
  ))بسمه تعالي((

  كرمان دانشگاه علوم پزشكي 30/08/98 استخدامي مورخ  در آزمونقابل توجه داوطلبان شركت كننده 

از سـوي  30/08/98  مـورخ آزمـون اسـتخداميدراسامي داوطلبان واجـد شـرايط جهـت بررسـي مـدارك نتايج اوليه و پيرو اعالم 
طبـق جهـت تحويـل و بررسـي مـدارك  واجد شرايط اين دانشـگاه مـي رسـاند زمان سنجش آموزش كشور، به اطالع كليه متقاضيانسا

نرسـيده بـه كرمـان: بـه  واحـد اسـتخدام دانشـگاه بـه نشـاني    ذيـل هاشاره شد ستنداتدست داشتن كليه م با درو جدول زمانبندي 
  مراجعه نمايند.  طبقه اول )سازمان مركزي(1ساختمان شماره   –ميدان  هفت باغ

  تمامي صفحات  شناسنامهكپي  اصل و -1

 اصل و كپي كارت ملي             -2

  اصل و كپي آخرين مدرك تحصيلي  -3

كه در شرايط احراز تحصيلي شغل آنها مدرك تحصيلي فوق ليسانس يا دكتري مشروط به بهداشتي و درماني نكته :داوطلبان رشته هاي شغلي  -4

گواهي مربوط   الزم است عالوه بر مدرك آخرين مقطع، ،ذكر شده استبا همان رشته داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي يا كارشناسي ارشد مرتبط 

  ارائه نمايند.حسب مورد برابر مفاد آگهي نيز مقاطع قبلي خود را به 

( پايان طرح ، معافيت ، گواهي اشتغال به طرح ويا گواهي انصراف از  جهت رشته هاي مشمول طرح  كپي وضعيت طرح  نيروي انساني اصل و -4 -5

  طرح حسب مورد برابر مفاد آگهي ) 

  )معلوليت و... تخابي (ايثارگري،ه هاي انميتاييديه هاي مربوط به سه كپي كليه مدارك و اصل و -5 -6

  قطعه عكس پشت نويسي شده  دو -6 -7

  جش پرينت كارنامه مندرج در سايت سازمان سن -7 -8

  (ويژه آقايان)كپي كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي ويا معافيت دائم  اصل و -8 -9

  رشته شغلي فوريتهاي پزشكي)  جهت) يا پايه دوم (2كپي گواهينامه ب( اصل و -9 -10

  502اصل تصوير اولين و آخرين قرارداد مربوط به كاركنان قراردادي و فرم خالصه  -10 -11

  ال و ريز سوابق بيمه و تاييديه براي نيروهاي شركتيگواهي اشتغاصل و تصوير  -11 -12

  رنگزرد  يك عدد پوشه  -12 -13
  بعد از ظهر 15صبح الي  8ساعت مراجعه: 

  مهم* بسيار ات*تذكر

لـذا  مي باشد.  ثبت نام) جهت بررسي اوليه مدارك و به صورت مشروطزمان ليست اعالم شده به ميزان سه برابر (صرفاً براساس اظهارات داوطلب در  -1

تاييد مستندات ارائه شده توسط داوطلب و ثبت اطالعات، نتيجه نهايي توسط سازمان سنجش اعالم خواهـد شـد. طبـق مفـاد در صورت پس از بررسي و 

عـدم رعايـت  و مسـئوليت ناشـي از نوط به بررسي مدارك اعالمـي بـوده آگهي منتشر شده از سوي سازمان سنجش آموزش كشور، اعالم نتيجه نهايي م

چنانچه صحت اطالعات اعالم شده توسط آنهـا در آزمـون محـرز نگردد،اولويـت  مي باشد. ضوابط و مقررات اعالم شده در آگهي بر عهده شخص داوطلب 

  ه عمل خواهد آمد.جهت بررسي مدارك مربوطه دعوت ب ،مقرر قانوني مندرج در آگهيويت لوافراد كان لم يكن تلقي و از بين ساير متقاضيان به ترتيب ا

  اعالم خواهد گرديد.سازمان سنجش  غلي مربوطه متعاقباً از طريق الزم بذكر است ليست نهايي جهت دعوت به جلسه مصاحبه در رشته هاي ش  -2

از ساير افراد به جايگزيني ز انجام ادامه مراحل استخدامي تلقي و طبق مقررات  اف بديهي است عدم مراجعه داوطلب در زمان تعيين شده به منزله انصرا-3

  ايشان دعوت به عمل خواهد آمد.

 سنجش قد و شاخص توده بنـدي در روز بررسـي مـدارك انجـام خواهـد شـد. ، فوريتهاي پزشكي كاردان و كارشناس شغليهاي داوطلبان رشته  جهت -4

  .مي باشدم پزشكي كرمان دي   پرديس دانشگاه علو 9در سالن ورزشي اين قبيل رشته ها ضمناً محل تحويل مدارك 

  

  جدول زمانبندي                                                                                                             

  رشته شغلي  تاريخ مراجعه  رديف

  پرستار   10/98/ 24شنبه:سه    1

  پرستار   25/10/98:شنبهچهار   2

  تحليل گر سيستم ،كارشناس  يارشناس پرتوشناسي ،كارشناس هوشبراتاق عمل، داروساز،  ك كارشناس عمومي، پزشك  28/10/98شنبه:  3

  29/10/98يك شنبه:  4

فناوري  كارشناسفناوري اطالعات سالمت،   كارشناستجهيزات پزشكي، مسئول امور مالي (انباردار، كارپرداز ) ، كارشناس 

  ، علوم آزمايشگاهي كارشناسهداشت خانواده، كاردان ب / عات سالمت(منشي بخش) ، مددكار،  كارشناساطال

  كارشناس سالمت روان                                                                                     

  ، حسابداربهداشت محيط كارشناسبهداشت حرفه اي ،  كارشناسماما ،   30/10/98دوشنبه:  5

  ترياژ تلفني، كارشناس ارتباطات و عمليات كارشناس ،  كاردان/كارشناس فوريتهاي پزشكي*  01/011/98 :سه شنبه  6

  مراجعه مجدد (رفع نقص و يا تكميل مدارك)   02/11/98چهارشنبه   7

  

  ، همزمان با بررسي مدارك خواهد بود)BMI( *سنجش قد و شاخص توده بدني


