
   3اطالعيه شماره
كارشناس فناوري  - ماما –كارشناس تغذيه -كارشناس پرتوشناسي– تشخيص طبي كارشناس آزمايشگاه -پزشك عمومي –پرستار (درخصوص برگزاري مصاحبه رشته هاي شغلي 

  ) پزشكيكارشناس و كاردان فوريتهاي -كارشناس تحليل گر سيستم  –كارشناس امور اداري –حسابدار  -اطالعات سالمت

  فوق الذكردر رشته هاي  30/8/98قابل توجه معرفي شدگان مرحله اول آزمون استخدامي مورخ 

با عنايت به لزوم انجام مصاحبه تخصصي رشته هاي شغلي مورد اشاره براساس شرايط مندرج در مفاد آگهي آزمون مربوطه و به منظور اعالم 
  :  رگزاري مصاحبه و تذكرات مورد نياز به شرح  جدول ذيل اعالم  مي گرددنتايج نهايي آزمون ، بدينوسيله زمان و مكان ب

يف
 زمان مراجعه رد

       مكان رشته شغلي
 ساعت تاريخ روز

 98/11/13 يكشنبه 1

30/10الي  9  
كارشناس -كارشناس پرتوشناسي–تشخيص طبيكارشناس آزمايشگاه

 تغذيه

   -بلوار پزشك  انتهاي -جاده راوند 3كيلومتر  - كاشان 
   دانشكده پرستاري و مامايي

14الي  10/ 30  

 -ماما-پزشك عمومي

كارشناس فناوري اطالعات سالمت   

 98/11/14 دوشنبه 2

12الي   9  

) خ تا الف :حروف الفبا   ) 

15الي  12  

)ن تاد  :حروف الفبا(  

22267كدرشته  )مرد( جنسيت پرستار   

13الي  98/11/15 9 سه شنبه 3 كارشناس تحليل گر سيستم -كارشناس امور اداري   –حسابدار    

12الي  98/11/16 9 چهار شنبه 4  كارشناس و كاردان فوريتهاي پزشكي 
سالن –انتهاي بلوار انديشه  –بلوار پرستار  –بلوار قطب راوندي 

  تربيت بدني دانشگاه 

 98/11/18 جمعه 5

12الي   9  

) ر تاالف  :حروف الفبا ) 

15الي  12  

)ن تاش  :حروف الفبا(  

22268كد رشته  )زن (جنسيتپرستار   

    -ابتداي خيابان اباذر  –ميدان پانزده خرداد  –كاشان 

  ستاد مركري دانشگاه

  :تذكرات 

  .امكان شركت در آزمون مصاحبه را خواهند داشتاست توسط  امور استخدام  بررسي ومورد تاييد قرارگرفته شده نان آمورد نياز مدارك و معرفي   اول براساس اعالم سازمان سنجش آموزش كشورمرحله در صرفاً داوطلباني كه .1

  .همراه داشتن كارت شناسايي الزامي مي باشد. 2

  .استخدام حذف خواهد شدعدم حضور داوطلب جهت انجام مراحل مصاحبه در تاريخ و ساعت تعيين شده به منزله انصراف تلقي و از ادامه فرآيند . 3

  .همراه داشتن كارت ملي ، لباس ، كفش ورزشي مناسب براي آزمون آمادگي جسماني براي كاردان وكارشناس فوريتهاي پزشكي الزامي مي باشد. 4

  .تماس حاصل نمايند 219داخلي  55443025ضمناً داوطلبان مي توانند در صورت هرگونه ابهام يا سوال با شماره . 5

  : اد آزمونمو .6

  كامپيوتر هفتگانه هاي مهارت –آئين نامه اداري و استخدامي هيات علمي و غير هيات علمي و دستور العمل مربوطه  –قانون مديريت خدمات كشوري :  رشته شغلي كارشناس امور اداري  

  حسابداري عمومي و دولتي : رشته شغلي حسابدار  

   شبكه  –نرم افزار  -سخت افزار    :رشته شغلي تحليل گر سيستم   

  .حيطه هاي تخصصي آزمون با توجه به دانش و مهارت تخصصي متناسب با رشته شغلي مربوطه خواهد بودرشته شغلي ها براساس  سابر


