
 3شماره   اطالعیه

 اعالم زمان ومکان مصاحبه تخصصی رشته مددکاربهداشتی درمانی آزمون ))

 ((30/08/98 مورخ استخدامی

هفتمین امتحان مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی)ویژه دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات نتایج اولیه پیرو اعالم 

  کشور آموزش سنجش سازمان از سوی  98سال آبان ماه پزشکی (و آموزش  بهداشتی درمانی وزارت بهداشت، درمان 

مشمول  مددکار بهداشتی درمانیرشته  داوطلبان معرفی شده  رساند می بدینوسیله به اطالع،  2و اطالعیه شماره 

تشخیص واجد شرایط حضور در مرحله مصاحبه ،  در دانشگاه پس از تطبیق و بررسی مدارک ارائه شده بررسی مدارک که

ورد اعالم وزارت متبوع مقتضی است طبق جدول ذیل شخصا  به همراه مستندات م بر اساسداده شده اند  می رساند  

 جهت حضور در مرحله مصاحبه اقدام الزم بعمل آورند:  قید شدهنیاز 

 جهت کلیه مصاحبه شوندگان در زمان مصاحبه :  نیاز مورد مدارک

درآزمون استخدامی که در زمان تحویل مدارک به دانشگاه  ارائه نموده  کلیه مدارک و مستندات مربوط به شرکت  -1

 .اند

کلیه مستندات مربوط به سوابق گذراندن دوره های آموزشی، مشارکت در پژوهش،تالیف و یا ترجمه کتاب)نظیر  -2

تماعی ، پرینت صفحه اول مقاالت چاپ شده در مجالت و ارائه گواهی دوره های آموزشی مرتبط در حیطه مددکاری اج

 کنفرانس های ملی و بین المللی، پرینت شناسنامه طرح های پژوهشی، پرینت جلد و شناسنامه کتاب چاپ شده و...( 

 مصاحبهجدول زمان و مکان 

 

 

و زمان دیگری جهت میباشد الزامی مرحله مصاحبه  در حضور جهت داوطلب شخص حضور اینکه به توجه با تذکر مهم :

 مهلت ( مقرر زمان در داوطلب شخص مراجعه عدم گردد می تأکید مجدداًانجام مصاحبه تخصصی اعالم نخواهد شد ، لذا 

 بعدی  مراحل سایر انجام از مزبور وداوطلب تلقی، شرایط نداشتن ویا انصراف منزله به ) فوق جدول در شده تعیین

 داشت .  نخواهد اعتراض هیچگونه وحق شده محروم

 

 

 

 کمیته استخدامی دانشگاه                                                             

 

 

روز   رشته شغلی

 مصاحبه

 مصاحبهمکان  ساعت تاریخ مصاحبه

خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی -اصفهان  30/8 12/11/98 شنبه  مددکار بهداشتی درمانی 

ساختمان مدیریت مطالعات و -ورودی تاالر سبز-

 (، تاالر زیتونEDCتوسعه پزشکی )


