
 

دانشگاه آزاد اسالمی  1401 فراخوان پزشکی غیر گروهرشته های  جذب هیأت علمی در قابل توجه متقاضیان

 و واحد نجف آباد استان اصفهان

 با سالم و احترام

چنانچه ، (واحد نجف آباد یا و) متقاضی جذب هیأت علمی در واحدهای استان اصفهاندرخواست شما بعنوان  با عنایت به

 :لطفا با در نظر گرفتن نکات زیر نسبت به تکمیل مدارک اقدام فرماییدت نموده اید پیامک دریاف

دانشگاه آزاد آدرس  آماده و به 1401آبان  25  حداکثر تا تاریخلیست پیوست را کلیه مدارک خواسته شده در  -1

ی جذب استان دبیرخانه هیأت اجرای-336اتاق -طبقه سوم-ساختمان اندیشه-اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(

 تحویل نمایید.( 15الی 8)از شنبه تا چهارشنبه از ساعت اصفهان 

 اصل مدارک را جهت برابر اصل نمودن همراه داشته باشید. -2

در )با درنظر گرفتن تعداد نسخ ( را  17تا  12و  4تا  2مدارک ردیفهای  ،درصورت تمایل به ارسال از طریق پست -3

 -ارغوانیه -خیابان جی شرقی -اصفهانوده و همراه سایر مدارک به آدرس: دفترخانه اسناد رسمی برابر اصل نم

دبیرخانه هیأت  -336طبقه سوم اتاق  -دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( ساختمان اندیشه

 .نماییدپست  8155139998کد پستی  -اجرایی جذب استان اصفهان

و انجام مراحل اولیه در دبیرخانه هیأت اجرایی جذب استان اصفهان، انجام مراحل  مذکورپس از دریافت مدارک  -4

  بعدی )انجام مصاحبه های علمی و عمومی( به اطالع شما خواهد رسید.

و  عهده شخص متقاضی می باشدمسئولیت عدم رعایت نکات فوق و یا عدم ارسال به موقع مدارک خواسته شده به  -5

 .از روند جذب خارج خواهد شد و ارسال خارج از بازه تعیین شده صپرونده ها با مدارک ناق

لیه واحدهای جذب عضو هیأت علمی الزاما در مرکز استان نبوده و هیأت اجرایی جذب با درنظر گرفتن نیاز ک -6

ای متقاضیان جایابی خواهد نمود. ضمنا تعهدی مبنی بر سکونت در شهر واحد محل بردانشگاهی سطح استان 

 سال، اخذ خواهد شد. 10همچنین عدم درخواست جابجایی به مدت خدمت و 

را   iGapجهت اطالع رسانی آتی از زمان انجام مصاحبه ها و ... حتما پیام رسان در اسرع وقت متقاضیان  الزم است -7

 نصب نمایند.  ،(در سامانه ساجد با شماره همراه اعالم شده موقع ثبت نام)

 تماس حاصل فرمایید.  35354178درصورت نیاز با شماره تلفن   -8

 

 با تشکر و احترام

 استان اصفهان اعضای هیأت علمی دبیرخانه هیأت اجرایی جذب


