" اطالعیه پارک علم و فناوری خراسان شمالی "

بدینوسیله از کلیه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری دعوت میشود از تااری  0400/00/04لغایا
 0400/00/02از ساع  8الی  01طبق جدول زمانبندی زیر به منظور ارائه مدارک درخواستی باه آدر

بجنورد  -کیلورتر 01

جا ه اسف این -سایت ا ادی آترزشی ادکان -پادک علم و فناودی خ اسان شمالی -طبقه  3واحد ا ادی و تالی مراجعاه
فرمایید.
شماره تلفن  01832200080اخلی ( 303آقای حمید حجری) به منظور راهنمایی بیشتر آماده پاسخگویی به سواالت پذیرفته
شدگان میباشند .عدم مراجعه و تحویل مدارک در موعد مقرر به منزله انصراف از ادامه روند استخدام تلقای شاده و پذیرفتاه شاده
آزمون استخدامی حق هیچگونه اعتراضی در این خصوص نخواهد داش .

تاری مراجعه

ردیف

رشته شغلی یا بر اسا

نام خانوادگی و به ترتیب حروف الفبا

2

2466/60/64

 2466/60/66کارشنا

آزمایشگاه /کارگاه های فنی ( - )22اسفراین

2

2466/60/66

 2466/60/60کارشنا

امور پژوهشی ( - )22اسفراین

3

2466/60/26

 2466/60/22کارشنا

آزمایشگاه /کارگاه های فنی ( - )26شیروان

4

2466/60/22

 2466/60/22کارشنا

امور پژوهشی ( - )2شیروان

تدادک ترد نیاز:
 عکس  3*4که در سال جاری گرفته شده باشد ( 6قطعه)
 اصل و کپی دانشنامه یا گواهی موق تحصیلی یا دانشنامه ممهور به مهر دانشگاه
 اصل شناسنامه و تصویر آن از تمامی صفحات
 اصل کارت ملی و تصویر آن (پش و روی کارت ملی)
 اصل کارت پایان خدم نظام وظیفه عمومی و یا معافی دائم و تصویر آن (ویژه برادران)
 اصل مدارک و معرفینامه از سازمان بهزیستی کشور (ویژه معلولین)
 اصل کارت شناسایی ایثارگری و معرفینامه بنیاد شهید و امور ایثارگران یا مراجا ییصا ( (ویاژه مشامولین ساهمیه
ایثارگران)
 ارائه اصل و تصویر گواهی و مدارک دال بر گذراندن دورههای مهارتی مرتبط به رشته تحصیلی
 ارائه اصل و تصویر مدارک و مستندات علمی و پژوهشی
 ارائه مدارک و مستندات الزم از مراج ییربط ،جه اص ( حداکثر سن مقرر (بر اساا
آزمون استخدامی – قسم شرایط عمومی داوطلبان)

تبصاره  2صافحه  3دفترچاه

