
   اطالعیه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی در خصوص 

  اتمی نیروگاههای پشتیبانی و تعمیر شرکت قراردادی استخدام  آزمونرفع نقص  یهااعالم محل باجه
  

  
  با  توانند می   گرامی   داوطلبان   میرساند،   اتمی   نیروگاههای  پشتیبانی   و   تعمیر   شرکت   قراردادی   استخدام   آزمون  در   شرکت   داوطلبان  کلیه   اطالع   به  بدینوسیله 

  . کنند  دریافت   را   جلسه  به   ورود   کارت  خود،   پروفایل   به   ورود   و   www.hrtc.ir سامانه   به   مراجعه 

  سامانه به   مراجعه  با   نمیشود، خود   آزمون   در  شرکت   کارت   پرینت   به   موفق   نیاز،   مورد  رهگیری  کد   نداشتن اختیار   در   دلیل   به  داوطلبان  از  یک   هر   چنانچه

www.hrtc.ir   اقدام  کدرهگیری  بازیابی   به   نسبت   خود   همراه  تلفن   شماره   و   ملی   کد  نمودن  وارد   با   ،» کدرهگیری   بازیابی «   بخش   سپس   و  آزمون   نام   روی   بر   کلیک  با  و  

  . نماید 

  :  باشند   داشته  توجه   زیر   موارد  به  گرامی   داوطلبان

  شهریور   ۲۸ و   ۲۷ پنجشنبه   و   چهارشنبه   روزهای   در   است   ضروری  نمودند،   مشاهده  آزمون  جلسه   به   ورود   کارت   در   مندرج   اطالعات  در   مغایرتی   که   صورتی   در .  ۱

ر  شناسنامه  یا  و   ملی   کارت ( معتبر   شناسایی   کارت   داشتن   همراه   با   ۱۳۹۸  ماه    که نقص،   باجهرفع   نزدیکترین  در  مستقر   دانشگاهی،   جهاد   آزمون   مرکز   نماینده   به)  عکسدا

  .  نمایند   مراجعه  است،   شده  ذکر   صفحه   این   ذیل   در  آنها   آدرس 

 میباشد،...  و داوطلب  عکس  جز به عکسی  درج عکس،  نبودن  واضح بودن،  عکس  فاقد  جمله، از اشکاالتی  دارای  داوطلب  آزمون در شرکت  کارت چنانچه . ۲

نبه   روز  از  است  ضروری  هریور   ۲۷  چهارـش هریور ۲۸  پنجشنبه   روز  لغایت   ۱۳۹۸  ـش  شناسنامه   یا  ملی   کارت   ،۴×۳  عکس   قطعه   ۲  داشتن  همراه   با  ۱۳  الی   ۸  ساعت   از  ۱۳۹۸  ـش
  .نمایند مراجعه است، شده ذکر صفحه این ذیل در آنها آدرس که نقص، رفع باجه نزدیکترین در مستقر دانشگاهی جهاد آزمون مرکز نماینده به شخصاً  عکسدار،

  

  های باجه رفع نقص : آدرس
  

  شماره تماس   آدرس   نام مرکز   نام شهرستان   نام استان  ردیف 

   ۰۷۷ – ۳۳۳۵۰۸۵۱  نخیابان گمرک عمارت تاریخی گلستا  مرکز آموزش تخصصی جهاددانشگاهی  بوشهر   بوشهر   ۷
۳۳۳۵۰۴۳۵ - ۰۷۷   

  ۰۲۱ – ۸۴۶۵۶  ۱۱۸ فلسطین،شماره و طوس کشاورز،بین بلوار  تهران دانشگاهی جهاد سازمان آموزشی معاونت  تهران  تهران  ۸

  
 


