
از   1399/ 11/ 24پیمانی مورخ    شایسته است قبول شدگان آزمون استخدام  از دریافت فرم اطالعات فردی  پس 

 لینک 

https://irshums.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/form.rar  

  13:30تا    8از ساعت   A4 را تکمیل و ضمن به همراه داشتن کپی مدارک ذیل در برگ   ، آن A4 چاپ آن در برگ   و 

به هسته گزینش دانشگاه    طبق جدول که بشرح ذیل اعالم می گردد   1400/ 06/ 20 لغایت    1400/ 05/ 31  تاریخ 

هسته گزینش    – طبقه فوقانی    – مرکز بهداشت ایرانشهر    –   22خیابان نور شمالی کوچه    – ) ایرانشهر  به آدرس  

 مراجعه نمایند.   دانشگاه ( 

 4*3 دو قطعه عکس •

 کپی از تمام صفحات شناسنامه  •

 کپی کارت ملی  •

 )برادران( یا معافیت     کپی کارت پایان خدمت •

 یا   کپی آخرین مدرک تحصیلی  •

 ) برای رشته های دارای طرح اجباری (   پایان طرح کپی   •

 کپی کارت بسیج  •

 کپی مدارک ایثارگری  •

 ) در صورت دارا بودن مدرک (   ICDLکپی مدارک   •

 سنجش سازمان  کارنامه قبولی   •

 دریافت فرم اطالعات فردی               

https://irshums.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/form.rar 

 

 فایل راهنمای نحوه تکمیل فرم اطالعات فردی  

.rar00https://irshums.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/gozinesh 

 

 https://gozinesh.irshums.ac.ir آدرس سایت هسته گزینش دانشگاه

 

https://irshums.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/form.rar
https://irshums.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/form.rar
https://irshums.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/form.rar
https://irshums.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/form.rar
https://irshums.ac.ir/dorsapax/userfiles/file/gozinesh00.rar
https://gozinesh.irshums.ac.ir/


 الزامی می باشد.(  A4 )کپی کلیه مدارک در برگ

 

 رشته شغلی  ردیف 
تاریخ مراجعه به هسته گزینش  

 دانشگاه 
 توضیحات 

 31/5/1400 پرستار 1

داوطلبانی که نام خانوادگی آنها  

  –چ   – ج – پ  – ب  – با حروف الف 

 ح شروع می شود 

 1/6/1400 پرستار 2

داوطلبانی که نام خانوادگی آنها  

  –س   – ز  –ر   – د  – با حروف خ 

 ص شروع می شود -ش 

 2/6/1400 پرستار 3
سایر داوطلبین رشته شغلی 

 مربوطه 

 3/6/1400 ماما  4

داوطلبانی که نام خانوادگی آنها  

  –چ   – ج – پ  – ب  – با حروف الف 

 ر  شروع می شود –د   –خ   -ح 

 6/6/1400 ماما  5
داوطلبین رشته شغلی سایر 

 مربوطه 

6 

تجهیزات   –رادیولوژی 

  –اتاق عمل   – پزشکی 

 هوشبری

7/6/1400 - 

 - 8/6/1400 کارشناس آزمایشگاه  7

 9/6/1400 فوریت های پزشکی  8

داوطلبانی که نام خانوادگی آنها  

چ    – ج – پ  – ب  – با حروف الف 

 شروع می شود

 10/6/1400 فوریت های پزشکی  9

داوطلبانی که نام خانوادگی آنها  

س   –ز   – ر   –د  –خ   -با حروف ح 

 ص شروع می شود -ش  –



 13/6/1400 فوریت های پزشکی  10

سایر داوطلبین رشته شغلی 

 مربوطه 

 

11 

کارشناس بهداشت حرفه  

کارشناس بهداشت   – ای 

کارشناس   –خانواده 

کارشناس    –بهداشت محیط  

کارشناس سالمت   –تغذیه 

کارشناس فناوری   – روان 

 اطالعات سالمت

14/6/1400 - 

 - 15/6/1400 بهیار  12

13 
  – کاردان بهداشت خانواده 

 کاردان بهداشت دهان 
16/6/1400 - 

14 
کاردان پیشگیری و مبارزه  

 با بیماریها 
17/6/1400 - 

 - 20/6/1400 سایر رشته های شغلی  15

 

ضمنا الزم به یادآوری است در هر مرحله از استخدامی مشخص شود داوطلبی  در 

خالف بندهای آزمون استفاده نموده و  بومی گزینی و یا امتیازات کروناارائه مدارک 

خالف وی محرز گردد استخدامی وی لغو و فرد جایگزین معرفی خواهد شد و حق 

 هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت.  


