
 دعوت به همکاری

های خود مندرج در جدول زیر ها و کارگاهبرای تکمیل کارشناسان آزمایشگاه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیبا استعانت از خداوند متعال، 

های تحصیلی باالتر بررسی تحصیلی باالتر و یا دانشجوی دوره رک)پروندة افراد دارای مدو کارشناسی ارشد دارای مدرک کارشناسی  یهاخانمو  آقایان

 نماید.نخواهد شد( متعهد، متخصص و واجد شرایط زیر را پس از مصاحبه و گزینش به صورت قرارداد تمام وقت به همکاری دعوت می

 اولیه: شرایط

 های معتبرة یکی از دانشگاهآموختدانش .1

 تجربه کاری مفید و مرتبطرای اد .2

 سال 33داکثر سن ح .3

 ارای کارت پایان خدمت و سالمت جسمانید .4

 

 جنسیت گرایش مقطع تحصیلی مدرک تحصیلی رشته شغلی

 کارشناس 

 آزمایشگاه و کارگاه

 کارشناسی مهندسی برق

 الکترونیک

 قدرت زن – مرد

 کنترل

 زن - مرد هاهمه گرایش کارشناسی مهندسی مکانیک

 زن – مرد هاگرایش همه کارشناسی شیمی

 مرد هاهمه گرایش کارشناسی فیزیک

 کارشناسی مهندسی صنایع
 تولید صنعتی

 مرد
IT 

 ارشد کارشناسی مهندسی نقشه برداری
 زن – مرد سیستم اطالعات جغرافیایی

 مرد ژئودزی

 مهندسی هوافضا
 مهندسی مکانیک

 زن - مرد هاهمه گرایش ارشد کارشناسی

سازمان مرکزی  473خیابان میرداماد غربی پالک  –و یا آدرس پستی تهران  tarh@kntu.ac.irافراد عالقمند مدارک زیر را از طریق آدرس الکترونیکی 

 حضوری جهت تحویل مدارک جدا خودداری فرمائید.( )لطفا از مراجعه دفتر طرح و برنامه ارسال نمایند. –دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 

 مورد نیاز:مدارک 

 برگ درخواست همکاری تکمیل شده .1

 از دیپلم تصویر آخرین مدرک تحصیلی .2

 و کارت ملی تصویر همه صفحات شناسنامه .3

 به همراه مستندات مربوطه رزومه شخصی شامل مشخصات فردی، سوابق کاری و تجربی و سایر موارد ضروری .4

 و کارشناسی ارشد ریز نمرات دوره کارشناسی تصویر .5

 عمومی و یا معافیت دائمپایان خدمت نظام وظیفه  کارتتصویر  .6

 (dpi 150حداقل  Resolution اب JPGجدید پشت نویسی شده )در صورت ارسال به صورت الکترونیکی با فرمت  3 × 4قطعه عکس  یک .7

 271نزد بانک ملی شعبه اسکان کد  2177489331336ب ریال به شماره حسا 8330333تصویر فیش واریزی مبلغ  .8

 آید.پس از بررسی اولیه مدارک ارسالی، از افرادی که واجد شرایط تشخیص داده شوند برای مصاحبه حضوری دعوت به عمل می

 باشد.می 13/4/31آخرین مهلت ارسال مدارک 
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