
  ٢اطالعيه شماره 

 ٠١/١٠/٩٦آزمون استخدامی مورخ 

آزمون استخدامی  رشته فوريتهای پزشکی داوطلبان قابل توجه
 ٠١/١٠/٩٦مورخ 

رشته  بدين وسيله به اطالع آن دسته از داوطلبان  ١شماره پيرو اطالعيه 
متقاضی استخدام آزمون   فوريتهای پزشکی ( کاردانی وکارشناسی )

برگزار شده - دانشگاههای علوم پزشکی کشور  ٠١/١٠/٩٦استخدامی مورخ 
که مشمول  فوريتهای پزشکی رشتهدر  توسط سازمان سنجش آموزش کشور

علوم پزشکی و   دانشگاهمتقاضی استخدام در و بودهانجام مصاحبه شغلی 
اسامی آنان در تاريخ و بوده استان چهارمحال و بختياریخدمات بهداشتی 

گرديده اعالم جهت بررسی اوليه مدارک  سايت دانشگاهاز طريق  ٢٦/١٢/٩٦
ارائه  مدارک درخواستی رامراجعه و  انشگاهد در زمان مقرر بهو  

تست ورزشی  و انجام مراحل مصاحبهجهت  الزم است"می رساند  ،نموده اند
 رأس  ٢٠/٠٢/٩٧ مورخ پنجشنبهدر روز  شخصاً وآمادگی جسمانی 

کارت بيمه ،  مناسب ورزشی لباس و کفش داشتنبا همراه   صبح ٩ ساعت

مجتمع  به وگواهينامه رانندگی کارت شناسائی معتبر ،جديد ورزشی
سالن – رحمتيه شهرکرد واقع در منطقه  دانشکده های علوم پزشکی
  "مراجعه نمايند. ، ورزشی شهيد علم الهدی 

دارد نتغيير زمان مذکور وجود  امکان با توجه به اينکه الزم بذکر است  
در تاريخ  جهت انجام مراحل مصاحبه داوطلب شخص حضور متذکر می گردد ،

 به موقع ،الزامی می باشد و در صورت عدم مراجعه  وساعت تعيين شده 
دانشگاه تلقی گرديده و اين مراتب بمنزله انصراف قطعی از استخدام در 

تست   و مصاحبهو  هيچگونه عذری در اين خصوص قابل قبول نمی باشد 

هرگونه اطالع ، شايان ذکر است  مجدد برگزار نخواهد شد ورزشی

 دانشگاه  سايتوب از طريق  وآزمون مصاحبه نتايجرسانی در ارتباط با  
پس از انجام مراحل محترم انجام خواهد شد ،  لذا کليه داوطلبان 

.  نتيجه نهايی کسب اطالع نموده از  صرفا از آن طريقمصاحبه ، بايستی 
رابطه با موارد فوق از هرگونه تماس تلفنی با واحدهای دانشگاه ودر  

  .علوم پزشکی خودداری نمايند 

جهت انجام تست ورزشی،عالوه بر مدارک  متذکر می گردد درضمن مجددا

مربوط به سال  کارت بيمه ورزشی داشتن وارائهمربوطه مورد نياز،
از  ممانعتموجب و عدم ارائه کارت مذکور  الزامی بوده) ١٣٩٧( جاری 

ومراتب به انجام تست ورزشی شده و داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم 
منزله انصراف ازاستخدام تلقی ومسئوليت عواقب آن بر عهده شخص داوطلب 

. لذا توصيه می گردد در اسرع وقت نسبت به تهيه کارت مورد خواهد بود
و ارائه شده را حتما درجلسه مصاحبه همراه اشاره اقدام و کارت اخذ 

  .نمائيد


