"اطالعيه دانشگاه مراغه"
بدينوسيله از كليه پذيرفتهشدگان آزمون استخدامي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري دعوت ميشود از تاريخ
 1400/07/06لغايت  1400/07/11از ساعت  9صبح الي  14طبق جدل زمان بندي زير به منظور ارائه مدارک درخواستي
به آدرس  :مراغه ،اتوبان امير كبير – ميدان مادر – گلشهر -خيابان دانشگاه – دانشگاه سراسري مراغه -ساختمان رياست-
اداره كارگزيني مراجعه فرمائيد.
 آدرس سایت دانشگاه www.maragheh.ac.ir :شماره تلفنهاي كارگزيني دانشگاه ،مستقيم 041 -37276030 :و داخلي  041- 37278001داخلي  423و  421بمنظور
راهنمايي بيشتر آماده پاسخگويي به سواالت پذيرفته شدگان ميباشند .عدم مراجعه و تحويل مدارک در موعد مقرر به
منزله انصراف از ادامه روند استخدام تلقي شده و پذيرفتهشده آزمون استخدامي حق هيچگونه اعتراضي در اين خصوص
نخواهد داشت.
رديف

تاريخ مراجعه

رشته شغلي يا بر اساس نام خانوادگي و به ترتيب حروف الفبا
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1400/07/06

1400/07/06

"الف" تا "خ"

2

1400/07/07

1400/07/07

"د" تا " ض"
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1400/07/10

1400/07/10

" ط" تا " م"
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1400/07/11

1400/07/11

"ن" تا " ي"

مداراک مورد نياز:
✓عكس  3 * 4كه در سال جاري گرفته شده باشد ( 6قطعه(
✓اصل و كپي دانشنامه يا گواهي موقت تحصيلي يا دانشنامه ممهور به مهر دانشگاه
✓اصل شناسنامه و تصوير آن از تمامي صفحات
✓اصل كارت ملي و تصوير آن ( پشت و روي كارت ملي(
✓اصل كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي و يا معافيت دائم و تصوير آن ( ويژه برادران(
✓اصل مدارک و معرفي نامه از سازمان بهزيستي كشور ( ويژه معلولين(
✓اصل كارت شناسايي ايثارگري و معرفي نامه بنياد شهيد و امور ايثارگران يا مراجع ذيصالح (ويژه مشمولين
سهميه ايثارگران(
✓ارائه اصل و تصوير گواهي و مدارک دال بر گذراندن دوره هاي مهارتي مرتبط با رشته تحصيلي
✓ارائه اصل و تصوير مدارک و مستندات علمي و پژوهشي
✓ارائه مدارک و مستندات الزم از مراجع ذيربط ،جهت اصالح حداكثر سن مقرر ( بر اساس تبصره  2صفحه
 3دفترچه آزمون استخدامي – قسمت شرايط عمومي داوطلبان)

