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یت ضوابط عدم  رعاطبق مفاد آگهی منتشرشده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، اعالم نتیجه نهایی منوط به بررسی مدارک اعالمی می باشد و مسئولیت ناشی از 

کن تلقی و از صحت اطالعات اعالم شده توسط آنها در آزمون محرز نگردد، اولویت افراد کان لم یو مقررات اعالم شده در آگهی برعهده شخص داوطلب بوده و چنانچه 

 .بین سایر متقاضیان به ترتیب اولویتهای مقرر قانونی مندرج در آگهی جهت بررسی مدارک توسط دانشگاه مربوطه دعوت بعمل خواهد آمد

 

  30/08/1398مورخ  واجد شرایط آزمون استخدام پیمانی داوطلبان برنامه زمانبندی تحویل مدارک

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان
 

                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

شرایپیرو ا  سامی داوطلبان واجد  از   30/08/1398 مورخ هاي اجرایی كشورهفتمین آزمون استخدامی متمركز دستگاهمدارک ط جهت بررسی عالم  ا

 ستاد دانشکدهاشاره شده به ذیل، با در دست داشتن كلیه مدارک طبق جدول زمان بندي  شخصاً سوي سازمان سنجش آموزش كشور، ضروري است ذینفعان

ستاد دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان طبره دوم اداره منابع ل متري دان ـــ ابتداي كوي ذواقفراري بین سی متري و  هباآبه نشانی : 

 مراجعه نمایند:انسانی 

 اصل و تصویر  تمامی صفحات  شناسنامه -1

 اصل و تصویر  كارت ملی -2

 ی اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیل -3

نکته: داوطلبان رشته هاي شغلی كه در شرایط احـراز تحصـیلی شـغل آنهـا مـدرک تحصـیلی سـوس قیسـانر یـا دكتـري  مشـروم بـه داشـتن مـدرک 

تحصیلی كارشناسی یا كارشناسی ارشد مرتبط ذكـر شـده اسـت  زم اسـت عـالوه بـر مـدرک آخـرین مرکـع ، مـدرک مرـاطع  بلـی خـود را حسـ  

 ز ارایه نمایند(مورد برابر مفاد آگهی نی

یـا گـواهی  پایـان طـرح ، معاسیـت ، گـواهی اشـتغال بـه طـرح و)   اصل و تصویر  وضعیت طرح  نیروي انسـانی  جهـت رشـته هـاي مشـمول طـرح  -4

 انصراف از طرح حس  مورد برابر مفاد آگهی(

 اصل و تصویر كلیه مدارک و تاییدیه هاي مربوم به سهمیه هاي انتخابی -5

 )ایثارگري ، معلوقیت و ... ( 
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 پشت نویسی شده3*4دو  کعه عکر  -6

 پرینت كارنامه  اپ شده از سایت سازمان سنجش -7

 )ویژه آ ایان(اصل و تصویر كارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معاسیت دائم  -8

 پزشکی(شغلی سوریتهاي ( یا پایه دوم )جهت رشته 2اصل و تصویر گواهینامه ب) -9

 502اصل و تصویر اوقین و آخرین  رارداد مربوم به كاركنان  راردادي و سرم خالصه  -10

 اصل و تصویر گواهی اشتغال و ریز سوابق بیمه و تائیدیه براي نیروهاي شركتی -11

 

 

اساتخدامی تلقای و طباق مقاررات بدیهی است عدم مراجعه داوطلب در زمان تعیین شده به منزله انصراف از انجاام اداماه مرا ال   -

 .از سایر افراد به جایگزینی ایشان دعوت بعمل خواهد آمد

 

 اعالم می گردد.اً ضمنا زمان انجام مصا به تخصصی در رشته های مربوطه از طریق سایت دانشکده متعاقب  -
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 جدول زمانبندی

ف
دی

ر
 

 کد شغل محل شغلی رشته
 زمان مراجعه

 توضیحات
 ساعت تاریخ روز

 20208اقی  20205 كارشناس توانبخشی سیزیکی 1

 14صبح اقی  8 24/10/1398 سه شنبه

 ـ

 ـ 20231اقی  20229 كاردان هوشبري 2

 ـ 20249 كارشناس بینایی سنجی 3

 ـ 20263 كارشناس سمعی بصري 4

 ـ 20266اقی  20265 كارشناس شنوایی سنجی 5

 ـ 20274 مسئول خدمات ماقی 6

 ـ 20285اقی  20284 كارشناس سناوري اطالعات سالمت 7

 ـ 20290اقی  20286 حسابدار  8

 ـ 20292اقی  20291 كتابدار 9

 ـ 20293 متصدي اموردستري 10
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یت ضوابط عدم  رعاطبق مفاد آگهی منتشرشده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، اعالم نتیجه نهایی منوط به بررسی مدارک اعالمی می باشد و مسئولیت ناشی از 

کن تلقی و از صحت اطالعات اعالم شده توسط آنها در آزمون محرز نگردد، اولویت افراد کان لم یو مقررات اعالم شده در آگهی برعهده شخص داوطلب بوده و چنانچه 
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 مانبندیجدول ز

ف
دی

ر
 

 کد شغل محل رشته شغلی
 زمان مراجعه

 توضیحات
 ساعت تاریخ روز

 20209 سالمت روانكارشناس  11

 14صبح اقی  8 25/10/1398 شنبه  هار

 ـ

 ـ 20218اقی  20215 پزشک 12

 ـ 20228 كاردان پرتوشناسی 13

 ـ 20251اقی  20250 كارشناس پرتوشناسی 14

 ـ 20258اقی  20257 كارشناس تجهیزات پزشکی 15

 ـ 20261اقی  20259 كارشناس تغذیه   16

 ـ 20268اقی  20267 كارشناس هوشبري 17

 20214اقی  20210 پرستار 18
 14صبح اقی  8 26/10/1398 پنجشنبه

 می باشد زوجاسرادي كه ر م آخر كدملی آنها 

 می باشدفرد اسرادي كه ر م آخر كدملی آنها  20272اقی  20269 ماما 19

 20214اقی  20210 پرستار 20
 14اقی صبح  8 28/10/1398 شنبه

 می باشدفرد اسرادي كه ر م آخر كدملی آنها 

 می باشد زوجاسرادي كه ر م آخر كدملی آنها  20272اقی  20269 ماما 21
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کن تلقی و از صحت اطالعات اعالم شده توسط آنها در آزمون محرز نگردد، اولویت افراد کان لم یو مقررات اعالم شده در آگهی برعهده شخص داوطلب بوده و چنانچه 
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 زمانبندی جدول

ف
دی

ر
 

 کد شغل محل رشته شغلی
 زمان مراجعه

 توضیحات
 ساعت تاریخ روز

 20225اقی  20224 كاردان آزمایشگاه تشخیص طبی 22

 14صبح اقی  8 29/10/1398 شنبهیک

 ـ

 ـ 20227اقی  20226 كاردان بهداشت خانواده 23

 ـ 20235اقی  20234 كارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی 24

 ـ 20241اقی  20238 كارشناس بهداشت حرسه اي 25

 ـ 20242 كارشناس بهداشت خانواده 26

 ـ 20247اقی  20244 كارشناس بهداشت محیط 27

 ـ 20255اقی  20252 كارشناس پیشگیري و مبارزه با بیماریها 28

 20223اقی  20221 كاردان اتاس عمل 29
 14صبح اقی  8 30/10/1398 دوشنبه

 ـ

 ـ 20233اقی  20232 كارشناس اتاس عمل 30

 20214اقی  20210 پرستار 31
 14صبح اقی  8 01/11/1398 سه شنبه

و  26/10/1398تاریخ هاي اسرادي كه در صرساً 

 20272اقی  20269 ماما 32 مراجعه ننموده اند 28/10/1398

  14صبح اقی  8 03/11/1398 پنجشنبه 20280اقی  20276 كاردان باقینی سوریت هاي پزشکی 33

 


