" اطالعیه پارک علم و فناوری خراسان جنوبی "
بدینوسیله از کلیه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری دعوت می شود از
تاریخ  0044/40/40لغایت  0044/40/00از ساعت  8الی  00طبق جدول زمانبندی زیر به منظور ارائه
مدارک درخواستی به آدرس خراسان جنوبی بیرجند خیابان مدرس ،امام موسی صدر شرقی پارک علم و
فناوری خراسان جنوبی مراجعه فرمایید.
شماره تلفنهای  42225025050به منظور راهنمایی بیشتر آماده پاسخگویی به سواالت پذیرفته شدگان می
باشد .عدم مراجعه و تحویل مدارک در موعد مقرر به منزله انصراف از ادامه روند استخدام تلقی شده و
پذیرفته شده و پذیرفته شده آزمون استخدامی حق هیچگونه اعتراضی در این خصوص نخواهد داشت.
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تاریخ مراجعه
0044/40/42

0044/40/440

0044/40/04

0044/40/00

رشته شغلی یا بر اساس نام خانوادگی و به ترتیب
حروف الفبا
كارشناس امور پژوهشي (00611 - )2
كارشناس امور پژوهشي (00500 - )1
كارشناس آزمايشگاه /كارگاه هاي فني (00611 - )01
كارشناس آزمايشگاه /كارگاه هاي فني (00615 - )05

• مدارک مورد نیاز :
 عکس  2*0که در سال جاری گرفته شده باشد (  2قطعه )
 اصل و کپی دانشنامه یا گواهی موقت تحصیلی یا دانشنامه ممهور به مهر دانشگاه
 اصل شناسنامه و تصویر آن از تمامی صفحات
 اصل کارت ملی و تصویر آن ( پشت و روی کارت ملی )
 اصل کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم و تصویر آن ( ویژه برادران )
 اصل مدارک و معرفی نامه از سازمان بهزستی کشور ( ویژه معلولین )
 اصل کارت شناسایی ایثارگری و معرفی نامه بنیاد شهید و امور ایثارگران یا مراجع ذیصالح ( ویژه مشمولین سهمیه 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 مستندات الزم از مراجع ذیربط ،جهت اصالح حداکثر سن مقرر ( بر اساس تبصره  5صفحه  2دفترچه آزمون استخدامی
– قسمت شرایط عمومی داوطلبان )

