اطالعيه دانشگاه اراك
بدينوسيله از كليه پذيرفته شدگان آزمون استخدامي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري دعوت مي شود از تاريخ 1400/7/03
لغايت  1400/07/07از ساعت  8:00الي  14:00طبق جدول زمانبندي زير به منظور ارائه مدارك درخواستي به آدرس اراك
 سردشت ميدان بسيج ابتداي جاده بروجرد «بلوار كربال » پرديس دانشگاه اراك ساختمان دكتر عبدالكريم قريب طبقه دوماداره كارگزيني مراجعه فرماييد.
شماره تلفنهاي  32621654-32621672-32621660بمنظور راهنمايي بيشتر آماده پاسخگويي به سواالت پذيرفته
شدگان مي باشند .عدم مراجعه و تحويل مدارك در موعد مقرر به منزله انصراف از ادامه روند استخدام تلقي شده و پذيرفته
شده آزمون استخدامي حق هيچگونه اعتراضي در اين خصوص نخواهد داشت.
رديف

1
2
3
4
5
6
7

تاريخ مراجعه

1400/07/03
1400/07/03
1400/07/04
1400/07/04
1400/07/06
1400/07/07
1400/07/07

رشته شغلي يا بر اساس نام خانوادگي و به ترتيب حروف الفبا

1400/07/03
1400/07/03
1400/07/04
1400/07/04
1400/07/06
1400/07/07
1400/07/07

كارشناس تغذيه
كارشناس حقوقي
حسابداري
كارشناس برنامه ريزي
كارشناس امور پژوهشي
كارشناس آزمايشگاه
كارشناس تحليل و توليد نرم افزار

مدارك مورد نياز:
 -1عكس  3*4كه در سال جاري گرفته شده باشد (  6قطعه)
 -2اصل و كپي دانشنامه يا گواهي موقت تحصيلي يا دانشنامه ممهور به مهر دانشگاه
 -3اصل شناسنامه و تصوير آن از تمامي صفحات
 -4اصل كارت ملي و تصوير آن ( پشت و روي كارت ملي )
 -5اصل كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي و يا معافيت دائم و تصوير آن (ويژه برادران)
 -6اصل مدارك و معرفي نامه از سازمان بهزيستي كشور (ويژه معلولين)

 -7اصل كارت شناسايي ايثارگري و معرفي نامه بنياد شهيد و امور ايثارگران يا مراجع ذيصالح ( ويژه مشمولين سهميه
ايثارگران )
 -8ارائه اصل و تصوير گواهي و مدارك دال بر گذراندن دوره هاي مهارتي مرتبط با رشته تحصيلي
 -9ارائه اصل و تصوير مدارك و مستندات علمي و پژوهشي
 -10ارائه مدارك و مستندات الزم از مراجع ذيربط ،جهت اصالح حداكثر سن مقرر (بر اساس تبصره  2صفحه 3
دفترچه آزمون استخدامي  -قسمت شرايط عمومي داوطلبان )

