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  بسمه تعالی

  

آزمـون اسـتخدامی   رك  اجهـت بررسـی مـد   بدینوسیله فهرست اسامی داوطلبان دعـوت شـده   

داوطلبـان محتـرم   ضـروري اسـت   لـذا   به شرح جدول ذیل اعالم مـی گـردد.   1/10/96مورخ  

مرکـزي   سـتاد  بـه ذیـل  اشـاره شـده   داشـتن کلیـه مـدارك     همراهبا  ،طبق جدول زمان بندي

فلکـه هفـده شـهریور ، بلـوار شـهید شـرافت ، جنـب         :  به نشـانی شوشتر علوم پزشکی دانشکده

  مراجعه نمایند:، سازمان مرکزي دانشکده علوم پزشکی شوشتر  اداره دارایی

 تمامی صفحات  شناسنامه تصویر اصل و - 1

  کارت ملی تصویر اصل و  - 2

 آخرین مدرك تحصیلی  تصویراصل و  - 3

وضعیت طرح  نیروي انسانی  جهت رشته هاي مشمول طرح ( پایان طرح ، معافیت ، گواهی اشتغال  تصویر اصل و  - 4

 یا گواهی انصراف از طرح حسب مورد برابر مفاد آگهی ) به طرح و

 )و ...  ، معلولیت تخابی (ایثارگري ، بومیه هاي انمیکلیه مدارك وتاییدیه هاي مربوط به سه تصویراصل و - 5

 پشت نویسی شده 3*4چهار قطعه عکس  - 6

 سایت سازمان سنجشچاپ شده از پرینت کارنامه  - 7

 کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی ویا معافیت دائم (ویژه آقایان) تصویر اصل و - 8

 )رشته شغلی فوریتهاي پزشکی ) یا پایه دوم (جهت2گواهینامه ب(تصویر اصل و  - 9

 راردادياصل و تصویر اولین و آخرین قرارداد مربوط به کارکنان ق - 10

 دیه براي نیروهاي شرکتی در مشاغل تخصصیاشتغال و ریز سوابق بیمه و تائی اصل و تصویر گواهی - 11

  یک عدد پوشه سبزرنگ - 12

  ) جهت تائید سهمیه کافی است یکی از موارد ذیلحداقل : (به همراه داشتن  (استان یا شهرستان) مدارك بومی بودن

  )داوطلبین متاهلوي (براي همسر  داوطلب و شناسنامه تصویراصل و   -1

و یا اداره آموزش و پرورش محل تحصیل  ، راهنمایی یا دبیرستان(دبستان ازچهار ساله   به همراه داشتن گواهی اشتغال به تحصیل -2
  )شهرستان

  )لتپرسنل نیروهاي مسلح یا کارکنان دو(ویژه فعلی یا بازنشستگی همسر، پدر یا مادراشتغال از محل  گواهی معتبر  -3

  وي و یا همسر پدر ، مادر ، داوطلب جهت ریز سوابق بیمه ممهور به مهر سازمان بیمه گر -4

  مهم*بسیار ات *تذکر

مدارك  لیهصرفاً جهت بررسی او، اعالم شده در رشته هاي فاقد مصاحبه به میزان یک و نیم برابر  اعالم شده لیست. 1

رعایـت   مسئولیت ناشی از عـدم  ، سازمان سنجشاز سوي به صورت موقت بوده و طبق مفاد آگهی منتشرشده  وافراد 

 آنهـا داوطلب بوده و چنانچه صحت اطالعات اعالم شده توسط  شخص مقررات اعالم شده در آگهی برعهده ضوابط و

الزم . خواهـد گردیـد  افراد کان لم یکن تلقی و از بین سایر متقاضیان پذیرش انجام  اولویت ،در آزمون محرز نگردد

اعـالم  از طریق همین سایت در رشته هاي شغلی مربوطه متعاقباً مراحل گزینش انجام  لیست نهایی جهتبه ذکر است 

  خواهد گردید.
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می باشند؛ در این مرحله  شده در آگهی در حال تحصیل در مقاطع باالتر از مقاطع اعالم داوطلبانی که .در خصوص2

نیاز به ارائه گواهی انصراف نداشته و پس از طی مراحل بررسی مدارك،  در صورت نیاز گواهی انصراف از تحصـیل  

  از ایشان اخذ خواهد گردید.
  

                                                      

  

  

  

  

  

  

  بررسی مداركمراجعه داوطلبین جهت جدول زمانبندي 

  رشته شغلی  تاریخ مراجعه  ردیف

  پرستار  18/01/1397  1

  برنامه نویس سیستم  19/01/1397  2

  حسابدار  19/01/1397  3

  کارشناس اموراداري  19/01/1397  4

  کارشناس امورسخت افزاررایانه  20/01/1397  5

  کارشناس تعالی سازمانی سالمت  20/01/1397  6

  ارایشی وبهداشتی-اشامیدنی - موادخوراکی کارشناس   21/01/1397  7

  مهندس تاسیسات  21/01/1397  8

  

   صبح می باشد . 9حضور ساعت 

و  اسـتخدامی تلقـی   ادامه مراحلانجام بدیهی است عدم مراجعه داوطلب در زمان تعیین شده به منزله انصراف از *
  .طبق مقررات از سایر افراد به جایگزینی ایشان دعوت بعمل خواهد آمد
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  برابر ظرفیت در رشته هاي فاقد مصاحبه)  5/1(به میزان فهرست اسامی داوطلبان                                 

  شغل محل و حروف الفبابه ترتیب  دعوت شده براي بررسی مدارك
 

 نام ردیف
نام 

 خانوادگی
 شغل محل تقاضا محلکد شغل  رشته شغلی نام پدر

 ستاد دانشکده-شوشتر-خوزستان 10305 برنامه نویس سیستم محمد زمان ریسمان تاب علی 1

 ستاد دانشکده-شوشتر-خوزستان 10305 برنامه نویس سیستم عباس عالیی کوثر 2

جعفري بنه  پروین 3

 عیسی

بیمارستان -شوشتر-خوزستان 10306 پرستار صفر علی

 خاتم االنبیاء(ص)

بیمارستان -شوشتر-خوزستان 10306 پرستار حسن حمزه سمیه 4

 خاتم االنبیاء(ص)

بیمارستان -شوشتر-خوزستان 10306 پرستار غالمشاه شیرالی نژاد ازاده 5

 خاتم االنبیاء(ص)

بیمارستان -شوشتر-خوزستان 10306 پرستار محمد رضا فرضی کاکش مونس 6

 خاتم االنبیاء(ص)

بیمارستان -شوشتر-خوزستان 10306 پرستار مرادمحمد  قربانی نازنین 7

 خاتم االنبیاء(ص)

بیمارستان -شوشتر-خوزستان 10306 پرستار جهانبخش منجزي الهام 8

 خاتم االنبیاء(ص)

 ستاد دانشکده-شوشتر-خوزستان 10308 حسابدار علی شیر بهداروند ثریا 9

 دانشکدهستاد -شوشتر-خوزستان 10308 حسابدار بهمن محسنی راضیه 10

   ستاد دانشکده-شوشتر-خوزستان 10309  کارشناس اموراداري  عوضعلی  اقبالی احمد 11

 ستاد دانشکده-شوشتر-خوزستان 10309 کارشناس اموراداري  محمدعلی  اهکی  مهناز 12

غالمر 13

 ستاد دانشکده-شوشتر-خوزستان 10309 کارشناس اموراداري  عیدي  جله کانی  ضا

کارشناس امورسخت  علیرضا بتوندي پور معصومه 14

 افزاررایانه

 ستاد دانشکده-شوشتر-خوزستان 10310

کارشناس امورسخت  حفیظ اله چراغی فاطمه 15

 افزاررایانه

 ستاد دانشکده-شوشتر-خوزستان 10310

شریف  پروانه 16

 گورداگونی

کارشناس تعالی  یعقوب

 سازمانی سالمت

 ستاد دانشکده-شوشتر-خوزستان 10311

کارشناس تعالی  ناصر مقامی مریم 17

 سازمانی سالمت

 ستاد دانشکده-شوشتر-خوزستان 10311

کارشناس موادخوراکی  علی فرجی نسرین 18

ارایشی - اشامیدنی -

 وبهداشتی

 ستاد دانمشکده-شوشتر-خوزستان 10312

کارشناس موادخوراکی  علی اکبر نصرالهی صغري 19

ارایشی - اشامیدنی -

 وبهداشتی

 ستاد دانمشکده-شوشتر-خوزستان 10312

 ستاد دانشکده-شوشتر-خوزستان 10313 مهندس تاسیسات احمد حمودشلتوکی صادق 20

 ستاد دانشکده-شوشتر-خوزستان 10313 مهندس تاسیسات رسول حیدري وحید 21

 


