بسمه تعالی

تا عشض تثشيه خذمت وليٍ پزيشفتٍ ضذگان محتشم آصمًن استخذام پيماوي مًسخ

 95/8/21داوطگاٌ  ،تذيىًسيلٍ فُشست اسامي

پزيشفتٍ ضذگان وُايي سايش سضتٍ َا تشاساس اعالم وتيجٍ وُايي ساصمان سىجص آمًصش وطًس تٍ تشتية حشيف الفثا اعالم ميگشدد .اص
پزيشفتٍ ضذگان محتشم دعًت مي گشدد تا دس دست داضته مذاسن مطشيحٍ ريل دس يىي اص ساعات واسی سيصَای ضىثٍ الي ديضىثٍ
مًسخ  96/3/27لغايت ٌ 96/3/29بياحذ تايگاوي ي َستٍ گضيىص داوطگاٌ تٍ آدسس  :تىذسعثاس ـ تلًاس ضُيذ چمشان ـ ساختمان
مشوضی داوطگاٌ طثمٍ َمىف ـ ياحذ تايگاوي ي طثمٍ ديم َ :ستٍ گضيىص داوطگاٌ مشاجعٍ ومايىذ .ضايان روش است ايه داوطگاٌ دس
سيصَای پىجطىثٍ ي جمعٍ تعطيل مي تاضذ.
*ضمىاً اسامي پزيشفتٍ ضذگان وُايي سضتٍ ضغلي واسدان آصمايطگاٌ دس محل جغشافيايي گًومشدی سيشيه متعالثاً اعالم ميگشدد.

مذارك مورد نياس :
الف ) جهت تشکيل پزونذه استخذامی
 . 1اصل ي تصًيش تمام صفحات ضىاسىامٍ
 . 2اصل ي تصًيش واست ملي
 . 3اصل ي تصًيش مذسن تحصيلي يا پايان طشح يا معافيت يا حيه طشح (گًاَي حيه طشح تايذ تٍ تاييذ اداسٌ طشح داوطگاٌ تشسذ)
 6 . 4لطعٍ عىس 3 4
 . 5اصل ي تصًيش واست خدمت وظام يظيفٍ عمًمي ( ييژٌ آلايان)
 . 6گًاَي تسًيٍ حساب تا صىذيق سفاٌ داوطجًيان (ييژٌ داوطجًيان فاسغ التحصيل اص داوطگاٌ علًم پضضىي)
 . 7گًاَي مشتًط تٍ سُميٍ ايثاسگشی
ب ) جهت تشکيل پزونذه در هسته گشینش دانشگاه
 . 1اصل ي تصًيش تمامي صفحات ضىاسىامٍ
 . 2اصل ي تصًيش واست خذمت وظام يظيفٍ عمًمي ( ييژٌ آلايان)
 . 3تصًيش مذسن تحصيلي  /پايان طشح  /ضشيع تٍ طشح
 . 4اصل ي تصًيش واست ملي
 . 5مذاسن دال تش ايثاسگشی (خاوًادٌ ضُذا ـ جاوثاصان ـ آصادگان ـ سصمىذگان) ( دس صًست داسا تًدن)
 . 6مذاسن عضًيت تسيج ( دس صًست داسا تًدن)
 . 7چُاس لطعٍ عىس  3 4پطت وًيسي ضذٌ
تذكز :
 1ـ وليٍ تصاييش مذاسن اسائٍ ضذٌ مي تايست دس صفحٍ  A4تُيٍ گشدد.
 2ـ دايطلثيه محتشم مًظفىذ پس اص اعالم اسامي دس مُلت ممشس مزوًس تٍ اداسٌ واسگضيىي ـ ياحذ استخذام ي َستٍ گضيىص داوطگاٌ
تشای تطىيل پشيوذٌ استخذامي ي گضيىطي مشاجعٍ ومايىذ ،تذيُي است دس صًست عذم مشاجعٍ طثك ممشسات الذام خًاَذ ضذ.

