
           
 

 

 

 

 آزمون  رمــمحت ان داوطلب
 

 

 استان كرمانشاه استخداميآزمون  شركت در موضوع:
 

آتیه نهاد کردستان ویژه بهره برداري از ایستگاه هاي انتقاال و شرکت  تشكر از اعالم همكاري و ارسال فرم استخدامي و با سالم      

 شرح زیر اعالم مي گردد:ه این آزمون بچگونگي برگزاري  ؛دعوت از جنابعاليضمن ، زیعتو
 

 ظهر 12الي صبح  10از ساعت  17/10/1400مورخ   جمعهروز زمان برگزاري آزمون:  (1
 احتمال تغییر زمان آزمون وجو د دارد، با توجه به شیوع بیماري كرونا،  ذكر مهمت

در سايت دانشگاه قابل  PDFورت فايل صكارت عکسدار ورود به جلسه داوطلبین محترم، ب  ( زمان توزيع كارت آزمون:2

)در صورت هرگونه تغییراتي در نحوه  اعالم خواهد شد.متعتاقباً آن در همین سايت پرينت پرينت مي باشد كه زمان 

 .(دريافت كارت در سايت دانشگاه اطالع رساني خواهد شد

    مجتمع آموزشي و پژوهشي غربوي برق، شهر كرمانشاه، خیابان سیلو، جنب شركت توزيع نیر محل برگزاري آزمون:( 3

 قسمت آزمون هاي استخدامي  ا   http://stc.sbu.ac.ir/exam/main.aspxوب سایت  ( دروس امتحاني آزمون:4 

    و وب سایت فوق مراجعه نمایید. 021 -  73932779شماره تلفن با  ( جهت كسب اطالعات بیشتر:5

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 برگزاری آزمون استخدامي د ستا

 آتیه نهاد کردستان     شرکت 

 * 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 یابند.د صبح 30/9ساعت  ،آزمونبهداشتي هاي ل پروتكفرآیند و  محترم جهت رعایت کلیه داوطلبین  -

براي کلیه نوبت  2داشتن کارت واکسیناسیون کرونا، حداقل کلیه داوطلبین محترم جهت شرکت در آزمون بایستي با  -

و  استانداردماسک ساعت قبل)تست منفي( با  PCR72 داوطلبین و در صورت عدم ارایه کارت واکسیناسیون ارایه تست 

در جلسه حضور یابند و در غیر اینصورت از حضور آنان در الزامي و  متر مربع فضا 2 حداقل فاصله اجتماعي رعايت

 ممانعت بعمل خواهد آمد.آزمون جلسه 

 برگزاري آزمون ممنوع مي باشد. ات در ساعنگام ورود به حلسه و ه بهاستفاده از تلفن همراه  -

 مي باشد. ن مجاززموآاستفاده از هرگونه ماشین حساب در  -

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

 یا نقطه خودداري نمایید. پرکنید و از گذاشتن تیک  صورت ضربدر         دایره مربوطه را به  جهت عالمت گذاري در پاسخنامه حتماً -

   ارد.هر پاسخ غلط یک پنجم نمره منفي د -

 

12/10/1400 تاریخ :  

 

لـذا  ؛امکان پذیر نمـي باشـددر روز آزمون با توجه به اینکه رفع نقص مدارک مهــم: داوطلبان محترم **

در  اینترنتي ورود به جلسه عکسدارزمان دریافت کارت  اعالمهنکام ه مدارک ارسالي، بجهت اطالع از وصول 

 شـرکتجهت  صورت عدم دریافت کارت کامل و درشما  کارت، پروندهاین در صورت دریافت سایت آزمون و 

صبح  10از ساعت  15/10/1400 چهارشنبهروز پایان وقت اداري تا  14/10/1400 مورخشنبه سه از روز  در آزمون

  ماس بگیرید.ت 021 -73932779با شماره تلفن  15تا ساعت 

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


