
 تسوه تعالی

 خشاساى شوالی دانشگاه علوم پضشکی  32/8/59وسخ قاتل توجه پزیشفته شذگاى آصهوى استخذاهی پیوانی هتوشکض ه

ضده ضایسته پریسفته داوطلبان  تعدادی اش  بس پریسش مجدد  ساشمان سنجص آموشش کطوز مبنی 00/9/99پیسو اطالعیه موزخ  

ستاد مسکزصی داشطزهاه علزوم     –خیابان دولت -به همساه اصل مدازک به آدزس ضهسستان بجنوزد  است پریسفته ضدگان محتسم 

ادازه  کازگصینی مساجعه و مدازک –پصضکی خساسان ضمالی  )جنب ثبت احوال بجنوزد( ساختمان معاوشت توسعه مدیسیت و منابع 

 ل شمایند.تحوی بعد اشظهس11صبح الی 8اش ساعت  شمان بندی ضده جدولذیل زا طبق 

 تذیهی است عذم هشاجعه دس ههلت هقشس ته هنضله انصشاف اص استخذام  تلقی هی گشدد

 

 تاریخ و روز مراجعه عنوان شغل

 6/01/59مورخ وز دو شنبه ر پرستار شهرستان بجنورد

  -کاردان  فوریتهای پسشکی ،کارشناس فوریتهای پسشکی 

، شیروان  –شهرستان های بجنورد  و ماما) بجس بجنورد ( پرستار

 مانه و سملقان جاجرم و 

 7/01/59 مورخ  روز سه شنبه 

 جهت داوطلثانی که هوفق ته تحویل هذاسک نشذه انذ 8/21/59سوص چهاسشنثه هوسخ 

 

 هذاسک هوسد نیاص :

 )پشت ًَیسی شسُ(زهیٌِ سفیس  پشت 3×4قطؼِ ػکس  چْبرـ 1

  (21/8/95) تب تبرید یب گَاّی فراغت از تحصیل  تحصیلیـ اصل ٍ تصَیر آذریي هسرک 2

خْـت ًیرٍّـبق قـرارزازق    95ٍ آذـریي حکـن   ثِ ّوراُ ذالصِ سَاثق  ـٌبهِ گَاّی اشتغبل از ٍاحس هحل ذسهت 3

کبرکٌبى قـرارزازق سـبیر   ثراق از زستگبُ هحل ذسهت   اشتغبل  ٍ گَاّی هدوَػِ ٍزارت ثْساشت ٍ ارائِ سَاثق ثیوِ

) هَارز هٌسرج زر گَاّی شبهل ًبم ًٍبم ذبًَازگی ، کس هلی ، سـوت هٌـسرج زرقـرارزاز، تـبرید     بق  زٍلتی زستگبُ ّ

 شرٍع ٍ پبیبى قرارزاز(   

 ـ اصل ٍ تصَیر کبرت هلی4

 () تصَیر توبم صفحبت شٌبسٌبهِ ّوسر زر صَرت تبّلـ اصل ٍ تصَیر توبم صفحبت شٌبسٌبه5ِ

ثِ صَرت پشت ٍرٍیب ًبهـِ از   ًظبم ٍظیفِ ػوَهی یب هؼبفیت زائن )ٍیژُ ثرازراى(ـ اصل ٍ تصَیر کبرت پبیبى  ذسهت 6

 21/8/95تب تبرید یگبى ذسهتی ثِ قیس تبرید اتوبم ذسهت ٍظیفِ 



یـب  ـ اصل ٍ تصَیر گَاّی پبیبى طرح هشوَلیي ذسهت پسشکبى ٍ پیراپسشکبى )ًیرٍّبق طرحی( یـب هؼبفیـت از آى   7

 حکن کبرگسیٌی پبیبى طرح  

 ثب قیس تبرید شرٍع ٍ پبیبى طرح ثِ تبرید رٍز  بثؼِ زاًشگبُ تگَاّی اشتغبل ثِ طرح از ٍاحسّبق  -8

ُ هٌـسرج زر آگْـی اسـترساهی هٌتشر   )  ـ اصل ٍ تصَیر هسارک زال ثر ثَهی ثَزى9 زر هحـل هـَرز تضب ـب ،      (شـس

 :الف ، ة، ج، ز ( ثِ شرح شیل است  صرفب یکی از هَارز شْرستبى ، استبى  کِ فرز از سْویِ آى استفبزُ ًوَزُ است 

 :هحل هوسد تقاضا ، شهشستاى یا استاى هحل تولذ داوطلة یا هوسش  -الف

 اصل ٍ تصَیر توبم صفحبت شٌبسٌبهِ زاٍطلت-1تجصرُ 

 شٌبسٌبهِ ّوسر ٍ تصَیر توبم صفحبت اصل -2تجصرُ

یا نیشوهای هسلح) اعن اص شاغل یا تاصنشسته ( هحل هوسد تقاضا   هوسش و فشصنذ کاسهنذ سسوی یا پیوانی دولت  -ب 

 :، شهشستاى یا استاى هحل خذهت فعلی یا تاصنشستگی 

خْت افراز ثبزًشستِ اصل ٍ تصَیر حکن ثبزًشستگی پسر ، هبزر ، ٍ ّوسر ثِ اًضوبم گَاّی ثبزًشستگی از  -1تجصرُ 

 ی تبرید رٍز ثب قیس هحل ذسهت ثبزًشستگ ثِ  هحل ذسهت

افراز شبغل ) گَاّی اشتغبل از هحل ذسهت ثِ تبرید رٍز ثب قیس هحل ذسهت ثِ اًضوبم آذریي حکـن  خْت ا -2تجصرُ 

 کبرگسیٌی  پسر ٍ هبزر ٍ ّوسر

سال سنوات تحصیلی داوطلة ) اتتذایی، ساهنوایی و دتیشستاى ( ته صوست هتوالی یا هتنااوب دس   سحذاقل چها -ج

 :هواسد ریل (یکی اص  ، یا استاى )هحل هوسد تقاضا ، شهشستاى 

 اصل ٍ تصَیر کبرًبهِ ّب یب گَاّی تحصیلی -1تجصرُ

گَاّی اشتغبل ثِ تحصیل هؼتجر ثب قیس شرٍع ٍ فراغت از تحصیل تبییسشسُ ثب هْر آهَزشگبُ ٍ اهضبء هسئَل -2تجصرُ

 هرثَطِ  

سال یکی اص افشاد ) داوطلة ، هوسش ، پذس و هاادس( هحال هاوسد تقاضاا ،      4ساتقه پشداخت حق تیوه حذاقل -د

 :)هواسد ریل( شهشستاى ، استاى 

حق ثیوِ هوْـَر ثـِ هْـر سـبزهبى ثیوـِ       از شؼت پرزاذتسبل  4حساقل گَاّی سبثضِ پرزاذت حق ثیوِ  -1تجصرُ 

 هرثَطِ  

 فرز ثیوِ شسُ  اصل ٍ تصَیر توبم صفحبت شٌبسٌبهِ -2تجصرُ

کبرت یب گَاّی ایثبرگرق از ثٌیبز شْیس ٍ اهَر ایثبرگراى ) ذبًَازُ هؼظن شْساء خبًجبزاى ، آزازگبى ( ـ اصل ٍ تصَیر 10

 تبرید رٍزثِ 

راى اًضـالة اسـالهی ٍ   گَاّی هؼتجر از هراخغ شیصالح ) تبییسیِ هؼبًٍت ًیرٍق اًسبًی سبزهبى ثسیح سپبُ پبسـسا -11

ُ  هؼبًٍت تَسؼِ هسیریت ٍ هٌبثغ ٍزارت خْبز کشبٍرزق خْت استفبزُ از سْویِ ایثبرگرق  یـب   رزهٌسُ یب فرزًس رزهٌـس



قیس حضَر زر خجِْ) تصَیر توبم صفحبت شٌبسٌبهِ پسر یـب ّوسـر زر صـَرت اسـتفبزُ از سـْویِ ایثـبرگرق(ٍیژُ       

 آزازگبى ٍ رزهٌسگبى  زاٍطلجبى ایثبرگر هشوَل سْویِ خبًجبزاى

گَاّی هؼتجر از سبزهبى ثْسیستی استبى هحل ذسهت خْت استفبزُ از سْویِ هؼلـَلیي ػـبزق ثـب قیـس ػجـبرت      -12

 %  استرساهی  3استفبزُ از سْویِ 

کبى ٍ پیراپسشکبى زر رشـتِ ّـبق   ذسهت پسش صراف از طرح ثرا ق هشوَلیي قبًَى ـ گَاّی هجٌی ثر هَافضت ثب  ا13ً 

 ) غیر از هحل ذسهت خغرافیبیی(سبزهبًْبق تبثؼِ ٍزارت زاًشگبّْب سبیر  اذتیبرق کِ  طرح ذَز را زر طرح 

گَاّی اشتغبل ثِ طرح ثراق هشوَلیي قبًَى ذسهت پسشکبى ٍ پیراپسشکبى کِ طرح ذَز را ثِ اسـتٌبز ثرشـٌبهِ    -14

 .ثب قیس تبرید توسیس طرحاًس  توسیس ًوَز16/7/93ُهَرخ  854/100

خْت کبرزاى ٍ کبرشٌبسبى فَریت ّبق پسشکی ٍ کبرشٌبس ارتجبطبت ٍ ػولیـبت ) پسشـ     2گَاّی راًٌسگی ة -15

 سبل توبم ٍ ثبالتر 24هرز( زاراق 

  ًْبیی ثجت ًبم   فرم -16

 کبرًبهِ قجَلی -17
 


