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   داوطلبان گرامي:
  كليه داوطلبان مي رساند كهتحضار سبه ا

گرايشهاي ، مهندسي شيميرشته داوطلبان براساس مراجعات ودر خواست هاي مكرر متقاضيان  )1
نيز  مهندسي شيميرشته از (صنايع شيميايي معدني مجاز نمي باشد)  شيمياييصنايع و  گاز،  پااليش

مجاز به شركت در آزمون مي باشند و از سه شنبه نوزدهم فروردين مي توانند عالوه بر گرايشهاي قبلي 
 و تصميم جديدي هم گرفته نخواهد شد. يدي مورد نياز نيستثبت نام نمايند. هيچ رشته و گرايش جد

به خاطر سوال مكرر برخي داوطلبان مجددا تاكيد مي گردد كه فقط رشته ها و گرايشهاي ذكر شده در 
رشته هاي زير غير مجازهستند : به عنوان مثال آگهي شماره يك مجاز به ثبت نام در اين آزمون بوده اند و 

ئي معدني، مهندسي شيمي گرايش همه گرايشها، مهندسي پليمر، مهندسي شيمي گرايش صنايع شيميا –مهندسي نفت 
همه گرايشها، ليسانس مهندسي بهداشت حرفه اي، مهندسي  –فرآيند، كارشناسي صنايع شيميائي، مهندسي صنايع 

 گرايش مخابرات، كارداني مكانيك خودرو (و نظاير اين موارد كه در آگهي ذكر نشده اند).-برق
تمديد گرديد. تاريخ فراغت فروردين  ست و سومبيشنبه تاريخ ساعت بيست و چهار مهلت ثبت نام تا  )2

 مورد قبول است.فروردين  فروردين بيست و سومشنبه  از تحصيل و فراغت از خدمت هم تا
ارديبهشت  12جمعه يا  و 11پنجشنبه يكي از روزهاي در احتماال كليه رشته ها و مقاطع  آزمون جهت )3

تاريخ دقيق صبح بصورت همزمان در چند حوزه در شهر شيراز برگزار مي گردد.  11الي  8ماه از ساعت 
 متعاقبا اعالم مي گردد.

فروردين  21از تاريخ پنج شنبه وطلباني كه مي خواهند اطالعات خود را ويرايش نمايند مي توانند دا )4

در  "پيگيري درخواست"كد رهگيري به بخش  فروردين با وارد كردن كد ملي و 24شنبه يكالي 
جهت صدور كارت و تاييد نهايي اطالعات اطالعات نسبت به ويرايش سايت آزمون مراجعه و صفحه اول 

ي ثبت نام ندهند همان اطالعات جهت ي كه تغييري در داده هادافرااقدام نمايند. شركت در آزمون 
 م نيست كه انجام دهند. آنها نهايي شده فرض مي شود و اقدام خاصي الز

  فروردين امكان پذير نخواهد بود 23هيج گونه تغييري در داده هاي ثبت نام بعد از يكشنبه 

  در رابطه با ويرايش و تاييد نهايي اطالعات: )5
چون بنا بر خود اظهاري است دقت نماييد اطالعات مربوط به تاريخ تولد، استان محل تولد، الف) 

متوسطه، مدت سربازي به ماه، سابقه كار به ماه، اولويت هاي اجتماعي و استان اخذ مدرك ديپلم 
 در و باشد مي مندرجات صحت بر نظاير آن بصورت صحيح وارد شده باشد. تاكيد مي گردد كه اصل



 مشخص شود كه عمدا و يا سهوا اطالعات نادرست ذكر شده است، بعدي بررسي هاي با كه صورتي
 .شد خواهد برخورد مقررات لي با داوطلب طبقعالوه بر لغو قبولي احتما

تعويض نماييد.  عكس با وضوح كافيبا اگر عكس خود را بصورت واضح نمي بينيد، عكس را   ) ب
) توصيه jpgمعموال اگر حجم فايل خيلي كم باشد اين مشكل پيش مي آيد. فرمت عكس هم (

پاسخنامه شما قرار  همين عكس بر روي كارت ورود به جلسه و همچنينمي گردد. دقت شود 
 .خواهد گرفت

  
ارديبهشت قابل پرينت گرفتن  10ارديبهشت الي  چهارشنبه  8كارت ورود به جلسه از تاريخ دوشنبه  )6

 ود به جلسه آزمون نوشته شده است.مي باشد. محل دقيق آزمون هر فرد بر روي كارت ور
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