
 

 

 

          شغلی  عنوان ادگی جسمانیمآزمان و مکان برگزاری آزمون اطالعیه 

 پیش بیمارستانی  فوریتهای پزشکی

 1401مهر ماه جذب و بکارگیری نیروی شرکتی  آزمون
 

 

شدگان به اطالع  شرکتی  برابر ظرفیت  3پذیرفته  شغلی  1401مهر ماه مرحله اول آزمون جذب و بکارگیری نیروی  فوریتهای در عنوان 

سبت به ارائه مدارک و مستندات خود اقدام نموده  ،که در مرحله بررسی مدارک پزشکی پیش بیمارستانی و برابر متن فراخوان آزمون ن

شرکتی  شند  1401ماه  مهرجذب و بکارگیری نیروی  سمانی می با شرکت در آزمون آمادگی ج شده در جدول )افراد نام بمجاز به  رده 

 ، می رساند:زیر(

شغلی  سمانی عنوان  سنجش آمادگی ج ستانیآزمون  شکی پیش بیمار ستندات آنان در مرحله اول  فوریتهای پز سی و جهت افرادی که مدارک و م برر

صرربد در  9سرراعت  15/08/1401مورخ نبه شرریک در روز ،)افراد نام برده شررده در جدول زیر( مجاز به شرررکت در آزمون آمادگی جسررمانی می باشررند

شی درمانی نهم دی مرکز مهارتهای بالینی  ستان آموز شم  12ساعت و بیمار شی نهم دی تربت حیدریه واقع در خیابان ابری برگزار خواهد سالن ورز

 گردید .

 یادآوری و تذکرات مهم:

 در زمان انجام آزمون آمادگی جسمانی الزامی است . جدید 3*4دو قطعه عکس و  کارت ملیهمراه داشتن  -1

 الزامی می باشد . کفش ورزشی مناسبو  لباس ورزشیهمراه داشتن  -2

شتن  -3 شیهمراه دا شی به  کارت بیمه ورز شد . )جهت تهیه کارت بیمه ورز سمانی الزامی می با سیون در زمان انجام آزمون آمادگی ج سایت فدرا

 مراجعه نمایید( پزشکی ورزشی

 ساعت تعیین شده به منزله انصراف از ادامه روند استخدام تلقی و قبولی فرد کان لم یکن تلقی خواهد شد .روز و عدم حضور به موقع در  -4

و سالن ورزشی نهم دی واقه در خیابان  بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی مرکز مهارتهای بالینی در محل حضور افراد ذکر شده در جدول زیر، -5

 الزامی است . نیم ساعت قبل از آزمون ابریشم 

شمول ) -6 شده در جدول زیر(افراد م سمانی دعوت می گردند، لذا دعوت به آزمون افراد نام برده  آمادگی  صرفاً جهت انجام آزمون آمادگی ج

 8/10کند و براساس بند ایجاد نمیدر آزمون  قبولیتأیید مدارک و مستندات ارائه شده در مرحله اول و همچنین ، حقی برای فرد به منزله جسمانی

، چنانچه در هر یک از مراحل جذب و 1401ماه  مهرقسررمت تذکرات و توصرریه های کلی آگهی آزمون جذب و بکارگیری نیروی شرررکتی 

صدور  صورت  شد و در  شده کان لم یکن تلقی خواهد  شود، مراحل طی  سط داوطلب محرز  شده تو قرارداد، بکارگیری، خالف اطالعات اعالم 

 حکم و قرارداد فرد با شرکت لغو و بالاثر می گردد .

 

 



 

 

 1401مهر ماه مرحله اول آزمون جذب و بکارگیری نیروی شرکتی  برابر ظرفیت  3پذیرفته شدگان 

 

 کد ملی  واحد مورد تقاضا نام و نام خانوادگی ردیف

 6510060035 عبدل آباد ابوالفضل بیک زاده 1

 0770197957 عبدل آباد احسان ذوالفقاری 2

 0890419558 عبدل آباد مهدی ناصری 3

 5720084584 عبدل آباد داوود امیر زاده 4

 6500082036 عبدل آباد سجاد نجیب 5

 0690535678 عبدل آباد علی حسنی 6

 0780791924 عبدل آباد علی سمعه 7

 57201122235 عبدل آباد جواد بخش زائی 8

 0890493391 عبدل آباد ابوالفضل بهشتی 9

 5720076573 عبدل آباد امیر نوری 10

 6500039416 عبدل آباد وحید لطفی 11

 890383847 عبدل آباد عیسی عباسی ده میانی 12

 0910187126 عبدل آباد مرتضی برومند 13

 9010137277 عبدل آباد محمد نوری 14

 0830128344 عبدل آباد مسعود کالنی  15

 0850173671 میاندهی داوود مرادی 16

 5620047334 میاندهی محمد خاکسار بجستانی 17

 0690459823 میاندهی امیر رضا مصطفوی 18

 0690621310 قلعه آقا حسن رضا سهرابی مقدم 19

 0720603595 قلعه آقا حسن مصطفی عطاپور کردیانی 20

 0740377140 قلعه آقا حسن مرتضی عزیزی قوم ئی 21

 


