
 مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

 

 

داوطلبان محترم ضمن آرزوي موفقیت جهت تطبیق مدارك مربوطه در تاریخ هاي اعالم شده به 

 هاي ذیل مراجعه فرمایند : آدرس

 

 استان آذربایجان شرقی

 زمان تطبیق مدارك رشته شغلی ردیف

 کارشناسی  برق 1
  بعداز ظهر17 صبح الی 8 از ساعت 14/11/96روز شنبه 

 کاردانی  برق 2

آدرس : تبریز، جاده سنتو، مابین سه راه قراملک و میدان کارگر، مجتمع عالی آموزشی پژوهشی 
 آذربایجان 

 

 استان آذربایجان غربی

 زمان تطبیق مدارك رشته شغلی ردیف

 کارشناسی  برق 1
  بعداز ظهر13 صبح الی 8 از ساعت 17/11/96روز سه شنبه 

 کاردانی  برق 2

- واحد 6 روبروي موزه ارومیه- کوي هشت- پالك – خیابان شهید بهشتی –آدرس :ارومیه 
 آموزشی ارومیه 

 

 استان اردبیل

 زمان تطبیق مدارك رشته شغلی ردیف

 کارشناسی  برق 1
  بعداز ظهر18 صبح الی 8 از ساعت 24/11/96روز سه شنبه 

 کاردانی  برق 2

  – جنب سازمان محیط زیست – شهرك اداري – شهرك کارشناسان –آدرس :اردبیل 
 واحد آموزشی اردبیل 

 



 مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

 

 مدارك  الزم اپراتوري :

  - اصل و کپی کارت ملی1

 -- اصل و کپی از تمامی صفحات شناسنامه2

  - اصل و کپی کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا معافیت دائم3

 - اصل و کپی مدرك کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاهی به همراه ریز نمرات آخرین مقطع4

 3*4 قطعه عکس 3- 5

 - مدارك دال بر بومی و سهمیه هاي قانونی :6

 مدارك دال بر بومی بودن، طبق شرایط اعالم شده در دفترچه راهنماي ثبت نام–الف 
 ( مدارك سابقه مرتبط در صنعت ب-  نیروهاي  قراردادي براي احتساب حداکثر سن مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام

 )برق و گواهی معتبر از سازمان مربوطه را اخذ و به همراه گواهی سابقه بیمه ارائه گردد 
  درصد، ارائه گواهی مربوطه  از مراجع اعالم شده در دفترچه راهنماي ثبت نام5 درصد و 25ج -ایثارگران سهمیه 

 :تذکر مهم 

مرجع صدور تائیدیه معتبر براي ایثارگران (جانبازان و آزادگان ، فرزندان آن ها و فرزندان شهدا) بنیاد شهید و امور 
 ایثارگران و براي رزمندگان، سپاه پاسداران انقالب اسالمی می باشد. 


