
           
 

 

 

 

  آزمون  رمــمحت ان داوطلب
 

 

  انتظامی و نگهبانان مامورآزمون  شركت در موضوع:
 

چگونگي برگزاری  ؛دعوت از جنابعاليضمن ،  موسسه حفاظتی و مراقبتی  همكاری فرم تشكر از اعالم و ارسال و با سالم      

 شرح زير اعالم مي گردد:ه اين آزمون ب
 

  30/11الی  10از ساعت  08/12/99مورخ   جمعهروز  صبح زمون: زمان برگزاري آ (1
 احتمال تغییر زمان آزمون وجو د دارد، تهران شهر ذكر مهم ، با توجه به شیوع بیماري كرونا و قرمز شدن وضعیت ت

انشگاه قابل در سايت د PDFصورت فايل كارت عکسدار ورود به جلسه داوطلبین محترم، ب  ( زمان توزيع كارت آزمون:2

)در صورت هرگونه تغییراتی در نحوه دريافت  آن در همین سايت اعالم خواهد شد.پرينت پرينت می باشد كه زمان 

 .(كارت در سايت دانشگاه اطالع رسانی خواهد شد

ه، فلکه چهارم تهرانپارس، وفادار شرقی، بلوار شهید عباسپور نرسوویده بووه حکیمیوو، تهران  ( محل برگزاري آزمووون:3

 پرديس فنی و مهندسی شهید عباسپور 

 قسمت آزمون های استخدامي  ـ   http:// sbu.ac.ir/ATCوب سايت  ( دروس امتحانی آزمون:4

    http:// sbu.ac.ir/ATCو وب سايت  021 -  73932779شماره تلفن  ( جهت كسب اطالعات بیشتر:5

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

  
 

 

 

 تخداميبرگزاری آزمون اس ستاد 

 موسسه حفاظتي و مراقبتي

 نگهبانانویژه  

 

 * یادآوری:

 با عنایت به شرایط خاص، قبل از حرکت به محل برگزاری آزمون،اطالعیه های  قطعي برگزاری آزمون را بررسي نمایید.-

 ر محل آزمون حضور يابند.د 30/9ساعت  ،آزمونبهداشتي های ل پروتكفرآيند و  محترم جهت رعايت کلیه داوطلبین  -

         و رعايت فاصله اجتماعی استانداردماسک و دستکش کلیه داوطلبین محترم جهت شرکت در آزمون بايستي با  -

 ممانعت بعمل خواهد آمد.آزمون در جلسه حضور يابند و در غیر اينصورت از حضور آنان در جلسه 

 برگزاري آزمون ممنوع مي باشد. ات در ساعو ماشین حساب استفاده از تلفن همراه  -

 اری در پاسخنامه آزاد مي باشد. مشكي و مداد جهت عالمت گذ، خودکار آبيفقط استفاده از  -

 يا نقطه خودداری نمايید. صورت ضربدر         پرکنید و از گذاشتن تیک دايره مربوطه را به  جهت عالمت گذاری در پاسخنامه حتماً -

   لط يک پنجم نمره منفي دارد.هر پاسخ غ -

 

26/11/99تاریخ :   

 

لــذا  ؛امکان پذیر نمي باشــددر روز آزمون با توجه به اینکه رفع نقص مدارک مهــم: داوطلبان محترم  **

خود نشــدند از کارت ورود به جلسه موفق به چاپ اینترنتي بنا به هر دلیلي داوطلبین اگر در زمان اعالم شده، 

 73932768و  73932779هــاي بــا شــماره تلفن 12/99/ 5و  6به مــور  شن 4شنبه و 3روز  15الي  10ساعت 

  .حاصل نمایندتماس 

 (به عهده داوطلب مي باشد مذکور)مسئولیت عدم پیگیري موارد  


