
  تعالي بسمه

  تكميل ظرفيت مرحله  يجدرخصوص اعالم نتا ياطالعيه مركز آزمون جهاد دانشگاه 

  ١٣٩٨در سال   ينشان آتش  يمانياستخدام مشاغل پ آزمون 

  
اغل پيماني آتشبه اطالع داوطلبان  تخدام مـش ال آزمون اـس اني در ـس اند، نتايج مي  ١٣٩٨نـش مرحله تكميل ظرفيت رـس

ــنـبهچـهار، از روز اين آزمون ــاني بر روي ـپايـگاه اطالع ١٠/٠٢/١٣٩٩مورخ   ش ــاني  مركزرس ـــگاهي ـبه نش آزمون جـهاد دانش
www.hrtc.ir  است داوطلبان با استفاده از كدملي و كد رهگيري با ورود به قسمت پروفايل   يباشد. ضرورقابل مشاهده مي

  مطلع گردند.تكميل ظرفيت  يجهخود، از نت
  شايل ذكر است در اين مرحله دو بخش اعالم نتيجه براي تكميل ظرفيت مشخص شده است : 

  . معرفي داوطلبين جديد به عنوان پذيرفته شده نهايي : ١
  توانند اين نتيجه را مشاهده نمايند.پروفايل خود مي  »نتيجه نهايي تكميل ظرفيتخش «اين داوطلبان در ب

  . معرفي داوطلبين جديد براي بررسي مدارك و آزمون عملي ٢
ــغل ــده بود،  هايي كه مجوزهاي ارائه  محلدر ش ــاب آزمون عملي، تكميل نش ــب نمره حدنص ــده، به دليل عدم كس ش

گردند كه پس از تاييد مدارك، بالفاصــله به مرحله آزمون عملي معرفي  بررســي مدارك معرفي مي داوطلبين جديدي براي 
  خواهند شد.

  توانند اين نتيجه را مشاهده نمايند.اين داوطلبان در بخش «نتيجه تكميل ظرفيت» پروفايل خود مي 
  
  

  مهم:   تذكرات
  كند.  هيچگونه حقي براي استخدام فرد ايجاد نمي آزمون عملي مرحله بررسي مدراك و  يمعرفي داوطلب برا - ١
زمان و مكان مراجعه داوطلبان(چه داوطلبان پذيرفته شده نهايي براي طي مراحل استخدامي و چه داوطلبان معرفي   -٢

رـساني آن اـستانداري، اطالعرـساني  گاه اطالعهاي مربوطه و از طريق وبـشده براي مرحله بررـسي مدارك) توـسط اـستانداري
  شد.خواهد 

رايط، داوطلبان بايد براي اعالم   -٣ بي ـش يوع ويروس كورنا، با بهبودي نـس ور به دليل ـش رايط موجود كـش با توجه به ـش
  ها، صبر و شكيبايي داشته باشندزمان و مكان مراجعه توسط استانداري

و   يدهردــ گ ي استخدام تلق يندراف داوطلب از ادامه فراــ له انصان و مكان مشخص شده به منزــ عدم مراجعه در زم -٤
  نخواهد داشت.   ي داوطلب هيچگونه حق اعتراض

  
 

  دانشگاهی جهاد آزمون مرکز
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