
 62/26/59 آشمون قابل توجه كليه پريسفته شدگان   
 

جهت تشکیل پزونذه گشینشی طبق جذول سمانی به اطالع میزسانذ ،  محتزم عزض تبزیک به پذیزفته شذگان با     

 ، جامی کوچه ابتذای ،( سایشگاه)هنز خیابان ، غزبی طالقانی خیابانواقع در دانشگاه هسته گشینش به  مشخص شذه

 31الی  8اس ساعت و  فقط در روسهای مشخص شذه، مقتضی است جهت هماهنگی و تسزیع  مزاجعه نماینذ.  92 پالک

 .صورت پذیزدمزاجعه 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 گصينش : مدازک موزد نياش جهت تشکيل پسونده دز هسته

 تکمیل فسم اطالعات فسدی -1
دز سوات  ستو   یوصتنا دااشوعاو عپودم پصشوکی  ساسوا  شوماری  و   دز           کو   فوسم اطالعوات فوسدی     پیشنهاد می شودد ) 

http://Bojnord.Selection.Behdasht.gov.ir     پش  و زو پستن  یسف   و  وا دتو  و  وا  ددکواز   وی      مدجدد می  اشد زا  صدزت
 . (حضدز داوطپب جه  امضا و ازائ  فسم مرکدز ارصامی می  اشدتکمیل اماتید و دز زوش مقسز تحدتل اماتید. 

 ف دکپی تمام صفحات شناسنام اصل و  -2
 ف دکپی کازت مپی اصل و  -3
 پش  ادتتی شدو 3*4س  تطع  عکس جدتد   -4

 تا یداسی فازغ ار حصیپی  ا ذکس معدل و دکپی مدزک تحصیپیاصل و ف  -5
 

 :نيص آوزده شود دز صوزت وجود مدازک تکميلی ذيل 

 و تا یداسی پرتسش مقار   زتب  عپمی پژوسشی( مجالت مع بس)دازایازائ  مقاالت چاپ شدو مستبط  ا زش   شغپی دز  -1
 شغپی شدو مستبط  ا زش  ازائ  ک ب تأریفی و تا تسجم    -2

 کشدز تا  ین ارمپپی یداسی احساش زتب  عپمی ، فسسنعی، مرسبی و ... دز سطح اس ا ، -3
 و اتثازیس فسشادا  شاسد وجااباشا  و اتثازیسا  و  سای  یداسی اتثازیسیازائ   -4
                   ا ذکس تازتخ و ادع عضدت  )عادی تا فعال(کازت عضدت  دز  تیج -5
 کاز مستبط  ا زش   شغپی )  ا ذکس تازتخ اش غال و عندا  شغل (یداسی سا ق   -6

       سس کدام اش مهازت سا  طدز جدایاااش مساکص مع بس وتا ازائ  یداسی   ICDLیداسی اام  مهازتهای سف عاا  زا تاا   -7
 

 هسته گصينش دانشگاه

 علوم پصشکی خساسان شمالی

 ی

 تازتخ مساجع  زش   شغپی زدتف

30/3/26و  22و س  شنب   دوشنب  داوطبین م قاضی  دم عصازی دز  جندزد 1  

31/3/26چهاز شنب   م قاضیا  ساتس زش   سا دز  جندزد 2  

3/4/26شنب   داوطبین م قاضی  دم عصازی دز شیسوا  3  

4/4/26تک شنب   م قاضیا  ساتس زش   سا دز شیسوا  4  

10/4/26شنب   داوطبین م قاضی دز ساتس شهسسا 5  

11/4/26تک شنب   افسادی ک  مدفق    مساجع  اشدو ااد 6  
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