
 بسمو تعالی

تعداد حمدودی  مدارس سمامورد نیاز خود در   بو منظور تکمیل پرسنل (مسا)معاونت آموزش ىای عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد جنف آباد  
داوطلبان می توانند پس از مطالعو و آگاىی از  .دعوت بو مهکاری می مناید حق التدریسنریوی انسانی زن و مرد را با شرایط زیر برای اشتغال بو صورت 

 .اقدام منایند22/44/0444شرایط اعالم شده نسبت بو تکمیل فرم ثبت نام و حتویل بو امور اداری معاونت مسا جنف آباد بو آدرس ذیل حداکثر تا تاریخ 
 و فرىنگی مسامرکز آموزشی .دانشگاه آزاد اسالمی  .جنف آباد : آدرس 
 اجیاد منی مناید.ثبت نام و شرکت در مصاحبو الزامی برای پذیرش فرد توسط معاونت آموزش ىای عمومی و مهارتی مسا  :تذکر مهم  
 

 نداوطلبا عمومی شزایط 

 اعتقاد و التزام عملی بو قانون اساسی مجهوری اسالمی ایران و اصل والیت فقیو ـ 0
 دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفو برای آقایان ـ 2 
 دارا بودن مدرک حتصیلی لیسانس و باالتر ـ 3 
 نداشنت سوء پیشینو کیفری و عدم اعتیاد بو مواد خمدر و استعمال دخانیات ـ 4 
 برخورداری از سالمت جسمانی و روانی کامل ـ 5 
 کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی جنف آباد و حوزه معاونت مسانداشنت منسوبنی با  ـ 6 
  

  شزایط اختصاصی داوطلبان

 تناسب رشتو حتصیلی با پست مورد تقاضاـ  0 
  سال سابقو کار و تدریس در مراکز آموزشی با ارائو گواىی معترب ۳دارا بودن حداقل  ـ  2 
 با ارائو گواىی معتربا ـ گذراندن دوره ىای آموزشی متناسب با شغل مورد تقاض3
 و باالتر 04ـ حداقل معدل آخرین مدرک حتصیلی  4 
 سال 45و حداکثر  22ـ حداقل سن  5
 مشاغل مورد نیاس 

 آموزگار ابتدایی ـ  0 
 دبری متوسطو و فنی و حرفو ای ـ  2 
 معاون آموزشی ـ  ۳ 
 معاون پرورشی ـ  ۴ 
 معاون اجراییـ  5 
 مراقب سالمت ـ ۶ 
  مربی تربیت بدنی ـ  7 
  مشاور ـ  8
  مربی ىنر ـ 9            
 مربی زبان انگلیسی ـ ۰۱           
 و حتصیلکرده رشتو تربیت بدنی 2ـ مربی ىندبال ، مربی بسکتبال ، مربی اسکیت ، مربی والیبال ، مربی تریاندازی با تریو کمان با کارت مربیگری درجو  00            

 ـ متخصص در رشتو ىای فنی مکانیک خودرو ، مکاترونیک ، برق ، ماشنی ابزار و حسابداری مسلط بو مهارهتای عملی کارگاىی مرتبط با رشتو   02             
  
 
 



 
 رشته های تحصیلی مورد نیاس   

  مزاحل جذب 

 تکمیل کامل و دقیق فرم ثبت نام کو در سایت معاونت مسا بارگذاری گردیده است توسط داوطلبـ  ۰
 مراجعو حضوری بو کارگزینی معاونت مسا و حتویل مدارک ـ  2 
 دعوت بو مصاحبو و آزمون ـ 3 
 طی مراحل گزینشـ  ۴ 
 پرونده مورد بررسی قرار خنواىد گرفت، در صورت کامل نبودن اطالعات خواستو شده فرم ثبت نام :  تذکر مهم 

 

 مدارک السم 

 است شده جدر فرم تقاضای ثبت نام در توسط داوطلب اصل و تصویر مدارک حتصیلی کو  ۰ 
 ) آقایان( اصل و تصویر پشت و روی کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم ـ  2 
 اصل و تصویر کارت ملی و کلیو صفحات شناسنامو ـ  3 
 قطعو عکس پرسنلی سو در چهار ـ سو 4 
 گواىی سابقو تدریسـ   5 
 رزوموـ  6 
 
 تذکز 
 ملزم شده اعالم شرایط و ضوابط سایر اساس بر اند گرفتو قرار مسا معاونت جذب شورای تایید مورد و منوده کسب را الزم امتیاز کو افرادی یا فردـ  0 

 .دمناین شرکت گردد می معرفی مسا معاونت طرف از کو آموزشی ىای دوره در ىستند
 .سازمانی خمتار خواىد بودمعاونت مسا در انتخاب یا رد افراد بر اساس معیارىای ـ  2

 


