
 بسمه تعالی
 پذیرفته شده کرمان به اطالع کلیه نفرات خدمات بهداشتی درمانی  شکی ودانشگاه علوم پز  12/8/95ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان درآزمون مورخ 

 به آدرس اعالم شده مراجعه نمایند.ذیل دست داشتن کلیه مدارک  در می رساند. ضروری است طبق جدول زمان بندی با

  کپی تمامی صفحات شناسنامه  اصل و-1

  کپی کارت ملی  اصل و -2

 کپی آخرین مدرک تحصیلی  اصل و-2

 )پایان طرح، معافیت، گواهی اشتغال به طرح و یا  گواهی  انصراف از طرح حسب مورد برابر مفاد آگهی(انسانی  کپی وضعیت طرح نیروی  اصل و-3

 کپی وضعیت خدمت نظام وظیفه )آقایان(  اصل و-4

 (انتخابی )ایثارگری، بومی،  معلولیت و ...   های تائیدیه های مربوط به سهمیه مدارک و کلیه کپی   اصل و-5

 سه قطعه عکس پشت نویسی شده  -6

 پرینت کارنامه مندرج در سایت سازمان سنجش  -7

 )فرم در اداره کارگزینی دانشگاه موجود است(  فرم تکمیل شده اطالعات فردی گزینش -8

 یک عدد پوشه آّبی رنگ  -9
 اداره کارگزینی   -سازمان مرکزی –رمان کپردیس دانشگاه علوم پزشکی  –کرمان نرسیده به میدان هفت باغ آدرس محل تحویل مدارک: 

 مهم * *تذکر
تذکرات  آگهی منتشره مسئولیت   4به صورت موقت بوده و طبق بند  پذیرفته شدگان مرحله اولنتایج اعالم شده تا زمان کنترل کلیه مدارک مربوط به  -1

ته شدگان در آزمون اطالعات اعالم شده توسط پذیرف ر عهده داوطلب بوده و چنانچه صحتبط و مقررات اعالم شده در آگهی بناشی از عدم رعایت ضوا

 در رشته های شغلی مربوطه  جهت انجام مصاحبهو از بین سایر متقاضیان پذیرش انجام و لیست نهایی پذیرش افراد کان لم یکن تلقی گردد، محرزن

 متعاقبا اعالم خواهد گردید.



 

 12/8/95جدول زمانبندی مراجعه پذیرفته شدگان در آزمون مورخ 
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 تاریخ مراجعه

 

 رشته های شغلی 

 شهرستان کرمان پرستار  :رشته شغلیپذیرفته شدگان  18/9/95             یکشنبه  2

 )کارشناس و  پزشک( کارشناس ارتباطات و  عملیاتو   سایر شهرستانها ستارپر  :شغلی های  رشتهپذیرفته شدگان  19/9/95شنبه              دو 1

  و  کارشناس فوریت های پزشکی   ماما  : شغلی هایرشته  پذیرفته شدگان 33/9/95       شنبه     سه  3

 و کوهبنان  راور  –سیرجان  –شهرستان های کرمان  کاردان  فوریت های پزشکی  :رشته های  شغلیپذیرفته شدگان  2/23/95       شنبه   چهار 4

 -شهربابک   -بردسیر  -ارزوئیه  –رابر  –شهرستان های بافت  کاردان  فوریت های پزشکی :پذیرفته شدگان رشته های  شغلی 1/23/95     نبه       پنجش 5

 کوهبنان و  زرند

 

 *بعد از ظهر 71تا  صبح 8ساعت مراجعه *                                             


