
 

  آگهی پذیرش نیروي قراردادي
  ي نیرو به یک نفر بیمارستان پیوند اعضاء ابوعلی سینا

  سال سن با مدرك تحصیلی دیپلم و تجربه کار در الندري 25حداکثر مرد با 
  براي واحد الندري بیمارستان نیاز دارد.

 
منو  booali.com-www.otc بیمارستان ابوعلی سینامی توانند جهت ثبت نام به آدرس اینترنتی  متقاضیان

مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق مفاد آگهی و با توجه به شرایط ذکر شده نسبت به ثبت نام اقدام  "استخدام"
  .نمایند

 :شرایط عمومی

  اسالمی ایرانتابعیت نظام جمهوري 

 ن به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرّح در قانون اساسیتدی 

 دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی ویا معافیت دائم براي متقاضیان مرد 

  عدم اشتهار به فساد اخالقی، نداشتن سابقه محکومیت و سوء پیشینه کیفري که موجب محرومیت از
 .ده باشدحقوق اجتماعی ش

 ها به هر شکل ممکنها، مؤسسات و شرکتها و کلیه نهادها و ارگان عدم تعهد اشتغال در دستگاه 

  عدم اعتیاد به مواد مخدر 

  نحوة ثبت نام و مهلت آن:
فرصت خواهند داشت به ترتیب  20/12/1396 یکشنبهحداکثر تا پایان روز داوطلبان از تاریخ درج این آگهی 

  ذیل براي شرکت در آزمون ثبت نام نمایند.
 مطالعۀ دقیق آگهی و شرایط مندرج در آن .1

نباید بیشتر از  3×4. (حجم عکس نماییداسکن جهت ارسال داوطلبان جهت ثبت نام حتما موارد ذیل را  .2
 اشد)کیلوبایت ب 100کیلوبایت و بقیه موارد اسکن شده نباید بیشتر از  40

  3×4عکس داوطلب  
 گواهی مدرك تحصیلی یا هر مدرك مرتبط با سمت سازمانی  
 کارت ملی  
  کارت پایان خدمت وظیفه عمومی ویا معافیت دائم براي متقاضیان مرد  

در فرم را به طور صحیح و مشخصات و اطالعات خواسته شده  را از سایت دانلود نمایید، فرم اطالعات فردي .3
 .اسکن نمایید براي ارسال فرم تکمیل شده راو دقیق تکمیل نموده 



 

کلیه فایل هاي اسکن شده را با نام و نام خانوادگی کامل و عنوان شغلی استخدامی به آدرس  .4
abualisinaemploy@gmail.com .ایمیل نمایید  

  نیرو جذبشرایط 
و در صورت موافقت هیات جذب با شما تماس پس از ارسال مدارك، اطالعات شما مورد بررسی قرار خواهد گرفت 

  تا جهت مصاحبه حضوري به بیمارستان ابوعلی سینا مراجعه نمایید.  گرفته می شود
  نکات مهم:

 .لطفا در ثبت شماره تماس هاي خود دقت فرمایید  
  می کنید کمال تشکر را داریم. با ما همکاريتماس تلفنی یا  عدم مراجعه حضورياز اینکه با  
  با ما در میان بگذارید. "ولاسواالت متد"سواالت خود را از قسمت  

 


