«اطالعیه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری»
بدینوسیله از کلیه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری دعوت می شود ار تاریخ  0066/60/60لغایت
 0066/60/00از ساع  63:86الی  08:86طبق جدول زمانبندی زیر به منظور ارائه مدارک درخواستی به آدرس :ساری  -کیلومتر
 9جاده دریا – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

()https://sanru.ac.ir/

اداره کارگزینی مراجعه فرمایید.

شماره تلفن های ( 60088030108مستقیم) ،60088030100 – 60088030101 -داخلی  0600و  0600بمنظتور راهنمتایی
بیشتر آماده پاسخگویی به سواالت پذیرفته شدگان می باشد .عدم مراجعه و تحویل مدارک در موعد مقرر به منزله انصراف از ادامته
روند استخدامی تلقی شده و پذیرفته شده آزمون استخدامی حق هیچگونه اعتراضی در این خصوص نخواهد داش .
ردیف

تاریخ مراجعه

0

0066/60/60

0066/60/60

0

0066/60/06

0066/60/00

8

0066/60/00

0066/60/00



مدارک مورد نیاز:

رشته شغلی
کارشناس بهداش محیط
کارشناس ترویج کشاورزی
کارشناس دامپروری
حسابدار
کارشناس برنامه ریزی 0
کارشناس آزمایشگاه  /کارگاههای فنی ()0
کارشناس امور پژوهشی ( )0و ()00

-

عکس  8*0که در سال جاری گرفته شده باشد ( 0قطعه)

-

اصل و کپی دانشنامه یا گواهی موق تحصیلی یا دانشنامه ممهور به مهر دانشگاه

-

اصل شناسنامه و تصویر آن از تمامی صفحات

-

اصل کارت ملی و تصویر آن (پش و روی کارت ملی)

-

اصل کارت پایان خدم نظام وظیفه عمومی و یا معافی دائم و تصویر آن (ویژه برادران)

-

اصل مدارک و معرفی نامه از سازمان بهزیستی کشور (ویژه معلولین)

-

اصل کارت شناسایی ایثارگری و معرفی نامه بنیاد و امتور ایثتارگران یتا مراجتع ییصت ( (ویتژه مشتمولین ستهمیه
ایثارگران)

-

ارائه اصل و تصویر گواهی و مدارک دال بر گذراندن دوره های مهارتی مرتبط با رشته تحصیلی

-

ارائه اصل و تصویر مدارک و مستندات علمی و پژوهشی

-

ارائه مدارک و مستدات الزم از مراجع ییربط ،جه اص ( حداکثر سن مقرر (بر اساس تبصره  0صتفحه  8دفترچته
آزمون استخدامی – قسم شرایط عمومی داوطلبان)

لطفا کپی مدارک در برگه های  A0و  A1ارائه گردد

