
متقاضی استخدام در  آموزش کشور سازمان سنجش 21/08/95قابل توجه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی 

 دانشگاه علوم پزشکی اهواز

های پرستاری، مامایی، کاردان وکارشناس فوریتهای پزشکی،کارشناس  رشتهمتقاضیان استخدامی در به اطالع می رساند: 

افراد پذیرفته  که اسامی آنان در سایت سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان)پرستار و پزشک(  2و 1ارتباطات و عملیات

به اعالم شده است با در دست داشتن اصل و تصویر مدارک زیر)مدارک ثبت نامی طبق مفاد آگهی آزمون مذکور( شده 

 -ی پیرا پزشکی جنب دانشکده -ندی شاپوردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ج –گلستان  -اهوازنشانی: 

جهت تحویل مدارک مراجعه نمایند. اضافه می نماید اسامی داوطلبین رشته های پرستاری ، سالن سلف سرویس دانشجویان

 2و 1های کاردان وکارشناس فوریتهای پزشکی،کارشناس ارتباطات و عملیات  و مامایی به صورت یک برابر ظرفیت و رشته

های شغلی کاردان  متقاضیان رشته ی انجام مصاحبهبنابراین زمان و مکان   باشد. پزشک( سه برابر ظرفیت می)پرستار و 

طریق همین سامانه اعالم )پرستار و پزشک( متعاقباً از  2و 1کارشناس ارتباطات و عملیات و  وکارشناس فوریتهای پزشکی

                                                                                                                                                                 .خواهد شد

نامی، داوطلب هیچ گونه  در صورت نقص در مدارک و مستندات ارائه شده و عدم تأیید اطالعات ثبت

.حق اعتراض نخواهند داشت  

 تصویر مدارک زیر()اصل و  مدارک موردنیاز

پرینت کارنامه قبولی استخراج شده از سایت سازمان  -1

 سنجش

ی گواهی اشتغال به کاراز محل خدمت به همراه  نامه -8

ی  ( یا احکام قراردادی ویژه502ی  خالصه سوابق )فرم شماره

 مندرج در شرایط احراز شغل مورد تقاضا مدرک تحصیلی -2 شاغلین قراردادی

گواهی پایان طرح و یا معافیت برای مشمولین خدمت  -9 کارت ملی -3

 های اجباری پزشکان و پیراپزشکان رشته

مدارک دال بر بومی بودن حسب موارد ذکر شده در مفاد -10

 آزمون یاد شده آگهی

گواهی اشتغال به طرح برای مشمولین خدمت پزشکان و -11 شناسنامه -4

تمدید و یا در های اجباری که طرح خود را  پیراپزشکان رشته

 حال تداوم طرح داوطلبانه بوده اند.

گواهی مبنی بر موافقت با انصراف از طرح برای مشمولین  -12 ی برادران( کارت پایان خدمت یا معافیت)ویژه -5

های  برای مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان رشته

ی وزارت  اختیاری که طرح خود را در سایر موسسات تابعه

 ازمحل جغرافیایی خدمت( می گذرانند.متبوع)غیر 

ی داوطلبان ایثارگر برابر  مدارک دال برایثارگری)ویژه -6

 مفاد آگهی آزمون مذکور(

از  ی گواهی معلولیت مدارک دال بر معلولیت)ارایه -7

 سازمان بهزیستی(

 ی انصراف از استخدام تلقی خواهد شد. بدیهی است عدم مراجعه در زمان مقرر به منزله

 زمان مراجعه

 ظهر( 12صبح تا 8)ساعت 24/09/95تاریخ چهارشنبه روز  پرستار و ماما

کارشناس ارتباطات و و  کاردان وکارشناس فوریتهای پزشکی

 )پرستار و پزشک( 2و 1عملیات 

 بعدازظهر( 18تا  14)ساعت 24/09/95تاریخ شنبه  چهارروز 



 

 


