
 

 

 

 

 

 

 

 2جدول شماره 

 ساعت حضور  تعداد رشته شغلي  تاريخ مراجعه رديف
1 

 19/03/98يكشنبه 

 30/8 12 حسابدار

 13 6 كارپرداز

 15 5 مهندس تأسيسات 

 45/16 3 كارشناس ساختمان   

 45/17 3 كارشناس امور دانشجويي  

     

2 

 20/03/98دوشنبه

 30/8 10 كارگزين 

 13 3 مددكار  بهداشتي و درماني 

 14 4 كارشناس بهداشت  محيط 

 30/15 3 كارشناس سالمت روان  

 35/16 3 كارشناس پذيرش 

 30/17 1 كارشناس فناورياطالعات سالمت   

     

3 

 21/03/98سه شنبه 

 30/8 10 كارشناس آزمايشگاه تشخيص  طبي   

 13 3 آزمايشگاه شيمي

 14 3 آزمايشگاه غذا و دارو

 15 8 كارشناس راديولوژي 

     

4 

 22/03/98چهارشنبه 
 30/8 13 كارشناس اتاق عمل 

 30/13 12 كارشناس هوشبري 

 30/17 6 كارشناس رايانه 

     

5 
 23/03/98پنج شنبه 

 30/8 9 كارشناس بهبود كيفيت و اعتبار بخشي  

 30/11 5 كارشناس نظارت بر خدمات عمومي بيمارستان   

     



 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي جيرفت  29/09/97اعالم فهرست واجدين شرايط شركت در مصاحبه تخصصي آزمون قراردادي 

اجدين شرايط با توجه به بررسي مدارك صورت گرفته ، بدينوسيله فهرست و 29/09/97ل آزمون قراردادي مورخ متقاضيان مرحله اوخصوص اعالم اسامي در 03/11/97پيرو اطالعيه مورخ

 اعالم مي گردد 1شركت در مصاحبه تخصصي آزمون ياد شده به شرح جدول شماره 

 سانند.ررك ذيل جهت انجام مصاحبه در محل اعالم شده حضور بهم عيه با در دست داشتن مداين اطال مندرج در 2داوطلبان واجد الشرايط مي بايست طبق جدول زمانبندي شماره 

 يا اصل شناسنامه  اصل كارت ملي -1

 :مفاد مصاحبه شامل 

 امتياز ( 27 )سواالت تخصصي در خصوص شغل مورد نظر و رشته تحصيلي داوطلبان 

  امتياز ( 3) آزمون عملي مهارتها ي هفتگانه 

 ( امتياز 30شغلي كارشناس رايانه كل امتياز مصاحبه ): در رشته "ضمنا

 محل انجام مصاحبه :
   )خيريه فاطميه ( دانشكده پزشكي -معاونت آموزشي بلوار پاسداران  جيرفت: 

 :تذكرات مهم 
ذف و از نفرات يست اوليه حلهي بوده اند از فاقد شرايط مندرج در اگو يا براساس مفاد آگهي منتشر شده ، داوطلباني كه در مرحله اول ، مدارك و مستندات الزم را ارائه ننموده   -

 بعدي به ترتيب نمره فضلي جايگزين آنان گرديده است .

ه بسته وجه بتدر تاريخ هاي ذكر شده در محل مصاحبه حضور داشته باشند .بديهي است با  2دقيقه قبل از ساعت مقرر در جدول شماره  30 كليه داوطلبان موظفند حداكثر  -

 ، در صورت عدم حضور و يا تأخير ، داوطلب از انجام مصاحبه محروم خواهد گرديد.شدن درب سالن و به منظور حفظ و حراست امنيت برگزاري مصاحبه 

انجام  ،ر دارند وع مصاحبه در آن حضوبا توجه به برگزاري مصاحبه به صورت ايستگاهي ، داوطلبان محترم بايستي پيش بيني حضور چندين ساعته در محل سالني كه قبل از شر -

 دهند.


