
 

 

 

 بیمارستان برکت  داوطلبین مشاغل در مرکز جامع سرطان راهنمای فرآیند ارزیابی  

 

 داوطلب گرامی ،  

 با سالم ،  

ضمن آرزوی موفقیت برای شما، به منظور اجرای   ،  اجرایی ارزیابی گروه به سازمان مدیریت صنعتی خوش آمدید.  

 نماید. جلب می بعد  صفحه در توجه شما را به فرآیند ارزیابی ، هاارزیابی بهتر 

در صورت وجود  بعمل آورید، و  اجرایی    گروهبا  های الزم را  همکاری   راهنماییاین  بر اساس    کامالًاست    خواهشمند 

نسبت به  تا    بفرمایید مربوطه در هر طبقه سؤال    مسئولحتما از   ،در روز حضور  ،هاهرگونه ابهام در مراحل ارزیابی

بایست ، همه داوطلبین می م به ذکر است به منظور کنترل بهتر مراحل ارزیابیالز  د.نراهنمایی کامل شما اقدام نمای

تا پایان فرایند  و    در هر مرحله   -شودمی داده  فرد  و به  مربوطه تایید    مسئولکه توسط  -را    ل مراحلفرم کنتر

در  مستقر  به مسؤل احراز هویت    ( لباوطبعد از تایید توسط د)قبل از خروج از سازمان  و  د  باش داشته  خود  همراه  

فرآیند    ماندنناتمام    یبه منزله شما    یدر پرونده عدم وجود این فرم    قابل ذکر است.  نماید طبقه سوم تحویل  

 است.داوطلب  یمسؤلیت آن برعهده و  بوده  و انصراف شما ارزیابی 

گونه تعهد استخدامی برای مرکز جامع سرطان بیمارستان  در کانون هیچتخصصی  انجام مصاحبه  الزم بذکر است  

 . نماید برکت ایجاد نمی 

 توفیق و سربلندی برای شماآرزوی ا ب
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 ساعت و تاریخ اساس بر لطفا گرامی داوطلب -1

 مطابق ساختمان همکف طبقه به شده اعالم دقیق

 .کنید مراجعه شده اعالم نشانی با
 کنترل جهت را خود ملی کارت لطفا گرامی داوطلب -2

 .  نمایید ارایه همکف طبقه در راهنما به اسامی لیست

 پذیرایی و بهداشتی بسته لطفا گرامی داوطلب -3

 ،سوم طبقه به و نموده دریافت همکف طبقه در را

 .نمایید مراجعه هویت احراز میز

 لئومس به مراجعه از پس لطفا گرامی داوطلب -4

 مدارکو اصل  کپی سوم، طبقه در هویتاحراز

و  بررسی جهت را نامثبت سامانه در خود شدهاظهار

 .فرمایید ارایه مربوطه لوئمس به پرونده، تشکیل

 فرم هویت، احراز از بعد لطفا گرامی داوطلب -5

 تکمیل کافی دقت با را هویت احراز فرم و نامه تعهد

 احرازهویت لئومس به تکمیل، از بعد و نموده

 .نمایید دریافت را مراحل کنترل فرم و ،تحویل

 هویت،احراز مسئول راهنمایی اساس بر گرامی داوطلب -6

 مراجعه هاارزیابی انجام جهت شده تعیین هایمحل به

 فرم در تاییدیه ارزیابی،مرحله  هر انجام از بعد و نموده

 احراز میز به مجدداً سپس ،نموده دریافت را مراحل کنترل

 .نمایید مراجعه سوم طبقه در هویت

 شامل که مراحلتمام طی  از بعد لطفا گرامی داوطلب -7

 :است زیرموارد 

  کانون مصاحبه•

  تخصصی مصاحبه•

 هاآزمون•

 احراز لسئوم به و کردهامضاء  را ارزیابی مراحل کنترل فرم

 ترک نمایید.اختمان را سو  .دهید تحویلدر طبقه سوم  هویت

فرآیند آغاز  

ارزیابی فرایند پایان  


