
»بسمه تعالی«

»اطالعیه« 
داراي مصاحبه تشخیص طبی و کارشناس امور پژوهشیکارشناس آزمایشگاهشغلی هايرشتهشدگان مرحله اولپذیرش با عرض سالم و آرزوي موفقیت براي 

ضمن تکمیل فرم هاي پیوستی نسبت به ، به شرح لیست ذیل به اطالع می رساند، الزم است داوطلبین محترم 01/10/96آزمون استخدام پیمانی مورخ علمی
مراجعه و مدارك مذکور را به دانشگاهفناوريوتحقیقاتتمعاونبه برابر جدول زمانبندي شده هاي یاد شده در فرمري اظهادخوارائه مدارك و مستندات 

به منزله قبولی نهایی نبوده و صرفا جهت مدارك اخذ شدهمجددا تاکید می گردد که .(کارشناس معاونت مذکور) تحویل نمایندسرکار خانم صفرعلی زاده
متعاقباً ،و انجام مصاحبه علمیو نتایج نهایی پس از بررسی مدارك و مستندات ارائه شده می باشدبه مراحل بعدي فرآیند جذب و بکارگیريمعرفیبررسی و 

.از طریق همین سایت اعالم خواهد شد
مانبندي جهت ارائه مداركجدول ز

کد شغل عنوان رشته شغلیردیف
مراجعهمکان زمان مراجعهتاریخ مراجعهمحل

تشخیص طبیآزمایشگاهکارشناس 1
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لغایت پایان صبح

وقت اداري

وتحقیقاتتمعاون
واقع دانشگاهفناوري

در شهرستان ارومیه 
خیابان رسالت -

جنب فوریتهاي 
پزشکی استان 

)115(اورژانس 

10456

10464امور پژوهشیکارشناس 2

:لیست اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون جهت انجام فرایند مصاحبه علمی

ف
کد شغل دیکد عنوان شغل امتحانینام پدرنام خانوادگینامردی

محل
10455کارشناس ازمایشگاه تشخیص طبیمحمدناصرخیري چهاربرجنرگس1
10455کارشناس ازمایشگاه تشخیص طبییونسرحیمییعقوب2

10455کارشناس ازمایشگاه تشخیص طبیسیدمحسنال طهسیدمنصور3

10456کارشناس ازمایشگاه تشخیص طبیکاظمپیرمراديسمانه4
10456کارشناس ازمایشگاه تشخیص طبیعوضفتحیمعصومه5

10464امورپژوهشیکارشناس میرخلیلبهادريربابه6

10464کارشناس امورپژوهشیعبدالهحسین پورمرجان7
10464کارشناس امورپژوهشیمحمدسعیدمبارکیکژال8

10464کارشناس امورپژوهشیبهادرملکیفرزاد9

10464کارشناس امورپژوهشیسلیماناشنوییسیما10
10464کارشناس امورپژوهشیحمزهاحمدزادهجمال11

10464کارشناس امورپژوهشیمسعودکیانیامید12

10464کارشناس امورپژوهشیعزیزمرادمیرزاییمریم13
10464کارشناس امورپژوهشیابراهیمقلیجی قوجقموسی14



کارشناس پژوهشی یاستخداممصاحبهفرم 

اطالعات شخصی:- 1
13تاریخ تولد :     /    /     شماره شناسنامه : نام پدر: نام و نام خانوادگی:

دین (مذهب) :محل تولد: :تاریخ و محل صدور شناسنامهکد ملی:

ملیت:متاهلمجرد وضعیت تاهل:  

ذکر نوع وعلت معافیت:   معاف از خدمت      :      انجام داده     وظیفه:خدمت نظام- 2

سوابق تحصیلی و آموزشی :- 3
مدرك تحصیلی

(به ترتیب آخرین مدرك)
تاریخ پایانتاریخ شروعمعدل کلرشته تحصیلی

نام مؤسسه 
آموزشی

کشور-شهر 

تجربیات شغلی:- 4
ازمان یا شرکتنام س

(به ترتیب از آخرین سابقه)
تاریخ پایانتاریخ شروعمدت سابقهسمت / شغل

آخرین حقوق و 
مزایا/ریال

علت ترك خدمت

خیربلی         اشتغال به کار داشته اید؟دانشگاهآیا قبالً در این - - 5
نیدعلت قطع رابطه کاري را ذکر ک

سایردوره ها:وي کامپیوترنرم افزار هايآشنایی به زبانهاي خارجی،- 6

عالیخوبمتوسطضعیفنام زبان / وضعیتعالیخوبمتوسطضعیفنام زبان / وضعیت

سی
گلی

خواندنخواندنان
نوشتننوشتن

مکالمهمکالمه

آشنایی -7
نرم افزار با 

:

اھینامھ دوره گو
فنی وھای

حرفھ ای یا 
موسسات
آموزشی

SPSSMINITAB AMOS  STATAWINPEPIICDLLEZRELنام نرم افزار هاي مدیریت منابع )
سایر نرم افزارهاي تخصصی ( نام برده شود)برده شود)                                                                            

توضیحاتتاریخ پایانتاریخ شروعمدت دورهنام موسسه آموزشنام دوره آموزشیردیف

١

٢

٣

٤

به تعداد ذکر گرددفعالیت هاي علمی:- 8
 ارائه سمینار....... تدوین کتاب یا مقاله علمی......سایر فعالیت هاي علمی.......



--- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قسمت زیر توسط شرکت تکمیل می گردد.

نتیجه ارزیابی مصاحبه: 

امضاء:گانمصاحبه کنند

HS-١٧

( برحسب جدول ارتقاء محاسبه شود )چاپ مقاله - 9
یلی) مرتبط با رشته تحصیو خارجی(داخلپژوهشی–یمقاالت علم1- 1

رانیایو صنعتیعلميسازمان پژوهش هادییثبت اختراع مورد تایگواه2-1

معتبریدر جشنواره علمدگانیبرگز1- 3

یلیترجمه کتاب مرتبط با رشته تحصایفیتال- 10

ارشدینامه کارشناسانیپاتیفیک- 11

)یخارجاییمعتبر (داخليمقاالت چاپ شده در کنفرانس ها- 12

توصیه نامه از اساتید معتبر- 13
برگزاري کارگاههاي به عنوان مدرس - 14
برگزراي دوره هاي آموزشی به شکل مدون یا غیرمدون - 15
آدرس محل سکونت:- 13

توضیح:سایر      منزل اجاره اي        منزل شخصی         
تلفن تماس    آدرس و محل سکونت :                                      

بدینوسیله صحت کلیه اطاالعات مندرج در این فرم را تأیید و گواهی می نمایم.
امضاء و تاریخ: نام و نام خانوادگی :                                                                 

تکمیل نمودن این فرم هیچگونه تعهدي در قبال استخدام شما براي شرکت ایجاد نمی نماید. توجه :
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