
 

 

 

 عناوین شغلی منشی و پذیرشمصاحبه زمان و مکان برگزاری آزمون اطالعیه 
 1400جذب و بکارگیری نیروی شرکتی خرداد ماه  زمونآ

 

 

که در  عناوین شغلی منشی و پذیرشدر  1400پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون جذب و بکارگیری نیروی شرکتی خرداد ماه به اطالع 

مرحله بررسییی مدار ن نتییه  به اراده مدار  و متییتنداا خود امداه ن وده و برابر متن فراخوان آزمون جذب و بکارگیری نیروی 

 ن می رساند:)افراد ناه برده شده در جدول زیر(می باشند مصاحهه مجاز به شرک  در آزمون  1400ی خرداد ماه شرکت

صاحهه آزمون  شی و پذیرشم شغلی من شرک  در  عناوین  سی و مجاز به  تتنداا آنان در مرحله اول برر جه  افرادی که مدار  و م

صاحههآزمون  شند  م شده در جدول زیر(می با صهح در مرکز مهارتهای  8ساع   27/04/1400شنهه مورخ یکن در روز )افراد ناه برده 

 بالینی وامع در بی ارستان آموزشی درمانی نهم دی برگزار خواهد گردید .

 یادآوری و تذکرات مهم:

 الزامی اس  . مصاحههمان انجاه آزمون در ز جدید 3*4دو مطعه عکس یا شناسنامه و  اصل کارا ملیه راه داشتن  -1

 در محل اعاله شده الزامی می باشد .صهح  30:7رأس ساع   )افراد ناه برده شده در جدول زیر(حضور کلیه افراد مش ول  -2

 . تیم مصاحهه کننده مرار خواهد گرف  صهح در اختیار 8اوطلهین رأس ساع  لیت  اسامی با امضاء د -3

ساع   -4 س  افرادی که پس از  شد و از ورود آنها به محل  8بدیهی ا صاحهه نخواهند  شوندن به هیچ وجه م صاحهه  صهح وارد محل م

 . خواهد شدمرنطینه جلوگیری 

آزمون دعوا به لذا  ندندعوا می گرد مصییاحههصییرفاج جه  انجاه آزمون  افراد ناه برده شییده در جدول زیر(افراد مشیی ول ) -5

صاحهه شده در مرحله اول و ه چنین ن حقی برای فرد به منزله م تتنداا اراده  کند و در آزمون ایجاد ن ی  مهولیتأیید مدار  و م

ن چنانچه در 1400مت   تذکراا و توصیه های کلی آگهی آزمون جذب و بکارگیری نیروی شرکتی خرداد ماه  11/9براساس بند 

شده کان لم یکن تلقی هر یک از  شودن مراحل طی  سط داوطلب محرز  شده تو مراحل جذب و بکارگیرین خالف اطالعاا اعاله 

 . خواهد شد و در صورا صدور مراردادن حکم و مرارداد فرد با شرک  لغو و بالاثر می گردد

شغل -6 صراف مطعی از انجاه مصاحهه  شده به منزله ان ی خواهد بود و هیچ ادعایی نیز در این بدهی اس  عده مراجعه در مهل  تعیین 

 . و مهولی فرد کان لم یکن تلقی خواهد شد رابطه پذیرفته نخواهد بود



وی  مصییاحههامکان هرگونه ت اس بین افراد داخل و خارج محیط مرنطینه م نوع و خروج داوطلب از محیط مرنطینه مهل از انجاه  -7

 .انصراف مطعی از مصاحهه تلقی می گردد  منزلهبه 

هر داوطلب می بایتیی  پس از انجاه مصییاحههن محل را تر  ن وده و حا ت اس و یا رویارویی با سییایر موکداج یادآوری می گردد 

 داوطلهان را نخواهد داش  .

 پذیرش افراد ه راه مصاحهه شوندگانن در محل مصاحهه امکان پذیر ن ی باشد . -8

 ارتهاط ج عی خودداری ن ایید .از به ه راه آوردن تلفن ه راه و سایر وسایل  -9

 ونان استفاده از ماسک و رعای  پروتکل های بهداشتی الزامی اس  .با توجه به است رار بی اری کر -10

 

 منشی و پذیرشمصاحبه شغلی داوطلبین دعوت شده به آزمون 

 عنوان شغل نام و نام خانوادگی ردیف

 منشی عاطفه وکیلی 1

 منشی حامد شیهانی نوغابی 2

 منشی نوشین مهران فر 3

 منشی رضا ناصری کیا 4

 پذیرش سید حتین خوشنواز 5

 پذیرش مح د تی وری منظری 6

 پذیرش سید بهزاد موسوی علی آبادی 7

 پذیرش ای ان وثومی فر 8

 پذیرش ح یدرضا اسدیان 9

 پذیرش سید رضا حتینی بنهنگی 10

 پذیرش مجتهی خاکزاد 11

 پذیرش حامد تاج الدینی 12

 پذیرش امیر مح د شجاع رافی 13

 پذیرش علی عهاس زاده حاجی آباد 14

 پذیرش مهدی ساالری 15
 


