اطالعیه دانشگاه قم
بدینوسیله از کلیه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری دعوت می شود از تاریخ  0066/60/60لغایت
 0066/60/00از ساعت  0066الی  00066طبق جدول زمانبندی زیر بر اساس رشتته شتیلی تییتید شتد و بته منوتور ارا ته متدار
درخواستی به آدرس بلوار الغدیر ،دانشگاه قم ،سازمان مرکزی ،اداره کارگزینی مراجیه فرمایید.
شتترار تل تتد  610-01060100برنوتتور رامنرتتایی بیآتتتر آمتتاد پاستتخاویی بتته ستتواات پذیرفتتته شتتدگان متتیباشتتند .عتتدم مراجی ته
در موعتتد مقتترر بتته من تته انصتتراا از ادامتته رون تد استتتخدام تلقتتی شتتد و پذیرفتتته ش تد آزم تون استتتخدامی حتتق

و تحویتتم متتدار

میچاونه اعتراضی در اید خصوص نخوامد داشت.
ردیف

تاریخ مراجعه

رشته شغلی

1

 6و  0077/77/7از ساعت  0077ا ی 01077

کارشناس برنامه ری ی

2

07و 0077/77/00از ساعت  0077ا ی 01077

کارشناس امور بید ا رلم – کارشناس امور پژومآی

3

01و 0077/77/00از ساعت  0077ا ی 01077

حسابدار



مدارک مورد نیاز:

 عکس  0*1که در سال جاری گرفته شد باشد (  6قطیه )
 اصم و کپی دانآنامه یا گوامی موقت تحصیلی یا دانآنامه مرهور به مهر دانآاا
 اصم شناسنامه و کپی از ترامی ص حات
 اصم کارت ملی و کپی آن ( پآت و روی کارت ملی )
 اصم کارت پایان خدمت نوام وظی ه عرومی و یا میافیت دا م و کپی آن( ویژ برادران)
 اصم مدار

و میرفی نامه از سازمان به یسستی کآور (ویژ میلو ید )

 اصم کارت شناسایی ایثارگری و میرفی نامه بنیاد شهید و امور ایثارگران یا مراجع ذیصالح ( ویژ مآرو ید سهریه ایثارگران )
 ارا ه اصم و کپی گوامی و مدار
 ارا ه اصم و کپی مدار
 ارا ه مدار

دال بر گذراندن دور مای مهارتی مرتبط با رشته تحصیلی

و مستندات علری و پژومآی

و مستندات ازم از مراجع ذیربط ،جهت اصالح حداکثر سد مقرر( بر اساس تبصر  1ص حه  1دفترچه آزمون

استخدامی – قسرت شرایط عرومی داوطلبان )

