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      ****اطالعيه اطالعيه     ****

ا عرض سالم به پيشگاه حضرت ولي عصر      ل و ب ا حمد و سپاس فراوان به درگاه خداوند متعا ق روز افزون ) عج(ب استحضار ، بدينوسيله و آرزوي توفي به 

بجز پرستاري ، مامايي ، فوريت هاي پزشكي و كارشناس ( ي اعالميرشته هاتمام در  21/8/95آزمون استخدامي مورخ  مرحله اول پذيرفته شدگان

روبروي  -  معلمخيابان  –بيرجند : به آدرس  4/12/95روز چهارشنبه مورخ و  دست داشتن مدارك ذيلدر با   مي رساند) ارتباطات 

عدم مراجعه .نمايند  مراجعه شخصاً 15لغابت  30/8از ساعت  دانشكده پرستاري و مامايي – بيرجند دانشگاه علوم پزشكي -خيابان فردوسي

  .تلقي خواهد گرديد قطعي به منزله انصراف مقرر در مهلت پذيرفته شدگان جهت تكميل پرونده

  :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

فاقد اصل آخرين مدرك مي  در مقاطع باالتر از مقاطع اعالم شده در آگهي به دليل تحصيل  آندسته از داوطلبيني كه: تبصره     4-1

تحصيل در مقطع باالتر به همراه تصوير آخرين مدرك تحصيلي خود را  ارائه نمايند  باشند   .بايستي گواهي اشتغال به 

 ) .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( معلوليت عاديمدارك دال بر  .7

استخدام( مدارك دال بر بومي بودن .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(اشتغال به طرح  ز طرح يا ه گواهي پايان طرح ، معافيت اارائ .10

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

ز طرح در رشته هاي مبني بر ه گواهي ارائ .12 ا در ساير موسسات تابعه وزارت طرح اختياريموافقت يا انصراف ا ر از ( متبوع كه طرح خود ر غي

گذرانند  )دانشگاه علوم پزشكي بيرجند   .مي 

 .ارائه تصوير كارنامه قبولي در آزمون  .13

 . جديد ، تمام رخ و پشت نويسي شده – 3*4قطعه عكس  چهار  .14


