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 سالمت آوا  کارآفزینان موسسه 62/26/95ی آسمون مورخه جذب نیزوهای شزکت پذیزفته شدگان اولیهقابل توجه 

ثِ  زا  هدازک ذیلتصَیس  هَظفٌد هی ثبشد  ستداٍطلجبًی کِ اسبهی آًْب دز لیست پیَ،  ثِ اطالع هی زسبًد   ضوي آزشٍی هَفقیت

ستبد هسکصی داًشگبُ ػلَم پصشکی خساسبى شوبلی  )جٌت ثجت  –خیبثبى دٍلت -ّوساُ اصل هدازک ثِ آدزس شْسستبى ثجٌَزد 

اش سبػت   شهبى ثٌدی شدُ جدٍلادازُ  کبزگصیٌی هساجؼِ ٍ هدازک طجق –احَال ثجٌَزد( سبختوبى هؼبًٍت تَسؼِ هدیسیت ٍ هٌبثغ 

 وبیٌد.تحَیل ً ثؼد اشظْس17صجح الی  30/7

 بدیهی است عدم مزاجعه در مهلت مقزر به منشله انصزاف تلقی می گزدد

 

 تاریخ ي ريز مراجعٍ عىًان شغل

ماوٍ ي سملقان  –جاجرم -  –خدمتگسار شُرستاوُای)  بجىًرد 

 راز ي جرگالن  ي فاريج -
 4/3/66پىج شىبٍ   مًرخ ريز    

 5/3/66مًرخ جمعٍ ريز   شیريانشُرستان ي کمک پرستار خدمتگسار 

شیريان ي ماوٍ ي سملقان ( متصدی خدمات  –حسابدار) بجىًرد 

متصدی امًر  –کارگسیه ي کارشىاس امًر اداری  -مالی  

کارشىاس  –کارشىاس امًر عمًمی  کارشىاس رایاوٍ  -دفتری  

  ي  ارکمک پرست–شیريان ي بجىًرد (َای شُرستان  )پژيَش 

 کارشىاس راٌ ،  ساختمان ي شُرسازی شُرستان  بجىًرد

 6/3/66شىبٍ مًرخ ريز 

 جهت داوطلبانی که موفق به تحویل مدارک نشده اند  7/3/96مورخ یکشنبه روز 

 

 مدارک مورد نیاس :

 )پشت ًَیسی شدُ( 3×4ـ سِ قطؼِ ػکس 1

 ـ اصل ٍ تصَیس هدزک تحصیلی2

 ـ اصل ٍ تصَیس کبزت هلی3

 ـ اصل ٍ تصَیس توبم صفحبت شٌبسٌبه4ِ

 کیـ اصل زسید ثب5ً

 پبیبى  خدهت ًظبم ٍظیفِ ػوَهی یب هؼبفیت دائن )ٍیژُ ثسادزاى(ـ اصل ٍ تصَیس کبزت 6

 دز اگْی حست هَازد  دُ گبًِ  ذکس شدُ   ـ اصل ٍ تصَیس هدازک دال ثس ثَهی ثَدى8

 ـ اصل ٍ تصَیس هدازک دال ثس ایثبزگسی، هؼلَلیي ػبدی حست هَازد اش هساجغ ذیسثط9
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 ثسگ دزخَاست  شغل  -10

 

تــرکسات کلــی آگْــی کــِ اػــالم هــی دازد :  4هطــبثق ثٌــد ضــوٌب یــبد آٍز هــی گــسدد 

هسئَلیت ًبشی اش ػدم زػبیـت دقیـق ضـَاثط ٍ شـسایط اػـالم شـدُ دز هـتي آگْـی         

ثِ ػْدُ داٍطلت خَاّـد ثـَد ٍ دز ّـس هسحلـِ اش هساحـل ثجـت ًـبم، اهتحـبى ٍ جـرة          

هحسش شَد داٍطلـت اطالػـبت خـالا دادُ یـب فبقـد شـسایط هٌـدزه دز آگْـی اسـت،          

ت اش اًجبم هساحـل ثؼـدی هحـسٍم خَاّـد شـد حتـی دز صـَزت صـدٍز اًؼقـبد          داٍطل

 .قبد هصثَز لغَ ٍ ثال اثس هی گسددقساز داد اًؼ

تٍ مىشلٍ پذیزفتٍ شذٌ وُایی وخًاَذ تًد ي صزفاً در صًرت ايليٍ اعالم وتيجٍ  :نکته
َاي  وامی ي َمچىيه سُميٍ تزرسی ي صحت مذارک ي مستىذات ي تأیيذ اطالعات ثثت

كسة امتياس السم در مصاحثٍ، اس تيه دايطلثان ياجذ ياستخذامی )ایثارگزان ي معلًليه ي...( 
تًجٍ تٍ ظزفيت مًرد وياس مشخص ي شزایط در ایه مزحلٍ، تٍ تزتية ومزات فضلی ي تا 

جُت معزفی تٍ گشیىش معزفی خًاَىذ شذ. تذیُی است در صًرت وقص در مذارک ي 
وامی، دايطلة معزفی شذٌ َيچ گًوٍ حق  مستىذات ارائٍ شذٌ ي عذم تأیيذ اطالعات ثثت

 .اعتزاضی وخًاَذ داشت

اي قاوًوی تا ايلًیت ضمىا اوتخاب دايطلثان پس اس كسة حذوصاب ومزٌ ي اعمال سُميٍ َ
تزاتز ظزفيت تزاي اوجام  3سُميٍ َاي تًمی در َز رشتٍ محل مًرد تقاضا تٍ تعذاد 

 مصاحثٍ صًرت گزفتٍ است .

در صًرت وياس   آسمًن اعتزاض داروذتٍ وتایج وسثت  ی كٍ ومایذ دايطلثاو در خاتمٍ اضافٍ می
  azmoonest.comتٍ وشاوی ساعت  84ظزف مُلت خًد را حذاكثز  اعتزاضتًاوىذ  می

ارسال گزدد، مقذير  مُلت مقزركٍ تعذ اس اعتزاضاتی تذیُی است پاسخگًیی تٍ ثثت ومایىذ 
 وخًاَذ تًد.

 

 


