
 

 

 
 حسابداری درآمد و حسابداری ترخیصشغلی  مصاحبه عنوانزمان و مکان برگزاری آزمون اطلاعیه 

 0011جذب و بکارگیری نیروی شرکتی خرداد ماه  آزمون
 

 

لسابگاگ  دگزرگ ل دگ عننا  شغلخ  0011پذیرفته شدگاا  ررلله ال  زمرن  ذذ  ل بااگارر  یررل  شدریتخ درداد را  به اطلاع 

یه دگ ررلله برگسدخ رگاگ،  یسد ب به اگا ه رگاگ، ل رستنگاخ دند ااگان یدند  ل برابر رتف فرادنا  زمرن   لسدابگاگ  رردر 

  )افراد یان برد  شگ  دگ ذگل  میر(رخ باشنگ رصال ه رجام به شدریب دگ زمرن   0011ذذ  ل بااگارر  یررل  شدریتخ درداد را  

 رخ گسایگ:

ذهب افراد  یه رگاگ، ل رستنگاخ زیا  دگ ررلله ال  برگسخ  لسابگاگ  دگزرگ ل لسابگاگ  رردر شغلخ عننا  رصال ه زمرن  

ص ح دگ  8ساعب  01/10/0011شن ه رنگخ یا  دگ گلم )افراد یان برد  شگ  دگ ذگل  میر(رخ باشنگ  رصال هل رجام به شریب دگ زمرن  

  برازاگ دناهگ اردیگ . 0ار  یخ  –درابا  ار  یخ لااع دگ  رحل ستاد رریز  دایشگا  علنن پزشاخ رربب لرگگیه

 یادآوری و تذکرات مهم:

 الزارخ اسب . رصال هرا  ایجان زمرن  دگ م ذگیگ 3*0دل اطعه عاس یا شناسناره ل  اصل یاگخ رلخهدرا  داشتف  -0

 دگ رحل اعلان شگ  الزارخ رخ باشگ .ص ح  317:گأس ساعب  )افراد یان برد  شگ  دگ ذگل  میر(لضنگ یلره افراد رشدن   -0

 . ررم رصال ه یننگ  اراگ دناهگ ارفب ص ح دگ ادتراگ 8الطل رف گأس ساعب لرسب اسارخ با ارضاء د -3

ص ح لاگد رحل رصال ه شنیگ  به هرچ لذه رصال ه یخناهنگ شگ ل ام لگلد زیها به رحل  8بگیهخ اسدب افراد  یه پس ام سداعب  -0

 . دناهگ شگاریطرنه ذلنارر  

زمرن  دعنخ به لذا  یگ دعنخ رخ ارد رصددال هصددرفاج ذهب ایجان زمرن   افراد یان برد  شددگ  دگ ذگل  میر(افراد رشدددن  ) -5

ینگ ل  دگ زمرن  ایجاد یدخ ا نلخرأیرگ رگاگ، ل رستنگاخ اگا ه شگ  دگ ررلله ال  ل هدچنرف   لقخ برا  فرد به رنزله رصال ه

  چنایچه دگ 0011اسدب رذیراخ ل رنصره ها  یلخ زاهخ زمرن  ذذ  ل بااگارر  یررل  شریتخ درداد را   00/9براساس بنگ 

ررالل ذذ  ل بااگارر   دلاف اطلاعاخ اعلان شدگ  رنسدد دالطلم رحرم شدند  ررالل طخ شگ  یا  لم یاف رلقخ هر یک ام 

 . دناهگ شگ ل دگ صنگخ صگلگ اراگداد  لام ل اراگداد فرد با شریب لغن ل بلااثر رخ اردد

گ ایف خ دناهگ بند ل هرچ ادعایخ یرز دبگهخ اسدب عگن رراذعه دگ رهلب رعررف شگ  به رنزله ایصراف اطعخ ام ایجان رصال ه شغل -6

 . ل ا نلخ فرد یا  لم یاف رلقخ دناهگ شگ گابطه پذیرفته یخناهگ بند



ل   صددال هراراا  هرانیه رداس برف افراد دادل ل داگج رحرد اریطرنه ردننع ل درلج دالطلم ام رحرد اریطرنه ا ل ام ایجان  -7

 .ایصراف اطعخ ام رصال ه رلقخ رخ اردد  رنزلهبه 

هر دالطلم رخ بایسدب پس ام ایجان رصدال ه  رحل گا رر، یدند  ل لت رداس ل یا گلیاگلیخ با سایر نیگاج یادزلگ  رخ اردد ر

 دالطل ا  گا یخناهگ داشب .

 پذیرش افراد هدرا  رصال ه شنیگاا   دگ رحل رصال ه اراا  پذیر یدخ باشگ . -8

 اگر اط ذدعخ دندداگ  یدایرگ .ام به هدرا  زلگد  رلفف هدرا  ل سایر لسایل  -9

 . لیا  استفاد  ام راسک ل گعایب پرلرال ها  بهگاشتخ الزارخ اسببا رنذه به استدراگ برداگ  یر -01

 

 حسابداری درآمد و حسابداری ترخیصمصاحبه شغلی داوطلبین دعوت شده به آزمون 

 عنوان شغل نام و نام خانوادگی ردیف

 لسابگاگ  رردر  لدرگ ای ر  یررایخ 0

 لسابگاگ  رردر  ذلرل ماد  بایگخ رجت خسرگ  0

 لسابگاگ  رردر  سرگ لسرف رنسن  الدگ زباد  3

 لسابگاگ  رردر  لسرف یعقنبخ رنظر  0

 لسابگاگ  رردر  علخ ای ر شرر، 5

 لسابگاگ  رردر  ررضخ گضا خ رنشر 6

 لسابگاگ  رردر  ذلرل ذدعه پنگ یاگیزیخ 7

 لسابگاگ  رردر  بابک دراایخ 8

 لسابگاگ  رردر  گضا ذها  شرر  9

 لسابگاگ  دگزرگ مهرا ینگرحدگ  01

 لسابگاگ  دگزرگ رریم ساداخ رنسن  00

 لسابگاگ  دگزرگ رهشرگ ررادپنگ 00

 لسابگاگ  دگزرگ سحر علخ ماد  03

 لسابگاگ  دگزرگ فا ز  دلالگ  00

 لسابگاگ  دگزرگ فرشته دنش یرداگ 05
 


