بسوِ تعالی
پیطٍ اعالم

ًتیجِ اٍلیِ زاٍعلجبى ٍاجس ضطایظ جْت ثطضسی هساضن آظهَى استرساهی هَضخ

 1330/00/30اظ سَی سبظهبى سٌجص آهَظش وطَض ،ضطٍضی است شیٌفعبى عجك جسٍل ظهبى ثٌسی
شیل ،ثب زض زست زاضتي ولیِ هساضن اضبضُ ضسُ ثِ سبذتوبى الجطظ زاًطگبُ ثِ ًطبًی  :ضبّطٍز-هیساى
ّفت تیط-ثلَاض آیت ا ...عبّطی-ذیبثبى ضید فضل اًَ...ضی-هیساى وتبة-ذیبثبى آیت ا...ثْجت-
هعبًٍت تَسعِ هسیطیت ٍ هٌبثع  -اظ سبعت 0صجح لغبیت 13ثعس اظظْط -هطاجعِ ًوبیٌس:
 - 1اصل ٍ تصَیر تواهی صفحات شٌاسٌاهِ
 - 2اصل ٍ تصَیر وارت هلی
 - 3اصل ٍ تصَیر آخریي هذرن تحصیلی
ًىتِ :داٍطلثاى رشتِ ّای شغلی وِ در شرایط احراز تحصیلی شغل آًْا هذرن تحصیلی فَق
لیساًس یا دوتری هشرٍط تِ داشتي هذرن تحصیلی وارشٌاسی یا وارشٌاسی ارشذ هرتثط رور
شذُ است الزم است عالٍُ تر هذرن آخریي همطع  ،هذرن هماطع لثلی خَد را حسة هَرد تراتر هفاد
آگْی ًیس ارایِ ًوایٌذ)
 - 4اصل ٍ تصَیر ٍضعیت طرح ًیرٍی اًساًی جْت رشتِ ّای هشوَل طرح ( پایاى طرح ،
هعافیت  ،گَاّی اشتغال تِ طرح ٍیا گَاّی اًصراف از طرح حسة هَرد تراتر هفاد آگْی )
 - 5اصل ٍ تصَیر ولیِ هذارن ٍ تاییذیِ ّای هرتَط تِ سْویِ ّای اًتخاتی (ایثارگری  ،هعلَلیت ٍ
) ...
 - 6دٍ لطعِ عىس پشت ًَیسی شذُ
 - 7پریٌت وارًاهِ چاج شذُ از سایت سازهاى سٌجش
 - 8اصل ٍ تصَیر وارت پایاى خذهت ًظام ٍظیفِ عوَهی ٍ یا هعافیت دائن (ٍیژُ آلایاى)
 - 9اصل ٍ تصَیر گَاّیٌاهِ ب( )2یا پایِ دٍم (جْت رشتِ شغلی فَریتْای پسشىی)
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اصل ٍ تصَیر اٍلیي ٍ آخریي لرارداد هرتَط تِ واروٌاى لراردادی ٍ فرم خالصِ 512
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اصل ٍ تصَیر گَاّی اشتغال ٍ ریس سَاتك تیوِ ٍ تائیذیِ ترای ًیرٍّای شروتی
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یه عذد پَشِ

1

*تذکزات بسیار ههن*
 .1لیست اعالم ضسُ ثِ هیعاى یه  /سِ ثطاثط (صطفبً ثط اسبس اظْبضات زاٍعلت زض ثجت ًبم) جْت ثطضسی
اٍلیِ هساضن افطاز ٍ ثِ صَضت هططٍط ثَزُ لصا پس اظ ثطضسی ٍ تبییس هستٌسات اضایِ ضسُ تَسظ
زاٍعلت ٍ ثجت اعالعبتً ،تیجِ ًْبیی تَسظ سبظهبى سٌجص اعالم ذَاّس ضس .الظم ثِ شوط است عجك
هفبز آگْی هٌتططضسُ اظ سَی سبظهبى سٌجص آهَظش وطَض ،اعالم ًتیجِ ًْبیی هٌَط ثِ ثطضسی هساضن
اعالهی هی ثبضس ٍ هسئَلیت ًبضی اظ عسم ضعبیت ضَاثظ ٍهمطضات اعالم ضسُ زض آگْی ثطعْسُ ضرص
زاٍعلت ثَزُ ٍ چٌبًچِ صحت اعالعبت اعالم ضسُ تَسظ آًْب زض آظهَى هحطظ ًگطزز ،اٍلَیت افطاز وبى
لن یىي تلمی ٍ اظ ثیي سبیط هتمبضیبى ثِ تطتیت اٍلَیتْبی همطض لبًًَی هٌسضج زض آگْی جْت ثطضسی
هساضن تَسظ زاًطگبُ هطثَعِ زعَت ثعول ذَاّس آهس.الظم ثِ شوط است لیست ًْبیی جْت زعَت ثِ
جلسِ هصبحجِ زض ضضتِ ّبی ضغلی هطثَعِ هتعبلجبً اظ عطیك ّویي سبیت اعالم ذَاّس گطزیس.
 . 2ثسیْی است عسم هطاجعِ زاٍعلت زض ظهبى تعییي ضسُ ثِ هٌعلِ اًصطاف اظ اًجبم ازاهِ هطاحل
استرساهی تلمی ٍ عجك همطضات اظ سبیط افطاز ثِ جبیگعیٌی ایطبى زعَت ثعول ذَاّس آهس.
 ضضتِ ّبی وبضزاى فَضیتْبی پعضىی ٍ وبضضٌبس فَضیتْبی پعضىی جْت ثطضسی هساضن ٍ اًجبم
آظهَى آهبزگی جسوبًی ٍ  BMIثِ ًىبت شیل تَجِ ًوبیٌس:
-1جْت سٌجص ضبذص تَزُ ثسًی ،BMIزاٍعلجیي ضضتِ ّبی هصوَض ضٍظ یىطٌجِ هَضذِ  30/10/23زض
هىبى :ضبّطٍز -هیساى ّفت تیط /سبیت هطوعی زاًطگبُ علَم پعضىی ضبّطٍز-/سبلي ٍضظضی ضْیس
یحیبیی هطاجعِ ًوبیٌس.
-2زاٍعلجیي هی ثبیست ثب زض زست زاضتي ولیِ هساضن اضبضُ ضسُ فَق(اصل ٍ تصَیط) سبعت 0صجح زض
هىبى هصوَض حضَض زاضتِ ثبضٌس.
-3زض صَضت تبییس  ٍBMIهساضن هطثَعِ ،زاٍعلجیي ٌّگبم هطاجعِ جْت اًجبم آظهَى آهبزگی
جسوبًی ٍ تست ٍضظش(ضٍظ چْبضضٌجِ هَضذِ – 30/11/2هىبى  :سبلي ٍضظضی ضْیس یحیبیی) هساضن ٍ
ٍسبیل شیل ضا ثِ ّوطاُ زاضتِ ثبضٌس.
الف) گَاّی صحت سالهت اظ هطاوع هعتجط ثْساضتی ٍ زضهبًی
ة)اصل ضٌبس ٌبهِ عىس زاض ٍ یب اصل وبضت هلی
ج) وفص ٍضظضی ٍ لجبس ٍضظضی هٌبست
ز)وبضت ثیوِ ٍضظضی
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جذٍل سهاًبٌذی

ردیف

سهاى هزاجعِ

بزاساس رشتِ شغلی  /حزٍف الفبا  /شهزستاى /شغل هحل ٍ..

تاریخ

رٍس

1

1398/10/23

دٍشٌبِ

پزستارً /ام خاًَادگی اس حزف "ا" تا حزف" ض"

2

1398/10/24

سِ شٌبِ

پزستارً/ام خاًَادگی اس حزف"ط" تا حزف "ی"

3

1398/10/25

چهارشٌبِ

پزستار/افزادی کِ در دٍ رٍس قبل هزاجعِ ًٌوَدًذ

4

1398/10/28

شٌبِ

پششک عوَهی /کارشٌاس بهذاشت هحیط

5

1398/10/29

یکشٌبِ

6

1398/10/30

دٍشٌبِ

7

1398/11/02

چهارشٌبِ

کارداى بالیٌی فَریتهای پششکی ٍ کارشٌاس بالیٌی فَریتهای
پششکی/هحاسبِ شاخص تَدُ بذًی ٍ بزرسی هذارک (هکاى :سالي
ٍرسشی شهیذ یحیایی سایت هزکشی داًشگاُ)
کارشٌاس آسهایشگاُ تشخیص طبی/کارشٌاس فٌاٍری اطالعات سالهت
/هاها
کارداى بالیٌی فَریتهای پششکی ٍ کارشٌاس بالیٌی فَریتهای پششکی
/اًجام آسهَى آهادگی جسواًی
(هکاى :سالي ٍرسشی شهیذ یحیایی سایت هزکشی داًشگاُ)
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