"اطالعیه دانشگاه خوارزمی"
بدینوسیله از کلیه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری دعوت می شود در تاریخ
 0011/10/01از ساعت  13:81الی  08:81طبق جدول زمانبندی زیر به منظور ارائه مدارک درخواستی ،با توجه به
شهر محل خدمت تعیین شده در دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی بر اساس کد شغل محل پذیرش شده،
به آدرس های ذیل مراجعه فرمایند.
پردیس تهران:
 .0خیابان خاقانی ،بین خیابان سمیه و خیابان انقالب ،دانشگاه خوارزمی ،محوطه بیرونی ساختمان مفتح
 .2خیابان شهید مفتح نرسیده به خیابان انقالب ،شماره  ،08دانشگاه خوارزمی ،محوطه بیرونی ساختمان مفتح

پردیس کرج:
خیابان شـهید بهشتی ،میدان دانشـگاه ،بلوار خوارزمی ،دانـشگاه خوارزمی ،ساختمان اداری ،طبقه همکف ،روبروی
نگهبانی مرکزی

شماره تلفن های ( 12037102032خانم خزائی در تهران) و ( 12780500002خانم ناظری در کرج) بمنظور
راهنمایی بیشتر آماده پاسخگویی به سؤاالت 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 نخواهند داشت.
ردیف

تاریخ مراجعه

توضیحات

1

1011/10/11

کلیه پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت در پردیس تهران و کرج در ساعت تعیین
شده مراجعه نمایند.

مدارک مورد نیاز:


عکس  0*3که 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 (ویژه برادران)



اصل مدارک و معرفی نامه از سازمان بهزیستی 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  2صفحه 3
دفترچه آزمون استخدامی ـ قسمت شرایط عمومی داوطلبان)
آدرس الکترونیکی دانشگاه خوارزمی:

https://www.khu.ac.ir

