
 
  تعالي بسمه

  

   تی ظرف برابر چند یاسام اعالم درخصوص دانشگاهی جهاد  آزمون  مرکز هی اطالع
  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور   یقرارداد یروین  یآزمون استخدام

 
تخدام   داوطلبان   اطالع   به ور   ی قرارداد   یروی ن  ی آزمون اـس ناد و امالک کـش ازمان ثبت اـس اند یم  ـس   كارنامه  ،رـس

  جهاد   آزمون   مركز  ی رسـان اطالع   گاه یپا  یرو  بر  ۱۳۹۹مردادماه    ۲۲  مورخ   شـنبه چهار  روز  از  مذكور   آزمون  ه ی اول  ج ینتا

  پس  ی ر ی رهگ   كد  و  یمل  كد  از  اـستفاده  با  داوطلبان   و  باـشد یم  مـشاهده   قابل   www.hrtc.ir  ی نـشان  به  ی دانـشگاه 

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

   عبارت ،آنان کارنامه در مندرج داوطلب تیوضع بخش در كه یداوطلبان از دسته آن است ذكر انیشا

  » د ی شوی م   ی معرف   مدارك  ی بررس  مرحله   ی ط   یبرا   شما « 

  برای تکمیل مدارک مراجعه نمایند.با توجه به زمان و مکان درج شده در کارنامه   توانند یم  ،كنند یم  مالحظه  را
  

  مدارک مورد نیاز:

  صفحات  یهاز کل ینسخه کپ ۲ ه همراهباصل شناسنامه  .۱

  از دو طرف کارت ینسخه کپ ۲ ه همراهب یکارت مل. ۲

  از دو طرف کارت ینسخه کپ ۲ ه همراهب)  یان( آقا یقانون یتمعاف یاخدمت  یانصل کارت پاا. ۳

   ینسخه کپ ۲ ه همراهب ،اندنام نمودهثبت، بر اساس آن نامکه در زمان ثبت یلیتحصاصل مدرک. ۴

  ۳*۴قطعه عکس  هار. چ۵

   یثارگرانا یاستان برا یثارگرانو امور ا یدشه یادنامه صادره از بن یمعرف. ۶

   یدر موارد ضرور تماس  یارائه شماره تلفن همراه جهت برقرار . ۷
  

   مهم: تذكرات
.  کلیه داوطلبان باید بر اسـاس تاریخ و سـاعت درج شـده در کارنامه خود برای بررسـی مدارک مراجعه نمایند   -١

ده و داوطلب حق   تخدام تلقی ـش عدم مراجعه و تحویل مدارک در موعد مقرر به منزله انصـراف از ادامه روند اـس

  داشت.هیچگونه اعتراضی نخواهد 

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

اساس  بر ها و افراد واجد شرایط  اری داوطلبان و مدارک آنـات خود اظهـ این مرحله صرفًا جهت بررسی اطالع   -۳

  باشد.آزمون میدفترچه راهنمای 

 خالف اطالعات  عمد   به یا اشـتباه  به داوطلب  شـود محرز  جذب،  و  امتحان  مراحل  از مرحله  هر در  چنانچه   -۴

  حكم ـصدور ـصورت  در و گردیده  محروم  بعدی  مراحل  انجام  از اـست، آگهی  در مندرج  ـشرایط  فاقد  یا و داده  واقع 

تخدامی، ود  می بالاثر  و لغو مزبور  حكم  اـس ئولیت   و ـش ی  مـس وابط دقیق رعایت  عدم از ناـش رایط  و ـض  اعالم  ـش

 برعهده  گزینش  و مدارک   بررسـی   زمان  در ناقص صـورت  به مدارک  ارائه یا و اسـتخدامی   آگهی  متن در شـده

   .بود خواهد داوطلب

افه  خاتمه   در خگو   گونه  هر  كه  د ینما یم  اـض وص   در  داوطلبان   به  یی پاـس انیا  كارنامه   خـص رفاً   ـش ورت   به  ـص   ـص

ور یغ امانه   در  ، ی كاربر   ل ی پروفا   به  ورود   قی طر   از  و  ی رحـض گاه   جهاد  آزمون   مركز   ـس   www.hrtc.ir  آدرس   به  ی دانـش

،  به مرکز آزمون   ی مراجعه حضــور   و  ی تلفن   تماس   از  ی گرام   داوطلبان  لذا  ،شــود یم  انجام   ۱۳۹۹  مرداد   ۲۹  خ یتار تا  

  .یندنما یدر سراسر کشور خوددار  یجهاد دانشگاه یمراکز و واحدها

  دانشگاهی جهاد آزمون مرکز  

  ۱۳۹۹ماه مرداد ۲۲  


