
"تمدید آگهی دعوت به همکاري " 

معاونت آموزش هاي عمومی و مهارتی (سما)دانشگاه آزاد اسالمی واحدهاي  بیرجند ،قاینات ،فردوس و طبس جهت  تکمیل کادر خدمتگزار  و نگهبان-

سرایدار مورد نیاز خود در مدارس تابعه ،تعداد محدود ي نیروي انسانی زن و مردرا با شرایط ذیل جهت اشتغال به صورت قراردادي کار معین یکساله 

دعوت به همکاري می نماید . داوطلبان می توانند پس از مطالعه و آگاهی از شرایط اعالم شده نسبت به تکمیل و تحویل  فرم ثبت نام حداکثر تا 

)اقدام نمایند. دانشگاه در قبول یا رد هریک از متقاضیان به تشخیص خود   تمدید شد15/05/99 روز چهارشنبه 14تا ساعت (11/05/99تاریخ

تماس حاصل فرمایند.32342560داراي اختیار تام می باشد . جهت کسب اطالعات بیشتر با شمارهتلفن  

 جدول نیروي انسانی مورد نیاز در بازه تمدید

 نام شهرستان ردیف
تعداد کل 
 مورد نیار

 نگهبان -سرایدار خدمتگزار
 توضیحات

 فقط مرد مرد زن

 0 0 3 3 بیرجند 1
در صورت نیاز از نیروي خدمتگزار مرد جهت 

 استقرار در سرایداري نیز  استفاده خواهد شد
  0 0 2 2 قاینات 2
  0 2 1 3 فردوس 3

  0 3 3 6 طبس 4

 

 :شرایط داوطلبان 

 - اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران و اصل والیت فقیه.1

 دارا بودن کارت پایان خدمتنظام وظیفه براي آقایان  -2

 دارا بودن مدرك تحصیلی دیپلم (دیپلمه هاي فنی و حرفه اي و کار دانش در شرایط مساوي در اولویت می باشند )یا سوم راهنمایی . -3

تبصره : افراد داراي مدرك تحصیلی باالتر از دیپلم  و پایین تر از سوم راهنمایی حق شرکت در این فراخوان را ندارند و در صورت شرکت  

 وکتماندر صورت محرز شدن موضوع حذف و حق هیچ گونه اعتراضی ندارند .

 نداشتن تعهد استخدامی به وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتی و غیر دولتی (رسمی،آزمایشی و قراردادي و......) -4

  سال باشد.30 نباید بیش از 31/06/1399حداکثر سن داوطلبان در تاریخ  -5

 تبصره مدت خدمت وظیفه عمومی یا سوابق خدمت تمام وقت در دانشگاه آزاد اسالمیو سما به سقف سنی اضافه می شود. -

 نداشتن سوء پیشینه کیفري و عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال دخانیات  -6

 برخورداري از سالمت جسمی و روانی کامل (نداشتن معلولیتی که مانع انجام وظیفه در شغل مورد درخواست باشد با تایید پزشک معتمد ) -7

 متقاضیان باید جهت همکاري در واحد مورد تقاضا شرایط زیر را داشته باشند . -8

 سال در شهرستان مورد 1محل تولد وي شهر مورد تقاضا باشد و یا متولد یکی از شهر هاي استان و یا شهر هاي همجوار آن شهر و یا حداقل به مدت 

 تقاضا سکونت را داشته باشند . (هم اکنون نیز ساکن محل باشد )

 



 

 
  : تذکرات مهم

افرادي که قبال در واحد هاي تابعه دانشگاه آزاد اسالمی و مدارس سما مشغول به کار بوده اند و به علت صدور حکم انضباطی اخراج شده اند یا  -1

 به دلیل عدم رضایت از عملکرد قرارداد آنها تمدید نشده و با آنان تسویه حساب شده است نمی توانند در این فرایند شرکت کنند .

 خانواده محترم شهداء ،ایثارگران و فرزندان آنان در انتخاب نهایی و در شرایط مساوي حق تقدم خواهند داشت ( با ارایه مدرك معتبر ) -2

 دانشگاه در انتخاب یا رد افراد مختار خواهد بود . -3

کسانی که منسوبین آنها در استخدام دانشگاه آزاد اسالمی محل خدمت باشند نمی توانند متقاضی در آن شهرستان باشند .لیکن درخواست آنان  -4

براي سایر شهرستانهاي مجاز می باشد.منسوبین شامل (پدر،مادر،خواهر،برادر،همسر و فرزندان آنان نسبت هاي مذکور مربوط به فرد پذیرفته شده 

 و همسر وي ،کارمند و همسر کارمند  می باشد .

 به شرط دایر بودن مدارس سما به صورت قراردادي کار معین یک ساله به کار گمارده خواهند شد و در 99پذیرفته شدگان از مهر ماه سال  -5

صورت نیاز بنا به تشخیص حوزه ستادي سما نسبت به جایجاي آنان در سطح استان تابعه اقدام می گردد،شایان ذکر است معاونت آموزش هاي 

عمومی و مهارتی سما افراد را به صورت قرارداد سه ماهه بکارگیري خواهد نمود،این قرارداد در صورت رضایت واحد مورد تقاضا از عملکرد 

 وي تمدید خواهد شد .

افراد پذیرفته چنانچه در خالل مدت همکاري از کارایی الزم برخوردادرنبوده و به دالیل دیگر به همکاري وي نیاز نباشد معاونت سما مربوطه  -6

 می تواند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید و فرد پذیرفته شده حق اعتراض نخواهد داشت . 

در صورت پذیرفته شدن نهایی و طی نمودن مراحل گزینش سما،به کارگیري و تمدید قرارداد نیرو در مدرسه منوط به اخذ تاییدیه گزینش  -7

 آموزش و پرورش می باشد. و در صورت عدم تایید هسته گزینش آموزش و پرورش امکان ادامه همکاري میسر نخواهد بود.

 مسئولیت هر گونه اطالعات غلط در فرم هاي تکمیلی بر عهده شخص متقاضی خواهد بود .و از شرکت در مراحل بعدي محروم خواهد گردید . -8

هر داوطلب حق ثبت نام در یک شغل و یک شهر را با شماره ملی خواهد داشت . چنانچه داوطلبی اقدام به دو بار ثبت نام کرده باشد در هر  -9

 مرحله حذف در خواست خواهد شد . 

در صورت بکار گیري ،امکان انتقال فرد از یک شهر به شهر دیگر وجود ندارد ،بنابر این توصیه می گردد متقاضیان فقط در شهر محل سکونت  -10

 خود داوطلب شوند . 

 

اینجانب ............................................با شماره ملی ..........................................تمامی شرایط آگهی فوق را مطالعه و قبول دارم و خود را متعهد 

 به رعایت آن می دانم .

 

»                                               امضاء و اثر انگشت  :                              تاریخ تکمیل   نام و نام خانودگی 

 

 

 



 

 

 

 مدارك مورد نیاز ثبت نام
 یک سري –تصویر از تمام صفحات شناسنامه  -1

 یک سري –تصویر پشت و روي کارت ملی  -2

 ارائه مدارك مثبته دال بر بومی و ساکن بودن (مطابق متن آگهی )  -3

 تصویر پشت و روي کارت پایان خدمت براي آقایان  -4

 یک سري –تصویر مدرك تحصیلی  -5

  3*4چهار قطعه عکس پرسنلی  -6

 تکمیل فرم گزینش سما  -7

   به نام در آمد هاي شوراي نظارت و هماهنگی سما استان خراسان 0109932253007واریز مبلغ سصید هزار ریال (سی هزار تومان) به حساب  -8

 جنوبی نزد بانک ملی و ارائه فیش واریزي 

ي تبصره : متقاضیان گرامی قبل از واریز وجه از دارا بودن کلیه شرایط دعوت به همکاري اطمینان حاصل نموده سپس اقدام به واریز وجه نمایند . غ واریز مبل

د  و د ب ه خوا ت ن ل برگش قاب ن  چ عنوا هی ه   . ب

 نحوه تحویل مدارك

الزم است متقاضیان محترم بر اساس شهرستان انتخابی ،مدارك خود را به آدرس هاي مربوطه به شرح ذیل تحویل نمایند . بدیهی است در هر شهرستان 

 فقط مدارك متقاضیان همان شهرستان تحویل گرفته خواهد شد . 

 32342560تلفن تماس –آموزشکده فنی و حرفه اي سما–بیرجند :تقاطع خیابان غفاري و شهید محالتی ، جنب مهمانسراي دانشگاه آزاد اسالمی  -1

 32495100 روابط عمومی تلفن – دانشگاه آزاد اسالمی واحد قاینات –قاینات: حاشیه جاده سنتو ،خیابان پروفسور الهی  -2

  213 داخلی 32722540تلفن – دانشگاه آزاد اسالمی فردوس –فردوس : خیابان هماسرا  -3

 32836148 تلفن – میدان دانشگاه - دانشگاه آزاد اسالمی طبس –طبس : بلوار شهید مطهري  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 


