
 
  تعالي بسمه

  

  نتایج  اعالم درخصوص دانشگاهی جهاد  آزمون  مرکز هی اطالع
  دهندگان مستمر(دو نفر و باالتر)  و آموزش  یارانآموزش یآزمون داخل

  ی نهضت سوادآموز  ۱۳۹۲قبل از سال 
 

دهندگان مـستمر(دو نفر و باالتر) قبل از  و آموزش  یاران آموزـش  ی به اطالع داوطلبان آزمون داخل 

ــنهضت س  ۱۳۹۲سال   ــكارن   رساند، یم  ی وادآموز ـ ــامه نتـ ــی اول  یج اـ ــآزمون مذكور از روز شنب   ه ـ   ه  ـ

ــان اطالع  یـگاه ـپا  یبر رو  ۱۳۹۹مردادـماه    ۱۱مورخ   ـــگاه   ی رسـ ــان   ی مركز آزمون جـهاد دانشـ   ی ـبه نشـ

www.hrtc.ir  اهده قابل م تفاده از كد مل   یل بوده و داوطلبان پس از ورود به پروفا   ـش   ی خود  با اـس

  خواهند داشت. ی، به كارنامه خود دسترسیریو كد رهگ

  داوطلب؛ عبارت :  یتكه در بخش وضع یذكر است آن دسته از داوطلبان یانشا

  » یدگرد  ی م   ی مدارك استان معرف   ی مدارك به کارگروه بررس   ی جهت بررس   شما « 

ه م  را د، یمالحـظ د یم  كنـن د  توانـن ان بـن ه زـم اـم ه برـن ه ـب ا توـج دا از طر   یـب ه بـع ــا  یقـک ت سـ ای ـی   ـه

مدارک به مکان    ی بررـس  یها اعالم خواهد ـشد، براادارات کل آموزش و پرورش اـستان   ی رـسان اطالع

   .ینداعالم شده مراجعه نما

  

   مهم: تذكرات

بر اســاس زمان و مکان اعالم شــده توســط ادارات کل آموزش و پرورش    یدداوطلبان با  یه کل  -١

مدارک در موعد مقرر به منزله انصــراف از ادامه    یل ها مراجعه نموده و  عدم مراجعه و تحواســتان

  نخواهد داشت. یاعتراض یچگونهشده و داوطلب حق ه یروند استخدام تلق

  .كندینم یجاداستخدام فرد ا یبرا یحق یچگونهمدارك ه یبررس یداوطلب برا یمعرف -٢

ــار   ی مرحله صرفًا جهت بررس   ینا  -٣ ــات خود اظهـ   یط داوطلبان بر اساس شرا   ی مدارک و  اطالعـ

  .باشدینام آزمون مثبت یمندرج در دفترچه راهنما

ــتـباه    -٤ ـبه عـمد    ـیاچـنانـچه در هر مرحـله از مراـحل امتـحان و ـجذب، محرز شـــود داوطـلب ـبه اشـ

محروم    ی اســت، از انجام مراحل بعد  ی مندرج در آگه  یط فاقد شــرا  یااطالعات خالف واقع داده و  

از    ی ناـش  یت ـشود و مـسئول   یحكم مزبور لغو و بالاثر م  ی، و در ـصورت ـصدور حكم اـستخدام   یده گرد

ــرا  یقدق  یتعدم رعا ــوابط و ش ــده در متن آگه  یط ض ــتخدام   ی اعالم ش ارائه مدارک به    یاو    ی اس

  برعهده داوطلب خواهد بود. ینشمدارک و گز  یصورت ناقص در زمان بررس

صرفًا    یشان به داوطلبان در خصوص كارنامه ا  یی كه هر گونه پاسخگو  نمایدیدر خاتمه اضافه م

  ی دانـشگاه   جهاد  آزمون  مركز  ـسامانه   در  ی، كاربر   یل ورود به پروفا  یقو از طر   یرحـضوریبه ـصورت غ

  و  ی تلفن   تماس  از  ی گرام  داوطلبان  لذا  ، شود یم  انجام   ۰۵/۱۳۹۹/ ۱۹  خ یتار تا    www.hrtc.ir  آدرس  به

  .ندینما یخوددار  در سراسر کشور یجهاد دانشگاه یبه مرکز آزمون و واحدها یحضور  مراجعه
  

  دانشگاهی جهاد آزمون مرکز  

  ۱۳۹۹ماه مرداد ۱۱  


