
 بسوِ تؼالی

سبسهبى سٌجص آهَسش  ثزگشار ضذُ تَسط  داًطگبُ علَم پشضکی ثن 21/08/1395قبثل تَجِ پذیزفتِ ضذگبى آسهَى استخذاهی هَرخ 

 (30/9/95کبرًبهِ )کطَر

ثلَار ضْیذ  ثن بِ آدسس طجق جذٍل سهبًجٌذیهی سساًذ با دس دست داشتي هذاسک ریل  21/08/1395بِ اطالع پزیشفتِ شذگاى آصهَى استخذاهی هَسخ 

 .هشاجؼِ ًوایٌذ رجبئی،سبیت اداری ،ستبد هزکشی داًطگبُ علَم پشضکی ثن ،ادارُ کبرگشیٌی

 :هذارک هَرد ًیبس

 اصل شٌاسٌاهِ بِ ّوشاُ تصَیش توام صفحات (1

 اصل کاست هلی بِ ّوشاُ تصَیش آى (2

 اصل هذسک تحصیلی اػالم شذُ دس ششایط احشاص بِ ّوشاُ تصَیشآى (3

 (ٍیژُ بشادساى)هت ًظام ٍظیفِ ػوَهی یا هؼافیت دائن بِ ّوشاُ تصَیش آىاصل کاست پایاى خذ (4

 جباسیپایاى طشح هشوَلیي خذهت پضشکاى ٍپیشاپضشکاى یا هؼافیت اص آى یا گَاّی اشتغال بِ طشح بِ ّوشاُ تصَیش بشای هشوَلیي الیحِ سشتِ ّای ا اصل (5

 .دیذ ًوَدُ اًذگَاّی اشتغال بِ طشح بشای هشوَلیي الیحِ کِ طشح خَدسا تن (6

 .اختیاسی کِ طشح خَدسا دس سایش هؤسسات تابؼِ ٍصاست هتبَع هی گزساًٌذ  سشتِ ّای دس گَاّی هبٌی بش هَافقت یا اًصشاف اص طشح (7

 اصل هذسک دال بش ایثاسگشی حسب هَسد اص هشاجغ ریشبط (8

 اصل هذاسک دال بش هؼلَلیت ػادی حسب هَسد اص هشاجغ ریشبط  (9

 بَهی بَدى بِ ّوشاُ تصَیش آىاصل هذاسک دال بش  (10

 اسائِ تصَیش احکام قشاسدادی ٍیژُ شاغلیي قشاسدادی (11

 اصل سایش هذاسک طبق هفاد آگْی حسب ضشٍست بِ ّوشاُ تصَیشآى (12

  ی کاسداى ٍکاسشٌاس فَسیتْای پضشکیّای شغل سشتِجْت  2 ةگَاّیٌبهِ راًٌذگی اسائِ  (13

 پزیٌت کبرًبهِ هٌذرج در سبیت سبسهبى سٌجص (14

 *هْن تذکز *

تذکزات آگْی هٌتطزُ  4ًتبیج اعالم ضذُ  تب سهبى کٌتزل کلیِ هذارک هزثَط ثِ پذیزفتِ ضذگبى هزحلِ اٍل ثِ صَرت هَقت ثَدُ ٍطجق ثٌذ  -1

چٌبًچِ صحت اطالعبت اعالم ضذُ تَسط  ثز عْذُ داٍطلت ثَدُ ٍهقزرات اعالم ضذُ در آگْی، هسئَلیت ًبضی اس عذم رعبیت ضَاثط ٍ

لیست ًْبیی جْت اًجبم  اس ثیي سبیز هتقبضیبى پذیزش اًجبم ٍ آسهَى هحزس ًگزدد ،پذیزش افزاد کبى لن یکي تلقی ٍ ضذگبى درپذیزفتِ 

 .هصبحجِ در رضتِ ّبی ضغلی هزثَطِ هتعبقجبً اعالم خَاّذ گزدیذ



 

 

: جْت تحَیل هذارککلیِ رضتِ ّب هزاجعِ  سهبى

 

* 5/10/95ٍ  4/10/95رٍسّبی ضٌجِ ٍ یکطٌجِ *
 

« ثعذاس ظْز 15صجح تب  8سبعت هزاجعِ » 

 

 هْلت اعالم ضذُ ثِ ّیچ عٌَاى قبثل توذیذ ًوی ثبضذ

 


