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 42/11/1911مورخ پیمانی ن استخدام آزمو شرکت کننده درقابل توجه 

سلامانه  به اطالع می رساند کلیه مراحل  بررسلی ملدارص بتلارک اونیرینینلی بلادر ی  در        

در سلللادا دانهلللندر بللله  در   میعاقبلللا  مرباطللله ی ن لللار بارملللدار  م لللی داک  

www.abadanums.ac.ir  .درج می مردد 

  مدارک مورد نیاز:

 کیلوبایت تهیه گردد088 با حجم بصورت خوانا و  تصویر کلیه مدارک

 )عنس خااهران با رعادا حجاب اسالمی باشد(جددد  3*4عنسل 1

 صف ه ایل ش اس امهل تتادر 2

 ل تتادر کارک ملی3

 جها  قادان ل تتادر کارک پادان خدما4

درصلارک قیلد مهلری     براسلا  مفلاد دریر له  نملان )    تتادر  خردن مدرص ت تیلی  ل 5

 ارشد در دریر ه می باد ا مدرص کارش اسی نیز اسنن مردد(بادن مدرص کارش اسی 

 ل تتادر مااهی پادان طرح جها مهماوین قانان خدما پزشنان ی پیراپزشنان6

ارلراد مهلمال ملی باد لا ن لبا بله ارا له        )اجبار  ی اخییلار (  ل درصارک تمددد طرح 7

 ان م   خدما اقدام نماد د.طبق جدیل ذد  مااهی تتادر 

 نام ی نام

 خاناادمی
 م   خدما ع اان شغ  کدملی

تاردخ شریع 

 طرح

تاردخ پادان طرح با 

 احی اب ضردب م طقه

تاردخ شریع تمددد 

 طرح
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ی تهیله تتلادر مرباطله در صلارک      امییان کرینا  تاسل  یاحلد م ل  خلدما    ررم تنمی   ل 8

مراجعله نمادیلد.   ادا دانهلندر  )جها دردارلا رلرم مرباطله بله سل      اسیفادر ان امییان مدکار

ضم ا تادید نهادی رلرم برعهلدر کمییله مرباطله ملی باشلد ی نیلان بله مراجعله ارلراد جهلا            

 (اعضاء قید شدر در جدیل نمی باشد دردارا امضا

مااهی مدک حضار در بخل  هلا  کرینلا بلا قیلد میلزان مرختلی اسلیفادر شلدر          تتادر ل 9

 طبق جدیل ذد 

نام ی نام 

 خاناادمی
 ع اان شغ  کدملی

م   

 خدما
 بخ 

  امدک حضار در بخ  ه

 کرینا

ک ر حضار براسا  شیار 

 نامه

 علا میزان تاردخ پادان تاردخ شریع

         

 مااهی ادثارمر تتادر ل 10 

 مااهی معلاویا درصارک اسیفادر ان سهمیه مرباطهتتادر ل 11

شلراد  اخیتاصلی    2ب لد   براسلا  ب لد اول    جهلا اسلیفادر ان کلاه  سلن      مرباطله ملااهی  تتلادر  ل 12

 اسیخدام دریر ه

 مااهی دال بر بامی بادن براسا  مفاد دریر ه  نمانتتادر ل 13

  ی شرکیی نیریها  قرارداد ان م   خدما جها تتادر مااهی  ل14

 اسیفادر ان ماارد خاص براسا  دریر همااهی ها  مارد نیان در صارک  صادرل 15

  ل کارنامه سانمان س ج 16

 احد استخدام و

 اداره منابـع انسانـی


