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  7/3/59و 6 تاريخ یشرکت يروین يریبکارگ آزمون راهنماي

 . ( نمائيد شناسائي كامل بطور را محل آزمون از قبل روز نمايد مي نهادپيش. ) است شده درج جلسه به ورود كارت در آزمون برگزاري مكان و زمان. 1

 حوزه محل درمقرر ساعت رأس لذا شود مي بسته آزمون برگزاري از قبل دقيقه 33 آزمون هاينسال درب ميگردد برگزار 7/3/59و6  وجمعه شنبه پنج يها روز آزمون. 2

 . آمد خواهد عمل به جلوگيري سهجل به ورود از اينصورت غير در رسانيد بهم حضور

 جدا سالن داخل به ليموبا يگوش ورود تيممنوع به توجه با نيوهمچن ليوسا ريوسا فيك ينگهدار جهت مناسب مكان وجود عدم ليبدل وسايل گونه هر آوردن همراه به از. 3

  .گردد يخوددار

 . گيرد قرار اصالح و بررسي مورد تا نمائيد يادداشت كارت پشت در را آن صحيح خودكار با شخصاتم مغايرت وجود صورت در آزمون جلسه به ورود كارت دريافت از پس. 4

 .باشيد داشته همراه گرد ته سنجاق عدد يك و مدادتراش عدد يك كن، پاك مداد عدد يك پررنگ، نرم مشكي مداد عدد 2 آزمون جهت. 9

 :  آزمون مورد در کاتین

 . باشد مي دقيقه 63 يخصصت سؤاالت به پاسخگويي زمان. 1

 لحاظ هر به پاسخ آن باشد، صحيح آنها از يكي چند هر باشد، شده پر پاسخ محل دو سؤال يك براي اگر دارد صحيح پاسخ يك فقط سؤال هر و است يكسان سؤاالت ارزش. 2

 . شد خواهد تلقي غلط

 . دارد منفي نمره آزمون. 3

 . باشد مي ذيل شكل به پاسخنامه صحيح پركردن نحوه. كنيد وارد صحيح شكل به پاسخنامه در را بجوا پاسخ بودن صحيح از اطمينان از پس. 4
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 قرار عمل مالك و تصحيح ها پاسخنامه منحصراً زيرا نمائيد خودداري سؤاالت دفترچه روي بر عالمت درج از. ) كنيد پر كامل بطور پررنگ نرم مشكي مداد با را پاسخنامه. 9

. ( گرفت خواهد  

 به ورود كارت سنجاق وسيله به و يابيد استقرار خود صندلي روي بر و كرده پيدا را خود صندلي محل جلسه به ورود كارت شماره به توجه با آزمون جلسه به ورود از پس. 6

. نماييد مطابقت خود صندلي شماره و پاسخنامه شماره با را خود كارت شماره و نمائيد نصب خود سينه چپ سمت به را جلسه  

. نماييد خودداري جداً پاسخنامه هاي خانه كردن پر جز به پاسخنامه روي بر عالمت يا كلمه يا جمله گونه هر ننوشت از. 7  

. گردد مي آوري جمع مربوطه مسئول توسط شما چهره با عكس تطبيق از پس جلسه به ورود كارت. 8  

 در شما محروميت موجب داشت، خواهد قانوني پيگرد اينكه ضمن آن در تصرف و دخل گونه ره يا و سؤاالت دفترچه و پاسخنامه تحويل عدم و جلسه مقررات رعايت عدم. 5

. شد خواهد ازمون  

.شد خواهد اعالم  WWW.Bpums.ac.ir 13 .آدرس به دانشگاه سايت روي بر آزمون نتايج  :  

 

 شما موفقیت آرزوي با

  استخدامی آزمون برگزاري کمیته 
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