
  تعالي بسمه

  مرحله  يجدرخصوص اعالم نتا ياطالعيه مركز آزمون جهاد دانشگاه

   يشدگان چند برابر ظرفيت جهت مرحله مصاحبه استخدام يمدارك و اسامي معرف يبررس

  ١٣٩٧هاي اجرايي كشور در سال دستگاه يرششمين امتحان مشترك فراگ

  

 
اي اجرايي ـهرك فراگير دستگاهـمدارك ششمين امتحان مشت يشده چند برابر ظرفيت مرحله بررس يرفـبه اطالع داوطلبان مع

   يكشــنبهكشــور)، از روز  ياتي(به اســتثناء ســازمان امور مال ياجرائ يمدارك توســط دســتگاهها يرســاند، نتايج بررســكشــور مي

 يباشد. ضرورقابل مشاهده مي www.hrtc.irگاهي به نشاني آزمون جهاد دانش مركزرساني بر روي پايگاه اطالع ٢٦/٠٣/١٣٩٨مورخ 

خود مطلع  يينها يتمدارك و وضع يبررس يجهملي و كد رهگيري با ورود به قسمت پروفايل خود، از نتاست داوطلبان با استفاده از كد

  گردند.

عبارت  براي ضعيت داوطلب، سته از داوطلباني كه در بخش و ستخدام«آن د صاحبه ا شده ا يشما براي م  يدهدرج گرد »يدمعرفي 

سه ٢٦/٠٣/١٣٩٨مورخ  يكشنبهاست، الزم است از روز  ــيگبا مراجعه به پا ٢٨/٠٣/١٣٩٨شنبه مورخ تا روز  دستگاه  يرساناطالع اهـ

  مشخص شده، مطلع شوند. يمصاحبه استخدام نمكااجرايي مورد تقاضاي خود، از زمان و 

  مهم:  تذكرات

هاي اجرايي كه در ذيل اين اطالعيه آدرس اينترنتي آنها ذكر شده دستگاه يرساناطالع يگاهمنتشر شده در پا يهاً اطالعـــصرف -١

  باشد.است، معتبر مي

  كند.  مصاحبه هيچگونه حقي براي استخدام فرد ايجاد نمي يمعرفي داوطلب برا - ٢

و داوطلب  يدهردـــگ ياستخدام تلق يندراف داوطلب از ادامه فراـــان و مكان مشخص شده به منزله انصـــعدم مراجعه در زم -٣

  نخواهد داشت.  يهيچگونه حق اعتراض

مال يمرحله بررس ينكهبا توجه به ا اًـــضمن مدارك  يبررس يجهاست، نت يدهنرس يانكشور به پا ياتيمدارك داوطلبان سازمان امور

  خواهد شد. ياطالع رسان يگاه،پا ينهم يقدستگاه مذكور متعاقباً از طر

 
  اجرايي هاي دستگاه فراگير مشترك امتحان ششمين در اجرايي هايدستگاه سايتوب آدرس

اجرايي دستگاه رديف سايتوب آدرس  اجرايي دستگاه رديف  سايتوب آدرس   

جوانان و ورزش وزارت ١  msy.gov.ir تجارت و معدن صنعت، وزارت ١١  mimt.gov.ir 

ايران ملي بانك ٢  bmi.ir كشور رسمي روزنامه ١٢  rrk.ir 

كشور اراضي امور سازمان ٣  laoi.ir ياجتماع رفاه و كار تعاون، وزارت ١٣  mcls.gov.ir 

ياسالم يجمهور يخبرگزار سازمان ٤  www.pr.irna.ir يحكومت راتيتعز سازمان ١٤  tazirat.gov.ir 

كشور شيالت سازمان ٥  shilat.ir هايارانه هدفمندسازي سازمان ١٥  hadafmandi.ir 

كشور بهزيستي سازمان ٦  behzisti.ir اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت ١٦  farhang.gov.ir 

كشور شهيد بنياد٧  isaar.ir كشور آبخيزداري و مراتع جنگلها سازمان١٧  frw.org.ir 

زيست محيط سازمان ٨  doe.ir اداري عدالت ديوان ١٨  divan-edalat.ir/azmoon 

كشور فاضالب و آب مهندسي شركت ٩  nww.ir كشور امالك و اسناد ثبت سازمان ١٩  ssaa.ir 

تهران اورژانس مركز ١٠  tehran115.ir    
  

 
  دانشگاهي جهاد آزمون مركز


