
 
  تعالي بسمه

  

   درخصوص دانشگاهی جهاد  آزمون  مرکز هی اطالع
    یانسان یروین ینآزمون تام  تیظرف برابردو  یاسام اعالم

  ) ی اجتماع ین(متعلق به سازمان تام   ینشرکت کار و تام
 
  

  )ی اجتماع   ین (متعلق به ســازمان تام  ین شــرکت کار و تام  ی انســان   یروین  ین آزمون تام  داوطلبان   اطالع   به

  مركز   ی رسان اطالع   گاه یپا  یرو  بر  ۱۳۹۹ماه  آبان  ۱۹  مورخ   شنبه دو  روز  از  مذكور   آزمون  ه یاول  ج ینتا  كارنامه  ،رساند یم

گاه   جهاد   آزمون  ان  به  ی دانـش اهده   قابل   www.hrtc.ir  ی نـش د یم  مـش تفاده   با  داوطلبان   و  باـش   كد  و  ی مل   كد  از  اـس

  داشت. خواهند یدسترس خود كارنامه به ل،یپروفا قسمت به ورود از پس یر یرهگ

   عبارت ،کارنامه در مندرج داوطلب تیوضع بخش در كه یداوطلبان از دسته آن است ذكر انیشا

  » . شوید ی م   ی مدارک و مصاحبه معرف   ی مرحله بررس   ی ط   یشما برا « 

هاز    توانند یم  ،كنند یم  مالحظه  را نبهروز ـس رکت    ۱۳۹۹آبان ماه    ۲۰  ـش ایت ـش کار و تامین، از زمان  با مراجعه به ـس

  و مکان مراجعه خود جهت ادامه سیر مراحل استخدامی خود مطلع شوند.
  

  

   مهم: تذكرات

  .كندینم یجاداستخدام فرد ا یبرا یحق یچگونهمدارك ه یبررس یداوطلب برا یمعرف -۱

ــار   ی مرحله صرفًا جهت بررس   ینا  -۲ ــات خود اظهـ   یط واجد شرا   ی ها و بررس داوطلبان و مدارک آن  ی اطالعـ

  . باشدیآزمون م یبودن افراد براساس مفاد دفترچه راهنما

ـشرکت کار و    ینترنتی آدرس ا  یق. همانگونه که در متن کارنامه ذکر ـشده اـست ، زمان و مکان مـصاحبه از طر ۳

ان   ین تام گاه   karotamin.ir  ی به نـش د و مرکز آزمون جهاد دانـش ئول   ی اعالم خواهد ـش ا   یتی مـس وص ـس   یر در خـص

  . مراحل ندارد 

به عمد اطالعات خالف    یاچنانچه در هر مرحله از مراحل امتحان و جذب، محرز شـود داوطلب به اشـتباه  .  ۴

و در ـصورت ـصدور حكم    یده محروم گرد   ی اـست، از انجام مراحل بعد  ی مندرج در آگه   یط فاقد ـشرا  یاواقع داده و  

اعالم ـشده    یطـضوابط و ـشرا  یقدق  یت از عدم رعا  ی ناشـ   یت ـشود و مـسئول   یحكم مزبور لغو و بالاثر م  ی، اـستخدام 

برعهده داوطلب    ینش مدارک و گز   ی ارائه مدارک به صـورت ناقص در زمان بررسـ   یاو    ی اسـتخدام   ی در متن آگه 

 خواهد بود. 

افه  خاتمه   در خگو   گونه  هر  كه  د ینما یم  اـض وص   در  داوطلبان   به  یی پاـس انیا  كارنامه   خـص رفاً   ـش ورت   به  ـص   ـص

ور یغ امانه   در  ، ی كاربر   ل ی پروفا   به  ورود   قی طر   از  و  ی رحـض گاه   جهاد  آزمون   مركز   ـس   www.hrtc.ir  آدرس   به  ی دانـش

  .شودیم انجام ۱۳۹۹ ماهآبان ۲۳ خیتار تا 

ور   ی از تماس تلفن   ی لذا داوطلبان گرام  گاه   ی به مرکز آزمون، مراکز و واحدها   ی و مراجعه حـض و    ی جهاد دانـش

  .یندنما یدر سراسر کشور خوددار  یاجتماع ینادارات تام

  

  دانشگاهی جهاد آزمون مرکز  

  ۱۳۹۹ماه آبان ۱۹  


