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 اطالعیه دریافت کارت ورود به جلسه 

52/25/69قابل توجه داوطلبان محترم آزمون شرکتی مورخ   

 ** لطفا قبل از دریافت کارت ورود به جلسه حتما اطالعیه زیر را مطالعه فرمائید  گرامیداوطلبان **

 الزم است در روز های دنموده وکد رهگیری دریافت داشته انداوطلبان محترمی که در زمان مقرر برای شرکت در آزمون شرکتی ثبت نام 

مذکور یک برگ پیوست کارت نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه آزمون خود اقدام نمایند ،  42/24/69و  24/ 42  وپنجشنبه  چهارشنبه

وده و مدارک موردنیاز ذکر شده در برگ راهنما و و ضمن مطالعه دقیق به مفاد آن عمل نمتهیه رد که میبایست پرینت آنرا هم اراهنما وجود د

از آوردن هرگونه در هنگام مقتضی تحویل مسؤلین سالن نمائید .شایان ذکر است تا مفاد آگهی را در جلسه آزمون همراه داشته باشید 

اکیداً ... و  حساب  ، تلفن همراهماشین از جمله  کیف ، فولدر ،  لوازم الکترونیکیغیر از مدارک خواسته شده  مانند  وسیله اضافی

محسوب و ضمن محرومیت  فرد خاطی از ادامه مراحل آزمون ، برابر  منزله تقلبمشاهد این وسائل مراتب به  زیرا صرف خوداری نمائید  

ورشته تحصیلی، نداشنتن ) از لحاظ  نوع مدرک نبوده اند مقررات با وی برخورد خواهد شد . در ضمن به افرادی که دارای شرایط الزم آگهی 

شرایط سنی اعالم  فاقد ، بودن کارت پایان خدمت یا معافی دائم ، عدم طی دوره یکساله کمک پرستاری ، درحین انجام خدمت طرح موظف

بایستی مدارک با توجه به اینکه  ،نموده اند ثبت نام غیر مجازمی گردد چنانچه علی رغم تذکرات آگهی مبادرت به  توصیه اکید شده  و ... ( 

 و حضور در جلسه امتحان خوداری نماینداز مراجعه  ، الزم را در هنگام آزمون تحول نمایند واین مدارک مورد بررسی قرار خواهند گرفت

بلکه مسولیت قانونی در بر داشته وبا افراد خاطی برخورد قانونی بعمل  هیچ ثمری نداردزیرا در غیر این صورت نه تنها شرکت آنان در آزمون 

دو نفر برای هر وپیگرد قانونی وقضایی نیز بار حقوقی داشته  داوطلببه جای شخص در آزمون فرد دیگری خواهد آمد . ضمناً شرکت 

  خواهد داشت .

 با مدارک ی دول رشته محل های آگهج   21 و  24  های ردیف)کارشناس آزمایشگاه  های رشتهبا توجه به اینکه برای  ***

در تخصصی  الؤس  (ژنتیک بیو شیمی بالینی ، ایمونولوژی  و و رشته های رشته های در کارسناسی ارشد 

کتبی ) با رعایت اولویتهای مقرر( مصاحبه عمومی گردید به میزان سه برابر از داوطلبان حائز باالترین نمرات امتحان  ر، مقر نشدهنظر گرفته 

    بود . دخواهبرابر ظرفیت  5/1به میزان ومصاحبه تخصصی مالک انتخاب افراد برتر  عمومی و مجموع نمرات آزمون کتبیتخصصی بعمل آید 

     


