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      ****اطالعيه اطالعيه     ****

و با عرض سالم به پيشگاه حضرت ولي عصر      ا حمد و سپاس فراوان به درگاه خداوند متعال  فيق روز افزون ) عج(ب به استحضار ، بدينوسيله و آرزوي تو

استخدامي مورخ  مرحله اول پذيرفته شدگان بندي شده طبقو  دست داشتن مدارك ذيلدر با   مي رساند 21/8/95آزمون  : به آدرس  جدول زمان 

 30/8از ساعت  دانشكده پرستاري و مامايي – بيرجند دانشگاه علوم پزشكي - روبروي خيابان فردوسي - معلمخيابان  –بيرجند 

  .تلقي خواهد گرديد قطعي به منزله انصراف مقرر در مهلت عدم مراجعه پذيرفته شدگان جهت تكميل پرونده.نمايند  مراجعه شخصاً 15لغابت 

  :ئيد ئيد ئيد ئيد تهيه فرماتهيه فرماتهيه فرماتهيه فرما    سريسريسريسري    يك يك يك يك مدارك ذيل در مدارك ذيل در مدارك ذيل در مدارك ذيل در     تصويرتصويرتصويرتصويرهمراه همراه همراه همراه     اصل بهاصل بهاصل بهاصل به    ����

 . تمام صفحات شناسنامههمراه تصوير ه اصل ب .1

 .) پشت و رو(تصوير كارت ملي همراه ه اصل ب .2

رو (همراه تصوير كارت پايان خدمت وظيفه يا معافيت دائم ه اصل ب .3  . )ويژه برادران ( ) پشت و 

  . همراه تصوير آخرين مدرك تحصيليه اصل ب .4

 يهاوگ يتسياب هدوب ليصحت لوغشم يهگآ رد هدش مالعا عطاقم زا رتالاب عطاقم رد هك ينيبلطواد زا هتسدنآ : هرصبت 4.1

 دنيامن هئارا ار دوخ يليصحت كردم نيرخآ ريوصت هارمهب رتالاب عطقم رد ليصحت هب لاغتشا

 ) .پزشكيهاي ويژه متقاضيان رشته شغلي فوريت () پشت و رو (گواهي نامه رانندگي تصوير اصل به همراه  .5

يثارگر(  مدارك دال بر ايثارگري .6  ).ويژه داوطلبان ا

 . )ه گواهي معلوليت از سازمان بهزيستيارائ( مدارك دال بر معلوليت عادي .7

استخدام( بومي بودنمدارك دال بر  .8  . )حسب مورد بر اساس هر يك از موارد ده گانه ذكر شده در آگهي 

 ).ويژه شاغلين قراردادي(به تفكيك هر سال احكام قراردادي تصوير ه ارائ .9

 ).رشته هاي اجباريشموالن طرح و اليحه در ويژه م(ز طرح يا اشتغال به طرح  ه گواهي پايان طرح ، معافيت اارائ .10

 .كه طرح خود را تمديد نموده اند طرح اجباريمشمولين ه گواهي اشتغال به طرح جهت ارائ .11

غير ( متبوع كه طرح خود را در ساير موسسات تابعه وزارت طرح اختياريموافقت يا انصراف از طرح در رشته هاي مبني بر ه گواهي ارائ .12

 .مي گذرانند  )از دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 

 .كارنامه قبولي در آزمون ارائه تصوير  .13

 . جديد ، تمام رخ و پشت نويسي شده – 3*4قطعه عكس  چهار  .14
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  ****جدول زمان بندي شده جهت تحويل مدارك جدول زمان بندي شده جهت تحويل مدارك ****    

 

  ساعت مراجعه  تاريخ مراجعه  شهر مورد تقاضا  عنوان رشته شغلي  

  تمام شهرستان ها  كارشناس فوريت هاي پزشكي  

يك شنبه 

28/9/95  
  15الي  30/8

  كاردان فوريت هاي پزشكي  
 -درميان–خوسف  –بيرجند 

  نهبندان- سربيشه 

  دوشنبه 

29/9/95  
  15الي  30/8

  كاردان فوريت هاي پزشكي
 –) حاجي آباد(زيركوه-قاين 

  فردوس-سرايان -طبس

سه شنبه 

30/9/95  
  15الي  30/8

  تمام شهرستان ها  ) پزشك و پرستار(كارشناس ارتباطات و عمليات

چهار شنبه 

1/10/95  
  15الي  30/8

  تمام شهرستان ها  ماما 

چهارشنبه 

1/10/95  
  15الي  30/8

  پرستار
- زيركوه- بشرويه–قاين –نهبندان 

  طبس-فردوس

  چهارشنبه

1/10/95  
  15الي  30/8

  پرستار

                           –بيرجند 

  حرف اول نام خانوادگي (

  )ظالف تا  

  شنبه 

4/10/95  
  15الي  30/8

  پرستار

                           –بيرجند 

   حرف اول نام خانوادگي (

  )تا ي ع

يك شنبه 

5/10/95  
  15الي  30/8

  




