
 

 

 

  نگهبانشغلی  عنوان ادگی جسمانیمآزمان و مکان برگزاری آزمون اطلاعیه 

 0011جذب و بکارگیری نیروی شرکتی خرداد ماه  آزمون
 

 

می عن ام شددیلد ربانام خه می حرهله  0011پذیرفته شددانام حرهله ا آ موح م بذو   براینیرن ریر ن شددرختد درمام حا  به اطلاع 

موح م بذو   براینیرن ریر ن شددرختد  فراد امبرابر حتن   رسددنب به ایا ه حاای    حسددتنااد د م ا ااو ر  م   ،بریسددد حاای 

 ، حد یسارا:(افرام راو برم  شا  می با آ ویر) حجاو به شرخب می موح م محامند بس ارد حد باشنا 0011درمام حا  

ه شرخب حجاو ببریسد   باب افرامن خه حاای    حستنااد مرام می حرهله ا آ موح م سنجش محامند بس ارد عن ام شیلد ربانام 

صنح می سالن  1سداعب  01/10/0011می ی و شدننه ح ی   ،(افرام راو برم  شدا  می با آ ویر) می موح م محامند بسد ارد حد باشدنا

  یوشد رام من تربب هیاییه  ا ع می دیابام ابریشم برنزای د اها نرمیا .

   تذخراد حام: یامم ین

 می وحام ارجاو موح م محامند بس ارد الزاحد اسب . بایا 3*0م   طعه عرس    خاید حلده را  ماشتن  -0

 الزاحد حد باشا . خفش  یوشد حناسب   لناس  یوشده را  ماشتن  -2

ایب سخاید بی ه  یوشد به می وحام ارجاو موح م محامند بس ارد الزاحد حد باشا . )باب تایه  خاید بی ه  یوشده را  ماشتن  -3

 حرابعه ر اییا( فایاسی م پزشرد  یوشد

ساعب تعیین شا  به حنزله ارصراف او اماحه ی را استخااو تلقد    ن لد فرم خام لم یرن تلقد د اها ی و   عاو هض ی به ح  ع می  -0

 شا .

 لزاحد اسب .ا ریم ساعب  نل او موح ممی ححل سالن  یوشد،  هض ی افرام ذخر شا  می با آ ویر، -5

 ح ممومع د به لذا  مع د حد نرمرا، موح م محامند بس اردصرفاً باب ارجاو  (افرام راو برم  شا  می با آ ویر)افرام حش  آ  -6

یجام ا می موح م  ن لدتأییا حاای    حسددتنااد ایا ه شددا  می حرهله ا آ   ه  نین  حنزله، هقد بران فرم به محامند بسدد ارد

، 0011ان خلد مناد موح م بذو   براینیرن ریر ن شرختد درمام حا   سد ب تذخراد   ت صدیه ه 00/1براسداس بنا رنا   ر ی

چنار ه می هر یک او حراهل بذو   براینیرن، دلاف اطلاعاد اعلاو شدا  ت سدد ما طلب ححرو شد م، حراهل طد شا  خام لم 

 . یرن تلقد د اها شا   می ص ید صا ی  رایمام، هرم    رایمام فرم با شرخب لی    بلااثر حد نرمم

 با ت به به است رای بی این خر را، استفام  او حاسک   یعایب پر ترل هان باااشتد الزاحد اسب . -7

 



 داوطلبین دعوت شده به آزمون آمادگی جسمانی
 

 عنوان شغل نام و نام خانوادگی ردیف

 ربانام یضا عص تد 0

 ربانام یضا صام د 2

 ربانام هسن یامپ ی 3

 ربانام احیر امبد 0

 ربانام هسین خشا یو 5

 ربانام فرشیا اس اعیل رژام ورا  بام 6

 ربانام هسین هسین وا د 7

 ربانام دابراهیم یعق ب 8

 ربانام درعلد هقد ماحس 1

 ربانام حاان هسن وام  01

 ربانام ب ام یایبد  را د 00

 ربانام ب ام خنعارد 02

 ربانام احیا ه شیای علیزام  03

 ربانام ی رس بااربیرن 00

 ربانام حسلم علیزام  05

 ربانام حاان مهقام حرباره 06

 ربانام یس آ ورا  مآ سی خد 07

 


