
 

  تعالي بسمه
  

   تی ظرف برابر چند یاسام اعالم درخصوص دانشگاهی جهاد  آزمون  مرکز هی اطالع
  ۱۳۹۸ سال در یششرکت فوالد کاوه جنوب ک  یقرارداد یروین  یآزمون استخدام

 
 ،رســـاند ی م   یششـــرکت فوالد کاوه جنوب ک  ی قرارداد   یروی ن  ی آزمون اســـتخدام   داوطلبان   اطالع   به

 آزمون   مركز   ی رسان اطالع   گاه یپا  یرو  بر  ۱۳۹۸/ ۰۷/۰۹  مورخ   شنبه پنج   روز  از  مذكور   آزمون   هی اول  جینتا  كارنامه

گاه   جهاد  ان  به  ی دانـش اهده   قابل   www.hrtc.ir  ی نـش د یم  مـش تفاده   با  داوطلبان   و  باـش  كد  و  ی مل   كد  از  اـس

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

ا ته   آن  اـست  ذكر   ان یـش  عبارت   ، آنان   کارنامه  در  مندرج   داوطلب   ت ی وـضع  بخش  در  كه  ی داوطلبان   از  دـس

تاریخ با توجه به    توانند یم  ،كنند یم  مالحظه   را  » د ی شــو یم  ی معرف   مدارك   ی بررســ   مرحله  یط  ی برا  شــما«

  برای تکمیل مدارک مراجعه نمایند. ،درج شده در کارنامه خود
  

  مدارک مورد نیاز:

  ینسخه کپ یکبه همراه  یاصل شناسنامه و کارت مل -۱

  ینسخه کپ یکبه همراه  یلیاصل مدرک تحص -۲

  ۳*۴ یسه قطعه عکس رنگ -۳

  مدارک مثبته دال بر سابقه کار -۴
  

   مهم: تذكرات

اس تاریخ    -١ ی مدارک مراجعه نمایند کلیه داوطلبان باید بر اـس ده در کارنامه خود برای بررـس عدم .  درج ـش

راف از ادامه روند اـستخدام تلقی ـشده و داوطلب حق  مراجعه و تحویل مدارک در موعد مقرر به منزله انـص

 ی تماس تلفن   یقاز طر  ،روز قبل یک    ، داوطلبینـساعت و مکان مراجعه    داـشت. هیچگونه اعتراـضی نخواهد  

  .اعالم خواهد شد، به ایشان داوطلبانبا 

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

بر ها و افراد واجد شرایط  اری داوطلبان و مدارک آنــ اظه ات خودــ این مرحله صرفًا جهت بررسی اطالع   -۳

  باشد.نام آزمون میاساس دفترچه راهنمای ثبت

 اطالعات  عمد   به یا اشــتباه  به داوطلب  شــود محرز  جذب،  و  امتحان مراحل  از مرحله هر در  چنانچه   -۴

 در و گردیده  محروم  بعدی  مراحل  انجام  از اســت، آگهی  در مندرج  شــرایط  فاقد  یا و داده واقع خالف

 دقیق رعایت  عدم  از ناـشی  مـسئولیت   و ـشود  می بالاثر  و لغو مزبور  حكم اـستخدامی،   حكم ـصدور  ـصورت 

وابط  رایط و ـض ده اعالم  ـش ی   زمان  در ناقص  ـصورت  به مدارک  ارائه یا و اـستخدامی   آگهی  متن در ـش  بررـس

   .بود خواهد داوطلب برعهده گزینش و مدارک
  

 به  صـرفاً   شـانیا  كارنامه  خصـوص   در  داوطلبان   به  یی پاسـخگو   گونه  هر  كه  د ی نما یم  اضـافه   خاتمه   در

ورت  وریغ  ـص امانه   در  ،ی كاربر  ل ی پروفا   به  ورود   ق یطر  از  و  ی رحـض گاه   جهاد   آزمون   مركز   ـس  آدرس   به  ی دانـش

www.hrtc.ir    ود یم  انجام   ۱۳۹۸/ ۰۹/ ۱۱  خ ی تارتا ور  مراجعه   و  ی تلفن   تماس   از  ی گرام   داوطلبان  لذا  ، ـش  ی حـض

  .ندینما یخوددار
 

  دانشگاهی   جهاد آزمون  مرکز  
  ۱۳۹۸رماه آذ  ۷  


