" اطالعیه دانشگاه صنعتی امیرکبیر "
بدينوسيله از كليه پذيرفته شدگان آزمون استخدامي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري دعوت مي شود طب ق ج دو
زمان بندي زير از تاريخ  0044/40/40لغايت  0044/40/00از ساعت  8صبح الي 21ظهر به منظ ور اراه ه م دار
درخواستي به آدرس تهران -میدان ولی عصر -خیابان حافظ -پالک  053دانشگاه صنعتی امیرکبیر مراجع ه
فرمايند.
شماره تلفن هاي  04541143و  04541142به منظور راهنمايي بيش تر آم اده پاس خيويي ب ه س ئواالت پذيرفت ه
شدگان مي باشد .عدم مراجعه جهت تحويل مدار

در موعد مقرر به منزله انصراف از ادامه روند استخدام تلقي ش ده

و پذيرفته شده آزمون استخدامي حق هيچيويه اعتراضي در اين خصوص نخواهد داشت.
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مدارک مورد نیاز :


عكس  0*4که در سال جاري گرفته شده باشد(  0قطعه)



اصل و کپی دانشنامه يا گواهی موقت تحصیلی يا دانشنامه ممهور به مهر دانشگاه



اصل شناسنامه و تصوير آن از تمامی صفحات



اصل کارت ملی و تصوير آن( پشت و روي کارت ملی)



اصل کارت پايان خدمت نظام وظیفه عمومی و يا معافیت دائم و تصوير آن (ويژه برادران)



اصل مدارک و معرفی نامه از سازمان بهزيستی کشور (ويژه معلولین)



اصل کارت شناسايی ايثارگري و معرفی نامه بنیاد شهید و امور ايثارگران يا مراجع ذيصالح (ويژه مشمولین سهمیه
ايثارگران)



ارائه اصل و تصوير گواهی و مدارک مبنی بر گذراندن دوره هاي مهارتی مرتبط با رشته تحصیلی



ارائه مدارک و مستندات الزم از مراجع ذيربط ،جهت اصالح حداکثر سن مقرر( بر اساس تبصره  1صفحه 0
دفترچه آزمون استخدامی – قسمت شرايط عمومی داوطلبان )



ارائه اصل و تصوير مدارک و مستندات علمی و پژوهشی و ارائه رزومه کاري شامل موارد زير:
 معرفی شناسنامه اي
 عناوين سوابق کاري تاکنون
 عناوين دوره هاي گذرانده شده مهارتی مرتبط با رشته تحصیلی
 عناوين مستندات علمی و پژوهشی منتشر شده
 عناوين میزان آشنايی با زبانهاي خارجی
 عناوين میزان آشنايی و استفاده از نرم افزارها و يا سخت افزارهاي مرتبط با رشته تحصیلی
 عناوين ساير موارد نشان دهنده توانايی ها و قابلیت هاي کاري

