
 هرمزگان و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی 30/08/98 پیمانی سی مدارك داوطلبان آزمون استخداماطالعیه برر

از سوي سازمان سنجش آموزش کشور ،  30/08/98پیرو اعالم اسامی داوطلبان واجد شرایط جهت بررسی مدارك آزمون استخدامی مورخ 

با در دست داشتن کلیه مدارك اشاره شده  15صبح لغایت  8از ساعت  30/10/98لغایت دوشنبه  28/10/98روز شنبه مورخ  ضروري است ذینفعان 

 :بندرعباس بلوار چمران دانشگاه علوم پزشکی سالن اجتماعات کوثر مراجعه نمایند: زیر به نشانی 

 اصل و تصویر تمامی صفحات شناسنامه-1

  اصل و تصویر کارت ملی-2

 آخرین مدرك تحصیلی راصل و تصوي-3

که  )اس تجهیزات پزشکی، کارشناس پزشکی هسته اينکارشناس امور اجرایی سالمت ، کارش( داوطلبان کارشناس ارشد رشته  شغلی : تذکر 

است ذکر شده مشروط به داشتن مدرك تحصیلی کارشناسی مرتبط  درشرایط احراز تحصیلی شغل آنها مدرك فوق لیسانس پیش بینی شده است ،

 .، مدرك مقاطع قبلی خود را حسب مورد برابر مفاد آگهی نیز ارایه نمایند ، الزم است عالوه بر مدرك تحصیلی کارشناسی ارشد

و یا گواهی انصراف از  پایان طرح ، معافیت ، گواهی اشتغال به طرح(اصل و تصویر وضعیت طرح نیروي انسانی جهت رشته هاي مشمول طرح  -4

 )حسب مورد برابر آگهیطرح 

 ...)ایثارگران، معلولیت و(اصل وتصویر کلیه مدارك و تاییدیه هاي مربوط به سهمیه هاي انتخابی  -5

 و قطعه عکس پشت نویسی شدهد -6

 پرینت کارنامه چاپ شده از سایت سازمان سنجش -7

 )ه آقایان ویژ(اصل و تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم  -8

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

 :تذکرات بسیار مهم

جهت بررسی اولیه مدارك افراد و به صورت مشروط بوده ، لذا پس از ) داوطلب در ثبت نام  خود اظهاري صرفا بر اساس( لیست اعالم شده -1

 .شده توسط داوطلب و ثبت نهایی توسط سنجش اعالم خواهد شدبررسی و تایید مستندات ارایه 

و مسئولیت ناشی از  سی مدارك اعالمی می باشدرطبق مفاد آگهی منتشر شده از سوي سازمان آموزش کشور، اعالم نتیجه نهایی منوط به بر-2

اطالعات اعالم شده توسط آنها در آزمون  عدم رعایت ضوابط و مقررات اعالم شده در آگهی بر عهده شخص داوطلب بوده و چنانچه صحت

محرز نگردد، اولویت افراد کان لم یکن تلقی و از بین سایر متقاضیان به ترتیب اولویتهاي مقرر قانونی مندرج در آگهی جهت بررسی مدارك 

 .توسط دانشگاه مربوط بعمل خواهد آمد

بهداشتی  یط نهائی رشته شغلی فوریتهاي پزشکی و مددکارواجدین شراموارد مرتبط با مصاحبه الزم به ذکر است زمان ، مکان و * 

 .که مدارك آنها بررسی و تائید گردیده است متعاقبا از طریق همین سایت  اعالم خواهد گردیدودرمانی 

ل بعدي محروم و ه مدارك ومستندات الزم اقدام ننمایند از انجام مراحمشخص شده فوق الذکر نسبت به ارائداوطلبانی که در زمان *

 .حق هیچ گونه اعتراضی نخواهند داشت 

الزم به ذکر است که ازپذیرفته شدگان رشته شغلی کاردان و کارشناس رشته شغلی فوریتهاي پزشکی در روز تحویل مدارك تست *

 .گردد انجام می) BMI(قد و وزن 
  


