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 .ملیاص  کارت  .1

 می() الزا ور.هبعد از تایهد پزشک ممخصص به صورت مم گواهی سالمت روان از روان پزشک ممخصص طبق فرمت مندرج در این اطالعهه .2

 .در صورت وجود(د جظر به همراه ریز سوابق بهمه )گواهی معمبر مبنی بر سابقه خدمت مرتبط با شغ  مور .3
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  اممهاز( 42)داوطلبان  ت صهلی و رشمهسواالت تخصصی در خصوص شغ  مورد جظر 

 اممهاز( 3حداکثر)به ازای هر سال یک اممهاز  سابقه خدمت مرتبط 

 آزمون عملی مهارتهای هفت گاجهICDL  (5 )اممهاز 

    اجاام مصاحبه:  م

آمنوز  مانازی داجشنااه علنوم     مرکنز   –دوم طبقنه   –عاوجت درمان داجشنااه علنوم پزشنکی کرمنان     ساخممان م -بعد از چهارراه شفا ،بلوار جمهوری اسالمی   

  پزشکی کرمان

 



 تذکرات مهم :

  (کمنک پرسنمار  ممصندی خندمات عمومی)  اعالم وزارت بهداشت، درمان و آمو ز   پزشکی مبننی بنر تغههنر ج نوه بکنارگهری رشنمه شنغلی        با توجه به 

 می گردد. اجاام مصاحبه این گروه شغلی ممعاقباً اعالم زمان

  منندرج در آگهنی بنوده اجند     شنرایط  ، مدارل و مسمندات الزم را ارائنه جنمنوده و ینا فاقند     اولداوطلباجی که در مرحله ، هآگهی منمشر شدبراساس مفاد

 از جفرات بعدی به ترتهب جمره فضلی جایازین آجان گردیده است.  از لهست اولهه حذف و

  و   مممعاقبناً اعنال   اجانام آن  زمنان    ریخ ودارجند کنه تنا    جهنز  هوین  مصناحبه  یک مرحلنه  ، شغلی حراست و گزینش به غهر از مصاحبه تخصصیهای رشمه

 جمهاه این دو رشمه شغلی منوط به مشخص شدن جمهاه مصاحبه وی ه می باشد.اعالم قطعی 

  در م ن  مصناحبه حضنور داشنمه باشنند      در تناریخ هنای  کنر شنده      2قب  از ساعت مقرر در جندول شنماره    دقهقه 30حداکثر کلهه داوطلبان موظفند.  

داوطلنب از   ،در صنورت عندم حضنور و ینا تناخهر      ،امنهنت برگنزاری مصناحبه    و حراسنت به منظور حفظ  بسمه شدن درب سالن و با توجه به  بدیهی است 

 .هد گردیداجاام مصاحبه م روم خوا

  ،شنرو   قبن  از   ی کنه  در م ن  سنالن  پنهش بهننی حضنور چنندین سناعمه      داوطلبنان م منرم بایسنمی    با توجه به برگزاری مصاحبه به صورت ایسمااهی

 اجاام دهند.حضور دارجد؛ در آن  مصاحبه
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بعد ازظهر  13 3 داروساز  

عصر 16 6 کارشناس اتاق عم   

 صبح 8:30 30 کارشناس هوشبری 29/11/97شنبه     دو 3

 30/11/97سه شنبه     4
 صبح 8:30 15 پرسمار  شهرسمان کرمان

 بعد از ظهر   13 12 پرسمار شهرسمان ارزوئهه  

 صبح 8:30 30 پرسمار سایر شهرسماجها 01/12/97چهارشنبه   5

 04/12/97شنبه      6
 صبح 8:30 6 کارشناس بهداشت حرفه ای

 صبح 10 25 و منشی بخش کارشناس فناوری اطالعات سالمت

 05/12/97یکشنبه    7

 صبح  8:30 3 کارشناس مددکار
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 ظهربعد از  13 3 جلب مشارکمهای مردمیکارشناس 

 بعد از ظهر 14 9 کارشناس ت له  گر سهسمم
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