
 

 

 
 خدمتگزار و خدمتگزار سرایدارشغلی  مصاحبه عنوانزمان و مکان برگزاری آزمون اطلاعیه 

 0011جذب و بکارگیری نیروی شرکتی خرداد ماه  آزمون
 

 

خدمتگزار  ودر عنوان شغلی خدمتگزار  0011پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون جذب و بکارگیری نیروی شرکتی خرداد ماه به اطلاع 

که در مرحله بررسرری مدار ن نترره  به اراده مدار  و متررتنداا خود امداه ن وده و برابر متو فراخوان آزمون جذب و  سرررایدار

 ن می رساند:)افراد ناه برده شده در جدول زیر(می باشند مصاحهه مجاز به شرک  در آزمون  0011ی خرداد ماه بکارگیری نیروی شرکت

جه  افرادی که مدار  و متتنداا آنان در مرحله اول بررسی و مجاز به  خدمتگزار سرایدار وخدمتگزار عنوان شغلی مصاحهه آزمون 

محل صهح در  1::0ساع   01/10/0011شنهه مورخ یکن در روز )افراد ناه برده شده در جدول زیر(می باشند  مصاحههشرک  در آزمون 

 برگزار خواهد گردید . 0نی مره  –خیابان مره نی وامع در  ستاد مرکزی دانشگاه علوه پزشکی ترب  حیدریه

 یادآوری و تذکرات مهم:

 الزامی اس  . مصاحههمان انجاه آزمون در ز جدید :*0دو مطعه عکس یا شناسنامه و  اصل کارا ملیه راه داشتو  -0

اری آزمون مصاحههن نیم ساع  مهل از ساع  آزمون در محل برگز جدول زیر() بندی بر اساس جدول زمان افراد مش ولحضور  -0

 الزامی اس  .

آزمون دعوا به لذا  دعوا می گردندن مصرراحههصرررفاج جه  انجاه آزمون  افراد ناه برده شررده در جدول زیر(افراد مشرر ول ) -:

و کند  در آزمون ایجاد ن ی مهولیتأیید مدار  و متتنداا اراده شده در مرحله اول و ه چنیو ن حقی برای فرد به منزله مصاحهه

ن چنانچه در 0011مت   تذکراا و توصیه های کلی آگهی آزمون جذب و بکارگیری نیروی شرکتی خرداد ماه  00/9براساس بند 

هر یک از مراحل جذب و بکارگیرین خلاف اطلاعاا اعلاه شرده توسرد داوطلم محرز شرودن مراحل طی شده کان لم یکو تلقی 

 . ارداد فرد با شرک  لغو و بلااثر می گرددخواهد شد و در صورا صدور مراردادن حکم و مر

لقی و مهولی فرد کان لم یکو ت عده حضرور به مومع در روز و سرراع  تعییو شرردهن به منزله انصررراف از ادامه روند اسررت داه تلقی -0

 . خواهد شد

 پذیرش افراد ه راه مصاحهه شوندگانن در محل مصاحهه امکان پذیر ن ی باشد . -5

 های بهداشتی الزامی اس  .ونان استفاده از ماسک و رعای  پروتکل با توجه به است رار بی اری کر -6

 



 سرایدارو خدمتگزار مصاحبه شغلی خدمتگزار آزمون  جدول زمان بندی

 زمان مراجعه
 نام و نام خانوادگی

 ساعت روز تاریخ

 هیکشنه 01/10/0011

0::1 
 - قدرتیزهرا  –مریم قربی  –فیضی ریحانه  –بهمدی الهام  –سارا امانی 

 سادات کمالیانمعصومه 

 نوروزی سنگانیزهرا  – قلعه نی علیزادهزهرا  –شادمهریقربانی فرزانه  1::8

 رضا تقی پور خیرآبادی سید  –شیبانی راد امید  –علیرضا جعفری مقدم  9:11

9::1 
محمدرضا  –علی مرادی علی  –رحیمی رضا  –پولاب مهدی  –محمد رضا لطفی 

 قاضی زاده امیرحسین  –فلاح نیا 

01::1 
علی  –اسحاقی مالک  – جان نثار علی آبادیعلی  – اصغرزاده منظریمحمود 

 میرزائی قاینیمهدی  – گرگعلیحمیدرضا  –محسنی پور 

00::1 
محمد  –محمودی محسن  –احمدیان میلاد  –خسروی محمد  –جان افزا میلاد 

 قاسمیمهدی  – سیاح حصاری

00::1 
 ابوالفضل –کشته گر چناری د جوا –حسین عندلیب زاده سید  –مؤمنی میلاد 

 محرریرضا  – نورمحمدیسجاد  –معصومی 

0:::1 
بهنام سید  –کی وفاطمه زاده سیمحمدرضا  –محمد آذرنیرا علی  –رضا امانی 

 رضائیمحمد  –موسوی علی آبادی 

 


