
  

  باسمه تعا
  جهت داوطلبان جذبو تذکرات مهم مدارک ضروری 

  (پذیرفته شدگان در مرحله سوم آزمون استخدامی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان)

  
  مدارک ضروری :  -

 . یك قطعه عکس پرسنلی جدید۱
 دار. اصل کارت ملی هوشمند یا شناسنامه عکس۲
 به برنامه زمان بندی مراجعه به شرکت ) منضمA4. پرینت كارنامه مرحله سوم (۳
 . مستندات مربوط به علت معافیت۴

 باشد.)داوطلبان مشاغل کارشناسی دارای كارت معافیت پزشكی می، مختص ۴(توضیح: بند 
  

  : تذكرات مهم و ضروری -

 ن شده در مکان قید شده در  ۷:۳۰موقع داوطلبان رأس ساعت حضور به صبح روز تع
درب  -شركت سهامی ذوب آهن اصفهان  - : انتهای اتوبان ذوب آهن آدرسبرنامه (به 

ن شده، به منزله گردنه)، الزامی است.  عدم مراجعه راس ساعت فوق در تاریخ تع
  انصراف از ادامه مراحل جذب، تلقی خواهد شد.

 ساعت مقرر،  سرویس ایاب و ذهاب از درب گردنه به مقصد مرکز طب كار شركت، رأس
  در محل درب گردنه پیش بینی شده است.

  الزامًا به با توجه به انجام معاینات طب كار در روز مراجعه، داوطلبان می بایست
 شات،یآزما جهیخلل در نت جادیا تیمسئول صورت،نیا ر یدر غ ،صورت ناشتا مراجعه نمایند

در  یهرگونه اعتراض ایو  شاتیبر عهده شخص بوده و داوطلب حق درخواست تکرار آزما
، امكان پذیرش و تا نبودندر صورت ناش(بدیهی است  خصوص را نخواهد داشت. نیا

  انجام مراحل، میسر نخواهد بود.)
  ضروری است  ،اشتن كلیه مدارك قید شده فوقالزامی بودن همراه دبا توجه به

  داوطلبان در این خصوص، دقت نظر الزم را به عمل آورند. 
 ،معذور می باشند؛  داوطلبانی كه به علت ابتال به بیماری كرونا، از مراجعه در تاریخ مقرر

بایست حداقل یك روز قبل از تاریخ مراجعه، در ساعات اداری مراتب را به صورت می
بندی اعالم نمایند. بدیهی است در خصوص برنامه زمان ۰۳۱-۵۲۵۷۳۹۲۳لفنی، به شماره ت

جدید داوطلبان مبتال به بیماری كرونا، در صورت وجود مدارک مستند مبنی بر ابتال به 
  بیماری (سوابق مثبته)، متعاقبًا اطالع رسانی خواهد شد.

  در ضدعفونی كننده شخصی  خودكار شخصی و محلول دو عدد ماسك،همراه داشتن
 باشد. زمان مراجعه به شرکت، الزامی می

 


