
 0011سال  نیزوگاه سیکل تزکیبی چابهارشذگان آسمون استخذامی  ابل توجه پذیزفتهق

ببعالع زاٍعلبیي پصیطفتِ شسُ سِ بطابط ظطفیت آظهَى  عبلی زاًشگبُ عببسپَضهطکع آهَظشْبی   1400/  12/  01بب عٌبیت بِ اعالعیِ هَضخ 
لغبیت ضٍظ پٌح شٌبِ هَضذِ   03/12/1400حضَضی اظ ضٍظ سِ شٌبِ هَضذِ  بِهصبحی ضسبًس ه ًیطٍگبُ سیکل تطکیبی چببْبضاسترساهی 

 ًیطٍگبُ سیکل ًیطٍگبُ چببْبض بطگعاض ذَاّس شس.زض هحل  05/12/1400

 . شساعالع ضسبًی ذَاّس  پیبهکاظ عطیق هصبحبِ حضَضی  خسٍل ظهبًبٌسی ٍاعالعیِ 

بِ ازضس اظ عطیق سبیت زاًشگبُ عببسپَض ضا” العبت فطزیفطم اع“هَظفٌس شسُ بطای هصبحبِ استرساهی  زاٍعلببى هعطفی

http://stc.sbu.ac.ir/azmoon/ بِ آزضس ضا آًْب  ظیط،بِ ّوطاُ اسکي ضًگی ٍ ٍاضح هساضک  تکویلٍ پس اظ  زضیبفت 

hr@sabaom.ir ،ًوبیٌس. اضسبل 

 ٍ اضائِ بِ ًیطٍگبُ العاهی هی ببشس. ظهبى هصبحبِ استرساهی هساضک پطسٌلی زض کپی ًسرِ یکاصل ٍ   ّوطاُ زاشتي ّوچٌیي

ّیچ هسضکی هَضز بطضسی هی ببشس ٍ پس اظ آى  02/12/1400ضٍظ زٍشٌبِ هَضذِ  12هْلت اضسبل هساضک تب سبعت تَخِ زاشتِ ببشیس : 
 قطاض ًرَاّس گطفت.
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 :مهم تذکزات

 صطفب(  ًبم ثبت ظهبى زض زاٍعلب اظْبضات اسبس بط)  هصبحبِ زاضای شغلی ّبی ضشتِ خْت ظطفیت بطابط سِ هیعاى بِ شسُ اعالم لیست

 ٍ زاٍعلب تَسظ شسُ اضائِ هستٌسات ٍ هساضک تبییس ٍ بطضسی اظ پس لصا.  ببشس هی هشطٍط صَضت بِ ٍ افطاز هساضک اٍلیِ بطضسی خْت

 . شس ذَاّس اعالم هطکع آهَظشْبی عبلی زاًشگبُ  عببسپَض تَسظ ًْبیی ًتیدِ ، اعالعبت ثبت

 هسئَلیت ٍ ببشس هی اعالهی هساضک بطضسی بِ هٌَط ًْبیی ًتیدِ اعالم ،زاًشگبُ عببسپَض اظ هٌتشطشسُ آگْی هفبز عبق است شکط بِ الظم

 آًْب تَسظ شسُ اعالم اعالعبت صحت چٌبًچِ ٍ بَزُ زاٍعلب شرص بطعْسُ آگْی زض شسُ اعالم هقطضات ٍ ضَابظ ضعبیت عسم اظ ًبشی

 خْت آگْی زض هٌسضج قبًًَی هقطض اٍلَیتْبی تطتیب بِ هتقبضیبى سبیط بیي اظ ٍ تلقی یکي لن کبى افطاز اٍلَیت ، ًگطزز هحطظ آظهَى زض

 .آهس ذَاّس بعول زعَت هساضک بطضسی

 هقطضات عبق ٍ تلقی استرساهی هطاحل ازاهِ اًدبم اظ اًصطاف هٌعلِ بِ شسُ تعییي ظهبى زض زاٍعلب تَسظ هساضک اضسبل عسم است بسیْی

 ّیچ بِ استرساهی هساضک اذص .بَز ًرَاّس قبَل قببل بعسی ازعبی گًَِ ّیچ ٍ آهس ذَاّس بعول زعَت ایشبى خبیگعیٌی بِ افطاز سبیط اظ

 .گطفت ذَاّس صَضت هطبَعِ آظهَى زض هبذَشُ ًوطات بطضسی اظ پس ًْبیی ًتبیح اعالم ٍ کطز ًرَاّس ایدبز استرساهی تعْسات ٍخِ
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