
 

 بسمه تعالی

دازای هصاحبِ آشهَى پیواًی  ظسفیتبدیٌَسیلِ اساهی یک ٍ ًین بسابس زشتِ ّای بدٍى هصاحبِ ٍ سِ بسابس

  اعالم هیگسدد.تَسط ساشهاى سٌجش بسگصاز گسدید  01/10/69کِ دز هَزخ 

تاکیدا قابل ذکرس اسرت کرِ اعرالم اسراهی برِ هٌصلرِ قبرَلی قد ری افرساد ًبرَدُ ٍ ررسفا  ْرت بسزسری               
 .ذَداظْازی داٍطلباى هیباشدٍ هدازک 

 هدازک  ْت تشکیل پسًٍدُ :

 ٍ ّوسر )در صَرت تأّل(اصل ٍتصَیر  تواهی صفحات  شٌاسٌاهِ داٍطلة      -1

 اصل ٍ تصَیر  کارت هلی     -2

 اصل ٍ تصَیر آخریي هذرک تحصیلی      -3

اصل ٍ تصَیر  ٍضعیت طرح  ًیرٍی اًساًی  جْت رشتِ ّای هشوَل طرح ) پایاى طرح ، هعافیت ،      -4
 گَاّی اشتغال تِ طرح ٍیا گَاّی اًصراف از طرح حسة هَرد تراتر هفاد آگْی (

 اصل ٍتصَیر کلیِ هذارک هرتَط تِ سْویِ تَهی       -5

 عِ عکس پشت ًَیسی شذُقط دٍ     -6

 پریٌت کارًاهِ چاج شذُ از سایت سازهاى سٌجش     -7

 اصل ٍ تصَیر کارت پایاى خذهت ًظام ٍظیفِ عوَهی ٍیا هعافیت دائن )ٍیژُ آقایاى(     -8

 ( یا پایِ دٍم )جْت رشتِ شغلی فَریتْای پسشکی(2اصل ٍ تصَیر گَاّیٌاهِ ب)     -9

 آخریي قرارداد هرتَط تِ کارکٌاى قراردادیاصل ٍ تصَیر اٍلیي ٍ   -11

اصل ٍ تصَیر گَاّی اشتغال ٍ ریس سَاتق تیوِ ٍ تأییذیِ ترای ًیرٍّای شرکتی در هشاغل   -11
 تخصصی 

 یک عذد پَشِ سثسرًگ  -12

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 : )به همساه داشته حداقل یکی اش موازد ذیل جهت تائید سهمیه کافی است ( مدازک بومی بودن

 ٍ یب ّوسش اصل ٍ تصَیشضٌبسٌبهِ داٍطلب   -1

بِ ّوشاُ داضتي گَاّی اضتغبل بِ تحصیل چْبس سبلِ  اص )دبستبى، ساٌّوبیی یب دبیشستبى هحل تحصیل ٍ یب اداسُ آهَصش ٍ  -2
 ضْشستبى(پشٍسش 

 گَاّی هعتبش اص هحل اضتغبل فعلی یب ببصًطستگی ّوسش، پذس یب هبدس)ٍیژُ پشسٌل ًیشٍّبی هسلح یب کبسکٌبى دٍلت(  -3

      ارل ٍ تصَیس حکن باشًشستگی) پیواًی یا زسوی یا ًیسٍّای هسلح( پدز، هادز، ّوسس بِ اًضوام گَاّی باشًشستگی اش هحل ذدهت )بِ تازید
 هحل ذدهت باشًشستگی(  ْت افساد باشًشستِزٍش با قید 

     بِ تازید زٍش با قید هحل ذدهت( بِ اًضوام آذسیي حکن کازگصیٌی پیواًی یا زسوی یا ًیسٍّای هسلح : پدز،  گَاّی اشتغال اش هحل ذدهت(
 هادز، ّوسس  ْت افساد شاغل

      ِارل ٍ تصَیس توام رفحات شٌاسٌاهِ فسد شاغل یا باشًشست 

 سیض سَابق بیوِ هوَْس بِ هْش سبصهبى بیوِ گش جْت داٍطلب ، پذس ، هبدس ٍ یب ّوسش ٍی -4

      ِگَاّی سابقِ پسداذت حق بیوِ اش ش ب پسداذت حق بیوِ هوَْز بِ هْس ساشهاى بیوِ هسبَط 
     ُارل ٍ تصَیس توام رفحات شٌاسٌاهِ فسد بیوِ شد 

  

 *ترکس بسیاز مهم*

ٍ صشفبً جْت بشسسی اٍلیِ هذاسک افرشاد ٍبرِ صرَس     بِ هیضاى یک ٍ ًین بشابش لیست اعالم ضذُ -1

هَقت بَدُ ٍ طبق هفبد آگْی هٌتطشضذُ اص سَی سبصهبى سٌجص، هسئَلیت ًبضی اص عرذم  سعبیرت   

ضَابط ٍهقشسا  اعالم ضذُ دس آگْی بشعْذُ ضخص داٍطلب بَدُ ٍ چٌبًچِ صحت اطالعب  اعرالم  

هحشص ًگشدد،اٍلَیت افشاد کبى لن یکري تلقری ٍ اص بریي سربیش هتقبضریبى      ضذُ تَسط آًْب دس آصهَى 

بذیْی است دس صَس  تغییش اٍلَیت داٍطلببى دعرَ  ضرذُ، دعرَ  اص    پزیشش اًجبم خَاّذ گشدیذ. 

الصم برِ رکرش اسرت     سبیش داٍطلببى اص طشیق ّویي سبیت ٍ یب بب توبس تلفٌی اًجبم خَاّذ پزیشفت.

شاحل گضیٌص ٍیب هصبحبِ دس سضتِ ّبی ضغلی هشبَطِ هتعبقببً  اص طشیرق  لیست ًْبیی جْت  اًجبم ه

 ّویي سبیت اعالم خَاّذ گشدیذ

 ی هیباشٌددز آگْ دُدز حال تحصیل دز هقاطع باالتس اش هقاطع اعالم ش داٍطلباًی کِ دز ذصَص-2

اش  دز رَزت ًیاشگَاّی اًصسافهسحلِ ًیاش بِ ازائِ گَاّی اًصساف ًداشتِ ٍ پس اش طی هساحل بسزسی هدازک،دز ایي 
 تحصیل اش ایشاى اذر ذَاّد گسدید

 

 

 

 



 

 

 زمان تحویل مدارک :

 

 رشته شغلی زمان تاریخ تحویل مدارک  ردیف

 2الی 01ساعت   97/11/19 1
 111اپزاتور

 پزشك متخصص طب اورژانس 2الی 01ساعت   97/11/19 2

 پزشكيكاردان فوريت هاي  2الی 01ساعت   97/11/19 3

 كارشناس اتاق عمل 2الی 01ساعت   97/11/21 4

 كارشناس اموراجزايي بيمارستان 2الی 01ساعت   97/11/21 5

 كارشناس اموردانشجويان 2الی 01ساعت   97/11/21 6

 كارشناس پذيزش ومذارك پزشكي 2الی 01ساعت   97/11/21 7

 كارشناس پزتوشناسي 2الی 01ساعت   97/11/21 8

 كارشناس تغذيه 2الی 01ساعت   97/11/21 9

 كارشناس هوشبزي 2الی 01ساعت   97/11/21 11

 منشي بخش 2الی 01ساعت   97/11/21 11

 

 

داًشکدُ علَم پصشکی  خ ه لن شوالی  ٌب ادازُ زاٌّوایی ٍ زاًٌدگی ستاد هسکصی آدزس :

هٌابع اًساًی ادازُ هساغِ   

 

 

 

 


