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  اطالػیِ

 

 21/08/95هَضخ  آًسؾتِ اظ پصیطفتِ شسگاى هطحلِ اٍل آظهَى اؾترساهی تطایضوي آضظٍی هَفقیت  ٍ تثطیک، ؾالمػطض  تا

زاٍطلثیي هحتطم تا زض زؾت زاشتي هساضک تط اؾاؼ جسٍل الظم اؾت تِ اطالع هی ضؾاًس،  اضٍهیِ ػلَم پعشکی زاًشگاُ

 ٍاقغ زضتِ ٍاحس اؾترسام هسیطیت تَؾؼِ ؾطهایِ اًؿاًی زاًشگاُ   اؾترساهیتشکیل پطًٍسُ جْت  ،شیل ظهاًثٌسی شسُ

  .هطاجؼِ فطهایٌس( 115اٍضغاًؽ )ذیاتاى ضؾالت جٌة فَضیتْای پعشکی اؾتاى  -اضٍهیِ  شْطؾتاى
 

 جسٍل ظهاًثٌسی جْت اضائِ هساضک اؾترساهی

 هکاى هطاجؼِ هطاجؼِظهاى  تاضید هطاجؼِ یشغلضشتِ ػٌَاى  ضزیف

 هاها ٍ پطؾتاض 1
 زٍ شٌثِ

27/10/95  

 9ؾاػت  ضأؼ

 صثح 

ٍاحس اؾترسام 

هسیطیت تَؾؼِ 

ؾطهایِ اًؿاًی 

ؾتاز  زاًشگاُ

 زاًشگاُ
 

 

 : برای تشکیل پرونذه استخذامیمذارک مورد نیاز   :الف 
 

ًام ذاًَازگی، ًام پسض، کس هلی، ضشتِ  ًام ٍ »تکویل هشرصات زاٍطلة * ** ( ؾثعتطًگ )یک ػسز پَشِ ضٍغٌی  – 1

 .(تط ضٍی جلس پَشِ تا هاغیک ؾیاُ ضًگ العاهی هی تاشس«  هحل هَضز تقاضا شغلی ٍ

 

 .هطاُ پاکت ًاهِ ؾفیسُ ُب پشت ًَیؿی شسُ 4ₓ3قطؼِ ػکؽ  چْاض - 2

 

 .گَاّی ؾاتقِ پطزاذت تیوِ اظ شؼة پطزاذت تیوِ هوَْض تِ هْط ؾاظهاى تیوِ – 3
 

 .کپی کاضًاهِ آظهَى – 4

 

 .ضاٌّوا زفتطچِ زض شسُ شکط هشاغل احطاظ شطایط زض هٌسضج تحصیلی اصل ٍ کپی هقطغ - 5

 

 .هلی اصل ٍ کپی شٌاؾٌاهِ ٍ کاضت - 6

 

 .(تطازضاى ٍیػُ) زائن هؼافیت یا ٍ ػوَهی ٍظیفِ ًظام ذسهت پایاى کاضتاصل ٍکپی  – 7
 

، ضوٌاً اضائِ اصل ٍ کپی شٌاؾٌاهِ ٍ کاضت هلی ذَز ایثاضگط ایثاضگط زاٍطلثاى ٍیػُ)ایثاضگطی  تط زال هساضک - 8

 .(العاهی هی تاشس
 



 .(تْعیؿتی ؾاظهاى اظ هؼلَلیت گَاّی اضائِ)ػازی  هؼلَلیت تط زال هساضک - 9
 

ٍ  اهتیاظات » ؾِ تٌس شیل زض شسُ شکط گاًِ زُ هَاضز اظ ّطیک تطاؾاؼ هَضز حؿة) تَزى تَهی تط زال هساضک - 10

 .(« قاًًَی ّای ؾْویِ
 

ُ ٍیػ قطاضزازی احکام یا( 502 شواضُ فطم) ؾَاتق ذالصِ ّوطاُ تِ ذسهت هحل زؾتگاُ اظ اشتغال گَاّی ًاهِ - 11

 .(قطاضزازی شاغلیي اهتیاظ هحاؾثِ تطای) قطاضزازی شاغلیي

 

               ّای ضشتِ پیطاپعشکاى ٍ پعشکاى تاذسم قاًَى هشوَلیي تطای« هؼافیت » ٍ یا «  ططح پایاى» گَاّی  - 12

تَزُ ٍ هلعم تِ اضائِ گَاّی اشتغال تِ                         هؿتثٌی اؾترسام اذتصاصی شطایط 2 تٌسهشوَلیي )«  اجثاضی »

 .(ططح اظ ٍاحس هحل ذسهتی هی تاشٌس

 

 اؾتٌاز تِ ضا ذَز ططح کِ پیطاپعشکاى ٍ پعشکاى ذسهت قاًَى هشوَلیي تطای« اشتغال تِ ططح » گَاّی  - 13

 .توسیس ًوَزُ اًس 16/07/93هَضخ  854/100شواضُ ترشٌاهِ

 

گَاّی هثٌی تط هَافقت تا اًصطاف اظ ططح تطای هشوَلیي قاًَى ذسهات پعشکاى ٍ پیطاپعشکاى زض ضشتِ ّای  – 14

 (.غیط اظ هحل جغطافیایی هحل ذسهت هی گصضاًٌس)اذتیاضی کِ ططح ذَز ضا زض ؾایط هَؾؿات تاتؼِ ٍظاضت هتثَع 
 

 


