
 
  تعالي بسمه

  

  مدارک یمرحله بررس   یجدرخصوص اعالم نتا  یاطالعیه مرکز آزمون جهاد دانشگاه

  ۱۳۹۸شهریور ماه -یاتم هاییروگاهن یبانیو پشت  اتیرشرکت تعم  یقرارداد ییرون  یآزمون استخدام
 

تخدام  رکت تعم  ی قرارداد   ی یرو ن  ی به اطالع داوطلبان آزمون اـس ت   ات یر ـش  ی اتم   های یروگاه ن  یبانی و پـش

اند، نتایج بررـس می ان پایگاه اطالع   یبر رو  ۱۳۹۸/ ۰۸/ ۱۹شـنبه مورخ  یکمدارک آنان، از روز    ی رـس مركز   ی رـس

اســت داوطلبان با   ی باشــد. ضــرورمی  مشــاهده قابل    www.hrtc.irآزمون جهاد دانشــگاهی به نشــانی  

 یی نها   یت مدارک و وضع  ی بررس   یجه وفایل خود، از نتاستفاده از كدملی و كد رهگیری با ورود به قسمت پر

  خود مطلع گردند.
  

ما برای    آن عیت داوطلب، عبارت «ـش ته از داوطلبانی كه در بخش وـض احبه  دـس معرفی طی مرحله مـص

 ۷:۳۰راس ساعت  ،  مشخص شده در کارنامه بندی  طبق برنامه زماناست، الزم است    یده درج گرد   » ید ا ـشده

زیر و مدارک  مراجعه    برداری)، ـساختمان پذیرش آدرس بوـشهر، نیروگاه اتمی بوـشهر، درب اول(بهره   هـصبح ب

  .را به همراه داشته باشند
  

  مدارک مورد نیاز:

  ی)دو سر( یلیمدرک تحص یاصل و کپ -۱

  ی)دو سر( طور کاملصفحات به یشناسنامه داوطلب از تمام یاصل و کپ -۲

طور کامل و ـصفحه اول ـشناـسنامه ـصفحات به  ی از تمام   (در ـصورت تاهل) ـشناـسنامه همـسر   یاـصل و کپ  -۳

  ی)سر (یکیا فرزندانفرزند

  ی)دو سر( همسر پشت و رو یکارت مل یاصل و کپ -۴

  ی)دو سر( پشت و رو یکارت مل یاصل و کپ -۵

  ی)دو سر( خدمت پشت و رو یانکارت پا یاصل و کپ -۶

  ی)سر (یک)مهر یگذرنامه خود و همسر(از صفحات دارا یگذرنامه، اصل و کپدر صورت دارا بودن  -۷

  ی)سر (یکیمهمعتبر سابقه پرداخت ب یگواه -۸

  ی)سر (یکیثارگریمدرک ا یکپ -۹

  شده  یسینوپشت ۳*۴قطعه عکس  ۴ -۱۰

  محل سکونت یکد پست -۱۱

  نباشد)(از بستگان یانآدرس و شماره تلفن سه نفر از دوستان و آشنا -۱۲

  

   مهم: تذكرات

ئول   -١ ده نارائه ناقص مدارک در زمان تع  یااز عدم ارائه    یناـش   یت مـس به عهده داوطلب خواهد بود و   ـش

ود داوطلب به تخدام محرز ـش تباه  در هر مرحله از اـس ت    یااـش فاقد   یابه عمد اطالعات خالف واقع داده اـس

داوطلب در   راجعه.عدم مگردد یمحروم م  ی اســتخدام اســت از انجام مراحل بعد  ی مندرج در آگه   یط شــرا

  و داوطلب حق اعتراض نخواهد داشت.  باشدیزمان مقرر به منزله انصراف از روند استخدام م

 فرد در آزمون   ی به منزله قبول   ها ی و توانمند   ها یـستگی ـشا  یابی انجام ارز  ی داوطلب برا  ی فراخوان و معرف   -٢

  .گرددینم یتلق یاستخدام
 

  دانشگاهی جهاد آزمون مرکز  

  ۱۳۹۸ماه آبان ۱۹  


