" اطالعیه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله"
بدینوسیله از کلیه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری دعوت میشود از تاریخ 1400/07/07
لغایت  1400/07/14از ساعت  8:00الی  14:00طبق جدول زمانبندی زیر به منظور ارائه مدارک درخواستی به آدرس تهران،
خیابان شهید دکتر لواسانی (فرمانیه) ،دیباجی شمالی ،خیابان ارغوان غربی ،شماره  21پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و
مهندسی زلزله مراجعه فرمایید.
شماره تلفنهای  02122295959و  02122833639به منظور راهنمایی بیشتر آماده پاسخگویی به سواالت پذیرفته شدگان
می باشد .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 نخواهد داشت.
تاریخ مراجعه

ردیف

رشته شغلی یا بر اساس نام و نام خانوادگی و به ترتیب حروف الفبا

1

1400/07/07

1400/07/11

مهندسی عمران (ژئوتکنیک -زلزله)  -مهندسی برق (سیستمهای
الکترونیک دیجیتال)  -زمین شناسی (تکتونیک)  -مهندسی مکانیک
(مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید ماشین ابزار)  -مهندسی مکانیک
(طراحی کاربردی)  -مهندسی مکانیک ( ماشین ابزار)

2

1400/07/12

1400/07/14

مهندسی مواد ( نانو فناوری -نانو مواد)  -مهندسی معدن (اکتشاف
معدن)  -مهندسی عمران (سازه -زلزله)  -مدیریت شهری

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 (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 دورههای 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)

