
 

  تعالي بسمه
  

   تی ظرف برابر چند یاسام اعالم درخصوص دانشگاهی جهاد  آزمون  مرکز هی اطالع
  ۱۳۹۸ سال در  آزمون استخدام مشاغل پیمانی آتشنشانی

 
انی    داوطلبان  اطالع  به نـش اغل پیمانی آتـش تخدام مـش اند یمآزمون اـس  ه ی اول   جینتا  كارنامه   ، رـس

ذكور  آزمون ه روز  از ـم ــنـب ا یرو بر ۲۳/۰۶/۱۳۹۸ مورخ شـ اه یـپ ــان اطالع ـگ اد  آزمون مركز ی رسـ  جـه

 كد  و  ی مل   كد  از  اـستفاده   با  داوطلبان   و  باـشدیم  مـشاهده   قابل  www.hrtc.ir  ی نـشان   به  ی دانـشگاه 

  داشت. خواهند یدسترس خود كارنامه به ل،یپروفا قسمت به ورود از پس یریرهگ

 ، آنان   کارنامه   در  مندرج   داوطلب   ت ی وـضع  بخش  در  كه  ی داوطلبان   از  دـسته   آن  اـست  ذكر  ان یـشا

با   توانند یم  ، كنندیم  مالحظه   را  »د یشــو یم  ی معرف  مدارك   ی بررســ   مرحله   یط  یبرا  شــما«  عبارت 

  توجه به زمان و مکان درج شده در کارنامه خود برای تکمیل مدارک مراجعه نمایند.

  

  مدارک مورد نیاز:

  دار گیرهیک عدد پوشه  -۱

  اصل دانشنامه یا گواهی موقت تحصیلی(در زمان ثبت نام) ممهور به مهر دانشگاه و تصویر آن  -۲

  اصل شناسنامه و تصویر از تمام صفحات آن -۳

  اصل کارت ملی و تصویر پشت و روی آن -۴

  نی و تصویر آن برای آقایاناصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم قانو -۵

  و تصویر آن  رانندگی گواهینامهاصل کارت  -۶

  اصل مدارک و معرفی نامه از سازمان بهزیستی کشور برای معلولین -۷

  درصد۲۵ایثارگران نامه از بنیاد شهیدو امورایثارگران برایشناسایی ایثارگری یا معرفی اصل کارت  -۸

  درصد ۵اصل مدرک و معرفی نامه از مراجع ذیصالح برای مشمولین سهمیه  -۹

  ۴۸مولین ماده شماصل مدرک و معرفی نامه از شهرداری محل خدمت پدر برای  -۱۰

ابقه حداقل  مراجع ذ ور داوطلبانه در جبهه برای رزمندگان با ـس د مدت حـض الح برای  تا ماه   ۶یـص

  حضور داوطلبانه در جبهه و همسر و فرزند آنها عبارتند از:

  های نیروهای مسلح در مورد رزمندگان متبوع خودمعاونت نیروی انسانی هر یک از رده -

سـپاه پاسـداران انقالب اسـالمی در مورد   معاونت نیروی انسـانی سـازمان بسـیج مسـتضـعفان   -

نوف آزاد و افراد  اغل و ـص احبان مـش تخدمین دولت و ـص یجیان و نیروهای مردمی اعم از مـس بـس

  فاقد شغل 

  معاونت توسعه و منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی در مورد جهادگران -

تندات الزم از مراجع ذی  -۱۱ الح حداکثر ارائه مدارک و مـس ته   ربط، جهت اـص ن مقرر برای آن دـس ـس

های از داوطلبانی که به صــورت غیررســمی و تمام وقت در وزارتخانه ها و موســســات و شــرکت 

ها و های دولتی، شـهرداری های بیمهها، شـرکتهای تحت پوشـش آنها و شـرکتدولتی، بانک

موسـسـات و های دولتی که شـمول قانون بر آنها مسـتلزم ذکر نام اسـت،  موسـسـات و شـرکت



 

رکت تفاده میـش ده که به نحوی از بودجه و کمک دولت اـس ادره ـش کنند، نهادهای های ملی و مـص

به خدمت اشــتغال   ۱۳۵۷/ ۲۲/۱۱ها از تاریخ  های تحت پوشــش آنانقالب اســالمی و شــرکت

  اند.داشته

  

   مهم: تذكرات

برای بررســی مدارک کلیه داوطلبان باید بر اســاس تاریخ و ســاعت درج شــده در کارنامه خود    -١

د  ایـن ه نـم د . مراجـع ه روـن ه انصـــراف از اداـم ه منزـل د مقرر ـب دارک در موـع ل ـم ه و تحوـی دم مراجـع ـع

  استخدام تلقی شده و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

  .كندینم جادیا فرد استخدام یبرا یحق چگونهیه داركم یبررس برای داوطلب یمعرف -۲

ها و افراد واجد اری داوطلبان و مدارک آنــ ات خود اظهــ صرفًا جهت بررسی اطالعاین مرحله    -۳

  شرایط  بر اساس دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون می باشد.

ــود محرز جذب،  و  امتحان مراحل  از مرحله هر در  چنانچه  -۴ ــتباه  به داوطلب  ش  عمد  به یا اش

رایط  فاقد یا و داده  واقع خالف اطالعات  ت،  آگهی  در مندرج ـش  محروم  بعدی مراحل  انجام از اـس

 ناـشی  مـسئولیت   و ـشود  می بالاثر و لغو مزبور  حكم اـستخدامی،   حكم ـصدور ـصورت در و گردیده 

وابط  دقیق رعایت عدم از رایط و ـض ده اعالم ـش تخدامی   آگهی متن در ـش  به مدارک ارائه  یا و اـس

   .بود خواهد داوطلب برعهده گزینش و مدارک بررسی زمان در ناقص صورت

  

 صرفاً   شان یا  كارنامه  خصوص  در  داوطلبان  به  یی پاسخگو  گونه  هر  كه  دی نمایم  اضافه  خاتمه  در

 ی دانـشگاه   جهاد  آزمون  مركز  ـسامانه   در  ، ی كاربر  ل ی پروفا  به  ورود   قیطر  از  و  یرحـضوریغ  ـصورت   به

 ی تلفن   تماس  از  ی گرام   داوطلبان  لذا  ، شـود یم  انجام  ۱۳۹۸/ ۲۸/۰۶  خ یتارتا    www.hrtc.ir  آدرس  به

  .ندینما یخوددار یحضور مراجعه و
 

  دانشگاهی جهاد آزمون مرکز  
  ۱۳۹۸شهریورماه  ۲۱  


