
  

 

 

 بنام خدا 

ضمن تشکر از مشارکت و حضور شما در فرایند آزمون استخدامی مجتمع  داوطلب گرامی

 طبق زمانبندیصرفا ، گندله سازی مادکوش، لطفا به منظور حضور در مصاحبه استخدامی

و رعایت نکات ذکر  ذیل ایمیل، به همراه مدارک در پیامک واعالم شده و ساعت  و روز

 .مراجعه فرمایید ،و ایمیل مندرج در پیامک شده، به آدرس

 

 مدارک الزم : 

 صفحات شناسنامه  اصل شناسنامه و کپی تمام -

 کارت ملیپشت و روی کپی و اصل  -

  آقایان()برای یا معافیت غیر پزشکی خدمت سربازی  پایان اصل و کپی کارت -

 )بر اساس جدول رشته شغلی انتخابی(اصل و کپی مدارک تحصیلی  -

 3*4دو قطعه عکس  -

 )در صورت داشتن( نامه رضایت از سوابق شغلی -

 سوابق آموزشی مرتبط -

 )برای افراد متاهل( کپی شناسنامه همسر و فرزندان -

 صورت وجود سابقه شغلی( )درسابقه تامین اجتماعی  -

 و شغلی با ذکر جزئیات سوابق همراه داشتن رزومه شخصی -

 
حضور در زمان های مقرر و اعالم شده و تکمیل بودن مدارک، کمک شایانی به مدیریت 

 فرایند مصاحبه و کاهش زمان انتظار شما می نماید.

 

مدارک و تشکیل پرونده و  ت انجام مراحل ارزیابی و بررسی)زمان حدودی حضور در مکان مصاحبه جه

 ساعت می باشد( 1.5الی  1حضوری، حدودا انجام مصاحبه 



  

 

 توجه

با توجه به شرایط حاد حاکم بر جامعه از حیث فراگیری و شیوع بیماری کرونا، لطفا موارد 

 )همکاران ما ملزم به تذکر به نفرات سهل انگار می باشند(ذیل اکیدا توجه و رعایت شوند. 
 

 

 حضور فقط در زمان مقرر و اعالم شده -

)همراه داشتن ماسک اضافه  در ساختماناستفاده از ماسک در تمامی مراحل حضور  -

 و مایع ضد عفونی کننده(

 رعایت فاصله فیزیکی -

 عدم تجمع و ازدحام -

 عدم گفتگو در رابطه با سایر موضوعات با همکاران پذیرش و سایر نفرات -

کوتاه کردن همراه داشتن کلیه مدارک ذکر شده در ذیل اطالعیه در راستای  -

 زمان رسیدگی و پذیرش

 ترک محل بالفاصله پس از پایان مصاحبه  -

 

مبتال به احتمالی  افرادما در قبال سالمتی خود و دیگران مسئول هستیم؛ لطفا 

بیماری کرونا یا دارای عالیم در زمان مصاحبه، به هیچ وجه مراجعه ننمایند و نگران 

 لطفا یک روز قبل از زمان مصاحبه به همکاران ما و از طریق شماره نباشند. 

ر اسناد پزشکی معتباطالع رسانی نموده و  09173453106یا    09022858455

مبنی بر بیماری را از طریق واتس آپ ارسال نمایند )نتیجه تست مثبت کرونا از 

 متخصص( پزشک قرنطینهگواهی  آزمایشگاه معتبر یا مراکز بهداشت و یا

  جهت زمان مجدد مصاحبه شما برنامه ریزی و اطالع رسانی خواهد شد. 
 

 

 

 

 و آرزوی موفقیت با سپاس

 شرکت مهندسی ساخت و نصب پارس کارن کار      

 کمیته آزمون استخدامی مادکوش           


