
           
 

 

 

 

  آزمون  رمــمحت ان داوطلب
 

 

 (سوم)دعوت نامه بار  استخداميآزمون  شركت در موضوع:
 

،  ویژه نیروگاه هنگام مپنا و تعمیراتي بهره برداریشركت  تشكر از اعالم همكاري و ارسال فرم استخدااي   و با سالم      

 شرح زير اعالم ي  گردد:ه چگونگ  برگزاري اين آزيون ب ؛دعوت از جنابعال ضمن 
 

 بعا از ظهر 18ال  16از ساعت  17/05/99يورخ   جمعهروز زمان برگزاری آزمون:  (1

 تذكر مهم ، با توجه به شیوع بیماری كرونا و قرمز شدن وضعیت بندرعباس، احتمال تغییر زمان آزمون وجو د دارد

در سايت دانشگاه قابل پرينت ي   PDFصورت فايل طلبین يحخرم، بداوکارت عكساار ورود به جلسه   ( زمان توزیع كارت آزمون:2

)در صورت هرگونه تغییرات  در نحوه دريافت کارت در سايت دانشگاه  آن در همین سايت اعالم خواها شا.پرينت باشا که زيان 

 .(اطالع رسان  خواها شا

                                    ، يجخمتتتم آيوزشتتت  و پبوهشتتت  بصتتتیرتبنتتتارعباآ، آزادشتتتهر، بلتتتوار افتتتروز شتتتهاب  پتتتور ( محلللر برگلللزاری آزملللون:3

  ) يجخمم گفخگوي تمانها (

 قسمت آزيون هاي اسخدااي   ت   http:// sbu.ac.ir/ATCوب سايت  ( دروس امتحاني آزمون:4

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

  
 

 

 

 برگزاری آزمون استخدامي ستاد 

 بهره برداری و تعمیرات مپناشرکت 

 ویژه  نیروگاه هنگام

 

 * یادآوری:

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

 ر يحل آزيون حضور يابنا.د 30/15ساعت  ،آزيونبهااشخ  هاي ل پروتكفرآينا و  يحخرم جهت رعايت کلیه داوطلبین  -

         و رعایت فاصله اجتماعي استانداردماسک و دستکش کلیه داوطلبین يحخرم جهت شرکت در آزيون بايسخ  با  -

 يمانعت بعمل خواها آيا.آزيون جلسه  در جلسه حضور يابنا و در غیر اينصورت از حضور آنان در

 برگزاري آزمون ممنوع مي باشد. ات استفاده از تلفن همراه در ساع -

 ي  باشا. زمون مجازآاسخفاده از هرگونه ياشین حساب در  -

 اري در پاسدنايه آزاد ي  باشا. يشك  و يااد جهت عاليت گذ، خودکار آب فقط اسخفاده از  -

 يا نقطه خودداري نمايیا. صورت ضربار         پرکنیا و از گذاشخن تیک دايره يربوطه را به  پاسدنايه حخماً جهت عاليت گذاري در -

   هر پاسخ غلط يک پنجم نمره ينف  دارد. -

 

07/05/99تاریخ :   

 

لـذا   ؛امکان پذیر نمي باشـد در روز آزمون با توجه به اینکه رفع نقص مدارک مهــم: داوطلبان محترم  **

در  شـرتت مدارک ارسالي و نتیجه بررسي نقص مدارک خود و تأییدیـه نهـایي جهـت    جهت اطالع از وصول 

 021-73932779با شماره تلفن  14/05/99روز سه شنبه پایان وقت اداري تا  13/05/99 دوشنبه از روز  آزمون

   تماس بگیرید.

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


