
 1/11/69 مورخ آزمون استخدامی پیمانی 4اطالعیه شماره 

از داوطلبین زیر دعوت به عمل می آید تا و به منظور بررسی مدارک  1/11/69در راستای اجرای آزمون استخدامی پیمانی 

به نیروی انسانی دانشکده  به آدرس  44/14/69نسبت به ارائه مدارک خود در اسرع وقت و حداکثر تا تاریخ دوشنبه مورخ 

 اقدام نمایند .ستاد مرکزی دانشکده علوم پزشکی بهبهان –کوچه جنب بیمارستان دکتر شهیدزاده  -:خیابان شهید زیبایی

 رشته شغلی  کد ملی نام پدر نام خانوادگی نام  ردیف

 پرستار 1850229325 اردشير بابلي بهميي ارمان 1

 كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي 1861697902 علي مداري نجمه 4

 كارشناس ازمايشگاه تشخيص طبي 1861680066 عباس مبشرنژاد فاطمه 3

 پزشك عمومي 1861215381 محمود قالبي مريم 4

 داروساز 1850174113 كاوس تقويان پور االله 5

 كارشناس پيشگيري ومبارزه بابيماري ها 4269901918 ولي رمضاني عنا حسين 9

 كارشناس برنامه وبودجه 1861701047 خسرو باقري محمد 9

 كاردان فوريت هاي پزشكي 1850214719 عليرضا هاشمي زاده مصطفي 8

 كاردان فوريت هاي پزشكي 1850188475 عبدالسيد چاشياني كيوان 6

 كاردان فوريت هاي پزشكي 1850200513 محمدرضا طيب فرشيد 11

 مدارک مورد نیاز: 

 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  تصویر اصل و  -4

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

 (و ...  ، معلولیت ارک وتاییدیه های مربوط به سهمیه های انتخابی )ایثارگری ، بومیاصل وتصویر کلیه مد -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 فوریتهای پزشکی یا پایه دوم )جهت( 2گواهینامه ب)تصویر اصل و  -9

 اصل و تصویر اولین و آخرین قرارداد مربوط به کارکنان قراردادی -11

 اصل و تصویر گواهی اشتغال و ریز سوابق بیمه و تائیدیه برای نیروهای شرکتی در مشاغل تخصصی -11

 یک عدد پوشه سبزرنگ -12

 پرینت ثبت نام اولیه یا فرم خود اظهاری داوطلب -13
 رک بومی بودن )استان یا شهرستان( : )به همراه داشتن حداقل یکی از موارد ذیل جهت تائید سهمیه کافی است( مدا

 وی )برای داوطلبین متاهل(همسر  داوطلب و شناسنامهتصویر اصل و   -1

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

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



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

 *تذکرات بسیار مهم*

در رشته های فاقد مصاحبه و سه برابر در رشته هاای دارای مصااحبه   به میزان یک و نیم برابر  لیست اعالم شده .1

به صورت موقت بوده و طبق مفاد آگهای متتررشاده اس ساوی سااسمان     و لیه مدارک افراد صرفاً جهت بررسی او

داوطلا  باوده و    شاص   آگهی برعهدهمقررات اعالم شده در  ستجش، مسئولیت ناشی اس عدم  رعایت ضوابط و

اولویت افراد کان لم یکن تلقای و اس باین    چتانچه صحت اطالعات اعالم شده توسط آنها در آسمون محرس نگردد،

یاا   انجاام مراحاگ گازیتش و    لیست نهایی جهات السم به ذکر است . سایر متقاضیان پذیرش انجام خواهد گردید

 قباً اس طریق همین سایت اعالم خواهد گردید.مصاحبه در رشته های شغلی مربوطه متعا

مای باشاتدد در ایان     در حال تحصیگ در مقاطع باالتر اس مقاطع اعالم شده در آگهی داوطلبانی که .در خصوص2

مرحله نیاس به ارائه گواهی انصراف نداشته و پس اس طی مراحگ بررسی مدارک،  در صورت نیاس گواهی انصاراف  

 خواهد گردید. اس تحصیگ اس ایران اخذ
 


