
 اطالعیه سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

لغایت  06/07/1400فناوری دعوت می شود از تاریخ و بدینوسیله از کلیه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت علوم، تحقیقات 

بزرگراه آزادگان، مسیر به آدرس طبق جدول زمانبندی زیر به منظور ارائه مدارک درخواستی  14الی  9:00از ساعت   07/07/1400

اختمان س،  شمال به جنوب، احمدآباد مستوفی، بعد از میدان پارسا، انتهای خیابان انقالب، مجتمع تحقیقاتی عصر انقالب

  مراجعه فرمایید. خانم صالحیآقای داوری و پشتیبانی ، اداره کل امور اداری و 

 راهنمایی بیشتر آماده پاسخگویی به سواالت پذیرفته شدگانبمنظور  57416529 – 56276028 - 56276605شماره تلفنهای 

ته شده استخدامی ل مدارک در موعد مقرر به منزله انصراف از ادامه روند استخدام تلقی شده و پذیرفیباشند. عدم مراجعه و تحو می 

 حق هیچگونه اعتراضی در این خصوص نخواهد داشت.

 شغلی رشته تاریخ مراجعه ردیف

1 06/07/1400 

 کارشناس امور حقوقی

 -: حقوق خصوصی )فوق لیسانس(30431 -: حقوق بین الملل )فوق لیسانس(30423

 : حقوق جزا )فوق لیسانس(32423 -: حقوق عمومی )فوق لیسانس(31686

 

2 06/07/1400 

 (11) کارشناس امور پژوهشی

مواد گرایش شناسایی و : مهندسی 31956 -: مهندسی مواد )فوق لیسانس(31316

: مهندسی مواد )ذوب فلزات ( )فوق 34301 -انتخاب مواد مهندسی )فوق لیسانس(

: مهندسی مواد و متالورژی )گرایش شناسایی و انتخاب مواد 34303 -لیسانس(

 )فوق لیسانس( مهندسی( 

 

3 06/07/1400 

 (7کارشناس امور پژوهشی )

: مهندسی تكنولوژی نرم 31206 -یسانس(: کامپیوتر گرایش نرم افزار )فوق ل31089

: مهندسی فناوری اطالعات گرایش طراحی و 31535 -افزار کامپیوتر )فوق لیسانس(

: مهندسی کامپیوتر گرایش سیستم های نرم 31832 -تولید نرم افزار )فوق لیسانس(

 : مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار )فوق لیسانس(31887 -افزاری )فوق لیسانس(

 

4 06/07/1400 

 ( 10) کارشناس آزمایشگاه/ کارگاه های فنی

: مهندسی برق گرایش الكترونیك )فوق 31712 -: الكترونیك )فوق لیسانس(30096

 -: مهندس برق گرایش ابزار دقیق )فوق لیسانس(32125 -لیسانس(

 الكترونیك گرایش دیجیتال )فوق لیسانس( -: مهندسی برق 33450 

 

5 07/07/1400 
 (10کارشناس آزمایشگاه/ کارگاه های فنی )

 مهندسی مكاترونیك )فوق لیسانس(



6 07/07/1400 

 (11کارشناس آزمایشگاه/ کارگاه های فنی )

: زیست شناسی سلولی و 33024 -: علوم سلولی و مولكولی )فوق لیسانس(30796

      : زیست شناسی34154 -مولكولی گرایش میكروبیولوژی )لیسانس، فوق لیسانس(

 ) گرایش های گیاهی، جانوری ،سلولی مولكولی ( )فوق لیسانس(

7 07/07/1400 

 حسابدار

 -: مدیریت مالی )فوق لیسانس(31074 -: حسابداری )فوق لیسانس(30408

 : حسابداری مدیریت )فوق لیسانس(32428 

8 07/07/1400 

 کارشناس برنامه ریزی

گرایش مدیریت منابع انسانی : مدیریت 31861 -: حسابداری )فوق لیسانس(30408

 -: مدیریت دولتی گرایش تشكیالت و روش ها )فوق لیسانس(31909 -)فوق لیسانس(

 -: مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی )فوق لیسانس(32235

: مالی گرایش 32706 -: مدیریت دولتی گرایش تحول اداری )فوق لیسانس(32308 

: مدیریت منابع انسانی 32773 -لیسانس(مهندسی مالی و مدیریت ریسك )فوق 

 -گرایش مدیریت استراتژیك منابع انسانی )فوق لیسانس(

 : اموزش و بهسازی منابع انسانی )فوق لیسانس(32978 

 

 :مدارک مورد نیاز 

  قطعه( 6)  که در سال جاری گرفته شده باشد 3*4عكس 

  ممهور به مهر دانشگاهاصل و کپی دانشنامه یا گواهی موقت تحصیلی یا دانشنامه 

  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 

 رک و معرفی نامه از سازمان بهزیستی کشور ) ویژه معلولین( ااصل مد 

  یا مراجع ذیصالح ) ویژه مشمولین سهمیه ایثارگران( کارت شناسایی ایثارگری و معرفی نامه بنیاد شهید و امور ایثارگراناصل 

 ارائه اصل و تصویر گواهی و مدارک دال بر گذراندن دوره های مهارتی مرتبط با رشته تحصیلی 

 ارائه اصل و تصویر مدارک و مستندات علمی و پژوهشی 

 دفترچه آزمون  3صفحه  2مستندات الزم از مراجع ذیربط، جهت اصالح حداکثر سن مقرر) بر اساس تبصره  ارائه مدارک و

 قسمت شرایط عمومی داوطلبان( –استخدامی 


