
 

 

 

 1اطالعیه شماره 
 

کاردان / شغلی  مصاحبه عنوانزمان و مکان برگزاری آزمون 

و کارشناس تغذیه )  پیشگیری و مبارزه با بیماریها کارشناس

 شرکتی حاشیه شهر (

 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
 

 07/12/1400صبح روز شنبه مورخ  8:00 الف( ساعت و تاریخ مراجعه مصاحبه تخصصی:

مرکتز  –نرستتان االقتانی نرسیده به ه – ابتدای جاده بیسقفیزن –تربت حیدریه  مکان مراجعه جهت مصاحبه تخصصی:ب( 

 آموزش بهورزی

 ج( مدارک مورد نیاز در روز انجام مصاحبه:

 اصل کارت ملی هوشمند یا شناسنامه داوالب جهت احراز هویت و حضور در مصاحبه الزامی می باشد . -1

  3×4عکس یک قطعه  -2

 د( تذکرات مهم:

 در محل اعالم شده الزامی می باشد .صبح  7:30حضور کلیه افراد مشمول رأس ساعت  -1

 تیم مصاحبه کننده قرار خواهد گرفت. صبح در اختیار 8اوالبین رأس ساعت لیست اسامی با امضاء د -2

هیچ وجه مصاحبه نخواهند شد و از ورود آنها به  صبح وارد محل مصاحبه شوند، به 8بدیهی است افرادی که پس از ساعت  -3

 . خواهد شدمحل قرنطینه جلوگیری 

ترتیب مصاحبه داوالبان بر اساس قرعه کشی از بین افرادی خواهد بود که به موقع در محل قرنطینه حاضر و فرم حضور را  -4

 امضاء نموده باشند .

 سئواالت بصورت شفاهی می باشد . -5

صرفاً جهت انجام مصاحبه دعوت می گردند و اعالم نتیجه نهایی توسط دانشگاه علوم پزشتکی صتورت متی افراد مشمول  -6

 پذیرد .

قبولی ایجاد نمی کند و شرایط کلیه دعوت شدگان در مقایسه با سایر داوالبان  منزلهدعوت به مصاحبه، حقی برای فرد به  -7

 مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

اجعه در مهلت تعیین شده به منزله انصراف قطعی از انجام مصاحبه شغلی خواهد بود و هیچ ادعایی نیز بدهی است عدم مر -8

 در این رابطه پذیرفته نخواهد بود .

امکان هرگونه تماس بین افراد داخل و خارج محیط قرنطینه ممنوع و ختروج داوالتب از محتیط قرنطینته قبتل از انجتام  -9

 انصراف قطعی از مصاحبه تلقی می گردد . منزلهوی به  مصاحبه

هر داوالب می بایست پس از انجام مصاحبه، محل را ترک نموده و حق تماس و یا رویارویی بتا ستایر موکداً یادآوری می گردد 

 داوالبان را نخواهد داشت .

 پذیرش افراد همراه مصاحبه شوندگان، در محل مصاحبه امکان پذیر نمی باشد . -10

 به همراه آوردن تلفن همراه و سایر وسایل ارتباط جمعی خودداری نمایید .از  -11

 ونا، استفاده از ماسک و رعایت پروتکل های بهداشتی الزامی است .با توجه به استمرار بیماری کر -12


