
  تعالي بسمه
   ظرفيت برابر چند اسامي اعالم درخصوص دانشگاهي جهاد آزمون مركز اطالعيه

  1397 سال در كشور اجرايي هايدستگاه فراگير مشترك امتحان ششمين
 
 روز از مذكور آزمون اوليه نتايج كارنامه ،رساندمي كشور اجرايي هايدستگاه فراگير مشترك امتحان ششمين داوطلبان اطالع به

 و باشدمي مشاهده قابل hrtc.ir نشاني به دانشگاهي جهاد آزمون مركز رسانياطالع پايگاه روي بر 51/02/1398 مورخ شنبهيك
  داشت. خواهند دسترسي خود كارنامه به پروفايل، قسمت به ورود از پس رهگيري كد و ملي كد از استفاده با داوطلبان
 بررسي مرحله طي براي شما« عبارت ،آنان كارنامه در مندرج داوطلب وضعيت بخش در كه داوطلباني از دسته آن است ذكر شايان

 دستگاه اينترنتي سايت وب به مراجعه با 17/02/1398 مورخ شنبهسه روز از توانندمي ،كنندمي مالحظه را »شويدمي معرفي مدارك
  شوند. مطلع مدارك بررسي جهت مراجعه مكان و زمان موردنياز، مدارك از ،خود تقاضاي مورد اجرايي
   مهم: تذكرات

  باشد.مي معتبر ،است شده ذكر آنها اينترنتي آدرس اطالعيه اين ذيل در كه اجرايي هايدستگاه سايت در شده منتشر اطالعات صرفاً -1
   .كندنمي ايجاد فرد استخدام براي حقي هيچگونه داركم بررسي يبرا داوطلب معرفي -2
 ،جذب مراحل ساير يپيگير نحوه خصوص در اطالعات كسب يبرا ،اجرايي هايدستگاه ظرفيت برابر چند شدگانمعرفي كليه –3

 جدول شرح به اجرايي هايدستگاه سايت به 17/02/1398 مورخ شنبهسه روز در مربوطه دستگاه به مراجعه مانز و نياز مورد مدارك
  نمايند. مراجعه زير

 اطالعات عمد به يا اشتباه به داوطلب شود محرز جذب، و مصاحبه ،فراگير مشترك امتحان مراحل از مرحله هر در چنانچه -4 
 استخدامي، حكم صدور صورت در و گرديده محروم بعدي مراحل انجام از است، آگهي در مندرج شرايط فاقد يا و داده واقع خالف
 يا و استخدامي آگهي متن در شده اعالم شرايط و ضوابط دقيق رعايت عدم از ناشي مسئوليت و شود مي بالاثر و لغو مزبور حكم
   .بود خواهد داوطلب برعهده گزينش و مصاحبه مدارك، بررسي زمان در ناقص صورت به مدارك ارائه

 ورود طريق از و غيرحضوري صورت به صرفاً ايشان كارنامه خصوص در داوطلبان به پاسخگويي گونه هر كه نمايدمي اضافه خاتمه در
 گرامي داوطلبان لذا ،شودمي انجام 22/02/1398 تاريخ تا hrtc.ir آدرس به دانشگاهي جهاد آزمون مركز سامانه در كاربري، پروفايل به
  .نمايند خودداري حضوري مراجعه و تلفني تماس از

 
  اجرايي هاي دستگاه فراگير مشترك امتحان ششمين در اجرايي هايدستگاه سايتوب آدرس
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