
 بسوِ تؼالی 

   ساصهاى سٌجش21/8/95آصهَى استخذاهی هتوشکض بشًاهِ  صهاًبٌذی تحَیل هذاسن داٍعلباى ششکت کٌٌذ ُ دس 

بِ  ( هٌتشش گشدیذُ 13/9/95کِ دس تاسیخ  )ًام آًاى اص عشیك سایت ساصهاى سٌجش داٍعلباى هحتشهی کِ بشای سشتِ ّای صیش دس آصهَى فَق ششکت ًوَدُ  ٍ 

  ، الصم است  هذاسن صیش سا دس صهاًْای تؼییي شذُ شخصاً بِ اهَس ًیشٍی اًساًی داًشگاُ ػلَم پضشکی   بشابشظشفیت اػالم گشدیذ3ُػٌَاى پزیشفتِ شذُ هشحلِ اٍل  

تحَیل ًوایٌذ تا پس اص بشسسی ٍاًغباق  اٍلیِ تشتیب حضَس داٍعلباى ٍاجذ ششایظ دس هصاحبِ «  دس شْشکشد  بلَاس آیت اهلل کاشاًی همابل سستَساى لصش »  ٍالغ 

بذیْی است ػذم هشاجؼِ شخص داٍعلب ٍیاػذم تحَیل کاهل هذاسن هَسد ًیاص دس هَػذ ّای همشس ، بِ هٌضلِ ػذم داشتي ششایظ الصم ٍ یا  .   ػولی فشاّن گشدد

 دس ّشگًَِ اعالع سساًیالصم بِ رکش است . اًصشاف داٍعلب اص ششکت دس هصاحبِ تلمی شذُ ٍّیچگًَِ ػزسی دس ایي سابغِ پزیشفتِ  ًخَاّذ شذ 

،  لزا کلیِ  اًجام خَاّذ شذ   www.skums.ac.irفمظ اص عشیك ّویي سایت استباط با  صهاى ٍهحل اًجام هصاحبِ

داٍعلباى پس اصتحَیل  هذاسن ٍاعویٌاى اص  ٍاجذ ششایظ بَدى ششکت دس هصاحبِ ، بایستی فمظ  اص عشیك هشاجؼِ بِ ایي سایت  اص صهاى ٍهکاى اًجام هصاحبِ خَد 

اص عشیك سایت  ساصهاى سٌجش اػالم خَاّذ شذ ٍسپس اص عشیك ایي سایت اعالع سساًی الصم اًجام   دس ضوي ًتایج سایش سشتِ ّا  هتؼالباً. کسب اعالع ًوایٌذ

 .  لزا داٍعلباى هحتشم دس سابغِ با هَاسد فَق اص ّشگًَِ تواس تلفٌی با ٍاحذّای داًشگاُ ػلَم پضشکی خَدداسی ًوایٌذ . هی گشدد 

 :         هذاسن هَسد ًیاص 

 اصل ٍ دٍ بشگ کپی خَاًا اص هذس ن تحصیلی -1

داٍعلباًی کِ دس حیي اًجام خذهت هزکَس هی باشٌذ   )اصل ٍ  دٍ بشگ کپی خَاًا اص گَاّی پایاى عشح پضشکاى ٍپیشا پضشکاى  ٍیا گَاّی هؼافیت اص آى  -2

شاهل تاسیخ ششٍع ، هحل ٍتاسیخ پایاى عشح ، اخز  ٍ  اسائِ ًوایٌذ -  بایستی گَاّی هؼتبش ٍ بِ سٍص  اص هحل اًجام خذهت با رکش دلیك ٍضؼیت عشح خَد  

 .) 

 . اصل شٌاسٌاهِ ٍ دٍسشی کپی خَاًا اصتوام صفحات آى  -3

 . اصل ٍ دٍ بشگ کپی خَاًا اص کاست هلی  -4

 (ٍیژُ داٍعلباى هشد  )اصل ٍدٍبشگ کپی خَاًا اص کاست پایاى خذهت ًظام ٍظیفِ یا هؼافیت دائن اص آى  -5

 2هادُ 3ٍدٍبشگ تصَیش لشاسدادّای تبصشُ  .(با رکش تاسیخ ابتذا ٍ هذت دلیك اشتغال بکاس ٍ هحلْای آى  )اصل گَاّی اشتغال بکاس لشاس دادی   -6

ّوسش ٍ فشصًذاى شْذا  ، ّوسش  )اصل ٍکپی گَاّی اص بٌیاد شْیذ بشای خاًَادُ هحتشم  ایثاسگشاى هتماضی استفادُ اص سْویِ لاًًَی ایثاسگشاى  شاهل  -7

 .  ٍ یا گَاّی جبِْ داٍعلب  بشای فشصًذاى سصهٌذگاى   (ٍفشصًذاى جاًباصاى ٍآصادگاى ، خَاّشاى  ٍبشادساى شْذا 

 . دسصذ سْویِ  هؼلَلیي 3اصل ٍکپی گَاّی اص ساصهاى بْضیستی استاى بشای داٍعلباى هؼلَل ، هتماضی استفادُ اص   -8

 جذٍل صهاًبٌذی تحَیل هذاسن                                                                  

 سٍص  ٍ ساػت هشاجؼِ اٍلیي هحل اًتخابی دس ٌّگام ثبت ًام سشتِ هَسد تماضا

  16 الی   8 اص  ساػت    16/9/95سِ شٌبِ   سٍص  شْشکشد (س)بیواسستاًْای آیت اهلل کاشاًی ٍ ّاجش  پشستاسی

فاسساى –ًاغاى – اسدل – لشدگاى –بیواسستاًْای بشٍجي  پشستاسی

 شبکِ کَّشًگ -  جًَماى 
 16  الی 8اص  ساػت     17/9/95سٍص چْاس شٌبِ  

 16  الی  8اص  ساػت      18/9/95سٍص پٌجشٌبِ    کلیِ هتماصیاى دس سغح استاى هاهایی

کاسداى - پضشکاى ػوَهی 

ٍکاسشٌاس فَسیتْای 

اپشاتَس ٍ -  پضشکی  

 استباعات ٍػولیات

 

 کلیِ هتماصیاى دس سغح استاى

 

 16  الی  8اص  ساػت      19/9/95سٍص جوؼِ      

 *هجذدا هتزکش هی گشدد حضَس شخص داٍعلب جْت تحَیل هذاسن ٍتکویل فشهْای اعالػاتی الضاهی  هی باشذ      ** * 


