آزمون و مصیاحبهصورت میپذیرد.
 تمامی متقاضیان باید عالوه بر منارتنای اختصاصی ذکر شده دارای منارتنای 7گانه فناوری اطالعات ( ICDL متقاضیانی که دارای سوابق کاری مفید و مرتبط با عنوان شغل درخواستی باشند ،در اولویر قرار دارند. مال عمل برای محاسبه سن ،تاریخ گواهی فراغر از تحصیل ،معافیر دائن و پایان خدمر نظام وظیفه داوطلبان تاریخ اولین روزنیز باشند.

ثبر نام ( 21/02/69میباشد
 درصورتیکه مدار داوطلبان مغایر با شرایط مندرج در این آگنی و اطالعات درج شده در فرم ثبرنام باشد ،هیچگونه حقیی بیرای متقاضییایجاد نخواهد کرد و دانشگاه در هر مرحله از فرایند بهکارگیری (آزمون کتبی ،مصیاحبه ییا پیذیرش ننیایی و حتیی در خیالل دوره آزمایشیی،
متوجه عدم رعایر اصل صداقر در ثبر اطالعات و تکمیل فرم ثبرنام از سوی متقاضی شود ،موضوع بهکارگیری کان لن یکن تلقی میشیود و
داوطلب حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب مینماید.
 اولویر با دانشآموختگان دانشگاههای برتر اسر. دانشجویان در هیچ مقطع تحصیلی مجاز به شرکر در این فراخوان نمیباشند. ثبر نام و ارسال مدار درخواستی صرفاً از طریق وبگاه سازمان سنجش آموزش کشور امکان پیذیر خواهید بیود و از ارسیال فیزیکیی میوارددرخواستی خودداری شود.
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