اطالعیه پارک علم و فناوری فارس

بدینوسیله از کلیه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت علوو ،حقیییوات و فنواورع تعووت موی شووت از
حوواری  0411 / 7 / 4لغایو

 0411 / 7 / 01از سوواع

 0011الووی  00011طبووج ووودوا زمایبنوودع زیوور بووه من ووور ارا ووه

مدارک ترخواستی به آترس شیراز فلکه صنایع بلوار تکتر حسابی شهرک آریو ،خیابوان فنواورع پوارک
علم و فناورع فارس مراوعه فرمایید.
آترس سای www.Fstp.ir 0
شماره حلف 30301313 ،تاخلی  313و  314به من ور راهنموایی بیتوتر آمواته پاسوخ ویی بوه سووا ت پذیرفتوه
شدگان می باش د .عد ،مراوعه و حقویل مدارک تر موعد میرر به منزله ایصراف از اتامه رویود اسوتخدا ،حلیوی
شده و پذیرفته شده آزمون استخدامی حج هیچ ویه اعتراضی تر ای ،خصوص یخواهد تاش .

ردیف
1

تاریخ مراجعه
 0411 / 7 / 4لغای

رشته شغلی یا براساس نام خانوادگی و به ترتیب حروف الفبا
کلیه پذیرفته شدگان

0411 / 7 / 01

مدارک مورت ییاز0








عکس  3 * 4که تر ساا وارع گرفته شده باشد 0 ( .قطعه)
اصل و کپی تایتنامه یا گواهی موق

حقصیلی یا تایتنامه ممهور به مهر تایت اه

اصل شناسنامه و حصویر آن از حمامی صفقات
اصل کارت ملی و حصویر آن (پت
اصل کارت پایان خدم

و روع کارت ملی)

ی ا ،وظیفه عمومی و یا معافی

تا م و حصویر آن (ویژه براتران)

اصل مدارک و معرفی یامه از سازمان بهزیستی کتور (ویژه معلولی)،
اصل کارت شناسایی ایثارگرع و معرفی یامه بنیات شهید و امور ایثارگران یا مراووع ییصو ( (ویوژه متومولی،
سهمیه ایثارگران)





ارا ه اصل و حصویر گواهی و مدارک تاا بر گذر ایدن توره هاع مهارحی مرحبط با رشته حقصیلی
ارا ه اصل و حصویر مدارک و مستندات علمی و پژوهتی
ارا ه مدارک و مستندات ز ،از مراوع ییربط وه
تفترچه آزمون استخدامی  -قسم

اص ( حداکثر سو ،میورر (براسواس حبصوره  1صوفقه 3

شرایط عمومی تاوطلبان)

