"اطالعیه پارک علم وفناوری استان مرکزی"
بدینوسیله از کلیه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری دعوت می شود از تاریخ 0033/30/30

لغایت  0033/30/30از ساعت  8:03الی  01:03طبق جدول زمانبندی زیر به منظور ارائه مدارک درخواستی به ادرس:
اراک ،کیلومتر  5جاده خمین،جنب پست برق انجیرک ،پارک علم و فناوری استان مرکزی ،ساختمان اداری ،طبقه اول،

مدیریت امور اداری (سایت  )www.astp.irمراجعه فرمایید.
شماره تلفنهای  380-01831035و  ،380-01831033به منظور راهنمایی بیشتر آماده پاسخگویی به سئواالت پذیرفته
شدگان می باشند .عدم مراجعه و تحویل مدارک در موعد مقرر به منزله انصراف از ادامه روند استخدام تلقی شده و پذیرفته شده
آزمون استخدامی حق هیچگونه اعتراضی در این خصوص نخواهد داشت.

تاریخ مراجعه
ردیف
 1033/30/30 1ساعت  30:03الی 9:03

رشته شغلی یا بر اساس نام خانوادگی و به ترتیب حروف الفبا
حسابدار -کد شغل  -13300از حرف «الف» تا «ر»

2

 1033/30/30ساعت  13:33الی 11:33

حسابدار-کد شغل  -13300از حرف «ز» تا «ق»

0

 1033/30/30ساعت  11:03الی 12:03

حسابدار-کد شغل  -13300از حرف «ک» تا «ی»

0

 1033/30/30ساعت  0:03الی 9:03

5

 1033/30/30ساعت  13:33الی 11:33

کارشناس برنامه ریزی-کد شغل -11632از حرف «ش» تا «ی»

6

 1033/30/36ساعت  0:03الی 9:03

کارشناس پژوهشی کد شغل  -11631از حرف «الف» تا «س»

0

 1033/30/36ساعت  13:33الی 11:33

کارشناس پژوهشی-کد شغل  -11631از حرف «ش» تا «ی»

کارشناس برنامه ریزی-کد شغل  -11632از حرف «الف» تا «س»

 مدارک مورد نیاز:
 عکس  0*0که در سال جاری گرفته شده باشد0( .قطعه)
 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 مدرک و معرفی نامه از سازمان بهزیسیتی کشور (ویژه معلولین)
 اصل کارت شناسایی ایثارگری و معرفی نامه بنیاد شهید و امور ایثارگران یا مراجع ذیصالح (ویژه 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  1صفحه  0دفترچه
آزمون استخدامی -قسمت شرایط عمومی داوطلبان)

