
 جيزفت پششكی علوم دانشگاه در رشته شغلی اتاق عول و پزستار شزکتی آسهوى تخصصی هصاحبه و پزونذه بزرسی

 :گطزز هي اعالم     14/9/98   هَضخ ضطوتي آظهَى  ترصصي هصاحثِ زض ضطوت ضطايظ ٍاخسيي فْطست ذصَظ زض   25/9/98    هَضخ اعالعيِ پيطٍ

 ضسُ اعالم هحل زض ترصصي هصاحثِ اًدام  ٍ پطًٍسُ تطىيل خْت شيل هسضن زاضتي زست زض تا اعالعيِ ايي زض هٌسضج 1 ضواضُ ظهاًثٌسي خسٍل عثك تايست هي الططايظ ٍاخس زاٍعلثاى

 .ضساًٌس تْن حضَض

  ضٌاسٌاهِ صفحات تواهي تصَيط ٍ اصل      -1

  هلي واضت تصَيط ٍ اصل     -2

  تحصيلي هسضن آذطيي تصَيط ٍ اصل    -3

 ( اخثاضي عطح اًدام پاياى گَاّي يا هعافيت) اًساًي ًيطٍي عطح ٍضعيت تصَيط ٍ اصل     -4

  هَضز حسة( ، ايثاضگطي) اًتراتي ّاي سْويِ تِ هطتَط ّاي تاييسيِ ٍ هساضن وليِ تصَيط ٍ اصل     -5

  ضسُ ًَيسي پطت عىس لغعِ چْاض     -6

 ( آلاياى ٍيژُ) زائن هعافيت يا ٍ عوَهي ٍظيفِ ًظام ذسهت پاياى واضت وپي ٍ اصل     -7

  ضًگ ًاضًدي پَضِ عسز يه    -8

 تاضس هي العاهي پطًٍسُ  تطىيل خْت زاٍعلة هصاحثِ تِ زعَت پطيٌت تطگِ  زاضتي ّوطاُ تِ      -9

  فطزي هطرصات فطم  -10

 



 : هصاحثِ اًدام هحل

   چْاضم عثمِ - تاليٌي صالحيتْاي آهَظش هطوع ـ -ذويٌي اهام تيواضستاى- اهام تلَاض:  خيطفت 

 

 ههن تذکزات

 ضس ذَاّس حصف ايٌصَضت غيط زض ٍ گطزز هي صي هعطفيترص هصاحثِ هطحلِ تِ هتماضيٍ صحت هساضن، پطًٍسُ تىويل زضصَضت. 

 ذَاّس ضس. حصف اٍليِ ليست اظ اًس تَزُ گْيآ زض هٌسضج ضطايظ فالس يا ٍ  ًٌوَزُ اضائِ ضا الظم هستٌسات ٍ هساضن ، اٍل هطحلِ زض وِ زاٍعلثاًي ، ضسُ هٌتطط آگْي هفاز تطاساس 

 ِزضب ضسى تستِ تِ تَخِ تا ست تسيْي تاضٌس زاضتِ حضَض هصاحثِ زضهحل ضسُ شوط تاضيد ّاي زض يه ضواضُ خسٍل زض همطض ساعت اظ لثل زليمِ 30 حساوثط هَظفٌس زاٍعلثيي ولي 

 . گطزيس ذَاّس ترصصي هحطٍم هصاحثِ اًدام اظ ،زاٍعلة تاذيط يا ٍ حضَض عسم صَضت ، زض هصاحثِ تطگعاضي اهٌيت حطاست ٍ حفظ هٌظَض تِ ٍ سالي

 زٌّس اًدام ، زاضًس حضَض آى زض هصاحثِ ضطٍع اظ لثل وِ سالٌي هحل زض ساعتِ چٌسيي حضَض تيٌي پيص تايستي هحتطم زاٍعلثاى ، ايستگاّي صَضت تِ هصاحثِ تطگعاضي تِ تَخِ تا . 

 وٌس هي وفايت  اضتغال گَاّي است ضسُ السام آًْا عطح توسيس تِ ًسثت  وِ زاٍعلثاًي ذصَظ زض . 

 12/9/98عطح  اظ هعاف يا عطح اتوام تاضيد  

 12/9/98 هعافيت يا سطتاظي ذسهت پاياى تاضيد 

 

 

 



 1خسٍل ضواضُ 

 هصاحثِ ترصصيهىاى تطگعاضي  ساعت حضَض تعساز ضضتِ ضغلي ضْطستاى هَضز تماضا تاضيد هطاخعِ ضزيف 

 02/10/98زٍضٌثِ  1

وٌَْج،ضٍزتاضخٌَب،للعِ 

 گٌح،هٌَخاى،فاضياب

 21 واضضٌاس اتاق عول

 صثح 8

تيواضستاى اهام -خيطفت تلَاض اهام

هطوع آهَظش صالحيتْاي -ذويٌي

 عثمِ چْاضم–تاليٌي 

 53 واضضٌاس پطستاضي

تيواضستاى اهام ذويٌي ٍ 

 واضاًي خيطفت 

 4 (*1اتاق عول )عثك ليست پيَستواضضٌاس 

 10 (*1واضضٌاس پطستاضي )عثك ليست پيَست

2 
ضٌثِ  چْاض

04/10/98 

ويٌي ٍ تيواضستاى اهام ذ

 واضاًي خيطفت 

 25 واضضٌاس اتاق عول

 69 واضضٌاس پطستاضي  صثح  7

فطٍضزيي وٌَْج12تيواضستاى   1 (*2واضضٌاس پطستاضي )عثك ليست پيَست 

 

 ًوايٌس هطاخعِ ضسُ تعييي ّاي تاضيد زض هصاحثِ خْت پيَست ليست زض ضسُ شوط افطاز * صطفا

 


