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 بسمه تعالی

جهت بررسی مدارک آزمون واجد شرایط اسامی داوطلبان  اعالم در اجرای اطالعیه سازمان سنجش و

 از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، ضروری است مربوط به این دانشگاه 03/30/8030استخدامی مورخ 

ساری ، : کلیه مدارک اشاره شده به نشانی  اصل و کپی ، با در دست داشتنذیلطبق جدول زمان بندی  ذینفعان

 2ساختمان شماره  –سه راه جویبار، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران 

 :مراجعه نمایندطبقه چهارم سالن آیت اله کوهستانی  –
 اصل و تصویر  تمامی صفحات  شناسنامه -1

 اصل و تصویر  کارت ملی -2

 اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی  -3

 یا دکتری  سانسیفوق ل یلیشغل آنها مدرک تحص یلیاحراز تحص طیکه در شرا یشغل یداوطلبان رشته ها: نکته

 ارائه الزم است عالوه بر ،ذکر شده است کارشناسی یا کارشناسی ارشد مرتبط یلیمشروط به داشتن مدرک تحص

 .ندینما هئارا یحسب مورد برابر مفاد آگهنیز خود را  اطع قبلیمدرک مق ،مدرک تحصیلیآخرین مدرک 

پایان طرح ، معافیت ، گواهی ) اصل و تصویر  وضعیت طرح  نیروی انسانی  جهت رشته های مشمول طرح  -4

 (اشتغال به طرح ویا گواهی انصراف از طرح حسب مورد برابر مفاد آگهی 

 ... (و  ایثارگری ، معلولیت)همیه های انتخابی به س اصل و تصویر کلیه مدارک و تاییدیه های مربوط -5

 دو قطعه عکس پشت نویسی شده -6

 پرینت کارنامه چاپ شده از سایت سازمان سنجش -7

 پرینت فرم ثبت نام اینترنتی در سایت سازمان سنجش -8

 (ویژه آقایان)اصل و تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم  -9

 (جهت رشته شغلی فوریتهای پزشکی)یا پایه دوم ( 2)گواهینامه باصل و تصویر  -11

خدمتی به همراه نامه اشتغال  و فرم خالصه اصل و تصویر اولین و آخرین قرارداد مربوط به کارکنان قراردادی -11

 از واحد محل خدمتی

 شرکتی رای نیروهایو ریز سوابق بیمه و تائیدیه ب از واحد محل خدمت اصل و تصویر گواهی اشتغال -12

 یک عدد پوشه  -13

 *تذکرات  بسیار مهم*
لذا  باشدمیمدارک و به صورت مشروط  هیاول یجهت بررس وبوده  اعالم شده صرفاً  بر اساس اظهارات داوطلب در ثبت نام ستیل. 8

الزم به ذکر است  .دتوسط سازمان سنجش اعالم خواهد ش یینها جهیشده و ثبت اطالعات، نت هئمستندات ارا دییو تا یپس از بررس

باشد و یم فوق الذکرمدارک  یمنوط به بررس یینها جهی، اعالم نتآموزش کشور سازمان سنجش یاز سو همنتشر یطبق مفاد آگه

برعهده شخص داوطلب بوده و چنانچه صحت اطالعات اعالم  یمقررات اعالم شده در آگه ضوابط و تیاز عدم  رعا یناش تیمسئول

مقرر  یتهایاولو بیبه ترت انیمتقاض ریسا نیو از ب یتلق کنیکان لم  نتیجه اعالم شده ذینفع گردد،شده توسط آنها در آزمون محرز ن

مصاحبه در رشته ت به جلسه دعواطالعیه الزم به ذکر است  .جهت بررسی مدارک دعوت بعمل خواهد آمد یمندرج در آگه یقانون

 .شدخواهد  ماعال تیسا نیهم قیاز طر دارای مصاحبه متعاقباً یشغل یها

بدیهی است عدم مراجعه داوطلب در زمان تعیین شده به منزله انصراف از انجام ادامه مراحل استخدامی تلقی و طبق مقررات از . 2

 .سایر افراد به جایگزینی ایشان دعوت بعمل خواهد آمد

 .نیز بعمل خواهد آمد BMIسنجش  ،تحویل مدارککارشناس فوریت های پزشکی در روز از داوطلبان رشته شغلی کاردان و  -0
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 جدول زمانبندی

 ردیف
 مراجعه زمان

 ساعت شهرستان محل خدمت رشته شغلی
 تاریخ روز

 بهشهر / ساری  پرستاری 42/11/89 سه شنبه 1

 12صبح الی  9
 42/11/89 چهارشنبه 4

 نوشهر/ تنکابن / آمل /قائمشهر  پرستاری

 ماما

 کلیه شهرستانها

 کارشناس اتاق عمل

 کارشناس هوشبری

 کارشناس بهبود کیفیت

 کارشناس آزمایشگاه

 48/11/89 یکشنبه 3
 کاردان فوریت های پزشکی

 14صبح الی  9 کلیه شهرستانها
 های پزشکیکارشناس فوریت 

 31/11/89 دوشنبه 2

 کارشناس رادیولوژی

 12صبح الی  9 کلیه شهرستانها

 کارشناس پرتو درمانی

 کارشناس فیزیوتراپی

 کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

 کارشناس پذیرش

 مددکار

 کارشناس فناوری اطالعات سالمت

 ناظرکارشناس مراقبت سالمت 

 کارشناس مراقب سالمت

 کارشناس بهداشت محیط

 


