
 بسمه تعالی

 

 داًشگاُ ػلَم پضشکی ٍ 1/10/96آصهَى استخذام پیواًی هَسخ  ( تشاتش ظشفیت5/1)    ضوي ػشض تثشیک تِ پزیشفتِ شذگاى هحتشم 
 8خذهات تْذاشتی دسهاًی استاى ّشهضگاى  تذیٌَسیلِ تِ اطالع هی سساًذ تا تِ ّوشاُ داشتي هذاسک هششٍحِ دس ساػات کاسی 

تٌذسػثاس ـ تلَاس شْیذ چوشاى ـ خٌة هٌاصل ساصهاًی :  تِ آدسس 28/1/97 ٍ سِ شٌثِ 27/1/97 سٍصّای دٍشٌثِ 17صثح لغایت 
 . استاًذاسی ـ داًشگاُ ػلَم پضشکی ٍ خذهات تْذاشتی دسهاًی ّشهضگاى ـ سالي کَثشهشاخؼِ ًواییذ

 . عذم هزاجعِ ٍ تحَیل هذارک در تاریخ ّای تعییي شذُ بِ هٌشلِ اًصزاف تلقی گزدیذُ ٍ بزابز هقزرات اقذام هیگزدد: تذکز هْن 

 

 : هذارک هَرد ًیاس 

  ـ تصَیش کاسًاهِ قثَلی هٌذسج دس سایت ساصهاى سٌدش کشَس 1
  پشت ًَیسی شذُ 3 × 4 ـ دٍ قطؼِ ػکس 2
  ـ اصل ٍ تصَیش تواهی صفحات شٌاسٌاهِ 3
  ـ اصل ٍ تصَیش کاست هلی 4
  (ٍیژُ تشادساى) ـ اصل ٍ تصَیش کاست پایاى خذهت ًظام ٍظیفِ ػوَهی ٍ یا هؼافیت دائن 5
  (ٍیژُ داٍطلثاى ایثاسگش) ـ هذاسک دال تش ایثاسگشی طثق خَد اظْاسی داٍطلة 6
  (اسائِ گَاّی هؼلَلیت اص ساصهاى تْضیستی) ـ هذاسک دال تش هؼلَلیت ػادی 7
  ـ هذاسک دال تش تشهی تَدى طثق خَد اظْاسی داٍطلة 8
  ـ اصل ٍ تصَیش آخشیي هذسک تحصیلی 9
 «اخثاسی»تشای هشوَلیي قاًَى خذهت پضشکاى ٍ پیشاپضشکاى سشتِ ّای « هؼافیت»ٍ یا « پایاى طشح» ـ گَاّی 10
تا احکام قشاسدادی ٍیژُ شاغلیي  (502فشم شواسُ ) ـ ًاهِ گَاّی اشتغال اص دستگاُ هحل خذهت تِ ّوشاُ خالصِ سَاتق 11

 قشاسدادی 
تشای هشوَلیي قاًَى خذهت پضشکاى ٍ پیشاپضشکاى کِ طشح خَد سا تِ استٌاد تخشٌاهِ شواسُ « اشتغال تِ طشح» ـ گَاّی 12
 .  توذیذ ًوَدُ اًذ16/7/93 هَسخ 854/100
کِ « اختیاسی»تشای هشوَلیي قاًَى خذهت پضشکاى ٍ پیشاپضشکاى دس سشتِ ّای « اًصشاف اص طشح» ـ گَاّی هثٌی تش هَافقت تا 13

 .هی گزساًٌذ (غیش اص هحل خغشافیایی خذهت)طشح خَد سا دس سایش هَسسات تاتؼِ ٍصاست هتثَع 
  ـ گَاّی هوَْس تِ هْش ٍ اهضای ششکت ٍ هحل خذهت ٍیژُ داٍطلثاى ششکتی 14

  

ٍیژُ داٍطلثاى ایثاسگش ) ـ تصَیش توام صفحات شٌاسٌاهِ پذس، هادس یا ّوسش دس صَست استفادُ اص سْویِ ایثاسگشاى 1 :تذکز
  (هشوَل سْویِ خاًثاصاى، آصادگاى ٍ سصهٌذگاى

 . هلضم تِ اخز ٍ اسائِ گَاّی اص تٌیاد استاى هی تاشٌذ% 25 ـ هشوَلیي سْویِ 2
تا تاییذ هؼاًٍت ًیشٍی اًساًی ساصهاى تسیح هستضؼفیي سپاُ پاسذاسى اًقالب اسالهی ٍ ) ـ گَاّی هؼتثش اص هشاخغ ریصالح 3

خْت استفادُ اص سْویِ ایثاسگشی سصهٌذُ یا فشصًذ سصهٌذُ تا قیذ حضَس داٍطلثاًِ  (هؼاًٍت تَسؼِ ٍ هٌاتغ ٍصاست خْاد کشاٍسصی
  .(تشای کساًی کِ هذت خذهت سشتاصی سا دس خثِْ گزساًذُ اًذ سِ چْاسم هذت خثِْ داٍطلثاًِ هحسَب هی گشدد)دس خثِْ خٌگ 

% 3 ـ گَاّی هؼتثش اص ساصهاى تْضیستی استاى هحل اقاهت خْت استفادُ اص سْویِ هؼلَلیي ػادی تا قیذ ػثاست استفادُ اص سْویِ 4
 استخذاهی

 ـ اسائِ تشگ هشتَط تِ اًصشاف قطؼی اص تحصیل تشای داًشدَیاًی کِ ًسثت تِ اًصشاف اص تحصیل اقذام ًوَدُ اًذ اسائِ صشفاً 5
 . دس هْلت صهاى تشسسی هذاسک قاتل قثَل خَاّذ تَد

 
 

 کویتِ بزگشاری آسهَى استخذاهی

 داًشگاُ علَم پششکی ٍ خذهات بْذاشتی درهاًی ّزهشگاى


