
 بسمه تعالی

 و خدمات بهداشتی درمانی الرستان   علوم پزشکیکده دانش

آزموون اسوتادامی    رک اجهوت بررسوی مود   داوطلبان دعووت شوده   بدینوسیله فهرست اسامی 

داوطلبوان متتورم   ضورور  اسوت   لواا    به شرح جدول ذیل اعالم می گوردد   1/10/96مورخ  

 سواختمان   بوه ذیول  اشواره شوده   دسوت داشوتک یلیوه مودارک      با در ،طبق جدول زمان بند 

الر میدان امام خمینی بلووار والیوت سوتاد مریوز  دانشوکده علووم       به نشانی  کده مریز  دانش

مودیریت منوابا انسوانی     201طبقوه دوم وادود   پزشکی و خدمات بهداشتی درموانی الرسوتان   

 در صورت عدم مراجعه در مهلت تعییک شده به منزله انصراف می باشد ()مراجعه نمایند: دانشکده 

 تمامی صفحات  شناسنامه تصویر  اصل و -1

 کارت ملی تصویر اصل و  -2

 آخرین مدرک تحصیلی  تصویراصل و  -3

وضعیت طرح  نیروی انسانی  جهت رشته های مشمول طرح ) پایان طرح ، معافیت ، گواهی اشتغال  تصویر اصل و  -4

 به طرح ویا گواهی انصراف از طرح حسب مورد برابر مفاد آگهی (

 (و ... تخابی )ایثارگری ، بومی ه های انمیتاییدیه های مربوط به سه کلیه مدارک و تصویر اصل و -5

 چهار قطعه عکس پشت نویسی شده -6

 سایت سازمان سنجشچاپ شده از پرینت کارنامه  -7

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

 اصل و تصویر اولین و آخرین قرارداد مربوط به کارکنان قراردادی -9

 اصل و تصویر گواهی اشتغال و ریز سوابق بیمه و تائیئدیه برای نیروهای شرکتی در مشاغل تخصصی  -10

 و سایر رشته ها آبی رنگ  پرستار برای رشته  رنگ یک عدد پوشه سبز -11

 (  جهت تائید سهمیه یافی است یکی از موارد ذیلدداقل : )به همراه داشتک  ( یا استان  شهرستان) مدارک بومی بودن

  شناسنامه همسر   تصویراصل و   -1

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

 گواهی معتبر از محل اشتغال فعلی یا بازنشستگی همسر، پدر یا مادر) ویژه پرسنل نیروهای مسلح یا کارکنان دولت(  -3

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

 مهم*بسیار  ات*تایر

و بر اساس خود اظهاری زمان ثبت نام و کارنامه منتشره   هر رشته محل  یک و نیم برابر تا به میزان  اعالم شده  لیست -1

به صااورم مو ت بوده و قبم مداد هیه   واًراد مدارک  لیهصاارًاج تهت بررساا  اوو سااازمان ساانعال اعالم شااده 

شده    شر سوی  منت سنعال  از  ش  از عدم   ، سازمان  سئولیت نا شده در هیه  برعهده  ضوابط و رعایت  م  مقررام اعالم 

شده توسط     شخص  اًراد کان لم  اولویت ،در هزمون محرز نگردد هنهاداوقلب بوده و چنانچه صحت اقالعام اعالم 

ضیان پذیرش انعام    سایر متقا ست   . خواهد یردیدیکن تلق  و از بین  ست نهای  تهت  انعام  الزم به ذکر ا مراحل لی

  .اعالم خواهد یردیداز قریم همین سایت  در رشته های شغل  مربوقه متعا باج  یا مصاحبه یزینال و



ست ًعل    اًراد با توته به اینکه احتمال ریزش -2 س  مدارک  در لی و معرً  اًراد تدید تهت برر

پس از   (دارای حد نصاااب بوده)داوقلبان  که در این لیساات معرً  نشااده اند و  . لذا وتود دارد

 نمایند .  دانشگاه مراتعهمعددا  به سایت  هخرین روز مهلت بررس  پرونده 

 

 ترتیب دروف الفبابه  فهرست اسامی داوطلبان دعوت شده برا  بررسی مدارک

 عنوان شغل متل عنوان رشته شغلی شماره ملی نام خانوادگی نام  ردیف

 مریز بهداشتی درمانی جویم  پرستار 2511852462 آذربار معظم  1

 بیمارستان امام رضا )ع( الر پرستار 2500347532 باقر  لیال  2

 بیمارستان امام رضا)ع( الر پرستار 2500148173 پیرغیبی ملیته  3

 بیمارستان امیدوار اوز تغایه 2500255905 تفرجی سید متمدرضا 4

 بیمارستان امیدوار اوز  تغایه 2500282562 دژآلون الهام 5

 مریز بهداشتی درمانی جویم  پرستار 2500215555 رجبی رافعه  6

یارشناس بهداشت  2500211045 رجبی فاضل  7
 درفه ا  

 مریز بهداشتی درمانی جویم 

یارشناس بهداشت  2500167038 زاهد   ابوطالب  8
 درفه ا 

 مریز بهداشتی درمانی جویم

 بیمارستان امام رضا )ع( الر پرستار 2500407330 عالیان سعید  9

یارشناس  2511415720 قاسمی سیمیک  10
ارتباطات و 
 عملیات

 115مریز اورژانس 

 مریز بهداشتی درمانی جویم  پرستار 2512109021 قاید  زیک العابدیک  11

یارشناس بهداشت  2500143971 قربان نژاد یبر   12
 متیط 

 مریز بهداشتی درمانی جویم 

یارشناس بهداشت  2500025179 ییانی الهه 13
 متیط 

 مریز بهداشتی درمانی جویم 

یارشناس پایرش  2500170829 لطافت موهبت 14
 و مدارک پزشکی 

 بیمارستان امام رضا )ع( الر 

یارشناس پایرش  2500206491 متمدیان الهام  15
 و مدارک پزشکی 

 بیمارستان امام رضا )ع( الر 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جدول زمانبند                                                                                                             

 شغلیها  رشته  مراجعهروز و ساعت  ردیف

 یارشناس ارتباطات و عملیات –رستار پ 13لغایت  9از ساعت  -  19/01/97شنبه  یک  1

 پایرش و مدارک پزشکی   -بهداشت متیط  –بهداشت درفه ا   –غایه ت 13لغایت  9از ساعت   - 20/01/97شنبه  دو 2

 


