
 

 بسمٍ تعالی

 

 سازمان سىجص آمًزش کطًر 42/11/1911اطالعیٍ تکمیل ظرفیت استخذام پیماوی مًرخٍ               

فطایىس تکمیل ظطفیت ضشتٍ َبی شغلی مىسضج زض جدسي  شیدل    42/11/99چًن زض وظط است زض اجطای آظمًن استرسامی مًضخ 

صًضت پصیطز، لصا مقتضی است افطازی کٍ اظ سًی ایه زاوشگبٌ پیبمک زضیبفت ومًزٌ اودس زض صدًضت تمبیدل ثدٍ اسدترسای ثدطای       

ي ثب تًجٍ ثٍ مطاتت شیل  چُارشىثٍ (11/12/1400)حذاکثر تا مًرخٍ قت ذسمت زضیکی اظ شغل محلُبی اػالی شسٌ زض اسطع ي

 اقسای الظی مؼمً  ومبیىس  : 

زض صًضت زضج امتیبظ يیژٌ کطيوب زض اطالػبت ثجت شسٌ زض ظمبن ثجت وبی زض آظمًن ي ذدسمت زض مطاکدع زضریدط میدتقی  ثدب       – 1

ت می ثبشس ( ضا زضیبفت ي پس اظ تکمیل ي تبییس ياحس ذدسمتی  زض  يیطيس کطيوب، فطی مطثًطٍ )فبیل ضمیمٍ پیًست کٍ قبثل پطیى

 اسطع يقت  ثٍ مسیطیت مىبثغ اویبوی زاوشگبٌ )ازاضٌ استرسای ( تحًیل ومبیىس . 

)مىدسضج زض   رکر کدذ شد    ي ضا ثب تؼییه ايلًیت  ی ذًزثب تًجٍ ثٍ شغل محلُبی شکط شسٌ ، محلُبی ذسمتی مًضز تقبضب – 4

 زض جسي  زض وظط رطفتٍ شسٌ زض شیل فطی امتیبظ ثىسی کطيوب قیس ومبیىس . فبیل پیًست( 

زضصًضتی کٍ قجالً زض فطایىس ثطضسی مساضک آظمًن استرسامی ، فطی تکمیل شسٌ مطثًط ثدٍ امتیدبظ کطيودب ثدٍ مدسیطت مىدبثغ        – 3

ل ذسمتی مدًضز تقبضدب مدی ثبییدت اوجدبی      اویبوی اضائٍ رطزیسٌ است ویبظی ثٍ تکمیل مجسز فطی وجًزٌ ي صطفبً تؼییه ايلًیت مح

 پصیطز . 

 تصکطات مُ  : 

سات اضائدٍ  ىاػالی اسبمی افطاز ي اضسب  پیبمک صطفبً جُت اوجبی فطایىس تکمیل ظطفیت ي ثٍ مىظًض ثطضسی مساضک  ي میدت  -

 ًاَس کطز . شسٌ می ثبشس ي ثٍ مىعلٍ پصیطش وُبئی ي قطؼی وجًزٌ ي َیچگًوٍ تؼُسی ضا ثطای ایه زاوشگبٌ ایجبز ور

ٍ  ثًزن زاضا سجت )ثجع مطکع استبن( ثٍ محل شغل اوتربة زض قجالً کٍ افطازی - ٍ  امتیدبظ  اظ ثدًمی  سدُمی  ثطذدًضزاض  مطثًطد

 امتیدبظ  اظ ثدًمی  2/1 امتیدبظ  ایىصدًضت  غیط زض ي ثطذًضزاض متؼلقٍ امتیبظ اظ ثًمی شُطستبن  اوتربة صًضت زض اوس رطزیسٌ

 .    شس ذًاَس اوجبی ذسمتی جغطافیبیی محل ايلًیت تؼییه ثطای ثىسی امتیبظ آن متؼبقت ي کیط وُبیی

َمچىیه اضافٍ می دارد در َر ي  ثسیُی است وتیجٍ قطؼی ي پصیطش افطاز پس اظ اتمبی کبمل فطایىس ثطضسی مساضک اػالی ذًاَس شس

ايلًیت اوتخاتی خًاَذ  يشُرستان در صًرت تعذد دايطلة ترای یک ش   مح  ، اوتخاب تر اساس ومرات فضلی  دايطلثان 

  تًد.

                                                                                                       

 مذیریت مىاتع اوساوی داوشگاٌ علًم پسشکی                                                                                                       

 اته سیىا َمذان                                                                                                                                

  



 

 فرم تاییذ سًابق خذمتی مطمًلیه امتیاز يیژٌ فعالیت در زمیىٍ مقابلٍ با کريوا در آزمًن َای استخذامی

 داوطگاٌ/داوطکذٌ علًم پسضکی ي خذمات بُذاضتی درماوی/ مرکس/ اوستیتً..............

 ثیمبضستبن/ مطکع.......

 وبی پسض:                                            کسملی:                            وبی ي وبی ذبوًازری مشمً :               

     : قطاضزاز کبض مؼیه              قطاضزاز پعشک ذبوًازٌ              قطاضزاز مشبغل کبضرطی              شطکتی                     ضاثطٍ استرسامی/کبضی

 ططحی مشمً  قبوًن پعشکبن ي پیطاپعشکبن                 ضيظٌ          99قطاضزاز 

ػىًان پیت/ 

 شغل

مسضک 

 تحصیلی

مقطغ 

 تحصیلی

ياحس محل 

 ذسمت

ثرش/ 

قیمت 

 مطثًطٍ

تبضید شطيع 

فؼبلیت زض 

 مطاکعزضریط کطيوب

 تبضید پبیبن

فؼبلیت زض  

 مطاکعزضریط کطيوب

مست ظمبن 

 ذسمت )ثٍ ضيظ(

 امتیبظ

         

         

 روز امتیازی تعلق نمی گیرد. 51روز یک امتیاز و کمتر از  51امتیاز ،  ۲: به ازاء هر ماه *

 وبی ي امضبء ثبالتطیه مقبی ياحس/مطکع                                           وبی ي امضبء میئً  میتقی                                      

 ثبشس. یم سییمطاتت فًق مًضز تبمطاتت فًق مًضز تبییس می ثبشس.                                                                       

 
 وبی ي امضبء مؼبيوت مطثًطٍ                   وبی ي امضبء میئً  حطاست ياحس/مطکع                                                               

 .ثبشس یم سییمطاتت فًق مًضز تب                                                                                     ثبشس. یم سییمطاتت فًق مًضز تب     

 رئیس داوشگاٌ/داوشکذٌ

معاين تًسعٍ 

مذیریت ي مىاتع 

 داوشگاٌ

مذیر حراست 

 داوشگاٌ

مذیر ادارٌ تازرسی 

 داوشگاٌ

ومایىذٌ سازمان مذیریت 

 ني تروامٍ ریسی استا

 نام و نام خانوادگی

 امضاء

 

 

 نام و نام خانوادگی

 امضاء

 

 نام و نام خانوادگی

 امضاء

 

 

 نام و نام خانوادگی

 امضاء

 

 نام و نام خانوادگی

 امضاء

 

 

 وماییذ: در جذيل ری  قیذ  تا رکر دقیق کذ ش   مح  خًد را ايلًیتمقتضی است دايطلة گرامی: 

 

 دقیق کذ ش   مح  رکراوتخاب ايلًیت تا  رشتٍ ش لی

 

 کذ شمارٌ: -6ايلًیت  کذ شمارٌ: -1ايلًیت 

 کذ شمارٌ: -7ايلًیت  کذ شمارٌ: -2ايلًیت 

 کذ شمارٌ: -8ايلًیت  کذ شمارٌ: -3ايلًیت 

 کذ شمارٌ: -9ايلًیت  کذ شمارٌ: -4ايلًیت 

 ------------- کذ شمارٌ: -5ايلًیت 

 ..    امضا ي اثر اوگشت :...:.........................    تاریخ :............وام ي وام خاوًادگی دايطلة 


