
 

 

 

  نگهبانشغلی  عنوان مصاحبهزمان و مکان برگزاری آزمون اطالعیه 

 1401ماه  بهمن جذب و بکارگیری نیروی شرکتی  آزمون
 

 

شرکتی بهمن  ماه به اطالع  شدگان مرحله اول آزمون جذب و بکارگیری نیروی  شغلی نگهبان  که در مرحله  1401پذیرفته  در عنوان 

شرکتی  ستندات خود اقدام نموده و برابر متن فراخوان آزمون جذب و بکارگیری نیروی  سبت به ارائه مدارک و م سی مدارک، ن برر

 ، می رساند:)افراد نام برده شده در جدول زیر(مصاحبه می باشند مجاز به شرکت در آزمون   1401بهمن  ماه 

آزمون مصااحبه عنوان شاغلی نگهبان  جهت افرادی که مدارک و مساتندات آنان در مرحله اول بررسای و مجاز به شارکت در آزمون 

شند  صاحبه می با شده در جدول زیر(م شنبه مورخ )افراد نام برده  سه  ستاد مرکزی 00:08ساعت  23/12/1401، در روز  صبح در محل 

 برگزار خواهد گردید . 1قره نی  –دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه واقع در خیابان قره نی 

 یادآوری و تذکرات مهم:

 در زمان انجام آزمون مصاحبه الزامی است . جدید 3*4دو قطعه عکس یا شناسنامه و  اصل کارت ملیهمراه داشتن  -1

در محل برگزاری آزمون مصاحبه، نیم ساعت قبل از ساعت آزمون  )جدول زیر( بر اساس جدول زمان بندی مشمولحضور افراد  -2

 الزامی است .

آزمون دعوت به لذا  دعوت می گردند، مصاااحبهصاارفاج جهت انجام آزمون  افراد نام برده شااده در جدول زیر(افراد مشاامول ) -3

صاحبه شده در مرحله اول و همچنین ، حقی برای فرد به منزله م ستندات ارائه  کند و در آزمون ایجاد نمی  قبولیتأیید مدارک و م

، چنانچه در هر یک از مراحل 1401براساس تذکرات و توصیه های کلی آگهی آزمون جذب و بکارگیری نیروی شرکتی بهمن  ماه 

شود، م سط داوطلب محرز  شده تو شد و در جذب و بکارگیری، خالف اطالعات اعالم  شده کان لم یکن تلقی خواهد  راحل طی 

 . صورت صدور قرارداد، حکم و قرارداد فرد با شرکت لغو و بالاثر می گردد

عدم حضااور به موقع در روز و ساااعت تعیین شااده، به منزله انصااراف از ادامه روند اسااتودام تلقی و قبولی فرد کان لم یکن تلقی  -4

 . خواهد شد

 صاحبه شوندگان، در محل مصاحبه امکان پذیر نمی باشد .پذیرش افراد همراه م -5 -5

 با توجه به استمرار بیماری کرونا، استفاده از ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی الزامی است -6 -6

 



 

 مصاحبه داوطلبین دعوت شده به آزمون 

 
 

 عنوان شغل نام و نام خانوادگی ردیف

 نگهبان مهدی ابراهیمی رزگی  1

 نگهبان جواد غالمرضا زاده  2

 نگهبان امیر منظمی فدردی  3

 نگهبان علی اسدی  4

 نگهبان مجید تیموری حصاری  5

 نگهبان مرتضی محمدیان اسالمیه ئی  6

 نگهبان سجاد بادآور 7

 نگهبان محسن شیرزاد فاردقی  8

 نگهبان 0923987010محمد حاجی محمودی   9

 نگهبان رضا غالمرضازاده  10

 نگهبان 0690664281محمد حاج محمودی  11

 نگهبان  جعفر دوره 12

 نگهبان  محمد رضا نیازمند شادمهری  13

 نگهبان  حمید رضا گنجی  14

 نگهبان جواد یاربی  15

 نگهبان مجید یعقوبی کاریزکی  16

 نگهبان محمد جواد مسافر  17

 نگهبان  علی حسین زاده  شهن آباد 18

 


