
در هسته گزینش  با عرض تبریک به پذیرفته شدگان محترم ، به اطالع میرساند جهت تشکیل پرونده

خیابان طالقانی غربی ، خیابان  خواهشمند است طبق جدول اعالمی به هسته گزینش دانشگاه واقع در

مراجعه نمایند. مقتضی است جهت هماهنگی و  92هنر)زایشگاه( ، ابتدای کوچه جامی ، پالک 

 .مراجعه صورت پذیرد 29الی  8شده و از ساعت  تسریع در امور فقط در روزهای مشخص

 :ردیف رشته شغلی تاریخ مراجعه

 29/2/4رشته شغلی پرستاری شاغل در بجنورد  -1

 29/2/5سایر رشته ها شغلی شاغل در بجنورد  -2

 29/2/9ر شیروان رشته شغلی پرستاری شاغل د -3

 29/2/7سایر افرادی که موفق به مراجعه نشده اند  -4

 :مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده در هسته گزینش

خواهشمند است این  .تکمیل فرم اطالعات فردی : این فرم در انتهای همین صفحه موجود می باشد -1

آبی تکمیل و در روز مقرر تحویل  فرم را بصورت پشت و رو پرینت گرفته و با دقت و با خودکار

 .فرم مذکور به هسته گزینش الزامی می باشد نمایید. حضور خود داوطلب جهت امضا و ارائه

 اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه -2

 اصل و تصویر كارت ملي -3

 پشت نویسي شده 3*4سه قطعه عكس جدید  -4

 یلي با ذكر معدلاصل و تصویر مدرک تحصیلی و یا گواهي فارغ التحص -5

 :در صورت وجود مدارک تکمیلی ذیل نیز آورده شود

ارائه مقاالت چاپ شده مرتبط با رشته شغلي در مجالت معتبر)دارای رتبه علمی پژوهشی( و یا  -1

 گواهي پذیرش مقاله

 ارائه كتب تألیفي و یا ترجمه شده مرتبط با رشته شغلي -2

 ذهبي و ... در سطح استان، كشور یا بین الملليگواهي احراز رتبه علمي ، فرهنگي، م -3

 ارائه گواهي ایثارگري براي جانبازان و ایثارگران و فرزندان شاهد و و ایثارگر -4

 (كارت عضویت در بسیج با ذكر تاریخ و نوع عضویت )عادي یا فعال-5

 ( گواهي سابقه كار مرتبط با رشته شغلي ) با ذكر تاریخ اشتغال و عنوان شغل -6

از مراكز معتبر و یا ارائه گواهي هر کدام از مهارت  ICDL گواهي نامه مهارتهاي هفتگانه رایانه -7

 ها بطور جداگانه


