
 
  تعالي بسمه

  

  
  نتایج اعالم درخصوص دانشگاهی جهاد آزمون مرکز هیاطالع

  پگاه اصفهان زهیپاستور  ریشرکت ش یانسان یروین نیآزمون تام
 
  

 رساند،یم پگاه اصفهان زهیپاستور  ریشرکت ش یانسان یروین نیتامآزمون به اطالع داوطلبان 

 یگاهپا یبر رو ۱۳۹۹ماه اسفند ۵ ه مورخ ـشنبسهروز  ۲۰ساعت از  زمونآ هـیاول یجاـامه نتـكارن

بوده و داوطلبان  شاهدهقابل م www.hrtc.ir یبه نشان یمركز آزمون جهاد دانشگاه یرساناطالع

خواهند  ی، به كارنامه خود دسترسیریو كدرهگ یخود با استفاده از كدمل یلپس از ورود به پروفا

  داشت.

  داوطلب؛ عبارت :  یتكه در بخش وضع یذكر است آن دسته از داوطلبان یانشا

  »یدگرد یم یمعرفو مصاحبه روانشناسی مدارك  یجهت بررس شما«

 یو اطالعات مشخص شده بر رو یبندبا توجه به برنامه زمان بایستیم كنند،یرا مالحظه م

  .ندیکارنامه، به مکان اعالم شده مراجعه نما

  

   مهم: تذكرات

کارنامه مراجعه نموده و عدم مراجعه  یبر اساس زمان و مکان اعالم شده رو دیداوطلبان با هیکل -١

شده و داوطلب حق  یمدارک در موعد مقرر به منزله انصراف از ادامه روند استخدام تلق لیو تحو

  نخواهد داشت. یاعتراض چگونهیه

  .كندینم جادیاستخدام فرد ا یبرا یحق چگونهیمدارك و مصاحبه ه یبررس یداوطلب برا یمعرف -٢

مندرج در  طیبر اساس شرا، داوطلبان یاطالعـات خود اظهـار  یمرحله صرفًا جهت بررس نیا -٣

  .باشدیم یاحبه روانشناسنام آزمون و انجام مصثبت یدفترچه راهنما

به عمد اطالعات  ایچنانچه در هر مرحله از مراحل امتحان و جذب، محرز شود داوطلب به اشتباه  -٤

و  دهیمحروم گرد یاست، از انجام مراحل بعد یمندرج در آگه طیفاقد شرا ایخالف واقع داده و 

 تیاز عدم رعا یناش تیشود و مسئول یحكم مزبور لغو و بالاثر م ،یدر صورت صدور حكم استخدام

ارائه مدارک به صورت ناقص در  ایو  یاستخدام یاعالم شده در متن آگه طیضوابط و شرا قیدق

  برعهده داوطلب خواهد بود. نشیمدارک و گز  یزمان بررس

صرفًا  یشانبه داوطلبان در خصوص كارنامه ا ییكه هر گونه پاسخگو نمایدیدر خاتمه اضافه م

 یدانشگاه جهاد آزمون مركز سامانه در ی،كاربر  یلورود به پروفا یقو از طر  یرحضوریبه صورت غ

 یتلفن تماس از یگرام داوطلبان لذا ،شودیم انجام ۱۳۹۹د اسفن ۱۱ خیتار تا  www.hrtc.ir آدرس به

  .ندینما یخوددار  در سراسر کشور یجهاد دانشگاه یبه مرکز آزمون و واحدها یحضور  مراجعه و
  

  دانشگاهی جهاد آزمون مرکز  

  ۱۳۹۹ماه داسفن ۵  

   زهیپاستور ریشرکت ش
 پگاه اصفهان


