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 *اطالعیه تاریخ و زمان برگزاري آزمون جذب نیروي انسانی شرکت پاالیش نفت تبریز*

 

      برنامه زمانبندي آزمون بشرح ذیل اعالم  ضمن دعوت به مطالعه دقیق این اطالعیه ،  با سالم و آرزوي موفقیت براي داوطلبان گرامی،

 گردد:می 

 07/05/99لغایت  06/05/99از تاریخ چاپ کارت ورود به جلسه آزمون  براي مراجعه به نشانی اینترنتی شرکت-1

  آذر شهر -تبریزواقع در جاده  سهنددانشگاه صنعتی در محل  09/05/99مورخه  پنجشنبه صبح روز 10برگزاري آزمون رأس ساعت -2

 . و مشاهده می باشد)  دانشگاه در سایت شرکت قابل دسترس(آدرس و کروکی محل سهند دانشگاه صنعتی  -شهر جدید سهند

 دقیقه بسته خواهد شد و مراجعه بعد از ساعت مذکور قابل پذیرش نخواهد بود  30/09ضمناً درب سالن هاي محل آزمون راس ساعت 

 درج خواهد شد.آزمون ود به جلسه ساختمان محل برگزاري آزمون در دانشگاه صنعتی سهند و شماره صندلی در برگ ور



 تذکرات خیلی مهم:

 /معنی است که عنوان رشته تحصیلی نبدی ،برگ ورود به جلسه آزمون براي داوطلبی امکان پذیرنباشد (غیرفعال)  رویت و چاپ چنانچه-1

سایر شرایط با بوده یا  غایرم، طلب هنگام ثبت نام با عناوین رشته و گرایش هاي اعالم شده در آگهی ثبت نام اویش اظهار شده توسط داگر

 .است منطبق نبوده عمومی/اختصاصی

در  تجمعاز پیشگیري ) و توصیه هاي بهداشتی براي تأمین فاصله گذاري مناسب و covid19(بیماري ویروس کرونابا توجه به شیوع -2

لذا براي حفظ سالمت خود و  ورود به محل آزمون، زمان مراجعه براي پذیرش و احراز هویت براساس رشته هاي تحصیلی زمانبندي شده است.

 تعیین شده مراجعه نمائید. ساعت راس دیگران 

 برگطبق زمانبندي درج شده بر روي  09/05/99روز پنجشنبه مورخه  09:30لغایت صبح  07:00 از ساعت  حضور در محل آزمون زمان -3

 .خواهد بود ورود به جلسه

دقیقاً در ساعت ذکر شده در برگ ورود به هویت و ورود به سالن آزمون  احرازطلبان موظفند براي رعایت فاصله اجتماعی هنگام ودا  -4

 حضور یابند .آزمون در محل  جلسه

 می باشد. الزامی جهت احراز هویت شناسنامه) ت ملی/ر(کا کارت شناسایی معتبر داوطلبانو  برگ ورود به جلسه آزمونهمراه داشتن -5

فاصله اجتماعی و استفاده از لوازم التحریر شخصی براي داوطلبین  حفظ طول زمان آزمون الزامی و درهنگام مراجعه و  ماسکاستفاده از -6

 توصیه می گردد.



بنابراین در صورت نیاز همراه داشتن آب  پذیرایی در طول مدت آزمون انجام نخواهد گرفت. بنا به توصیه ستاد مبارزه با کروناي استان،-7

 آشامیدنی در بطري هاي یکبار مصرف کوچک و تغذیه خشک (بیسکویت/کیک) بصورت شخصی بالمانع می باشد.

 و درصورت مشاهده تخلف محسوب خواهد شد. مجاز نمی باشدبراي محاسبات ، در طول برگزاري  ماشین حسابو  داشتن تلفن همراههمراه ب-8

مخصوص قابل دو گزینه اي است فرم  ضروريدرمان باشد و یا در حال گذراندن دوره  ودهچنانچه داوطلبی داراي عالئم مشکوك به کرونا ب-9

 (قرنطینه)پیش بینی گردد.آزمون وي بصورت ویژه  جهتدسترس در سایت شرکت را  تکمیل نماید تا تمهیدات الزم 

بین موظفند بمنظور رعایت پروتکل هاي بهداشتی ، دستورالعمل هاي بار گذاري شده در آدرس اینترنتی شرکت را قبل حضور در لطواد -10

 انجام خواهد شد ) 04/05/99شرکت در تاریخ ( بار گذاري دستورالعمل ها در نشانی اینترنتی محل آزمون بطور کامل و دقیق مطالعه نمایند .

به طور ضروري است آزمون، در ساعت و تاریخ برگزاري رات احتمالی یآگاهی از تغی به منظورداوطلبین کرونا ، شیوع بیماري بدلیل  -11

                        نمایند. بازدید)ir .cowww.tbzrefinery.( شرکت نشانی اینترنتی ازمستمر 
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