
 

 

 «بعوِ تعالی»
                                                                                                                                                                                         

 « اطالعیه»    
 

تٍ اطالع می ضساوس، الظم است زايطلثیه  کاضشىاس آظمایشگاٌ غصا، زاضي، تُساشتیشطکتی ضشتٍ شغلی  آظمًن متقاضیانتا عطض سالم ي آضظيی مًفقیت تطای 

 -شیل، جُت تشکیل پطيوسٌ تٍ محل ساله اته سیىای ستاز زاوشگاٌ ياقع زض شُطستان اضيمیٍ تطاتط جسيل ظماوثىسی شسٌ محتطم تا زض زست زاشته مساضک 

تٍ مىعلٍ قثًلی وُایی وثًزٌ ي صطفا  مساضک اذص شسٌمجسزا تاکیس می گطزز کٍ  ( مطاجعٍ فطمایىس.111فًضیتُای پعشکی استان )ايضغاوس ذیاتان ضسالت جىة 

 ي اوجامي وتایج وُایی پس اظ اذص پطيوسٌ ي تطضسی مساضک ي مستىسات اضائٍ شسٌ  می تاشس معطفی تٍ مطاحل تعسی فطآیىس جصب ي تکاضگیطیتطضسی ي جُت 

  .متعاقثاً اظ ططیق َمیه سایت اعالم ذًاَس شس ،مصاحثٍ علمی

 ماوثىسی جُت اضائٍ مساضکجسيل ظ

 مکان مطاجعٍ ظمان مطاجعٍ تاضید مطاجعٍ عىًان ضشتٍ شغلی ضزیف

 کاضشىاس آظمایشگاٌ غصا، زاضي، تُساشتی 1
مًضخ  سٍ شىثٍ

10/00/70 

 7ضأس ساعت 

 صثح

محل ساله اته سیىای 

ستاز زاوشگاٌ ياقع 

زض شُطستان اضيمیٍ 

ذیاتان ضسالت  -

جىة فًضیتُای 

پعشکی استان 

 (111)ايضغاوس 
 

                 

 

 

 : تشکیل پطيوسٌ استرسامی جُت اضائٍ شسٌي مستىسات مساضک 
 

خاًَادگی، ًام پذر، کذ هلی، رشتِ شغلی ٍ هحل هَرد ًام ٍ ًام » تکویل هشخصات داٍطلب ) یک عذد پَشِ رٍغٌی برًگ ظبس      

  (بر رٍی جلذ پَشِ با هاشیک ظیاُ رًگ الساهی هی باشذ« تقاضا 

 وراُ پاکت ًاهِ ظفیذّ ِبجذیذ  پشت ًَیعی شذُ 4ₓ3قطعِ عکط  2      

 هی باشذ(« 11/06/19»اٍلیي رٍز ثبت ًام  الزم، شرایط ظٌیاحراز )هالک هحاظبِ ٍکارت هلی شٌاظٌاهِ  اصل ٍ تصَیر توام صفحات      

هالک هحاظبِ آخریي رٍز هْلت ثبت ًام  – برادراى )ٍیصُ دائن هعافیت یا ٍ عوَهی ٍظیفِ ًظام خذهت پایاى کارتاصل ٍ تصَیر       

       (هی باشذ« 31/06/19»

     راٌّوا دفترچِ در شذُ رکر هشاغل احراز شرایط در هٌذرج تحصیلی هقطع تصَیراصل ٍ       

 ( هربَط بِ شرایط بَهی بَدى 1ٍیصُ داٍطلباى هشوَل بٌذ  ) بیوِ از شعب پرداخت بیوِ هوَْر بِ هْر ظازهاى بیوِ حق گَاّی ظابقِ پرداخت      

 ایثارگر( داٍطلباى ایثارگری )ٍیصُ بر دال هذارک           

 بْسیعتی( ظازهاى از هعلَلیت گَاّی عادی )ارائِ هعلَلیت بر دال هذارک           

           آگْی آزهَى( «شرایط بَهی بَدى» 1بٌذ  براظاض هَرد )حعب بَدى بَهی بر دال هذارک           
 

 

 

   


