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 استخدامیآزمون  شرکت در موضوع:
 

 

وت دعـ ضمن ، بهبهاننیروگاه ویژه  مپنـا تولید برق خوزستان شرکت تشکر از اعالم همکاري و ارسال فرم استخدامی و با سالم      
 شرح زیر اعالم می گردد:ه چگونگی برگزاري این آزمون ب ؛از جنابعالی

 

  13صبح الی  9 از ساعت 09/07/94مورخ پنجشنبه روز  ارت آزمون:کتوزیع و محل ) زمان 1
 ورودي امور دانشجویی  به آدرس اتوبان گلستان ـ دانشگاه شهید چمران ـ درب                                                            

 مذکور در محل قبل از شروع آزمون  9:30صبح الی  8 از ساعت 10/07/94مورخ جمعه روز  ) زمان توزیع مجدد کارت آزمون:2

   12 الی 10 از ساعت 10/07/94روز جمعه مورخ  زمان برگزاري آزمون:) 3

 د چمران دانشگاه شهیـ گلستان ـ بلوار  اهواز ) محل برگزاري آزمون:4

 قسمت آزمون هاي استخدامی ـ    http://stc.sbu.ac.irوب سایت  امتحانی آزمون:دروس ) 5

    http://stc.sbu.ac.irو وب سایت  021 -73932779شماره تلفن  ) جهت کسب اطالعات بیشتر:6

 

 پرونده داوطلب: شماره   رشته امتحانی:     
 

 کامل       الف) مدارك ارسالی :
 /کدملیتصویر شناسنامه  یک قطعه عکس            ب)  نقص مدرك :

 پایان خدمت یا معافیت دائم                                       کارتکپی          کپی آخرین مدرك تحصیلی معدل دار  
 :نکات مهــم* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سید حجت مکبري

 مسئول برگزاري آزمون استخدامی

   بهبهان نیروگاه  

 . ه گرددتوزیع کارت به مسئول مربوطه ارای نقص مدارك فوق در روز .1
با توجه به اینکه دانشگاه شهید چمران محلی را براي پارك خودرو داوطلبان در داخل دانشگاه پیش بینی نکرده است؛ از  .2

 نشگاه خودداري نمایید. آوردن وسیله نقلیه و وسایل شخصی مانند کیف، موبایل و ... به داخل دا

با توجه به اینکه جابه جایی داوطلبان از درب اصلی دانشگاه شهید چمران تا حوزه برگزاري آزمون با وسیله نقلیه دانشگاه  .3
 (اتوبوس) انجام می گیرد؛ لذا حضور جنابعالی یک ساعت قبل از شروع آزمون در محل دانشگاه الزامی می باشد. 

 می باشد. مجازو استفاده از هرگونه ماشین حساب در آزمون  ممنوعدر ساعت برگزاري آزمون  استفاده از تلفن همراه .4

از خودکار سبز و قرمز . گذاري در پاسخنامه آزاد می باشد و مداد جهت عالمت آبی و مشکی استفاده از خودکار .5
  

           

 

05/07/94 

 


