
   آزمون جذب نیروی قراردادیاعالم اسامی پذیرفته شدگان اولیه   4شماره اطالعیه 

از داوطلبین زیر دعوت به عمل می آید تا و به منظور بررسی مدارک  12/05/97 ردادیاقر در راستای آزمون استخدامی

به نیروی انسانی دانشکده  به آدرس  15/07/97مورخ  یکشنبه نسبت به ارائه مدارک خود در اسرع وقت و حداکثر تا تاریخ 

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

 رشته شغلی  شماره داوطلبی نام خانوادگی نام  ردیف

 مرد(-علوم آزمایشگاهی)زن 121 پناهنده دسید محم 1

 مرد(-علوم آزمایشگاهی)زن 32 طیبی ساناز  2

 مرد(-علوم آزمایشگاهی)زن 46 مبشرنژاد فاطمه  3

 مرد-پرستار 116 آرا ایمان 4

 مرد-پرستار 119 عوض پور محسن 5

 مرد-پرستار 120 مصفا سید بهزاد 6

 مرد(-پرستار)زن 11 آذریون طیبه 7

 مرد(-پرستار)زن 31 تابش نژاد سارا 8

 مرد(-پرستار)زن 49 دالوری فاطمه  9

 مرد(-پرستار)زن 107 ناظمی سیده مرضیه 10

 مرد(-پرستار)زن 115 کیوان پرست سمیه 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
 طرح ( تمدید اشتغال به

درصورت ) درصدی بنیاد شهید و امور ایثارگران 25اصل وتصویر کلیه مدارک وتاییدیه های مربوط به سهمیه  -5

درصدی ایثارگری نسبت به ارائه معرفی نامه از بنیاد شهید وامور ایثارگران شهرستان و  25استفاده از سهمیه 
 ( .اقدام نمایید  خودهمچنین ارائه اصل  وکپی کارت ایثارگری پدر/مادر/خواهر و یا برادر 

 پشت نویسی شده 3*4چهار قطعه عکس  -6

 شکدهدانسایت چاپ شده از پرینت کارنامه  -7

 کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی ویا معافیت دائم )ویژه آقایان( 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 تائیدیه برای نیروهای شرکتی در مشاغل تخصصی -10

 رنگقرمز یک عدد پوشه  -11

 نام اولیه یا فرم خود اظهاری داوطلبپرینت ثبت  -12

 مدارک بومی بودن )استان یا شهرستان( : )به همراه داشتن حداقل یکی از موارد ذیل جهت تائید سهمیه کافی است(  -13
 وی )برای داوطلبین متاهل(همسر  داوطلب و شناسنامهتصویر اصل و   -1

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

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



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

 *تذکرات بسیار مهم*

به و لیه مدارک افراد صرفاً جهت بررسی اوبه ترتیب حروف الفبا وبه میزان یک و نیم برابر،  لیست اعالم شده. 1

مقررات اعالم شده در  صورت موقت بوده و طبق مفاد آگهی منتشرشده مسئولیت ناشی از عدم  رعایت ضوابط و

 داوطلب بوده و چنانچه صحت اطالعات اعالم شده توسط آنها در آزمون محرز نگردد، شخص آگهی برعهده

الزم به ذکر است . خواهد گردید جهت بررسی مدارک دعوت نکان لم یکن تلقی و از سایر داوطلبا افراد انتخاب

 انجام مراحل گزینش متعاقباً از طریق همین سایت اعالم خواهد گردید. لیست نهایی جهت

خصوص داوطلبانی که در حال تحصیل در مقاطع باالتر از مقاطع اعالم شده در آگهی می باشند؛ در این  در.2

بدیهی است پس از طی مراحل بررسی مدارک و قبولی نهایی افراد ، مرحله نیاز به ارائه گواهی انصراف نداشته 

 .ضروری خواهد بودگواهی انصراف از تحصیل از ایشان ارائه 
 


