
   اطالعیه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی در خصوص 

  نقص  رفع هایباجه محل اعالم  و جلسه  به ورود کارت توزیع

 گیالن استان تابعه هایدهیاری برای کارشناسان جذب آزمون

  و  آزمون  نام  انتخاب   و  www.hrtc.ir  سـامانه  به  مراجعه  با  توانند می  گرامی   داوطلبان   ؛ رسـاند می  مزبور   آزمون  در  کنندهشـرکت   داوطلبان   کلیه  اطالع   به  بدینوسیله

  .نمایند دریافت را جلسه به ورود کارت خود، پروفایل به ورود

  و  www.hrtc.ir  سامانه   به  مراجعه  با  نمیشوـند،   خود  آزمون   در  شرکت   کارت   پرینت   به  وفق م  ، رهگیری   کد  نداشتن   اختیار   در  دلیل   به  داوطلبان  از  یک  هر  چنانچه 

ـــماره (   خود  همراه   تلفن  شماره  و  ملی کد  نمودن  وارد  با  ، » کدرهگیری   بازیابی «  بخش  ســـپس و  آزمون  ـنام  روی  بر  کلـیک  ـبا   بازیابی  به  نسبت )  ـنام ثـبت   زـمان   همراه   شـ

  . نمایند اقدام کدرهگیری

مناً  ورتی   در  گرامی   داوطلبان   ـض ند می  دارا   را  زیر  موارد   از  یکی  که  ـص ت  ضروری   ،باـش نبه  روز  از  اـس   از  ۱۳۹۹  ماه آبان  اول  پنجشنبه  روز  لغایت   ۱۳۹۹  مهرماه   ۳۰  چهارـش

  ذیل   در  آنها   آدرس   که  نقص،  باجهرفع   ینتر یکنزد  در  مستقر   دانشگاهی،  جهاد   آزمون   مرکز  نماینده   به  مراجعه   با  نیاز  مورد  مدارک   داشـتن  دسـت  در  با  ۱۳  الی  ۹  ساعت 

. نمایند اقدام نقص رفع به نسبت است، شده ذکر صفحه این

 ؛ نام ثبت زمان اطالعات و آزمون جلسه به ورود کارت در مندرج اطالعات در مغایرت.  ۱

  .  است الزامی نقص رفع برای) عکسدار  شناسنامه یا و ملی کارت(معتبر شناسایی کارت داشتن همراه ،صورت این در

  ،میباشد ...    و  داوطلب   عکس   جز  به  عکسی   درج  عکس،  نبودن   واضح  بودن،  عکس   فاقد   جمله،   از  اشکاالتی   دارای   داوطلب   آزمون   در  شرکت   کارت   چنانچه .  ۲  

  . دارد ضرورت مراجعه زمان در عکسدار، شناسنامه یا ملی کارت ،۴×۳ عکس قطعه ۲ داشتن همراه

ایان  ت  ذکر   ـش ن   روزهای   بر  عالوه  اـس ده  تع اعت   از  نقص  رفع  باجه   ،  ـش یه   داوطلبان  به  لیکن   ،بوده   فعال   امتحانی   های حوزه  در  ۸.۳۰  الی  ۷.۳۰  ـس ود می   توـص   ،ـش

 .ننمایند موکول آزمون روز به را نقص رفع موارد

های باجه رفع نقص :  آدرس
شماره تماس   پیش شماره  آدرس  استان  ردیف 

۳۳۴۵۵۹۸۹ ۰۴۴ غربی   آذربایجان   دانشگاهی   جهاد   آموزشی   معاونت .    تجارت   بانک   روبروی .  امینی   شهید   خیابان .    رومیه ا  آذربایجان غربی  ۱

۳۳۷۴۹۵۰۰ طبقه همکف   –   اردبیل   استان   واحد   جهاددانشگاهی   -   شفا   میدان   - کارشناسان   شهرک   اردبیل  ۰۴۵ اردبیل  ۲

٣٢٢٣٢٥٦٨   -  ۳۲۲۴۳۵۷۷ ۰۸۴ ان   خیابان   -   تعمیرکاری   بلوار   - ایالم  ایالم   ایالم   استان   واحد   دانشگاهی   جهاد   - اسالم   فدا ۳

۲۲۴۳۱۹۴۲ جهاددانشگاهی شهید بهشتی   - روبروی دانشکده حقوق   - دانشگاه شهید بهشتی   - اوین   - تهران  تهران  ۴ 

۵۰۲داخلی   ۳۱۰۳۱ ۰۸۳ طبقه دوم    - ساختمان علمی کاربردی   - جهاددانشگاهی استان کرمانشاه    سازمان   - بهمن   ۲۲  راه   سه   - بهشتی   شهید   بلوار   - کرمانشاه   کرمانشاه  ۵ 

وبویراحمد   کهگیلویه   واحد   جهاددانشگاهی   -   ۵  کاشانی   نبش   - بویراحمد   بلوار   - یاسوج  ۰۹۱۲۰۱۲۴۰۱۶ بویر احمد   کهگیلویه و  ۶  

۳۲۳۲۶۴۹۷ ۰۱۷ گرگان   دانشگاهی   جهاد   تخصصی   های   آموزش   مرکز   -   ۲۹  عدالت   داخل   -   ) عج ( ولیعصر   خیابان   -   گرگان،  گلستان  ۷ 

۳۳۳۶۲۲۷۴ ۰۱۳ گیالن   جهاددانشگاهی   سازمان   آموزشی   معاونت   - نامجو   خیابان   ابتدای   - ) گاز   سابق   میدان (   نیایش   همسطح   غیر   تقاطع   - رشت   - گیالن  گیالن  ۸ 

۳۳۲۳۱۷۰۱ ۰۶۶ دانشگاهی   جهاد   آموزشی   معاونت   -   گران   جهاد   کوی   ابتدای   -   بهمن ۲۲  میدان   -   آباد   خرم  لرستان  ۹ 

۳۳۲۶۷۸۰۴ ۰۱۱ ) ع (   باقر   محمد   امام   فنی   دانشکده   - )    طبرستان (    مطهری   شهید   خیابان   -   خزر   بلوار   - ساری  مازندران  ۱۰ 


