
   
  

                
  

           
  

  استخدامي  آزمونرم ــداوطلب محت
  
  

  آزمون   شركت در موضوع:
  
  

             ويـژه بهـره بـرداري و نگـه داري فـراب      شـركت  اسـتخدامي آزمون تشكر از اعالم همكاري و ارسال فرم  و با سالم      
  اعالم مي گردد: چگونگي برگزاري اين آزمون ؛به شرح زير دعوت از جنابعاليضمن  ،داالهونيروگاه 

  

  13صبح الي  9از ساعت  27/07/96مورخ پنجشنبه روز  ) زمان توزيع كارت آزمون:1

  قبل از شروع آزمون در محل آزمون  9:30الي  صبح 8از ساعت  28/07/96روز جمعه مورخ : كارت آزمونمجدد توزيع ) زمان 2

   12الي  صبح 10از ساعت  28/07/96مورخ  جمعهروز  :برگزاري آزمون ) زمان3

ــون:  4 ــزاري آزمـ ــارت و برگـ ــع كـ ــل توزيـ ــاه) محـ ــي   ،كرمانشـ ــام خمينـ ــوار امـ ــاه)، بلـ ــي (فرودگـ ــام خمينـ ــدان امـ   ،ميـ
  ور ــام نـــدانشگاه پيجنب پمپ بنزين، 

  ون هاي استخداميقسمت آزم  ـ   http://stc.sbu.ac.irوب سايت  ) دروس امتحاني آزمون:5

     http://stc.sbu.ac.irو وب سايت  021 -73932779شماره تلفن  ) جهت كسب اطالعات بيشتر:6
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  سيد حجت مكبري                                                                                                            
  آزمون استخدامي مسئول برگزاري

  (نيروگاه داالهو) فرابشركت   

 * يادآوري:
  

اطـالع رسـانياز طريـق ارسـال پيامـك    زمان و مكـان آزمـون    جهت شركت در آزمون، واجد شرايط داوطلبانكليه به  22/07/96تاريخ در  -
تمـاس 021-73932779دريافت نمي نمايند، حتماً با شـماره تلفـن   خواهد شد؛ لذا افرادي كه پيامك برايشان ارسال نمي شود و يا به هر دليلي 

  مطلع شوند. در آزمون كتبي خود حضور  گرفته و از وضعيت
مراجعه نماينـد.به محل مذكور  27/07/96داوطلباني كه داراي نقص مدارك مي باشند، جهت رفع نقايص خود فقط در روز پنجشنبه مورخ  -

  در غير اين صورت مجاز به شركت در آزمون نمي باشند. 

 ه از تلفن همراه در ساعت برگزاري آزمون ممنوع مي باشد. استفاد -

 استفاده از هرگونه ماشين حساب در آزمون مجاز مي باشد. -

  اري در پاسخنامه آزاد مي باشد. مشكي و مداد جهت عالمت گذ، استفاده از خودكار آبيفقط  -
 . يا نقطه خودداري نماييدپركنيد و از گذاشتن تيك                 رصورت ضربدبه دايره مربوطه را  جهت عالمت گذاري در پاسخنامه حتماً -

  هر پاسخ غلط يك پنجم نمره منفي دارد.-
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