" اطالعیه دانشگاه تربیت مدرس"
بدینوسیله از کلیه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری دعوت میشود از تاریخ  1400/07/06لغایت
 1400/07/12از ساعت  8الی  13طبق جدول زمانبندی زیر و بر اساس عنوان و کد رشته شغلی به منظور ارائه مدارک درخواستی
به آدرس تهران -بزرگراه شهید چمران -جالل آل احمد -دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی و مهندسی -سالن چمران مراجعه
فرمایید.
شماره تلفن کارشناسان ذیربط  82883120 ،82883130و  82884125بمنظور راهنمایی بیشتر آماده پاسخگویی به سواالت
پذیرفتهشدگان میباشند .عدم مراجعه و تحویل مدارک در موعد مقرر به منزله انصراف از ادامه روند استخدام تلقی شده و پذیرفتهشده
آزمون استخدامی حق هیچگونه اعتراضی در این خصوص نخواهد داشت.
ردیف

تاریخ مراجعه

عنوان (کد) رشته شغلی

1

1400/07/06

کارشناس آزمایشگاه/کارگاههای فنی ( ،)10365 -10364 -10363کارشناس امور پژوهشی (،)10367 - 10366
حسابدار ()10368

2

1400/07/07

کارشناس آزمایشگاه/کارگاههای فنی ()10374 -10373-10372 -10371 -10370 - 10369

3

1400/07/10

کارشناس آزمایشگاه/کارگاههای فنی ()10380 - 10379 -10378 -10377 -10376 - 10375

4

1400/07/11

کارشناس برنامهریزی ()10388 - 10387 - 10386 - 10385 - 10384 - 10383 – 10382

5

1400/07/12

کارشناس امور بینالملل ( ،)10381کارشناس تغذیه ( ،)10389کارشناس حقوقی ( ،)10390کتابدار (،)10391
کارشناس آزمایشگاه/کارگاه های فنی ( ،)10392کارشناس برنامه ریزی  ،)10393(1کارشناس تغذیه ()10394

مدارک مورد نیاز:
-

عکس  3*4که در سال جاری گرفته شده باشد ( 6قطعه)

-

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 (ویزه برادران)

-

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

-

اصل کارت شناسایی ایثارگری و معرفینامه بنیاد شهید و امور ایثارگران یا مراجع ذی صالح (ویژه مشمولین سهمیه ایثارگران)

-

ارائه مدارک و مستندات مربوط به تایید بومی بودن برای متقاضیان استفاده از اولویت بومی بر اساس مندرجات صفحه 2
دفترچه آزمون استخدامی

-

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 (براساس تبصره  2صفحه  3دفترچه آزمون
استخدامی -قسمت شرایط عمومی داوطلبان)

-

ارائه تصویر کارنامه آزمون استخدامی پیمانی دانشگاهها ،مؤسسات آموزشی ،پژوهشی و پارک های علم و فناوری وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری

